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فروردین 1400 با مرگ برخی چهره های نام آشنا برای کرمانشاهی ها همراه بود

از سلبریتی کرمانشاهی تا والی و وکیل
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ازبک ها میزبان هرکول های کرمانشاهی
صفحه 7

سال هاست در میان مردم جمله ای در وصف خرداد تکرار 
به  ما  است:  بیشتر  آن  سیاسی  بار  که  جمله ای  می شود، 
خرداد پر از حادثه عادت داریم. فروردین امسال اما، انگار 
گوی سبقت را در حوادث و اتفاقات از دیگر ماه های سال 
ربود؛ حداقل برای ما کرمانشاهی ها که این طوری بود. در 
نخستین روزهای فروردین 1400، خبر بهت آور درگذشت 
منتشر  اجتماعی  شبکه های  در  به سرعت  نامداری  آزاده 
سلبریتی های  مجری-  از  یکی  گرچه  نامداری  آزاده  شد. 
موردتوجه  خود،  خاص  حواشی  با  همراه  که  بود  ایرانی 
و  تمایز  نقطه  یک  کرمانشاهی ها،  برای  اما  بود؛  رسانه ها 
توجه اضافی داشت. آزاده نامداری اصالتاً کرمانشاهی و اگر 
دقیق تر بخواهیم بگوییم سنقری بود و حتی مجری گری در 
تلویزیون را هم از سیمای مرکز کرمانشاه آغاز کرد. برای 
بود.  استان  مردم  موردتوجه  دیگران  از  بیشتر  هم  همین 
گزارش کاملی از زندگی و مرگ آزاده نامداری را می توانید 

در صفحات داخلی آوای کرمانشاه بخوانید.
اما این تمام ماجراها و حوادث سال نبود. فارغ از اوج گیری 
خطرناک کرونا و ورود به موج چهارم آن که به نظر می رسد 
سهمگین تر از امواج دیگر است، در روزهای اخیر دو نام آشنا 
نخست  گفتند.  وداع  را  فانی  دار  هم  کرمانشاهی ها  برای 
سید علی نکویی زهرایی که گرچه اصالتی اصفهانی داشت؛ 
اما به واسطه سال ها تصدی مسئولیت استانداری کرمانشاه، 
کرمانشاهی ها،  برای  تحمیلی  جنگ  دوران  در  به ویژه 
نام آشنا بود و پر از خاطره. در انتهای هفته هم که سردار 
محمد کرمی راد از فرماندهان دوران دفاع مقدس و نماینده 
مردم کرمانشاه در مجلس هشتم در یک سانحه رانندگی از 
دنیا رفت تا در یک ماه هم یک مجری معروف، یک چهره 
سیاسی و مدیر پرسابقه در کشور و هم یک فرمانده دوران 
دفاع مقدس و نماینده اسبق مجلس که هر یک به نوعی 
با کرمانشاهیان در ارتباط بودند و مردم این دیار خاطرات 
خاصی از آن ها در ذهن داشتند از میان ما بروند. در ادامه 

نگاهی می اندازیم به زندگی، سوابق و خاطراتی از مرحوم 
محمد کرمی راد و سیدعلی نکویی زهرایی.

 یاد سردار
سردار»محمد کرمی راد« نماینده اسبق مردم کرمانشاه در 
مجلس شورای اسالمی و دبیر حزب موتلفه اسالمی استان، 
صحنه  مسیر  در  رانندگی  سانحه  اثر  بر  پنجشنبه  بامداد 

به بیستون در استان کرمانشاه جان خود را از دست داد.
مرحوم کرمی راد متولد آذرماه سال 1۳۳۹ شهر کرمانشاه و 
نماینده مردم این شهر در مجلس هشتم شورای اسالمی بود.

این گونه  را  مرحوم  آن  سوابق  از  بخشی  ایرنا  خبرگزاری 
برشمرده است: طلبه حوزه علمیه و مبارز دوران ستم شاهی، 
حضور  کرمانشاه،  سپاه  فرماندهی  شورای  موسس  و  عضو 
فرماندهی  مسئولیت های  با  مقدس  دفاع  دوران  در  فعال 
)ع(،  امیرالمؤمنین   11 لشگر  و  تیپ  فرماندهی  محور، 
قرارگاه  فرمانده  )ص(،  اکرم  نبی   ۲۹ تیپ  فرماندهی 
ستاد  رئیس   ،۷4 تا   ۷0 سال  از  نامنظم(  )جنگ  رمضان 
امور عراق،  سابق قرارگاه نصر ستاد فرماندهی کل قوا در 
معاون سابق رئیس ستاد و مشاور ارشد وقت سردار حاج 
قاسم سلیمانی، رئیس سابق گروه مستشاری نیروی قدس 
سپاه پاسداران، چهار سال رئیس هیئت کشتی نیرو قدس 
سپاه، مشاور عالی دو رئیس جمهور آفریقایی در سال های 
۷۸ و ۷۹، فرمانده سابق دانشکده علوم و فنون نیروی قدس 
و  دفاعی  علوم  دانشکده  و  پژوهشکده  سابق  رئیس  سپاه، 

امنیت ملی از جمله سوابق کاری مرحوم کرمی راد است.
رئیس سابق مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، عضو 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  هیئت رئیسه 
نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس  مجلس هشتم، 
هشتم، عضو هیئت امنای دانشگاه رازی، استاد دانشگاه های 
امام حسین )ع(، استاد دانشگاه رازی، استاد دانشگاه آزاد 
استاد دانشگاه علمی کاربردی، مشاور فرماندهی  اسالمی، 

اتاق  عضو  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  نرم  جنگ  قرارگاه 
فکر خارجی معاونت فرهنگی دفاعی ستاد کل قوا )کانون 
نخبگان(، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی و دبیر 
حزب موتلفه اسالمی استان کرمانشاه و دبیر جبهه پیروان 
از دیگر سوابق کاری  امام و رهبری استان کرمانشاه  خط 

مرحوم کرمی راد محسوب می شود.
 11 لشکر  سابق  فرمانده  راد  کرمی  محمد  سردار 
با  کتابی  در  را  خود  خاطرات  که  بود  )ع(  امیرالمؤمنین 
عنوان »روزهای پرالتهاب« به رشته تحریر درآورده ست. 
آنچه در ادامه خواهید خواند برشی از خاطرات وی است 

که نحوه آغاز جنگ تحمیلی را این گونه روایت می کند:
روز آغاز از پادگان شهدا به سپاه ناحیه می آمدم که خبر 
بمباران فرودگاه و پاالیشگاه کرمانشاه را شنیدم فکر می کنم 
۲۷ یا ۲۸ شهریور بود؛ البته خبرهای جسته وگریخته ای از 
بمباران های  بعثی  دشمن  داشتیم.  مرزی  درگیری های 
آغاز  وسیع  طور  به  را  استان ها  مراکز  و  شهرها  سراسری 
با  ایران  مرزی  شهرهای  و  کرمانشاه  بمباران  اولین  کرد. 
عکس العمل شدید نیروی هوایی ایران در روز اول یا دوم 
عراق  به  جنگنده  فروند   140 با  ایران  روز  آن  شد.  روبرو 
حمله کرد. آن زمان من سرگرم فعالیت های آموزشی بودم.

در بمباران کرمانشاه، یکی از مخازن خالی پاالیشگاه نفت 
هدف قرار گرفت. آن روزها آمادگی دفاعی وجود نداشت و 
هیچ نوع پدافند هوایی در شهر مستقر نبود. پس از بمباران 
شدید کرمانشاه، از فرمانده سپاه خواستم حداقل یک قبضه 
کالیبر ۵0 به عنوان پدافند ضدهوایی روی ساختمان سپاه 
)میدان نفت سابق( مستقر کند. من چون دوره این سالح 
یادم  به عهده گرفتم.  را  این کار  بودم، مسئولیت  را دیده 
به  تیربار  به  نوار مربوط  هست که چیدمان گلوله ها را در 

گونه خاصی چیدم.
دو سه روز اول شبانه روز در پشت بام سپاه بودیم. این سالح 
به طور طبیعی بعد از چند شلیک، گیر می کرد و به یک 

آچار »گونو،گو« نیاز داشت، اما آن زمان آن را پیدا نکردند؛ 
من هم با سکه یک ریالی و دو ریالی آن را تنظیم می کردم. 
گرچه گلوله ها را به سختی پیدا می کردیم ولی با پیگیری 
صداوسیما  ساختمان  روی  هم  قبضه  یک  بعدها  جدی، 
دادم.  یاد  آن  به خدمه  را  آن  از  استفاده  من  و  گذاشتیم 
ارتش هم در پادگان و ساختمان بانک مرکزی یک قبضه 
کالیبر ۵0 قرار داد. آقای غمخوار مسئول پشتیبانی ستاد 
نیازها کمک می کرد. ما خیلی زود  تأمین  بود و در  غرب 
کریدور پرواز خلبانان عراقی را، که در دو سه نوبت به حریم 
می دانستیم  و  گرفتیم  یاد  کردند،  تجاوز  کرمانشاه  هوایی 
چه ساعتی می آیند. گاهی هواپیماهای عراقی از ارتفاع باال 
حمله می کردند و ما هم پشت سر هم شلیک می کردیم. 
در  ولی  کردیم،  میلی متری   ۲۳ تقاضای ضدهوایی  خیلی 
کند.  ما  به  کمکی  نتوانست  و  نبود  غمخوار  آقای  اختیار 
اقدام جالب نیروی هوایی این بود که پس از اولین بمباران، 
تعدادی ماکت از نوع هواپیماهای عراقی و خودی آوردند و 
به ما نشان دادند تا هنگام حمله بتوانیم هواپیماهای خودی 

و دشمن را از هم تشخیص دهیم.
یک روز هنگام غروب، یک جنگنده سوخوی عراقی قصد 
بمباران کرمانشاه را داشت که درست روبه روی من بود؛ به 
سمت آن شلیک کردم. گلوله ها به نوک تا انتهای هواپیما 
اصابت کرد و هواپیما پس از طی مسافتی در منطقه روانسر 
سقوط کرد، اما هواپیمای مهاجم دیگری، منطقه ای از شهر 
را بمباران کرد. یک بار دیگر هم موفق شدم یک هواپیمای 
به  همیشه  من  کنم.  سرنگون  را  »میگ«  نوع  از  جنگنده 
قبضه و نوار تیر آن به خوبی رسیدگی می کردم. میگ را 
به سمت کوه های طاق بستان  قرار دادم که  پهلو هدف  از 
در منطقه آبادانی مسکن رفت و در آنجا سقوط کرد. این 

دومین هواپیمایی بود که در کرمانشاه سقوط کرد.
آغاز  رسماً  تحمیلی  زمینی جنگ  مرزهای  به  عراق  با حمله 
نزدیک  استانداری،  ساختمان  جلوی  مضطرب  مردم  شد. 

در  تأمین،  اداره  شدند.  جمع  بروجردی  آیت اهلل  مسجد 
روستاهای  و  شهرها  از  مردم  گذاشت.  جلسه  استانداری 
مرزی، با هر وسیله ای که در اختیار داشتند و با حداقل لوازم 
خواست  اولین  بودند.  شده  روانه  کرمانشاه  سمت  به  زندگی 
آن ها مکانی برای استقرار بود. سریع یک اردوگاه برای آن ها 
برپا شد؛ کار سنگینی که بدون هیچ آمادگی قبلی بر عهده 
مسئوالن کرمانشاه قرار گرفته بود، در حالی که آن ها تجربه 
چنین وضعی را نداشتند. من به استانداری رفتم تا درخواست 
برویم. آیت اهلل اشرفی  با دشمن  به مناطق درگیری  کنم که 
استانداری صحبت  جلوی  دستی،  بلندگوی  یک  با  اصفهانی 
می کردند. آوارگان همه نگران فامیل و اقوام و خانه و کاشانه 
خود و عده ای هم خواهان حضور در جبهه ها بودند. آیت اهلل 
اشرفی اصفهانی با اشاره به آیاتی از قرآن، مردم را به آرامش 
فرصت  باید  مقامات  که  داشتند  تأکید  ایشان  کردند.  دعوت 

داشته باشند تا برای سازمان دهی نیروها برنامه ریزی کنند.
ایشان به آیه ای از قرآن اشاره فرمودند: »ولیأخذوا حذرهم 
مقابل  تا  بردارید  دارید  سالح  هرچه  یعنی  وأسلحتهم« 
دشمن دفاع کنید. ایشان به مردم گفتند: ای مردم با هر 
تجاوز  به مناطقی که  تا  باشید  آماده  دارید،  اسلحه ای که 
شده است، برویم و دفاع کنیم. برخورد امام با مسئله تجاوز 
عراق با طمأنینه و مدبرانه بود؛ البته افرادی هم بودند که 
روحیه شان را باخته بودند و نمی دانستند چه اتفاقی افتاده 
امام پیامی مهم بسیار عمیق و روشنگرانه ای دادند  است. 
از شناختی بود که نسبت به شخصیت صدام و  که متأثر 
پانزده سال در عراق  ایشان  حکومت دولت بعثی داشتند. 
بودند و روان شناسی بسیار هوشمندانه و خوبی نسبت به 
از  که  است  این  ما  »تکلیف  فرمودند:  امام  داشتند.  صدام 
را؛ کشته شویم  اسالم  کنیم  و حفظ  کنیم  اسالم صیانت 

تکلیف را عمل کردیم؛ بکشیم هم تکلیف را عمل کردیم.
ایران  ملت  هستم  مدعی  »من  گفتند:  ایشان  همچنین 
در  حجاز  ملت  از  بهتر  حاضر  عصر  در  آن،  میلیونی  توده  و 

عصر رسول اهلل«، در کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین )ع( و 
حسین بن علی )ع( هستند.« امام از همان اول، چوب تکفیر 
را به حزب بعث عراق زدند؛ یعنی یک مسئله فقهی و شرعی 
را بیان کردند که برای ما جوانان که مقید بودیم به تکلیف 
بیانات امام حجت  با  عمل کنیم، به منزله حجت شرعی بود. 
برای برخی از عراقی ها هم تمام شد. افرادی را سراغ دارم که 
از ارتش عراق فرار کردند، چون امام را در نجف می شناختند، 
است«، حجت  کافر  عراق،  بعث  »حزب  فرمودند:  امام  وقتی 
افراد  اینکه  برای  بهانه ای  هیچ  و  کردند  تمام  همه  برای  را 
دفاع نکنند، باقی نگذاشتند. امام در سخنرانی دیگری گفتند: 
انداخته و رفته« یا در  »حاال یک دزدی آمده و یک سنگی 
جای دیگری فرمودند: »ما آن چنان سیلی به صدام بزنیم که 
از جایش نتواند بلند شود.« ما خیلی حواسمان به صحبت های 

امام بود و امام هم مرتب پیام می دادند و هدایت می کردند.
بازی اش دادند؛  را  ایشان در جایی دیگر فرمودند: »صدام 
بود.  هم  خودش  نفسانی  شیطانی  حب  آن  و  بزرگ بینی 
آمریکا هم بازی اش داد که ایران دیگر چیزی ندارد؛ ارتش 
نیستند؛  چیزی  که  هم  پاسداران  رفته؛  بین  از  که  ایران 
مردم هم که دیگر کاری به این حرف ها ندارند. بهش گفتند 
تو بیا برو ایران را بگیر، نفت ایران و همه منطقه مال تو. این 
بدبخت هم گول خورد و به ایران حمله کرد امروز می بینیم 
انتظامی و سپاه و  از قوای مسلح نظامی و  ایران  که ملت 
در  قوای  از  و  داوطلبان  عشایر،  از  مردمی  قوای  تا  بسیج 
جبهه ها و مردم در پشتیبانی از آن ها با شوق با اشتیاق چه 
فداکاری ها و چه حماسه ها می آفرینند و می بینیم که مردم 
می کنند.«  ارزنده ای  کمک های  چه  کشور  سراسر  محترم 
برخورد و نگاه امام که با آرامش و طمأنینه مسائل را بیان 
می کردند، خود به خود برای ما قوت قلب بود و ما به این 
باید آن چنان سیلی محکمی به  اعتقاد رسیده بودیم که 

صدام بزنیم که نتواند تا ابد از جایش بلند شود.
ادامه در صفحه 3

 شاگرد کوچک آن مرحوم، عبدالمحمد زاهدی

انا هلل و انا الیه راجعون

مدیری  پرهیزگار،  و  گران مایه  واال،  شخصیتی  ارجمند،  استاد  درگذشت 
شایسته، توانمند و دلسوز و انسانی پاک از سالله اطهر رسول اهلل، مرحوم 
و  نجف آباد  اسبق شهرستان های  فرماندار  زهرایی،  نکوئی  علی  حاج سید 
اصفهان و استاندار اسبق استان های کرمانشاه، چهارمحال بختیاری و قزوین؛ 
مایه تأسف و تأثر گردید. ضمن عرض تسلیت به همسر مکرمه و فرزندان 
عزیز ایشان و سایر بستگان و همکاران و شاگردان آن معلم وارسته، از درگاه 
خداوند کریم برای آن مرحوم غفران و رحمت و علو درجات و برای صاحبان 

مصیبت صبر و اجر مسئلت می نمایم. عاش سعیدا و مات سعیدا.

هادی زرندی- بیت حضرت آیت اهلل زرندی )رض(

انا هلل و انا الیه راجعون
خبر درگذشت مؤمن متدین صدیق متعهد، جناب مهندس نکویی رحمت اهلل علیه در این روزهای غمناک، غم سنگین 

دیگری بود که بر دل های دوستداران ایشان وارد شد.
این ضایعه مؤلمه و جان سوز را خدمت خانواده محترم ایشان، آقازاده های بزرگوار )آقا روح اهلل و آقا لطف اهلل( به ویژه همسر 

مکرمه و دخترخانم های داغدار تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.
 یاد و خاطره دوستی و علقه عمیق و صمیمانه آن فقید سعید با حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمدحسین زرندی )رض( 

نماینده حضرت امام )ره( و امام جمعه فقید کرمانشاه همواره با ماست.
حضرت آیت اهلل زرندی به تواتر و مکرر، ذاکر خیرات و خوبی ها و تدین و تعهد جناب آقای حاج سیدعلی نکویی بودند و 
مردم فهیم کرمانشاه هیچ گاه همراهی شبانه روزی آن عزیز در منصب استاندار کرمانشاه، در روزهای سخت جنگ و آوارگی 
و بمب و موشک که منشاء خدمات گسترده همراه با اخالص و پاکدستی و دین داری بود را فراموش نخواهند کرد. برای آن 
عزیز تازه گذشته علو درجات و برای خاندان محترم نکویی صبر و اجر جزیل در این مصیبت را از درگاه حضرت حق جل 

شأنه مسئلت دارم.

هادی زرندی- بیت حضرت آیت اهلل زرندی )رض(

الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا اناهلل وانالیه راجعون

خبر درگذشت صدیق صادق و منصف، برادر بزرگوارم، سردار سرتیپ پاسدار حاج محمد کرمی راد، موجب تأثر قلبی و 
تأسف فراوان گردید.

آن فقید سعید در عرفان به مرتبه ی واالیی دست یافته بود. مرتبه محبت، دوستی و مودت بعد از رحلت والدم )ره( -علی رغم 
اینکه حقیر قباًل سعادت ارتباط با ایشان را نداشتم- چندین بار تلفنی جویای احوال من شد. از لحن کالمش هویدا بود که 
نگران روزگار من است. در چند مراسم سالگرد حضرت آیت اهلل زرندی )ره( حضور یافت و اظهار محبت ها و لطف ها نمود. چند 
سالی بود هرروز صبح بدون استثناء با دریافت حدیثی نورانی از دریای معارف پیامبر اکرم )ص( و موال علی )ع( و اهل بیت 
صلوات اهلل علیهم، از آن فقید سعید، روزمان را شروع می کردیم و دل های مان صفا می گرفت و نورانی می شد. روح پاکش با 

شهدا و امام شهدا و ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( محشور باد.
این جانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت این ضایعه مؤلمه به خانواده محترم و داغدار و دوستان عزادار ایشان، در این مصیبت 

جانکاه، برای بازماندگان، صبر و اجر جزیل از درگاه حق جل شانه مسئلت دارم.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد

همراهی و همدلی مردم
و مسئوالن برای عبور از

پیک چهارم کرونا

سرنوشت عجیب مجسمه ای که 
دردسرهای زیادی کشیده است

َسِر هرکول کجاست؟
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استاندار کرمانشاه ضمن تأکید بر لزوم 
مسئوالن  و  مردم  همدلی  و  همراهی 
از  کرونا،  چهارم  پیک  از  عبور  برای 
در  بی توجه  مدیران  با  قاطع  برخورد 

اجرای مصوبات ستاد کرونا خبر داد.
هوشنگ بازوند در نشست ستاد مبارزه 
با حضور  استان کرمانشاه که  با کرونا 
تعدادی از مدیران )به صورت محدود( 
در  فرمانداران  با  تصویری  ارتباط  و 
سالن شهدای دولت استانداری برگزار 
شد، اظهار داشت: در حال حاضر و در 
جغرافیای  کل  فروردین ماه  سوم  دهه 
تأثیر  تحت  کرمانشاه  استان  و  کشور 
ویروس وحشتناک کرونا قرار گرفته و 
در مبارزه با پیک چهارم استانی موفق 
خواهد بود که بتواند این بیماری را با 
همراهی و همکاری مردم و مسئولین 
حجم  تا  کند  مدیریت  و  کنترل 
خسارات مادی و جانی آن کاهش یابد.
ویروس  مدیریت  برای  کرد:  تصریح  وی 
و  هماهنگی  نیازمند  کرونا  جهش یافته 
همدلی ویژه ای در سطح استان هستیم و 
همه مدیران و مردم باید پای کار باشند، 

تعداد  متأسفانه  حاضر  حال  در  زیرا 
بیماران بستری در استان روزانه به ۱۳۰ 
شاهد  که  به گونه ای  یافته  افزایش  نفر 
این  و  هستیم  نیز  فوتی ها  آمار  افزایش 
جدیت  با  باید  و  است  نگران کننده  آمار 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.
نماینده عالی دولت در استان کرمانشاه 
جهان شمول  بحران  یک  با  داد:  ادامه 
مواجه هستیم و مردم از ما توقع دارند 
باشیم،  آن ها  کنار  در  جدیت  با  که 
و  هماهنگی  و  همکاری  بنابراین 
همدلی بین دستگاه های اجرایی بسیار 

مهم و اثرگذار است.
استاندار کرمانشاه با تشکر از قاطعیت 
به  که  افرادی  با  برخورد  در  دادستان 
بازگشایی  به  اقدام  غیرمجاز  صورت 
از  گفت:  کرده اند،  پذیرایی  تاالرهای 
این  با  جدیت  با  که  استان  دادستان 
تشکر  و  تقدیر  کرد،  برخورد  موضوع 
در  اقدامات  این گونه  زیرا  می کنیم، 
ویروس  چرخه  مدیریت  برای  جامعه 

کرونا بسیار اثرگذار است.
استان  در  دولت  عالی  نماینده 

برخی  به  اشاره  با  همچنین  کرمانشاه 
تعطیلی  بر  مبنی  اعضاء  صحبت های 
کل استان تا پایان فروردین ماه گفت: 
اما  نیستیم  مخالف  تعطیلی  این  با  ما 
مصوبه  عنوان  به  را  موضوع  این  باید 
ملی  ستاد  به  تصمیم گیری  برای 
را  پیشنهاد  این  و  دهیم  پیشنهاد 

خواهیم داد.
متأسفانه در حال حاضر  بازوند گفت: 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  میزان 
اگر  که  رسیده  درصد   ۵۰ زیر  به 
و  شود  کنترل  بیماری  این  بخواهیم 
نیز  مرگ ومیرها  و  بستری ها  میزان 
کاهش پیدا کند همه باید تالش کنیم 
شیوه نامه های  و  پروتکل ها  رعایت  که 
بهداشتی به بیش از ۹۰ درصد افزایش 

پیدا کند.
با بیان اینکه از مردم می خواهیم  وی 
به  بی توجه  و  متخلف  مدیران  که 
استانداری  به  را  کرونا  ستاد  مصوبات 
مدیران  از  گفت:  کنند  معرفی 
در  مردم  از  بیش  که  می رود  انتظار 
کوشا  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 

معاون  از  و  باشند  داشته  جدیت  و 
استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه 
اجرای  چگونگی  که  می خواهیم 
ابالغیه های ستاد کرونا در دستگاه های 
و  دهد  قرار  موردبررسی  را  اجرایی 
در  مدیری  که  شود  مشخص  چنانچه 
داشته  کوتاهی  پروتکل ها  این  اجرای 
و  معرفی  مربوط  وزارتخانه  به  حتماً 
چنین  کرونا  ملی  ستاد  مصوبه  طبق 

مدیری انفصال ازخدمت خواهد شد.
برای  داشت:  اظهار  کرمانشاه  استاندار 
اینکه اثرگذاری مصوبات این ستاد در 
باید  مدیران  خود  شود  بیشتر  جامعه 
و  ابالغیه ها  و  کنند  مراعات  بیشتر 
موردتوجه  را  بهداشتی  شیوه نامه های 

قرار دارند.
اعالم  بر  تأکید  با  کرمانشاه  استاندار 
و  اصناف  فعالیت  برای  رنگ بندی ها 
شغل های مختلف از طریق صداوسیما 
رنگ  وضعیت  اعالم  داشت:  بیان 
دستور  به منزله  صداوسیما  در  شهرها 
به  نیازی  و  است  محدودیت ها  ایجاد 
عبور  برای  لذا  ندارد،  جدیدی  مصوبه 
مردم  چهارم  خطرناک  بسیار  پیک  از 

و مسئولین همه باید پای کار بیایند.
اینکه  بیان  با  کرمانشاه  استاندار 
ویروس  کنترل  مسئول  فرمانداران 
افزود:  هستند،  شهرستان ها  در  کرونا 
انجام  به  فرمانداری ها  اینکه  علیرغم 
به  نیاز  و  دارند  اهتمام  انتخابات  کار 
افزایش نیرو دارند، اما به لحاظ رعایت 
 ۵۰ از  بیش  با  نباید  کرونایی  شرایط 

درصد نیرو کار کنند.
سیاسی  معاونت  از  همچنین  بازوند 
که  خواست  استانداری  امنیتی  و 
ترددها  مجوز  صدور  واگذاری  موضوع 
اداره کل حمل ونقل  به  از فرمانداری ها 
و پایانه ها را با توجه به انجام کارهای 
مربوط به انتخابات توسط فرمانداری ها 

موردبررسی دقیق قرار گیرد.
نماز  برگزاری  گفت:  ادامه  در  وی 
جماعات و جمعه در شهرهای قرمز و 
نارنجی فعاًل با توجه به شرایط موجود 
الزم  موضوع  این  و  نیست  مقدور 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  به  که  است 
جمعه  ائمه  سیاست گذاری  شورای  و 

استان اعالم گردد.
پیگیری  های  خواستار  همچنین  وی 
راه اندازی  و  نصب  خرید،  برای  الزم 
استان  در  ساز  اکسیژن  دستگاه  سه 
با  پزشکی  علوم  دانشگاه  طریق  از 

همکاری وزارت نفت شد.

دادستان کرمانشاه از برخورد با سه تاالردار که نسبت 
به مصوبات ستاد مقابله با کرونا بی اعتنا بودند خبر داد 
و گفت: در روزهای گذشته سه تاالردار که در شرایط 
جشن های  برپایی  به  اقدام  کرمانشاه  کرونایی  قرمز 
دستگیر  بودند،  کرده  باال  میهمانان  تعداد  با  عروسی 

و روانه زندان شدند.
شهرام کرمی در گفت وگو با ایرنا افزود: در مراسمات 
عروسی که در این سه تاالر در حال برگزاری بود تعداد 
بسیار زیادی میهمان دعوت شده بود و بستری برای 

انتقال گسترده بیماری کرونا محسوب می شد.
ثانوی  اطالع  تا  هم  تاالر  سه  این  اینکه  بیان  با  وی 
پلمب خواهند بود، گفت: مالکان این تاالرها به اتهام 
اقدام تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی و عدم رعایت 

مصوبات ستاد مقابله با کرونا دستگیر شده اند.
بسیار  خیز  به  اشاره  با  ادامه  در  کرمانشاه  دادستان 
با  داشت:  اظهار  استان،  در  کرونا  جدید  موج  بلند 
توجه شرایط کنونی و قرمز شدن کرمانشاه به لحاظ 
غیرضروری  اصناف  همه  از   ۱۹ کووید  بیماری  شیوع 
خواسته ایم تا با تمکین نسبت به مصوبات ستاد مقابله 

با کرونا فعالیت های خود را متوقف کنند.
و  نظارتی  تیم های  اساس،  این  بر  کرد:  تأکید  وی 
دستگاه های ذی ربط  از  نمایندگانی  با حضور  بازرسی 
تشکیل شده و با واحدهای صنفی متخلف که مصوبات 
برخورد  نمی کنند،  رعایت  را  کرونا  با  مقابله  ستاد 

خواهند داشت .
او یادآور شد: با توجه به اینکه استان در حال حاضر 
بنابراین  شده،  کرونا  بیماری  چهارم  موج  گرفتار 
هیچ گونه اغماض و کوتاهی و مماشاتی در برخورد با 
افرادی که به مصوبات ستاد مقابله با کرونا بی توجهی 

می کنند نخواهیم داشت.

کرمانشاه،  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
رعایت  را  کرونا  بحران  از  خروج  و  مبارزه  راه  تنها 
دستورالعمل ها دانست و گفت: هنوز مجالس عروسی 
که افراد ارتباط نزدیکی با هم دارند، برپاست که باید 

جلوی این دورهمی های خطرناک گرفته شود.
موج  افزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در  شکیبا  ابراهیم  دکتر 
کاماًل  ابعاد  همه  در  قبلی  موج  سه  با  کرونا  چهارم 

متفاوت است.
بیماران  تعداد  قبلی  موج های  در  داشت:  اظهار  وی 
و  تهاجمی  آن قدر  اینک  اما  می شد  زیاد  به تدریج 
خطرناک است که تعداد بیماران زیاد است و فرصت 

نمی کنیم بیماران قبلی را ترخیص کنیم.
شکیبا اضافه کرد: در یکی ۲ هفته آینده به طور قطع با 
کمبود تخت بیمارستانی برای بستری بیماران مواجه 

خواهیم شد.
رفع  را  مشکل  داریم  زحمت  با  اینکه  بیان  با  وی 
با ویروس کرونا  مقابله  راه  تنها  یادآور شد:  می کنیم، 

پیشگیری است و راهی جز آن نداریم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: 
دولت  نباشند  خودشان  سالمتی  مراقب  مردم  اگر 
به مشارکت  لذا  انجام دهد  نمی تواند  کاری  به تنهایی 

همه نیاز داریم.
بیمارستان های  تخت های  کل  اینکه  بیان  با  شکیبا 
استان کرمانشاه سه هزار و ۴۰۰ تخت است، گفت: اگر 
قرار شود همه تخت ها به بیماران کووید۱۹ اختصاص 

پیدا کند دیگر تختی برای سایر بیماران نمی ماند.
خودشان  سالمتی  مراقب  باید  مردم  کرد:  تأکید  وی 
باشند و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند و 
اگر افرادی هم بی مباالتی می کنند باید به آن ها برای 

رعایت بهداشت تذکر داد.
از  استفاده  را  پیشگیری  راه های  مهم ترین  از  یکی  شکیبا 
دورهمی  مجالس  برخی ها  االن  افزود:  و  دانست  ماسک 
در  حاضر  افراد  بعد  روز  بزنند،  ماسک  اینکه  بدون  دارند 
آن مهمانی با عالئم به مراکز درمانی مراجعه می کنند، به 
سرعت ریه شان درگیر شده و فرصتی برای بهبودی نیست.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: 
کرونای جهش یافته هم ضریب سرایتش باالست و هم 

به سرعت ریه بیمار را درگیر می کند.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد

همراهی و همدلی مردم و مسئوالن

برای عبور از پیک چهارم کرونا

رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت 
اصناف  با  گفت:  استان،  سطح  در  بازرسی  تیم های 
با  نکنند  اجرایی  را  کرونا  متخلفی که مصوبات ستاد 

جدیت برخورد خواهد شد.
رضا سلیم ساسانی در گفت وگو با ایرنا، افزود: با توجه 
به قرار گرفتن اکثر شهرستان های استان در وضعیت 
قرمز از نظر شیوع ویروس کرونا محدودیت های برای 

فعالیت اصناف اعمال می شود.
به  اینکه گروه ۲، سه و چهار صنفی  به  اشاره  با  وی 
مدت ۱۰ روز تعطیل هستند، گفت: گروه یک صنفی 
ایام  این  در  است  رسان  خدمت  صنوف  شامل  که 

می تواند فعالیت داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف کرمانشاه با تأکید بر اینکه در صورت 
عدم رعایت، صنوف متخلف به مراجع قضایی معرفی 
می شوند، گفت: تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن، اداره 
بهداشت، سازمان صمت، بازرسی اصناف و بسیج اتاق 
اصناف بر اجرای رعایت صنوف در تعطیالت کرونایی 

نظارت دارند.
ادامه  برای  نیز  افزود: اصناف گروه یک  سلیم ساسانی 
فعالیت ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند و 
در صورتی که در این زمینه قصور داشته باشند بدون 

شک با آن ها نیز برخورد خواهد شد.
با  تنها  کرونا  ویروس  کنترل  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
همکاری همه مردم امکان پذیر است، اظهار داشت: در 
صورتی که شرایط به این شکل ادامه پیدا کند، امکان 

تمدید محدودیت ها و تعطیلی ها همچنان ادامه دارد.
رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه با اشاره به همکاری 
گفت:  کرونا،  بیماری  با  مقابله  برای  اصناف  مطلوب 
نشان  تاکنون  استان  بازاریان  و  اصناف  خوشبختانه 
داده اند که بیشترین همکاری را برای مقابله با بیماری 
بسیار  قشر  این  در  تخلف  بروز  میزان  و  دارند  کرونا 

کمرنگ است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
سه ساله  برنامه  از  گفت:  کرمانشاه 
جلو  استان  کشاورزی  بخش  توسعه 
تولید  به  گذشته  سال  در  و  هستیم 
بیش از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تن 

محصوالت کشاورزی رسیدیم.
با  گفت وگو  در  حاتمی  نوربخش   
ایسنا با اشاره به در دست اجرا بودن 
برنامه سه ساله توسعه بخش کشاورزی 
استان، اظهار کرد: اجرای این برنامه از 
دو سال گذشته در استان شروع شده 
و در این دو سال از حیث اجرا جلوتر 

از برنامه بودیم.
حاتمی با بیان اینکه در برنامه سه ساله 
توسعه بخش کشاورزی استان قرار بود 
تنی  هزار   ۵۰۰ افزایش  گذشته  سال 
شاهد  را  کشاورزی  بخش  تولیدات 
باشیم، گفت: این هدف گذاری محقق 
کشاورزی  تولیدات  مجموع  و  شد 
استان با رشد ۵۱۹ هزار تنی از چهار 
میلیون و ۵8۰ هزار تن در پایان سال 
۱۳۹8 به بیش از پنج میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن در پایان سال گذشته رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمانشاه اضافه کرد: استان کرمانشاه 
مثل  اقداماتی  طریق  از  گذشته  سال 
توسعه  مکانیزاسیون،  ضریب  توسعه 
کشت های گلخانه ای و نشائی، مبارزه 
و  دام  نژاد  اصالح  گیاهی،  آفات  با 
حوزه  در  ارزش  زنجیره های  تشکیل 
و...  مدرن  باغات  توسعه  دام پروری، 

سند  با  مرتبط  برنامه های  توانسته 
کشاورزی  بخش  سه ساله  توسعه 

استان را اجرایی کند.
توسعه  برنامه  اینکه  بیان  با  حاتمی 
زمینه ساز  کشاورزی  بخش  سه ساله 
توسعه بخش کشاورزی استان خواهد 
سه ساله  برنامه  مبنای  بر  گفت:  شد، 
مجموع  کشاورزی  بخش  توسعه 
سه  ظرف  استان  کشاورزی  تولیدات 
سال از ۴.۲ میلیون تن در پایان سال 
پایان  در  تن  میلیون  به شش   ۱۳۹7

امسال خواهد رسید.
استان  اینکه  به  اشاره  با  حاتمی 
کشاورزی  بخش  در  کرمانشاه 
با توسعه  زیادی دارد که  ظرفیت های 
داخل  نیاز  تأمین  بر  بخش عالوه  این 
به  هم  را  محصوالتی  می تواند  استان، 
خارج از استان و حتی خارج از کشور 
صادر کند، اضافه کرد: بخش کشاورزی 
استان آن قدر ظرفیت دارد که می تواند 
در حل مشکل بیکاری استان تا حدود 

زیادی اثرگذار واقع شود.
حاتمی با بیان اینکه استان کرمانشاه 
از  بیش  و  وسعت  هکتار  میلیون   ۲.۵
دارد،  زراعی  اراضی  هکتار  هزار   ۹۴۰
دارا  با  کرمانشاه  استان  شد:  یادآور 
متوسط  برابر  دو  و  اقلیم  یازده  بودن 
بارندگی، ظرفیت های زیادی  کشوری 
دارد،  کشاورزی  بخش  توسعه  برای 
درصد   ۹8 از  بیش  اینکه  ضمن 
استان  این  در  زراعی  محصوالت 

قابلیت کشت دارند.

فرماندار کرمانشاه: باید سرمایه گذاران 
را به سمت بخش کشاورزی بیاوریم

جلسه  در  نیز  کرمانشاه  فرماندار 
شورای کشاورزی شهرستان کرمانشاه 
حوزه  در  کرمانشاه  شهرستان  گفت: 
دارد  زیادی  ظرفیت های  کشاورزی 
باید  بخش  این  توسعه  برای  که 

سرمایه گذاران را جذب کنیم.
طرح  تدوین  خواستار  رنجبر  فضل اهلل 
کشاورزی  بخش  در  تولید  رونق  جامع 
برای سال ۱۴۰۰ شد و گفت: تدوین و 
اجرای این طرح می تواند نقش اثرگذاری 

در تحقق شعار سال داشته باشد.
کرمانشاه  شهرستان  کرد:  اضافه  رنجبر 
ظرفیت های زیادی در حوزه کشاورزی 
دارد که می توانیم با کار و تالش مضاعف 
سرمایه گذاران  جذب  برای  تالش  و 
در  کشاورزی  رونق بخش  شاهد 
قَِبل  از  باال  اشتغال زایی  و  شهرستان 
پشتیبانی ها  تولید،  سال  در  بخش  این 

و مانع زدایی ها باشیم.
اینکه  بیان  با  کرمانشاه  فرماندار 
شهرستان کرمانشاه ۳۰۵ هزار هکتار 
داد:  ادامه  دارد،  کشاورزی  اراضی 
توسعه  حوزه  در  کرمانشاه  شهرستان 
توسعه  و  زعفران  کشت  گلخانه ها، 
زیادی  ظرفیت های  نوین  کشت های 
به  را  سرمایه گذاری ها  باید  که  دارد 

این بخش ها سمت وسو دهیم.

قابلیت های  به  هم  اشاره ای  وی 
صنایع  حوزه  در  کرمانشاه  شهرستان 
کشاورزی  بخش  تکمیلی  و  تبدیلی 
خیلی  ظرفیت های  گفت:  و  داشت 
تبدیلی  صنایع  توسعه  برای  خوبی 
و  بیلوار  بخش  دو  در  تکمیلی  و 
با سرمایه گذاری  ماهیدشت داریم که 
روی آن ها می توانیم به توسعه بخش 
کشاورزی در شهرستان امیدوار باشیم.

اراضی  کاربری  تغییر  با  باید 
کشاورزی برخورد جدی شود

رنجبر در ادامه با تأکید بر اینکه باید با 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد 
در  بگذاریم  نباید  گفت:  شود،  جدی 
اراضی کشاورزی ساخت وساز غیرمجاز 

صورت گیرد.
جلوی  باید  آب  امور  اینکه  بیان  با  وی 
اراضی  در  غیرمجاز  ساخت وسازهای 
بگیرد،  را  رودخانه ها  حریم  و  کشاورزی 
و  مرادآباد  مثل  محالتی  در  گفت: 
شاهد  نکنیم،  مراقبت  اگر  کرناچی 
ساخت وسازهای غیرمجاز زیادی خواهیم 

شد که تبدیل به معضل می شود.
تکلیف  تعیین  خواستار  همچنین  وی 
سریع تر اراضی کشاورزی در منطقه ده 
پهن برای جلوگیری از ساخت وسازهای 
بخش های  در  گفت:  و  شد  غیرمجاز 
کهریز،  مثل  کرمانشاه  از شهر  دیگری 
نیز  بید  سیاه  و  قزانچی  عمرمل، 
که  داریم  غیرمجاز  ساخت وسازهای 

باید با متخلفان برخورد شود.

تولید 5.1 میلیون تن محصوالت کشاورزی در کرمانشاه

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه:

اجرای مصوبات ستاد کرونا 

از سوی اصناف الزامی است

برپایی جشن عروسی

سه تاالردار را در کرمانشاه 

راهی زندان کرد

معاون دانشگاه علوم پزشکی:

تنها راه خروج

از بحران کرونا

رعایت دستورالعمل ها است

افزایش  با اشاره به  یک متخصص بیماری های عفونی 
قدرت سرایت و شدت عالئم در کرونای انگلیسی گفت: 
انگلیسی  کرونای  این  با  مقایسه  در  معمولی  کرونای 
هم نجیب بود و هم آرام و این ویروس جدید سرکش 

موج های خانوادگی ابتال به راه انداخته است.
اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  منصوری  فیض اهلل  دکتر 
استان  و  کشور  در  انگلیسی  کرونای  پرشتاب  سیر  به 
بیمارستانی  بخش های  بسیاری  حاضر  حال  در  گفت: 
استان پرشده و اگر همین روند ادامه پیدا کند قطعاً در 
هفته های آتی سیستم درمان دچار چالش جدی می شود.

وی افزود: کرونای انگلیسی قدرت سرایت باالیی دارد و 
متأسفانه شدت عالئم آن نیز نسبت به کرونای معمولی 
بیشتر است و تفاوت ها به حدی است که به گفته وزیر 
بهداشت ویروس کرونای معمولی در مقایسه با ویروس 
کرونای انگلیسی هم نجیب بود و هم آرام و حقیقتاً هم 
از سرعت  ویروس جدید  این  و  است  به همین شکل 

انتشار و شدت بسیار باالیی برخوردار است.
منصوری گفت: در کنار قدرت سرایت باال و شدت عالئم، 
هم  را  پایین تر  سنی  رده های  در  افراد  جدید  ویروس 
درگیر کرده و در حال حاضر شاهد موارد ابتال به کرونا 
در تمام رده های سنی هستیم و در میان بستری های 

کرونا هم تمام رده های سنی مشاهده می شود.
کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  این 
کرونای  ویروس  به  افراد  خانوادگی  ابتالی  به  اشاره  با 
انگلیسی گفت: در نوع ویروس جهش یافته شاهد موج های 
خانوادگی ابتال هستیم و درصد سرایت خانوادگی این نوع 

ویروس به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است.
منصوری با تأکید بر اینکه خطر ابتال به کرونای انگلیسی 
جدی است، گفت: نمی دانیم چطور مردم را نسبت به 
خطر این ویروس جدید آگاه کنیم، فقط مانده بیاییم 

قسم بخوریم که بخدا این ویروس خطرناک است.
این متخصص بیماری های عفونی با انتقاد از بی خیالی 
این ویروس، گفت: اگر  افراد نسبت به خطر  بسیاری 
متوجه  سنگینی  خسارت  یابد  ادامه  بی خیالی ها  این 
زیادی  تعداد  میان  این  و  استان خواهد شد  و  کشور 
مردم  که  است  نیاز  لذا  شد،  خواهند  کرونا  قربانی 

هوشیارتر رفتار کنند.

کرونای قبلی »نجیب« بود!
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پذیرش عضو
انجمن صنفی کارفرمایی در شرف تأسیس مراکز خدمات بهزیستی + زندگی استان کرمانشاه

با  صنفی  انجمن  هیئت وزیران،  مصوب  آیین نامه  و  کار  قانون   131 ماده  استناد  به 
عنوان فوق در شرف تأسیس می باشد.

به  تمایل  صورت  در  کرمانشاه  استان  در  مزبور  صنف  در  پروانه  دارندگان  کلیه 
عضویت، از تاریخ انتشار این اطالعیه ظرف یک هفته می توانند درخواست کتبی 
ابتدای  آزادی-  میدان  کرمانشاه-  نشانی:  به  معتبر(  پروانه  )کپی  شخصًا  را  خود 
خیابان مدرس- باالتر از پاساژ کیش- کوچه جنب پاساژ زیتون- طبقه دوم- مرکز 

حمایتی- آموزشی کودک و خانواده تحویل و رسید دریافت نمایند.
هیئت مؤسس:

1- سمیه رستمی
2- مهدی ذالی

3- شهریار مرادی
4- سعادت طاهری

5- صفورا سالمی
نماینده هیئت مؤسس؛ مهدی ذالی. تلفن: 09185831618

ادامه از صفحه یک
برگشتم  سپاه  به  وقتی  سرپل ذهاب  جبهه 
درگیری  مناطق  او  رسیدم.  سعید  آقا  خدمت 
قالب  در  تا  بود  کرده  تقسیم  بچه ها  بین  را 
تا  سومار  از  مختلف  جبهه های  به  گروه،  چند 
اعزام  گیالنغرب  و  سرپل ذهاب  قصرشیرین 
به  ابتدا  سرپل ذهاب،  به  رفتن  از  پیش  شوند. 
بیمارستان رفتم. درست روز اول جنگ بود که 
فرزند اولم به دنیا آمد. به دلیل عشق زیادی که 
به امام داشتم، اسم فرزندم را روح اهلل گذاشتم. 
پس از مالقات با همسر و فرزندم، همراه تعدادی 
از پاسداران و دوستان و بچه های دیگر که کمتر 
با آن ها آشنایی داشتم، یا یک دستگاه سیمرغ 
به سرپل ذهاب رفتم؛ مسئولیت و سرپرستی هم 
اوایل  در  سرپل ذهاب  در  درگیری  بود.  من  با 
خالی  تقریباً  شهر  این  و  شد  آغاز   ۱۳۵۹ مهر 
از سکنه شد. تانک ها و نفربرهای عراق در شهر 
و  نداشتیم  ثابتی  مقدم  خط  می دادند.  جوالن 
ارتفاعات مشرف  دو طرف  در  نیروها  از  بعضی 
داوود،  کل  تنگه  جلوی  همان  در  و  منطقه  به 
سنگر گرفته بودند. رزمنده ها با استقرار در کنار 
کرند  سمت  به  عراقی ها  پیشروی  مانع  تنگه، 

غرب شده بودند.
در روزهای اول جنگ، خطوط دفاعی منظمی 
شکل  ما  جنگ  نداشت.  وجود  عراقی ها  مقابل 
جنگ نامنظم به خود گرفته بود. وقتی شنیدیم 
که دشمن با توپ، تانک و نفربر به خاک ایران 
حمله کرده است، ما هم سراسیمه خودمان را به 
جبهه سرپل ذهاب رساندیم. ابتدا فکر می کردیم 
با آن ها درگیر می شویم؛  وقتی برویم، لب مرز 
سرپل ذهاب  تا  آن ها  نمی کردیم  گمان  اصاًل 
اشغال  را  کشورمان  خاک  از  این همه  و  آمده 

کرده باشند.
راه های  ابوذر  پادگان  به  برای دسترسی  گرچه 
اسالم آباد  گواور  ارتباطی  راه  از جمله  مختلفی 
به طرف گردنه قالجه به سمت گیالنغرب، و راه 
اصلی شهر سرپل ذهاب و غیره وجود داشت، اما 
با این حال یکی از راه های دسترسی به پادگان 
از  بود،  خاکی  جاده  که  ارتش(  )پادگان  ابوذر 

همین ابتدای تنگه کل داوود بود.
کریمی  هرسین،  سپاه  فرمانده  احمدی  نوذر   
ممتاز  حمزه ای،  اکبر  اطالعات،  نیروهای  از 
غیرتمند، غالمرضا و عبدالرضا زیدپور، گل میرزا 
کرم، کیومرث دریابار، کیکاووس سمیعی و چند 

نفر دیگر که اسامی آن ها در ذهنم نیست.
الزم است در اینجا از خطوط دفاعی پراکنده ای 
سمت  از  عده ای  داشت  وجود  منطقه  در  که 
مسیری  گرم(  )آب  گیالنغرب  به سمت  سرپل 
که به تنگه کوری حاجیان راه دارد، آمده بودند 
و عده ای هم به تنگه کورک در محور گیالنغرب 
ارتفاعات بازی دراز رفته بودند. با این حال در 
آن منطقه، نقاط سوق الجیشی بسیار به دست 
نیروهای بعثی افتاده بود و بخش زیادی از خاک 
ایران، در محورهای منتهی به قصرشیرین، نفت 
شهر، سومار، گیالنغرب و سرپل ذهاب در دست 
دشمن بود من تا آن موقع یک جنگ رودررو 
را  ما  سرزمین  که  نمی شد  باورم  بودم.  ندیده 

از  قبل  باشند.  کرده  اشغال  سرعت  این  به 
ورودی شهر در تنگه کل داوود، برادران ارتش، 
کنترل  را  رفت وآمدها  و  بودند  گذاشته  دژبانی 
می کردند. وقتی خواستیم از تنگه به جلو برویم، 
دژبانی جلوی ما را گرفت. پس از کمی بگومگو 
توانستیم از دژبانی بگذریم و پیاده به سوی خط 

مقدم برویم.
صدای  بودند.  درگیر  دشمن  با  تعدادی  آنجا 
تانک های دشمن  توپ می آمد.  و  تانک  شلیک 
در شهر جوالن می دادند و مراکز مهمی چون 
ویران  جاها  دیگر  و  جهاد  و  سپاه  ساختمان 
تیررس  در  و  شدیم  نزدیک  وقتی  می کردند. 
تانک ها قرار گرفتیم، در دو طرف شانه های جاده 
آر.پی. آرایش گرفتیم. یک قبضه  علیه دشمن 

با دشمن  با پنج یا شش گلوله داشتیم.  جی7 
درگیر شدیم و ارتش عراق همین که مقاومتی 
در مقابل خود دید، شهر را به آتش بست. در 
و  شد  ظاهر  مقتدر  بسیار  هوانیروز  اوضاع  آن 
و  هوانیروز  دشمن،  بازدارندگی  عوامل  از  یکی 
هم رزمانش  و  شیرودی  شهید  مجاهدت های 
بود. گروه های مختلفی از مردم به منطقه آمده 
بودند. شاید حدود ۱۵۰ نفر می شدیم. هر گروه، 
و  می شد  مستقر  می داد،  تشخیص  که  جا  هر 
بود  ظهر  می کرد.  ایجاد  جبهه  دشمن  علیه 
دشمن،  تانک های  رسیدیم.  شهر  دیوار  به  که 
مستقیم به سمت ساختمان سپاه سرپل شلیک 
می کردند و بخشی از آن را منهدم کرده بودند. 
پس از تشخیص موقعیت نیروهای عراقی مقابله 
آر.پی.جی.  برخی که  را شروع کردیم.  با آن ها 
داشتند به سمت تانک ها حمله کردند و همین 
باعث شد تانک های عراقی عقب نشینی کنند و 
ما تعقیبشان کنیم. در این حال نیروهای پیاده 

عراقی در پناه تانک ها به عقب فرار می کردند.
روز  آن  نزدیکی های غروب  تا  این عقب نشینی 
به طول انجامید و آن ها در بلندی های منطقه 
فراویز و کوره موش مستقر شدند و از آنجا که 
آن ارتفاعات به شهر مشرف بود، شهر را زیر دید 
داشتند. ما ده دوازده نفر که به سالح هایی مثل 
آر.پی.جی7، نارنجک، کالشینکف و ژ-۳ مجهز 
در  را  شب  شدیم.  شهر  داخل  آرام آرام  بودیم، 
یکی از ساختمان ها سپری کردیم. روزهای بعد، 
مسجد شهر پایگاه نیروهای داوطلب مردمی  شد 
که به تازگی برای جنگ آمده بودند. عراقی ها 
و  ادارات  رسیدند،  شهر  دروازه   به  که  هنگامی 
به  یا  بمباران  مردم  منازل  و  دولتی  ارگان های 
بیشتر  بود.  شده  تخریب  تانک  و  توپ  وسیله 
از آن که مردم قصرشیرین  مردم سرپل پیش 
شهر  بروند،  کرمانشاه  و  سرپل ذهاب  طرف  به 
آغاز  زمان  از  تخلیه  این  بودند.  کرده  تخلیه  را 
به  توپخانه ای  حمالت  و  هوایی  بمباران های 
انجام  خسروی  و  قصرشیرین  به  خصوص 
گرفت. مردم غافلگیر شده و تعداد زیادی اسیر 
چهار  که  می شناسم  را  خانواده ای  بودند.  شده 

پسرشان را اسیر و پدرشان را شهید کردند.
که  هم  را  کوچک تر  برادر  می خواستند  وقتی 
ببرند،  خود  با  داشت  سن  سال  یازده  شاید 
مادرشان  و  خواهران  التماس  به  توجهی 

قصرشیرین  در  هم  زیادی  عزیزان  نمی کردند. 
یا دوستانم  بودند که شاید من  فداکاری کرده 

ندیده ایم ولی از زبان دیگران شنیده ایم.
منطقه   .۱ بود:  قسمت  سه  سرپل  شهر   
به  که  گرم  سراب  منطقه   .٢ اسحاق  احمدبن 
جاده گیالنغرب و پادگان ابوذر جاده داشت. ۳. 
جاده ای که منتهی به جبهه کوره موش می شد 
دشت  طرف  به  جبهه  راست  )منتهاالیه سمت 
ذهاب(. ما به سمت کوره موش رفتیم. دشمن 
متجاوز که به خاک ایران حمله کرده بود توانایی 
جنگ کالسیک را داشت و وحشت ایجاد کرده 
بود، اما رزمنده های اسالم غالباً جوانان کم سن 
و سالی بودند که تا دیروز در کانون گرم خانواده 
بودند و حاال روز و شب باید با دشمنی که قصد 
جانشان را کرده بود، می جنگیدند. جوانانی که 
ندیده  مناسبی  آموزش  آن ها  از  برخی  شاید 
باعث  می توانست  بی تجربگی  این  و  بودند 
با  برای مبارزه  ما  اضطراب و ترس آن ها شود. 
ضدانقالب در کردستان با مبارزه با چریک هایی 
که در خانه های تیمی فعال بودند، آموزش های 
هم  رزمنده ها  بیشتر  بودیم  دیده  چریک  ضد 
آموزش های عمومی را گذرانده بودند اما برخی 
از آن ها به علت عشق به مجاهدت و فداکاری و 
دفاع از وطن، سر از پا نمی شناختند و می گفتند 

آموزش نظامی را گذرانده اند.
گاهی رعایت نکردن مسائل حفاظتی و پوشش 
کردن  روشن  مثل  جنگی،  اوضاع  در  مناسب 
شب،  در  ماشین  چراغ  یا  آتش  فانوس،  چراغ 
باعث می شد دشمن با اجرای آتش دوربرد، به 
نقاط استقراری نیروهای ما آسیب جدی برساند. 
وقتی داخل شهر شدیم، در پی برقراری امنیت 
شهر برآمدیم و بررسی کردیم که آیا کسی از 
عراقی ها  یا  پیرزن ها  پیرمردها،  ایرانی،  افراد 
با آزادسازی شهر  نه.  یا  باقی مانده اند  در شهر 
دوباره  قصرشیرین  سپاه  فعالیت  سرپل ذهاب، 
سرپل ذهاب  در  قصرشیرین  سپاه  شد.  زیاد 
سپاه  ساختمان  و  پایگاه  چون  شد.  مستقر 
مسجد  در  بود،  شده  منهدم  )سرپل ذهاب( 
با  همفکری  و  برنامه ریزی  با  و  یافتند  استقرار 
مراقب  تا  گذاشتند  نگهبان  تعدادی  یکدیگر 
تحرک عراقی ها باشند. خط تماس ما با دشمن، 
دیوار شهر بود و در روزهای بعد سعی کردیم 
را به دشمن نزدیک تر کنیم. روزهای  خودمان 

اول یا دوم، حضور هوانیروز خیلی مؤثر بود. آن 
روزها که مجموعه ای از نیروهای سپاه، بسیج، 
از  مختلفی  افراد  بودیم،  باهم  ارتش  و  عشایر 
نیروهای مردمی بودند که با تفنگ های قدیمی 
واقع  در  بودند.  آمده  دفاع  برای  شکاری  سرپر 
نیروهایی که به منطقه آمده بودند، سازمان یافته 
نبودند. فردی به نام احمد رضایی که گویا قباًل 
با  و  بود  شده  سپاه  فرمانده  بود،  ارتش  استوار 
ارتش  برادران  می کرد،  همکاری  آذربون  آقای 
هم آمدند و به تدریج یاد گرفتیم که چگونه و 

کجاها در مقابل دشمن آرایش بگیریم.
شب اول، شب عجیبی برای من بود. گویا غم 
تمام عالم در دلم ریخته بود. با خود می گفتم 
خدایا برای جمهوری اسالمی ایران چه اتفاقی 
صدای  وقتی  شب  تاریکی  در  افتاد؟!  خواهد 
به  دشمن  خمپاره  یا  توپ  گلوله های  شلیک 
گوش می رسید، هرلحظه منتظر بودیم صدایی 
به  ما  بخواهد.  کمک  و  شود  بلند  جایی  از 
کردیم.  اقدام  منطقه  کلی  وضعیت  شناسایی 
به  را  خودمان  خط  تا  می رفتیم  جلو  آرام آرام 
ارتفاعاتی  دامنه  به  کنیم.  نزدیک تر  دشمن 
باید سنگرهای  رسیدیم.  کوره موش  در جبهه 
دفاعی را سازمان دهی و نیروها را برای نگهبانی 
نیروهای  آرایش  از  می کردیم.  توجیه  شب  در 
متجاوز تا حدودی آگاهی پیدا کرده بودیم. هوا 
به شدت گرم بود. تدارک نیروها مثل رساندن 
و عدم  نیروها  پراکندگی  به دلیل  و آب  آذوقه 
نبرد  نمی گرفت.  صورت  راحتی  به  انسجام 
برایمان  بسیار  اول  روز  و  شب  در  دشمن  با 

خسته کننده بود.
که  جوانانی  شهادت  مبهم،  آینده  از  نگرانی 
دوستان و هم وطنانمان بودند و دردهای مادران 
ما تحمیل شده  بر  ناخواسته که  آن ها، جنگی 
و  پاک سرشت  انسان های  اجساد  دیدن  و  بود 
انقالبی کاممان را تلخ کرده بود و نمی دانستیم 
زمان چگونه سپری می شود. به یاد این آیه از 
قرآن افتادم: »کتب علیکم القتال وهو کره لکم 
وعسی  لکم  خیر  وهو  شیئا  تکرهوا  أن  وعسی 
به  اول  شب   « لکم  شر  وهو  شیئا  تحبوا  أن 
از  بسیاری  هنوز  زیرا  بازگشتیم،  شهر  مسجد 
رزمنده ها با فنون یک جنگ رسمی و کالسیک 
آشنایی نداشتند و برخی محدودیت ها را رعایت 
بعضی ها  که  چای  تهیه  برای  مثاًل  نمی کردند؛ 

روشن  آتش  داشتند،  عادت  آن  خوردن  به 
می کردند.

من با توجه به دوره هایی که گذرانده بودم، این 
محدودیت ها برایم قابل تحمل بود و با مشکالتی 
مثل کم آبی، نبود حمام و غیره کنار می آمدم. 
با  فیزیکی  برخورد  ذهنی  مشغولیت  البته 
دشمن، کمتر مجال فکر کردن به این کمبودها 
را می داد. روز دوم، محمد بروجردی به پادگان 
درخواست  او  با  دیدار  در  آمد.  سرپل ذهاب 
 ۸۱  ۶۰ خمپاره های  کردم:  تجهیزات  مقداری 
شما  مگر  گفت:  ایشان  میلی متری.   ۱٢۰ و 
من  بله!  گفتم:  بلدی؟  را  سالح ها  این  با  کار 
می خواهم در جبهه هم به نیروها آموزش دهم 
از آن ها علیه دشمن استفاده کنم. یکی  و هم 
دو روز بعد مقدار کمی تجهیزات، از جمله یک 
قبضه  یک  و  میلی متری   ۱٢۰ خمپاره  قبضه 
جبهه  به  دوباره  و  دادند  ما  به  میلی متری   ۶۰
کوره موش رفتیم. گاهی در همان روزهای اول 
از  پشتیبانی  می شد؛  بحرانی  جنگ  وضعیت 
نیروها به سختی انجام می گرفت. گلوله ها تمام 
با  و  دیر  وقتی درخواست می کردیم،  و  می شد 
با  نیرو  تعدادی  می رسید.  دست مان  به  تأخیر 
خودمان بردیم و توانستیم کمی پیشروی کنیم 
تپه های کوره موش مستقر شویم.  دامنه  و در 
با برخی  به پادگان و جبهه های دیگر،  با تردد 
فرماندهان و مسئوالن محورها هم آشنا شدم. 
شرایط جنگ در کوره موش بسیار عجیب شده 
عمومی  منطقه  راست  جناح  موش  کوره  بود. 
است.  ذهاب  دشت  به  مسلط  و  سرپل ذهاب 
سامان نداشتن نیروهای خودی در آنجا مشکلی 
برای خط دفاعی ما به وجود آورده بود. از طرفی 
در آن زمان دشمن نیز در منطقه گیج شده بود. 
شاید نیروهای تازه نفسی آورده بود که شناختی 
دفاعی  آرایش  و  منطقه  از وضعیت جغرافیایی 

مناسب نداشتند.

استاندار باختران
مرحوم سید علی نکویی زهرایی، زمانی استاندار 
نام  انقالبی،  فضای  دلیل  به  که  بود  کرمانشاه 
و  بود  کرده  پیدا  تغییر  باختران  به  کرمانشاه 
برای همین هم او در واقع استاندار باختران بود. 
آن گونه که سخنگوی شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات در استان اصفهان گفته، مرحوم سید 

سرطان  بیماری  درگیر  سال  چند  نکویی  علی 
پیدا  نسبی  بهبودی  درمان  به واسطه  و  بود 
کردند ولی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ حال 
ایشان مجدداً رو به وخامت گذاشت که بامداد 
دار  اصفهان  بیمارستان میالد  فروردین در   ۱۶

فانی را وداع گفتند.
سیدعلی نکویی متولد ۱۳۱۹ در محله بیدآباد 
مسجد سید اصفهان دریک خانواده مذهبی به 
روحانیون  از  یکی  توصیه  به  نکویی  آمد.  دنیا 
دانشکده  در  تحصیل  ادامه  به  تمایل  علی رغم 
سال  در  کرد.  انتخاب  را  معلمی  شغل  فنی، 
تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسه  در   ۱۳۳۹
علت  به   ۴۰ سال  در  و  پذیرفته شد  اجتماعی 
در  و  منتقل  اصفهان  به  خانوادگی  مشکالت 
آموزگار  عنوان  به  مولوی  دبیرستان  و  دبستان 
دبستان مشغول شد. در سال ۱۳۴٢ ازدواج کرد 
که حاصل این ازدواج دو پسر و دو دختر است.

سال   ٢ نجف آباد،  فرمانداری  سال  سه  حدود 
مهاجرین  امور  بنیاد  رئیس  و  استاندار  مشاور 
جنگ تحمیلی و سپس مدتی فرماندار اصفهان 
و پس از آن نیز مسئولیت استانداری باختران 
)کرمانشاه( از جمله سوابق اجرایی ایشان است. 
به ۶ سال در کرمانشاه در سخت ترین  نزدیک 
تحمیلی،  جنگ  دوران  در  کشور  شرایط 
بمباران ها و موشک باران، دوران بازسازی، ورود 

آزادگان، عملیات مرصاد و ... شرکت کرد.
به  باختران  استانداری  از  بعد  مرحوم  آن 
بختیاری مشغول  و  استاندار چهارمحال  عنوان 
در  خدمت  سال  سه  از  پس  و  شد  منصوب  و 
بازنشستگی  درخواست  بختیاری  و  چهارمحال 
داد و در اصفهان مسئولیت راه اندازی و مدیریت 
مؤسسه حفظ و تنظیم و نشر آثار حضرت امام 

خمینی )ره( و نگارستان را بر عهده گرفت.
نکویی پس از خرداد ۱۳7۶ در دولت اصالحات 
مجدداً دعوت به کار شد و مسئولیت استانداری 
قزوین به او محول شد؛ در دور دوم این دولت، 
وزیر  مشاور  عنوان  به  کشور  وزارت  در  نکویی 
شهریور  پایان  تا  وزارتی  حوزه  دفتر  مدیرکل  و 
از ۴۰  بیش  با  و  داد  ادامه  فعالیت خود  به   ۸۴
سال خدمت در آموزش وپرورش و وزارت کشور 
بازنشسته شد و پس از آن سال ها رئیس شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات در استان اصفهان بود.

از سلبریتی کرمانشاهی تا والی و وکیل

اجرائیه

اقامت:  محل  نشانی  حیدری،  فاطمه  خانم  وکالت  با  یحیی،  فرزند  قاسمی،  زهره  خانم  محکوم له:  مشخصات 
کرمانشاه، چهارراه بسیج، بلوار بنت الهدی، دفتر وکالت.

مشخصات محکوم علیه: آقای سید فرج امیری، فرزند سیداسمعیل، مجهول المکان
محکوم به: به موجب دادنامه شماره ۴7۶، شورای حل اختالف شعبه ۳۱، قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه 
مکلف است به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت چک به شماره ۹۳۹7٢۰ و یک میلیون وجه نقدی و خسارت 
تأخیر از زمان سررسید چک تاریخ ۱۳۸۹/7/۴ تا زمان وصول به همراه ۵% از محکوم به به عنوان نیم عشر دولتی 

که به عهده محکوم علیه در حق دولت می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.
٢- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت )ده روز( صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحٌا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم 
و پرداخت محکوم به بوده اید، لیکن برای فرار در پرداخت، اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز 

تا ۶ ماه محکوم خواهید.
۴- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام 
و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 7۹/۱/٢۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 

۱۰ آبان ۱۳77 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید/۱۰۰۳

 قاضی شورای حل اختالف- حسام الدین کرمی

مزایده اموال غیرمنقول

در خصوص پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۰7۵۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به نفع آقای علیرضا احمدی 
سرتختی و غیره، به طرفیت آقای حمیدرضا احمدی سرتختی، دایر بر حکم به فروش ماترک، شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان کرمانشاه در نظر دارد مال غیرمنقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده ۱۳7 و ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 
حضوری به فروش برساند. »الزم به ذکر است که مزایده در روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/٢/۱۸ )هجدهم اردیبهشت ماه( ساعت ۹ صبح برگزار 

می گردد.«
کرمانشاه  آدرس  به  ملک  است.  پذیرفته  انجام  دادگستری  کارشناس رسمی  توسط   ۱۳۹۹/۱۰/٢ تاریخ  به  کارشناسی  ملک:  مشخصات 
مسکن، بلوار گلها، خیابان ۳۰ متری دهه فجر، پالک ۱۱۴ کدپستی ۶7۱۵۹۵۶۳۳۱، ملک موردنظر به پالک ثبتی ۱۰۱۹٢ و ۱۰۱۹۳ 
فرعی از ۱۸۳ و ۱۸۴ فرعی از ۵۱ فرعی از ۱۴۰ اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به مالکیت خانم مهین دخت احمدی فرزند 
یداله می باشد. عرصه طلق ملک مطابق سند به مساحت ۵/۳۴۴ مترمربع به صورت مفروز و شش دانگ می باشد که حدود اربعه ملک شماال: 
دیوار به دیوار به طول ۸۰/۳٢ متر به باقیمانده ۱۸۳ و ۱۸۴ فرعی، شرقاً: درب و دیوار به طول ۶۰/۱۰ به خیابان ۳۰ متری، جنوباً: دیوار 
به دیوار به طول ۳۰/۳٢ متر به پالک باقیمانده ۱۸۳ و ۱۸۴ فرعی از ۵۱ فرعی، غرباً: دیوار به دیوار به طول ۶۰/۱۰ متر به پالک باقیمانده 
۱۸۳ و ۱۸۴ فرعی از ۵۱ فرعی می باشد. اعیان ملک موردنظر در یک طبقه و در دو قسمت می باشد که قسمت بر ملک شامل دو باب 
مغازه و راهروی ورودی می باشد، مغازه جنوبی به مساحت حدود ٢۹ مترمربع با کف سرامیک، دیوار تا دو متر کاشی و مابقی گچ و سقف 
نیز به صورت گچ می باشد، مغازه میانی ملک به مساحت حدود ٢۹ مترمربع فاقد نازک کاری بوده و نازک کاری در دیوار و کف اجرا نشده 
است )هر دو مغازه تخلیه بوده و استفاده نمی شوند(. در قسمت میانی ملک حیاط بوده و در قسمت غربی ملک یک واحد مسکونی شامل 
دو اتاق، هال و پذیرایی، آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و نورگیر به مساحت زیربنای حدود ۱۳۵ مترمربع می باشد و در حال حاضر 
در اختیار مستأجر قرار دارد. بنابراین کل مساحت زیربنای اعیان ملک در قسمت تجاری و مسکونی مجموعاً ۱۹۳ مترمربع بوده و در حال 
حاضر دارای امتیازات آب، برق و گاز )هرکدام یک انشعاب( می باشد. با در نظر داشتن موارد فوق الذکر، با توجه به موقعیت ملک، طول بر 
ملک، مساحت عرصه )۵/۳۴۴ مترمربع(، کیفیت و قدمت ساخت و مساحت اعیان )۱۹۳ مترمربع(، ارزش منافع تجاری مغازه های موجود، 
»ارزش کل شش دانگ عرصه و اعیان ملک در حال حاضر و با شرایط موجود با فرض نداشتن هیچ گونه منع قانونی و دیون احتمالی ملک 
در مجموع به مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان( برآورد و ارزیابی می گردد.« شایان ذکر است که برآورد 
با توجه به وضع موجود و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی ملک به ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی بخصوص  حاضر 
شهرداری انجام گرفته است و در صورت داشتن هرگونه بدهی از ارزیابی فوق، کسر می گردد. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه- چهارراه بسیج- بلوار بنت الهدی- طبقه همکف- اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان کرمانشاه مراجعه تا ترتیب مالحظه آن ها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود 
هر کس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلف اند جهت پرداخت ۱۰% مبلغ 
مزایده را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده دادگستری، واریز و تودیع نموده و بعد از برنده شدن جهت پرداخت مابه التفاوت مبلغ %۱۰ 
کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشد و پرداخت نمایند و باقی مانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آن ها در مزایده، 
حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری با شماره ٢۱7۱٢۹۳7۵٢۰۰۳ نزد بانک ملی، واریز نمایند و در 
صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱٢۹ قانون اجرای احکام مدنی، سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود. ضمناً 

هزینه نقل وانتقال بر عهده خریدار می باشد/۱۰۰۱

دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه- رحیم خدائی فر

تغییرات شرکت
افزار زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ٢۱۴۹۴ و شناسه  آگهی تغییرات شرکت گسترش بیت 
ملی ۱۴۰۰7۸۶۳۸۰۰ به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
تغییر آدرس: به کرمانشاه، میدان آیت اله کاشانی، خیابان فردوسی، جنب پاساژ پردیس، پالک ۸ کدپستی 

۶7۱۳7۱۶۸۸۱ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه، اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )1121146(
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در ۷ فروردین ۱۴۰۰، شبکه های اجتماعی 
از درگذشت  ایران خبر  و رسانه های داخل 
رسانه ها  از  برخی  دادند.  نامداری  آزاده 
گزارش کردند که از مرگ وی بیش از ۲۴ 
نگاهی  گزارشی  این  است.  گذشته  ساعت 
مجری  این  کاری  و  زندگی  دوران  به  دارد 

و اخبار مرتبط با نحوه مرگ او.
مجری   ۱۳۶۳ آذر   ۹ متولد  نامداری  آزاده 
با  او  بود.  ایرانی  تلویزیونی  تهیه کننده  و 
اجرا در برنامه تازه ها در سیمای خانواده به 
از ممنوع التصویری،  او پیش  شهرت رسید. 

به مدت ۱۲ سال در صداوسیما کار کرد.
آزاده نامداری در ۱۹ سالگی وارد تلویزیون 
شد و کار خود را در شبکه استانی زاگرس 
کمک  با  سپس  و  کرد  آغاز  کرمانشاه  در 
اقبال واحدی به تهران آمد و در برنامه خط 
مستقیم شبکه تهران به تهیه کنندگی سعید 
غفاری و رضا داستانی به اجرا در تلویزیون 

ادامه داد.
عنوان مجری بخش  به  نامداری در ۱۳۸۴ 
شبکه  خانواده  سیمای  برنامه  در  »تازه ها« 
یک شروع به فعالیت کرد که تا ۴ سال ادامه 
رسید.  پایان  به   ۱۳۸۸ بهمن  در  و  داشت 
که  غیرمنتظره شد  برنامه  مجری  ادامه  در 
دو  شبکه  از  چهارشنبه  تا  شنبه  روز های 
پخش می شد. سری اول برنامه غیرمنتظره 
 ۲۸ در  و  شد  آغاز   ۱۳۸۹ خرداد   ۲۹ در 
این  پایان رسید. سری دوم  به  مهر ۱۳۸۹ 
برنامه از ۱ آبان ۱۳۸۹ آغاز شد و در آخرین 

پنج شنبه سال به کار خود پایان داد.
جدید  سری  در   ۱۳۹۰ اردیبهشت   ۱۰ در 
به  ما  جمع  عنوان  با  غیرمنتظره  برنامه 
برنامه  این  کرد.  پیدا  حضور  مجری  عنوان 
کاری از گروه اجتماعی شبکه دو سیما، به 
زنده  صورت  به  بهبودی  الهه  تهیه کنندگی 
از شنبه تا سه شنبه بعد از اخبار ۲۰:۳۰ و 
دقیقه ای پخش می شد  در ۶۰ قسمت ۴۰ 
و سری اول آن تا اول ماه رمضان آن سال 
اجرای  سابقه  همچنین  وی  یافت.  ادامه 
 ،۱ جم  جام  شبکه  امروز«  »ورزش  برنامه 
اجرای برنامه »شب نشینی« از شبکه جهانی 
جام جم، برنامه های مناسبتی، برنامه رادیو 
شبکه  از  دیگر«  »صبحی  برنامه  و  هفت 

آموزش را در کارنامه خود دارد.
برنامه  با  حالی  در  را   ۱۳۹۱ سال  او 
آغاز  علیخانی  احسان  کنار  در  سال تحویل 
اجراء  نوروز،  تعطیالت  همان  در  که  کرد 
شما  که  »خانمی  جنجالی  برنامه  شب  هر 
ناگاه  به  ولی  داشت،  عهده  بر  را  باشی« 
کنار  در  وی،  فعالیت  منع  بر  مبنی  خبری 
فرزاد حسنی و احسان علیخانی پخش شد.

پس از نه ماه دوری از تلویزیون باالخره نام 
او به عنوان نویسنده در برنامه پشت صحنه 
سال  آغاز  با  شد.  ظاهر  علیخانی  احسان 
»خانمی  برنامه  دوم  سری  نامداری   ۱۳۹۲
و  اجراء  نویسندگی،  را  باشی«  شما  که 
از  سری  پنج  کنون  تا  کرد.  تهیه کنندگی 
برنامه »خانمی که شما باشی« از شبکه دوم 

سیما پخش گردیده است.
زمزمه  که  حالی  در  مهرماه   ۲۵ در 
با  بود  شده  شایعه  وی  ممنوع التصویری 
حضور در برنامه »شب آدینه«، رکورد آمار 

پیامکی شبکه استانی همدان را شکست.
با   ۹۴ سال  در  خود  از حضور  حالی  در  او 
با  خود  مستند  برنامه  از  سری  ششمین 
داده  باشی«، خبر  که شما  »خانمی  عنوان 
شد  توقیف  برنامه اش  دیگر  یک بار  که  بود 
در حالی که تیزر های این برنامه از شبکه دو 

پخش شده بود.
که  بود  تلویزیون  مجری  نخستین  نامداری 
او  پوشید.  قهوه ای«  و »چادر  ملی«  »چادر 
در مصاحبه با مجله زندگی ایدئال در سال 
۱۳۹۴ گفت برخاسته از یک خانواده سنتی 
در  همه  او  از  قبل  نسل  هفت  تا  و  است 

خانواده شان چادر بر سر می کرده اند.
آزاده نامداری در سال ۹۵ پس از سه سال 
دوری از اجراء با برنامه گفتگومحور »آبان« 
بازگشت.  صحنه  به  مجدداً  آپارات  روی  بر 
با  چالشی  گفتگو های  به  برنامه  این  در  او 
مختلف  عرصه های  در  زن  مختلف  فعاالن 

فرهنگی و اجتماعی پرداخت.
او همچنین در همان سال، کتابی در قالب 
مجموعه داستانی کوتاه با همین نام توسط 
او  کرد.  منتشر  فرهنگی  علمی  انتشارات 
که  گفت  مصاحبه ای  طی   ۱۳۹۷ آذر  در 
چون  شده،  »ممنوع التصویر«  دارد  اعتقاد 
است  نداده  اجرا  پیشنهاد  او  به  صداوسیما 

و گفت که زندگی دخترش برای او اولویت 
بیشتری نسبت به اجرا در تلویزیون دارد.

در اردیبهشت ۱۳۹۲، فرزاد حسنی و آزاده 
فرزاد  کنسرت  در  حضورشان  با  نامداری 
فرزین ازدواج خود را رسانه ای کرده و در ۶ 
تیر ۱۳۹۲ به عقد هم درآمدند و سید حسن 
خمینی عاقد آن ها بود. اما بعد از حدود یک 
جدا  هم  از  دو  این   ۱۳۹۳ خرداد  در  سال 
طالق  خبر   ۱۳۹۳ مرداد   ۲۰ در  و  شدند 

رسماً توسط آزاده نامداری رسانه ای شد.
آزاده نامداری علت این جدایی را با انتشار 
در  کبود  چشم  با  خودش  از  عکس  یک 
حسنی  فرزاد  خانگی  خشونت  اینستاگرام، 

اعالم کرد.
پسر  عبادی  سجاد  با   ،۱۳۹۴ سال  در  وی 
مرداد  اوایل  کرد.  ازدواج  عبادی  رحیم 
آزاده  از  عکس هایی  و  کلیپ  ویدئو   ،۱۳۹۶
منتشر  اجتماعی  شبکه های  در  نامداری 
شد که او را بدون پوشش سر در یک مکان 
در  سوئیس  در  شهری  در  )پارک(  عمومی 
در  فلدشالشن  جو  آب  شیشه  که  حالی 

دست داشت نشان می دهد.
گسترده ای  بازتاب  تصاویر  این  انتشار 
شبکه های  در  داشت.  مجازی  فضای  در 
به  را  نامداری  آزاده  عده ای  اجتماعی 
عکس ها  این  انتشار  از  و  متهم  »ریاکاری« 
حمایت کردند. این اتهام به این دلیل مطرح 
در  و  تلویزیونی  برنامه های  در  او  که  شد 
مصاحبه های خود همواره به عنوان چهره ای 
»حجاب  از  فعاالنه  که  می شد  شناخته 
و  دفاع  مشکی«  »چادر  به خصوص  کامل« 

برای آن تبلیغ می کرد.
»نقض  را  تصاویر  این  انتشار  دیگر  گروهی 
حریم خصوصی« خواندند و انتشار عمومی 
»غیراخالقی«  یا  »غیرقانونی«  را  آن 
دانستند. آزاده نامداری در ۲ مرداد ۱۳۹۶ 
در یک پیام ویدئویی به انتشار این تصاویر 
واکنش نشان داد و گفت در مکانی سرسبز 
در  داشتند.  حضور  او  »محارم«  که  بوده 
پاسخ، برخی موضوع غیرقانونی بودن انتشار 
در  نامداری  دلیل حضور  به  را  تصاویر  این 
اعتقاد  و  دانستند  نابجا  عمومی  مکان  یک 
داشتند که او یک چهره عمومی است که در 
و  خودخواسته  به صورت  موارد  از  بسیاری 
فعال از »حجاب کامل« دفاع کرده، بنابراین 
نیست  غیراخالقی  او  تصاویر  انتشار  نه تنها 
عمومی  افکار  روشنگری  برای  حتی  بلکه 

الزم است.

درگذشت آزاده نامداری
در ۷ فروردین ۱۴۰۰، شبکه های اجتماعی و 
رسانه های داخل ایران خبر از درگذشت آزاده 
گزارش  رسانه ها  از  برخی  دادند.  نامداری 
از ۲۴ ساعت  بیش  وی  مرگ  از  که  کردند 

فارس  خبرگزاری  گزارش  به  است.  گذشته 
آپارتمان  در  نامداری  آزاده  بی جان  پیکر 
در  سعادت آباد  منطقه  در  سکونتش  محل 
به  مهر  خبرگزاری  شد.  کشف  تهران  غرب 
نقل از یک »منبع آگاه« ناشناس علت مرگ 
وی را خودکشی عنوان کرد. خبرگزاری ایرنا 
به نقل قول یک مقام اورژانس تهران نوشت 
ساعت   ۴۸ نامداری  آزاده  فوت  زمان  »از 
چهره  دلیل  همین  به  و  است  بوده  گذشته 

او در ابتدا قابل شناسایی نبود«
امسال  نوروز  در  که  حوادثی  همه  بین  در 
آزاده  دردناک  مرگ  داد،  رخ  پایتخت  در 
افکار  صداوسیما  سابق  مجری  نامداری، 
داد؛  قرار  تحت الشعاع  به شدت  را  عمومی 
فرو  را در شوک  زیادی  حادثه ای که مردم 
این  شد.  همراه  زیادی  حواشی  با  و  برد 
مرگ  ماجرای  از  جزئیات  آخرین  گزارش 
این مجری معروف و مرور جنایاتی است که 

در تعطیالت نوروز امسال رخ داد.
دادسرای  سرپرست  شهریاری،  محمد   
این  جزئیات  خصوص  در  تهران  جنایی 
هفتم   ۱۹:۳۰ ساعت  می گوید:  حادثه 
آزاده  مرگ  گزارش  که  بود  فروردین ماه 
به حساسیت  توجه  با  و  اعالم شد  نامداری 
حبیب اهلل  قاضی  همراه  به  شخصاً  موضوع 
صادقی، بازپرس ویژه قتل و اکیپ تشخیص 
هویت و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران در محل حادثه که آپارتمانی در طبقه 
شهرک  مهستان  خیابان  در  برجی  هفتم 
لباس  با  جسد  شدیم.  حاضر  بود،  غرب 
حائز  که  نکته ای  و  بود  خانگی  و  راحتی 
این بود که خانه خانم مجری  بود،  اهمیت 

کاماًل تمیز و مرتب بود.
وقتی ما در صحنه حاضر شدیم، پدر متوفی 

دخترشان  مرگ  از  آن ها  داشت.  هم حضور 
انجام  با  بودند.  متأثر  و  شوکه  به  شدت 
تحقیقاتی که از مادر متوفی انجام دادیم، وی 
با داماد و  گفت که تصور می کرده دخترش 
باشند، چرا که همسر  نوه شان به سفر رفته 
خانم نامداری برای دیدن مادربزرگش راهی 
شمال شده بود. این در حالی بود که همسر 
در سفر  نامداری که همراه دخترشان  خانم 
پدر  منزل  در  او  که  می کرد  تصور  نیز  بود 
و مادرش است. به همین دلیل تماسی بین 
آن ها ردوبدل نشده بود به جز چند پیامک که 
شوهر وی از او خواسته به خانواده اش اطالع 

بدهد که همراهشان به سفر نرفته است.
خانم  مرگ  زمان  خصوص  در  شهریاری   
مجری می گوید: پزشکی قانونی زمان مرگ 
متوفی را بین ۳۰ تا ۴۰ ساعت قبل از پیدا 
حالی  در  این  و  زد  تخمین  شدن جسدش 
بود که هیچ گونه آثار ضرب وجرح روی بدن 
بعد  وی  دیگر  سوی  از  نمی شد.  دیده  وی 
از رفتن همسر و دختر خردسالش به سفر، 
از  حکایت  بررسی ها  و  بوده  تنها  خانه  در 
این مدت هیچ کس وارد  این داشت که در 

آپارتمان آن ها نشده است.
تهران  جنایی  دادسرای  سرپرست   
بیشتر  تحقیقات  انجام  با  می دهد:  ادامه 
نامداری کشف شد  خانم  از  دست نوشته ای 
که خطاب به دختر خردسالش نوشته شده 
بود. وی در یک دفتر مشق ۴۰ برگی برای 
چیزی  که  بود  نوشته  جمالتی  دخترش 
شبیه به خداحافظی بود. البته در چند خط 
با او درددل کرده و گفته بود که از وضعیت 
در  آن  از  پس  نیست.  راضی  زندگی اش 
خصوص اموالش تعیین تکلیف کرده بود که 
شبیه به وصیت نامه بود. پیدا شدن این دفتر 

چراکه  بخشید.  قوت  را  خودکشی  فرضیه 
متخصصان پزشکی قانونی نیز پس از معاینه 
اولیه جسد اعالم کردند که احتماالً وی به 
است.  جان باخته  دارویی  مسمومیت  دلیل 
آزمایشات  انجام  برای  جسد  حال،  این  با 
پزشکی  به  مرگ  اصلی  علت  و  سم شناسی 

قانونی انتقال داده شد.
خانم  که  تحقیقات مشخص شد  ادامه  در   
اعصاب  و  ضدافسردگی  قرص های  نامداری 
و روان مصرف می کرده است که روز حادثه 
بخشی از این داروها در خانه وی کشف شد. 
حتی نسخه پزشکی نیز پیدا و این فرضیه 
مطرح شد که خانم نامداری عمداً اقدام به 

مصرف بیش ازحد داروها کرده است.
مطرح   شایعات  خصوص  در  شهریاری   
نیز می گوید: من و  شده در فضای مجازی 
به  که   ۲۰ ساعت  از  مأموران،  و  همکارانم 
بامداد  یک  ساعت  تا  رسیدیم  حادثه  محل 
یعنی حدود ۵ ساعت به صورت دقیق صحنه 
از  نشانه ای  هیچ  کردیم.  بررسی  را  جرم 
جنایت یا اینکه متوفی باردار بوده یا اینکه 
تهدید می شده وجود نداشت. حتی با انجام 
خانم  بارداری  موضوع  نیز  کالبدشکافی 

نامداری منتفی شد.
درباره  مطرح شده  شایعات  درباره  وی   
می گوید:  نیز  متوفی  خانوادگی  اختالف 
و  متوفی  روابط  نامداری  خانم  مادر  و  پدر 
شوهرش را خوب توصیف کردند و گفتند که 
آن ها هیچ اختالفی با هم نداشتند و زندگی 
آخرین  بررسی  اینکه  داشتند. ضمن  آرامی 
و  متوفی  بین  شده  ردوبدل  پیامک های 
شوهرش نیز نشان می دهد که آن ها هرچند 
اختالفات کوچک و معمولی داشته اند اما در 

آخرین روزها رابطه صمیمانه ای داشته اند.

مجری محبوب؛ از طلوع تا غروب

مجسمه هرکول بازمانده ای از دوران حکومت اشکانیان 
و سلوکیان بر ایران است که سال ۱۳۳۷ خورشیدی در 
یک پروژه عمرانی نزدیک کوه بیستون کرمانشاه کشف 

شد؛ مجسمه ای که سر آن دو بار دزدیده شده است.
مجسمه  این  قدمت  باستان شناسان  ایسنا،  گزارش  به 
هرکول را به حدود سال ۱۵۰ پیش از میالد نسبت داده اند؛ 
پهلوی  به  که  و موی مجعد  با ریش  برهنه  مردی  پیکره 
چپ نیم خیز به آرنج تکیه کرده، در حالی که پیاله ای در 
دست چپ دارد، دست راست را روی پای راست قرار داده 

و پای چپ را تکیه گاه پای دیگر کرده است.
پشت مجسمه، نقش هایی از درخت زیتون و کمانداران، 
کتیبه ای به زبان یونانی و نقشی برجسته از یک گرز 
گره دار که دچار فرسایش نیز شده اند، به سختی دیده 
می شود. هرکول روی پوست شیری به درازای دو متر 
در حال استراحت است. مجسمه از تراش سنگ های 

همان منطقه به طول ۱.۴۷ متر ساخته شده است.
این مجسمه نمادی از هراکلس Heracles یا هرکول 
را  این تندیس  باستان است. برخی  ایزد   Hercules
باستان  یونان  شکست ناپذیر  و  اساطیری  شخصیت  به 
نسبت می دهند و بعضی باستان شناسان او را »ورثرغنه« 
َوهران  یا   warahrān َوَرهران   /vərəθraγna(
wahrān((، ایزد محبوب دوره اشکانیان و نماد جنگ 
و جنگاوری می دانند که پیکره او در آن دوره با ِگل و 

سنگ ساخته می شد.
توسط  خورشیدی   ۱۳۳۷ سال  در  بیستون  هرکوِل 
شد،  کشف  عمرانی  پروژه ای  در  سلمانی«  »علی 
 Kamsax کامساک  شرکت  کارگران  که  هنگامی 
کرمانشاه  به  همدان  جدید  راه  خاک برداری  حال  در 
کوه  پای  از  و خروج سنگ ها  بیستون  کوه  دامنه  در 
که  را  مجسمه  سِر  کارگران،  که  شده  روایت  بودند. 
به دلیل برخورد ماشین های راه سازی َکنده شده بود، 
چند روز پس از بدن آن پیدا کردند. همچنین هنگام 
جام  و  مجسمه  دست های  از  یکی  به  خاک برداری 
بود.  شده  تکه  چند  و دست  رسید  آسیب  آن  همراه 
ریش  که  است  کرده  تایید  مصاحبه  یک  در  سلمانی 
مجسمه )هرکول( از چانه توسط چنگک های بولدوزر 
کنده شده بود. گفته شده خاک برداری از مجسمه و 

کاوش آن تقریباً ۱۲ روز زمان برده است.
سِر هرکول دردسر زیاد کشیده است. بر اساس اسناد 
و اطالعات موجود، سر پیکره یک بار در سال ۱۳۵۶ 
توسط سارقان اموال فرهنگی دزدیده و پس از مدتی 
و بخش هایی  برگردانده شد. سال ۱۳۵۸ دست، جام 
از پیکره نیز مخدوش و تخریب شد. سال ۱۳۷۲ سر 
هرکول دوباره سرقت شد که آسیب های جدی نیز به 
آن وارد شد تا سرانجام، سازمان میراث فرهنگی استان 
به  را  تاریخی  پیکره  این  گرفت سر  تصمیم  کرمانشاه 

انبار اموال فرهنگی بسپارد.
فتح اهلل نیازی مرمتگر سر اصلی مجسمه هرکول است 
که سال ۱۳۸۴ در مصاحبه ای درباره سرقت های متعدد 
از سر هرکول گفته بود: در سال ۱۳۷۰ سر سرقت شده 
سال  در  ولی  گرفت،  قرار  اصل خود  در جای  مجسمه 
۱۳۷۲ برای دومین بار توسط قاچاقچیان اموال فرهنگی 
دزدیده شد. قاچاقچیان این بار آسیب های فراوانی به این 
اثر وارد کردند. سر هرکول به دو بخش تقسیم شده و 
بخشی از ریش آن از بین رفته بود. به همین دلیل سر 
هرکول به خزانه میراث استان کرمانشاه انتقال داده شد.
این  در  البته  بود.  بی سر  دهه  یک  هرکول  مجسمه 
شد  ساخته  هرکول  سر  از  )موالژ(هایی  کپی  مدت 
مواد  یا  نشد،  نگهداری  درست  یا  شد،  سرقت  یا  اما 
مردم  توسط  یا  بود،  نامناسب  آن  تشکیل دهنده 
مخدوش شد. هرکول سرانجام در نوروز سال ۱۳۸۴ 
با موالژ جدیدی از سرش در معرض نمایش مسافران 
ملیحه  و  نیازی  آن طور که  قرار گرفت.  و گردشگران 
مهدی آبادی، مدیر وقت پروژه بیستون در آن سال ها 
از  ماندن  امان  در  برای  اصلی  سر  داده اند،  توضیح 
دست سارقان و قاچاقچیان اموال، دیگر روی تندیس 
نصب نشد. برای همین هرکوِل بیستون دو دهه اخیر 
که  حالی  در  کرده،  سپری  کپی شده  سر  همان  با  را 
پیکره اش بدون هیچ حفاظی در معرض تخریب است.

مجسمه هرکول در آذرماه سال ۱۳۸۰ در فهرست آثار 
ملی ثبت شده و سر اصلی آن هم اکنون در گنجینه 

میراث فرهنگی استان کرمانشاه نگهداری می شود.
پیکرتراشان  یادگار  که  را  هرکول  پیکره  دیگر  نمونه 
ماهر اشکانی است می توان در موزه شوش )خوزستان( 

مشاهده کرد.

َسِر هرکول کجاست؟
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و  خ  نون.  سريال  ساخت  با  آقاخاني  سعيد 
البته آفريدن شخصيت نورالدين خانزاده به 
البته رفيعی در حرفه ای  و  واقعي  جايگاهي 
دست يافت که از سال 1372 با بازيگری در 
و سال  مديري(  )مهران  »پرواز 57«  برنامه 

بعد »ساعت خوش« آن را آغاز کرده بود.
نون،  سريال  اصلي  نقش  خانزاده  نورالدين 
از  ثابت  بخش  يک  به  عيد  ايام  اين  در  خ 
است.  درآمده  مخاطبان  ديداري  برنامه های 
اما  ساده  فيلم نامه  سريال،  خود  بر  عالوه 
کردستان  بومي  فضاي  از  استفاده  و  جذاب 
و ... يکي از ارکان دوست داشتن سريال نون 
خ شخصيت نورالدين خانزاده پسر نور محمد 
است. شخصيتي که با بازي درخشان سعيد 
آقاخاني يک چهره به يادماندنی در تلويزيون 

را به تصوير کشيده است.
وجود  روشی  فيلم نامه  شخصيت پردازی  در 
معصوم  »شخصيت  خلق  اسم  به  دارد 
چنين  بارز  مصداق  نوری  آقا  که  انرژيک« 
با  و  است،  ساده  و  صادق  است.  شخصيتی 
شور و حالی مثال زدنی کار و زندگی اش را 
در  قانون  اين  کارکرد  نمونه  می برد.  پيش 
کودکان و شخصيت های کودکان بسيار نمود 
اما  سالش  و  وجود سن  با  نوری  آقا  و  دارد 
انگار هنوز يک کودک معصوم انرژيک است.

سعيد  کنند  فکر  و  ندانند  بسياری  شايد 
با سريال نون، خ به عرصه ساخت  آقاخانی 
سريال روی آورده است اما آقاخانی در زمينه 
سريال سازی کارنامه پرباری دارد و قبل از 
نون، خ سريال های زيادی را کارگردانی کرده 

است چون:
روزگار خوش حبيب آقا )کارگردانی مشترک 
امسال  عيد   ،)1386 مظلومی/  مهدی  با 
خوش نشين ها   ،)1389( زن بابا   ،)1388(
)1389(، راه دررو )1389(، نقطه سر خط 
خروس   ،)1391( پليس  و  دزد   ،)1390(
بيمار   ،)1393( به در  بد،  روزهای   ،)1392(
و   )1396( عيد  شب   ،)1394( استاندارد 
سريال  اول  فصل   1397 سال  در  عاقبت 
نون، خ را ساخت که در عيد نوروز 1398 از 
تلويزيون پخش شد و با استقبال مخاطبان 
سال  آن  سريال  پربيننده ترين  عنوان  به 

انتخاب شد.
در ميان سريال های ذکر شده قبل از نون.خ 
آنچه که بيشتر به چشم آمد سريال »دزد و 
پليس« با بازی بهنام تشکر و هومن برق نورد 
البته نويسندگان آن پيمان و مهراب  بود و 

قاسم خانی بودند.
فيلم   1393 سال  در  آقاخانی  اگرچه 
سينمايی » المپ 100 » را هم کارگردانی 
ساخت  زمينه  در  داد  ترجيح  انگار  اما  کرد 
سريال فعاليتش را ادامه دهد و ديگر فيلمی 

نساخت.
آقاخانی با مهم ترين طنزپردازان 2 دهه اخير 
پيمان  عطاران،  رضا  مديری،  مهران  مانند 
تنابنده  محسن  مقدم،  سيروس  قاسم خانی، 
بر آن ها  ... همکاری داشته است و عالوه  و 
با اصغر فرهادی هم در سريال داستان يک 
شهر )2 فصل( همکاری داشته است. )البته 
به اين ليست بايد بيش از 20 فيلم سينمايی 
با کارگردان های مختلف را هم اضافه کرد که 

آقاخانی در آن ها بازيگر بوده است(.
آقاخانی  اين همه تجربه سعيد  از  بعد  حال 
به  توجه  با  که  ساخت  را  نون.خ  سريال 
در  بيجار  شهر  )متولد  او  خود  بودن  ُکرد 
و  روحيه  از  دقيق  شناخت  و  کردستان( 
مجموعه  يک  ُکردستان  مردم  فرهنگ 
است  کرده  ارائه  را  دل نشين  و  قابل قبول 
او  با  مخاطبان  که  کرده  خلق  و شخصيتی 
بسيار  اصطالحاً  و  می کنند  برقرار  ارتباط 
خود  مانند  است.  دوست داشتنی  و  شيرين 
خ  نون،  سريال  در  سادگی  يک  نورالدين 
وجود دارد که اين سادگی حاصل تجربه و 

شناخت از مديوم مدنظر است.
نورالدين مرد ميان سالی است با قلبي پاک، 
اميدوار، صادق و معصوم. او اهل کار و تالش 
است و به شکلي سالم و درست می خواهد 
ولي  کند  باز  اطرافيانش  و  خود  کار  از  گره 
برخي اوقات اتفاقات به گونه ای رقم می خورد 
مشکالتي  پاک،  نيت  و  خيرخواهی  اين  که 

براي خودش و خانواده اش به وجود می آورد.
هر آنچه که در دل دارد را به زبان می آورد 
قلب  و  آدم ها  زدن  دور  ريا،  نيرنگ،  اهل  و 
سوم  فصل  همين  در  مثاًل  نيست.  واقعيت 
اهالي روستا به سادگی  در جمع اطرافيان و 
عروسي  مراسم  براي  که  می کند  اعالم 
دخترش شيرين دست و بالش تنگ بوده و 
مجبور شده زمينش را به 4 ميليون تومان 

به سلمان بفروشد.
او دل هيچ کسی را نمی شکند و هرکسی هر 
چه می گويد حق را به او می دهد و می گويد 
تو هم راست می گويی. مانند کودک ها صاف و 
ساده است و با کوچک ترين اتفاقات خوشحال 
و شاد می شود و از هر نکته مثبتی گل از گلش 
می شکفد و غرق در شادی و لذت می شود و از 
همان طرف ناراحتی و غم ديگران به سرعت 

او را تحت تأثير قرار می دهد.
خيلی  شايد  اگرچه  و  است  باز  خانه اش  در 
روی  بر  هميشه  سفره اش  اما  نباشد  پولدار 
شرايطی  هر  در  و  است  گسترده  مهمانان 
او مهمان نواز است. احترام بزرگ و کوچک 
او  خانه  در  که  عمه هايی  و  می دارد  نگاه  را 
اعتقاد  و  کرده  تکريم  هميشه  را  هستند 
دارد که عمه ها چشم وچراغ خانه او هستند. 
توان  در  آنچه  هر  و  است  دخترانش  عاشق 
و  دختران  زندگی  شدن  بهتر  برای  دارد 

خانواده اش به کار می گيرد.
او اهل تسامح و تساهل است قصد ندارد در 
برخورد با ناماليمات قهر کند و يا رويکردي 
بيشتر  بلکه  باشد  داشته  خشن  و  انتقامي 

سعي در حل و گذشت از مصائب را دارد.
در همين فصل سوم سکانس درد دل کردن 
او با خدا جالب توجه بود از خدا خواست که 
به  ببرد چون  دنيا  اين  از  را موقع خواب  او 
بود  نخوريشده  بدرد  آدم  ديگر  او  نظرش 
باشد  دخترانش  کمک حال  نمی توانست  که 
با ديدن  ولی  را حل کند  آن ها  و مشکالت 
عکس کودکی دخترانش سريع نظرش عوض 
شد و از خدا خواست که آن درخواستش را 

لغو کند.
استفاده از کلمات انگليسی در مکالمه هايش 
مانند » اوه، يس« و يا تکيه کالم هايی ساده 
دل نشين تر  را  او  شخصيت  موقع  به  اما 
اهلل،  باريک  آييی  مانند:  جمالتی  می کند 
به  شود  عرض  بابا،  کوکی  عروسک های 
حضور انور شما، يا ايزد منان، بابا گيان )بابا 
بابا دوست داريد  جان( و يا سوال: دختران 

پدر شما همين جا سکته کند بميرد؟ و ...
اگرچه شخصيت نورالدين يا آقا نوری خيالی 
و ساخته ذهن است اما همه ما دوست داريم 
چون  انسان هايی  از  پر  ما  اطراف  جهان 

»کاک نوری گيان« باشد.
از  نفر  چند  پيشينه  به  داريم  نگاهی  ادامه  در 
بازيگران اصلی اين سريال که کرمانشاهی هستند.

تا  جنگی  هلی کوپترهای  با  پرواز  از 
حضور در نون خ

ماشااهلل وروايی
- متولد: 1329- کرمانشاه

نيروی  افسری  دانشگاه  فارغ التحصيل   -
هوايی ارتش

بازنشسته  سرهنگ  و  پرواز  مهندس   -
هوانيروز ارتش

- بازيگر
عمو کاووس، با آن سبيل های مردانه اش، از 
شخصيت های جالب سريال نون خ است. او 
سال ها برای کشورش جنگيده است. وروايی 
در 8 سال جنگ تحميلی، به عنوان مهندس 
پرواز هلی کوپتر، در جبهه های دفاع از ميهن 

حضور داشته است.
چرا  معناست  تمام  به  نظامی  يک  وروايی 
رنجر  سخت  بسيار  دوره های  گذراندن  با  که 
کوهستان، جنگل، دريا و باتالق، تبديل به يک 
شدن،  کماندو  می گويد  خودش  شد.  کماندو 
آرزويی بود که او از 12 سالگی در سر داشت، 

بعد از ديدن يک فيلم سينمايی کماندويی.
دور  هنری  کارهای  از  را  او  اما  نظامی گری 
نکرده است. خودش می گويد از همان دوران 
دبيرستان در کارهای نمايشی حضور داشته 
و در دوران دفاع مقدس نيز عالوه بر خدمت 
در  هوانيروز،  رزمی   - مهندسی  بخش  در 
فعاليت های هنری جبهه نيز فعال بوده است.

هم  تله فيلم  در  حضور  خ،  نون  بر  عالوه   
و  بلوط  شکسته  شاخه های  فيلم  پرواز، 
کارهای  جمله  از  فرهاد  و  شيرين  سريال 
هنری اوست. وروايی، سال هاست که با راديو 

تلويزيون کرمانشاه همکاری هنری دارد.
دوم  فصل  در  او  موفق  نقش آفرينی  از  پس 
نون خ، امير يوسف قربانی، فرمانده هوانيروز 
ارتش جمهوری اسالمی ايران او را به دفترش 

دعوت و از اين هنرمند ارتشی، تقدير کرد.
فصل سوم سريال نون خ، در نوروز 1400، 
از شبکه يک سيما  هر شب ساعت 22:15 
پخش می شود. سعيد آقاخانی اين سريال را 
کارگردانی کرده و خود نيز در نقش نورالدين 

خانزاده در آن بازی می کند.

مردی با 11 بچه قد و نیم قد
سيروس سپهری

- متولد مهر 1344 - کرمانشاه
- نويسنده، کارگردان و بازيگر

نقش  خ،  نون  سريال  در  سپهری  سيروس 
ادريس را بازی می کند، مردی با 11 فرزند 
او  بدانيد  اينجاست که  نيم قد. جالب  و  قد 
بيرون از نون خ نيز با کودکان سر و کار دارد 
فعاليت های هنری وی حول محور  و عمده 
کودک و نوجوان است و جوايزی نيز در اين 
می توان  جمله  آن  از  که  است  برده  عرصه 
در  تئاتر  نويسندگی  در  اول  مقام  به کسب 

جشنواره بين المللی تئاتر همدان اشاره کرد.
در  سپهری  سيروس  که  کارهايی  از  برخی 
آن ها به عنوان نويسنده، کارگردان و بازيگر 
حضور داشته، عبارت اند از: کيميا، بازی يو، 
است،  رسمی  جلسه  عشق،  مطرب  آسو، 
کهنه سرباز، آرش کمانگير و پسرک چوپان، 
قولقولک، يه گربه يه ماهی، رويای کودکانه، 
داخ داران، قالسان، شورآبساران، کتيبه ها، در 

زوزه سگان و ... .
سريال کيميا و نون خ، معروف ترين کارهايی 
نقش  ايفای  آن ها  در  سپهری  که  هستند 

کرده است.
رويای  نمايش  او،  مطرح  کارهای  از  يکی 
نوجوانی  پسر  داستان  به  که  است  کودکانه 
از خانواده مرفه می پردازد که تصادفاً با مرد 
نابينای گل فروشی آشنا می شود و از طريق 
با واقعيت های  او به کودکان کار می رسد و 

جديدی در زندگی مواجه می شود.
نقش  نون خ، جزو چند  در  ادريس  هرچند 
اول نيست ولی در سکانس هايی که حضور 
سيروس  دوست داشتنی  بازی  شاهد  دارد، 

سپهری هستيم.
 خود او درباره حضورش در نون خ می گويد: 
حوزه  در  که  است  سال   40 از  بيش  من 
تئاتر، بازيگری، کارگردانی و نويسندگی کار 

می کنم اما در اين سريال ديده شدم.

از طراحی »خانه به دوش« تا کاندیداتوری 
در انتخابات ریاست جمهوری 96

نقش  در  بازی  درباره  ميمنت  سيروس 
آقاخانی  می گويد:  نون.خ  سريال  در  کيوان 
پيشنهاد  و  گرفت  تماس  من  با  که  زمانی 
همکاری داد از من خواست سبيل بگذارم و 
گفت »هرچقدر به نقش و رفتارهای او نگاه 

می کنم ياد تو می افتم.«
کيوان، يکی از دوست داشتنی ترين شخصيت های 
سريال نون.خ است؛ مردی ساده دل، خانواده دوست 
و رها شده از اعتياد و گاز پيک نيکی که به موهای 
خود می نازد! سيروس ميمنت رنجبر، نقش کيوان 

را در نون.خ ايفا کرده است.
او کارنامه ای پر در بازيگری و نويسندگی دارد 
رضا  و  فرهادی  اصغر  چون  هنرمندانی  با  و 

عطاران همکاری های متعددی داشته است .
 1338 متولد  رنجبر  ميمنت  سيروس 
کرمانشاه است. از 8 سالگی کار کرده و نان 
طور  به  کودکی  در  وقتی  است.  آورده  در 
اتفاقی يک فيلم سينمايی ديد، عاشق سينما 
شد و رويای حضور در فعاليت های سينمايی 

در ذهنش شکل گرفت.
او چنان شيفته سينما شد که در 14 سالگی 
که  ساخت  »خرافات«  نام  به  کوتاهی  فيلم 
اتفاقاً خوش درخشيد و رتبه دوم جشنواره 
شهرش را به خود اختصاص داد که برای يک 

نوجوان، بسيار ارزشمند بود.

وی 17 سال داشت که ازدواج کرد و خداوند 
4 پسر به او داد.

نقش  در  بازی  درباره  ميمنت  سيروس 
آقاخانی  می گويد:  نون-خ  سريال  در  کيوان 
پيشنهاد  و  گرفت  تماس  من  با  که  زمانی 
همکاری داد از من خواست سبيل بگذارم و 
گفت »هرچقدر به نقش و رفتارهای او نگاه 

می کنم ياد تو می افتم.«
می گويد:  هم  نون.خ  کارگردان  درباره  او 
است  خوش قلبی  و  مهربان  مرد  آقاخانی 
رفتارهايی  می شود  کار  که حرف  زمانی  اما 
را  او  کسی  اگر  که  می دهد  نشان   خود  از 
نشناسد يا از سابقه دوستی ما خبر نداشته 
باشد فکر می کند ما همديگر را نمی شناسيم. 
در کل کار برای او مهم تر از رفاقت است و 

سرکار بسيار جدی است.
هم  کرونايی  شرايط  در  کار  درباره  ميمنت 
نفره   100 اکيپ  يک  در  حضور  می گويد: 
کار  و  می شديم  جمع  دورهم  هرروز  که 
ايجاد  ما  برای  را  نگرانی  اين  می کرديم 
می کرد که اگر خدايی نکرده يک نفر از اين 

جمع آلوده می شد، همه را آلوده می کرد.
ما  نگرانی  بزرگ ترين  اين  بر  عالوه 
خانواده های مان بود؛ اين که در صورتی که 
ابتال  ريسک  می شديم  مبتال  نکرده  خدايی 
به آنان را افزايش می داديم به همين دليل 
دغدغه ای  برايمان  خانواده مان  با  ارتباطمان 

بزرگ بود.
تهيه کننده  البته  می دهد:  ادامه  ميمنت 
تدابير پزشکی و بهداشتی را اعمال کرده بود 
داشتند،  استقرار  محل  در  که  کسانی  با  و 
سنجش سالمت اعضا و هرکسی که )مهمان، 
خبرنگار و ...( در محل حضور پيدا می کردند 

را به عمل می آوردند.
نگرانی  اما  اين سخت گيری ها  تمام  عليرغم 
از  بعضی  زيرا  داشت  ادامه  همچنان  ما 
مثاًل  بود؛  بسته  محوطه  در  ما  سکانس های 
ما  خ  نون.  سوم  فصل  آخر  قسمت  سه  در 
قرار داريم که حدود  در مکانی کاماًل بسته 
15 بازيگر و 30 نفر از عوامل )فيلم بردار و 
دستيارانش، گروه کارگردانی و طراح صحنه 
و ...( حضور دارند. در اين سکانس ها به قدری 
فضا بسته بود که حتی اکسيژن برای تنفس 
سختی های  جزو  موارد  اين  و  داشتيم  کم 

کاری ما در سالی که گذشت بود.
رياست  کانديدای   ،1396 سال  در  ميمنت 
تاييد  صالحيت اش  البته  و  شد  جمهوری 
هر  وقتی  می گويد:  باره  اين  در  وی  نشد. 
کاری کردم به پول نرسيدم به فکر رياست 
از حرف هايم  می افزايد:  او  افتادم!  جمهوری 
برداشت طنز نکنيد، چراکه من هنرمندم و 
اجازه دارم در رويای خيالی خود يک شهر 

بدون اختالس و دزدی تصور کنم.
عصر ایران، کاوه معین فر

چرا نورالدين خانزاده دوست داشتنی است؟

سريال نون. خ در 3 فصل خود نکات مثبت بسياری 
حاال  جغرافيايی  حوزه ی  در  دست کم  داشت.  را 
بسياری می دانند غرب کشور کجای نقشه است و 
چه جاذبه های زيبايی برای سفر دارد. اين سريال 
در پرداختن به برخی ويژگی های فرهنگی مناطق 
بحث  در  هميشگی  تابوشکنی  به ويژه  کردنشين 
به چشم اندازهای طبيعی غرب  موسيقی و گذری 
موفق  نسبتاً  پايانی  و  ابتدايی  تيتراژهای  در  ايران 
اساتيدی  آواز  شنيدن  احتمال  زمانی  شايد  بود. 
خالقی  مظهر  دزه يی،  عمر  زيرک،  همچون حسن 
و شاکرو از قاب تلويزيون محال بود. اما سريال نون 
خ با هوشياری تيم کارگردانی اش اين کار را خيلی 
راحت انجام داد و برخی صداهايی که با بی مهری 
از قاب تلويزيون بيرون بودند به خانه های ما آورد.

تيتراژهای قوی  نون خ  نقاط قوت سريال  از  يکی 
آن بود که به تصاويری از مناطق گردشگری غرب 

کشور مزين است.
گردشگری  راهنمايان  صنفی  انجمن  خوشبختانه 
استان کرمانشاه اين فرصت را داشت که در فصل 
در  شد  ساخته  کرمانشاه  در  که  سريال  پيشين 
بخش تيتراژ با اين سريال همکاری کند. نتيجه ی 
از  بسياری  شدن  کشيده  تصوير  به  همکاری  اين 
جاذبه های استان کرمانشاه بود که تحسين بسياری 
تيتراژهای  سوم  فصل  در  بار  اين  برانگيخت.  را 
سريال در ابعاد گسترده تری تمام مناطق کردنشين 
را به تصوير کشاند و می توان بازخورد مثبت آن را 

به خوبی حس کرد.
از نظر بيننده عام حاال سريال نون خ در فصل سوم 
است  برخوردار  بهتری  داستانی  محتوای  از  خود 
داستان  خود  بعدی  فصل های  در  می رود  اميد  و 
هدفمندتر هم پيش برود. شايد اگر اين سريال در 
فصل های بعد موضوع گردشگری را در متن اصلی 
خود قرار دهد بتواند توجهات به گسترش صنعت 
گردشگری در غرب کشور را تقويت کند. متأسفانه 
در ساليان گذشته تبليغات چندانی بر روی معرفی 
جاذبه های فرهنگی و گردشگری غرب کشور انجام 
نشده است و بسياری از هم ميهنانمان کوچک ترين 
اطالعی از اين حجم باالی آثار تاريخی، طبيعی و 
فرهنگی در استان های کردنشين ندارند و وقتی با 
حيرت زده  می شوند  روبرو  شگرف  جاذبه های  اين 
حمايت  با  که  است  شايسته  البته  می شوند. 
مسئولين استانی اين سريال بار ديگر در کرمانشاه 
به خوبی  را  تا ضريب جذب گردشگر  ساخته شود 

افزايش دهد.
در کنار همه ی نکات مثبتی که برای سريال نون 
راهنمای  يک  ديدگاه  از  اين جانب  شد،  عنوان  خ 
گردشگری نقدهايی هم بر اين سريال دارم. يکی از 
جدی ترين انتقادها به فصل سوم سريال پردازش به 
شخصيتی به نام مهيار است که در برخی قسمت ها 
می کرد.  بازی  را  گردشگری  راهنمای  يک  نقش 
ضرورت انتقاد سازنده به مشاغل مختلف که بعضاً 
اغراق همراه  و  زدن  کنايه  و  نيش  با  است  ممکن 
باشد امری ستوده است. انتقاد درست مثل هرس 
کردن زوائد درختان است اما چه کسی يک نهال 
ساقه  از  نزده  برش جوانه  و  هنوز شاخ  که  را  نوپا 

هرس می کند؟
با  مواجه  در  گردشگری  راهنمايان  می دانيم  نيک 
توريست ها سفيران فرهنگی جامعه هستند و عمدتاً 
دغدغه ای جز نمايش غنای فرهنگی ايران زمين را 
ندارند اما در کمال تعجب شخصيت کذايی فردی 
طماع معرفی می شود که به دور از آداب حرفه ای 
تلکه کردن  فکر  به  تنها  راهنمای گردشگری  يک 
اين گونه  بی شک  است.  بهانه ای  هر  به  توريست ها 
بطن مشاغل  در  راهنمايان گردشگری که  معرفی 
فرهنگی ارزشمند تقسيم بندی می شوند و بيش از 
اتفاقات مختلف  به واسطه ی  است  نيم  و  يک سال 
نيست  پذيرفتنی  به هيچ وجه  هستند  خانه نشين 
مطالعه ی  برنامه ها  اين گونه  سازندگان  دارد  جا  و 
سوژه  تا  باشند  داشته  جامعه  سطح  در  بيشتری 

پردازی آنان به واقعيت نزديک تر باشد.
در مجموع اين گونه سريال ها که بر بستر جغرافيايی 
غرب کشور و فرهنگ غنی کردی ساخته می شوند 
بر  خود  از  مثبتی  و  بلندمدت  تأثيرات  می توانند 
با  آينده  در  مهم  اين  می رود  اميد  بگذارند.  جای 
توسعه ی  شاهد  تا  شود  دنبال  بيشتری  جديت 

منطقه بر پايه ی گردشگری پايدار باشيم.
منبع: کرد پرس

*رئیس انجمن راهنمایان گردشگری استان 
کرمانشاه

توسعه  گردشگری غرب 

ايران با سريال با نون خ

0 حمیدرضا کرمی*0
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صدای  با  می آمد.  آهسته آهسته  عید، 
می آمد  می آمد.  دیوارها  روی  گنجشک های 
خیلی  ما.  دلگیر  اتاق  گوشه ی  می نشست  و 
زودتر از بزرگ ترها بوی عید را حس می کردیم. 
پاهای  دیگر  می شد.  مهربان تر  هوا  اینکه  مثل 
نمی زد.  یخ  الستیکی  کفش های  در  لخت  مان 
آشورا با خودش پوست پرتقال می آورد. پوست 
انار می آورد. یخ های کنارش آب می شد. زباله ها 
دو  از  گربه ها  و  می افتادند  بیرون  برف  زیر  از 

سوی آن برنو برنو دلسوزی راه می انداختند.
در  نمی کردند.  روشن  دیگر  را  مدرسه  بخاری 
کوچه ها دیگر برف نبود. گل والی بود. به جای 
برف، باران می آمد. خیس می شدیم اما سردمان 
کنار  دیوارها،  گوشه ی  و  می آمد  عید  نمی شد. 
می آمد  عید  می نشست.  دمیده  تازه  سبزه های 
بلند  از سر دیوارهای خیسیده  بخاری که  با  و 
می کرد آمدنش را به ما خبر می داد. ابتدا آمدن 
عید را باور نمی کردیم، ولی یک روز صبح که 
به حیاط می آمدیم و می خواستیم مثل همیشه 
از روی برف های حوض سر بخوریم، ناگهان در 
حوض فرومی رفتیم و می دانستیم که دیگر عید 
آمده و از زیر، برف های حوض را آب کرده که 
ما را تا کمر در خود فرو ببرد و گولمان بزند. 
در حالی که تا کمر خیسیده بودیم، آهسته به 
به  ترس ولرز  با  پرده  پشت  از  و  می رفتیم  اتاق 
ننه اشاره می کردیم که ما را دریابد. از سرما و 
از ترس بود که می لرزیدیم. ترس از اینکه مبادا 
بابا بفهمد. و این ننه ی بیچاره بود که شلوارمان 
را عوض می کرد و در همان حال از بغل ران مان 

چنگول می گرفت و توی سر خودش می زد.
کبود  که  چنگول ها  جای  به  و  می لرزیدیم  ما 
می شدیم  خیره  وحشت  با  بودند،  دردناک  و 
می کردیم.  خفه  سینه مان  در  را  ناله  و  جیغ  و 
و  رنج کشیده  قیافه ی  آن  از  هم  خودش  ننه 
می دادیم  خودمان  به  درد  از  که  پیچ وتابی 
ناراحت می شد و به صورت خودش لطمه می زد، 
ولی خوب نباید بابا می فهمید. اگر می سوختیم 
اگر  و  می شکست  جایی مان  و  می افتادیم  اگر 
چیزی گم می کردیم، نباید بابا می فهمید. و این 
غمخوار همیشگی، ننهمان بود که همه چیز را 
به قول خودش »قورت می داد« و روی جگرش 
ننه  می آمد.  عید  که  بود  این جوری  می ریخت. 
در  عدس  و  گندم  مشتی  ما،  از  هرکدام  برای 
در سینی  بعد  و  بخیسد  تا  می ریخت  کاسه ای 
می ریخت و پهن می کرد تا سبز بشود. هر روز 
نفس های  به صدای  و  به کاسه ها سر می زدیم 

گندم ها و عدس ها گوش می دادیم:
- پــــس... فـــس... پــــس...

شب ها ننه وصله پینه هایش را شروع می کرد و 
به بابام می گفت:

- باید زمین نفس آشکار کشیده باشه، ها!
ریخته  رویش  سرد  آب  که  کسی  مثل  بابام  و 
باشند، با چوب سیگارش چانه اش را می خاراند 

و می گفت:
- ها، آها. آره کشیده.

و همه ساکت می شدیم. چنان ساکت که صدای 
نفس عدس ها را در کاسه می شنیدیم.

- پــــس... فـــس... پــــس...
هر شب قلک هامان را بیخ گوش  مان می گرفتیم 
درمی آوردیم.  صدا  به  و  می دادیم  تکان  و 
قلک ها،  گلی  دیوار های  پشت  از  می خواستیم 

درون  شان را بنگریم. با خود می گفتیم:
- راستی چقدر شده! نزدیکه پر بشه  ها!

نبود. سالی  برای خودش  پول قلکش  هر کس 
یک بار و یک نفر بایستی لباس می خرید و آن 
کسی بود که لباسش بیشتر از همه وصله داشته 
درباره ی  همدیگر  با  کرسی  زیر  از  شب  باشد. 

خرید لباس یکی به دو می کردیم.
پچ پچ اکبر به گوش می رسید که می گفت:
- های اصغر! امسال مال منه  ها! داشی برا.

و اصغر یواشی با التماس می گفت:
یادت  مگر  برادرکم.  بود،  تو  مال  پارسال   -
نیست. امسال مال منه، می  خوای وصله  هامان 

را بشماریم.
شمارش  به  می کردند  شروع  اصغر  و  اکبر  بعد 
هم  باز  ولی  می شد  برنده  اصغر  وصله  هاشان. 

پچ پچ و وزوز آن ها به گوش می رسید.
پس...پس... پارسال...  پارسال،  پچ پچ  پچ...   -

پچ پچ...
- وزوز... وصله وصله... وزوز...

و  می خورد  سختی  تکان  کرسی  ناگهان  بعد 
صدای خروپف کسی که گلویش را فشار بدهند 

بلند می شد. ننه فریاد می زد:
- یا حضرت عباس همدیگر را خفه کردند.

و بابا، با یک مشت که حواله ی لحاف طرف اکبر 
و اصغر می کرد به خروپف خاتمه می داد.

یک روز نشستیم دور هم. قلک ها را آوردیم. ننه 

هم مال خودش را آورد. چهار تا قلک بود. ننه با 
تیشه آن ها را شکست. چند مرتبه پول هایش را 
شمارد. بعد با نگاه مشکوکی مرا نگاه کرد. آخر 
پول من کمتر از همه بود. راه پول درآوردن از 
یاد گرفته بودم. یک حالت ذوق زدگی  را  قلک 
که  همیشگی  غم  آن  دیگر  بود.  ما  همه ی  در 
مانند یک تکه نخ سیاه، دائم گوشه ی لب ننه 
بود وجود نداشت. پول ها را پر چادرش ریخت 
خوب  چقدر  خیابان  رفتیم.  بازار  به  هم  با  و 
خوبی!  بوهای  چه  کلوچه پزی.  دکان های  بود! 
کلوچه های کره ای، آب نبات های رنگارنگ، ترش 

و شیرین، سقز. با خودم می گفتم:
را  پول هایم  به خدا همه ی  بزرگ شدم،  اگر   -

می دم کلوچه کره ای.
به اکبر می گفتم:

- تو اگر بزرگ بشی پول هایت را چه می کنی؟
- می دهم ترش و شیرین. به امام رضا قسم که 

هر شب می  رم سینما. هر شب.
و  می داد  قورت  را  دهانش  آب  که  حالی  در  و 
نیش  به  بود  آورده  خودش  با  که  را  نانی  تکه 

می کشید، از من می پرسید:
- راستی کی بزرگ می  شیم؟

می گفتم:
- آدم باید چیز زیاد بخوره تا زود بزرگ بشه.

 اکبر با ناامیدی می گفت:
- پس ما هیچ وقت بزرگ نمی  شیم. ای داد بی 

 داد.
به دکان کت وشلوار فروشی رسیده بودیم و ننه 
را  با صاحب دکان حرف می زد و اصغر  داشت 
نشان می داد. کت وشلوار فروش، چنان اصغر را 
ورانداز کرد که گویی موش خرما دیده بود. بعد 
از این که تماشایش تمام شد از گوشه ی دکان، 
چوب بلندی برداشت و یک دست کت و شلوار 
با  اصغر  آورد.  پایین  دکانش  سقف  از  کوچک 
تا  را پوشید و دو سه  ننه، کت و شلوار  کمک 
سقلمه هم از ننه خورد. بعد که دکمه هایش را 
بستند، مثل این که اکبر دارد گلویش را فشار 

می دهد به خرخر افتاد.
ننه رو کرد به کت وشلوار فروش و گفت:

- برارم این خیلی تنگ و ترشه. یکی دیگر بیار. 
االن بچه ام خفه می کنه.

صاحب دکان دوباره لباس را سر چوبش زد و 
آستینش  پر  با  را  گنده اش  دماغ  که  حالی  در 
پاک می کرد، از همان باال کت  و شلوار دیگری 
آورد. کت  و شلوار بد رنگی بود. اصغر دلش نبود 
آن را برایش بخریم. چون وقتی ننه کت را به 
تن او کرد اصغر خودش را کج گرفت. دستش 
را از آستین رد نمی کرد. یک شانه اش را از حد 
معمول باالتر گرفته بود. ننه هر چه شانه اش را 
باال  را  شانه اش  باز  اصغر  می برد،  پایین  زور  با 
ننه خورد.  از  تا گرمچه  عاقبت دو سه  می برد. 
ننه با مشت، محکم روی شانه ی اصغر که باال 
گرفته شده بود می زد. تا شاید میزان شود ولی 
اصغر  برمی گشت.  اول  جای  به  همچنان  شانه 
شکم خود را باد می کرد تا دکمه ها بسته نشوند. 
هنوز دکمه ی آخر را نبسته بودند که به خرخر 
عوض  هم  را  آن  ننه  درخواست  به  می افتاد. 
چه  می زدیم.  دید  را  دکان  اکبر  و  من  کردند. 
کت وشلوارهای خوبی! به  اندازه ی من به اندازه ی 
اکبر. زن های دیگر هم با بچه  هاشان آمده بودند، 
برای خرید. ناگهان فریاد اکبر بلند شد. فریادی 
شبیه فریاد کسی که سوخته یا عقرب به او زده 
فروش،  کت وشلوار  شدند.  دلواپس  همه  باشد. 
روی  سقف  از  کت  دانه  یک  و  لرزید  دستش 
معلوم  رفتیم.  اکبر  به  رو  هراسان  افتاد.  سرش 
شد یکی از بچه ها از فرصت استفاده کرده و به 
نان دست اکبر گاز زده بود. خیال کردیم دست 
زده  گاز  را  نانش  فقط  نه  ولی  گاز گرفته  را  او 
در حالی که  پریده  رنگی  با  لرزان  بود. کودک 
به سختی نان را می جوید، ایستاده بود. مادرش 
چنگول  با  و  گرفت  را  او  عصبانیت  با  ناگهان 
به  را  او  بعد  انداخت.  گل  را  زردش  گونه های 
زمین زد و شلوار بچه را پایین کشید و با دندان، 
میان ران های سفید و بی خونش را گاز گرفت. 

ننه با بغض به سر زن داد زد:
- چرا می زنی بچه را آخه ننه جان مگر کفر خدا 

کرده. عیبی ندارد.
و بعد رو کرد به اکبر که از این صحنه ترسیده 

بود و با خشم گفت:
از گوشت  نان کور! چه شد مگر؟!  تو!  به  - تف 

جانت خورد؟
زن به سر بچه اش داد می زد:

پاره می کنم.  را  آن شکمت  ای گدا گرسنه.   -
مگر شب پدرت نیاد خانه. می دم سیخ داغ تو 

شکمت بکنه.
لگد شده  پا  زیر  از آب دهان،  نان، خیس  تکه 
بود. سر و صدا خوابیده و به درخواست دوباره ی 

پایین  سقف  از  دیگر  شلوار  کت  و  یک  ننه، 
آورده شد. مناسب بود. به خانه برگشتیم. کت  
و شلوار را به دیوار اتاقمان آویزان کردیم. اصغر 
ساعتی یک مرتبه می رفت صندوق کوچکی را 
که داشتیم، زیر پایش می گذاشت و جیب های 
کتش را وارسی می کرد. حتی شب هم که همه 
خوابیده بودیم از کت وشلوارش دست بردار نبود. 
یک تکه کاغذ از یکی از جیب هایش پیدا کرده 
از  اکبر  را  کاغذ  آن  بود  نوشته  رویش  که  بود 
بود.  دعوا  سرش  بر  روز  چند  تا  و  دزدیده  او 
باید  همیشه  کاغذ  آن  که  می کرد  خیال  اصغر 
بود  کرده  پیدا  کاغذ  تکه  یک  باشد.  همراهش 
و رویش نوشته بود و توی جیبش گذاشته بود 
ولی این به اولی نمی شد و دائم بهانه می گرفت 
بیشتر  بار  صد  می خورد.  مشت  اکبر  از  و 

جیب هایش را گشت.
شب عید با بوی برنج صاف کرده، با بوی عرق 
تن دختر ها آمد. در آن شب صدای آه می آمد. 
آه درخت گالبی خانه ی همسایه  شاید صدای 
بود که شکوفه می داد، شاید صدای آه کوه پر آور 
بود که برف هایش آب می شد و شاید صدای آه 
ننه بود. صدای ترقه  ها، فیشک  ها، گالب پاش ها، 
پیاله مهتاب ها و پاپیچک  ها شب شهر را آشفته 
کرده بود. شب عید برای من خیلی دلگیر بود.

تند  و  تند  بابا  اتاق.  گوشه ی  می نشستیم 
به  روزانه  کار  از  خسته  ننه  می کشید.  سیگار 
صاف  برنج  و  می رفت  آن طرف  و  طرف  این 
پایین  سرش  نمی کرد.  نگاه  ما  به  بابا  می کرد. 
بود. همیشه پالتوش را روی دوشش می انداخت 
فرو  خودش  در  می زد.  چمباتمه  اتاق  گوشه ی 
می رفت. از بیرون فشفشه ها به تاریکی آسمان 
به  بچه ها  جیغ وداد  و  فریاد  می انداختند.  خط 
یواش یواش  اصغر،  و  اکبر  و  من  می رفت.  هوا 
اتاق  شیشه ی  پشت  را  خودمان  دزدکی،  و 
حبس  سینه  در  را  نفس  مان  می کشاندیم. 
می کردیم و از گوشه ی شیشه ها به بیرون خیره 
همراه  می کردیم.  فراموش  را  خود  می شدیم. 
می رفت  باال  آسمان  ته  تا  سرمان  فشفشه ها 
می کردیم.  آتش  را  آن ها  خودمان  اینکه  مثل 

من می گفتم:
- آه آن ستاره دار مال من بود.

اکبر ذوق زده می گفت:
- آن یکی هم مال من.

صاحب  را  بی ستاره  فشفشه ی  یک  اصغر  و 
می شد. بر سر فشفشه ها شرط بندی می کردیم 
بودند.  بی ستاره  کدام  و  ستاره دار  کدام  که 
قفسه ی  از  نفس ها  می گرفت.  باال  شرط بندی 
می زد،  داد  بابا،  ناگهان  و  می زد  بیرون  سینه 
از کنار شیشه ها  تشرمان می زد و می گفت که 

دور شویم. با شتاب برمی گشتیم سر جامان و به 
صدای ترقه ها که از راه دور و نزدیک، در خانه ها 

و کوچه ها می ترکیدند، دل خوش می کردیم.
عید شد. شیرینی خوردیم. سینه درد گرفتیم 
و کتک خوردیم. قلک تازه خریدیم و به انتظار 
سال بعد نشستیم تا نوبت که باشد. دور گردن 
زبر  کتش  یقه ی  بس  از  بود.  شده  قرمز  اصغر 
بود. تعطیل خیلی زود تمام شد. ته جیب ها را 
می گشتیم و مقداری خاکه کلوچه با مو و چرک 
بیرون می آوردیم و از حسرت می خوردیم. ننه 
زخم  از  را  گردنش  و  دوخت  یقه  اصغر  برای 
و  می نشستیم  آخر  شب های  داد.  نجات  شدن 
گریه  و  می نوشتیم  را  هامان  مشق   تند  و  تند 
رفته،  دست  از  روزهای  برای  گریه  می کردیم. 
برای  نبودند،  دیگر  که  شیرینی هایی  برای 
مشق هایی  برای  و  بود  شده  تمام  که  تعطیلی 

که ننوشته بودیم.
دوباره مدرسه رفتن شروع شد. کرسی دیگر وسط 
اتاق نبود. مثل اینکه چیزی گم کرده بودیم. بابام 
شب ها می نشست گوشه ی اتاق. سیگار می کشید 

و شعرهای باباطاهر عریان را می خواند.
چند روزی بود که اصغر خودش را از ما پنهان 
با  می رفت.  دزدکی  و  می آمد  دزدکی  می کرد. 
اینکه  مثل  نمی کرد.  شوخی  و  دعوا  هیچ کس 
یک طرفش فلج شده بود. کتابش را یک  وری 
هیچ کس  را  کتش  خانه.  می آمد  و  می گرفت 
گرفته  قیافه اش  می گذارد.  کجا  نمی دانست 
حرف  کمتر  ما  با  بود.  پریده رنگ  و  غمگین  و 
می زد. دو سه بار ننه گفته بود که یقه ی کتش 
فقط  او  ولی  بشوید،  و  کند  عوض  تا  بیاورد  را 

گفته: »یقه  م تمیزه.«
یک روز که از مدرسه به خانه می آمدم، حسین 
یکی از همکالسی های اصغر را دیدم. او خودش 
را به من رساند و در حالی که نفس نفس می زد، 

با عجله گفت:
- داداش اصغر! می دانی چه شده به اصغر؟

- نه نمی دانم. زودتر بگو چه شده؟!
به اطرافش نگاه کرد و با کمی من  و من گفت:

تو  - اصغر یک »بی« بزرگ خریده و گذاشته 
جیبش. حاال یک هفته  س که از توی جیبش 
بیرون نمی  آد. وقتی می  ره پای تخته سیاه یک 
جلوی  و  می  بره  خودش  با  دفتری  یا  کتاب 
وقتی  بزرگه.  خیلی  »بی«  می  گیره.  جیبش 
تا  نیمکت، یک  وری می نشینه  می  نشینه روی 

بچه های کنارش اذیت نشن.
مثل اینکه با جارو تو سرم زدند. دوان دوان به 

خانه رفتم و به ننه گفتم:
- »بی« تو جیب اصغر گیر کرده و در نمی آد.

که  بعد  و  کرد  نگاه  مرا  واج  و  هاج   مدتی  ننه 

فهمید چه شده، با ناله گفت:
- آخ! آخه »بی« از کجا رفت تو جیب اون »بی« 

خور پدرسگ؟
جریان را که گفتم، ننه بیشتر پکر شد. در این 
را  کتابش  رسید  راه  از  پریده رنگ  اصغر،  موقع 
کرد.  سالم  فکر  تو  و  بود  گرفته  جیبش  روی 

ننه گفت:
- علیک سرپنام. بیا ببینم جیبته.

اصغر لرزید. رنگش سفیدتر شد و ناگهان به گریه 
گوشه ی  گذاشتیم  و  درآوردیم  را  کتش  افتاد. 
اتاق. سروصدای ما که بلند شد، همسایه ی اتاق 
کنار ما که پدر حسین همکالسی اصغر بود از 

زنش پرسید:
- این گریه و زاری مال چیزه، زن؟!

زن به شوهرش جواب داد:
- ای هی، خبر نداری بدبخت! »بی« تو جیب 
کت اصغر گیر کرده. االن یک هفته  س! کجای 

کاری.
 شب، سنگین، بی حال و گرسنه مثل بابام از راه 
می رسید و اتاقمان را پر می کرد. ساکت نشسته 
سگ ها  واق واق  و  آشورا  نال  نال  جز  و  بودیم 
چیزی به گوش نمی رسید. کت اصغر را با »بی« 
بودیم.  گذاشته  اتاق  کنار  جیبش  میان  بزرگ 
پدرم وقتی فهمید چند تا سیگار پشت سر هم 
بیاید. عمو  دادند که  پیره خبر  به عمو  کشید. 

پیره و بی بی آمدند. دور هم ساکت نشستیم.
عمو پیره پرسید:

- چه شده، خیره؟!
ننه با شوربختی گفت:

اآلن یک هفته  س که یک  واال.  ببینی  - خیر 
بی به چه بزرگی تو جیب کت نو اصغر بدکردار 

گیر کرده.
مثل یک  به کت که جیبش  نگاهی  پیره  عمو 
به  تندی  با  و  کرد  بود،  بر آمده  بزرگ،  غده ی 

اصغر گفت:
از  و  می کرد  گیر  روده ات  تو  »بی«  کاش   -
دستت راحت می شدیم. و شروع کرد به لمس 
قورت  را  دهانمان  آب  اکبر  و  من  غده.  کردن 
و می لرزید.  بود  ایستاده  اصغر گوشه ای  دادیم. 

ننه رو کرد به او و گفت:
چرا  شکسته.  هم  کونت  کاسه ی  البد   -

نمی نشینی توده ی مرده ی  تون به تونی.
با  بابا مدتی  اصغر گوشه ای نشست و کز کرد. 

کت ور رفت و ناامید به عمو پیره گفت:
- حاال تکلیف چه می  شه. آخه خوب نیس هر 
روز با این لک الی کمرش به مدرسه بره. توی 

مردم خوب نیس.
ننه با قهر گفت:

- بگذار تا آخر سال همین طور بره تا توبه بکنه.

بی بی رویش را به طرف اصغر کرد و گفت:
می کنه.  کارهایی  چه  بزرگی!  این  به  بچه ی   -
»بی« برای چیزت بود، شکمت سوراخ بشه دل  

و جیگرت بیفته تو لگن.
عمو پیره گفت:

- یک چاقو بیارین ببینم.
بابام گفت:

- چه می  خوای بکنی. کاری به دستمان ندی.
عمو پیره با غرور گفت:

- اگر علی ساربانه، می  دانه شتر را کجا بخوابانه، 
البد کاری می کنم.

بی بی، پیر نازای آمد و گفت:
را  ریشت  شرش  نکنی،  پاره  را  پسره  کت   -

بگیره.
چاقو  نمی شود،  چیزی  که  این  مثل  پیره  عمو 
را از ننه گرفت. در حالی که دستش می لرزید، 
چاقو را از در جیب داخل کرد. زردِی به دیده 

می شد. همه گردن کشیدیم و نگاه کردیم.
ما  به  و  کشید  کار  از  دست  ناگهان  پیره  عمو 

براق شد و گفت:
- می گذارین یک کم نور چراغ بیاد یا نه؟!

و چاقو را در قسمتی از به که پیدا بود فرو کرد 
و فشار داد. ناگهان چاقو سرید و از میان کت 

بیرون زد و...
- آخ خ خ خ...

را  بود. چاقو یک طرف کت  ما  این آخ همه ی 
پاره کرده بود.

بی بی  بامچه ای بر سر عمو زده. عمو پیره سرخ 
شد. »بی« بیرون آمده بود اما چه فایده. همه 
پکر نشسته بودیم. ننه سیب زمینی های پخته را 
اتاق سرکی  از در  پوست می کند. زن همسایه 

کشید و گفت:
- ترا به خدا، کت اصغر چه شد؟

آنکه  بدون  دید،  پریشان  را  قیافه ها  چون  و 
شنیده  صدایش  رفت.  باشد،  جواب  منتظر 

می شد که به شوهرش می گفت:
داد.  دستشان  به  کاری  »بی«  این  نظرم  به   -
یک کم از جایت تکان بخور برو ببین چه شده 

آخه ای مرد.
پچ پچ  و  بودند  نشسته  گوشه ای  اصغر  و  اکبر 
می کردند. اصغر به هر ترتیبی بود، »بی« را به 

چنگ آورده بود.
- پچ پچ ... بش  بش... بی  بی... به  به... بس  بس...

اکبر آهسته می گفت:
- همه اش یک گاز می زنم به  خدا. فقط یک گاز.

سکوت شد و ناگهان جیغ اصغر هوا رفت. اکبر 
بود.  گرفته  گاز  »بی«  همراه  را  اصغر  انگشت 
بهانه به دست بابا آمد و توفانی از کتک بر سر 

آن دو فروریخت.

ِبی
داستانی از زنده یاد علی اشرف درویشیان
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ترکیب  در  کرمانشاهی  ملی پوش  سه 
مسابقات  به  اعزام  جهت  ملی  تیم 

آسیایی ازبکستان قرار گرفتند.
پس  وزنه برداری  ملی  تیم  فنی  کادر   
از  رکوردگیری  رقابت های  برگزاری  از 
اردونشینان تیم ملی، اسامی 10 ملی پوش 
قهرمانی  رقابت های  در  حضور  جهت  را 

آسیا و انتخابی المپیک توکیو اعالم کرد.
ورزشکار   10 بین  در  اساس،  این  بر 
منتخب جهت شرکت در این رقابت ها، 
نیز  کرمانشاهی  مطرح  وزنه بردار  سه 

حضور دارند.
حافظ قشقایی در دسته 61 کیلوگرم، 
کیانوش رستمی در دسته 89 کیلوگرم 
کیلوگرم   109 دسته  در  قدمی  کیا  و 
به  اعزام  جهت  کرمانشاه  نمایندگان 

این رقابت ها خواهند بود.
ترکیب  با  ایران  وزنه برداری  ملی  تیم 
جوادی،  میرمصطفی  قشقایی،  حافظ 
کیانوش  میری،  علی  سلطانی،  حسین 
رسول  مرادی،  سهراب  رستمی، 
معتمدی، رضا دهدار، کیا قدمی و علی 
برخواه،  حسین  سرمربیگری  با  داودی 
ازبکستان  تاشکند  عازم  فروردین   29
محل برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا 

و انتخابی المپیک توکیو خواهد شد.
دلیل  به  گذشته  سال  که  قدمی 
به  نتوانست  پا  ناحیه  از  مصدومیت 
المپیک  گزینشی  و  جهانی  مسابقات 
تلخ  اتفاقات  خصوص  در  شود،  اعزام 
سال گذشته در ورزش حرفه ای اش، در 
مصدومیت  هرچند  گفت:  گفت وگویی 

از  جهانی  مسابقات  به  نشدن  اعزام  و 
برایم  خوب  فرصت  یک  رفتن  دست 
بود، اما برایم تلخ نبود، چراکه دیگر به 
مرحله ای رسیده ام که با چنین مسائلی 

کنار می آیم.
دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا 
پیش  در  به  ادامه  در   2013 سال  در 
بودن مسابقات آسیایی وزنه برداری هم 
اشاره کرد و گفت: این مسابقات با یک 
سال تأخیر قرار است 27 فروردین در 

تاشکند ازبکستان برگزار شود.
آمادگی اش  سطح  اینکه  بیان  با  وی 
باالست،  رقابت ها  این  در  برای حضور 
اعالم کرد: زمانی که در کرمانشاه بودم 
و  می دادم  ادامه  به خوبی  را  تمریناتم 
را  خوبی  شرایط  اردو  در  هم  اکنون 

پشت سر می گذارم.
وزنه برداری  کرمانشاهی  ملی پوش  این 
 109 دسته  البته  کرد:  اضافه  ایران 
که  است  المپیکی  دسته ای  کیلوگرم، 
داخل  در  سرسختی  بسیار  رقیبان 
کشور و دنیا دارم و باید تالش کنم تا 

رکوردهایم را ارتقاء دهم.
وی اضافه کرد: علیرغم اینکه مسابقات 
با  اما  المپیک است،  تاشکند گزینشی 
توجه به اینکه رنکینگ الزم را طی یک 
امیدی  نکرده ام  کسب  گذشته  سال 

برای حضور در المپیک نیز ندارم.
سال  امیدوارم  گفت:  پایان  در  قدمی 
1400 بتوانم رکوردهای باالیی را بزنم 
گذشته  از  بیش  رشته ام  در  بتوانم  و 

موفق باشم.

برای  کشتی گیران  رنکینگ  کشتی،  جهانی  اتحادیه 
حضور در بازی های المپیک توکیو را اعالم کرد که بر 
این اساس نام یداهلل محبی کشتی گیر کرمانشاهی نیز 

در رده دهم سنگین وزن به چشم می خورد.
به گزارش ایرنا، یداهلل محبی در وزن 12۵ کیلوگرم که 
با  شده  توکیو   2021 المپیک  سهمیه  کسب  به  موفق 
کسب 19 امتیاز رده دهم را به خود اختصاص داده است.

 80 با  گرجستان  از  پتریاشویلی  گنو  وزن،  این  در 
امتیاز، طاها آکگول از ترکیه با 40 امتیاز و الکساندر 
خوتسیانیوسکی از اوکراین با 39 امتیاز به ترتیب در 

رده های اول تا سوم قرار گرفته اند.
بهترین  یزدانی  حسن  ایرانی  کشتی گیران  میان  در 
جایگاه را به خود اختصاص داده و با کسب 60 امتیاز 
در جایگاه نخست وزن 86 کیلوگرم قرار گرفته است.

نتایج  کشتی،  جهانی  اتحادیه  اعالم  اساس  بر 
کشتی گیران در مسابقات جهانی 2019 نورسلطان، 
رقابت های بین المللی پلیکونه ایتالیا در سال 2020، 
رقابت های  و   2020 سال  در  قاره ای  مسابقات 
بین المللی زیلکوفسکی و پیتالسینکسی لهستان در 
سال 2021 )اواسط خردادماه 1400( مالک محاسبه 

امتیازات برای رنکینگ المپیک است.
پس  ملی  تیم  کرمانشاهی  کشتی گیر  محبی  یداهلل 
گزینشی  و  جهان  قهرمانی  مسابقات  در  حضور  از 
المپیک که شهریور سال گذشته در قزاقستان برگزار 
کشتی گیر   2 دوپینگ  آزمایش  شدن  مثبت  با  شد 
قزاقستان،  رقابت های جهانی  در  و سوریه  ازبکستان 

صاحب سهمیه المپیک 2021 توکیو شد.

یداهلل محبی

در رده دهم برترین 

کشتی گیران جهان

قرعه کشی  از  پس  کرمانشاه  بعثت  تیم  سرپرست 
مرحله دوم لیگ دسته سوم فوتبال و قرار گرفتن 
برای  گفت:  رقابت ها  این  دوم  گروه  در  تیمش 
بازگشت به لیگ دسته دوم و بازپس گیری جایگاه 

از دست رفته تیم، عزم خود را جزم کرده ایم.
با  گذشته  سال  تیمش  که  لرستانی  کیومرث 
دوم  دسته  لیگ  رقابت های  در  ضعیف  عملکردی 
فوتبال کشور به لیگ دسته سوم سقوط کرده بود، 
در  گذشته  سال  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در 
بکار  را  تالشمان  همه  دوم  دسته  لیگ  رقابت های 
گرفتیم که رویای چندساله تیم بعثت برای صعود 
به لیگ دسته اول رنگ واقعیت بگیرد، اما در نهایت 
از مشکالت دست به گریبان شدیم و  با مجموعه ای 
این اتفاق نیفتاد و درنهایت هم به لیگ دسته سوم 

سقوط کردیم.
سوم،  دسته  لیگ  به  سقوط  از  پس  افزود:  وی 
مسئولین باشگاه تصمیم گرفتند تا امتیاز یک تیم 
دسته اولی را خریداری کنند تا به این شکل در این 
لیگ حضور پیدا کنیم، اما متأسفانه استان هایی که 
می خواستیم امتیاز تیم هایشان را بخریم، هیچ کدام 

اجازه خروج امتیاز را نمی دادند.
سرپرست تیم بعثت کرمانشاه اضافه کرد: سرانجام 
در  تا  شد  این  بر  قرار  باشگاه  مسئولین  تصمیم  با 
عزم  و  کنیم  شرکت  سوم  دسته  لیگ  رقابت های 
خود را برای صعود به لیگ دسته دوم جزم کرده ایم.

فوتبال  تیم  روزهای  این  شرایط  به  ادامه  در  وی 
حدود  از  گفت:  و  کرد  اشاره  هم  کرمانشاه  بعثت 
با  و  کرده  را شروع  تیم  تمرینات  پیش  هفته  یک 
جهانبخش جعفری سرمربی دو فصل پیش تیم هم 
دوباره قرارداد منعقد کرده ایم تا سکان هدایت تیم 
مربیان  از  نظرمحمدی  داوود  و  بگیرد  به دست  را 
کنار  در  کمک مربی  عنوان  به  هم  فوتبال  توانمند 

او خواهد بود.
در  بعثت  تیم  مشکالت  از  یکی  اینکه  به  توجه  با 
سال گذشته تمرکز روی به کارگیری بازیکنان بومی 
کم تجربه بود، لرستانی در پاسخ به پرسشی درباره 
گفت:  هم  مشکل  این  رفع  برای  باشگاه  تمهیدات 
بازیکنان سال قبل را امسال در اختیار  از  تعدادی 
نداریم، بنابراین در نظر داریم تا چند بازیکن جدید 
را از خارج از استان در روزهای آینده جذب کرده و 
از بازیکنان تیم امید بعثت هم استفاده کنیم تا تیم 

محکمی راهی رقابت های لیگ شود.
اول  بازی  سه  در  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  وی 
تیم بتوانیم شایستگی های تیم را نشان دهیم و به 

عنوان یک مدعی ظاهر شویم.
در  خود  دیدار  اولین  در  کرمانشاه  بعثت  تیم 
رقابت های لیگ دسته سوم کشور، اول اردیبهشت 

به مصاف تیم کیان اراک می رود.
 30 کشور  فوتبال  سوم  دسته  لیگ  رقابت های  در 
تیم در قالب سه گروه حضور دارند که تیم بعثت با 
تیم های شهید اورکی، نفت ایرانیان، بنیامین ورزش 
کانیاو  فومن،  شهرداری  آستارا،  فرهنگ  تهران، 
تبریز  آرتام  و  اراک  کیان  گیالن،  پاس  اشنویه، 

هم گروه است.

عزم جزم »بعثت« کرمانشاه 

برای صعود به لیگ

دسته دوم فوتبال

کیانوش رستمی، کیا قدمی و حافظ قشقایی در ترکیب تیم ملی وزنه برداری قرار گرفتند

ازبک ها میزبان هرکول های کرمانشاهی

کیانوش  گذشته،  سال  پایانی  روزهای 
صفحه  در  پستی  انتشار  با  رستمی 
شبکه های  از  یکی  در  خود  شخصی 
اجتماعی خبرساز شد. ماجرا این بود که 
کرده  دعوت  دوپینگ  تست  برای  او  از 
بودند و او نسبت به تبعیض در دعوت از 
افراد برای انجام این تست معترض بود. 
سال های  در  حدی  تا  کیانوش  گرچه 
اخیر گرفتار حواشی از این دست شده و 
کمتر توجه و تمرکز خود را معطوف به 
تمرین و آماده شدن برای المپیک کرده 
در  فارس  این حال خبرگزاری  با  است 
قرار  موردحمله  را  او  شدت  به  مطلبی 
دانسته  شده  تمام  را  او  دوران  و  داده 
خبرگزاری  مطلب  هم  ادامه  در  است. 
اعتراضی  متن  هم  و  بخوانید  را  فارس 

که کیانوش منتشر کرد.
فارس نوشت: کیانوش رستمی در این 
حاشیه هایی شده  وارد  اخیر  سال های 
روزبه روز  قهرمانی  و  مدال  از  را  او  که 

دورتر می کند.
کیانوش رستمی ملی پوش وزنه برداری 
ریو  و  لندن  المپیک  در  کشورمان 
موفق به کسب مدال نقره و طال شد و 
افتخارات زیادی را برای ورزش کشور 
بحبوحه  همان  در  اما  آورد  دست  به 
زیادی  حاشیه های  وارد  ریو  المپیک 
شد که همچنان ادامه دارد ؛ به طوری 
که از ورزش قهرمانی فاصله گرفته و با 
بیشتر  مختلف  پست های  و  صحبت ها 

به حاشیه می پردازد.
وی بعد از کسب مدال المپیک 2016، 
فدراسیون  با  که  جدالی  دلیل  به 
داشت و پیگیری تمریناتش به صورت 
خوبی  نتایج  به  نتوانست  انفرادی، 
مسابقات  در  وی  کند.  پیدا  دست 
آسیایی  بازی های  و   2017 جهانی 
به  خالی  دست  و  بود  ناکام   2018
سهمیه  کسب  برای  برگشت.  کشور 

برای  که  زمانی  هم  توکیو  المپیک 
فدراسیون  تلفن  جواب  قطر  مسابقات 
اعالم  عجیب  اظهارنظری  با  نداد،  را 
کرد دوست ندارند او در المپیک توکیو 

مدال برسد و رکورددار شود.
در حالی که ورزشکاران سراسر دنیا در 
فاصله 4 ماه مانده به المپیک روی این 
بازی ها تمرکز دارند، کیانوش رستمی 
کسب  مسابقات  برای  تمرکز  جای  به 
به  که  شده  حاشیه هایی  وارد  سهمیه 
بیرون  خیال  همچنان  می رسد  نظر 
حاشیه هایی  ندارد،  را  آن  از  آمدن 
از مدال دورتر و به  او را  که روزبه روز 

بازنشستگی نزدیک تر می کند.
وی در آخرین روزهای سال گذشته با 
انتشار پستی عجیب با عنوان »ترازوی 
برخی  به  نیست«  میزان  وزنه برداری 
تبعیض ها برای انجام آزمایش دوپینگ 
اشاره کرد و گفت: چند روز پیش در 
خواستند  من  از  تلفنی  تماس های 
تست  و  بیایم  تهران  به  سه شنبه 
به منزله  عدم حضور  و  بدهم  دوپینگ 
انصراف از مسابقات آسیایی و دوپینگ 

خواهد بود.
صفحه  در  رستمی  اعتراضی  متن 

شخصی خود به شرح زیر است:
ترازوی وزنه برداری میزان نیست

از  زیادی  سال های  سالم.  عزیز   مردم 
افتخارآفرینی  و  تالش  صرف  را  عمرم 
چند  این  در  اما  کرده ام  کشورم  برای 
که  رسیده ام  باور  این  به  اخیر  سال 
حدوداً  ندارد.  میزانی  هیچ  وزنه برداری 
دو سال پیش بود که شبانه و با عجله 
آزمایش  انجام  کردند جهت  احضار  مرا 

دوپینگ. من هم طبق وظیفه ذاتی هر 
قهرمان شبانه خودم را به اردو رساندم 
تا صبح اول وقت آزمایش بدهم ولی بعد 
برای  فقط  این حساسیت  شدم  متوجه 
من است و برخی های دیگر به این بهانه 
از  از کشور هستند  در خارج  که  واهی 
انجام تست سر باز زدند تا عنوان شود 

بعداً از آن ها تست گرفته می شود!
بارها  اخیر  سال  دو  در  تبعیض ها  این 
آخرش  نمونه  که  شد  تکرار  بارها  و 
پیش  روز  چند  بود.  پیش  شب  چند 
طی تماس های تلفنی و پیامکی از من 
در  دوپینگ  آزمایش  برای  خواستند 
فدراسیون حاضر باشم و عدم حضورم 
به منزله ی انصراف از مسابقات آسیایی 
از  مجدداً  بعد  بود!  خواهد  دوپینگ  و 
اعالم  و  گرفتند  تماس  فدراسیون 
کردند که باید دوشنبه آزمایش بدهم و 
مأموران نادو سه شنبه نیستند و تأکید 
کردند عدم حضورم به منزله انصراف و 
دوپینگ تلقی می شود. به همین خاطر 
و  کردم  عزیمت  تهران  به  سریعاً  من 
شبانه آزمایش دادم، اما بازهم می بینم 
انجام  به راحتی  قبل  دفعات  مثل 
آینده  به  دوستان  از  برخی  آزمایش 
موکول می شود. گویی برای آن ها امتیاز 
خاصی قائل اند و عدم حضورشان هیچ 
مسابقات  در  حضورشان  برای  خطری 

آتی به وجود نمی آورد.
این  و  دوگانه  برخوردهای  این 
می دهد  نشان  تبعیض آمیز،  نگاه های 
مدت هاست ترازوی فدراسیون از عدل 
متأسفانه  است.  شده  خارج  میزان  و 
دارند  سلیقه ای  تصمیمات  با  برخی 

روح جوانمردی را در این ورزش نابود 
می کنند. آن ها کاری کرده اند که من، 
بیشتر از آنکه ذهنم به کسب سهمیه 
فکر  این  به  باشد  معطوف  المپیک 
امروز  کنم که شاید بهتر باشد همین 
و  کنم  خداحافظی  قهرمانی  دنیای  از 
ناعدالتی ها  این  شر  از  همیشه  برای 

رهایی پیدا کنم.
کنایه رستمی در این پست به سهراب 
وزنه برداری  قهرمان  دیگر  مرادی 
به  می شود  گفته  که  بود  کشورمان 
شخصی  کارهای  به  رسیدگی  دلیل 
دیرتر به اردوی ملی ملحق شد. قدمی 
را  مدتی  کرونا  به  ابتال  دلیل  به  هم 
منفی شدن  با  بعد  و  بود  قرنطینه  در 
خارج  قرنطینه  از  کرونایش،  تست 
این  حالی  در  رستمی  کیانوش  شد. 
سهراب  که  کرده  مطرح  را  صحبت ها 
روز  قدمی صبح  کیا  همراه  به  مرادی 
دوپینگ  با  مبارزه  ملی  ستاد  به  بعد 

رفتند و تست دادند.
رسیده  نقطه ای  به  امروزه  رستمی 
اوست  کار  پایان  می رسد  نظر  به  که 
انجام  عرف  از  خارج  صحبت هایی  و 
ورزش  از  تا  رسیده  آن  وقت  که  داده 
اتفاقی  اگرچه  این  قهرمانی جدا شود. 
تلخ است اما بهتر از تلخی است که این 
سال ها ادامه داشته. او مدت هاست باید 
از ورزش قهرمانی خداحافظی می کرد 
را  روزهایی  چنین  تا  ماند  بیهوده  اما 
ببینیم که تیشه به ریشه همه می زند. 
آقای  رسیده،  تلخ  خداحافظی  وقت 

قهرمان دیروز.

حمله خبرگزاری فارس به کیانوش رستمی

حسرت 20 ساله

سوارکاران کرمانشاهی!

سال   20 گفت:  کرمانشاه  سوارکاری  هیئت  رئیس 
احداث  حسرت  در  کرمانشاهی  سوارکاران  است 

پیست اسب دوانی مانده اند.
ستار الماسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به حسرت 
20 ساله سوارکاران کرمانشاهی برای داشتن یک پیست 
اسب دوانی، اظهار کرد: تا قبل از حدود سال 80 یکی 
از بهترین پیست های اسب دوانی کشور را در کرمانشاه 

داشتیم و ورزشکارانمان در آن تمرین می کردند.
این پیست  اینکه  از  وی تصریح کرد: متأسفانه پس 
خرداد   1۵ ورزشی  مجموعه  به  را  آن  شد،  تعطیل 
تبدیل کردند تا به این شکل تنها پیست اسب دوانی 

کرمانشاه برای همیشه از بین برود.
طی  کرد:  تأکید  کرمانشاه  سوارکاری  هیئت  رئیس 
سال های اخیر چون پیستی نداشتیم، ورزشکارانمان 
حضور  کشوری  کورس  رقابت های  در  نتوانستند 
نگه داشتن  فعال  برای  مقابل  در  باشند،  داشته 
مختلفی همچون  کرمانشاه جشنواره های  سوارکاری 

استقامت و زیبایی را برگزار کردیم.
جشنواره ها  این  برگزاری  کنار  در  کرد:  تأکید  وی 
پیگیری هایی را نیز از طریق اداره کل ورزش و جوانان 
استان داشتیم تا زمینی را برای احداث یک پیست 
یکی  در  که خوشبختانه  دهند  اختصاص  سوارکاری 

دو سال اخیر این پیگیری ها نتیجه داد.
پیست  احداث  برای  که  زمینی  کرد:  اضافه  الماسی 
در  شده،  هم  جانمایی  و  یافته  اختصاص  سوارکاری 
محل مجموعه دهکده المپیک است، اما در یکی دو 
سال اخیر موضوع عدم تأمین اعتبار آن باعث شد تا 

وارد فاز اجرایی نشود.
اداره کل ورزش و جوانان  وی خاطرنشان کرد: اخیراً 
یک  و  سوارکاری  پیست  یک  احداث  برای  استان 
اعتبار  تومان  میلیارد  دو  حدود  اتومبیلرانی  پیست 
اختصاص داده و به زودی قرار است پیمانکار این دو 

پروژه تعیین شوند.
امیدواریم  افزود:  کرمانشاه  سوارکاری  هیئت  رئیس 
عملیات  شروع  شاهد  امسال  ابتدایی  روزهای  در 
اجرایی این پروژه باشیم تا آرزوی دیرینه سوارکاران 

کرمانشاهی رنگ واقعیت به خود بگیرد.

مزایده اموال منقول )نوبت اول(

در پرونده اجرایی کالسه 9900367 اجرای احکام شعبه هفتم مدنی کرمانشاه له خانم 
ناهید فردین و علیه محمدرضا حمیدفر به خواسته تعداد 124 قطعه سکه تمام بهار 
آزادی، اجرای احکام شعبه فوق در نظر دارد شش دانگ یک دستگاه خودرو سواری 
 19 ایران   73 ق   ۵21 انتظامی  شماره  به  دوگانه سوز  سفیدرنگ   1390 مدل  پراید 
متعلق به آقای محمدرضا حمیدفر را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. خودرو 
مذکور مورخ 99/11/22 توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۵20/000/000 
ریال ارزیابی گردیده است که مزایده آن برای روز سه شنبه 1400/02/21 ساعت 10 
صبح تعیین می گردد. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 
اجرای احکام شعبه واقع در چهارراه بسیج، بلوار بنت الهدی، اداره کل دادگستری استان 
کرمانشاه، طبقه همکف، اتاق 41 مراجعه تا ترتیب بازدید آن ها از خودرو مورد آگهی 
فراهم شود و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در این اجرا حاضر شوند. 
مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و هر کس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده 
مزایده شناخته خواهد شد و مکلف است 10 درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس به 
حساب سپرده دادگستری به شماره 21712937۵2003 بانک ملی واریز و باقیمانده 
آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند واال مطابق 
ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد 

قیمت کارشناسی را قبل از شروع مزایده پرداخت و رسید آن را تحویل دهند/1002

مدیر دفتر اجرای احکام شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه
 سیدیوسف سلیمانی فر
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هر صبح که روی الله شبنم گیرد                  باالی بنفشه در چمن خم گیرد

انصاف مرا ز غنچه خوش می آید                  کو دامن خویشتن فراهم گیرد

کرمانشاه  در شهر  و  است  متولد ۱۳۳۹  میمنت  سیروس 
آن ها  در  او  که  فیلم های سینمایی  از  است.  آمده  دنیا  به 
معجزه   ،)۱۳۹۶( آرام  کویر  به  کرده می توان  نقش آفرینی 
 ،)۱۳۷۶( عوضی  مرد   ،)۱۳۷۵( حرفه ای   ،)۱۳۷۵( خنده 
برگر  ایران   ،)۱۳۸۹( فوتبالی ها   ،)۱۳۸۶( موسیقی  جعبه 
وثوق  بن بست   ،)۱۳۹۴( احمق  فیلسوف های   ،)۱۳۹۳(
تلویزیونی  سریال های  شمار  هرچند  کرد  اشاره   )۱۳۹۵(
 ،)۱۳۷۶( من  فرزندان  همه  از  می توان  و  نیست  کم  هم 
دلنوازان   ،)۱۳۸۴( گریخت  متهم   ،)۱۳۸۳( خانه به دوش 
خوابه؟  کسی   ،)۱۳۹۰( دونگ  سه  دونگ،  سه   ،)۱۳۸۸(
)۱۳۹۰(، خروس )۱۳۹۲(، بیمار استاندارد )۱۳۹۴(، شیوع 
تلویزیونی(  )مجموعه  پنچری   ،)۱۳۹۴ معظمی  )محمود 

)۱۳۹۶(، گسل )۱۳۹۶( و بانوی عمارت نام برد.
وی می گوید: در یک محله فقیرنشین کرمانشاه به دنیا 
انگلیسی و  آمدم، پدرم معلم مکتب خانه بود و به زبان 
یک  در  خانواده  نفر   ۱۰ همه  داشت،  تسلط  فرانسوی 
اتاق ۱۲ متری زندگی می کردیم و به دلیل ناتوان بودن 
پدر برای کار کردن، من که فرزند سوم خانواده بودم به 
بر عهده گرفته  را  برادر بزرگ ترم مسئولیت خانه  همراه 
بودیم. و هنوز به سن و سال مدرسه نرسیده بودم که کار 
می کردم. وی در ۱۹ سالگی ازدواج کرد و حاال صاحب 

۴ فرزند پسر است.

شروع فعالیت سیروس میمنت
سیروس میمنت درباره شروع فعالیت و عالقه به بازیگری 
می گوید: ۱۴ سالم بود که نخستین فیلم کوتاهم را با نام 
»خرافات« ساختم، به قدری فیلم دیده و زیروبم فیلم ها 
دوره  یا  کالس  گذراندن  بدون  که  بودم  کشیده  بیرون 
آموزشی نخستین اثرم با استقبال خوبی مواجه شد و در 
جشنواره منطقه ای کرمانشاه، پس از فیلم »بلوچ« مقام 
دوم را به دست آوردم و پس از آن فیلم »خرافات« به 
جشنواره ای در تهران راه یافت و از آنجا که من در آن 
حاضر نشده بودم، با دست خط مرحوم پرویز فنونی زاده 
برای  آن  از  و پس  به کرمانشاه پست شد  تقدیرنامه ای 
رفتن  اما شرایط  از کشورها دعوت شدم،  یکی  بورسیه 
نداشتم. کمی ناراحت بودم از این که چرا در آن شرایط 
آلن  و  »جهان  شعار  تکرار  با  هم  باز  اما  شده ام،  متولد 

دلداری  خود  به  میمنت«  سیروس  و  کرمانشاه  دلون، 
می دادم و می گفتم نه دست آلن دلون بود که در پاریس 
به دنیا بیاید، نه دست من که در کرمانشاه متولد شوم، 
اما من می توانم شرایط را تغییر دهم و به طور حتم این 

کار را می کنم.
سیروس میمنت تنها دلیل بازیگر شدن و نویسندگی اش 
را در سال ۱۳۴۶ پیدا می کند. همان زمانی که ۸ سال 
بیشتر نداشت و به دستور استاد کار، رفته بود تا برای 
سینما  »جلوی  بخرد.  سینما  بلیت   ۴ خانواده اش  و  او 
با  دیدم  که  را  پرده  روی  فیلم  تبلیغ  و  ایستادم  که 
نداشتم  پولی  نبینم،  را  فیلم  این  من  چرا  گفتم  خودم 
و  صاحب کارم  برای  اینکه  جای  به  رسید  ذهنم  به  اما 
خودم  برای  بگیرم،  را  شب   ۸ ساعت  بلیت  خانواده اش 
بلیت سانس ۶ بعدازظهر را می گیرم و فیلم را می بینم 
و قبل از اینکه او متوجه شود از سینما خارج می شوم و 
نهایتش این است که فردا یک کتک مفصل نوش جان 
را  کار  همین  می ارزد.  فیلم  یک  دیدن  به  اما  می کنم، 
پا  آرزوهایم  دنیای  به  انگار  شدم.  سینما  وارد  و  کردم 

گذاشته بودم.«

بهترین لحظه های زندگی 
آن ساعات گذراندم.  در  را  زندگی ام  لحظه های  بهترین 
فیلم به پایان رسید، وقتی در حال خارج شدن از سینما 
بودم استاد کار و خانواده اش را دیدم که در جست وجوی 
مرا  آن ها  و  می گذارم  فرار  به  پا  خیالم  به  بودند.  من 
نمی بینند، اما این طور نشد و خود را در میان دستان 
صاحب کار دیدم که مرا به باد کتک گرفته بود. میمنت 
ادامه داد: پول بلیت و یک ساندویچ دو تومان و ۵ ریال 
شده بود، باقیمانده پول را برگرداندم و با صورتی زخمی 

به سمت خانه راه افتادم.
اهمیتی  آن  به  بود،  گوشه صورتم خونی شده  اینکه  با 
اول  نقش  به  بازگشت  مسیر  تمام  در  اما  نمی دادم، 
ماشین  به  رسیدن  برای  چطور  که  می کردم  فکر  فیلم 
خوشبختی هایش می دوید. از آن روز خود را نقش اول 
هیچ  از  ماشین  آن  به  رسیدن  برای  که  می دیدم  فیلم 
تالشی دریغ نمی کرد. هر بار که به مشکلی برمی خوردم 
نشان  واکنشی  بود چه  بازیگر  آن  اگر  با خود می گفتم 

در  که  می دادم  انجام  را  کاری  همان  درست  و  می داد 
ذهنم تداعی کرده بودم.

عشق به سینما
انجام  کاری  هر  بودم.  شده  سینما  عاشق  آن شب،  از 
بلیت  هزینه  خانه،  مخارج  تأمین  ضمن  تا  می دادم 
ببینم.  دیگر  فیلم  یک  و  بگذارم  کنار  هم  را  سینما 
بارها اتفاق افتاده بود که پول بلیت سینما را از دخل 
فیلم  با خودم می گفتم، عاشق  زیرا  برمی داشتم  مغازه 
یک  که  برمی دارم  پول  اندازه ای  به  دیدن هستم پس 
فیلم ببینم و تاوانش را هم که یک کتک مفصل است 
فکر  کارهایم  نتیجه  به  بعد پس می دهم. همیشه  روز 
می کردم، با خود می گفتم درست است در نقطه سیاهی 
این  زیرا در  بروم  به سمت خالف  نباید  اما  دارم،  قرار 
صورت قایقم را که وسط دریا اسیر شده است با دستان 
خود سوراخ می کنم،  باید پارو بزنم تا به ساحل نزدیک 

شوم.

حرف دل
نیز   ۱۳۹۶ سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  که  او 
ثبت نام کرده بود درباره ادامه می دهد: باید دست به کار 
شد و برای سالم شدن و ساختن دوباره کشور، دیگر فکر 
نکرد بلکه باید عمل کرد. شرایط کودکان کار امروز با آن 
زمان که من کودک بودم بسیار متفاوت است. کودکان 
کار امروز قربانی بی توجهی هستند اما در روزگار ما قرار 
کودکان  از  شود.  بدبخت، خوشبخت  خانواده  یک  نبود 
کار امروز می خواهم که بدانند آن ها را خوب می شناسم، 
برای همین می خواهم این توصیه ام را بپذیرند که تنها به 
فکر نجات خود باشند نه این که به دنبال مقصر بگردند. 
زیرا ممکن است گاهی نزدیک ترین فرد به خودشان را 
واقعیت  این  با  مواجهه  از  و  پیدا کنند  عنوان مقصر  به 

سرخورده شوند.
این  که  باشند  داشته  توجه  می خواهم  مسئوالن هم  از 
مثبتی  شخصیت های  سایرین  تصور  برخالف  کودکان 
کند،  تغییر  ماهه  یک  فرد  یک  است  قرار  اگر  و  دارند 
این کودکان ظرف یک روز تغییر می کنند چراکه تشنه 

محبت و تغییر هستند.

کودکان کار
خوشبختی  آرزوی  کار  کودکان  برای  میمنت  سیروس 
خواهد  آرزو  یک  تنها  این،  است  معتقد  زیرا  نمی کند 
این  او از صمیم قلب می خواهد که  بود و خواهد ماند، 
صورت  این  در  زیرا  بشناسند،  را  خود  هدف  کودکان 

خوشبختی برایشان دور از دسترس نخواهد بود.

نون خ
خ  نون  سریال  در  کیوان  نقش  بازیگر  میمنت  سیروس 
درباره  از میمنت  نیز در گفت وگویی  ایران  روزنامه  بود. 
او درباره  این سریال و تجربه کار در آن پرسیده است. 
اقبال  باعث  که  سریال  این  دوم  فصل  ویژگی های 
فصل  این  که  می دانستیم  ما  است:  گفته  مخاطبان شد 
از سریال بهتر می شود چون تجربه ای از قبل داشتیم و 
می دانستیم چه جاهایی باید تقویت شود. ما بازخوردهای 
مثاًل  و  بودیم  دیده  سریال  اول  فصل  در  را  مردم 
می دانستیم هم نشینی بازیگران و مردم روستا موردپسند 

قرار گرفته است.
میمنت با اشاره به سختی هایی که در این سریال پشت 
سر گذاشتند، توضیح داد: سخت ترین بخش های سریال 
مربوط به منطقه ای بود که در آن کار می کردیم چون 
از نظر آب و هوایی بسیار کار دشواری داشتیم. از طرفی 
روستا از شهر دور بود و باید روزی دو ساعت می رفتیم تا 
به روستایی که لوکیشن کار بود می رسیدیم و ۲ ساعت 
هم طول می کشید تا برمی گشتیم. جاده خطرناکی بود و 

حتی یکی دو بار در جاده ماندیم.

تا به حال این قدر موردتوجه قرار نگرفته بودم
این بازیگر که سال هاست در عرصه طنز مشغول به کار 
است، درباره اینکه در کدام یک از سریال هایش این قدر 
موردتوجه قرار گرفته بود، گفت: به هیچ وجه پیش نیامده 
این  از  پیش  من  شوم.  واقع  موردتوجه  این قدر  که  بود 
کارهای زیادی با رضا عطاران و حتی خود سعید آقاخانی 
هم  دوست داشتنی  برایم  آن ها  همه  البته  که  داشته ام 

هستند اما این کار مورد اقبال زیادتری قرار گرفت.
وی در گفتگو با مهر اضافه کرد: من حدود سه دهه است 
که در سریال های تلویزیونی بازی کرده ام و مجموعه های 

طنز خیلی داشته ام ولی فکر می کنم در این سریال چند 
برابر همه آن ها دیده شدم.

شوخی هایی که آقاخانی ممنوع کرده بود
و  توصیه ها  چه  آقاخانی  سعید  اینکه  درباره  بازیگر  این 
نکاتی را ضمن کار مطرح می کرده است، گفت: آقاخانی 
حرف های  نیست  قرار  که  می کرد  یادآوری  همیشه 
یک  مثاًل  باشیم.  داشته  تکراری  شوخی های  یا  تکراری 
بچه ها در صحنه گفت »بزن دست قشنگه  از  روز یکی 
درخواست  و  گرفت  را  جلویش  همان جا  آقاخانی  و  را« 
تکرار  خیلی  که  مدلی  این  به هیچ وجه جمالت  که  کرد 

شده گفته نشود.
وی اضافه کرد: آقاخانی اصاًل اجازه نمی داد شوخی هایی 
که معروف شده در این سریال دوباره وارد گفتگوها شود 
این ها جزو شوخی های ممنوعه بود. هر روز این را تاکید 
می کرد و یا می گفت این تقابل آدم هاست که باید خنده 
خود  باشد  خنده دار  موقعیت  اگر  و  بیاورد  وجود  به  را 

مردم می خندند.

مردم در قرنطینه قدر دورهمی ها را می دانند
کرد  مردم  از  واقعی  تصویر  نمایش  به  اشاره  با  میمنت 
در این سریال تصریح کرد: خاصیت این کار این بود که 
زندگی چون  و همین  می بینیم  را  واقعی  مردم  زندگی 
خوب و واقعی درآمده موردتوجه قرار گرفته است. مردم 
فضای هم نشینی  این  و  قرنطینه هستند  در  روزها  این 
را شادمان می کند.  این سریال آن ها  بودن در  با هم  و 
البته زندگی شهرنشینی سال هاست ما را قرنطینه کرده 
که  االن  تازه  و  اتاق خودش  در  می رود  هرکسی  است. 
مردم قرنطینه شده اند، می فهمند از چه موهبتی بی بهره 

شده اند و حاال قدر دورهمی ها را می دانند.
وی افزود: امیدوارم مردم هرچه زودتر به زندگی واقعی 
برگردند همان زندگی که در »نون.خ« می بینیم مردمی 
و  می خوابند  مکان  یک  در  اما  دارند  مشکل  هم  با  که 

غذا می خورند.

بدم می آید اول زنگ بزنند و بعد به خانه ام بیایند!
میمنت که خودش کرد است درباره اینکه چقدر ویژگی ها 

»نون.خ«  در  درآمده  نمایش  به  فرهنگ  و  رفتاری 
همچنان میان کردها رواج دارد، گفت: ویژگی هایی که 
در سریال می بینیم در اکثر مناطق کردنشین وجود دارد. 
خود من هنوز بسیاری از این ویژگی ها را در زندگی ام 
حفظ کرده ام. مثاًل فامیل های من می دانند اگر بخواهند 
به منزل من بیایند، بدم می آید به من خبر دهند و بعد 
بیایند. من دوست دارم مثل قدیم ها زندگی  به خانه ام 
کنم آن زمان موبایل نبود و کسی می خواست به منزل 
دیگری  منزل  به  نمی داد. همین طور  برود خبر  دیگری 
بود در صورتی  زیبا  غافلگیری خودش  این  و  می رفتند 
که االن یک هفته قبل زنگ می زنند که می خواهند به 

مهمانی بروند.
کردها  میان  که  اتحادی  و  هم نشینی  به  اشاره  با  وی 
نمایش داده می شود، بیان کرد: همه کردها این با هم 
خانه ای  در  ازدواجم  اوایل  من  دارند.  دوست  را  بودن 
و  بودند  آنجا  هم  دیگر  خانواده  پنج  که  بودم  مستأجر 
با هم صبح تا شب دعوا داشتیم اما شب با هم سر یک 
سفره می نشستیم و غذا می خوردیم. آدم ها در جمع معنا 

پیدا می کنند و زندگی جمعی زیباتر است.

بعد از سه دهه با لباس کردی بازی کردم
آقاخانی  با سعید  هم  دیرینه ای  دوستی  که  بازیگر  این 
دارد، درباره عالقه اش به بازی در این سریال گفت: من 
خیلی  ما  دارم  آقاخانی  سعید  با  سی ساله ای  دوستی 
کارها با هم داشتیم و من هر وقت با سعید بودم همیشه 
می گفتم آرزویم این است که نقشی را داشته باشیم که 
به کردی  یعنی شلوار جافی که  بپوشیم  را  لباس خود 
معروف است و دیگر لباس های قوم مان را بپوشیم و این 
آرزویم بود و حاال بعد از سه دهه آرزویم محقق شد و با 

لباس کردی و در نقش خودم بازی کردم.
وی با اشاره به سختی های کار نیز اظهار کرد: ما ماه ها در 
کوه هایی بودیم که در آن باد و سرما و باران بود و حتی 
باران مصنوعی هم اضافه می کردند اما باز هم حاضرم در 
چنین شرایطی کار کنم اما رضایت مردم را ببینم و یک 

کار خوب در کارنامه ام داشته باشیم.

بریده هایی از دو گفت وگو با بازیگر کرمانشاهی نقش کیوان در سریال نون خ

جهان و آلن دلون، کرمانشاه و سیروس میمنت


