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فرهنگ و هنر

اعتراف فدراسیون در بیانیه ای علیه منتقدان  

 پافشاری ویلموتس 
برای دریافت غرامت سنگین  

لیگ برتر بسکتبال کشور

 پارسا 
در کمند مهرام و داور

گفت و گو با کارگردان »نه کوچک، نه بزرگ« مستندی که روایت 
یک شهید مدافع حرم را روی پرده سینماحقیقت برده است

شهادت، یک لباس تک سایز است

فرصت استقالل و پرسپولیس برای گرفتن صدر

نساجی  رشته های یحیی را پنبه کرد!
10

شرمنده ایم 
صحبت چند روز پیش آقای »نوبخت« در 
گفت و گوی ویژه خبری را یادتان مانده؟ 
ایشان گفته بود: »امروز وظیفه شهروندان 
این است که برای مسئوالن دعا کنند«. 
یکی از کاربران فضای مجازی در واکنش 
به نوبخت در توییتر نوشته است: »آقای 
نوبخت گفتند وظیفه شهروندان است که 
ما مسئوالن رو دعا کنند... آقای نوبخت ما مردم زاهدان و زابل این روزها توی 
صف کپسول گازیم و وقت اونو نداریم براتون دعا کنیم، واقعاً شرمنده ایم که 

وظیفه خود را در قبال شما به درستی انجام نمیدیم...«!

از علی نژاد تا رجوی
»مسی علی نژاد« پس از شکست »جرمی 
کوربیــن« رهبر حزب کارگــر انگلیس 
در انتخابات، با انتشــار پستی در صفحه 
توییترش نوشت:»در روزنامه تایمز لندن 
به جرمی کوربین پیشــنهاد دادم اگر در 
ســالگرد انقالب ایران به نفع جمهوری 
اسالمی سخنرانی می کند، چرا نمی رود 
ایــران زندگی کند تا معنی نقض حقوق بشــر را بفهمد؟« علی علیزاده هم 
در واکنش به این توییت، نوشــت: »شکست کوربین یعنی ۴میلیون کودک 
انگلیسی در فقر نسبی و فروش بمب بیشتر به سعودی و  قتل 10 هزار کودک 
یمن. اما برای علی نژاد تنها موضوع مهم تحریم بیشــتر ایران است به امید 
سقوط نظام و به قدرت رسیدن. باور نمی کنم زنی که ۹۲ با افتخار خودش را 

اصالح طلب معرفی می کرد در ۶ سال یک مریم رجوی شده«.

آرزوی 40 ساله
سید محمد حســینی، وزیر اسبق ارشاد 
در صفحه شخصی خود در توییتر درباره 
اظهارنظــر برایان هوک در مورد فشــار 
حداکثری بر ایران، نوشت:»برایان هوک: 
»فشار حداکثری علیه حکومت ایران ادامه 
می یابد تا حکومت ایران به یک حکومت 
معمولی تبدیل شود یا در اثر این فشارها 
دچار فروپاشــی شود«. ۴0 سال گذشــتگانت این آرزو را داشته اند و برخی 
طعمه مار و مور شده اند! مشتاقان مذاکره با آمریکا چگونه این سخنان صریح 

را توجیه می کنند؟«

دقت داشته باشند
عباســعلی کدخدایی، قائم مقــام دبیر و 
ســخنگوی شــورای نگهبان در صفحه 
شــخصی اش در فضای مجــازی درباره 
فراینــد بررســی صالحیــت داوطلبان 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اســالمی نوشته اســت: » فرایند بررسی 
صالحیت ها در هیئت هــای اجرایی آغاز 
شــده اســت. اعضای هیئت های اجرایی باید در بررسی سوابق و صالحیت 
داوطلبان، دقت کافی داشته باشند، مبادا  حق مردم و  داوطلبان تضییع شود. 
شــورای نگهبان نیز براســاس قانون و در فرصت مقرر به شکایات داوطلبان 

رسیدگی خواهد کرد«.

 محمد تربت زاده نه فقط عراقی ها، حتی 
خودمان هم وقتی خبرش در رســانه ها 
منتشر شد، گذاشتیمش به پای غلوهای 
رسانه ای. مگر می شــود اصالً کسی باور 
کند در قــرن ۲1، معترضان عراقی یک 
نوجوان 1۶ ســاله را وسط میدان الوثبه 
بغداد اعــدام و بعد هم جنازه اش را از تیر 
چراغ برق آویزان کنند تا عبرتی باشد برای 
سایر مخالفانشان؟ هیچ کس نمی توانست 
چنین خبــری را باور کند، اما پای عکس 
و فیلم های آویزان کردن پسر 1۶ ساله در 
میدان الوثبه بغداد، فقط چند ساعت بعد 
از انتشار خبرش به فضای مجازی باز شد. 
عکس و فیلم های منزجرکننده ای که در 
عرض چند ساعت، نه تنها عراق، بلکه دنیا 
را هم تکان داد. آن قدر که فعاالن حقوق 
بشری، ســازمان ملل، نخست وزیر سابق 
عراق و... هم مجبور شــدند به آن واکنش 

نشان دهند. 

 شلیک هوایی
حتــی همین االن که بیــش از دو روز از 
ماجرا می گــذرد، روایتی که 100 درصد 
مورد تأیید باشــد، منتشر نشــده اما بر 
اساس گفته   »عبدالکریم خلف، سخنگوی 
نیروهای مســلح عراق ماجرای درگیری 
مســلحانه »هیثم اسماعیل« نوجوان 1۶ 
ســاله با معترضان عراقی یا عضویت این 
نوجوان در حشدالشــعبی صحت ندارد و 
ساخته رســانه های خارجی و آشوبگران 
است. آن طور که آقای سخنگو گفته، ماجرا 
از این قرار بوده که »هیثم اســماعیل« از 
معترضانی که جلو خانه اش سر و صدا راه 
انداخته بودند، درخواست می کند پراکنده 
شــوند اما هیچ کس به حــرف او اهمیت 
نمی دهــد. این نوجــوان به همین خاطر 
با چند معترض عراقی درگیر می شــود و 
آخر سر برای ترســاندن آن ها، چند تیر 
هوایی شلیک می کند تا معترضان پراکنده 
شوند. معترضان هم در پاسخ به این اقدام 
»هیثم« خانه اش را با کوکتل مولوتف به 
آتش می کشــند و زمانی که این نوجوان 
1۶ ســاله برای فرار از آتــش به خیابان 
می آید، دســت و پایش را می گیرند، او را 
برهنه می کنند و به شــکل دردناکی به 
قتل می رسانند. پس از آن هم جنازه اش 
را با چند طناب از بلندترین تیرچراغ برق 

میدان، آویزان می کنند.

 نفوذی و تک تیرانداز!
از آن طرف البته روایت هــای جور واجور 

دیگری هم از ماجرا نقل می شود که تقریباً 
هیچ کدامش پشتوانه محکمی ندارد. یکی 
از روایت هایــی که کاربران فضای مجازی 
خیلــی روی آن تأکید دارنــد، ماجرای 
مصرف مواد مخدر توسط نوجوان 1۶ ساله 
اســت. برخی از کاربران می گویند هیثم، 
تحت تأثیر مواد مخدر به سوی معترضان 
شلیک کرده و چهار نفر را به قتل رسانده و 
بعد از آن هم به یکی از کوچه های اطراف 
فرار کرده است. معترضان هم او را در یک 
کوچه بن بست دســتگیر کرده و به قتل 
رســانده اند. دومین روایــت پرطرفدار در 
فضای مجــازی ادعا می کند هیثم مجهز 
به اسلحه و نارنجک بوده به همین خاطر 
معترضان شعار »نفوذی نفوذی« علیه او 

سر داده و در نهایت اعدامش کرده اند!
روایت دیگری هم وجود دارد که می گوید 
هیثم تک تیرانداز نیروهای امنیتی بوده که 
باتوجه به ســن پایین او و اینکه نیروهای 
امنیتی هیچ دخالتی در ماجرا نداشته اند، 

بیش از اندازه غیرقابل باور است!

  اعالم برائت
هرچند بعضی از رسانه های غربی و بخشی 
از آشوبگران همچنان به روایت های عجیب 
و غریب فضای مجــازی تأکید می کنند 
اما روایتی که سخنگوی نیروهای مسلح 
عــراق ارائه داده، تقریباً مورد قبول بخش 
وسیعی از جامعه جهانی و حتی معترضان 
عراقی قرار گرفته اســت. به همین خاطر 
حتی نهادهای حقوق بشــری و بسیاری 
از رســانه های آن طرفی که از زمان شروع 
اعتراض ها، معترضان عراقی را حســابی 
حمایت می کردند، سرانجام مجبور شدند 

اعتراف کنند بخــش بزرگی از تظاهرات 
عــراق توســط آشــوبگران و نیروهای 
ســازمان یافته و آموزش دیــده هدایــت 
می شود. حاال گروهی از معترضان، چون 
بدجوری زیر فشار رسانه ها قرار گرفته اند 
در بیانیه ای مدعی شده اند ماجرای میدان 
الوثبه برنامه ای اســت کــه برای تخریب 

چهره  آن ها طراحی شده است!
در بخشی از بیانیه معترضان آمده است: 
»ما برای تظاهرات  مسالمت آمیز و اصالح 
امور و توقف خونریزی و تحویل جنایتکاران 
به نهاد قضایی کشــور و بازگرداندن همه 
امــور به حالــت طبیعــی، در خیابان ها 
حاضر شــده ایم. ما برای زندگی در صلح 
و آرامش و با شعار اعتراض مسالمت آمیز 
تظاهرات کرده ایم. شــرکت کنندگان در 
تظاهرات مسالمت آمیز با تمام این اقدامات 
مخالفنــد و آن را رد می کنند. بنابراین ما 
ازهرگونه اقدام خارج از چارچوب اعتراضات 
مســالمت آمیز اعالم برائــت می کنیم و 
مسالمت آمیز بودن اعتراضات خود را حفظ 
خواهیم کرد تا به مطالبات و حقوق واقعی 

خود برسیم«.

 پایاِن اغتشاش ها؟
معترضان اگرچه سعی کرده اند از طریق 
این بیانیه، از ماجرای اعدام وحشــتناک 
نوجوان 1۶ ساله اعالم برائت کنند، اما این 
ماجرا حسابی بین آن ها اختالف انداخته 
است. مثالً »صالح محمد العراقی« از منابع 
رسانه ای نزدیک به جریان »الصدر عراق« 
در توییترش نوشــته اســت: »اگر در ۴۸ 
ساعت آینده، عامالن این اقدام تروریستی 
دســتگیر نشــوند، کاله آبی ها )اشاره به 

نیروهای امنیتی وابسته به این جریان که 
وظیفه تأمین امنیت معترضان را به عهده 
دارند( باید از میدان های تظاهرات در بغداد 

خارج شوند«.
»عزت الشابندر« سیاستمدار معروف عراقی 
هم در توییتر نوشته است: »انقالب علیه 
ارکان تقســیم قدرت و فســاد، روی کار 
آمدن افراد پست و قاتل و دزد و نیز جنایت 

در میدان الوثبه را توجیه نمی کند«.
شیخ »قیس الخزعلی« دبیرکل »عصائب 
اهل حق عراق« هــم در اعتراض به این 
اعدام دلخــراش، در صفحــه توییترش 
نوشــته اســت:»هرج و مرج، بی قانونی، 
ضعف نیروهای امنیتی، انتشــار سالح و 

شبه نظامیان کثیف تاکی؟«
عالوه بر این ها، بخــش زیادی از کاربران 
و فعــاالن مجــازی و همچنین نهادهای 
حقوق بشــری و ســازمان ملل، از دولت 
عــراق خواســته اند  به طــور جدی به 
ماجرا ورود کند و جلو تکرار این دســت 
از اتفاق هــا را بگیرد. مرکز اطالع رســانی 
شورای عالی قضایی عراق هم در واکنش 
به درخواســت های مکــرر برای پیگیری 
ماجرا، با صدور بیانیه ای اعالم کرده قاضی 
تحقیقات ویژه پرونده های مربوط به امنیت 
ملی، تحقیقات درباره جنایت قتل هیثم در 
میدان الوثبه بغداد را آغاز کرده اســت. از 
آن طرف سرتیپ خالد محنا، سخنگوی 
وزارت کشــور عراق هــم در گفت وگو با 
شبکه العراقیه گفته است: »وزارت کشور 
اطالعات کاملی را دربــاره عوامل حادثه 
الوثبــه جمــع آوری کرده و به دســتگاه 
قضایــی تحویل داده اســت. یک اجماع 
نظر ملی وجــود دارد که خواهان مداخله 
نیروهای امنیتی برای اعمال امنیت است 
و در روزهای آینده شاهد نقش برجسته تر 
نیروهای امنیتی در میدان های تظاهرات 

خواهیم بود«. 
کارشــناس های سیاســی باتوجه به این 
صحبت ها و مــوج اعتراض های جهانی، 
می گویند اعدام یــک نوجوان بی گناه در 
بغداد هرچند احساسات عمومی را حسابی 
تحت تأثیــر قرار داده اما احتماالً تلنگری 
می شــود برای نهادهای امنیتی عراق تا 
هرچه زودتر جلو افزایش ناامنی و هرج و 

مرج در این کشور را بگیرند.
حاال بایــد منتظر بمانیم تــا ببینیم آیا 
پیش بینی کارشــناس ها درســت از آب 
در می آیــد و اعدام این نوجوان مقدمه ای 
می شــود برای پایان یافتن جوالن دهی 

آشوبگران و اغتشاشگرها در عراق؟

شگفتانه 6/5 ریشتری!
قدس زندگــی: این بار را نمی شــود 
گذاشــت به حساب شــوخ طبعی یا بد 
اخالقی هــای برخــی از کاربران فضای 
مجازی. وقتی آقــای وزیر از اول هفته، 
مردم و به خصــوص فضای مجازی ها را 
حساس کرده و اعالم می کند برای آخر 
هفته منتظر یک سورپرایز باشند و بعد 

هم از پهپاد کوچکی رونمایی می کند که قرار اســت بســته های پستی، 
دارو و... را به مقصد برســاند، یعنی خودش بهانه دســت خیلی ها داده تا 
در فضای مجازی با او شــوخی کنند. تازه آقای وزیر یادش رفته فارســی 
را پاس بدارد و از کلمه »شــگفتانه« به جای ســورپرایز استفاده کند. در 
ادامــه واکنش های اهالی فضای مجازی به این شــگفتانه وزیر را بخوانید 
)بــا این توضیح که واکنش های منطقی تر و مؤدبانه اش را برایتان انتخاب 
کرده ایم(: »یه جوری گفت براتون ســورپرایز دارم که فکر کردیم میخواد 
جواب ســؤاالت زرآبادی )نماینده مجلس( رو بده... از این چیزی هم که 
سورپرایز کردی توی اسباب بازی فروشی ها انواع و اقسامش هست... به وزیر 
توصیه می کنم فیلم منطقه پرواز ممنوع رو ببینه. اونجا ســه تا نوجوان با 
کمترین امکانات پهپاد درست میکنن و جاسوسان محیط زیست رو رسوا 
میکنن ولی اینجا برعکس با بیشــترین امکانات مردم رو سرکار میذارن... 
من حاضرم با یه زلزله ۶/5 ریشــتری ســورپرایز بشــم اما آقای جهرمی 
ســورپرایزم نکنه... خسارتشم کمتره!... تاریخ سورپرایز در کشور به قبل و 

بعد از این خبر تقسیم شد یا نه«؟

 مجازآباد
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َدم شما گرم حاج تقی

قدس زندگی: وسط خبرهای ریز و درشت، نه چندان خوب و حتی بدی که 
بیشــتر روزها در شبکه های خبری و مجازی دست به دست می شوند، وجود 
»خبر خوب« خیلی خوب اســت! هم حال من و شــما را خوب می کند، هم 
اجازه می دهد احساسمان هوایی بخورد و نگاهمان به دنیا و آدم هایش تغییر 
کند. »فارس« روز گذشــته گزارشی را منتشــر کرده درباره پیرمرد با حال و 
دوست داشــتنی ای که آمار و ارقام نشان می دهد تا امروز، 10 هزار دختر را به 
خانه بخت فرســتاده است! حاال رقم ارزشمند 10 هزار نفر بماند، اما همت و 
اراده پیرمردی که دارد 70 ســالگی را رد می کند و هنوز قبراق و سرحال، آن 
هم در این وانفسای اقتصادی و اجتماعی، در تالش است به زندگی زوج های 

جوان سرو سامانی بدهد، واقعاً جالب است. 
»حاج تقی میرزایی« را قزوینی ها خیلی خوب می شناســند و همین قدر هم 
دوستش دارند. او از جوانی، دستش در کار خیر است و کمک کرده و زیر پروبال 
جوانانی را که مشکالت مالی مانع ازدواجشان بوده، گرفته است. خودش در این 
باره گفته اســت: »آن اوایل توی خانه خودمان با کمک عیالم برخی کاالهای 
اساسی را برای نوعروس های بی بضاعت تهیه می کردیم، چندین سال این کار را 
در منزلم انجام می دادم... سالیانه برای 70 تا 100 عروس و داماد جهیزیه تهیه 
می کردم. از ابتدا این کار را به نیت پدر و مادرم شروع کردم و االن هم با همین 
نیت آن  را ادامه می دهم... خدا را هم شاکرم که حضور در امور خیر را قسمت 

من و خانواده ام کرده است...«.
شهرت حاج تقی در کار خیر ســبب می شود خیلی از هیئت های مذهبی و 
خیریه های شــهر از او دعوت کنند این کار خیر را گسترده تر جلو ببرد. برای 
همین در نهایت از سال 13۸۶، حاج تقی می شود مدیرعامل مؤسسه خیریه 
بنیان ازدواج در قزوین. البته چهار سال اول، خانه اش را می کند دفتر این خیریه 
و کار را با شــدت بیشتری ادامه می دهد. متقاضیان به دفتر مؤسسه مراجعه 
می کنند، پرونده تشکیل می دهند تا به زودی نوبتشان شود و جهیزیه دریافت 
کنند. خودش می گوید: »هر سال حدود 700-۶00 پرونده دریافت می کردیم 
که حدود ۴00 تا از این پرونده ها به جهیزیه و پرداخت وام منتهی می شــد و 
برخی از پرونده ها نیز در تحقیقات و بازرسی ها رد می شدند. کم کم کار در سطح 
باالتری ادامه یافت تا اینکه از اهدای چهار پنج قلم کاال به هر نوعروس رسیدیم 
به اینکه جهیزیه کامل به نوعروســان بی بضاعت بدهیم و برای این کار به انبار 
مناسب برای قرار دادن جهیزیه ها نیاز داشتیم. خدمت امام جمعه وقت، مرحوم 
آیت اهلل باریک بین رسیدیم و جریان را گفتیم. ایشان انبار پاساژ نبویه و حتی 

برخی از انبارهای حوزه علمیه را در اختیار ما قرار دادند«.
گویا هشــت سال پیش، خیری پیدا می شود و مکانی را به عنوان ساختمان و 
دفتر مؤسسه اهدا می کند تا حاج تقی بتواند کارش را بهتر جلو ببرد. بعدها هم 
زمینی خریداری می شود، خیران دیگر هم کمک می کنند و یک سال و نیمه، 
ساختمان سه طبقه ای برای مؤسسه ساخته می شود. در حال حاضر انبارهایی 
که پر از کاال برای جهیزیه است، بخش اداری و همایش ها و همچنین 1۲ واحد 
مسکونی  تر و تمیز که به زوج های جوان با ماهی 50 تا 100 هزار تومان اجاره 
داده می شود در همین ساختمان قرار دارند. فکر نکنید ماجرا به همین جا ختم 
می شود. مؤسسه »بنیان ازدواج« حتی به افراد زیر پوشش کمک هزینه اجاره 
ماهیانه می دهد تا بروند و خانه ای برای خودشــان اجاره کنند. برای زوج های 
جوان جلســات مشاوره، ســبک زندگی و... برگزار می کند و خالصه این جور 
نیست که کلید ازدواج آن ها را با جهیزیه ای مختصر بزند و بعد آن ها را به حال 

خودشان رها کند. 
حاج تقی معتقد است این مؤسسه فقط به زوج هایی که زیر پوشش قرار دارند 
خدمات نمی دهد بلکــه تازه دامادها هم می توانند روی وام خرید کاال و لوازم 
منزل آن حســاب کنند. تازه یکی از فعالیت دیگرشان، تهیه نزدیک به 300 

جهیزیه برای نوعروسان مناطق سیل زده خوزستان و لرستان بوده است. 
جالب تر اینکه حاج تقی و مؤسســه خیریه اش به اقتصاد مقاومتی هم توجه 
ویژه ای دارند، چون خودش می گوید: »... ما در خرید کاال برای نوعروسان تأکید 
داریم حتماً کاالهای ایرانی تهیه کنیم تا بتوانیم به اقتصاد کشور کمک کنیم«.

آیا ماجرای دردناک کشته شدن »هیثم اسماعیل« روند اعتراض و آشوب در عراق را تغییر می دهد؟ 
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سینا حسینی: در شرایطی که تمام بحث ها در فوتبال 
ایران در مقطــع کنونی به نام »آندره آ اســتراماچونی« 
ختم می شــود یک پرســش بزرگ برای افکارعمومی 
مطرح اســت که سرانجام چه کســی هدایت تیم ملی 
فوتبال ایران را در دســت خواهد گرفت تــا تیم ملی 
در رقابت های انتخابی جام جهانــی به همراه او مقابل 

حریفان خود ظاهر شود.

بیانیه نابهنگام
فدراســیون فوتبال که با یک فرایند پر حرف و حدیث 
قرارداد ســرمربی بلژیکی خود را با رقمی عجیب فسخ 
کرد نه تنها در این باره اطالع رسانی روشنی انجام نداده 
است بلکه با انتشار بیانیه ای مبهم خواستار عذرخواهی 
منتقدان بابت انتقادهای هفته های اخیر خود مبنی بر 
چگونگی فسخ قرارداد مارک ویلموتس منتشر کرده و 
اذعان داشته هیچ اتفاق خاصی در ماجرای فسخ قرارداد 
ویلموتس رخ نداده و همــه چیز تحت کنترل مدیریت 
این مجموعه قرار داشته اســت. در بخش هایی از این 

بیانیه می خوانیم:
1- کل دســتمزد کادر مربیان خارجی تیم ملی چه در 
زمان آقای کی روش و چه آقای ویلموتس از محل عواید 
فیفا که برای توسعه فوتبال پرداخت می شود پرداخت 

شده و ارتباطی با منابع داخلی نداشته و ندارد. 
2- برای نخســتین بار در قراردادهای مشــابه با آقای 
ویلموتس غرامت فســخ قرارداد صرفاً ســه ماه حقوق 
ماهیانه توسط طرفین تعیین شــد که این موضوع در 

حال مذاکره است. 
3-  نتایج اخذ شده دور از انتظار و مشکالت مربوط به 

انتقال وجه از دالیل عمده قطع همکاری بوده است. 
4- در قرارداد منعقده و برخالف قرارداد مشابه قبلی، 

فدراسیون مالیات نمی پردازد.
5- با توجه بــه مصوبه هیئت رئیســه فدراســیون 
فوتبال، شایسته اســت افرادی که در روزهای اخیر 
و در هر جایگاهــی اطالعات نادرســت در این باره 
به افکار عمومــی ارائه دادند و در رســانه ملی مبلغ 
قرارداد را 3 میلیون دالر و خسارت آن را 3 میلیون 
دالر عنوان کردنــد، از رفتار غیر حرفــه ای خود به 

صورت رسمی از مردم پوزش بطلبند.

زمان کشی فدراسیون
اما کارشناسان با اشاره به شرایط نابسامان فوتبال ملی 
ایران و نتایج ضعیفی کــه در دوره مربیگری ویلموتس 
به ثبت رسید هشدار می دهند اگر زمان به همین منوال 
از بین برود نه تنها موفقیتی حاصل نخواهد شــد بلکه 
یک تراژدی بزرگ و شکستی دیگر در کارنامه مدیریت 

فوتبال ایران به ثبت خواهد رسید.
اظهارات پر تناقض مدیران فدراسیون فوتبال در ارتباط 
با موضوع جانشینی مارک ویلموتس نشان می دهد هیچ 
استراتژی و پلن مشخصی برای تعیین سرمربی بعدی 
تیم ملی وجود ندارد و به همین دلیل میزان نگرانی ها 

اتوماتیک وار افزایش پیدا می کند.
اما بــه همان مقــدار که هــواداران تیم ملــی نگران 
سرنوشــت این تیم هســتند، مهدی تاج و همکارانش 

با خیالی راحت و آســوده روزها را ســپری می کنند تا 
در زمانی مناسب و بدون استرس سرمربی بعدی خود 
را انتخاب کنند، البتــه که در این میــان نمی توان از 
تنش ها میان اعضای هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال 

و دخالت های مسئوالن ارشد ورزش نیز غافل ماند.

مربی ایرانی یا خارجی؟
 گفته می شــود موضوع کلیدی و چالش ســاز انتخاب 
مربی ایرانی و غیر ایرانی برای هدایت تیم ملی فوتبال 

ایران است.
هرچند حکایت رفت و آمدهای سرمربی اخراجی االهلی 
عربستان به واســطه مالقات هایش با محمدرضا صادق 
در سفارتخانه ایران در کرواســی بسیار داغ شده بود و 
همه از حضور نزدیک وی با جدیت ســخن می گفتند 
اما احضار ناگهانی مسعود ســلطانی فر به بهارستان و 
تهدید به استیضاح وی از سوی نمایندگان مجلس این 

پروسه را متوقف ســاخت به همین دلیل حاال طیفی از 
اهالی فوتبال بر این باورند که سرمربی بعدی تیم ملی 

بی گمان یک مربی ایرانی خواهد بود.

چالش انتقال پول
این طیف برای اثبات فرضیه خود برای حضور سرمربی 
ایرانــی در رأس هرم فنــی تیم ملی ایران مشــکالت 
موجود در حوزه انتقــال پول و تحریم هــای بانکی را 
عنوان می کنند و مدعی هســتند دقیقاً مشــکلی که 
برای ویلموتس و اســتراماچونی رقم خورد با وضعیت 
کنونی بی گمــان برای دیگر مربیــان خارجی نیز رقم 
خواهد خورد از این رو به احتمال فراوان دیگر ریســک 
انتخاب ســرمربی خارجی با قراردادهای کالن مالی از 
سوی مدیریت ورزش کشــور پذیرفته نخواهد شد به 
همین دلیل شانس انتخاب ســرمربی ایرانی بیشتر از 

قبل خواهد شد.

اعتراف فدراسیون در بیانیه ای علیه منتقدان 

پافشاری ویلموتس برای دریافت غرامت سنگین

گل محمدی: سپاهان باید عذرخواهی کند
ورزش: یحیی گل محمدی سرمربی شهرخودرو با اشاره به اتفاقات بازی با سپاهان 
گفت: توییتی که حساب رسمی باشگاه سپاهان در آن من را هوچی گر و خبرنگاران 
مشهدی را معلوم الحال خطاب کرد، اتفاق ناشایستی بود که هرگز تصور نمی کردم از 
سوی این باشگاه بزرگ سر بزند. وی افزود: در این دو سال که در مشهد و در خدمت 
مردم این شــهر حضور دارم و کار می کنم به غیر از اخالق حرفه ای چیز دیگری از 
خبرنگاران خوب مشهدی ندیدم. تنها کاری هم که از باشگاه سپاهان بر می آید این 

است که از خبرنگاران خوب مشهدی عذرخواهی کند.

استراماچونی: فقط به شاهین فکر می کنم!
ورزش: نشریه ایتالیایی گاتزتا از قول استراماچونی نقل قول کرده که او خطاب به 
هواداران استقالل گفته که به زودی و برای پیروزی به ایران برمی گردد. در مطلب 
گاتزتا از قول استراماچونی آمده: مایلم به ایران برگردم و تالش برای کسب قهرمانی 
را ادامه بدهم. من فقط به بازی با شاهین بوشهر فکر می کنم که به دلیل مشکالتی 
در نظم عمومی به تعویق افتاده است. حتی اگر مشکالت سیاسی و اقتصادی برطرف 
شــود تا بتوان قرارداد جدیدی امضا کرد، می ترســم مدت زمان کم حضورم روی 

نیمکت از نظر تکنیکی به ضرر تیم بشود. 

جهانبخش: از شرایطم در برایتون راضی ام
ورزش: علیرضا جهانبخش در گفت وگو با سایت رسمی باشگاه برایتون 
انگلیس، درباره شرایط خود گفت: من واقعاً سخت کار و تالش می کنم 

به روش بازی که سرمربی تیم می خواهد عادت کنم.
این بازیکن ایرانی شــاغل در لیگ انگلیس با اشاره به تالش های خود 
برای بازگشــت به ترکیب اصلی برایتــون تصریح کرد: هــر بازیکنی 
می خواهد در بازی ها بــه میدان برود، اما من اینجا خیلی از شــرایطم 

راضی هستم.

منصوریان: اسمم برای استقالل مطرح است
ورزش: منصوریان در مورد ناراحتی اســتراماچونی از مدیران باشــگاه استقالل و 
بازگشت او به کشــورش گفت: من در حال حاضر مربی تیمی هستم که لوگوی آن 
در سمت چپ پیراهن من است. امانتدار این پیراهن هستم و با تمام وجود برای آن 
می جنگم. اگر قرار باشد اسمی را در استقالل بیاورند، حداقل در 10، 20 سال گذشته 
چه دوستان دوست داشته باشند و چه دوست نداشته باشند، اسم من هم باید بیاید. 
ممنون باشگاه استقالل هستم که از هفت ســالگی آنجا بودم، ولی اجازه دهید من 

امانتدار ذوب آهن باشم و به بازی فردا فکر کنم.

امیرمحمد ســلطان پور: هفته پانزدهم رقابت های 
لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر دیروز با برگزاری سه 
دیدار در شهرهای قائم شــهر، تبریز و اصفهان آغاز شد. 
در این بازی ها شهر خودرو و نساجی امتیازات را تقسیم 
کردند و تراکتور و سپاهان نیز هر ســه امتیاز را به خود 

اختصاص دادند.

طلسم نبردن شهر خودرو نشکست
در اولین بازی این هفته که در اســتان مازندران بین دو 
تیم نساجی قائم شهر و شهر خودروی مشهد در ورزشگاه 
وطنی برگزار شــد، تقابل رضا مهاجــری و یحیی گل 
محمدی برنده نداشــت. با وجود اینکه این مسابقه گلی 
را به همراه نداشت اما دیدار جذاب و پر سرعتی را شاهد 
بودیم که تماشاگران نساجی با وجود عدم موفقیت برای 
یازدهمین بار در کسب پیروزی، آنچنان ناراضی استادیوم 
را ترک نکردند. صحبت از رونــد چند بازی پیاپی بدون 
پیروزی شد، و باید اشــاره بکنیم که شهرخودرو هم که 
پیش از این بازی در چهار دیدار موفق به چشیدن طعم 
پیروزی نشــده بود در این دیدار نیز بــه روند نه چندان 
مناسب خود ادامه داد. آن ها امیدوار بودند تا با بازگشت 
مجدد به روند برد، دوباره خود را به عنوان مدعی در باالی 
جدول حفظ کند اما این دو امتیاز از دســت رفته، ضربه 
بدی به امیدهای آن ها زد. البته وقتی شــرایط بازی را 
از نظر می گذرانیم و سه ســیو فوق العاده ای که مهدی 
رحمتی دروازه بان نماینده مشهد در این بازی داشت، یک 
امتیاز نیز نمی تواند نتیجه خیلی بدی برای گل محمدی 
و تیمش باشد. شهر خودرو هم موقعیت های خاص خود 
را در این بازی داشت که با وجود اینکه به زهرداری حریف 
نبود اما مهاجمان نه چندان آماده تیم در این بازی احتماال 

در ادامه فصل حسرت آن را خواهند خورد.
شهر خودرو با این مساوی از 14 بازی 25 امتیازی شد و 
موقتاً در رده چهارم باقی ماند. البته صنعت نفت آبادان 
با کســب پیروزی در بازی امروز خود می تواند آن ها را 
یک رتبه تنزل دهد و البته گل محمدی بیشــتر نگران 
پیروزی های احتمالــی خواهد بود که پرســپولیس و 
استقالل امروز بدســت بیاورند تا اختالف آن ها با صدر 

بیش از پیش شود.

تراکتور به جاده برگشت
در دیگر دیدار دیروز، تراکتور به سه امتیاز که از نان شب 
به آن محتاج تر بود دست یافت. تبریزی ها میزبان فوالد 
خوزســتان بودند که آن ها نیز در افت به سر می بردند، 

اما تیم احد شیخ الری تمرکز خود را حفظ کرده و پس 
از 5 بازی بدون کســب پیروزی حریف خود را با نتیجه 
1-0 شکســت دادند. تک گل این مسابقه را رضا اسدی 
روی پاس محمدرضا خانزاده در دقیقه 73 به ثمر رساند 
تا تراکتور خود را قبل از بازی های امروز تا رتبه هشــتم 

جدول باال بکشد.

صعود سپاهان به صدر جدول
اما در آخرین بازی دیروز، سپاهان اصفهان در ورزشگاه 
نقش جهان از تیم پیــکان میزبانی کــرد و در پایان با 
کسب سه امتیاز به صورت هر چند موقت به صدر جدول 
رده بندی لیگ راه یافت. شاگردان امیر قلعه نویی که هفته 
پر حاشیه ای را پشت سر گذاشت، در دیدار مقابل پیکان 
دو نیمه متفاوت داشــت اما در نهایت با نتیجه 2 بر صفر 
حریف خود را مغلوب کرد. در نیمه اول با اینکه سپاهان 
تیم برتر میدان بود اما به یک صحنه مشکوک دیگر نیاز 
داشت تا از آن نهایت استفاده را برده و گل اول را به ثمر 
برساند. در دقیقه 20 مســابقه بود که کی روش استنلی 
با کمترین تماس ممکن با مدافــع حریف به زمین افتاد 
و داور نقطه پنالتی را نشــان داد که گیورگی گولسیانی 
که روزهای خوبی را پشت سر می گذارد تیمش را پیش 
انداخت. در اواخر نیمه اول نیز امیــد نورافکن که بدون 
شک بهترین بازیکن تیمش در بازی دیروز بود با شوتی 
زیبا اختالف را دو برابر کرد. نورافکن نه تنها در فاز هجومی 
بلکه هر زمان که خط دفاعی به او نیاز داشــت به کمک 
هم تیمی هایش می شــتافت و نمونه یک بازی ایده آل 
از یک هافبک باکس تو باکس را مقابل پیکان به نمایش 
گذاشت. در نیمه دوم پیکان پیشرفت چشمگیری داشت 
و در چندین مقطع فشار وحشــتناکی را به روی دروازه 
زردپوشان وارد آورد اما با بد شانسی و البته سیوهای پیام 
نیازمند از بازکردن دروازه حریف ناکام ماند تا با دســت 

خالی اصفهان را ترک کند.
بازی های هفته پانزدهم، امروز هم ادامــه خواهد یافت و 
از ساعت 15، پرســپولیس میهمان سایپاست، از ساعت 
15:30 پارس جنوبی در جم از نفت مسجد سلیمان پذیرایی 
می کند، از ساعت 16 گل گهر به مصاف ذوب آهن و مربی 
تحت فشــارش علیرضا منصوریان می رود، صنعت نفت 
آبادان از 16:40 مقابل ماشین سازی قرار می گیرد تا با کسب 
پیروزی احتمالی به روند خوب خود ادامه دهد، و در آخرین 
بازی هفته نیز از ساعت 17:30 استقالل در حالی که هنوز 
مشخص نیست چه کسی به عنوان سرمربی روی نیمکتش 

خواهد نشست در آزادی میزبان شاهین بوشهر خواهد بود.

امیرمحمد ســلطان پور:  در حالی که به انتهای دهه 
2020 میالدی نزدیک می شــویم طبیعی است که به 
اتفاقاتی که در این دهه افتاده اســت نگاهی بیندازیم و 
حس نوســتالژی خود را دوباره زنده کنیم. در زیر هفت 
تیم برتر فوتبال در این سال هایی که زمین چمن سبز را 
تســخیر خود در آوردند را مورد بررسی قرار داده و رتبه 

بندی می کنیم:

7 – رئال مادرید )2016/17(
شاید در دهه ای که در آستانه پشت سر گذاشتن آن هستیم 
رئالی ها از لحاظ تعداد جام جزو بهترین ها نباشند اما اگر 
لیگ قهرمانان را به عنوان بزرگ ترین جام باشگاهی در نظر 
بگیریم کهکشانی ها با چهار قهرمانی بهترین بوده اند. تیم 
فصل 2016/17 آن ها بین دیگر فصل ها بهترین و واقعا غیر 
قابل توقف و بی رحم بود. فوق ستاره هایی مثل کریستیانو 
رونالدو، کریم بنزما، ایسکو، گرت بیل و مارکو آسنسیو هر 

تیمی را به وحشت می انداختند.

6 – لیورپول )2018/19(
کسب 97 امتیاز در لیگ برتر و باز هم قهرمان نشدن در 
این لیگ بعد از 30 سال، می تواند هر تیمی را به نا امیدی 
محض بکشاند. اما لیورپول فصل گذشته نه تنها ناامید 
نشــد بلکه با قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا آن را از یاد 
برد. در عقب زمین با حضور آلیسون و فن دایک و در خط 
حمله با داشتن جواهراتی مانند صالح، مانه و فیرمینو، 
یورگن کلوپ تیمی فوق العــاده را گرد هم آورده که در 

حال حاضر نیز عالی عمل می کند.

5 – منچسترسیتی )2018/19(
در فصل 2017/18 منچسترسیتی با 100 امتیاز قهرمان 
لیگ برتر شد و با اینکه فصل گذشته آن ها با دو امتیاز کمتر 
به این مهم دست یافتند اما فصل به مراتب بهتری را پشت 
سر گذاشتند. آن ها  نخستین تیمی بودند که سه گانه داخلی 
را با قهرمانی در لیگ، جام حذفی و جام اتحادیه را رقم زدند 
اما در کنار آن عملکرد فوق العاده در تقریبا تمامی دیدارها 

بود که آن ها را با تیم های دیگر متمایز می کرد.

4 – اینترمیالن )2009/10(
آخرین تیمی از ایتالیا که موفق به کســب سه گانه شده 
اینترمیالن است که در نخستین سال دهه جدید قهرمانی 
سری آ، کوپا ایتالیا و لیگ قهرمانان اروپا را بدست آورد. 

پنج بازیکن کلیدی آبی و مشکی پوشــان در آن فصل 
یعنی اتوئو، میلیتو، لوسیو، موتا و اشنایدر در همان فصل 
خریداری شده بودند، اما مهم تر از همه این بازیکنان ژوزه 
مورینیو بود که روحیه جاه طلبی و رقابت طلبی خود را 
به تک تک این بازیکنان تزریق کرد تا بهترین سال تاریخ 

این باشگاه رقم بخورد.

3-  بارسلونا )2014/15(
آبی و اناری پوشــان بین ســال هــای 2009 تا 2011 
اســتاندارد جدیدی را از یک تیم فوتبــال ارائه داد که 
تیم های دیگر در دهه بعد از آن حتی اگر به آن نزدیک 
می شدند نیز به دســتاورد بزرگی می رسیدند، اما تیم 
بارســلونای 2015 لوئیز انریکــه حتی پــا را نیز از آن 
فراتر گذاشــت. این تیم کمتر از بارسایی که پیش از آن 
می شــناختیم به دنبال مالکیت توپ و زمین بود و بازی 
سریع تر و مستقیم تری را ارائه می داد اما با وجود مسی، 
ســوآرز و نیمار به همان مرگباری همیشــگی بود که 

سه گانه قهرمانی را رقم زد.

2-  بایرن مونیخ )2012/13(
بایرن مونیخ در آن فصل چهار قهرمانی بدست آورد و به معنای 
واقعی کلمه حکمرانی می کرد. آن ها در کل فصل بوندس لیگا 
فقط یک شکست داشتند اما تا زمانی که در مجموع دو دیدار 
رفت و برگشت 7 بر صفر  بارسلونا را در نیمه نهایی شکست 
ندادند کسی متوجه نشده بود چه تیم فوق العاده ای هستند. 
زوج ریبری و روبن در دو جناح و شــوان اشــتایگر و خاوی 
مارتینز در میانه زمین که در بهترین فصل خود بودند، قبل از 

شروع هر مسابقه ای آن ها را برنده می کرد.

1- بارسلونا )2010/11(
شاید جمالت سر الکس فرگوسن بعد از شکست 3 بر یک 
منچستریونایتد در فینال لیگ قهرمانان در ومبلی به خوبی 
تیمی که بارسا در آن فصل داشت را توصیف کند: »آن ها با 
پاس هایشان شما را هیپنوتیزم می کنند. از زمانی که من 
در منچستریونایتد بوده ام در مقابل تیمی به این خوبی قرار 
نگرفته بودم.« تیمی که گواردیوال در آن فصل داشت شاید 
نمونه بهترین و بی نقص ترین تیم تاریخ باشد. مثلث اینیستا، 
ژاوی و بوسکتس در میانه زمین و لیونل مسی در کنار داوید 
ویا و پدرو در خط حمله و البته بازیکنانی مانند پویول، پیکه، 
دنی آلوز که در پست های خود بهترین بودند باعث شد که 
فلسفه تیکی تاکایی که پپ زنده کرده بود در اللیگا و اروپا 

حکمرانی کند.

فرصت استقالل و پرسپولیس برای گرفتن صدر

نساجی  رشته های یحیی را پنبه کرد!
برترین تیم های این دهه میالدی

بایرن مونیخ رؤیایی
 بارسلونای رؤیایی تر

ضد  حمله

وضعیت مبهم عباسیان برای بازی با پرسپولیس
ورزش: معین عباسیان که در دو هفته گذشته به دلیل کشیدگی همسترینگ 
نتوانسته برای سایپا به میدان برود، اکنون نیز به بهبودی کامل نرسیده و 
مشخص نیست بتواند نارنجی پوشان را مقابل پرسپولیس همراهی کند.  او 

یکی از برترین پاسورهای لیگ برتر محسوب می شود.

صادقی: حریف سختی برای هر تیمی هستیم
ورزش: ابراهیم صادقی، سرمربی سایپا در نشســت خبری قبل از دیدار با 
پرسپولیس اظهار کرد: کیفیت فنی تیم ما نسبت به ابتدای فصل پیشرفت خیلی 
خوبی داشته و خوشبختانه در چهار هفته اخیر مسابقات ما پخش زنده بود و 
همه مردم دیدند که ما چه تیمی داریم و چه فوتبالی ارائه می دهیم. بازیکنان ما با 
توجه به جوانی شان انگیزه خیلی باالیی برای بازی مقابل تیم هایی مثل استقالل 
و پرسپولیس دارند. فکر می کنم حریف سرسختی برای هر تیمی هستیم و 

امیدوارم فردا در کنار یک بازی خوب، نتیجه هم بگیریم.

دیاباته سرحال در تمرینات
ورزش: مهاجم اهل مالی استقالل ســرحال به تمرین این تیم برگشته تا 
بتواند در بازی با شاهین روند گلزنی خود را ادامه بدهد. در روزهایی که تمرین 
استقالل تحت تأثیر نبود کادر فنی روند طبیعی خود را طی نمی کند، چشم 
بازیکنان این تیم به ساق های دیاباته است تا او بتواند با گلزنی تیمش را از این 

شرایط سخت عبور بدهد.

مربی شاهین: به شکست استقالل نیاز داریم
ورزش: مهرداد کریمیان، مربی شاهین شهرداری بوشهر در نشست خبری 
پیش از دیدار با استقالل به جای میشو که به علت بیماری در این کنفرانس 
حضور نیافته بود، حاضر شد و اظهار کرد: بی گمان می دانیم بازی سختی 
داریم. روند رو به رشد استقالل در هشت هفته اخیر اثبات می کند که بازی 
سختی خواهیم داشت. با این حال به یک برد نیاز داریم تا موقعیتمان را در 

جدول بهبود ببخشیم.

فروش لباس بیرانوند به نفع سیل زدگان
ورزش: علیرضا بیرانوند که از ابتدای زلزله  دو ســال قبل لرستان در کنار 
هم استانیان خود بود پیراهنی که در دیدار تیم ملی ایران مقابل پرتغال در جام 
جهانی 2018 بر تن کرده و با آن پنالتی کریستیانو رونالدو را گرفته بود، برای 

حمایت از سیل زدگان به فروش رساند.

مهدی شیری تمدید کرد
ورزش: مهدی شیری که پس از پایان محرومیت نقل و انتقاالتی پرسپولیس 
و در نیم فصل لیگ هجدهم به این تیم پیوسته بود، در توافق جدید با مدیران 

این باشگاه قرارداد خود را تمدید کرد.

انصراف تیم فوتسال آذرخش از بازی با فرش آرا 
ورزش:زاهدی، سرپرست تیم فوتسال آذرخش گفت: مشکالت تیم حل 
نشده است و ما با تیم فرش آرا بازی نکردیم. هیچ اردویی تشکیل نشده و اتفاق 
جدیدی هم نیفتاده است. زاهدی ادامه داد: اینکه مقصر اتفاقات و مشکالت 
چه کسی است را باید مسئوالن استان بررسی کنند. این بازی سه بر صفر به 

نفع فرش آرا اعالم شد.

کالدرون: گروه پرسپولیس در آسیا را دوست دارم
ورزش: سرمربی پرسپولیس درباره گروه این تیم در لیگ قهرمانان آسیا بیان 
کرد: همه گروه ها سخت هستند ولی من این گروه را دوست دارم چون همه 
آن ها را به خوبی می شناسم.  مسلماً بازی های سختی خواهیم داشت و امید و 
اطمینان دارم که به مرحله بعد صعود کنیم. کالدرون در پاسخ به این پرسش 
که آیا به دنبال قهرمانی در این رقابت ها هستند، تصریح کرد: باید بازی به بازی 

پیش برویم و همیشه به دنبال زیاده خواهی باشیم.

مهاجری: رحمتی سد راه ما شد
ورزش: سرمربی نساجی قائم شهر می گوید فقط می تواند به داوران خسته 
نباشید بگوید و از آن ها بخواهد بیشــتر دقت کنند. رضا مهاجری گفت: 
شهرخودرو به خاطر حضور سید مهدی رحمتی و خط دفاعی تیمش عملکرد 

خیلی خوبی داشت و رحمتی سد راه ما شد. 

منهای فوتبال

هفته پانزدهم لیگ برتر ایران
استقالل - شاهین بوشهر

شنبه 23 آذر- ساعت: 17:30 از شبکه سه

هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس
لیورپول - واتفورد

شنبه 23 آذر - ساعت: 16:00 از شبکه ورزش

هفته پانزدهم لیگ برتر ایران
سایپا - پرسپولیس

 شنبه 23 آذر - ساعت: 15:00 از شبکه سه

ورزش در سیما

سرمربی تیم ملی تکواندو: به مردانی امید دارم
ورزش: سرمربی تیم ملی تکواندو گفت: ســجاد مردانی از شرایط 
روحی مناســب و انگیزه های باالیی برخوردار اســت تــا در گرند 
اسلم ووشی کار را تمام و ســهمیه المپیک را کسب کند.عسکری 
پیش بینی اش از عملکرد مردانی را این طور بیان کرد: با توجه عملکرد 
مردانی در مسابقات روسیه دلم خیلی روشن است و امیدوارم کار را 

در ووشی چین تمام کنیم.

صدرنشینی پاس و دانشگاه آزاد 
در سوپر لیگ کاراته

ورزش: نیم فصل نخست سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور با انجام 
12 دیدار در سالن شهید افراسیابی تهران در دو گروه پیگیری شد 
و در پایان و در گروه یک تیم پاس ناجا با 15 امتیاز در صدر ایستاد. 
تیم های رعد پدافند هوایی ارتش با 12 امتیاز، ویزاکامفورت شیراز با 
6 امتیاز و هیئت کاراته البرز با سه امتیاز و یک بازی کمتر به ترتیب 
در رده های دوم تا چهارم جای گرفتند. در گروه دو تیم دانشگاه آزاد 
اسالمی با 15 امتیاز صدرنشین شد. تیم ندورد فوالد غرب آذربایجان) 

اینویی ها( با 12 امتیاز در رده دوم جای گرفت. 

رئیس فدراسیون ووشو 
جانشین داورزنی در وزارتخانه

ورزش: مسعود ســلطانی فر در حکمی مهدی علی نژاد را به عنوان 
سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای منصوب کرد.

مهدی علی نژاد هم اکنون رئیس فدراسیون ووشو ایران است و حاال 
جانشین داورزنی در کلیدی ترین معاونت وزارت ورزش شده است.

حذف سعید مالیی در دور نخست مسترز چین
ورزش: جودوکار ســابق ایــران در ادامه نمایــش ضعیف خود در 
مسابقات بین المللی، این بار در دور نخست رقابت های مسترز چین 
مقابل حریف نه چندان مطرح خود از ایتالیا شکســت خورد. مالیی 
که در زمان حضور در تیم ملی ایران صاحب رده یک رنکینگ جهان 
بود، چندی قبل نیز در رقابت های ژاپن با نمایشی ضعیف کنار رفت.

قهرمانی اشتاد سازه 
در نیم فصل نخست لیگ هندبال بانوان

ورزش: هفته پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر هندبال بانوان برگزار 
شد که در پایان اشتاد سازه مشهد به عنوان قهرمانی رسید. در این هفته 
تیم های اشتاد سازه و ارشیا شید طرقبه دربی مشهد را برگزار کردند که در 
پایان اشتاد سازه با حساب 32 بر 8 به پیروزی رسید .عالوه بر این تأسیسات 
دریایی تهران هم که میهمان ذوب آهن اصفهان بود با نتیجه 22 بر 14 
پیروز شد و در رتبه دوم جدول رده بندی قرار گرفت. تیم شهید شاملی 
کازرون هم با پیروزی 40 بر 18 مقابل نفت و گاز گچساران 10 امتیازی 

شد و در جایگاه سوم لیگ ایستاد.

      صفحه 10

   111SE اصل برگ س��بز خ��ودروی س��واری هاچ ب��ک
م��دل 1394 ب��ه ش��ماره انتظام��ی 52 ای��ران 261 ج 
69 و ش��ماره موتور 5273397 و ش��ماره شاس��ی : 
NAS431100E5809447   متعل��ق به آقای علی امیر 
ابادی��زاده مفق��ود گردیده و ازد رجه اعتبار س��اقط 

می باشد  /ع
98
11
64
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خ��ودروی MVM مدل 1397 رنگ س��فید 
روغن��ی به ش��ماره انتظام��ی 594ص98 ای��ران 72 
شماره موتور MVMD4G15BAGJ008993 و شماره 
شاسی NATFBABW1J1007294 به مالکیت صدف 
پاکپ��ور مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
11
63
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز وس��ند کمپان��ی و کارت خ��ودروی وانت 
پی��کان مدل 1387 رنگ س��فید ش��یری به ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره   12 ای��ران  435ق95  انتظام��ی 
11486067747 و ش��ماره شاس��ی 0031664918 ب��ه 
مالکی��ت محمدرضا صادق مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
11
63
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
11
63
0

برگ س��بز خودروی سواری پیکان وانت مدل 1389 
رن��گ س��فید  ب��ه ش��ماره موت��ور 11489090274 و 
شماره شاسی NAAA46AA7BG174787 به شماره 
انتظام��ی 745 ب 73  ای��ران 74 ب��ه مالکیت حامد 
ش��رفی مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 

میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 آگهی تغییرات شرکت پردازشگران قاصدک سبز ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 13819 و شناسه ملی 14005375667    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقایان احمد باغبانها کد 
ملی 0071241655 محمدمهدی آهنی ها کد ملی 4323593651 مجید قائمی کد ملی 4323372681 بابک رسا کد ملی0062481037 
علی حاج ش��فیعها کد ملی4324342393 و علیرضا خدابخش کد مل��ی 4323013272 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو 
س��ال انتخاب ش��دند. 2. آقایان حامد خارکن کد ملی 4322130054 به سمت بازرس اصلی و مجید عسگری کد ملی 4322948014 
به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند. 3. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )694444(

9ع
81
15
93

آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری سالمت لیان کاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39531 و شناسه ملی 10380553246    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,02,04 و برابر نامه ش��ماره 982,128,3282مورخ 1398,3,7 اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه شرکت منتهی به 1397,12,29 مورد تصویب قرار 
گرفت. آقایان عباس ش��جاعی به ش��ماره ملی 0931390493آقای حامد ش��جاعی به ش��ماره ملی 0920252222آقای حمید ش��جاعی به شماره ملی 
0921566832 آقای هادی آهنچیان به ش��ماره ملی.0872292908 و آقای س��ید محمد هالالت به ش��ماره ملی 1829900900به عنوان اعضاء اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند . آقای امیر محسن بیدگلی مقدم به شماره ملی 09421239377 به عنوان بازرس اصلی و آقای 

امید ابراهیم زاده فخار به شماره ملی 0946864241 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی تعیین گردیدند . 
روزنامه کثیر االنتشار قدس به عنوان روزنامه محلی شرکت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )692887(

/ع
98
11
61
2

آگهی تغییرات شرکت طراحان قالبهای پیشرفته دامون توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21879 و شناسه ملی 10380373641    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,09,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین امین الرعایا به شماره ملی 0064132706 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و آقای محسن آموزگار به شماره ملی 0933370547 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد 
احمدی��ان به ش��ماره ملی 6509655144 به س��مت نایب رئیس هیئ��ت مدیره - کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت به امضاء آقایان امین امین الرعایا و محسن آموزگار همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )692892(

9ع
81
16
19

 آگهی تغییرات شرکت پایدار گستر کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56759 و شناسه ملی 14005484600    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,08,04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1�. خانم اس��ماء خلیلی پور رودی 
کدملی:0769841074 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 2. آقای شیرمحمد سلیمانی رودی کدملی: 0769429841 
بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3 � آقای خالد سلیمانی رودی کدملی:0769482872 بسمت رئیس هیئت مدیره برای 
مدت 2سال انتخاب گردیدند . -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ،سفته و بروات و عقد عقود 

اسالمی با امضاءمنفرد رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )692931(

9ع
81
16
24

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور                   
فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف 

کارگران شهرداری ورامین
بدینوس��یله ازکلی��ه اعض��اء محت��رم دعوت می ش��ود 
الع��اده  طورف��وق  ب��ه  ع��ادی  عموم��ی  تادرمجم��ع 
ش��نبه  ساعت12/30روزس��ه  راس  ک��ه  دوم  نوب��ت 
مورخ98/10/10درمح��ل اجتماع��ات ش��هرداری واق��ع 
درش��هرداری ورامی��ن تش��کیل م��ی ش��ود حضوربه 
هم رس��انند.// ی��ادآوری می ش��ود:1. درصورتی که 
حضورعض��وی درمجمع عمومی میسرنباش��د می تواند 
ح��ق حضور واعمال رأی ازس��وی خود راب��ه نماینده 
تام االختیارخود واگذارنماید،دراین صورت هیچ کس 
نمی تواند نمایندگی بیش از3عضورابپذیرد.همچنین 
برگ��ه ه��ای نمایندگ��ی مزب��ور ب��ا امض��اء مدیرعامل 
ومهرتعاون��ی معتبرخواه��د ب��ود 2. مصوب��ات عمومی 
درص��ورت رس��میت یافتن وع��دم مغای��رت باضوابط 
قانون��ی ب��رای کلی��ه اعضاء اع��م ازحاضروغای��ب نافذ 
ومعتبرخواهد بود. دستورجلس��ه : 1. استماع گزارش 
هیئت مدیره وبازرس / بازرسان 2. رسیدگی واتخاذ 
تصمی��م در خص��وص ص��ورت ه��ای مالی س��ال 1395 
الی1397 *  3. انتخاب بازرس وهیئت مدیره4. اتخاذ 

تصمیم درخصوص پاداش هیئت مدیره وبازرس
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان

 شهرداری ورامین

9ع
81
16
31

آگهی مزایده 
»نوبت دوم«

مش��اغل  س��اماندهی  س��ازمان   
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
س��بزوار در نظر دارد نس��بت ب��ه واگذاری 
زائربص��ورت  ب��ازار   10،8،5،4،1 غرف��ه 
مزای��ده با قیمت کارشناس��ی برای مدت دو 
س��ال بصورت ره��ن و اجاره اق��دام نماید.
متقاضی��ان واجدش��رایط م��ی توانن��د برای 
اداری  س��اختمان  بیش��تربه  اط��الع  کس��ب 
رض��وی- خراس��ان  نش��انی  ب��ه  س��ازمان 
س��بزوار-میدان کارگر-ضلع ش��رقی پارک 
جانب��ازان مراجع��ه و یا با ش��ماره تلفن های 
44291311-44291141 تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه 
س��ازمان ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز س��ه 
باشد.پیش��نهادات  ش��نبه1398/10/03می 
واصل��ه روز چهارش��نبه1398/10/04 رأس 

ساعت 8صبح بازگشایی می گردد.
 احسان امامی-رئیس سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی /ع

98
11
28
6

      صفحه 11

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139860306007000633- 98/09/02 هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک ترب��ت جام تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم مهدی حیدری قره چماق رونجی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2382 
ص��ادره از تربت جام در یک باب منزل به مس��احت 137/30 مترمربع پالک 375 
فرعی از 57 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک......... فرعی از....... اصلی قطعه...... 
واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری از مالک رس��می آقای/خانم 
رحمن نوری اس��کندری )علی محمدنوری اس��کندری( محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود 
را ب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد9810841. م.الف 

98/159
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/09/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/09/23

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام- سیدمجتبی جوادزاده

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبت��ی واراض��ی و س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 
139860308001003175 � 1398/09/04 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد 
ثبت��ی حوزه ثبت مل��ک بیرجندتصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای علیرضا 
محمدی بهلولی فرزندغالمرضا بش��ماره شناس��نامه 24صادره از سربیشه و شماره 
ملی 0653358008 نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 116/69متر 
مربع قس��متی از پالک 1396  -اصلی بخ��ش 2 بیرجند از محل مالکیت غالمرضا 
دس��تگردی  محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.9810837
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/23
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبت��ی واراض��ی و س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 
139760308308000037 مورخ��ه 97/9/21 هیئ��ت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک سربیش��ه تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی خانم زهرا صالحی 
مقدم مود فرزند محمدعلی  بشماره شناسنامه 10 صادره از در ششدانگ یک قطعه 
باغ میمی مساحت 15292 متر مربع تحت پالک 725 فرعی از 1156 -اصلی واقع 
در بخش2 سربیش��ه شهر مود خریداری مع الواسطه رسمی آقای اسمعیل هاشمی 
مح��رز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.9810839
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/23
محمد حسین مصلحی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبت��ی واراض��ی و س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 
139860308001003177 � 1398/09/04 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد 
ثبت��ی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای ابولفضل 
بیدار فرزند برات اله  بش��ماره شناس��نامه 3644 و ش��ماره مل��ی 0653124082  
نس��بت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی  به مساحت 96/95متر مربع قسمتی از 
پ��الک 1396  -اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت اقای مهدی مهرجو  محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
راب��ه ای��ن اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.9810840
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/23
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تغییرات شرکت پرپرواز طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16597 و شناسه ملی 10380321900    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,01,15 و نامه شماره 982,128,1834 مورخ 1398,02,12 اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دس��تی وگردش��گری خراسان رضوی ونامه ش��ماره 3482 مورخ 1398,01,27 سازمان هواپیمائی کشوری تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : - موارد ذیل به موضوع ش��رکت الحاق گردی��د و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: ارائ��ه کلیه خدمات 
مس��افرت هوائی به ص��ورت الکترونیکی, صدور بلیط الکترونیکی و توس��عه نرم افزارهای الزم جهت بهره ب��رداری الزم با رعایت 
قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )692903(

9ع
81
16
21

 آگهی تغییرات شرکت طراحان قالبهای پیشرفته دامون توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21879 و شناسه ملی 10380373641    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,09,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای مرتضی 
محمودی بقمچ به شماره ملی 5229924731 به عنوان بازرس علی البدل و آقای محمد بیات به شماره ملی 1062151704 
به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین 
گردیدند: آقای امین امین الرعایا به ش��ماره ملی 0064132706 و آقای محس��ن آموزگار به شماره ملی 0933370547 
و آقای احمد احمدیان به ش��ماره ملی 6509655144 - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )692929(

9ع
81
16
23

علی عبداحد: لیگ برتر باشــگاه های کشــور پیگیری 
شد و تیم های پتروشــیمی بندر امام، پاالیش نفت آبادان، 
ذوب آهــن اصفهــان، آویژه صنعت مشــهد، شــهرداری 
بندرعباس و نیروی زمینی بازنده های هفته دوازدهم دور 

رفت مسابقات بودند. 
شــهرداری گرگان در خانه خود پتروشیمی صدرنشین را 
زمینگیر کرد. شــیمیدر قم در آبادان و در دیداری مهیج 
پاالیش نفــت را برد. شــهرداری بندرعباس بــازی را به 
میهمان خود )توفارقان( باخت. در اصفهان ذوب آهنی ها 

از اکسون تهران شکست خوردند. 

باخت قابل دفاع مشهدی ها مقابل رقیب نامدار تهرانی
در مشهد نیز آویژه صنعت پارسا میزبان مهرام تهران بود. 
مهرامی ها با ملی پوشــان خود با تجربــه و کاربلد بودند و 
آویژه ای ها کــم تجربه اما باانگیزه و شــجاع . کوارتراول با 

نتیجه 17 بر 16 با برتری مهرام به پایان رســید تا میهمان 
جدی تر احساس خطر کنند. در حالی که آویژه ای ها در یک 
بازی خوب و نزدیک، مهرام را تعقیب می کردند، هر دو تیم 
درگیر مسائل داوری و حاشــیه های مربوط به آن شدند و 
داوران هم که می باید با دقت و صبورانه و با تدبیر بیشتری 
بازی را مدیریت می کردند، بیشتر با برخوردهای خشک و 
متکی به قدرت سوت خود )اسلحه خود( ادامه دادند!؟ در 
پایان نیم فصل جاری، بیشــتر به حواشی داوری ها، ضعف 
در تشخیص و تغییر بعضی از داوران و خطری که تیم های 

لیگ برتری را تهدید می کنــد خواهیم پرداخت. در پایان 
دیــدار مهرامی ها با بازیکنــان باتجربه و نیــز ترفندهای 
سرمربی کاربلد توانســتند مقابل آویژه ای های جوان و کم 
تجربه با نتیجه 81 بر 71 پیروز شوند. این باخت در مقابل 
مهرامی که دو بار قهرمانی جام بســکتبال آسیا )2009 و 
2010( و 6 بار مقام قهرمانی لیگ های برتر کشــور را در 

کارنامه دارد، می تواند برای آویژه  ای ها قابل دفاع باشد.
نکته: پــس از اتمــام بازی وقتــی از مصطفی هاشــمی 
سرمربی مهرام در مورد داوری پرســیده می شود جواب 

می دهد من هیچ زمان راجع به داوری حرف نمی زنم! در 
حالی که باســتناد پخش زنده بــازی و فیلم موجود، وی 
به اتفاق کلیــه کادر فنی، بازیکنــان نیمکت و .. روی هر 
ســوت داور به طرف او یورش می برد و نظرش را به داور 

تحمیل می کند.

نتایج هفته دوازدهم دور رفت لیگ برتر بسکتبال 
پنجشنبه 98/9/21

پاالیش نفت آبادان 66- 72 شیمیدر قم
شهرداری گرگان 66- 47 پتروشیمی بندر امام

ذوب آهن اصفهان 65- 87 اکسون تهران
شهرداری بندرعباس 81- 90 توفارقان آذرشهر

رعد پدافند شهرکد 79- 75 شورا و شهرداری قزوین
نیروی زمینی 76- 80 صنعت مس کرمان

آویژه صنعت پارسا مشهد 71- 81 مهرام تهران

لیگ برتر بسکتبال کشور

پارسا در کمند مهرام و داور
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فرهنگ و هنر

خبر

جنگروایتها

 مهدی که به دنیا آمد- امیرمهدی حکمی و حجت بامروت 
جای شکر دارد که جشنواره سینماحقیقت در این سال های اخیر از تریبون 
یکطرفه روشنفکری بودن فاصله گرفته است. سال های اول جشنواره باید آثار 
بچه های انقالبی و دیندار را با ذره بین پیدا می کردی نه اینکه از این دســت 
آثار تولید نمی شدند خیر پذیرفته نمی شدند. شاید هم کارهای اینچنینی کم 
بودند. شاید اما حاال تعداد و کیفیت آثار بچه ها به حدی رسیده که نمی توانند 
نپذیرنــد. البته ترکیب دبیر، هیئت انتخاب و داوران هم بســیار معقول تر، 

سینمایی تر و متدین تر شده اند. الحمدهلل. 
البته حاال مهم ترین پدیده جشنواره جنگ روایت هاست. یعنی وقتی روایتی 
روشنفکری وجود دارد می توانیم با افتخار روایتی انقالبی را هم مقابلش ببینیم. 
در این روزهای اول دو مستند از این دست را دیده ام. دو روایت متمایز با تقابل 

روشن و شفاف از دو منشأ فکری، دو جهان بینی و دو ایدئولوژی مشخص. 
»مهــدی که به دنیا آمــد« روایت طلبه ای فعال و پویــا و در میان جامعه، 
دوست داشــتنی و انقالبی که مهم ترین وجهه شــخصیتش یقین اســت. 
طلبه ای که از حجاب نام ها، نشان ها و لباس ها عبور کرده و خدمتگزار جامعه 
ناشنوایان کشور است. طلبه ای که خدمتگزاری را به خانواده اش تعمیم داده 
و به قول بزرگی،  رســالت نبوی او تماشــاگر را به یاد زندگی پیامبر)ص( و 
خدیجه کبری)س( می اندازد. طلبه ای مخلص و فدا شده در مردم و جامعه 
و به غایت دوست داشــتنی. با وجود همه این محتواها مستند »مهدی که 
به دنیا آمد« با اســم بی نظیرش یک اثر سرو شکل دارد و جذاب سینمایی 
است که توانسته به درستی و به اندازه از قصه و روایت در شکل دادن محتوا 
کمک بگیرد. مستندی که به احتمال زیاد تماشاگر با دیدنش نمونه ای از طلبه 

دوست داشتنی اش را خواهد یافت. 

 خسوف - محسن استاد علی
اما مستند دوم یعنی روایت مقابل، باز هم یک طلبه را دستمایه قرار داده است. 
روایــت زندگی طلبه ای منفعل، دور از جامعه، منزوی و گرفتار حجاب های 
دنیایی و در یک کلمه طلبه ای شکاک و به یقین نرسیده، طلبه ای که رسالتش 
را نفهمیده و درک نکرده و تا آخر فیلم هم نمی فهمد. شــاید بپرســید که 
خب، اشکال این روایت چیست؟ سوژه ها متفاوت بوده و فیلم ها هم متفاوت 
شــده اند. جواب این اســت که در کنار این طلبه فیلم سازی قرار دارد که از 
همان سکانس ابتدایی تکلیفش را با دین، اعتقادات و این طلبه یا همان مبلغ 
دین روشن کرده اســت. در شروع طلبه که مأمور نظارت بر کشتار شرعی 
در کشتارگاه است، چشم به ذبح گاوها دوخته، در پالنی تابلوی جهت قبله 
که روی آن بســم اهلل نوشته شده، به چکمه ها و پیشبند خون چکان یکی از 
سالخ ها برش می خورد و بالفاصله جویی از خون به تصویر کشیده می شود. 
در ادامه مجموعه ای از ســکانس ها از همســر طلبه را می بینیم که مثالً در 
ازدواج به دنبال یک طلبه معتقد می گشــته و حاال با کسی مواجه است که 
در پوشیدن لباس روحانیت مردد است. در مجموعه سکانس ها همسر طلبه، 
اُمل، غیرمنطقی و هپروتی تصویر می شود و دائم این تلنگر ذهنی را به او و 
مخاطب می زند که »گشتیم نبود، نگرد نیست« که به معنی طلبه آرمانخواه 
و تراز اســت. کنار من خانمی نشسته بود. هر بار که همسر طلبه به تصویر 
می آمد یا می خندید و یا نچ نچ می کرد. چند سکانس بعد فیلمساز به مادر 
طلبه هم رحم نمی کند و حاج خانم مذهبی را وســط یک آرایشگاه زنانه به 
تمسخر می کشد.  گریه ها و ضجه های مادر آن قدر تصنعی است که موجب 

شگفتی می شود.
از نظر جغرافیایی هم با اینکه لوکیشــن فیلم مشهد است و حتی یک پالن 
از گنبد امام رضا)ع(  نشــان داده می شــود؛ اما در دیگر لحظات فیلم حس 
ناکجاآبادی که از مشــخصه های اصلی مستندهای روشنفکری است، دیده 
می شود. در سکانسی قرار است طلبه دلتنگی هایش را با خواندن نوحه ای به 
حضرت رضا)ع( بگوید. لوکیشن خواندن کجا انتخاب شده؟ جایی درمحاصره 
دیوارها و میله ها و سازه های بتنی، یک بن بست تمام عیار و این حس بن بست 
بودن در همه فیلم القا می شــود. طلبه ای که نه تنها به یقین نرســیده که 
شک هایش بیشتر و بیشتر شده است. واضح است و احتیاج به تأویل ندارد، 
فیلمساز اسالم را دین خشونت و پایان یافته می داند و طلبه ها یعنی مبلغان 
این دین را موجوداتی شــکاک و دمدمی می داند. در عجبم از ســوژه فیلم 
که چطور حاضر شــده در این اثر حاضر شود و اعتقادات، ارزش های دینی، 

آرمان های طلبگی و حتی همسر و مادرش را فدا کند؟ 
َیاِطیِن » مؤمنون 23« َوُقْل َرِبّ أَُعوُذ بَِک ِمْن َهَمَزاِت الَشّ
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گفتوگوباکارگردان»نهکوچک،نهبزرگ«مستندیکهروایتیکشهیدمدافعحرمرارویپردهسینماحقیقتبردهاست

شهادت، یک لباس تک سایز است
فرهنگوهنر/زهرهکهندل مستند »نه کوچک، نه بزرگ« از تولیدات 
مجموعه روایت فتح که کارگردانی آن را محمدصادق رمضانی مقدم بر عهده 
جشنواره  سیزدهمین  در  ملی«  مسابقه  بلند،  »مستند  بخش  در  داشته، 
بین المللی سینما حقیقت حضور دارد. این مستند پنجشنبه گذشته روی پرده 
سینما حقیقت رفت و فردا یکشنبه نیز ساعت 15 در موزه سینما و ساعت 20 

در سالن یک سینما چارسو اکران خواهد شد. 
مســتند »نه کوچک، نه بزرگ« به کارگردانــی رمضانی مقدم و تهیه کنندگی 
مهدی خالقی از تولیدات مرکز رســانه فاطمیون اســت که به زندگی شــهید 
»سیدحسن حســینی« از مدافعان حرم لشکر فاطمیون می پردازد و الیه های 
مختلف زندگی مجاهدین افغانستانی را به تصویر می کشد. این مستند روایتی 
از شهید حسینی با نام جهادی »سیدحکیم« فرمانده اطالعات و عملیات تیپ 

ابوالفضل لشکر فاطمیون  است.
رمضانی مقــدم درباره ســاخت این مســتند بــه خبرنگار ما می گوید: ســال 
95مجموعه ای تلویزیونی در شــبکه افق ساخته شد که به زندگی فرماندهان 
لشکر فاطمیون می پرداخت. من درام پرداز و مشاور کارگردان برخی قسمت های 
این مجموعه بودم. همراهی در ساخت این مجموعه مستند سبب آشنایی من 
با شــخصیت های مهم فاطمیون شــد. در این میان سیدحسن حسینی با نام 
جهادی »ســید حکیم« شــخصیت عجیب و جذابی بود که ویژگی های خاص 

خودش را داشت.
وی در ادامه گفت: اســالم بدون مرز کلید واژه ای اســت که نیروهای برآمده 
از دل مهاجران افغانســتانی را برای دفاع  به ســوریه کشانده  است. امروز نام 
فاطمیون پیوند خورده با اسالم بدون مرز و مکتب انقالب اسالمی است، نامی 
که فراتر از فرماندهان و بدنه نظامی اســت. نامی کــه بیش از نظامی گری بر 

اعتقاد افراد تکیه دارد.

  به دنبال اتفاق جدیدی بودیم
رمضانی مقدم با نگاهی به مستندهای تولید شده در رابطه با 
مدافعان حرم می گوید: معموالً فیلم های تولید شده در این 
موضوع  دو دسته کلی داشتند یا فیلم های احساسی مملو 
از غم و غصه بودند که با موسیقی های حزن انگیز و اشک آور 
سعی می کنند احساسات مخاطبان همراه را برانگیزند. این 

آثار بیشتر تکیه بر احساسات دارند.
وی ادامه می دهد: دســته دوم هم آثاری هســتند که با کنار هم گذاشتن تصاویر 
جنگی، نریشــن اغراق آمیز و موســیقی حماسی، اسطوره ســازی بی منطق انجام 
می دهند. ما به دنبال اتفاق جدیدی بودیم جایی که عقالنیت و واقع گرایی بتوانند 
تعریف درستی از حقیقت ارائه دهند. سعی کردیم روایت عمیق تری از این شخصیت 
را برای پرداختن به ابعاد مختلف یک انسان داشته باشیم و به ابعاد خانوادگی، فردی، 

اجتماعی و فکری او پرداختیم.
به گفته رمضانی مقدم، شهیدحکیم از زمان تشکیل لشکر فاطمیون حضور داشت و 
جزو فرماندهان متأخر شهید است، از این رو به واسطه او می شد تاریخچه ای مختصر 

از فاطمیون را روایت کرد. 

این مستندســاز خاطرنشــان می کند: وارد مرحله پژوهش شدیم، با افراد مختلف 
مصاحبه های طوالنی گرفتیم و آرشیوی از فیلم های موبایلی و تصاویر گروه رسانه ای 
فاطمیون در رابطه با این شخصیت را جمع آوری کردیم که حاصل تالش حدوداً یک 

ساله، ما را با حجم عظیمی از اطالعات درباره سیدحکیم روبه رو کرد.
وی درباره فرم انتخابی برای روایت مستندش توضیح می دهد: معموالً مستندسازان 
به واســطه فرم های تصویری یا ابداعات به روز فیلم سازی، سعی در ایجاد جذابیت 
دارند ولی وقتی پژوهش ما کامل شد، احساس کردم که این فرم ها موجب می شود 
واقعیت را نتوانم به مخاطب انتقال دهم. در واقع از هر عنصری که موجب جذابیت 
شود اما بین مخاطب و محتوا فاصله بیندازد، پرهیز کردیم تا اثر تصنعی و ساختگی 
نشود، بنابراین ســعی کردیم فرم روایت در عین پیچیدگی، ظاهر ساده ای داشته 

باشد.

 قصه ای ساده و بدون شعارزدگی
مــا با حذف مصاحبه هــای تصویری و کنار هم گذاشــتن فیلم ها و تصاویر به 
جامانده از سیدحکیم سعی کردیم روایتی واقعی و جذاب بسازیم در واقع آنچه 
موجب پیچیدگی کار شده، دقت در خلق عنصر درام و روایت سینمایی است. 
رمضانی مقدم می گوید: کســانی کــه به دنبال تصاویر آرام، زیبا و چشــمنواز 
هســتند به دیدن این فیلم نیایند، کســانی که در جســت وجوی موســیقی 
حزن انگیز و لحظات احساســی اغراق آمیز هستند، سراغ تماشای این مستند 
نیایند و کســانی که قصد دیدن فیلمی با شــعارهای درشت، تصاویر جنگی و 
موســیقی هیجان انگیز دارند، وقتشــان را هدر ندهند. مستند ما قصه ای ساده 
اما واقعی را بدون اسطوره  ســازی و شــعارزدگی روایت می کند. سعی کردیم 
واقعیت ها را در فیلم نشان دهیم و اطالعات را در فرمی بریزیم که با بازنمایی 
واقعیت، شــاهد کمترین حضور کارگردان در اثر باشــیم. در واقع اطالعات به 

شکلی هنری و درام پردازانه در فیلم چیده شده است. 
وی عنوان می کند: می خواســتیم قصه ای در دل جنگ را روایت کرده و آنچه 
در واقعیت وجود داشــته را بازنمایی کنیم، به همین دلیل تصاویر ســاعت ها 

مصاحبه های ضبط شده را در کار نمی بینید. 
ما بنا داشــتیم واقعیت بدون سانسور را بازنمایی کنیم و روایتی قصه گو را در 
دل ماجراهای پیچیده جنگ نشــان دهیم، روایتی که بدون ترس از مشکالت 
و فــراغ صحبت می کند. مســتندی که بدون روتوش آدم هــا را با ویژگی های 
مثبت و منفی نشان می دهد. فیلمی که شکست ها را سانسور نکرده و در کنار 

پیروزی ها تصویر می کند.

 مهاجران افغانستانی در این مستند قهرمان ها و الگوهای واقعی 
خودشان را می بینند

مســتند »نه کوچک، نه بزرگ« مدتی پیش با حضور خانواده شــهدای مدافع 
حرم و مهاجران افغانستانی در پردیس سینمایی هویزه اکران شد و قرار است 
که در جشنواره ســینما حقیقت هم به نمایش گذاشــته شود. رمضانی مقدم 
درباره بازخوردهای اکران این مستند می گوید: متأسفانه حرف و حدیث درباره 
مدافعان حرم افغانســتانی زیاد است و این مستند پاسخی منطقی و درست به 

این حواشی می دهد که دانستن آن برای مخاطب ایرانی اهمیت دارد. از سوی 
دیگر مهاجران افغانستانی در این مستند قهرمان ها و الگوهای واقعی خودشان 
را می بینند، کســانی که از جنس خودشــان بودند و مشکالت فراوانی داشتند 
اما توانستند از این مشــکالت گذر کنند و به خاطر باور و اعتقاداتشان تا پای 
جان ایستادند. در واقع تماشای این  مستند به مخاطب افغانستانی حس غرور 
می دهد. وی در پایان درباره اینکه شــخصیت شــهید سیدحســن حسینی را 
چطور یافته اســت، می گوید: سیدحکیم نقل قولی شنیده درباره شهادت بازگو 
می کند؛ » شهادت چیزی نیست که دنبالش بگردی؛ یک لباس تک سایزه، اگه 
بزرگی یا کوچیک باید ســعی کنی اندازه بشی...«. به نظرم سید حکیم همین 
اســت، یک آدم معمولی که لحظات نابی را در زندگی اش می ســازد. او سیگار 
می کشد، شــوخ طبعی خاص خودش را با دوستان و اعضای خانواده اش دارد 
و برای گذران زندگی اش تالش می کند. آدمی که نه شــعار می دهد و نه اغراق 

می کند بلکه خودش است، این شخصیت بسیار جذاب است. 
وی یادآور می شــود: بدون تردید خون شهدای مدافع حرم به جامعه مهاجران 
افغانستانی عزت بخشیده است. این جامعه باید آثار هنری فراوانی داشته باشد 
تا هم خودشان با الگوهایشان بیشتر آشنا شوند و هم نگاه جامعه ایرانی نسبت 

به آن ها تغییر کند.

سینما

فرهنــگوهنر/خدیجــهزمانیان امروز 
در اختتامیــه دوازدهمیــن دوره جایــزه ادبی 
جالل آل احمد، کتاب »پس از بیســت ســال« 

نوشته سلمان کدیور تجلیل می شود. 
ایــن اثر به خاطر کوشــش مؤثــر در زمینه 
دراماتیک کردن تاریخ و وقایع دینی و هویتی، 
توسط اعضای هیئت داوران جایزه ادبی جالل 

شایسته تحسین شناخته شده است. 
»پس از بیست سال« روایتی است تاریخی در 
صدراسالم که از دوران امام علی )ع( آغاز و به 

پس از حادثه عاشورا ختم می شود. 
مخاطب با خواندن این رمان شــخصیت های 
زیادی از دوران صدر اسالم را می بیند. کدیور 
در این اثر با ارائه روایت تازه ای از شــخصیت 
حضرت علی)ع( در زمینه نوشتن رمان تاریخی 
و دینی تابوشکنی هایی کرده که توانسته مسیر 
نوشــتن رمان های دینی براســاس شخصیت 
معصوم)ع( را برای ورود ســایر نویسندگان به 

این عرصه هموار کند. 
راجع به »پس از بیست ســال« پیش از این 
نوشــته ایم. گفت وگوی امروز ما حول و حوش 
نگاه تازه نویســنده به رمــان تاریخی و ورود 
هنجارگریــز او بــه این عرصه، در نخســتین 
اثرش است. ورودی که بازخوردهای زیادی در 
جامعه ادبی ایجاد کرد. »پس از بیست سال« 
پیش از این توانسته در هفدهمین جایزه قلم 

زرین هم مورد قدردانی قرار بگیرد. 

علتتجلیلازاثرشما»دراماتیککردن
تاریخووقایعدینیوهویتی«عنوانشده
است،نظرشماراجعبهاینانتخابازسوی

هیئتداورانجایزهجاللچیست؟
مطالعه این کتاب و نوشــتن اثر چهار سال به 
طول انجامید، اما زمــان نگارش کتاب تاریخ 
را کنــار گذاشــتم و از تاریخ بیــرون آمدم و 
ســعی کردم فقط یک قصه و داستان را برای 
مخاطب روایــت کنم. برای همین وجه روایی 
و ســاختار ادبی اثر را گسترش دادم. در کنار 
تاریخ، زندگــی اشــخاص و آدم هایی روایت 
شــده و سعی کردم به این روایت رنگ و بوی 
حماسی و دراماتیک بدهم و شاید علت توجه 
به این کتاب با انگیزه هایی که مطرح شــده، 
همین اســت. چون آفت داستان های تاریخی 
به خصوص تاریخ اسالم، اصل بودن تاریخ بوده 

نه روایت. 
برای نویسنده ای که می خواسته رمان تاریخی 
و یا دینی بنویســد، همیشــه تاریخ اهمیت 
داشــته و بعد روایــت؛ تالش کــردم در اثر 
خودم چنین آفتی وجود نداشــته باشد یعنی 

داستان محور باشد و نه تاریخ. 

اتفاقاتزیادیدر»پسازبیستسال«
افتادهکهمهمترینآن،کاراکترشدنیک
شــخصیتمعصوم)ع(است.اینمسئله
یکیازتابوهاینوشتنرمانهایتاریخی
ودینیبودهاست.پیشازنگرانیانتقادها
بعدازخواندنکتاب،چطوربااینمسئله
درخلوتخودتــانکنارآمدیدوتصمیم
گرفتیددستبهخلقشخصیتداستانی

حضرتعلی)ع(بزنید؟
 بله در این کتاب چند اتفاق افتاده و مهم ترینش 
این اســت امــام معصــوم )ع( برخالف ســایر 
داستان های دینی که خودش غایب پررنگ است 
و بقیه راجع به او حرف می زنند، یک شخصیت 
داستانی است. یعنی در این اثر حضرت علی)ع( 
در جایگاه امام معصوم، قابل قضاوت شده است. 
هر خواننده ای این اثر را بخواند می تواند همان طور 
که درباره دشمنان امیرالمؤمنین)ع( مثل معاویه 
قضــاوت می کند راجع به ایشــان هم قضاوت و 
ایشان را لمس کند. چون شخصیت معصوم)ع( 
پرداخت شــده و من حتی وارد بخشی شدم که 
به عنوان نویسنده حاالت چهره، نشستن، حاالت 

چرت زدن ایشان را توصیف کرده ام . 

چهمسائلیرابرایخلقاینشخصیت
مدنظرداشتید؟

همیشــه این نقد وارد بوده کــه چرا با توجه به 
وجــود ادبیات دینی غنــی و تاریخ دراماتیک و 
قصه پرور، نویسندگان بهره کمی از این آبشخور 
برده اند. این در حالی اســت که در غرب بهترین 
آثار ادبیات، ادبیات دینی و تاریخی اســت. آثاری 
مانند »بینوایان«، »جنگ و صلح« اگرچه رمان 
تاریخی هستند اما عین تاریخ نیستند. اگر آنجا 
شاهکار خلق می شود چون نویسنده آزادی دارد و 
می تواند در دراماتیک کردن و قصه پردازی تاریخ 
خالقیت به خرج دهد اما اینجا این اتفاق نیفتاده 
و برای همین نویسنده ها جرئت نمی کنند وارد 

این جریان شوند. 
من در این کتاب سعی کردم بخشی از این تابوها 
را بشــکنم و در آثار تاریخی بعدی ام که با محور 
ائمه)ع( اســت همین طور خواهم نوشت چون 
رسالت رمان این است. رمان باید وجوه مستقل از 
تاریخ داشته باشد. ادبیات نمی تواند در بند تاریخ 

باشد، اما متأسفانه عده ای تصور می کنند اول 
تاریخ مهم اســت و بعد ادبیات، در حالی که 
نویسنده تاریخدان نیست. نویسنده متخصص 
دانشــگاه تاریخ نیســت که برای او تاریخ در 
اولویت باشــد. امیدوارم نگاه های سختی که 
به ادبیات وجود دارد شکســته شــود و این 
به معنای هر چیزی نوشــتن و متوهم بودن 
نیســت، اما باید قبول کرد سخت گیری های 
بی مورد خالقیت نویســنده را می خشــکاند. 
امیدوارم »پس از بیست سال« توانسته باشد 
نشــان دهد می توان از معصومین)ع( داستان 
نوشــت بدون اینکه به تاریخ و شخصیت امام 

معصوم )ع( لطمه ای وارد شود. 

فکرمیکنیــداتفاقاتینظیرتجلیل
جایزهجــاللآلاحمدازشــماواثرتان
میتواندمسیرورودبهاینبخشرابرای

نویسندگاندیگرهموارکند؟
جشــنواره و جوایز فقط در میان بخشــی از 
نویســندگان می تواند جریان سازی کند نه در 
سطوح جامعه. یعنی یک اتفاق ادبی در میان 
نویســندگان رخ می دهد اما ایــن اتفاق ادبی 
برای مردم بازخورد ندارد. چه چیزی شــامل 
حال برندگان این جایزه شده آیا فروش اثرشان 
بیشتر می شــود ؟ متأسفانه این اتفاق نیفتاده 

چون جشنواره در میان مردم نیست و از پیکره 
جامعه جداســت. بخش زیادی از مردم هنوز 
جایزه جالل را نمی شناســند. چقدر از مردم 
می دانند امروز اختتامیــه یکی از بزرگ ترین 
جایزه ادبی ایران اســت و راجع به این جایزه 
چقدر میان مردم بحث می شــود؟ این موجب 
شده جشــنواره کارکردهای واقعی خودش را 
نداشته باشد، این هم به دلیل نگاه نویسندگان 
به مقوله داســتان است. نویســنده های امروز 
اصاًل بــرای مردم نمی نویســند، رمان و قصه 
ایرانی را کشــف نکرده اند و همه می خواهند 
تقلید داشته باشــند، حاال یا از مدرنیسم و یا 
پست مدرنیسم. بسیاری از آثار امروزی بر پایه 
اگرچه  می شود  نوشته  غیرایرانی  داستان های 
شخصیت ها ایرانی هستند اما به تاریخ ایران، 
فلسفه روان شــناختی ایرانی و امور اجتماعی 
ایران نمی پردازنــد. این نپرداختن یا از تنبلی 
نویسندگان یا از عدم تخصص و یا تقلیدگرایی 
است برای همین مردم به رمان ایرانی اقبالی 
نشــان نمی دهند و هنوز کتاب های کالسیک 

غربی، پرفروش ترین کتاب ها هستند. 

شــماجزونویســندگانیهستیدکه
دغدغهعدالتخواهیداریدوتصویریکه
ازبرههایازتاریخبرایانسانامروزارائه
دادید،نشــانازایندغدغهمندیدارد.
چطورســعیکردیددربازنماییماجرای
صفینایندغدغهمنــدیرامدنظرقرار

دهید؟
 وقتــی من به عنــوان نویســنده می خواهم 
از زمان حضرت علی)ع( داســتانی بنویســم، 
نمی خواهم نویســنده را بــه آن زمان ارجاع 
دهم بلکه می خواهم با بازنمایی گذشته، آینده 
جامعه را بســازم و تصویــری از آینده جامعه 

به مردم امروز ارائه دهم. نویســنده گذشته را 
در عالم وجود خودش می آورد آن را بازتولید 
می کند، به مخاطب عرضه می کند تا مخاطب 
بتواند آینده ای بســازد. رسالت رمان تاریخی 
همین است و گرنه اگر رمان تاریخی بنویسیم 
کــه در همان تاریــخ بماند و نتواند دســت 
مخاطب امروز را بگیرد، نتواند پرسش های او 
را پاســخ دهد و به پرسش ها و ابهامات او هم 
پاسخ ندهد، رمان خلق نکرده یک قصه ساده 

نوشته است. 
چیزی که من سعی کردم در اثرم اتفاق بیفتد 
همین است که آیا ما می توانیم با وجوه زندگی 
ائمه)ع( با چالش های این قرن روبه رو شویم؟ 
در ایــن کتاب همه تالش مــن این بوده که 
بگویــم ما در حــال تکــرار دراماتیک بعضی 
مســائل تاریخــی هســتیم. مســائلی مثل 
اشرافیت، فسادحاکمان، فساد مذهبیون، فساد 
روحانیت، به انحراف رفتن طبقه حاکم و فقر 
و غنا، در این رمان همه این ها پررنگ اســت. 
به خصوص ستم و مبارزه با ستمگری چیزی 
است که مخاطب این اثر آن را درک می کند و 
این درد مستمر تاریخی است که 1400 سال 
اســت تاریخ آن را حس می کند. مسئله مهم 
این اســت که نویســنده باید طوری این درد 
را برای مخاطب امروز بازنمایی کند تا نشــان 

دهد این درد جمعی است. 
خواننده وقتی کتاب »پس از بیســت سال« 
را بخواند بــه بعضی نیازهای امروز، ابهامات و 
پرسش های امروزش پاسخ داده می شود و این 

تالش من به عنوان نویسنده اثر بوده است.

چرابرایپاســخبهاینپرسشهابه
ماجرایصفینتوجهکردید؟

مشکل امروز جامعه همین است که قرائت های 
مختلف از اســالم وجود دارد که به تعبیر من 
برخی قرائت هایی از اســالم ارائه می دهند که 
منافع مالــی، حزبی و سیاســی آن ها تأمین 
شــود.در زمان امام علــی)ع( و برهه صفین 
چنین نزاعــی بین قرائت های اســالم وجود 
داشــت. اســالم منفعت طلب مادی که ابزار 
حاکمیت اســت و ســردمدار آن معاویه است 
و اســالم امیرالمؤمنین)ع( که اسالم را برای 
مردم و هدایت و ســعادت آن هــا می خواهد. 
نزاع بین این دو اســالم در صفین تجسم پیدا 
کرد. من در کتاب هم نوشــته ام که این نزاع 
در کل تاریخ وجود داشــته و تــا قیامت هم 
ادامه دارد اما در صفین تجســم عینی آن را 
می بینیم با لشکرکشی های دو طرف که هر دو 
هم حکومت دارند و هم ادعای جامعه ســازی 
و انسان ســازی. بهتر از صفین در هیچ جا این 
مســئله بهتر نشان داده نشده است. در تاریخ 
همیشــه یــک قرائت حاکم اســت و دیگری 
محکوم، یکی در اکثریت اســت و دیگری در 
اقلیت. مثاًل در زمان پیامبر)ص( قرائت غالب، 
اسالم جامعه ساز و اســالم معنوی است و در 
زمان معاویه قرائت غالب، تفکر دیگر اســالم 
اســت اما در صفین ایــن دو قرائت در زمان 
واحد مقابل هم می ایســتند و ما می توانیم هر 

دوی این ها را یک جا در میدان ببینیم. 

برش

اثرم  در  کردم  سعی  که  چیزی 
اتفاق بیفتد همین است که آیا ما 
می توانیم با توجه به وجوه زندگی 
قرن  این  چالش های  با  ائمه)ع( 

روبه رو شویم؟ 

گفتوگوباسلمانکدیور،نویسندهایکهامروزکتابشدراختتامیهجایزهادبیجاللتجلیلمیشود

»پس از بیست سال« و پاسخ به پرسش های انسان امروز

رقابتتولیداتفرهنگی-هنریبسیجیان
درجشنواره»مدرسهعشق«

فارس:جشنواره »مدرسه عشق« 
تولیدات جبهــه فرهنگی انقالب 
و ابتکارات بسیجیان را در هشت 
بخش و 44 قالب فرهنگی هنری 
به رقابت می گــذارد. مدیر روابط 
عمومی مرکز آفرینش های فرهنگی 

هنری بسیج درباره فراخوان ششمین جشنواره »مدرسه عشق« گفت: این 
جشنواره ساالنه برای شناخت و رصد ظرفیت های فرهنگی، هنری و تولیدی 
بسیجیان پایگاه های سراسر کشور برگزار می شود که ایجاد شور و نشاط در 
نقش آفرینی تولیدات جبهه فرهنگی انقالب، معرفی ابتکارات بسیجیان در 
خلق آثار هنری و هویت بخشی به فعالیت های فرهنگی پایگاه های مقاومت 
بسیج بخشی از اهداف این جشنواره است. مصطفی زیبایی نژاد با بیان اینکه 
فراخوان این جشنواره از شهریور ماه سال جاری به پایگاه ها و بسیجیان سراسر 
کشور اعالم شده است، افزود: بخش های جشنواره شامل هنرهای تصویری، 
هنرهای تجسمی، نشر دیجیتال و مکتوب، حوزه سرود و موسیقی، پویانمایی 
)پویاگران انقالب(، حوزه اجرا )اجراهای پاتوقی(، حوزه شعر و ادبیات و بخش 
ویژه )فعال ترین پایگاه ها( اســت. عالقه مندان برای شرکت در این جشنواره 
می توانند آثار خود را از طریق سایت madreseheshgh.ir و نشانی پستی 
تهران، خیابان طالقانی، کوچه 10 خرداد، قبل از النه جاسوسی و یا کدپستی 

15۸391۸133 به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
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