
نسخه نپیچ لطفًا
عباسعلی کدخدایی، رئیس شورای نگهبان، 
در واکنــش به ادعای برایــان هوک مبنی 
بر اینکه »انتخابات ایران نمایشــی است و 
برنده هــا را از پیش تعییــن کرده اند« روز 
گذشته در صفحه توییترش نوشت: »ترامپ 
هنوز از افتضاح استمداد از خارجی ها برای 
پیروزی بر رقبای خود رها نشده که هوک 
برای انتخابات ایران نسخه می پیچد. باالترین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس 
نمایندگان آمریکا ۵۰.۴ درصد و مربوط به سال ۱۹۱۴ بوده! مردم ایران نیازی به 

امالی دموکراسی آمریکایی ندارند«. 

نمی پرسن به کدوم لیست؟
کاربران فضای مجازی در آســتانه برگزاری 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اسالمی، هشتگ #انتخابات را در توییتر ترند 
کردند. کاربری در این باره نوشته است: »اون 
دنیا ازت نمی پرســن به کدوم لیســت رأی 
دادی. ازت می پرسن واسه هر انتخابت تحقیق 
کردی یا نه؟ از تمام لیست ها به بهترین افراد 
و با شناخت کامل رأی بدهیم. حق الناس از رگ گردن بهمون نزدیک تره«. کاربر 
دیگری هم نوشته است: »شــهید دیالمه انتخابات اولین دوره مجلس، در لیست 
مطرح بسته شده برای مشهد جایی نداشت. اما رأی آورد و سرانجام هم شهید شد. 

ما وظیفه داریم به اصلح رأی دهیم نه به لیست های جورواجور«.

قاچاق سازمان یافته
انتشار خبر قطع همکاری دو شرکت ال جی 
و سامسونگ با کشورمان حسابی در فضای 
مجازی حاشیه ســاز شده اســت. مهدی 
مهرپور، فعال رسانه ای روز گذشته با انتشار 
توییتی درباره ماجرای قطع همکاری ال جی 
و سامسونگ با کشورمان نوشت: »ال جی و 
سامسونگ دو ســال است که به ایران کاال 
نمی دهند. می دانید در دو سال اخیر با اینکه به طور رسمی از ایران رفته اند، چرا 
برای تبلیغات هزینه می کنند؟ اول برای اینکه قاچاق سازمان یافته به ایران را ادامه 
دهند و دوم برای اینکه حقوق دولتی و گمرکی را ندهند. اگر جلوی قاچاقشان را 

نگیرید، برندهای ایرانی زمینگیر می شوند«.

در کمین شما هستیم
کانال رسمی تلگرام مقاومت اسالمی نَُجباء با 
انتشار تصویری از پایگاه عین االسد نوشت: 
»سند اختصاصی نجباء از تحرکات آمریکایی 
در عراق، رصد نامحســوس آمریکایی ها در 
نزدیکی »عین االســد«. مقاومت اســالمی 
نجبــاء از زبان دبیرکل و ســخنگوی خود 
اعالم کرد که شمارش معکوس برای اجرای 
عملیات تالفی جویانه شهادت ابومهدی المهندس آغاز شده است. در همین راستا 
مجاهدان نجباء با انتشار سندی مبنی بر رصد دقیق ماشین آالت نظامی از احاطه 
خود بر تحرکات اشــغالگران آمریکایی در منطقه پرده برداشتند. عکس فوق در 
تاریخ 2۰2۰/2/۱۴ در نزدیکی پایگاه آمریکایی عین االسد از سوی واحد رسانه ای 

نظامی نجباء با عنوان »در کمین شما هستیم« ثبت شده است«.

 فؤاد آگاه فکر کنم جشــنواره فیلم فجر سال گذشته 
بود که »الیور اســتون« به ایران آمد و در کارگاه آموزش 
فیلم سازی ســخنرانی کرد و گفت: »... شما باید در مورد 
انقــالب خودتان فیلم بســازید اما فیلم هــای جذاب و 
ســرگرم کننده...«. کاری ندارم کــه آن روز گویا برخی از 
حاضران در کارگاه آموزشی به استون اعتراض کردند که 
حرف های سیاسی نزند! اما واقعیت این است که فیلمسازان 
ما، انگار سوژه ها و موضوعات انقالب اسالمی را یا ندیده و 
نمی بیننــد و یا خوب ندیده و با دقت آن ها را باال و پایین 
نکرده اند. اصالً بگذارید ماجرا را جور دیگری بگویم. ســه 
سال و نیم پیش که زندگی نامه »حاج غالمرضا عالی« در 
کتاب »شب چهلم« منتشر شد، هنوز خیلی ها در ایران 
او را نمی شناختند. حتی همین حاال هم به نظر می رسد 
کسی درباره زندگی و دو بار شهادِت »حاج غالمرضا عالی« 
چیز زیادی نمی داند. داســتانی که از آن روایت های ناب 
دوران انقالب اســت و آدم وقتی آن را می خواند، بارها و 
بارها از خودش می پرســد چطور تا امروز هیچ سینماگر 
یا داستان نویسی، سراغ »حاج غالمرضا عالی« نرفته تا از 

زندگی او فیلم و رمانی ارزشمند را بیرون بکشد؟

 قهرمان مردم کوچه و بازار
هفته پیش و همزمان با سالروز پیروزی انقالب اسالمی، 
برخی خبرگزاری ها و سایت ها، شاید برای آن ها که حوصله 
خواندن کتاب مفصل زندگی نامــه را ندارند، بخش هایی 
جــذاب از زندگی جانبازی که با فاصله ۴۰ ســال، دو بار 
شــهید شد را منتشــر کردند. این زندگی نامه مختصر و 
داســتانی، روایت بخش های بسیار جذاب و هیجان انگیز 
زندگی و مبارزات »حــاج غالمرضا عالی« بود که از زبان 
همســرش در گفت وگو بــا »فارس« روایت شــده بود. 
بخش هایی از ماجرا را در ادامه بخوانید و خودتان قضاوت 
کنید که برای ساختن فیلم های جذاب و نوشتن رمان های 
پرمخاطب، مگر سوژه هایی بهتر از قهرمانان مردمی کوچه 
و بازار پیدا می شود؟ سوژه هایی مانند حاج غالمرضا عالی 
که یک بار ســال ۵7 به گمان همه شهید می شود و یک 
بار هم دو ســال پیش که با جمجمه ای تقریباً مصنوعی 
و سرهم بندی شــده با بیش از 2۰ عمل جراحی، حریف 
بیماری و صدمات ناشی از مجروحیت سال ۵7 نمی شود و 

به کاروان شهیدان انقالب می پیوندد. 

ضرِب دست رضا ...
روز 2۱ بهمــن یک خبر کافی بــود تا مردم از همه جا به 
طرف پــادگان نیروی هوایی حرکت کنند. خبر رســید 
گاردی های رژیم، این پادگان را محاصره کرده و می خواهند 
انتقام بیعت تاریخی ۱۹ بهمن را از پرسنل نیروی هوایی 
بگیرند. من و گروه ۱۰ نفره ای که داشــتیم، خودمان را 
به »ســه راهی مرگ« در محدوده میدان امامت )میدان 
وثوق( رســاندیم. این ســه راهی که از دو طرف به مراکز 
نظامی منتهی می شد، کامالً تحت تسلط نیروهای گارد 
بود. به محل که رسیدیم، از دیدن آن همه تانک خشکمان 
زد. اگــر آن تانک ها به محل اجتماع مردم می رســیدند، 
یک جورهایی قتل عام به راه می افتاد. باید کاری می کردیم. 
به طرف ساختمانی در ضلع شمال غربی میدان رفتیم و 
خودمان را به پشــت بام رساندیم. از آنجا کامالً به معرکه 

اشراف داشتیم.
کم کم کوکتل مولوتوف ها را بیرون آورده و آماده عملیات 
شدیم. بچه ها خطاب به من گفتند: رضا! ضرِب دست تو 
از همه ما بیشتر است. تو پرتاب کن. چند بطری برداشتم 

و بعد از نشــانه گیری، یکی یکی بطری ها را به سمت سه 
تانکی که در تیررسمان بود، پرتاب کردم. یکی از بطری ها 
روی تانک روبه روی ســینما ماندانا فــرود آمد و آن را به 
آتش کشید. آن هایی که در خیابان بودند، بعدها تعریف 
کردند بعد از این اتفاق، سرهنگ »لطیفی« فرمانده گارد 
رو به تانک ها فریاد زد: پس چرا حرکت نمی کنید؟ یکی 
از سرنشینان تانک با اشاره به پشت بام و نشان دادن من، 
گفته بود: از آنجا ما را نشانه گرفته اند... همین حرف کافی 
بود تا سرهنگ پشت مسلسل تعبیه شده روی تانک بپرد 
و پشــت بام را هدف بگیرد. تا به خودم بجنبم دو گلوله از 
سمت تانک رسید و به سرم اصابت کرد... من از طبقه سوم 

به پایین پرتاب شدم... . 

 این که زنده است
همه آن هایی که همراه غالمرضا عالی بودند، مطمئن شدند 
او با اصابت آن دو گلوله به ســرش و سقوط از سه طبقه 
روی آسفالت خیابان، شهید شده است. خودش هم بعدها 
گفت: »هیچ وقت نفهمیدم چه کســی مرا به بیمارستان 
نیروی هوایی رسانده بود و حتی آن قدر حواسش جمع بود 
که پیراهن یک سرباز کشته شده به نام »امیر مرادی« را 
هم تنم کرده بــود تا به عنوان یک مخالف رژیم، با من در 
بیمارستان بد رفتاری نشود. سه روز در میان پیکر شهدا 
در بیمارستان ماندم و یک روز هم در سردخانه بودم. روز 
پنجم به بهشت زهرا منتقل شدم و مرا غسل و کفن هم 
کردند! اما خدا نمی خواست پرونده زندگی من بسته شود. 
آن روز یک پزشــک جراح که ظاهراً دنبال برادرزاده اش 
می گشت، به آنجا آمده بود و برای پیدا کردن گمشده اش، با 
دقت پیکر شهدا را وارسی می کرد. نوبت که به من رسید، 
همین که کفن باز شــد، در یک لحظه ضربان شاهرگ 
گردنم توجه دکتر را جلب کرد. با تعجب و هیجان گفت: 
این که زنده ســت؟! با وجود مقاومت کارکنان غسالخانه، 
دکتر مرا با ماشــین خودش به بیمارستان برد و با کمک 
همکاران متخصصش سرم را عمل کرد. پس از عمل،  ۱۰ 
روز بیهوش بودم و درست روزی که مسئوالن بیمارستان 
از مــن قطع امید کردند و پیکر بی جانم را به ســردخانه 
فرســتادند،  در میانه های راه به هوش آمدم! همه انگشت 

به دهان مانده بودند که این دیگر چه اعجوبه ای است«!

 مراسم سوم، هفتم و چهلم
خالصــه او را به بخش منتقل کردنــد اما وضعش بهتر 
از یــک مرده نبود. در ظاهر زنــده بود اما نه قدرت تکلم 
داشــت و نه پاها و دست هایش حرکت می کرد. یک فلج 
مطلق بود؛  آن هم مجهول الهویه. بدتر از همه، با اســتناد 
به لباسی که روز اول به تن داشت، جایی هم اگر اسمش 
را نوشته بودند، به نام »امیر مرادی« ثبت شده بود. خانواده 
غالمرضا از هر راهی رفتند، به بن بســت رسیدند. از زیر 
پا گذاشتن همه بیمارســتان ها، پزشکی قانونی و حتی 
غسالخانه بهشــت زهرا)س( بگیرید تا چند نوبت چاپ 
عکســش در روزنامه به عنوان گمشده. دست آخرهم بعد 
از روزهــا بی خبری،  پدر و مادرش برای کســب تکلیف 
خدمت آیت اهلل »عبدالحمیدی« روحانی برجسته انقالبی 
و معتمد محله شان رفتند. ایشان هم گفت حاال که شما 
تمــام مراحل مورد نیاز را برای پیدا کردن پســرتان طی 
کرده اید اما به نتیجه نرسیده اید، می توانید برای او به عنوان 
شهید مفقوداالثر مراسم برگزار کنید. این برای خانواده ای 
که یک پسرشــان هم در ۱۵ خرداد ۴2 شهید شده بود، 
داغ سنگینی بود. خالصه مراسم سوم و هفتم پسر شهید 

دومشان را در مسجد محله برگزار کردند.

 شهید، زنده است
آن روزها یک خانم خّیر به نام خانم »عبدی« به بیمارستان 
می آمد و بیمارانی که کســی را نداشــتند،  تر و خشک 
می کرد. یک روز انگار خدا بــه دل و ذهن او انداخت که 
صفحات گمشده روزنامه ها را با دقت بخواند، شاید اثری از 
خانواده این بیمار فلج و بی کس و کاری که سر و صورتش 
باندپیچی شــده بود، پیدا کند. عجیب اینکه با وجود سر 
و صورت کامالً باندپیچی شــده غالمرضا،  احساس کرد 
یکی از عکس ها در صفحه گمشــده های روزنامه، شبیه 
همین بیمار زیر دســتش است. بقیه ماجرا را سال ها بعد 
خــود حاج غالمرضا این طور تعریف کرده: »خانم عبدی 
آن عکس را در مقابل چشمانم گرفت تا عکس العمل مرا 
ببیند. چهره خودم را شناختم اما قدرت تکلم نداشتم. باز 
هم خدا خودش دست به کار شد و اشک به چشمانم آورد. 
همین کافی بود که خانم عبدی مطمئن شــود حدسش 
درســت بوده. تلفن خانه مان را گرفت و با اینکه ســخت 
توانســت اعتماد پدرم را جلب کند، اما آن قدر با خانه مان 
تماس گرفت تا باالخره برادرم راضی شد همراه دوستش به 
بیمارستان بیاید. درست در روزی که خانواده ام در تدارک 
مراسم چهلم من بودند، برادرم باالی سرم آمد و با دیدن 
من از هوش رفت. دوستش بالفاصله به محله رفت و همه 
را خبر کرد. مراسم چهلم به هم خورد و این خبر در محله 

پیچید که شهید غالمرضا عالی زنده شد«!

 داره حرف می زنه
دکترها گفته بودند این پسر، ماندنی نیست. درنهایت 
تــا دو هفته دیگر! اما دل پدر و مادر حاجی روشــن 
بــود. او را با بــدن فلج، روی برانکارد بــه خانه بردند 
و سختی ها تازه شروع شــد. حتی بعضی ها گفتند او 
را به آسایشــگاه ببرند. مادر اما جلویشان ایستاد که: 
»همه کارهایــش را خودم انجام می دهم. نوکرش هم 
هســتم«! بقیه ماجرا با خوابی کــه غالمرضا می بیند 
و یــک نفر در عالــم رؤیا به او می گوید »تو را شــفا 
دادیم... به دیــدار امام خمینی)ره( بــرو« ادامه پیدا 
می کند.غالمرضا هنوز زبان بــه حرف زدن باز نکرده 
امــا آن قدر با چشــم و ابرو به عکس امام)ره( اشــاره 
می کنــد که بقیــه متوجه می شــوند و خالصه اوایل 
ســال ۵8 او را به دیــدار امام)ره( می برنــد. امام)ره( 
به طرف غالمرضا آمدند، دســتی به ســرش کشیدند 
و گفتنــد اگر ما االن اینجا نشســته ایم و راحت نفس 
می کشــیم، از برکت این هاست. چای که آوردند، امام 
دو حبه قند برداشتند و داخل استکان چای انداختند 
و همان طور که چای را هم می زدند، دقایقی بر آن دعا 
خواندند. پدر گفت: استخوان سر غالمرضا از بین رفته 
و قســمتی از جمجمه، نرم و بدون اســتخوان مانده. 
اگر لطف کنید نامه ای به مــا بدهید، برای معالجه او 
را به خارج از کشــور می بریم تا از فلج شــدن نجات 
پیدا کند. امام)ره( گفت: از درمان پســرتان در اینجا 
ناامید شده اید، از جّده ام حضرت زهرا)س( هم ناامید 
شده اید؟ امام)ره( استکان چای را برداشتند و مقداری 
از آن را میل کردند و بعد، استکان را به دهان غالمرضا 
نزدیک کردند تا او از چای بخورد... چند روز بعد، ۱3 
رجب، میالد امیرالمؤمنین)ع( مادر پشت تلفن بریده 
بریده داشت برای پسر دیگرش توضیح می داد که: بیا.. 

داداشت شفا گرفته. داره حرف می زنه...!

 مجازآباد
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ورزش
پنبه شهرخودرو زده می شود؟

 میزبانی استقالل 
بدون فیل و فنجان 

بوی دوپینگ آبی ها کی بلند شد؟

 »جك تري دي« مجیدی 
یقه استقالل را گرفت

 گفت وگو با مصطفی فعله گری به انگیزه انتشار »روز برمی خیزد« 

رمانی برای آن کاظم ستم ستیز

ممکن است پرنده ها صدایم بزنند
رکاب زنان در انتهای شب سرد زمستانی 
به سمت خانه می روم. نیم ساعتی مانده 
اســت تا ساعت23. ســرمای خشک و 
استخوان ســوز، انگار همه تالشــش را 
گذاشته تا دمار از روزگار آدم دربیاورد. 
آن قدر که انگشتانم داخل دستکش ها 
هم از دســت ســرما در امان نیستند. 

چهارراه را که می پیچم تا وارد خط ویژه دوچرخه شــوم، صدای میویی را 
می شنوم. دوچرخه ام را نگه می دارم و برمی گردم به جایی کنار شمشادها 

و گربه کوچکی را می بینم که یک ریز، میو میو می کند.
می دانم گرســنه است ولی دور و برم مغازه ای نیست تا برای گربه چیزی 
بخرم. ناگهان یاد ظرف غذای توی کوله ام می افتم و مانده برنج های ناهار 

ظهر خودم و دوستانم که جمع کرده بودم برای پرنده ها.
گربه هم می خواهد نزدیک شــود و هم انگار می ترسد، اما باالخره به من 
نزدیک می شــود و همین که غذاها را برایش خالی می کنم با ولع خاصی 

شروع می کند به خوردن. حاال دیگر میو میو نمی کند. 
با خودم فکر می کنم این شــب های سرد امان ما آدم ها را که به خانه های 
گرم خودمان پناه می بریم، بُریده چه برســد به ایــن حیوانات بی زبان و 

گرسنه. 
کمی می ایســتم و می بینــم که گربه چطــور برنج ها را تمــام می کند! 
دوچرخه ام را ســوار می شوم و راهی می شــوم. با خودم فکر می کنم هر 
موجودی در این جهــان روزی مقدری دارد. برنج های امروز توی کوله ام، 
روزی پرنده ها نبودند. باید من در این ســاعت شــب و از این نقطه عبور 
می کردم تا روزی گربه را به او برسانم. همین حاال که دارم این کلمات را 
می نویسم مقداری غذا توی کوله ام دارم. در این شهر گربه ها و پرنده های 

گرسنه دیگری هم هست که ممکن است صدایم بزنند و غذا بخواهند.

نگاهی به سرگذشت جالب و حیرت انگیز »حاج غالمرضا« که دو بار شهید شد

یک داستان خیلی »عالی«

 به بهانه برگزاری همایش بزرگ نیکوکاران
و تجلیل از کوهنورد مطرح پاکستانی

 فتح هیمالیا 
j با رمز یا حسین

دروغ های قشنگ

روزمره نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

سِر »مالحت«ها را زیر آب نکنیم!
بلندبلند غیبت  همکاری  رقیه توسلی: 
می کنــد از همــکار دیگری کــه رفته 
مرخصی... آقایــی میان جمع می زند توی 
ذوق همسرش... فروشنده ای مدام لیچار 
می گوید... معلمی، دانش آموزش را زخمی 
و داغان می کند... جوانی، شیشــه مغازه 
پُرمشتری را می آورد پایین... مادری توی 

خیابان فحش خور می کند دختر دانشجویش را... چرا...؟
با کلی چرا می ایستم توی ایستگاه اتوبوس، بین مسافران دیگر. صحنه ها مثل 
فیلم تدوین نشده ای می چرخند توی کله ام. اگر می خواستم هم نمی توانستم 
به حال خودم باشم و همه این دیدنی ها را ندیده بگیرم. این همه آدِم سّمی را.

راســت می گویند آدم در روز کلی کلمه می شنود که می توانند آبادش کنند 
یــا خراب. کلمه ها وزن دارند. درگیر چراهــا و آدم هایم که »مالحت خانوم« 
سر می رسد با سالم. لبخندش مثل همیشه برق می زند، بوی خوش می دهد 
و رخت و لباســش زیباست. نرسیده دست می گذارد روی شانه ام و می گوید: 
قربانت بروم. بی خبر نیستم روز عجیبی داشتی. غمت نباشد آمدم که دوتایی، 

قشنگ تر و شادتر و مهربان تر زندگی کنیم.
توی چشم هایش ُزل می زنم و می پرسم: عزیزم! ممنون بابت آمدنت اما کاش 
اول بگویی مالحت های دیگران کجایند؟ خوابند؟ مالحت همین همکار مثالً، 
مالحِت فروشنده، مالحِت مادر توی خیابان. بگو چرا آن ها تنهایند انگار کسی 

نیست کمکشان کند؟
می شنوم: خیلی ســؤال به دردبخوری کردی... داغ دل مالحت ها تازه شد... 
می دانی عزیزجان آخر این آدمیزاد، جنســش عجیب اســت... عده ای تو را 
می گذارند باالی سرشان... برخی هم توی زندگی شان راهت نمی دهند... بعضی 
هم به راحتی سر ما را می کنند زیر آب... کالً یعنی نمی خواهندمان... نگاه نکن 

به چهار تا عین خودت... مالحت ها خیلی مهجورند!

7 دلیل علیه کرونا 
قدس زندگی: البته خبرش را مقام های 
مســئول تکذیب کردند، اما چون ممکن 
است شما به برخی از مقام های مسئول و 
تأیید و تکذیبشان اعتمادی نداشته باشید 
و خــدای ناکرده فکر کنیــد دارند برای 
جلوگیری از ایجاد رعب و وحشت، ابتالی 
هموطنانمان بــه ویروس کرونا را تکذیب 

می کنند، به هفت دلیل و نکته فنی که در ادامه می آید دقت کنید تا متوجه 
شــوید نامه منتشر شده در فضای مجازی درباره ابتالی 3۵ ایرانی به کرونا و 

مرگ چند نفر از آن ها، جعلی است: 
نخست اینکه در این نامه اداری، معاون وزیر خطاب به شخص رئیس جمهور 
نامه نوشــته است، درحالی که براساس مراتب اداری، معاون وزیر باید به وزیر 

مربوطه نامه بنویسد نه مستقیم به رئیس جمهور!
دوم نامه های وزارت بهداشــت با پیش شماره هایی که باالی نامه آمده است 
ارسال یا منتشر نمی شوند. نکته سوم اینکه رونوشت این نامه پر از ایراد های 
فنی است. طبق اصول نامه نگاری اداری، یک مقام پایین تر وقتی برای جایگاه 
باالتر از خودش رونوشت می زند باید از لفظ جهت استحضار استفاده کند نه 

جهت اطالع!
چهارم اینکه معاونت یک وزارتخانه از لحاظ اداری در جایگاهی قرار ندارد که 
بتواند به رؤسای قوا و نیروهای مسلح و از همه مهم تر دفتر مقام معظم رهبری 
رونوشت بزند. پنجم، اصوالً جایی به نام »دفتر بیت رهبری« وجود ندارد. جاعل 
نامه، دفتر مقام معظم رهبری با »بیت رهبری« را با هم قاطی کرده اســت. 
نکته ششم اینکه دفتر فرماندهی نیروهای مسلح اساساً وجود خارجی ندارد! 
نکته هفتم و آخر هم اینکه مسئول اطالع رسانی درباره ویروس کرونا معاونت 

بهداشت این وزارتخانه است نه معاونت درمان!
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امین غالم نژاد: هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز 
آغاز می شود که در نخستین روز این رقابت ها دو نماینده 
کشورمان به مصاف حریفانشان خواهند رفت. استقالل 
در کویت میزبان االهلی عربستان است و شهرخودرو در 

تاشکند به مصاف پاختاکور خواهد رفت.

  فرهاد صدر را می خواهد 
تیم فوتبال استقالل پس از تساوی یک - یک مقابل تیم 
الشرطه عراق امروز در ورزشــگاه جابر بن احمد کویت و 
ساعت  19:00 میزبان االهلی عربستان است. دو تیم در 
حالی به مصاف هم می روند که از بازی نخستشــان یک 
تساوی بدست آورده اند و با توجه به یکسان بودن شرایط 
امتیازی چهار تیم حاضر در این گروه بدون شک سه امتیاز 
این بازی برای هر دو تیم بسیار با اهمیت است و برنده را 
راهی صدر جدول خواهد کرد. اما شــرایط حریف امروز 
استقالل چندان مطلوب نیست و درست یک روز پیش 
از این دیدار حساس آن ها دســت در تغییرات کادر فنی 
خود زدند و کریستین گروس، سرمربی سوئیسی که خود 
جانشین برانکو ایوانکوویچ بود را کنار گذاشته تا هدایت 
این تیم موقتاً در دســت مازن بهکلی باشــد. این اوضاع 
آشفته در اردوگاه حریف می تواند کفه ترازو را اندکی به 
سمت آبی پوشان سنگین تر کند. استقالل و االهلی پیش 
از این در سال 2010 همگروه بودند که  آبی پوشان رفت 
و برگشت به پیروزی رســیدند. در دیگر بازی این گروه 

الوحده امارات میزبان الشرطه عراق خواهد بود

  غایبان بزرگ
شیخ دیاباته مهاجم گلزن استقالل چند هفته ای است 
که دچار مصدومیت شــده و در این بازی هم نمی تواند 
آبی پوشــان را همراهی کند. عالوه بر دیاباته به احتمال 
زیاد قائدی هم غایب بزرگ استقالل در این بازی خواهد 
بود تا مجیدی به نوعی برای این بازی خط آتشش را در 
اختیار نداشته باشد، هر چند پزشکان این تیم در تالشند 
تا قائدی را به بازی امروز برسانند ولی بعید به نظر می رسد 
که این اتفاق بیفتد. در غیاب فیل و فنجان استقاللی ها، 
هواداران این تیم امیدوار به درخشــش مطهری در خط 

حمله استقالل هستند. 

  االهلی را بهتر بشناسید  
االهلی از قدیمی ترین تیم های عربستان است که قدمت آن 
به ۸2 سال پیش باز می گردد. این تیم در شهر جده فعالیت 
می کند و از تیم های پر افتخار عربستان است و با سه قهرمانی 
در لیگ برتر عربستان و دو نایب قهرمانی در آسیا، از اعتبار 
خوبی در فوتبال آسیا و عربســتان برخوردار است. آن ها 
همچنین تاکنون 1۳ بار قهرمان جام پادشاهی عربستان و 
۶ بار قهرمان جام ولیعهد عربستان شده اند. ستاره این تیم 

در خط حمله یک مهاجم بلند قامت و نام آشنا به اسم »عمر 
سوما« است. ستاره سوری االهلی آخرین بار مقابل الرائد به 
میدان رفت که االهلی با نتیجه 2 بر یک پیروز شــد و عمر 
سوما که در آن بازی ۸9 دقیقه برای تیمش بازی کرد، زننده 
هر دو گل االهلی بود. سوما پس از آن با مصدومیت مواجه 
شد و چهار دیدار االهلی در لیگ و یک دیدار آسیایی آن ها 
را از دست داد، اما حاال آماده تقابل با استقالل خواهد است.
این تیم یک مهاجم 2۸ ساله اهل کشور »کیپ ورد« به اسم 
»تارمین دانینی« با 190 سانت قد و با شماره 21 در نوک 
خط حمله این تیم حضور دارد که با هشت گل زده پس از 

سوما خطرناک ترین مهاجم این تیم است.

  شهرخودرو به دنبال طلسم شکنی
اما در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال 
شــهرخودرو ایران در گــروه B عصر امروز از ســاعت 
14:۳0میهمان پاختاکور )پنبه کاران(ازبکستان خواهد 
بود. دیداری که دوشنبه در تاشکند برگزار می شود. این 
دیدار به نوعی تقابل بازندگان و برندگان هفته نخســت 
لیگ قهرمانان آسیاســت.  پاختاکور در هفته نخســت 
با نتیجه 2 بــر یک برابر تیم االهلی امارات پیروز شــد و 
شهرخودرو نیز شکســت 2 بر صفر را در بازی با الهالل 

پذیرفت. بدون شک الهالل عربستان مدعی اصلی صعود 
به عنوان تیم نخست از این گروه  اســت و سه تیم دیگر 
برای صعود به عنوان تیم دوم با هم می جنگند، شاگردان 
سرآســیایی نیز با توجه به این مســئله به تاشکند سفر 
کرده اند و امیدوارند با دست پر به ایران بازگردند و بتوانند 
در این بازی نخستین امتیاز آسیایی خود را کسب کنند 
هر چند اگر بتوانند پاختاکور را شکســت دهند دست به 
کار بزرگی زده اند و نخســتین تیم ایرانی هستند که این 
تیم ازبکستانی را در خانه شکست می دهند.  پاختاکور 14 
دوره در لیگ قهرمانان شــرکت داشته و دو بار به مرحله 
نیمه نهایی رسیده اســت. با وجود اینکه پاختاکور جزو 
تیم های درجه یک آسیا محسوب نمی شود، اما همیشه 
حریف دردسرســازی برای تیم های ایرانی بوده اســت. 
پاختاکور در هر 9 مصاف خانگی برابر تیم های ایرانی به 

پیروزی رسیده است.

  نامجو: با دو قهرمانی آســیا بــه دیدار االهلی 
می رویم

مجید نامجو مطلق در کنفرانس خبری که به جای فرهاد 
مجیدی شرکت کرده بود درباره دیدار آبی ها در هفته دوم 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برابر االهلی عربستان 

گفت: یک بازی سخت را مقابل االهلی که از تیم های خوب 
عربستانی است در پیش داریم. تیم ما شرایط خوبی دارد 
و این دومین بازی مرحله گروهی ماســت. او ادامه داد: با 
وجود داشتن مصدومان متعدد بازیکنان باکیفیتی داریم 
که جای خالی غایبان را پر می کنند. ما برای ســه امتیاز 
وارد زمین می شــویم و با احترام به حریف باید بگویم ما 
استقاللی هستیم و دوبار قهرمان آسیا شده ایم و دوبار هم 
به فینال این رقابت ها راه یافته ایم. ما از تیم های پرافتخار 
آسیا هستیم و فکر می کنم یک بازی خوب را مقابل االهلی 

به نمایش خواهیم گذاشت.

  کوزین: آماده کسب سه امتیاز هستیم
استفانو کوزین، مربی ایتالیایی تیم شهر خودرو در نشست 
خبری پیش از بازی برابر تیم پاختاکور ازبکستان گفت: 
بازی ســختی پیش رو داریم، زیرا در خانه حریف بازی 
می کنیم. هر بازی در لیگ قهرمانان آسیا سخت است و ما 
روی در روی تیم قدرتمندی قرار می گیریم. شهر خودرو 
آماده است و برای کسب ســه امتیاز مبارزه می کند. وی 
درباره حضور دیرهنگام شــهر خودرو در تاشکند اظهار 
کرد: تأخیر در سفر شاید تأثیر منفی روی تیم داشته باشد. 

به هرحال ما برای بازی خوب تالش می کنیم.

پنبه شهرخودرو زده می شود؟

میزبانی استقالل بدون فیل و فنجان 

استرلینگ با ۱۸۰ میلیون پوند در مسیر رئال مادرید
ورزش: نشریه انگلیسی »سان« گزارش داد؛ مدیران باشگاه رئال مادرید بر این باورند که 
می توانند با توجه به شرایط به وجود آمده برای باشگاه منچسترسیتی و محرومیت دو ساله 
این باشگاه از حضور در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به خاطر نقض قوانین بازی جوانمردانه 
مالی یوفا، رحیم استرلینگ را در پایان فصل جاری از این باشگاه انگلیسی به خدمت بگیرند. 
رئال مادرید می تواند بال چپ آبی پوشان شهر منچستر را در ازای 1۸0 میلیون پوند به 
خدمت بگیرد، این در حالی است که خود استرلینگ هم عالقه مند است تا در مقطعی از 

دوران حرفه ای اش، فوتبالش را خارج از انگلیس سپری کند.

احتمال بازگشت نیمار پس از هک توییتر بارسا!
ورزش: یک گروه از هکرهای اینترنتی موسوم به »OurMine« با هک کردن صفحه اختصاصی 
باشگاه بارسلونا در توییتر برای بار دوم اقدام به انتشار یک پیام جالب توجه در این صفحه کرده اند. 
 OurMine این هکرها در پیام خود در صفحه توییتر باشگاه بارسلونا نوشته اند: »سالم، ما گروه
هستیم. این دومین باری است که وارد این صفحه می شویم. سطح امنیت آن بهتر شده اما هنوز 
هم بی عیب  و  نقص نیست. امنیت حساب کاربری تان را ارتقا دهید و با ما تماس بگیرید تا خدمات 
امنیتی الزم را به شما ارائه کنیم. توانستیم به تعدادی از پیام های خصوصی )میان اعضای باشگاه( 

دسترسی پیدا کنیم و به نظر می رسد که نیمار به بارسا بازخواهد گشت«.

سهمیه لیگ قهرمانان لیورپول در ۱۲ هفته به پایان فصل
ورزش: در اتفاقی بی سابقه در لیگ برتر فوتبال انگلیس، یک تیم در فاصله 12 هفته به پایان 
فصل بابت حضور در رقابت های فصل بعد لیگ قهرمانان اروپا اطمینان حاصل کرد. پیروزی یک 
بر صفر شنبه لیورپول در خانه نوریچ در هفته بیست و ششم لیگ برتر، نه تنها این تیم را یک قدم 
دیگر به نخستین قهرمانی اش از سال 1990 نزدیک تر کرد بلکه زمینه ساز یک اتفاق بی سابقه 
شد. لیورپول با کسب بیست و پنجمین پیروزی اش در این فصل که هفدهمین برد متوالی اش 
بود، در فاصله 12 هفته به پایان فصل از حضــور در فصل بعد رقابت های لیگ قهرمانان اروپا 

اطمینان حاصل کرد.

ثبت طوالنی ترین ناکامی مسی در ۶ سال اخیر
ورزش: انتظار کاپیتان تیم فوتبال بارسلونا برای گشودن دروازه رقبا در اللیگا به طوالنی  ترین 
میزان خود در بیش از ۶ سال گذشته رسیده است. با اینکه بارسلونا شنبه شب مقابل ختافه به 
پیروزی رسید اما باز هم لیونل مسی در باز کردن دروازه حریف ناکام بود. این بدترین روند گلزنی 
مسی در اللیگا از ماه ژانویه سال 2014 است، چرا که او چهار بازی متوالی در لیگ دسته اول 
فوتبال اسپانیا موفق به باز کردن دروازه رقبا نشده است. آخرین باری که مسی حداقل چهار 
بازی متوالی موفق به گلزنی نشد، ماه ژانویه سال 2014 بود که در هشت بازی پی در پی هیچ 

گلی نزد. البته لیونل در این بازی برای ششمین مسابقه پیاپی به هم تیمی خود پاس گل داد.

فورفورتو/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: شاید 
بهتر است بازی امشب چلسی با منچســتریونایتد در 
ساعت 2۳:۳0 را دربی نوســتالژی لقب دهیم. فرانک 
لمپارد و اوله گنار سولسشر معماران بهترین خاطره های 

تیم هایشان هستند. 
کاپیتان در تنهــا قهرمانی لیگ قهرمانــان اروپا برای 
شیرهای لندن، و مهاجمی که زننده گل پیروزی بخش 
یونایتد در آن شــب در نوکمپ بود و سه گانه شیاطین 
ســرخ را تکمیل کرد. لمپارد و سولسشــر را از جهات 

زیادی می توان با هم مقایسه کرد. 
اســطوره هایی که روی نیمکت تیم های محبوبشــان 
نشســتند در حالی که به خاطــر جایگاهی که در قلب 
هوادارانشان دارند از آن گونه که باید و شاید مورد انتقاد 
قرار نمی گیرند. این دو را می توان نسخه هایی کالسیک 

در دوره مربیان کهکشانی لقب داد. 
آزمونی برای سنجش میزان عشــق و شناخت نسبت 
به یک باشگاه و یکدلی با هواداران که می تواند کمبود 
تجربه های آن ها را در باالترین ســطح به فراموشــی 
بســپارد. اما با همه این شــباهت ها لمپارد و سولسشر 

تفاوت های عمیقی نیز با یکدیگر دارند.

  مدرنیته در مقابل سنت گرایی
مرد نروژی کاماًل ســنت گراســت؛ در تالش است تا 
گذشته یونایتد را دوباره بازســازی کند و این تیم را به 
همان حال و هوای دوره فرگوســن بازگرداند. از طرف 
دیگر مرد انگلیسی تالش دارد تا فراتر از هر چیزی که 
مربوط به گذشته چلسی می شود اوج بگیرد. از زمانی که 
مورینیو سرمربی آبی پوشان بود، هیچ سرمربی به اندازه 
لمپارد به دنبال نوگرایی و ابداع متد جدید در این تیم 
نبوده است. اگر لمپارد انقالبی اســت سولسشر دقیقاً 

برعکس انقالبی است. 
البته در زمینه اعتماد به جوانان هر دو مربی کپی برابر 
اصل یکدیگر هستند. آن ها جوان ترین ترکیب های فصل 

مسابقات را به زمین فرستادند. 
هر دو بازیکنان پا به سن گذاشــته مثل سانچز، ماتیچ، 
یانگ، اسمالینگ، ژیرو، پدرو و آلونسو را کنار زدند تا جا 
برای بازیکنان آکادمی باز شود. فلسفه سولسشر در این 
باره مشخص است و دقیقاً مانند ابتدای کار فرگوسن در 
یونایتد می باشــد اما حرکت لمپارد در این رویه کاماًل 

مخالف با دیگر مربیان باشگاهش بوده است. 
مثال جان تری آخرین بازیکن آکادمی باشــگاه بود که 
در تیم اصلی اوج گرفت اما اکنون آبراهام بهترین گلزن 
چلسی است، مونت فقط یک بازی فصل را از دست داده و 
هادسون اودوی، لوفتوس چیک، جیمز و توموری همگی 

بازیکنان اصلی آبی پوشان را تشکیل می دهند.

  فراتر از انتظار و انتظاراتی که برآورده نشد
سولسشر تصمیماتی گرفت که لمپارد به دلیل شرایط 
نتوانست برای آن اقدام کند. مرد نروژی 200 میلیون 
پوند را صرف بازیکنان مورد نظر خود کرد و مهره های 
خوبی نیز خریده اما لمپارد به دلیل محرومیت چلسی 
در تابستان و اینکه در ژانویه توانایی جذب بازیکن خوبی 

نداشتند از انجام آن بی نصیب بود. 
با اینکه سولسشــر هر دو بازی این فصــل خود مقابل 
لمپارد را با پیروزی پشــت سر گذاشــته اما با توجه به 
اوضاع چلسی در جدول رده بندی باید بگوییم که لمپارد 

عملکرد بهتری داشته است. 
لمپارد سرمربی مدرن تری نســبت به سولسشر به نظر 
می رسد و با وجود از دســت دادن هازارد، محروم بودن 
از خرید بازیکــن و حضور در بازی های پر فشــار لیگ 
قهرمانان تیمش در بین چهار تیــم باالی جدول لیگ 
است. او فراتر از انتظار کار کرده اما سولسشر نتوانسته 
انتظارات را بــرآورده کند. لمپارد یک نســخه اصل از 
مربیگری ارائه داده اما سولسشــر بیشتر تالش می کند 
یک احترام قدیمی را زنده کنــد که در آن ناموفق بوده 

است.

عباسعلی سپاهی یونسی: در شبی باشکوه برای کوهنوردی 
و با حضور چهره های مطرح این رشته ورزشی همچون عظیم 
قیچی ساز، فرخنده صادق، جالل چشمه قصابانی، حسین 
مقدم و حسین بهمنیار فاتحان قلل هیمالیا، از هیمالیانورد 

مطرح پاکستانی محمد علی سدپارا در مشهد تجلیل شد.
مراسم تجلیل از محمد علی سدپارا را بنیاد نیکوکاری حرکت 
انســانی با همراهی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
خراســان رضوی تدارک دیده بود و جواد نوروزی مدیر بنیاد 
حرکت انسانی و دارنده نشان پلنگ برفی در شروع برنامه که در 
هتل پارس برگزار شد گفت: حرکت بنیاد انسانی دو سال و نیم 
قبل از قله اورست شروع شد چرا که معتقد بودیم هدف بنیاد آن 
قدر واالست که باید از بلندترین نقطه زمین هم شروع بشود و 
خوشحالیم که در همه این مدت کوهنوردان این مهربان ترین 

آدم ها در کنار بنیاد و حرکت های خیرخواهانه بنیاد بوده اند.
نوروزی در ادامه با بیان اینکه در این مدت بنیاد 120 حرکت 
انسانی را در چهار استان کشــورمان رقم زده است ادامه داد: 
خوشــحالم که امشــب میزبان محمد علی سدپارا هستیم 
کسی که بزرگان کوهنوردی جهان او را به ماشین پاکستان 
می شناسند و توانسته اســت 11 قله ۸ هزار متری و از جمله 
نانگاپاربات را در چهار فصل و از جمله زمستان و برای نخستین 

بار در بین کوهنوردان جهان صعود کند.

  صعود در منفی 52 درجه
ادامه برنامه را شــنونده حرف های محمد علی ســدپارا 
بودیم تا از صعود سخت خود در زمستان به نانگاپاربات 
معروف به کــوه قاتل حرف بزنــد. او می گوید من کارم 
را با شرپایی شــروع کردم اما در ســال 2004 یکی از 
کوهنوردان بــا گفتن اینکه من قوی هســتم مســیر 

کوهنوردی را برایم باز کرد.
او در ادامه از سختی های نخستین صعودهایش گفت، از 
زمانی که کفش و لباس مناسبی نداشت، از تالشش برای 
صعود به نانگاپاربات در زمســتان 2015 آن هم در هوای 

منفی 52 درجه که موفق به انجام آن نشد و از سال 201۶ 
که توانست به نانگاپاربات صعود کند و نخستین کوهنوردی 

بشود که توانسته است این کوه را در زمستان صعود کند.

 نذر امام حسین)ع(
محمد علی سدپارا از عشق و عالقه اش به ائمه اطهار به 
عنوان یک مسلمان هم گفت که با تشویق انبوه حاضران 
در برنامه روبه رو شــد. او گفت: وقتــی برایم در صعود 
مشــکلی پیش می آید، نذر می کنم و نذر من به نام امام 

حسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( است. 
در صعودهایی که داشته ام همیشه پرچمی متبرک به نام 
امام حسین را بر فراز قله ها به اهتزاز درآورده ام و امشب 
هم خوشحالم که به همت بنیاد حرکت انسانی توانستم 
به آرزویم برسم و به مشــهد بیایم و بتوانم به زیارت امام 

رضا)ع( و همچنین زیارت امام حسین)ع( هم بروم.

  تجلیل بزرگان از سدپارا
درادامه شــب تجلیل از محمد علی ســدپارا به شنیدن 
حرف های کوتاه عظیم قیچی ساز، فرخنده صادق، حسین 
بهمنیار، رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی کشور  و 
دیگر مسئوالن حاضر در جلسه گذشت البته با یادی از زنده 

یادان مرتضی غالمپور، عباس جعفری و مهدی عمیدی. 
پایان بخش برنامه تجلیل از سنگنوردان خراسانی و کوهنوردان 
میهمان است و آن گاه پایان برنامه برای مردی که از شرپایی در 
کوهستان کارش را شروع کرد و تاکنون 11 قله باالی ۸هزارمتر 
را صعود کرده است. مردی که در حرف هایش گفت: روزی که 
کارم را به عنوان کوهنورد و نه شرپا شروع کردم، نه لوازم مناسب 
داشــتم و نه تجربه کافی اما امروز رؤیای من ادامه این مسیر 
است. معتقدم که اگر چه خیلی وقت ها نگاه ها به انگلیسی ها و 
آمریکایی هاست که می توانند کارهای بزرگ را انجام بدهند اما 
ما مسلمانان الگویی به نام ائمه)ع( را داریم که با توسل به آن ها 

می توانیم هر قله ای را فتح کنیم.

در آستانه بازی امشب چلسی مقابل منچستریونایتد

چرا »لمپارد« از» سولسشر« بهتر است؟
به بهانه برگزاری همایش بزرگ نیکوکاران و تجلیل از کوهنورد مطرح پاکستانی

j فتح هیمالیا با رمز یا حسین

ورزش: روز 1۸ آذر 90 پرســپولیس و اســتقالل در 
یک چهارم نهایي جام حذفي به مصاف هم رفتند. بازي 
در پایان نود دقیقه بدون گل مساوي شد. استقالل اما در 
وقت هاي اضافي سه گل زد و برد. پس از پایان مسابقه از 
چهار بازیکن دو تیم تست دوپینگ گرفتند که آزمایش 
مهدي امیرآبادي و میثم حســیني از استقالل مثبت 
بود. هــر دو بازیکن از ماده ممنوعــه »جک تري دي« 
استفاده کرده بودند و هر دو نفر گفتند تمام بازیکنان 
تیم چنین کرده اند. محکمه نَود تشکیل شد. براتي به 
عنوان کارشناس حقوقي عقیده داشت نتیجه بازي باید 
تغییر کند، اما نکرد. حاال پس از هشت سال امیرآبادي 
مصاحبه کرده و بار دیگر با تأیید موضوع مدعي شــده 
پودرها از دبي آمده بود و بازیکنان به اصرار فرهاد مجیدي 

از آن استفاده کردند. البته که امیرآبادي ادعا مي کند در 
جریان ممنوعه بودن ماده مزبور نبوده است. قرمز و آبي 
را فراموش کنید و فقط یک دقیقه از دریچه انصاف به 
داستان نگاه کنید. سخت اســت اما گاهي باید تمرین 
کنیم. آن روز پرسپولیس حقیقتاً مظلوم واقع شد. فقط 

استفاده حریف از مواد نیروزا هم نبود.
 این بازي شــاید تنها مســابقه تاریخ فوتبال ایران بود 
که به جاي تأخیر، با پدیــده نوبرانه »تعجیل« مواجه 
شــد. ســازمان لیگ بازي را زودتر از برنامه اعالم شده 

قبلي برگزار کرد و مصدومان پرسپولیس به این دیدار 
نرسیدند. در نتیجه علي کریمي که بغض و اشک هایش 
پس از پایان آن مسابقه خیلي ها را تکان داد، کنار زمین 
آزادي به سمت عزیزمحمدي حمله کرد و رئیس وقت 
سازمان لیگ را به باد شدیدترین انتقادات گرفت. بعد هم 
که ماجراي دوپینگ پیش آمد؛ داستاني جنجالي که 
فدراسیون فوتبال آن را فقط با توبیخ کتبي امیرآبادي 
و حسیني براي همیشه بست، اما پرونده براي »روزگار« 
بسته نشــد. دنیا هیچ وقت به هیچ کس تضمیني براي 

رعایت عدالت نداده، اما گاهي که هوس انتقام و احقاق 
حق به سرش مي زند، این کار را به دیوانه وارترین شکل 
ممکن انجام مي دهد. در نتیجه 55 روز پس از پایمال 
شدن حق پرسپولیس، داربي ایمون زاید از راه رسید؛ با 
سناریویي سینمایي تر از فرار به سوي پیروزي. آن بازي 

انگار دار مکافات بود، بغض روزگار که ترکید. هنوز هم 
بیشتر تصاویر مربوط به گل هاي ایمون زاید از پشت 
دروازه پرسپولیس شکار شده؛ مي دانید چرا؟ چون 
فکر این بازگشــت هم به ذهن اغلب عکاس ها 
خطور نمي کرد، پس آن ها با خیال راحت پشت 
دروازه رحمتي را خالي گذاشــتند. فرشته 
عدالت اما آن روز جایي بود که باید مي بود. 

کاش همه درس بگیریم.

ضد  حمله

کالیی کنار کشید
ورزش: امیر مسعود هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان و محمد رضا 
کالیی شهردار مشهد از شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال کنار کشیدند. به 
احتمال زیاد آن ها نتوانسته اند 10 فرم تأییدیه از اعضای مجمع عمومی فدراسیون 

فوتبال بگیرند که کنار کشیده اند.

ویلموتس شکایت ایران را رد کرد
ورزش: پس از این که مارک ویلموتس خواهان دریافت کل مبلغ قرارداد سه 
ساله اش از فدارسیون فوتبال شده بود، حاال خبر رسیده فدارسیون هم از ویلموتس 
به فیفا شکایت کرده و خواستار برگرداندن نیمی از دو میلیون یورویی شده که 
قبالً به سرمربی سابق تیم ملی پرداخت شده بود. از طرفی مارک ویلموتس هم 
بیکار نبوده و الیحه دفاعی اش را به فیفا فرستاده و به نوعی ادعای فدراسیون را 

رد کرده است.  

هیچ مسابقه  لیگ و حذفی لغو نمی شود
ورزش: مسئوالن سازمان لیگ با توجه به فشردگی زیاد در تقویم مسابقات فصل 
جاری تا پایان اردیبهشت ماه 99 تصمیم گرفته اند اجازه لغو هیچ مسابقه ای را 
تا پایان مسابقات ندهند. در این خصوص سازمان لیگ به دنبال تصویب طرحی 
است که طبق آن اجازه لغو هیچ مسابقه دیگری را ندهد و بازی ها طبق برنامه قبلی 
به طور کامل برگزار شوند. سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در 
این خصوص گفت: »برنامه خیلی فشرده ای داریم و نمی توانیم آن را تغییر بدهیم 
ما حتی یک روز بازی را نمی توانیم جابه جا کنیم. در حال تالش هستیم تا طرحی 

را تصویب کنیم که تعویق افتادن در بازی ها را حذف کنیم«.

هافبک پرویی تراکتور به شایعات پایان داد
ورزش: هافبک پرویی تراکتور به مسئوالن باشگاه اعالم کرده روز چهارشنبه 
به ایران برمی گردد. شایعاتی درباره اینکه میمبال نمی خواهد به ایران برگردد 
منتشر شد که دیروز ساکت الهامی سرمربی تراکتور هم با رد این شایعات اعالم 
کرد به میمبال اعتقاد دارد و خواهان بازگشتش است. حاال نیز این هافبک پرویی 
به مسئوالن تراکتور اعالم کرده که روز چهارشنبه هفته جاری به ایران برمی گردد 

تا کارش را با تیم از سر بگیرد.

عدم تغییر جایگاه ایران در رده بندی فیفا 
ورزش: در حالی که فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( پنجشنبه 20 فوریه )اول 
اسفند( قرار است نخستین رده بندی ماهیانه تیم های ملی جهان در سال 2020 
را اعالم کند، سایت  »football-rankings.info« طبق فرمول های موجود، 
جایگاه  تیم های ملی جهان را پیش بینی کرد که بر این اساس تیم ملی کشورمان 
با هزار و 4۸۸ امتیاز همچنان در رده سی وسوم جهان و دوم آسیا بوده و تغییری در 
جایگاهش به وجود نمی آید. در قاره آسیا ژاپن با هزار و 502 امتیاز رتبه نخست را 

به خود اختصاص داده است و در رده بیست وهشتم جهان جای دارد.

سرمربی پاختاکور: شکست دادن شهرخودرو 
سخت است

ورزش: سرمربی و بازیکن تیم پاختاکور ازبکستان بازی با شهرخودرو ایران را 
دشوار توصیف کردند. شوتا آروالدزه در نشست خبری پیش از بازی تیم های 
پاختاکور و شــهر خودرو گفت: فکر می کنم بازی آســانی نخواهد بود، زیرا 
خصوصیت همه تیم های ایرانی قدرت بدنی باال و پرتالش بودن آن هاســت. 
حریف در دفاع خیلی خوب بازی می کند و هیچ تیم معمولی در لیگ قهرمانان 
آسیا بازی نمی کند. شهر خودرو بدون امتیاز است و ما ۳ امتیاز داریم. برابر تیمی 

بازی می کنیم که شکست دادنش سخت است.

طلب ۱۲ میلیاردی برانکو
ورزش: بررسی مطالبات مربیان خارجی پرسپولیس در فصل گذشته نشان 
می دهد آن ها در مجموع ۷9۷ هزار و 921 یورو از پرسپولیس طلبکار هستند )که 
با نرخ فعلی یورو که کمی بیش از 15 هزار تومان است، این مبلغ حدود 12 میلیارد 
تومان می شود( اما با توجه به اینکه حاال دیگر برای دریافت مطالباتشان به فیفا 
شکایت کرده اند بی گمان در صورت محکوم شدن پرسپولیسی ها به پرداخت 
مطالبات مربیان کروات مبلغ مذکور مبالغی هم تحت عنوان دیرکرد و همین 
طور هزینه های دادرسی اضافه خواهد شد که اگر این مبالغ را هم در نظر بگیریم 
پرسپولیسی ها احتماالً نزدیک به یک میلیون یورو به عنوان مطالبات به مربیان 

فصل گذشته خود پرداخت کنند.

سراج سرمربی صنعت نفت شد
ورزش: در شرایطی که همه منتظر اعالم نام علیرضا منصوریان یا فردی خارجی 
به عنوان سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت بودند، اعضای هیئت مدیره باشگاه بهنام 
سراج را به عنوان سرمربی این تیم انتخاب کردند. سراج پیش از این دستیار دراگان 

اسکوچیچ در صنعت نفت بود.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان آسیا
پاختاکور - شهر خودرو

دوشنبه ۲۸ بهمن-  ۱4:3۰ از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان آسیا
االهلی عربستان - استقالل
دوشنبه ۲۸ بهمن-  ۱9:۰۰ از شبکه سه

هفته بیست و ششم لیگ برتر انگلیس
چلسی - منچستریونایتد

دوشنبه ۲۸ بهمن-  ۲3:3۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

لیگ جهانی کاراته - دبی
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ مدال

ورزش: دومین مرحله از رقابت های لیگ جهانی کاراته  با حضور 5۷1 کاراته کا از 
۸5 کشور روز جمعه به میزبانی امارات در شهر »دبی« آغاز شد. ذبیح اهلل پورشیب 
برای کسب مدال طال به روی تاتامی رفت و به نشان طال دست یافت. بنابراین 
کاراته کاهای ایرانی در این مسابقات توسط ذبیح اهلل پورشیب یک طال، شیما 
آل سعدی یک مدال نقره، سارا بهمنیار، رزیتاعلیپور، بهمن عسگری و مهدی 

خدابخشی به چهارمدال برنز رسیدند. 

4 مدال برای تیراندازان ایران
 خدمتی طال گرفت

ورزش: دوره دوم مسابقات آزاد تیراندازی دانمارک در دو رشته تفنگ و تپانچه 
بادی دنبال شد که در رشته تفنگ بادی بانوان، نجمه خدمتی با کسب باالترین 
امتیاز موفق به کسب مدال طال شد. در رشته تفنگ بادی آقایان نیزمهیار صداقت 
توانست مدال ارزشمند طال را به نام خود ثبت کند. همچنین در رشته تپانچه بادی 
بانوان، هانیه رستمیان و گلنوش سبقت اللهی توانستند در برابر حریفان قدرتمند 

خود صاحب مدال نقره و برنز شوند.

 رکورددار ماده ۲۰۰ پروانه:
هدفم کسب »وایلد کارت«  نیست

ورزش: شناگر تیم ملی ایران گفت: نمی خواهم رفتنم به المپیک از طریق وایلد 
کارت باشد، بلکه هدفم رسیدن به المپیک با ثبت رکورد ورودی است. متین بالسینی 
شناگر ملی ایران پس از رکوردشکنی در ماده پروانه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
در مسابقات امارات توانستم با رکورد دو دقیقه و دو ثانیه و دو صدم ثانیه پس از 11 
سال رکورد ملی را جابه جا کنم. من و مربی ام امسال برنامه های زیادی چیده بودیم 

که رکورد ورودی B المپیک را بگیرم. هر چند هنوز به این هدف نرسیدم.

غیبت نیکخواه و زنگنه  در انتخابی کاپ آسیا 
ورزش: سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران گفت: احتماالً صمد نیکخواه بهرامی 

و آرمان زنگنه به ترکیب پایانی برای پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا نرسند.
مهران شاهین طبع در جمع خبرنگاران گفت: اردوی ما کوتاه مدت است و باید 
برای پنجره اول انتخابی کاپ آسیا 2021 آماده شویم. این رقابت ها در سه پنجره 
برگزار می شود که در حال حاضر میزبان مرحله پایانی مشخص نیست. با 1۸ 
بازیکن شروع کردیم والبته مصدوم هایی هم داریم. شاهین طبع درباره احتمال 
بازی ایران با عربستان در کشور ثالث نیز گفت: مطمئناً برای ما خیلی خوب است 
که در ایران بازی کنیم، اما یکسری تصمیم  گیری ها هست که ما نمی توانیم دخالت 

کنیم و تابع تصمیمات مسئوالن هستیم.

بوی دوپینگ آبی ها کی بلند شد؟

»جك تري دي« مجیدی یقه استقالل را گرفت
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:9800099

بدین وسیله طبق مواد 18و 19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بدین وسیله به ورثه مرحوم اقای محمد زنجانی 
فرزند قربان متولد 1321,11,29به شماره شناسنامه 430و به شماره ملی 36733642986 بدهکار پرونده شماره 
139804006232000091 ،باتوجه به گزارش مامور پست ابالغ واقعی به مخاطبان میسر نگردیده است ابالغ می 
گردد که برابر س��ند ازدواج به ش��ماره 5757 مورخ 1389,7,22 نسبت به تعداد 14 عدد سکه تمام بهار ازادی طال  
درخواست صدور اجرائیه گردیده است و پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می 
باشد لذا از تاریخ انتشار این اگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می 
گردد ظرف مدت 10روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار اگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد . م الف6,98,112 آ-9814668
علی اکبر شجاعی

رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک مه والت

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001004044 � 1398/1/30 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد حس��ین عباس��ی شهرستانک فرزند محمد بشماره شناسنامه  13 صادره از 
خوسف شماره ملی 0652022820  نسبت به شش دانگ یک باب منزل  به مساحت 147/42 متر مربع  قسمتی 
از پالک 653 فرعی از 247 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت امیر علم خزیمه محرزگردیده 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 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9813942
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/12                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :28 /1398/11
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 139860308001004042 � 1398/10/30 هی��ات اول/دوم موض��وع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد علی کفاشی مقدم  فرزند محمد  بشماره شناسنامه  51 و 
شماره ملی 0652921795  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 269/4 متر مربع قسمتی از پالک 
4343 فرع��ی از 1554 � اصل��ی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد کفائی و علیجان کوره گری محرزگردیده 
است . 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 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 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.
آ-9813943

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/12                          
تاریخ انتشار نوبت دوم  :28 /1398/11

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 139860326009000284 مورخه 1398/6/16 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی شهرستان فامنین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین قراگوزلو فرزند علی شا بشماره شناسنامه 55 صادره ازفامنین به شماره ملی 
5029907564 صادره از فامنین  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت دویست متر مربع پالک 104 اصلی واقع 
دربهار بخش پنج  همدان اراضی فامنین خریداری از مالک رسمی شرکت تعاونی  فرهنگیان محرز گردیده است. 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 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
ا اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فامنین  تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف 304 (آ-9813964
تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/11/28   تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/13 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین – رضا بیات 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

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 س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139760306007000619- 97,5,9  - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم محمد وارشن  فرزند رحمت اله    به شماره شناسنامه 0 صادره از زابل در  یک باب 
منزل   به  مساحت 211,3 متر مربع  پالک  فرعی از 173-174-اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان 
رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم سبحان سلطانی رباط   محرز گردیده  است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 98,256   آ-9813966
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/13        تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

 نظر به دس��تور مواد یک و س��ه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13  
آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک 

شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
آقای اکبر دهش��وری فرزند غالمرضا شش��دانگ یکباب س��اختمان مسکونی به مس��احت 207/87 متر مربع ، 
از پالک 419 � اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت مش��اعی خودش��ان � مکان وقوع ملک شهرس��تان 

فردوس � خیابان شهدا7
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9814014
تاریخ انتشار نوبت اول:   13/ 1398/11
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/11/28

حسن رضا ندائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
حوزه ثبتی شهرستان شیروان

پیرو آگهی تحدید حدودقبلی که به موجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحسب درخواست 
واصله مستند به ماده مذکور وماده 61آئین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یک قسمت از امالک واقع در بخش 5قوچان 
حوزه ثبتی این واحد به ش��رح زیر:پالک15اصلی کالته سیدعلی  قطعه 2شیروان بخش 5قوچان آقای سیدنصراهلل 
ساعد وورثه میرزا اسداله هاشمی وعلی اکبر شکوری وغیره درروزشنبه 98/12/19الی 98/12/24ساعت 9قبل از ظهر 
انجام خواهد شد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین شماره های فوق الذکر  بوسیله 
این آگهی اخطار میگردد که در روز و س��اعت مقررباال درمحل حضوربهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک 
یانماینده قانونی آنها درموقع مقررحاضرنباشند مطابق ماده 15قانون قانون مذبور ملک مورد آگهی باحدوداظهارشده 
ازطرف مجاورین تحدیدخواهدش��دواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که در 
موقع مقررحاضر نبوده اند مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تاسی روزا تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهدشد ودراجرای 
تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ،معترضین میبایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به 

اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از مراجع مذکور 
اخذوبه  این اداره تسلیم نمایدتاریخ انتشار:98/11/28  آ-9814669

صمد ابراهیم زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

اداره  ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان ناحیه یک 
هیات موضوع قانون تعییین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 اگهی موضوع ماده3قانون وماده 13ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعییت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860326001000527 مورخ 1398/7/28 هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان –ناحیه یک 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه مسلم خانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 3781صادره از همدان 
در ششدانگ عرصه یک قطعه باغ به مساحت 1675متر مربع قسمتی از پالک باقیمانده 2اصلی واقع درحومه بخش 
س��ه همدان خریداری از مالکان رس��می اقایان حسین و مهدی صدرایی و جعفر پنبه ای محرز گردیده است .لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولیین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد .)م الف 1733( آ-9813916
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/11/28

رئیس ثبت اسناد و امالک استان همدان - علی زیوری حبیبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 »آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

" برابر آراء ش��ماره 139860308002000559 و کالسه ش��ماره 1398114408002000016 
مورخ��ه 26  / 10 / 1398 ص��ادره هی��ات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکان��ه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش ۱۱

 قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک ۱۵89- اصلی 
آقای حسین مقصودی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 2469 قاین و کد ملی 0889852464 در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 50 , 216 متر مربع در قسمتی از پالک 740 فرعی واقع در 
قاین - بلوار 22 آذر - ابوطالب 10 خریداری ش��ده برابر قولنامه خانم مائده س��ادات جوادی مقدم 
که برابر مهریه از ناحیه آقای غالمرضا عالمی و دادنامه ش��ماره 9709975634100914 ش��عبه 
خانواده دادگس��تری قاین در مالکیت ایش��ان قرار گرفته را به آقای حسین مقصودی فروخته و از 

محل مالکیت سه دانگ مجهول محرز گردیده است و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9813889
تاریخ انتشار تویت اول: 12 / 98/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 28  / 11 / 98
 علی  صفایی فر /  رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

» آکهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمیپ

" براب��ر آراء ش��ماره 139860308002000558 و 139860308002000553 و کالس��ه های 
ش��ماره 1398114408002000023 و 1398114408002000040 مورخ��ه    26  / 10 / 

1398صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش  ۱۱

 قطعه مفروزه مزرعه شاهیک پالک ۱۲۶9- اصلی 
آقای س��ید مجتبی ذبیح نژاد )از محل مالکیت آقای میرحس��ین ذبیح نژاد ( فرزند س��یدعلیرضا 
بشماره شناسنامه 0880141670 قاین و کد ملی 0880141670 در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 2433,23 متر مربع در قسمتی از پالک 730 فرعی واقع در اراضی شاهیک 
خریداری ش��ده ) مع الواس��طه ( از ناحیه حاج میر حس��ین ذبیح نژاد مالک رس��می پالک محرز 

گردیده است و در تصرف دارد.
 قطعه مفروزه مزرعه و قنات حسن آباد پالک ۱۶8۱- اصلی 

خانم زهرا فتحی از محل مالکیت رس��می مشاعی خودش ( فرزند رمضان شماره شناسنامه 150 
قاین و کد ملی 0888973527 در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��جر به مساحت  67و11645 
متر مربع در قس��متی از پالک یک فرعی واقع در نرس��یده به محمد اباد علم - اراضی حسن آباد 

خریداری شده از محل مالکیت رسمی مشاعی خود مالک محرز گردیده است و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9813890
 تاریخ انتشار نوبت اول: 12  / 11 / 98  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 28 / 11 / 98
علی  صفایی فر / رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

» آکهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی«

 برابر آراء ش��ماره 139860308002000555 و کالسه ش��ماره 1398114408002000029 
مورخ��ه 26  / 10 / 98 13ص��ادره هی��ات، موض��وع قانون تعیین تکیت وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکاته و یالستارت سستا تا 
س��حر گردیده است. است مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به قاصه الدار اور گنتی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باش��ند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش 11

قطعه مفروزه مزرعه جعفر آباد پالک 1268- اصلی
 آقای محمد حس��ین خاش��اکی )از محل مالکیت سید حس��ن مصطفوی ( فرزند ابراهیم بشماره 

شناسنامه 67 قاین و کد ملی 0889032157 در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
50 , 170مت��ر مرب��ع در قس��متی از پالک های 488 و 489 فرعی واقع در قاین - حاش��یه بلوار 
بامشاد - داخل کوچه بن بست خریداری شده ) مع الواسطه ( از ورثه سید ضیاء الدین مصطفوی 
احدی از ورثه سیدحس��ن مصطفوی مالک رس��می چهار دانگ مشاع پالک مذکور محرز گردیده 

است و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ9813891
 تاریخ انتشار نوبت اول: 12 / 11/ 98

تاریخ انتشار نوبت اول: 28  / 11 / 98   
علی  صفایی فر

رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین

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

برابر رای شماره 2374-98 مورخ 98/11/07 هیات به شماره کالسه 702-93 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا نودهی فرزند براتعلی 
بش��ماره شناسنامه 3541 صادره از بجنورد در یک باب خانه به مساحت 93.41 متر مربع از پالک 
907 فرعی از 163 اصلی واقع در اراضی پنبه زار خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرز 
گردیده اس��ت. لذا ب��ه 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، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9814711
تاریخ انتشار نوبت اول:  28                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13                  /12                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظری��ه اینک��ه آق��ای جوادنعم��ت اله��ی فرزنداحم��د براب��ر س��ندوکالت بش��ماره    88845- 
94/06/24تنظیمی دفتراسنادرس��می ش��ماره 8ش��یروان ازس��وی آقای محمدجعفرنعمت الهی 
فرزنداحمد به ش ش17014 به اس��تناد دوبرگ استش��هادیه گواهی ش��ده توس��ط دفتر اس��ناد 
رس��می شماره یک ش��یروان  منضم به تقاضای کتبی   جهت دریافت س��ندمالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت  شش��دانگ یک قطعه زمین   بشماره  
پالک 98فرعی از2 اصلی  واقع در قطعه چهار شیروان بخش 5قوچان به آدرس  خیابان گلستان 
که متعلق به موکل ایش��ان میباش��د بعلت  نامعلومی  مفقود ش��ده اس��ت با بررس��ی دفتر امالک 
معلوم گردیده که س��ند مالکیت آن بش��ماره چاپی 850304 ذیل  صفحه 197دفتر77وش��ماره 
ثبت 10967  بنام نامبرده صادروتس��لیم گردیده اس��ت  لذا به اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده 
120آئیننام��ه قان��ون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نس��بت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باش��د بایستی ظرف 10روز 
ازتاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ندمعامله رسمی به این 
اداره تس��لیم نمائیدبدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهل��ت مقرر یا وصول اعتراض 
بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی نس��بت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد ش��د.آ-9814688  تاریخ انتش��ار:98/11/28
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
همگی وتمامی یک دانگ مش��اع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت189/35 مترمربع پالک1786 
فرع��ی3191 اصلی واقع دربخش 4 قزوین به مس��احت 35024 صفح��ه 592 دفتر141 محدود به 

حدود ذیل
شماال: دیواربه دیوار به طول 7/10متر به شماره 98 فرعی شرقا دیوار به دیواربه طول 27/70متربه 
قطعه 5تفکیکی ش��ماره 1426 فرعی جنوبا درب ودیواریس��ت به طول 7 متربه کوچه به عرض 8 

مترغربا دیواربه دیواربه طول26/40 متر به قطعه 3 تفکیکی شماره 100و101 فرعی
ملکی آقای محمد احمدی موقرکه منافع دودانگ متعلق به فضه خاتون عس��گری می باشد مدیون 
پرونده اجرایی کالس��ه 9500534 طبق صورتمجلس ش��ماره 96/20 مورخه 96/7/15 کارشناس 
دادگستری) عرصه آن به مساحت 189/35 مترمربع وسه طبقه میباشد که طبقه همکف به مساحت 
حدود 113 مترمربع وطبقه اول نیز113 مترمربع وطبقه دوم 90 مترمربع وسال ساخت 1356 که 
حدود 40 س��ال قدمت دارد که هرطبقه دارای یک اتاق خواب وس��الن وراهرو وآش��پزخانه ونورگیر 
که ملک فوق ش��مالی میباش��د که درواقع اعیان درمجموع به مساحت 316 مترمربع میباشد که به 
صورت کلنگی میباش��د که درصورت س��اخت مجوز4 طبقه وروی پیلوت ازشهرداری صادر خواهد 
شد. ملک دارای انشعاب کنتور گاز مشترک دارای دو کنتور برق وآب مشترک ویک انبار وسرویس 

بهداشتی در حیاط ساخته شده است وساختمان در نمای جنوبی سنگ مرمریت ابری میباشد.
ب��ه آدرس: قزوی��ن خیاب��ان خیابان پادگان کوچه مه��ر پالک 7( طبق  اعالم بس��تانکارملک خالی 
ازسکنه میباشد وفاقد بیمه میباشد ضمنا مازاد ملک موصوف طی شماره های 31003929 مورخه 
95/8/4 و31003930 مورخ��ه 95/8/4 و 31003931 مورخ��ه 95/8/4 و 31003940 مورخ��ه 
95/8/5 و31003945 مورخ��ه95/8/5و3100950 مورخ��ه 95/8/5 31003955 مورخه 95/8/5 
و31001573 مورخه 96/4/15 اجرای ثبت ونامه شماره 00219896 مورخه 96/4/17 شعبه سوم 

دادگاه عمومی قزوین درقید بازداشت می باشد.
درقب��ال طلب توس��ط کارش��ناس، ارزیابی ش��ده از س��اعت 9 صبح ال��ی 12 ظهر روز پنجش��نبه  
مورخ��ه 98/12/15 درمحل اج��رای ثبت قزوین ازطریق مزایده به فروش می رس��د مزایده ازمبلغ 
1190104167ریال ش��روع وبه باالترین قیمت پیش��نهاد ش��ده از طرف خریدارفروخته می ش��ود 
فروش کال نقدی میباشد بدهی های مربوطه به آب وبرق وگاز اعم از حق انشعاب با اشتراک ومصرف 
درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د ونیز بدهی مالیاتی وعوارض ش��هرداری وغیره تا تاریخ 
مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آنها معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است وچنانچه 
روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد در روز بعد ازتعطیل جلسه مزایده در همان ساعت ومکان 
تش��کیل خواهد طالبین میتواننددرس��اعات اداری جهت اطالعات بیشتر به اجرای ثبت قزوین واقع 

درخیابان پادگان اداره ثبت اسناد وامالک مراجعه نمایند.آ-9814686
اجراییات اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک قزوین

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
آگهی اعالن افراز و معاینه محل 

نظر به اینکه آقای مهدی رس��تمی برابر درخواس��ت وارده 98/4793 مورخ 98/10/24 و سند تک 
برگی ذیل دفتر الکترونیکی 13982326007001889،تقاضای افراز سهمی خویش به میزان نودو 
س��ه ممیز هشصد و ش��صت و پنج هزارم سهم مشاع از نود شش شعیر پالک 140/4/17اصلی واقع 
در اراض��ی چم��ن انداجین بخش چهار همدان را از این اداره نموده اند ،لذا در اجرای ماده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجراءاز کلیه مالکین مشاعی و افراد حقیقی و حقوقی که خود 
را از آن ذیح��ق م��ی دانند دعوت میش��ود چنانچه اعتراضی به تصرفات نامب��ردگان دارند در مورخ 
98/12/15راس س��اعت 10 صبح که عملیات افراز انجام می ش��ود در محل حضور یافته مراتب را 

اعالم نمایند .آ-9814688
بدیهی است عدم حضور مالکین مشاعی مانع از عملیات افراز نخواهد شد .)م الف 485(

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهار –هادی یونسی عطوف 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره139860301046000662 مورخ1398/9/12هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم الهه هداوند فرزند محمد بشماره شناسنامه 
5801 ص��ادره ازمرکزی درشش��دانگ یک باب خانه به مس��احت131/80 مترمرب��ع ازقطعه پنجم 
صورتمجلس تفکیکی438مورخ84/2/8پالک29فرعی از158 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا 
خریداری ازمالک رس��می آقای ابراهیم اعالیی جعفری محرزگردیده اس��ت لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد261ث/م الف آ-9814674
تاریخ انتشارنوبت اول : 98/11/13         تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28 

رئییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی اخطار 
نام : رضا ابوئی نژاد فرزند محمدعلی به شناسنامه 153یزد 

موضوع: ابطال ششدانگ پالک 235فرعی 3699 و3700بخش یک یزد 
 نظربه اینکه بموجب رای ش��ماره 5/1923 مورخ 1384/7/3ماده 147قانون ثبت در ازاء قس��متی 
ازپ��الک باقیمان��ده 16و17و18فرع��ی 3699 و 3700بخ��ش یک شش��دانگ پ��الک 235فرعی 

3699 و3700 بخ��ش یک یزد به مس��احت 83 مترمربع در س��هم رضا ابوئی عل��ی اباد قرارگرفته 
ک��ه در صفح��ه 499 دفتر103ذیل 8348 ثب��ت گردیده اس��ت و درحال حاضربموج��ب دادنامه 
9809970367800104-1398/04/29دادگاه وی��ژه اص��ل 49 قانون اساس��ی اصفهان و قطعیت 
ش��ماره 1398009002394284مورخ1398/10/30دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساس��ی اصفهان 
حک��م بر ابطال رای ش��ماره 5/1923م��ورخ 1384/7/3هیات حل اختالف م��اده 147 قانون ثبت 
تحت پالک 235فرعی3699 و 3700بخش یک یزد به مساحت 83 متر مربع به نفع بنیاد شهید و 
امورایثارگران صادر و درشرف اعتبارصدورسند به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران تحت پالک اولیه 
پالک 16و17و18فرعی 3699 و 3700بخش یک می باشد لذا این اخطار جهت اطالع نامبرده فوق 

الذکرانتشارمی گردد  .آ-9814673
محمد دهقان بنادکی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک یزد 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قان��ون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقد سند رسمی برابررای شماره 139860301046000666 تاریخ1398/9/13هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد تیموری فرزند ابراهیم بش��ماره 
شناس��نامه 22صادره ازکاش��مردریک باب خانه به مس��احت137/72 مترمربع پالک یک فرعی از6 
اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می آقای خسروش��یرکوند محرزگردیده 
اس��ت لذاب��ه منظوراطالع عم��وم مراتب دردو نوبت ب��ه فاصله15روزآگهی می ش��ود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگه��ی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظ��رف مدت یک ماه 
ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقض��ای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د262ث/م 

الف آ-9814675
تاریخ انتشارنوبت اول : 98/11/13            تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28 

رئییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی
درپرونده970267/دآقای ابوذر عیس��وند فرزندخیراله ومس��عود موگویی چالس��پاری فرزنداحمد به 
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ادب و هنر

خبر

 جایگاه نوآوری و نواندیشی
در داستان انقالب اسالمی

ادبیات داستانی در دنیای امروز پیشرفت چشمگیر و قابل مالحظه ای 
کرده اســت. در دوران کنونی ادبیات داســتانی با تخصصی شــدن و 
پرداختن به مضامین و بن مایه های رشــته های خاص علوم انسانی راه 
تکامل خود را طی نموده و موجب شــده داستان های روان شناختی، 
فلســفی، سیاســی، دینی، تاریخی، اجتماعی و عرفانی ظهور کنند. 
طبیعــی اســت پیدایش نوآوري در گســتره ادبیات داســتاني بنا به 
مناسبات مشخصی چون نواندیشی، کسب تجارب ناب، شناخت دقیق 
ساحت هســتي، ژرف اندیشــي و تحلیل عقالني بدون بغض و غرض 
بســتگي دارد. بی شــک»نوآوري« الزمه حیات  ادبیات، خاصه ادبیات 
داســتاني به حســاب مي آید و در تمامي مقاطع و دوره هاي مختلف، 
نویسندگان، ادیبان و شاعران بسیاري ظهور کرده اند که در زمان خود 
طرحی نــو در انداخته اند و در عرصه ادبیات نوآوري کرده اند، آنچنان 
که ســعدي، حافظ، مولوي، ابوالفضل بیهقي، نیمــا... در زمان خود، 

نواندیش به حساب می آمدند.
یکی از گونه های جذاب ادبیات داســتانی، داســتان انقالب است . این 
گونه ادبی می تواند زیر گروه ژانر داستان های تاریخی قرار گیرد و الزمه 
شکل گیری آن حوادث مرتبط با وقوع یک انقالب است. بسیاری بر این 
باورند داستان انقالب صرفاً باید به حوادث شکل گیری انقالب موردنظر 
بپردازد و بر این اساس بود که تمامی داستان های انقالب اسالمی حول 
محور مبارزات مردم در تشــکیالت سیاسی، در کوچه و پسکوچه های 
شهر، چاپ اعالمیه ها و مبارزات خیابانی  می چرخد. این گونه داستان ها 
بیشتر حادثه محور و صرفاً شخصیت های داستانی درگیر حوادث مختلف 
مرتبط با انقالب هســتند. اما شکل گیری داستان انقالب در جهان تنها 
به شــرح حوادث انقالب نمی پردازد. بسیاری از داستان های انقالب به 
شرح مباحث عمیق فلســفی، ایدئولوژی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی 
می پردازند. در عین حال که داســتان ها فاقد حادثه و کنش نیســتند. 
در ایران متأســفانه به دلیل ناآشنایی نویســندگان با مباحث و مبانی 
علوم انسانی داستان های انقالب هیچ توجهی به مباحث عمیق بنیادین 
نداشــتند. فلســفه انقالب در این رمان ها واکاوی نشد. علل قیام مردم 
به بوته نقد گذاشــته نشد . بر این اســاس داستان های انقالب اسالمی 
صرفاً روایتگر حوادث تکراری و کلیشــه ای شدند و تا آنجا تکرار شدند 
که شــخصیت های داســتانی چون فرد انقالبی و یا ساواکی  مبدل به 
کلیشه شدند. این در حالی اســت که هیچ گونه نوآوری و آزاداندیشی 
در کار ســاخت داستان های انقالب اسالمی دیده نمی شود . بسیاری بر 
این باورند که وقوع جنگ ایران و عراق عامل دور شــدن نویســندگان 
از خلق داســتان انقالب شد. شــاید این عامل تأثیرگذار بوده، اما تنها 
دلیل وانهادن داستان انقالب اســالمی نبود. عدم توجه به مباحث مهم 
علوم انسانی و بی توجهی به مسائل عمیق اجتماعی، دینی و تاریخی خود 
عامل مهمی بود تا نویســندگان از خلق داستان های تکراری یکنواخت 
دســت بردارند . بنابراین در شــرایط کنونی باید با الگو قراردادن فرم 
و قالب داســتانی بزرگ انقــالب در جهان و همچنین با مطالعه عمیق 
انقالب و نحوه شکل گیری آن نویسندگان می توانند به کالبد نیمه جان 
داســتان انقــالب روح دوباره ای بدمند و ما شــاهد ظهــور نوآوری و 
نواندیشی چه در طرح مضامین چه در قالب و ساختار رمان های انقالب 
باشیم. در ایران بســیاری زیرلوای نواندیشی لطمات جبران ناپذیری را 
به پیکره داســتان زدند. در واقع برخی نویسندگان با شعار »نوآوری و 
نواندیشی« از شیوه های نامتعارف داستان نویسی و نحله های ادبی غرب 
گرته برداری و تقلید کورکورانه کردند. توجه به نوآوری و نواندیشی  به 
معنای دنبالــه روی از جریان هایی که پیکره و قالب داســتان را از هم 

پاشید، نیست .

 ادب و هنر/ جواد شیخ االســالمی  رمان 
»روز برمی خیزد« با موضوع انقالب اســالمی 
از جدیدترین آثار مصطفی فعله گری است که 
به تازگی در انتشــارات به نشر به چاپ رسیده 
اســت. مصطفی فعله گری که توانســته در دو 
سال متوالی بابت نوشــتن رمان های »خواب 
پلنگ« و »باران تمشــک« مورد تقدیر جایزه 
قلم زرین قــرار بگیــرد، در»روز برمی خیزد« 
سرگذشــت یک زندانی سیاسی اهل اندیشه را 
در روزگار حکومــت پهلوی بیــان می کند که 
آرزوی نگارش زندگی یکی از زندانیان سیاسی 
نامدار جهان را در سر دارد و در این جست وجو، 
به ضرورت نوشــتن کتابی درباره امام موسی 
کاظم)ع( می رســد. بــه همین بهانــه با این 
نویســنده انقالب که این روزها گرفتار بعضی 
نامالیمات شــده و نیازمند توجهات ویژه است  
و به همین دلیل قادر به گفت وگوی حضوری 
و شفاهی نبود، به صورت مکتوب درباره چند و 
چون نگارش رمان »روزبرمی خیزد« و وضعیت 
ادبیات انقالب اسالمی به صحبت نشستیم که 

می خوانید.

 ایده رمــان »روز برمی خیزد« از کجا به 
ذهنتان رسید و چه طرحی برای نوشتن آن 

داشتید؟
اندیشــه این داســتان در کودکــی، نوجوانی و 
جوانی پر داســتان من ریشه دارد. من با داستان 
زندان رفتن هــای امــام هفتم شــیعیان تربیت 
شــدم. در خانه ای فقیرانــه، پدر زحمتکش من 
در شب های ســرد و تاریک پاییز و زمستان پر 
از باران های شهر گرمسیری قصرشیرین، از مرد 
زندانی ستم ستیزی می گفت که نامش کاظم بود؛ 

امام کاظم)ع(. 
ســپس در نوجوانی پا به پیکارگاه سیاســی، 
کتاب خوانی و آشــنایی با مبارزان و زندانیان 
سیاسی شهر باســتانی ام گذاشتم و همچنان 
خش خش زنجیرهای خونین بســته به پاهای 
آن کاظم ستم ســتیز، با من بود. داستان های 
زندان هــای خلفــای عباســی در گوش هایم 
داســتان نویس  می زد.  زنگ  جرینگ جرینگ 
که شدم، باید درباره آن امام نستوه می نوشتم. 
زمانه چنین خواســت که آن داســتان ها را با 
زخم گاه هــای زندانیان سیاســی دوران شــاه 
پیونــد بزنم و ســخن دگرگونــه ای به جهان 

داستان نویسی بیفشانم.

یکی از پرســش های کلیشه ای درباره 

رمان هــای تاریخی مربوط بــه تحقیق و 
پژوهش و چگونگی تعادل برقرارکردن بین 
تاریخ، رمان و تخیل اســت. درباره این ها 

توضیح می دهید؟
از  و معناپرورتــر  پهناورتــر  هنــر، جهانــی 
همــه پدیده هــا و پدیدارها و نیــز از پدیده و 
پدیدار تاریخ و سند و اســتناد است. داستان 
و ســپس  افتادن  داســتان  »روزبرمی خیزد« 
برخاستن آدمی در مهلکه پر ستم، اما نیروزای 
جهان هستی اســت. من تاریخ را ریزگردویی 

دانسته ام، برای گفتن عالم معنایی سترگ.

از مشــکالت  با مخاطب یکی  ارتباط   
رمان های تاریخی، به خصوص تاریخ انقالب 
است. گاهی این مشکل از سمت نویسنده 
است، به دلیل شــعاری و کلیشه ای شدن 
رمان  و گاهی به خاطر جبهه گیری مخاطب 
در مقابل این گونه آثار است. کتاب شما در 

چه وضعیتی قرار می گیرد؟
نویسنده راستین، دردمند و دارای سخن ویژه، 
دیر یــا زود مخاطب ویژه یا همگانی اش را هم 
پیدا می کند. شبه نویســنده دیر یا زود حتی با 

مخاطب کف آلود فراموش خواهد شــد. من بر 
این باور هستم که نویسنده راستین انقالبمان 

هنوز سربرنیاورده است. 
ناشر انقالب هم نداریم. ناشران شبه انقالبی ما 
نویســنده آزار و نویسنده کشند. هنوز کارستان 
ادب انقالب گشوده نشــده است. ساختمان و 
بیالن و تبلیغ زدگــی، فالکت زای ادب انقالب 
شــده اســت. پس باید مادر روزگار را دریابیم 

تا فردوسی و تولســتوی انقالب مهجور مردم 
ایران را بزاید.

 از این جهت که شما را بیشتر به ادبیات 
کودک و نوجوان می شناسند، آیا این کتاب 
رگه هایی از ادبیات کودک و نوجوان دارد یا 
خیر؟ اصوالً برای چه مخاطبی نوشته شده 

است؟
 نخســتین رمان من »آتش در مشــت« درباره 
مبارزات کارگری، در 16 ســالگی من در ســال 
1۳۵۷ چاپ و در چاپخانه توقیف و خمیر شــد، 
اما نخستین داستان بلند جان به دربرده ام برای 
نوجوانان بود که در پایان دهه 60 منتشــر شد. 
با تصویرسازی های بانو فریماه شاهین مقدم که 

اکنون نایاب است. 
برخی هم من را به عنوان منتقد می شناســند. 
اما به راستی من در نوشتن داستان کوشیده ام 
برای همه کتابخوان های ایــران و جهان رمان 
بنویسم. گرچه با سختگیری داستان هایم را دیر 
به چاپ ســپرده ام، از آن رو که بر این باورم که 
در برابر هومر، فردوسی، سعدی، نظامی گنجوی،  
تولستوی و داستایوفسکی باید دست به سینه و 

کارآموزانه سخن نو به میان بیاورم.

 وضعیت ادبیات به خصوص رمان انقالب 
را چگونه می بینید و چه آینده و مسیری 

برایش متصور هستید؟
وضعیت ادبیات داســتانی انقالب سوگ زاست.  
بزن و بباف نویســی است. ناشــر انقالب  کم 

داریم. 
ســاختمان و نهاد پرشمار، اما مسئول فرهنگ  
فهم و جویــای اهل قلم راســتین، کم داریم. 
بودجه کشــور به پای شبه ورزشکاران فوتبال، 
یعنی بردگان بازی بورژوازی ریخته می شــود، 
اما نویســندگان راستین و اندیشه پردازمان در 

تنگدستی و رنج و بی ناشری به سر می برند. 
دریغ از مســکن و حقوق ماهیانه و بورســیه 
نــگارش برای نویســندگان صاحب ســبک و 
اندیشه انقالبی! اما من همچنان خواهم نوشت. 
در شــب تاریک، ســرد و زمخت ناکارآمدی 
و  شبه مسئوالن  شــبه وکیالن،  شــبه وزیران، 
شبه ناشــران، قلم در خون دلم خواهم زد و با 
خط سرخ می نویســم. دیر یا زود ای حضرات 

ناکارآمد بی درد و هنر، روز برمی خیزد.

 چرا با این قطعیت درباره ادبیات انقالب 
صحبت می کنید، یعنــی اوضاع را اینقدر 

بهم ریخته و بد می بینید؟
بــه این دلیل که فکر می کنــم ادبیات انقالب 
دچار ســترونی شده اســت. مدیحه سرایی و 
تبلیغی نویسی انشــاوار، جای ادبیات جوهردار 
و پویای انقالبی را گرفته است. هم در داستان، 
هم در شــعر و هم در گفتارهــای ادبی دیگر، 

انقالب مظلوم، مهجور و ملعبه شده است. 
من از 1۳سالگی در کارزار انقالبی بوده ام. هنوز 
یک داســتان درباره روزها و شب های مبارزان 
انقالبــی نیافته ام که در ایران امروز نوشــته و 
چاپ شــده باشــد و تن و جانم را بلرزاند. این 

دردناک است. 
تاریخ و معنای ضداستبدادی، ضداستعماری و 
ضداستثماری انقالب دارد توسط منحرف ترین 
ملعبه هــای قلم به دســت تحریف می شــود. 
کجاینــد نویســندگان و شــاعران راســتین 
انقالبی؟ کدام شــعر انقالبــی زمزمه نوجوانان 
ایران و جهان شــده؟ کدام رمان انقالبی ما در 
جهان بازتاب یافته است؟ شعرها، داستان های 
کشــکی و جایزه های بی جوهر و جان و دیگر 
 هیچ. خوشــا فردایی پر از شــعر و داســتان 

انقالبی. 

برش

در  داستان  این  اندیشه 
پر  جوانی  و  نوجوانی  کودکی، 
داستان من ریشه دارد. من با 
امام  زندان رفتن های  داستان 

هفتم شیعیان تربیت شدم

تازه های نشر
 بازآفرینی یک واقعه تاریخی 

برای نوجوانان 
 تصویر تازه ای از ایران 

در سفرنامه »جیمز باست«
 آشنایی با چخوف 

در »تک پرده ای های چخوف« 
نیستان: تازه تریــن اثر 
ســیدمهدی  داستانی 
شجاعی برای مخاطبان 
نوجوان با عنوان »سالم 
بر وحــی« روانــه بازار 

کتاب شد.
این اثر داستانی برگرفته 
از روایتی داستانی درباره 
پیامبــر و خاندانش که 

منشأ ظهور آیاتی از قرآن مجید می شود.
داســتان به ماجــرای بیمــاری  حســنین)ع( و نظر 
حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( و حســنین)ع( 
برای بهبودی بازمی گردد. این خانواده سه روز روزه داری 
می کنند و در پایان هــر روز مختصر افطار خود را نیز 
به مســکینی می بخشند و پس از روز ســوم به دیدار 
پیامبر)ص( نائل می شــوند و جبرئیــل امین از جانب 
پــروردگار بر آن ها نازل شــده و آیاتی از جانب خداوند 
بر پیامبر نازل می شــود کــه در آن، این جمع »خوبان 
روزگار« معرفی می شوند و وعده حفاظت آن ها از آسیب 
و جایگاه رفیع آن ها در بهشت به آن ها یادآوری می شود.

شــجاعی در این اثر داســتانی خود با شناخت دقیق و 
درست از مخاطب روایت، با بیانی ساده و روان و استفاده 
از تصاویر روایی و جمالت مألوف برای گروه سنی هدف، 
این واقعــه تاریخی را بازآفرینی می کند و مخاطبش را 

مقابل قصه ای لطیف و آسمانی قرار می دهد.
این اثر با تصویرگری هایی ویژه از فرهاد جمشیدی نیز 

همراه شده است. 
نشــر نیستان این اثر را با قیمت 42 هزار تومان منتشر 

کرده است. 

»ایــران  نشــر:  به 
شرح  ائمه«  ســرزمین 
اقامــت  و  مســافرت 
»جیمــز باســت« بــا 
فاضل  نویــد  ترجمــه 
توســط  بخـششـــی 
به  به نشــر  انتشــارات 

چاپ رسید.
دلیل  به  ایران  کشــور 

دارا بــودن موقعیت مهــم جغرافیایی، سیاســی و 
اقتصادی در دوره قاجار، کانون توجه و رقابت ســایر 
کشورها قرار گرفت. از این رو افراد مختلفی در قالب 
مأموران سیاسی، جهانگرد و مبلغ مذهبی با اهداف و 

انگیزه های گوناگون به ایران سفر کردند.
کتاب »ایران ســرزمین ائمه« در 16 فصل روایتگر 
ســفرنامه یکی از سیاحان خارجی است که در زمره 

همین آثار قرار می گیرد. 
»جیمز باست« در این کتاب اوضاع اجتماعی و حال 
و هوای حاکم بر شــهر ها و روســتا های ایران و نیز 
قحطــی رخ داده در آن ایام را روایت کرده اســت. 
برخــورد او با حاکمان و مــردم معمولی در مناطق 
مختلف خواندنی و در خور توجه است. باست عالوه 
بر گــزارش اداری، نظامی و مالــی، اطالعات مهم و 
ارزشــمندی را از جغرافیای شــهر ها و مســیر هایی 
که خود از آن هــا عبور کرده اســت، ارائه می دهد. 
همچنیــن تصویری از حــرم مطهــر امام رضا)ع( و 
توضیحاتی از این مکان مقدس می آورد که نظیرش 
تاکنون در هیچ یک از سفرنامه های سیاحان خارجی 

که ترجمه شده اند، مشاهده نشده است.  

کــــتـــاب  گـــویا: 
ی  ی هــا ه ا د تک پر «
چخــوف« بــه  تازگی با 
گــردآوری  و  ترجمــه 
توسط  مودبیان  داریوش 
نشر گویا منتشر و راهی 

بازار نشر شده است.
آنتوان چخوف پزشــک، 
و  داستــان نـــویـــس 

نمایش نامه نویس شهیر روس است که در سال 1۸60 متولد 
و در ســال 1۹04 درگذشت. ۹0 سال است که مخاطبان 
ادبیات و تئاتر ایران  چخوف را می شناســند. اما در ابتدای 
امر داستان های طنز او بود که به مخاطبان ایرانی معرفی 
شد، در ادامه از اواخر سال های دهه 1۳20 بود که ترجمه 
نمایش نامه های چخوف با مرغ دریایی توسط همت  آذریان 
شروع شــد. داریوش مودبیان، کارگردان و پژوهشگر تئاتر 
که مدتی است انتشار کتاب های مجموعه »طنزآوران جهان 
نمایــش« از او و دیگر ترجمه هایش درباره تئاتر و مؤلفان 
این  هنر توسط نشر گویا آغاز شده، در این  کتاب مجموعه 
آثار تک پرده ای چخوف را ترجمه و گردآوری کرده اســت. 
مودبیان در معرفی ایــن  کتاب می گوید: در این  مجموعه 
تمامی تک پرده ای های چخوف را عرضه داشته ایم. تمامی 
نمایش نامه های کوتاه طنز یا کمدی چخوف) به جز آن دو 
نمایش نامه های کوتاه و یا ناتمامی که در بخش افزوده در 
انتهای این  کتاب آورده شده( همچون نت های موسیقی! 
این  نمایش نامه های تک پرده ای با همه اختالف های ظاهری 
که با یکدیگر دارند، دارای یک سبک و سیاق در طنزپردازی 
هستند. این  کتاب با ۳20صفحه، شمارگان ۳00نسخه و 

قیمت 4۹هزار تومان منتشر شده است. 

 روایتی پر کشش 
در »جنگل« 

»جنگل«  رمان  آموت: 
نوشــته  »هارلن کوبن« 
»محدثــه  ترجمــه   و 
تازگی  بــه  احمــدی« 

منتشر شده است.
دادسـتــــان  پـــاول، 
عزادار  هنوز  نیوجرسی 
مرگ خواهرش اســت؛ 
20ســال  که  خواهری 

پیش، شــبانه قدم در جنگل گذاشت و برای همیشه 
ناپدید شــد. اما حاال یعنی دو دهه بعد، جسد مردی 
پیدا شده که می تواند با ماجرای آن شب ارتباط داشته 

باشد. 
 »هارلن کوبن« نویســنده  پرفروش نیویورک تایمز، در 
این داستان پرکشش خوانندگان را به قلب ماجراهای 
خانوادگی می برد و ثابت می کند که گاهی تاریک ترین 

رازها، ریشه در خانه  شما دارند.
کوبن، نویسنده  سرشــناس ژانر مرموز و تریلر است. 
با فروش بیش از 60 میلیون کتاب در سراســر دنیا، 
آثار این نویســنده بارها در فهرســت پرفروش های 

نیویورک تایمز قرار گرفته اند. 
رمان هــای او به 4۳ زبــان ترجمه شــده اند. کوبن 
نخستین نویسنده ای اســت که هر سه جایزه  ادگار، 
ِشــیمس و آنتونــی را در پرونده افتخــارات متعدد 
خود دارد.  وی همچنین برنده جایزه ســودآورترین 
 داســتان نویس جنایــی دنیــا در ســال 2010 هم 

شد. 
»جنــگل« در ۵20 صفحه و به قیمت 6۵هزار تومان از 

سوی نشر آموت به چاپ رسیده است.

چهره ها و خبرهاهنرهای  تجسمی

اسناد دیده  نشده از »مارکز« در نمایشگاه تگزاسحضور عکاسان حرفه ای در جشنواره ملی »بدرقه سردار« 
قمری: نمایشگاه عکس »بدرقه سردار« ۳0بهمن ماه در جزیره 
کیش افتتاح خواهد شد. دبیر نمایشگاه عکس »بدرقه سردار« 
در گفت وگــو با خبرنگار ما از حضور یک هــزار و 200 اثر به 
دبیرخانه این جشنواره خبر داد. محمدرضا طائب در ادامه در 
خصوص انگیزه برگزاری این نمایشگاه عکس گفت: با توجه 
به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و تدفین پیکر این 
شــهید بزرگوار بر خود الزم دیدیم نمایشگاه عکس »بدرقه 
ســردار« را با هدف نمایش همدلی، انسجام ملی و پاسداشت 

مقام شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار کنیم. 
طائب افــزود: پس از اعالم فراخوان 
دبیرخانــه در  2۸دی ماه، بیش از 
یک هــزار و 200 اثر بــه دبیرخانه 
جشنواره ملی عکس »بدرقه سردار« 
ارسال شــد که بیش از ۵00 اثر از 
کیفیت خوبــی برخــوردار بودند.

ســختگیری های زیادی برای انتخاب آثــار صورت گرفته تا 
عکس های تأثیرگذاری همسو با اهداف نمایشگاه انتخاب شود.  
وی از انتشــار یــک کتاب هم خبر داد و  افــزود: یک کتاب 
عکــس نیز از ۸0 اثر انتخاب شــده همراه بــا عکس هایی از 
دوران رشــادت های سردار سلیمانی چاپ می شود. در تالش 

هستیم ۳0بهمن بتوانیم نمایشگاهی از این آثار برگزار و در این 
نمایشگاه از کتاب رونمایی کنیم. 

طائب با بیان اینکه نمایشــگاه به مدت دو هفته دایر خواهد 
بود، افزود: این نمایشگاه در ادامه در تهران و سایر استان ها و 
کشورهای منطقه برگزار می شود. دبیر نمایشگاه عکس »بدرقه 
سردار« یادآور شد: این نمایشگاه در حالی در نمایشگاه موزه 
خلیج فارس کیش برپا می شــود که داوران آن بابک برزویه، 

حیدر رضایی و حمید فروتن هستند.
دبیر نمایشگاه متذکر شد: در این نمایشگاه بخش عکس های 
موبایلی نداریم و صرفاً عکاسان حرفه ای امکان حضور در این 
نمایشگاه را دارند، چون هدف ما این بوده که واکنش عکاسان 

واقع گرا را به موضوع های روز جامعه نشان دهیم. 

مهر: نمایشگاهی با عنوان »بدل شدن به یک نویسنده جهانی: 
گابریل گارسیا مارکز« در شــهر آستین تگزاس، جنبه های 
جدیدی از زندگی این نویسنده را به تماشاگران نشان می دهد.

این نمایش که تا تابســتان ادامه خواهد داشت شامل حدود 
۳00 قلم از جمله چند سندی می شود که تا به حال به صورت 
عمومی نشــان داده نشده اند. خیلی از آن ها از کلکسیون آثار 
مارکز در »رنسوم سنتر« گرفته شده اند و هدفشان این است 
که بتوانند به بازدیدکنندگان نشان بدهند چطور مارکز توانست 
تبدیل به یک ستاره ادبی و یک نویسنده کالسیک شود. مارکز 
در تمام طول عمر خود همیشــه از خانواده و دوســتانش به 
خاطر حمایتشــان تشکر کرد. به همین دلیل در این نمایش 
هم نامه ها، عکس ها و ویدئوهایی وجود خواهد داشت که نشان 
می دهد چطور حلقه حرفه ای مارکز از مسیر تخصصی کار ادبی 

او حمایت کرد.
این نمایشگاه که با عنوان »بدل شدن به یک نویسنده جهانی: 
گابریل گارسیا مارکز« برگزار شده، توسط آلوارو سانتانا-آکیونا 
استادیار جامعه شناسی کالج ویتمن سازماندهی شده و از یکم 

فوریه آغاز به کار کرده است.
نمایشگاه مارکز تا نوزدهم جوالی )نیمه تابستان( دایر خواهد 
بود. در ســال 1۹6۵ گابریل گارســیا مارکز یک نویســنده 

کلمبیایی ساکن مکزیکوسیتی بود که فراتر از حلقه های ادبی 
مکزیک و کلمبیا افراد زیادی او را نمی شناختند. وی به مدت 
تقریباً دو دهه به سختی تالش کرد تا در نهایت به یک نویسنده 

تمام وقت ادبیات داستانی بدل شد.
اما انتشار رمان »صد سال تنهایی« در سال 1۹6۷ و موفقیت 
بین المللی آن مارکز را تبدیل به یکی از تحسین شــده ترین 
نویســندگان قرن بیستم کرد. وی ســال 1۹۸2 جایزه نوبل 

ادبیات را هم به خود اختصاص داد.
مارکز پنجشنبه 1۷آوریل 2014 )2۸ فروردین 1۳۹۳( در ۸۷ 
سالگی در خانه اش در مکزیکوسیتی درگذشت. دو سال پیش 
از مرگ، برادر وی اعالم کرده بود او از بیماری فراموشــی رنج 

می برد و دیگر نمی نویسد.

گفت وگو با مصطفی فعله گری به انگیزه انتشار »روز برمی خیزد« 
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 محمد طلوعی 
امروز میهمان دورهمی ادبی »شمس« می شود 

دورهمــی  زمانیــان:  خدیجــه 
ادبی»شــمس« در ادامه نشست های 
ادبی این بار به سراغ محمدطلوعی و اثر 
»هفت گنبد« این نویسنده رفته است .  
محمد طلوعی امروز در دو نشســت 
بــا عنوان هــای » مجله ناداســتان« 
و  نقد »کتــاب هفت گنبد« میهمان 
مخاطبــان  و  جــوان  نویســندگان 
تا  مشــهدی می شود  داستان دوست 
راجع به کتــاب هفت گنبد و تجارب 
نویســندگی اش در ژانــر ناداســتان  
صحبت کند. علی براتی گجوان، مدیر 
نشست های ادبی »شــمس« با بیان 

اینکه در این نشست ها توجه ویژه ای به کهن الگوها و متون کهن شده است، گفت: 
توجه محمدطلوعی به متون کهن  در »هفت گنبد« موجب شد میهمان دورهمی 

»شمس« شود تا از تجارب نویسندگی اش برای ما بگوید.  
این مدرس داستان نویســی توضیــح داد:محمد طلوعــی در »هفت گنبد« به 
هفت پیکر نظامی گنجوی توجه داشــته و با استفاده از این کتاب کهن، روایتی 
امروزی ارائه داده است.  نویسنده در نخستین داستان این کتاب با عنوان »خواب 
برادر مرده« تصویر جانداری از سوریه در حال جنگ ارائه می دهد. از آنجا که این 
اثر نه تنها در ایران که در خاورمیانه مورد توجه قرار گرفته،  از این حیث نویسنده 
می تواند تجارب نویسندگی اش را در اختیار داستان نویسان جوانی که به این نوع 

داستان نویسی عالقه مند هستند، قرار دهد.   
نویسنده» پسر من قاتل است؟« با بیان اینکه ادبیات در زمینه توجه به کهن الگوها 
بضاعت چندانی ندارد و تعداد اندکی از نویسندگان به متون کهن و تاریخ گذشته 
توجه می کنند و در آثارشــان برداشت های نویی را ارائه می دهند، افزود: محمد 
طلوعی عالوه بر اینکه در این نوع نوشــتن تجربه دارد، روحیه نقدپذیری دارد و 
این روحیه موجب می شود بتواند با نویسندگان جوان ارتباط خوبی برقرار کند.    

براتی گجــوان همچنین در خصوص نوع ادبی »ناداســتان« کــه عنوان یکی 
از نشســت های طلوعی است، توضیح داد: طلوعی ســابقه فعالیت مطبوعاتی 
دارد و مدیریــت مجله ای با عنوان »ناداســتان« را بر عهــده دارد پس می تواند 
تجربه های نویسندگی اش را در خصوص ژانر ناداستان که مورد عالقه بسیاری از 

داستان نویسان جوان است، به آن ها منتقل کند. 
گفتنی اســت، دورهمی ادبی »شــمس« در قالب دو نشســت با عنوان »مجله 
ناداستان« امروز 2۸بهمن ماه ساعت ۹ صبح در بنیاد پژوهش های ادبی و »نقد 

کتاب هفت گنبد« ساعت 1۷ در کتابخانه مرکزی آستان قدس برگزار می شود.
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