
مقاومت علیه زورگویی
»علی علیزاده« که صفحه اینستاگرامش 
مدتی اســت توسط این شبکه اجتماعی 
مســدود شــده، صفحه جدیدی در این 
شبکه مجازی ساخته اســت. علیزاده با 
انتشار پستی در صفحه جدید اینستاگرام 
خود نوشــت: »امروز هزاران نفر در لندن 
به خیابــان آمدند. از هفتاد و دو ملت. به 
دعــوت جنبش ضد جنگ بریتانیا. در اعتراض به قتل عام نوزادان ، کودکان 
و شهروندان بی دفاع فلسطین. خشمگین از توحش عریان »تنها دموکراسی 
خاورمیانه«. شرمگین از حمایت دولت  و سکوت رسانه هایشان. بگذار ریپورت 
پرچمداران آزادی های یواشــکی این صفحه مجازی را دوباره ببندد. مقاومت 
ما علیه سلطه و زورگویی در کف خیابان ها ادامه خواهد داشت. چه غزه. چه 

لبنان. چه لندن. چه تهران«.

قدوسی حرفش را پس گرفت
جواد کریمی قدوســی، نماینــده مردم 
مشهد در مجلس که پیشتر مدعی تصرف 
بخشی از مجموعه تشریفات قوه قضائیه 
توســط آیت اهلل آملــی الریجانی رئیس 
سابق این قوه شده بود، با انتشار توییتی 
در حساب کاربری خود اظهاراتش را پس 
گرفت و نوشت:»آیت اهلل صادق الریجانی، 
از ســوی دفتر جنابعالی با بنده تماس گرفتند و توضیح دادند اســکان شما 
در این محل موقتی و از ســر اجبار بوده. نظام اسالمی موظف است امکانات 
سکونت جنابعالی را در ضمن حفظ فضیلت های انقالب؛ متناسب با جایگاه 
و شــأن شما مهیا کند تا ناخواسته وضعیتی محقق نشود که جریان انقالبی 
نگران بی مباالتی نســبت به گوشزدهای حضرت امام شوند که فرمودند: اگر 
خوی کاخ نشینی به مسئوالن نظام سرایت کند، باید فاتحه انقالب را خواند«.

چند سیمرغ  طلبکاری
سیدمحمود رضوی با انتشار تصویری از 
»محمد حســین مهدویان« در صفحه 
اینستاگرامش ضمن کنایه زدن به داوری 
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، تولد 
این کارگردان کشورمان را تبریک گفت. 
رضوی نوشت: »آقا محمد حسین تولدت 
مبارک. رفاقت ما بــا هم خیلی طوالنی 
نیســت، اما ظاهراً کارهایی که در کنار هم تولید کردیم خیلی در رفاقتمون 
اثرگذار بوده که رفاقت ماها این قدر عمیق شده است. شرمنده ام در روزهایی 
که حقت را می خوردند کاری از من برنیامد اما بدان سینمای ما چند سیمرغ 

به شما بدهکار است که امیدوارم امسال حق به حق دار برسد«.

ماهینی از خجالت مجیدی درآمد
پس از حواشــی به وجود آمده در ارتباط 
با پست اینســتاگرامی فرهاد مجیدی ، 
حســین ماهینی در توییتر نوشت: »اگه 
می تونستید تو این چهار، پنج تا بازی که 
ما نتیجه نگرفتیــم بازی هاتونو می بردید 
و می رفتیــد صــدر، ثانیه ســی بازی با 

ماشین سازیتون هم یادتون بیاد.«!

  آبراهام، 30 ساله از آمریکا مجازآباد
تا همین چند روز پیــش اگر نام »آبراهام لینکلن« را 
در گوگل جســت وجو می کردید تصاویر شانزدهمین 
رئیس جمهور آمریکا روی صفحه مانیتور ظاهر می شد. 
این روزها اما ماجرا کمی فرق کرده و به لطف شــانتاژ 
رسانه ای برخی رسانه های داخلی و خارجی، در میان 
تصاویر ناو هواپیمابر آمریکا، شاید چند تصویر کوچک از 
رئیس جمهور پیشین آمریکا هم چشمتان را بگیرد! ناو 
»آبراهام لینکلن« که چند روزی است وارد خلیج فارس 
شده است، حدود 30 سال سن دارد و ساختش بدون 
احتساب تورم چیزی در حدود 4.5 میلیارد دالر برای 
آمریکایی ها آب خورده است. »آبراهام لینکلن« تا امروز 
پنج بار در عملیات های نظامی و غیرنظامی این کشور 
شرکت کرده که بیشتر آن ها در خلیج فارس یا اقیانوس 

هند بوده است. 
از جنگ خلیج فارس و عملیات توفان بگیر تا حضور در 
سواحل سومالی! ناو غول پیکر آمریکایی اما آخرین بار 
سال 2012 وارد خلیج فارس شد و از تنگه هرمز عبور 
کــرد. همان موقع بود که پنتاگون اعالم کرد »آبراهام 
لینکلن« قرار اســت در خلیج فارس بماند. مدتی بعد 
امــا این ناو آمریکایی خلیج فارس را ترک کرد و دیگر 
خبــری از آن نبود تا اینکه همین چند روز پیش وارد 
خلیج فارس شده و با عبور از تنگه هرمز، یک بار دیگر 

در خلیج فارس مستقر شد.

  نذر امامزاده
 حاشیه ها و شایعاِت پیرامون ناو »آبراهام لینکلن« چند 
روز قبل از خودش به کشورمان رسید! نخستین رسانه 
فارســی زبانی که از حضور ناو هواپیمابر آمریکایی در 
خلیج فارس صحبت کرد، بی بی ســی فارســی بود. 
پشت بندش هم چند تحلیل آبکی در ارتباط با حضور 
این ناو در خلیج فارس و بررســی احتمال وقوع جنگ 
میان ایران و آمریکا در فضای مجازی منتشــر شد. با 
وجود اینکه بســیاری از کارشناس ها وقوع جنگ بین 
ایران و آمریکا را غیرممکن می دانستند، فضای مجازی 
تحت تأثیر شایعات مختلف، روز به روز ملتهب تر می شد. 
در این میان کم نبودند رسانه هایی که زیرپوستی هیزم 
بر آتش شایعه جنگ ایران و آمریکا می ریختند! شایعه 
وقوع جنگ آن قدر در فضای مجازی دست به دست 
شد که »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا هرنوع 

برخورد نظامی با کشورمان را منتفی اعالم کرد. 
عالوه بر این، »گاردین« و ســایر رسانه های انگلیسی 
زبان اعالم کردند ناو هواپیمابر لینکلن از تاریخ 1 آوریل 
)12فروردین( برای شرکت در رزمایش ناتو، برنامه عبور 
از خلیج فارس و تنگه هرمز را داشته و در هرحال باید 
به سمت ناوگان پنجم دریایی در خلیج فارس می آمده! 
در این میان اما جان بولتون و به تبع آن رســانه های 
داخلی و خارجی اعالم کردند هدف از حضور لینکلن، 
مقابله با ایران در صورت بستن تنگه هرمز است. به زبان 
خودمانی جان بولتون و رفقایش در ماجرای ناو »آبراهام 

لینکلن« روغن ریخته را نذر امامزاده کرده اند!

  دو راهی جنگ و صلح
جو روانی حاصل از حضور »آبراهام لینکلن« آن قدر به 
مذاق آمریکایی ها خوش آمد که بالفاصله چند روز بعد 
از استقرار آن در آب های خلیج فارس، اعالم کردند یک 

ناو دیگر را به همراه چند بمب افکن راهی خلیج فارس 
خواهند کرد.

 اینجا بود که بسیاری از  رسانه های داخلی و وابسته به 
جریان های خاص سیاسی، با سوءاستفاده از این خبر، 
جنگ ایران و آمریکا را اجتناب ناپذیر اعالم کردند! کار 
حتی آن قدر باال گرفت که هفته نامه »صدا« تصویری 
از ناوهــای آمریکا در خلیج فارس را روی جلد برد و در 
تیتر  اصلی اش نوشــت »دو راهی جنگ و صلح«! این 
 رســانه ها و جریان های سیاســی نه آن قدر ببو گالبی 
هســتند که ندانند احتمال وقوع جنگ میان ایران و 
آمریکا تقریباً نزدیک به صفر است و نه آن قدر از ماجرا 
پرت اند که متوجه نباشند هدف آمریکا از این اقدامات، 
نشاندن مسئوالنمان پای میز مذاکره است! این  رسانه ها 
اما خواسته یا ناخوســته با بازی در زمین دشمن، بر 
طبل جنگ می کوبند و فضای روانی جامعه را ملتهب 
می کنند تا شاید یک بار دیگر فضا برای مذاکره با آمریکا 

مهیا شود. 
 

  کاسبان ترس

پس از توقیف هفته نامه »صدا« شــاید دست خیلی از 
این رســانه ها برای کاربران فضای مجازی رو شد. کار 
به جایی رسید که حتی هشتگ # کاسبان_ ترس در 
توییتر فارسی ترند شد. یکی از کاربران فضای مجازی 
در قالب این هشــتگ نوشته است: »اون کسی که تو 
رسانه و جلوی چشــم میلیون ها نفر جاده صاف کن 
آمریکا میشه، معلوم نیست تو پَستو چه ها خواهد کرد. 

خصوصاً اگر اقتصاد دستش باشه.
 حضرت روح اهلل چه خوب در خشت خام دید و گفت 
به این زودی ها از شر تربیت یافتگان غرب و شرق نجات 

نخواهیم یافت«!
روزنامــه فرهیختگان هم پــس از توقیف  هفته نامه 
»صدا«، طرح جلد این نشــریه  را  روی صفحه اصلی 
آورد و با تیتر »کاسبان ترس فروشی« عملکرد  رسانه ها 
و جریان های خاص سیاسی که جاده صاف کن آمریکا 
 شــده اند را بررســی کرد. »محمد قوچانی« سردبیر 
روزنامه ســازندگی در واکنش به گزارش فرهیختگان 
و در حمایت از هفته نامه »صدا« در اینســتاگرامش 
نوشــت: »وقتی از روزنامه دانشگاه آزاد اسالمی با پول 
دانشجویان به عنوان ارگان یک تفکر سیاسی رادیکال 
استفاده می شود و فقط خود را بر حق و سخنگوی نظام 

می پندارند همین می شود. 
من به عنوان یک دانش آموخته دانشــگاه آزاد اسالمی 
نمی دانم شکایت به کجا ببرم؟ متأسفم برای روزنامه ای 
که فرق اطالع رســانی و جانبــداری را نمی داند و فکر 
می کند با اتهام زنی می تواند کارش را پیش ببرد. مرد 

باشــید و بدون دست یازیدن به اموال عمومی روزنامه 
چاپ کنید تا مردم پای دکه جوابتان را بدهند«. علی 
قلهکی، فعال  رسانه ای هم در پاسخ به قوچانی در توییتر 
نوشــت:»آقای قوچانی منم به عنــوان دانش آموخته 
دانشگاه آزاد میگم که راضی ام  روزنامه فرهیختگان با 
پول بیت المال از وطن فروش ها بنویسه و این کار شرف 
داره به چرخوندن روزنامه و هفته نامه با پول هاِی کثیف! 
 در حالی که در این گرانی کاغذ، مجموعه های دولتی 
و غیردولتی از مدیریت رســانه های خود )چه مجازی 
و چه مکتوب( عاجز هستند، چگونه حزب کارگزاران 
تعداد زیادی هفته نامه، روزنامه و رسانه نیابتی را اداره 

می کند؟!«.

  از بزرگنمایی دست بردارید
درحالی کــه برخی از  رســانه  های داخلی و خارجی، 
جنجاِل »جنــگ جنگ« راه انداختــه و دنیا را روی 
سرشان  گذاشته اند، بد نیست تحلیل های آن طرفی ها 
دربــاره حضور ناوهای آمریــکا در خلیج فارس را هم 
بخوانیم. »ایالن گلدنبرگ« مقام سابق پنتاگون و مدیر 
بخش خاورمیانه مرکز مطالعات CNAS با اشاره به 
مقاله منتشــر شده در نیویورک تایمز درباره تحرکات 
نظامی محدود آمریکا در خلیــج فارس در توییترش 
نوشته است:»رســانه ها باید مسئوالنه درباره تحرکات 
نظامی آمریکا در خاورمیانه گزارش دهند. از بزرگنمایی 
درباره احتمال جنگ با ایران دست بردارید، این چیزی 
اســت که جنگ طلبان می خواهند. من سه سال را در 
بخش ایران در پنتاگــون کار کردم و می دانم که این 
استقرار )ناو هواپیمابر( فاصله زیادی تا یک تعویض بازی 
عظیم دارد. انتقال یک سیستم پاتریوت )به خاورمیانه( 
ارزش آن را ندارد که تیتر اول نیویورک تایمز شود. بویژه 
اینکه چند ماه پیش نیز آمریکا چهار سیســتم کامل 

پاتریوت را از منطقه خارج کرده است. 
باتوجــه به اینکــه از پیش قــرار بود نــاو هواپیمابر 
»آبراهام لینکلن« در همین زمان در منطقه باشد، هفته 
گذشته درباره اعزام این ناو به خلیج فارس بزرگنمایی شد«.

  جنگ  هیبریدی
کارشناس ها اسمش را گذاشته اند »جنگ هیبریدی«. 
نه آن قدر زیرپوســتی که بشود گفت »جنگ نرم« و 
نه آن قدر عیان که بشــود اسمش را گذاشت »جنگ 
نظامــی«. مفهوم »جنــگ هیبریــدی« آن قدر تازه 
اســت که هنوز تعریف دقیقی از آن ارائه نشده، اما در 
کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2015 اعالم شد که 
در این جنگ روش های مختلف مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. از تحریم اقتصادی و حمله ســایبری گرفته 
تا ترور، حمله نظامی، عملیات روانی توســط رسانه ها 
و فریــب رهبران! زیاد بیراه نیســت اگر بگوییم تمام 
 اتفاق های اخیر بخشی از پروژه جنگ هیبریدی است 
اما برای اینکه متهم نشویم به توطئه باوری و طرفداری 
از  جریان های خاص سیاســی، مطلب را با این بخش 
از توییت »ایالن گلدنبرگ« تمام می کنیم: »شخصی 
در دولت آمریکا تصمیم گرفته اســت که رسانه ها به 
طور چشمگیری به بحث انتقال  ناوها )به خلیج فارس( 
بپردازند تا به ایران فشار وارد شود. این می تواند به این 
دلیل باشــد که می خواهند ایران را وادار کنند به میز 

مذاکره بازگردد«.
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گفت وگو با رؤیا شاه حسین زاده، به بهانه تازه ترین اثرش »ابری که از مقابل ماه می گذرد« 

زبان پیچیده از تأثیرگذاری شعر می کاهد 

نگاهی به هیاهوی  حضور ناو هواپیمابر »آبراهام لینکلن« درخلیج فارس

آتش  بیاران جنگ آبکی!

خانه، صلوات باران شده است
رقیه توسلی: برکِت خدا را می گذارم توی زنبیل. عطر خوشش هفت کوچه 
را برداشته. این چند قرص نان با دلم کاری کرده اند که وقتی کتری را پُرآب 
می کنم، »قربه الی اهلل« می ریزد در جانم. اصالً آدم های خّیر و َمشتی را باید 
دوست داشت. آن ها که یادشــان نمی رود َدم دَمای افطار، مهربانی و عشق 

بفرستند خانه های شهر.
خانه، صلوات باران شــده اســت ســفره را پهن می کنم. حال خوبم را آنجا 
می چینم، استکان ها را، خرما و پنیر و سبزی و حلیم و لبخند را. بعد، گوهِر 

امروز را وسط افطاری ها جا می دهم... نان های صلواتی، به سفره نور داده اند!

ِگل های چسبنده
همان جا، توی بلوار اصلی »معموالن« بیل ها را توزیع کردند... تا به خودمان 
آمدیم، دو تا از بیل ها رفته بود! یکي اش دست جوانکي بود که سالنه سالنه 
مي رفت و بچه ها رفتند و پس اش گرفتند. بیل دیگر اما رفت که رفت! براي 
همین توزیع چکمه ها ماند برای محل اقامتمان یعنی مسجد المهدي. اینجا 
در واقع مصالي نماز جمعه معموالن بود. دور تا دور مسجد پر بود از کوله ها 
و وســایل گروه هاي دیگر امدادی. ما هم وسایل شخصي مان را کنار بقیه جا 
دادیم. بي صبرانه مي خواستیم محل های سیل زده را ببینیم. در حیاط مسجد، 
چکمه ها را توزیع کردند و من مدتی درگیر دردسِر پیدا کردن چکمه سایز 45 
بودم! چکمه ها را پوشیدیم، بیل ها را برداشته، از بلوار مرکزي شهر گذشتیم و 
از شیب نسبتاً تندي با حدود 20 پله پایین رفتیم. حیاط خانه اي را نشانمان 
دادند که در و بخشــی از دیوارش نبود. باید ِگل هایی را که با حدود یک متر 
ارتفاع روی هم انباشته شده بود از حیاط بیرون مي بردیم تا کامیون بیاید و 
آن ها را ببرد. انبوه ِگل والی همان اوِل کار شما را متوقف می کرد و می ماندی 
از کجا باید شروع کنی؟! باالخره بعد از چند دقیقه برانداز کردن گل ها، کار 
را شروع کردیم. بچه ها به ردیف جاگیري کردند. گل ها را با بیل، کمي جلوتر 
مي ریختند و بچه هاي ته صف، آن هــا را پرت مي کردند داخل خیابان. نیم 
ساعت بعد، شاعران و نویسندگاِن بیل به دست و محترم به نفس نفس افتادند. 
دست هاي نازک و لطیف قرمز شد و به سوزش افتاد. گل به بیل مي چسبید و 
آن را سنگین تر مي کرد. وقتي بیل برمي گشت نصف گل هنوز به آن چسبیده 
بود. گاهی تیغه بیل توی گل می چسبید و دسته اش توی دستمان می ماند. 
بعد از یک ساعت، جان کندن، دو سه قدم جلوتر رفته بودیم... بدن ها که گرم 
شــد، چسبنده  تر از ِگل ها به کار چسبیدیم. کنار حیاط که خالي شد راه به 
سمت داخل خانه و اتاق ها باز شد. خانه بزرگي بود و سه ،چهار اتاق داشت. 
تازه فهمیدیم، داریم گل هایی را بیرون می ریزیم که روزهاي قبل، بچه هاي 

جهادي، آن ها را از اتاق ها تخلیه و توي حیاط ریخته بودند... )ادامه دارد(

 ربنّا و رطب

شاهد عینی-قسمت پنجم

  تک  نگاری های علی نور آبادی از  سفر به »معموالن«

  محمد تربت زاده  وقتی ناوهای آمریکایی  مدعی  اند که در خلیج فارس 
رژه می روند، ترامپ برایمان شــماره تلفن می فرستد، رسانه های بیگانه 
و آشــنا سایه جنگ را بر سرمان می اندازند و جریان های مختلف مجازی، 
چپ و راســت بر طبل جنگ می کوبند، به ذهنمان خطور هم نمی کند که 
این شاید بخشی از پروژه ای اســت که آن طرفی ها اسمش را گذاشته اند 

»جنگ هیبریدی«! در کشاکش این نوع جنگ، ما دائم به خودمان نهیب 
می زنیم که البد رسانه ها و مردم کوچه و خیابان حق دارند و واقعاً جنگی در 
راه است و این ماییم که دچار »پارانویا« یا به زبان خودمانی »توهم توطئه« 
شــده ایم. یک وقت خیال نکنید تمام این بند و بســاط ها بازی روانی آن 

طرف آبی است برای آنکه ما را پای میز مذاکره بنشانند!

کلیدها

درهای باِز ترجمه کتاب
»... و در اثنای آن به سمع او رسانیدند که در خزاین ملوک هند کتابیست که از 
زبان مرغان و بهایم و وحوش و طیور و حشرات جمع کرده اند و پادشاهان را در 
سیاست رعیت و بسط عدل و رأفت و قمع خصمان و قهر دشمنان، بدان حاجت 
باشد و آن را عمده هر نیکی و سرمایه هر علم و راهبر هر منفعت و مفتاح هر 
حکمت می شناسند و چنان که ملوک را از آن فواید تواند بود اوساط مردمان را 

هم منافع حاصل تواند شد و آن را کتاب کلیله ودمنه خوانند«.
این جمالت بخشی از مقدمه »کلیله و دمنه« است که ماجرای تولد این کتاب 
را شرح می دهد، پس از این تصریح می شود که برای انتخاب »برزویه طبیب« 
تحقیقی مفصل به عمل آوردند و هزینه خوبی برای این کار در نظر گرفته شد 
)و مالی خطیر در صحبت تو حمل فرموده می آید( و تصریح می کند که اگر نیاز 
به چیزی بیشتر بود: »تمامی خزائن ما در آن مبذول خواهد بود«.این ماجرا یک 
نوع برخورد با بحث انتقال دانش و ترجمه در فرهنگ ماســت و می بینیم که 
برای کتابی که به حوزه دانش مدیریت و سیاست پرداخته است، چقدر تدبیر 
می شــود. البته یک نوع برخورد دیگر هم، برخورد این روزهاســت که درهای 
ترجمه بی هیچ دقتی باز شــده است و همه چیز ترجمه می شود. بدترین نوع 
ترجمه هم ترجمه آثاری است که فرهنگ و هستی شناسی را وارد می کند بدون 
آنکه متوجه باشــیم چه چیزی را وارد کرده ایم! یکی از مهم ترین این حوزه ها 
حوزه ادبیات کودک است که دردمندانه باید گفت به طور کلی با ورود محتوای 
غریبه، جهان، تخیل و هستی شناسی هویتمند کودکان ما در حال انهدام است. 
همین امروز در حال خواندن رمان کودکی هســتم که پر از دستورعمل های 
اخالقی پوچ گرایانه است. مثالً به کودک می گوید اگر نیاز به معذرت خواهی پیدا 
کردی فوری معذرت خواهی کن، نیازی نیست دقت کنی که این معذرت خواهی 
واقعی است یا الکی چون همه حرف تو را می شنوند و کسی متوجه نمی شود 
که تو واقعاً عذر خواسته ای یا نه! این روزها، چنین آموزه هایی به طور علنی و به 
وفور در رمان های ترجمه شده یا در حال ترجمه کودکان دیده می شوند و جالب 
است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ما هیچ دقت عملیاتی ای روی این بحث 
ندارد که اگر داشت کتابفروشی های محله ما در حاشیه شهر چند تُن از این نوع 
کتاب ها را برای فروش عرضه نمی کردند. ترجمه در حوزه کتاب کودک حتماً 
باید آگاهانه و با دقت زیاد انجام شود وگرنه ما به دست خودمان نسل آینده مان 
را با هویت بومی بیگانه می کنیم. مهم ترین ثروت هر سرزمینی انسان هایند که 

این نوع برخورد با سرمایه انسانی در حوزه مباحث فرهنگی نوبر است.

 روزنوشته های علی محمد مؤدب
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بدون شک »شهرخودرو« قهرمان معرفتی لیگ است

 احترام دوست و دشمن
 به تیم »گل محمدی«

مصدومیتم واقعی بود

 تفتیان:  قدرتمندتر
 از قبل برمی گردم

گرد و خاک مربی تازه کار در فضای مجازی

 »معاون وزیرامور خارجه«
 قهرمانی را  از استقالل گرفت!

در حالی که پرسپولیس 
دلــش نمــی خواهــد 

قهرمــان شــود)آن ها در 
چهاربــازی آخر هشــت امتیاز 

از دســت داده اند(، سپاهان زورش به 
تعقیب کنندگانش نمی رســد و استقالل 

قربانی داوری شــده است. آتشفشان لیگ را در 
هفتــه آخر، مجیدی فعال کرد. او کــه در آبادان تا 

مرحله دست به یقه شدن با کمک داوری که گل استقالل 
را مــردود اعالم کرده بود پیش رفت ، در کنفرانس خبری 
برافروخته شــد و فوتبال ایران را کثیف خواند. استقالل 
تنها شانســش برای قهرمانی را از دست رفته می دید و 
سرمربی موقت جوانش برای بدست آوردن دل هواداران 
یکشــنبه صبح را با پستی اینستاگرامی شدید اللحن 
شروع کرد. معاون وزیر امور خارجه، وزیر ورزش، باشگاه 
پرسپولیس، کارشناسان و حتی پیشکسوتان استقالل از 

تازیانه کنایه فرهاد مجیدی در امان نماندند. »استقالل 
قهرمان نشد و همه به آنچه می خواستند، رسیدند. 
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امیرمحمد سلطان پور: »من به جرئت می توانم بگویم 
که هیچ تیمی در این فصل، مانند پدیده ما را تحت فشار 
نگذاشته و بر روی دروازه ما موقعیت ایجاد نکرده است. 
آن ها باید ما را با اختالف چهار گل شکســت می دادند؛ 

پدیده می توانست قهرمان این فصل لیگ برتر باشد.«
وقتی سرمربی پرافتخاری مانند قلعه نویی این گونه لب 
به ســتایش حریف باز می کند و آن ها را نه تنها شایسته 
کسب سهمیه آسیا بلکه قهرمانی عنوان می کند شکی 
باقی نمی ماند که شــهرخودرو تیم فراتر از دیگر تیم ها 
بوده است. در زیر نگاهی می اندازیم به 5 دلیل که می توان 
»شهر خودرو« نماینده خراسان رضوی را قهرمان واقعی 

لیگ هجدهم قلمداد کرد.

1-گل محمدی و باز هم گل محمدی
همیشه گفته شده که شخصیت یک تیم بازتاب دهنده 
شخصیت ســرمربی اش اســت؛ و آن چیزی که در این 
فصل بیش از هر چیز دیگری برای فوتبال دوستان قابل 
مشاهده بوده، شخصیت باالی تیم یحیی گل محمدی 
است. استایل آرام و نه آنچنان هیجان انگیز گل محمدی 
برای بسیاری از تماشــاگران، این فصل دوای درد تیم 
پرحاشیه و نیازمند آرامش شهر خودرو بود. با اینکه این 
روزها از کلمه »جنتلمن« بنا به دالیل مختلف بیش از حد 
استفاده می شود، اما می توان گل محمدی را جنتلمنی 
لقب داد که حتی در ســخت ترین شرایط برای تیمش، 
این امید را به بازیکنان و طرفداران تزریق می کرد که با 
نگاه به نیمکت، مردی را می بینند که چیزی جز موفقیت 
آن ها و تیمش »در راه سالم و درست آن« نمی خواهد. این 
مسلما به مذاق عده ای خوش نمی آید اما وقتی به نتایج او 
در این فصل نگاه می کنیم همه شک و شبهات را در مورد 

توانایی هایش از بین می برد.

2-بازی چشم نواز
پرسپولیس، استقالل، ســپاهان، تراکتورسازی و حتی 
تیم هایی مانند ذوب آهن و فوالد این فصل به هیچ عنوان 
قدرت گذشــته خود را الاقل در مقطعی از فصل نشان 
ندادند. اشــاره به این موارد هیچ چیز از ارزش های کار 
پدیده شهر خودرو کم نمی کند؛ خود آن ها نیز در مقطعی 
از فصل قبل از حضــور مالک جدید یعنــی حمیداوی 
بشدت دچار مشکل شــده و امتیازات زیادی را از دست 
دادند، اما در کیفیت کار آن ها درون زمین با استفاده از 
داشته ها و فارغ از خرج های میلیاردی و سروصدای قرمز 
و آبی پایتخت یا تراکتورسازی، هیچ شکی نیست. حتی 

هواداران تیم هایی که نام آن ها نیز برده شد نیز نمی توانند 
کتمان کنند که پدیده شهر خودرو این فصل زیباترین 
بازی را بین همه تیم های لیگ برتری به نمایش گذاشت.

3-ورزشگاه امام رضا )ع(
کدام عالقه مند به فوتبال در مشهد را پیدا می کنید که 
از خاطرات ســخت رفتن به ورزشــگاه ثامن برای شما 
گله نکرده باشد؟ سوز ســرد این ورزشگاه فقط بر روی 
سکوهای سیمانی آن احساس نمی شود، بلکه بازیکنان 
نیز تمایل آنچنانی به قدم گذاشتن به چمن معموال یخ 
زده ثامن نداشــتند. صحبت های محمدرضا مهاجری 
ســرمربی قبلی پدیده و کنونی ماشین ســازی بعد از 
بازی مقابل پدیده در ورزشــگاه امام رضا)ع(  تعریف و 
تمجید از شــرایط به وجود آماده و یادآوری زمان های 
سخت گذشته، گواه این است که چه فضای خوبی برای 
درخشش تیم یحیی گل محمدی مهیا شده است. منتی 
برای او نیست و این حداقل کاری اســت که شهری با 
ظرفیت مشهد می تواند برای نماینده خود فراهم کند، 
اما نمی توان به کمک بزرگ چمن مناسب برای تاکتیک 
روی زمین پدیده، و حضور چند هزار نفری طرفداران در 
ورزشگاه امام رضا)ع( برای موفقیت پدیده شهر خودرو 

در این فصل اشاره نکرد. 

4- تولد دوباره کهنه کارها، رونمایی از پدیده ها
در میــان ســتاره زدگی تراکتورســازی و خریــد و 
فروش های اشتباه پرسپولیس و استقالل، ما در مشهد 
تیمی یک دســت از بازیکنان را دیدیم کــه دقیقا در 
اندیشــه های تاکتیکی گل محمدی جای می گرفتند 
و توســط کادرفنی به این درجه از اعتمــاد به نفس 
و ایمــان به کیفیت خود رســیده بودند کــه هفته به 
هفته در لحظات تعیین کننده برای تیمشــان امتیاز 
جمع آوری می کردند. نمی توان تیــم پدیده را تیمی 
جوان لقب داد، بسیاری از بازیکنان اصلی این تیم در 
نزدیکی سی ســالگی قرار دارند؛ و نکته اصلی همین 
جاست که چنین بازیکنانی بسیار سخت تر از بازیکنان 
جوان تر می توانند سطح خود را نسبت به گذشته ارتقا 
دهند؛ اما این فصل شــاهد این بودیم کــه بازیکنانی 
مانند امین قاسمی نژاد، یونس شاکری، مسعود ریگی، 
اکبر صادقی و مرتضی منصوری اگــر پیش از این در 
دوران فوتبال خود در دنده ســه حرکــت می کردند، 
اکنون نه تنها به دنــده پنج آمده بودنــد بلکه دکمه 
توربوی آن ها نیز توسط گل محمدی روشن شده بود. 
در کنار آن ها جوان ترهایی مثل علی نعمتی و ســعید 
صادقی را هم داشــتیم کــه بخوبی با ایــن بازیکنان 
باتجربــه ترکیب شــده و باالنس بســیار خوبی را در 

ترکیب پدیده شهر خودرو به وجود آوردند.

5- قهرمان معرفتی
پدیــده در هفتــه پایانی لیگ بــازی ســختی مقابل 
ماشین سازی در زمین حریف خواهد داشت. ارتباطات 
جدی این باشــگاه تبریزی با تیم مدعی این شهر یعنی 
تراکتورســازی و مبارزه آن ها برای بــاالی جدول، این 
نگرانی ها را از همین حاال به وجود آورده که شاید نتیجه 
این بازی بیشتر از داخل زمین، تحت تاثیر عوامل خارج 
از آن قرار بگیرد.شهرخودرو باید در این بازی پیروز شود 
تا امیدهای خود را برای آسیایی شــدن زنده نگه دارد، 
اما در خوب بودن شــهر خودرو در این فصل همان قدر 
بس که اگر در بازی آخــر به جای تبریز در مشــهد به 
میدان می رفت و از ماشین سازی هم شکست می خورد، 
طرفداران در ورزشگاه ایستاده آن ها را تشویق می کردند. 
شاید کمتر بتوان کسی را از لحاظ معرفتی قهرمان لقب 
داد و اصال این عبارت از لحاظ قواعد ساختاری در زبان 
فارسی آن چنان درســت نیست، اما یحیی گل محمدی 
در کنفرانس خبری بعد از بازی با سپاهان، این کلمه را به 

بهترین شکل ممکن دوباره اختراع کرد.
شهر خودرو بدون شــک قهرمان معرفتی لیگ برتر این 

فصل است.

بدون شک »شهرخودرو« قهرمان معرفتی لیگ است

احترامدوستودشمنبهتیم»گلمحمدی«

فن دایک، بهترین بازیکن سال لیگ برتر
ورزش: دیروز لیگ برتر انگلیس در فصل 19-2018 رسما به اتمام رسید و مدافع 

قرمزها موفق به کسب بهترین جایزه فصل شد.
از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس، ویرژیل فن دایک توانست عنوان بهترین بازیکن سال 
لیگ برتر را بدست بیاورد. در این راه او رقبایی چون سادیو مانه، محمد صالح، سرخیو 

آگوئرو، برناردو سیلوا و رحیم استرلینگ را از پیش رو برداشت.
بعد از ونسانت کمپانی در فصل 2012/13 این نخستین بار است که یک مدافع جایزه 

بهترین بازیکن فصل لیگ برتر انگلیس را دریافت می کند.

والورده: مدیران بارسا پشت من هستند
ورزش: سرمربی بارسا می گوید با وجود ضربه ســختی که به بارسلونا وارد شده او 
قدرت آن را دارد که به هدایت این غول کاتاالن ادامه دهد. ارنستو والورده می گوید: 
»من با رئیس باشگاه صحبت کرده ام و او مثل همیشه کاری می کند که بعد از صحبت 
با او احساس می کنم از من حمایت می شود. بعد از ضربه ای به آن سنگینی همه چیز 
تغییر می کند. در فوتبال وقتی از این اتفاق ها می افتد همه در لحظات اول دلشــان 
می خواهد تیم را کال از بین ببرند و از نو بسازند. ولی بارتومئو گفت که حمایت کاملش 

را از من دریغ نخواهد کرد.«

تجمع هواداران معترض بارسلونا مقابل خانه راکیتیچ
کمتر از یک روز پس از باخت 4 بر صفر بارسلونا در آنفیلد، تصاویری در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد که راکیتیچ را در یک مراسم جشن در سویا نشان می داد که این اتفاق خشم 
هواداران بارسا را در پی داشت. سرمربی بارســلونا پس از باخت ، به بازیکنان خود دو روز 
استراحت داده بود و راکیتیچ به همراه خانواده اش در یک فستیوال محلی در سیوا شرکت 
کرد که این حرکت او به مذاق هواداران خوش نیامده است. به همین دلیل آن ها با تجمع 
مقابل منــزل راکیتیچ از او خواهان توضیح شــدند و او هم به آن هــا گفت برای مالقات 

خانواده اش به سویا رفته بوده و هرگز قصد بی احترامی به هواداران را نداشته است.

رونمایی رسمی یوونتوس از پیراهن »سنت شکن«
باشگاه یوونتوس پیراهن جدیدی که شــرکت آدیداس برای این تیم در فصل 
آینده تهیه کرده است را به صورت رسمی رونمایی کرد. طرح این پیراهن مدتی 
پیش هم لو رفته بود اما بانوی پیر با رونمایی رســمی از آن رسماً سنت شکنی 
صورت گرفته در طراحی پیراهنش را تأیید کرد. در پیراهن جدید بانوی پیر دیگر 
خبری از راه راه های مشکی و سفید همیشگی نیست و به جای آن این پیراهن 
یقه گرد به دو بخش سفید و قرمز تقسیم شده که یک نوار صورتی رنگ این دو 

بخش را از هم متمایز می کند.

ورزش: از رقابت های لیگ برتر تنها یک هفته باقی مانده و 
حاال دو تیم پرسپولیس و سپاهان برای قهرمانی در این فصل 
شانس دارند. تیم فوتبال استقالل که در حال حاضر در رده 
سوم جدول جای دارد و عمالً هم شانسی برای قهرمانی ندارد، 
در نیم فصل دوم بهترین عملکرد را داشته و در صدر جدول 

فرضی این نیم فصل قرار می گیرد.

  استقالل بهترین تیم نیم فصل دوم
آبی پوشــان در نیم فصل دوم از 14 بازی دارای 9 پیروزی، 
2 مساوی، 3 شکست، 20 گل زده، ۶ گل خورده و 29 امتیاز 
هســتند و با این آمار در صــدر جدول نیم فصــل دوم قرار 
می گیرند. پرسپولیس با 14 بازی، ۷ پیروزی، ۶ مساوی، یک 
شکست، 18 گل زده، 8 گل خورده و 2۷ امتیاز دومین تیم 

برتر در نیم فصل دوم است.

  اوج گیری ذوب آهن با منصوریان
شاگردان منصوریان از 14 بازی دارای ۷ پیروزی، 5 مساوی، 2 
شکست، 14 گل زده، 8 گل خورده و 2۶ امتیاز هستند و با این 
عملکرد سومین تیم برتر در نیم فصل دوم است. اما نکته مهم در 
روند روبه رشد ذوب آهن، پیشرفت 200 درصدی امتیازات این 
تیم به نسبت نیم فصل اول و صعود 9 پله ای در جدول رده بندی 
لیگ برتر است. شــاید اگر منصوریان از ابتدای فصل هدایت 
ذوب آهن را بر عهده داشت، این تیم هم امروز شانس قهرمانی یا 
گرفتن سهمیه آسیا را داشت. تراکتورسازی، سپاهان و پدیده هم 
دیگر تیم های برتر در نیم فصل دوم هستند که در جدول فرضی 

مربوط به آن در رده های چهارم تا ششم قرار دارند.

  دو تیم خوزستانی در قعر جدول
ضعیف ترین عملکرد در نیم فصل دوم هم در اختیار دو تیم 
استقالل خوزستان و نفت مسجد سلیمان است. این دو تیم 

خوزستانی هر کدام تنها ۶ امتیاز در نیم فصل دوم به دست 
آورده اند که با این ۶ امتیاز در رده های آخر جدول قرار دارند.

  بیشترین و کمترین پیروزی
استقالل با 9 پیروزی دارای بیشترین پیروزی در نیم فصل 
دوم است و پرسپولیس، ذوب آهن و تراکتورسازی هر کدام با 

۷ پیروزی بعد از استقالل بیشترین پیروزی را دارند.

  یک تیم بدون پیروزی
نفت مسجد سلیمان تنها تیمی است که در نیم فصل دوم طعم 
پیروزی را نچشیده و دو تیم استقالل خوزستان و سپیدرود 

تنها یک بار در نیم فصل دوم پیروز شده اند.

  استقالل با بهترین خط حمله و دفاع
اســتقالل با 20 گل بهترین و نفت مسجد سلیمان با ۶ گل 
ضعیف ترین خط حمله را در نیم فصل دوم دارند. آبی پوشان 
در فاز دفاعی هم حرف اول را می زنند و با ۶ گل خورده بهترین 
عملکرد را دارند. سپیدرود نیز با 25 گل خورده بدترین خط 
دفاعی را در اختیار دارد. بهترین تفاضل گل متعلق به استقالل 
با مثبت 14 و ضعیف ترین تفاضل گل مربوط به اســتقالل 

خوزستان با منفی 15 است.

  ذوب آهن با بیشترین نرخ صعود
در مقایســه جایگاه تیم ها در نیم فصل اول و دوم، بیشترین 
رشد به ذوب آهن تعلق دارد. سبز پوشان در پایان نیم فصل 
نخست در جایگاه چهاردهم قرار داشتند و با 11 پله صعود 
به رده سوم رســیده اند که این بیشترین نرخ رشد می باشد. 
پارس جنوبی جم با ۷ پله سقوط نسبت به جایگاه نیم فصل 
نخستش، بیشترین نرخ سقوط را در بین تیم های حاضر در 

این مسابقات دارد.

ورزش: دونده ســرعت کشــورمان گفت: همه تالشم را 
می کنم دوباره شــرایط خوبی داشته باشــم و بتوانم در 
مســابقات قهرمانی جهان نتیجه مطلوبی به ثبت برسانم. 
حسن تفتیان درباره آخرین وضعیت جسمانی اش اظهار 
داشت: از روز جمعه تمرینات سبک را شروع کرده ام و تا 4، 
5 روز آینده شدت تمرینات را بیشتر می کنم. فکر می کنم 
تا 10 روز دیگر بتوانم تمرینات پرفشاری داشته باشم. وی 
درباره اینکه عنوان شده بود طول درمان مصدومیتش 4 تا ۶ 
هفته است، گفت: روند درمانی کامل یعنی انجام همه امور از 
جمله فیزیوتراپی و ... که همین مدت طول می کشد. باید از 
دکتر اردیبهشت تشکر کنم که در این مدت پیگیری جدی 
داشته و امیدوارم با هماهنگی کامل با او بتوانم از بند این 

آسیب دیدگی رها شوم.

  معمای مصدومیت
قهرمان دوی سرعت آســیا در سال 201۷ با 

اشاره به اتفاقات رخ داده پس از مصدومیت 
در مســابقات این دوره قهرمانی آسیا 

به میزبانی قطر عنوان 
کرد: مــن واقعاً 

مصــدوم 

شدم، اما متاسفانه یکسری افراد حرف های اشتباه و بی پایه 
و اساس زدند و گفتند که مصدوم نشده ام. متاسفانه استارت 
این حرف ها از همان قطر زده شــد. این حرف ها آســیب 
می زند، هر چند تعداد چنین افرادی بســیار کم اســت. 
خدا را شکر که مردم کشورم حامی من هستند و با دعای 
آن ها می توانم موفق باشم. تفتیان ادامه داد: یک ورزشکار 
تمام تالشش را می کند که به موفقیت برسد، پس چگونه 
می تواند در آستانه کســب مدال خودش را به مصدومیت 
بزند؟ ورزشــکار خودش بیش از همه از آســیب دیدگی 
ناراحت می شود، آن هم در شرایطی که کاماًل آماده باشد و 

بتواند روی سکو برود.

  رکورد خوب
وی گفت: در مسابقات قهرمانی کشــور رکورد 10:09 را به 
ثبت رساندم، این در حالی بود که قهرمان آسیا با 10:10 ثانیه 
به مدال طال رسید. زمانی که 10:09 را ثبت کردم، خیلی به 
کسب مدال در آسیا و تکرار موفقیت دوره قبلی امیدوار شدم 
اما متاسفانه بدشانســی محض اتفاق افتاد.  وقتی رکورد 
قهرمان این دوره را دیدم، حســرت خوردم. در واقع این 

بزرگ ترین حسرتم پس از جاکارتا بود.
بهترین دونده ســرعت ایران اضافه کرد: بارها رکورد 
زیر 10:10 ثانیه را دویده ام و می توانســتم بازهم تکرار 
کنم که مصدومیت مانع شــد. دوومیدانی یک ورزش 
رکوردی اســت و امیدوارم با بهبودی کامل و تمرینات 
منظم و مناسب، با قدرت تر از گذشته به میادین بازگردم. 
من و احسان حدادی به رکورد ورودی مسابقات قهرمانی 
جهان دســت یافته ایم و امیدوارم تا آن زمــان بتوانم به 

شرایط مطلوبم برسم.

  تغییر مربی؟
تفتیان با اشاره به اینکه هدفش کسب سهمیه المپیک 2020 
و همچنین عملکرد مطلوب در مسابقات جهانی قطر است، 
درخصوص مربی اش گفت: خواسته من ادامه کار با اونتانون 
گای است. واقعاً نمی توان یک سال قبل از المپیک دست به 
تغییر مربی زد، چون تاثیر منفی می گذارد.  در 20 روز گذشته 
درگیر مصدومیتم بودم، اما امیدوارم با صحبت هایی که در 
روزهای آینده با فدراسیون انجام می دهم، تکلیف مربی ام 

هرچه سریعتر مشخص شود.

  وعده مجازی
تفتیان بعد از حــذف ناامیدکننده بر اثــر مصدومیت از 
رقابت های قهرمانی آسیا، در پستی اینستاگرامی نوشت: 
» قطعا تکرار مدال طالی آســیا افتخاری بزرگ است، اما 
هدف من بزرگ تر است. من به راهم ایمان دارم و قطعا برای 
هدف هایم بیش  از گذشــته تالش می کنم و به یاری خدا 
رکورد و مدالی را که آرزویش را دارم می گیرم. این نیز بگذرد 

اما من همچنان هستم.

نگاهی به ترین های لیگ در نیم فصل دوم

از پیشروی استقالل 
تا پیشرفت 200 درصدی ذوب آهن

مصدومیتم واقعی بود

تفتیان:   قدرتمندتر از قبل برمی گردم

گزارش کوتاه

دخسوس: 1۰۰ هزار نفری هم نتوانستند 
ما را شکست دهند

ورزش: فرناندو دخسوس چندین موقعیت عالی گلزنی را از 
پرسپولیس ها گرفت و حاال در گفت و گو با خبرنگار ما در تبریز از 

اعتماد به نفس باالی خود می گوید.

  در 1۸۰ دقیقه هم گل نمی خوردم
من آماده بودم، تیم ما خیلی خوب بود و پرســپولیس در 90 
دقیقه که نه، اگر 180 دقیقه هم بازی می کردیم نمی توانست 
به ما گل بزند و پنالتی و یک امتیازی که پرسپولیس به دست 

آورد، یک هدیه خدا به آن ها بود تا مقابل تیم ما بازنده نباشند.

   این پرسپولیس قهرمان می شود؟
پرسپولیس مقابل تیم ما نتوانست زیاد بر بازی حاکم شود و 
بر میهمان خود فشار بیاورد و من با خودم سوال می کردم این 
پرسپولیس قهرمان می شود؟ شاید پرسپولیس، پرسپولیس 
همیشگی نباشد ولی ماشین، ماشین سازی همیشگی بود و 

تیمی الیق در زمین بازی.

   1۰۰ هزار نفری ما را نبرد
پرسپولیس به تنهایی میزبان ما نبود و آنها 100 هزار حامی 
داشتند که آمده بودند جشن قهرمانی بگیرند ولی همه این ها 

مقابل تیم ما نتوانستند حرفی از قهرمانی و 
جشن بزنند و تیم تبریز خیلی باالتر از 

تیم تهران بود.

   من فرناندو هستم
من فرناندو دخسوس هستم؛ همان 
فرناندو ســابق و قوی تــر و بهتر از 

همیشــه. یک دروازه بان شاید 
در برد و باخت تاثیر داشته 

باشد ولی تمام کارها به 
دروازه بان ختم 

نمی شود و من همیشه در 
این شــرایط عالی بوده ام  

و تنها شــرایط بازی ها 
متفاوت بوده تا عملکرد 

ما متفاوت دیده شود.

جواد رســتم زاده: در حالی که پرسپولیس دلش نمی 
خواهد قهرمان شود)آن ها در چهاربازی آخر هشت امتیاز 
از دست داده اند(، ســپاهان زورش به تعقیب کنندگانش 
نمی رسد و استقالل قربانی داوری شده است. آتشفشان 
لیگ را در هفته آخر مجیدی فعال کرد. او که در آبادان تا 
مرحله دست به یقه شدن با کمک داوری که گل استقالل 
را مردود اعالم کرده بــود پیش  رفت در کنفرانس خبری 

برافروخته شد و فوتبال ایران 
را کثیف خواند. استقالل 
تنهــا شانســش برای 
قهرمانــی را از دســت 
رفته می دید و سرمربی 

موقت جوانش برای بدست آوردن دل هواداران یکشنبه 
صبح را با پستی اینستاگرامی شــدید اللحن شروع کرد. 
معاون وزیر امور خارجه، وزیر ورزش، باشگاه پرسپولیس، 
کارشناسان و حتی پیشکسوتان استقالل از تازیانه کنایه 

فرهاد مجیدی در امان نماندند. 

  مشت اول
»استقالل قهرمان نشد و به همه آنچه می خواستند، رسیدند. 
از فدراسیون گرفته تا وزیر و معاون وزیر که در میانه این همه 
بحران خارجی و داخلی، گرانی و فروپاشی اقتصادی، اختالس 
و فساد، آرزویش این است که پرسپولیس قهرمان شود. این 
همه بدبختی گریبانمان را گرفته و فوتبال شادی و تسکین 
موقت دردهای همه ماست که آن را آلوده به ناحق می کنند 

و از ما دریغ می کنند.
گل سالم ما را مردود اعالم کردند و فقط حق بازیکنان و 
مربیان را تضییع نکردند. حق میلیون ها طرفدار استقالل 
را ضایع کردند. این اشــتباه داوری نیســت و فساد 
گسترده اســت که همه جا ریشــه دوانده است. از 
کارشناســی که در تلویزیون جلــوی میلیون ها 
مخاطب به راحتی دروغ می گوید و هیچ ابایی هم 
ندارد که نظرش، قوانین علم فیزیک را هم نقض 
کند تا آن پیشکسوتی که تا دیروز دلسوز و نگران 
من بود که مهره سوخته نشوم و امروز در برابر 
این حق خوری آشکار سکوت می کند. پشت 
به قدرت و رو به طرفداران استقالل حرف 
می زنم، در برابر بی عدالتی ها هرگز ساکت 
نخواهم بود. ما قهرمانی را از دست دادیم 
اما بازیکنان ما با تمام وجود بازی کردند 

و این کم از قهرمانی نیست و...«

  ادیت اول
در فاصله چند ساعت البته این پست 
توســط مجیدی ادیت شــد  و او با 
حذف کلمه وزیر و معاون وزیر، واژه 
»معاون وزیر امورخارجه« 
را جانشــین کرد تا به 

نسبت به صحبت های این ترتیب 
وزیــر امــور خارجه عراقچــی معاون 

بدون تردید، فرهاد از تمام موضع گیری کرده باشد. 
مرزبندی های مدیریت استقالل خبر دارد و می داند که چنین 
مصاحبه ها و پست هایی در فضای مجازی می تواند به قیمت 

جدایی اش از استقالل تمام شود. با این حساب، احتماال فرهاد 
هم قید ســرمربیگری یا حتی ادامه فعالیت به عنوان مربی 
در فصل آینده را زده و دیگر نمی خواهد همراه آبی پوشــان 
باشــد یا اینکه می داند دیگر نمی گذارند که او روی نیمکت 

تیم بنشیند!
با توجه به شــناختی که از مدل مدیریتی مسئوالن وزارت 
ورزش داریم، شــرایط برای استقالل می تواند بزودی دچار 
تغییر شود. سرانجام وزیر ورزش این اختیارات را برای خود 
حفظ کرده که مالکیت باشگاه های استقالل و پرسپولیس را 
در دست داشته باشد و وقتی فرهاد مجیدی به صورت علنی 
ادعا می کند سلطانی فر و معاونانش نمی خواهند استقالل 
قهرمان شود، یعنی باید منتظر اتفاقات جدیدی باشیم.حتی 
اگر به مجیدی فشار آورده باشند که پستش را ادیت کند باز 
نمی توان این نکته را از نظر دور داشت که مجیدی برای ادامه 

راه پرفراز ونشیب مربیگری باید خویشتندارتر باشد.

  دلجویی آشکار از وزیر
با این حال مجیدی هت تریک کرد و با گذاشتن پستی دیگر 
تمام سعی اش را برای دلجویی از وزیر ورزش به خرج داد و 
نوشت:» در متن قبلی سوء تفاهمی شکل گرفته بود، من در 
این مدتی که به عنوان مربی و سرمربی فعالیت می کنم، شاهد 
بوده ام که وزارت ورزش و آقای ســلطانی فر و داورزنی تمام 
تالش خود را کردند تا مشکالت و مسایل استقالل حل شود. 
تمام گالیه من از آقای عراقچی بود که در میان انبوه مشکالت 
در تلویزیون از پرسپولیس طرفداری علنی کرده و مسلما در 

روی داوری تاثیر داشته است.«

  برانکو: قهرمان می شــویم چون دربی ها را 
نباختیم

در همین رابطه برانکو دربــاره اظهارات فرهاد 
مجیدی، اظهار کرد: به او و بقیه بگویید بازی ما 

مقابل ماشین سازی تبریز در تهران را ببینند که 
چطور داور به غیر از پنالتی که برایمان گرفت، دو 

پنالتی دیگر را بر روی بودیمیر برایمان نگرفت. چه کسی 
برای قهرمان شدن به ما کمک کرده است؟

وی افزود: اگر ما قهرمان می شویم به خاطر این است که 
امســال در هیچ دربی  بازنده نبودیم. استقالل را بردیم و 
یک بار هم مقابلش به تساوی رسیدیم و در هر دو بازی از 
آن ها بهتر بودیم. مقابل سپاهان هم مساوی کردیم. مقابل 
پدیده هم در دو بازی برنده شــدیم. مقابل تراکتورسازی 

هم دو تساوی به دست آوردیم.

گرد و خاک مربی تازه کار در فضای مجازی

»معاون وزیرامور خارجه« قهر مانی را از استقالل گرفت!

ضد  حمله

حضور شفر در بنی یاس منتفی شد
ورزش: روزنامه البیان امارات در گزارشی پیرامون مذاکرات باشگاه بنی 
یاس با سرمربی فعلی این باشگاه نوشت: مســئوالن باشگاه بنی یاس از 
توافق نهایی با شفر آلمانی عقب نشینی کردند، در حالی که گفته می شد در 
روزهای گذشته با این مربی به توافق نهایی رسیده اند.در همین حال بنی 
یاس به توافق مجدد و تمدید قرارداد کرونوسالو ، سرمربی کروات باشگاه 
نزدیک شده است. گفته می شود دو طرف در خصوص موضوعات مالی به 

توافق نزدیک شدند.

گل محمدی: هنوز به هدف مان نرسیده ایم
ورزش: سرمربی پدیده شهر خودرو با بیان اینکه شاگردانش در بازی مقابل 
ســپاهان تالش زیادی کردند، تصریح کرد: تاکنون 29 بازی را پشــت سر 
گذاشتیم و خیلی جنگیدیم و مبارزه کردیم. بازی بسیار مهم و حیاتی ما مقابل 
ماشین سازی مانده و هنوز کارمان تمام نشده است. هنوز به هدفی که داریم، 
نرسیده ایم و ان شاءاهلل با گرفتن سه امتیاز بازی بعدی و کسب سهمیه مستقیم 
لیگ قهرمانان آســیا، به این هدف برسیم.گل محمدی درباره تحسین امیر 
قلعه نویی از سرمربی و تیم پدیده شهر خودرو خاطرنشان کرد: قلعه نویی همیشه 

به من و تیم ما لطف داشته و از او تشکر می کنم. او واقعاً فوتبال را می فهمد. 

بشار 2 ماه خانه نشین شد
ورزش: بشار رسن به خاطر آســیب دیدگی که از ناحیه کتف داشت از 
فهرست تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار برابر ماشین سازی خط خورد. 
این بازیکن عراقی در گفت وگویی که با سایت عربی کوره داشت تأکید کرد 
که مدت هاست از ناحیه کتف مشکل دارد، اما ترجیح داد تا جراحی خود را 
به عقب اندازد تا در وقت مناسبی آن را انجام دهد.سایت عربی کوره نوشت 

که بشار برای بازگشت به میادین به دو ماه زمان نیاز دارد.

نمره عالی میالد محمدی در لیگ روسیه
ورزش: مدافع ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه گروژنی روسیه عملکرد 
خوبی به همراه تیمش داشــت. از هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ 
روسیه، احمد گروژنی میزبان کریلیا بود و به پیروزی دو بر یک رسید. در 
این بازی میالد محمدی، مدافع ملی پوش کشورمان 90 دقیقه در ترکیب 
گروژنی حضور داشت.سایت چمپیونات روسیه در ارزیابی فنی اش از این 
دیدار نمره عالی ۷ را به میالد داد تا جزو بهترین های این دیدار انتخاب شود.

قدوس تأثیرگذارترین بازیکن آمیان مقابل تولوز
ورزش: در چارچوب رقابت های هفته سی و ششم لوشامپیونه فرانسه آمیان 
در خانه به مصاف تولوز رفت که در نهایت دو تیم به تساوی بدون گل رضایت 
دادند. سایت سازمان لیگ برتر فوتبال فرانسه)لوشامپیونه( قدوس را به 
عنوان تأثیرگذارترین بازیکن میدان انتخاب کرد و نوشت: قدوس وقتی در 
نیمه دوم وارد بازی شد به تیم آمیان یک شوک وارد کرد. بازیکن ملی پوش 
ایرانی توپ های زیادی را گرفت. 88 درصد پاس هایش به مقصد رسید. به 
نظر می رسد او باید در دیدار شنبه هفته آینده آمیان با موناکو از ابتدا در 

ترکیب اصلی قرار بگیرد.

چشمی : روحم از پیشنهاد قطر خبر ندارد
ورزش: روزبه چشمی در خصوص اینکه شایعه شده او راهی کشور قطر 
می شود گفت: فکر می کنم می خواهند برای من حاشیه درست کنند، هم 
من که اینجا بوده ام و هم مدیر برنامه ام از این موضوع خبر ندارند و او خودش 
این خبر را تکذیب کرده است. من روزی که به استقالل آمدم با قلبم آمدم و 
اگر بخواهم حرفی بزنم خودم زبان دارم و حرفم را می زنم و امیدوارم دیگر از 

این حاشیه ها درست نکنند.

افشاگری معاون استقالل
 5 میلیون دالر شرط بندی در بازی های لیگ

ورزش: علی خطیر معاون باشگاه استقالل در خصوص اتفاقات هفته بیست 
و نهم لیگ برتر و مردود شدن گل استقالل در آبادان به رادیو تهران گفت: 
نمی دانم باید چه گفت. زحمت یک سال یک تیم و 40 میلیون هوادار براحتی 
با سوت یک فرد از بین می رود. نمی توانم بگویم یک اشتباه داوری بوده است. 
این یک اشتباه داوری نبوده است.  وی درباره اینکه منظور فرهاد مجیدی از 
کثیف بودن فوتبال چیست؟ تصریح کرد: همان اتفاقی که دوستان درباره 
بازی سپیدرود و تراکتورسازی حرف می زنند، خواهش می کنم از کمیته 
اخالق این بازی و اتفاقاتش را پیگیری کند. یک فرصت 5 تا 10 درصدی 
پنالتی می شــود ولی یک فرصت 100 درصدی صفر می شود. داور پشت 
دروازه ایستاده است ولی داور خط از 50 متری پرچم بلند می کند. معاون 
استقالل تصریح کرد: مسئله شرط بندی در فوتبال ایران بیداد می کند. به 
ازای هر بازی در لیگ برتر ایران 5 میلیون دالر شرط بندی می شود. در لیگ 
آزادگان و لیگ دســته اول یک میلیون دالر شرط بندی می شود. در جام 

حذفی به ازای هر بازی 3 و نیم میلیون دالر شرط بندی می شود.

کاوه در بروژ ماندنی شد
ورزش: به نقل از روزنامه HLN بلژیک، وینســت مانارت درباره جذب 
بازیکن جدید در خط حمله و شرایط کاوه رضایی، مهاجم ایرانی که اخباری 
مبنی بر جدایی او شنیده می شوند گفت: این طور باید بگویم که ما روی کاوه 
رضایی برای فصل آینده نیز حساب می کنیم. به این بازیکن ایمان دارم اما 
شاید پرداخت مبلغ 5 میلیون یورو برای خرید کاوه رضایی در آن زمان زیاد 
بود.این رسانه بلژیکی سپس نظرسنجی ای با این پرسش برگزار کرد که آیا 
کاوه رضایی خرید بد کلوب بروژ بوده است؟ 3۷ درصد هواداران کلوب بروژ 
به گزینه بله رای مثبت دادند و ۶3 درصد نیز خواهان دادن زمان به کاوه 

رضایی برای فصل آینده شدند.

رکوردی دیگر برای سرخ ها 
ورزش: با تساوی پرسپولیس مقابل ماشین ســازی این تیم رکورددار 
کم ترین تعداد باخت در یک فصل شد. این تیم که تاکنون تنها یک باخت 
در این فصل مقابل فوالد خوزستان داشته و حتی در صورت از دست دادن 
3 امتیاز در هفته آخر باز هم از تمام تیم های ادوار گذشته لیگ برتر شکست 
کمتری متحمل شده است. تا پیش از این کمترین تعداد شکستی که یک 

تیم در یک فصل متحمل شده بود 3 باخت بود.

 پرسپولیس نخستین سهمیه ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا

ورزش: هرچند که پرسپولیس فرصت مسجل کردن قهرمانی خود را در 
این هفته از دست داد ولی با توجه به نتایج به دست آمده ، این تیم در بدترین 
شرایط در رده دوم جدول قرار می گیرد و این به معنای قطعی شدن سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا در فصل بعد اســت.اما چهار تیم دیگر باالی جدول 
همچنان شرایط حضورشان برای فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا مبهم است.

منهای فوتبال

ماجرای خبر عجیب فدراسیون جهانی جودو چیست؟
 همچنان رژیم صهیونیستی را 

به رسمیت نمی شناسیم
ورزش:فدراسیون جهانی جودو در خبری عجیب نامه ای از کمیته ملی 
المپیک ایران منتشر و با تیتر »توافق تاریخی« مدعی شده که ایران از این 
پس مقابل جودوکاران رژیم صهیونیســتی به میدان خواهد رفت. این 
درحالی است که در نامه منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی چنین 
چیزی را نمی بینید و ایران در آن مدعی شده که به منشور المپیک پایبند 
است و از آن تبعیت می کند. آنچه به نوعی جزو شعارها و اهداف کمیته 
ملی المپیک به شمار می رود و نکته تازه ای نیست. در این نامه اشاره شده 
که ایران هر گونه تبعیض نژادی و قومیتی را نفی می کند که این نکته نیز 
جزو قوانین المپیک و اهداف کمیته ملی المپیک به شمار می رود. ورزش 
ایران با هر حریف و کشوری که در چارچوب ورزش باشد مسابقه می دهد 
اما همگان می دانند که ایران هیچگاه رژیم صهیونیستی را به رسمیت 
نمی شناسد و درواقع کشــوری وجود ندارد که بخواهد در آن تبعیض 
قومیتی وجود داشته باشد. وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و 
فدراسیون های ورزشی از سیاست های عالی و کالن نظام پیروی می کنند 
و هیچ گاه نهاد قانونگذار نیستند که در این زمینه همیشه موضع نظام 
روشن بوده و آن عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی در همه 
عرصه هاست.  به نظر می رسد نامه فدراسیون جهانی جودو بیش از آنکه 
حرف جدیدی داشته باشد، بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی دارد که می طلبد 

دستگاه ورزش کشور با وسواس خاصی این موارد را پیگیری کند.

تقدیر از مدال آوران 
با اعتبارات ذخیره شده وزارت 

ورزش: به گفته معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش، تقدیر از 
مدال آوران سال گذشته پیش از پایان ماه رمضان و طبق اعتبارات ذخیره 

شده این وزارتخانه برای این مراسم انجام خواهد شد.
ژاله فرامرزیان در گفت وگو با مهر گفت: تا به امروز بودجه ای برای برگزاری 
مراسم تقدیر از مدال آوران ذخیره شده است. احتماالً تا زمان برگزاری 
مراسم رقم دیگری هم به این بودجه ذخیره شده اضافه می شود. در نهایت 
اینکه باید ببینیم میزان منابعی که تا روزِ مراسم می توانیم ذخیره کنیم، 

چقدر است و بر اساس آن اقدام به تجلیل کنیم.

واکنش ملی پوش دوچرخه سواری 
به »دیمی« بودن مدالش 

ورزش:امیرحســین جمشــیدیان عضو تیم ملی دوچرخه سواری 
کشورمان، در رقابت های قهرمانی جاده آسیا صاحب نشان برنز شد. وی 
در پاسخ به منتقدینی که مدال های بدست آمده در آسیا را دیمی و شانسی 
است عنوان کرده بودند گفت: ما زیر تیغ آفتاب و سرمای زمستان با حداقل 
امکانات رکاب زده و تمرین کرده ایم. از آن کسانی که معترض هستند یک 
سوال دارم، »آیا آن ها می دانند ما االن در چه شرایطی قرار داریم؟« شاید 
برخی انتقادات آن ها درست باشد اما دیمی و الکی و شانسی بودن مدال ها 
اشتباه است. ما با تمام کاستی ها این مدال ها را گرفتیم. به نظرم غیرت به 
خرج دادیم. همین مدال برنز من بعد از چند سال بدست آمد. مدال طالی 
گنج خانلو آن هم سال قبل از المپیک بسیار با ارزش است و نمی دانم آن ها 

چطور می گویند مدال ما دیمی بوده است!

تکواندو قهرمانی جهان
میرهاشم حسینی: اول طالی جهانی 

بعد سهمیه المپیک
ورزش:میرهاشم حســینی،ملی پوش تکواندو در آستانه رقابت های 
جهانی گفت:دوره قبل مسابقات جهانی به مدال نقره دست پیدا کردم، 
ولی طالی جهان تفاوت های زیادی با مدال نقره دارد. ارزش طالی جهانی 
خیلی باالست بخصوص در این دوره مسابقات که امتیاز آن برای کسب 
سهمیه المپیک محاسبه می شود. تالش می کنم در این دوره نیز به دیدار 

نهایی رسیده و یکی از بهترین نتایج را برای تیم ملی ایران رقم بزنم.
فعاًل به المپیک فکر نمی کنم. اول مســابقات جهانی و بعد رقابت های 
گرندپری؛ تالشم برای موفقیت در این مســابقات است تا اینگونه به 
سهمیه المپیک هم برسم. در این صورت باید برای حضور در توکیو 2020 

برنامه ریزی می کنم.

لیگ ملت های والیبال با 2 داور خط 
ورزش: فرهاد شاهمیری، دبیر کمیته داوران اعالم کرد برابر مقررات 
جدید کمیته داوری و قوانین فدراسیون جهانی والیبال،  در مسابقات 
لیگ ملت ها از دو داور خط استفاده خواهد شد. وی گفت: کاهش درصد 
اشتباهات در قضاوت توپ های داخل یا اوت با واگذاری تصمیم گیری به 
داور اول یا سیستم چلنج، کاهش درصد دیده نشدن برخورد به دفاع روی 
تور و انتهای زمین، با داشتن دیدی بسیار خوب از انتهای زمین، قضاوت 
بهتر توپ هایی که از روی آنتن یا خارج از فضای عبور مجاز رد می شوند از 
جمله اهداف این طرح است. این داوران به عنوان داوران انتهای زمین در 

زمین حاضر می شوند و تعداد آن ها 2 نفر است. 

خداحافظی ناگهانی ملی پوش دوومیدانی از 
دنیای قهرمانی!

ورزش: در حالی که سال گذشته حسین رسولی توانست در مسابقات 
پرتاب دیسک دوومیدانی جوانان آســیا پس از سال ها رکورد احسان 
حدادی را بشکند و به مدال طال دست پیدا کند تصمیم به خداحافظی 
گرفت. دارنده مدال طالی جوانان آسیا خاطرنشان کرد: نداشتن ماساژور، 
تغذیه نامناسب، مربی و ... باعث شد تا چنین تصمیمی بگیرم. حق اردو 
هم به من نمی دادند. وزارت ورزش هم 20 سکه طالی جوانان آسیا را بعد 
از یک سال به من پرداخت نکرده و برایم سخت است تا در این شرایط 
تمریناتم را پیگیری کنم. البته اگر اسپانسری پیدا شود یا  فدراسیون 

هزینه هایم را بر عهده بگیرد حاضرم دوباره به ورزش برگردم. 

کاپیتان سابق تیم ملی بوکس : مگر 
»پلی استیشن« هستم خراب شوم!

ورزش: ساالر غالمی کاپیتان سابق تیم ملی بوکس گفت: سرمربی و 
مربی سابق تیم ملی بوکس به من گفتند فکت شکسته و دیگر درست 
نمی شود و من هم گفتم مگر پلی استیشن هستم که خراب شوم؟ ساالر 
غالمی  گفت: دوست دارم برای رقابت های انتخابی المپیک به بوکس 
ایران کمک کنم و یکی از مسافران المپیک 2020 باشم، اما برخی رفتار ها 
آدم را دلسرد می کند. به طور مثال سرمربی و مربی سابق تیم ملی پس از 
مصدومیت فک من گفتند که بوکس من تمام است و فکم خراب شده 
و دیگر درست نمی شود و من هم در پاسخ گفتم مگر من پلی استیشن 

هستم که خراب شوم!

گرانقیمت ترین بازیکنان زیر 2۰سال جهان

گل های نوشکفته گرانقیمت!
امیرمحمد سلطان پور: ستارگان جوان بروسیا دورتموند و رئال مادرید در میان گرانقیمت ترین ستارگران زیر 19 
ساله های فوتبال جهان هستند. مرکز تحلیل فوتبال CIES، در فهرستی 5۰ ستاره جوان زیر 19سال فوتبال در جهان 

را قیمت گذاری کرده که در زیر 9 بازیکن گران قمیت این فهرست را معرفی می کنیم.

جیدونسانچو1
 بروسیا دورتموند - 15۰ میلیون یورو

جیدون سانچو که محصول آکادمی منچسترسیتی است، تنها با 19 سال 
سن در این فصل بوندس لیگا با 14 پاس گل از این حیث در رتبه اول لیگ 
و جزو بهترین های اروپا قرار دارد. او یازده گل نیز برای دورتموند به ثمر 

رسانده تا تیمش همچنان در کورس  قهرمانی باقی  بماند.

متئوگوندوزی2
آرسنال - 7۰ میلیون یوروو

این هافبک جوان فرانسوی که بتازگی 2۰ ساله شده در نخستین 
فصل حضور در فوتبال انگلیس درخشــید. متئو گوندوزی 
تابستان گذشته از تیم لوریان به آرسنال آمد و عملکرد بسیار 
وینیسیوسجونیور7خوبی را در مرکز خط هافبک در ترکیب توپچی ها داشته است.

رئال مادرید- 55 میلیون یورو

نوجوان 1۸ ساله بعد از انتقال گرانقیمت به رئال مادرید خود 
را از همین حاال به عنوان یکی از ستاره های برتر فوتبال در 
فاز هجومی مطرح کرده است. تنها نکته منفی او تاکنون تعدد 
مصدومیت هایش بوده اما هر زمان که سالم باشد فیکس است.

ایواناندیکا9
 آینتراخت فرانکفورت - 44/1 میلیون یورو

از زمان انتقال از اوسر، این مدافع 19 ساله خود را به یکی 
از بازیکنان اصلی تیم جذاب آینتراخت فرانکفورت بدل 
کرده است. آن ها تالش داشتند که به فینال لیگ اروپا راه 
یابند اما در ضربات پنالتی بازی را به چلسی واگذار کردند.

نیکولوزانیولو
 رم - 67/4 میلیون یورو

جای تعجب نیست که هافبک جوان 19 ساله رم این چنین مورد 
توجه تیم های بزرگ اروپایی قرار گرفته است. نیکولو زانیولو 
در همان فصل اول حضور خود در میان گرگ ها عالی کار کرده و 

3ممکن است در همین تابستان ایتالیا را ترک کند.
کایهاورتس4

  بایرلورکوزن - 64/3 میلیون یورو

با اینکه کای هاورتس در پست هافبک دفاعی بازی می کند و با 
19 سال سن در این جنبه عالی نیز هست، اما توانایی های گلزنی او 
نیز چشمگیر می باشد. او با وجود سن کم بیشتر از صد بازی برای 

لورکوزن انجام داده و 26 گل نیز برای آن ها به ثمر رسانده است.

دکالنرایس5
وست هام - 64/2 میلیون یورو

پدیده دیگر فوتبال انگلیس در لندن حضور دارد. دکالن 
رایس همین االن به عنوان یکی از ستاره های چکش ها خود 
را مطرح کرده و مدت زمان اندک دیگر این بازیکن 2۰ ساله 

را در تیم های بزرگ تر از وست هام خواهیم دید.

جاستینکالیورت8
  رم - 44/3 میلیون یورو

پسر اسطوره فوتبال هلند شــاید در چند وقت گذشته 
نتوانسته مانند ابتدای دوران فوتبالش همگان را غافلگیر 
کند و زمان های ســختی را در ایتالیا می گذراند، اما هنوز 
توانایی های باالی او هر از چند گاهی در تیم رم دیده می شود. 

هی
دال

عب
ی 

 عل
س :

عک

جیانلوئیجیدوناروما6
آث میالن - 59/4 میلیون یورو

از او به عنوان جانشین بی چون و چرای بوفون نام می برند. 
شاید او نتوانسته پیشرفت خود را آنگونه که انتظار می رفت 
ادامه دهد اما 16۰ بار پوشــیدن پیراهن آث میالن تا سن 2۰ 

سالگی نشان می دهد که چه توانایی های باالیی دارد.
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فرهنگ و هنر

پرویز شیخ طادی درباره شفاف سازی و اعالم بودجه های سینمایی در گفت و گو با قدس:

دستفیلمسازانمدعیاستقاللرومیشود
صبا کریمی: یک کارگردان ســینما معتقد اســت، شفاف ســازی و 
اعالم بودجه های ســینمایی فارغ از اینکه دســت مدعیان اســتقالل 
در فیلمســازی را رو می کند، ســبب افزایش فضای اعتماد و صداقت در بین 

سینماگران می شود.
پرویز شــیخ طادی فیلمنامه نویس و کارگردان سینما در گفت و گو با خبرنگار 
قدس  با اشــاره به اینکه ما نیازمند طرح هایی هســتیم کــه تمام و کمال به 
مرحله اجرایی شــدن برســند، اظهار کرد: به اعتقاد من شفاف سازی در حوزه 
هزینه کرد بودجه در ســینما باید به صورت کامل و جامع انجام شود، نه اینکه 
این اطالع رســانی را فقط محدود به اعالم میــزان دریافت بودجه کنیم. این ها 
کفایت نمی کند، بلکه در یک شفاف ســازی درســت و کارآمد باید هزینه هایی 
که طی یک ســال مصروف موارد مختلف شــده، همراه با دالیل هزینه کرد آن 

مشخص شود.
وی در ادامــه افزود: چراکه در غیر این صورت هر نوع اطالع رســانی تنها یک 
بعد نمایشــی گرفته و قطعاً اثربخشی الزم را ندارد، اما اگر بتوان سینماگران را 
هم در جریان هزینه کرد قرار داد و یک حسابرســی هم انجام شــود این اتفاق 
مؤثر خواهد بود. صرف اعالم یک عدد به جامعه فیلمسازی کمکی نمی کند، اما 
اگر تراز آن مشخص شود آن زمان می توان آن را در اختیار دفاتر فیلمسازی و 

تهیه کنندگان قرار داد و این روند کامل خواهد شد.
این کارگردان تأکید کرد: نکته دیگری که باید به آن اشــاره کنم این است که 
پیش از اعالم این مسئله که چه هزینه هایی صورت گرفته، بهتر است هر سال 
اعالم شــود که چقدر بودجه داریم و میزان این پول از ســال پیش مشخص و 
تکلیف معلوم باشــد که چه مقدار هزینه برای چه ژانرهایی در نظر گرفته شده 

است، این مسئله مسیر روشنی هم روبه روی فیلمسازان قرار می دهد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به یکــی از مهم ترین مزیت های طرح 
شفاف ســازی اشــاره کرد و افزود: به نظرم کلیت این طــرح یک امتیاز مثبت 
دارد و آن هم این اســت که بســیاری که مدعی هســتند بودجه ای از دولت 
برای ســاخت فیلمشان دریافت نکرده اند، دستشــان رو می شود. خیلی ها ادعا 
می کنند که مســتقل هســتند و هیچ بودجه ای از دولت دریافت نمی کنند و 
کاماًل در اســتتار اپوزیســیون قرار گرفتند. این شفاف سازی سبب می شود که 
ماهیتشــان معلوم و مشخص شود که برخالف گفته هایشان اتفاقاً از دولت پول 
هم می گیرند و هر فیلمی هم که می خواهند می سازند. به نظرم این مهم ترین 
مزیت این سیاست جدید اســت، به شرط آنکه واقعاً در عمل چنین چیزی را 

ببینیم و با یک طرح نیمه شفاف روبه رو نشویم.
شــیخ طادی تصریح کرد: از ســوی دیگر این شفاف ســازی فضای صداقت و 

اعتماد را در ســینما ارتقا می دهد، چرا که همه چیز با ســند و مدرک اســت 
و برای بودجه های اختصاص داده شــده تعیین تکلیف می شــود؛ در حالی که 
این سیاســت اگر بدرستی اجرا نشــود آفت بزرگی با خود به همراه می آورد و 
بشــدت حساس و آسیب پذیر می شــود و موجب بی  اعتمادی بیشترمی شود تا 

اعتمادسازی. به همین علت باید با حساسیت با این اتفاق برخورد کرد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: به نظرم اگر ســازمان سینمایی را به طور دقیق 
رصد کنیم و این بررسی در نظام مالی فرهنگی کشور به صورت یک رویه شود 
و البته با دقت هم اتفاق بیفتد، خیلی از موانع و مشــکالت مشخص می شوند 
و بخوبی می توانیم ببینیم که این پول ها کجا متورم و مســدود شــده اســت. 
درحقیقت مــا نیازمند چنین نگاه کالنی در حوزه شفاف ســازی و رصد همه 

اتفاقات در یک اتاق شیشه ای هستیم.

سینما

پاسخ به چهار سؤال
 د رباره »پس از بیست سال«

1- رمان تاریخی و نوشتن از شخصیت های بزرگ
پرد اختن به شخصیت های بزرگ تاریخی و مشــهور د ر امری مانند  رمان، 
همیشه ســخت و بغرنج بود ه است؛ چرا که مستند ات پیرامون آن شخص، 
رمان را امری بیهود ه می ســازد ؛ آن قد ر د رباره شــخص مشهور مستند ات 
تاریخــی وجود  د ارد  که اد بیات را محکوم تاریخ می گرد اند  و واقعیت، روایِت 
شخصِی نویســند ه از حقیقت را به محاق خواهد  برد ؛ مگر آنکه شخصیت 
مشهور باوجود  شهره بود ن، د ر ابهام قرار بگیرد  و تاریِخ پیراموِن آن، چند ان 
متناقض و مبهم باشد  که د ر اذهان مرد م، خطوط تاریک و مبهم برای ایجاد  
یک روایت شخصی ممکن شود ، بلکه نویسند ه از معبر خطوط مبهم، تاریک 
و متناقض، فرصتی برای روایت شخصی اش بیابد  و رمان را به سامان برساند . 
راه د یگر آن است که رمان از ذات خویش فاصله بگیرد  و به خد مت تاریخ د ر 
بیاید . د ر این هنگام باید  به این پرســش پاسخ د اد  چه نیازی به رمان است؟ 

بگذاریم تاریخ راه خود ش را د ر زند گینامه و صورت شفاهی اش اد امه بد هد .
امر آن وقت د شوار می شود  که بزرگی شخصیت، روایِت شخصِی نویسند ه 
را تحقیر کند . هر کس د رباره رسول خد ا رمان بنویسد  و بخواهد  از حاالت 
و احساسات پیامبر سخنی به میان آورد  خود ش را د ر مهلکه اد بِی بزرگی 
قرار د اد ه است، چرا که پی برد ن به احساساِت شخصِی پیامبر، کار بسیار 
سخت و مشکلی ا ست و مخاطب مد ام د ر خود  این ند ا را باید  خفه گرد اند  
که: از کجا پیامبر این چنین احساســی د اشته است؟ و مگر اصالً د رباره 
شخصی مثل پیامبر خد ا می توان این گونه د م از احساسات شخصی زد ...؟

نه تنها از پیامبران و امامان نمی توان این گونه سخن گفت که د رباره شهد ا 
و اولیاء اهلل نیز این مسائل وجود  د ارد .

پس چاره چیســت؟ چاره را د ر رمانی مثل »پس از بیست سال« سلمان 
کد یور می توان یافت؛ د ست کم نشانه هایی از آن آشکار می شود . 

نویسند ه شخصیتی را خلق کرد ه است که د ر تاریخ نبود ه و این شخصیت 
را د ر معرکه ها قرار د اد ه و از او برای خلق رمان استفاد ه کرد ه است.

اگر منصفانه بنگریم سلمان کد یور را د ر این امر موفق می یابیم. او د اهیانه 
د ریافته که در رمان پرد اختن مســتقیم به حاد ثه ای مانند  صفین و بعد  
ارتباط آن با کربال غیرممکن است، پس شخصیتی مانند  سلیم بن هشام 
بن مالک را می آفریند  و د ر وجود  او امر تاریخی را به بوته آزمایش می نهد  

و انصافاً از این آزموِن رماِن تاریخی سربلند  بیرون می آید .

2.»پس از بیست سال« کشــاند ن انسان معاصر به صحنه های 
تاریخی جنگ صفین است. چگونه ممکن است انسانی د ر قرن 
پانزدهم هجری بتواند  د ر قرن اول هجری زیست کند  و د ر آنجا به 

کوره حواد ث آزمود ه شود ؟
حقیقت امر آن است که اگر نبود  جد ال د ائمی خیر و شر، و اگر نبود  سنت 
خد اوند  که اهل ایمان را به ائمه بیازماید ، هرگز رشــته پیوند ی بین ما و 
14 قرن پیش از ما برقرار نمی شد . از این رهگذر است که وجوب خواند ن 
رمانی مثل» پس از بیست سال« آشکار می شود . تمام تاریخ از زمان ظهور 
حضرت آد م تاکنون یکسره محل آزمون بنی آد م بود ه است. خواند ن پس از 
بیست سال، این تاریخ را )تاریخ مبارزه خیر و شر( د ر صفین جمع می آورد  
و ما را از حجاب های زمانه رها می کند  و به معرکه ای می برد  که خیر و شر 
ظهور بیشتری د ارند ؛ تا که ما با حضورمان د ر آن تاریخ، اکنونمان را نقد  

کنیم و بد انیم کجاِی تاریخ ایستاد ه ایم. 
شاید  که خواند ن پس از بیست سال، هر یک سال یک بار الزم بیاید ، چرا 
که انسان اهل ذکر و تذکر است. اگر تاریخ ما را متذکر نکند  به هیچ کاری 
نمی آید ، مگر اظهار فضل و سیاســی بازی. پس از بیست سال را نباید  به 
مثابه یک رمان سرگرم کنند ه یا چیزی که بر اطالعات تاریخی مان بیفزاید ، 
خواند ، بلکه باید  با قلوبمان با آن رو به رو شد  و خود  را همراه سلیم بن هشام 

به معرکه ها افکند  و آزمود .
آن که شیرینی گند م رِی را د رک نکرد ه باشد ، نمی تواند  بفهمد  که عمر سعد  
د ر چه د و راهی سختی شکست خورد ه است و آن که حال هشام بن مالک 
د ر قبال یمن و باقی فریفتگاِن وعد ه های پوچ معاویه را د رنیابد ، د ر مبارزه 
با نفس خواهد  شکست. جان ما معرکه شمر و عمرسعد  و هشام و سلیم و 

مالک اشتر و... است، معرکه ای که مجال ظهور نیافته است.

3- شعارزد گی آفت هنر انقالب است. راه گریز از شعارزد گی چیست؟ 
نمی د انــم. گویــا د ر این باره نمی توان حکم کلی د اد . اما ســلمان کد یور د ر 
این رمان چند  راه را برای گریز از شــعارزد گی آزمود ه است. یکی اتفاقات و 
معرکه های بسیار است. اتفاقاتی که شخصیت ها گاه د ر آن شکست می خورند  
و گاه سربلند  بیرون می آیند  و البته همین امر سبب باورپذیرتر کرد ن رمان 
و پیوند  بیشتر خوانند ه با رمان شد ه است. د وم، عد م ثبات شخصیت هاست. 
حکایت و قصه با رمان توفیر د ارد . مهم ترین فرق بین حکایت و قصه با رمان 
همین ثبات و الیتغیر بود ن شخصیت هاســت. د ر رمان، شخصیت ها متأثر 
می شوند ، د ر بند  احساســات و حواد ث گیر می افتند  و متأصل، اند وهناک، 
رنج کشید ه، پیروز و خوشحال می شوند . د ر حقیقت رمان، جایی است برای 

انسان های عاد ی و قشر خاکستری. 

4-رمان در این حجم چه قدر جذابیت دارد؟ 
وقتی خواند ن »پس از بیست سال« را آغاز کرد م، گمان نمی کرد م تمامش 
کنم، چرا که حجیم بود  و به نظر می رسید  رمان اول یک نویسند ه نباید  د ر 
این حجم جذابیتی د اشته باشد ؛ اما پس از 20 صفحه، پس از بیست سال 

سبب شد  تمامی کتاب هایم را کنار بگذارم و د و روزه بخوانمش.

گفت وگو با رؤیا شاه حسین زاده، به بهانه تازه ترین اثرش »ابری که از مقابل ماه می گذرد« 

زبان پیچیده از تأثیرگذاری شعر می کاهد 

فرهنگ و هنر: مدیر گروه جنگ سیما و نویسنده سریال »مختارنامه« تشییع شد. 
به نقل از روابط عمومی صداوســیما، ابراهیم ســلطانی فر کارگــردان فیلم »تویی که 
نمی شــناختمت« روز شنبه )21 اردیبهشت( در بیمارســتان الله تهران درگذشت. 
ســلطانی فر متولد 1332 تهران، دانش آموخته سینما از دانشگاه هنر بود. وی فعالیت 
سینمایی خود را با تهیه کنندگی فیلم های کوتاه آغاز کرد. نگارش فیلمنامه اولیه سریال 
»مختارنامه« هم از دیگر سوابق وی در عرصه تلویزیون است. در دوره مدیریت وی در 
تأمین برنامه خارجی سیما سریال های خوب و مؤثری از تلویزیون پخش شد؛ »ارتش 
سری« و »لبه تاریکی« دو نمونه از آن ها بوده است.  از دیگر سوابق مرحوم سلطانی فر 
می توان به نویســندگی و کارگردانی سریال »آتش و شــبنم«، »رؤیای مرد مرده« 
و »اجاق های شعله ور«، مستند داســتانی »سرزمین رنگین کمان« و همچنین تهیه 
مســتند فاخری درباره جانبازان و معلوالن پارالمپیک لندن اشاره کرد. نویسندگی 
انیمیشــن »مروارید ســرخ« و »قصه های مرزبان نامه« از دیگر کارهای وی اســت. 
مراســم تشییع مرحوم ســلطانی فر،  امروز 23 اردیبهشــت ماه ساعت 9 صبح از 

ساختمان شماره 2 خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان برگزار می شود.

فرهنــگ و هنر: حال خبرنگار مجروح شــبکه الکوثر که روز جمعه به دســت 
تروریست ها در سوریه بشدت زخمی شده بود، رو به بهبود است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خبرنگار زخمی شده شبکه الکوثر که روز جمعه 
به دست تروریست ها در منطقه »کفر نبوده«  در ریف استان »حماه« سوریه بشدت 

زخمی شده بود، رو به بهبود است.
»صهیب المصری« خبرنگار شــبکه الکوثر که روز جمعه 20 اردیبهشــت، هنگام 
پوشــش عملیات در جبهه شمال غرب اســتان حماه سوریه بر اثر اصابت ترکش 
به ناحیه سر و سینه بشــدت زخمی شد، پس از چند عمل جراحی از کما خارج 

شده است.
وی بر اثر ترکش خمپاره تروریست ها از ناحیه سینه و دست راست بشدت مجروح 
شد و پس از زخمی شدن به بیمارستانی در مرکز »حماه« انتقال داده شد؛ پزشکان 

پس از پنج ساعت تالش، توانستند رگ های شریانی وی را ترمیم کنند.
گفتنی اســت مادر »صهیــب المصری« در ســال 201۵ بر اثر ســقوط خمپاره 

تروریست ها در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل شده بود.

سیما

سیما

مراسم تشییع 
محمد ابراهیم سلطانی فر

 برگزار می شود 

آخرین وضعیت جسمانی 
خبرنگار مجروح 

شبکه الکوثر 

فرهنگ و هنر: مســتند کوتاه »در کنار هم« که بتازگی آماده نمایش شــده است، از 
دوستی مردم ایران و مردم افغانستان می گوید. به نقل از روابط عمومی سازمان هنری 
رسانه ای اوج، مســتند کوتاه »در کنار هم« به تهیه کنندگی و کارگردانی سیدمجتبی 
خیام الحسینی آماده نمایش شد. این مستند به موضوع دوستی ایرانی ها و افغانستانی ها 

می پردازد و این موضوع را در فضای یک کارخانه تولید پوشاک دنبال می کند.
سیدمجتبی خیام الحسینی درباره ساخت مستند »در کنار هم« گفت: اصفهان پس از 
تهران، دومین شهری است که تعداد زیادی از اتباع افغانستانی در آن زندگی می کنند. 
حتی شــهدای مدافع حرم افغانستانی در شهر اصفهان بیشتر از سایر شهرهای کشور 
اســت. وی ادامه داد: حضور اتباع افغانستانی در شهر اصفهان سبب ایجاد دوستی بین 
ایرانی ها و افغانستانی ها شده و این فضای دوستی حتی در مشاغل مختلف بین دو ملیت 
وجود دارد. این فضای دوستی به نوعی سوژه ای شد برای ساخت مستند »در کنار هم« 
و ما تالش کردیم این فضای دوستی بین مردم ایران و افغانستان را در یک کارخانه تولید 
کت و شلوار به تصویر بکشیم. بنابر این گزارش، مستند »در کنار هم« که یک مستند 2۵ 

دقیقه ای است، در شهر اصفهان تولید شده است و بزودی رونمایی می شود.

مستند

»در کنار هم« 
مستندی کوتاه از دوستی 

ایران و افغانستان

فرهنگ و هنر: مســعود فراستی مدعی شد : مهران مدیری با این هیوال سقوط 
خواهد کرد. مســعود فراســتی در برنامه تلویزیونی هفت بــه انتقاد از مهران 
مدیری پرداخت. وی با اشــاره به هیوال، ســریال جدید مهران مدیری عنوان 
کرد: »مهران مدیری با این هیوال، میوال، هشــت پا... هرچی، چنان ســقوطی 
کرده و چنان سقوطی خواهد کرد که هر چقدر بچه خوبی باشد هم  راه نجات 
ندارد . ســرمایه حاکم بر سرمایه دار میشــود و این قانون بازار است. دوستان 

نمی دانند که این فروش باعث شرمندگی خودشان می شود«.
این ســخن فراستی در مورد تازه ترین اثر مدیری  در شبکه نمایش خانگی بازتاب 
بســیاری در فضای مجازی داشت. پس از انتشــار این نقد، منتقدان دیگری نقد 
مسعود فراستی را بجا دانسته و عنوان کردند که مهران مدیری در این اثر به پایان 

کارش رسیده است. 
به نظر این منتقدان همراهی پیمان قاسم خانی در نقش فیلمنامه نویس و حضور 
فرهاد اصالنی هم کمکی به اثر جدید مهران مدیری نکرده است و باید سوت پایان 

را برای مهران مدیری نواخت.  

نمایش خانگی

انتقادهای تند
 مسعود فراستی

 از سریال »هیوال«

 فرهنــگ و هنر/خدیجــه زمانیان  رؤیا 
شاه حسین زاده یکی از شاعرانی است که اشعارش 
در فضای مجازی مورد اقبال مخاطب قرار گرفته 
و ســطرهای شعرش بین کاربران فضای مجازی 
دســت به دســت می شــود. او متولد 13۵6 در 
شهرستان ارومیه است. شاه حسین زاده چندین 
مجموعه شعر دارد که »آخرین مکتوب عاشقانه 
من«، »قرمز همیشــه انار نیســت«، »آوازی برای 
یک آدم آهنی« و »صدای زنگ در آمد« بخشــی 

از این آثار است.
شاه حســین زاده در زمینه کودک و نوجوان هم 
صاحب اثر اســت و آثاری برای این گروه ســنی 
دارد. او در سال 1396 موفق شد با مجموعه شعر 
»صدای زنگ درآمد« برنده مقام برتر بخش شعر 
بزرگساالن »دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر 

فجر« شود.
آخرین مجموعه او با عنوان »ابری که از مقابل ماه 
می گذرد« توســط نشر چشمه منتشر شد که در 
نمایشگاه امسال رونمایی و به مخاطب عرضه شد.

گفت وگوی ما را با این شاعر درباره این مجموعه و 
وضعیت شعر امروز بخوانید.

 در مورد »ابری که از مقابل ماه می گذرد« 
بتازگی منتشر شــده و در نمایشگاه  که 
امسال رونمایی شد، بگویید آیا این مجموعه 

هم ادامه مجموعه های پیشین شماست؟ 
مجموعــه »ابری که از مقابل مــاه می گذرد« در 
ادامه آثار قبلی، شــعر ســپید است و محتوایش 

همان مسائل انسانی و اجتماعی است.
آنچه در این کتاب بســیار پررنگ است »سؤال« 
است. پس از 40 سالگی انسان احساس می کند 
بخش زیادی از عمرش گذشته و باید تکلیفش را 
با دنیا، شعر و همه چیز روشن کند، او در مقابل 
دنیا ایســتاده تا از آن ســؤال کند. بنابراین روح 
پرسشگری در سراسر کتاب وجود دارد. برای من 
40 ســالگی مثل هفت سالگی پر از پرسش بود 
انگار پس از 40 سالگی تازه با دنیا روبه رو شدم و 
چیزهایی که ساده از کنارشان رد شدم برای من 
پر از ســؤال شده بود. عنوان کتاب را از نخستین 
شعر مجموعه انتخاب کردم. یک روز موقع غروب 
داشتم پیاده روی می کردم و ماه می خواست طلوع 
کند، ابری مقابل او ایستاده بود و من حس کردم 
آن ابر در آن شرایط که روبه روی ماه است و دارد 
به چشم های ماه نگاه می کند چه حسی را تجربه 
می کند و همین سبب شد سطر اول سروده شود 
»ابری که از مقابل ماه می گذرد / چه حسی دارد« 
و بندهای دیگر. وقتی این را در صفحه شخصی ام 
گذاشتم دایرکت من پر از سؤال شد که این شعر 
تمام نشده؟ اینکه این شعر توانسته بود تا این حد 

در ذهن مخاطب جاری شود برای من شیرین بود. 
به هر حال من با این مجموعه تجربه 40 سالگی ام 

را با دیگران به اشتراک گذاشتم.
افرادی که شــعرهای این مجموعه را خوانده اند 
حرکــت رو به جلویی در این شــعرها دیده اند و 
البته خودم این حس را داشته ام که من در کنده 
شدن از حاالت شــخصی و جهانی تر اندیشیدن 
موفق بوده ام. البته این تفکر را با جزئیات ملموس 
زندگی امروز بیان کــردن، راحت نبود، چون ما 
عادت کرده ایم مسائل پیچیده را با زبان پیچیده 
بگوییم و من فکر می کنم در این مجموعه موفق 
شده ام مسائل پیچیده را به ساده ترین زبان بگویم. 
من تالش کرده ام پیچیده ترین مســائل انسانی، 
اعتقــادی، عرفانی و اجتماعی را به ســاده ترین 

صورت و با استفاده از عناصر روزمره بیان کنم.

 به نظرتان استفاده شما از المان های خاص 
و آنچه مخاطب در روزمره با آن روبه رو است 

چقدر در جلب مخاطب تأثیر داشته است؟
یکی از من پرسیده بود شما می خواهید با آوردن 
عناصر و المان ها شعرتان را زنانه کنید، در حالی 
کــه چنین نبوده. من زن هســتم و در مورد هر 
چیزی نظر بدهم نظرم زنانه است، به هر حال شعر 
هم نوعی نظر دادن و بیان دیدگاه است و طبیعی 
است که من نظراتم را با عناصر مردانه بیان نکنم 
چون تجربه اینچنینی ندارم و طبیعی اســت با 
آنچه در زندگی روزمره با آن درگیرم صحبت کنم. 

این ربطی به زنانه بودن و مردانه بودن ندارد. اتفاقاً 
من اشعار کوتاهی دارم که بزودی به زبان ترکی- 
استانبولی منتشر می شود. پیش از این، من فکر 
می کردم در ترجمه، بخش زیادی از عاطفه از بین 
می رود، اما کســی که این شعر را ترجمه کرد به 
من گفت این شعرها را ترجمه کرده و هر جا آن ها 

را خوانده است برای ترک ها تأثیرگذار بوده، علت 
این مسئله همین است که من مفاهیم را پیچیده 
نکرده  و تالش نکرده ام برای بیان عاطفه و اندیشه 

دنبال عناصر دور از دسترس باشم.
مفاهیمی مثل مرگ، جدایی و تنهایی، مفاهیم 
عمیق انسانی اند که باید با زبان ساده مطرح شوند، 
چون زبان پیچیده ســبب می شود شعر براحتی 
ترجمه نشــود و در ترجمه با مشکل مواجه شود 

و تأثیرگذاری اش را از دست بدهد.

 شما جزو شاعرانی هستید که آثارتان در 
فضای مجازی مورد اقبال قرار گرفته است و 
حتی پیش از اینکه در جشنواره فجر جایزه 
بگیرید مردم آثار شما را می خواندند. فضای 
مجازی را چقدر در رشد شعر مؤثر می دانید؟ 
فضای مجازی در شناخته شدن شاعر سهم زیادی 
دارد. در این فضا ارتباط با مخاطب بسیار راحت 
است و سبب می شود شاعر راحت بازتاب آثارش 
را در جامعه ببیند، وقتی هم که بازتاب را می بیند 
هم انگیزه بیشتری برای نوشتن پیدا می کند و هم 
متوجه نقاط ضعف و قوت اثرش می شود. البته من 
زیاد اهل تئوری های ادبی نیستم و اعتقادی هم به 
آن ها ندارم، اما به نظرم ماندگاری یک شــاعر و 
شعر در جامعه ارتباط مستقیمی به مخاطب دارد 
و شاعری که نتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند 
حتی اگر بر اســاس نظر منتقدان آثارش خوب و 
تأثیرگذار باشد، مطمئناً شاعر خوبی نیست و شعر 

تأثیرگذاری نسروده است.
اما این فضا در فروش مجموعه های شعر تأثیر 
نداشته و شاید تأثیر معکوس هم داشته باشد، 
چون وقتی مخاطب اشــعار را در صفحه های 
شخصی شــاعر می بیند رغبتی نمی کند کتاب 
را بخرد. البته من شــاعری نیســتم که دنبال 
فروش کتاب باشــم و به شعر به عنوان درآمد 
نگاه نکرده ام. شــاعر بایــد کارخودش را بکند 
و به فکر کســب درآمد از شــعر نباشــد که 
اگر شــخصی چنین نگاهی به شــعر داشــته 
باشد،عمل غیرشــاعرانه ای مرتکب شده است. 
مــن هیچ وقت نمی روم در غرفه ناشــرانی که 
کتاب های من را می فروشــند پشت پیشخوان 
بایســتم و مردم را با حضــورم وادار به خرید 
کتابم کنم، به نظرم این کار واقعاً غیر شاعرانه 
است. شــعر اگر صداقت و عاطفه داشته باشد، 
همه جا مسیرش را پیدا می کند. من اگر ببینم 
شعری خوب است آن را به اشتراک می گذارم، 
چون با این شــرایط اقتصادی خیلی ها امکان 

خرید کتاب ندارند.
یکــی از آفت های فضای مجازی هم ارائه هر نوع 
شعری اســت بدون اینکه بر آن ها نظارتی انجام 

شود. هر چند زمان داور خوبی است و شعرهای 
خــوب از الک زمان می گذرند اما به هر حال نیاز 
به دیده شــدن سبب شده همه دست به شعر و 
دســت به قلم شــوند. البته شوهایی هم هست، 
بخصوص در شعر زنان، شاعران زن فکر می کنند 
اگر شعرشان را با تصویر رنگی شان منتشر کنند 

حتماً مخاطب پسند است.

 شما موفق به دریافت جایزه شعر فجر هم 
شده اید. جایزه های ادبی چقدر در معروفیت 
و شناساندن شاعر به جامعه کمک می کنند؟ 
اصاًل جایزه ها تأثیر ندارند. نخستین کتاب من 
در ســال 88 برگزیده جایزه گام اول شد. آن 
موقع کسی من را نمی شناخت اما کتابم دیده 
شد. اگرچه که گفتند نتیجه عوض شده و من 
کنار گذاشته شدم، اما به هر حال کارم توسط 
داوران دیده شد و اگر آن زمان فضای مجازی 
به این صورت بود حتماً این اتفاق را منتشــر 

می کردم تا بتوانم حق خودم را بگیرم.
از همین رو می گویم جشــنواره ها نه تنها تأثیر 
ندارند بلکه سبب می شــوند مقابل پای شاعر 
ســنگ اندازی هایی هم بشــود و گاهی برنده 
شــدن در جشــنواره ای برای شــاعر دردسر 
ایجاد می کنــد. اتفاقی که با برگزیده شــدن 
در جشــنواره شــعر فجر برای من رقم خورد. 
چون همه خودشــان را صاحب حق می دانند 
و فکــر می کننــد حقشــان ضایع شــده که 
برنده نشــده اند. وقتی من برنده شــدم برای 
من حاشیه ســازی هایی شــد، حتی شعرهای 
دهه های قبل را منتشــر کرده بودند تا نشان 
دهند شــاعر ضعیفی برنده این جایزه شــده 
اســت، در حالی که شاعر هر چه بیشتر پیش 
می رود شــعرش پخته تر می شود، اما منتقدان 
شــعرهای اول من را محل قضــاوت قرار داده 
بودند؛ البتــه این رفتارها بــرای من اهمیتی 

نداشت.

برش

فضای مجازی در شــناخته شدن 
شاعر ســهم زیادی دارد. در این 
فضا ارتباط با مخاطب بسیار راحت 
است و سبب می شود شاعر راحت 
بازتاب آثارش را در جامعه ببیند، 
وقتــی هم که بازتــاب را می بیند 
هم انگیزه بیشتری برای نوشتن 
پیــدا می کند و هــم متوجه نقاط 

ضعف و قوت اثرش می شود

نقد کتاب

محمد جواد  معینی
annotation@qudsonline.ir


	9
	10-11 new
	12 new

