
عجایبدهههفتادیها
بسیجی ۱۹ ساله، محمدمهدی رضوان، 
در ۱۶ آبــان در حال مأموریت ایســت و 
بازرسی افراد و وسایل نقلیه مشکوک بود 
که توسط گروهی مورد ضرب و شتم قرار 
گرفت و به کما رفت. سه روز بعد هم خبر 
شهادت او روی ســایت های خبری قرار 
گرفــت. کاربران فضای مجازی به همین 
بهانه هشتگ #شهید_امنیت را در توییتر فارسی داغ کردند. یکی از کاربران 
دراین باره نوشــته اســت: »این از عجایب دهه هفتادی هاست. هفتادی هایی 
که از دید خیلی ها درگیر تفریحاتشون هستند و معنی خیلی از ارزش ها رو 
نمی دونند، اما یکدفعه یک کارهایی می کنند که هیچ کس باورش نمی شه و 

می شن الگوی یک جامعه«.

دوئلبرسراتالفوقت
سید بشیر حســینی با انتشار فیلمی از 
ســاندویچ خوردن با دانشــجویانش در 
دانشگاه، در اینستاگرام نوشت:»چرا خاطره 
کم داریم؟ باید قفس کلیشه ها رو بشکنیم. 
چرا کالس هامون خشک و خشن شده و 
اســتاد و دانشجو ســر تلف کردن عمِر 
همدیگــه دوئل می کنن؟ چــرا با ذوق و 
شــوق نمی ریم سر کار و غش غش قهقهه نمی زنیم؟ حیف نیست که با هم 
کیف نکنیم؟ وقتی با عشق می ریم سرکار و گاهی توی شیطنت های رفاقتی 
همدیگه رو سر کار می ذاریم، هم جدی کار می کنیم و هم شوخی می کنیم«.

ورودبهدنیایکارگردانی
هادی حجازی فر با انتشــار پســتی در 
صفحه شــخصی اش از ورودش به عرصه 
کارگردانــی خبــر داد. آقــای بازیگر در 
اینستاگرام نوشته است:»بازیگری برای من 
در بیشتر اوقات چیزی جز تجربه کردن، 
یاد گرفتن، زندگی کردن و حتی شیطنت 
نیســت. آغوِش من بــرای انتخاب های 
متفاوت یا عجیب و بعید باز است، هیچ رؤیایی در بازیگری ندارم جز گم کردن 
گاه به گاهِ واقعیت و مجاز که در سینما و تئاتر کم نصیبم نشده است و اگر 
خدا بخواهد با شروع ساخت اولین فیلمم، همین میل به گم کردن را هم در 

خودم و به طورِ کامل محو و نابود خواهم کرد«.

دنیایکثیفدروغوسیاست
رســانه ها چند روز پیش اعــالم کردند 
آمریکا از سال گذشته ورود پانسمان های 
مخصوص بیماران ای بــی )پروانه ای( به 
ایران را تحریم کــرده  و به دلیل کمبود 
این پانســمان ها ۱۵ نفــر از این بیماران 
در کشورمان جانشان را از دست داده اند. 
کاربران فضای مجازی هم از روز گذشته با 
 SanctionsKillChildren# راه اندازی هشتگ های #تحریم_خاموش و
در توییتر، به این ماجرا واکنش نشــان داده اند. کاربری نوشته است:»نیاز به 
توضیح و جمالت پر طمطراق نیست... ساده است؛ بچه ها دارن وسط دنیای 

کثیف دروغ و سیاست قربانی می شن«.

مسئله فراتر از مصلحت سنجی یا  مجیدتربتزاده
حفظ ظاهر و... بود. برای آیت اهلل »بروجردی« وحدت 
هم،  به  مختلف  مذاهب  کردن  نزدیک  و  مسلمانان 
چیزی فراتر از انجام وظیفه دینی و شرعی بود. نگاه 
آیت اهلل بروجردی به مسئله وحدت میان مسلمانان 
و اندیشه های »تقریب مذاهب« را باید از زبان و قلم 
شهید مطهری شنید: »... معظم له را نباید گفت به 
عاشق  گفت  باید  بلکه  بود...  عالقه مند  مسئله  این 
این  برای  دلش  مرغ  و  بود  موضوع  این  دلباخته  و 
موضوع پر می زد«. نه اینکه شهید مطهری به خاطر 
بزرگداشت از استادش در تعریف و تمجید از او اغراق 
تقریب  مجمع   ،۱327 سال  در  وقتی  باشد.  کرده 
بین مذاهب به ابتکار »شیخ محمدتقی قمی« و چند 
بروجردی  آیت اهلل  افتاد،  راه  »االزهر«  علمای  از  تن 
73 سالگی را رد کرده بود. چندی بعد وقتی برای 
نخستین بار سکته قلبی سراغش آمد، مدتی را در 
بی حالی و بی هوشی گذراند. مرجع بزرگ شیعیان با 
آن حال نامساعد وقتی چشم باز کرد به جای اینکه 
از درد و بیماری ناله کند، سراغ اطرافیانش را بگیرد 
تقریب  ماجرای  بگوید،  از حال خودش چیزی  یا  و 
این  در  آرزوها  »من  گفت:  و  شد  پیگیر  را  مذاهب 

زمینه داشتم«.

 حوزه نوربخش
پدرش – سید علی طباطبایی – روحانی سرشناس 
و اهل علم شــهر بروجرد بود و خــودش و خانه اش 
برای مردم شــهر و منطقه، پناهگاه مســائل دینی و 
دنیوی به حســاب می آمدند. پسوند »بروجردی« هم 
در واقع بــه خاطر همین، آخر نام خانوادگی آیت اهلل 
»سید حســین طباطبایی« آمده و به مرور تبدیل به 
شــهرت شــده جوری که حتی هنوز با گذشت ۵8 
سال از درگذشتش، همه با همین عنوان از ایشان یاد 
می کنند. آیت اهلل بروجردی سال ۱2۵4 خورشیدی 
در بروجرد به دنیا آمد و شجره نامه اش نشان می دهد 
که نسبش با 32 واســطه به امام حسن مجتبی)ع( 
می رســد. عالوه بر خانواده پدری، خانواده مادری او 
هم پشت در پشت دارای پیشینه مرجعیت و ریاست 
دینی بوده اند. البته تنها کسوت پدری و مادری نبود 
که ســبب شد »سید حســین« هم برود دنبال علوم 
دینــی و دروس حوزوی. از هفت ســالگی که مانند 
دیگر همســن و ساالنش به مکتبخانه رفت، چون در 
»جامع المقدمات« و دیگر دروس از خودش هوش و 
ذکاوت عجیب و غریبی نشــان داد، پدر را به آینده 
تحصیلی خود امیدوار کرد تا مدتی بعد دســت او را 
بگیــرد، به حوزه علمیه »نوربخــش« بروجرد ببرد و 
بخواهــد که به فرزندش صرف و نحــو، معانی بیان، 

بدیع و منطق و فقه و اصول بیاموزند.

  نامه اول
در نامه پدر نوشته شده بود: »به نام خدا... و اما بعد... 
شــما به بروجرد برگرد«! »محمدحسین« شک نکرد 
که این نامه بوی نجف رفتن را می دهد. چهار ســال 
پیش وقتی تازه ۱8 ســاله شــده بود، پیشرفت های 
درســی اش، اســتادان و همچنین پدرش را به این 
نتیجه رســانده بود که حوزه علمیه بروجرد برایش 
کوچک شده اســت. آن ها متوجه شده بودند پرنده 
هوش و اســتعداد طلبه بروجــردی نیاز به پریدن تا 

دوردســت ها را دارد، به آسمانی بلندتر. همین سبب 
شــده بود پدر او را به حوزه علمیه اصفهان بفرستد. 
»محمدحسین« با خودش حســاب کرد، پدر، حوزه 
اصفهان را هم برای فرزندش کوچک می بیند و قصد 
دارد او را برای ادامه تحصیل به نجف بفرستد. خودش 
هم، همین را می خواست. با شور و شوق به زادگاهش 
برگشت. دید و بازدید ها که تمام شد احساس کرد به 
قول امروزی ها، فضا جور دیگری است! بوی همه چیز 
می آمد جز اینکه بگوینــد برای رفتن به نجف آماده 
شو. خیلی طول نکشــید تا متوجه شود پدر و مادر 
منظورشان از فرستادن نامه این بوده است »...شما به 
بروجرد برگرد... برای رفتن به نجف هنوز زود اســت. 
واجب تــر از آن دامادی شماســت...«! و با این ترفند 
»سیدحســین« هم به جرگه متأهالن پیوست و بعد 

برای ادامه تحصیل دوباره به اصفهان بازگشت.

  نامه دوم
نامه دوم پدر البته، درخواســت بازگشت به بروجرد 
نبود. هرچند سایت »ویکی شیعه« می نویسد: »تا 27 
سالگی در بروجرد ماند و سپس برای ادامه تحصیل به 
نجف رفت«. اما بیشتر منابع دیگر نوشته اند: »... پس 
از مدتی اقامت در بروجرد، دوباره به اصفهان برگشت 
و پنج سال دیگر هم در حوزه اصفهان ادامه تحصیل 
داد... در 27 ســالگی عازم حوزه نجف شد. از محضر 
علمی آیات عظام آخوند خراســانی و شیخ الشریعه 
اصفهانی استفاده وافر برد و به درجه اجتهاد رسید. ۹ 
سال بعد به زادگاهش بازگشت و در حدود 30 سال 
در این شــهر به تدریس، تحقیق و تألیف پرداخت و 
شاگردان بسیاری را در آن حوزه تربیت کرد... وقتی 
برای معالجه از بروجــرد به تهران عزیمت کرد و در 
بیمارســتان فیروزآبادی در دو مرحلــه مورد عمل 
جراحی قرار گرفت، چند نفر از علمای سرشناس قم 
از جمله امام خمینی)ره( که از مدت ها پیش منتظر 
چنین فرصتی بودند، از ایشان خواستند به حوزه قم 
بیاید و مدیریت حوزه و مرجعیت جهان تشــیع را بر 
عهده بگیرد. زمان، گفت وگوها و رفت وآمدهای زیادی 
الزم بود تا در نهایت این پیشنهاد را پذیرفته، ساکن 
قم شــده و برای ۱۶سال رهبری و مرجعیت حوزه و 

جهان تشیع را به عهده بگیرد.

 مگر من کی هستم؟
نوه اش – حجت االســالم والمســلمین محمد رضا 
بروجردی – می گوید: »وقتی پادشــاه سعودی به قم 
آمد و قصد کرد آیت اهلل بروجــردی را مالقات کند، 
ایشان نمی پذیرد و می گوید: من کسی را که به دیدن 
حضرت معصومــه)س( نرود و بخواهــد مرا بپذیرد 

نمی بینم«. 
اگر ماجرای درخواســت مالقات »ملک عبدالعزیز« از 
آیت اهلل را در اینترنت جســت وجو کنید، بقیه ماجرا 
به این شــکل روایــت می شــود: »... علمایی که در 
داخل بیت ایشــان بودند، به آقا خیلی اصرار کردند 
که این مالقات آن هم در قم به نفع تشــیع است و 
شما بپذیرید، ایشان فرمودند... من از عمه ام خجالت 
می کشــم و بعد با حالت بغــض فرمود مگر من کی 
هستم!؟... سپس نامه ای به پادشاه عربستان نوشتند 
و ضمن سالم و تشکر، خواســتار خدمت پادشاه به 

حجاج بیت اهلل الحرام شدند«.

 پرهیز از منفی نگری
عشق و عالقه اش به وحدت مسلمانان و ایجاد نزدیکی 
و الفــت میان مذاهب مختلف، ریشــه در دانایی اش 
داشــت و بصیرتی که به او ثابت کرده بود مسلمانان 
سال های سال است چوب تفرقه را خورده اند. مرجع 
بزرگ و دانشمند شــیعه بود اما بر کتاب ها، منابع و 
آرای فقهی و فتوایی علمای اهل سنت اشراف کامل 
داشــت. این علم و آگاهی و اشراف، فقط به مذاهب 
چهارگانه اهل ســنت محدود نمی شــد، بلکه شامل 
نظرات و فتاوای صحابه و ســایر فقها و اندیشمندان 
اهل سنت هم بود. فقط شاگردان او نبودند که از این 
حجم آگاهی او حیرت زده می شــدند بلکه برخی از 
شخصیت های اهل سنت هم که به دیدارش می آمدند 
انگشت حیرت به دهان می گرفتند. البته با همه این 
تسلط و اشراف، هرگز نسبت به نظرات و آرای علمای 
اهل ســنت به دید منفی نمی نگریست؛ بلکه بیشتر 
سعی داشت به ادله آن ها دست پیدا کرده و موضوع و 

مسئله را درست بررسی و ریشه یابی کند.

نامه نگاری با شیخ االزهر
نامه نگاری هایش با »شــیخ شلتوت« بود که منجر به 
صدور فتوای مشــهور رئیس دانشــگاه »االزهر« و به 
رســمیت شناختن مذهب شیعه از سوی اهل تسنن 
شــد. اما امروز اگر تاریخ را هم زیر و رو کنید شــاید 
یک ســطر از متن این نامه ها را پیدا نکنید. مرحوم 
»علــی دوانــی« در ایــن زمینه و همچنیــن درباره 
اندیشه های تقریبی آیت اهلل »بروجردی« و تالشی که 
منجر به صدور فتوای »شیخ شلتوت« شد، می گوید: 
»مدت ها میان علمای ایران و شخصیت های دینی و 
علمی مصــر در »االزهر« رفت و آمد برقرار بود. آن ها 
به ایران می آمدند، ما بــه مصر می رفتیم... روزی آقا 
امام موسی صدر به من گفت به دیدار آقای بروجردی 
بــروم و اجازه بگیرم که متــن نامه نگاری های میان 
ایشــان و »شیخ شــلتوت« را منتشــر کنیم... وقتی 
پیشنهاد را مطرح می کردم چهره آقا از عصبانیت هی 
تغییر رنگ می داد... آقا سرخ شدند و فرمودند: این ها 
میان من و شیخ سری بود... مگر آن ها نامه ها را چاپ 

کردند که شما هم بکنید...«.

 شام خورده اند؟
آیت اهلل سید محمدحسین علوی بروجردی در کتابی 
که از زندگی و خاطرات »آیت اهلل بروجردی« نوشــته، 
درباره روزهای ۹ و ۱0 فروردین ۱340 و آخرین روز 
و لحظات زندگی ایشــان می گوید: »روز قبل معاون 
نخســت  وزیر، فرماندار، رئیس اطالعــات و چند نفر 
دیگر به عیادت آمدند... ایشان اجازه فرمودند آقایان 
به حضورشــان برسند... حتی دستور فرمودند شام را 
حتماً در منزل ایشــان صرف کنند... آخر شب، با آن 
حال وقتی چشم باز کردند از میهمانان پرسیدند که 
آیا شام خوردند... روز بعد اولین چیزی که پرسیدند 
این بود که امروز چند شنبه است؟ گفتیم پنجشنبه... 
ایشان پرسیدند: یعنی شب جمعه... یک استکان چای 
کمرنگ برایشــان آوردیم ولی حالشان ناگهان تغییر 
کرد... رنگ چهره پرید... پزشکان دست به کار شدند... 
ماساژ قلبی افاقه نکرد... ایشان آخرین جمله هایشان 
را گفتند: »مرگ است، مرگ … رها کنید … یا اهلل، 

ال اله اال اهلل …«!

بچشوپولشرابگیر!
قدسزندگی: تعداد »تسترهای غذا« این  روزها آن قدر در اینستاگرام زیاده شده 
که اگر از اهالی این شبکه اجتماعی باشید احتماالً روزی چند نوبت تبلیغات 
صفحه های این عزیزان به چشمتان خواهد خورد. تسترهایی که در کافی شاپ ها 
و رستوران های الکچری شهرهای مختلف ایران می چرخند و فیلم هایی از با 
ولع خوردن غذا های گرانقیمت و رنگارنگ در محیط های شیک را در صفحات 
مجازیشان منتشر می کنند و بدون هیچ گونه تخصصی در حوزه موادغذایی و 
آشپزی، با تعریف و تمجید از کیفیت و تنوع غذاهای رستوران های الکچری 

دستمزدهای چند میلیونی دریافت می کنند.
آن طور که باشگاه خبرنگاران می گوید، سابقه شغل فود تستر یا چشنده غذا 
برمی گردد به هزاران سال پیش. آن زمان افراد خاصی در دربار پادشاهان حضور 
داشتند که وظیفه شان تست غذا از لحاظ سالمتی و طعم و مزه بود. امروز اما 
این شغل کمی پیچیده تر شده و در کشورهای اروپایی جزو شغل های کالس باال 
به حساب می آید و برخالف چیزی که در کشورمان باب شده، هر کسی نمی تواند 
باید حس چشایی بسیار قوی و اطالعات  باشد. چشندگان غذا  چشنده غذا 
آکادمیک باال درباره خوراکی ها، مواد غذایی و نوع طبخ غذا در نقاط مختلف دنیا 
داشته باشند. اغلب تسترهای معروف دنیا دانش آموخته رشته های صنایع غذایی 
هستند و به صورت تخصصی کار می کنند. یعنی بعضی هایشان تستر تخصصی 
قهوه اند، بعضی ها تستر پیتزا، بعضی ها تستر بستنی و... . این چشنده های غذا، به 
صورت نجومی از شرکت های بزرگ  پول می گیرند تا محصوالتشان را مطابق با ذائقه 
مصرف کننده تنظیم کنند. تسترها عالوه بر این، آشپزهای حرفه ای هم به حساب 
می آیند که حتی با بو کردن غذا می توانند محتویات آن را برایتان فهرست کنند.

چیزی که این روزها در اینستاگرام باب شده اما نشان می دهد شاخ های چشنده 
اینستاگرامی بدون اینکه حتی بتوانند یک نیمرو درست کنند، تبدیل به تستر غذا 
شده اند و در رستوران های الکچری دوره می افتند و خودشان را تستر حرفه ای 

معرفی می کنند!
چند روز پیش اما تصویری از نرخ های عجیب و غریب یک تستر درجه چندم 
در فضای مجازی منتشر شد که حسابی در این فضا سروصدا به راه انداخت. این 
شاخ مجازی که ادعای تستر بودن دارد، طبق تصویر منتشر شده در این فضا، 
برای رفتن به هر رستوران، یک میلیون و ۵00 هزار تومان می گیرد. آقای تستر 
برای پست گذاشتن و معرفی رستوران به مخاطبان اینستاگرامی بدون حضور 
در رستوران هم 800 هزار تومان از صاحب آن می گیرد. از آنجایی که تسترهای 
اینستاگرامی معموالً به طور روزانه به سه تا چهار رستوران سر می زنند و ده ها 
استوری و پست تبلیغاتی منتشر می کنند، می توان نتیجه گرفت یک تستر 
غیرحرفه ای و درجه چندم، در بدبینانه ترین حالت روزی ۱0 میلیون تومان 
درآمد دارد. البته نرخ های تسترهای معروف که صفحه هایشان چند میلیون 
فالوور دارد سر به فلک می کشد و درآمدشان بعضی وقت ها به روزی بیش از 
۵0 میلیون تومان هم می رسد و این درحالی است که کارشناسان صنایع غذایی 
می گویند این افراد هیچ تخصصی در این زمینه ندارند و خیلی وقت ها حتی 
از محتویات غذایی که به مخاطبانشان پیشنهاد می کنند هم بی خبرند. آن ها 
در واقع ناِن دنبال کننده های میلیونی اینترنتی شان را می خورند، نه ناِن قدرت 

چشایی یا تحصیالت و تجربه شان را.
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امروزساعت17:30حساسترینبازیایران

درانتخابیجامجهانیمقابلعراق

مأموریت ؛ بردن در»اردن« 

شهرخودرو_گلگهر،فردادرمشهد

یحیی شاگرداول ثلث اول 
می شود؟

گفتوگوبامحمدجهانپا،کارگرداننمایشتحسینشده»افسانهماردوش«درجشنوارهتئاترکودکونوجوان

گله های مردانه برای تئاترکودکانه

بحرینبرود،»تاج«نرود
سیناواحد:»کوروش!  ای شاه شاهان، من به تو قول می دهم که با اراده ای آهنین، 
از این ســرزمین دفاع کنم...« این سخنان جناب شاه فراری از ایران زمین است که 
در مراســم تخت جمشید و آغاز جشن دو هزار و ۵00 ساله شاهنشاهی، بر زبان 
جاری ساخته است تا به تاریخ و ملت ایران بگوید خیلی »پهلوان« است و می تواند 
با هر دشمنی و متجاوزی »کشتی بگیرد« و پیروزی را چونان تاجی بر سر بگذارد.اما 
در برابر خاک کوروش، هم به کوروش دروغ گفت هم به خویش و هم به مملکت 
خویش!دو سال پیش از این جشن پر سر و صدا، به عنوان »شاهنشاه ایران« در برابر 
دیپلماسی فشار انگلیسی ها سر تعظیم فرود آورد و باج سترگی را به انگلیسی ها 
داد. از »اراده آهنین« که از آن سخن گفته بود، در میدان این مذاکره و دیپلماسی، 
کوچک ترین خبری نبود.انگلیسی های خبیث و همیشــه دزد، به دنبال خوردن 
بزرگ ترین و شیرین ترین کیِک خلیج فارس بودند و سال ها در این باره نقشه کشی 
و سیاســت پردازی کرده بودند. آما آسان تر از آنچه فکرش را می کردند، توانستند 
پرچم ملکه شــان را روی این »کیک سیاه« اهتزاز درآورند. »شاه بی اراده آهنین« و 
دستگاه بی اراده تر دیپلماسی اش به سهولت در برابر گرگ های دزد انگلیسی تسلیم 
شــده و اجازه دادند بحرین با همه گنج هایش به یغما برود تا »تاج شاهنشــاهی« 
حفظ شــود.»بحرین« این جزیره کوچک چند ده میلیارد دالری، نه یک قرن و دو 
قرن، بل چندین قرن متوالی و پی در پی، بخشــی  جدایی ناپذیر از »ایاالت هرمز« 
کشور ایران بود و زیر نظر حاکمیت »امیر هرمز« که تمامی خلیج فارس را مدیریت 
می کرد اداره می شد. »امیر قطب الدین توران شاه« که امیر »ایاالت هرمز« یا منطقه 
دریایی خلیج فارس بود؛ در زمان »شــیخ سعدی« صاحب گلستان، نه تنها با مانور 
قدرتمندانه نیروی دریایی، حاکمیت عمومی ایران را در »بحرین« تثبیت کرد، بلکه 
جزیره »قطیف« عربستان را نیز به تصرف درآورد و خط حاکمیت سیاسی و امنیتی 
ایران را تا شــمال بحرین امتداد بخشید!ای کاش هنگامی که جناب محمدرضا 
پهلوی می خواســت »بحرین« را بی هیچ نبرد و تالشی ببخشد، نگاهی به زندگی 
این امیر هرمزنشین می افکند و به احترام کسانی که نه »تاج دار« بودند و نه دنبال 
»تاج« اما نگذاشته بودند تاریخ حاکمیت سیاسی ایران در خلیج فارس خدشه بردارد، 
می اندیشید که آنان برای ایران زمین چه کردند و من به عنوان شاه ایران می خواهم 
چه کنم؟ ای کاش نگاهی به غیرت های درخشنده تر از طال در تاریخ ایران می افکند 
و بحرین پرثروت و گرانبها را در تاریخ و جغرافیای ایران زمین نگه می داشت..... اما 
»شاه بی اراده آهنین« اراده و انگیزه نگاه کردن به تاریخ ایران و خلیج فارس را نداشت. 

او روی تخت پادشاهی تصمیم گرفته بود، بگذارد »بحرین« برود تا »تاج« نرود.

نگاهیبهزندگیواندیشههای»آیتاهللالعظمیبروجردی«

دلش برای وحدت پر می زد

داورزنیسکوتشراپسازاستعفاشکست

می خواهند هیچ  جا نباشم
معاون مستعفی توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با 
اشاره به هجمه های اخیر علیه خود گفت که »می خواهند من هیچ جایی نباشم« 
و در این مسیر، حتی برخی همه تالش خود را کردند تا تأیید صالحیت ها هم 
صورت نگیرد. محمدرضا داورزنی در پاســخ به اینکه مطرح می شود شما 
به عنوان معاون وزیر ورزش و فردی که کاندیدای ریاســت فدراســیون 
والیبال اســت در بررســی صالحیت هــا نقش داشــته اید؟ توضیح داد: 

نــدارد. آیا تأیید اصاًل چنین مســئله ای صحت 
می دهــم؟ این صالحیت هــا را بنــده انجام 
کشور  امنیتی  هســتند کــه دســتگاه های 
می کنند  تأیید  را  مسئله صالحیت ها  این  و 

ارتباطی به بنده ندارد...

روایت مجازی

سیناواحد

نامه فرهنگ
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حمیدرضا خداشــناس: دیدار هــای انتخابی جام 
جهانی 2022 قطر امشب در گروه C پیگیری می شود 
و تیم ملی کشــورمان در مهم ترین بــازی این گروه 
از ســاعت 17:30 در ورزشــگاه بین المللــی امان با 
قضاوت دیالن پریرا از ســریالنکا بــه مصاف تیم ملی 
عراق خواهد رفت. این در حالی اســت که با تصمیم 
فدراســیون جهانی فوتبال این دیدار در جایی غیر از 
عراق باید برگزار می شــد که در نهایت اردن میزبان 

این بازی مهم شد. 

جایی برای اشتباه نیست
بدون شک تقابل ســنتی امروز ایران وعراق حساس تر 
از همیشــه خواهد بود؛ چرا که تیم پیروز این دیدار تا 
حدودی خیالش می تواند از صعود راحت شــود و این 
شرایط برای عراق صدرنشین، مساعدتر است. شکست 
شاگردان ویلموتس در بازی ســوم خود در این گروه 
مقابل بحرین به نوعی کار ایران را در مقابل تیم خوب 
عراق ســخت کرده اســت و تنها پیروزی در این بازی 
می تواند مسیر صعود تیم ملی را به مرحله بعد با توجه 
به اینکه تنها یک تیم از هر گروه به طور مستقیم به دور 
بعد صعود می کند، هموارتــر کند. در گروه C در حال 

حاضر عراق با 7 امتیاز، بحرین بــا 7 امتیاز و ایران با 6 
امتیاز در جایگاه اول تا ســوم قرار گرفته اند و مشخصاً 
در بازی های پیش رو بازی های مستقیم این سه تیم با 
یکدیگر تعیین کننده برای صعود خواهد بود. بحرین و 
عراق دیدارشان با تســاوی به پایان رسید و ایران بازی 
مستقیم با بحرین را واگذار کرد و حاال در جدال حساس 
با عراق با توجه به دیدار آسان بحرین مقابل هنگ کنگ 
هیچ جای اشــتباهی برای شــاگردان ویلموتس باقی 
نمی ماند و حتی تساوی می تواند وضعیت صعود ایران 

را به خطر بیندازد.

دیداری حیاتی برای مربیان اروپایی 
تیم عراق بازیکنانی مثل بشار رسن و طارق همام دارد 
که فوتبال ایران به خوبی می شناســند. از سویی دیگر 
ســتاره خط حمله این تیم مهند علی است که در تیم 
الدحیل قطر بازی می کند و پس از او هم حســین علی 
بازیکن خطرناک دیگر عراقی هاســت کــه می توانند 
دروازه تیم ملی را تهدید کنند. از نکات جالب این بازی 
تهدید جایگاه کاتانچ اسلونیایی است. بنا به توافق انجام 
شده میان عبدالخالق مسعود، رئیس فدراسیون عراق 
با کاتانچ نتیجه بازی با ایران تعیین کننده اســت. در 

صورت باخت به ایران قرارداد کاتانچ فســخ می شود و 
او از سمتش برکنار می شــود اما اگر عراق در این بازی 
برنده شــود او تا پایان مســابقات انتخابی جام جهانی 

2022 خواهد ماند. 

تهدید جایگاه ایران در رنکینگ فیفا
ایران در رتبه 27 رده بندی فیفا و اول آسیاســت. بازی 
با عراق به جــز حساســیت های مربوط بــه صعود به 
جام جهانی، از نظر رده بندی فیفا هم حائز اهمیت است. 
ژاپن در رتبه 28 جهان است و در صورت لغزش ایران، 
می تواند صدرنشین آسیا شود. تیم ملی عراق، نیز تیم 

نهم آسیا و تیم هفتاد و چهارم جهان است. 

 ویلموتس: نتیجه داخل زمین مشخص می شود
مارک ویلموتس در نشســت خبری پیش از دیدار تیم 
ملی فوتبال ایــران و عراق که دیــروزدر امان پایتخت 
اردن برگزار شد، شرایط تیمش را تشریح کرد و گفت: به 
اردن آمدیم تا با تیم عراق بازی کنیم. در واقع این بازی 
سومین دیدار خارج از خانه ما از مجموع چهار دیداری 
است که باید در خارج از خانه به میدان برویم. سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران ادامــه داد: کاماًل برای این بازی 

آماده شــدیم و جلســه تئوری هم با بازیکنان داشتیم 
و تمرکــز اولیه ما روی سیســتم خود ماســت. ضمن 
اینکه درخصوص چند بازیکن نیــز باید تصمیم گیری 
کنیم. وی ادامه داد: شاید تماشــاگران عراقی کمتری 
به ورزشــگاه بیایند ولی آنچه که تعیین کننده است، 

اتفاقات درون زمین است.

 کاتانچ: مقابل تیم خطرناک ومشهوری بازی داریم
ســرمربی تیم ملی فوتبال عراق از دیــدار با تیم ایران 
به عنوان یک بازی ســخت برای تیمش نام برد. سرکو 
کاتانچ در نشست خبری پیش از این دیدار در خصوص 
برگزاری این بازی در اردن گفت: مشخص است که اگر 
این بازی در خاک عراق و در بصره برگزار می شــد، این 
دیدار برای ایران ترسناک بود. ولی باید این وضعیت و 
بازی در زمین بی طرف را قبــول کنیم. وی تأکید کرد: 
اکنون منطقی نیست که درباره تاکتیک بازی خودمان 
سخن بگوییم. در شرایط کنونی نمی توانیم بگویم که 
چرا با این تاکتیک بازی نکردیــم و باید چه کار کنیم. 
هدف اصلی ما در این دیدار پیروزی است اما باید در این 
بازی با واقع نگری به میدان برویــم چون مقابل تیمی 

خطرناک و مشهور بازی داریم.

بایرن به دنبال استخدام مجدد گواردیوال
ورزش: جستجو برای یافتن جانشینی مناسب برای نیکو کواچ همچنان توسط مدیران باشگاه 
بایرن مونیخ ادامه دارد و حاال خبر می رسد که بایرنی ها بدشان نمی آید که پپ گواردیوال را به 
آلیانتس آره نا بازگردانند، سرمربی ای که بین سال های 2013 تا 2016 هدایت باواریایی ها را 
برعهده داشت و این تیم را به سه قهرمانی در بوندس لیگا، دو قهرمانی در جام حذفی آلمان، یک 
قهرمانی در سوپرجام آلمان و یک قهرمانی در جام جهانی باشگاه ها رساند. نشریه آلمانی »بیلد« 
با انتشار گزارشی مدعی شد که مدیران باشگاه بایرن امیدوار هستند که بتوانند گواردیوال را به 
مونیخ بازگردانند و برای این کار حتی به طور مرتب با این سرمربی اسپانیایی در تماس هستند.

اسمالینگ: دلم برای منچستریونایتد تنگ شده
ورزش: مدافع انگلیسی تیم فوتبال رم می گوید دلتنگ روزهای بازی در منچستریونایتد 
است، هر چند از وضعیت فعلی اش در سریA هم رضایت دارد. کریس اسمالینگ تأکید 
دارد: »من واقعاً برای بازی در منچستریونایتد دلم تنگ شده، چون سال ها در آن تیم بازی 
کرده ام و یک جورهایی به یکی از اجزای باشگاه تبدیل شده بودم. با این حال از وضعیت 
فعلی و فصل جدیدی که در دوران بازیگری ام آغاز کرده ام راضی هستم و امیدوارم که بتوانم 
عملکردی که تا االن در زمین بازی داشته ام را ادامه دهم و با تیم فصلی موفق را تجربه کنم. 

در حال حاضر من واقعاً از بودن در ایتالیا راضی ام.«

راکیتیچ: در بارسلونا غمگینم
ورزش: هافبک تیم فوتبال بارسلونا بار دیگر بر نارضایتی خود از وضعیت فعلی اش در 
این تیم تأکید کرد و بر شایعاتی که درباره احتمال جدایی اش از آبی و اناری ها وجود 
دارد دامن زد. ایوان راکیتیچ می گوید: »چطور می توانم خوشحال باشم و تفریح کنم؟ 
با فوتبال بازی کردن. االن هم همان طور که همیشه گفته ام، احساسم مانند دختر 
بچه ای است که عروسکش را از او گرفته اند. به این بچه چه احساسی دست می دهد؟ 
غم. احساس من هم همین است. بارســلونا توپ مرا از من گرفته است و من از این 

بابت غمگین هستم.«

جایزه پای طالیی سال ۲۰۱۹ به مودریچ رسید
ورزش: جایزه پای طالیی سال 2019 در مراسمی در کشور موناکو به لوکا مودریچ 
تعلق گرفت. این جایزه که هر ســاله به بازیکنان باالی 29 ســال دارای حرفه های 
درخشان اعطا می شود، امسال به هافبک کروات رئال مادرید تعلق گرفت، کسی که 
سال گذشته نیز جایزه توپ طالیی، بهترین بازیکن اروپا و بهترین بازیکن فیفا را از 
آن خود کرد. مودریچ 34 ساله هفدهمین برنده جایزه ای می شود که نخستین بار 
سال 2003 به روبرتو باجو اســطوره فوتبال ایتالیا و پس از آن به ستارگان دیگری 

مانند فرانچسکو توتی، آندرس اینیستا و ایکر کاسیاس اعطا شد.

جواد رستم زاده : دیدار معوقه از هفته هشتم رقابت های لیگ 
برتر فردا در مشهد بین دو تیم شهرخودرو و گل گهر سیرجان 
در ورزشگاه امام رضا )ع( برگزار خواهد شد، جایی که شاگردان 
یحیی گل محمدی می توانند با کسب سه امتیاز کامل این دیدار 
فرصت ایده آل صدرنشینی را بدست آورند و تا نخستین روز 

سومین ماه فصل پائیز این رکورد را حفظ کنند. 

بیشترین امتیاز
شاگردان یحیی گل محمدی در شرایطی به مصاف بازیکنان 
گل گهر می روند که از مجمــوع 9 بازی لیگ برتر تاکنون 
20 امتیاز بدست آوردند و با کسب پیروزی احتمالی در این 
دیدار معوقه می توانند به عنوان قهرمان ثلث اول بازی های 
لیگ توانمندی خود را به رخ سایر مدعیان بکشند. حاال باید 
دید گل محمدی پس از خط و نشــان هفته گذشته خود 
پس از بازی برابر پارس جنوبی جم برای ســتارگان رو به 
افول تیمش از آن ها در ترکیب بازی فردای تیمش استفاده 
خواهد کرد یا اینکه بازیکنان جــوان و تازه نفس خود را به 

میدان خواهد فرستاد؟

گل گهر جاللی
یحیی به خوبی می داند کــه از زمان ورود مجید جاللی به 
عنوان سرمربی به کادر فنی گل گهر بازیکنان این تیم قدری 
با دوره حضور وینکو بگوویچ متفاوت عمل می کنند هرچند 
که در بازی برابر شاهین شهرداری بوشهر پر اشتباه ظاهر 
شدند اما تعویق این بازی می تواند هماهنگی میان آن ها را 
افزایش دهد اما از آنجا که شهرخودرو قصد صدرنشینی و 
عبور از مدعیان را دارد تنها به فکر شکست تیم جاللی در 
مشهد است چرا که بعد از این بازی مشهدی ها دیدارهای 
سختی را پشت سرخواهند گذاشــت که برخی از آن ها 6 

امتیازی است. 

نبردهای 6 امتیازی
تیم شهرخودرو بعد از بازی فردا و در بدترین زمان ممکن به 
تراکتور خورده است. شــاگردان مصطفی دنیزلی سه بازی 
اخیرشان مقابل صنعت نفت آبادان، استقالل و سپاهان را واگذار 
کردند و انگیزه های زیادی را برای پیروزی مقابل شهرخودرو 
دارند. در هفته بعد با اینکه شهرخودرو میزبان نفتی های آبادان 
خواهد بود اما خود یحیی گل محمدی هم می داند که روز سختی 
را پیش رو دارد. اما بدون شک بیشتر نگاه ها در هفته سیزدهم 
به بازی استقالل با شهرخودرو معطوف خواهد شد؛ جایی که 
سیدمهدی رحمتی دروازه بان شهر مشهدی مقابل تیم سابقش 
قرار خواهد گرفت. اهمیت و حساســیت این بازی آنقدر باال 
خواهد بود که شاید خیلی نیازی نباشد که بدانیم از بازی های 
قبلی شان چند امتیاز گرفته اند. سپاهان هم مثل شهرخودرو 
بازی های سختی را پیش رو دارد. او قبل از مصاف با شهرخودرو 
باید با استقالل و نساجی هم بازی کند. این دو تیم که در حال 
حاضر جایگاه اول و دوم در جدول را به خود اختصاص داده اند 
تقابل شان هم حساسیت بسیاری خواهد داشت. سپاهان که تا 
امروز در قامت یک مدعی ظاهر شده باید برای حفظ جایگاهش 

در بازی های رودررو به پیروزی برسد.

استقبال تماشاگران
بدون شک تماشاگران مشهدی با توجه به برگزاری بازی در 
یک روز تعطیل استقبال زیادی از این بازی خواهند داشت به 
ویژه که بازیکنان و کادر فنی شهرخودرو در روزهای گذشته 
با تبلیغات وسیع در شبکه های اجتماعی از آن ها خواسته اند 
شاگردان گل محمدی در این دیدار را تنها نگذارند. از این رو اگر 
مشکل به وجود آمده در سایت بلیت فروشی باشگاه برطرف شده 
باشد مشهدی ها می توانند یک روز پرتماشاگر را برای تنها تیم 
شهرشان رقم بزنند و از نزدیک شاهد موفقیت تیم مورد عالقه 

خود در ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد باشند.

ایسنا: معاون مستعفی توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان با اشاره به هجمه های اخیر علیه 
خود گفت که »می خواهند من هیچ جایی نباشــم« و در 
این مسیر، حتی برخی همه تالش خود را کردند تا تأیید 

صالحیت ها هم صورت نگیرد.

تأیید صالحیت کاندیداها 
محمدرضا داورزنی در پاســخ به اینکه مطرح می شود 
شما به عنوان معاون وزیر ورزش و فردی که کاندیدای 
ریاست فدراسیون والیبال است در بررسی صالحیت ها 
نقش داشــته اید؟ توضیح داد: اصاًل چنین مســئله ای 
صحت نــدارد. آیا تأییــد صالحیت ها را بنــده انجام 
می دهم؟ این دســتگاه های امنیتی کشور هستند که 
صالحیت ها را تأیید می کنند و این مسئله ارتباطی به 
بنده ندارد. اگر کســی هم اعتراضی دارد می تواند این 
اعتراض را بــه وزارت ورزش و جوانان ببرد تا اگر الزم 
است بررسی مجددی صورت گیرد و تأیید صالحیتی 

انجام شود. 

داستان سعید موالیی 
داورزنی در ادامه در مورد صحبت های مطرح شده از سوی 
آرش میراسماعیلی-رئیس فدراسیون جودو- مبنی بر 
اینکه فدراسیون متبوعش مخالف اعزام سعید موالیی به 
رقابت های قهرمانی جهان بوده و معاون ورزش قهرمانی 
و حرفه ای وزارت ورزش مجوز اعزام مالیی به رقابت های 
قهرمانی جهان را صادر کرده است، یادآور شد: شنونده 
باید عاقل باشد. اساساً وزارت ورزش و جوانان به خودی 
خود تعیین نمی کند که چه کسی به مسابقات و اردوها 
اعزام شــود، ســاالنه حدود 1۵ تا 20 هزار ورزشکار به 
مسابقات و اردوهای برون مرزی اعزام می شوند و متقاضی 

این اعزام ها فدراسیون های مختلف هستند. شورای برون 
مرزی نمی گوید که چه کسی به مســابقات اعزام شود 
و این اساساً در شــأن شــورا و معاونت قهرمانی وزارت 

ورزش نیست.
داورزنی افزود: درخواســت کننده اعزام سعید موالیی 
به رقابت هــای قهرمانی جهان در ژاپن نیز فدراســیون 
جودو بود و پس از آن شــورای برون مرزی مجوز اعزام 

را صادر کرد. 

واکنش به هجمه های اخیر
وی با اشــاره به هجمه های چند وقت اخیر، تصریح 
کرد: سه سال اســت در واکنش به هر چه می گویند 
و هر بداخالقی که دارند ســکوت کــرده ام. والیبال 
موفق ترین رشــته ورزش کشــور در تاریخ است و 
در این ســه ســال بداخالقی های مختلفی توســط 
برخی افــراد صورت گرفت اما باز هــم واکنش بنده 

سکوت بود.
معاون سابق توســعه قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
و جوانان در پاســخ به اینکه آیا مخالفان وی هدفشــان 
عدم حضور در وزارت ورزش یا فدراسیون والیبال است، 
گفت: این هجمه ها علت دارد و می خواهند که من هیچ 

جا نباشم.

علت استعفا 
داورزنی در ارتباط با استعفایش از معاونت توسعه قهرمانی 
و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و ثبت نام در انتخابات 
ریاست فدراســیون والیبال نیز، عنوان کرد: با توجه به 
شرایط موجود در والیبال احســاس کردیم که در حال 
حاضر باید به این رشــته ورزشی کمک کرد تا والیبال از 

ریل موفقیت های خود خارج نشود.

شهرخودرو - گل گهر ،فردا درمشهد

یحیی شاگرد  اول ثلث اول می شود؟
داورزنی سکوتش را پس از استعفا شکست

می خواهند هیچ  جا نباشم

سینا حسینی : مهدی تاج شامگاه آدینه گذشته در مشهد وقتی 
برابر خبرنگاران مشهدی نشست تا درباره اتفاقات رخ داده در 
فوتبال ایران صحبت کند، به نکته کلیدی و مهمی درباره تغییرات 
در بدنه مدیریتی فوتبال ایران اشاره کرد و تأکید داشت به جز 
رفتن سعید فتاحی برخی تغییرات دیگر هم در تیم مدیریتی 
فوتبال رخ خواهد داد.  هرچند آن شب مهدی تاج درباره سایر 
تغییرات احتمالی در فوتبال هیچ حرفی نزد اما صبح روز شنبه 
اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی و روز بعدش تورگ 
رئیس کمیته اخالق از سمت خود استعفا داد تا سونامی تغییر و 
برکناری در فوتبال ایران آغاز شود، اما این پایان تغییرات نیست 

بلکه منابع خبری نزدیک به فدراسیون فوتبال مدعی هستند این 
فاز تغییرات همچنان ادامه خواهد داشت و برخی رؤسای دیگر 
کمیته های اجرایی فدراسیون فوتبال نیز از کار کنار خواهند رفت. 
مهدی تاج ساز و کار تغییرات را امری طبیعی قلمداد کرد و مدعی 
شد جا به جایی حق هر مدیری است و باید به آن احترام گذاشت 
اما کامالً پیداست که این تغییرات بی دلیل نیست در صورتی که 
اگر بنا به تغییرات اساسی و بنیادین بود رئیس فدراسیون در 
خصوص دبیرکل فدراسیون فوتبال تصمیم گیری می کرد و 
تکلیف جانشین محمدرضا ساکت را روشن می کرد اما این اتفاق 
رخ نداد چون تاج بابت آن تحت فشار نبود اما در خصوص افرادی 

چون سعید فتاحی، اسماعیل حسن زاده و تورگ زیر فشار بود.
اما داستان پشت پرده از چه قرار بود که این استعفاهای سریالی 
و برکناری ها رخ داد؟ فشــار اصلی برای این تغییرات از جانب 
نهادهای باالدستی ورزش کشور بوده است به شکلی که برخی 
مسئوالن ارشد ورزشــی به تاج پیشنهاد می دهند که مشکل 
پرداختی به مارک ویلموتس به شرطی از سوی وزارت ورزش 

تأمین خواهد شد که برخی کمیته ها دستخوش تغییرات شود.
چهره های رسانه ای با انتشار این خبر از مسئوالن وزارت ورزش 
و مهدی تاج خواستار ارائه توضیحات شفاف و بی پرده شدند اما 
هیچ پاسخی در این رابطه منتشر نشد تا ابهامات در این میان باقی 
بماند، اما از توییت مازیار ناظمی که درباره پرداخت قسط قرارداد 
ویلموتس منتشر شد کامالً مشخص است که وزیر ورزش بدون 
مقدمه به این ماجرا ورود پیدا نکرده و پس از اطمینان از قطعی 
اجرایی شدن خواسته هایش مشکل مهدی تاج در پرداخت به 

ویلموتس را انجام داده است.
اگر مهدی تاج به دنبال ایجاد تغییرات مدیریت و اســتفاده از 
اختیارات قانونی خود بود جا داشت قبل از تغییرات وسیعی به 
این شکل اعضای کمیته داوران تعیین شوند تا کمیته داوران و 
دپارتمان داوری تنها توسط هدایت اهلل ممبینی اداره نشود تا او به 

تنهایی برای جامعه داوری تصمیم گیری کند.
بدون تردید بالتکلیفی ارکان انضباطی فوتبال و پشت خط 
ماندن پرونده های پر تعداد انضباطــی فوتبال ایران نه تنها 
می تواند سرنوشت ناخوشایندی برای فوتبال ما در برداشته 
باشد بلکه تبعات سنگین و پر هزینه ای را برای مهدی تاج به 

همراه خواهد داشت.

نیل جونز/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: مدافع هلندی 
لیورپول پس از کســب عنوان بهترین بازیکن در دوازدهمین 
دوره فهرست ۵0 بازیکن برتر به انتخاب سایت گل، در مصاحبه 
ای اختصاصی نیز با این ســایت معتبر حاضر شد. ویرجیل فن 
دایک نخستین بازیکن از لیورپول، نخســتین مدافع، دومین 
بازیکن از لیگ برتر انگلیس و دومین بازیکن هلندی اســت که 
این جایزه را به خود اختصاص می دهد. در زیر مصاحبه فن دایک 

را مرور می کنیم:

  مدتی است که در رقابت با بهترین بازیکنان 
دنیا برای جوایز مختلف هســتی؛ این گونه 
مبارزه با بازیکنان افســانه ای مانند مسی و 

کریستیانو رونالدو چه حسی به تو می دهد؟
شاید اکنون بزرگی اتفاقات اخیر را نتوانم درک کنم. 
این رویدادها دائماً اتفاق می افتد و من تالش می کنم 
تمامی آن ها را جذب کنم. اما مسلماً زمانی خواهد 
رسید که متوجه خواهم شد واقعاً چه اتفاق جالبی 

در جریان است.

  پس از خروج از هلنــد، در ابتدا در 
ســلتیک نامی برای خود دست و پا 
کردی؛ از دوران فوتبالت در گالسکو 

برایمان بگو.
چه دورانی را در سلتیک گذراندم! اهمیت هر 
بازی را با تمام وجود درک می کردم. چون هر 

بازی که به میــدان می رفتیم همه از ما انتظار 
داشتند که پیروز باشیم. شکل بازی ما در این تیم 

خیلی متفاوت بــا تیم های قبلی ام بود. ما در بیشــتر 
بازی ها بیش از 60 درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتیم و 

دائماً در حال حمله بودیم.

مدافع سوئدی منچستریونایتد در اینستاگرام خود به 
انتخابش به عنوان بهترین بازیکن سال کشور سوئد 
واکنش نشان داد. ویکتور لیندلوف که برای دومین 
سال پیاپی این جایزه را کسب کرده و به چندین سال 
حکمرانی زالتان ابراهیموویچ در کسب آن پایان داده، 
در پست خود به همراه عکسی از این جایزه، از مفتخر 
شدنش و حس و حال عجیب خود می گوید. چندین 
تن از هم تیمی های باشگاهی او از جمله داوید دخه آ و 

آنتونی مارسیال نیز به او تبریک گفته اند.

بازیکن اسبق تیم ملی و پرسپولیس، از کار خیر اخیر خود 
در پستی اینســتاگرامی رونمایی کرد. مهرداد میناوند 
برای شاد کردن دل پســر بچه ای به نام محمدرضا که با 
یک بیماری عجیب دســت و پنجه نرم می کند شرایطی 
را فراهم آورد تا بتواند دیــداری را با محبوب خود یعنی 
علی کریمی داشته باشد. به گفته میناوند، کریمی حتی 
نیم ساعت زودتر در این قرار حاضر شد و با همدیگر تولد او 
را جشن گرفتند تا این پسر از شرایط روحی بسیار خوبی 

بهره مند شود.

مهرداد میناوندویکتور لیندلوف
ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی کشورمان 
در چند استوری اینســتاگرامی سخنان عبرت 
آموزی که مطمئنا با حال و هوای شــرایط او نیز 
همخوانی دارد منتشر کرده است. در یکی از این 
استوری ها محمد بنا می گوید: »مردم، وقتی به 
آن ها خوبی می کنید معموال فراموش می کنند 
از شــما قدردانی کنند، اما وقتی اشتباهی در 
موردشان مرتکب می شــوید گله و شکایت را 

هرگز از یاد نمی برند.«

ستاره سابق تیم های بارسلونا و تیم ملی اسپانیا که 
هم اکنون در تیم ویسل کوبه در جی لیگ ژاپن توپ 
می زند، با برگزاری یک کنفرانس خبری خداحافظی 
رسمی خود از جهان فوتبال را اعالم کرد. داوید ویا که 
رکورددار گلزنی در تاریخ تیم ملی اسپانیاست و یکی 
از اصلی ترین عوامل موفقیــت های الروخا در دهه 
گذشته محسوب می شود، ســه هفته دیگر تا پایان 
فصل لیگ ژاپن ادامه می دهد و بعد از آن کفش هایش 

را برای همیشه خواهد آویخت.

داوید ویامحمد بنا

فدراسیون سرپرست ها

تاج با کیِش وزیر، مهره ها را جابه جا کرد؟

ضد  حمله

هشدار AFC به بازیکنان عراق 
ورزش: کنفدراســیون فوتبال آســیا قبل از دیدار حساس عراق برابر 
ایران به بازیکنان تیم ملی عراق هشــدار داد که دست به هیچ حرکت 
سیاســی نزنند. بعضی از فعاالن حقوق بشــر در عراق به بازیکنان این 
کشور پیشنهاد داده بودند که در دیدار برابر تیم ملی ایران برای اعتراض 
سیاسی از ماســک اســتفاده کنند. نمادی برای حمایت از معترضان 

اعتراضات اخیر در عراق.

استراماچونی: اعتراض من برای بهبود شرایط 
باشگاه است

ورزش: سرمربی استقالل در حاشیه همایش بین المللی فوتبال کلینیک 
به سؤاالت خبرنگاران پاســخ داد. آندره آ استراماچونی در پاسخ به این 
پرسش که آیا پس از اعتراض هایش در بازی صنعت نفت آبادان، فتحی 
با او صحبت کرده اســت، گفت: نه، من هنوز فرصت این را پیدا نکردم 
که با آقای فتحی صحبت کنم ولی بی گمان با او دیدار خواهم داشت. 
ما استقالل، یکی از برترین تیم های آسیا با طرفداران میلیونی هستیم. 
باید توقعاتی که از ماست، بر مبنای امکانات و حمایتی که از ما می شود 
باشــد. ما نمی توانیم توقع 100 داشته باشیم در حالی که حمایت از ما 
20 است. هدف من این است که باشگاه را به صورت کلی ارتقا دهیم و 
پیشــرفت کنیم. اعتراضی که من می کنم، اعتراض منفی نیست، بلکه 
اعتراض مثبت است برای بهبود شرایط باشگاه من فکر می کنم هر که 

استقالل را دوست دارد مانند من فکر می کند.

دیدار دوستانه تیم ملی امید قطر با ایران
ورزش: تیم ملی فوتبال امید قطر در دیداری دوستانه در ماه نوامبر به 
مصاف امیدهای ایران خواهد رفت. به نقل از الرای، تیم ملی فوتبال قطر 
خود را آماده رقابت های زیر 23 سال آسیا در تایلند می کند. این رقابت ها 
قرار است که از 8 تا 26 ژانویه سال بعد در تایلند برگزار شود و تیم های 
برتر به المپیک توکیو 2020 هم راه پیدا خواهند کرد. تیم ملی فوتبال 
قطر برای آمادگی هر چه بیشتر حضور در این رقابت ها سه دیدار دوستانه 
را برگزار خواهد کرد که یکی از آن ها برابر تبم ملی امید ایران خواهد بود.

تابش: آپشن قرارداد ۶ پرسپولیسی
۵۰ میلیارد است

ورزش: مدیرعامل ســپاهان می گوید که آپشــن قــرارداد 6 بازیکن 
پرســپولیس برابر با کل بودجه زردپوشان اصفهانی است. تابش درباره 
مصاحبه ای که از او منتشر شد مبنی بر اینکه آپشن قرارداد 6 بازیکن 
پرســپولیس به اندازه کل بودجه سپاهان اســت، توضیح داد: من این 
صحبت را بدون مقدمه نگفتم. از من ســؤال کردند که آقای کالدرون 
گفتند بازی ها مهندســی  شده اســت و به تیم متمول اصفهانی اشاره 
کردند. ما هم گفتیم که اگر متمول هســتیم، شــما کــه از ما خیلی 
ثروتمندتر هســتید. چون در یک برنامه زنده تلوزیونــی دیدم که 6 
بازیکن پرســپولیس ۵0 میلیارد تومان آپشــن دارند، ولی کل بودجه 
ما ۵0 میلیارد است. این در حالی است که ۵0 میلیارد تومان برای 80 
تیمی است که ســپاهان در اختیار دارد ولی برخی باشگاه ها تنها یک 

تیم فوتبال دارند.

تکذیب نامه فسخ قرارداد کالدرون
از سوی مسئوالن پرسپولیس 

ورزش: دیروز شایعه ارسال دو نامه از سوی گابریل کالدرون به باشگاه 
پرسپولیس برای پیگیری مطالباتش منتشر شد و این ذهنیت به وجود 
آمد که سرمربی آرژانتینی سرخ پوشــان قصد فسخ قراردادش را با این 
باشگاه دارد. اما مسئوالن باشگاه این مســئله را قویاً تکذیب می کنند. 
حسین قدوسی مدیرروابط عمومی باشگاه پرسپولیس در این خصوص 
گفت: ارسال نامه از سوی آقای کالدرون به باشگاه را قویاً تکذیب می کنم 
چرا که او هیچ نامه ای نداده و فقط در دو جلســه اخیــری که با آقای 
انصاری فرد داشت در خصوص مسائل مالی صحبت کرد. وی ادامه داد: 
کالدرون بیشــتر پیگیر مطالبات بازیکنان بود اما آقای انصاری فرد در 
جلسه ای به او اطمینان داد که به زودی مطالبات اعضای تیم پرداخت 

خواهد شد. 

پاداش گلزن عراق به ایران؛ یک آپارتمان!
ورزش: یک تاجر عراقی اعالم کرده بــه هر بازیکنی از تیم ملی فوتبال 
کشــورش که به ایران گل بزند، یــک آپارتمان در مرکــز بغداد هدیه 
می دهد. با اعالم رسانه »عراق اســپورت«، یکی از تاجران عراقی برای 
روحیه دادن به شاگردان سرچکو کاتانچ در این مسابقه، اعالم کرده به 
هر یک از بازیکنان تیم ملی عراق که به ایران گل بزنند، یک آپارتمان به 

ارزش 90 هزار دالر در مرکز بغداد هدیه می دهد. 

تساوی تیم ملی فوتبال امید مقابل اندونزی
ورزش: تیم ملی امید در نخستین دیدارش در اردوی اندونزی، به مصاف 
تیم میزبان رفت و به تساوی یک بر یک مقابل این تیم رضایت داد. ابتدا 
اندونزی در دقیقه 27 دروازه معراج اسماعیلی را گشود اما در ادامه بازی 
ایران روی دروازه حریف فشار وارد کرد و در دقیقه 68 توسط محمدرضا 

آزادی، بازیکن ملی پوش تراکتور به گل تساوی دست یافت.

غیبت حاج صفی مقابل شهرخودرو
ورزش: سرمربی تراکتور گفت: در آســتانه دیدار با شهرخودرو خبری 
آمد که حاج صفی مصدوم شده و او را در اختیار نداریم. ما نمی دانیم تا 
آغاز بازی مشکلی خواهیم داشت یا نه ولی در ادامه این موضوع مشخص 
می شود. هر شرایطی که پیش بیاید پرشورها خیالشان راحت باشد چون 
ما از پس مشــکالت بر می آییم. دنیزلی در پایان درباره فشارهایی که 
برخی دالالن به باشگاه وارد کردند که دنیزلی برکنار شود، تصریح کرد: 

چه کسانی بودند؟ ما با دالالن کاری نداریم.

زمان پرداخت به پرسپولیسی ها مشخص شد
ورزش: باشگاه پرســپولیس تا اینجای فصل فقط 12 درصد از مبالغ 
قرارداد بازیکنــان و مربیان خود را پرداخت کرده اســت، در حالی که 
تعدادی از سرخپوشان هنوز 30 تا 40 درصد قرارداد فصل پیش خود 
را از این باشــگاه طلبکارند. با توجه به همین مســئله مدیریت باشگاه 
پرســپولیس در نظر دارد تا اواسط هفته آینده بخشــی دیگر از مبالغ 

قرارداد اعضای این تیم را پرداخت کند.
این در حالی است که به زودی زمان دریافت قسط دوم قرارداد گابریل 
کالدرون هم فرا خواهد رسید و از این رو طلب وی از باشگاه پرسپولیس 
خیلی سنگین خواهد شــد. دریافتی او تا به امروز 2۵ درصد قسط اول 

قراردادش بوده است.

منهای فوتبال

مقدماتی یورو ۲۰۲۰
بوسنی - ایتالیا

   جمعه ۲4 آبان - ساعت: ۲3:۱۵ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

نگاهی به لیگ برتر بسکتبال کشور
آیا تیم ها نتیجه گرا شده اند؟

علی عبداحد: از آنجایی که کاروان لیگ برتر بسکتبال ایستگاه های 
آغازین را طی می کند، طبیعتاً تیم ها هنوز محک جدی نخورده اند و در 
ادامه مسابقات، دیدارهای پرماجرایی خواهند داشت. آنچه جداول سه 
هفته دور رفت نمایش می دهند مؤید این دیدگاه است. به عنوان مثال تیم 
پاالیش نفت آبادان )قهرمان فصل قبل( در وقت اضافه دوم )اورتایم( با 
نتیجه 91 بر 90 از سد تیم اکسون تهران )تیم تازه وارد لیگ برتر( گذشت. 
در دیداری جذاب بین دو تیم مهرام تهران و شیمیدر قم، مهرامی ها در 
ثانیه های پایانی 83 بر 82 پیروز شدند. تیم توفارقان  آذرشهر، دیگر تازه 
وارد به مسابقات که شکست سنگینی مقابل آویژه صنعت پارسا مشهد 
)86 بر 66 ( متحمل شده بود، در بازی مقابل ذوب آهن اصفهان 77 بر 
74 پیروز شد. تیم آویژه صنعت پارسا مشهد نیز در جدالی تحسین برانگیز 
مقابل شهرداری گرگان )نایب قهرمان فصل گذشته  بازی را )87 بر 83( 
میلیمتری واگذار کرد تا بازنده ای سربلند باشد.  آنچه می تواند نزد اهالی 
بسکتبال یک بحث فنی و چالشی باشد این است که، وقتی تعدادی از تیم ها 
برای پیروزی متکی به مهارت های فردی و تکنیکی بازیکنان خارجی خود 
هستند، ضمن فاصله گرفتن از تاکتیک های تیمی، به نظر می رسد که تفکر 
کادر فنی تیم ها را به سوی فقط نتیجه گرایی سوق می دهد و مضافاً سبب 
بی انگیزگی بازیکنان ایرانی می شود که این روند به سود جوانان ایرانی و 
آینده بسکتبال ملی نخواهد بود مگر اینکه توان فنی و داشته های بازیکن 
خارجی در گردونه تاکتیک های تیمی قــرار گیرد. برنامه هفته چهارم 

پنجشنبه 23 آبان. همه دیدارها ساعت 16 انجام می شود.
نیروی زمینی- پاالیش نفت آبادان 

مهرام تهران- شورا و شهرداری تهران 
شهرداری بندرعباس- آویژه صنعت پارسا مشهد 

صنعت مس کرمان- اکسون تهران 
شهرداری گرگان- رعد پدافند شهرکرد 

توفارقان آذرشهر – شیمیدر قم 
پتروشیمی بندر امام- ذوب آهن اصفهان

شکست پشت شکست در مسابقات هندبال 
باشگاه های آسیا 

محمدرضا خزاعی: درآخرین روز از مرحله مقدماتی بیست و دومین 
دوره مسابقات هندبال باشگاه های آســیا، هردو نماینده کشورمان 
بازهم شکست خوردند. فوالدمبارکه ســپاهان چهارمین شکست 
را مقابل تیم باربار بحرین پذیرفت تا بــا 2 امتیاز حاصل از یک برد، 
درمکان پنجم گــروه B قرارگرفت تا بدتریــن نتیجه تاریخ حضور 
این تیم اصفهانی درهندبال باشگاه های آســیا رقم بخورد.زاگرس 
اسالم آباد در آخرین بازی خود در مرحله گروهی مقابل تیم اس کی 
هاوکس، کره جنوبی، شکست سنگین »22-3۵« راپذیرفت تا بدون 
امتیاز درمکان آخرگروه A قرارگیرد و همراه سپاهان و العربی کویت 

رقابت برسرکسب عناوین نهم تا یازدهم را ادامه دهد.
امروز تیم ها اســتراحت می کنند و فردا جمعه 24 آبان مســابقات 
ضربدری برگزارخواهدشد که زاگرس باید با العربی کویت بازی کند.

شکست پیام در مهران
 ورزش: تیم پیام در ادامه رقابت لیگ برتر والیبال در مشهد شکست 
خورد. شاگردان خداوردی در ســالن خالی از تماشاگر مقابل کاله 
مازندران با نتیجه 3 بر صفر بازی را واگذار کردند.در سایر دیدارهای 
مهم شهرداری ورامین 3 بر صفر از سد شــهرداری گنبد گذشت و 

سایپا 3 بر صفر شهروند اراک را شکست داد.

امیری طالیی شد و سهمیه پارالمپیک گرفت
ورزش: در ادامه هفتمین روز از رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی 
جهان  در امارات، دقایقی پیش حامد امیری در رشــته پرتاب نیزه 
کالس F۵3/۵4 با ثبت رکورد 29.77 قهرمان شد و توانست سهمیه 

بازی های پارالمپیک توکیو 2020 را بدست آورد.
همچنین در ماده پرتاب دیسک کالس F11 مردان، مهدی اوالد  با 
رکورد 41.18 متر پس از ورزشکارانی از برزیل و ایتالیا در رده سوم 
قرار گرفت و موفق به کسب مدال برنز شد. همچنین مهناز امینی در 
رقابت های پرتاب وزنه کالس F۵7 پنجم شد و از کسب سهمیه باز 
ماند. نفرات اول تا چهارم هر ماده موفق به کسب سهمیه پارالمپیک 

توکیو می شوند.

بازار بزرگ، قهرمان جام نوزدهم کشتی فرنگی
ورزش: نوزدهمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی با برگزاری دیدار فینال 

بین تیم های بازار بزرگ ایران و سیناصنعت ایذه در یزد به پایان رسید.
درحالی  که مسئوالن فدراسیون از جمله حمید سوریان، حسن رنگرز و 
عبدالمهدی نصیرزاده در سالن حضور داشتند، تیم بازار بزرگ ایران با در 
اختیار داشتن کشتی گیران مطرحی همچون سعید عبدولی و مهدی 

علیاری توانست 8 بر 2 برنده فینال باشد و قهرمان این دوره لقب بگیرد.

انوشیروانی: 
علی حسینی را راحت از دست می دهیم

ورزش: نایب قهرمان سابق المپیک گفت: مگر چند سعید علی حسینی 
ساخته ایم و یا می توانیم بسازیم که به راحتی او را از دست بدهیم، با این 

حال داریم سعی می کنیم این وزنه بردار را از تصمیمش منصرف کنیم.
سجاد انوشیروانی درباره خداحافظی سعید علی حسینی از وزنه برداری بیان 
کرد: من احترام زیادی برای کادر فنی تیم ملی قائل هستم و نمی خواهم در 
کار آن ها دخالت کنم اما اگر من در کادر فنی بودم، سعید علی حسینی را از 
دست نمی دادم. با وجود اینکه هشت سال نبود و مقداری هم سنش باالست 
اما ظرفیت باالیی دارد و اگر من بودم تا سال 2022 برای او برنامه ریزی 

می کردم و فقط باید از او مواظبت می شد تا آسیب نبیند.

  پس از 
اسکاتلند 
برای نخستین بار 
به انگلیس رفتی و به تیم 
ساوتهمپتون پیوستی 
که توسط سرمربی سابقت 
و اسطوره فوتبال هلند 
یعنی کومان هدایت 

می شد.

بازی در لیگ برتر انگلیس همیشه برای من رؤیا بوده است. به 
نظرم در زمان مناسبی به این لیگ آمدم و به باشگاه مناسبی 
نیز پیوستم. زیرساختار این باشگاه بســیار خوب بود و البته 
حضور رونالد کومان نیز دلیل اصلی دیگــری بود که به آنجا 
رفتم. من چیزهای زیادی در ساوتهمپتون یاد گرفتم، قدم های 
بلندی برداشتم و همیشــه از فرصتی که به من در آنجا داده 

شد سپاسگزارم.

  پس از درخشش در ســاوتهمپتون تیم های بزرگ 
زیادی از جمله چلســی و منچسترسیتی برای خرید 
تو عالقه نشــان دادند اما تو هدفت را مشخص کرده 
بودی که فقط به لیورپول خواهی رفت و به هدفت نیز 

رسیدی. تصمیمت بر چه مبنایی بود؟
من این تصمیم را به دالیل مختلفی گرفتم. چیزی که در قلبم 
احساس می کنم همیشه برایم مهم ترین ارزش را دارد و از همان 
لحظه ای که متوجه شــدم لیورپول برای خرید من عالقه دارد 
احساس خوبی داشتم. مسلماً باشگاه های دیگری نیز که من را 
می خواستند احساس خوبی می داد و مفتخر شده ام از عالقه شان، 
اما لیورپول بــه خاطر فاکتورهای مختلف از جمله ســرمربی، 
بازیکنان، سیستمی که فوتبال بازی می کنند، طرفداران، فرهنگ 
باشگاه و نگاه خوب به حال و همین طور به آینده بسیار قدرتمند 
بود. همیشه برایم مهم بوده که در آینده باشگاه نقشی داشته باشم 

و در این دو سال همه چیز خوب پیش رفته است.

  در مورد خوب پیش رفتن در لیورپول گفتی؛ 
دو فینــال اروپا که یک قهرمانی داشــت و یک 
فصل در لیگ برتــر که با وجود رکوردشــکنی 
از نظر کســب امتیاز عنوان قهرمانی را کســب 
نتظار چنیــن عملکردی را از خود  نکردید. آیا ا

و تیمت داشتی؟
وضاع  ر نداشــتم که ا نتظا نه بگویم ا گر بخواهم صادقا ا
یــن دلیل بر آن  ما خب ا به این خوبــی پیش بــرود. ا
نیســت که راحت طلبی پیشــه کنیم چون می دانم که 
مه دهیم و پیــش برویم چون  دا باید به تالش خــود ا
نــگاری همه چیز خراب  به محض کوچک ترین ســهل ا

هد شد. خوا

  پیش از برگزاری دیدار فینال فصل گذشــته لیگ 
قهرمانان، ویدئویی از برگزاری کنسرت جیمی وبستر 
در شهر مادرید در حضور ۵۰ هزار نفر منتشر شد که 

آهنگی را با نام فن دایک خواند.
چه آهنگی بود و ویدئویی که از آن کنسرت بیرون آمد عجب 
ویدئویی از آب در آمد! برخی از اعضــای خانواده من در بین 
تماشاگران بودند. شب قبل از فینال پس از شام این ویدئو را 
دیدم و باید می خوابیدیم اما من دیگر نمی توانســتم بخوابم. 
فقط می خواستم جام را بدســت بیاورم و بروم در بین آن ها 

جشن بگیرم.

  از بازی فینال مقابل تاتنهام بگو.
هنوز آن لحظات در ذهن من داغ است. زمانی که متوجه 
شدم همه چیز تمام شــده و بر روی زمین دراز کشیدم. 
زمانی که سوت پایان بازی توســط داور به صدا در آمده 
بود و از شــدت خوشحالی در چشــمانم اشک جمع شده 
بود. این نتیجه پاسخی به تمام تالش های سختی بود که 
انجام دادیم. بســیاری از بازیکنان ما راه آســانی را برای 
رســیدن به آن جایگاه طی نکرده بودنــد. به عنوان مثال 
اندی رابرتسون و جایی که از آن آمده بود و جایی که االن 

هست باورنکردنی است.

  شکست در دیدار فینال فصل قبل از آن چه تأثیری 
در این فینال بر روی شما گذاشت؟

اینکه در صف پس از فینال منتظر باشید تا مدال نقره بگیرید 
بدترین حس ممکن اســت. قبل از فینال مادرید می دانستم 
که دیگر نمی خواهــم این حس را تجربه کنــم. در آن بازی 
می دانســتم که باید هر چه در توان داریم بگذاریم و هر طور 
که شده جام را بدســت بیاوریم؛ چون این تجربه ای است که 
هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد. بازیکنان زیادی در تاریخ در 
اروپا قهرمان نشده بودند و اکنون ناممان را در تاریخ لیورپول 

ثبت کردیم.

  مسلمًا داستان تو و دیگر بازیکنان با یورگن کلوپ 
نیز باید جالب باشد.

من بدون شــک رابطه ویژه ای با کلوپ دارم و همیشــه از او 
متشــکر خواهم بود که هر کاری از دســتش بر میامد انجام 
داد تا من به لیورپول بیایم. او یک سرمربی فوق العاده و کامل 
با برنامه های مشــخصی در ذهنش اســت. توانایی ارتباط با 
بازیکنانش نیز بی نظیر اســت. او همیشــه بر طبق غرایزش 

صحبت می کند و همیشه هم درست می گوید.

امروز ساعت ۱7:3۰حساس ترین بازی ایران 
در انتخابی جام جهانی مقابل عراق

مأموریت ؛
بردن در»اردن« 

فن دایک پس از انتخاب به عنوان برترین بازیکن سایت گل

انتظار این اوضاع را نداشتم!

مقدماتی جام جهانی
عراق - ایران
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فرهنگ و هنر

خبر

 بشنو، هدیه بده، جایزه ببر!
برگزاری پویش »سالم بر محمد )ص(« در مشهد 

فرهنگ و هنر: نشر »قناری« 
صوتی  کتــاب  تولیدکننــده  
به مناســبت هفتــه  کتاب و 
کتابخوانی که مصادف با والدت 
حضــرت محمد)ص( اســت، 
پویش »سالم بر محمد )ص(« 
را در سینماها و کتابفروشی های 

منتخب برگزار می کند. ناشــر یاد شــده در این پویش فرهنگی کتاب 
صوتی »سه کاهن« را در سینما هویزه مشهد همزمان با اکران فیلم ها در 

پنجشنبه و جمعه  بین دوستداران فرهنگ و هنر توزیع می کند.
کتاب صوتی »سه کاهن« به قلم مجید قیصری و گویندگی فریبا فصیحی 
در هفت ســاعت تولید شده اســت. این کتاب داستانی جذاب در مورد 
ترور پیامبر اســالم)ص( توسط سه کاهن در سن چهار سالگی است که 
با فداکاری حلیمه نافرجام می ماند. »سه کاهن« برنده جایزه بین المللی 

اوراسیا در سال ۲۰۱۸ شده است.
پویِش »سالم بر محمد )ص(« نذر در گردش است. افرادی که این کتاب 
صوتی را هدیه می  گیرند، پس از شنیدن و لذت بردن از محتواِی جذابش، 
آن را به آشنایان و دوستان خود هدیه دهند تا دیگران هم در این پویش 
شریک باشند. این پویش مسابقه »بشنو، هدیه بده، جایزه ببر« هم دارد. 
مخاطبان پس از شنیدن کتاب صوتی می توانند به آدرس اینترنتی نشر 
جام جم به نشــانی jjp.ir  مراجعه نموده و در مسابقه شرکت کنند. به 

قید قرعه پنج ربع سکه بهار آزادی به پنج نفر هدیه داده خواهد شد.

 در قالب سلسله نشست های
 تبلیغی- ترویجی »در پناه کلمات«

»باد یمانی«  نقد و بررسی می شود
فرهنگ و هنــر: مدیرعامل 
به نشر)انتشــارات آستان قدس 
رضوی( از برگزاری نشست نقد 
و بررسی کتاب »باد یمانی« به 
همت انتشارات به نشر در تهران 
خبر داد.حسین سعیدی اظهار 
کرد: نشســت نقد و بررســی 

کتاب »باد یمانی« در قالب سلسله نشست های تبلیغی- ترویجی »در پناه 
کلمات« با حضور محمدرضا عابدی شاهرودی، نویسنده این اثر در تهران 
برگزار می شــود.به گفته مدیرعامل به نشر در این نشست نقد و بررسی 
احسان رضایی، نویسنده و منتقد ادبی و مصطفی وثوق کیا، روزنامه نگار 
و پژوهشگر به عنوان کارشناس حضور خواهند داشت.وی تصریح کرد: 
نشســت نقد و بررسی »باد یمانی« مجموعه داســتان های کوتاه درباره 
زندگی و کرامات و معجزات امام حسن عسکری)ع( که توسط انتشارات 
به نشر روانه بازار کتاب شده است، یکشنبه ۲6 آبان ماه در فروشگاه کتاب 
و محصوالت فرهنگی انتشــارات آســتان قدس رضوی)به نشر( واقع در 

تهران، خیابان انقالب، روبه روی درب دانشگاه تهران برگزار می شود.
ســعیدی با بیان اینکه حضور در این نشست برای عموم مخاطبان آزاد 
است، خاطرنشان کرد: از تمامی عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت 

می شود در نشست نقد و بررسی کتاب »باد یمانی« حضور بهم رسانند.
وی یادآور شد: »باد یمانی« عنوان مجموعه داستان های کوتاه در ارتباط 
با زندگی ائمه معصومین)ع( اســت که در جلد نخست آن با عنوان»باد 
یمانی« به ابعاد و زوایای پنهان زندگی امام یازدهم امام حسن عسکری)ع( 
می پردازد.مدیرعامل به نشــر با بیان اینکه »باد یمانی« برگرفته از منابع 
روایی و احادیث، شامل هشت داستان کوتاه با روایتی ساده و در عین حال 
جذاب و خواندنی اســت، افزود: »ماجرای درختان سیب«، »ماجرای رگ 
زدن«، »ماجرای پارچه ها«، »ماجرای شــتر«، »ماجرای ابریشم«، »ماجرای 
اسب«، »ماجرای سکه ها« و »ماجرای به دنیا آمدن« عناوین داستان های 

این کتاب را تشکیل می دهند.

دستاوردهای جشنواره »سیمرغ« چه بوده است؟
۱۰ دوره اســت به همت و با مشارکت وزارت بهداشت و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، یک دورهمی  با عنوان جشنواره بین المللی سیمرغ در 
تهران برگزار می شود. محفلی که به ظاهر با اهدافی گران سنگ همچون 
ارتقای فرهنگ و بهداشت جامعه، فرهنگ سازی، کسب حمایت و تبلیغ 
برای وزارت بهداشت با یاری گروهی از مدیران، سینماگران و هنرمندان 
کشور شکل می گیرد اما پرسش اینجاســت پس از ۱۰ دوره برگزاری، 
اکنون سیمرغ بهداشت کجای بهداشت و سینما، هنر و فرهنگ جامعه 

ایستاده و دستاوردهایش در این مدت چه بوده است؟!
حقیقت این اســت چنانچه دورهمی  سیمرغ تأثیرگذار بود و دست کم 
با آثار آسیب شناســانه اجتماعی و عملکردهای تخصصی و فرهنگی به 
شناســایی ، تحلیل و ارائه راهکار در خصوص اوضاع بهداشــتی جامعه 
می پرداخت و از طرفی دیگر راهی برای ســالمت روانی و جسمی  اندام 
آسیب دیده کشــور از زخم های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... ارائه 
می کرد و یا حتی سینماگران و هنرمندان را به تولید آثاری با مضامین 
یاد شــده تشویق می نمود و از ســویی دیگر در زمینه بهداشت عمومی 
 فرهنگ ســازی می کرد، شاید می شــد برای آن جدا از دیگر جشن ها، 
دورهمی ها و جشــنواره های فرمایشی حساب باز کرد، اما سی  مرغ بال 

و پرکنده چنین نمی نماید.
صد البته از نیت خیر طراحان و هدف گذاران نخســتین این محفل که 
خدمت به بهداشــت و ســالمت جامعه بوده و حضور و همکاری چند 
سینماگر و تئاتری خوشــنام با آن باید به نیکی یاد کرد اما مسئله این 
است که این نیت و امید در همان گام شعار  و سطحی نگری درجا می زند. 
افزون بر این پیامدها و عوارض سیمرغ غیراستاندارد و غیر تخصصی که 
به سینما هم چسبیده است باید به برخی آشپزها و مواد تهیه خوراک سی 
مرغان اشاره کرد.کافی است در رسانه ها به خبر گزینش بعضی آشپزهای 
ســینمایی و تئاتری آن و مواد پخت سی مرغ نگاهی انداخت و با دیدن 
اســامی  و چهره های آن ها به درســتی این نکته را دریافت که سی مرغ 
بهداشتی دوستان بهداشتی با همراهی چند ناآشپز و مواد تاریخ مصرف 
گذشــته، خام و غیر اســتاندارد در حال پخت و پز اســت. دودی که از 
آشپزخانه سی مرغ پزها بلند است به قدری ناخوشایند است که نه فقط 
مخاطب را از میل سی مرغ دلزده می کند که به دلیل وجود کیسه دوزان 
سینما و تئاتر در آن، او را از هر چه جشن، مرغ و سی مرغ، فیلم و سینما 
و تئاتر غیربهداشتی است بیزار می کند،بنابراین باید طرح دیگری انداخت 

و یا بساط سی مرغ را برچید!

و  بیست  کریمی   هنر/صبا  و  فرهنگ   
و  کودک  تئاتر  بین المللی  جشنواره  ششمین 
ایستگاه  به  روزهای گذشته  در  نوجوان همدان 
پایانی خود رسید، برگزیدگان خود را شناخت و 
پرونده آن تا سال دیگر بسته شد. حال باید دید 
در طول یک سال پیش رو چه تأثیرات و جریانی 
را بر تئاتر کودک و نوجوان کشور می گذارد. محمد 
جهان پا با نمایش »افسانه ماردوش« از تولیدات 
کانون پرورش فکری استان خراسان رضوی در 
این دوره حضور داشت و با نامزدی در ۱۰ بخش 
توانست چهار جایزه و سه لوح تقدیر  بدست آورد 
و دو لوح تقدیر نیز از استیژ و کانون کودک و 
نوجوان خانه تئاتر دریافت کرد. »افسانه ماردوش« 
از منظر آرای مردمی  در  بهترین نمایش  برنده 
بخش نوجوان و جایزه ویژه نمایش های دوستدار 
کودک در بخش نوجوان شد و جوایزی همچون 
بهترین  نوجوان،  بخش  در  کارگردانی  بهترین 
بازیگر مرد، بهترین طراحی صحنه و... را از آن 
خود کرده است. به همین انگیزه با جهان پا درباره 
این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به 

گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.
جهان پــا در ابتدای ســخنان خود با اشــاره به 
چگونگی برپایی جشــنواره بیست و ششم اظهار 
کرد: امســال جشــنواره از لحاظ موارد اجرایی 
و پشتیبانی همچون ســال های پیشین بود اما 
نســبت به دوره های گذشــته یک مزیت داشت 
و بخش های کودک و نوجــوان از هم تفکیک و 
به صورت مستقل داوری شدند. متأسفانه در دو 
سال گذشته بخش کودک و نوجوان با هم داوری 
می شدند که طبیعتاً این مسئله از لحاظ فنی ایراد 
داشت، چراکه این ها دو دنیای متفاوت دارند و فرم 
اجرا، سلیقه مخاطب و... در تئاتر کودک و نوجوان 
با یکدیگر فرق های قابل توجهی دارد؛ بنابراین این 
تفکیک اتفاق بســیار خوبی بود. از طرفی دیگر 
سالن های اجرا مانند سال های گذشته بخشی از 
تجهیزات خود را از تهران فراهم کرده بودند. البته 
امیدوارم همدان نسبت به فضای فیزیکی دقت و 
توجه بیشتری داشته باشد و حداقل هر چند سال 
یک بار یک سالن جدید به مجموعه هایش اضافه 
کند اما متأسفانه مسئوالن نسبت به افزایش تعداد 

سالن ها کمی  بی توجه هستند.

 جشنواره همدان
 تنها ویترین تئاتر کودک و نوجوان است

وی با اشــاره به فرصت و تمهیداتی که جشنواره 
برای نمایش هــای برگزیده ایجاد می کند، افزود: 
بــه نظرم پالتو و ســالن های همــدان همچون 
بوعلی و آوینی قابل قبولند و نســبت به شهری 
مانند همدان داشتن همین 7 ـ6 سالن غنیمت 
بزرگی است اما نکته اینجاســت اگر این امکان 
فراهم می شد که گروه ها به مدت ۱۰ روز در طول 
سال در شهر اسکان داده شوند و نمایش ها برای 
بچه ها اجرا شود، این آثار بیشتر دیده می شد و از 
طرفی موجب می شد گروه ها در همدان اجراهای 
متفاوتی داشــته باشــند و در روزهای پایانی و 
گردهمایی هنرمندان و داوری ها شــرکت کنند. 
فکر می کنم در این شــرایط فشــار کمتری به 
جشــنواره تحمیل می شود و نتیجه آن هم بهتر 

است.
جهان پا در پاســخ به این پرســش کــه جایگاه 
جشــنواره پــس از ۲6 دوره برگــزاری در تئاتر 

کودک و نوجوان کجاست، گفت: جشنواره تئاتر 
همدان تنها ویترین تئاتر کودک و نوجوان است 
و مزیتش این است که همدانی ها این جشنواره را 
بسیار جدی می گیرند به گونه ای که اگر روزی این 
جشــنواره از همدان به شهر دیگری منتقل شود 
بعید می دانم بتواند همان اتفاقی را که در همدان 
افتاد، تجربه کند زیرا این جشنواره در همه سطوح 

اجرایی در محل فعلی اش جدی گرفته می شود.
وی افــزود: به نظرم نکته قابل توجه این اســت 
که تعداد زیــادی نمایش در بخش های مختلف 
به دبیرخانه ارســال می شود و از این تعداد هفت 
یا هشت نمایش نامه مجوز حضور پیدا می کنند 
و این مســئله نشــان دهنده این است که یک 
فرایند بسیار طوالنی انجام می شود و در این میان 
هر چقدر رشــد مباحث علمی، چاپ مقاالت و 
ترجمه های جدید و برپایی کارگاه های آموزشی 
بیشتر باشــد می تواند بدنه علمی  تئاتر کودک و 
نوجوان را قوت ببخشد. اتفاقاً یکی از مزیت های 
جشــنواره امســال این بود که پیــش از برپایی 
جشنواره، کارگاه های تخصصی برگزار شد و ارائه 
مدرک به شرکت کنندگان و هنرمندان هم خیلی 
برای آن ها جذاب بــود. در کلیت تئاتر کودک و 
نوجوان به لحاظ فرم و اجرا بسیار قوی هستیم و 
اگر بدنه علمی  را پخته تر کنیم قطعاً با خالقیت و 
استعداد نابی که وجود دارد بعید می دانم مشکل 

خاصی داشته باشیم. 
این کارگردان تأکید کرد: باید قدری بیشتر روی 
نمایش نامه ها تمرکز شود. خوشبختانه چند سال 
است جشــنواره این بخش را جدی گرفته و به 
صورت مستقل مسابقه برگزار می کند و موجب 
می شود هنرمندان برای نوشتن متون تازه و خالق 
برای اجرا ترغیب شوند و هرچقدر نمایش نامه را 
در کنار بدنه علمی  جدی بگیریم، جشنواره سال 

به سال پویاتر خواهد شد.

 پاشنه آشیل جشنواره
وی با اشــاره به خروجی این جشنواره در فضای 
عمومــی  تئاتر کودک و نوجــوان عنوان کرد: به 
نظرم تنها پاشنه آشیل جشــنواره همین است 

که همه چیز فراموش می شــود و می رود تا سال 
دیگر و جشنواره ای دیگر. به نظرم مشکل بزرگ 
ما این است که مسئوالن فرهنگی و رؤسای ارشاد 
اصالً تئاتر کودک و نوجوان را جدی نمی گیرند و 

اهمیتی برای آن قائل نیستند.
 اگــر می خواهیم تئاتر کودک و نوجوان را جدی 
بگیریم باید مسئوالن به آن توجه کنند. این تئاتر 
که برای ما هنرمندان کامالً جدی است و متولیان 
فرهنگی باید به آن توجه کنند. متأسفانه مدیران 
ما در خواب خرگوشی به سر می برند در حالی که 
بزرگ ترین ابداع بشر در قرن بیستم تئاتر کودک 
و نوجوان اســت. این حرف مهمی  است، چرا که 
وقتی تئاتر کودک و نوجوان را جدی بگیریم در 
واقع در حال تربیت نسلی خالق و پویا برای جامعه 
هستیم. نسلی که می تواند در مسیر درستی قرار 
بگیرد و در بزرگسالی بیننده  تئاتر حرفه ای باشد. 
این در بحث فرهنگ ما تأثیر می گذارد. بچه هایی 
که از ســنین کودکی با نمایش نامه های خالق و 
با قهرمان های ذهنی خودشان همراه می شوند و 
زندگــی را تجربه می کنند قطعاً با اتفاق بزرگ تر 
و متفاوتی نسبت به آنچه در کتاب ها و داستان ها 
می بینند و می خوانند روبه رو می شــوند. به نظرم 
تئاتر کودک و نوجوان می توانســت رشــد مهم 
فرهنگی را در بســتر جامعه ایجــاد کند و این 
نیازمند جدی تر گرفته شــدن از سوی مسئوالن 

مرتبط با این امر است.

جهان پا تصریح کرد: متأسفانه در گذشته هرکسی 
می خواست وارد دنیای تئاتر شود به او می گفتند 
با تئاتر کودک و نوجــوان کار را آغاز کند و این 
نشان می دهد چه نگاه پایین دستی به این گونه 
نمایشی داشتند اما خوشبختانه امروز این گونه 
تئاتر به ویژه با بحث تئاتر خالق که در مدارس و 
مهدهای کودک پیگیری می شود جدی تر از قبل 

شده است. 
وی بــا اشــاره به ضــرورت حمایــت نهادها و 
ســازمان های مختلف فرهنگی و هنری همچون 
صدا و سیما از جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان 
اظهار کرد: بزرگ ترین کمک تلویزیون به تئاتر این 
است که همانند دهه 5۰ نمایش کودک و نوجوان 
را جدی بگیرد و تله تئاتر بســازد، تئاترهایی که 
با محتوا و فضــای تلویزیون ســازگاری دارد را 
حمایت کند که کمک قابل توجهی به ماندگاری 
آثار درخشــان تئاتری می کند. یا حتی در دوران 
برگزاری جشنواره نیز پای کار باشد. به طور مثال 
در ایام برگزاری جشــنواره شبکه همدان حضور 
فعال دارد اما مگر این شبکه چقدر بیننده دارد؟ به 
نظرم دبیر جشنواره باید پیگیر آن باشد و مصرانه 
از شبکه پویا، شبکه دو و شبکه امید درخواست 
پوشــش برنامه داشته باشــند و قطعاً آن ها هم 
می توانند برنامه ریزی کنند و جشنواره را پوشش 
دهند. خاطرم هست در دوره نوزدهم عموپورنگ 
در برنامه های فســتیوال حضور داشت و هر روز 
برنامه زنده روی آنتن می رفت اما این حمایت ها 

در این سال ها کمرنگ تر شده است.
جهان پا در پاســخ به این پرسش که شما جوایز 
مهمی  را از تماشاگران در جشنواره گرفته اید، برای 
شناخت مخاطب در جذب نمایش های کودک و 
نوجوان چه رویکرد و سیاســتی دارید، گفت: من 
۲۰ سال است که کار تئاتر می کنم و از این مدت6 
ســال آن را برای کارگردانان کــودک و نوجوان 
بازی کردم و هدفم این بود با بازیگری این فضا را 
بشناسم. زمانی که وارد عرصه کارگردانی شدم نیز 
تحقیقات بسیاری داشتم. به طور مثال مدت زمان 
زیادی را در کتابفروشی ها و خواندن داستان ها در 
همان فضای کتابخانه صرف می کردم تا ببینم این 

روزها بچه هــا چه کتاب هایی می خوانند و به چه 
چیزی عالقه دارند. پس از نمایش »تیستو« نگران 
بودم سمت شــاهنامه بروم و فکر می کردم شاید 
خانواده ها آن را دوست نداشته باشند و بچه ها هم 
با آن ارتباط برقرار نکند. تا جایی که پدرم می گفت 
ســریال گیم آف ترونز به شکلی شبیه شاهنامه 
ماست و بزرگ و کوچک آن را می بینند و برایشان 
جذاب اســت. ضمن اینکه با بســیاری از مربیان 
پرورشی در کانون هم صحبت کرده بودم و قصه ای 
را که بچه ها با آن ارتباط برقرار کردند جویا شدم. 
قصه ضحاک بیشــترین آمار را به خود اختصاص 
داده و قصه زال و رستم در اولویت های بعدی بود. 
وی ادامه داد: در نهایت با تحقیق و علم به اتفاقاتی 
که قرار است در این کار بیفتد جلو رفتیم و پیش 
از اینکه نمایش آغاز شــود، از طراحی صحنه تا 
طراحــی لباس و موســیقی را آماده و ســپس 
بازیگران را دعوت به همکاری کردیم. وقتی بازیگر 
با صحنــه آماده روبه رو می شــود می داند کار به 
شدت حرفه ای و حساب شده است و یاد گرفتیم 
که جدی تر به این حرفه نگاه کنیم. واقعیت این 
اســت که ما باید از خودمان شــروع کنیم و کار 
را جدی بگیریم که از ســوی مخاطب هم جدی 
گرفته شود. اگر سطحی به این قضیه نگاه کنیم 

نمی توانیم در بلندمدت هم تأثیرگذار باشیم.

 از مسئوالن ارشاد مشهد گله دارم
جهان پــا در پایان صحبت های خــود با انتقاد از 
مسئوالن تئاتر مشهد گفت: متأسفانه از مسئوالن 
فرهنگی شــهرم خیلی گالیه مندم. هیچ کس نه 
موقع رفتن و برگشــتن به جشنواره سراغی از ما 
نگرفت. این را بدانید که هرچه در تئاتر مشهد رقم 
می خورد متأثر از خود هنرمندان است و مسئوالن 
واقعاً نقشی در این میان ندارند و فقط می خواهند 
آمارها را به نام خودشــان بزنند. انجمن نمایشی 
که مــا خودمان به آن هــا رأی دادیم حتی یک 
تلفــن به من نزدند. من جزو بازیگران درجه یک 
مشهد هستم و عمرم را در تئاتر خراسان گذاشتم 
و در گروه من چند پیشکسوت نام آشنای ایران 
حضــور دارند و تعجب می کنم چرا هیچ توجهی 
نمی کنند. متأسفانه مســئوالن ارشاد مشهد در 
خواب خرگوشی هستند و امیدوارم بیدار شوند. 
تــا کی می خواهند این قدر به مســائل کودک و 
نوجوان بی توجه باشــند. هنرمنــدان ما مطالبه 
دارند، ما ســالن تخصصی تئاتر کودک و نوجوان 
نداریم، نگاه تخصصی به تئاتر کودک وجود ندارد. 
شهر مشــهد متعلق به همه ایران است و در سه 
ماه تابستان و ایام عید مردم از اقصی نقاط کشور 
به مشــهد می آیند. ما می توانیم یک پایگاه مهم 
فرهنگی نمایش کودک و نوجوان باشیم.چرا همه 
مردم فقط از ســرزمین موج های آبی و بازارهای 

مشهد استقبال می کنند؟
 تئاتر کودک هم بخشی از اقتصاد است و می تواند 
منفعت اقتصادی باالیی داشــته باشــد اما از آن 
استفاده ای نمی شود. پرســش اینجاست چرا از 
این ظرفیت خوبی که داریم اســتفاده نمی کنیم 
درحالی که می توانیم به تئاتر کودک کمک کنیم 
اما از آن غافلیم و همه توجه مان معطوف به تئاتر 
بزرگسال است، تئاتری که چه مسئوالن باشند و 
چه نباشند کار خودش را انجام می دهد اما تئاتر 
کودک و نوجوان احتیاج به حمایت دارد و اگر از 

آن حمایت نکنیم از هم می پاشد.
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جبارآذین/ منتقد سینما
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چاپ پنجم اثر »یک روز بعد از حیرانی«  به زودی روانه بازار می شود

چه خوش روزی بود 
فرهنگ و هنر: پیشــنهاد امــروز ما بــرای کتابخوانی 
زندگینامه یک شــهید مدافع حرم است. چند روز پیش 
در ســالروز شهادت شهید مدافع حرم »محمدرضا دهقان 
امیری«بود. این اثر سه ماه پیش به قلم فاطمه سلیمانی در 
قطع رقعی و ۲۹5 صفحه، توسط انتشارات شهید کاظمی 
روانه بازار شــد. با استقبال مخاطبان از کتاب زندگی نامه 
شهید مدافع حرم »محمدرضا دهقان امیری« چاپ پنجم 

کتاب در کمتر از سه ماه به زودی وارد بازار می شود. 
از این نویســنده پیش از این آثاری چــون یک روز بعد از 
حیرانی، به سپیدی یک رؤیا، زرد سرخ جامانده بر فنجان، 
خاکســتری یک کابوس منتشر شــده است. این نویسنده 
جــوان پس از طبع آزمایی در چنــد اثر دینی و همچنین 
اجتماعی این بار زندگینامه یک شهید را روایت کرده است. 
به گفته منتقدان آثار پیشــین این نویسنده با خلق زاویه 
دیدی جدید در حوزه داستان دینی قابل توجه بوده است. 
شــهید مدافع حرم »محمدرضا دهقان امیری« متولد ۲6 
فروردین ۱۳7۴ در استان تهران دیده به جهان گشود. در 
تاریخ ۲۱ آبان ماه سال ۱۳۹۴ با عنوان بسیجی تکاور راهی 
سوریه  شد و همزمان با آخرین روزهای ماه محرم الحرام در 
نبرد با تروریست های تکفیری در حومه حلب در عملیات 
محرم خلعت شهادت پوشید و در تاریخ ۲5 آبان در امامزاده 
علی اکبر چیذر به خاک سپرده شد.محمدرضا دانش آموخته 
دبیرستان علوم و معارف اسالمی امام صادق)ع( و دانشجوی 

ســال سوم فقه و حقوق اســالمی در مدرسه عالی شهید 
مطهری بود.

در بخشی از این اثر می خوانیم:
چه خــوش روزی بودی! همرزمانت برایت دو پرچم آورده 
بودند. یکــی از پرچم ها متبرک حرم بود با ذکر »لبیک یا 
زینب« همه می گفتند »محمدرضا خوش روزی بوده که دو 
پرچم نصیبش شده« می گفتند »پرچم یه نشونه از حضرت 
زینب بود که می خواست به شما بگه هدیه تون رو پذیرفته«.

پدر و مادرت چه هدیه ای بهتر از تو داشتند برای تقدیم کردن 
و چه دلیل و حجتی بهتر از این پرچم متبرک برای قبولی نذر 
و هدیه؟ پرچم چه به موقع رسیده بود. قلب مادرت با دیدنش 
آرام شد. یک ربع تمام فقط به پرچم نگاه می کرد. پرچم را 
روی قلبش می گذاشــت و عطرش را به مشام می کشید.  
وقتی پرچم را روی پیکرت می کشیدند، فرمانده ات گفت: 
»صاف و مرتب بکشید، مثل خودش باسلیقه باشید«.  به جز 
پرچم چیزهای دیگری هم بود که باید همراهت می کردند. 
انگشتری که به مهدیه ســفارش داده بودی و شال عزایت. 
همان شــالی که هیچ وقت اجازه نمی دادی شسته شود. به 
مادرت می گفتی: نشــور. مگه کسی شال عزا رو می شوره؟ 
آیت اهلل مرعشی نجفی نزدیک ۴۰سال شال عزاش رو نشست. 
 شالت هدیه مهدیه بود. هفت هشت سال تمام ایام محرم ، 
فاطمیه و عزاداری ها همراهت بود. یک شال مشکی نخی بلند.

 آن قدر بلند که تا روی زانوهایت می رسید و همیشه یک دور، 

دور گردنت می پیچیدی. چقدر دوســتش داشتی. هر وقت 
همراه پدرت هیئت می رفتی شال را دور کمرت می بستی. 
با همان شــال دیگ نــذری را بلند کرده بودی و شــالت 
چرب شــده بــود. باز هــم اجازه ندادی شســته شــود.

 پیــش از رفتنت شــال را جا گذاشــته بــودی و همراه 
خــودت نبرده بــودی. پیــش از محرم با مــادرت تماس 
گرفتی و گفتی »مامان شــال عــزام رو احتیاج دارم. هرجا 
هیئت رفتی، شــالم رو ببر و اشــکات رو با اون پاک کن«. 
مگر می شــد تو برای کاری به مادرت ســفارش کنی و نه 
بگوید؟ اما سربه سرت می گذاشت و می گفت: »مردونه است. 

اصالً بو میده. نمی برم«.
 تو التماس می کردی که »حتماً چیذر برو« چون می دانستی 

به خاطر دوری مسیر فقط سالی یک بار به چیذر می رود. 
گفتی »هر روز برو چیذر و شال عزای منم ببر«. چاپ پنجم  
زندگی نامه داستانی شــهید مدافع حرم محمدرضا دهقان 
امیری به قلم فاطمه سلیمانی در قطع رقعی و ۲۹5 صفحه، 
توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار خواهد شد. گفتنی 
است ، مراسم رونمایی کتاب پنجشنبه همین هفته ساعت 

۱۳ در امامزاده چیذر تهران برگزار می شود.
عالقه مندان جهت تهیــه کتاب بعد از انتشــار می توانند 
از طریق پایگاه اطالع رســانی سایت من و کتاب به نشانی 
manvaketab.ir و یا از طریق ارسال نام کتاب به سامانه پیام 
کوتاه ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ کتاب را با پست رایگان دریافت کنند.

 فرهنــگ وهنر   کیهان کلهر با همراهی کوارتت مینیاتــور از اوایل دی ماه 
کنسرت »شهر خاموش« را در تاالر وحدت به صحنه می برد.

کیهان کلهر پس از اینکه به عنوان مرد سال موسیقی جهان در سال ۲۰۱۹ معرفی 
شد، قصد دارد کنسرت »شهر خاموش« را از هفتم دی ۱۳۹۸ در تاالر وحدت به 
صحنه ببرد. در این اجرا کوارتت مینیاتور کلهر را همراهی می کند. چندی پیش 
جایزه جهانی وومکس، کیهان کلهر را به عنوان مرد سال موسیقی جهان معرفی 
کرد. این نخستین کنسرت کلهر در ایران، پس از دریافت جایزه مرد سال موسیقی 
جهان است.کیهان کلهر در فروردین و خرداد امسال هم کنسرت »شهر خاموش« را 
در تهران برگزار کرد که میزان استقبال از اجراها موجب تمدید شدن این کنسرت 

طی ۲۰ سانس شد. این آخرین دوره از اجراهای »شهر خاموش« در ایران است.
ساری، اصفهان، شیراز، همدان، کرمانشاه و سنندج شهرستان هایی بودند که در 

سال جاری میزبان کنسرت »شهر خاموش« شدند.
بلیت فروشی این کنسرت روز یکشنبهـ  ۲6 آبان ۱۳۹۸ـ  از ساعت ۱5 و برای سه 

سانس، روی سایت تیوال www.tiwall.com آغاز می شود.

 کیهان کلهر
 »شهر خاموش« را بار 
دیگر به صحنه می برد

 فرهنگ وهنر   معاون ارزشــیابی و نظارت سازمان سینمایی از ادامه اکران موسیقی
فیلم »خانه پدری« خبر داد و گفت: نامه دادستانی تهران مبنی بر رفع توقیف این 
فیلم را دریافت کردیم.به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی و 
بصری، سیدمحمد مهدی طباطبایی نژاد با قدردانی از تدبیر ریاست محترم قوه 
قضائیه جهت دستور ویژه رسیدگی برای رفع توقیف فیلم »خانه پدری«، گفت: 
بدون شک این تدبیر ایشان و همکاری های مسئوالن قوه قضائیه در اجرای آن به 
انسجام و همدلی جامعه سینمایی کشور کمک می کند.وی ادامه داد: از نخستین 
ساعاتی که این اتفاق برای فیلم افتاد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی موضوع 
را دنبال کردند و رایزنی های الزم با رئیس محترم قوه قضائیه انجام شد و با همت 
ایشان به نتیجه رسید. از آقای کیانوش عیاری هم سپاسگزاریم که در سه چهار 
روز اخیر همراهی های الزم را معمول داشتند که به اکران مجدد فیلم کمک کرد.

معاون ســازمان ســینمایی با بیان اینکه نمایش »خانه پدری« مثل ســابق با 
رده بندی سّنی ۱5+ و محدودیت سالن نمایش از امشب ادامه پیدا می کند، گفت: 

بلیت فروشی این فیلم مجدداً در سامانه فروش برخط بلیت فعال خواهد شد.   

با اعالم سازمان سینمایی
 »خانه پدری«

 رفع توقیف شد

سینما

پیشنهاد  امروز

برش

شهر مشهد متعلق به همه ایران 
است و در سه ماه تابستان و ایام 
عید مردم از اقصی نقاط کشور 
به مشهد می آیند. ما می توانیم 
یک پایگاه مهم فرهنگی نمایش 

کودک و نوجوان باشیم

گفت وگو با محمد جهان پا، کارگردان نمایش تحسین شده»افسانه ماردوش«  در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

گله های مردانه برای تئاترکودکانه
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