
پهپاد جوان!
سورپرایز آذری جهرمی برای کاربران فضای 
مجازی که مربوط به ماجرای مجهز شدن 
اداره پست به سیســتم پهپادی می شد، 
همچنان یکی از ســوژه های طنز فضای 
مجازی به حساب می آید. آقای وزیر هم در 
ادامه شوخی های کاربران، در اینستاگرامش 
نوشته است:»پهپاد پست پالس که متعلق 
به شماست ولی باید برایش اسم بگذاریم. لطفاً پیشنهاداتتون رو بفرمایید. اسم 
رو از بین پیشــنهادهایی که بیشترین الیک رو داشته باشه برای اولین پهپاد 
انتخاب می کنیم و می گذاریم«. در ادامه چند نمونه از اسامی پیشنهادی کاربران 
را می خوانید: »زرد قناری... سورپرایز جهرمی... پهپاد جوان... کفتر کاکل به سر... 

زودبر... سورپرایز پالس... پپه: مخفف پهپاد پست هوایی«.

شاه سلطان حسین ها
صفحه منتسب به رهبر انقالب در توییتر، 
بخشی از ســخنان ایشــان درباره رفتار 
مســئوالن در برابر قدرت های خارجی را 
به اشتراک گذاشــت. در متن این پست 
توییتری که برگرفته از بیانات رهبر انقالب 
در تاریــخ 87/9/24 در دانشــگاه علم و 
صنعت است، آمده: »اگر جمهوری اسالمی 
دچار شاه سلطان حسین ها بشود، دچار مسئوالنی بشود که مقابل دشمن دچار 
رعب و خوف هستند و جرئت و جسارت ندارند، در خود و در مردم خودشان 

احساس توانایی و قدرت نمی کنند، کار جمهوری اسالمی تمام خواهد بود«.

الفتی اال علی)ع(
زهــرا امیرابراهیمــی، چنــد روز پیش 
در مصاحبــه بــا یکــی از شــبکه های 
ماهواره ای فارســی زبان، پس از 12  سال، 
ســکوتش درباره انتشار فیلمی از زندگی 
خصوصــی  اش را شکســت و ادعــا کرد 
بازیگری به نام مجیــد بهرامی که چند 
سال پیش در اثر سرطان درگذشت، فیلم 
خصوصی او را منتشر کرده است. جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر هم در واکنش به این ماجرا در توییتر نوشت: »پیامبرفرمود اگر ببینید 
زن و مردی در حال گناه اند چه می کنید؟ یکی از صحابه گفت با این شمشیر 
گردنشان را می زنم. رو به علی)ع( فرمود: علی جان تو چه می کنی؟ گفت: با 

ردایم رویشان را می پوشانم. پیامبر فرمود: الفتی اال علی...«. 

جنجال کیک های آلوده
علیرضــا وهاب زاده، فعال رســانه ای در 
صفحه شــخصی خود در توییتر درباره 
ماجرای کیک های آلوده به قرص نوشت: 
»جریانی با داســتان کیک های آلوده به 
قرص، خصوصی ترین صنعت کشــور رو 
نشونه گرفتن. فروش برخی از برندها در 
اســتان های جنوبی به صفر رسیده. چه 
کسی از تخریب تولید داخلی ضرر می کنه؟ چه بالیی سر کارگرها میاد؟ چه 

اتفاقی میفته اگر این ماجرا در بقیه اقالم تکرار بشه؟«

 مجید تربت زاده چه فرهنگســتان زبان و ادبیات 
فارسی واقعاً به جای اتوبوس عبارت »خودرو بزرگ 
دســته جمعی« را پیشــنهاد کرده باشد و چه این 
معادل، فقط یک شوخی باشد فرقی نمی کند. به هر 
حــال هیچ عبارت و واژه کوتاه یا بلندی برای مردم 
ایران جای »اتوبوس« را نمی گیرد. آن هم وســیله 
نقلیه پرکاربردی که هزار جور خاطره و نوســتالژی 
شــادی آفرین یا غمبــار را همراه خــود دارد و از 
هرگوشــه و کنار قصه پیدایشش در ایران می شود 
قصه و داســتان تازه ای درآورد و یا فیلم و ســریال 
درون شهری اش  نوع  به خصوص  اتوبوس ها،  ساخت. 
در فرهنگ و سبک زندگی امروز و دیروز ما ایرانی ها 
جایــگاه  ویژه ای دارند. فراتــر از این حتی برخی ها 
معتقدنــد اتوبوس، اتوبوس داری، اتوبوس ســواری، 
بلیت های اتوبوس و... برای خودش فرهنگ یا خرده 

فرهنگی مستقل حساب می شود. 

اتوبوسبخار
هــم فرانســوی ها مدعی اند ایده ســاخت اتوبوس 
نخستین بار به ذهنشــان رسیده و در سال 1826 
آن را ســاخته و به خیابان هایشــان فرستاده اند و 
هم انگلیســی ها ادعــا دارند اتوبوس را خودشــان 
ســاخته اند. اگر اتوبوس را اتاقی نیمه فلزی و چوبی  
در نظر بگیرید که چند صندلی چوبی و چهار چرخ 
دارد و پیشــرانه اش یک اســب است که آن را روی 
ریل یا مســیر خاصی به حرکت درمی آورد، ادعای 
فرانسوی ها درست اســت. هرچند اگر بنا را بر این 
تعریف بگذاریم، انگلیســی ها باز هــم معتقدند در 
ســال 1820 چنین وسیله ای را ســاخته اند. منتها 
اگر بخواهیم از وســیله نقلیه موتورداری که شــما 
آن را بــه عنــوان اتوبوس می پذیریــد حرف بزنیم 
باید ادعای انگلیســی ها را بــاور کنیم که مدعی اند 
نخســتین اتوبوس جهان را در 7 ســپتامبر 18۳0 
میالدی »والتر هنکاک« و همکارش »سر گلدورثی 
گرنــی« ابداع کرده اند. این اتوبــوس گویا مجهز به 
موتور بخار بوده و از دلیجان ها یا کالســکه هایی که 
با اسب کشیده می شدند بسیار سریع تر و بهتر عمل 

می کرده است.

سهشاهی
اواخــر عمر حکومت قاجاربود کــه تاجری بلژیکی، 
نخســتین اتوبوس را از مسیر باکو – انزلی به ایران 
آورد و در شــهر رشت شروع به کار کرد. البته گویا 
در آن دوره، حس فارســی را پاس بداریِم ایرانی ها 
بیشــتر و بهتر از امروز کار می کرد، چون کسی این 
وســیله نقلیه بزرگ دسته جمعی را به اسم اتوبوس 
نمی شــناخت. گیلکی های هموطن آن روزگار، این 
خودرو عجیب و غریب را با نام »گذربر« می شناختند 
و احتماالً گاری و درشکه های اسبی خودشان را به 
آن ترجیح می دادند. یعنی کاســبی مرد بلژیکی و 
گذربرش در رشــت چندان داغ نبــود، طوری که 
ترجیح داد آن را به تاجر سرشــناس بوشهری، حاج 
 محمدحسن تقی، معروف به »معین التجار« که یک 
دل نه بلکه صد دل عاشــق این پدیده صنعتی شده 
بود، بفروشد و به مملکت خودش برگردد. نخستین 
اتوبــوس دار ایرانی، گذربرش را هرجور هســت به 
تهران منتقل می کند تا در مســیر بازار – توپخانه، 

با کرایه »سه شاهی« بشود نخستین اتوبوس درون 
شــهری ایران. این بار ماشــین دودی معین التجار 
خوش اقبال اســت و کار و کاسبی اش هم پر رونق. 
چون با فروکش کردن رخدادهای مشروطه خواهی و 
آرام شدن اوضاع، چند دستگاه اتوبوس دیگر را هم 
وارد می کند و نخستین ناوگان حمل و نقل اتوبوسی 

را راه  می اندازد.

گاریهاواسبیها
البته منابع مختلف، تاریخچه اتوبوســرانی در ایران 
را این طور هم روایت کرده اند: »... تهران حتی بعد 
از آنکه به عنوان پایتخت انتخاب شــد، هنوز شهر 
کوچکی به حســاب می آمد کــه جمعیت کمی هم 
داشــت. یعنی حمل و نقل عمومی چندان معنایی 
نداشــت و بیشــتر مردم هم با پای پیاده این طرف 
و آن طرف می رفتند. می شــود تعداد کمی کالسکه 
و درشــکه و کالســکه اختصاصی را اولین سیستم 
حمل و نقل در تهران شــناخت. گاری ها هم بودند 
که زیر نظر میرزا علی اصغر و ســید حسن گاریچی 

خدمات دهی می کردند.
تا اینکه بلژیکی ها در ســال 1298، با کار گذاشتن 
ریــل، واگن های اســبی را به عنوان اولین وســیله 
حمل ونقل عمومی در تهران و در مسیر خیابان های 
ری – الله زار، ناصر خسرو و... به کار گرفتند. کرایه 
این واگن ها یک شــاهی بود و از ساعت 6 صبح تا 9 
شــب یکسره کار می کردند. سه خط ویژه که بعدها 
یک خط دیگر هم به آن اضافه شــد، کل سرویس 
حمل و نقل شبه اتوبوسی تهران را تشکیل می دادند. 
حمل و نقل با واگن های اسبی در سال 1۳0۳ پس 
از ایجــاد اختالف میان شــهرداری بــا بلژیکی ها، 
متوقف شــد و آن ها به کشــور خودشان برگشتند. 
مدتی بعــد دانمارکی هــا با اتوبوس هــای بنزینی 
بزرگ وارد شدند اما چون درآمد مناسبی نداشتند، 
خطوط اتوبوسرانی شــان را جمع کردند تا نوبت به 
اتوبوس های »ریس« روسی برسد و... تا از این دوره 
به بعد کم کم فکر تشکیل خطوط ویژه اتوبوسرانی 
در ذهن اتوبوس دارها شکل بگیرد و رقابت جدی تر 

شود«. 

پارکابیها
همــان قدر که بین مردم شــور و شــوق و رقابت 
برای سوار شــدن به اتوبوس ها وجود داشت، خیلی 
از پولداران و بازرگانــان آن روزگار هم برای خرید 
اتوبوس و راه انداختن خط اتوبوسرانی با هم رقابت 
داشــتند. نتیجه این رقابت، ورود بیشــتر و بیشتر 
اتوبوس به ایران بود. البته بنا به اسناد و نوشته های 
تاریخــی، اتوبوس ســواری های آن روزگارهــم بــا 
وجــود همه جذابیت های اولیه، کم کم به مشــقت 
و حکایت تبدیل شــد. اتوبوس هــای کهنه و اغلب 
خراب، سودجویی اتوبوس دارها، بی اعصابی راننده ها 
و پارکابی هایی که مســئول کرایــه گرفتن بودند و 
مهم تر از همــه نبود ناظر بر کار اتوبوس ها، از آن ها 
وسایل پر سروصدا و شلوغی ســاخته بود که ابتدا 
مردم را عالقه مند و گرفتار خودشــان کرده بودند و 
حاال مالکانشان برای جابه جایی مردم در شهری که 
هر روز بزرگ تر و وسیع تر از دیروز می شد، هر بالیی 
که می توانستند ســر آن ها می آوردند. البته و بدون 

شــک مردم تهران، همان روزها و در اتوبوس هایی 
که در زمســتان سقف هایشــان چکه می کرد و در 
تابستان مثل تنور گرم بود، برای اتوبوس شعر و طنز 
می ساختند و چه بسا دشواری های اتوبوس سواری 
را به لطف همین لطیفه ها و اشعار تحمل می کردند. 

پدرصنعتمونتاژ
رقابــت  و  تهرانی هــا  اتوبوس دوســتی  البتــه 
اتوبــوس داران، همه چیزش بــد و منفی نبود. چه 
اینکه بازرگانان ایرانی و آن هایی که زده بودند توی 
خط اتوبوس داری، چند سال پس از ورود نخستین 
اتوبوس هــا به ایران، متوجه شــدند مســافربرهای 
وارداتی، تا چند هزار کیلومتر را با وضعیت جاده ها 
و امکانــات آن روزگار طــی می کننــد و به ایران 
می رسند، عماًل دست سوم و چهارم و حتی فرسوده 
به حســاب می آیند. برای همین هم به فکر ساخت 
اتوبوس در کشور افتادند! این نحوه اتوبوس سازی را 
شاید بشود پدر صنعت مونتاژ ایران به حساب آورد، 
چون مهندس امیرحســین توسل باقری، چند سال 
پیش در گفت و گو با مجله و ویژه نامه صنعت خودرو، 
در این باره گفته اســت: »در آن روزگار شاســی و 
موتور اتوبوس به ایران وارد می شــد و چند کارگاه 
اتاق ســازی اتوبوس هم در اطراف تهران فعال شده 
بودند که برای شاسی و موتورهای وارداتی اتوبوس، 
اتاق های چوبی می ساختند که یکی از آن ها شرکت 

»رانیران« امروزی است...«.

دماغدارها
چیزی که از آذر 1۳۳5 با نام شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه شکل گرفت و تقریباً تا 10 سال پیش 
هم با همان اصول و اساس شصت و چند ساله فعالیت 
می کرد، شــباهت خیلی زیادی با اتوبوســرانی های 
ســال های 1۳20 تا 1۳۳5 نداشت. شاید بشود گفت 
همه خاطرات و فانتزی های شیرینی که ممکن است 
بزرگ ترهایمان از اتوبوس و اتوبوس سواری و بلیت های 
ابتدا فلزی و بعد کاغذی اش داشــته باشند مربوط به 
دهه ۳0 به بعد است. همه بلبشو و به هم ریختگی هم 
شاید مربوط شود به دورانی که شرکت واحد اتوبوسرانی 
وجود نداشــت و اتوبوس های بخش خصوصی هرطور 
که می خواســتند با مســافران تا می کردند. در دوره 
حکومت مصدق، طرح تأسیس شرکت واحد به مجلس 
رفت تا اتوبوس داران و شرکت های مختلف در مخالفت 
با آن تجمع و اعتصاب بــه راه بیندازند. این طرح در 
نهایــت پس از برکناری مصــدق در کودتا و روی کار 
آمدن دولت زاهدی، اجرا شد تا اتوبوس داری و اتوبوس 
سواری ضمن واگذار شدن به شهرداری، شکل و شمایل 
جدیدی به خود بگیرد. خاطره نخستین بلیت های یک 
ریالی اتوبوس، وارد شدن اتوبوس های جدید دماغ دار به 
کشور، دو طبقه هایی که طبقه باالیش راننده نداشت، 
شماره گذاری خطوط مختلف اتوبوسرانی و... مربوط به 
همین دوره به بعد است. بنابراین، امروز که در زمستان 
ســرد روی صندلی هــای گرم اتوبوس های شــهری 
می نشــینید و یا در تابستان های گرم با بی آرتی های 
کولردار خیابان های تهران را گز می کنید؛ جای اینکه 
ســرتان توی گوشــی تان باشــد، گاهی به تاریخچه 
اتوبوسرانی و اتوبوس سواری در شهرتان و خاطره های 

تلخ و شیرینش هم فکر کنید. 

نمایشی برای سیاست
قدس زندگی: مقتدی صدر، مدتی پیش 
دو بیانیــه مفصل مجــازی را در صفحه 
فیس بوکش به اشــتراک گذاشــت و در 
این دو بیانیه، مخالفت رسمی اش با اعالم 
نامزدی »محمد شیاع الســودانی« برای 
پست نخست وزیری در عراق را اعالم کرد. 
بزرگ ترین احزاب سیاسی عراق اما بدون 

توجه به بیانیه رهبر یکی از گروه های سیاسی شیعیان عراق، حمایتشان را از 
»السودانی« وزیر اسبق کار و امور اجتماعی عراق اعالم کرده اند. پس از انتشار 
خبر حمایت احزاب عراقی از السودانی اما مقتدی صدر ساکت نماند و تصویر 
پروفایل فیس بوکش را به یک صفحه مشکی که روی آن عبارت »بسته شد« 
حک شده بود، تغییر داد. رهبر یکی از گروه های سیاسی شیعیان عراق پس از 
این هم با انتشار تصویر یک نوار سیاه رنگ در فیس بوک، نوشت: »خداحافظ«.

حاال بســیاری از رسانه ها از جمله خبرگزاری مطرح »آناتولی« اعالم کرده اند 
مقتدی صدر احتماالً تا اطالع ثانوی از فضای سیاسی عراق خارج شده است. 
صدر و اطرافیان او اما هنوز نسبت به این گمانه زنی واکنشی نشان نداده اند و 
باید منتظر بمانیم تا ببینیم رهبر یکی از گروه های سیاسی شیعیان عراق واقعاً 

قصد خداحافظی با عرصه سیاست را دارد یا خیر؟

تولد یک درستکار
رقیه توسلی: می گوید: من هیچی از آشپزی نمی دونم. 

می گویم: منم شنا کردن بلد نیستم.
-انگلیسی نمی تونم حرف بزنم.

بنده هم از زبان آلمانی سر درنمیارم.
- بلد نیستم برا عروسکام لباس بدوزم.

خاله ات هم یاد نگرفته فرش ببافد.
- اصالً میدونی چیه، آدرس خیابونا رو هم نمی تونم به کسی بدم.

ُخب منم هنر خطاطی ندارم.
می گوید: من استعداد درخشان نیستم و نمی تونم چندکالسه بزنم.

می گویم: پروین اعتصامی و ســیمین دانشــور هم یگانه ان اما من خیلی خیلی 
معمولیم. 

عصبانی نگاهم می کند و با غیظ می پرســد: چرا اجــازه نمی دهی درد دل کنم 
خاله ای؟ مسخره کردن کار خوبیه؟

با عذرخواهی می چالنمش و از نیت قلبی ام باخبرش می کنم. اینکه خواستم به او و 
به خودم تذکر بدهم نابرده رنج، گنج میسر نمی شود.

برای اینکه از حال و هوای نداشته ها و نبودن ها بیرون بیاورمش، کنج خانه را رها 
می کنیم به قصد خرید اســباب بازی. اما رفتــن همانا و پیدا کردن جعبه طال در 

خیابان همانا.
با ذوقی بچگانه همان طور که نگاهش به من است جعبه آبی رنگ را وارسی می کند 

و گوشواره ها را نشانم می دهد. بعد می پرسد: حاال چکار کنیم.
می گویم شما یابنده اید، هر چه شما بفرمایید؟ 

پی نوشت: به گمانم آن روز که آلبر کامو گفت ما خوف انگیزترین دشمنان و بهترین 
دوستان خودمان هستیم کسی را شبیه »گل ترمه« دیده بود.

کاش وقتی امام جماعت مســجد داشــت به گلی جان می گفت: شــما 
دختر درســتکاری هســتید، دوربینم را بی خجالت درمــی آوردم و یک 
 عکــس از کودکی می انداختم که خوب بودنــش قریب به اتفاق نبودن ها 

را بلعیده.

 مجازآباد
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ورزش
افشاگری رئیس سابق مجمع باشگاه استقالل

پرداخت به استراماچونی 
ربطی به تحریم ها ندارد

 گفت وگو با حامد جاللی که با نخستین رمانش در جایزه ادبی جالل شایسته تقدیر شد

از داستان های آپارتمانی به سوی قصه های اقلیمی

گداهای بنزینی!
قدس زندگی: اخیراً اگر گذرتان به پمپ 
بنزین های بین شهری افتاده باشد، احتماالً 
با جدیدترین ســبک تکدیگــری مواجه 
شده اید. »گدا  های بنزینی« جدیدترین نوع 
کالهبرداراِن گدانما به حساب می آیند که 
این روزها مثــل قارچ در پمپ بنزین های 
سرتاسر کشور، به خصوص پمپ بنزین های 

بین شهری رشد کرده اند.
بر اســاس گفته خبرگزاری »باشــگاه خبرنگاران جــوان« روش کار این 
عزیزان به این صورت اســت که وقتی مشــتری درحــال پرداخت هزینه 
بنزیــن در جایگاه اســت، جلو او ظاهر می شــوند و بــا جمله هایی مثل 
»ماشــینم بنزین نداره«، »هزینه پرداخت بنزینو ندارم« و... از شهروندان 

درخواست کمک می کنند. 
البته این گدانماهای عزیز هیچ جوره راضی نمی شوند شما توی زحمت بیفتید 
و برایشــان بنزین بخرید، به همین خاطر از شما می خواهند هزینه یک باک 

بنزین را نقداً به آن ها پرداخت کنید!
پــای گداهای بنزینی حتی به فضای مجازی هم باز شــده و این عزیزان 
درحال حاضر یکی از سوژه های داغ فضای مجازی به حساب می آید. ماجرا 
هم از وقتی شــروع شد که یکی از فعاالن فضای مجازی تصویری از یک 
گدای بنزینی را در صفحه شخصی اش بارگذاری کرد و نوشت:»این آقای 
محترم حدود نیم ســاعته کنار جایگاه  ســوخت منتظره و تقریباً از همه 
ماشــین ها درخواست کمک می کنه و شــماره کارت میده تا براش پول 
بنزیــن بریزن. هرکی هم میگه قوطی بده برات بنزین بخریم، میگه با دو 

سه لیتر کارم راه نمیفته. یا نقدی بدین یا بریزین به کارتم«.
پــس از این توییت جنجالی، چندین کاربر دیگر هــم اعالم کردند در پمپ 
بنزین های بین راهی، سبک جدید گدایی را مشاهده کرده اند. بر اساس گفته 
کاربران فضای مجازی این گدانماها با موج سواری روی افزایش قیمت بنزین و 
اوضاع بلبشوی اقتصادی، حسابی دل مردم را به درد می آورند و در طول شبانه 

روز چندین نفر را تیغ می زنند!
از آنجایی که این مدِل گدایی به ســرعت درحال افزایش است، حواستان 
باشــد اگر یک گدای بنزینی به پســتتان خورد، اصاًل زیر بار کمک به او 

نروید.

آذرماه سال 1335 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تأسیس شد

داستاناتوبوسایرانی
در واکنش به اتفاقات این روزهای فوتبال ایران

حمله محمد بنا به 
فدراسیون پنج ستاره

روزمره نگاری

روایت مجازی
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شهرخودرو آبی ها را تهدید به حذف از آسیا کرد! 

 AFC رحمتی: استقالل به
اطالعات غلط داده است
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ورزش: دروازه بان ملی پوش سابق استقالل که در حال 
حاضر در شهرخودرو روزهای خوبی را پشت سر می گذارد، 
در بحبوحه مشکالت استقالل از موضوعی پرده برداشت 
که نشان می دهد که رشته مسائل مالی آبی  استقاللی ها 

سر دراز دارد.
رحمتی در این پست اینستاگرامی از توقیف اموالش پرده 
برداشته و به مسئوالن استقالل هشــدار داده اگر زودتر 
مشــکل او را حل نکنند، همان رفتاری را انجام خواهد 
داد که آن ها با وی انجام داده اند. او همچنان استقالل را 
به ارسال مدارک غیرواقعی به کنفدراسیون فوتبال آسیا 
برای دریافت مجوز حرفه ای حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
متهم کرده و از بی توجهی مدیران به درخواست های مکرر 

خود گالیه کرده است.
در شــرایطی که اســتقالل در حال مدیریــت موضوع 
استراماچونی و امیدوار به بازگرداندن سرمربی ایتالیایی 
است، موضوع رحمتی غوز باال غوزی است که باشگاهداری 

به شیوه های مدیریتی فعلی جواب نمی دهد.

AFC اطالعات غلط به
در بخشــی از متن گالیه آمیز مهــدی رحمتی آمده 
است: »چند ســال اســت به خاطر مشــکل مالیاتی 
 ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و ... هســتم و صدایم 
در نیامده اما ظاهراً از ســکوت من ســوء استفاده های 
زیادی شده است. در شرایطی که آقایان در فدراسیون 
فوتبال و باشگاه استقالل هر روز ادعا می کنند که این 
باشگاه هیچ بدهی ندارد و مشکلی برای حضور در آسیا 
ندارد اما نه تنها مالیات مــن را پرداخت نکرده اند بلکه 
ظاهراً به AFC هم اطالعــات غلط داده اند. حاال که با 
نامه توقیف اموال مواجه شده ام ذره ای کوتاه نمی آیم.5 
ماه است که در حال مذاکره با مسئوالن مربوطه هستم 
و به خاطر حل شدن این مشکل وکیل بنده بارها و بارها 
با آقای کامران منزوی صحبت کــرده امافقط امروز و 
فردا و مشکل حل می شود شــنیده ام! انگار نه انگار که 
زندگی ام مختل شده و تمام حساب های بانکی ام بسته 
شده است. این نخستین و آخرین اولتیماتوم من بابت 
این اتفاق اســت و همان طور که نامــه توقیف اموال با 
فرصت پنج روزه به دستم رسیده من هم تا ظهر امروز 
که وکیلم با عضو هیئت مدیره اســتقالل جلسه دارد 
صبر خواهم کرد. اگر مشکل مالیاتی من حل نشد همان 
رفتاری را انجام می دهم که آقایان در این چند سال و 5 

ماه با من انجام دادند.

هشدار شهر خودرو به استقالل
مجتبی سرآسیایی مدیر تیم شــهر خودرو در خصوص 
بدهی باشگاه استقالل به سید مهدی رحمتی که سبب 
شــده عالوه بر ممنوع الخروج شدن، حســاب های این 
بازیکن هم مسدود شود، اظهار کرد: می خواهیم به اردوی 
خارجی برویم و در تالشیم تا هرچه زودتر مشکل مربوط 
به مهدی رحمتی را حل کنیم. اگر این مشکل حل نشود، 
شاید مجبور شویم کل اردوی برون مرزی را منتفی کنیم.

وی افزود: نامه توقیف اموال رحمتــی را اداره مالیات به 
باشگاه زده، مالیاتی که اســتقالل متعهد شده پرداخت 
کند. امروز عالوه بر مهدی رحمتی، شهرخودرو نیز دچار 
مشکل بزرگی شده و از استقاللی ها می خواهیم در همین 
روزها، مسئله را حل کنند تا مشــکلی بین دو باشگاه به 

وجود نیاید.
مدیر تیم شــهرخودرو در ادامه به صورت غیر مستقیم 
به استقالل هشدار داده اســت برای جلوگیری از حذف 
از لیگ قهرمانان آسیا این مشکل را حل کند. وی گفت: 
هرگز دوست نداریم شرایط به شکلی پیش رود که مجوز 
 AFC حرفه ای استقالل دستخوش مشــکالتی شود و
روی آن حساس شود، اما باید به شهرخودرو حق بدهید 

که اگر همکاری الزم در خصوص ممنوع الخروجی مهدی 
رحمتی، با این باشگاه انجام نگیرد، از طریق مراجع قانونی 

پیگیری کنیم.

مستندات پنهان کاری فدراسیون
محمدرضا بختیاری وکیل باشــگاه شهرخودرو در مورد 
شکایت از باشگاه اســتقالل به خاطر پرونده سیدمهدی 
رحمتی گفــت: طی دادنامــه به شــماره 734 و مورخ 
93.11.28 باشــگاه اســتقالل در کمیته انضباطی به 
پرداخت 761 میلیون و اندی)تومــان(، به عنوان اصل 
مالیات به عالوه کل جرایم دیرکرد تا مادامی که این مبلغ 

را پرداخت کند، محکوم شد.
بختیاری ادامه داد: اما متأســفانه باشــگاه استقالل به 
تعهداتش عمل نمی کند. بنابرایــن یک بدهی قطعی و 
مسلم در فدراسیون فوتبال برای باشگاه استقالل وجود 
داشته است. یعنی فدراسیون فوتبال با علم و آگاهی کامل 
از اینکه باشگاه استقالل بالغ بر یک میلیارد و اندی بدهی 
دارد و این بدهــی که از حالت مالیاتی خــارج و به دین 
تبدیل شده، به اشــتباه و غلط و حتی می توانم بگویم به 
دروغ اعالم می کند باشگاه استقالل عاری از بدهی است 

و هیچ دینی ندارد.
وکیل باشگاه شهرخودرو افزود: در نتیجه شرایطی برای 
باشگاه اســتقالل فراهم می شــود که مجوز حرفه ای را 
دریافت و بتواند در مســابقات حاضر باشــد. بنابراین ما 
قویاً تأکید می کنیم که شــکواییه ای را نوشته ایم و این 
شــکواییه به همراه مدارک الزم آماده است تا اعتراض 
به عملکرد فدراسیون فوتبال را خطاب به AFC اعالم 
کنیم که رونوشــت آن به کمیته تعییــن وضعیت فیفا 

ارسال می شود. 

AFC شکایت رحمتی و شک
بختیاری افزود:  اگر قرار باشــد به دلیل مسائل مالیاتی 
مشکلی برای شهرخودرو برای برگزاری اردوی خارجی 
به وجود بیاید و این باشگاه متضرر بشود، این ضرر حتماً 

گریبانگیر فدراسیون و استقالل هم خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع شکایت رحمتی 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا سبب شد که  چندی پیش 
این نهاد اعالم کند به مجوز حرفه ای باشــگاه استقالل 
مشکوک شده اظهار کرد: بله، بر اساس این شکایت نامه 

در سال 94 این اتفاق افتاده است.

شهرخودرو آبی ها را تهدید به حذف از آسیا کرد! 

رحمتی: استقالل به AFC اطالعات غلط داده است

آغاز مذاکره ترابزون اسپور برای انتقال چشمی 
ورزش: باشــگاه ترابزون اســپور ترکیه برای جذب روزبه چشــمی در نقل وانتقال های 
زمستانی دست به کار شــد. به نقل از روزنامه صباح ترکیه انتظار می رود ترابزون اسپور 
به زودی با باشگاه استقالل تهران برای انتقال روزبه چشمی در ماه آینده میالدی پای میز 
مذاکره بنشینند. بر اساس این گزارش، باشگاه استقالل تهران به احتمال فراوان پیشنهاد 
ترابزون اسپور برای فروش روزبه چشمی را می پذیرد؛ زیرا قرارداد این بازیکن تا پایان فصل 
جاری معتبر است. نمایندگان ترابزون اسپور بازی روزبه چشمی در ترکیب استقالل برابر 

شاهین شهرداری بوشهر را زیر نظر گرفتند. 

گتوسو: ناپولی از نظر روانی رنج می برد
ورزش: سرمربی جدید تیم ناپولی معتقد است شــاگردانش تاوان نداشتن تعادل 
الزم مقابل پارما را دادند. گنارو گتوسو بعد از باخت در اولین تجربه هدایت تیمش 
می گوید: »ما در چند روز گذشته روی سیستم بازی 3-3-4 کار کرده بودیم اما در 
جریان بازی مجبور شدیم به سیستم 4-2-4 روی بیاوریم تا اوضاع را تغییر دهیم. 
به نظرم درست نیست درباره بدشانسی صحبت کنیم، چون 10 دقیقه اول بازی خود 
 A گویای همه چیز اســت. این تیم از نظر روانی رنج می برد، چون ناپولی در سری

ایتالیا به چنین روند طوالنی بدون برد عادت ندارد.

بارسلونا به دنبال بازگرداندن گواردیوال
ورزش:نشریه انگلیسی »اکسپرس« مدعی شد پپ گواردیوال ممکن است به بارسلونا 
بازگردد. طبق این گزارش، مدیران این باشگاه کاتالونیایی آماده اند تا به این سرمربی 
48 ساله پیشنهاد بازگشت به نیمکت سرمربیگری آبی واناری ها را بدهند اما به شرطی 
که پپ تصمیم به ترک منچسترسیتی بگیرد. پپ گواردیوال که تا پایان ماه ژوئن 2021 
با من ســیتی قرارداد دارد، اخیراً ادعای مطرح شــده در یکی از رسانه های انگلیسی 
مبنی بر اینکه بندی در قرارداد وی وجود دارد که می توانــد در پایان فصل جاری از 
منچسترسیتی جدا شود را تکذیب کرد و گفت چنین بندی در قراردادش وجود ندارد.

حمله چینی ها به اوزیل به دلیل حمایت از مسلمانان اویغور
ورزش: تلویزیون چین پس از انتقاد مسوت اوزیل از حکومت این کشور به دلیل سرکوب 
مسلمانان اویغور، دیدار آرسنال و منچسترسیتی را پخش نکرد و به جای آن بازی تاتنهام 
را روی آنتن برد. باشگاه آرسنال پس از آن اعالم کرد: این باشگاه سیاسی نیست و توییت 
اوزیل نظر شخصی او بوده ولی با این حال خشم چینی ها از بابت توییت اوزیل سبب شده 

تلویزیون این کشور بازی آرسنال و منچسترسیتی را از برنامه پخش خود حذف کند.
 این در حالی است که در انگلیس باشگاه آرسنال به دلیل اینکه همزمان با ماجرای اوزیل 

به یک اظهارنظر سیاسی دیگر واکنشی نشان نداده با انتقاد مواجه شده است. 

سینا حسینی: مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان 
و اعضای هیئت مدیره باشــگاه استقالل در روزهای 
اخیر به بهانــه تحریم های بانکی مدعی شــدند قادر 
نیستند به راحتی حقوق معوقه آندره آ استراماچونی 

را پرداخت کنند!
ماجراجویی مدیران باشگاه اســتقالل با کارگردانی 
مســئوالن وزارت ورزش کار را به جایی رســاند، که 
رفیــق صمیمی وزیــر ورزش که عهده دار ریاســت 
هیئت مدیره اســتقالل بود، با چمدانی مملو از یورو 
راهی استانبول شد تا این چمدان را از ترکیه به ایتالیا 
بفرستند تا شاید مشکل ســرمربی ایتالیایی برطرف 
شود، با این حال مشکل مالی وی حل نشد تا جایی که 
که مدیران استقالل برای عبور از این شرایط بحرانی 
اعالم کردند چهار بار پول را به حساب استراماچونی 
واریز کردیم اما به خاطر تحریم ها برگشــت خورد به 

همین دلیل چمدان پول را به رم انتقال دادیم!
در شرایطی که هواداران باشگاه اســتقالل به دنبال 
روزنه ای از امیدواری بودند تا شاید سرمربی ایتالیایی 
تیمشان به ایران بازگردد، اظهارنظر صریح وزیر سابق 
اقتصاد و رئیس مجمع باشــگاه اســتقالل معادالت 
حاکم بــر این پرونــده را به کلی دگرگون ســاخت، 
شمس الدین حسینی در یک گفت و گوی تلویزیونی 
با انتقاد از اظهارات غیر کارشناسی مسئوالن ذی ربط 
گفت: نباید فضا را به سمت و سویی ببریم که مسائل 
حاشیه ای و سطح پایین را به مسائل کالن کشور گره 
 FATF بزنیم، مگر در چند ماه گذشــته در ماجرای
داســتان جدیدی رخ داده اســت، تصمیمی در این 

رابطه از سوی کشــورهای اروپایی اخذ نشده است، 
به همین دلیل باید صراحتاً اعــالم کنم که ماجرای 
پرداخت پول اســتراماچونی هیــچ ربطی به موضوع 

تحریم ها ندارد.
وی در ادامــه توضیــح داد: وقتی در 6 ماه نخســت 
امســال 22 میلیارد دالر واردات رســمی داشتیم، 
چگونه ممکن است معطل پرداخت یک یا دو میلیون 
یورو به عنوان دستمزد سرمربی استقالل باشیم؟! به 
اعتقاد من ناکارآمدی مدیران وزارت ورزش ســبب 
رفتن استراماچونی شده اســت و گرنه هیچ مشکلی 
برای پرداخت پول و انتقال پول به حساب این مربی 

وجود نداشت.
وزیر ســابق اقتصــاد و دارایی کشــورمان در ادامه 
توضیحات خــود گفت: مگــر نمی گوینــد اقدامات 
FATF علیه ما تعلیق شده، پس چگونه ممکن است 
در این حوزه برای ما مشکل درست شود؟ بزرگنمایی 
خاصی در این خصوص صورت گرفته است کما به نظر 
می آید اهداف غیر ورزشی و بعضاً سیاسی در پس آن 
نهفته است در حالی که ما برابر توافقات گذشته خود 
که سال 95 با FATF منعقد شــده ما مشکلی برای 

انتقال نداشتیم.
جالب توجه دیگری که روز گذشــته پس از انتشار 
فیلم ســخنان وزیر ســابق اقتصاد مطرح شد اعالم 
آمادگی برخی شــرکت های کارگزاری برای انتقال 
پــول اســتراماچونی به ایتالیــا بود اما مســئوالن 
اســتقالل از پذیرش و حتی بررســی این پیشنهاد 

هم سرباز زدند.

ورزش: سرمربی تیم والیبال پیام مشهد گفت: والیبال 
برای یک عده خاص اســت و بیرون انداختن برخی ها از 

این رشته کار بسیار سختی است!

مشکالت پا بر جاست
اکبر خداوردی دربــاره وضعیت تیم والیبــال پیام در 
تعطیالت لیگ برتر والیبال گفت: مشکالت مالی کماکان 
پابرجاست. پرداختی ها کم بوده است و قرار است در هفته 
جاری باشگاه پرداختی داشته باشد تا تمرینات را زودتر 
آغاز کنیم. ظاهراً 2-3 بازیکن پیشنهاداتی از سایر تیم ها 
دارند و می خواهند جدا شــوند. طبق قانون فدراسیون 
تیم ها در نیم فصل باید حداقل 50 -55 درصد قرارداد 
بازیکنان را پرداخت کرده باشــند ولی فقط 15درصد 
پرداخت شده است. ســرمربی تیم والیبال پیام مشهد 
افزود: باشگاه به دنبال حل مســائل مالی است و منتظر 

حل مشکالت هستیم. اما فقط امروز و فردا شنیده ایم.

تهدید غیر بومی ها
وی درباره زمزمه های انحالل تیم نیز گفت: خیر خبری از 
انحالل نیست، تیم شرایط خاص خود را دارد و از ابتدای 
مسابقات لیگ جنجال هایی وجود داشت. اگر قراردادها 
پرداخت نشــود بازیکنان غیر بومی در تمرینات حاضر 
نخواهند شــد. در حال حاضر نیز تکلیف را نمی دانیم و 

فقط وعده شنیده ایم.

انتقاد به سازمان لیگ
وی ادامه داد: نمی دانم چه ایرادی دارد اگر مسابقات لیگ 
را زودتر آغاز می کردند. تعطیالت نیم فصل آغاز شــده 
اســت اما هنوز چند بازی از دور رفت باقی مانده است 
و این از عجایب لیگ است. ســازمان لیگ فقط اسمش 

سازمان لیگ است. یکســری از افراد در والیبال حضور 
دارند که ادعا دارند فقط آن ها می توانند کار انجام دهند 
و بقیه نمی توانند! در صورتی که این طور نیســت. مگر 
در سازمان لیگ و فدراســیون فقط یک نفر وجود دارد؟ 
متأسفانه برخی دو دستی پســت خود را نگه داشته اند. 
بیرون انداختن برخی افراد به بیرون کار بســیار سختی 
اســت. خداوردی افزود: برخی تا آخرین قطره خون به 
صندلی می چسبند. وقتی فقط یک تعداد محدود حضور 
داشته باشــند ارتباطات نیز با یکدیگر قوی تر می شود و 
همه با هم ارتباط می گیرند و مشــکالت نیز وجود دارد 
اما مجبور هستند برای اینکه دستشان رو نشود همدیگر 

را حفظ کنند.

 بی پولی بی احترامی می آورد
سرمربی تیم والیبال پیام مشهد درباره مجازات چند تن 
از بازیکنانش برای عدم ســفر با تیم با اتوبوس نیز گفت: 
مشکل خاصی نیست و برطرف شد. برخی از بازیکنان را 
برای چند روز از تمرینات کنار گذاشتم. بیشتر مشکالت 
به خاطر مسائل مالی اســت که اگر حل شود همه با هم 
دوست خواهند شد. بی پولی بی احترامی و بی ادبی با خود 
به همراه می آورد. وقتی حــق و حقوق بازیکن پرداخت 
نمی شــود و امکانات اولیه نیز فراهم نمی شــود چنین 

اتفاقاتی رخ می دهد.

افشاگری در مورد تیم ملی
خداوردی در پایان گفت: برای تیم ملی آرزوی موفقیت 
دارم. امیدوارم مســابقات لیگ دیگر دقیقه 90 نباشد. 
هیچ اشکالی ندارد اگر مسابقات کمی زودتر آغاز شود اما 
والیبال فقط برای یک عده خاص است. یک عده خاص به 
تیم ملی می روند و برای استراحت نیز وارد لیگ می شوند.

افشاگری رئیس سابق مجمع باشگاه استقالل

پرداخت به استراماچونی ربطی به تحریم ها ندارد
خداوردی:

خبری از انحالل تیم پیام نیست

گزارش ویژه

گل به خودی ناظمی ادامه دارد
یک بام و دو هوای وزارت ورزش 

در قراردادهای خارجی
سینا حســینی: آندره آ اســتراماچونی که در ایتالیا منتظر واریز پول به 
حســابش بود پس از آنکه متوجه شــد تصویر حواله بانکی دستمزدش به 
شــکل ناباورانه ای در فضای مجازی منتشر شده اســت قید ادامه همکاری 
با اســتقاللی ها را زد و با انتشار فیلمی به شــدت از این رفتار غیر حرفه ای 

انتقاد کرد.
مازیارناظمی کــه در ادامه ماجراجویی های خود تصویــر حواله بانکی را در 
حساب توییتری اش منتشــر کرده بود، به دفاع از رفتار غیر حرفه ای خود 
پرداخت و مدعی شد وزارت ورزش خوش قولی خود را در این پروسه انجام 
داده است و آقای استراماچونی نمی تواند اعتراضی به این ماجرا داشته باشد. 
اما بر خالف انتظار بسیاری از هواداران استقالل و اهالی فوتبال این رفتار را 
تقبیح کردند و مدعی شــدند در روابط دیپلماتیک و حوزه بین الملل چنین 

اقداماتی کاماًل غیر منطقی و خارج از عرف است.
البته استراتژی ناظمی بر این اساس بود که با انتشــار این تصویر فشار را از 
روی شانه های وزیر و اعضای منصوب شده توسط وی در هیئت مدیره بردارد 
و توپ را به زمین اســتراماچونی بیندازد. ظاهــراً وزارت ورزش اصرار دارد 
این گونه القا کند که مردم غریبه نیستند اما رفتار پر تناقض وزارت آنجا آشکار 
می شود که در ارتباط با ماجرای مارک ویلموتس، زمانی که منتقدان اصرار 
به شفاف سازی در خصوص قرارداد سرمربی بلژیکی را داشتند فدراسیون و 
وزارت تأکید داشتند که مفاد قرارداد یک مربی در قامت ویلموتس محرمانه 

است و خارج از عرف بین الملل است که روابط کاری رسانه ای شود.
صاحبنظران بر این باورنــد رفتارهای دوگانه  ناظمی به عنوان ســخنگوی 
وزارت ورزش در شبکه های اجتماعی و ماجراجویی های او نشان داده که وی 
عالقه مند است به هر قیمتی در بطن حاشیه قرار داشته باشد و از این نمد برای 
خود کالهی درست کند جدا از اینکه این قبیل رفتارها به ضرر وزیر ورزش و 
جوانان تمام می شود و هزینه ای سنگین برای دستگاه ورزش ایجاد می کند.

ورزش: محمد بنا که بعد از لغو جام جهانی کشتی فرنگی اردوی 
تیم ملــی را تعطیل کــرده و در انتظار فرا رســیدن مرحله های 
بعدی آماده سازی شاگردانش در مسیر المپیک است، در پستی 
اینستاگرامی برای چندمین بار در سال های اخیر علیه مسئوالن 
فوتبال و توجه ویژه ای که مســئوالن ورزش به این رشته دارند، 

موضع گرفته است.
 سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که بعد از موفقیت تاریخی در 

المپیک لندن به آقای خاص کشــتی هم مشهور شد، در 
این پست ماجرای استراماچونی را بهانه ای کرده تا به 
برخی انتقاد کند؛ اگرچه او از مربیان ایرانی فوتبال هم 

حمایت کرده است.
او  در اینستاگرام پستی منتشــر کرده و در آن بر 
سیســتم حاکــم بــر ورزش حمله کــرده و در 
قسمت هایی از این پست نوشته است: »متأسفانه 
تو این برهه از زمان  هم گرفتار انواع و اقسام مصایب 
و مشکالتیم: تحریم، درگیری داخلی و خارجی، 

بالی طبیعی )سیل و زلزله و ...(
بازم شکر! اما قسمت جالب ماجرا اینجاست 
که تو این اوضاع احوال بزرگ ترین دغدغه ما 

شده حل مسائل مربوط به دستمزد و مدت 
قرارداد استراماچونی کبیر!

وی می نویســد: تو این وضعیت، مدیر 
ما افتخار می کند که دوشب پشت در 
سفارت خوابیده تا مشکل جناب آقای 
سینیور رو حل و فصل کند. البته به 

استقاللیای عزیز بر نخورد من بحثم تیم خاصی نیست صحبت فقط و فقط 
اعتبارِ ملی هست!  منظور مظلومیت مربیای ایرانی است!  منظور مظلومیت 
مربیای ایرانیه! چرا فراز کمالوند به خاطر نداری و رسیدگی نکردن به تیمش 
باید اســتعفا بده، یحیی گل محمدی با اون نبوغ ذاتی و نتایج عالیش، از 

شرایطش گالیه میکنه و چرا گوش شنوایی نداره واسه حرفاش؟
رسول خطیبی عزیز با همه مشکالت با ماشین سازی ادامه 
میده و پا پس نمیکشــه. این عزیزان کارشونو ادامه میدن، 
نصفه شبم یه طرفه فســخ قرارداد نمیکنن چون تعصب 

مملکتشونو میکشن!
اصل مطلب این اســت که این روزا عزت نفس ما گم 
شده، شاید هم  عمداً گم اش کرده اند! واقعاً مدیریت 
تو ورزش ما چه تفکری دارد، به کدوم سمت و سو 
کشیده می شود؟  کاروان ورزشی ما تا چند ماهه 
دیگه باید عازم مسابقات المپیک شود، نباید فکری 
برای این همه رشته ورزشی و ورزشکار که دنبال 
کسب افتخار برای این مملکت هستند، داشته 
باشیم؟ واقعاً االن بزرگ ترین مشکل ما برگشت 
یک سرمربی خارجی است که به خاطرش این 
همه به آب و آتیش می زنیم؟ سوای ورزش یک 
سؤال مهم ذهن همه را درگیر کرده؛ واقعاً در حال 
حاضر اوضاع احوال مملکت ما آن قدر خوب و عالی 
است، همه چی روبه راه است، مردم تو رفاه کامل 
هستند که تنها دغدغه ما نازکشیدن از سرمربیای 
خارجی و جسارتاً کولی دادن به آن هاست. خداقوت 

فدراسیون پنج ستاره فوتبال!

دین جونز/مترجم امیرمحمد سلطان پور: در حالی که کم کم 
به آغاز پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی نزدیک و نزدیک تر می شویم، 
مذاکرات و تصمیمات پشت پرده در باشگاه های اروپایی آغاز شده 
است. در زیر اتفاقاتی را مورد بررسی قرار می دهیم که در آینده ای 
نزدیک به احتمال زیاد شــاهد وقوع آن خواهیم بود اما هنوز در 

اینترنت آنچنان به آن پرداخته نشده است:

چلسی به دنبال دروازه بان جدید
از زمانی که کپا آریزاباالگا به عنوان گرانقیمت ترین دروازه بان تاریخ 
با مبلغ 71.6 میلیون پوند به استمفوردبریج آمد، باال و پایین های 
زیادی را پشت سر گذاشته است. بزرگ ترین حاشیه کپا بهمن ماه 
گذشته رقم خورد یعنی زمانی که او در فینال جام اتحادیه از تعویض 
شدن سر باز زد. اما با اتفاقاتی که در آینده به احتمال زیاد می افتد 
شرایط او در غرب لندن تغییر خواهد کرد. بنا به منابع نزدیک در 
باشگاه چلسی، فرانک لمپارد به دستیاران خود از همین حاال پیغام 
داده که به دنبال یک دروازه بان جدید باشند و حداکثر تا تابستان 
آینده او را به خدمت بگیرند. لمپارد پیدا کردن دروازه بان جدید را در 
حوزه تخصص خود نمی بیند و به همین دلیل این وظیفه را به دیگر 
اعضای کادرفنی خود محول کرده اما آن گونه که مشخص است 
سرمربی چلسی آنچنان به کپا به عنوان دروازه بان اول اعتماد ندارد.

رئال درهای خروج را به »لوکا یوویچ« نشان می دهد
همین تابستان گذشته بود که لوکا یوویچ در ادامه اوج گیری خود 
برای تبدیل شدن به یک مهاجم درجه یک با مبلغ 62 میلیون پوند 
از آینتراخت فرانکفورت به رئال مادرید پیوست؛ اما پس از مدتی به 
نظر می رسد که او شاید مقداری زودتر از آنکه وقتش باشد به یک 
غول اروپایی آمده است. یوویچ 21 ساله از ابتدای فصل نتوانسته خود 
را نشان دهد که البته بیشتر آن به فرم عالی کریم بنزما بر می گردد 
که اجازه نفس کشیدن را به مهاجم صرب نداده است، به گونه ای 
که فقط شاهد به ثمر رسیدن یک گل از یوویچ بوده ایم. خود او در 
مصاحبه اخیرش اعالم کرده که برای مبارزه در راه رسیدن به جایگاه 

ایده آلش آماده است اما منابع نزدیک به باشگاه رئال تأکید کرده اند 
که او از همین پنجره نقل و انتقاالتی برای فروش گذاشته خواهد 
شد. زیدان بارها از استعداد گلزنی یوویچ تعریف کرده اما همگان 
مشکل او را اعتماد به نفس پایینش لقب داده اند. برخی معتقدند 
یوویچ در ژانویه به تیمی دیگر قرض داده می شود و در تابستان آینده 
به فروش خواهد رسید و البته این گزینه نیز مطرح است که به عنوان 
بخشی از رقم معامله کهکشانی ها برای خرید کیلیان امباپه، به پاری 
سن ژرمن هدیه اش کنند. باشگاه های لیگ برتر انگلیس هم به او 
بسیار عالقه مند هستند که منچستریونایتد اصلی ترین آن هاست.

»ارلینگ هالند« از رفتن به باشگاهی بزرگ منصرف می شود
این روزهــا وقتی صحبــت از ارلینگ هالند ســتاره نوظهور 
باشگاه ردبول سالزبورگ می شود، فقط مسئله انتخاب او بین 
باشگاه هایی مثل منچستریونایتد، آرسنال، منچسترسیتی، 
لیورپول، آرسنال و چلسی است، اما مثل اینکه حقیقت خبر 
از چیز دیگری می دهد. مثل اینکه مشــاوران و اطرافیان این 
مهاجم نوجوان 19 ساله اما گلزن، او را متقاعد کردند که قبل 
از رفتن به لیگ برتر انگلیس جای پای خود را در یک باشــگاه 
بوندس لیگایی محکم کند. باشگاه الیپزیگ که مانند تیم کنونی 

او یعنی سالزبورگ تحت مالکیت شرکت ردبول است به عنوان 
مقصد احتمالی هالند مطرح می شود و می توان قبول کرد که 
او از همه لحاظ به سیستم جذاب این تیم می خورد. دیگر تیم 
مطرح بوندس لیگایی یعنی دورتموند نیز مذاکراتی را با هالند 
داشته است. این خبر جالب توجه هم شنیده می شود که باشگاه 
لیدزیونایتد که در تالش برای صعود به لیگ برتر انگلیس است از 
همین حاال اعالم کرده که برای فصل آینده و پس از صعود هالند 

را با رقمی سنگین به اِلند رود خواهد آورد.

لیورپول در خرید »ساندر بِرگ« شکست می خورد
نیمی از تیم های لیگ برتری ستاره نروژی را می خواهند که شامل 
منچستریونایتد و لیورپول می شود. عالقه به این هافبک 21 ساله 
فقط به انگلیس محدود نمی شود و به خصوص باشگاه ناپولی از 
سری آ به شدت خواهان اوست اما خود ساندر برگ تأکید کرده که 
عالقه مند به حضور در لیگ برتر است. باشگاه وستهام هم که وقتی 
برگ 17 سالش بود شاهد حضور او در تمرینات تیمش بود حاضر 
است 20 میلیون پوند برای بازگشت او بپردازد. درخشش برگ 
را می توان در بازی اخیر ِخنک مقابل لیورپول در لیگ قهرمانان 
مشاهده کرد که کلوپ به صورت مجزا به تمجید از او پرداخت اما 
به نظر می رسد حتی این تعریف ها هم سبب نمی شود که لیورپول 

بتواند وستهام را در خرید برگ شکست دهد.

جرارد دلوفئو در راه چین
یکی از با استعدادترین محصوالت آکادمی بارسلونا در چند سال 
گذشته، احتماالً راه دیگری را برای ادامه فوتبالش در پیش بگیرد. 
باشگاه های چینی برای خرید مهاجم واتفورد پیشنهادات وسوسه 
انگیزی داده اند و این تیم لیگ برتری نیز آماده اســت که او را در 
همین ماه آینده میالدی به فروش برساند. تاکنون خاوی گراسیا 
سرمربی زنبورها از اهمیت دلوفئو گفته و اجازه فروش او را نداده 
اما پیشنهادی باالتر از چهل میلیون پوند بعید است که بتواند جلو 

چنین ترانسفری را بگیرد.

توییتر باشگاه لیورپول گزارش تصویری جذابی از سفر 
این تیم به قطر برای حضور در جام باشگاه های جهان 
منتشر کرده است. مدافع عنوان قهرمانی اروپا که در 
تقویم بسیار فشرده آخر سال فوتبال انگلیس باید خود 
را برای شرکت در جام باشگاه های جهان نیز آماده کند، 
توجه زیادی را به خود جلب کرده، و توییت منتشر شده 
نیز عکس های جذابی به خصوص گارد جدید منقش 
به پرچم لیورپول برای گوشی همراه یورگن کلوپ را 

منتشر کرده است که به نظر از آن خیلی راضی است!

پدیده جوان تیم بروســیا دورتموند به پیروزی 
پرگل تیمــش در دیدار آخر قبــل از تعطیالت 
زمســتانی بوندس لیگا در زمین ماینتس واکنش 
نشان داد. جیدون سانچو که در این بازی، هم گل 
زد و هم پاس گل داد و به نخســتین بازیکن این 
فصل در پنج لیگ معتبر اروپایی تبدیل شــد که 
تعداد گل ها و پاس گل های خود را دو رقمی می 
کند، در کنار اشاره به دستاورد خود، از هم تیمی 

هایش نیز تمجید کرده است.

جیدون سانچولیورپول
اینستاگرام رسمی مسابقات المپیک 2020 توکیو 
بعد از افتتاح ورزشگاه اصلی مسابقات، پستی ویژه 
را در این خصوص منتشــر کرده است. استادیوم 
ملی المپیک که با گنجایش 60 هزار نفر به صورت 
اختصاصی برای مسابقات توکیو 2020 ساخته شده 
است توسط شینزو آبه نخست وزیر ژاپن افتتاح شد 
و اینستاگرام رسمی مســابقات نیز با تیتر »سالم 
استادیوم ما« و چند عکس زیبا از آن، به رونمایی 

مخصوص خود پرداخته است.

در ســالروز تولــد یکــی از بازیکنــان مطــرح 
منچستریونایتد، این باشــگاه در توییتر خود تولد 
جســی لینگارد را به او تبریک گفته است. لینگارد 
که محصول آکادمی شــیاطین سرخ است اما به گفته 
بسیاری از کارشناســان هنوز نتوانســته ظرفیت 
خود را به صورت کامل نشــان دهد، دیروز 27 ساله 
شد و شــبکه های اجتماعی مختلف از جمله باشگاه 
منچســتریونایتد برای او توییتی اختصاصی را کنار 

گذاشته است.

منچستریونایتدتوکیو 2020

در واکنش به اتفاقات این روزهای فوتبال ایران

حمله محمد بنا به فدراسیون پنج ستاره

ضد  حمله

پیروزی شارلوا در شب درخشش قلی زاده
ورزش: تیم شارلوا در شب درخشش علی قلی زاده میهمانش را با شکست 
بدرقه کرد. بامداد دیروز در یکی از بازی های هفته هفدهم ژوپیلر لیگ بلژیک 
تیم شارلوا با نتیجه 3 بر صفر برابر تیم سرسله بروژ پیروز شد. ماسیمو برونو در 
دقیقه هشت این بازی روی پاس علی قلی زاده گل نخست تیم شارلوا را به ثمر 
رساند. علی قلی زاده در دقیقه 51 و مامادو فال در دقیقه 88 نیز دیگر گل های 
تیم شارلوا را به نام خود ثبت کردند. کاوه رضایی نیز در این بازی 76 دقیقه در 

ترکیب شارلوا بازی کرد.

محکومیت سپاهان، استقالل و عارف غالمی
ورزش: به نقل از ســایت رسمی فدراســیون فوتبال، دیدار تیم های 
سپاهان اصفهان و اســتقالل تهران از هفته دوازدهم رقابت های لیگ 
برتر فوتبال برگزار شد که از سوی تماشاگران سپاهان اصفهان تخلفاتی 
 مبنی بر مشــتعل کردن فشفشــه دودزا رخ داد. این تیم به پرداخت 
100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد. همچنین تیم استقالل 
تهران به دلیل شکستن صندلی و شعار علیه داور از سوی تماشاگرانش 
به پرداخت 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. عارف غالمی، 
بازیکن تیم استقالل نیز به دلیل تحریک تماشاگران و بدرفتاری در قبال 
مقام رسمی مسابقه به جریمه نقدی 100 میلیون ریالی محکوم شد. 
وی باید به مدت چهار جلسه حضور در کالس های آموزشی فدراسیون 
فوتبال حضور یابد. گفتنی است، یک جلسه محرومیت از مسابقات لیگ 
برتر تعلیقی مربوط به بازی هفته چهارم عارف غالمی نیز پس از قطعیت 

این رأی اعمال می شود.

تارتار: در این شرایط نتوانستم نفت را رها کنم
ورزش: مهدی تارتــار در خصوص آخرین وضعیتش با باشــگاه نفت 
مسجدسلیمان اظهار کرد: با توجه به نزدیکی بازی ها نتوانستم تیم را                                         
در این شــرایط رها کنم؛ چراکه برای مسئوالن باشگاه سخت است در 
این فرصت کم بتوانند یک مربی برای تیم خود پیدا کنند. در تعطیالت 
نیم فصل بی گمان دست مسئوالن باشــگاه برای انتخاب مربی بازتر 
است و می توانند روی گزینه های بیشــتری فکر کنند. سرمربی نفت 
مسجدسلیمان افزود: تا پایان نیم فصل در کنار تیم خواهم ماند اما پس 
از آن جدا می شوم و می خواهم باشگاه در شرایطی باشد که فرصت و زمان 

مناسبی برای انتخاب کادر فنی داشته باشد.

توضیح فدراسیون درباره قرارداد سرمربی تیم ملی
ویلموتس سه ماه حقوق غرامت می گیرد

ورزش: علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال دررابطه شایعات منتشره 
درباره قرارداد مارک ویلموتس گفت: »در روزهای گذشته فدراسیون و 
وکالی قانونی ویلموتس در حــال مکاتبه بوده اند و مباحث مربوطه در 
مجرای رسمی در حال پیگیری است. بنابراین طرح برخی شایعات خارج 
از این فضا صرفاً جنگ روانی تلقی می شــود. در باب موضوع مربوط به 
بند فسخ هم همان طور که رسماً از محتوای مصرح در قرارداد اعالم شد، 
مبلغ غرامت سه ماه حقوق ماهیانه است که این موضوع میان طرفین 

در حال مذاکره است«.

 کالدرون بازیکن جدید
به پرسپولیس معرفی کرد

ورزش: تیم فوتبال پرسپولیس عملکرد قابل قبولی در هفته های گذشته 
رقابت های لیگ برتر داشته است تا بتواند در پایان هفته پانزدهم با یک 
بازی کمتر، 28 امتیازی شده و در فاصله یک امتیازی استقالل تهران 
که به صدر جدول تکیه کرده است در رده سوم قرار بگیرد. با این حال 
باشگاه پرسپولیس تصمیم به تقویت این تیم در نقل و انتقاالت نیم فصل 
دارد. محمدحســن انصاری فرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که سه 
گزینه برای خرید مهاجم به کالدرون معرفی کرده بود اکنون با گزینه ای 
دیگر از سوی سرمربی خود مواجه شده است. کالدرون به انصاری فرد 
اســم دو مهاجم و هافبک تهاجمی را داده است تا شرایط مالی آن ها را 

بررسی کند.

نوری: از پارس جم جدا می شوم
ورزش: محمد نوری کاپیتان باتجربه پارس جنوبی درباره مشــکالت 
تیم پارس جنوبی بیان کرد: دیگر همه از مشکالت ما خبر دارند و جالب 
نیست درباره این مســائل حرف بزنیم. واقعیت این است که همه مان 
خسته شدیم و نمی دانیم چه باید بکنیم. متأسفانه مشکل تیم ما فنی 

نیست و باید فکری اساسی به حال پارس جنوبی شود.
نوری در پاسخ به این پرسش که آیا خودش هم قصد جدایی دارد، تأکید 
 کرد: باشگاه به تعهداتش در قبال ما عمل نکرده است. از سال گذشته

 54 درصد پولم را نگرفتم و امسال هم مبلغ زیادی طلبکار هستم. با این 
روند به احتمال زیاد دیگر در خدمت پارس جنوبی نباشم.

اعالم برنامه مسابقات معوقه لیگ برتر و جام حذفی
  بازی استقالل و سپاهان 

دوم دی ماه برگزار می شود
ورزش: زمان برگزاری مسابقات معوقه لیگ برتر و مرحله یک چهارم 
نهایی جام حذفی اعالم شد. به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، 
با توجه به برنامه ریزی های از قبل تنظیم شده و در راستای حمایت از 
تیم ملی امید کشورمان  و همچنین  تأکید بر برگزاری مسابقات حذفی 
و معوقه ناخواسته و همسان ســازی تعداد بازی های تیم ها در جدول 
مســابقات لیگ برتر مســابقات هفته هفدهم لیگ برتر به طور کامل 

برداشته و زمان برگزاری آن مسابقات متعاقباً اعالم خواهد شد.
مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی

مسابقه تراکتورسازی تبریز و مس کرمان از این مرحله لغو شد و زمان 
بعدی آن متعاقباً اعالم می گردد. سه دیدار دیگر این مرحله جام حذفی 

روز دوم دی ماه 1398 به شرح زیر برگزار می شود.
استقالل تهران - سپاهان اصفهان
شهرداری ماهشهر - پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان  - شاهین شهرداری بوشهر
دیدارهای معوقه لیگ برتر نیز به شرح زیر برگزار می شود

سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸
گل گهرسیرجان - ماشین سازی تبریز معوقه هفته دوازدهم

پارس جنوبی جم - پیکان تهران معوقه هفته یازدهم
تراکتورسازی تبریز- شهر خودرو مشهد معوقه هفته یازدهم

جمعه 6 دی ۹۸
پرسپولیس تهران - نساجی مازندران معوقه از هفته دوازدهم

شنبه 7  دی ۹۸
پیکان تهران - تراکتورسازی تبریز معوقه از هفته دوازدهم

صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان معوقه از هفته دوازدهم

منهای فوتبال

هفته شانزدهم سری آ ایتالیا
کالیاری - التزیو

       دوشنبه 25 آذر - ساعت: 2۳:15 از شبکه ورزش

جام اتحادیه انگلیس
استون ویال - لیورپول

         سهشنبه 26 آذر - ساعت: 2۳:15 از شبکه ورزش

هفته شانزدهم بوندس لیگا آلمان
دورتموند - الیپزیگ

     سهشنبه 26 آذر - ساعت: 2۳:00 از شبکه سه

لیگ برتر بسکتبال
اکسون - شیمیدر

دوشنبه 25 آذر - ساعت: 16:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

قطار لیگ برتر بسکتبال در پیچ آخر!
علی عبداحد: قطار لیگ برتر امروز با عبور از پیچ آخر دور رفت مسابقات در 
هفته سیزدهم به ایستگاه پایانی نیم فصل می رسد. یادآور می شود در هفته پنجم 
دیدار تیم های شورا و شهرداری قزوین با صنعت مس کرمان و بازی ذوب آهن 
اصفهان و شهرداری گرگان و همچنین در هفته ششم دیدار تیم های پاالیش 
نفت آبادان و آویژه صنعت مشهد و نیز صنعت مس کرمان و مهرام تهران که با 
اطالعیه فدراسیون بسکتبال به تعویق افتاده است، طبق اعالم کمیته مسابقات 
فدراسیون در تاریخ پنجشنبه 28 آذر و بازی ذوب آهن اصفهان با شهرداری 
گرگان و نیز شورا و شهرداری قزوین با صنعت مس کرمان و همچنین دیدارهای 
مهرام تهران و صنعت مس کرمان و پاالیش نفت آبادان و آویژه صنعت مشهد در 

تاریخ دوشنبه 9 دیماه پیگیری می شود تا پرونده نیم فصل بازی ها بسته شود.
برنامه هفته سیزدهم و پایانی لیگ برتر بسکتبال دوشنبه ۹۸/۹/25

شهرداری گرگان- پاالیش نفت آبادان 
اکسون تهران- شیمیدر قم

پتروشیمی بندر امام- شهرداری بندرعباس
شورا وشهرداری قزوین- ذوب آهن اصفهان

توفارقان آذرشهر- نیروی زمینی
مهرام تهران- رعد پدافند شهرکرد

صنعت مس کرمان- آویژه صنعت پارسای مشهد

شیاپچانگ ووشی؛ میدان شانس کاپیتان سجاد؟
ورزش: سومین دوره مسابقات گرنداسلم انفرادی از 27 تا 29 آذرماه در »ووشی« 
چین برگزار می شود؛ جایی که سجاد مردانی تکواندوکار سنگین وزن ایران به 
منظور کسب سومین سهمیه پس از میرهاشم حسینی و آرمین هادی  پور در 
المپیک 2020 روی شیاپچانگ می رود. همچنین سینا بهرامی، کوثر اساسه و 
یلدا ولی نژاد نیز که به صورت شخصی برای حضور در این رویداد اقدام کرده اند، 
نمایندگان ایران هستند. یک سهمیه المپیک توکیو 2020 به نفرات نخست 
اوزان المپیکی با در نظر گرفتن جمع امتیازات آن ها در مسابقات گرنداِسلم تا 
ژانویه 2020 اهدا خواهد شد که سجاد مردانی تا پایان ماه نوامبر 2019 با کسب 
930 امتیاز در رده دوم سنگین وزن های جهان قرار دارد و حاال تا کسب سهمیه 

المپیک یک گام فاصله دارد. 

 جایزه 60 هزار دالری 
برای کشتی جام باشگاه های جهان

ورزش: رئیس سازمان لیگ کشتی گفت: جایزه دالری ششمین دوره جام 
باشگاه های کشتی آزاد و فرنگی جهان در مجموع 60 هزار دالر است که 30 هزار 

دالر مربوط به کشتی آزاد و 30 هزار دالر مربوط به کشتی فرنگی خواهد بود.
عبدالمهدی نصیرزاده در رابطه با برگزاری در بجنورد اظهار کرد: این رقابت ها 
از 26 آذرماه با ورود تیم های حاضر در مسابقات کشتی فرنگی می شود و تا 29 
آذرماه ادامه خواهد داشت. تا امروز در رشته کشتی آزاد تیم های بازار بزرگ ایران، 
اترک خراسان شمالی و دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان سه تیم برتر لیگ برتر و 
نمایندگان ایران حضور خود را در جام باشگاه های جهان قطعی کرده اند. از طرف 
دیگر تیم های چین، قرقیزستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان و هند اقدامات 

الزم را برای شرکت در این رقابت ها انجام دادند.
وی افزود: در رشته کشتی فرنگی نیز تیم های بازار بزرگ ایران، سیناصنعت 
ایذه و گهر زمین سیرجان به عنوان سه تیم برتر لیگ برتر و نمایندگان ایران 
در جام باشگاه های جهان حاضر خواهند بود. از سوی دیگر تیم های جمهوری 
آذربایجان، گرجستان و هند هم حضور خود را قطعی کرده اند. پیگیر هستیم تا 

تیم ارمنستان هم به این جمع اضافه شود.

امیرحسینی: در سایپا می مانم
ورزش: در حالی که خبرهایی مبنی بر جدایی امیرحسینی از تیم والیبال سایپا به 
گوش می رسد این بازیکن جدایی اش از تیم سایپا را تکذیب کرد و گفت: خیر؛ چنین 
خبری صحت ندارد و در نیم فصل دوم با تیم سایپا هستم. حال باید دید در چند روز 

آینده خبر حضور امیرحسینی در تیم شهرداری ارومیه اعالم خواهد شد یا خیر.

هدیه کاظمی به اردوی تیم ملی قایقرانی برمی گردد
ورزش: هدیه کاظمی ملی پوش قایقرانی آب های آرام که در بازی های آسیایی 
جاکارتا موفق به کسب مدال نقره شد، مدتی از اردوی تیم ملی دور بود اما دوباره 

شاهد حضور او در اردوی تیم ملی خواهیم بود.
به نظر می رسد مشکالت شخصی این پارو زن در حال برطرف شدن است و او با 

صالحدید مربی تیم ملی تمریناتش را در اردوی تیم ملی آغاز می کند.

اظهار تأسف رئیس کمیته ملی المپیک برای 
مربیان خارجی فوتبال!

ورزش: رئیس کمیته ملی المپیک گفت: جای تأسف است که مربیان خارجی 
هیچ گونه دغدغه ای در مورد باشگاه و هواداران تیم ملی ندارند و تنها به دنبال 
مطالبات ارزی خود هستند. رضا صالحی امیری با بیان اینکه ریشه مشکالت 
موجود در فوتبال و ورزش تحریم های ظالمانه است، گفت: کمیته ملی المپیک 
هم از تحریم ها آسیب دیده ولی اجازه نمی دهیم خللی در برنامه های کاروان 
ایران ایجاد شود. صالحی امیری خاطرنشان کرد: انتظار می رود مسئوالن مربوطه 
برنامه و تالش های خود را برای انتقال ارز از جمله برای باشگاه استقالل برای 
مردم و هواداران تشریح کنند و مطمئناً آگاهی و اعتماد هواداران عزیز از خدمات 
خدمتگزاران خود در ورزش کشور به عنوان سرمایه اصلی ما محسوب می شود.

اتفاقات عجیبی که می تواند در بازار نقل  و انتقاالت اروپا بیفتد

وقتی خریدها غافلگیرتان می کنند!



12
دوشنبه 25 آذر  1398

 19 ربیع الثانی 1441 16 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9135

فرهنگ و هنر

خبر مرتبط

  صد سال تنهایی  - مهدی فارسی
مستند پرتره حاج عبداهلل والی یکی از مستندهای جذاب و پرکشش امسال 
جشنواره اســت. مستندی که توانسته استفاده درستی از آرشیوهای به جا 
مانده از حاج عبداهلل داشته باشد. مستند از چهار بخش مشخص تشکیل شده 
است: آرشیوهای به جا مانده از حاج عبداهلل، نریشن دانای کل، بازسازی های 
باورپذیر و متناسب و روایت اول شخص از کتاب خاطرات حاج عبداهلل والی. 
مجموعه این ها که پر و پیمان به نظر می رسد به وسیله کارگردان به خوبی 
استفاده شده و می تواند 90 دقیقه تماشاگر را با خود همراه کند. »صد سال 
تنهایی« یک زیرمتن پررنگ و بسیار استراتژیک هم دارد. روایت سیر پیشرفت 
در فقرزدایی یک منطقه محروم به نام بشــاگرد از سال های ابتدایی انقالب 
اســالمی تا امروز. در ابتدا وضعیت فالکت بار آن مناطق و دور از دســترس 
بودن و زندگی عجیب و غریب مردمی فراموش شده را به زیبایی می بینیم 
و سپس گره های به ظاهر بازناشدنی با همت جهادی والی و دوستانش یکی 
یکی گشوده می شود. این مستند می تواند یکی از بهترین فیلم های گونه تازه 
متولد شده »پیشرفت« در سینمای مستند ایران باشد. گونه ای که قدمتی 
بیــش از نیم قرن در هالیــوود دارد و برای ما تازه به نظر می رســد. از باب 
خالی نبودن عریضه دو اشکال کوچک در این مستند دیدم. یکی همزمانی 
روایت اول شخص و استفاده نریتیو از صدای حاج عبداهلل است. می شد یکی 
از این تمهیدات انتخاب شود تا قرارداد روایت مستحکم تر باشد. نکته دیگر 
و بسیار مهم در سکانس های پایانی اتفاق می افتد. نقد درون گفتمانی، انتقاد 
و راضی نبودن از وضع موجود ویژگی هر مستندساز آرمان خواهی است، اما 
نقد کردن شــیوه و جای به خصوص خود را دارد. در این مستند باشکوه و 
قهرمان پرداز بهتر بود تا انتها دل مخاطب چرکین نشود و شکوه و لذت کار 
خود را به طور کامل به مخاطب نشان دهد. مسئله درگیر شدن  حاج عبداهلل 
و امثال او با بروکراســی و تفکر نئولیبرالی دولت های پس از دفاع مقدس در 
جای خود جای پرداخت و حتی ســاخت یک مســتند مستقل دارد. حتی 
می شد در این مستند از ابتدا قصه بر مبنای این درگیری و کشمکش شکل 

بگیرد، اما وقتی از ابتدا این نبوده، می شد تا آخر هم این طور نباشد .

  زندگی میان پرچم های جنگی – محسن اسالم زاده
نوشتن برای مستنِد یکی از بهترین دوستان که مثل برادری عزیزتر از جان 
است برای من، شیرین و سخت است. شیرینی اش که معلوم است اما سخت 

که شاید اگر نکته ای یا ضعفی دیدی بنا به تکلیف باید تذکر بدهی. 
محســن اسالم زاده به طور قطع برای مســتند ایران یک پدیده است، 
یک نمونه خاص و زالل از کســانی که جان بر کف دارند و هیچ مانعی 
موجــب عدم انجام کار برای آن ها نمی شــود. این مســتند که دنباله 
مستند موفق تنها میان طالبان است - و من امیدوارم محسن این سه 
گانه را کامل کند- بازهم یک اثر جسورانه و استراتژیک برای تحوالت 
منطقه ماست. مسئله حضور داعش در افغانستان پس از رانده شدنش 
از عراق و سوریه آن قدر مهم است که یک گروه دونفره ایرانی جانشان 
را برای اثبات و تعیین حدود و صغور آن به خطر بیندازند. از مســتند 
محســن بســیار لذت بردم و نکات و معلومات جدیدی کسب کردم و 
در تحلیل هایم نســبت به افغانســتان چند قدم به جلو برداشتم. فقط 
نکته ای به نظرم می رســد که آن را ســهو محتوایی می دانم. مبنای ما 
در مسئله افغانستان دور شدن از مشهورات رسانه های غربی و نزدیک 
شــدن به مردم همراه با احترام متقابل است. موتیف االغ ها در فیلم با 
اینکه از نظر ســینمایی جذاب و کاربردی اســت و قطعاً نظرش نشان 
دادن »شیرتوشــیر« بودن مسائل افغانستان و بهم ریختگی و بلبشوی 
امنیتی در این کشور اســت، اما به نظر من ممکن است جنبه هایی از 
تحقیر و توهین را در تماشاگر سختگیر به همراه بیاورد. این را نه نقطه 
ضعف فیلم که یک نکته سختگیرانه محتوایی برای مستندساز بزرگی 

مثل اسالم زاده می دانم.

  فرهنــگ و هنر/ خدیجــه زمانیان رمان 
»وضعیت بی عاری« به قلم »حامد جاللی« توانست 
در کنار رمان »دور زدن در خیابان یکطرفه« به قلم 
»محمدرضا مرزوقی« به عنوان اثر شایسته تقدیر 
بخش داستان بلند و رمان دوازدهمین دوره جایزه 

جالل معرفی شود. 
»وضعیت بی عاری« داستان دلباختگی دختری 
مسلمان به جوانی اســت که پیرو دین صابئین 
مندایی است، اقلیتی مذهبی که بیشتر در جنوب 
ایــران زندگی می کنند. ماجراهــای این رمان از 
روزهای پیش از انقالب اسالمی آغاز و به روزهای 
جنگ تحمیلی ختم می شــود. جاللــی این اثر 
خوش خوان و پرکشش را در مدرسه رمان مؤسسه 
فرهنگی هنری شهرستان ادب نوشته است. حامد 
جاللی متولد 1354 قم است. وی کارشناس ارشد 
ادبیات نمایشــی است و از صحنه تئاتر به عرصه 
نویسندگی آمده است. جاللی در حال حاضر دبیر 
تحریریه سالم بچه هاست و »وضعیت بی عاری« 
نخستین رمان منتشر شده اوست. گفت وگوی ما 
را با این نویســنده درباره موضوع کتابش و جایزه 

جالل بخوانید. 

 گمان می کردید کتاب شما در جایزه جالل 
نامزد شود و در بین نامزدها تا مرحله تقدیر 

شدن پیش برود؟ 
جشنواره ای که خود نویسنده اثرش را ارسال کند 
به انتظار نتیجه می ماند اما جشنواره هایی که ناشر 
اثر را می فرســتد، برای نویسنده قابل پیش بینی 
نیستند. در مورد جایزه جالل از زمان فراخوان و 
ارسال اثر اطالع نداشتم و تا  پیش از اینکه با من 
به عنوان نامزد تماس بگیرند،  فکر نمی کردم اثر 
من از میان 232 رمان دیده شــود. وقتی عنوان 
نامزدهای بخش رمان اعالم شد بازهم نمی دانستم 
رمان من نسبت به سایر آثار نامزدها، چه جایگاهی 
دارد تا اینکه آثار سایر دوستان نویسنده را خواندم 
و واقعــاً از اثر آقای مرزوقی بــا عنوان » دور زدن 
در خیابان یکطرفه« بیش از سایر آثار لذت بردم. 
خالصه اینکه میان آثار پیشکسوت تا اندازه نامزدی 
اثر هم برایم غنیمت بود و تقدیر شــدن کتاب را 
لطف خدا می دانم و البته خوشــحال شدم چون 
برای نوشــتن این کتاب زحمت کشیده بودم و 
دوست داشتم اثرم دیده شود اما از طرفی می دانم 

همه برای نوشتن کتابشان زحمت می کشند. 

 ایــن موفقیت را در نخســتین تجربه 
نویسندگی مرهون چه چیزی هستید. این 
پرسش افراد زیادی است که قدم در مسیر 
نوشتن گذاشته اند و به دنبال کسب تجربه 

هستند. 
خوب اســت راجع به این مسئله صحبت کنیم 
کــه چه اتفاقــی موجب دیده شــدن یک رمان 
می شــود. اگر سلیقه و شــانس را کنار بگذاریم 
حتماً زحمتی برای آثار کشیده شده که به مرحله 
نامزدی می رســند. چیزی که من به آن اهمیت 

داده ام شــناختن خألهای داستان نویســی و از 
بین بردن آن ها در اثر خودم بوده اســت. رسیدن 
به این شناخت ســاده است و آن مشاهده کردن 
نویسنده است. خیلی ها می گویند نویسنده باید 
فالن تعداد رمــان بخواند و عددهای عجیب هم 
می گویند.  مطالعه کردن اهمیت دارد اما مشاهده 
و پژوهش، به معنای دقیق مهم تر است. من سعی 
کردم این طور باشــم. به تحقیقــات کتابخانه ای 
بسنده نکردم با آنکه همه چیز در اینترنت هست، 
اما  مستقیم به سفر رفتم و همه لوکیشن هایی که 
در کتاب وجــود دارد را از نزدیک دیده ام و نمونه 
آن هم مطالعــه دین صابئین و برخورد با پیروان 
این دین بود، چون قرار بود در کتابم حضور داشته 
باشند. اگر به نظر می آید این کتاب موفقیتی کسب 
کرده، این موفقیت مرهون مشاهدات مستقیم و 

ملموس است. 

 با توجه به شــرایط امــروز چقدر برای 
نویســنده مقدور است ســفر کند و به 

مشاهدات الزم دست پیدا کند؟ 
اگر به زندگی همینگوی و مارکز دو نویسنده برتر 
دنیا نگاه کنیم می بینیم همینگوی به خاطر داشتن 
زندگی پر تب و تاب سفرهای متعددی داشته و از 
دل این تجربیات، توانسته رمان های خوبی بنویسد. 
از طرفی مارکز را می بینیم که به این شدت سفر 
نمی کند، اما سرزمین و شهر کودکی اش را با دقت 
دیده و کامالً آن را می شناسد که در نهایت منجر 
به خلق  »صد سال تنهایی« می شود. پس ضرورت 
ندارد به خاطر طرح رمان به جای دور سفر کنیم. 
باید از روزمرگی و عادت زندگی دست  برداریم  و 
جدی تر به دوروبرمان نگاه کنیم. همه این ها سوژه 
است و کافی است خوب آن ها را ببینیم و راجع به 
هر اتفــاق و هر چیزی راحت نگذریم و تحقیق و 
پژوهش کنیم. اکنون هم راه تحقیق آسان شده، 
نت بســیاری از منابع را در اختیار نویسنده قرار  
می دهد. اگر نویسنده ای امکان سفر ندارد، باید با 
اطرافش چنین مواجهه ای داشــته باشد، اما برای 

من امکان سفر فراهم بود چون مؤسسه شهرستان 
ادب و مدرســه رمان حامی من بود و هزینه های 
رفت و برگشــت من را در سفر تقبل می کرد. این 
مدرسه با دعوت استادان تجربیات خوبی در اختیار 
نویسنده ها قرار می دهد. من زیر نظر خانم بلقیس 

سلیمانی رمانم را نوشتم. 

 جایزه چقدر می تواند به نویسنده برگزیده 
و یا تقدیر شده،  انگیزه ادامه مسیر بدهد؟

من ســال ها نوشته ام اما منتشر نکردم. سال ها 
تئاتر کار کردم و در تئاتر دلسرد می شدم چون 
حس می کردم تالش من دیده نمی شــود، اما 
در جایزه جالل متوجه شــدم جایی هست که 
نســبت به تالش من واکنش مثبت داده و کار 
من دیده شده، یعنی عده ای متوجه شدند من 
14 ماه از زندگی ام را صرف نوشتن یک رمان 
کرده ام. این دیده شــدن حس خوبی برای من 

داشت. 
همیــن قدر می گویم پــس از اختتامیه که به 
سمت قم حرکت می کردم به خودم گفتم باید 
برای نوشتن رمان بعدی که در مرحله تحقیق 
اســت، عجله کنم یعنی به جای دو ساعت کار 
در روز، پنــج ســاعت وقتم را به این مســئله 
اختصاص دهم. پس از اختتامیه تصمیم گرفتم 
آنچه همه این سال ها باید می نوشتم و ننوشتم 
را زودتر بنویسم و آن را تبدیل به یک اثر کنم. 

 شما، محمدرضا مرزوقی و پیام یزدانجو 
که جزو نامزدهای جایزه جالل بودید، هر سه 

از تئاتر به عرصه داستان نویسی آمده اید، به 
اقلیم نویسی توجه داشته اید و همسن و سال 
هستید. فکر می کنید این وجوه از چه جهت 
داستان شما را خاص کرده که هر سه تا مرز 

نامزد شدن پیش رفته اید؟
من از آن بازیگرانی هســتم که در حین اجرا و 
بازی، تماشــاگرم را نگاه می کنــم و پیش آمده 
اگر در حین اجرا حس کرده ام تماشــاگر خسته 
اســت، ریتم اجرا را تند می کــردم. در رمان هم 
این کار را کردم و بازخورد گرفته ام یعنی می دانم 
کجــا باید به خواننده اســتراحت بدهم و فصل 
دوپاراگرافی بنویســم و چه فصلــی به دیالوگ 
صرف، بدون صحنه پــردازی روی بیاورم. تأثیر 
نمایش نامه نویسی بر رمان من به گونه ای بوده که 
خواننده ها حس کرده اند با خواندن رمان در حال 
دیدن تئاتری روی صحنه هم هســتند و مجبور 
شــده اند  کتاب را یک نفس بخوانند مثل دیدن 
فیلم که نمی تواننــد آن را قطع کنند. در رمان 
»دور زدن در خیابان یکطرفه« نوشته مرزوقی هم 
همین اتفاق خوشایند افتاده و کتاب را خوشخوان 

کرده است. 
من کتاب ایشان را بی وقفه از صبح تا شب خواندم 
و تأثیر تئاتر را بر ادبیات دیدم، اما اینکه جنوب 
به عنوان لوکیشــن داســتانی انتخاب شد خب 
آقــای مرزوقی اصالتاً جنوبی اســت.من جنوبی 
نبــودم اما طرحی که انتخــاب کردم مختصات 
جنگ را داشــت و باید به جنوب ختم می شد. 
آن خطــه برای مــن جذاب بود چــون پس از 
احمد محمود و چند نویســنده، کسی راجع به 
خوزستان داستان ننوشته و من حس کردم باید 
این کار را می کردم. به هر حال خطه  خوزستان 
و بوشهر ظرفیت های زیادی برای داستان گویی 
دارند و به نویسنده امکان می دهد از درون آن ها 
داســتان های نابی بیرون بکشد. خرده روایت ها، 
عادات و آداب و رســوم به نویسنده این امکان را 
می دهد از داستان های آپارتمانی به سمت نوشتن 

داستان های اقلیمی گریز بزند. 

 عشق و جنگ دو مقوله ای است که آثار 
زیادی پیرامون این ها خلق شده اند و اتفاقًا 
شاهکار هم شده اند. پرداختن به جنگ در 
پی پاسخ به پرسش های ذهنی شما بود و یا 

ادای دین به آدم های جنگ؟ 
عشــق و جنگ خیلی شبیه به هم هستند. یک 
عاشق باید بجنگد تا به معشوق برسد و چه بسیار 
عاشق هایی که در مسیر جنگیدن شهید، مجروح 
و مفقوداالثر می شوند. البته نه جسم، منظورم به 
لحاظ روحی اســت. جنگ هم جریانی عاشقانه 
اســت. در همه جای دنیا هــر کس مقابل گلوله 
می ایستد، عاشق است. پس عشق و جنگ خیلی 
شبیه به هم هســتند . آدم هایی که می جنگند 
عاشق هستند و عاشق ها می جنگند تا به عشقشان 
برسند برای همین این دو مفهوم در خیلی از آثار 
در هم تنیده شده اند. اما من نمی توانستم به جنگ 
هشت ساله و آنچه در من ته نشین شده، بی تفاوت 
باشم. از این منظر شاید نوشتن این رمان به نوعی 

ادای دین بوده به آن سال ها. 

 اقلیت هایی مثل صابئین مندایی چطور 
راهشان به اثر شما باز شد؟ 

من نخواســته ام عامدانه به چیزی بپردازم. وقتی 
طرحــی در ذهن داریم و به معنــای واقعی در آن 
غرق می شویم و تحقیق می کنیم بایدها و نبایدهای 
زیادی به سراغ نویسنده می آید. قصه قصه مادری 
اســت که نمی خواهد فرزندش به جنگ برود پس 
می طلبید منطقه لب مرزی لوکیشن داستانی من 
باشد و خوزستان مقابل من قرار می گیرد. خوزستان 
لهجه، قومیت، آداب و مردم شناســی می خواهد. 
در مطالعاتی که در خصوص مردم شناســی انجام 
می دهم با کلمه »صبی« مواجه می شوم که برایم 
جذاب اســت و پس از تحقیق متوجه می شوم که 
دینی وجود دارد به نام صابئین مندایی که پیروان 
حضرت آدم)ع( هســتند . همه این ها خودشــان 
برای تکمیل داســتان من جلو می آیند و از پیش 
تعیین شده نیســتند که اگر این چنین باشد، به 
رمان خیانت کرده ام. اما صابئین مندایی به فتوای 
رهبــر معظم انقــالب اهل کتاب هســتند و این 
حکم دل من را محکم کــرد حتماً راجع به آن ها 
کار کنم. خوشحالم نخستین کسی هستم که در 
رمان به پیــروان این دین پرداختــه ام. تا به حال 
راجع به آن ها در ادبیات کار نشــده و از این حیث 
»وضعیت بی عاری«، نخستین است. این گروه در 
قانون اساسی ما دیده نشده اند در حالی که  یک هزار 
و800سال است در کنار ما زندگی می کنند و زبان و 
خط 7 هزار ساله دارند، اما به دلیل نداشتن مدرسه، 
این زبان و خط در حال از بین رفتن اســت و مثل 
بســیاری دیگر از میراث ها که ما هم نتوانسته ایم 
حفظشان کنیم، شاید کشور دیگری به نام خودش 
ثبت کنــد. برای همین حس کردم با پرداختن به 
صابئین هم سوژه خوبی پیدا کرده ام که می تواند در 
نوشتن از عشق و جنگ به من کمک کند و هم با 

ورودشان به ادبیات، احیا شوند. 
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گفت وگو با مسعود زارعیان، تهیه کننده فیلمی حوزوی که با ۶ عنوان نامزدی در صدر سینماحقیقت امسال است

»خسوف« زیر نور ماهِ مستند
 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل  جشــنواره سینماحقیقت 
امســال برای حوزه علمیه مشــهد و هنرمندان مشــهدی 
دستاوردهای بزرگی داشت. فیلم »خسوف« به تهیه کنندگی 
مسعود زارعیان و فیلم »وقتی مهدی به دنیا آمد« به کارگردانی 
امیرمهدی حکیمی که هر دو از طلبه های فیلمساز مشهدی 
هستند به ترتیب در 6 بخش و  دو بخش این جشنواره نامزد 
دریافت جایزه شده اند. فیلم »خسوف« با 6 عنوان نامزدی در 
صدر فیلم های سینماحقیقت قرار دارد و احتمال می رود در 
اختتامیه ســیزدهمین دوره این جشنواره که عصر امروز در 

تاالر وحدت برگزار می شود، دست خالی نماند.
قصه فیلم »خســوف« کــه به لحاظ مضمونی شــباهت 
بسیاری به فیلم ماندگار »زیر نور ماه« دارد، قصه زندگی 
»مســعود زارعیان« طلبه فیلمســاز مشــهدی است که 
تهیه کنندگی کار را هــم برعهده دارد. وی به خبرنگار ما 
می گوید: این طرح حدود 6 ســال پیش در ذهن من بود 
زمانی که به عنوان یک طلبه، مکاســب را شروع کردم و 
باید به دنبال عرصه تبلیغی می گشتم با تکیه بر آرای علما 
و رهبری تصمیم گرفتم سینما را انتخاب کنم و به عنوان 

یک طلبه در این حوزه فعال شوم.
وی بــا بیــان اینکه بنا داشــتم در جایگاه پژوهشــگری و 
تهیه کنندگی حضور داشــته باشــم نه حضور مســتقیم، 
خاطرنشان می کند: هر چه پیش رفتم متوجه شدم مضامین 
و حرف هایی هســت که فقط از دست یک طلبه برمی آید تا 
به عنــوان کارگردان بتواند آن مفهــوم و مضمون را منتقل 
کند، بنابراین وارد سینما شــدم و درس های حوزوی را هم 
ادامه می دادم. ازدواج کردم و همســرم می دانست با طلبه ای 

عالقه مند به سینما ازدواج کرده است. 
وی ادامه می دهد: من و همسرم خیلی دوست داشتیم ملبس 
شوم و تصمیم گرفتم لباس روحانیت را بپوشم، اما چون چند 
فیلم ساخته بودم، این تضاد برایم محسوس شد که با لباس 
روحانیت نمی شــود مستقیماً به سینما ورود یافت. تردیدی 
برایم ایجاد شد که همچنان در سینما بمانم و فیلم بسازم یا 
ملبس شوم و در قامت یک روحانی کار تبلیغ سنتی دین را 

انجام دهم؟ این تردید مضمون اصلی فیلم »خسوف« است.
زارعیان دربــاره اینکه چرا کارگردانی اثر را به محســن 
استادعلی سپرده اســت، می گوید: من و آقای استادعلی، 
آشــنایی قدیمی با هم داشتیم و به نظرم کارگردان قابل 
اعتمادی برای ساخت این سوژه بود. خوشبختانه صداقتی 
که می خواستم در فیلم اتفاق افتاد و با وجود اینکه جزء به 
جزء سکانس ها پیشنهاد خودم بود اما می خواستم نگاهی 
بیرونی کارگردانــی کار را انجام دهد و نگاه صنفی غالب 

بر کار نباشد.
وی  یادآور می شــود: یکی از دالیل طوالنی شــدن ساخت 
این فیلم که طرح آن از 6 ســال پیش در ذهنم شکل گرفت 
و ساخت آن دو ســال طول کشید به دلیل حساسیت های 
موضوع بود چون می خواســتم مخاطب آن همه مردم ایران 

باشند.

 تردیدی که منجر به ساخت یک فیلم شد
زارعیــان درباره اینکه چرا دوســت 
داشته فیلم زندگی اش ساخته شود، 
می گوید: من قائل به این هستم که 
لباس روحانیت شأنیت تاریخی دارد 
چون لباس پیغمبر)ص( است. علمایی 
که تاکنون در این عرصه اســتخوان 

خورد کرده اند، کســانی که می خواهند پشتیبان دین باشند و 
براساس رسالت شرعی خودشان استنباط احکام شرعی از دل 
آیات و روایات را انجام می دهند باید چارچوب هایی داشته باشند 
و به مسائل دقت بیشــتری کنند. وی ادامه می دهد: با چنین 
باوری، رفتن با لباس روحانیت پشت دوربین برایم تضاد داشت، 
برخالف نگاه عده ای که شأن این لباس را تنزل داده اند، با این 
لباس هر جایی رفته اند، کوتاهی کرده اند و متأسفانه خطاهایشان 
به پای روحانیت نوشته شده  است. مسئوالن اجرایی که با لباس 
روحانیت کوتاهی و ســوءمدیریت داشتند به این لباس ضربه 
زدند. کسانی باید با لباس روحانیت در جایگاه های اجرایی قرار 
بگیرند که مانند بهشــتی و مطهری، آبروی این لباس را حفظ 
کنند. این مستندساز خاطرنشــان می کند: اگر روزی بخواهم 
فیلم بســازم، لباس روحانیت را از تنم درمی آورم و برای تبلیغ 
سنتی و منبری، ملبس می شوم. اگرچه این زندگی دوزیستی 
هم خوب نیست و به نظرم آدم باید تکلیفش را مشخص کند. 
من با چنین نگاه و مضمونی فیلم »خسوف« را ساختم و برای 
ساخت آن به خودم برگشتم. خواستم در این فیلم به طلبه ها 
تلنگر بزنم که اگر آمادگی پوشیدن این لباس را نداشته باشند 
در آینده دچار مشکل می شوند. اگر ویژگی های اخالقی، علمی و 
عملی را در خودشان نبینند و لباس بپوشند، جایی دچار لغزش 
می شــوند چون این لباس نباید تن هر کســی برود. برای مِن 
مسعود زارعیان این تردید به وجود آمده بود و موجب شد که 
رابطه من و خانواده ام تحت تأثیر این تردید قرار بگیرد. پس طلبه 
محترم حواست را جمع کن و پیش از انتخاب این مسیر به شأن 
و جایگاه این لباس فکر کن. همه حرف »خسوف« همین است. 

 چرا چهره یک طلبه مردد؟
زارعیان می گوید: برخی پس از دیدن فیلم به من گفتند فالنی 
چرا گریه های همســر و مادرت را در فیلم نشان دادی، چرا 
چهره یک طلبه مردد را به تصویر کشیدید؟ در حالی که این 
قصه شخصِی من است و باید به طلبه های مردد تلنگر بزنم. 
باید آن ها را  در برابر فشــارهای اجتماعی احتمالی واکسینه 
کنم، اگر هم تب کردند غمی نیســت چون  این تب، الزمه 

واکسینه شدن است. 
وی با  اشاره به تأکیدات رهبری مبنی بر تحول در حوزه های 
علمیه عنوان می کند: بیانات رهبری  یک تذکر اســتحبابی 
نیست بلکه یک ضرورت برای تغییر مسیر و تغییر رویکردها 
در حوزه علمیه اســت، چه در مسیر علمی و اجتهادی و چه 
در شــئون دیگر حوزه علمیه. این فیلم در راستای نگاه امام، 
رهبری و آیت اهلل بروجردی اســت. وقتــی به گوش آیت اهلل 
بروجردی رساندند که طلبه ای در بازار، تسبیح دزدیده ایشان 
گفتند اشتباه می کنید، دوباره خبر آوردند که باز هم تسبیح 
دزدیده، ایشان نقل به مضمون گفتند که او پیش از تسبیح 

دزدیدن، لباس روحانیت را دزدیده است. 
وی با بیان اینکه فیلم »خسوف« زندگی یک طلبه واقعی است 
که به خاطر اهمیت لباس روحانیت، برای ملبس شدن دچار 
تردید شده، درباره بازخورد این فیلم می گوید: در اکران های 
جشنواره سینماحقیقت شــاهد حضور اقشار مختلف مردم 
بودیم که با این فیلم همراه شدند و شخصیت طلبه را دوست 
داشــتند. عده ای گفتند نگاهمان به روحانیت واقعی شد در 

حالی که پیش از این نسبت به این قشر موضع داشتند.  
این مستندساز تأکید می کند: کســی که این راه را انتخاب 
می کند صابون همه قضاوت ها و ناخوشی ها را به تنش می مالد 
چــون آمده که به حفظ آبروی اســالم و انقالب کمک کند. 
طلبه های ثابت قدم بسیاری داریم که برای پوشیدن این لباس 
تردید نداشتند ولی من معتقدم یک طلبه پیش از پوشیدن 
لباس روحانیت باید تردید کند. اصحاب و یاران امام موســی 
کاظم)ع( خدمت حضرت می رسیدند و اعتقاداتشان را عرضه 

می کردند و با امام مباحثه داشتند. حضرت ابراهیم)ع( از شک 
به یقین رسید. حرف من این نیست که این تردید را در همه 
زندگی تان داشته باشید چون دین ما، دین یقین است ولی تا 

در راهی که می روید شک نکنید، به یقین نمی رسید.

  ورودی عالمانه، نه عجوالنه
زارعیان درباره ورود طلبه ها به عرصه فیلم سازی می گوید: این 
اتفاق باید عالمانه باشــد نه عجوالنه. طلبه ای که وارد سینما 
می شود باید ورودی عالمانه و آگاهانه داشته باشد وگرنه تبدیل 

به یک فیلمساز متدین می شود نه طلبه فیلمساز. 
وی اضافه می کند: بسیار خوشحالم که امیرمهدی حکیمی با 
فیلم »وقتی مهدی به دنیا آمد« وارد عرصه فیلم سازی شد و 
ورودی عالمانه داشت. این فیلم در سینماحقیقت با استقبال 
بسیار خوبی روبه رو شد. آقای حکیمی سال هاست که در حوزه 
سینما فعال است اما برای ساخت فیلم اولش عجله نمی کند 
بلکه صبر می کند تا به پختگی برسد و دانش و تجربه کامل 
به درام و قصه پیدا کند، این اتفاق خوبی اســت. هر طلبه ای 
که می خواهد وارد عرصه فیلم ســازی شود باید عالمانه ورود 
پیدا کند وگرنه ضربه سنگینی می خورد چون سینما عرصه 

بی رحم و لغزنده ای است.
این فیلمساز توضیح می دهد: من به برخی از طلبه ها می گفتم 
فالنی تو به درد این عرصه نمی خوری، ســینما عرصه تبلیغ 
تخصصی و بین المللی است.  تبلیغ بد در این حوزه ضدتبلیغ 
است، طلبه ها در این مسیر باید با دانش و تجربه پیش بروند 
وگرنه همان اتفاق بدی رخ می دهد که در سوءمدیریت های 
اجرایی توسط کسانی که ملبس بودند افتاد، بنابراین نباید با 

ورود چند طلبه به حوزه فیلم سازی ذوق زده شد.
وی با بیان اینکه اصل ورود طلبه ها به عرصه فیلم ســازی 
اتفاق مبارکی است، خاطرنشان می کند: در چنین فضایی 
می توان به ســینما امیدوارتر شد و نگاه های حوزوی را به 
ســینما آورد، اما باید دقت کرد این ورود با قدرت باشد. 
عده ای گفتند امسال دو طلبه فیلمساز در سینماحقیقت 
داشتیم پس از این به بعد با منبر سینما تبلیغ کنیم! این 
باور درستی نیســت چون سینما سینماست و هیچ وقت 
نمی تواند جای منبر را بگیرد. منبر شــأن تاریخی دارد و 
تبلیغ چهره به چهره از بدو خلقت وجود داشته، بنابراین 
نه قرار اســت جایگزین شود و نه حذف. چه بسا یک فیلم 
تأثیرش از ده ها منبر بیشتر باشد، اما به معنای این نیست 

که منبر نباشد. 
زارعیان یادآور می شــود: پیش از محــرم در دیداری که 
مبلغــان با  آیت اهلل علم الهدی داشــتند، خدمت ایشــان 
رفتیم. ایشان درباره تأثیر و جایگاه منبر صحبت کردند و 
گفتند البته خوب اســت که یک طلبه با حفظ این شأن، 
کار هنــری هم بکنــد. تعریف کردند به یــک کارگردان 
ســریال ماه رمضانی گفته اند حاضرم ثواب تمام منبرهایم 
در ماه مبارک را بدهم و ثواب یک سکانس از سریال شما 

را که درباره حجاب بود، بگیرم.

ویژه سینما حقیقت

گفت وگو با حامد جاللی که با نخستین رمانش در جایزه ادبی جالل شایسته تقدیر شد

از داستان های آپارتمانی به سوی قصه های اقلیمی

پاسخ یک داور در خصوص برگزیده نداشتن 
در دو بخش رمان و داستان کوتاه 

اثری در حد و اندازه های جایزه جالل نبود!
زمانیان: دوازدهمین دوره جایزه 
ادبی جالل پس از کش وقوس های 
فراوان ســرانجام در روز شنبه با 
معرفی برگزیدگان بــه کار خود 
پایان داد و هیئــت داوران در دو 
بخش در بخش رمان و داســتان 

کوتاه هیچ اثری را شایسته برگزیده شدن ندانستند و به معرفی آثار شایسته 
تقدیر بسنده کردند. هادی خورشاهیان، یکی از داوران بخش داستان بلند و 
رمان درباره نوع داوری جشنواره امسال و گریز داوران از اعالم اثر برگزیده در 
دو بخش داســتان کوتاه و رمان گفت: همین اول بگویم این رأی ما داوران 
است و شاید اگر داوران دیگری آثار را بررسی می کردند، کتاب های دیگری  به 
عنوان نامزد و حتی تقدیر معرفی می شد. وی افزود: در بخش داستان کوتاه 
که نمی توانم نظر بدهم چون داور بخش داستان بلند و رمان بودم اما به هر 
حال از میان آثار رسیده، 6 اثر نامزد شد و از میان نامزدها با توجه به معیارهای 
جایزه جالل در خصوص معرفی یک اثر برتر از میان آثار منتشر شده در سال 

97 ، هیچ اثری شایستگی برگزیده شدن را نداشت. 
خورشــاهیان با بیان اینکه هیئت داوران در انتخاب اثر برگزیده دو وجه را 
مدنظر داشته و با توجه به این دو وجه به داوری آثار پرداخته است، گفت: اثر 
برگزیده باید هم برترین اثر سال 97 می بود و هم در حد و اندازه های جایزه 
کتاب ســال، اما به نظر ما هیچ اثری نتوانسته این دو وجه را در خود داشته 
باشد تا به عنوان اثر برگزیده اعالم شود. وی توضیح داد: به نظر هیئت داوران 
این دوره، همه آثار از نقص هایی برخوردار بودند که این نقص ها نمی توانست 
اجــازه دهد تا ما بتوانیم اثــری را به عنوان اثر برتر ســال 97 و یا در حدو 
اندازه های جایزه کتاب سال انتخاب کنیم. دو اثر »وضعیت بی عاری« و »دور 
زدن در خیابان یکطرفه« اگرچه از ســایر آثار یک سروگردن باالتر بودند اما 
کامل نبودند تا به عنوان کتاب سال معرفی شوند و انتقادهایی هم که در ماه 

اخیر راجع به نامزدها مطرح شد، گواه همین مطلب است. 
این نویسنده در پاسخ به این پرسش که آیا آثار ادوار گذشته مثل »ره ش « یا 
»بی کتابی« همه وجوه ادبی را در خود داشته اند که به عنوان اثر برگزیده اعالم 
شــد ه اند، گفت: در مورد »ره ش« نمی توانم نظر بدهم چون داور نبودم کما 
اینکه »بی کتابی« هم در ادوار گذشته به همراه کتاب » این خیابان سرعتگیر 
ندارد « نوشته مریم جهانی به صورت مشترک به عنوان اثر برگزیده معرفی 
شــد و داوران در آن سال هم نتوانستند در مورد یک اثر برگزیده به اجماع 
برسند.  خورشاهیان در واکنش به این گفته که مسائل مالی چقدر در عدم 
اعالم اثر برگزیده نقش داشته است، گفت: اصالً مسائل مالی در رأی ما تأثیر 
نداشته و فقط رعایت اصول جایزه و حد و اندازه های کتاب سال ما را به این 

نوع انتخاب سوق داد.
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