
  هميشه پاى «آمد نيوز» در ميان است
اينكه  چپ هاى دانشــگاه تهران در تمام اين سال ها كجا 
بوده اند را ما هم مثل شما نمى دانيم، اما ماجراى جنجال 
جديد دانشگاه تهران از چند هفته پيش شروع مى شود. 
يعنى زمانى كه بيش از 2000 نفر از دانشجويان و استادان 
اين دانشگاه در نامه اى به رئيس دانشگاه، خواهان برخورد 
با دانشجويانى مى شــوند كه قوانين مربوط به پوشش و 
حجــاب را زير پا مى گذارند. اگرچه همان موقع اين نامه 
مورد اعتراض برخى از دانشجويان قرار مى گيرد، اما ماجرا 
مسكوت مى ماند تا اينكه با شــروع ماه رمضان دانشگاه 
تهران بخشنامه اى را در ارتباط با اين ماه منتشر مى كند. 
آن طور كه سرسنگى، معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
تهران مى گويد، در بخشنامه مربوط به ماه رمضان خبرى 
از قوانين جديد مربوط به حجاب و پوشش نيست و صرفاً 
در قوانين مربوط به مكان هايى اشــاره شده كه از سوى 
دانشگاه براى افرادى كه توان روزه گرفتن ندارند، در نظر 
گرفته شــده است. اما شايعه مى شود كه اين بخشنامه با 
نامه چند هفته پيش استادان و دانشجويان و قوانين مربوط 
به حجاب و پوشش ارتباط دارد! آن طور كه كاربران فضاى 
مجازى مى گويند، «انجمن اســالمى» از دانشگاه مجوز 
راهپيمايى و تجمع مى گيرد، اما اين تجمع با دخالت كانال 
«آمد نيوز» ماهيت  دانشجويى اش را از دست داده و تبديل 
به راهپيمايى دانشــجويان چپگرا عليه قوانين مربوط به 

حجاب و پوشش دانشجويى مى شود.

  شأن دانشجو را حفظ كنيد
 چپ هاى حاضــر در تجمع اما به جــز پارچه هاى قرمز 
رنگى كه بر صورتشان بسته بودند، هيچ قرابت ديگرى با 
 جريان هاى چپگرا نداشتند. از مرام و مسلكشان در شيوه 
اعتراض بگير تا كتك زدن دانشجويان مخالف! دست آخر 
هم نمايندگان معترضان مثالً چپگرا، در بيانيه شــان به 
معاونت فرهنگى و اجتماعى دانشگاه، از حضور نيروهاى 
حراســت زن در دانشــگاه و «نظامنامه اخالق حرفه اى 

دانشجويان» انتقاد مى كنند و تجمع پايان مى يابد! 
اگرچه  رسانه هايى از جنس «آمدنيوز» از تجمع دانشجويان 
دانشــگاه تهران حمايت كردند، اما بسيارى از  رسانه ها و 
جريان هــاى مجازى آن طرفى هــم از تجمع بى هدف 

دانشجويان شــاكى شدند. اين  رســانه ها و جريان هاى 
مجازى مى گوينــد در اوضاع كنونى كشــور، چيزهاى 
مهم ترى از قوانين پوشش دانشجويان براى اعتراض وجود 
دارد. يكــى از كاربران فضاى مجازى دراين باره نوشــته 
است: «بگذاريد بگويند دانشگاه مرده است. راكد بودن و 
مردن بهتر از  فعاليت هاى اينچنينى است. اين فعاليت ها و 
مطالبه ها را مقايسه كنيد با زمانى كه دانشگاه براى جامعه 
و مسائل مهم مملكت تعيين تكليف مى كرد».كاربر ديگرى 
هم نوشته است: «در اين اوضاع اقتصادى و سياسى، وقت 
اعتراض به قوانين مربوط به پوشش است؟ برخى طورى 
رفتار مى كنند كه انگار همه چيز حل شده و تنها مشكل 
مملكت پوشش دانشجويان است. شأن دانشجو را حفظ 
كنيد و دست برداريد از اين سطحى نگرى و لمپن بازى ها».
گذشته از اين  حرف ها اما تمام دانشگاه هاى دنيا متناسب 
با فرهنگ جامعه قوانين خاصى براى پوشش دانشجويان 
دارند كه در بسيارى از موارد حتى از قوانين دانشگاه هاى 

خودمان هم  سختگيرانه تر است!

  دانشگاه آكسفورد انگليس
در دانشــگاه آكســفورد اســتفاده از لباس باز، بدن نما و 
مدل هاى افراطى ممنوع است. مو بايد رنگ طبيعى داشته 
باشــد و بلند كردن و مدل هــاى غيرمتعارف موها مجاز 
نيست و ريش ها هم بايد كوتاه و مرتّب باشند. خالكوبى 
ممنوع است و با خاطيان برخورد مى شود. دانشجويان بايد 
پوشش رسمى دانشگاه را كه معاون دانشگاه بعد از مشاوره 
با ديگر مســئوالن و اعمال صالحديدها مصّوب مى كند، 
رعايت نمايند. مردان بايد ظاهر مناســب و تميز داشته 
باشند؛ از كت و شلوار تيره، پيراهن سفيد ساده، كراوات 
و جوراب استفاده نمايند. ريش مدل دار، گوشواره و ديگر 

موارد مشابه غيرقابل پذيرش است!
لباس زنان در دانشگاه نبايد پشت باز يا آستين كوتاه باشد، 
دامن و شــلوارك نبايد باالتر از زانو باشد، هرگونه آرايش 
نامتعارف ممنوع است و زنان نيز بايد دامن تيره يا شلوار 

و بلوز سفيد بپوشند.

  دانشگاه «آدامز» آمريكا
در بخشنامه مربوط به قوانين پوشش اين دانشگاه آمده 

اســت كه: خالكوبى هاى در معرض ديد مجاز نيســت. 
جويــدن آدامس يا تنباكو در دانشــگاه ممنوع اســت! 
دانشــجويان حق ندارند جين آبى، عينك دودى، لباس 
رنگ  و رو رفته و يا پاره بپوشند. كلمات مبتذل و عبارات 
ركيك خيابانى پيگرد دارد. استفاده از موبايل ممنوع است 
و بايد در محوطه دانشــگاه خاموش نگه داشته شود! در 
مورد زنان موها بايد تميز و مرتب، باالى يقه بســته شده 
باشد و ناخن ها رنگ طبيعى و اندازه مناسب داشته باشند.

  دانشگاه هاروارد 
دانشــجويان موظفند در محيط خوابگاه و رستوران بلوز، 
پيراهن يا ژاكت يقه دار بپوشــند، پوشش شلوار آن ها هم 
بايد ضخيم بوده و بدون پارگى باشــد. پوشــيدن كفش 
چرمى يا متعارف در محيط دانشگاه و خوابگاه الزامى است. 
دانشجويان مرد كه در بعدازظهر شنبه و يكشنبه ها براى 
صرف شام بيرون مى روند، موظفند ژاكت يقه دار به همراه 
كراوات بپوشند و زنان هم بايد لباسى مناسب و شايسته 

داشته باشند.
در اين دانشــگاه دانشــجويان در طول شــبانه روز نظام 
و ضوابط پوششــى متفاوتى دارند. در تمام ايّام هفته در 
رســتوران و هنگام صرف ناهار مردان بايد يك ژاكت به 
همــراه كراوات بر تن كنند. زنان هم موظفند پوششــى 
مناسب كه شامل پيراهن يا لباس بلند و متعارف است، 
داشته باشند. جالب است بدانيد پوشيدن شلوار جين در 
محوطه دانشگاه هاروارد ممنوع است و لباس هاى چسبان، 
راحتى، بدنسازى، شورت ورزشى و شلوارك در هيچ زمانى 

و هيچ مكانى مجاز نيست.
اين فقط  گوشه اى از قوانين مربوط به پوشش دانشگاه هاى 
بزرگ دنيا اســت كه در آن ها خبرى از حجاب اجبارى و 
 بخشــنامه هاى ماه رمضان نيست، اما قوانينش در برخى 
موارد از قوانين  دانشــگاه هاى خودمان هم سختگيرانه تر 
اســت، ولى گروه هاى چپگرا در اين  دانشگاه ها تا به حال 
اعتراضى به اين قوانين سختگيرانه نداشته اند. نه فقط به 
اين خاطر كه نسبت به اصول، قواعد و ارزش هاى اوليه يك 
محيط آموزشى آگاهى دارند، بلكه اين دانشجوها احتماالً 
كارهاى مهم ترى از مطالبه پوشيدن شلوار فاق كوتاه در 

دانشگاه و محل تحصيلشان دارند!

  محمد تربت زاده  به قول يارو گفتنى «چپ هم چپ هاى قديم»! همان هايى 
كه عينك كائوچويى مى زدند و پيراهن چهارخانه گشــاد، شلوار يشمى و پوتين 
نظامى مى پوشــيدند. همان هايى كه عشق چريك بازى و مبارزه مسلحانه بودند. 
عشــق آتش بازى و خراب كارى و به قول خودشــان، خيلــى وقت ها مى زدند و 

مى سوزاندند بدون اينكه دليل خاصى داشته باشند. 
خودشــان را بچه كف خيابان مى دانســتند... بچه مولوى، شــوش، نازى آباد يا 
هر جاى ديگرى كه ته تهران محســوب شــود يا ته دنيا! كتاب  هاى «ماركس» 
و «لنيــن» را از بر بودنــد، براى «چگوارا» جان مى دادند و «مائو» را ســتايش 

مى كردند. جان به جانشان مى كردى، باز آخر هر بحثى را مى كشاندند به جهان 
سرمايه دارى، برايت از قشنگى هاى مرام اشتراكى مى گفتند و حرف هايشان را با 
چند ليچار آبدار به غرب و دنياى سرمايه دارى به پايان مى رساندند!  چپ هاى آن 
دوران اما انگار منقرض شده اند، پوست انداخته و نسل عوض  كرده اند و جايشان 
را داده اند به چپ نماهايى كه شلوار «اسليم فيت» مى پوشند با پوتين «گوچى»! 
دشــمنى با جهان سرمايه دارى را فراموش كرده اند، آرمان هايشان را گم كرده اند 
و ســطح مطالباتشان به پوشيدن شــلوار فاق كوتاه و مش كردن موهايشان در 

دانشگاه تنزل پيدا كرده است.

تهران نيست، پاريس است
پس از ســخنرانى رهبرانقــالب در جمع 
كارگزاران نظام، هشتگ #برخورد اراده ها 
در توييتر فارسى ترند شد. يكى از كاربران با 
بازنشر بخشى از سخنان رهبرى در اين باره 
نوشته است: « ترامپ مى گويد از وقتى من 
آمده ام هر جمعه در تهران راهپيمايى عليه 
نظام برگزار مى شود. به قول رهبرى اوالً روز 

جمعه نيست، بلكه شنبه است؛ ثانياً تهران نيست، بلكه پاريس است»!

عاشقاِن  جنگ  هاى بى پايان
در پى افزايش تنش ها ميان ايران و آمريكا، 
مردم اين كشور ضمن انتشار توييت  هايى 
 NoWarWithIran# هشــتگ  بــا 
خواستار پرهيز از جنگ با ايران شده اند. 
ماجرا آن قدر باال گرفته كه حاال هشتگ 
«نــه به جنگ با ايــران» در آمريكا ترند 
شده و افراد و گروه هاى مختلفى از جمله 

«برنى سندرز» كانديداي دموكرات انتخابات 2020 درباره اش توييت كرده اند. 
«برنى سندرز»، كانديداى احتمالى حزب دموكرات در انتخابات آينده رياست 
جمهورى آمريكا در توييتى نوشته است: «نه به جنگ با ايران! اين فاجعه اى 
تمام عيار خواهد بود. ما بايد ترامپ و مشاور امنيت ملى اش، جان بولتون - كه 

عاشق جنگ هاى بى پايان است - را متوقف كنيم».

روز نكبت!
چهاردهم ماه مى  ســال 1948 ميالدى 
حادثــه اى تلخ در تاريخ فلســطين روى 
داد كه موجب شد تا اين روز، يوم النكبه 
(روز مصيبــت) نام گرفت. اين روز يادآور 
روزهاى مهاجرت اجبارى مردم فلسطين 
و ورود يهوديــان از سراســر جهــان به 
سرزمين اشــغالى و به دنبال آن شهادت 

بيش از 15 هزار فلســطينى است. همزمان با فرا رســيدن اين روز كاربران 
فضاى مجازى هشتگ #پسا_اسرائيل را در توييتر فارسى داغ كردند. كاربرى 
در اين باره نوشته است: «ارتش رژيم صهيونيستى در سالروز اشغال فلسطين 
يا همان روز نكبت ضمن برگزارى  جشن هايى، كودكان را با انواع سالح هاى 
واقعى و شيوه هاى قتل فلسطينيان آشنا مى كند. نمى دونم چرا كسى اونجا 

متهم به آموزش خشونت نميشه»؟

ميز عادل و هندوانه فروش!
چندى پيش تصويرى در فضاى مجازى 
منتشر شد كه نشــان مى داد ميز عادل 
فردوسى پور در برنامه نود به يك هندوانه 
فروش، فروخته شــده است! اين تصوير 
واكنش هاى زيــادى به دنبال داشــت. 
حســين قهار، خبرنگار ورزشــى هم در 
واكنش به اين حواشى در توييتر نوشت: 

«ميز عادل فردوسى پور حاجت هم مى ده دخيل ببنديم بهش؟ يه جورى براى 
سرنوشت يك ميز و فروخته شدنش به يك هندوانه فروش روضه مى گيرين 
كه تو باور نمى گنجه. بابا دكور را خراب كردن و دادن رفته اين قدر حاشــيه 

نداره كه! بايد مى ذاشتنش موزه؟ يا نصب مى شد سر در صداوسيما»!

چو رسيد جان به جانان...
رقيه توسلى: ديروز ديدنى هاى 18 عيار ديدم. نيك مسلكانى كه گرد هم آمدند 
در ساعت دلدادگى و گلريزان كردند... مهربانيشان را با اهدناالصراط المستقيم 
ريختند روى دايره... مرام گذاشتند... از پِر شالشان، كيسه هاى زر حواله دادند. 
ياعلى گويان، رمضان را ريسه بستند... شهر را ريسه بستند... مريد سينه چاك 

شدند... غل و زنجير از دست و پاى عالم باز كردند.
اى سرسلسله عشق! از بهشت رمضان چه بگويم... از كلمات درخور كه گمشان 

كرده ام... از بهارى كه دستم آمده جز جمع عشاق نيست!

 ربنّا و رطب

مجاز آباد

رى
وذ

د ن
عو

س
: م

س 
عك

پنجشنبه  26 ارد يبهشت  1398

  10 رمضان 1440 

 16 مى 2019  سال سى و د وم

  شماره 8967 

 zend
egi@

qud
sonl

ine.ir 

12

رضا رويگرى در گفت و گو با  قدس :

نقش هاى سينما در دورهمى هاى شبانه تقسيم مى شود

مردود شدن در امتحان هاى ديگران
دنيا بودِن دنيا به اين است كه آدم را از كار اصلى اش باز دارد. ما مأمور به خودمانيم 
و موظفيم اين «خود» را مراقبت كنيم تا رشــد كند و بشود آنچه بايد بشود. ولى 
دنيا هزار و يك مسئله و مشغله پيش مى آورد تا آدم از خودش غافل شود. بخشى 
از ماجرا اين است كه آدم گرفتار امتحان هاى بيهوده مى شود. امتحان بيهوده اين 
اســت كه درگير چيزهايى مى شويم كه ربطى به ما ندارد. يادم است در سال اول 
ازدواجمان كه ســاعت ها گرفتار اضطراب امتحان بودم و هى غصه مى خوردم كه 
درســم را خوانده ام يا نخوانده ام و خالصه اينكه تجربه بسيار بدى بود، به يكباره 
بيدار شدم وديدم كه خواب مى ديده ام و من امتحان ندارم، همسرم امتحان دارد و 
اضطراب ايشان در عالم خواب به صورت اضطراب خودم درآمده است. آن خوشحالى 
خيلى به من چسبيد! واقعيت اين است كه خيلى از درگيرى هاى ما از همين سنخ 
است. ما گرفتار اضطراب امتحان هاى ديگران مى شويم. اينكه كسى نسبت به ما 
مثالً حسودى مى كند، امتحان اوست كه بدبختانه ما را هم درگير اضطراب مى كند 
و گاهى اين امتحان كه هيچ ربطى هم به ما ندارد موجب مى شود در عالم حقيقت 
ما هم مردود بشويم. شّر «وسواس الخناس» از اين چيزها هم دارد. شگفت آور به 
نظر مى رسد اما واقعاً مى شود كه ما در امتحان ديگران بازنده شويم! اگر ما مراقب 
خودمان باشيم مى توانيم به حسود هم كمك كنيم كه از امتحان خودش سربلند 
بيرون بيايد ولى اگر يادمان برود و غفلت كنيم امتحان او امتحان ما هم مى شود و 
ما خودمان را در اين امتحان مى بازيم. مدام سعى مى كنيم از خودمان دفاع كنيم 
و در بازى حسد او مى افتيم و به اين ترتيب بسادگى دچار مشكلى پيچيده و طنز 
مى شويم. وقتى از كسى رفتارى  بيهوده و بيخود ديديم بهترين كار اين است كه با 
كرامت برخورد كنيم. برخورد باكرامت ضمن كمك به اصالح طرف مقابل، ما را از 

اين بازى غريب حفظ مى كند تا در امتحان ديگران بازنده نشويم. 
داشتن يك نصيحت كننده دلسوز، خيلى به آدم كمك مى كند كه در اين وضعيت 
قرار نگيرد. ناصح مشفق كسى است كه ما را از خواب غفلت بيدار مى كند و به ما 

خبر مى دهد كه اين امتحان ما نيست. بلكه امتحان رفيق يا دشمن ماست. 
واقعيت اين اســت كه اگر آدم مراقب خودش باشد بيشتر حوادث زندگى از اين 
سنخ اند. آدم مى تواند به جاى اينكه خودش را گرفتار كند هميشه در حال كمك 
به گرفتاران باشد. بزرگ ترين كمك به گرفتاران هم اين است كه وجود ما درگير 
وضعيت آن ها نشــود، خودمان را نيك نگه داريم و بعد در اين اوضاع اســت كه 
مى توانيم با رعايت فاصله ايمنى به آن ها كمك كنيم. دنيا درياى آشفته اى است و 
نخستين وظيفه هر نجات غريقى اين است كه خودش غرق نشود آن وقت است كه 

مى تواند به ديگران كمك كند.

كليدها

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

زمزمه هاي تفرقه و شايعه
در همين نيمروز زمزمه هايي شنيدم كه مي گفتند: مردم شهر با هم بدند 
و به همديگر كمك نمي كنند... حتي صاحبخانه هم نمي آيد به نيروهاي 
جهادي كمك كند. در چنين جاهاي شلوغي، وجود حرف و حديث ها و 

پخش شايعات طبيعي است. 
هرچه بود ما خالف شــايعات را با چشم خودمان مي ديديم. از صبح كه 
در اين خانه كار را شــروع كرديم هم پســر و هم داماد خانواده در كنار 
ما مشغول بودند. قوي ترين شايعه هم اين بود كه مردم مي گفتند: «آب 
ســدهاي باالدســت را رها كرده اند... وگرنه هر چقدر هم كه باران بيايد 
و رودخانه طغيان كند ســيلي به اين بزرگي نمي شــود...»! البته وقتى 

مي پرسيدم كدام سدها، هيچ كس نمي دانست و اسم سدي را نمي برد.
در تشريح موقعيت منطقه ســيل زده بايد بگويم دايره اي را فرض كنيد 
كه مركزش معموالن اســت و سرتاسر محيطش را كوه ها و تپه ها احاطه 
كرده اند. رودخانه كشــكان مانند قطري از سمت غربي اين مركز (شهر) 

مي گذرد. 
كشكان را نمي دانم از كجا مي آيد اما بعد از عبور از البه الي رشته كوه هاي 
زاگرس و استان لرســتان، وارد دشت خوزستان مي شود. طغيان همين 
رودخانه بخش هايي از پلدختر، معموالن و ده ها روستاي مسيرش را برده 

و يا تخريب كرده بود. 
معموالً مانند همه روســتاهاي تازه شهر شده يك بلوار اصلي داشت كه 
شهر را به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم مي كرد. تقريباً دو سوم شهر 
در باالي بلوار (قسمت شرقي) پهن شده بود و يك سوم ديگر، زير بلوار. 

همه ادارات دولتي هم در باالي بلوار قرار داشتند. 
حاشــيه بلوار در دو طرف، بازار شــهر بود و مغازه ها كنار هم صف بسته 
بودند. كوچه هاي ســمت شرقي بلوار، سربااليي و سمت غربي، سرازيري 
بود. بعد از بلوار با شــيب نســبتاً تندي، حدود 150 - 100 متر كه به 
ســمت پايين مي رفتي خيابان بعدي بود. تازه پله ها شروع مي شد؛ بايد 
20 پله جانانه را پايين مي رفتي تا به خيابان پايين تر برسي. در واقع سه 
خيابان به صورت موازي در ســه طبقه كنار هم قرار داشتند. پايين ترين 
خيابان، اســمش «انقالب» بود. از نظر طبقاتي هم، جنوب شهري هاي 

معموالن، ساكنان خيابان و كوچه هاي انقالب بودند. 
از خيابــان انقالب تا لب رودخانه هم حدود 100 تا 150 متر فاصله بود. 
ســيل از لب رودخانه هجوم آورده و سرتاسر خيابان انقالب را نورديده 
بود. براســاس آنچه اعالم شــده در اين منطقه حدود 500 - 400 خانه 

تخريب شده و يا آسيب ديده بود.

قسمت هشتمشاهد عينى- قسمت هشتم

  تك  نگارى هاى على نور آبادى از  سفر به «معموالن»
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ورزش
ناكام بزرگ اين فصل فوتبال ايران

تراكتور لوكس، چيزى درو  نكرد

جلسه مدال آوران معترض با داورزنى 

كار به حراج مدال ها 
مقابل مجلس مى كشد؟

استقالل آبستن حوادث عجيب و غريبى است

خداحافظى خسرو 
مقابل  سپيدرود

ناكامى اســتقالل در ادامه همكارى با وينفرد شفر و اخراج 
بدون قيد و شــرط او شرايط اين باشگاه 
ليــگ برترى را بشــدت مختل كرد تا 
دوباره هواداران استقالل شاهد موجى 
از اتفاقات حاشيه اى باشند. با انتخاب 
موقــت فرهاد مجيــدى و وعده هاى 
اســتخدام  بــر  مبنــى  مديرعامــل 
ســرمربى بزرگ خارجى تصور مى رفت 
حواشى مديريتى باشــگاه كاهش يابد 
اما انتقادهاى منتقدان سرشــناس 
موجب شد كه استقالل همچنان 
گرفتار باقى بمانــد. توقف مقابل 
نفت آبادان و از بين رفتن شانس 
قهرمانــى، كار را بــراى فتحى و 
خطير سخت تر كرد. ماجرا تا ...

سير تا پياِز حواشى اخير دانشگاه تهران

 چپ ها «برند» نمى پوشند!

مشهدى ها به دنبال آسيا در تبريز

جام در جم باال مى رود؟
10
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حمید رضا خداشناس: قطار لیگ برتر فوتبال کشورمان 
در حالی امشب به ایستگاه پایانی می رسد که اوج هیجان در 
باال و پایین جدول همچنان ادامه دارد و دو تیم برای قهرمانی، 
سه تیم برای کسب سهمیه و دو تیم دیگر برای بقا در لیگ 
برتر با هم می جنگند. اما بدون شک در بازی های این هفته 
که از ساعت ۲۱:۳۰ به صورت همزمان برگزار می شود همه 
نگاه ها به اصفهان و شــهر جم خواهد بود؛ جایی که  دو تیم 
پرسپولیس و سپاهان برای رسیدن به مقام قهرمانی رقابت 
تنگاتنگی را با رقیبانشان خواهند داشت. از سوی دیگر تالش 
استقالل، پدیده و تراکتور برای کسب سهمیه آسیا در این 
هفته دیدنی خواهد بود. با هم نگاهی داریم به مهم ترین بازی 

های این هفته.

شور قهرمانی در اصفهان و جم
امشب در حالی که هواداران سپاهان نظاره گر بازی تیمشان 
در نقش جهان خواهند بود طرفداران پرسپولیس چشمشان 
به شهر جم است تا اگر اتفاق خاصی نیفتد سومین قهرمانی 
متوالی تیمشان را جشن بگیرند. شاگردان برانکو در حالی 
در آخرین هفته رقابت های لیگ برتر برای کسب عنوان 
قهرمانی راهی جم شده اند که شاید با کمی تمرکز و دقت 
بیشتر می توانستند در یکی دو هفته پیش خیالشان را از 

قهرمانی راحت کنند، ولی در چهارهفته گذشته شاگردان 
برانکو چهار تساوی پی در پی را کسب کردند تا حاال مجبور 
باشــند برای قهرمانی در هوای گرم جــم و مقابل پارس 
جنوبی به آب و آتش بزنند، هر چند کسب تساوی در این 
بازی ســرخ ها را به عنوان نخســت لیگ برتر می رساند، 
ولی بازی خوب شــاگردان تارتار هفته گذشته در تبریز و 
متوقف کردن تراکتور مقابل چشــم هوادارانش و از سوی 
دیگر تعیین کننده بودن این بازی سبب نگرانی هواداران 
پرسپولیس شده است، بخصوص اینکه مهدی تارتار اعالم 
کرده با تمام توان مقابل پرسپولیس بازی خواهد کرد زیرا 
نمی خواهد شرافت خودش ومکتب پرسپولیس را زیر سؤال 
ببرد.  پرسپولیس هم اگر می خواهد قهرمان شود باید از تیم 
پارس جنوبی امتیاز بگیرد تا جام را در شهر جم باالی سر 
ببرد. در غیر این صورت با توجه به بازی آسان سپاهان در 
اصفهان مقابل استقالل خوزستان که پیروزی شاگردان 
قلعه نویی در این دیدار حتمی به نظر می رســد، آن وقت 
در یک گردش ۱8۰ درجه ای جــام قهرمانی در اصفهان 
بر روی دســت شــاگردان ژنرال خواهد رفت و شاگردان 
برانکو در آخرین هفته لیگ ناکام ترین تیم رقابت ها لقب 
خواهند گرفت. قلعه نویی و شاگردانش فقط امیدوارند که 

پرسپولیس مقابل پارس جنوبی بازنده شود.

توزیع سهمیه در تبریز، اهواز و تهران
از حساسیت دو بازی تعیین کننده قهرمان که بیرون بیاییم، به 
سه بازی حساس دیگر در این هفته خواهیم رسید که دو تیم 
از بین آن ها موفق به کسب سهمیه آسیا خواهند شد که بی 
شک در بین تیم های استقالل، شهر خودرو و تراکتورسازی کار 
استقالل برای کسب سهمیه راحت تر خواهد بود و کار شاگردان 
گل محمدی تا حدودی دشــوار به نظر می رسد. شاگردان 
فرهاد مجیدی که اگر اشتباه داوری در بازی با صنعت نفت 
گریبانگیرشان نمی شد، حاال برای قهرمانی رقابت می کردند 
در این هفته برای تثبیت جایگاه سومشان و کسب سهمیه آسیا 
باید به مصاف تیمی بروند که پیروزی در این بازی از نان شب 
هم برایشان واجب تر است. سپید رود رشت هنوز شانس بقا در 
لیگ را دارد و با شکست استقالل در آزادی و از سوی دیگر نتیجه 
نگرفتن نفت مسجد سلیمان مقابل ذوب آهن می تواند یکی از 
تیم های خوشبخت لیگ در هفته  آخر باشد، اما این اتفاق اصاًل 
به مذاق هواداران ناراحت استقالل خوش نخواهد آمد و از فرهاد 
و تیمشان فقط پیروزی می خواهند. آبی پوشان شانس نایب 
قهرمانی هم دارند به شرطی که برادر کوچک تر آن ها از سپاهان 

امتیاز بگیرد که احتمالش کم است.

عبوراز مهاجری برای رسیدن به آسیا
با کیفیت ترین تیم لیگ برتر امشــب یک گام تا رسیدن به 
آسیا فاصله دارد و امیدوار است نتیجه تالش این فصل خود را 
با شکست ماشین ســازی در تبریز و کسب سهمیه رقم بزند. 
شاگردان یحیی که فصل خوبی را پشت سرگذاشتند و اگر کمی 
خوش شانس تر بودند و اشتباهات داوری چند امتیاز حساس 
را از آن ها نمی گرفت، در این هفته بی شــک برای قهرمانی 

می جنگیدند، در آخرین هفته رقابت های لیگ برتر امیدوار به 
کسب سهمیه آسیا هستند. بدون شک کسب سهمیه آسیا هم 
برای پدیده شهر خودرو که انصافاً با بازیکنان جوان و جویای نام 
کار بزرگی را در لیگ رقم زد، اتفاق بزرگی خواهد بود که مردم 
مشهد را هم راضی خواهد کرد. شهر خودرو برای رسیدن به این 
مهم در هفته آخر کار سختی را پیش رو دارد؛ تقابل با ماشین 
سازی تبریز که هفته پیش پرسپولیس را در تهران متوقف کرد، 
می تواند برای شــهر پدیده مشکل ساز شود؛ بخصوص وقتی 
بدانیم برادر بزرگ تر این تیم برای کسب سهمیه رقابت نزدیکی 
را با یاران گل محمدی دارد. تراکتور سازی در فاصله دو امتیازی 
شهر خودرو قرار گرفته و امشب باید در اهواز به مصاف فوالد برود 
و اگر موفق به کسب ســه امتیاز این بازی شود و از سوی دیگر 
شاگردان مهاجری پدیده را متوقف کنند آن گاه آخرین سهمیه 
لیگ قهرمانان آســیا به تبریز تعلق خواهد گرفت و شاگردان 
یحیی باید دست خالی راهی مشهد شوند؛ پس اگر شهرخودرو 
می خواهد نخستین تجربه آسیایی اش را کسب کند، چاره ای 

جز عبور از سر مربی مشهدی خود یعنی رضا مهاجری ندارد.

می توانستم جام های بیشتری نسبت به پپ داشته باشم
ورزش: ژوزه مورینیو که پس از اخراج شــدنش از سمت سرمربیگری تیم فوتبال 
منچستریونایتد دیگر هدایت تیمی را برعهده نداشته است، در گفت وگو با نشریه 
»اکیپ« فرانسه در مورد گواردیوال که با کســب ۲6 جام قهرمانی، یک جام از وی 
پیش افتاده، گفت: »اگــر من بعد از قهرمانی هایم در اروپا بــا پورتو و اینتر، در این 
تیم ها می ماندم و با آنها سوپرجام اروپا، ســوپرجام داخلی و جام جهانی باشگاه ها 
را هم می بردم، حاال ۳۱ جام داشتم. شــاید من آن موقع خیلی دغدغه آمار و ارقام 

را نداشتم.«

جیدون سانچو در حوالی منچستر
ورزش: بی بی سی مدعی شــد احتمال جدایی جیدون سانچو، پدیده جوان بوروسیا 
دورتموند از این تیم و پیوستنش به منچستریونایتد در تابستان پیش رو پنجاه- پنجاه 
است. گفته می شود سانچو عالقه زیادی برای بازی در منچستریونایتد دارد اما از طرف 
دیگر نمی خواهد فرصت بازی کردن در فصل آینده لیگ قهرمانان برای دورتموند به 
دلیل غیبت یونایتد در این مسابقات را نیز از دست بدهد. از طرف دیگر او نگرانی هایی 
نیز درخصوص وضعیت بی ثبات شیاطین سرخ در ذهن داشته اما اگر یونایتد حاضر 
باشد رقم حدود ۱۰۰میلیون یورویی برای او را پرداخت کند به جدایی فکر خواهد کرد.

عصبانیت آذربایجانی ها از مصاحبه کلوپ
ورزش: رئیس اتحادیه فوتبال آذربایجان، نسبت به انتقادهای یورگن کلوپ واکنش نشان 
داد. کلوپ چند روز قبل از برگزاری فینال های تیم انگلیسی در شهرهایی مانند باکو و مادرید 
انتقاد کرده اما الخان مادوف در پاسخ به سرمربی آلمانی می گوید: من از سخنان کلوپ 
ناراحت شدم و همیشه تصور می کردم او یک فرد بسیار مثبت است. البته همه ما می دانیم 
که کلوپ یک سرمربی بزرگ است. ولی من اصال با نظرات او مبنی بر اینکه فوتبال باید از 
لحاظ جغرافیایی محدود شود موافق نیستم. ما باید ارزش های فوتبال را ترویج داده و یکی 

از ارزش های اصلی ما گسترش مرزهای فوتبال و جهانی شدن آن است.

بایرن در فکر جذب لروی سانه
ورزش: به گزارش منابع خبری باشــگاه بایرن مونیخ مذاکره با منچسترسیتی 
درباره انتقال احتمالی لروی سانه، ستاره آلمانی این تیم در فصل تابستان را آغاز 
کرده است. بایرن مونیخ که در ســال ۲۰۱6 میالدی قصد جذب لروی سانه را 
داشت ولی به دلیل پیشنهاد باالتر منچسترسیتی او را از دست داد حاال با رفتن 
دو وینگر اصلی این تیم یعنی روبن و ریبری بار دیگر قصد جذب ستاره آلمانی 
را دارد و با منچسترســیتی درباره احتمال انتقال او به مونیخ در فصل تابستان 

وارد مذاکره شده است.

سینا حسینی:  ناکامــی استقالل در ادامه همکاری 
با وینفرد شــفر و اخراج بدون قید و شرط او شرایط 
این باشگاه لیگ برتری را بشدت مختل کرد تا دوباره 
هواداران استقالل شاهد موجی از اتفاقات حاشیه ای 
باشــند. با انتخاب موقت فرهاد مجیدی و وعده های 
مدیرعامل مبنی بر استخدام سرمربی بزرگ خارجی 
تصور می رفت حواشــی مدیریتی باشگاه کاهش یابد 
امــا انتقادهای منتقدان سرشــناس باعث شــد که 

استقالل همچنان گرفتار باقی بماند. 

استعفای خطیر
توقف مقابل نفــت آبــادان و از بین رفتن شــانس 
قهرمانــی کار را برای فتحی و خطیر ســخت تر کرد. 
ماجرا تا جایی پیش رفت که علی خطیر که این روزها 
آماج حمالت متعدد و مختلف از سوی منتقدان است 
از سمت خود اســتعفا داد و آن را تقدیم مدیرعامل 
باشــگاه کرد که بــا مخالفت فتحــی و هیئت مدیره 
باشگاه موضوع کنار رفتن معاون ماجراجوی استقالل 
بــه تعویق افتاد امــا انتقادهای صریــح منتقدان در 
ارتباط با این اتفاق شرایط را کاًل بدتر کرد تا حدی که 
آن ها مدعی شدند این مســئله یک سناریو تبلیغاتی 

بوده که معاون جوان باشــگاه استقالل برای تبرئه از 
اتهامات وارده آن را به اجرا در آورده است.

 خداحافظی حیدری
حاالهمــه امید فتحــی و همکارانش این اســت که 
بتوانند در هفته پایانی لیگ برتر با شکست سپیدرود 
در خانه به نوعی با هواداران شان آشتی کنند تا شاید 
فضای به وجود آمــده به این ترتیب برطرف شــود. 
استقاللی ها برای تشــویق هواداران شان به منظور 
حضور در اســتادیوم خداحافظی خســرو حیدری 
بازیکن اســتقالل را در ایــن روز اعــالم کردند تا با 
اســتفاده از کاریزمای این بازیکن بتوانند سکوهای 
بیشــتری را در ورزشــگاه بزرگ آزادی پر کنند تا 
همانند انتخاب فرهاد مجیدی عملکرد بحث برانگیز 

خود را زیر سایه این اتفاق پنهان کنند.

 ادامه چالش مالی
اما با وجود تمام این تالش ها اســتقالل برای ادامه 
 کار و ورود بــه فصــل جدیــد با مشــکالت فراوانی 
رو به رو هستند. هزینه های سنگین نقل و انتقاالت 
لیگ هجدهم کار را برای آبی پوشــان مشکل کرده 
است، از طرفی دیپورت وینفرد شــفر و همکارانش 
برای آن ها یک چالش مالی به دنبال خواهد داشــت 
از این رو آن ها به دنبال این هســتند با پول بدست 
آمده از ترانســفر صیادمنش و طارق فضا را به گونه 
ای مدیریت کنند کــه کمترین بحــران مالی برای 

مجموعه آن ها به وجود بیاید.
البته مشکالت استقالل به اینجا ختم نمی شود بلکه 
بزرگ ترین مانع و مشــکل از آنجا نشــأت می گیرد 
کــه وزارت ورزش آب پاکی را روی دســت فتحی و 
همکارانش در هیئت مدیره ریخته اســت که به هیچ 
عنوان به آن ها کمک مالی صــورت نخواهد گرفت و 
این باشگاه بایستی مشکل شــفر و همکارانش را به 

تنهایی حل کند.
بازیکنان اســتقالل ماه هاست که دســتمزد خود را 
از باشــگاه دریافت نکرده اند و به همین دلیل آن ها 
سه شنبه حاضر به شرکت در تمرینات نشدند. با این 
حال به گفته مباشری، مدیر اجرایی باشگاه استقالل 
بازیکنان این تیم ظرف امــروز و یا فردا ۲5 درصد از 
مطالبات خود را دریافت می کنند تا میزان دریافتی 

آن ها به 6۰ درصد برسد.

ورزش: تحصن مدال آوران آسیایی و پاراآسیایی مقابل 
وزارت ورزش و جوانــان کار خودش را کــرد و دیروز 
نمایندگان آن ها به دیــدار معاون وزیــر رفتند تا پای 
میز مذاکره بنشــینند. دعوای اصلی سر زمان پرداخت 
پاداش ها والبته تبدیل سکه ها به حواله بود که با توجه 
به قیمت سکه معضل بزرگی برای ورزشکاران و وزارت 

بوجود آورده است.
نشســت مدال آوران معتــرض بازی های آســیایی و 
پاراآســیایی جاکارتا با محمدرضا داورزنی و شــروین 
اســبقیان، معاونت ورزش حرفــه ای و قهرمانی وزارت 
ورزش و جوانان برگزار شــد کــه درآن افزایش پاداش 

ورزشکاران تا ظرف ۱۰ روز به تصویب دو گروه رسید.
در این نشست بهداد سلیمی، حســین کیهانی، امین 
بوداغی و رئیس فدراســیون جانبازان و معلوالن حاضر 
بودند که مســائل و مشــکالت مدال آوران بازی های 
آسیایی و پاراآســیایی را مطرح کرده و داورزنی تأکید 
کرد: 8۰ درصد از منابع مالی مربوط به پاداش مدال آوران 
تأمین شده و آن را به حساب فدراسیون ها واریز کردند. 
البته این منابع در حســاب فدراســیون ها بلوکه شده 
و فدراســیون ها تا زمان برگــزاری مراســم تجلیل از 

مدال آوران حق برداشت از آن را ندارند.
در این جلســه معاون وزیر تأکید کرد: تالش وزارت بر 
این اســت تا مبلغ پاداش ها را که به صورت حواله است 

افزایش دهند. 
نماینده های مدال آوران هم ُمصربودنــد که باید مبلغ 
حواله ها معادل سکه ها باشد که داورزنی در پاسخ گفت: 
تــالش وزارت افزایش مبلغ حواله هاســت، حال اینکه 
چقدر بتوانیم پاداش ها را افزایش دهیم تا ظرف ۱۰ روز 

آینده مشخص خواهد شد.
اما نکته مهم این جلسه تهدید نماینده های مدال آوران 

به کشاندن کار به مجلس بوده است. آن ها عنوان کردند 
اگر جواب قانع کننده ای وزارت به آن ها ندهد، به مجلس 

می روند.

پیگیری سلطانی فر 
در همین رابطــه پیمان نصیری مــدال آور دوومیدانی 
ایران در بازی هــای پاراآســیایی ۲۰۱8  گفت: در این 
نشست صحبت های زیادی درباره این پاداش ها مطرح 
کردیم و قرار شد تکلیف نهایی میزان پاداش  تا ۱۰ روز 
آینده مشخص شود. وی ادامه داد: طبق گفته مسئوالن، 
قسمت عمده ای از مبلغ مورد نیاز برای پرداخت پاداش ها 
تأمین شده و تکلیف باقیمانده آن نیز قرار است پس از 
دیدار مسعود سلطانی فر وزیر ورزش با محمدباقر نوبخت 
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 

مشخص شود.
نصیری گفت: امیدواریم در صورتی که سکه نمی دهند، 
حداقل مبلغ حواله ها را به اندازه  قیمت ســکه کنند تا 
ورزشکاران متضرر نشوند. به هر حال ما برای باال بردن 
پرچم ایران تالش می کنیم و انتظار داریم مسئوالن به 
وعده های خود عمل کنند. طبق گفته داورزنی، مبالغی 
برای پرداخت حواله ها به حســاب فدراسیون ها واریز 
شده و تالش خواهد شــد که این مبلغ بیشتر شود. وی 
همچنین وعده داد که وزارت ورزش تالش خود را برای 

تبدیل حواله ها به قیمت سکه انجام خواهد داد.
وی در پایان عنوان کرد: امیدواریم این اتفاق رخ بدهد تا 
ما با انگیزه بیشتری ادامه بدهیم. اگر قرار به عدم تحقق 
این وعده باشد، ورزشکاران حاضرند جلو مجلس بروند، 
مدال های خود را به حراج بگذارند و حتی در مراسم اهدای 
پادا ش ها نیز شــرکت نکنند. البته این کارها نه در شأن 
وزارت ورزش است و نه در شأن ورزشکاران و مدال آوران.

استقالل آبستن حوادث عجیب و غریبی است

خداحافظی خسرو   مقابل سپیدرود
جلسه مدال آوران معترض با داورزنی 

کار به حراج مدال ها مقابل مجلس می کشد؟ 

گزارش کوتاه

بررسی معادله سقوط؛ 
مأموریت غیرممکن در تهران

ورزش: معادله سقوط این فصل لیگ برتر، مثل فصل پیش 
نسبتا ساده بود. استقالل خوزســتان، خیلی زود خودش 
را از ســایر تیم ها جدا کرد و آماده رفتن به لیگ یک شد و 
تیم هایی مثل نساجی، ماشین ســازی و صنعت نفت هم 
چند هفته مانده به پایان لیگ خودشان را از منطقه سقوط 
دور کردند. در این شرایط، فقط دو تیم و یک سهمیه سقوط 
مانده است. بین سپیدرود و نفت مسجدسلیمان، یکی باید 
فصل بعد در لیگ یک به میدان برود. پیروزی سپیدرود در 
مسجد سلیمان، می توانست این تیم را در لیگ برتر ماندگار 
کند اما نفتی ها در دقیقه ۱۰۰، گل مســاوی را زدند. هفته 
پیش و در آخرین بازی خانگی هم ســپیدرود به نساجی 
باخت تا فرصت بعدی را هم از دست بدهد و شانسش برای 
ماندن، به حداقل برسد. هفته آخر لیگ، سپیدرود در تهران 
با استقالل و نفت مسجدسلیمان در خانه، روبه روی ذوب 
آهن قرار می گیرد. نفت در صورت پیروزی، با هر نتیجه ای 
در لیگ برتر باقی می ماند. هر چند که تا امروز هیچ بردی 
با فیروز کریمی نداشته است. با هر نتیجه ای غیر از پیروزی 
سپیدرود مقابل استقالل، باز هم بقای نفت قطعی می شود. 
سپیدرود یک امتیاز از نفت کمتر دارد و فاصله تفاضل دو تیم 
هم، ۱۰گل است. با این شرایط، معادله پایین جدول ساده 
به نظر می رسد. سپیدرود برای ماندن، حتما باید استقالل را 
در ورزشگاه آزادی ببرد و نفت مسجدسلیمان در خانه، نتواند 
ذوب آهن را شکست دهد. هر حالت دیگری، منجر به سقوط 
ســپیدرود خواهد شد. شرایطی که نشــان می دهد یاران 
دست نشان، مأموریتی سخت در تهران دارند. مأموریتی که 

فقط با یک معجزه در تهران، به سرانجام می رسد.

ورزش: تنها یک شــب تا پایان رقابت های لیگ هجدهم 
باقی مانده و سهمیه گرفتن پرسپولیس و سپاهان قطعی 
شده است. تنها دو سهمیه آســیایی دیگر باقی مانده که 
البته اگر دامــاش گیالن قهرمان جام حذفی شــود این 
سهمیه به یک تقلیل خواهد یافت. اما حتی اگر سپاهان 
یا پرســپولیس قهرمان جام حذفی شــوند، جنگ برای 
کسب دو سهمیه دیگر آســیا بین ۳ تیم استقالل، پدیده 
و تراکتورسازی خواهد بود و با توجه به شرایط این تیم ها 
در جدول، تراکتورسازی کمترین شانس را برای گرفتن 

سهمیه آسیا دارد.

باخت پرحرف و حدیث به ســپیدرود و دو باخت متوالی 
دیگر، همه آرزوهای این تیم و هوادارانش را برای قهرمانی 
به باد داد. حاال برای تیمی که به احتمال زیاد گران ترین 
تیم لیگ هجدهم و شاید تمام ادوار لیگ برتر ایران است، 
حتی گرفتن سهمیه آسیا هم به یک آرزوی محال تبدیل 
شده که برآورده شدنش به چیزی شــبیه به معجزه نیاز 

دارد.
برای تیمی که ۳ کاپیتــان گران قیمت تیم ملی را از قلب 
اروپا به ایران کشــاند، چند بازیکن خارجی را با هزینه ای 
نجومی جذب کرد و البتــه دو مربی خارجی گران قیمت 

مثل جان توشــاک و جرج لیکنز را هم استخدام کرد، هر 
نتیجه ای جز قهرمانی می تواند یک شکست تلقی شود چه 
برسد به از دست دادن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا! تراکتور 
اگر سهمیه آسیا را نگیرد، ناکام بزرگ فوتبال ایران در این 
فصل خواهد بود، حتی ناکام تر از اســتقاللی که هم جام 

حذفی را از دست داد و هم لیگ برتر را! 

دایی سوار تراکتور می شود؟
لیکنــز هــم کــه از مقبولیت نســبی روی ســکوهای 
تراکتورسازی برخوردار بود به دلیل نتایج ضعیف هفته های 
اخیر در پایان دیدار هفته گذشــته مقابل پارس جم در 
نهایت »حیا کن - رها کن« معروف را شــنید تا مشخص 
شود برای ماندن در فصل آینده شانس زیادی ندارد. حاال 
صحبت از رفتن دایی به تبریز اســت. ســر راه تراکتوری 
شدن دایی موانعی وجود دارد از جمله دوری او از تهران و 
مشکالتی که برای سایر بیزینس های او ایجاد می کند. یکی 
از دالیلی که دایی در طول دوران مربیگری هرگز از تهران 
دور نشده )تنها تیم غیر تهرانی دایی صبای قم بود که آن 
هم در تهران تمرین می کرد( و باید دید می تواند به خاطر 
حضور در تراکتورسازی قید مشغله هایش را بزند یا نه. این 
روزها تراکتورسازان مشــغول مذاکره با بازیکنان مدنظر 
خود برای فصل جدید هستند و شنیده می شود تعدای از 
این نفرات با سفارش دایی وارد فهرست تراکتور شده اند. 
به هر جهت باید صبر کرد و دیــد آیا دایی و تراکتور برای 

همکاری به توافق نهایی می رسند یا نه.

امیرمحمد ســلطان پور: این فصل برای منچستریونایتد به 
شکلی بسیار ناامیدکننده با باخت خانگی ۲-۰ مقابل کاردیف به 
پایان رسید. آن ها در جدول رده بندی در رتبه ششم قرار گرفتند 
و فصل بعد در لیگ قهرمانان اروپا حضور نخواهند داشت. بسیاری 
از هواداران پرشمار یونایتد این ســوال را در ذهن دارند که چه 
اتفاقاتی در انتظار ستارگان، سرمربی و مدیریت این باشگاه است. 
بر همین اساس در مصاحبه ای اختصاصی، گری نویل کاپیتان 
سابق شیاطین سرخ و مجری کنونی شبکه اسکای اسپورتس به 
سراغ دیگر کاپیتان سابق یونایتد و تیم ملی فرانسه یعنی پاتریس 
اِورا رفته تا این سواالت را با وی در میان بگذارد. اورا که هم اکنون 
۳7 سال دارد در 9 سال حضور در اولدترافورد پنج جام قهرمانی 

لیگ برتر، سه قهرمانی جام اتحادیه، یک قهرمانی لیگ قهرمانان 
اروپا و یک قهرمانی جام باشگاه های جهان را بدست آورده است. 
او همچنین 8۳ بازی ملی نیز برای خروس ها به انجام رســانده 
است. پاتریس اورا برای اولین بار از زمان خداحافظی از فوتبال در 
مصاحبه ای اختصاصی شرکت می کند که در زیر آن را می خوانیم:

  چرا هیــچ گاه صحبتی در مورد علــت خروجت از 
منچستریونایتد انجام ندادی؟

همیشه برای من صحبت در مورد منچستریونایتد سخت بوده 
اســت. دلیل اینکه هیچ گاه صحبتی در خصوص خروجم انجام 
ندادم به دلیل ناراحت کننده بودن آن است. من باشگاه را به دالیل 

شخصی ترک کردم و با اینکه بعد از آن یک فصل را در یوونتوس 
گذراندم که تجربه بزرگی بود، اما ترک یونایتد برای من بســیار 
سخت شد. امروز می خواهم صحبت کنم تا مردم بدانند که چرا 
ساکت مانده بودم. البته من در این مدت ویدئوهایی منتشر کردم 
تا تالش کنم به بازیکنان انگیزه بدهم و بازی هایی را نیز در کنار 
مدیر اجرایی تیم یعنی اِد وودوارد از نزدیک به تماشا نشستم. اوضاع 
کنونی باشگاه آزاردهنده است و نمی خواهم که مردم و طرفداران 

فکر کنند که این شرایط برای من اهمیتی ندارد.

  چه چیزهایی باید در اولدترافورد درست شود؟
به نظرم مهم ترین چیز که احتیاج به تعمیر دارد، روحیه و اشتیاق 
موجود در باشگاه است. می دانم که شاید جمالتم کلیشه ای به نظر 
برسد اما من نمی خواهم بازیکنان را مورد انتقاد قرار دهم. برخی 
از آن ها واقعا نمی دانند که چرا در یونایتد هستند. یک رهبر واقعی 
در رختکن وجود ندارد تا به آن ها نشان دهد که بازی کردن برای 
باشگاهی مثل منچستریونایتد به چه معناست. من برای 9 سال 
در منچستر بودم و در هفت سال آن به هیچ وجه یادم نمی آید که 
دو بازی پشت سر هم را باخته باشم. زمانی که فرگوسن با من در 
موناکو مالقات کرد سواالتی که از من پرسید این بود که »آیا برای 
اینکه هیچ مسابقه ای را نبازی آماده ای؟« یا »آیا آماده ای که همیشه 
در اوج باشی و حتی برای انجام یک بازی معمولی هم مورد انتقاد 
قرار بگیری؟« این ها ســردمدارانی در باشگاه بودند که وضعیت 
موجود را برای شــما توضیح می دادند. با اینکه مشکالتی درون 

زمین داریم اما مشکالت زیادی نیز در بیرون از زمین وجود دارد.

  ترکیب بازیکنان یونایتد چه مشکالتی دارد؟
من همه این بازیکنان را دوست دارم و وقتی به رختکن می روم 
با آن ها خوش وبش می کنم. اما چند بازیکن را در ترکیب یونایتد 
پیدا می کنید که می توانند برای باشگاه هایی مثل رئال، بارسلونا یا 
بایرن مونیخ بازی کنند؟ با احترام به همه بازیکنان اما فقط پوگبا و 

دخیا در این سطح قرار دارند.

  نظرت در مورد الکسیز سانچز چیست؟
من نمی ترسم از گفتن این جمله که برخی بازیکنان فقط به خاطر 
پول به باشگاه آمده اند. و وقتی قرارداد الکسیز را با یونایتد دیدم با 
خودم گفتم که تاریخ یونایتد دارد نابود می شود. او فرصت بازی کردن 
در تیم بهتری مثل سیتی را چون پول کمتری پرداخت می کردند رد 
کرد تا به یونایتد بیاید. به من نگویید که او از بچگی عاشق بازی برای 
یونایتد بوده است. او یا برای پول به اینجا آمده یا برای تبدیل شدن به 

شماره یک تیم و گرفتن پیراهن معروف شماره 7!

  نظرت درمورد هو شدن پوگبا در بازی هفته آخر چیست 
و آیا او منچستر را ترک می کند؟

 من نمی خواهم از او حمایت کنم اما اتفاقی مانند آن روز بازیکنی 
مثل پوگبا را می ُکشد. شاید در مورد رهبری تیم اشکاالتی در کار 
او بوده باشد اما به نظرم بهترین بازیکن فصل یونایتد بوده است. و 
به نظرم او یونایتد را ترک می کند چون یک بازیکن در جایی که او 
را دوست داشته باشند و جایی که به آن جا تعهد دارد می ماند. اگر 
پل فصل بعد یا فصل بعدتر از آن را بماند و بعد برود طرفداران او را 
دوست خواهند داشت چون عاشق کسی هستند که تعهد خود را 

به باشگاه نشان می دهد.

  اگر می توانستی، چه تغییری در بخش مدیریتی باشگاه 
اعمال می کردی؟

حقیقتا من با اعضای مدیریت باشگاه چه مدیر اجرایی و چه مالکان 
باشگاه یعنی گلیزرها عمیقا صحبتی نداشته ام. اما سوالم اینجاست 
که چه کسی بازیکنان را انتخاب می کند. مثال در قضیه سانچز آیا 
مورینیو او را به این سختی می خواست یا آن حرکت انتخاب وودوارد 
بود. سخت است که انگشت اتهام را به سمت کسی نشانه برویم که 
بخوبی نمی شناسیم. اکنون همه وودوارد را مورد انتقاد قرار می دهند 
اما تا زمانی که در داخل باشــگاه نباشیم نمی توان بدرستی پاسخ 
سوالمان را پیدا کنیم. اما معتقدم افراد بیشتری که از یونایتد شناخت 

کافی دارند مانند بازیکنان قدیمی باید در باشگاه حضور پیدا کنند.

بعد از آنکه باشگاه اتلتیکومادرید در توئیتی اعالم 
کرد که آنتوان گریزمان ستاره این تیم در تابستان 
این باشگاه را ترک خواهد کرد، در توئیت دیگری 
ویدیویی را از این بازیکن فرانســوی منتشر کرده 
است. خبر خروج گریزمان که فصل گذشته قرارداد 
خود را تمدید کرد غافلگیرکننده بود اما او در کلیپ 
خود به خاطر 5 سال حضور باورنکردنی در مادرید 
از آن ها تشکر کرده و تأکید می کند که هواداران را 

همیشه در قلب خود خواهد داشت.

ستاره ســینمای ایران که طرفداراستقالل تهران است 
در اســتوری اینســتاگرام خود به صحبت های رفعتی 
رئیس دپارتمان داوری فوتبال واکنش نشان داد. بعد از 
جنجال های زیاد پیرامون صحنه گل اســتقالل در بازی 
با صنعت نفت که پیش از آن به نظــر داوران توپ از اوت 
به زمین آمد و مردود اعالم شــد، رفعتی در تلویزیون با 
روش های مختلف سعی در دفاع از داوران این مسابقه را 
داشت تا نوید محمد زاده به تمسخر و چند شکلک خنده 

به او بگوید: »باشه اوت شد«.

نوید محمدزادهاتلتیکو مادرید
ستاره آرژانتینی باشگاه منچسترسیتی در توییتی 
به تکذیب صحبت های خود در مورد الیق نبودن 
مســی برای توپ طال پرداخت. ســرخیو آگوئرو 
در صفحه توییتر خود مــی گوید عادت به توضیح 
صحبت هایش ندارد اما وقتی خبرهای دروغ از او 
به چاپ می رسد باید بگوید که تا زمانی که مسی به 
فوتبال ادامه دهد، او تنها انتخاب آگوئرو برای جایزه 
توپ طال خواهد بود. بخصوص در این فصل که مسی 

فصلی فوق العاده را گذرانده است.

یکی از خبرهای شــوک آور و داغ یکی دو روز گذشته 
پیرامون فوتبال ایران، ادعای خانواده جی لوید ساموئل 
مدافع سابق استقالل تهران در خصوص تکذیب کشته 
شدن او در سانحه تصادف بوده است. لسلین ساموئل 
خواهر جی لوید، در رشته پست هایی در اینستاگرامش 
گزارشات اینترپل در خصوص مطابقت نداشتن دی ان ای 
او در صحنه تصادف را منتشر کرده و این سوال را مطرح 
می کند که چه کسانی و چرا مرگ جی لوید ساموئل را 

صحنه سازی کرده اند؟

لسلین ساموئلسرخیو آگوئرو

ناکام بزرگ این فصل فوتبال ایران

تراکتور لوکس، چیزی درو  نکرد

ضد  حمله

مربی فرانسوی المپیک مارسی دستیار ویلموتس شد
سرمربی تیم ملی با درختکاری استارت زد!

ورزش: ویلموتس در حالی نیمه شــب وارد تهران شد که یک دستیار 
فرانســوی با خود به تهران آورده و قرار است وی به عنوان دستیار اول 
مربی بلژیکی در تیــم ملی فوتبال ایران همکاری کند.»اسپیونســی« 
دستیار اول ویلموتس در تیم فوتبال ایران ســابقه حضور در المپیک 
مارسی را هم دارد. همچنین سرمربی جدید تیم ایران کارش را با کاشت 
نهال در آکادمی ملی فوتبال آغــاز کرد. مارک ویلموتس مربی بلژیکی 
مورد توجه فدراسیون فوتبال دیروز با حضور در مرکز ملی فوتبال ضمن 
بازدید از بخش ها و امکانات مختلف این مرکز، اقدام به کاشت نهال کرد 

تا به نوعی سنت درختکاری فدراسیون را به جا آورده باشد!

جریمه بازیکنان تراکتورسازی 
پیش از بازی با فوالد

ورزش: به نقل از سایت رسمی باشــگاه تراکتورسازی، این باشگاه به 
دلیل عملکرد ضعیف بازیکنان این تیم در پنج بازی گذشته بازیکنان و 

کادرفنی را جریمه کرد. 
بر همین اساس اعالم شــد بازیکنان و کادرفنی تیم تراکتورسازی به 
دلیل کسب تنها دو امتیاز از پنج بازی اخیر این تیم ۲5 درصد جریمه 
شدند.همچنین طبق اعالم باشگاه در صورت پیروزی مقابل فوالد امکان 

بخشش این جریمه وجود دارد.

سرمربی جدید استقالل 
تا 10 روز دیگر معرفی می شود

ورزش: مسئوالن باشگاه استقالل در حال بررسی گزینه های مختلف 
برای هدایت این تیم در لیگ نوزدهم هستند و در جلسه گذشته هیئت 
مدیره نیز پیرامون این موضوع بحث و تبادل نظر کردند.به گفته کامران 
منزوی عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل، امیرحسین فتحی که برای 
انتخاب ســرمربی این تیم از هیئت مدیره اختیار تام گرفته تا ۱۰ روز 
دیگر مربی جدید آبی پوشان را که گزینه خارجی خواهد بود، انتخاب 

خواهد کرد. 

 قطبی: تراکتورسازی بازی سختی دارد
ورزش: افشین قطبی، سرمربی فوالد خوزستان در نشست خبری پیش 
از دیدار تیمش برابر تراکتورســازی اظهار کرد: چند هفته آخر سخت 
است زیرا امید برای قهرمانی و آسیا کم است و در میانه جدول قرار داریم، 
تمرکز کم می شود و کار سخت تر می شود. بازی حساسی برای دو تیم 
است چون مردم خوزستان عشق به فوتبال دارند.او ادامه داد: این دیدار 
برای تراکتورسازی مهم است زیرا ســهمیه آسیا می خواهد. این دیدار 

بازی سختی برای آن ها است و استرس زیادی دارند.

گل محمدی: خبر توافقم با فدراسیون 
صحت ندارد

ورزش: یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال پدیده شهر خوردو 
در مورد خبرهایی کــه در دو روز اخیر مبنی بر توافــق قطعی اش با 
فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم امید ایران مطرح شده است، گفت:  
خبر توافق من با فدراســیون فوتبال به هیچ عنــوان صحت ندارد. در 
چنین شــرایطی که هنوز لیگ برتر به اتمام نرسیده است و پدیده هم 
یک بازی حساس در پیش دارد، درج چنین خبرهایی شیطنت رسانه ای 
است. تمام تمرکز من روی پدیده و آخرین بازی مان است و توافقی هم 

با فدراسیون نداشته ام.

آمار بهتر برانکو مقابل تارتار
ورزش: پرسپولیس در حالی پنجشنبه شب در زمین پارس جنوبی جم 
به مصاف این تیم می رود که سرخپوشان در تاریخ رقابت های لیگ برتر 
در تقابل با مهدی تارتار عملکرد بهتری داشــته اند. تارتار که سابقه ی 
مربیگری در باشگاه پرسپولیس را هم در کارنامه دارد، در ۱۱ تقابل خود 
مقابل سرخپوشان پایتخت در لیگ برتر 5 بار باخته است، ۲ بار توانسته 
از سد پرسپولیس بگذرد و 4 بار هم جدال او با پرسپولیس برنده ای به 

همراه نداشته است.

رسن و پرسپولیس؛ پای ۶ میلیارد در میان است! 
ورزش: بشــار رســن اعــالم کرده بــود کــه 4۰ درصد از باشــگاه 
پرسپولیس طلبکار است و این باشــگاه باید ابتدا طلب او را بدهد تا این 
بازیکن در پرسپولیس ماندنی شــود. 4۰ درصدی که بشار رسن از آن 
صحبت می کند مربوط به طلب گذشته این بازیکن و همچنین آفر هایی 
است که بشار از باشگاه طلبکار اســت، مبلغی بین 6۰ تا 7۰ هزار دالر 
است )با احتساب دالر پانزده هزار تومانی بین 9۰۰ میلیون تا یک میلیارد 
تومان(. این پولی است که بشار اعالم کرده با دریافت آن در پرسپولیس 
ماندنی است. اما نکته جالب در مورد تمدید قرارداد باشگاه پرسپولیس 
با بشار رسن مبلغ این قرارداد است. شنیده شده که دو طرف بر سر ۳5۰ 
هزار دالر )با احتســاب دالر پانزده هزار تومانی می شود پنج میلیارد و 

دویست وپنجاه هزار تومان( توافق کرده اند که اصال پول کمی نیست. 

پایان کار آنتونی استوکس در تراکتور؟!
ورزش: داستان مصدومیت مهاجم بریتانیایی پرکش و قوس شده و به 

نظر می رسد تراکتوری ها دیگر قید آنتونی استوکس را زده اند.
استوکس سه بازی متوالی از جمله دیدار با پرسپولیس را از دست داد تا 
در حساس ترین مقطع فصل، تراکتور بدون بمب افکن خود لیگ را ادامه 
دهد. با این حال رسانه های رسمی باشگاه تراکتورسازی هفته گذشته 
خبر از بازگشت این مهاجم به تمرینات را دادند ولی حاال مشخص شده 
که او بازهم در تمرینات حضور پیدا نمی کند. غیبت در بازی با فوالد که 
آخرین دیدار فصل تراکتور است، می تواند پایان کار آنتونی استوکس 

در تراکتور نیز تلقی شود. 

شکوری: هنوز قرارداد نهایی 
با ویلموتس امضا نشده است

ورزش: ابراهیم شکوری، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال درباره 
ثبت قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمان 
گفت: ما فعاًل در حال مذاکره هستیم و مراحل نهایی در می شود. هنوز 
قرارداد نهایی امضا نشده و نیاز است که یکسری مسائل و شرایط حرفه ای 
قرارداد بررسی شود. ان شاءاهلل ســعی می کنیم که در چند روز آینده 

قرارداد را نهایی کنیم.
وی ادامه داد: در حال مذاکره هســتیم و امــکان دارد ثبت قرارداد 
امروز یا فردا یا روزهای آینده باشــد و ما از طریق فدراسیون فوتبال 

اعالم می کنیم. 

منهای فوتبال

تذکر کتبی نماینده مشهد 
به وزیر ورزش و جوانان 

ورزش: مجلس شورای اسالمی در تذکری به مسعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان خواستار رسیدگی به نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی 

ناشی از پخش مسابقات ورزشی شد.
در این تذکر کتبی که نصــراهلل پژمان  فر نماینــده حوزه انتخابی 
مشهد و کالت آن را امضا کرده است، آورده شده که چرا پیش بینی 
تمهیدات قانونی الزم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی 
ناشی از پخش مســابقات ورزشی توســط وزارت ورزش و جوانان 

صورت نمی گیرد؟
طبق قانون برنامه ششم توســعه، دولت مکلف است تا پایان سال اول 
اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان 
تمهیدات قانونی الزم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی 

ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش بینی نماید.

اعتراض رسمی کمیته ملی المپیک 
به عدم صدور ویزا توسط انگلیسی ها 

ورزش: در پی عدم صدور ویزا و باوجود پیگیری های مستمر کمیته ملی 
المپیک و فدراسیون تکواندو در هفته گذشته برای برخی از مسئوالن، 
کادر فنی و ملی پوشان اعزامی به بیســت و چهارمین دوره مسابقات 
قهرمانی جهان ۲۰۱9 منچستر و مشکالت پیش آمده در این زمینه، 
کمیته ملی المپیک درپیگیری های متعدد مراتب اعتراض شدید خود 
را نسبت به عدم صدور ویزا از سوی میزبان رقابت های جهانی تکواندو 
اعالم داشته و آن  را مغایر قوانین میزبانی رقابت های کسب سهمیه و 
منشور المپیک دانسته و خواستار پیگیری کمیته بین المللی المپیک در 
این باره شد و IOC نیز بطور جدی پیگیر این مسئله است. کمیته ملی 
المپیک حتی مکاتباتی با کمیته ملی المپیک کشور میزبان برای رفع 

این مشکل نیز داشته است.

سرنوشت عجیب کشتی  گیری 
که دستفروشی می کرد

ورزش: کشــتی گیری که چند ماه قبل در مسابقات بین المللی جام 
تختی قهرمان وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی شد، در چند روز اخیر 

به خاطر پخش یک گزارش از صداوسیما حسابی خبرساز شده است.
این فرنگی کار اهل شهرری بعد از خط خوردن از اردوهای تیم ملی به 
دستفروشی کنار خیابان و فروختن جوراب برای تأمین هزینه های خود 
پرداخت. گزارشــی که از او در صداوسیما پخش شد، با واکنش سریع 
فدراسیون کشتی همراه بود. بهروز نعمتی، سرپرست فدراسیون کشتی 
این کشتی گیر ۲8 ساله را فراخواند و مقدمات استخدام او در یک شرکت 

نفتی را فراهم کرد.

دروازه بان تیم ملی هندبال راهی اسپانیا شد 
ورزش: ســعید برخورداری دروازه  بان ملی پوش ایرانی در اسپانیا 
حاضر شــد و با تیم هندبال کوابیت گواداالراخا قرار داد امضا کرد. 
دروازه  بان ایرانی برای سه فصل در این تیم بازی خواهد کرد. باشگاه 
اســپانیایی در حالی با برخورداری قرارداد امضا کرد که او ســابقه 
طوالنی در این رشته داشته و توانســته است پنج قهرمانی در لیگ 
برتر ایران با تیم فوالد مبارکه اصفهان به دست آورد. او در میان پنج 

دروازه بان برتر این رقابت ها قرار گرفت.

درخشش نیما عالمیان 
در هفته پایانی لیگ فرانسه

ورزش:هفته پایانی لیگ برتر تنیس روی میز فرانســه برگزار شد و با 
وجود اینکه نیما عالمیان دو پیروزی برای تیمش بدســت آورد اما در 
نهایت ویلنوو بازی را واگذار کرد. تیم ویلنوو با نتیجه ســه بر ۲ مقابل 
تیم جورا موریز شکست خورد. در پایان ۱8 هفته برگزاری لیگ برتر 
تنیس روی میز فرانسه، تیم ویلنوو که نیما عالمیان را در اختیار دارد با 
۲5 امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفت. این تیم چهارپیروزی و ۱4 

باخت داشته است.

اردوی خارجی برای تیم ملی والیبال جوانان
ورزش: دبیر فدراسیون والیبال درباره برنامه فدراسیون برای تیم جوانان 
گفت: برای جوانان اردو و برنامه هایی در نظر گرفته شده است. البته چون 
هنوز این اردوها به تأیید نهایی نرســیده، نمی توانم اسمی از آن ببرم. 
دنبال گرفتن مجوزهایش هستیم،  اما مطمئناً تیم جوانان یک اردوی 

خارجی قبل از مسابقات جهانی خواهد داشت.
وی درباره تناقض بوجود آمده در رابطه با عدم برگزاری بازی تدارکاتی 
برای تیم ملی در لیگ ملت ها بین سرپرســت فدراسیون و سرمربی و 
سرپرست تیم ملی گفت: این موضوع نیاز به هماهنگی بیشتر دارد. اینکه 
چه کسی اول نظر سرمربی را بداند و چه کسی نخستین نفر ورود کند، 
خیلی مهم نیست. هدف فدراسیون این است که مسابقات تدارکاتی و 

پشتیبانی خوبی از تیم ملی داشته باشد.

رنکینگ جهانی تیروکمان
صعود 110 پله ای زهرا نعمتی 

ورزش: رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تیروکمان در هر دو بخش 
ریکرو و کامپوند مردان و زنان با تأثیر از نتایج به دست آمده در دومین 

مرحله کاپ جهانی در چین اعالم شد.
بر این اساس تیم ملی ریکرو بانوان که برای نخستین بار در این رقابت ها 
صاحب جایگاه چهارم شد، با ۱7 پله صعود در رده هجدهم قرار گرفته 
است. در بخش انفرادی ریکرو بانوان نیز نمایندگان ایران صعود قابل 
توجهی داشتند به طوری که زهرا نعمتی با ۱۱۰ پله صعود در جایگاه 74 

ایستاد. نیلوفر علیپور هم ۱۱5 پله صعود کرد و به جایگاه ۱۲۲ رسید.

رضایت سازمان لیگ والیبال
از میزبانی اردبیلی ها

ورزش: رئیس سازمان لیگ فدراســیون والیبال گفت: خوشبختانه 
شرایط اردبیل برای میزبانی رقابت های لیگ ملت های والیبال مناسب 
است. منوچهر پورحســن بعد از بازدید از امکانات شهر اردبیل برای 
میزبانی رقابت های لیگ ملت های والیبال گفت: برای مرتبه دوم است 
که از امکانات اردبیل بازدید می کنم و پیش از این نیز یک مرتبه نماینده 
فدراسیون در اردبیل حاضر شده بود تا در جریان روند پیشرفت این شهر 

برای میزبانی قرار بگیریم.
وی ادامه داد: اردبیل پیشرفت خوبی داشته، اما نقایصی نیز وجود دارد 
که مسئوالن در حال برطرف کردن آن هستند. طبق برنامه  ریزی انجام 

گرفته سالن را روز ۱8 خردادماه از مسئوالن تحویل خواهیم گرفت.

استقالل خوزستان                       سپاهان
پنجشنبه 2۶اردیبهشت- ساعت21:30

تراکتورسازی فوالد
پنجشنبه 2۶اردیبهشت- ساعت21:30

نفت آبادان                       سایپا
پنجشنبه 2۶اردیبهشت- ساعت21:30

شهرخودرو ماشین سازی
پنجشنبه 2۶اردیبهشت- ساعت21:30

پیکان نساجی
پنجشنبه 2۶اردیبهشت- ساعت21:30

پرسپولیس پارس جنوبی 
پنجشنبه 2۶اردیبهشت- ساعت21:30

سپیدرود استقالل
پنجشنبه 2۶اردیبهشت- ساعت21:30

ذوب آهن نفت  م س
پنجشنبه 2۶اردیبهشت- ساعت21:30

برنامه بازی های هفته سی ام لیگ برتر

مشهدی ها به دنبال آسیا در تبریز

جام در جم باال می رود؟
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فرهنگ و هنر

خبر

تذكر به وزير فرهنگ
براى كم توجهى به اهالى هنر و رسانه

فرهنگ و هنر: نصراهللا پژمانفر، 
نماينده مردم مشــهد در مجلس 
شوراى اســالمى درخصوص كم 
توجهى به اهالــى فرهنگ و هنر 
پس از كنار گذاشــته شدن آن ها 
از كار، بــه وزير فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى تذكر داد. در تذكر كتبى حجت االسالم والمسلمين پژمان فر آمده 
است: «چرا اصحاب فرهنگ و هنر، رسانه و صدا و سيما كه شغل خود را از 
دست مى دهند زير پوشش بيمه بيكارى قرار نمى گيرند»؟ گفتنى است، طبق 
برنامه ششــم توسعه، اصحاب فرهنگ و هنر، رسانه و صدا و سيما كه شغل 

خود را از دست مى دهند، زير پوشش بيمه بيكارى قرار مى گيرند.

روايت على سليمانى از نمايش «مردى در آينه»
آشنايى زدايى مخاطب

رمز توفيق نمايش هاى دينى است 
در  نمايش«مردى  آنالين:  هنر 
آينه» به كارگردانى على سليمانى 
و تهيه كنندگى على رضوانى ديروز 
ساعت 18:30 در تاالر وحدت روى 
صحنه رفت.  على ســليمانى در 
همين خصوص گفت: بيشتر آثار 
نمايشى در حوزه تاريخى و دينى از يك فرم خاص و يك زبان فاخر و ثقيل 
موسوم به زبان آرگائيك استفاده مى كنند و اين امر موجب مى شود مخاطب از 
تماشاى چنين آثارى چيز چندان مطلوبى دستگيرش نشود؛ با اين فرض بايد 
به دنبال نوآورى در اجراى آثار نمايشى بوده و از مخاطب آشنايى زدايى كنيم.
على سليمانى، سيروس همتى، محسن سليمانى فارسانى، على يعقوب زاده، 
حسين ميرزاييان، سبا سليمانى و محمدرضا معجونى بازيگران اين اثر نمايشى 
هســتند. اين نمايش براساس نمايشنامه «توبه نمى كنم» نوشته سيدجواد 

هاشمى توسط محسن جسور بازنويسى شده است.
على سليمانى، بازيگر و كارگردان نمايش «مردى در آينه» گفت: تجربه بيش 
از 20 ســال  در حوزه اجراى آثار نمايشى تاريخى، نشان مى دهد استفاده از 
فضايى خاص و همراهى آن با نوعى زبان موسوم به زبان ارگائيك در ارتباط 
مؤثر مخاطب با اثر نمايشى نتيجه منفى دارد. به همين دليل با وجود آنكه 
اين نمايش براساس نمايشنامه اى موسوم به «توبه نمى كنم» نوشته سيدجواد 
هاشمى توليد و آماده اجرا مى شود، اما در كارگردانى و هدايت بازيگران آن، 
شيوه اى كامالً مستقل و متفاوت به كار رفته است تا آنجا كه در نخستين گام، 
فضاى نمايشــى كامالً امروزى و مبتال به جامعه اى كه مردم در آن زندگى 
مى كنند، انتخاب شده و زبان محاوره اى نيز در گفتار بازيگران آن به كار رفته 
است. على سليمانى تصريح كرد: با وجود آمارهاى رضايت بخشى كه از اقبال 
مخاطبان آثار نمايشــى در سال هاى اخير مخابره مى شود، اما بايد گفت در 
خوشبينانه ترين حالت، 5 درصد كل جمعيت كشور مخاطب تئاتر هستند و 
تمام كوشش ها بايد به شكلى باشد كه از نظر كمى با افزايش ميزان مخاطب 
تئاتر روبه رو شويم. كارگردان فيلم سينمايى «اشنوگل» افزود: شايد يكى از 
تمهيدات براى اقبال مخاطب به آثار نمايشى، همين تجربه اى باشد كه ما آن 
را در اين نمايش به كار بســتيم، يعنى نزديك شدن تا حد امكان به سطح 
زندگى مخاطب و درگير كردن او با مناسباتى كه بازتاب زندگى واقعى خود 
اوست و در نمايش جريان دارد تا آنجا كه مخاطب احساس غريبى با نمايش 

نكرده و خود را نيز جزئى از آن احساس كند.
او در پايان گفت: در يك كالم، ما در اجراى آثار نمايشى تاريخى و بويژه دينى 
به ايجاد نوعى آشنايى زدايى در مخاطب نياز داريم، به اين معنى كه مخاطب 
به محض شــنيدن خبر اجراى نمايش دينى و يا مواجهه با آن نتواند دست 
عوامل فنى و اجرايى نمايش را بخواند و با پرهيز از مشابهت توليد نمايش هاى 

دينى به هم، مخاطب را با اجراى هر نمايش غافلگير كنيم.

فراخوان دوازدهمين جشنواره 
موسيقى نواحى ايران منتشر شد

مهر: فراخوان دوازدهمين جشنواره 
موسيقى نواحى با تكيه بر اجراى 
آثار با كالم مبتنى بر منظومه هاى 
تغزلــى از شــاعران كهــن ايران 
زمين، همچنين شــاعران بومى 
(با گويش هــا و زبان هاى محلى) 
منتشر شــد. دوازدهمين جشنواره موسيقى نواحى ايران از تاريخ 16 تا 19 
آبان 1398 در شهر كرمان و در گستره ملى، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى و به صورت غيررقابتى برگزار خواهد شد. فراخوان حاضر بنابر اهداف 
و مأموريت هاى مشــخص شده در آيين نامه برگزارى جشنواره و شناسايى، 
ظرفيت ســازى و حمايت از فعاليت هاى خالقانه هنرمندان موسيقى بومى 
سراسر كشور با اولويت معيارهاى هنرى و اصالت هاى فرهنگى - موسيقايى 
هر منطقه تهيه و تنظيم شده است. براساس اين گزارش، ستاد جشنواره با 
انتشــار اين فراخوان از همه هنرمندان اين حوزه موسيقى در عرصه اجراى 
صحنه اى دعوت كرده است در صورت تمايل، با مطالعه دقيق اين فراخوان 
و ارســال آثار و مدارك الزم در برگزارى هرچه پربارتر اين رويداد مشاركت 
كنند. ضمن اينكه درخواست هاى ارسالى پس از بررسى و تأييد كارشناسان 
هيئــت انتخاب اين امكان را خواهند يافت تا در بخش اصلى جشــنواره به 

اجراى برنامه بپردازند.

جزئيات سريال بهروز افخمى براى نوروز 99
روايت كمدى- حادثه اى از سيل اخير

افخمى،  بهروز  هنر:  و  فرهنگ 
كارگردان ســينما و تلويزيون كه 
از قصــد خود براى ســاخت يك 
سريال تلويزيونى درباره سيل هاى 
اخير خبر داده بود، جزئياتى تازه از 
اين مجموعــه با نام «رعد و برق» 
را تشريح كرد. بهروز افخمى درباره سريال خود كه قرار است آن را با محور 
سيل بسازد، گفت: اين روزها درگير تحقيق و نگارش سريالى درباره سيل هاى 
اخير هستم كه قرار است براى نوروز 99 آن را آماده كنم. وى با اشاره به ديگر 
جزئيات اين سريال كه نام «رعد و برق» را براى آن انتخاب كرده است، اضافه 
كرد: سفرهايى به اهواز و ديگر مناطق سيل زده داشته ام و در اين سريال قصد 
دارم به سيل سراسر كشور بپردازم. اين مجموعه قرار است پس از توليد، از 
شبكه پنج سيما روى آنتن برود. اين كارگردان درباره فضاى اين سريال اظهار 
كرد: اين سريال فضايى كمدى - حادثه اى دارد كما اينكه خود سيالب هاى 

اخير هم براى خيلى ها بيشتر نوعى ماجراجويى بود.

رضا رويگرى در گفت و گو با  قدس :

نقش هاى سينما در دورهمى هاى شبانه تقسيم مى شود

فرهنگ و هنر: جنبش «#MeToo» هم نتوانســت مانع اعمال 
خالف عفت كارگردانان و تهيه كنندگانــى كه با وعده نقش  و ويزا، 
از زنان جوان عالقه مند به ســينما سوءاســتفاده جنسى مى كنند، 

شود.
به نقل از هاليوود ريپورتر، هر ســاله با آغاز جشــنواره بين المللى 
فيلم َكن به نوعى بازار قاچاق جنســى هم داغ تر مى شود و بسيارى 
از تهيه كننــدگان و كارگردانــان هاليوودى به اغفــال زنان جوان 

مى پردازند.
رسوايى جنســى «هاروِى واينســتاين» و جنبش «#MeToo» هم 
نتوانســت جلو كارگردانان و تهيه كنندگانى را كه با دادن قول نقش  و 
ويزا، زنان جوان عالقه مند به ســينما را مورد سوء استفاده جنسى قرار 

مى دهند، بگيرد.
شكل ديگر قاچاق جنســى در جريان جشنواره كن به اين صورت 

اســت كه با زنان جوان مشتاق هنرپيشگى با مليت غيرآمريكايى از 
ســوى تهيه كنندگان آمريكايى صنعت فيلم هاليوود در قايق هاى 
گران قيمت تفريحى در ســاحل شــهر كن قرار گذاشته مى شود و 

نمونه اى ديگر از قاچاق جنسى اين گونه اتفاق مى افتد.
در ايــن ميان رابط هايى هم وجود دارند كــه دختران جوان را كه 
معموالً از كشــورهايى مانند بريتانيا و جمهورى هاى استقالل يافته 
شــوروى ســابق هســتند، با وعده ورود قانونى به اياالت متحده و 
دادن يــك نقش كوتاه يا بدون ديالوگ در فيلم هاى آمريكايى، اغوا 

مى كنند.
بنابر اين گزارش در زمان برگزارى جشــنواره، قوانينى نانوشته بين 
قاچاقچيــان جنســى و دختران جوان وجــود دارد و به آن ها قول 
ويزاى اچ وان آمريكا داده مى شــود و پس از نيل به مقاصد شــوم، 
به گونــه اى با قربانى برخورد مى كنند كه از ترس از دســت دادن 

رؤياى آمريكا رفتن و سوپراســتار شدن نه مى تواند حرفى بزند و نه 
به پليس مراجعه كند.

هاليوود ريپورتر مواردى از جمله يكى از هنرپيشگان زن معروف حال 
حاضر هاليوودى را پيگيرى كرده كه از طريق جشــنواره كن و پس از 
تجاوزهاى جنســى كه به وى شده، در مدت كوتاهى به آمريكا انتقال 

يافته و جلوى دوربين سينما ظاهر شده است.
يكى از افرادى كه در قايق هــاى تفريحى كن كار مى كرده در اين 
زمينه بيان مى كند، بســيارى از اين دختران جوان كه بيشــتر از 
اروپاى شــرقى آورده مى شوند، پيش از رسيدن به كن، حيثيتشان 
را با حضور در جشنواره كن معامله مى كنند و سپس آماده رفتن به 
رويدادهاى بزرگى همچون جشنواره كن مى شوند. تمام اين كارها 
با رابط هــاى حرفه اى و مبالغ هنگفت اتفاق مى افتد و زنان جوياى 

شهرت بين افراد دست به دست مى شوند.

سينما

افشاگرى رسانه آمريكايى 
از فساد جنسى در حاشيه 

جشنواره كن

فرهنگ و هنر: فيلم «شبى كه ماه كامل شد» نرگس آبيار از 15خرداد در سينماها 
اكران مى شود.

آخرين ســاخته آبيار به تهيه كنندگى محمدحســين قاسمى در سى وهفتمين 
جشــنواره فيلم فجر رونمايى و در بخش هاى زيادى هــم نامزد دريافت جايزه 

شد.
«شبى كه ماه كامل شد» با بازى الناز شاكردوست و هوتن شكيبا يك داستان واقعى 

را به تصوير مى كشد كه به جنايتى تروريستى مربوط مى شود.
اين فيلم در جشنواره فجر سال گذشته سيمرغ بهترين بازيگر نقش اول زن و مرد، 
بهترين نقش مكمل زن، بهترين چهره پردازى، بهترين كارگردانى و بهترين فيلم را 

از آن خود كرد.
فرشــته صدرعرفايى، فريد سجادى حســينى، امين ميرى، بانيپال شومون، آرمين 
رحيميــان و شــبنم مقدمى ديگــر بازيگران اصلى «شــبى كه ماه كامل شــد» 

هستند.

سينما

اكران «شبى كه ماه كامل 
شد» از نيمه خرداد

ايسنا: اين روزها صداگذارى و آهنگسازى مجموعه ستايش كه ساخت آن اسفند 97 
به پايان رسيد، توسط مهرشاد ملكوتى و ستار اوركى در حال انجام است و براى پخش 
آماده مى شود. هرچند غم و تلخى هاى اين سريال در دو فصل گذشته زبانزد خاص و 
عام بود، اما به گفته سازندگان اين مجموعه، ستايش در فصل سوم ديگر آن بار غصه ها 

را ندارد، غم دارد، شادى دارد و فضاى آن به تلخى فصل يك نيست.
تدوين اين مجموعه كه 40 قسمتى است، به كارگردانى سعيد سلطانى به پايان رسيده 

و يكى از گزينه هاى پخش تابستانى در شبكه سه سيماست. 
فصل ســوم سريال ســتايش به كارگردانى سعيد ســلطانى و تهيه كنندگى آرمان 
زرين كوب در بندرعباس به پايان رســيد و تهران و شمال از ديگر لوكيشن هاى اين 
ســريال بودند. داريوش ارجمند، نرگس محمدى، مهدى ســلوكى، سيما تيرانداز، 
فرهاد جم، مهدى ميامى، فريبا نادرى، بهزاد خداويســى، محمدرضا داوودنژاد، مريم 
خدارحمى، مهتاج نجومى، اميد عليمردانى، شهروز ابراهيمى و شهرام پوراسد از جمله 

بازيگران اين مجموعه هستند.

سيما

«ستايش» جديد 
تلخ نيست

صبا كريمى: تقريباً ديگر مدتى طوالنى 
شده است كه روى پرده سينما يا حتى در 
سريال هاى تلويزيونى حضور ندارد و اگر نامى از او 
باشــد به واســطه پيگيرى هاى اهالى رســانه و 
مطبوعات اســت. مــردى كــه روزگارى يكى از 
محبوب تريــن و مؤثرتريــن بازيگران ســينما، 
مجموعه هاى  تلويزيونى و تئاتر بود و صداى «ايران 
ايران ايران» او هنوز هم در ياد و خاطره همه مردم 
زنده و يادآور روزها و خاطرات ســال هاى گذشته 
است؛ گرچه هنوز هم همان محبوبيت را دارد و به 
قول خودش لطف و مهربانى مردم به او در كوچه و 
خيابان خنده بر لبانش مى آورد، اما اين روزها كمتر 
او را در توليدات تلويزيونى و سينمايى مى بينيم. در 
ســال هاى اخير بازيگر فيلم هــا و تله فيلم هاى 
مختلفى بوده كه البته نقشش از يك يا دو سكانس 
فراتر نرفته و امروز به خاطر پيشنهاد اين نقش ها 
دلگير اســت و مى گويد ديگر چنين كارهايى را 
قبول نمى كنــد، اما بى اغراق يكى از ماندگارترين 
نقش هايــش را مى تــوان در «مختارنامــه» به 
كارگردانى داود ميرباقرى و در كسوت كيان ايرانى 
يافت. رويگرى مدتى است درگير بيمارى است، اما 
همچنان روحيه خود را حفظ كرده و از فعاليت هاى 

جديدش خبر مى دهد.

 اگر پولش باشد فيزيوتراپى مى روم!
وى درباره حال اين روزهايش با همان شوخ طبعى 
هميشــگى اش مى گويد: اگر شما و مردم خوب 
هســتيد من هم خوبم. در اين شرايط اقتصادى 
فكر نمى كنم رمقى براى كســى مانده باشــد. 
متأســفانه اين روزها خوب نيســتم و بيمار هم 
هستم. اگر بتوانم جلسات فيزيوتراپى را انجام دهم 
بهتر مى شوم. اگر كسى باشد كه پولش را بدهد 

حتماً مى روم.
از او درباره وضعيت بيمه درمانى اش پرسيديم كه 
در جواب مى گويد: پس از پيگيرى هاى بســيار، 
نزديك به يك ماه و نيم اســت كه بيمه شــده ام. 
يكى از سينماگران هم قول هايى درباره جلسات 
فيزيوتراپــى داده و منتظرم ببينــم چه اتفاقى 
مى افتد. البته فاصله حرف تا عمل بســيار است. 

تنهــا راه حل درمان من فيزيوتراپى و آب درمانى 
است و مشكل با قرص و دارو حل نمى شود و بايد 

جلسات آب درمانى را ادامه دهم.
وى درخصوص پيشنهادهاى كارى گفت: فعالً كه 
پيشنهادى نيست، اما ديگر از اين جنس كارهايى 
كه دو، سه ســال اخير قبول كردم، نمى پذيرم و 
براى يك سكانس كار نمى كنم. اين روزها بيشتر 
كســانى كار مى كنند كه شــب ها دور هم جمع 
مى شوند. واقعيت اين اســت كه در دورهمى ها 
نقش ها را به بازيگران مى دهند و من نمى خواهم 

جزو آن ها باشم.
رويگرى درباره احتمال حضور در سريال «سلمان 
فارسى» كه اين روزها در مراحل پيش توليد قرار 
دارد، مى گويد: كار آقاى ميرباقرى از پاييز شروع 
مى شــود؛ چند ماه پيش او را در محفلى ديدم و 
پرسيدم آيا من هم در پروژه جديدت هستم يا نه، 

كه آقاى ميرباقرى گفت، مگر مى توانم از تو بگذرم 
و تو در اين سريال نباشى؟

 تئاتر به سراغ من آمد
اين بازيگر قديمى در بخش ديگرى از ســخنان 
خود گفــت: بتازگى درباره يــك تئاتر صحبت 

كردم، اما هنوز جزئياتش مشخص نيست. خودم 
مى خواهم يك كار تئاتر كارگردانى كنم و در يك 
نمايش هم بازى كنم. نمايشى كه قرار است در آن 
بازى كنم نمايشنامه «حسن كچل» نوشته على 
حاتمى اســت و كار ديگرى كه كارگردانى آن را 
برعهده خواهم داشت نمايشى با عنوان «ريحانه» 
است كه اميد اسدى متن آن را نوشته است. قرار 
اســت اين نمايش در يكى از سالن هاى كوچك 

تماشاخانه ايران روى صحنه برود.
وى درباره حال و هواى برگشتن به فضاى صحنه 
و تئاتر مى گويد: اين تئاتر بود كه سراغ من آمد و 
اتفاقاً خوشحالم كه مى خواهم به صحنه بازگردم. 
به نظرم برگشــتن به فضاى صحنه اتفاق بسيار 

خوبى است.
رويگرى درباره فعاليت هــاى ديگرش مى گويد: 
مى خواهم يك كار ســينمايى هم شــروع كنم. 

يك ســناريو دارم و سال هاست مى خواهم آن را 
بسازم، اما قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اين است 
كه فيلمســاز پيش از ساخت فيلم بلند بايد يك 
فيلم كوتاه ساخته باشد. به همين خاطر من هم 
فيلم نيمه بلند «تنهايى» را ساختم. داستان فيلم را 
خودم نوشتم كه قصه هايى مربوط به ايدز و تنهايى 
دارد. وى در ادامه مى افزايد: البته اين فيلم اكران 
سينمايى ندارد زيرا فيلم كوتاه است، اما تصميم 
دارم آن را براى دوســتان و اهالى رســانه اكران 
كنم و شــايد هم اكران آن را در گروه سينمايى 
هنر و تجربه بررسى كرديم. اگر بتوانم براى فيلم 
بلندم هم سرمايه گذار پيدا كنم، ساخت آن را آغاز 
خواهم كرد. فيلمى كه مى خواهم بسازم يك كار 
نوستالژيك است كه به نظرم بسيار عجيب و غريب 
است؛ داستانش را خودم نوشتم كه درباره دوران 
كودكى و شيطنت هاى نوجوانى است و قصه اى 
طوالنى دارد. در ذهنم نيســت كه خودم هم در 
اين كار بازى كنم اما ابتدا بايد كار آغاز شود تا در 

مورد آن تصميم بگيرم.
اين بازيگر قديمى در پاســخ به اين پرسش كه 
برايتان عجيب نيســت چرا تلويزيون از شما كه 
ســرمايه آن هستيد خبرى نمى گيرد، مى گويد: 
شــما فكر مى كنيد چــرا برنامه «نــود» را كنار 
گذاشتند؟ زيرا عادل فردوسى پور زيادى محبوب 
شده بود. متأسفانه تلويزيون مخاطبان خودش را 
از دست داده است. دلخوشى من همين دوشنبه 

شب ها بود كه برنامه نود را مى ديدم.

 جوان ترها نقش ها را مى خرند 
وى به حضور بازيگران جديد در تلويزيون اشــاره 
مى كند و مى افزايد: من بســيارى از اين بازيگران 
جوان را نمى شناســم. متأسفانه كار كردن دست 
يك عده خاصى افتاده است. به ما نقش نمى دهند، 
زيــرا بايــد در ازاى كار به ما پــول بدهند اما از 
جوان تر ها پول مى گيرند. دليل اينكه براى بازيگران 
ميانسال تر و مسن نقشى نيست همين است كه 
نمى خواهند پول بدهند، بنابراين براى جوان ترها 
نقش مى نويسند و آ ن ها هم نقش را مى خرند. در 

سينما هم همين گونه  است و فرق نمى كند.

برش

چند ماه پيــش ميرباقــرى را در 
محفلى ديدم و پرســيدم آيا من 
هــم در پروژه ســلمان فارســى 
هســتم يا نه، كه آقاى ميرباقرى 
گفت، مگر مى توانم از تو بگذرم 

و تو در اين سريال نباشى؟
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تجسمىادبيات

ايســنا: عضو هيئت علمى گروه زبان و ادبيات فارسى 
دانشگاه فردوسى در مراسم اعطاى نشان عالى فرهنگى 
و هنرى فردوســى كه در دانشــكده علوم پايه دانشگاه 
فردوسى برگزار شــد، اظهار كرد: بايد به شاهنامه جور 
ديگرى نگاه كرد. بايد چهره اين همايش ها كه بيست و 
چند سال است آن ها را برگزار مى كنيم، از حالت تكرارى 
خارج شــود. بايد به مسائل جديد، كاربردى و مورد نياز 

بپردازيم.
وى با اشــاره بــه اينكه «اليه ها و مســائل مختلف در 
شــاهنامه وجود دارد كه هر كس مى تواند از زاويه ديد 
خود به آن ها نگاه كند» ادامه داد: حتى بايد آن نگاهى 
را كه تاكنون به شاهنامه داشته ايم نوتر و با شرايط امروز 
متناســب تر كنيم. حتى نقالى اى كه كودكان و جوانان 

انجام مى دهند نيز مى تواند متحول شود.
رئيس همايش بين المللى «شاهنامه در گذرگاه جاده 
ابريشــم» اظهاركرد: اين دختربچه ها و كودكان نياز 
نيســت حتماً صحنه هاى خشــونت آميز و پرهيجان 
شــاهنامه را بازگو كنند. بســيارى موارد لطيف هم 

در شــاهنامه وجود دارد.  خواهــش مى كنم مربى ها 
دخترها را به اين ســمت هدايــت كنند كه ارزش ها 
و آموزه هاى لطيف شــاهنامه را فرابگيرند و مربى ها 
بعد نرم شــاهنامه را كه پنهان است، آموزش دهند و 
ايــن آموزه ها را با لطافت طبع بچه ها  تلفيق كنند تا 
جاذبه ديگرى پيدا كند. نياز داريم حتى در سيستم 

نقالى ما تجديدنظر شود.
عضو فرهنگستان  زبان و ادب فارسى بيان كرد: گفتيم 
جاده ابريشم تا بگوييم از چين و مرزهاى اقيانوس كبير 
تا سواحل مديترانه و شمال آفريقا و ملت هاى چين، هند، 
ترك، اســالم، بلغار، يمن و... را در جغرافياى شاهنامه 

مى بينيم. اين ها همه بستر شاهنامه اند.
ياحقى گفت: مــا معتقديم شــاهنامه متعلق به تمام 
ملت هاســت و خوب است كه از اين جهت مطرح شود. 
به همين دليل در اين راســتا فراخوان داديم كه از آن 
استقبال شد و مقاالت خوبى به دست ما رسيد كه برخى 
از آن ها را در مجموعه مقــاالت همايش چاپ كرديم. 
همچنين اميدواريم نشــان فرهنگى هنرى فردوســى 
پاينده و پايدار و در جهت تحكيم موقعيت فردوســى 

باشد.
وى ادامه داد: خدماتى كه در توس انجام شــده و امروز 
افتتاح مى شود سبب اعتالى فردوسى است.  فردوسى 
احتياجى به بلندنامى ندارد، اين ما هســتيم كه خود را 

با او بلندنام مى كنيم.
عضو هيئت علمى گروه زبان و ادبيات فارسى اظهاركرد: 
فردوســى صلح طلب و جهان نگرى اســت كه به تمام 
مسائل جهانى توجه دارد. اين موضوع پيام همايش است 

و اميدواريم اين پيام به گوش اهلش رسيده باشد. 

فرهنگ و هنر: ايــران درودى در كتاب «گفت وگو با 
ايران درودى» كه به شخصيت، زندگى و آثار اين بانوى 
نقاش مى پردازد، در پاسخ به اين پرسش كه بزرگ ترين 
آرزويش در اين مقطع ســنى چيست، گفته بود: «آرزو 
دارم پيش از رفتنم، بتوانم خودم موزه ام را افتتاح كنم؛ 
چون هيچ كسى نخواهد توانست هدف من را بداند، اين 
موزه فقط موزه آثار من نيست بلكه پيش از هرچيز، محل 

تبادل فرهنگى خواهد بود».
حاال آرزوى اين هنرمند به تحقق پيوســته و داســتان 

«موزه ايران درودى»  به سرانجام رسيده است.
ايران درودى، نخستين بانوى نقاش ايرانى، 10 سال پيش 
اعالم كرده بود، خانه اش را در فرانسه فروخته و پول آن را 
به تومان تبديل كرده و به ايران فرستاده تا براى ساخت 
موزه اش هزينه شــود. اما در اين سال ها ساخت موزه به 
داليل مختلفى همچون جابه جايى مسئوالن، بروكراسى 

ادارى و تغيير شهردار تهران به تعويق افتاده بود.
ســرانجام پس از كش و قوس هاى فراوان، قرار است روز 
جمعه 27 ارديبهشــت اين آرزوى او محقق شــود و از 
سند واگذارى زمين موزه ايران درودى رونمايى و پروژه 
عمرانى ســاخت موزه هم آغاز شود. شهريور سال 95 و 
پس از 6 ســال پيگيرى، كلنگ مــوزه ايران درودى در 
خيابان سيدجمال الدين اسدآبادى (يوسف آباد) به زمين 
زده شــد و 21 آذر 97 نيز برخى از اعضاى شوراى شهر 
تهران به همراه اعضاى هيئت امناى مؤسسه درودى و 
مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخى، در ديدار با ايران 
درودى قرارداد واگذارى حق بهره بردارى از زمين «موزه 

ايران درودى» را به او ابالغ كردند.
ايران درودى متولد 11 شــهريور 1315 مشــهد است. 

او عالوه بر نقاشــى، كارگردان و تهيه كننده چند فيلم 
مســتند و كوتاه براى تلويزيون بوده اســت. درودى در 
1970 به درخواست دانشجويان دانشگاه صنعتى شريف 

به تدريس تاريخ هنر در اين دانشگاه پرداخت.
ايران درودى تجربه برگزارى 64 نمايشــگاه انفرادى در 
موزه ها و گالرى هاى معتبر دنيا را دارد و 80 فيلم مستند 
براى تلويزيون ملى سابق ايران ساخته است. همچنين 
هشــت اثر نفيس او در گنجينه موزه هنرهاى معاصر 
تهران و برخى از آثــارش در ديگر موزه هاى دنيا وجود 
دارد. قرار اســت 195 تابلو ايــن هنرمند كه به صورت 
محضرى به ملت ايران بخشــيده شده، پس از ساخت 
موزه كه نقشه آن را جهانگير درويش - معمار ورزشگاه 

تختى - هديه كرده، به نمايش گذاشته شود.
گفتنى است، ساعت 10 صبح روز جمعه با حضور پيروز 
حناچى، شهردار تهران از سند واگذارى زمين موزه ايران 
درودى رونمايى و پروژه عمرانى ساخت موزه آغاز خواهد 

شد تا آرزوى اين هنرمند به تحقق بپيوندد.

 محمدجعفر ياحقى:

بايد در سيستم نقالى تجديدنظر شود 
 تحقق آرزوى «ايران درودى» 

داستان موزه « ايران»


	9
	10-11
	12 new new

