
ارزشمند  اثر  دلگشا  رساله  کتاب  از 
عبید زاکانی

 تهدید
درویشی به دهی رسید. جمعی کدخدایان 
را دید آنجا نشسته، گفت: مرا چیزی بدهید 
و گرنه با این ده همان کنم که با آن ده دیگر 
که  مبادا  گفتند  بترسیدند،  ایشان  کردم. 
ساحری یا ولی ای باشد که از او خرابی به ده 

ما رسد. آنچه خواست بدادند.
بعد از آن پرسیدند که با آن ده چه کردی؟

گفت: آنجا سوالی کردم، چیزی ندادند، به 
اینجا آمدم، اگر شما نیز چیزی نمی دادید به 

دهی دیگر می رفتم.
نیم عمر و کل عمر

تو  گفت:  را  مالح  بود.  کشتی  در  نحوی 
نیم  گفت:  نه.  گفت:  خوانده ای؟  نحو  علم 
پدید  تندبادی  دیگر  روز  برفناست.  عمرت 
او  آمد، کشتی می خواست غرق شود. مالح 
نه.  گفت:  آموخته ای؟  شنا  علم  تو  گفت:  را 

گفت: کل عمرت برفناست!
آینه دار

خواجه عزالدین قوهدی در سلطانیه بر سر 
عمارت قلعه نشسته بود و آجری پیش نهاده 
در آنجا نگاه می کرد و خطی بر آن می کشید.

آینه داری به دست پسر خواجه نجم الدین 
آینه ای بداد.

او در آنجا نگاه بسیار می کرد.
و  کنی  نگاه  آنجا  در  چند  گفت:  خواجه 

مردکی زشت درآنجا بینی؟
گفت: مگر خواجه نشنیده است که:

آنچه در آینه جوان بیند
پیر در خشت خام آن بیند

شناخت مجرمین
سعد بها هرگز سعدالدین مولتانی را ندیده 
بود. روزی در راهی بدو رسید و گفت: السالم 
کجا  از  مرا  گفت:  مولتانی.  سعد  ای  علیک 
بشناختی؟ گفت:  یعرف المجرمون بسیماهم 

)گناهکاران از صورتشان شناخته می شوند.(
گرما و صفرا

موالنا رکن الدین به عیادت مریضی رفت. 
پرسید که چه زحمت داری؟

گفت: گرما و صفرا بر مزاجم مستولی شده 
است. گفت: صفرا شاید اما من

باور نکنم که هرگز گرما بر مزاج تو غالب 
تواند شدن.

در گذشت خبرنگار ورزشی

قرعه کشی مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان

از لیگ اروپا چه خبر؟
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در آستان دوست 

عمری که رفت بر باد جهان به روایت تصویر

حضرت حافظ

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد
طوطی ای را به خیال شکری دل خوش بود

ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد

کوتاه ورزشی

برگی از تاریخ

ایرج باباحاجی، خبرنگار فعال حوزه فوتبال، 
که  باباحاجی  درگذشت.  قلبی  علت حمله  به 
فعالیت  فوتبال  حوزه  در  دهه  دو  به  نزدیک 
می کرد، در بیمارستان امام خمینی درگذشت. 
و  وی  خانواده  به  را  ضایعه  این  مستقل 

همکارانمان در روزنامه گل تسلیت می گوید.

این  رقابت های  گروهی  مرحله  کشی  قرعه 
تیم های  و  شد  انجام  قهرمانان  لیگ  فصل 
با  باید  این مرحله  بارسلونا در  و  مادرید  رئال 
بروسیا دورتموند و یوونتوس روبرو شوند. بعد 
از مشخص شدن تیم های راه یافته به مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان، مراسم قرعه کشی در 
این  در  حاضر  تیم   32 و  شد  برگزار  موناکو 
همچنین  شناختند.  را  حریفان شان  مرحله، 
در این مراسم بهترین های فصل گذشته اروپا 

معرفی شدند.

آف  پلی  مرحله  برگشت  بازی های  پایان  با 
به  کننده  صعود  تیم   22 چهره  اروپا،  لیگ 
شد.  مشخص  رقابت ها  این  گروهی  مرحله 
آف  پلی  مرحله  برگشت  دور  شنبه شب  پنج 
مرحله  به  تیم   22 و  شد  برگزار  اروپا  لیگ 
جمله  از  یافتند.  راه  رقابت ها  این  گروهی 
آث  به  می توان  کننده  صعود  مطرح  تیم های 
میالن، اورتون و مارسی اشاره کرد و آژاکس و 
فنرباغچه هم از تیم های سرشناسی بودند که 

از دور رقابت ها حذف شدند.

لیونل  به  فوتبال  مشهور  ایجنت  رایوال،  مینو 
مسی، فوق ستاره بارسا توصیه کرد که برای اثبات 
بزرگی اش، بارسا را ترک کند. قرارداد جدید مسی 
به گفته مسئولین بارسا به زودی تمدید خواهد شد 
و ستاره آرژانتینی در بارسا ماندنی است. او 30 سال 
دارد و تا به حال دستاوردهای بزرگی را کسب کرده 
است. حال رایوال مدعی شد که اگر مسی بارسا را 

ترک کند، بزرگی اش را ثابت کرده است.

چشم انتظار اسطوره

به گفته تهیه کننده »رستاخیز«، این اثر در ماه محرم 
و صفر در چند کشور آسیایی اکران می شود.

تقی علیقلی زاده تهیه کننده سینما درباره اکران فیلم 
سینمایی »رستاخیز« به کارگردانی احمدرضا درویش 
گفت: طبق رایزنی هایی که کردیم در مرحله اول قرار 
است این فیلم در ماه محرم و صفر در عراق، لبنان، 
ترکیه، آذربایجان و احتمااًل در قطر و عمان به نمایش 
دربیاید البته گرچه این اکران ها قطعی شده است ولی 

هنوز قرارداد نبسته ایم.
بین المللی  توزیع  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 

»رستاخیز« بر عهده فارابی است، امیدوارم عرضه این 
اکران آن در داخل کشور را  از کشور  فیلم در خارج 

تسهیل کند.
این تهیه کننده با اشاره به اثر دیگرش با عنوان »یه 
وا« به کارگردانی آناهید آباد گفت: این فیلم به تازگی 
به سه جشنواره مونترال، آسیا پاسفیک، »میل ولی« در 
آمریکا دعوت شده است. پخش بین المللی این فیلم 
نیز بر عهده بنیاد سینمایی فارابی و پخش داخلی آن 
بر عهده شرکت رسانه فیلمسازان به مدیریت حبیب 
قرار  انجام شده  رایزنی های  و طبق  است  اسماعیلی 

پروانه  ما  اینکه  شود. ضمن  اکران  پاییز  اواخر  است 
نمایش این فیلم را با اصالحات چند ثانیه ای دریافت 
کرده ایم. علیقلی زاده بیان کرد: بنیاد سینمایی فارابی 
و شریک ارمنی فیلم که مرکز فیلم ارمنستان است، 
رایزنی کرده اند تا »یه وا« همزمان در چند جای دیگر 
دنیا هم به نمایش دربیاید. این تهیه کننده در پایان 
میثم  کارگردانی  به  »شین«  سینمایی  فیلم  درباره 
کزازی نیز گفت: زمان مناسب فیلمبرداری این اثر در 
زمستان است و امیدواریم بتوانیم آن را در زمستان سال 

جاری در تهران کلید بزنیم.

کریس رونالدو، ستاره رئال مادرید، به عنوان بازیکن سال 
اروپا انتخاب شد.

به گزارش مستقل، رونالدو که فصل گذشته توانست با 
رئال مادرید برای دومین بار پیاپی قهرمان چمپیونزلیگ 
شود، عالوه بر کسب عنوان بهترین مهاجم، جایزه بهترین 

بازیکن را هم از آن خود کرد.
رونالدو که در مرحله گروهی فصل قبل لیگ قهرمانان 
چندان خوب کار نکرده بود، در مراحل حذفی فوق العاده بود 
و یک تنه رئال را به فینال رساند. او در دیدار نهایی هم دو 
گل زد تا نقشی اساسی در پیروزی 4-1 رئال برابر یوونتوس 

داشته باشد.
بوفون که با یوونتوس تا فینال چمپیونزلیگ رسیده بود و 
همین طور لیونل مسی، دو نامزد دیگر جایزه بهترین بازیکن 
سال بودند اما در رقابت با کریس رونالدو، دست شان از این 

جایزه کوتاه ماند.
همچنین جایزه بهترین بازیکن زن سال اروپا هم به لیکا 
مارتنس، ستاره تیم ملی هلند رسید که در قهرمانی این تیم 

در یورو 2017 نقش زیادی داشت.
به گزارش آس، کریستیانو رونالدو پنجشنبه شب بهترین 
بازیکن سال اروپا معرفی شد و برای سومین بار این جایزه 
را کسب کرد. مهاجم پرتغالی پس از دریافت جایزه درباره 
100 گل خود در لیگ قهرمانان اروپا و رئال مادرید صحبت 
  Abola پرتغالی  روزنامه  ادعای  از  پس  رونالدو  کرد. 
درباره جدایی اش از مادرید، برای نخستین بار درباره تیمش 
صحبت کرد و گفت: در مادرید، بهترین باشگاه جهان بازی 
می کنم. فرصت دارم در باالترین سطح بازی کنم و از آن 
لذت ببرم. احساس خیلی خوبی دارم که یک سال دیگر 

می توانم در مادرید بازی کنم.
مهاجم پرتغالی درباره رسیدن به 100 گل اظهار کرد: به 
ثمر رساندن 100 گل در لیگ قهرمانان اروپا باورنکردنی 
است. او در ادامه به شوخی و با خنده درباره خاص ترین 
گلش در این بازی ها گفت: آخرین گلی که در این رقابت ها 
بود.  خاص ترین شان  بوفون(  به  اشاره  )با  زدم  پیرمرد  به 
رونالدو در ادامه به هدفش اشاره کرد و گفت: هدفم همیشه 
می کنم.  تالش  برایش  و  است  عناوین  همه  به  رسیدن 
پرتغال عناوین  تیم ملی  و  مادرید  به همراه  دارم  دوست 
ممکن را باالی سر ببرم. باید از هم تیمی هایم در باشگاه 
و تیم ملی تشکر کنم که به من انگیزه می دهند تا سخت 
تمرین کنم. همچنین از هواداران مادرید و همه کسانی که 
به من کمک کردند چنین عناوینی را به دست آورم قدردانی 

می کنم.
در این مراسم لیونل مسی و جانلوییجی بوفون نیز به 
اروپا  سال  بازیکن  بهترین  جایزه  کسب  نامزد  دو  عنوان 

حضور داشتند.

مترجم: سحر طبیب زاده
فرهنگستان فوتبالـ  چگونه یک خانواده الهام بخش انقالب 
در فوتبال دختران در پاکستان شد؟ خانواده اینیات تحت فشار 
دختران جوان منطقه، یک تیم در شیمشال به راه انداخت و 

اکنون نمی تواند پاسخگوی تقاضاهای زیاد برای این تیم باشد.
پاکستان  نقاط  شمالی ترین  از  یکی  در  روستایی  شیمشال 
از  ارتفاع ۳۸00متری  در  هونزا  دره  نقطه  باالترین  در  است، 
سطح دریا و به فاصله کمی از غربی ترین نقطه مرزی چین 
از  دارد. زندگی شهری  قرار  با جمعیتی در حدود 2000نفر  و 
اینجا یک دنیا دور است. شیمشال 1۶ ساعت از اسالم آباد و 
20 ساعت از الهور فاصله دارد. آنجا جایی نیست که کسی 
توقع موقعیت مناسب برای فوتبال زنان داشته باشد، با این حال 
دخترها در انتظار پیوستن به تیم و حضور در مسابقه فوتبال 
به صف ایستاده اند. کاریشما اینیات و خانواده اش اهل شیمشال 
هستند و اگرچه در الهور زندگی می کنند، دلبستگی زیادی به 
این منطقه و اهالی اش دارند. »پدرم در الهور کار می کرد. او 
من و خانواده ام را به آنجا برد تا بتوانیم تحصیل کنیم. مادرم 
پرستار بود اما کارش را رها کرد تا بتوانیم نقل مکان کنیم. 
پدرم کودکان را برای تحصیل از شیمشال به الهور می آورد. او 
۵ یا ۶ کودک را به الهور آورد اما این تعداد افزایش یافت چرا 
که مردم می خواستند فرزندانشان در الهور درس بخوانند. پدرم 
همچنین خانواده  کودکانی که توان پرداخت مخارج تحصیل 
نداشتند را به الهور آورد.« کاریشما فوتبال را در سال 2012 آغاز 
کرد، البته این انتخاب اول او نبود. »من عالقه زیادی به فوتبال 
نداشتم و بیشتر کریکت دوست داشتم اما در پاکستان دختران 
شانس زیادی برای رسیدن به سطوح باال در کریکت ندارند، 

بنابراین پدرم من و 2 خواهرم را به یک زمین فوتبال برد.« پدر 
کاریشما به آن ها گفت چنانچه سخت تالش کنند روزی نماینده 
کردند.  تالش  سخت  آن ها  بنابراین  شد.  خواهند  کشورشان 
»پیش از پیوستن به یک کلوب در سطح ملی برای 2 یا ۳ تیم 
بازی کردیم. ما در مسابقات زیادی در سطح ملی بازی کردیم 
و در سال 201۶ من و خواهرهایم برای شرکت در رقابت های 
ژوبیلی به دبی رفتیم.« هنگامی که او و خواهرانش در دبی بازی 
می کردند برادرشان به شیمشال بازگشت. متاثر از پدرش او ایده 
رواج فوتبال برای دختران آنجا را در سر داشت. با پیوستن یکی 
از عموزاده هایش و صرف مقدار کمی پول جهت تهیه تجهیزات 
او تورنمنتی در سال 201۶ به راه انداخت. »این اتفاق بزرگی 
بود و حدود 70 دختر در آن شرکت جستند. ما فکر کردیم که 
چرا یک جایگاه مناسب که دختران بتوانند بیایند و فوتبال بازی 
کردن را یاد بگیرند ایجاد نکنیم.« کاریشما می گوید آن ها با 
فشار اجتماعی روی دختران آن ناحیه انگیزه گرفتند. »مشکل 
اصلی در روستای من این است؛ هنگامی که دختران 1۸,1۹ ساله 
می شوند و والدینشان می بینند که نمی توانند از پس هزینه های 
زندگی آن ها برآیند یا شرایط تحصیلی برایشان فراهم کنند، فکر 
می کنند که خوب است آن ها را به ازدواج وادارند تا شوهرانشان 
مسئول اداره بقیه زندگی آن ها شوند. ما می خواهیم این وضعیت 
پایان یابد، می خواهیم به آن ها یک هدف بدهیم. بعضی از آن ها 
می توانند در رشته های ورزشی از دانشگاه ها پذیرش بگیرند.« 
در  ازدواج  »به جای  است:  این  هدف  می کند  تاکید  کاریشما 
سنین پایین، می بایست به آن ها سکویی بدهیم تا کاری بیشتر 
انجام دهند. جایگاهی که استعدادهای پنهانشان را به نمایش 
بگذارند.« در این دهکده دورافتاده، از فوتبال به عنوان راهی 

که  آنچه  برای  جایگزین  یک  می شود،  استفاده  رهایی  برای 
می بخشد.  دره  آن  ماورای  آرزویی  جوان  دختران  و  زنان  به 
در حالی که گروه کوچک 1۵ تا 20 ساله باشگاه فوتبال زنان 
الشمس را راه می انداختند، کاریشما و عموزاده اش در جلسه ای به 
میزبانی انجمن زنان برنده و سفارت آمریکا در اسالم آباد شرکت 
بسیار  آن ها  و  کردیم  معرفی  آنجا  را  ایده هایمان  »ما  کردند. 
مشوق بودند. سپس تالش کردیم تا کمک هزینه ای بگیریم اما 
هیچ کس عالقه ای نشان نداد. از تجار بومی درخواست کمک 
کردیم اما همه آن ها فکر می کردند که این ایده خوبی نیست؛ 
چطور ممکن است دختران نواحی شمالی بتوانند فوتبال بازی 
از نبود کمک های مالی دلسرد نشدند و تیم مقادیر  کنند.«  
ناچیزی از این ور و آن ور جمع آوری کرد، همچنین با استفاده 
از پس اندازهای خودشان مقداری لباس و تجهیزات تهیه کردند 
و توانستند کار را آغاز کنند. »ما در ماه ژوئن در آنجا بودیم و 
شروع به آموزش دخترها کردیم. وقتی به آنجا رسیدیم دخترها 
به انتظارمان نشسته بودند. شنیده بودند که می آمدیم تا به آن ها 
فوتبال یاد بدهیم. روز اول ۹0 دختر همراهمان داشتیم که بعدها 
به تعدادشان اضافه شد. برخالف آنچه برخی در مورد پاکستان 
حمایتگر  بسیار  پاکستان  مردم  می کنند  تصور  ما  منطقه  یا 
شمالی  نواحی  و  شیمشال  مورد  در  مسئله  بهترین  هستند. 
این است که مردمانشان بسیار روشنفکر هستند و اهمیتی به 

حرف سایرین نمی دهند.« آن ها متوجه شدند که والدین مایل 
هستند دخترانشان مشغول ورزش و تحصیل باشند و کامال 
به پیداکردن راهی برای گریز از ازدواج های از نظر تاریخی و 
جغرافیایی تحمیل شده، روی خوش نشان می دهند. به آن ها 
پیشنهاد جدیدی شده بود که به طور فزاینده ای از سوی اجتماع 
کوچکشان پذیرفته شد. »ماه قبل در شیمشال مسابقه ای داشتیم 
و مردم به ما مراجعه می کردند و می خواستند که دخترانشان با ما 
بازی کنند.« تیم نوپا نمی توانست همه تقاضاها را برآورده کند. 
»نمی توانستیم ماجرا را مدیریت کنیم. بیش از 100 دختر بودند. 
والدینی بودند که کودکانشان را به خانه ما می آوردند تا شاید 
آن ها را برای شرکت در تورنمنت ثبت نام کنیم. بسیاری جا 
می ماندند چون قادر به ثبت نام بیش از 100 نفر نبودیم.« موانع 
لجستیکی و مالی بودند. ساختارهای ملی یا محلی به صورتی 
که آن ها بتوانند دخترانشان را وارد رقابت کنند وجود نداشتند. 
والدین بسیار حمایتگر هستند اما مشکل فقدان فرصت هاست. 
برای ما شانسی جهت شرکت دادن آن ها در مسابقاتی در سطوح 
محلی یا ملی وجود ندارد.« دریافت کمک هزینه گام بعدی است. 
با ابتکاری که بتوانند امیدور بمانند، عالقه بیشتری وجود خواهد 
داشت. »دلیل اصلی که مردم به آن ها در تامین هزینه ها کمک 
نمی کردند این بود که تصور می کردند تنها یک بازی وجود 
خواهد داشت و تمام. اما از میان 100 دختر توانستیم 1۸ تا 20 
نفر را انتخاب کنیم. ما به آن ها آموزش دادیم، یک تیم انتخاب 
کرده ایم و قصد داریم آن را به الهور یا اسالم آباد یا هرجایی 
که بشود بیاوریم تا بتوانند در زمین فوتبال بازی کنند.« ممکن 
است به نظر بسیار ابتدایی بیاید اما در شیمشال، که با کوه های 

برف پوش احاطه شده ، زمین فوتبال مناسبی وجود ندارد. 

باالتر از بوفون و مسی؛

رونالدو بازیکن سال اروپا شد

فوتبال چگونه زندگی دختران را در پاکستان متحول کرده است

»رستاخیز« در چند کشور آسیایی اکران می شود

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

و  امیدواران  از  ناامیدی  جز  که  تابستان  گرم  روزهای  این  در 
امیدداران و سوء استفاده کننده گان از امید مردم چیزی برایمان 
نمانده شاید بهترین کار امید بستن به هنرمندان باشد! تا بلکه 
هم  زمینه  این  در  کنند.  شاد  را  دلمان  افتخارآفرینی شان  با 
هیچ کس کاربلدتر از اصغرخان فرهادی نیست. اصغر فرهادی 
به تازگی ساخت »همه می دانند« را آغاز کرده است و براساس 
برخی زمان بندی های اعالم شده از سوی تهیه کننده بعید نیست 
نخستین نمایش این اثر سینمایی در هفتاد و یکمین دوره جشنواره 

فیلم کن باشد.
طبق اعالم سایت الوسینه، فیلمبرداری هشتمین ساخته سینمایی 
فرهادی بعد از 14 هفته فیلمبرداری نیمه پاییز به پایان خواهد 
بود.  خواهد  بهار 1۳۹7  نیمه  در  آن  نمایش  نخستین  و  رسید 
براساس زمان های اعالم شده توقع می رود »همه می دانند« برای 
اولین بار در هفتادویکمین دوره جشنواره فیلم کن به نمایش درآید.

فرهادی استاد افتخار آفرینی جهانی در عرصه سینماست، پیش از 
این »فروشنده« به کارگردانی فرهادی جایزه بهترین فیلمنامه و 
بهترین بازیگر مرد را از جشنواره کن دریافت کرده بود و برنیس 
بژو برای بازی در »گذشته«  موفق به کسب جایزه این جشنواره 
فرانسوی شده بود. برای ما ایرانی های خارجی دوست شاید یکی 
بازیگر معروف و  از جذابیت های کار جدید فرهادی حضور دو 
مشهور و محبوب در »همه می دانند« باشد. خاویر باردم و پنه 
لوپه کروز بازیگران اسپانیایی و ریکاردو دارین بازیگر آرژانتینی، 

بازیگران اصلی هشتمین فیلم بلند فرهادی هستند.
بازیگران مطرحی همچون ادوارد فرناندز، باربارا لنی، الویرا مینگز، 
ایما کوئستا، روژه کاسا مایور و رامون باره آ، فهرست بازیگران 

»همه می دانند« را کامل می کنند.
با  دیدار  برای  »کارولینا  می خوانیم:  فیلم  داستان  خالصه  در 
خانواده اش از آرژانتین به زادگاهش اسپانیا بازمی گردد. در این سفر 
که پیش بینی می شد به تجدید دیدار اعضای خانواده خالصه شود، 
رویدادهای غیرمنتظره ای به وقوع می پیوندد که بر روند زندگی 

کارولینا تاثیر می گذارند.«
طرح ساخت فیلم »همه می دانند« در اسپانیا، چهار سال پیش آغاز 
شد و فرهادی تحقیق و نگارش داستان را از همان زمان شروع 
کرد. با این حال ساخت فیلم »فرشنده« در ایران، روند نگارش 
فیلمنامه »همه می دانند« را موقتاً متوقف کرد تا فیلمساز ایرانی 
پس از دریافت دومین اسکار، هشتمین فیلم سینمایی خود را در 

اسپانیا مقابل دوربین ببرد.

4 شهریور معادل با 2۶ آگوست 1071 سالروز نبرد مالزگرد است 
)دیوژنس(  چهارم  رمانوس  و  سلجوقی  ارسالن  آلپ  میان  که 
امپراتور روم شرقی )بیزانتاین = بیزانس( روی داد و آلپ ارسالن 
برنده این نبرد بود. نبرد در مالزگرد )مانزیکرت = مالزگرت( واقع 
در شمال دریاچه وان )آناتولی شرقی، ارمنستان بزرگ تر( روی 
داد. آلپ ارسالن نوه زاده سلجوق که بر سرزمینی از کوه های 
آناتولی شرقی و  از طریق  تا فرات حکومت داشت،  هندوکش 
نیروهای نظامی روم  با  بود که  جنوبی رهسپار تصرف سوریه 
بار سوم  آنان شکست خورد.  از  بار  دو  و  رو شد  به  رو  شرقی 
امپراتور رومانوس چهارم شخصاً به جنگ او آمده بود. شمار افراد 
رومانوس به مراتب از سلجوقیان بیشتر بود ولی بیشترشان مرسنر 
تا  اروپای مرکزی ـ غربی(  از فرانک )طوایف  خارجی بودند ـ 
کومان )دسته ای از ترکان که در اطراف دریای سیاه به صورت 
پراکنده زندگی می کردند(. علت شکست این بود که پس از آغاز 
نبرد، کومان های ترک و چند دسته مرسنر دیگر حاضر به جنگیدن 
نشدند و به آلپ ارسالن تسلیم شدند. در این نبرد، رومانوس به 
امتیاز رها  از دریافت  او را پس  اما آلپ ارسالن  اسارت درآمد، 
ساخت. نتیجه این نبرد افزوده شدن ۸0 هزار کیلومتر مربع بر 
متصرفات آلپ ارسالن بود. مورخان کارشناس تحوالت قرون 
وسطی شکست بیزانس در نبرد مالزگرد را آغاز پایان امپراتوری 
روم شرقی نوشته اند )که در سال 14۵۳ به دست محمد دوم از 
نوه زادگان عثمان غز از میان رفت(. به نوشته این مورخان، نبرد 
مالزگرد دولت روم شرقی )قسطنطنیه( را مقروض و ورشکست 
کرد و این وضعیت پیامدهای اجتماعی و سیاسی متعدد داشت و 
با تضعیف مرزبانی روم شرقی دسته های مهاجر و عمدتاً اقوام 
ترکیک، بلغارها، بقایای هون ها و ... که در سده های قبل از جنوب 
غربی سیبری به غرب وارد شده بودند به قلمرو آن نفوذ کردند 
و .... ورود مغول ها به شمال شرقی ایران در قرن سیزدهم سبب 
شد که چند طایفه دیگر از ترکان غز )اوغوز( که سلجوقیان از این 
دسته بودند از ایران به آناتولی بروند و متحد حکمرانان سلجوقی 
این منطقه شوند که هرکدام به نام »غازی« برناحیه ای حکومت 
داشتند. »ارطغرل« یکی از سرکردگان غز بود که با 400 مرد 
مسلح از ایران به آناتولی رفته بود و ناحیه کوچکی در جنوب 
مرمره را به دست آورده بود. پسر او عثمان که بر وسعت ناحیه 
متصرفی افزود دودمان عثمانی )12۹۹ ـ 1۹2۳( را به وجود آورد 
که پس از انهدام دولت بیزانس امپراتوری بزرگی را در آسیای 
غربی، آفریقای شمالی و اروپای جنوبی به وجود آوردند و تا وین 
)پایتخت اتریش( پیش رفتند و خود را جانشین خلیفه اسالم اعالم 
کردند. آلپ ارسالن )به معنای شیر شرزه( که برجای عمویش 
طغرل سلجوقی نشسته بود نام خود را پس از مسلمان شدن به 

محمد داود تغییر داد. 
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