
شجاعِتبیسابقه
»ندیم قطیــش« مجری لبنانــی که با 
اظهارات ضدحزب اللهی و ضد ایرانی اش 
در فضای مجازی معروف است، در واکنش 
به حواشــی توقیف نفتکش انگلیسی در 
تنگه هرمز در حساب کاربری توییترش 
نوشــت: »آنچه ایران انجام داد شجاعت 
و روحیه مبارزه طلبی بی ســابقه است، 
هرچند نظرات پیشــین من در برنامه های قبل متفاوت بود. ایران بر اساس 
این قاعده رفتار کرد که غرب ترسو است. ]آیت اهلل[ خامنه ای امتیازهای بسیار 

ارزشمندی در مقابل ترامپ کسب کرد«.

امربهمعروفکردنپیشکش!
کاربران فضای مجازی در واکنش به انتشار 
خبر ضرب وشتم »امیر دهقان حسن زاده« 
طلبه سطح یک حوزه علمیه در مشکین 
دشــت کرج هشتگ #طلبه_کرج را داغ 
کردند. ظاهراً ماجــرا از این قرار بوده که 
این طلبه کرجی به چند جوان که حالت 
طبیعی نداشته اند، تذکر می دهد، اما این 
جوانان با چوب و قمه به او حمله می کنند. یکی از کاربران در واکنش به این 
ماجرا در توییتر نوشته است: »دوستی می گفت: اگر به جای این طلبه، پسر 
یکی از وزرا بود، بازهم واکنش های مسئولین در همین حد باقی می ماند؟ به او 
گفتم: بگرد بچه یکی از مسئولین را پیدا کن که خودش نیاز به نهی از منکر 

نداشته باشد، امر به معروف کردنش پیشکش!«

شعبهدومصدایآمریکا
تیتر منتشــر شــده در روزنامه »صدای 
اصالحــات« برای گزارشــی که توقیف 
نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز را روایت 
می کند، واکنــش تند کاربــران فضای 
مجازی را به دنبال داشــته است. روزنامه 
مثل شیخ نشــینان حوزه خلیج فارس به 
نوشتن عنوان »خلیج« اکتفا کرده و حاضر 
نشــده »خلیج فارس« را با نام کامل بنویسد. در ادامه پیام های منتشر شده 
توسط کاربران درباره این ماجرا را می خوانید: »این تیتر فقط یک چیز را بازگو 
می کند: صدای اصالحات شعبه دیگر صدای آمریکاست...این گزارش ایران را 
برنده اتفاقات روزهای اخیر می داند، اما تیترش قند را در دل شیخ نشــین ها 

آب می کند«.

حملهبهآمریکاباچنگال!
»احمدی نــژاد« در مصاحبه اخیرش با 
»نیویورک تایمز« خواهان مذاکره میان 
ایران و آمریکا شده است! کاربران فضای 
مجازی به همین بهانه هشتگ مربوط به 
نام رئیس جمهور دولت دهم را در توییتر 
 داغ کرد ه اند. یکی از کاربران با هشــتگ
# احمدی_نژاد در توییتر نوشــته است: 
»احمدی نژاد منتظره ببینه کل نظام کدوم طرفی میره بعد خودش میره یک 
طرف دیگه«! کاربر دیگری هم نوشته است: »کاش اعتماد به نفس احمدی نژاد 

رو داشتم بعد می تونستم با چنگال به آمریکا حمله کنم«.

محمــدتربــتزاده:بــه امــروز نــگاه نکنید که 
امورات»خلیج فارس« روی انگشتمان می چرخد و بدون 
اینکه ککمان بگزد در خلیجی که چهارراه جهان به حساب 
می آید، رژه می رویم و پهپاد و نفتکش شــکار می کنیم! 
تاریخ معاصر و غیرمعاصرمان پر اســت از روزهایی که نه 
فقط خلیج فارس، بلکه سواحل و سرز مین  های اطرافش 
هم محل جوالن دهی آقاباالسرهای مملکتمان محسوب 
می شــده اند. همان روزهایی که به فرمان آقاباالســرها، 
»بحرین« را صدقه ســری ســبیل همایونی، پیشکش 
این و آن می کردیم یا »بندرعباس« و »بوشــهر« را ُقرق 
می کردیم به نام  انگلیســی  ها یا اصالً »خارک« را ســند 
می زدیم بــه نام هلندی ها! آن روزها اگرچه حتی جرئت 
نداشتیم بدون تأیید آقاباالسرهایی که کنگر خورده و در 
خلیج فارس لنگر انداخته بودند، برای سرزمین های جنوبی 
والی و حاکم تعیین کنیم، اما بودند آدم هایی که بی خیاِل 
قلدرباز ی های اروپایی ها در خلیج فارس، وصیت نامه شان را 
پشت جلد قرآن می نوشتند و با خونشان امضا می کردند 
که مســلمان نیستند اگر جانشــان را برای کوتاه کردن 

دست دزدان دریایی دولتی از مملکتشان فدا نکنند.

 فراری دادن هلندی ها
»میرمهنــا بندر ریگــی« احتماالً یکی از نخســتین 
جنوبی هایی اســت که در خلیج فارس با اروپایی هایی 
که خودشــان را کدخدای آن منطقه می دانســتند، 
دســت به یقه شــد. منهای اهالی بوشهر بخصوص 
ســاکنان جزیــره »خــارک« و »بندر ریــگ« که 
»میرمهنا« را اسطوره خودشــان می دانند و هرساله 
بــرای حاجت گرفتن دور درخت ســدری که »ُکنار 
میرمهنا« نــام دارد، جمع می شــوند، عده معدودی 
هــم وجود دارند که نــام قهرمان بوشــهری ها را به 
خاطر بازی کامپیوتری »میرمهنا« شــنید ه اند. مابقی 
ایرانی ها اما احتماالً یک بار هم نام قهرمان اسطور ه ای 
استان بوشهر به گوششــان نخورده است، چه برسد 
به ماجرای ایستادگی اش در مقابل اروپا یی ها، تخریب 
دفترهای بازرگانی و نظامی آن ها در جنوب و فراری 

دادن هلند ی ها از خلیج فارس. 

 نصف ایرانی، نصف عرب
رگ و ریشه پدری اش می رسد به اعراِب مهاجر عمانی، اما 
مادرش ایرانی اصیل بوده. پدرش تقریباً بزرِگ بندرِ ریگ 
محسوب می شده و به قول قدیمی ها خرش آن قدر در آن 
مناطق می رفته که نادرخان با آن همه جالل و جبروت، 
کاری به کار او و مناســباتش با هلند ی ها و انگلیسی ها 
در خلیج فارس نداشــته است. برخالف میرمهنا، پدرش 
اهل سیاســت و دغل بازی بوده به همین خاطر جزیره 
»خــارک« را در ازای تأمین امنیت خــودش و دریافت 
ســاالنه 900 تومان اجاره می دهد به هلندی ها! پس از 
سقوط نادرشاه، میرمهنا از اوضاع بلبشوی سیاسی کشور 
سوءاستفاده می کند و در نبود برادر بزرگ ترش، سر پدر را 
زیر آب کرده و خودش را حاکم جدید بندر ریگ می نامد. 
هرچند بعضی از منابع تاریخی می گویند دلیل اختالف 
پدر و پسر بر سر دختر مورد عالقه میرمهنا بوده که پدرش 
او را به عقد رئیــس تجارتخانه امپراتوری هلند در بصره 
درآورده بوده، اما سایر منابع تاریخی دلیل اصلی اختالف 
پدر و پسری را واگذاری امتیازهای متعدد پدر به هلند ی ها 
بخصوص اجاره دادن جزیره خارک به آ ن  ها برای ساخت 

قلعه نظامی می دانند.

 پادشاِه خلیج فارس
برادر میرمهنا چندی بعد بــه ریگ برمی گردد و مدعی 
جانشینی پدر می شود. تالش »کریم خان زند« برای حل 
اختالف برادرها به نتیجه ای نمی رسد و میرمهنا مجبور 
به قتل برادر بزرگش می شــود که مثل پدر، غالِم حلقه 
به گوش هلندی ها در منطقه محسوب می شد. میرمهنا 
که هیچ جوره حضور اروپا یی ها در خلیج فارس را تحمل 
نمی کرده و رؤیای کوتاه کردن دست اجنبی از جنوب و 
یکپارچه کردن این مناطق را در ســرش داشته، به بهانه 
نپرداختن اجاره جزیره خارک، شروع به غارت کشتی های 
هلندی و انگلیسی می کند. هلند ی ها و انگلیسی ها پس از 
اینکه در نبردهای متعدد از میرمهنا شکست می خورند، 
شــکایتش را پیش کریم خان زنــد می برند. کریم خان 
بارها برای سرکوب میرمهنا به مناطق جنوبی لشکرکشی 
می کند، اما میرمهنا هربار به یکی از جزیره های خلیج فارس 
پناه می برد و سپاهیان کریم خان را دست از پا درازتر به 
شیراز برمی گرداند. در یکی از همین لشکرکشی هاست که 
میرمهنا حسابی زیر فشار قرار می گیرد و مجبور به تصرف 
جزیره خارک که در اجاره نیروهای نظامی هلندی بوده، 
می شود. میرمهنا در مدت کوتاهی قلعه نظامی هلندی ها 
را فتح کرده و طوری  آن ها را قلع وقمع می کند که دمشان 
را روی کولشان می گذارند و خلیج فارس را برای همیشه 
ترک می کنند! میرمهنا در سال های طوالنی حاکمیتش بر 
جنوب، پادشاه خلیج فارس محسوب می شده و آن طور که 
منابع تاریخی می گویند هیچ  کشتی ای بدون تأیید او حق 
تردد در خلیج فارس را نداشته است. نه دولت های اروپایی، 
نه کریم خــان و نه اتحاد  شــیخ های جنوب، هیچ کدام 
نتوانستند میرمهنا را از پا در بیاورند، اما چند دسته شدن 
ســپاهیان میرمهنا، خیانت نزدیک ترین یارانش به او و 
شوراندن مردم جنوب  علیه اش، پادشاه خلیج »فارس« را 
دست آخر مجبور به فرار از بندر ریگ می کند. میرمهنا در 
روزهای آخر عمرش درحالی که چیزی از شکوه و جالل 
 همیشگی اش باقی نمانده بود، با قایقی شکسته خودش را 
به ســواحل بصره رساند تا همان جا توسط پاشای بغداد 
که از گرد نکشی های او در خلیج فارس به تنگ آمده بود، 

گردن زده شود.

 بچه کدخدای دلوار
حدوداً 100 ســال طول کشــید تا یک نفر هم  قد و 
قــواره »میرمهنا« و حتی یک ســر و گــردن باالتر از 
او پیدا شــود و طوری به پر و پای انگلیســی ها بپیچد 
که نامش برای همیشــه در تاریخ ثبت شــود. فرزند 
کدخدای »دلوار« بود. اما »رئیسعلی« که از طرفداران 
پروپاقرص مشروطه به حساب می آمد و از 24 سالگی 
دوشادوش رهبر مذهبی بوشهر » آیت اهلل سید مرتضی 
علم الهدی« در راه مشــروطه و شکســت اســتبداد 
»محمدعلی شاه« جنگیده بود، کجا و بچه کدخداهایی 
که مثل آقازاد ه های امروزی، به لطف اعتبار پدر خون 

رعیت را می مکیدند، کجا!
بچه کدخدای دلواری  می توانســت مثل خان های ریز و 
درشــت جنوب، پس از پهلو گرفتن  کشتی های جنگی 
انگلیس در ســواحل جنوب به قصد حمله به بوشهر، با 
انگلیســی ها روی هم بریزد و با این ثــروت باد آورده و 
هنگفت، بســاط زندگی اش را از بوشــهر گرم و مرطوب 
جمع کرده و آن را در مناطق خوش آب و هوای اروپایی 
پهن کند، اما ماند تا ثابت کند بچه »دلوار« وطن فروشی 

توی کتش نمی رود!

 پشِت جلد قرآن
انگلیسی ها با ناوهای جنگی و هزاران نیروی نظامی آمده 
بودند تا بوشــهر را بگیرند. »رئیسعلی« برخالف غلو های 
رســانه ای آنچنان از مسائل نظامی سر در نمی آورد. بچه 
دلوار فقط می دانســت که دشمن، خودش را به سواحل 
خلیج فارس رســانده و چیزی به اشغال خاک کشورش 
نمانده است. خلق و خوی چریکی و روحیه میهن پرستی 
تا جایی او را پیش برد که حکم جهاد با ا نگلیســی ها را 
هم از دســت علما گرفت. رئیسعلی انگار فقط به حکم 
جهاد علما احتیاج داشت تا وصیت نا مه اش را پشت جلد 
قرآن بنویسد و َعلَم قیام را باال ببرد. فرزند کدخدای دلوار 
در بخشی از وصیت نامه نوشته بود: » ای کالم اهلل! گفتار 
مرا شــاهد باش... من به تو ســوگند یاد می کنم که اگر 
انگلیسی ها بخواهند بوشهر را تصرف کنند و به خاک وطن 
من تجاوز کنند، در مقام مدافعه برآیم و تا آخرین قطره 
خون من بر زمین نریخته است، دست از جنگ و ستیز با 
آنان نکشم و اگر غیر از این رفتار کنم، در شمار منکرین 
و کافرین به تو باشم و خدا و رسول از من بیزار شوند...«.

 غیرتی که قیمت ندارد
انگلیسی  ها که رئیسعلی را به خاطر مبارزاتش در جریان 
ســال های پس از به توپ بســتن مجلس می شناختند، 
»احمدخان دریا بیگی« حاکم بوشــهر را برای حمله به 
»دلوار« و خفه کردن قائله رئیســعلی در نطفه، سر نیزه 
کردند. احمدخان که پس از چند لشکرکشی ناموفق به 
دلوار، از راه حل های نظامی دلســرد شده بود، با پیشنهاد 
چنــد هزار دالری از طرف ا نگلیســی ها بــه دلوار رفت. 
رئیسعلی اما به احمدخان گفت: »برو به اربابات بگو ایرانی 

غیرت دارد و غیرت قیمت ندارد...«. 
رئیسعلی راست می گفت! یورش های شبانه به پایگاه های 
نظامی انگلیس در جنوب،  شــبیخون های گاه و بیگاه و 
کارشکنی در امور نظامی انگلیس که سربازان قشون ملکه 
را تا مرز جنون پیش می برد، هیچ قیمتی نداشت. در یکی 
از شبیخون ها، دو افسر بلندپایه انگلیسی به همراه چند 
ســرباز هندی به هالکت رسیدند تا انگلیسی ها متوجه 
شوند، حتی با حضور ناوهای جنگی، پشتیبانی توپخانه ای 
و تعداد باالی نیرو، باز جلودار رئیســعلی نیستند. 5000 
نیروی تا دندان مســلح انگلیسی در میان چند محلِی به 
باور انگلیسی ها بی سر و پا محاصره شده بودند و نیروهای 
کمکی اعزامی از هندوستان و عراق هم گر ه ای از کار آ ن ها 
باز نمی کردند. انگلیســی ها در نهایت به »دلوار« حمله 
کردند تا با کشــتن یا گرفتن رهبر قیام، کار را یکســره 
کنند. »رئیسعلی« از قبل روســتا را خالی کرده و برای 
انگلیسی ها دام گذاشته بود. سربازان انگلیسی، روستا را به 
توپ بستند، خانه ها را ویران کردند و همه جا را گلوله باران 
کردند، اما دامی که رئیسعلی در روستا برای انگلیسی ها 
گذاشته بود، چند صد کشته به کشته هایشان اضافه کرد!

این بار هم نه دولت های اروپایی، نه تجهیزات پیشــرفته 
جنگــی و نه خان های خود فروختــه جنوب، هیچ کدام 
نتوانســتند رئیســعلی و حدود 300 تفنگــدارش را از 
پا دربیاورند، اما گلوله شــلیک شــده از اسلحه یکی از 
یاران نزدیک رئیســعلی به نام »غالمحســین تنگکی«، 
سر رئیسعلی را از پشت شــکافت تا قیام او همان جا در 
»تنگک صفر« روی زمین بماند. وارثان او اما سال  ها بعد، 
پا گذاشتند جای پای رئیسعلی تا همان طور که همیشه 
آرزویش را داشت، دست اجنبی را برای همیشه از آب و 

خاک این مملکت کوتاه کنند.

 مجازآباد
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ورزش
ترکیبایدهآلاستراماچونیبرایآبیهاچیست؟

 استقالل 
مرموزترین تیم لیگ

مجمعانتخاباتیهیئتجنجالیناگهانلغوشد

 »پرورش اندام« 
زیر هالتر بالتکلیفی

عزمشورایعالیتهیهکنندگانبرایمقابلهباپولشوییدرهنرهفتم

بیت کوین نظام سینما را به هم ریخته است

دارهمیترکه!
فــؤادآگاه/چــون وزیــر محترم 
راه وشهرســازی گفته اســت: مردم 
خانه نخرند تا حباب مسکن بترکد، 
توجه شــما را به نظرات کارشناسی 
سه کارشناس محترم جلب می کنیم: 
کارشناساول/بــا عنایت به اینکه 

خریدن چیزهای حباب دار، عاقالنه نیســت و با عنایت به اینکه همیشه یک 
جای اقتصاد ما ممکن است بترکد، مردم تا اطالع ثانوی، خانه، خودرو، گوشت، 
سیب زمینی، شکر و دیگر کاالهای اساسی را نخرند تا بلکه حبابشان بترکد به 

حق علی! 
این کارشناس می افزاید: فقط خدا کند همه حباب ها با هم نترکند که خودش 

شر می شود.
کارشناسدوم/از آنجــا که مردم مدت هاست دارند برای ترکیدن حباب ها 
صبر و تماشا می کنند و با عنایت به اینکه حباب های اقتصاد ما معموالً نه کم 
می شــوند و نه می ترکند، یک نفر به مسئوالن محترم، دکمه خاموش/روشن 

دستگاه حباب ساز دولتی را نشان دهد شاید فرجی بشود!
کارشناسسوم/جانم به شما بگوید که ما همسایه ای داشتیم با 15 سر 
عائله. سر زمستان که سقف خانه از چند محل شروع به چکه می کرد، چند 
تا از بچه هایش را می فرســتاد، انگشت یا هرچه دم دستشان بود را عجالتاً 
بکننــد توی ســوراخ و جلوی آب را بگیرند... اســتداللش هم این بود که 
وقتی آدم این همه فرزند دارد، حیف اســت از ظرفیت و توانایی انگشت و 
اعضای دیگرشان برای حل مشکالت استفاده نکند! تازه بارندگی که شدت 
می گرفت، خودش می ایســتاد به تماشــا و از 15 سر عائله اش می خواست 
دســته جمعی دست به دعا بردارند شاید ابرها پایین پایشان را نگاه کنند، 
باران قطع بشــود و ســقف خانه دیگر چکه نکند... این جور همسایه های 

ُگلی داشتیم ما!

تخیلمرگبار
»جمعیت و سروصدایشان هر لحظه 
بیشتر می شود... خیابانی به آن پت 
و پهنــی در پاریس، جای ســوزن 
انداختن نــدارد... اگر مردم ناگهان 
تصمیم بگیرند به یک سمت بدوند، 
خدا می داند چــه اتفاقی می افتد...

یکباره ســرو صــدا فروکش می کنــد... جمعیت آرام می گیرند و چشــم 
می دوزند به باالی سرشــان... چند پلیس، سوار بر جت اسکی هایشان، به 
جای دریا، توی آسمان ویراژ می دهند... جمعیت اول ساکت می ماند و بعد 
ناگهان همهمه و جیغ و ویغ حیرتش به آســمان می رود... «. این هایی که 

خواندید صحنه های فیلم تخیلی نیست.
 بخشی از مراســم رژه پلیس در روز ملی فرانسه است. ما هم قرار نیست 
با این نوشــته، دل مخاطب ایرانی را بســوزانیم و پیشر فت  های حیرت آور 
فرنگی ها را به ُرختان بکشــیم. ماجرا از این قرار است که فرانسو ی  ها برای 
پیش بینــی تهدیدهای آینده و اینکه خالفکارها و دشــمنان آینده ممکن 
اســت دســت به چه کارهایی بزنند و از چه فناور ی های مخربی استفاده 

کنند، دست به دامن نویسندگان شده اند!
 بی بی سی ادعا می کند فرانسوی ها در یک پروژه خیلی خیلی محرمانه، چند 
نویســنده داستا ن های تخیلی را استخدام کرده اند تا در کنار متخصصان و 
دانشمندان، هم سناریوهای وحشتناک و ویرانگر دشمنان را حدس بزنند 
و هم اید ه های خالقانه ای بدهند که منجر به ساخت جنگ افزارها و ادواتی 

شود که اصاًل به ذهن نظامیان نمی رسد. 
به نظر شــما آن جت اســکی های پرنده که پلیس  های فرانسوی با آن در 
آسمان رژه رفتند و شاید توی دل جلیقه زردهای معترض را خالی کردند، 
حاصل تخیل نویسندگان فرانسوی است؟ روبات های نظامی که فرانسوی  ها 
قرار است آن ها را برای استفاده در کشورهای آفریقایی طراحی کنند چه؟ 

نگاهیبهجنبشهایضداستعماریدرخلیجفارس

رام کردن دزدان دریایی

پادوانیمدافعبرزیلیاستقاللازهوادارانکمکخواست

ایران خانه دوم من است
آن روز بارانی ورزشگاه غدیر اهواز و از آن دقیقه چهل و دوم زجرآور. سقوط 
روی چمن خیس و پایان رؤیای دوباره فوتبال بازی کردن.خیلی ها منتظر 
بودنــد تا دوباره او را با پیراهن آبی ببینند ولی نه روی ویلچر. منتظر بودند 
تا مدافع بلند قد برزیلی با آن لبخند همیشــگی دوباره روی آســمان تمام 

توپ ها را دفع کند. ولی پادوانی حاال مدت هاست که از 
ایران رفته است .تصاویر او در صفحه شخصی اش 
جزو بغض آلود ترین قاب های دنیاســت. ولی او 
دست از مبارزه و جنگیدن برنداشته است. همه 
ما هر روز شاهد تالش او برای ایستادن هستیم. 

تالش برای دوباره راه رفتن. او هیچ گاه از کسی 
گالیه نکرده و برخالف خیلی ها از هیچ کسی 

طلبکار نیست. ولی او یک خواسته 
بجا دارد. باشگاه استقالل 

هنوز...

فوری فوتی

باور می کنید؟

کوچکاِنبزرگ
رقیهتوســلی: برنامه پارک و بستنی و دابســمش را »مالحت خانوم« راه 
می اندازد... ُمصرانه می گوید تابستان را نمی شود که عرق نریزیم و اکسیژن کهنه 
ندهیم جایش از چنارهای شیک شهر هوای تازه قرض نگیریم... تشخیص اش 

این است که احساس نو شدن باید بدود توی رگ هایمان.
در بدو ورود، حال تازه ترزیق می شود زیرپوستمان با دیدن پسرک های ُسرسره 
بازی که مثل یک قهرماِن فاتح لیز می خوردند از سطح فلزی و دخترکانی که 
سوار چرخ و فلک های کوچک، دنیا را چند وجب باالتر از همیشه، متعجبانه 

تماشا می کنند.
»آبان« کم هیجان تر از بقیه است برای استفاده از اسباب تفریح و بازی. برخالف 

آفرینش و گلی و مالحت خانوم که ذوقشان پارک را برمی دارد.
من و خواهری، پسرِک بی میل را می بریم سمِت تاب. بی حوصله جاگیر می شود 
اما بعد از یک دقیقه، خســته نگاه مان می کند که بس اســت. تبعیضی قائل 
نمی شود. با همه وسایل حاضر در پارک رفتارش ُزمخت و نچسب است و کل 

ساعت، نامرئی به نظر می رسد.
نشسته ایم منتظر آن سه نفر که رفته اند تَه پارک، سورتمه سواری... خواهری 
درگوشــی می پرســد: تبلت را بدهم یک کم ســرحال بیاید یا با دلســوزی 

اشتباهی ام بجنگم؟
می خواهم بگویــم نه، که نگاه معصومش چنان می چســبد به لب هایم که 
بی اختیار می گویم: بــده تبلت رو...آبان با دیدن رایانه دســتی چنان زیرورو 

می شود و نقاب پسرک عبوس را از صورتش درمی آورد که نوشتنی نیست!
ســر سکانِس خوشمزه بستنی تصمیم می گیریم دابسمش را اجرایی کنیم... 
چند بار باهم آهنگ را پیش خوانی می کنیم... آفرینش کارگردان است... مهربان 
و جــدی... از آن ها که اگر برایش فیلم بــازی می کردیم، بی برو برگرد جایزه 

می گرفت.
بعد از فیلمبرداری، حرف های مالحت خانوم وادارم می کند روی کودک توی 
تصویر زوم کنم. روی طفل تبلت به بغلی که آدم دیگری غیر از آدم توی پارک 
شــده بود. کوچولویی که حس و حال خواننده را پا به پایمان رعایت می کرد. 

سکوت ها، فرودها، فرازها... .

روزمره نگاری
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ورزش: آن روز بارانی ورزشگاه غدیر اهواز و از آن دقیقه چهل 
و دوم زجرآور. ســقوط روی چمن خیس و پایان رویای دوباره 
فوتبال بازی کردن.خیلی ها منتظر بودند تا دوباره او را با پیراهن 
آبی ببینند ولی نه روی ویلچــر. منتظر بودند تا مدافع بلند قد 
برزیلی با آن لبخند همیشــگی دوباره روی آسمان تمام توپ 

ها را دفع کند. 
ولی پادوانی حاال مدت هاست که از ایران رفته است .تصاویر او 
در صفحه شخصی اش جزو بغض آلوده ترین قاب های دنیاست. 
ولی او دست از مبارزه و جنگیدن برنداشته است. همه ما هر روز 
شاهد تالش او برای ایستادن هســتیم. تالش برای دوباره راه 
رفتن. او هیچ گاه از کســی گالیه نکرده و برخالف خیلی ها از 
هیچکسی طلبکار نیست. ولی او یک خواسته به جا دارد. باشگاه 
استقالل هنوز به پادوانی بدهکار است. هزینه درمان او بسیار 
باالست و شاید بهتر باشد مدیران اســتقالل قبل از هر کاری 
نســبت به پرداخت مطالبات او اقدام نمایند. به طور قطع این 

خواسته تمام هواداران استقالل خواهد بود.
اینجا دیگر بحث وجدان است، بحث انســانیت است، بحث 
شرافت است. فراتر از فوتبال، فراتر از ُکری ها، پاِی یک انسان 
در میان اســت. زندگــی پادوانی، مثل یک کابــوس، کامال 
دردناک. کمکش کنیم و صدایش را برسانیم. قدردان باشیم 

و خوش بدرقه.
لئاندرو پادوانی می گوید، در روزهایی که به باشگاه استقالل 
نیاز دارد، باشگاه به او پشت کرده و او را فراموش کرده است. 
به گزارش »ورزش ســه«، لئاندرو پادوانی مدافع تیم فوتبال 
استقالل تهران در دیدار این تیم برابر فوالدخوزستان بود ولی 
در آن مسابقه برخوردش با آرمین سهرابیان بازیکن هم تیمی، 
یکی از تلخ ترین صحنه های تاریخ لیگ برتر را شــکل داد و 
شماره 90 استقالل پس از آن روز مجبور به زندگی روی ویلچر 
شد و هنوز نتوانسته از این کابوس رها شــود.مدافع برزیلی 
سابق استقاللی ها با انتشار پستی اینستاگرامی ضمن اشاره 
به این نکته که از باشگاه استقالل مطالبه دارد ولی آن ها هیچ 
توجهی به شرایط او ندارند، از هواداران تیم سابقش خواسته 

تا برای گرفتن طلبش، به کمک او بیایند.

ایران خانه دوم من است
وقتــی پــس از مصدومیتم به برزیــل برگشــتم، برای من 
لحظه ای شــادی و غم بود. شــادی بازگشــت به خانه ام و 
در کنار خانــواده بودن و غــم و اندوه برای ترک کشــوری 
که از من اســتقبال کــرد و من را بــه آغــوش گرفت، که 
 امروز مــن آن را بــه عنــوان خانــه دوم خودم مــی دانم. 
در ابتدای مصدومیتم احساس می کردم زیر پایم خالی شده 
و اتفاقی که برایم افتاده را باور نمی کردم ولی در عین حال از 

اینکه زنده بودم، خدا را شکر می کردم.

هنوز اتفاقی که برایم افتاده را باور ندارم
اعتراف می کنم که تا به امروز این اتفــاق را هنوز باور ندارم ! 
زندگی من همیشــه فوتبال بازی کردن، اردو و سفر و رفتن 
به بازی ها با تیم بود. برای کســانی که فکر می کنند زندگی 

بازیکن آسان است، آسان نیست. من وقت زیادی برای اینکه 
کنار خانواده ام باشم، نداشته ام. یک ماه در برزیل می ماندم و 
سپس برمی گشتم به روال عادی زندگی. من فردی بودم که 
فوتبال را تنفس می کردم و رویــای من از زمان کودکی بود. 
من در سن 12 سالگی به دنبال رویاهایم و کمک به خانواده 

ام خانه را ترک کردم.

پروب نداشته باشم، می میرم
امروز فیزیوتراپی می کنم و ســعی می کنم، رویاها را رو به 
جلو پیش ببرم. برای ادرار کردن به پروب احتیاج دارم و اگر 
پروب نداشته باشــم، ادرار به کلیه ها می رود و سبب مرگم 
می شــود. داروهای گرانی مصرف می کنم. باید از غذاهای 
مقوی اســتفاده کنم. من خودم را از رفتن بــه مکان های 
مختلف محروم می کنم؛ به این معنــا که زندگی من کاماًل 

تغییر کرده است.

زندگی من مثل یک جعبه غیر منتظره است
برای افرادی که من را می شناسند یا کسی را در خانواده دارند 
که از صندلی چرخدار استفاده می کند، به خوبی منظور من را 
می فهمند. زندگی ما مثل یک جعبه غیرمنتظره است؛ ساعتی 
خوبیم و ساعتی نه. هیچ کس جاودانه نیست. دو سال پیراهن 
اســتقالل را با افتخار و احترام پوشیدم و خودم را تسلیم تیم 
کردم. همیشه به تعهداتم پایبند بودم؛ همانند یک حرفه ای 
مثال زدنی و حاال که من به باشگاه نیاز دارم، باشگاه من را رها 

و به من پشت کرده است.

در زمین فوتبال مصدوم شدم نه هنگام خوشگذرانی
من در زمین فوتبال و هنگام بازی فوتبال مصدوم شدم و نه 
در تعطیالت و خوشــگذرانی. تا به امروز از باشگاه استقالل 
طلب دارم، با باشــگاه که تماس می گیرم کســی جوابم را 
نمی دهد و هیچ توضیحی هم ندارند. اصاًل آسان نیست. من 

مخارج زیادی دارم و کســانی به من وابسته هستند. هر روز 
یک مشــکل برای مقابله و از همه بدتر خواستن و التماس 
کردن به استقالل برای گرفتن پولم؛ پولی که حق من است. 
من که زندگی خودم را برای این تیم گذاشــتم و حاالبه من 

بی احترامی می شود.

به من کمک کنید حقم را از استقالل بگیرم
من می خواهم شــما به من کمک کنید تا پولم را از باشــگاه 
بگیرم، چون من با شــما قوی تر می شــوم. از شما به خاطر 
اینکه درد دل کردم، عذرخواهی مــی کنم، اما تنها راهی که 
بتوانم احساس ناراحتی و نارضایتی خودم را از مدیران باشگاه 

استقالل نشان بدهم، همین بود.
از همه شــماهایی که من را فراموش نکــرده اید و پیام های 
محبت آمیز برایم می فرستید، تشــکر فراوان می کنم. برای 

شما ایرانیان، قدردان ابدی ام.

پادوانی مدافع برزیلی استقالل از هواداران کمک خواست

ایران خانه دوم من است

زیدان: بیل باید همین فردا از رئال برود
سرمربی رئال مادرید  تایید کرد این باشگاه ظرف چند روز آینده گرت بیل را به باشگاه 
دیگری واگذار خواهد  کرد. زین الدین زیدان در خصوص ستاره ولزی می گوید: »در 
بازی مقابل بایرن، بیل به میدان فرستاده نشد چون معتقدم باشگاه در حال تالش 
برای واگذاری او اســت. ظرف چند روز آینده خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. اگر 
همین فردا اتفاق بیفتد بهتر است. امیدوارم هر چه سریع تر معلوم شود که برای همه 
بهتر است و اگر این اتفاق بیفتد برای او هم بهتر خواهد بود. باشگاه ما در حال صحبت 

با باشگاهی است که او می تواند در آنجا بازی کند.«

سولسشر: گرینوود مرا یاد گیگز می اندازد
سرمربی شیاطین ســرخ پس از پیروزی تیمش در نخســتین بازی جام قهرمانان 
بین المللی در سنگاپور، به تمجید از میسون گرینوود پدیده 17 ساله تیمش پرداخت 
که در دومین بازی پیاپی گلزنی می کند. اوله گنار سولسشر می گوید: »این پسر تنها 
17 سال سن دارد و هر روز از تمریناتش درس های جدیدی یاد می گیرد. االن او در 
جایگاه و وضعیت فوق العاده ای هست و همان طور که گفتم وقتی که بازیکنان دارند 
خوب کار می کنند، کنار گذاشتن  آنها ســخت می شود. گرینوود تا حدودی مرا یاد 

داستان گیگز می اندازد. او واقعاً  بازیکنی نیست که بتوانیم قرضش بدهیم.«

گریزمان: بعد از انتقالم به بارسا اشک شوق ریختم
ستاره فرانسوی جدید بارسلونا در گفت وگو با مارکا فاش کرد که بعد از شنیدن خبر 
انتقال قطعی اش به بارسا، از شادی اشــک ریخته است. آنتوان گریزمان می گوید: 
»قبل از اینکه قراردادم نهایی شود استرس زیادی تحمل می کردم و بشدت تحت 
فشار بودم. می خواستم هر چه زودتر تعطیالتم تمام شود و این چالش جدید را شروع 
کنم. وقتی خبر را شنیدم به پدرم زنگ زدم و شروع کردم به گریه کردن، گریه ام گریه 
خوشحالی بود چون باالخره به بارسا پیوسته بودم. همه چیز دیگر تمام شده بود. آن 

لحظه با دوستانم، همسر و فرزندانم بودم. لحظه بی نظیری بود.«

پایان ۷۵ درصدی ساخت وسازهای جام جهانی ۲۰۲۲
نماینده کمیته عالی پروژه ها و میراث جام جهانی 2022 قطر به خبرگزاری ریانووستی 
روسیه گفت: 200 میلیون ساعت از زمان کار روی ساخت  وسازهای جام جهانی 2022 
گذشته و در این مرحله 75 درصد کارها پایان یافته است. بر اساس این گزارش، تاکنون سه  
مجموعه تمرینی و دو ورزشگاه رقابت های جام جهانی 2022 افتتاح شدند و دو ورزشگاه 
دیگر نیز نیمه دوم سال جاری آماده بهره برداری رسمی خواهند بود. قطر نخستین کشور 
عربی اســت که میزبانی جام جهانی فوتبال را بر عهده خواهد داشت و این کشور برای 

میزبانی از این رقابت ها ساخت هشت ورزشگاه را در برنامه دارد.

ورزش: اســتقالل برای حضور در لیگ نوزدهم به مانند 
پارسال نتوانســت با تغییرات کم خودش را آماده کند و 
بازیکنانی مانند ســید مهدی رحمتی، پژمان منتظری، 
روزبه چشمی، پاتوســی، ایسما، منشــا، روح اهلل باقری، 
آرمین سهرابیان، فرشاد محمدی مهر و... از این تیم جدا 
شدند. البته در بین آن ها بازیکنانی بودند که نتوانستند نظر 
استراماچونی را جلب کنند و با نظر سرمربی تیم از جمع 
آبی پوشان جدا شدند.به گزارش ایســنا پس از این آمد و 
رفتن ها و جذب چند بازیکن جدید، آندره آ استراماچونی در 
چهار بازی دوستانه ، بازیکنانش را محک زد و از ترکیب هایی 
استفاده کرد که تاحدودی در همه بازی ها یکسان بود و به 
نظر می رسد که سرمربی ایتالیایی استقالل با چند تغییر به 

ترکیب ایده آلش رسیده است.
از ترکیب تقریبا یکســان اســتقالل در چهــار دیدار 
تدارکاتی اش می توان به صورت تقریبی ترکیب اصلی 
استقالل از نظر استراماچونی را حدس زد. این ترکیب 
احتماال همان ترکیب بازی با هارتلند نیجریه اســت. 
البته باید توجه داشت که ســرمربی ایتالیایی استقالل 
در دیدارهای تدارکاتی که داشته، از بلبلی و دشتی به 
عنوان بازیکن تعویضی استفاده کرده که این بازیکنان 
معموالً عملکرد خوب و تأثیر مثبتی در بازی داشــتند 
و به استراماچونی نشــان دادند که می تواند روی آن ها 

حساب باز کند.
نکته حائز اهمیت دیگر در استقالل استراماچونی، بازگشت 
مرتضی تبریزی و داریوش شجاعیان به روزهای خوبشان 
است. همچنین نباید از درخشش سجاد آقایی هم گذشت 
که پس از حضور به عنوان بازیکن تعویضــی در دیدار با 
امیدهای اســتقالل، اســتراماچونی را مجاب کرد که او 
را به عنوان یکی از بازیکنان اصلی اش در ســه دیدار بعد 

انتخاب کند.
استقالل مدل استراماچونی در بازی هایش، عملکرد خوبی 

در فاز دفاعی و تهاجمی داشته است. شاگردان استراماچونی 
در بازی هایشان با پیاده کردن برنامه های تاکتیکی مدنظر 
سرمربی توانستند گل های زیادی به ثمر برسانند اما در فاز 
دفاعی با این که عملکرد خوبی داشتند و دو گل دریافت 
کردند، هر دو گل به صورت مشابه و از روی ضربات کرنر به 
ثمر رسید؛ مشکلی که باید تا آغاز فصل، فکری به حال آن 
شود. البته با وجود ضعف روی ضربات کرنر، مدافعان کناری 
استقالل یعنی میالد زکی پور و وریا غفوری همانند گذشته، 

نقش موثری در حمالت و گل های استقالل داشتند.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که ترکیبی که در این 
گزارش به آن اشاره شد، ترکیب احتمالی است و با رسیدن 
دیاباته به شرایط بازی و اضافه شدن یک بازیکن خارجی 

دیگر شاید دو، سه تغییر در این ترکیب ایجاد شود.
ترکیب: سید حسین حسینی، ســیاوش یزدانی، محمد 
دانشــگر، وریا غفوری، میالد زکی پور، رضا آذری، فرشید 
اسماعیلی، داریوش شجاعیان، مسعود ریگی، سجاد آقایی 

و مرتضی تبریزی.

 پاتوسِی دوم در راه است؟
فرناندو کانسین بازیکنی اســت که شایعه شده جانشین 
پاتوسی در استقالل می شود.به گزارش وبسایت نود، یک 
سایت بلژیکی مدعی شده فرناندو کانسین قصد جدایی 
از اوســتنده را دارد. بازیکنی که همبازی رامین رضاییان 
بود و شایعه مذاکره اش با استقالل هم شنیده شده است. 
بازیکن 27 ساله ای که سابقه ارسال سه پاس گل در لیگ 
اروپا را دارد و یک مرتبه هم بازی در لیگ قهرمانان اروپا را 

تجربه کرد.
فرناندو خیلی زود از برزیل راهی بلژیک شــده بود تا برای 
تیم زیر 19 ســاله های اندرلخت بازی کند. کانســین دو 
سال بعد از درخشش در رده پایه های اندرلخت راهی تیم 

بزرگساالن شد.

سینا حسینی: طبق اعالم قبلی اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی قرار بود صبح امروز مجمع انتخاباتی هیئت 
پرورش این استان برگزار شود تا رئیس جدید این هیئت 
مشخص شود اما در اتفاقی عجیب و کم سابقه یک روز قبل 
از برگزاری مجمع اداره کل ورزش و جوانان از لغو این نشست 
خبر داد و تأکید کرد: متعاقباً زمان برگزاری مجمع انتخاباتی 

این هیئت اعالم خواهد شد.

ردپای نهادهای نظارتی
بعضی منابع خبری علت این تعویق ناگهانی را غیبت رئیس 
فدراسیون پرورش اندام اعالم کردند و مدعی شدند مجمع 
انتخاباتی در دهه نخست مرداد ماه برگزار خواهد شد، اما 
همزمان با این نقل و قول ها معاون ورزشی اداره کل ورزش 
و جوانان خراسان رضوی علت لغو جلسه انتخاباتی مجمع 
پرورش اندام را درخواست یکی از نهادهای نظارتی اعالم کرد 
و در این خصوص به خبرنگار قدس گفت: »به درخواست یکی 
از نهادهای نظارتی مجمع انتخاباتی را لغو کردیم تا دوباره 

استعالم های مدنظر این نهاد انجام شود«.

رد صالحیت ها
امیــر زارعی در واکنــش به شــایعه رد صالحیت بعضی 
کاندیداهای حاضر در انتخابات این هیئت ورزشی گفت: تا 
این لحظه هیچ خبری در خصوص رد صالحیت کاندیداهای 
حاضر در انتخابات منتشر نشده است، از رسانه های خبری هم 
می خواهم تا زمانی که نتیجه بررسی ها مشخص نشده از دامن 
زدن به شایعات و گمانه زنی ها پرهیز کنند، تأکید می کنم که 
هیچ موضوعی در خصوص رد صالحیت کاندیدای خاصی 
عنوان نشده اما متأسفانه بعضی افراد فرصت طلب با انتشار 
شایعات بی پایه و اساس در فضای مجازی به دنبال بحران 

آفرینی هستند.

مهاجرت کاندیداها
امیر زارعی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرنگار 
قدس، در پاسخ به این پرســش که زمان برگزاری مجمع 
انتخاباتی هیئت والیبال کی خواهد بــود، نیز گفت: فعاًل 
نمی توانیم زمان مشخص را تعیین کنیم اما احتماالً دوباره 
فرایند نام نویسی از کاندیداها انجام خواهد شد چون بعضی 
اخبار و اطالعاتی که به دست ما رسیده حکایت از این دارد 
که یکی از کاندیداها به خارج از کشور مهاجرت کرده که در 
این صورت تنها دو نفر از کاندیداهای ثبت نام کننده باقی 
می مانند. به همین دلیل ممکن اســت دوباره نام نویسی 
از کاندیداها تکرار شــود. در حال حاضر جبار قوچان نژاد و 
خوش نیت به عنوان نامزد انتخابات منتظر برگزاری مجمع 

انتخاباتی هستند.

ماجرای پیام
زارعی در پاســخ به این پرســش که سرنوشت نماینده 
والیبال اســتان برای حضور در لیگ برتر چه شــد، نیز 
توضیح داد: تا جایی که می دانم مجموعه مدیریت شهری 
تمایل به حمایت از تیم سال گذشته ندارد و معتقد است 
تیمداری در این سطح مد نظر این مجموعه نبوده است، 
از این رو باید دید آیا مجموعه پیام وحدت توانایی اداره 
این تیم با هزینه های گزاف را دارد یا خیر؟معاون ورزشی 
اداره کل ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که آیا 
مجموعه شهرخودرو در این حوزه ورود خواهد کرد یا نه 
گفت: حقیقت ماجرا این است که نباید خللی در مقوله 
شهرخودرو ایجاد شــود. قطعاً تیمداری والیبال هزینه 
سنگینی می خواهد. این در حالی است که متوجه شدم 
هنوز نیمی از مبالغ قرارداد بازیکنان فصل پیش پرداخت 
نشده است از این رو کار بسیار سختی پیش روی نماینده 

والیبال استان است.

ترکیب ایده آل استراماچونی برای آبی ها چیست؟

استقالل مرموزترین تیم لیگ
مجمع انتخاباتی هیئت جنجالی ناگهان لغو شد

»پرورش اندام« زیر هالتر بالتکلیفی

گزارش ویژه

کاراته قهرمانی آسیا
کومیته تیمی مردان بر بلندای قاره کهن

ورزش: تیم ملی کومیته مردان کشورمان در شانزدهمین 
دوره مسابقات قهرمانی آسیا با شکست تیم ملی عربستان برای 

سومین بار عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کردند.
در روز پایانی این مسابقات تیم ملی کومیته مردان کشورمان 
ابتدا به مصاف نماینده ترکمنستان رفت و در پایان با نتیجه 3 بر 
یک برنده این دیدار شد. در دور دوم این مسابقات، مردان کاراته 
کشورمان موفق شدند تیم قزاقستان را سه بر یک شکست 
دهند. در سومین دیدار تیم ملی کومیته مردان کشورمان با 
شکست تیم ملی هند به نیمه نهایی راه یافت.شاگردان هروی 
در نیمه نهایی به مصاف تیم ژاپن رفتند و این دیدار حساس نیز 
با برتری به سود شاگردان هروی به پایان رسید. تیم ملی کومیته 
مردان کشورمان برای رسیدن به طالی جام شانزدهم به مصاف 
تیم ملی عربستان رفت و این دیدار در پایان با نتیجه سه بر صفر 
به سود تیم ملی کومیته مردان کشورمان به پایان رسید و تیم 
ملی کاراته ایران برای سومین بار عنوان قهرمانی در آسیا را از 

آن خود کرده است. 
تیم ملی کومیتــه مردان در ســال 2017 قهرمان آســیا 

شد.)قزاقستان(
تیم ملی کومیته مردان در سال 2018 قهرمان آسیا شد.)اردن(
تیم ملی کومیتــه مردان در ســال 2019 قهرمان آســیا 

شد.)ازبکستان(
تیم ملی کومیته مردان کشورمان  در فنیال سال 2018 
نیز تیم عربســتان را شکســت داده بود و این بار نیز 
شاگردان هروی با هنر نمایی موفق شدند برای دومین 
بار تیم ملی عربستان را شکست دهند و فاتح جام 

شانزدهم در آسیا شوند.

باشــگاه خبرنگاران: علیرضا بیرانوند، دروازه بان 
تیم فوتبال پرسپولیس تهران درباره برگزاری اردو در 
ترکیه گفت: »10 - 11 روز در ترکیه بودیم و متاسفانه 
در 3 سالی که در پرسپولیس هستم، یکی از بدترین و 
ضعیف ترین اردوهایی بود که پشــت سر گذاشتیم. از 
لحاظ امکانات، شــرایط خوبی بود، اما تیمی که برای 
برگزاری اردوی آماده سازی به خارج از ایران می رود، 
باید بازی دوســتانه برگزار کند که متاسفانه در اردوی 
ترکیه این اتفــاق رخ نداد. زمانی که ســرمربی جدید 
می آید، باید بازی دوستانه برگزار شود تا او از بازیکنان 
شــناخت پیدا کند و ترکیب اصلی اش را بشناسد، اما 
متاســفانه این اتفاق برای تیمی که در 3 ســال هفت 
قهرمانی بدســت آورده، رخ نداد. جای تعجب دارد که 
چرا نمی توان تیمی به اندازه پرسپولیس پیدا کرد که 

حتی بتوان یک بازی دوستانه برگزار کرد.«

محک نخوردیم
بیرانونــد درباره شــرایط بــد اردو صحبت های خود 
را ادامــه داد و گفت: »برای کالــدرون خیلی ناراحت 
شــدم. در ترکیه تیم هایی را دعوت می کردند که من 
خودم خجالت می کشیدم. دوســت هایشان را دعوت 
می کردند که 2 -3 سال پای شان به توپ نخورده تا با 
ما بازی تدارکاتی انجام دهند. من از شخصیت مربیمان 
)کالدرون( خوشــم آمد که اجازه نداد بازیکنان مان با 
این تیم بازی کند و کار به اینجا کشید که فوتبال درون 
تیمی بازی کنیم که  باالی 3 -۴ مصدوم بد هم داشتیم. 

بینی ســیامک نعمتی شکســت و امیری، ماهینی و 
حسینی مصدوم شدند و اتفاقات بدی افتاد. به هرحال 
در فوتبال درون تیمی، 2 تیم می خواهند خودشان را 
نشان دهند و بازی درگیرانه ای بود. از لحاظ کمپی که 
بودیم، خوب بود، اما از آن استفاده نکردیم که بتوانیم 
محک خوبی مقابــل تیم های خــوب ترکیه بخوریم. 
در 3 سالی که بودم و اکنون ســال چهارم را پشت سر 
می گذارم، یکی از ضعیف ترین اردوهای پرسپولیس را 

پشت سر گذاشتیم.«

سال سخت
او درباره شرایط تیم با کالدرون گفت: »امروز )یکشنبه( 
استراحت اســت و امیدوارم از فردا بتوانیم بازی های 
خوبی را برگزار کنیم تا آماده شروع لیگ شویم. در بازی 
نخست جام شهدا مقابل سایپا بازی می کنیم و امیدوارم 
در 2 بازی جام شهدا مسابقات دوســتانه ای خوبی را 
برگزار کنیم و خودمان را بشناســیم. سال سختی را 
پشت سر داریم و پس از 3 سال قهرمانی متوالی، تیم ها 
می آیند و بازیکنان جدید جذب می کننــد. ما نیز به 
جز کادرفنی، اسکلت اصلی را حفظ کردیم و به جز 2 
بازیکن که با صالحدید کادرفنی خارج شدند، بازیکنان 

جدید و خوبی را به خدمت گرفتیم.«

ترکیب ناشناخته
بیرانوند بازهم درباره اردو صحبت کرد و گفت: »این 
اردو می توانســت کمک زیادی به ما کند، اما با توجه 

به شــرایطی که رخ داد، فکر می کنــم در چند بازی 
اول به ما ضربه بزند. شــاید در ترکیه تمرینات خوبی 

را با ســیدی )مربی دروازه بان های پرسپولیس( 
پشت سر گذاشــتم، اما با اضافه شدن بازیکنان 

جدید و کادرفنی، آن ها نیاز داشتند تا 
ترکیب خود را در بازی های دوستانه 
شناسایی کنند که این اتفاق رخ 

نــداد. ایــن اردو )ترکیــه( 
متاســفانه بــه دســت 
کسانی ســپرده شد که 
نتوانســتند بــه خوبی 

برگزار کنند.«

اردوی ایرانی
دروازه بان پرسپولیس در پاسخ به این 
ســوال که آیا بهتر نبود این اردو همراه 
با بازی های تدارکاتــی در تهران برگزار 
شود؟ گفت: »کل تیم ما ضرر کرد و به 
جز اینکه بازیکنان اصلی مصدوم شوند، 
فایده دیگری نداشــت. از این موضوع 

ناراحت شدم.
100 درصــد بهتر بــود کــه در ایران 

می ماندیم و اردوهــا و بازی های تدارکاتی 
خوبی با تیم های لیگ دســته یکــی برگزار 

می کردیم. در کشــورما جاهای خوبی اســت که 
شرایط آب و هوایی خوبی دارد و می توانستیم در آنجا 

اردوی خوب همراه با بازی های تدارکاتی برگزار کنیم، 
اما متاسفانه اردوی ترکیه یکی از ضعیف ترین اردوهایی 
بود که با پرســپولیس ســپری کردم. شرایط سختی 
داشتیم و همانطور که گفتم در هفته های نخست لیگ 

به ضرر ما خواهد بود.«

فورفورتو/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: شاید عجیب 
باشد که چگونه تا همین چند سال پیش همه جهان مثل االن 
پیتر کراوچ را دوست نداشتند. این مهاجم 201 سانتیمتری 
در 38 ســالگی خداحافظی خود از فوتبــال را اعالم کرد اما 
دوران فوتبالــش پر بود از تالش برای اثبــات خود به عنوان 
بازیکنی با فیزیــک خاص و در عین حــال ورود به باالترین 
ســطح فوتبال، که می توان گفت در همه آن ها موفق بود. در 
زیر بازیکن سابق تیم های لیورپول، تاتنهام، استوک سیتی و 
البته تیم ملی انگلستان به پرسش های جالب پیرامون خود 

پاسخ می دهد:

تو در کودکی توپ جمع کن چلســی بودی، خاطره 
خاصی از آن زمان به یاد داری؟

یکی از عجیب تریــن خاطراتم مربوط به یکــی از بازی های 
چلسی اســت که از حریف خود عقب بودند و دنیس وایز به 
خاطر سریع نرساندن توپ به او، شروع به گفتن بد وبیراه به 
من کرد. جالب اینجا بود که چلسی در آن بازی کامبک زد و 
از حریف پیش افتاد و چند دقیقه بعد چون از ترســم توپ را 
سریع به وایز رساندم، به دلیل اینکه تیم مشغول وقت ُکشی 

بود دوباره به من بد وبیراه گفت!

آیا تا به حال شده که به خاطر پرسش های مسلمًا پر 
تکرار مردم در خصوص قد بســیار بلندت اعصابت 

خراب شود؟
مسلماً این اتفاق افتاده چون در تمام زندگیم با این پرسش ها 
مواجه بوده ام. بعضی از پرســش ها یا شــوخی ها مثل اینکه 

»آن باال آب  وهوا چطور است؟« یا »چرا بسکتبال را انتخاب 
نکردی؟« را دیگر از حفظم. معموالً ســه بــار در روز چنین 

صحبت هایی را با مردم دارم.

بعد از پیوســتن به لیورپول از ساوتهمپتون در سال 
۲۰۰۵، تو 18 بازی نخســت را بدون اینکه گلی به ثمر 

برسانی گذراندی. از آن دوران سخت بگو.
واقعاً دوران سختی بود و با خودم می گفتم که این چه کاری 
بود که کردم و به لیورپول آمدم؟ رافائل بنیتز از من کارهای 
متفاوت تری می خواست و من مجبور بودم عقب تر بازی کنم 
و این کار را برای گلزنیم سخت کرده بود. اما تصمیم گرفتم 
بر خالف میل مربی، خودخواه تر بــوده و جلوتر بازی کنم و 
بعد از آن شــروع به گلزنی کردم. هواداران بعد از این گل ها 
می خواستند که بیشتر در ترکیب قرار بگیرم اما مربی دیگر 
دوست نداشت آنچنان در ترکیب باشم. البته من مشکلی با 

بنیتز نداشتم؛ او سرمربی درجه یکی است.

پس از نخستین قرارگیری نامت در فهرست تیم ملی 
انگلیس، شک و تردیدهای زیادی پیرامون دعوت از 
تو مطرح شد. از حس و حال آن روزها و البته خالف آن 

را ثابت کردن با به ثمر رساندن ۲۲ گل ملی بگو.
من این شــک و تردیدها را فقط در زمــان انتخاب به عنوان 
بازیکن تیم ملی نداشــتم بلکه در تمام دوران فوتبالم درگیر 
این تردیدهای پیرامونم بوده ام. وقتی فوتبالم را شروع کردم 
طرفداران به من نگاه می کردند و بــه همدیگر می گفتند او 
چطوری می تواند فوتبال بازی کند؟ در نخستین حضورم نیز 

در پیراهن انگلیس در اولدترافورد که بازی مقابل لهستان بود 
و به عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمدم توسط هواداران هو 

شدم که تجربه بسیار سختی بود. 

شادی پس از گل معروف ربات تو از کجا آمد؟
پیش از جام جهانی بازیکنــان تیم ملی در یک میهمانی دور 
هم جمع شده بودیم و با یک آهنگ برای اذیت کردن دیوید 
بکام می رقصیدیــم. یکی از شــبکه های تلویزیونی فیلم آن 
میهمانی را به دست آورده بود و بعد از اینکه همه صحنه رقص 
من مثل یک ربات را از تلویزیون دیدند، به من زنگ می زدند 
و از من می خواستند از آن رقص به عنوان شادی پس از گل 

استفاده کنم.

آیا پاهای تو از تخت بیرون می زند؟!
در بســیاری از هتل هایی که می رفتیم بله! اما خب در منزل 
خودم، تختی تهیه کردم که این مشــکل را حل کرده است. 
البته هنوز بر طبــق عادت ملحفه روی تخــت را به گونه ای 
بیرون از آن می اندازم تا اگر پایم بیــرون از تخت زد پاهایم 

گرم بماند!

آیا حقیقت دارد که تو در آستانه ُکشتن هم تیمی ات در 
لیورپول یعنی »ِدرک کویت« پیش رفتی؟

این اتفاق دقیقــاً روز قبل از فینال لیــگ قهرمانان اروپا در 
سال 2007 افتاد. ما در حاشیه تمرین، در مسابقه کارتینگ 
شرکت کردیم اما من وقتی سوار وسیله خودم شدم در میانه 
راه متوجه شدم که ترمز ندارم و به سمت ژابی آلونسو و درک 

کویت با سرعت پیش می رفتم. مطمئن بودم به یکی از آن ها 
برخورد خواهم کرد با خودم فکر کردم که به سراغ بازیکنی 
بروم که ارزش کمتری برای تیم دارد و به همین دلیل کویت 
را انتخاب کردم! البته او در آخرین لحظه از جلو وسیله به کنار 
پرید و من هم که هول شده بودم از آن بیرون پریدم و وسیله 

به دیوار برخورد کرد و آتش گرفت!

ستاره ســوئدی تیم لس آنجلس گلکسی که همیشه به 
عنوان چهره ای جاه طلب و مغرور شناخته شده و اخیرا 
دعواهای لفظــی خود با رقیبانش را به ســطح جدیدی 
رسانده، پس از هت تریک در دربی شهر لس آنجلس واکنش 
جالبی در اینستاگرامش نشان داد. زالتان ابراهیموویچ 
که قبل از بازی، خود را با وجود آمار کمتر گلزنی نسبت به 
کارلوس ِوال بهترین بازیکن لیگ آمریکا معرفی کرده بود، 
بعد از هت تریک و کمک به تیمش در پیروزی، خود را به 

تنهایی »شهر لس آنجلس« لقب داده است!

ستاره الجزایری باشگاه منچسترسیتی، بعد از قهرمانی 
در جام ملت های آفریقا به همراه کشورش، کلیپی جالب 
توجه از اســتقبال پرشــور مردم الجزایر از این تیم در 
استوری اینستاگرامش منتشر کرده است. ریاض محرز 
که همانگونه که پیش بینی می شد یکی از تعیین کننده 
ترین چهره ها در قهرمانی تیمش در مســابقات امسال 
در مصر بود، بر روی اتوبوس بدون ســقف به همراه جام 
قهرمانی در میان ســیل جمعیت شهر الجزیره پایتخت 

الجزایر حضور دارد.

ریاض محرززالتان ابراهیموویچ
صفحه اینســتاگرامی 433 که حدود ۲۲ میلیون دنبال 
کننده داشته و یکی از مطرح ترین صفحات اینستاگرامی 
منتشرکننده کلیپ های جالب فوتبالی به شمار می رود، 
کلیپ گل زیبای عادل فردوسی پور در یک بازی دوستانه 
داخل سالن را منتشر کرده اســت. فردوسی پور در این 
کلیپ به زیبایی و به صورت تک ضرب و در حالی که پشت 
به دروازه دارد گلزنی می کند؛ که یادآور گل های بزرگانی 
مانند کانتونا و ابراهیموویچ است. این کلیپ نزدیک به ۲ 

میلیون و هفتصد هزار الیک دریافت کرده است.

کاپیتان تیم نساجی مازندران در استوری اینستاگرام 
خود از وضعیت بغرنج حاکم بر این تیم خبر داده است. 
محمد عباس زاده که به همراه تیم نســاجی در اردوی 
آماده سازی فصل جدید لیگ برتر در شهر کرج حضور 
دارد، عکسی از بازیکنان این تیم به همراه وسایلشان در 
کنار خیابان دیده می شود منتشر کرده و می گوید: »به 
علت عدم پرداخت هزینه اجازه خروج به تیم داده نشده 
اســت« و بعد با کنایه گفته: »همه چی آرومه من چقدر 

خوشبختم«!  

محمد عباس زاده433

شخصیت کالدرون را دوست دارم

بیرانوند: از اردوی ترکیه ضرر کردیم

ضد  حمله

دو استقاللی حکم توقیف اموال باشگاه را گرفتند
ورزش: مدیران باشگاه استقالل به دلیل پرونده پروپیچ روزهای پرالتهابی را 
سپری کردند و به نظر می رسید با مختومه شدن این پرونده با خیال آسوده 
به فکر آغاز مسابقات لیگ برتر باشند، اما بدهی های باشگاه برای ثبت قرارداد 
بازیکنان جدیــد آن ها را وارد چالش جدیدی کرده اســت. مدیران فعلی 
استقالل برای هر پرونده ای برنامه ریزی کرده و قصد ندارند تیم دچار حاشیه 
شود.استقالل برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید باید بدهی شاکیان خود را 
پرداخت کرده یا با آن ها همانند فصل گذشته صلح کند. نکته قابل توجه، 
گرفتن حکم توقیف اموال باشگاه از سوی دو بازیکن پیشین استقالل است. 
این دو نفر با وجود گرفتن حکم توقیف اموال باشگاه، هنوز اقدامی نکرده اند و 
از مسئوالن استقالل خواسته اند هر چه زودتر مطالباتشان را پرداخت کنند.

محکومیت تراکتورسازی در پی شکایت 
قلعه نویی و عشوری

ورزش: به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت سینا 
عشوری از باشگاه تراکتورسازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 8میلیارد 
و 925 میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 178 میلیون و 500 هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.در پی شکایت امیر قلعه نویی از باشگاه 
تراکتورسازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 8 میلیارد و 186 میلیون 
و ۴99 هزار و 980 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 163 میلیون و 730 هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان دعوی متقابل در مهلت 30 روز از 

تاریخ قطعیت محکوم شد. 

ذوب آهن با ۲ غایب مقابل االتحاد عربستان
ورزش: به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن، نیما طاهری که در اردوی تیم امید 
رباط صلیبی پاره کرده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است، حدود 6 ماه 
نمی تواند برای تیم ذوب آهن به میدان برود.همچنین محمدرضا خلعتبری، 
دیگر بازیکن مصدوم ذوب آهن حدود یک ماه دیگر به میادین برمی گردد، 
اما قادر به همراهی تیمش مقابل االتحاد عربستان نخواهد بود.دیدار رفت 
تیم های ذوب آهن ایران و االتحاد عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 

قهرمانان آسیا در تاریخ 1۴ مرداد  ماه در امارات برگزار می شود.

دیپورت دو بازیکن خارجی از شهر خودرو
ورزش: یک مدافع برزیلی و یک مهاجم اهل مالی که در تمرینات و بازی های 
دوستانه شهر خودرو، این تیم را همراهی کردند مورد تأیید یحیی گل محمدی 
قرار نگرفته و به کشور خود برگشتند. همچنین  یک مهاجم نیجریه ای در بازی 
دوستانه شهر خودرو مقابل ذوب آهن به میدان رفت و تا حدی نظر گل محمدی 
را جلب کرد. او قرار است چند جلسه دیگر در تمرینات این تیم شرکت کند. 
سرمربی شهر خودروی خراسان بعد از بازی تیمش با ذوب  آهن که با شکست 
یک بر صفر سرخپوشان مشهدی خاتمه یافت، تمرین دیروز این تیم را تعطیل 
کرد و برای انجام کارهای شخصی به تهران رفت.گل محمدی قرار است امروز 
به مشهد برگشته و تمرینات تیمش را زیر نظر بگیرد. شهر خودرو این هفته یک 

بازی دوستانه با تیم مس رفسنجان در مشهد خواهد داشت.

عارف غالمی به استقالل پیوست
ورزش: عارف غالمی، مدافع تیم فوتبال امید کشورمان که طی روزهای اخیر 
بحث صحبت حضورش در استقالل مطرح شده بود، با مسئوالن این تیم به 
توافق رسید تا رسماً استقاللی شود.مدافع تیم امید که در دیدار تدارکاتی با 
تیم ملی بزرگساالن بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته بود، بتازگی قراردادش را 

با فوالد خوزستان فسخ کرده بود.

 منصوریان: اگر می توانستیم 
چهار بار با شهر خودرو بازی می کردیم

ورزش: علیرضا منصوریــان پس از پیروزی یک بــر صفر تیمش مقابل 
شهرخودرو اظهار داشت: تشکر می کنم از باشگاه شهرخودرو برای برگزاری 
این بازی و به این باشگاه تبریک می گویم برای ساختن این تیم خوب، واقعاً اگر 
می توانستیم برای بازی تدارکاتی چهار بار فقط با شهرخودرو بازی می کردم. 
وی ادامه داد: دو تیم در این بازی در یک سطح بودند و تفاوتی بین آن ها نبود 
شاید تیم یحیی )گل محمدی( هم می توانست در این بازی گل بزند اما بازی 

دوستانه بود و نتیجه مهم نبود. 

طارق: دیگر به لیگ ایران برنمی گردم
ورزش: در روزهای اخیر خبرهایی از پیشنهاد باشگاه شهرخودرو به همام 
طارق شنیده شد که این بازیکن به این صحبت ها واکنش نشاد داد. حساب 
توییتر فوتبال حرفه ای عراق به نقل از این بازیکن نوشته است که او دیگر قصد 
حضور مجدد در فوتبال ایران را ندارد و این اخبار کذب هستند.به این ترتیب، 
بازگشت طارق به فوتبال ایران تکذیب شد و این بازیکن فعال قصد دارد خود 
را برای حضور در رقابت های قهرمانی غرب آسیا آماده کند و بتواند تیم ملی 

عراق را در این رقابت ها همراهی کند.

پیروزی الشحانیه با گلزنی رضاییان
ورزش: تیم فوتبال الشحانیه در نخستین دیدار تدارکاتی اش در اردوی ترکیه 
به مصاف تیم دسته دومی کامرون به نام  سیبم لتادا رفت و با نتیجه دو بر صفر 
به پیروزی رسید.رامین رضاییان، مدافع ملی پوش کشورمان که برخی با شایعه 
پراکنی صحبت از بازگشت او به پرسپولیس را مطرح کرده بودند، در این بازی 
گل دوم الشحانیه را به ثمر رساند. قرارداد رضاییان با الشحانیه سال گذشته 
برای نیم فصل دوم بود و با حضور این بازیکن در اردوی پیش فصل تیمش به 

نظر می رسد او قراردادش را با این تیم قطری تمدید کرده است.

انتقال هاسکیچ به پرسپولیس منتفی شد
ورزش: در هفته گذشته اخبار زیادی در رســانه های صربستان مبنی بر 
پیشنهاد باشــگاه پرسپولیس به نرمین هاســکیچ، مهاجم بوسنیایی تیم 
رادینچکی و آقای گل لیگ صربستان مطرح شد.غیبت هاسکیچ در تمرینات 
تیمش نیز به شایعات دامن زد ولی تانســیف، رئیس باشگاه صربستانی در 
مصاحبه با سایت »Sportski Žurnal« صربستان به این شایعات واکنش 
نشان داد  و گفت: این درست نیست که گفته می شود هاسکیچ برای فروش 
است. غیبت او دلیلش ترک کردن تیم نیست. او مصدوم است و امیدوارم خیلی 
زود بهبودی خود را به دست بیاورد در در نیم فصل دوم لیگ حضور پیدا کند.

جدایی قطعی رحیم زهیوی از ذوب آهن
ورزش: مهدی رحیم زهیوی فصل گذشته در حالی به ذوب آهن پیوست 
که در همان روزهای ابتدایی حضورش در این تیم اصفهانی رباط صلیبی پاره 
کرد.این بازیکن که کم کم به شرایط بازی نزدیک می شود، فصل آینده در 
ذوب آهن حضور نخواهد داشت، چرا که کادر فنی سبزپوشان تمایلی به حفظ 
این مهاجم خوزستانی نشان نداد. زهیوی با این شرایط در فصل آینده پیراهن 

تیم دیگری را بر تن خواهد کرد.

منهای فوتبال

اینترنشنال چمپیونز کاپ ۲۰19
یوونتوس - اینتر

چهارشنبه ۲ مرداد - ساعت: 16:۰۰ از شبکه ورزش

اینترنشنال چمپیونز کاپ ۲۰19
رئال مادرید - اتلتیکومادرید

شنبه ۵ مرداد- ساعت: 4:۰۰ از شبکه ورزش

اینترنشنال چمپیونز کاپ ۲۰19
تاتنهام - منچستریونایتد

پنجشنبه 3 مرداد- ساعت: 16:۰۰ از شبکه ورزش

اینترنشنال چمپیونز کاپ ۲۰19
بایرن مونیخ - میالن

چهارشنبه ۲ مرداد- ساعت: ۵:3۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

ایران، قهرمان پارا وزنه  برداری جهان شد
ورزش: رقابت های قهرمانی جهانی پارا وزنه برداری 2019 به میزبانی 
کشور قزاقستان برگزار شد و تیم ملی ایران توانست با کسب هفت مدال 
رنگارنگ شامل سه طال، سه نقره و یک برنز در بخش مردان قهرمان جهان 
شد.تیم های ملی کشورهای چین و مصر به ترتیب در رده های دوم و سوم 
قرار گرفتند. گفتنی است، افتخار آفرینان کشورمان بامداد روز یکشنبه 

به کشور باز می گردند.

تیم هاکی بانوان ایران ششم آسیا شد
ورزش: در ادامه رقابت های هاکی داخل سالن قهرمانی آسیا در تایلند، 
صبح امروز تیم بانوان ایران برای تعیین رتبه پنجم و ششم به مصاف چین 
تایپه رفت و با نتیجه 2 بر یک شکست خورد تا به عنوان ششمی بسنده 
کند.تنها گل ایران توسط زهرا بلوچ در دقیقه 30 به ثمر رسید و کوتینگ 

یو دو بار برای چین تایپه گلزنی کرد.

سرپرست تیم ملی: صحبت از پناهندگی 
سعید خنده دار است

ورزش: تیم ملی والیبال ایران در حالی چند روز قبل پس از حضور در 
مرحله نهایی لیگ ملت های 2019 در شیکاگو به تهران بازگشت که یک 

بازیکن و یک مربی تیم ملی در بازگشت همراه سایرین نبودند.
غیبت سعید معروف کاپیتان و ســعید رضایی مربی تیم ملی بعضی 
حاشیه ها را در روزهای اخیر به وجود آورد و حتی شایعات عجیبی مثل 

پناهندگی آن ها در بعضی از رسانه ها و فضای مجازی مطرح شد.
در این رابطه با امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی تماس گرفتیم. وی 
درباره چرایی عدم بازگشــت معروف و رضایی گفت: این اتفاق قطعاً با 
هماهنگی رخ داده اســت. این دو نفر قرار است چند روز دیگر به تهران 

بازگردند چون تمرینات قرار بود یک هفته ای تعطیل باشد.
وی در واکنش به شایعه پناهندگی معروف و رضایی در فضای مجازی 
عنوان کرد: واقعاً این شایعه عجیب و بویژه درباره سعید معروف خنده دار 
است. با توجه به جایگاهی که معروف در ایران دارد، چطور می توانند حتی 

این شایعه را هم مطرح کنند.

به دلیل دخالت های محسن کاوه صورت گرفت
کناره گیری سرمربی تیم ملی کشتی آزاد امید

ورزش: علیرضا رضایی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد امید ایران پس از 
آنکه روز گذشته در جلسه محسن کاوه مدیر تیم های ملی کشتی آزاد با 
سرمربیان تیم های ملی شرکت نکرد، در بیانیه ای از سمت خود استعفا 
کرد .وی دراین بیانیه دخالت های کاوه را دلیل استعفا عنوان کرده و نوشته 
است:»در دو هفته اخیر پس از انتصاب مدیر تیم های ملی، با دخالت های 
مکرر ایشان روبه رو شدم و به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ کشتی 
ایران، نمی خواهم بخشی از حاشیه های هدفمندی باشم که شخصاً نقشی 
در ایجاد آن نداشته ام. اما کاوه، مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد در 
واکنش به این استعفا گفت: من فقط یکبار با علیرضا رضایی جلسه داشتم 
که در آن جلسه سوءتفاهمات برطرف شد و او خیلی راضی جلسه را ترک 

کرد اما نمی دانم چرا حرف از دخالت من زده است؟

سرمربی والیبال سبزجامگان پیام انتخاب شد
ورزش: بنا به گفته علی شیخ االسالمی مدیرعامل باشگاه سبز جامگان 
پیام، اکبرخداوردی به عنوان سرمربی تیم والیبال پیام انتخاب شده است. 
خداوردی سال گذشته هدایت شهروند اراک را درلیگ برتر والیبال به 

عهده داشت. 

فهرست جدید تیم ملی والیبال 
ورزش: اسامی بازیکنان دعوت شــده به اردوی تیم ملی از سوی ایگور 

کوالکوویچ برای مرحله اول مسابقات انتخابی المپیک اعالم شد.
سعید معروف، سید محمد موسوی، امیر غفور، شهرام محمودی، میالد 
عبادی پور، پوریا فیاضی، فرهاد قائمی، علی شفیعی، علی اصغر مجرد، 
مسعود غالمی، محمد جواد معنوی نژاد، جواد کریمی، محمدرضا مؤذن 

بازیکنان دعوتی به اردو هستند.
ایگور کوالکوویچ اعالم کرد: پس از پایان مسابقات زیر 21 سال قهرمانی 

جهان، محمدرضا حضرت پور و پوریا یلی به تیم اضافه خواهند شد.

تیم شمشیربازی ایران از صعود بازماند
ورزش: در ادامه مســابقات تیمی ســابر قهرمانی جهان در بوداپست 
مجارستان و در مرحله یک چهارم نهایی، تیم ملی شمشیربازی اسلحه 
سابر ایران به مصاف مجارستان میزبان رفت و با نتیجه ۴5 بر 29 شکست 

خورد و از صعود به نیمه  نهایی بازماند.

احسان حدادی در چین
ورزش: پس از پایان اردوی تدارکاتی احســان حدادی قهرمان پرتاب 
دیسک آسیا در کالیفرنیا، این پرتابگر به ایران آمد و در یک دوره کوتاه 
مدت تمرینات خود را زیر نظر ایگور مزگوف، ماساژور و فیزیوتراپش در 
تهران پیگیری کرد.حدادی به همراه مزگوف تهران را به مقصد دالیان 
چین ترک می کند تا اردوی 21 روزه آماده سازی خود را زیر نظر مک 

ویلکینز مربی تخصصی آمریکایی اش آغاز کند.

مصاحبه با پیتر کراوچ، به بهانه خداحافظی مهاجم ۲۰1 سانتیمتری از فوتبال

از هو شدن در اولدترافورد تا بیرون افتادن پا از تخت!
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فرهنگ و هنر

خبر

 مستند »خاطرات خبرنگار جنگ« 
رونمایی می شود

سینماپرس: مستند »خاطرات 
زن  ماجرای  جنــگ«  خبرنگار 
قهرمان عراقی است که با ابتکار 
عملی خاص، از قتل عام شیعیان 

موصل جلوگیری می کند.
خبرنگار  »خاطــرات  مســتند 

جنگ« جدیدترین مســتند وحید چاووش است که با روایتی متفاوت، 
تصویری جدیــد از داعش را به تصویر می کشــد. قصه این مســتند، 
رشــادت های زن قهرمان عراقی به نام »ام قسی« است. او که اهل سنت 
است، تعدادی از سربازان شــیعه را از دست داعش نجات داده و فراری 

می دهد.
این مستند در جشــنواره حقیقت دوازدهم به نمایش درآمد و توانست 
عنوان بهترین فیلم مستند در بخش شهید آوینی این جشنواره را بدست 
آورد. مراســم رونمایی از »خاطرات خبرنگار جنگ« روز چهارشــنبه ۲ 

مرداد ساعت ۱۷ در سالن سوره حوزه هنری برگزار خواهد شد.

»آنبیستوسهنفر«درمهرماهاکرانمیشود
داستان دیگری از بزرگ مردان کوچک

تسنیم: یوســف زاده از نگارش 
جلد سوم خاطراتش خبر داد. او 
پیشتر »آن بیست و سه نفر« و 
»اردوگاه اطفال« را منتشر کرده 
بود. این دو اثر به خاطرات بخشی 
از نوجوانان آزاده در هشت سال 

دفاع مقدس می پردازد.
احمد یوسف زاده، نویسنده، از نگارش سه گانه خاطراتش خبر داد و گفت: 
در حال حاضر انجام کارهای اولیه برای نگارش این جلد رو به پایان است. 
در این مرحله گفت وگو با تعدادی از آزادگان انجام و برخی از اســناد و 
خاطرات مورد نیاز جمع آوری شــده است. کار نگارش کتاب نیز از مهر 

آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: جلد سوم از این اثر به پنج سال آخر دوران اسارت اختصاص 
دارد که در اردوگاه موصل گذشــت. همچنین در این زمان دیگر آن ۲3 
اسیر نوجوان بزرگ شده بودند و همراه اسرایی از عملیات خیبر در این 

اردوگاه حضور داشتند.
یوســف زاده همچنین از اکران فیلم سینمایی »آن بیست و سه نفر« در 
مهر ماه خبر داد و یادآور شد: با اکران فیلم،   دوباره یاد آن ۲3 آزاده برای 
مردم زنده خواهد شــد. فیلم داستان این نوجوانان را روایت می کند که 
دیدن آن می تواند برای جوانان و نوجوانانی که دفاع مقدس را ندیده اند، 

جالب و جذاب باشد.

انتقادحسینعلیزادهازتلویزیون
از استعدادها سوءاستفاده نکنید

رســانه ای  نشســت  مهــر: 
ملی  جشــنواره  ســیزدهمین 
»موســیقی جــوان« فرصتی را 
فراهم آورد تا حســین علیزاده 
انتقادهای تندی را درباره کیفیت 
حضــور اســتعدادهای نوجوان 

موســیقی در تلویزیون مطرح کند. او در ابتدا گفت: جشنواره موسیقی 
جوان یک رویداد مهم موســیقی اســت که واقعاً کار بزرگی را رقم زده 
است. مسلماً هر چیزی هم که پیشرفت می کند، نشان دهنده تداوم یک 
حرکت است. این جشنواره یک رویداد پاک و معصوم است که هر کسی 
به آن نرســیده باخته است. متأسفانه یک نفر در صدا و سیما نیست که 
مسئولیتی برای موسیقی داشته باشد. آن ها فکر ضدفرهنگی دارند که 
اصالً توجهی به موسیقی و رویدادهایی چون »موسیقی جوان« ندارند و 

وای به حال مملکتی که صداوسیمای آن درکی از موسیقی ندارد.
این هنرمند پیشکسوت تأکید کرد: ما همیشه معترض به موسیقی و شرایط 
آن هستیم که متأسفانه صدا و سیما در آن نقش زیادی دارد. متأسفانه وقتی 

جایی پولی نداشته باشد نهادی چون صدا و سیما وارد آن نمی شود.
این آهنگســاز و نوازنده موســیقی ایرانی با انتقاد از حضور برندگان 
جشــنواره های موســیقی در برنامه های تلویزیونی پربیننده تصریح 
کــرد: من به همه پــدر و مادرها توصیه می کنــم از چهره های این 
جشــنواره سوءاســتفاده نکنند. این بچه ها پــس از اینکه در جایی 
شــهرت پیــدا می کنند، در جاهــای دیگر مورد سوءاســتفاده های 
تبلیغاتی قــرار می گیرند. من به پــدر و مادرهایی که دنبال چنین 
روشــی برای شهرت کاذب هستند بشــدت معترض هستم، چرا که 
چنین رویکردی موجب می شــود کودکان پیشــرفت نکنند. جالب 
اینکه صدا و سیما هم در این شرایط از کودکان حمایت می کند که 

به جای نفع به آن ها ضرر می رساند.
این آهنگســاز گفت: ما در ایران یکسری کارهایی را انجام می دهیم 
اما وقتی بزرگ تر می شود، کارها هم مشکل می شود. ما قطعاً انجمن 
موســیقی و وزارت ارشاد نیســتیم؛ فقط هنرمندانی در قالب هیئت 
داوران هســتیم که معتقدیم اگر در هر جای دنیا چنین خروجی از 
جشــنواره های ملی موسیقی جوان انجام می گرفت حمایت ها بسیار 
جدی تر می شد. پس این مسئله ای است که ارتباطی به ما ندارد. شما 
اهالی رســانه هم باید طلب کنید که پس از برگزاری جشــنواره چه 
سرنوشــتی در انتظار برگزیدگان آن است؟ این پرسشی است که ما 

هم از برگزارکنندگان جشنواره داریم. 
این مدرس موســیقی گفت: ما صبح تا شــب از برنامه های خارجی 
رســانه های غربی انتقاد می کنیم اما جالــب اینکه خودمان از روی 
آن ها تقلید می کنیم. شــما بدانید در همان برنامه ها پس از کشــف 
یک استعداد، از او حمایت های دانشگاهی و مالی می کنند که گرچه 
آن هم مافیا دارد اما غیرقابل مقایســه با شرایط ما نیست. در حالی 
که ما فقط از این موضوعات اســتفاده تبلیغاتی می کنیم. ما در این 
جشــنواره فقط می خواهیم بکوشیم این کودکان و نوجوانان هنرمند 
شــرکت کننده که صداهای آســمانی دارند، فارغ از هرگونه جریان 
تبلیغاتی و چهره سازی، سعی در ارائه یک هنر آسمانی داشته باشند. 
جالب اینکه در این شرایط تبلیغاتی فقط خوانندگان هستند که در 

برنامه تلویزیونی ستاره می شوند و نوازندگان هیچ ارزشی ندارند.
علیزاده تأکید کرد: اتفاقاً یکی از ویژگی های جشــنواره موسیقی جوان، 
توجه نداشتن به همین مسائل تبلیغی است که برای آن در این ۱3 دوره 
تالش های زیادی صورت گرفته است. به اعتقاد من جشنواره ملی موسیقی 
جوان باید دارای سازمانی شود که بتواند تعدادی از هنرمندان برگزیده این 
رویدادها را به شکلی هدفمند پرورش داده و آینده هنری او را تأمین کند.

 فرهنگ و هنر/ زهــره کهندل  ماجرای 
ورود پول هــای کثیف بــه ســینمای ایران، 
صدای بســیاری را درآورده اســت. به همین 
منظور، مدتی پیش شورای عالی تهیه کنندگان 
سینمای ایران اطالعیه ای را به منظور مقابله با 
پولشــویی و ورود پول های مشکوک در سینما 
منتشــر کرد. در متن این اطالعیه خطاب به 
تهیه کنندگان ســینما آمده بــود وظیفه همه 
ما حراســت از کیان سینماست، در این راستا 
ســالمت بنیان های اقتصادی سینما بر دوش 
تهیه کننــدگان و ســرمایه گذاران ســینمای 
ایران اســت. با کمال تأســف مدتی اســت با 
افزایــش بی رویــه و غیرمتعــارف هزینه های 
تولید بخصوص در بخش دســتمزدها روبه رو 
هســتیم. مــا نظم دهنــده و آرایــش دهنده 
ســینمای کشوریم، بدین ســبب و به منظور 
حراست از شــرافت حرفه ای و امنیت سرمایه، 
مصمم هســتیم با اجرای برنامه های بلندمدت 
و میان مدت، در اصالح شــیوه های تولید اقدام 

کنیم.
ایــن بیانیه اضافه کرده بــود: مهم ترین اصل، 
رعایــت تعــادل در نظــام تولید به نســبت 
پیش بینی هــای درآمــدی اســت؛ اصلی که 
متأسفانه بشدت توســط برخی از همکاران و 
ســرمایه گذاران مخدوش شده است و این امر 
عالوه بــر ایجاد شــکاف های حرفه ای موجب 
سوء استفاده های خطرناکی در عرصه اقتصادی 

صنعت تصویر شده است.
به همــه تهیه کنندگان آثــار تصویری اعم از 
سینمایی و نمایش خانگی تأکید می  کنیم زین 
پس تنها باید در چارچوب قواعد مدنظر فعالیت 
کنید و در صورت رعایت نکردن سطح دستمزد 
و عقد قراردادهای نامتعــارف با پرداخت های 
خــارج از عرف بــه بازیگــران، تهیه کننده و 
ســرمایه گذار مســئول خواهند بــود و بنابر 
تشخیص کمیته تشــخیص و بررسی شورای 

عالی، تهیه کنندگان متخلف متحمل جرایمی 
  ســنگین و جدی همچون تعلیق فعالیت، عدم 
همراهــی صنفــی و محدودیت هایی مشــابه 
را خواهند داشــت و فعالیت ســرمایه گذاران 
متخلــف نیز ممنوع و محدود خواهد شــد. ما 
خواهــان شــفافیت درخصوص اعــالم منابع 
سرمایه گذاری و قراردادهای فی ما بین هستیم 
و این امر را الزمه ســالمت تولید در سینمای 
ایران می  دانیم. بــه یقین همه همکاران ما در 
نظام تولید آثار و ســازمان سینمایی در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی   نیز مدافع و پشتیبان 
این رویکرد هستند و از آنان خواهان همراهی 

هستیم.
رونــق ســینمای ایــران در ســال های اخیر 
مدیون تالش همه دســت اندرکاران سینمای 
ایران اســت و نباید اجازه دهیم دستمزدهای 
ناهنجــار، همدلی، همراهــی و همکاری ما را 

دچار خدشه کند.

  ورود شورای پروانه ساخت به ماجرا
شــده  مطرح  مــوارد 
اطالعیــه،  ایــن  در 
راهکارهای خوبی برای 
مقابله با پولشــویی در 
سینما و شبکه نمایش 
محســن  دارد.  خانگی 

علی اکبری، تهیه کننده ســینما در این باره به 
خبرنگار ما می  گوید: شــرایط و فضای مقابله 
با پولشــویی در سینما و شبکه نمایش خانگی 
وجود دارد و بیش از دو سال است که اقداماتی 

در این باره انجام می شود.
او بــا تأکیــد بر اینکــه سرنوشــت پول های 
مشکوک در جریان ســینمایی کشور، اثرگذار 
و تعیین کننده اســت، اضافــه می  کند: پول را 
تهیه کننده و ســرمایه گذار می  آورد و نمی  شود 
از عوامل دیگــری همچون بازیگر و کارگردان 

توقع داشت که دستمزدهایشان را برگردانند. 
همان زمانی که مسائلی درباره ورود پول های 
مشــکوک برای ساخت یک ســریال نمایش 
خانگی مطرح شد، گفته می  شد بازیگران باید 
پول هایی را که گرفته اند پس بدهند، ولی من 
همــان موقع گفتم که بازیگر و کارگردان هیچ 
گناهی ندارد، بلکه تهیه کننده باید شــرایط را 
به گونه ای رقم می  زد کــه این وضعیت پیش 
نیاید. به جز تهیه کننده کســی نمی  تواند مانع 
پولشــویی در سینما شــود حتی دستگاه های 
دولتی هم قادر به اجرای چنین کاری نیستند.

به بــاور علــی اکبــری، کار باید به دســت 
تهیه کننــدگان باشــد و بــه عنــوان عامــل 
تأثیرگذار در این ماجرا، دولت از تهیه کنندگان 
بخواهد که منابع مالی فیلم ها و ســریال ها را 
شفاف ســازی کننــد و اجــازه ورود پول های 

مشکوک را به چرخه سالم سینما ندهند. 
وی با اشــاره به فعالیت شورای پروانه ساخت 
فیلم های سینمایی خاطرنشــان می  کند: این 
شــوراها تاکنون به بخش سرمایه گذاری ورود 
نکرده اند اما می  توانند منابع ســرمایه گذاری را 
شــفاف کنند و ســپس پروانه ساخت بدهند. 
اگر همان حساسیتی که روی تهیه کننده آثار 
نمایشی دارند روی سرمایه گذار داشته باشند، 
می  توانند مانع ورود پول های کثیف به سینما 
شــوند. البته این مسئولیت تهیه کننده را نفی 

نمی  کنــد و همچنان همه مســئولیت فیلم و 
سریال برعهده تهیه کننده است.

  پولشویی با ویترین فرهنگی
این تهیه کننده آثار سینمایی معتقد است، پول های 
مشکوکی که وارد سینما و شبکه نمایش خانگی 
می  شــود چون برای هزینه کرد در کار فرهنگی 
است، می  تواند ویترین اتفاقات ناگوار دیگری شود؛ 
اتفاقاتی که به نسبت پول های وارد شده در سینما 
و شبکه خانگی، رقمش بسیار بیشتر است. مثاًل 
وقتی ۱00 میلیــارد تومان وام کم بهره برای کار 
فرهنگی گرفته می  شــود، ۱0 میلیارد آن برای 
تولیدات فرهنگی هزینه می شــود  و 90 میلیارد 
دیگر وارد کانال های پولشویی می  شود، اما ویترین 
کار، فرهنگی است و می  گویند که فیلم سینمایی 
یا سریال ســاختیم. از این ویترین سوء استفاده 
می  کنند. این طور نیســت که همه این پول ها به 

سمت تولیدات فرهنگی سرازیر شود. 
علی اکبری تأکید می  کند: مهم ترین مسئله این 
اســت که تهیه کنندگان باید پاکدســت باشند، 
ســپس اهرم های نظارتی دولت می  تواند مانع از 
ورود پول های مشکوک در سینما و شبکه نمایش 
خانگی شود. متأســفانه ورود پول های کثیف و 
منابع مالی نامشــخص در شبکه نمایش خانگی 

بسیار شایع شده است. 
وی ادامه می  دهد: نکته اینجاســت که این ها به 
فکر ســود و کســب درآمد از تولیدات نمایشی 
نیستند، بلکه فقط ویترین کار برایشان مهم است 
که بگویند با این پــول، کار فرهنگی کردیم. در 
دادگاه هایــی که برگزار می  شــود، می  گویند که 
کمتر از ۱0 یا 5 درصــد از کل مبلغ این رقم ها 
در حوزه فرهنگ و هنر هزینه شده است. زمانی 
که بانک ها سود 30 درصدی می  دادند، عده ای از 
افراد سودجو، وام های کم بهره را به اسم تولیدات 
فرهنگی می  گرفتند و در همان بانک می  گذاشتند، 
یعنی از یک حســاب به حســاب دیگری واریز 

می  کردند و سود 30 درصدی می  گرفتند، اما بهره 
4 درصدی را به بانک می  دادند. سود سالیانه این 
پول ها بسیار بیشتر از درآمدهایی بود که از محل 
تولیدات فرهنگی در حوزه سینما و نمایش خانگی 

بدست می  آوردند.

  ورود ارز دیجیتالی به عرصه تولیدات 
هنری

این تهیه کننده با اشــاره بــه ورود بیت کوین به 
عرصه تولیدات ســینمایی خاطرنشان می  کند: 
بخشــی از پول های دیجیتالی به این حوزه وارد 
شده که نظام ســینمایی را به هم ریخته است. 
این مســائل باید ریشه یابی شود و فقط به بحث 
وام های کم بهره فرهنگی بسنده نشود، بلکه باید 
درباره ورود پول های کثیف به ســینما و شبکه 
خانگی، کالن نگری داشت؛ اگر تا دیروز با وام های 
فرهنگی بود، امروز از طریق پول های دیجیتالی 
اســت. اگر به این ماجرا نگاه کالن نگر نداشــته 
باشیم، آسیب هایی که به این حوزه وارد می  شود 

بیشتر خواهد بود.
وی بــا تأکید بر اینکه از پول هــای کثیف، یک 
نتیجه ســالم و درست بدست نمی  آید، می  گوید: 
شورای عالی تهیه کنندگان نباید به همین بیانیه 
دادن بسنده کند، باید سازوکارهای نظارتی خود 
را بیشتر و قوی تر کند. اکنون تهیه کنندگان جوان 
بســیاری وارد عرصه ســینما و نمایش خانگی 

شده اند که برایشان احترام قائل هستیم. 
علی اکبری یادآور شــد: درخواست من به عنوان 
کسی که 40 سال در این حوزه فعالیت می  کند، 
این اســت که در کنار هر تهیه کننده جوان، یک 
پیشکسوت هم به عنوان مشــاور حضور داشته 
باشــد، چون به قوانین و مقررات تهیه کنندگی 
آثار سینمایی آشنایی دارد. به نظرم با حضور این 
پیشکسوتان شاید اتفاقات خوبی هم برای جوان ها 

بیفتد و بدرستی راهنمایی شوند. 

  دولت حرکتی جدی کند
گمرکــی،  غالمرضــا 
تهیه کننده آثار سینمایی 
نیز با بیــان اینکه مقابله 
با پولشــویی در سینما و 
شبکه نمایش خانگی مهم 
است، بر پیشگیری در این 

باره تأکید کرده و می  گوید: بحث پولشویی به پیگیری 
مسئوالن در قوه مجریه و قضائیه برمی  گردد، تنها راه 
این است که دولت حرکتی جدی برای دستگیری 
اختالسگران کند، سینما منتظر سرمایه گذاری است 

و کاری به اینکه طرف اختالسگر است یا نه، ندارد. 
او ادامه می  دهد: تولید فیلم و ســریال یک فعالیت 
فرهنگی اســت و ورود پول های کثیف به سینما، 
ربطی به خود ســینما ندارد، ولی چون سینما مثل 
آینه ای شــفاف است با ورود این پول ها می  خواهند 

این هنر را تخریب کنند. 
وی با تأکید بر اینکه موضوع اختالس و پولشــویی 
را قــوه مجریه و قوه قضائیه بایــد پیگیری کنند، 
خاطرنشان می  کند: نداشتن دلسوزی و بی توجهی 
برخی مســئوالن سبب می  شود هر کسی هرکاری 
دلــش می  خواهد بکند. شــاید یکی از مفســدان 
اقتصادی وارد سینما شود و به خاطر روابطی که دارد، 
می  تواند فیلم و سریال بسازد. ضمن اینکه آن ها که 
از طریق رانت و رابطه وارد عرصه ســینما می  شوند 

کسانی را در سینما دارند که به آن ها وصل باشند. 
به باور گمرکی، عجیب اســت کــه این افراد 
پیش از ســاخت فیلم و ســریال، شناســایی 
نمی  شــوند، در حالی که منابع مالی یک پروژه، 
براحتــی قابلیــت شــفافیت را دارد. اکنــون 
پول های مشکوک وارد سینما و شبکه خانگی 
شــده اســت که به این هنر فاخر، آسیب های 

جدی وارد می  کند.

برش

تولید فیلم و سریال یک فعالیت 
پول های  ورود  و  است  فرهنگی 
خود  به  ربطی  سینما،  به  کثیف 
سینما  چون  ولی  ندارد،  سینما 
مثل آینه ای شفاف است با ورود 
این پول ها می  خواهند این هنر را 

تخریب کنند

کارگردان فیلم »یه وا«:

جرقهفیلممنازیکتصویرذهنیزدهشد
فرهنگ و هنر/ کهندل: کارگردان و نویسنده فیلم »یه وا« 
گفت: ایده اصلی فیلم ۲0 ســال پیش، از یک تصویر ذهنی 
شــکل گرفت؛ تصویر یک زن با چتر و چمدان زیر باران که 

دست دختر بچه ای را گرفته است.
آناهید آباد در نشســت نقد و بررســی فیلم »یه وا« که در 
پردیس سینمایی هویزه مشهد برگزار شــد، افزود: من آدم 
تصویربازی هستم و جرقه ساخت این فیلم از یک تصویر زده 

شد، بقیه تصویرها کم کم کامل شدند.
او درباره اینکه چرا قصه فیلم در ارمنســتان روایت می شود، 
گفت: قصه ای که نوشتم مکان نداشت بلکه موقعیت داشت، 
مکان فیلم یک روستای لب مرز بود که ناامن است و زنی که 

از شرایط ناامن به یک جای ناامن پناه می برد. 
آباد اضافه کرد: در ابتدا می خواســتم فیلم را در مرز ایران و 
عراق بســازم که بنا به دالیلی نتوانســتم. کار کردن در مرز 
ایران و افغانستان هم به لحاظ اجرایی و امنیتی سخت بود. از 
آنجایی که ارمنستان در سه دهه اخیر جنگی را تجربه کرده، 

فکر کردم که فضای مورد نظر فیلم در آنجا نیز وجود دارد. 
وی با بیان اینکه باورپذیر بودن قصه برایم مهم بود، خاطرنشان 
کرد: اوایل که فیلم نامه را می نوشتم، به فکر ساخت محصول 
مشترک نبودم، ولی وقتی کار آغاز شد تمایل پیدا کردم که 
فیلم مشترک بسازم و این برایم چالشی جذاب بود. به نظرم 

مشکل سینمای ما کمبود تولید مشترک بوده و هست.
کارگردان و نویسنده این فیلم با تأکید بر اینکه »یه وا« فیلم 
تعلیقی نیست، بلکه فیلم کنکاش و مکاشفه است، گفت: اهالی 

روســتا فقط در باز کردن الیه های شخصیتی قهرمان فیلم 
تالش نمی کردند، بلکه الیه های یک اجتماع را باز می کردند. 
نمی خواستم فیلم شکل تعلیقی و پلیسی پیدا کند، چون از 
الیه های اجتماعی کار محروم می شدم. فیلم دارای زمینه های 
مختلفی است و سعی کردم شرایطی را در آن ایجاد کنم که 

مخاطب به ورطه قضاوت نیفتد. 

   می خواستم فیلمم الیق نمایش بر پرده باشد
»یه وا« از لحاظ بصری، فیلمی غنی 
است به طوری که هیچ نمای بسته ای 
ندارد، گویی کارگــردان، محیط را 
بخوبی می شناســد. آباد در این باره 
گفت: از ابتدای ســاخت فیلم، این 
وسوسه را داشتم که فیلمم سینما 

باشد و الیق نمایش بر پرده. می خواستم بدون پوسترسازی، 
تصویر فیلم در خدمت روایت باشــد و تصاویری زیبا را نشان 

دهم. 
او با بیان اینکه فیلم باید به زبان تصویر و ســینما حرفش را 
بزند، زیرا تصویر برای نمایش شخصیت ها و  درام بسیار مؤثر 
است، عنوان کرد: به همین دلیل از نماهای بسته پرهیز کردم 
و فیلم هیچ کلوزآپی ندارد، فیلم به اندازه کافی تراژیک است 
و نمی خواســتم تماشاگر به واسطه تصاویر بسته و بازی های 
اگزجره، احساســاتش درگیر شــود، چون مخالف این شیوه 

هستم. 

این کارگردان خاطرنشــان کرد: فیلم فقط در یک روســتا 
فیلم برداری نشده بلکه 3۲ لوکیشن مختلف دارد. جغرافیای 
فیلم کامالً انتزاعی است و براساس درام، جغرافیای آن ساخته 
شده اســت. فیلم برای باورپذیر شــدن، هویتمدار است اما 
نمی خواســتم بیش از این وارد چنبره یک جغرافیای خاص 

بشوم، بنا داشتم حس فرار »یه وا« را نشان دهم. 
او افزود: نمی خواهم تماشاگر را بمباران احساسات کنم بلکه 
مخاطب باید با روایت و شــخصیت فیلم همراه شود، چون 
رابطه بین تماشــاگر و  پرده برای یک فیلمساز بسیار جذاب 

است.

   تعالی و بلوغ شخصیت های فیلم مدنظرم بود
آباد درباره شخصیت پردازی در این فیلم توضیح داد: هر کدام 
از شخصیت ها به اندازه خودشان در فیلم معرفی شدند؛ چون 
فیلم پر از شخصیت های فرعی است به همین دلیل هرکدام 
را در حدی که فیلم نیاز داشــت، معرفی کردم. تعالی و بلوغ 
شخصیت یه وا و حتی تعالی روستا هم در این فیلم، مد نظر 

بود، چرا که تعالی فقط با شناخت، محقق می شود.
او بــا بیــان اینکه فیلم حدود ۸40 پــالن دارد و حرکت 
دوربین در فیلم بســیار نرم و آهسته است، اظهار داشت: 
در این حرکت های نرم، موضوعات فرامتن براحتی منتقل 
می شــود. در ســینمای امروز، حرکت های تند دوربین و 
شیوه فیلم برداری با دوربین روی دست بسیار شایع شده 
است در حالی که می خواستم حرکت دوربین در فیلم، آرام 

و نرم باشد، مثل رقصی زیبا و آرام.
آباد با اشــاره به پخش دو نســخه دوبله و زیرنویس فیلم در 
اکران های هنر و تجربه خاطرنشــان کرد: ترجیح من فیلم با 
زیرنویس اســت، چون بخشــی از حس فیلم با دوبله از بین 
می رود و حتی بخشــی از زحمات من؛ چرا که برای انتخاب 
بازیگرها و ادای جمالت، هفته ها تالش کردم تا وقتی مخاطب 
غیر ارمنی زبان هم فیلم را تماشا می کند، برایش ناهنجاری 

شنوایی نداشته باشد.

فرهنگ و هنر: شورای عالی تهیه کنندگان سینمای 
ایران در اطالعیه ای با اعالم مواضع روشــن و شفاف 
برای مقابله جدی با پولشویان که در بروز نابسامانی های 
سینما نقشی مشــخص دارند، وارد کارزار شده است. 
شورای یاد شده در بیانیه خود، تهیه کنندگان سینمای 
کشــور را به پرهیز از هر گونه همکاری با پولشویان و 

مبارزه با آن ها دعوت کرده است. 
بــا خشــنودی از ایــن اقدام مهــم شــورای عالی 
تهیه کنندگان، ذکر نکاتــی در این زمینه ضروری و 

تعیین کننده است.
اهالی سینما بدرستی می دانند که افزون بر حضور و 
فعالیت قبیله پولشویان، دار و دسته مافیا و ابتذال گراها 

هم در ســینمای امروز ایران در غــارت بیت المال و 
تخریب ســینما و ایجاد انحصار و انزوای سینماگران 
مستقل، ســهم و نقش دارند که نباید نادیده گرفته 
شــوند. از همین رو، چنانچه قرار اســت برای پاک و 
سالم سازی سینما از وجود مفسدان و از جمله قبیله 
پولشویان مبارزه ای فرهنگی، اجتماعی و قانونی شکل 
بگیــرد، باید مبارزان راه آزادِی ســینما از یوغ جهل، 
قدرت، ثروت های آلوده و ســرمایه های کثیف، با عزم 
راسخ و همت بلند در کنار مبارزه با پولشویان، با مافیا 

و ابتذال گراها هم مبارزه کنند.
از این دو مهم تر مبارزه با افراد و جریان هایی است که 
شرایط ورود و فعالیت مافیا و پولشویان و ابتذال گراها 

را در سینما مهیا کرده اند و همچنان از آن ها حمایت 
می کننــد. به همین دالیل اگر بیانیه شــورای عالی 
تهیه کنندگان شعار نیست و براستی مبارزه ای در کار 
است، باید مبارزه ای همه جانبه، قدرتمندانه، یکپارچه، 
فراگیر و مستمر باشد و سینماگران بویژه تهیه کنندگان 
سینما با هر چهار جریان تخریبگر سینما یعنی مافیا، 

پولشویان، ابتذال گراها و حامیان آن ها مبارزه کنند.
در این مقابلــه و مبارزه حتی اگر یکی از چهار طیف 
مذکور آگاهانه یــا ناآگاهانه نادیده یا کم دیده گرفته 
شــود، مبارزه دوســتان، دور باطل و حرکتی بدون 
نتیجه خواهد بود. این جدال عزت و شــرف می تواند 
و باید مبارزه ای بزرگ برای احیای ساختار، مناسبات 

و حرمت و اعتبار سینمای ایران باشد. بنابراین شعار، 
رفاقت و هدیه برنمی تابد. مردم ایران و دوســتداران 
ســینما، مدافع و ناظر همت مبارزان سالمت اندیش 
سینما با آلودگی ها و فسادهای جاری در عرصه های 

فرهنگ و هنر بویژه سینما هستند.

جبارآذین/منتقدسینما
صف آرایی در برابر 

قبیله پولشویان سینما

دیدگاه

سینما

عزم شورای عالی تهیه کنندگان برای مقابله با پولشویی در هنر هفتم

بیت کوین سینما را به هم ریخته است
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