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وزهای پایانی »پایتخت 5« در فضایی متفاوت ر
تهی��ه كننده مجموع��ه تلویزیون��ی »پایتخ��ت 5« خبر 
از روزه��ای پایانی س��ریال در فص��ل پنج��م داد و گفت: در 

پروداكشنی ویژه و خاص روزهای پایانی سریال جلوی دوربین 
سیروس مقدم است.

الهام غفوری ادامه داد فصل پنجم سریال در فضایی جدید 
و با س��بك و سیاقی دیگر نس��بت به آنچه تا به حال دیده اید 

س��اخته می شود و قطعا این مساله كار تولید را سخت و طاقت 
فرسا خواهد كرد. وی گفت: پایتخت 5 چه به لحاظ داستان و 
چه به لحاظ ابعاد مختلف شخصیت ها و نوع قصه گویی نیازمند 
ساخت دكور، انتخاب لوكیشن های ویژه و... داشت و این مساله 

كار ما را در اجرا سخت تر از قبل كرده است.
غف��وری تصریح كرد: من و تیم فعال در این پروژه س��نگین 
امیدوار هستیم توقع چند ساله مردم از سریال پایتخت كه هر ساله 

كار مارا سخت و سخت تر كرده است امسال نیز برآورده شود.

یم
سن

 ت

وشی ها ویی در کتابفر راهنمای مردن با گیاهان دار
رم��ان »راهنمای مردن با گیاهان دارویی« نوش��ته 
عطیه عطارزاده توس��ط نشر چشمه منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
این كتاب پنجمین عن��وان از مجموعه »كتاب های 

قفسه قرمز« است كه توسط این ناشر چاپ می شود.
»راهنمای م��ردن با گیاهان داروی��ی« اولین رمان 
نویسنده اش است كه منتشر می شود. داستان این رمان 
درباره دختر جوانی اس��ت كه چش��مانش نمی بیند و در 
خانه ای هم��راه مادرش، در كار خش��ك كردن، تركیب 
و آماده س��ازی گیاهان دارویی فعالیت می كند. به دلیل 
ناتوان��ی ای��ن دختر در بینای��ی، او در اس��تفاده از قوای 
دیگرش قدرت پیدا كرده و توانس��ته در ساختار و وجوه 
گوناگون اش��یا، گیاهان داروی��ی و البته رابطه با مادرش 

توانسته به درک جدید و جذابی برسد.
این رمان ۲۳ فصل دارد كه با عبارت »پرده« نامیده 
ش��ده اند. بنابراین، رم��ان »راهنمای م��ردن با گیاهان 
دارویی« مانند یك نمایش��نامه ك��ه چند پرده دارد، ۲۳ 

پرده دارد.

وشن در نیاوران چراغ خاموش، چراغ ر
دومین نمایش��گاه ابژه با عنوان »چراغ روشن،چراغ 

خاموش« در فرهنگسرای نیاوران گشایش یافت.
آثار این نمایشگاه با مس ساخته شده اند و هنرمندان 
در خل��ق آنها ب��ه قابلیت ویژه م��س در انتقال پیام های 

پیچیده توجه كرده اند.
هنرمندان شركت كننده در »چراغ خاموش، چراغ روشن« 
عبارتند از: هومن باالزاده-سارا حسینیان امیری، علیرضا تغابنی 
و سپیده صراف زاده، شروین حسینی، محمد خاوریان، علی 
دوالفقاری، آناهیت��ا رضااله، امین صادقی، فیروز فیروز، مریم 
غالمی، سهیل قندیلی و استودیو ری. بهارک كشانی، حسین 
غفاری، نیما كیوانی، سینا كیوانی، آرش مظفری، حمید ناصر 
خاكی، بنفش��ه درویش، رضا نجفیان، محمدرضا نیکبخت، 
طراح��ان صنعتی: آس��یا صمیمی و نیما ف��ردی. همچنین 
مجسمه سازانی چون: سیاوش جرایدی، بهمن چگنی، عادله 
فرزین، امین طباطبایی، سروش بهار زاده، فرزانه وزیری تبار و 

محمدرضا یزدی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. 
نمایش��گاه ابژه تا ۲٤ شهریور ماه در گالری شماره ١ 

فرهنگسرای نیاوران برقرار است. 

فراخوان شعر انتصار برای میانمار اعالم شد
همزمان ب��ا رخدا فاجعه نسل كش��ی مس��لمانان در 
میانمار، موسسه فرهنگی شهرستان ادب با انتشار فراخوان 
شعر انتصار، از شاعران خواست تا با سرایش شعر و ارسال 

آن به این موسسه به این رویداد واكنش نشان دهند.
در متن این فراخوان آمده اس��ت: ش��اعران را خداوند 
متعال به »انتصار« )داد س��تاندن( در برابر ظلم امر كرده 
اس��ت. ش��اعران ما در بزنگاه ها اه��ل انتصار ب��وده اند. از 
حمایت از مظلومان فلس��طین و لبنان تا حمایت از مردم 
مس��لمان و مظوم سرزمین هایی چون سوریه، عراق، یمن، 
بحرین، عربس��تان و نیجریه، نمونه های آش��کاری از این 
یاریرس��انی های شاعرانه را ش��اهد بوده ایم. ظلمی كه به 
مسلمانان میانمار می شود نه تنها كم تر از آن موارد نیست 

بلکه نسبت به بعضی بی رحمانه تر و خاموش تر است.
ش��اعران می توانن��د آثار خ��ود را به نش��انی ایمیل 
شهرس��تان ادب، ی��ا در قس��مت كامنت ه��ای س��ایت 
شهرس��تان ادب، یا برای آیدی اینس��تاگرام ی��ا تلگرام 
شهرس��تان ادب ارسال كنند. آی دی تلگرامی شهرستان 

ادب: shahrestaneadab@ اعالم شده است.

شوایک، سرباز ساده دل به تاالر وحدت رسید
»شوایك، سرباز ساده دل« از 5 مهر در تاالر وحدت 

روی صحنه می رود.
حمیدرضا نعیمی »ش��وایك، س��رباز س��اده دل« را 
در شب های پاییزی، رأس س��اعت ۲١ هر شب در تاالر 

وحدت روی صحنه می برد.
در ای��ن نمای��ش، فرهاد آئیش، كتانه افش��اری نژاد، 
كامبیز امینی، رضا جهانی، امیرحس��ین رستمی، مهران 
رنج بر، بهنام شرفی، یعقوب صباحی، حامد كمیلی، بهناز 
ن��ازی، بهار نوحیان، پرهام ابراری، رضا افش��ار، س��هیل 
باباعلی، مجتبی بابایی فرد، امین بالنگ، مجید تفرش��ی، 
كیارش دس��تیاری، س��عید رستمی، محس��ن ساالری، 
ایمان س��لگی، فرهاد قدیم خانی، محمد كمان گیر، سینا 
كوایی، علی گلشنی، صالح لواسانی، محمد مشتاقی، عطا 
مقیمی، محمد نژاد، محمد نیازی و سعید هاشمی ایفای 

نقش می كنند.
عالقه من��دان می توانن��د با مراجعه به س��ایت ایران 
كنسرت و سایت ایران نمایش نسبت به تهیه بلیت اقدام 

كنند.

ترنم احساس

سکوت است 
و  کسی دم  بر نمی آرد...

محمد میرزایی بازرگانی

جهان -این باغ وحش
این باغ وحش خون و خاکستر-

چه خاکی می کند بر سر؟
خدا در الی الی گریه های مادران بی پسر، جاری ست

خودم دیدم
خدا در چشم های کودکان پیداست ...

خودم در عکس ها دیدم

خدا زیر لگدهای کسی له شد ...
جهان خون و خاکستر

چه خاکی  می کند بر سر؟
سکوت است و  کسی دم  بر نمی آرد ...

سکوت شب
سکوت خوفناک شب

شب است و نور ماهی نیست

شب است و چشم جایی را نمی بیند
و غیر از انتظار صبح راهی نیست

جهان ما -شب بی ماه ما- هرچند تاریک است
اما دل نگه دارید ...

بشارت می دهند از شام: صبحی تازه نزدیک است
کسی خواهد رسید از راه
کسی خورشیدتر از ماه ...

یه یکاتور داعش در سور پایی نمایشگاه کار بر
برگ��زاری  از  طباطبای��ی  ش��جاعی  سیدمس��عود 
نمایش��گاه »كاریکات��ور داعش« در س��وریه خبر داد و 
گفت: ۶۰ كاریکاتور حاضر در این نمایش��گاه، افش��اگر 

ماهیت صهیونیستی داعش هستند.
 دبیر مس��ابقه و نمایش��گاه بین الملل��ی كاریکاتور 
داعش كه سال ۹٤ در كشورمان برگزار شد، به خبرنگار 
تجس��می خبرگزاری فارس گفت: در این مسابقه، ۳۶5 
هنرمن��د از ٤۳ كش��ور بی��ش از هزار اثر ب��ه دبیرخانه 
جش��نواره ارس��ال كردند كه در نهای��ت ۲۸۰ اثر برای 

نمایش برگزیده شد.
ش��جاعی ادام��ه داد: اكن��ون از می��ان برگزیدگان 
نمایش��گاه كاریکاتور داعش، ۶۰ اث��ر را انتخاب كردیم 
تا در س��ه شهر سوریه از جمله »حلب« در معرض دید 
عم��وم قرار گی��رد. آثار انتخابی عموماً افش��اگر ماهیت 
صهیونیس��تی داعش هستند و اشاره مس��تقیم به این 

موضوع دارند.

وش فیلم »ساعت 5عصر« فر
 به مرز 10 میلیارد نزدیک شد

فروش فیلم سینمایی »ساعت 5 عصر« ساخته مهران 
مدیری به ۹ میلیارد و 7۰ میلیون تومان رسیده است.

فیلم س��ینمایی »ساعت 5 عصر« س��اخته مهران 
مدیری تا جمعه شب گذش��ته ١7 شهریور به فروش ۹ 
میلیارد و 7۰ میلیون تومان رسید. این فیلم چهارشنبه 
هفته گذش��ته هفت هفته نمایش خود را سپری كرد و 
سرگروهی خود را از دست داد اما همچنان در سینماها 

به نمایش در می آید. 
فیلم س��ینمایی »ساعت 5 عصر« كمدی اجتماعی 
اس��ت و س��اعت 7 صبح تا 5 بعدازظه��ر یك فرد را در 
ته��ران روای��ت می كند ك��ه آن روز آخرین فرصت وی 

است كه باید كاری كند.
در این فیلم س��یامك انصاری، آزاده صمدی، امیر 
جعفری، نگین معتضدی و مهران مدیری به ایفای نقش 

می پردازند.

تولد یک برنامه سینمایی در شبکه »شما« 
با اجرای محمود گبرلو

 شبکه »شما« قرار است به زودی صاحب یك برنامه 
س��ینمایی ش��ود كه محمود گبرلو اجرای آن را بر عهده 

دارد و قرار نیست از منتقد ثابتی برخوردار باشد.
این برنامه سینمایی كه به مسایل اكران، سالن های 
س��ینمایی، فروش بلیت و س��ایر موضوع��ات مرتبط با 
س��ینمای ایران می پردازد بیش��تر حوزه شهرستان ها و 

استان های كشور را شامل می شود.
همچنین قرار اس��ت این برنام��ه عالوه بر دعوت از 
مهمانان مختلف، مناظره هایی را هم پیرامون سینمای 

ایران برگزار كند.
ای��ن برنام��ه در بخش دیگ��ری به نقد و بررس��ی 
س��ریال های تلویزیون��ی می پ��ردازد و احتم��اال اولین 
برنام��ه ای اس��ت كه به صورت منس��جم س��ریال های 

تلویزیون را در دستور كار قرار می دهد. 

یخیه«  »کار آدمای مر
وه سنی کودک و نوجوان منتشر شد برای گر

مجموعه ش��عرهای محیط زیس��تی عباس تربن با 
عنوان»كار آدمای مریخیه« توسط كتاب های نردبان به 

چاپ رسید.
به گ��زارش مهر، ١۰ عنوان ش��عر آزاد عباس تربن 
برای كودكان با هدف توجه این مخاطبان به پدیده های 

محیط زیستی منتشر شد.
»كار آدمای مریخیه« با تصویرگری محبوبه یزدانی 
با نگاه��ی متفاوت به مهارت های رفتاری در مواجهه به 
زندگی و طبیعت می پردازد. این كتاب ۲٤ صفحه دارد 
و در قطع خش��تی به قیم��ت ٤5۰۰ تومان برای گروه 

سنی ب و ج منتشر شده است.

فراخوان جایزه ادبیات نمایشی فجر منتشر شد
دبیرخانۀ جش��نواره تئاتر فجر با هم اندیشی هیئت 
مدی��ره كان��ون نمایشنامه نویس��ان خانۀ تئات��ر، جایزه 
ادبی��ات نمایش��ی فجر را به ص��ورت تخصصی و در دو 

بخش منتشر كرد.
از مهمترین ویژگی های فراخوان نمایشنامه نویسی 
باید به جابه جایی زمان برگزاری جایزه ادبیات نمایشی 
فجر اش��اره كرد. زمان برگزاری این بخش، امس��ال ١۶ 
دی ماه و سال بعد در مهرماه برگزار خواهد شد تا امکان 

اجرا برای آثار برگزیده در جشنواره فجر فراهم شود.
جایزه ادبیات نمایشی فجر در دو بخش حرفه ای و 

تولید برگزار می شود.
 آخری��ن مهل��ت ثب��ت درخواس��ت و بارگ��ذاری 

نمایشنامه ١۰ آبان اعالم شده است.

انتقاد شدید کیومرث پوراحمد به احتمال حذف 
جوایز دستاوردهای هنری از فجر

كیومرث پوراحمد با اشاره به زمزمه هایی كه اخیرا 
درباره ح��ذف جوایز دس��تاوردهای هن��ری فیلم فجر 

مطرح شده است، نقطه نظراتش را مطرح كرد.
 ای��ن كارگ��ردان س��ینما گفت: ف��رض كنید، من 
كارگ��ردان یك س��ناریو دارم و بازیگرانم را هم انتخاب 
ك��رده ام، ُخب اگر فنی ها و هنری ها نباش��ند باید بروم 
س��ر یك گذر، تئات��ر خیابانی اجرا كنم. ول��ی اگر قرار 
اس��ت فیلم بس��ازم اول به فیلمبردار احتیاج دارم، بعد 
صداب��ردار، گریم��ور، ط��راح صحنه و لباس، مس��ئول 

جلوه های ویژه و كلی متخصص دیگر. 
پوراحم��د در گفتگ��و با ایس��نا خاطرنش��ان كرد: 
مس��ووالن فعلی س��ینما مدیران��ی قدیم��ی و باتجربه 
هس��تند اما یك مس��ئول فرضی هرچقدر هم تازه كار 
باش��د می داند كه فیلم س��ازی »هلو بیا تو گلو« نیست 
و هرگ��ز جوایز دس��تاوردهای هنری و فن��ی را حذف 
نمی كند. در ضمن جشنواره ای با قدمت فجر بعد از این 
همه س��ال جایزه دادن به همه افرادی كه در یك فیلم 
نقش خالق��ه دارند، چگونه می تواند با حذف این جوایز 
انگیزه ه��ای انبوهی از بهترین تکنس��ین ها و هنرمندان 

خالق را از بین ببرد.

نوبت دوم

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري سبزوار 

در نظر دارد به استناد مصوبه هيات مديره محترم سازمان نسبت به واگذاري غرفه 

يک بازارچه انقالب و محوطه ضلع شرق بازارچه نقابشک بصورت کتبي اقدام 

نمايد. متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم هاي مربوط 

به سازمان مراجعه و يا با شماره تلفن هاي ٠٥١٤٤٢٩١٥٤٧- ٠٥١٤٤٢٩١١٤١ 

تماس حاصل فرمايند. آخرين مهلت تحويل پيشنهادها به دبيرخانه سازمان تا پايان 

وقت اداري روز پنج شنبه ١٣٩٦/٠٦/٣٠ مي باشد. پيشنهادات واصله روز شنبه 

١٣٩٦/٠٧/٠١ ساعت ١٠ صبح بازگشايي مي گردد.

آگهي مزايده

محمدرضا آستاني-رئيس سازمان 

ت دوم
نوب

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري سبزوار 

در نظر دارد به استناد مصوبه هيات مديره محترم سازمان نسبت به واگذاري غرفه 

يک بازارچه انقالب و محوطه ضلع شرق بازارچه نقابشک بصورت کتبي اقدام 

نمايد. متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم هاي مربوط 

به سازمان مراجعه و يا با شماره تلفن هاي ٠٥١٤٤٢٩١٥٤٧- ٠٥١٤٤٢٩١١٤١ 

تماس حاصل فرمايند. آخرين مهلت تحويل پيشنهادها به دبيرخانه سازمان تا پايان 

وقت اداري روز پنج شنبه ١٣٩٦/٠٦/٣٠ مي باشد. پيشنهادات واصله روز شنبه 

١٣٩٦/٠٧/٠١ ساعت ١٠ صبح بازگشايي مي گردد.

آگهي مزايده

محمدرضا آستاني-رئيس سازمان 

آگهى مفقودى
مدرك موقت كارشناســى رشته مهندسى پزشكى شبنم حامدزاده ف شيداله ش ش 2050503830 صادره 

بابل متولد 72 صادره از دانشگاه آزاد تنكابن مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم- سارى

آگهى ابالغ احضاريه
در پرونده كالســه 9609988145300243 شــعبه اول دادگاه عمومى بخش صالح آباد اســتان همدان آقاى 
يوســف زارعى فرزند محمد متهم به ضرب و جرح عمدى و تخريب شيشــه خودرو موضوع شكايت آقاى مجيد زارعى 
كه مهلت حضور متهم 5 روز از تاريخ انتشــار آگهى تعيين گرديده اســت لذا با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترســى به متهم فوق و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در 
امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم فوق جهت رســيدگى و دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه 

حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/1869
رئيس دادگاه عمومى بخش صالح آباد

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامــه تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شماره 139660324009004539-1396/6/5 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشــهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى 
محمد محمدپور فرزند حسين بشماره شناسنامه 1119 صادره از بوشهر به شماره ملى 3501088477 در ششدانگ 
يكبابخانه به مساحت 88/09 مترمربع پالك 90 فرعى از 3348 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك اصلى 3348/13 
واقع در بخش دو بوشــهر ســهام مشاعى مالك محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/ 1129- تاريخ انتشار نوبت اول: 

96/6/19- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/7/3 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139660326006000645-1396/5/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى / على محمد شعبانى فرزند بهمن به شماره شناسنامه 299 صادره از مالير در ششدانگ اعيانى بانضمام 
هشتاد وهشت شعير مشاع عرضه يكباب به مساحت 150 مترمربع قسمتى از پالك 20 اصلى اراضى جعفرآباد واقع 
در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى آقايان اســمعيل صفارى و امامقلى صفارى محرز گرديده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف/1519– تاريخ انتشار نوبت اول: 96/6/19 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/7/2
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139660322002004559-96/6/7 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى /ماء الدين دهمرده فرزند يوسف بشماره شناسنامه 674 صادره از زابل در ششدانگ يك باب منزل به 
مساحت 62/50 مترمربع در قسمتى از پالك 11168 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيستان كوچه 30 منشعبه 
از خيابان پاســداران خريدارى از مالك رســمى مرتضى ايمان خواه سيستانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1360– تاريخ انتشــار نوبت اول: يكشنبه 96/6/19 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 

دوشنبه 1396/7/3
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

ای��ن جمل��ه رهبرانقالب كه 
می فرمایند »زنده نگهداشتن ايثار و شهادت

ن��ام و ی��اد ش��هدا، كمتر از 
ش��هادت نیست« خود نش��ان می دهد كه اهمیت 
پاسداش��ت، ترویج و تعمیق س��یره حماسه سازان 
دف��اع مقدس، امری اس��ت كه هی��چ گاه نباید به 

فراموشی سپرده شود.
اینگونه است كه ثبت حماسه های هشت سال 
دفاع مقدس؛ امری اس��ت كه تاكنون بس��یاری از 
اف��راد و از جمله هنرمن��دان و اهالی قلم را درگیر 
خود ك��رده تا با خلق آثاری از منظرهای گوناگون 
و البته مزیّن به نام ش��هدا، در این جهاد فرهنگی 

سهمی داشته باشند.
و ای��ن ثب��ت، همچن��ان ادام��ه دارد؛ چراكه 
همچنان بس��یاری از اتفاقات جن��گ، ناگفته باقی 
مانده است؛ اتفاقاتی كه باید با یادآوری رزمندگان 
و ایثارگ��ران از وقایع آن روزه��ا و البته با همت و 
تالش ش��بانه روزی ثبت كنن��دگان این وقایع، به 
تاریخ و نسل بعد سپرده و به امانت گذاشته شود.

اما یکی از اقش��اری كه در ثبت این حماسه ها 
و ایثارها، نقش��ی غیر قابل انکار دارند؛ هنرمندان 
عکاس هس��تند كه در ثبت تصویری هش��ت سال 
دف��اع مقدس اع��ّم از عک��س و فیلم، كوشش��ی 

شایسته تقدیر داشته اند.
این، آنان بودند كه همراه و همگام با رزمندگان 
اس��الم پیش می رفتند و در صورت ضرورت عقب 
می نشستند تا بتوانند نقشی در ثبت و ضبط وقایع 
مختلف جنگ و از جمله ش��یرینی ها و تلخی های 

گوناگون داشته باشند.
آلفرد یعق��وب زاده، یکی از همین عکاس��ان 
اس��ت؛ هنرمندی ك��ه عالوه بر دف��اع مقدس، در 
حوادث دیگر منطقه و از جمله اش��غال فلس��طین 
توس��ط صهیونیس��تها و بحرانهایی مانن��د عراق، 

چچن، س��ومالی، افغانس��تان، كوبا، هن��د، تركیه 
و چین حضور داش��ته و به عکاس��ی مشغول بوده 
اس��ت؛ او حت��ی در س��ال ١۳۸٤ و در فلس��طین 
اش��غالی، گروگان هم گرفته شد كه خوشبختانه، 

این گروگانگیری طول نکشید و وی آزاد شد.
اما یکی از عکس��های مان��دگار یعقوب زاده از 
دفاع مقدس هش��ت ساله، عکسی سیاه و سفید از 
یك نوجوان غیور اس��ت كه با اسلحه ای در دست 
و البته با نگاهی پُرصالبت، در آبهای گل آلود قدم 
بر می دارد و به جلو می تازد؛ عکسی كه شاید بارها 
آن را دیده باشیم؛ اما نمی دانستیم كه این نوجوان 

غیور كیست و سرنوشتش چه شده است.
او حس��ن جنگجو از تبریز است؛ نوجوانی كه 
ب��ا آغاز جنگ تحمیل��ی و با وج��ود جّثه كوچك 
و كوتاه��ی ق��د، به هر زحمتی كه ب��ود؛ خود را با 
جمعی از دوس��تان و همکالس��یهایش، به دزفول 

رساند و در كالسهای آموزشی شركت كرد.
آم��وزش كه تمام ش��د؛ مس��ئوالن جنگ به 
همان دلیل جث��ه كوچك، مانع از اعزام او به خط 
مقدم می ش��دند و وی را به خدمت در آش��پزخانه 
و تداركات فرا می خواندند؛ اما او مش��تاقانه انتظار 
می كش��ید تا بتواند توفیق حض��ور در خط مقدم 

جبهه را هم به دست آَوَرد.
در هم��ان روزه��ا بود كه حس��ن، با مصطفی 
چمران آش��نا شد و همین آشنایی سبب شد تا از 
وی بخواهد، او را با تضمین شخصی، از آشپزخانه 

به خط مقدم ببرد.
س��رانجام این اتفاق افتاد و حس��ن ب��ا فرمانده 
چمران همراه شد و به آرزوی خود رسید. شركت در 
عملیات هایی مانند فتح المبین، مسلم بن عقیل و الفجر 
چهار، بخش دیگری از توفیقات حسن جنگجو در آن 
سالهاست. او در این عملیات ها، به توفیق جانبازی هم 
نائل آمد و در حالیکه در خانه مش��غول استراحت و 

رهایی از این آسیب دیدگیها بود؛ به او خبر رسید كه 
مصطفی چمران به شهادت رسیده است.

حس��ن با شنیدن این خبر در غم عجیبی فرو 
رفت و پس از آن، بیش از قبل، انتظار ش��هادت را 

می كشید.
س��ال ١۳۶۲ بود كه وی پس از سپری كردن 
دوره مرخصی، دوباره عازم جبهه ها ش��د؛ اما پیش 
از رفتن از خانواده خواس��ت تا اگر ش��هید ش��د و 
پیکرش بازنگش��ت؛ س��یاه نپوش��ند و ناله و زاری 
نکنند؛ بلکه هر وقت دلش��ان تنگ او شد؛ به مزار 

شهدا بروند و آنان را زیارت كنند.

مدت��ی بعد بود كه پدر و مادر حس��ن در یك 
شب، خوابی مشترک دیدند.

آنان در خواب دیده بودند كه حسن به درجه 
رفیع شهادت نائل شده است.

چندی بعد خبر رس��ید كه حسن جنگجو در 
عملی��ات خیب��ر و پس از یك مقاوم��ت كم نظیر، 

مفقود االثر شده است؛ سال ١۳۶۲.
و اكنون در س��ال ١۳۹۶ و پس از ۳٤ سال، او 
به میهن عزیز بازگشته است تا در خاک وطن آرام 
گیرد و شاهد مراسم یادبود خود باشد؛ شهیدی كه 
از پدر و مادرش خواس��ت تا اگر ش��هید شد؛ برای 

او س��یاه نپوشند و ناله و زاری نکنند و پدر و مادر 
هم، چنین كردند.

این سفارش البته در بخشی از متن وصیت نامه 
وی هم به چشم می خوَرد؛ آنجا كه می نویسد: »...

اینجانب برای لّبیك گفتن به فرمان امام زمان)عج( 
و نای��ب برحقش امام خمین��ی، به جبهه های حق 
علیه باطل اعزام شدم و از خداوند متعال می خواهم 
كه به همه رزمندگان جمهوری اس��المی، پیروزی 
نصیب كند. از پدر و مادرم می خواهم كه مرا حالل 
كنند و اگر شهادت نصیبم شد، برایم گریه نکنند و 
لباس سیاه نپوشند و سر قبر شهدای دیگر بروند و 
در آخر هم این دعای همیش��گی ملت حزب اهلل را 
تک��رار كنند كه خدایا، خدایا، تو را به جان مهدی، 

تا انقالب مهدی، خمینی را نگهدار...«
اكنون مش��خص اس��ت كه دف��اع مقدس ما، 
اگرچ��ه به تعبیر امام راحل عظیم الش��أن و پیر و 
ُمراد همه رزمندگان و سلحش��وران، یك رهبر ١۳ 
ساله یعنی شهید حسین فهمیده داشته است؛ اما 
نوجوانان دیگری مانند حسن جنگجو هم هستند 
ك��ه در راه دفاع از این آب و خ��اک، ایثار كرده و 
جان داده اند و با الگو قرار دادن راه شهید فهمیده، 
خود نیز به چراغی روشن برای ادامه مسیر انقالب 

و نظام مقدس جمهوری اسالمی تبدیل شده اند.
این روزه��ا، یکی از همین نوجوانان – كه او را 
»شهید فهمیده آذربایجان« می خوانند – در آغوش 
وطن اس��ت تا باز هم یاد و نام عشق شهادت و روح 

رشادت در جای جای میهن عزیز طنین انداز شود.
و تأمل برانگیزتر اینکه مراسم یادبود این شهید 
بازگش��ته به میهن، همزمان با مراسم ترحیم مادر 
گرامی اوس��ت؛ چراكه مادرش پس از زیارت پیکر 
فرزن��دش، به او پیوس��ت و وی نیز ب��ه دیار باقی 
ش��تافت؛ گویی ك��ه تنها منتظر ب��ود تا فرزندش، 

دیگر مفقود االثر نباشد. )مهر(

حکايت يک عکس تاريخی، يک بازگشت حماسی و يک عروج آسمانی

پسر در آغوش مادر


