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شبکه

مداح «داره میریزه»

از محتوای شعر دفاع میکنم!

آفتاب یزد – گروه ش�بکه :ای�ن روزها همه
در م�ورد مول�ودی «داره میری�زه» صحبت
میکنند؛ همان مولودیای که س�بب شد تا
کاربران شبکههای اجتماعی با آن کلیپهای
طنز بس�ازند و با آن ش�وخی کنن�د .بعد از
همهگی�ر ش�دن این مول�ودی بس�یاری از
مداحان ،لب به انتقاد باز کردند .آنها معتقدند
که متاسفانه امروز اگر مولودی «داره میریزه»
تکثیر و دس�ت به دست میش�ود ،به دلیل
عدم صالحیت ی�ک مداح ب�رای مخاطبان
اس�ت که نش�ان میدهد آن م�داح ،محتوا
و ش�عر خ�وب را نمیشناس�د.با این وجود
گویا آنقدر مول�ودی «داره میریزه» آنچنان
از جذابی�ت خاصی برای کارب�ران برخوردار
اس�ت که همچنان مش�تاقند در م�ورد آن
طن�ازی کنن�د .ام�ا از آنجا که مل�ودی این
مول�ودی کپ�یای از ملودی یک موس�یقی
پاپ اس�ت ،صدای خواننده اصلی اثر را هم
درآورده است.
> از هنرم سوءاستفاده شده

علیرضا روزگار همان خواننده کش�ورمان
اس�ت که ملودی مداحی «داره میریزه» از
قطعه مربوط به وی کپی ش�ده اس�ت .وی
در انتقاد به این ماجرا با انتش�ار ویدئویی
در شبکههای اجتماعی میگوید« :از هنرم
سوءاس�تفاده ش�ده ،نمیدونم برای خودم
متاس�ف باش�م یا برای هنرم .موزیکی که
 7سال پیش با عش�ق برای شما ساختیم.
انق�دری متاس�فانه ازش اس�تقبال نش�د
که ام�روز میبینی�م ترانهای به ن�ام داره
میری�زه رو روی اون ملودی میزارن بدون
آنکه اس�می از علیرضا روزگار برده ش�ود
و انقدر از آن اس�تقبال میشود که روزانه
چندی�ن کلی�پ طن�ز از آن را ب�رای م�ن
میفرس�تند .باید بگویم واقعا خوش�حال
نمیش�وم از اینک�ه چنی�ن کلیپهای�ی
را ب�رای م�ن میفرس�تند چ�ون هی�چ
هنرمندی از اینکه از هنرش سوءاس�تفاده
بش�ه و اس�می از هنرمند اصل�ی نیاورند،
خوشحال نمیشود»

> نمیتوان گفت که پشیمان نیستم

وی در ادام�ه در پاس�خ ب�ه این س�وال که
آی�ا دوب�اره حاضرید که همی�ن مولودی را
بخوانی�د؟ میگوید«:نمیش�ود گف�ت ک�ه
پش�یمان نیس�تم ،از محتوای ش�عر دفاع
میکنم ،اما ش�اید اگر قرار باشد که دوباره
این مول�ودی را بخوانم ،دیگر با این آهنگ
و ریت�م تند نخواهم خواند .به هر حال فقط
معصومین (ع) پاک و مطهر هستند و انسان
ممکن الخطاس�ت و نباید ب�ه دلیل خطای
یک نفر او را بکوبیم و تخریباش کنیم .من
اشتباهی کردم به دلیل آهنگی که خواندم
و قبول دارم ،اما ش�عر هیچ ایراد و مشکلی
نداشت و ندارد».
> توبیخ شود

> صدرصد از محتوای شعر حمایت میکنم

در ای�ن می�ان ش�نیدن صحبته�ای مداح
اصلی این مولودی نیز خالی از لطف نیس�ت.
سیدمصطفیقدمگاهیطیگفتگوییباروزنامه
خراس�ان در این مورد میگوید« :س�ال ،۹۵
روزوالدت امامرضا (ع)درهیئتیبهنام«دعای
ندبه  ۱۴معصوم (ع) مش�هد» این مولودی را
خواندم .آن زمان اصال دیده نش�د و بازتابی
نداش�ت و دوس�تان در یک کانال تلگرامی
بارگذاری کردند ،اما اینکه این روزها رسانهای
شده اس�ت ،واقعا جای سوال دارد .مشخص
نیست چطوری و چه کسی این مولودی را از
آن کانال برداشته و ظاهرا برای خانمی که در
کاناداست ،ارسال کرده است .او اولین نفری
بود که این مولودی را تبدیل به دابس�مش و
در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد .ماجرا
دقیقا از آنجا شروع ش�د و این ویدئو فقط
بیش از  ۵۰۰هزار بازدید در این صفحه داشت
و کم کم دابس�مشهای مختلف�ی در داخل
هم برای این مولودی س�اخته ش�د .س�بک
خواندن این مولودی ،برگرفته از آهنگ یکی
از خوانندههای مجوزدار داخلی اس�ت به نام
آقای «علیرضا روزگار» که شعری عاشقانه با
این آهنگ را میخوانند .ش�اعر مولودی من

دیوارسرخایران
دیواری همسن دیوار چین

همیشه از اینکه کشورمان ،ایران ،پیشین ه قوی
تاریخی دارد بسیار سخن گفته شده و در تمام
مناطق کشور نیز شواهدی دال بر این موضوع
کشف و آش��کار شده اس��ت تا بر این موضوع
صحه بگذارد .به گزارش خبرآنالین ،اما ش��اید
برایتان جالب باش��د بدانید که در شمال ایران
در استان گلستان و شهر گرگان جاذبهای وجود
دارد ک��ه متحیرتان میکند! دیواری همس��ن
دی��وار چی��ن و دومی��ن دیوار دفاع��ی جهان!
دیوار تاریخی گرگان که به دیوار سرخ معروف
است و در متون قدیمی با نام مار سرخ شناخته
میش��د ،یک دیوار تاریخی است .از این دیوار
تاریخ��ی آثار کمی بر ج��ای مانده که در حال
حاضر از ساحل کمش تپه در جنوب رود اترک
و ش��مال بندر ترکمن آغاز میش��ود اما هنوز
انتهای آن مشخص نشده است ،اما احتماالتی
وج��ود دارد که انتهای دیوار س��رخ در مصب
رود گرگان ،روستای خوجه لر ،کوههای گلیداغ
و ی��ا قله کوه علیآباد قرار گرفته باش��د و این
ش��اید بدین خاطر باش��د که در زمان احداث
آن س��طح آب دریای مازندران از االن پایینتر
بوده و ممکن است که بخشهایی از این دیوار
زیر آب دریا بوده و تاکنون تخریب شده باشد.

تاری��خ دقیقی ب��رای اینکه این دی��وار مربوط
به چه زمانی اس��ت در دس��ت نیس��ت و تنها
میتوان به طور مبه��م تاریخ این دیوار دفاعی
را بین س��الهای  ۴۲۹تا  ۶۱۵میالدی در نظر
گرف��ت .بیش��تر تاریخنگاران اظهار داش��تهاند
که انوشیروان ساس��انی این دیوار را بنا کرده،
ام��ا یک تاری��خ نگار ایران��ی در کتاب��ی بهنام
زینالخبار ،زمان احداث این بنای تاریخی را به
یزدگرد اول و اتمام آن را به انوش��یروان نسبت
میدهد.در پشت دیوار دفاعی ،تقریبا  ۳۶قلعه
با مساحتهای  ۵تا  ۲۰هکتار کشف کردهاند و
میتوان فهمید هدف از ساخت این دیوار بیشتر
دفاعی بوده اس��ت .اما در نواحی شرقی که تپه
ماهور و کوهستان بیشتری ب ه چشم میخورد
قلعهها متراکمتر ب��وده و با فاصلههای کمتری
از یکدیگ��ر قرار دارن��د .این قلعهه��ا به غیراز
ارگ ،حصار و ب��ارو دارای خندقهایی با هدف
آجرپزی ه��م بودهاند .بزرگتری��ن خندقی که
در این منطقه کش��ف شده حدود  ۳۳۰هکتار
وس��عت داشته اس��ت .برجهای نگهبانی دایره
ش��کل متصل به دیوارهای قلعه نیز در فواصل
منظم و در چهار گوش�� ه آن قرار دارند و دارای
جلوآمدگی به سمت بیرون قلعه هستند.

هم روی همین آهنگ شعر گفته است و من
هم با همان آهنگ اجرا کردم .به تازگی خود
آقای «روزگار» هم در صفحهشان به این نکته
اشاره کردهاند که شعر و آهنگشان آنقدر
بازتاب نداشته که این مداحی بازتاب داشته
است! متاس�فانه در فضایمجازی فقط یک
قسمت شعر ش�نیده شده است ،در صورتی
که در قسمتهای دیگر این شعر به اهمیت
زیارت امام رض�ا (ع) ،زیارت اربعین ،زیارت
کربال و  ...هم اش�اره میشود .من صددرصد
از محتوای ش�عر حمایت میکنم و اینکه به
لح�اظ مفهوم و محتوا غنی اس�ت ،اما قبول
دارم آهنگ تند خوانده شده است البته برای
اون آهنگ مجبور بودم تند بخوانم .استقبال
از ای�ن مولودی خیلی بیش�تر از انتقاداتش
بوده اس�ت .به هیچ عنوان این موضوع راکه
وهن اهل بیت (ع) بوده ،قبول ندارم .خیلیها
سبکها ،اش�عار و آهنگهایی را خواندهاند
که بس�یار بدت�ر از این آهنگ بوده اس�ت و
اینطور م�ورد هجمه ق�رار نگرفتهاند .مثل
آن مداحی که میخواند« :نوار مغز س�رم در
محضر دکترا خط خطی و  »...این وهن هست
یا ش�عر و مولودی که من برای امامرضا (ع)
خواندم؟»

صحبته�ای این مداح جنجال�ی با واکنش
کاربران روبه رو شده است.
یک�ی از کارب�ران در ای�ن م�ورد نوش�ته
است«:متاس�قانه بعضی از مداحه ا میخوان
واس�ه خودش�ون یه س�بکی درس�ت کنن
و اینج�وری مش�هور بش�ن..درصورتی که
نتیجهاش میش�ه مث�ل ای�ن  ...هیچی مثل
مداحی ساده و دلنشین نیست»..
یک�ی دیگ�ر از کارب�ران گفته اس�ت«:واال
االن خیلی از مداحا دارن به س�بک آهنگ
خوانندههای معروف میخونن نمونشم زیاده
و حتما ش�نیدین .ب�ه نظر من این درس�ت
نیست خوب اون خواننده زحمت کشیده برا
آهنگش بعد میان از روش کپی میکنن»
دیگری نوش�ت«:مضمون و نحوه اجرای اون
شعر خیلی بهانه آور است و متاسفانه اتفاق
ناهنج�اری رخ داده اس�ت .داره میری�زه...
داره میری�زه چه پیام محتوایی و اجتماعی
و فرهنگ�ی دارد؟ جالب اینجاس�ت که این
مداح از محتوای ش�عرش ص�د درصد دفاع
هم میکنه»
یک�ی دیگ�ر از کاربران اینطور مینویس�د:
«متاس�فانه این آقای محترم چهره مداحی
و مداحان رو مخدوش کردند و به نظرم باید
توبیخ بشن»
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اقدام اللیگا درباره رونالدو
جنجالبرانگیزشد!

اللیگا با اقدام عجیبش درب��اره رونالدو صدای
هواداران ستاره پرتغالی جهان فوتبال را درآورد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،صفحه اللیگا در
شبکههای اجتماعی با منتشر کردن تصویری،
جنجال برانگیخت .اکانت بازیهای باش��گاهی
اس��پانیا از کاربران خواست تا اسطوره محبوب
خود را از میان فوتبالیس��تهای بزرگی که در
اللیگا پا ب��ه توپ بودند ی��ا در حال حاضر در
این لیگ بازی میکنند ،انتخاب کنند .در این
تصویر بازیکنانی همچون س��اموئل اتوئو ،پابلو
آیمار ،خوان رومن ریکلمه ،داوید ویا ،ژالمینیا،
یولن گررو ،رائول گونس��الس ،ژاوی هرناندس،
زین الدین زیدان ،رونالدینی��و ،رونالدو نازاریو،
خواکین ،فرناندو تورس ،لیونل مس��ی ،والرون،
یاگو آسپاس ،خسوس ناواس ،آن درس اینیستا
و رائول تامودو دیده میشوند.با این حال اللیگا
فراموش کرد کریستیانو رونالدو را در این تصویر

قرار ده��د .این مهاجم برزیل��ی دومین گلزن
برتر تاریخ اللیگا محسوب میشود .او ۳۱۱گل
به ثمر رس��اند و بهترین رک��ورد در میانگین
گلزنی را ب��ه خود اختصاص داد ( ۱.۰۷گل در
هر بازی) .هزاران کاربر اعتراض خود را نسبت
به نبود رونالدو با فرستادن پیام نشان دادند.

تصویری سوزان از مزرعه ای قرمز در بنگالدش!
تصوی�ری از م
زرعه کاش�ت فلفل قرمز در بنگالدش را مش�اهده
م 
یکنید.

پرت کردن عروس
از خودروی در حال حرکت!

جس��تجوهای پلی��س هند برای دس��تگیری
سرهنگ بازنشسته به همراه همسر و پسرش
که اق��دام به پ��رت ک��ردن ع��روس خانواده
از خ��ودروی در ح��ال حرکت ک��رده بودند،
ادامه دارد.
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ،ی��ک تیم
پلیس هندوستان جس��تجوهای خود را برای
دس��تگیری یک س��رهنگ بازنشسته ،همسر
و پس��ر او آغاز کردهاند .این خان��واده با اتهام
خش��ونت و ت�لاش برای قتل ی��ک زن جوان
که در واقع عروس س��رهنگ بازنشسته است
روبرو هستند.
بنا به ویدئویی که توسط دوربینهای مداربسته
تهیه شده است این خانواده را در حال پرتاب
عروس خود به بیرون از خودرو نشان میدهد.
«آرتی» قربانی  ۳۸س��اله اهل کورودام پاالیام
شکایتی را علیه پدرشوهر ،مادر شوهر و همسر
 ۳۹س��اله خود نزد پلیس مطرح کرده اس��ت.
بنا به شکایت این زن در تاریخ  ۸میهنگامی
که با ش��وهر و خانواده در خودروی متعلق به
پدرشوهرش حضور داشت از خودرو به پایین
پرتاب شد.
ظاه��را اخت�لاف زناش��ویی او و همس��رش با

دخالت پدر ش��وهر و مادرشوهرش به مرحله
بحرانی رس��یده بود.در ویدئوی منتش��ر شده
مشاهده میش��ود که هنگام پیچیدن خودرو
به ی��ک خیاب��ان فرع��ی ای��ن زن ناگهان به
بیرون پرت میش��ود .این ویدئو نشان میدهد
بالفاصل��ه اف��راد محلی ک��ه در نزدیکی محل
حادثه حضور داش��تند به کمک او میشتابند.
آرتی که یک زن تحصیل کرده است در ۱۱می
س��ال  ۲۰۰۸با «آرون» ،پس��ر این س��رهنگ
ازدواج کرد .این زوج که دو پسر دارند پیش از
مهاج��رت به بمبئی در بنگلور هندوس��تان و
دبی سکونت داش��تند .آرتی در مورد شکایت
خود در مصاحبه با یکی از رس��انههای محلی
هندوس��تان گفت :در زمان نامزدی همه چیز
خوب ب��ود .اما پ��س از ازدواج متوجه ش��دم
شوهرم آدم بس��یار بددهنی است .او بیدلیل
با من بدرفتاری میک��رد .من به رابطه خودم
ادامه دادم ،اما او ش��روع ب��ه فاصله گرفتن از
من کرد.
گفتنی است؛ طبق بندهای  ۳۰۷و  ۴۹۸قانون
هندوس��تان آرون و والدینش ب��ا اتهام تالش
برای قتل روبرو هس��تند .جستجوهای پلیس
برای دستگیری این خانواده ادامه دارد.

ارتفاع باورنکردنی برف در استان کردستان!
تصوی�ری از ا
رتفاع برف در گردنه تته ممحور س�روآباد  -پاوه را
مشاهده م 
یکنید.

کالغ تخم مرغ دزد!
تصویری جالب از
کالغ تخممرغ دزد در چین به ثبت رسیده است
که آن را مشاهده م 
یکنید.

اردکهایی که
باعث تصادف شدید شدند

کاهش س��رعت ناگهانی خودرو به دلیل عبور
جوجهاردکه��ا از بزرگراه تصادف ش��دیدی را
رق��م زد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،وقتی
صاحب خ��ودروی م��زدا متوجه عب��ور اردک
به هم��راه جوجههایش از بزرگراهی در ش��هر
س��نپترزبورگ روسیه شد ،سرعتش را کاهش
داد تا آنها را زیر نگیرد اما این کاهش س��رعت
برای او دردسر بزرگی ایجاد کرد.
خودرویی که از دور به صحنه نزدیک میش��د
نتوانس��ت س��رعت را کنترل کند و با ش��دت

ب��ه مزدایی ک��ه در انتظار عب��ور اردکها بود،
برخورد ک��رد .جوجهاردکها ه��م از همه جا
بیخب��ر با آرامش کامل در ح��ال عبور بودند؛
غافل از اینکه مس��بب اصلی این حادثه بودند.
این صحنه توس��ط خودرویی که در حال عبور
از بزرگ��راه بود ،فیلمبرداری و در ش��بکههای
اجتماعی منتشر شد.
کاربران واکنشهای زیادی به این حادثه نشان
دادن��د و خیلیها توقف راننده ب��ه دلیل عبور
اردکها را تحسین کردند.

ژست جالب
یزدیها با اولین ماشینی که وارد شهرشان شد
در تصویر ع
کس
یاد
گاری
چند تن از اهالی شهر یزد در سال ۱۳۰۴
شمسی را
در
کنار
ا
ولین
اتوم
بیلی میبینید که وارد این شهر شد.

