
هم از توبره ،هم از آخور
کاربران فضای مجازی همزمان با انتخاب 
فاطمه معتمدآریا به عنوان رئیس انجمن 
صنفی بازیگران، هشــتگ نام این بازیگر 
را در توییتر داغ کردند. کاربری در قالب 
این هشتگ نوشته است: »ایشون همون 
کسی هســت که می گفت توی این 40 
ســال همش توقف براش ایجاد کردند. 
جمهوری اســامی خیلی جای خوبیه 

هرچی بیشتر بهش فحش بدی بیشتر پیشرفت می کنی«. کاربر دیگری هم 
نوشته اســت: »وقتی فیلم هایی که فاطمه معتمدآریا بازی کرده و جوایز و 
مقام هایی که گرفته رو با صحبت هایش در جشنواره فجر مقایسه می کنم یاد 

این ضرب المثل می افتم: »هم از توبره می خورد هم از آخور«!

کفاره کدام گناه؟!
محمــود صادقی، نماینــده مجلس پس 
از قهرمانی پرســپولیس در لیگ برتر در 
توییترش قهرمانی این تیم را تبریک گفته 
و نوشت: »مایلم هر کمکی از من به عنوان 
نماینده تهــران در مجلس برمی آید برای 
پیشرفت استقال و پرسپولیس انجام دهم«. 
این توییت انتقاد گسترده کاربران فضای 
مجازی را به دنبال داشت. یکی از کاربران 

در واکنش به این پست توییتری نوشت: » خب خداروشکر تمام مشکات فرهنگی، 
اقتصادی، معیشتی اجتماعی کشور حل شده و فقط مونده مشکات دو باشگاه 
استقال و  پرسپولیس. نمی دونم این نماینده ها کفاره کدوم گناهامون هستند«.

تفاوت جهان اول و سوم
حمید بعیدی نژاد، ســفیر کشورمان در 
انگلیس، در توییترش گزارشــی از لیگ 
قهرمانان اروپا و حضور  تیم  های انگلیسی 
در این لیگ منتشــر کرد! پس از انتشار 
این پســت عجیب و غریــب، کاربران 
فضای مجازی حسابی از خجالت آقای 
ســفیر درآمدند! یکی از کاربران نوشت: 

» تفاوت جهان ســوم با جهان اول دقیقاً همین جاســت. درحالی که ســفیر 
بریتانیا فعاالنه در جهت پیشــبرد اهداف کشــورش، برای مسئوالن ایرانی 
ضیافت افطار برگزار می کنه ، ســفیر ایران به جای پیگیری تعهدات انگلیس 
در برجام، ســرگرم رپرتاژ برای تیم های فوتبال کشــور محبوبش اســت«.

نخل و نارنج
علی صدری نیا با انتشار تصویری از کتاب 
»نخل و نارنج« در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: »همان صفحات اول کتاب کافی 
بود که بفهمــم با یک کتاب خوب طرف 
هستم. کتاب فصل به فصل، هر چه پیش 
رفت مخاطب را بیشــتر درگیر داستان 
کرد. بــه نظر مــن بزرگ ترین موفقیت 

 برای یک اثر هنری تأثیری اســت که در نقطه پایانش بر مخاطب می گذارد. 
» نخل و نارنج« از این بابت هم کتاب موفقی است؛ چراکه بعد از پایان کتاب 
تــازه مخاطب را با حال و هوایی غریب رها می کند و او را به فکر وا می دارد«.

مجازآباد

مستحق عشق باش
رقیه توســلی: وقت اذان پشــت کن به جهان. مســتحق عشق باش و 

»یارب«هایت را از همیشه دلبسته تر بگو.
چشم هایت را برسان به طبقات آسمان. گول شیطان را نخور. مگر مشتی خاِک 
تیره و تار نبودیم که او دستمان را گرفت و عزیز کرد! گفت اشرف آفریدگانی!

اجازه بده  اذان، پیچک روحت باشد هرنوبه و برساندت به بهار... 
بگذار از »اهلل اکبر« رنگ بگیری... و با »حی علی الفاح- سر از میهمانی نور 
دربیاوری.آهای آدمیزاد! اذان ها را مزه مزه کن... آن ســاعت، ناب ها را معامله 
می کنند... رطب و پیاله ای عشق و »اللهم لک صمت« و برق دیده فرشتگان را!

 ربنّا و رطب

کلیدها

روایت مجازی

ارزش سختگیرها 
گفت آســان گیر بر خود کارها کز روی طبع/ سخت می گیرد جهان بر مردمان 
سختکوش! شاید حافظ به ضرورت قافیه سختگیر را سختکوش گفته است و شاید 
اصاً کلمه ســختگیر در آن دوره تاریخی وجود نداشته است. اما در واقعیت این 
یافته حافظ درست است. هر چه آدم سخت بگیرد دنیا بر او سخت می گیرد. مسئله 
این است که وقتی سخت می گیریم خودمان شرایط را سخت ارزیابی می کنیم 
و به همین ســادگی با یاری نیروی درون خود ما، دنیا بر ما سخت گرفته است! 
اما سختگیرها ارزش های خاص خودشان را دارند. داشتن دوستان سختگیر به ما 
فرصت رشد می دهد. اگر همه آسان گیر باشند ما به خودمان نمی رسیم. می دانیم 
که دوست ما، هر طوری که باشیم ما را خواهد پذیرفت. در انتخاب هایمان دقت 
به خرج نمی دهیم و در گفته هایمان هم بی ماحظه و نسنجیده حرف می زنیم. 
البته ســختگیری زیاد دوســتان آدم را دچار وسواس می کند و نظم ذهنی ما را 
به هم می ریزد و مدام ما را دچار بحران در ارزیابی خودمان می کند، ولی حدی از 
سختگیری دوستان برای ما مایه ارتقاست. زمانی در انتشار یک کتاب با دوستی 
ســختگیر همکاری می کردم، آن دوست جزئیات را مدام بررسی می کرد و به ما 
انتقال می داد. البته شاید آن روزها بر ما سخت گذشته باشد ولی آن کتاب یکی از 
بهترین و زیباترین کتاب هایی است که منتشر کرده ایم و بعد از آن هم تجربه انتشار 
آن کتاب به ما در کارهای بعدی مان بسیار کمک کرد. پدرهای خیلی آسان گیر 
البته موجب می شــوند به بچه ها خوش بگذرد، ولی معلوم نیســت این وضعیت 
عاقبت  به خیر بشود یا نه ؟ آسان گیرها برای آزادی احترام زیادی قائلند و مایلند 
آدم ها از درون خودشان به سمت موفقیت حرکت کنند، ولی واقعیت این است که 
وضعیت برای همه مطلوب نیست. با همه دشواری های سربازی هنوز عده زیادی 
از دوران آموزشی و سختی کشیدن های آن دوران با افتخار یاد می کنند. آدم هایی 
که خودشــان بر خودشان سخت نمی گیرند نیازمند کسانی هستند که بر آن ها 
سخت بگیرند. من خودم همیشه به آزادی تمایل داشته ام و همیشه تاش کرده ام 
کاری کنم که آدم ها خودشان باال بیایند، ولی واقعیت ها آدم را محاصره می کنند. 
کم نیستند آدم هایی که اگر آزادشان بگذاری مثل جلبک های رودخانه خودشان را 
در مسیر آب رها می کنند و باری به هر جهت زندگی می کنند. یک نوع آزارخواهی 
هم در ادبیات ما هست که همیشه آدم ها منتظر کسی هستند که بیاید و بر آن ها 
سخت بگیرد و تحقیرشان کند و آن ها را وادار به حرکت کند. گفت و گوهای شمس 
تبریزی با مولوی از همین سنخ است و غزلیات شمس پر از این نوع برخوردهاست. 
به هر حال از هر سنخی که باشیم حدی از سختگیری برای همه ما خوب است.

ُکشتم که ُکشتم...!
آن طور که رسانه های موثق و غیرموثق می گویند، ساعت ۲ بامداد ۲۶ اردیبهشت 
مأموران راهنمایی و رانندگی از تصادف یک دستگاه پورشه با پراید باخبر و به محل 
حادثه در خیابان کارگر اصفهان اعزام می شوند. پس از حضور در صحنه مشخص 
می شــود راننده پورشه، پسر جوانی است که در کورس با یک دختر پورشه سوار 
دیگر موجب مرگ راننده پراید شــده است. چند روز پس از این حادثه، حواشی 
مربوط به آن در فضای مجازی آغاز شــد. تمام این  جنجال  ها هم در پس انتشار 
فیلمی آغاز شد که در آن دختر جوان در اعتراض به مأمور پلیس که قصد توقیف 
و انتقال پورشه او را داشت، فریاد می زد »این ماشین کلی پولشه، کجا می خواین 
ببرینش؟!« و در جواب اینکه »تو یک نفر رو کشتی«، می گوید »کشتم که کشتم، 

دیه شو می دم!«.
 رسانه ها هنوز جزئیات دقیق این حادثه جنجالی را منتشر نکرده اند، اما کاربران 
فضای مجازی و شاهدان حاضر در محل حادثه، ماجرا را این طور نقل می کنند: 
دو خودرو پورشــه در خیابان کارگر اصفهان در حال کورس گذاشتن با یکدیگر 
بوده اند. راننده یکی از پورشه ها یک دختر جوان و راننده پورشه دیگر پسر جوانی 
که ارتباط نزدیکی با دختر جوان داشته و هردو پورشه هم متعلق به پدر دختر 
بوده است. پورشه ای که پسر راننده آن بوده از مسیر منحرف شده و با یک پراید 
برخورد می کند. خودرو پراید روی سقف به داخل پیاده رو پرتاب شده و راننده  آن 
کشته می شود. در ادامه پورشه متوقف نمی شود و چند متر جلوتر به پرایدی که 
گوشه  خیابان پارک بوده، برخورد می کند. پراید به هوا پرتاب می شود و روی سقف 
خودرو ۲0۶ که جلوتر پارک بوده ، فرود می آید. شــدت اصابت آن قدر زیاد بوده 
که چهار چرخ ۲0۶ کنده می شود! شاهدان عینی می گویند راننده پسر در نهایت 
پیاده شــده و فرار می کند. دقایقی بعد راننده دختر، به صحنه تصادف می رسد 
و... . رئیس پلیس راهور اصفهان می گوید: خودرو پورشه  ارتباطی به هیچ یک از 
مسئوالن نداشته و راننده آن »آقازاده« نبوده است، اما کاربران فضای مجازی ادعا 
می کنند که دختر جوان مأموران راهنمایی و رانندگی را از پدرش ترسانده است! 
باید منتظر بمانیم تا مسئوالن مربوط با انتشار جزئیات این حادثه، به حواشی و 

شایعات مجازی پایان دهند.

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

  بی پست و مقام
کم لطفــی بزرگ تر به او را آن هایی مرتکب شــده و 
می شــوند که در زندگینامه نویسی و معرفی اش فقط 
به این حد اکتفا می کننــد: »فخرالدین حجازی، زاده 
سال 1308 در ســبزوار... نماینده دوره های اول، دوم 
و سوم مجلس... از ســخنرانان مذهبی فعال پیش از 
انقاب... ازجمله سخنرانان پراقبال حسینیه ارشاد و...«. 
حتی خود ما که چند ســطر باالتر به هوای تعریف از 
او فقط به  ســخنرانی های احساسی و آتشینش اشاره 
کردیم، بفهمی نفهمــی، در حقش کم لطفی کرده ایم 
اگــر در ادامه نتوانیم تصویر درســت و منصفانه ای از 
حجازی پیش روی شما بگذاریم. البته اینکه در معرفی 
سوژه امروز پیش از همه سراغ شهرتش در سخنرانی 
رفتیم، خودش نشان دهنده یکی از  ویژگی های خاص 
شــخصیت حجازی است. چه اینکه در تاریخ مبارزات 
انقابی مردم ایران، برخی ها شهرتشان را فقط مدیون 
پســت و مقام هایی هســتند که پس از انقاب بنا به 
ضرورتــی در آن قرار گرفتنــد و برخی دیگر، فقط با 
روحیه انقابی و  ویژگی های مختص به خودشــان به 
شهرت رسیده اند. در این میان حجازی را باید ازجمله 
شخصیت های مشهور سابق و گمنام فعلی به حساب 

آورد که در گروه دوم قرار می گیرند.

  فرزند شیخ محمد
»فخرالدین« فرزند حاج شیخ محمد حجازی، درسش 
را در مدارس قدیمی سبزوار مثل »اسرار« آغاز کرد و 
معلم دوره دبستانش هم »شیخ حسن داورزنی« بود که 
از جمله  شخصیت های فرهنگی شهر به حساب می آمد. 
در 1۲ ســالگی وارد دوره دبیرستان شد. یک سال و 
نیم بعد اما مشــکات مادی، مانع شد و »فخرالدین« 
راهش را تغییر داد. با همه عشق و عاقه، مجبور شد 
دبیرستان اسرار را رها کند و مدتی را در تجارتخانه های 
مختلف شهر به کار و کاسبی مشغول شود. چند سالی 
طول کشید تا اوضاع  اقتصادی اش کمی بهبود پیدا کند 
و دوباره بیفتد دنبال درس و مشق، دیپلم بگیرد، مدتی 
شاگرد ادیب سبزواری شود تا ادبیات عرب را بیاموزد و 
همزمان دروس حوزوی را هم نزد چند استاد بخواند و 
البته کار هم بکند. حتی بعدها که موفق شد به دانشگاه 
برود بازهم تحصیل همزمان در علوم دینی را رها نکرد 
و البته هیچ وقت هم لبــاس طلبگی و روحانیت را به 

تن نکرد. 

  13 سالگی
»پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران« درباره آغاز فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی اش می نویسد: در سال 13۲0 زمانی 
که کشور پس از تبعید رضاخان، آزادی های نسبی را 
تنفس می کرد، حجازی قلم به دست گرفت و مطالبی 
را در روزنامه »اسرار شرق« نگاشت. اگر تاریخ تولدش 
را همان سال 1308 بدانیم، این نخستین فعالیت شدید 
سیاسی او باید در آغاز 13 سالگی اش انجام شده باشد. 
یعنی 13  ســاله های 70 یا 80 سال پیش مثل امروز 
کودک و نوجوان حساب نمی شده و برای خودشان مرد 
به حساب می آمدند. البته حجازی از جمله مردان 13 
 ساله ای است که هم ســواد خوبی دارد ، هم می تواند 
خوب بنویسد، یا دانسته هایش را با شور و احساس بیان 
کند و یا در  گروه ها و احزاب سیاســی آن دوره حاضر 
باشد.  نمونه اش سال 13۲4 در حالی که به 17 سالگی 

نرســیده، به عضویت شاخه غرب حزب دموکرات )در 
جای دیگر ایــن دوره را دوره عضویت در حزب آزادی 
مردم وابسته به جبهه ملی نوشته اند( درمی آید. حجازی 
پس از اینکه مدتی را در دبستان ملی سبزوار تدریس 
می کند در ۲0 ســالگی به اســتخدام وزارت فرهنگ 

درمی آید و رسماً معلم می شود.

  اسناد ساواک

اسناد ساواک درباره اش می گویند: »... مشارالیه تا پیش 
از قیام ملي ۲8 مرداد عضو یکي از احزاب وابســته به 
جبهه ملــي و عضو انجمن تبلیغات اســامي بوده و 
روزنامه هاي اسرار شــرق و جلوه حقیقت را که داراي 
مطالب تند و متمایل به چپ و وابســته به افراطیون 
جبهه ملي بوده در سبزوار اداره مي کرده...«. این یعنی 
حجازی در دوره ای روزنامه نگاری هم کرده است. این 
تجربه البته فراتر از نوشتن مقاله در نشریات آن دوره 
اســت طوری که چند سالی در سبزوار روزنامه »جلوه 

حقیقت« را منتشر می کند.
 پس از کودتای ۲8 مرداد که مأموران به دفتر روزنامه 
ریخته و آن را غارت می کننــد، روزنامه  نگاری اش به 

پایان می رسد. بعدها از سبزوار به مشهد می آید.
 هم معلم است. هم با استاد »محمد تقی شریعتی« در 
کانون نشر حقایق اسامی کار می کند و هم در آستان 
قدس فعالیت فرهنگی دارد. مسئوالن وقت توقع دارند 
حجازی از قدرت سخنوری اش برای دفاع از حکومت 
پهلوی اســتفاده کند. این را نمی پذیرد و در نهایت از 
مشهد به تهران کوچ می کند. در این باره گفته است: 
»اصل ماجراي آمــدن من به تهران این بود که روزي 
استاندار مرا خواست و گفت سه روز دیگر، مجلس در 
مسجد گوهرشــاد داریم. تو هم باید در آنجا مطالبي 
بگویي و اگر سخنراني مفیدي کردي شغل مناسبت تري 
به تو مي دهیم...من سکوت کردم... از رادیو مشهد هم 
خبر دادند که حجازي در مسجد گوهرشاد سخنراني 
مي کند... آیت اهلل میانی گفتند مبادا سخنراني کني. 
اما برو نزد حضرت رضا)ع( در حرم و از حضرت بخواه 
که به تو جرئت بدهند... به مجلس استاندار نرفتم. بعد 
کارم را از دست دادم. ناراحتي فراوانی برایم ایجاد کردند 

و با وضع بدي به تهران منتقل شدم...«.

  دردسرهای احساساتی بودن
نام انتشــارات »بعثت« را خیلی ها شنیده اند. حجازی 
پــس از آمدن به تهران بــا حمایت آیت اهلل میانی و 
دیگران این انتشــارات را راه می انــدازد و با چاپ آثار 
مختلف بــه ترویج عقاید و ارزش هــای دینی کمک 

می کند. بازار سخنرانی هایش هم با حضور در حسینیه 
ارشاد گرم تر و پرشورتر از پیش می شود. مدتی بعد اما 
میان اصحاب حسینیه ارشاد اختاف می افتد، ساواک 
هم به آتش این اختاف می دمد و در نهایت حجازی 
یکی از کسانی است که از این تشکیات جدا می شود. 
سخنرانی هایش اما در تهران و نقاط مختلف کشور ادامه 
دارد. این  سخنرانی  ها هربار که با تاختن به سیاست های 
رژیم پهلوی یا حمله به اسرائیل و آمریکا همراه است، 
موجب دردسر، دستگیری و حتی تبعیدش می شود. 
در همین دوره اســت که حرف و حدیث های زیادی 
درباره لباس پوشــیدنش، ریش تراشــیدنش، تندرو 
بودنش و... ســر زبان ها می افتد. کار حتی به انتشــار 
شعری می رســد که مخالفان حجازی معتقدند او در 
نوجوانی برای ســالگرد ازدواج شاه و ثریا سروده است. 
اگر این شــعر واقعاً سروده او بوده باشد، می توان آن را 
نخستین دردسری دانست که احساساتی بودن برایش 

فراهم کرده است.

وان میِنت!
خیلی از نسل  اولی های انقاب اگر دوران نمایندگی اش 
در مجلــس را بــه یاد نداشــته باشــند، دســت کم 
ســخنرانی به یــاد ماندنــی اش در ســال 13۶0 در 
کنفرانس»بین المجالس« را به خاطــر دارند: »درود 
به تمام آزادیخواهان دنیا... درود به روح »بابی ساندز« 
نماینده حقیقی مردم ایرلند. مــن به عنوان نماینده 
مردمی که در یکی از حســاس ترین نقاط استراتژیک 
دنیا قیام کردند با تمام مردم منطقه صحبت می کنم...«. 
به یاد ماندنی ترین صحنه های این سخنرانی زمانی بود 
که حجازی با حرارت تمام، با حرکت های زبان و بدنش 
سخنرانی می کرد و به هشــدارهای پایان وقت توجه 
نداشت. در نهایت هم انگشتش را باال برد و خطاب به 
رئیس جلسه گفت: »وان میِنت«! چند دقیقه بعد که 
هشدار تکرار شــد، این بار برای درخواست نیم دقیقه 

وقت نیمی از انگشتش را نشان داد و گفت:... میِنت !

  تکبیرررررر
سخنران، نویسنده، ادیب و هرچه بود، اما سیاستمدار 
نبود. ورودش به این عرصه براساس شور و شوق انقابی ، 

دلبستگی و شیفتگی اش به امام و انقاب بود. 
مردی که به لطف  ســخنرانی های گرم و پرشــور در 
نخستین دوره انتخابات مجلس، نفر اول حوزه انتخابیه 
تهران شد، در سیاست سرانجام چندان خوبی نداشت. 
پیش از اینکه امام)ره( از نحوه سخنرانی او و القاب به 
کار گرفته  شــده اش خیلی نرم و لطیف انتقاد کنند، 
یک بار در جبهه های جنگ، رزمندگان با شوخ طبعی، 
احساساتی شــدن هایش را به او یادآوری کرده بودند. 
حجازی در سخنرانی اش فریاد زده بود: »من خاک پای 
شما هستم... من بند پوتین رزمندگان اسامم...« یکی 
از برو بچه های شوخ طبع جبهه هم بافاصله فریاد زده 
بود: تکبیرررررر... یعنی همه حاضران، بند پوتین بودن 

حجازی را تأیید کرده بودند!
شــاید اگر آن روز حجازی می توانســت جلوی فوران 
عشق و ارادتش به بچه های جنگ را بگیرد، چند سال 
بعد و در دیدار با امام)ره( هم می توانست، عشق و ارادت 
به رهبرش را، جور دیگر و با واژه هایی دیگر ابراز کند تا 
 خیلی ها انتقاد و نصیحت امام)ره( را دلیل خانه نشینی  

او معرفی نکنند. 
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میخواهمقویترین
جوانجهانباشم

گل محمدی در مشهد ماندنی شد

 ایــن روزها یک کشــور و یک شــهر منتظــر تصمیم 
گل محمدی هستند.یحیی همه را منتظر تصمیم کبری 
گذاشته است تا  از میان تیم ملی امید و ادامه حضور در 
مشــهد یکی را انتخاب کند. او ایــن روزها مطرح ترین 

سرمربی ایرانی است.پس از پیروزی شهرخودرو مقابل 
ماشین ســازی و احتمال آسیایی شــدن این تیم 

،حمیداوی جلسه ای را با مربیان و بازیکنان در 
هتل محل اقامت در تبریز برگزار کرد. در این 
 جلسه حمیداوی خطاب به حاضران اعام کرد :

حامل خبر خوشــی اســت و آن اینکه قرارداد 
 گل محمدی تا دو ســال دیگر تمدید خواهد شد .
حتــی صحبت از ایــن به میان آمد که بر ســر 
جزئیات هم توافقاتی به دســت آمده اســت، اما 
گل محمدی از مسئوالن باشگاه خواست تا در این 

بــاره چند روزی صبر کنند.از طرف دیگر بعد از اینکه 
بازیکنــان و مربیان پدیده شــهرخودرو از تبریز عازم 

مشهد شدند اما گل محمدی حاضر به ...

 یحیی  و 
تصمیم کبری

»فخرالدین حجازی«  29  اردیبهشت 1386 درگذشت

مرد  نطق  های آتشین انقالب
  مجید تربــت زاده  هفتادی ها که بماند، حاال دیگر دهه شــصتی ها، 
حتی آن هایی که دارند 40 ســالگی را پُر می کنند، بعید اســت او را به 
خاطر بیاورند. مردی که روز و روزگاری با  سخنرانی های آتشین و پر از 
احساس، پیر و جوان را مجذوب خودش می کرد، بدجوری دارد از حافظه 

نسل امروز و دیروز پاک می شود. نمی دانیم، این پاک شدن، فقط حاصل 
گذشت زمان اســت یا نتیجه عوامل دیگر؟ هرچه هست، چه گذشت 
زمان و چه فراموشــکاری ما، دارند به »فخرالدین حجازی« و زحمات 

چندین و چند ساله اش ظلم می کنند.
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تیبو کورتوا 
چلسی 

به رئال مادرید 
 35 میلیون یورو

بعــد از دریافت دســتکش 
طالیی جام جهانی 2018، تیبو 

کورتوا ترانسفر رویایی خود به رئال را 
قطعی کرد اما حضورش در مادرید در فصلی که گذشت 
گاهی بیشتر شبیه به یک کابوس بود. درست است که 
دفاع رئال ضعیف بود اما کورتوا نیز گاهی اشــتباهات 
شوکه آوری را رقم می زد. با اینکه این بلژیکی 27 ساله 
آنقدر چهره شناخته شده ای هست که شماره 1 رئال 
را در فصل پیش رو به تن کند، اما طرفداران این تیم از 

او توقع بسیار بیشتری دارند.

لئاندرو پاِرِدس
زنیت به پی اس جی

 40 میلیون یورو
رســانه هــای روســیه 

می گویند بعد از تنها چهار 
ماه حضور در پاریس، لئاندرو 

پاردس دوســت دارد که دوباره به 
سنت پترزبورگ باز گردد. این هافبک در 14 بازی که 
برای پاریس ســن ژرمن به میدان رفت بسیار ضعیف 
کار کرد و در 11 بازی که از ابتدا در ترکیب تیمش قرار 
داشت سه شکست را شاهد بود. طرفداران پاریس به 
هیچ عنوان تحت تاثیر او قرار نگرفتند و به نظر می رسد 
خود پاردس نیز دوست دارد که هر چه سریعتر آنجا 

را ترک کند.

توماس ِلمار موناکو 
به اتلتیکومادرید
 70 میلیون یورو

بعــد از شــروع ضعیف در 
مادرید، لمــار می گوید که از 

توقع باالی باشگاه و هوادارانش 
ا از او مطلــع اســت و در آینــده آن  ر

جبران می کند. بازیکن سابق موناکو 30 بازی در اللیگا 
برای اتلتیکو به میدان رفت و فقط دو گل زد و سه پاس 
گل داد. این وینگر فرانسوی در هفت بازی لیگ قهرمانان 
نیز موفق به گلزنی نشــد. با وجود تنها 23 سال سن، 
توماس لمار شانس زیادی برای تبدیل شدن به ستاره 
در متروپولیتانو دارد اما هیچ شکی نیست که فصل اول 

او در اتلتیکو بد بود.

ِفِرد
شاختار دونتسک 
به منچستر یونایتد
  61 میلیون یورو

در دربی اخیر شهر منچستر 
روی کین اســطوره شیاطین 

ســرخ، فرد را به تقلــب متهم کرد و 
طرفداران یونایتد نیز احساس می کنند که به خاطر 
پرداخت مبلغی گزاف از طرف باشگاه برای این هافبک 
برزیلی تقلبی رخ داده اســت. به جز عملکرد خوبش 
در دیدار برگشــت مقابل پی اس جــی، فرد در دیگر 
دیدارهای دیگری که حاضر بــود موفق عمل نکرد و 
یکی از عوامل مهم عملکــرد ناامیدکننده یونایتد در 

فصل گذشته نام گرفت.

ورزش: در روزهایی که یک کشــور و یک شــهر منتظر 
تصمیم گل محمدی بودند ویحیی همه را منتظر تصمیم 
کبری گذاشته بود تا ازمیان تیم ملی امید و ادامه حضور 
در مشهد یکی را انتخاب کند، سرانجام شب گذشته پای 
میز مذاکره با مشهدی ها نشست و  برای ماندن در مشهد 

به یک توافق دوساله رسید.
پس از پیروزی شهرخودرو مقابل ماشین سازی و احتمال 
آسیایی شدن این تیم حمیداوی جلسه ای را با مربیان و 
بازیکنان در هتل محل اقامت در تبریز برگزار کرد. در این 
جلسه حمیداوی خطاب به حاضران اعالم کرد که حامل 
خبر خوشی است و آن اینکه قرارداد گل محمدی تا دو سال 
دیگر تمدید خواهد شــد و حتی صحبت از این به میان 
آمد که بر سر جزئیات هم توافقاتی به دست آمده است، 
اما گل محمدی از مسئوالن باشگاه خواست تا در این باره 

چند روزی صبر کنند.
از طــرف دیگر بعد از اینکــه بازیکنــان و مربیان پدیده 
شهرخودرو از تبریز عازم مشهد شــدند اما گل محمدی 
حاضر به رفتن به مشهد نشد و به تهران برگشت. در این 
باره گفته می شود گل محمدی ســاعت 19 جمعه شب 
با مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال کشورمان برای 
هدایت تیم امید جلســه ای برگزار کرده و در این جلسه 
توافقات کلی هم به دست آمده است، اما گل محمدی از 
تاج زمان خواسته تا بیشتر فکر کند. این اتفاقات در حالی 
رخ داده که باشگاه پدیده شهرخودرو برای هدایت این تیم 
در فصل آینده فعاًل گزینه ای جــزء گل محمدی ندارد و 
طبق اخبار دریافتی پیشنهاد مالی خوبی هم از سوی این 
باشگاه به گل محمدی ارائه شده است که این رقم خیلی 
باالتر از پولی است که به گل محمدی برای هدایت تیم امید 
پیشنهاد شده است. رقمی که از سوی مالک شهرخودرو به 
گل محمدی پیشنهاد شده حتی می تواند او را جزو مربیان 
گرانقیمت لیگ برتر قرار دهد و گل محمدی به  همین دلیل 
از هر دو طرف زمان خواسته تا بیشتر فکر کند. پیشنهادات 
به گل محمدی اما تنها از ســوی پدیده شهرخودرو و تیم 
امید نیست، بلکه یکی دو تیم متمول لیگ برتر هم خواهان 

به خدمت گرفتن این مربی شده اند.

   اعترافات یحیی
یحیی گل محمدی، سرمربی پدیده درباره مذاکره برای قبول 
هدایت تیم ملی امید فوتبال ایران گفت: تاج شخصاً با من 
تماس گرفت و صحبت های کلی را با فدراسیون انجام دادیم 

اما کارهای نهایی آن مانده است. در روزهای آینده تصمیم 
نهایی من مشخص می شود و باید ببینیم قسمت چه می شود.

وی ادامه داد: من خاطرات خوبی از فوتبال مشهد دارم و 
از بودن در پدیده و در مشهد لذت بردم اما باید مشورتی با 
دوستان و خانواده ام انجام دهم که سرنوشت آن در چند 
روز آینده مشخص می شود. همه موفقیت های امسال را 
مدیون هواداران مشهدی و حمایتشان هستیم. بسیاری 
از گل های ما در ثانیه های پایانی به ثمر رســید که نشان 
می دهد تا آخرین لحظه هــم تالش کردیم و هم حمایت 
شدیم. این موفقیت بزرگ باشگاه پدیده و شهر مشهد بود 
و خیلی از مسئولین به ما کمک کردند و حمایت زیادی از 
اشخاص مختلف از ما صورت گرفت. همه شهر خواستند 

این اتفاق بیفتد که افتاد.
گل محمدی درباره ادعــای مالک پدیــده مبنی بر این 
که این باشــگاه با مدیر برنامه های این مربی به توافقات 
شفاهی رسیده و حتی بر سر جزئیاتی مانند جذب لیست 
مدنظر وی برای فصل بعد به تفاهم رسیدند، توضیح داد: 
صحبت های خوبی با باشگاه پدیده داشتیم و به جمع بندی 
هم رســیدیم. تا چند روز آینده فرصت دارم که تصمیم 
بگیرم زیرا هنوز چیزی امضا نشده است. هم برای پدیده 
و هم برای تیم ملی امید آرزوی موفقیت می کنم اما هنوز 
چیزی را امضا نکرده ام و صحبت و مذاکره با تاج به معنای 

جدا شدن از پدیده نیست.

هجوم به صفحه تاج
از دیگر سوی شنیده می شود رئیس فدراسیون با مسئوالن 
شهرخودرو تماس داشته و برای قانع کردن آن ها مذاکرات 
مفصلی داشته است. صحبت مهدی تاج برای این است که 
مسئوالن این باشگاه قلبا راضی به حضور یحیی در تیم امید 
شوند و گالیه ای از این حضور به خاطر منافع ملی نداشته 
باشند. مهدی تاج همکاری با یحیی را قطعی می داند و در 
مذاکرات صورت گرفته  به گل محمدی حتی در چینش 

دستیارانش اطمینان خاطر داده شده است. 
در همین حال بســیاری از مشهدی ها با هجوم به صفحه 
شــخصی مهدی تاج او را متهم به ضربه زدن به تیم های 
شهرستانی کرده و از رئیس فدراسیون خواسته اند دست از 

سر گل محمدی و تیم شهر خودرو بردارند. 

ضرر مالی و اعتباری؟
گفتنی است، تیم امید یکی از 16 تیم حاضر در مسابقات 

نهایی قهرمانی زیر 23 ســال آســیا خواهد بــود. اما در 
قرعه کشی بازی ها در سید چهار قرار خواهد گرفت چرا 

که در دوره قبلی بازی هــا در مرحله مقدماتی حذف 
شده بود. سه تیم از این بازی ها به همراه ژاپن راهی 

المپیک 2020 توکیو می شــوند و اگر ژاپن به 
مرحله نیمه نهایی بازی ها راه یابد هر چهار 

تیم راهی المپیک می شوند.
بسیاری معتقدند رفتن گل محمدی به 

تیم امید اشتباه بزرگی بود و او هم 
از لحاظ مالی و هم از نظر اعتباری 
دچار لطمه می شد.چرا که اوضاع 
تیم ملی امید بــا وجود حضور در 
سید چهارم خیلی بد است و شانسی 

برای صعود نخواهد داشت و از طرفی 
پیشــنهاد مالی فدراسیون با توجه به 

مشــکالت مالی که حتی برای اســتخدام 
سرمربی تیم ملی بزرگساالن وجود دارد قطعا 

پایین تر از مشهدی هاست.

وعده های حمیداوی
مالک باشگاه شهرخودرو در مورد حضور 
این تیم در مســابقات آسیایی گفت: به 

مردم مشــهد قول می دهم این آخرین 
حضور ما در آسیا نباشــد و برای فصل جدید تیمی 
بهتر و قوی تر خواهیم بســت تا با کمک هواداران و 
مسئوالن شهری بتوانیم رتبه ای بهتر از چهارمی در 
لیگ برتر کسب کنیم. حمیداوی با اشاره به افت تیم 
در نیم فصل دوم گفت: با اینکه پرسپولیس قهرمان 
شد اما همه ایران اعتراف کردند که تیم ما قهرمان 
اصلی لیگ به لحاظ کیفی و اخالقی بود. متاسفانه 
در یکی دو بازی هم بدشــانس بودیم و هم اســیر 
اشتباهات داوری شــدیم. با این حال معتقدم همه 
گان در بازی با ســپاهان قدرت واقعی لیگ ایران را 
با چشم دیدند. وی ادامه داد: برای فصل جدید هم با 
صحبت هایی که با یحیی داشتیم نقاط ضعف تیم را 
برطرف می کنیم و برای لیگ قهرمانان آسیا پر قدرت 
وارد می شویم. حمیداوی در مورد تغییر نام تیم هم 
گفت: قانوناً ما نمی توانیم با نام پدیده در لیگ حاضر 
باشیم و سعی می کنیم نامی که نشان دهنده قدرت و 

عظمت خراسان باشد برای تیم انتخاب کنیم.

آلگری: حاال وقت رفتن به ساحل است!
ورزش: بعد از اعالم رســمی جدایی آلگری از یوونتوس در پایان فصل جاری، این 
سرمربی ایتالیایی می گوید راضی است و خود را برای مدتی استراحت و زندگی آرام 
آماده می کند. ماسیمیلیانو آلگری می گوید: »پنج سال بی نظیر در این تیم داشتم. 
این پنج سال برای من واقعا فوق العاده بود. بعضی ها می گویند 6 ماه صرف ساخت یک 
تیم می شود و بعد کار برای مربی راحت است. ساخت و پرداخت یوونتوس برای من 5 
سال طول کشید. ولی زندگی همین است دیگر؛ چیزهایی می آید و چیزهایی می رود. 
اکنون زمان آن است که به خانه برگردم و به ساحل رفته و مقداری استراحت کنم.«

زالتان ابراهیموویچ ۲ جلسه محروم شد
ورزش: کمیته انضباطی سازمان لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا زالتان ابراهیموویچ را 
به دلیل رفتار غیرورزشی با دو جلسه محرومیت نقره داغ کرد. در جریان بازی شنبه 
هفته گذشته تیم های نیویورک سیتی اف سی و لس آنجلس گلکسی در رقابت های 
MLS که در آن نیویورکی ها با نتیجه 2 بر صفر زالتان و یارانش را شکست دادند، 
ایبرا که در دومین بازی متوالی اش در گلزنی ناکام ماند با شان جانسون، دروازه بان 
تیم نیویورک سیتی درگیر شد. او گردن شان جانسون را گرفت و همین زمینه ساز 

درگیری فیزیکی و افتادن هر دو بازیکن بر روی زمین همراه شد.

زیدان: اگر بر من فشار بیاورند قطعا خواهم رفت
ورزش: ســرمربی رئال مادرید به نظر تحت فشــار از طرف مدیریت باشگاه برای 
تصمیماتش در ترکیب است. زین الدین زیدان در این مورد که مبنی بر فشار مدیریت 
باشگاه برای انتخاب کورتوا به عنوان دروازه بان اول تیم و فروش ناواس است می گوید: 
»تصمیم در مورد دروازه بان اول، تصمیم من است. اگر قرار به فشار از بیرون باشد، جدا 
خواهم شد. اگر به عنوان مربی نتوانم تیم مورد عالقه ام را ببندم و اگر نتوانم تصمیم 
بگیرم چه کسانی بازی خواهند کرد، قطعا خواهم رفت. سپس بحث خرید بازیکن 

پیش می آید که افرادی دیگر در باشگاه در این زمینه فعالیت دارند.«

ماگات: بایرن باید بازیکنان بهتری در اختیار کوواچ بگذارد
ورزش: ســرمربی ســابق بایرن مونیخ می گوید:  این تیم باید برای حضور پرقدرت تر در 
رقابت های اروپایی، بازیکنان باکیفیت تری خریداری کند. فلیکس ماگات معتقد است: »نباید 
تاثیر قابل توجهی که نیکو کوواچ پیش از بایرن بر آینتراخت  گذاشت و موفقیتی که با آن 
تیم بدست آورد را فراموش کنیم. من شک ندارم که کوواچ امسال دو جام برای بایرن بدست 
خواهد آورد که برای کسی که نخستین فصل خود را سپری کرده آمار خوبی است. ولی کوواچ 
برای موفقیت در سطح بین المللی و بخصوص در لیگ قهرمانان به بازیکنان بهتری نیاز دارد 

تا بتواند در طول سال، در رقابتی به دشواری لیگ قهرمانان، حرف برای گفتن داشته باشد.«

ورزش: کاپیتــان تیم فوتبــال پرســپولیس با بیان 
اینکه بازیکنان این تیــم در روزهای آینده حرف هایی 
خواهند زد تا خیلی ها رســوا شــوند، به صحبت های 
علیرضا بیرانوند دربــاره جام حذفی واکنش نشــان 
داد. ســید جالل حسینی با اشــاره به اتفاقاتی که در 
این مدت برای پرسپولیس رخ داد، گفت: اگر بخواهم 
وارد جزئیات شــوم باید درباره خیلی مسائل صحبت 
کنم. وقتی کمیته اخالق و کمیته انضباطی به بعضی 
موضوعات ورود نمی کنند هرکسی می تواند صحبت 
کند. اگر قرار بر حرف زدن باشــد، ما بیشــتر از همه 
حرف داریم. هرکسی به خودش اجازه می دهد درباره 
همه چیز صحبت کند. آنها در حد و اندازه پرسپولیس 

نیستند که صحبت کنند.
وی درباره اینکه آیا منظورش از این صحبت ها مدیران و 
بازیکنان سایر باشگاه ها است؟ به رادیو تهران اظهار کرد: 
همه. بیشــتر مدیران تیم های دیگر که بــا این حرف ها 

اشتباهات خودشان را گردن دیگران انداختند.
کاپیتان پرسپولیس ادامه داد: ما امسال کمتر از همه هزینه 
کردیم. پنجره بسته داشتیم که نتوانستیم بازیکن بگیریم. 
در نیم فصل هم بازیکنانی داشــتیم که تــا روزهای آخر 

نتوانستند خودشان را با تیم هماهنگ کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: نیم فصل در اوج لیگ قهرمانان 
آسیا بحث تیم ملی بود که خیلی ها با هم دوست شده بودند 

به پرسپولیس ضربه بزنند. 
ممنون هواداران هستیم. این قهرمانی کمترین کاری بود 

که می توانستیم برای هواداران انجام بدهیم.
وی درباره اینکه استقاللی ها مدعی شدند همه مقامات 
از پرسپولیس حمایت کردند تا قهرمان شود، گفت: وقتی 
این صحبت می شود به مسائل نگاه کنید. ضربه ای که به 
پرسپولیس زدند بیشتر از سایر تیم ها بود. ما امسال اصال 
نتوانســتیم بازیکن بگیریم. هر تیمی هر کاری خواست 

کرد. هر صحبتی هم می خواهند می کنند. اینطور نیست 
که هرکسی حرف بزند و کمیته اخالق و انضباطی کاری 
نداشته باشد. به هر حال همه چیز بر می گردد و بازیکنان ما 
هم حرف می زنند. ماه ها و روزهای آینده بازیکنان ما حرف 
های زیادی می زنند و خیلی ها رسوا می شوند. به خاطر 

هواداران کوتاه نمی آییم.
کاپیتان پرسپولیس درباره اظهارنظر علیرضا بیرانوند که 
گفته بود نمی گذارند پرسپولیس در جام حذفی قهرمان 
شود، گفت: ما روز دوشنبه بازی سختی مقابل السد قطر 
داریم. بهتر است تمرکزمان روی این بازی باشد. بعد از 
آن با تمام قوا برای بازی ســپاهان آماده می شویم و به 
مسائل حاشیه ای کاری نداریم. هر کاری می خواهند 
انجام بدهند به ما مربوط نمی شــود. بعد از السد آماده 

بازی سپاهان می شویم. 
حسینی درباره گالیه برانکو از مشکالت مالی در هفته های 
گذشته خاطرنشان کرد: مشکالت مالی خیلی ما را اذیت 
کرد. زیاد صحبت نکردیم چــون هدفمان قهرمانی بود. 
برانکو حق داشت. او حدود هفت، هشت ماه هیچ دریافتی 
نداشت. باشگاه از نظر ارزی مشــکل داشت و به سختی 
توانست این مبلغ را جور کند ولی کامال حق با برانکو بود. 

او از اول فصل پولی نگرفته بود. 
وی افزود: ولــی خیلی تیم ها راحــت بازیکن خارجی 
می گرفتند و راحت بازیکــن و مربی جابه جا می کردند 
و کســی در اینباره صحبت نمی کرد. االن هم دریافتی 
ما 50 تا 60 درصد است. مدیرعامل و هیئت مدیره در 
تالش هستند. نمی دانم این مشکل حل می شود یا نه 
ولی چون فاصله بازی ها نزدیک اســت، نمی توانیم به 
این مســائل ورود کنیم و تمرکزمان را از دست بدهیم. 

امیدواریم هیئت مدیره کارش را درست انجام بدهد.
کاپیتان پرسپولیس در پایان درباره احتمال خصوصی سازی 

این تیم هم گفت: امکان ندارد خصوصی سازی شود.

ورزش: آرام، خونسرد و بدون ادعا. دارد پا در جای پای بزرگانی 
چون حســین رضازاده، بهداد ســلیمی و سعید علی حسینی 
می گذارد. پروسه دقیقاً همان پروسه است. علی برنامه های زیادی 
را برای خودش تدارک دیده است اما می گوید: »می خواهم فقط 
علی داوودی باشم نه کس دیگری.«علی داوودی که چند هفته قبل 
در رقابت های قهرمانی وزنه برداری آسیا به نخستین مدال طالی 
خود در رده بزرگساالن رسید، این روزها در اردوی تیم جوانان 
خودش را برای رقابت های جهانی در این رده سنی آماده می کند. 
با توجه به خداحافظی بهداد سلیمی و افت سعید علی حسینی، 
حاال علی داوودی امید اول ایران در دسته فوق سنگین به شمار 
می رود و اگر بتواند مسیر پیشرفت را در پیش بگیرد، احتماالً در 

المپیک 2020 هم او را خواهیم دید.

آمادگی 90 درصدی
داوودی درباره حضورش در اردوی تیــم جوانان گفت: من در 
آمادگی 90 درصد هستم. تمام تالش خود را در تمرینات می کنم 
و امیدوارم فدراسیون بتواند تیم را اعزام کند. تا روز مسابقه هیچ 
چیز معلوم نیست، اما امیدوارم بتوانم عنوان قوی ترین مرد جوانان 

جهان را برای ایران حفظ کنم.

رکوردهای بهتر
وی درباره کسب مدال طالی آسیا عنوان کرد: مدال طالی آسیا 
برای من خوب بود چون در رده بزرگساالن چنین مدالی نداشتم. 
قهرمانی در آسیا برای من خیلی ارزش داشت. این مدال نه تنها 
من راقانع نکرده، بلکه به انگیزه هایم افــزوده تا بتوانم با قدرت 
ادامه دهم. قطعاً رقابت های جهانی ســطح خیلی باالتری دارد 
و رقابت در دسته فوق ســنگین هم همیشه سخت است. من 
سعی می کنم جزو وزنه برداران برتر جهان باشم. به هر حال سال 

قبل نخستین تجربه ام بود و امسال تالشم این است رکوردهای 
بهتری را ثبت کنم.

مشورت از بهداد
ملی پوش دسته فوق سنگین وزنه برداری درباره حضور بهداد 
سلیمی در تمرین تیم جوانان بیان داشت: آقا بهداد گاهی اوقات 
در تمرین ما حضور دارند. من سعی می کنم از نکاتی که می گویند 
استفاده کنم. به هر حال تجربه من کمتر اســت و از آقا بهداد 
مشورت می گیرم تا بتوانم بیشتر پیشرفت کنم. او هم هیچ وقت 

کم نمی گذارد و سعی می کند من را کمک کند. 

رقبای آماده 
داوودی درباره وضعیت رکوردهایش گفت: من در تمرینات در 
یک ضرب به باالی 200 کیلوگرم رسیدم و در دوضرب هم 247 
را مهار کردم. من باید بازهم افزایش رکورد داشته باشم چون همه 
رقبایم در جهانی آماده هستند. وی در پاسخ به این پرسش که 
رکوردهای رقبایش را هم دنبال می کند یا خیر، افزود: خیلی دنبال 
نمی کنم. دیدم که در اینستاگرام فیلم هایی منتشر می شود، اما 
قابل استناد نیست. ممکن است روز مسابقه از این رکوردها کمتر 

یا بیشتر بزنند. به نظرم روز مسابقه همه چیز مشخص می شود.

الگوهای جهانی
داوودی در پاسخ به این پرسش که دوست دارد شبیه کدام یک 
از وزنه برداران فوق ســنگین مطرح جهان باشد، تصریح کرد: 
بهدادسلیمی، سعید علی حسینی واقعاً بهترین هستند . تاالخادزه 
نیز وزنه بردار خوب و قوی است. البته تاالخادزه در مصاحبه ای 
اعالم کرد، تصمیم دارد چهار طالی المپیک بگیرد اما باید به مدال 

نقره و برنز فکر کند.

سیدجالل :

خیلیهارارسوامیکنیم
داوودی: مدال طالی وزنه برداری آسیا قانعم نکرد

میخواهمقویترین
جوانجهانباشم

مصاحبه کوتاه

تالش می کنم به بهترین فرم ممکن برسم
جهانبخش: از خودم انتظار بیشتری دارم

ورزش: جهانبخش 25 ساله که در 11 بازی پایانی فصل 
در 8 بــازی در ترکیب اصلی برایتون بــه میدان رفت، در 
گفت وگو با ســایت »برایتون اَند هاو ایندپندنت« انگلیس 
گفت: صادقانــه باید بگویم این فصل کمی فراز و نشــیب 
داشتم. در شــروع کارم در برایتون ســعی کردم خودم را 
خیلی زود با شــرایط تیم وفق دهم و بتوانــم بازی کنم. 
همان طور که همه می دانند من چنــد بازی برای برایتون 
انجام دادم و سپس دچار مصدومیت غیرمنتظره ای شدم 
که همین سبب شد تا برای مدتی به دور از میادین باشم و 
سپس جام ملت ها را داشتم. این چند مورد من را از بازی 

کردن برای برایتون دور نگه داشت.
وی افزود: چند بازی پایانی که انجام دادم باعث پیشرفتم شد 
و به شرایط این رقابت ها عادت کردم. لیگ برتر انگلیس، لیگ 
بسیار باکیفیت و متفاوت تر از چیزی است که من به آن عادت 
داشتم. این فصل چیزی نبود که من برایش برنامه ریزی کرده 
بودم و چیزی نبود که از خودم انتظار داشتم، اما به هر حال 
فصل به پایان رسید. امیدوارم پیش فصل خوبی داشته باشم و 
فصل آینده هم فصل خوبی را تجربه کنم، چیزی که از خودم 

انتظار دارم و همه از من انتظار دارند.
بازیکن تیم ملی کشورمان صحبت های خود را این طور ادامه 
داد: عادت کردن به محیط جدیــد و نقل  مکان به جایی که 
فرهنگی کاماًل متفاوت دارد و کار با کادرفنی جدید که من 
هرگز چنین چالشی نداشتم، دشــوار بود. فراز و نشیب های 
زیادی وجود داشــت، اما لحظات زیادی بود که لذت بردم 
و دقایق زیادی بازی کردم، اما این نه مــن را راضی کرد، نه 

هواداران و کسانی که از من انتظار بیشتری دارند. 

ســینا حســینی: رئیس فدراســیون فوتبال ایران 
جمعه شــب در بخش خبری ساعت 21 رســانه ملی از 
ممنوعیت برگزاری اردوهای آماده ســازی باشــگاه های 
لیگ برتر در خارج از ایران خبر داد و مدعی شد بر اساس 
سیاست گذاری های لیگ برتر هیچ باشگاهی حق برگزاری 

اردوی خارج از کشور را ندارد.
انتشــار این خبر با تعجب منتقدان و رسانه های گروهی 
مواجه شــد چون برابر قانون تجارت فدراســیون فوتبال 
به هیچ عنوان حق دخالت در امور باشگاه های ثبت شده 
و خصوصی را ندارد از این رو کنکاش برای رمزگشــایی از 
این ادعای مهدی تاج شروع شد که در نهایت مشخص شد 
این مسئله برای نخستین بار از سوی وزیر ورزش و جوانان 
مطرح شده اما نه به حالت دســتوری بلکه به عنوان یک 
توصیه اما مهدی تاج برای نشان دادن قدرت خود موضوع 
را در قالب دستور بیان کرد که برابر مقررات و قوانین جاری 

کشور این اظهارنظر کاماًل غیر قانونی است.
اما اصل ماجرا چــه بود؟ گویا در نشســت مدیران عامل 
باشــگاه های لیگ برتری فوتبال با وزیر ورزش ، مسعود 
سلطانی فر از مدیران باشگاه درخواســت می کند که در 
هزینه های جاری فوتبال صرفه جویی شود چون شرایط 
اقتصادی کشور به گونه ای نیست که افکارعمومی هزینه 
باال در فوتبال را بپذیرد. وی بــرای اینکه مصداقی در این 
خصوص صحبت کند به محدود شدن اعزام های تیم های 
ورزشی به مســابقات بین المللی اشــاره می کند و تأکید 
می کند از ســفرهای غیرضروری پرهیز شــود تا فرایند 

صرفه جویی انجام شود.
اما مهدی تاج در بخش خبری رســانه ملی مدعی شــد 
فدراســیون دیگر هیچ مجوزی بــرای اردوهای خارجی 
تیم ها صادر نخواهد کرد و سفر تیم ها برای برپایی اردوی 

آماده سازی در خارج از ایران ممنوع است.
در حالی که فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان 
به هیچ عنوان برابر قانون امکان ممانعت از سفر تیم ها به 
خارج از کشور را ندارند،چون تمام باشگاه های حاضر در 
رقابت های لیگ برتر طبق قانون تجارت مجموعه خصوصی 

به حساب می آیند و اعمال فشار به این مجموعه ها و تعیین 
تکلیف برای آن ها امری غیرقانونی است.

از طرفی باشگاه های لیگ برتر برابر قوانین جاری نیازی به 
مجوز فدراسیون و شورای برون مرزی برای برگزاری اردوی 
تدارکاتی خارج از ایران ندارند، این مجوز زمانی نیاز است 
که قرار به برگزاری بازی بین المللی باشد. بدین صورت به 
نظر می رسد این دستورعمل هم به مانند خیلی از مواقع 
ضمانت اجرایی ندارد و تنها مانوری تبلیغاتی و بی حاصل 

برای فدراسیون است.

هافبک ســابق آبی پوشــان پایتخت در پســتی 
اینستاگرامی به خداحافظی خسرو حیدری از دنیای 
فوتبال واکنش نشان داده است. مجتبی جباری در پست 
خود می گوید: »فوتبال ایران مسیر طوالنی ناهموار و 
طاقت فرساییه که خیلی ها با تمام توانمندی فوتبالشون 
قادر به طی کردنش نیستند. هستن کساییکه موفق 
شدن اما زیاد در اذهان و قلب مردم جای نگرفتن. باید به 
خودت افتخار کنی خسرو جان.« حیدری نیز با کامنتی 

از این پست جباری تشکر کرده است.

ستاره فرانسوی و مسلمان باشگاه منچستریونایتد در 
استوری اینستاگرام خود به سفرش به مکه مکرمه و 
زیارت خانه خدا پرداخته است. پل پوگبا در چند روز 
گذشته به شکلی دقیق از حواشی سفر خود به مکه و 
مدینه برای هوادارانش عکس و فیلم گذاشته است. 
در این سفر کورت زوما مدافع فرانسوی تیم چلسی 
نیز در کنار پوگبا حضور دارد که شوخی های این دو 
با یکدیگر نیز ســوژه های جالبی در استوری پوگبا 

بوده است.

پلپوگبامجتبیجباری
صحبت های گواردیوال در کنفرانس خبری پیش از بازی 
دیشب در فینال جام حذفی انگلیس با واکنش های مثبت 
زیادی همراه بود. در حالی که خبرنگاری از پپ در خصوص 
احساسش به کسب قهرمانی در تمامی جام های داخلی 
در یک فصل که پیش از این تکرار نشــده می پرسد، اما 
گواردیوال می گوید تیم بانوان آرسنال به این مهم رسیده 
تا اهمیت برابری فوتبال بانوان با مردان را به نمایش بگذارد. 
جیمز کوردن بازیگر و مجری مشهور نیز در توییتی می گوید 

نمی توان به خاطرچنین صحبت هایی عاشق پپ نبود.

مهاجم سابق استقالل در استوری اینستاگرام خود، به 
نوعی خبرهای مربوط به مذاکره مجدد با آبی پوشــان را 
تایید کرد. تیام که هم اکنون در تیم عجمان امارات توپ 
می زند، مدت هاست برای نگه داشتن رابطه خود با استقالل 
و طرفدارانش، به همه خبرهای پیرامون این باشگاه واکنش 
نشان می دهد. او اخیرا تاکید کرده که در حال مذاکره برای 
بازگشت به تهران است و استوری اینستاگرام او که در حال 
گوش کردن به ترانه ای بندری در خودرواش در دوبی است، 

نشان دهنده تمایلش به بازگشت دارد.

مامهتیامجیمزکورِدن

وزیر پیشنهاد می دهد، تاج دستور

پشتپردهممنوعیتاردوهایخارجی

ضد  حمله

50 درصد ظرفیت نقش جهان 
به پرسپولیسی ها رسید 

ورزش: به نقل از روابط عمومی ســازمان لیگ فوتبــال ایران، کمیته 
مسابقات سازمان لیگ اعالم کرد که با توجه به آیین نامه مسابقات جام 
حذفی، به علت اینکه مســابقات به صورت تک حذفی برگزار می شود، 
ظرفیت ورزشــگاه به صورت مســاوی در اختیار تماشاگران تیم های 
میهمان و میزبان قرار می گیرد، اما درآمد حاصل از بلیت فروشی متعلق 
به تیم میزبان است.دیدار نیمه نهایی جام حذفی بین تیم های سپاهان و 
پرسپولیس چهارشنبه هشتم خرداد ساعت 21 در ورزشگاه نقش جهان 

اصفهان برگزار خواهد شد.

اعتراض داماشی ها به مکان دیدار 
فینال جام حذفی

ورزش: با اعالم سازمان لیگ دیدار فینال جام حذفی فوتبال باشگاه های 
کشور در ورزشگاه امام رضا )ع( شــهر مشهد برگزار خواهد شد که این 
تصمیم با اعتراض باشگاه داماش گیالنیان مواجه شده است.داماشی ها 
معتقدند، ورزشــگاه امام رضا )ع( در حالی برای این بازی انتخاب شده 
است که تیم پدیده به مقام چهارمی لیگ برتر دست یافته و برای کسب 
سهمیه آســیایی این تیم، باید یکی از تیم های سپاهان یا پرسپولیس 
قهرمان جام حذفی شــوند. همین موضوع و تأثیرگذاری نتیجه فینال 
جام حذفی در سرنوشت نماینده شهر مشهد، سبب شده تا داماشی ها به 

مکان دیدار فینال جام حذفی اعتراض داشته باشند.

فرصت یک هفته ای استقاللی ها به وریا 
ورزش: به نقل از سایت رســمی باشگاه اســتقالل، بعدازظهر دیروز 
مذاکرات باشگاه استقالل با وریا غفوری آغاز شد . در این مذاکرات باشگاه 
استقالل پیشنهادات خود را به وریا غفوری برای تمدید قرارداد ارائه کرد 
و مقرر شد نامبرده در مدت یک هفته به باشگاه پاسخ بدهد.براساس این 
گزارش، در روزهای آینده باشــگاه استقالل با دیگر بازیکنانی که قصد 

تمدید با آن ها وجود دارد مذاکره خواهد کرد.

پایان خدمت سربازی 5 بازیکن تراکتورسازی
ورزش: دانیال اســماعیلی فر، مهدی مهدی پور و احســان پهلوان از 
تیم ذوب آهن، رضا شــربتی از مشکی پوشــان و قائم اسالمی خواه از 
بادران پنج بازیکنی هســتند که برای گذراندن دوران سربازی خود در 
تراکتورسازی حضور داشتند و حاال باید به تیم های سابق خود بازگردند.

در این بین شنیده می شود مسئوالن باشگاه تراکتورسازی عالقه بسیاری 
به حفظ اسماعیلی فر و مهدی پور دارند و در این راستا صحبت هایی هم 
با مسئوالن باشــگاه ذوب آهن برای دریافت رضایتنامه این بازیکنان 

انجام داده اند.

مهدی طارمی در فهرست خریدهای قطعی 
هادرزسفیلد

ورزش: به نقــل از تلگراف، تیم هادرزســفیلد مهیــای فصل آینده 
چمپیونشیپ انگلیس می شــود و در این راستا می خواهند با جو آریبو 
)چارلتون( و مهدی طارمی )الغرافه قطر( قرارداد امضا کنند.بر اساس 
این گزارش، گزینه تیم هادرزســفیلد در خط حملــه مهدی طارمی، 
مهاجم تیم ملی کشورمان است که این باشگاه انگلیسی به طور جدی 
پیگیر قرارداد با وی می باشد. همچنین پیش از این رسانه های اوکراینی 
از عزم تیم مطرح دینامو کیف برای جذب مهدی طارمی با پیشنهاد 1.7 

میلیون یورویی خبر دادند.

بن بست تراکتور با دایی
 نکونام با دستیار اسپانیایی می آید؟

ورزش:  علی دایی و علیرضا منصوریان به همراه جواد نکونام سه گزینه 
احتمالی تراکتورسازی در مقطع کنونی برای فصل آتی هستند که در 
این میان مذاکرات با دایی به بن بست رسیده و در رابطه با دو گزینه دیگر، 
مدیران باشگاه فعاًل بر سر این مسئله در دو راهی قرار دارند که منصوریان 
از لحاظ رزومه نسبت به نکونام برتری دارد اما در سوی مقابل نیز نکونام 
به جهت حضور در اسپانیا و ارتباطی که با کاپیتان های تیم دارد می تواند 

به همراه دستیاران اسپانیایی در کادر فنی مورد استفاده قرار گیرد.

AFC ذوب آهن - النصرعربستان زیر ذره بین
ورزش: به نقل از باشگاه ذوب آهن، با توجه به حاشیه های به وجود آمده 
توسط تعدادی تماشاگرنما در مســابقه ذوب آهن اصفهان و الزورای 
عراق، AFC جهت نظــارت خود بر نحوه برگــزاری و دیدار تیم های 
ذوب آهن اصفهان و النصر عربستان، افسر امنیتی به عراق اعزام می کند.

این افسر امنیتی که اهل کشور ســوریه است امروز وارد بغداد و سپس 
کربال خواهد شد. نمایندگان باشگاه ذوب آهن و عوامل اجرایی مسابقه 

عصر امروز به کربال می رسند.

گابی غایب بزرگ السد 
ورزش: السد در آخرین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آســیا فردا در ورزشــگاه آزادی به مصاف تیم فوتبال پرســپولیس 

خواهد رفت.
این دیدار در حالی برگزار می شود که السد با 10 امتیاز صعودش به دور 
بعد را قطعی کرده است. تیم فوتبال پرسپولیس نیز با چهار امتیاز شانسی 
برای صعود ندارد.کاروان السد دیروز وارد تهران شدند. السد در این دیدار 
یک غائب بزرگ خواهد داشت و او کســی جز گابی نیست که به خاطر 

محرومیت نمی تواند تیمش را در این دیدار همراهی کند.

پایان قرارداد 7 مهره کلیدی آبی پوشان 
ورزش: با پایان یافتن لیگ برتر استقالل تهران برای فصل آینده باید 
تکلیف بازیکنان خود را مشــخص کند. در این بین اللهیار صیادمنش 
برای فصل جدید لیگ ترکیه راهی فنرباغچه شــود. همچنین طارق 
همام بازیکن عراقی استقالل که با این باشگاه دو سال دیگر قرارداد دارد 

از جمع آبی پوشان جدا خواهد شد. 
ســید مهدی رحمتی، سید حسین حســینی، پژمان منتظری، روزبه 
چشمی، وریا غفوری، علی کریمی و امید نورافکن هفت بازیکنی هستند 
که قراردادشان با این باشگاه به پایان رسیده و تکلیف آن ها برای فصل 
آینده هنوز مشخص نیست. در این بین نورافکن برای ماندن در استقالل 

باید از باشگاه شارلروای بلژیک رضایتنامه بگیرد.
پاتوسی، ایسما و منشا سه بازیکنی هستند که باشگاه استقالل با آن ها 
قرارداد یک سال و نیمه امضا کرده اما مسئوالن این باشگاه باید مبلغی 
را به پاتوسی و ایسما پرداخت کنند تا این نفرات فصل آتی هم در جمع 

آبی پوشان حضور داشته باشند.

منهای فوتبال

هفته 38 اللیگا اسپانیا
ایبار - بارسلونا

یکشنبه ۲9 اردیبهشت-  18:45 شبکه ورزش

لیگ قهرمانان آسیا
پرسپولیس - السد

دوشنبه 30 اردیبهشت-  ۲1:00 شبکه سه

هفته 36 سری آ ایتالیا
ناپولی - اینتر

یکشنبه ۲9 اردیبهشت-  ۲3:00 شبکه ورزش

لیگ قهرمانان آسیا
العین امارات - استقالل

     دوشنبه 30 اردیبهشت- ۲۲:30 شبکه سه

هفته 38 اللیگا اسپانیا
رئال مادرید - بتیس

یکشنبه ۲9 اردیبهشت-  14:30 شبکه ورزش

ورزش در سیما

تقدیر مردم سیل زده آق قال 
از حمایت ورزشکاران مشهدی

ورزش: مردم مناطق سیل زده آق قال با حضور و خوشامدگویی به کاروان 
اعزامی تربیت بدنی آستان قدس رضوی که به نمایندگی جامعه ورزش 
مشهد جهت اهدای کمک های غیرنقدی ورزشکاران در شهر آق قال حاضر 
شده بودند، ازاین اقدام خداپسندانه تقدیر کردند. به گزارش روابط عمومی 
تربیت بدنی آستان قدس رضوی از همان روزهای اول جاری شدن سیل 
در مناطقی از کشور جامعه ورزش مشهد به همت تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی با ایجاد پویش خادمیاران ورزش رضوی و افتتاح حساب 
با طی مراحل قانونی در صدد ایجاد حمایت حداکثری ورزشکاران از این 
فاجعه بود. 30 کانون خادمیاری ورزش رضوی در مشهد و حضور عوامل 
رسانه ای، صنعتی و ورزشی در این پویش شرایط ارسال 10 نیسان اجناس 
جمع آوری شده به ارزش تقریبی 1500 میلیون ریال و 750 میلیون ریال 
وجه نقد فراهم نمود. این کاروان با بدرقه مدیرعامل تربیت بدنی آستان 
قدس عازم آق قال شد و در روز 28 اردیبهشت این اقالم با توجه به شناسایی 

خانواده های کمتر برخوردار در همان روز بین آنان توزیع گردید.

مؤمن زاده: می خواستم تاریخ سازی کنم،
 اما نشد

ورزش: پدیده 17 ساله تکواندوایران که در مسابقات جهانی به مدال نقره 
رسید، می گوید به هدف اصلی اش در منچستر نرسیده است!

مهال مؤمن زاده دختر شایسته تکواندوایران موفق شد در نخستین تجربه 
حضور خود در مسابقات جهانی بر سکوی نایب قهرمانی بایستد و دومین 
مدال نقره تاریخ تکواندو بانوان ایران را به نام خود ثبت کند. وی در خصوص 
کسب این نشان گفت: برای کسب مدال طالی این رقابت ها تمام تالش 
خود را کردم؛ در فینال برابر نماینده با تجربه کره جنوبی که قهرمان جهان 
دوره قبل بود قرار گرفتم، اما متأسفانه نتیجه آن طور که پیش بینی کردم، 
نشد. ان شاءاهلل در مسابقات آینده بهترین و خوشرنگ  ترین مدال را بدست 
می آورم. دختر 17 ساله تکواندوایران تصریح کرد: هدفم تاریخ سازی در 
مسابقات قهرمانی جهان بود اما شاید خواست خدا بود که این مهم حاصل 
نشد و امیدوارم در مسابقات پیش رو جبران نمایم؛ خدا را شکر در نخستین 

تجربه حضورم موفق شدم بر سکوی نایب قهرمانی جهان بایستم.

سرمربی تیم ملی نوجوانان تکواندو: 
به دنبال تربیت بازیکنان المپیکی هستیم

ورزش: ندا زارع سرمربی تیم ملی نوجوانان تکواندو ایران گفت: این تیم 
توان قهرمانی و کسب بهترین نتیجه در آسیا را دارد و از مسئوالن فدراسیون 

تکواندو بابت امکاناتی که فراهم کردند تشکر کرد.
زارع در پاسخ به پرسشی که آیا می توان به کسب رتبه ای خوب امیدوار 
بود نیز گفت: بله، ما پیش تر یک بار رکوردزنی کردیم و نتیجه اش همین 
بازیکنان که اکنون رشد کردند و به المپیک رفتند هستند و اکنون نیز ما به 
این بازیکنان کم سن و سال و بی تجربه امیدوار هستیم و می توانیم باز هم 
بهترین نتیجه را در آسیا کسب کنیم. ما سعی در تربیت بازیکنان المپیکی 
برای سال های آینده داریم و مطمئناً اگر بتوانیم از این تورنمنت با موفقیت 

گذر کنیم المپیک را هم می توانیم در بین بهترین ها باشیم.

ابهام در سرنوشت دبیرکلی کمیته ملی المپیک 
ورزش: در سالی که ســهمیه های المپیک 2020 توکیو در رشته های 
مختلف توزیع می شود، مشخص شــدن تکلیف دبیرکلی کمیته ملی 
المپیک می تواند گره از بسیاری از امور باز کند. روز گذشته خبر بازداشت 
شاهرخ شهنازی به دلیل مشکالت شخصی منتشر شد؛ خبری که با توجه 
به اتفاقات گذشته دور از ذهن نبود. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی 
المپیک باید هرچه سریع تر تکلیف دبیرکلی را مشخص کند. ورزش ایران 
سال بسیار سختی را پیش رو دارد، چرا که مسابقات کسب سهمیه المپیک 
در نقاط مختلف جهان برگزار خواهد شد و ورزشکاران کشورمان باید برای 
کسب این سهمیه ها تالش کنند. قطعاً حضور مثبت دبیرکل در کمیته 
ملی المپیک می تواند گره از کارهای بسیاری باز کند. در همین خصوص 
شنیده می شود که صالحی امیری ممکن است یکی از اعضای مجمع کمیته 

المپیک را به عنوان سرپرست برای این پست معرفی کند. 

پیشنهاد قهرمان پرتاب وزنه پاراآسیا
وزیر 6 ماه حقوق نگیرد، ما هم از پاداش می گذریم 
ورزش: قهرمان پرتاب وزنه بازی های پاراآســیایی 2018 گفت: تمام 
دارایی ما همین پاداش  مدال هاست و به نظرم کم کردن پاداش ها ظلم در 
حق ورزشکاران است. سجاد محمدیان درباره اعتراض مدال آوران به تغییر 
شکل پاداش مصوب شده از سوی وزارت ورزش و جوانان از سکه به حواله 
اظهار داشت: ما از حق مان دفاع می کنیم. امثال من نه شغلی داریم، نه بیمه 
هستیم. درست است که به خاطر پرچم ایران به میدان می رویم اما مسائل 
مالی برای هر کسی مهم است. اگر وزیر و امثالهم 6 ماه حقوق نگیرند، آن 

وقت ما هم می گوییم که از خیر این موضوع گذشتیم.

گونزالو هیگواین 
یوونتوس به آث میالن و چلسی - قرضی

گونزالو هیگواین در فصل گذشته دو بار توسط تیم 
اصلی خود یعنی یوونتوس قرض داده شد که هزینه 

18 میلیون یورویی را بر روی دستان میالن و چلسی 
گذاشت، اما آمار 13 گل در 40 بازی برای این دو باشگاه 

نشان دهنده وضعیت بد این مهاجم آرژانتینی نیست. 

مالکوم 
بوردو به بارسلونا  41 میلیون یورو

اینکه او موفق شد نخســتین گل خود را برای آبی و 
اناری پوشــان را حدود یک ماه پیش به ثمر برساند 

نشــان می دهد که فصل آنگونه که باید برای مالکوم 
پیش نرفته است. این هافبک 22 ساله رقابت سختی در 

جلوی خط حمله در بارسلونا برای قرارگیری در ترکیب ثابت دارد. 

الکساندر گولووین 
زسکا مسکو به موناکو  30 میلیون یورو

این بازیکن را نیز می توان به عنوان نمونه دیگری که 
در جام جهانی درخشــید اما بعد از انتقال گرانقیمت 

باشگاهی ضعیف کار کرد عنوان نمود. این مهاجم روسی 
در 28 بازی که در لیگ دســته اول فرانسه برای موناکو به 

میدان رفت تنها دوگل و دو پاس گل را ثبت کرد که به هیچ عنوان آمار خوبی نیست. 

گل محمدی در مشهد ماندنی شد

یحیی و تصمیم کبری

بدترین خریدهای فصلی که گذشت

ستارههایسوخته
امیرمحمد سلطان پور : در حالی که باشگاه ها خود را برای خرج دوباره در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی آماده می کنند، نگاهی می کنیم به بدترین 
خریدهای فصل گذشته در تیم های اروپایی که هواداران خود را بسیار شاکی کرده است. بخصوص با شرایط کنونی اقتصادی جهان و فشار شبکه های 
اجتماعی و رسانه ها، بازیکنانی که با پول های زیاد به دیگر باشگاه ها می روند کار بسیار سخت تری را برای موفقیت در پیش دارند. فصل 19-۲018 نیز از 
این قاعده مستثنا  نبود و در زیر نگاهی می اندازیم به بازیکنانی که نتوانستند به دالیل مختلف رقم پرداختی باشگاه هایشان برای آن ها را جبران کنند.
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فرهنگ و هنر

خبر

تغيير لوگوى گوگل به افتخار خيام
ايسنا: ديــروز 28 ارديبهشت و 
در زادروز تولد حكيم عمر خيام 
نيشابورى، فيلسوف، رياضيدان، 
ستاره شناس و رباعى سراى ايرانى 

گوگل لوگوى خود را تغيير داد.
خيام در زمره دانشمندانى است 
كه مجسمه وى در «چهارطاقى دانشمندان ايرانى» در سازمان ملل متحد 
بنا نهاده شده است. «چهارطاقى دانشمندان ايرانى» بنايى مجسمه اى، 
به شــكل چهارطاقى است كه تركيبى از سبك هاى معمارى و تزئينات 
هخامنشى به حساب مى آيد و در آن مجسمه هايى از چهار فيلسوف ايرانى 
عمر خيام، ابوريحان بيرونى، محمد زكرياى رازى و ابوعلى سينا قرار دارد. 
دولت جمهورى اســالمى ايران در 5 ژوئن 2009 مصادف با 15 خرداد 
1388 به عنوان نشانى از پيشرفت علمى صلح آميز، اين ساختمان را به 
دفتر سازمان ملل متحد در وين هديه داد كه هم اكنون در محوطه اين 
سازمان در سمت راست ورودى اصلى قرار داده شده است. اين دانشمند 
نيشابورى آثار برجســته اى در علوم گوناگون از خود به جا گذاشت و در 

نهايت عمر ارزشمند وى در 12 آذر 510 در نيشابور به سر آمد.

پايان تصويربردارى فصل نخست «خواب زده» 
در شمال كشور

فــارس: تصويربــردارى فصل 
نخست ســريال «خواب زده» به 
در  مقدم  ســيروس  كارگردانى 
يكى از شــهرهاى شمالى ايران 
به پايان رسيد و در سكانس هاى 
پايانى اميرعلى دانايى به عنوان 
بازيگــر به ايفاى نقش پرداخت. خواب زده نخســتين ســريال مقدم و 
نعمت اهللا در ژانر وحشــت به شمار مى رود  كه بيشتر بازيگران آن نيز از 
بازيگران سينمايى هستند. عليرضا شجاع نورى، الدن مستوفى، ريحانه 
پارسا، پريوش نظريه، مهدى سلطانى، سام درخشانى، ايرج نوذرى، سيما 
بابايى،  فريد سجاد حســينى و امير على دانايى از بازيگران اين سريال 
هســتند كه در سه فصل براى شــبكه نمايش خانگى ساخته مى شود. 
اين سريال به تهيه كنندگى الهام غفورى كه پيش از اين تهيه كنندگى 
سريال هاى پايتخت، على البدل، زير هشت، ميكائيل و... را براى تلويزيون 

به عهده داشته است، تهيه مى شود.

بازيگر اسكارى:
«بازى تاج و تخت» را تماشا نمى كنم

هنرپيشه  رابرتز»  فارس: «جوليا 
شــهير هاليــوودى كــه بتازگى 
در ســريال «بازگشــت به خانه» 
بازى كــرده، در گفت وگو با برنامه 
«هنرپيشــگان با هنرپيشــگان» 
گفت، هرگز ســريال «بازى تاج و 
تخت» را تماشا نكرده و نمى كند. پيش از اينكه مصاحبه آغاز شود، «پاتريشيا 
آرِكــت» مجرى برنامه چند مورد از پرســش هايى را كه دنبال كنندگانش 
در توييتر پس از پســت «اگر بخواهيد از جوليا رابرتز ســؤال كنيد از او چه 
مى پرسيد» مطرح كرده بودند را جلوى دوربين خواند كه يكى از آن ها اين 

بود، از خانم رابرتز بپرسيد آيا شما «بازى تاج و تخت» را تماشا مى كنيد؟
رابرتــز در ادامه درباره بى ميلى اش به اين ســريال گفت: اين ســريال 
برايم خيلى ترســناك است. سريال «بازى تاج و تخت» همه اش داراى 
صحنه هاى عريانى اســت و بى ترديد اين ســريال در شأن من نيست. 
جوليا رابرتز، زاده 28 اكتبر 1967 هنرپيشه آمريكايى سينماى هاليوود 
اســت. او در دهه 90 ميالدى به خاطر بازى در فيلم كمدى بانوى زيبا 
و فروش 464 ميليون دالرى فيلم به شــهرت رســيد. از برجسته ترين 
موفقيت هاى ســينمايى رابرتز مى توان به جايــزه گلدن گلوب بهترين 
بازيگر نقش اول زن، جايزه اســكار بهترين هنرپيشه نقش اصلى زن و 

نيز جايزه بفتاى بهترين هنرپيشه نقش اصلى اشاره كرد.

«هرمان ووك» نويسنده برنده «پوليتزر» درگذشت
فارس: «هرمان ووك» نويسنده 
آثار مارجــورى، بادهاى جنگ، 
جنگ و خاطراتش و شــورش 
ِكين كه به خاطر آن برنده جايزه 
«پوليتزر» شد، در 103 سالگى 

درگذشت.
«شــورش ِكين» كه در ســال 1951 پرفروش ترين كتاب شد، جايزه 
پوليتزر را براى ووك به ارمغان آورد. اين رمان در سال 1954 به فيلمنامه 
اقتباسى فيلمى با همين نام و با بازى درخشان «َهمفرى بوگارت» تبديل 
شد. بوگارت در اين فيلم در نقش كاپيتان كشتى مين جمع كن نيروى 
دريايــى با بيمارى  پارانوئيدى كه از عدم ثبات روحى رنج مى برد، ظاهر 
شــد. ادوارد دميتريك كارگردانى اين فيلم را برعهده داشت و در هفت 

بخش از جمله بهترين فيلم و بهترين فيلنامه نامزد جايزه اسكار شد.
كتاب هاى بعدى ووك از جمله «بادهاى جنگ» و «جنگ و خاطراتش»

سريال طنز «محرمانه» آماده شد
فرهنــگ و هنــر: مجموعه 
از  تلويزيونى «محرمانــه» پس 
پشت سرگذاشتن مراحل توليد، 
آمــاده نمايش شــد. به گزارش 
قدس و به نقل از روابط عمومى 
ســازمان هنرى رســانه اى اوج، 
مجموعه تلويزيونى «محرمانه» به كارگردانى مسلم تهرانى و تهيه كنندگى 

عطا پناهى پس از طى مراحل توليد، آماده نمايش شد.
اين ســريال به صورت اپيزوديك ساخته شده است و هر قسمت از آن 
يك موضوع از دغدغه هاى نوجوانان امروزى را در قالب طنز بيان مى كند.
فصل نخست سريال «محرمانه» در 26 قسمت توليد شده است و بزودى 
روى آنتن تلويزيون مى رود. حسين رفيعى، افشين سنگ چاپ، مهدى 
ابراهيمى، احمدرضا اســعدى، مسعود رهنما، ســاناز سماواتى، فاطمه 
هاشمى، سوسن مقصودلو، جواد خواجوى، يزدان كاظمى، سحر شفيعى 
و... از جمله بازيگران اين سريال هستند. برخى از عوامل سريال «محرمانه» 
نيز عبارتند از: عطا پناهى (تهيه كننده)، مسلم تهرانى (كارگردان)، مونا 

زارع و فائزه يارمحمدى (نويسنده)، اكبر كاظمى (مديرتوليد) و... .

فارس: نمايش چند رســانه اى «غربــت ماه» به 
مناسبت ايام شهادت امام على(ع) از 7 تا 10 خرداد 
در سالن مبارك فرهنگسراى بهمن به روى صحنه 

مى رود.
ايــن نمايش كارى از گروه «آوا و نمايش و موزه 
شــهيد معلم» است كه هر شب از ساعت 22 تا 
23، به نويسندگى و كارگردانى رامين جهانى و 

تهيه كنندگى حسين قدمى اجرا مى شود.
مصطفى فتحى، هانى ترك جزى، محمد حاتمى، 
مهدى عليزاده، ياســين ربطى، زهــره پناهى و 
فرزانــه خدايارى در اين نمايــش به ايفاى نقش 
مــى پردازند. همچنين ياســين جهانى،  فاطيما 
حســن زاده،  ريحانه بيگدلى، سارينا نجفى، عسل 

شعبانيان، نگين محمدى، آتنا بيرون بر، حلما خرد 
زارع و فاطمه آقا شــفيع بازيگران خردسال اين 

نمايش هستند.
نمايش غربت ماه كه به صورت چند رســانه اى 
(تركيــب نور، صــدا، تصوير، بــازى و حركت) 
است، با بيانى هنرمندانه، صحنه هاى تاريخى را 
نمايش داده و كلمــه غربت را در امروز و ديروز 
معنا مى كنــد. صحنه هايى چون زندگى حضرت 
علــى(ع)، يتيم نــوازى، غربت مــوال، درد دل با 
چاه، ضربت خوردن، شــهادت ايشان و از سوى 
ديگر غربت خانواده هاى شــهدا در زمان حال و 
همچنين پاسداشــت مقــام واالى خانواده هاى 
شــهدا و جايگاه رفيع شهداى مدافع حرم و ... از 

بخش هاى مختلف اين نمايش است.
در اجــراى اين نمايش از نواها و نماهاى مختلف و 
ماندگارى همچون مرثيه خوانى مقام معظم رهبرى، 
نواهاى مداحان اهل بيت(ع) از جمله حاج محمود 
كريمى، حــاج ميثم مطيعى،  اســتاد محمدعلى 
كريمخانــى، محمــد معتمدى و مرحــوم رحيم 

مؤذن زاده استفاده شده است.
اجراى هر شب اين نمايش به گروهى از شهدا تقديم 
و به نيابت از آن ها از يكى از خانواده هاى آن شــهدا 

قدردانى مى شود.
ســاير عوامــل اين نمايــش عبارت اند از مشــاور 
مذهبى: آيت اهللا اعلمى اشــتهاردى، حجت االسالم 
هادى منافى، مشاور هنرى: على بيگدلى، دستيار 

كارگــردان: حميدرضا مصلح، بازيگــردان خانم ها 
و مربى ســرود: فرزانه خدايارى، منشــى صحنه: 
محمدحســين جهانى، مجرى: محمد شهريارى، 
صوت و تصويــر: على نيچى، دكور: مهدى هدايت، 

محمد انشايى.

نمايش

اجراى نمايش 
«غربت ماه» ويژه ايام 
شهادت امام على

 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل  فيلم «رضا» 
درامــى درباره يك زوج اســت كــه از هم جدا 
مى شوند، اما اتفاقاتى ســبب مى شود اين دو به 
هم برگردند. عليرضا معتمدى در نخستين تجربه 
فيلمسازى خود، حكايت يك زندگى واقعى را به 
تصوير كشيده است كه مورد توجه منتقدان سينما 
بوده است. او درباره انگيزه ساخت اين فيلم گفته 
است: «هميشــه دلم مى خواست درباره  عاشقى 
كه هرگز از عشــق خود دست نمى كشد، فيلمى 
بسازم. مدت ها درگير اين فكر بودم كه مجنون، 
فرهاد، رامين و ساير عاشقان قصه هاى كهن اگر 
مردى مدرن در روزگار ما بودند داستان  عشقشان 
چگونه بود و «رضا» نتيجه همين خيال پردازى و 

آن رؤياست».
اين فيلم هم اكنون در گــروه هنر و تجربه روى 
پرده سينماهاى كشور است. با عليرضا معتمدى، 
كارگــردان فيلم «رضا» دربــاره جزئيات اين اثر 

گفت وگو كرديم كه مى خوانيد:  

 در ابتدا مى فرماييد شخصيت رضا چطور 
شكل گرفت؟

مدت هــا به ايــن فكر مى كردم كه داســتانى 
عاشــقانه در فضــاى امروز با شــخصيتى كه 
عشق اســطوره اى دارد چه شكلى مى شود يا 
اگر بخواهيم خســرو، فرهــاد و مجنون را در 
دنياى معاصر نشــان دهيم، چطور مى شــود؟ 
اين دغدغه موجب شد داستان فيلم رضا شكل 
بگيرد. در واقع مى خواســتم مردى را نشــان 

بدهم كه تا پاى جان، عاشق زنى است. 

 شما در اين فيلم قرار است يك عشق 
اسطوره اى را نمايش دهيد كه اين عشق 
در ادبيات ما بســيار پرشــور و هيجان 
اســت، اما در اين فيلم، رضا شخصيتى 
آرام و فيلــم ريتم كنــدى دارد. در اين 
فيلم آدمى آرام در عصرى ناآرام نمايش 
تاريخ،  عشاق  حالى كه  در  مى شود،  داده 

آدم هايى نــاآرام در دورانى آرام بودند، 
دليل اين تناقض چيست؟

يكــى از مهم ترين ايده هايى كه براى ســاخت اين 
فيلم داشــتم به وجود آوردن تناقض در سراســر 
فيلم بود. تالش كردم شــكل متناقض هر چيزى 
را استفاده كنم. داســتان فيلم، غم انگيز اما فضاى 
فيلم داراى شــوخ طبعى است. زن ها با وجود نقش 
زنانه اى كه دارند، كنش هاى متناقض و متفاوتى را 
بروز مى دهند، يعنــى زنى كه ماهيگيرى مى كند، 
كتك كارى مى كند يا سواركارى. آراستگى خانه را 
كه يك ويژگى زنانه است، در خانه رضا كه يك مرد 
است، مى بينيم. هميشه در قصه ها، مردى سوار بر 
اسب سفيد خوشــبختى از راه مى رسد، اما در اين 
فيلم، زنى سوار بر اسب سياه، رضا را از مرگ نجات 
مى دهد. شخصيت رضا از درون پريشان و متالطم 
اســت اما ظاهر آرامى دارد، عشــق پرشورى دارد 
ولــى چيزى بر زبان نمى آورد. تالش كردم شــكل 
متضاد عناصر كليشه اى را نشان دهم. يكى ديگر از 
تضادهايى كه روى آن تأكيد داشتم اين بود كه ظاهر 
فيلم چيده شده و مرتب است، اما اتفاقات و بازى ها 
خيلى شلخته و بداهه به نظر مى رسد. در واقع سعى 
كردم تضاد و دواليه بودن را در تمام بخش هاى فيلم 
به كار ببرم. اين كنترانست به فيلم جذابيت مى بخشد 

و فكر تماشاگر را مشغول خودش مى كند. 

 در اين فيلم بيشــتر تصاوير النگ شات 
هســتند و كمتر تصوير بسته اى از صورت 
حالى كه  در  مى بينيم،  فيلم  شخصيت هاى 
فيلم دارد از احساســات و درونيات آدم ها 
صحبت مى كند و حــاالت چهره بازيگر به 

انتقال اين احساسات كمك مى كند.
نمى خواســتم خيلى به آدم ها نزديك شــوم تا 
احساساتشــان نمايان شــود. مى خواستم همه 
چيز در النگ شــات اتفاق بيفتد چون اســتايل 
فيلم، پالن سكانس بود. مى خواستم فيلم شبيه 
عكسى از موقعيتى باشــد كه در ذهن تماشاگر 
نقش مى بنــدد. طوالنى بــودن پالن ها موجب 

مى شود تماشــاگر پس از ديدن فيلم، عكس آن 
موقعيت را به ياد بيــاورد و آن تصوير به حافظه 
ذهنى تماشاگر بچسبد، گويى خودش در خلق آن 
صحنه حضور داشته است. نمى خواستم به آدم ها 
نزديك شــوم، چون از احساسات گرايى در فيلم 
پرهيز كردم و هرجايى كه آدم هاى فيلم بويژه رضا 
درگير احساسات مى شدند، بخش هاى هيجانى 
و احساســاتى را حذف كردم. تنها جايى كه بروز 
احساسات رضا را  مى بينيم، جايى است كه براى 
ويولت پيغام صوتى مى گذارد كه فاطى برگشته 
است و اين صحنه را به عمد از پشت سر گرفته ام، 
چون نمى خواستم تماشاگر صورت رضا را ببيند و 

درگير احساسات بازيگر شود. 

 فكر نمى كنيد اين درگيرى با احساسات 
بازيگر، تأثير فيلم را براى تماشاگر بيشتر 

مى كرد؟ 
بنا نداشتم تماشاگر درگير احساسات بازيگر شود، 
مى خواستم تماشاگر عميق تر درگير داستان شود 
و خودش انتخاب كند كه در چه موضعى باشــد؛ 
ضمن اينكه تا حد زيادى مى خواســتم تماشاگر 
با شخصيت هاى فيلم بالتكليف باشد. زمانى كه 
دوربين را به شخصيت ها نزديك مى كنيد، تماشاگر 
با آن ها همذات پندارى مى كند و من نمى خواستم 
چنين اتفاقى بيفتد. براى من شخصيت اصلى فيلم، 

رضا بود كه در تمام پالن ها حضور داشــت و از او 
نماى نزديك هم داريم. دومين شــخصيت مهم 
فيلم، فاطى بود كه تنها كسى است كه نماى بسته 
دارد. نخستين صحنه فيلم كه منتظر رضا، پشت 
فرمان نشسته اســت، يك نماى بسته طوالنى از 
فاطى داريم، آنجا فكر كردم تماشاگر بايد چهره اين 
زن را به خاطر بسپارد. شخصيت مهم ديگر فيلم، 
ويولت اســت كه در جاهايى، نماهاى بسته از او 
داريم. بقيه شخصيت ها خيلى اهميتى نداشتند كه 
تماشاگر آن ها را ببينند يا نه، آن ها كسانى هستند 

كه به شناخت شخصيت رضا كمك مى كنند. 

اســتفاده از نمادهاى معمارى و فضاى   
اصفهان در اين فيلم چقدر به انتقال مفهوم 

كمك كرد؟ 
مى خواستم شهر اصفهان مثل آغوش امنى براى 
رضا باشــد، گويى مادرى فرزنــدش را به آغوش 
كشيده است. در فيلم شكل هاى مختلف ارتباط 
يك مرد با زنان زندگى اش را مى بينيم، با همسر 
سابقش، با مادرزنش، با عمه اش، با دختر عمه اش، 
با دختر همكالسى اش و... تنها شكلى كه در فيلم 
نشان داده نمى شود ارتباط رضا با مادرش است؛ 
مى خواستم اين ارتباط را با شهر نشان دهم، چون 
رضا مدام به شــهر پناه مى برد؛ پرســه زدن هاى 
شــبانه اى كه دارد، حتى يك بــار در آغوش آن 
شهر مى ميرد و زنده مى شود، در مساجد اين شهر 
مناجات مى كند و نماز مى خواند. در واقع شهر به 
شكل نمادين، ويژگى هاى مادرانه براى رضا دارد.

 چرا اصفهان؟
نخستين دليلش اين است كه من متولد اصفهان 
هســتم و بهتر از هر جاى ديگرى اين شــهر را 
مى شناســم. نكته ديگر اينكه اصفهان، شــهرى 
قديمى و كهن اســت كه همراه خود، افســون و 
افســانه دارد و داراى معمارى ويژه اى است. نماد 
مذهب، نمادى مستتر در فيلم است، بدون اينكه 
نيازى باشــد تأكيد كنم رضــا اعتقاداتى دارد، 

تماشــاگر به هر طرف اصفهان كه نگاه مى كند، 
مسجد وجود دارد و اين به شخصيت فيلم خيلى 

كمك مى كرد.

 آيا نريشــن و قصه موازى به فيلم كمك 
كرد و اينكه نريشن گويى، كار را از داستانى 

به مستند نمى برد؟
نريشن، مربوط به ســاختار فيلم است و چيزى 
نيست كه به فيلم اضافه شده باشد. داستان فيلم، 
روند به وجود آمدن يك شهر را به تصوير مى كشد 
كه بخشى از معناى فيلم است، بنابراين نريشن 
ضرورى بود. شخصيت رضا را رها، بى قيد و راحت 
مى بينيم ولى از دل تنهايى و دردهايش، قصه اى 

ديگر شكل مى گيرد. 

 رضا شخصيت متناقض و متضادى دارد، 
اين تضاد در جهان فيلم داراى منطق بود؟ 

تناقض يك آدم مى تواند منطقى باشد، كما اينكه 
شــخصيت فاطى هم متناقض است و تكليفش 
با خودش مشــخص نيســت. رفتارهاى رضا در 
موقعيت هاى مختلف، يكــى از هزاران موقعيتى 

است كه مى تواند وجود داشته باشد.

 در سينماى داستانى با مضامين اجتماعى 
و خانوادگى، كمتر كســى سراغ مضامين 
با  عاشــقانه مى رود، ولى در ايــن فيلم 
شخصيتى عاشق پيشه روبه رو هستيم كه 
دوست داشتن همســرش برايش مسئله 

است.
فيلم از يك زاويه در ســتايش خانواده اســت و 
خواستم نشان دهم خانواده چقدر مهم است. در 
سكانسى كه رضا با خانواده فاطى شام مى خورد 
و دور هم جمع شده اند يا سكانسى كه با عمه و 
دختر عمه هايش به مسجد مى روند، فضايى پرشور 
و صميمى را نشان دادم تا ارتباط صميمانه رضا 
با خانواده خودش و خانواده فاطى را نشان دهم. 
رضا در فيلم هيــچ خانواده اى ندارد و پدر و مادر 
و برادرش مرده اند و زنش او را ترك كرده اســت. 
تك تك آدم هايى كه رضا ســراغ آن ها مى رود، 
خانواده اى هســتند كه رضا دوست دارد داشته 
باشد. اهميت سكانس شام خوردن رضا با خانواده 
فاطى اين بود كه نشان دهم با رفتن فاطى، رضا 
فقط زنش را از دســت نمى دهد، بلكه گرماى آن 

خانواده را از دست مى دهد.

 چرا اســم رضا براى شخصيت اصلى و 
عنوان فيلم انتخاب شد؟

مى خواســتم همه چيز در فيلم خيلى معمولى و 
ملموس باشد. رضا اسمى ايرانى است كه مى تواند 
اسم هر كسى باشد يا حتى اسم فاطى. در سينماى 
ايران، بسيارى از فيلمسازان از معمولى و ملموس 
بودن فرارى هستند، در حالى كه اين سبب فاصله 
ميان تماشاگر و فيلم مى شود. برايم مهم بود كه 
داستان فيلم، ملموس باشد به طورى كه ممكن 
است براى هر كسى اتفاق بيفتد. ضمن اينكه رضا 
بار معنايى خاصى هم دارد و مى خواستم به صورت 
مستتر در فيلم وجود داشته باشد. شخصيت اصلى 
كه نامش رضاســت در طول فيلــم به مقام رضا 

مى رسد، يعنى اسم به صفت تبديل مى شود. 

 از فروش فيلم در هنــر و تجربه راضى 
هستيد؟

خوشبختانه اســتقبال از فيلم بســيار خوب و 
راضى كننده بود و اميدوارم ســازمان سينمايى 
همكارى بيشــترى داشــته باشــد و سالن هاى 
بيشــترى به فيلم رضا بدهد، چون فيلم تاكنون 

بيش از 80 درصد ظرفيتش را پر كرده است.

برش

مدت ها بــه اين فكر مى كردم كه 
داستانى عاشقانه در فضاى امروز 
با شخصيتى كه عشق اسطوره اى 
دارد چه شــكلى مى شــود يا اگر 
بخواهيم خسرو، فرهاد و مجنون 
را در دنياى معاصر نشــان دهيم، 
چطور مى شود؟ اين دغدغه موجب 
شــد داســتان فيلم رضا شــكل 

بگيرد

گزارش نمايشگاهى كه آثارش را هنرمندان كودك و نوجوان با استفاده از داستان هاى شاهنامه نقاشى كرده اند 

نقش پهلوانان بزرگ با دستان «حماسه نگاران كوچك»  
فرهنگ و هنر- خديجه زمانيان: نگارخانه اشــراق مشــهد به 
مناسبت بزرگداشت حكيم ابوالقاســم فردوسى نمايشگاه نقاشى با 
عنوان «حماسه نگاران كوچك» با موضوع داستان  هاى شاهنامه برگزار 
كرده است. آثار اين نمايشگاه توسط جمعى از كودكان هنرمند خراسانى و با موضوع 
داستان  هاى شاهنامه نظير هفت خوان رستم، سياوش، رستم و اسفنديار خلق شده 
است. به گفته مريم صدر، مربى اين هنرمندان «حماسه نگاران كوچك» مجموع 40 
اثر از آثار نقاشى كودكان و نوجوانان 8 تا 13 ساله خراسانى است كه همه آن ها با 

موضوع شاهنامه دست به خلق اثر زده اند. 
اين مربى و مدرس كه كار خود را با آموزش به كودكان در مهدكودك ها آغاز كرده، 
مدت دو سال است كه با گروه فعلى در حوزه هنرى با رويكرد داستان هاى شاهنامه 

به آموزش نقاشى مى پردازد. 
او مى گويد: بچه ها عالقه مند هســتند در زندگى شان قهرمان و اسطوره اى داشته 
باشند. اين حس را مى توان براحتى درك كرد. وقتى آن ها عكس هاى قهرمان هايى 
مانند بن تن و يا سوپرمن را جمع مى كنند و يا نوشت افزارهايى مى خرند كه عكس 
اين شخصيت ها را داشته باشد، متوجه مى شويم به چه چيزهايى عالقه دارند. اين 
قهرمان هــا در حالى در جــان و ذهن بچه هاى ما رخنه كرده اند كه  با فرهنگ ما 
تناسبى ندارند، در حالى كه ادبيات ما سرشار از داستان ها و قهرمان هايى است كه 
اگر هر كدامشان به نسل جديد معرفى شوند، مى توانند به ذهن و زندگى آن ها راه 

پيدا كنند و جايگزين قهرمان هاى ساختگى شوند.
مريم صدر براى پر كردن اين خأل تصميم مى گيرد بچه ها را با شاهنامه آشنا كند. 
او داستان هاى شاهنامه را با زبان ساده براى بچه ها تعريف مى كند تا بچه ها با آن ها 
آشنا شــوند و چون همگى استعداد نقاشى داشتند، با نقاشى اين اسطوره ها را به 

تصوير بكشند.  

خانم صدر مدت ها به دنبال كتاب هايى بوده كه داستان هاى شاهنامه را با زبان ساده 
براى مخاطب كودك و نوجوان تعريف كرده باشد و پس از اينكه بسختى توانسته 
آن ها را پيدا كند، آموزش را آغاز مى كند، البته با زبان قصه. او مى گويد: پس از اينكه 
بچه ها با شاهنامه آشنا شدند، آرام آرام به اين داستان ها عالقه مند شدند و خودشان 
به دنبال كتاب ها رفتند، آن ها داســتان ها را پيدا مى كردند و به صورت خودجوش 

داستان مى خواندند و وقايع را در نقاشى هاى خود به كار مى بردند.
اين آموزش براى بچه ها نتايج خوبى داشته است. خانم مربى معتقد است: از زمانى 
كه بچه ها شروع به يادگيرى شاهنامه و نقاشى كردند، حال روحى شان بهتر شد و 
چون نقاشى را به صورت تيمى كار مى كنند و آثارشان به نمايش گذاشته مى شود، 
اعتماد به نفس بااليى پيدا كردند و انگيزه شان براى ادامه كار باال رفت، به طورى كه 

بدون هيچ وقفه اى هميشه سر كالس حاضر بوده اند.
به گفته صدر، عالوه بر بچه ها، مردم و مخاطبان هم از ديدن نمايشگاه لذت برده اند 
و كارشناســان و استادان دانشگاه معتقد بودند بچه ها با تكنيك هاى روز دست به 

خلق اثر زده اند. 
او مى گويد: البته من به دنبال اين بودم تا با آموزش و پرورش هم رايزنى شــود و 
دانش آموزان مدارس از آثار اين نمايشــگاه بازديد كنند، چون به هر حال مخاطب 
اصلى اين نمايشگاه بچه ها هستند و آن ها بايد اين نمايشگاه را مى ديدند. شايد اين 
بازديد آغاز آشــنايى بسيارى از آن ها با شاهنامه باشد، اما متأسفانه به دليل اينكه 

اكنون در فصل امتحانات هستيم اين امكان ميسر نشد.

  استفاده از رنگ روغن براى بازى با رنگ
«حماسه نگاران كوچك» سومين نمايشگاه اين تيم نقاشى است. اين تعداد كودك 
و نوجوان چهار ســال اســت در حوزه هنرى دور هم جمع شده اند و نقاشى كار 

مى كنند. به گفته مريم صدر مربى اين گروه، موضوع نمايشگاه نخست داستان هاى 
قرآنى بود كه سال 95 تشكيل شد. دومين نمايشگاه با موضوع زلزله بود كه  كارها 
به نفع بچه هاى كرمانشاه فروخته شد و حاال سومين نمايشگاه با موضوع شاهنامه 
از دوشنبه گذشته برپا شده است و تا آخر ارديبهشت هم ميزبان عالقه مندان است.  
آثار نمايشــگاه «حماســه نگاران كوچك» با متريال رنگ روغن انجام شده كه در 
آن ها بازى با رنگ بخوبى ديده مى شود و همين موضوع سبب ايجاد فضايى زيبا در 

نمايشگاه شده است.  
صدر توضيح مى دهد: نمايشگاه بعدى ما باز هم با موضوع شاهنامه خواهد بود اما 
اين بار هر يك از بچه ها درباره يكى از اسطوره هاى شاهنامه نقاشى مى كشد. يعنى 
هر يك از اين نقاشان كوچك درباره يك شخصيت داستانى مطالعه و موضوع هاى 
مربوط به آن شخصيت را تصويرسازى مى كند؛ مثالً يك از خانم هاى نقاش موضوع 

«فرانك» را انتخاب كرده است. 
به گفته اين مربى اين نمايشگاه احتماالً در اسفندماه برگزار خواهد شد. 

گفتنى اســت، زمان بازديد از اين نمايشــگاه كه در نگارخانه اشراق حوزه هنرى 
خراســان رضوى برگزار شده اســت، در دو نوبت صبح و عصر، از ساعت 10تا 13 

و 17 تا 19  است. 

گزارش

عليرضا معتمدى، كارگردان فيلم «رضا» 
در گفت وگو با قدس:

فيلم من در ستايش
 عشق و خانواده است
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