
زوج کمدی
»بوریــس  می گوینــد  کارشــناس ها 
جانسون« شبیه ترین سیاستمدار دنیا به 
»ترامپ« اســت! این شباهت اخالقی در 
کنار شــبا هت های ظاهری این دو، پس 
از انتخاب جانســون به نخســت وزیری، 
ســوژه فضای مجازی هم شده است. در 
ادامه نمونه ای از پیام هایی که با هشتگ 
»بوریس«جانســون در فضای مجازی منتشر شده را می خوانید: »فارغ از هر 
تحلیل سیاسی، این دو نفر به لحاظ ظاهر کامالً می تونن نقش یک زوج کمدی 
رو تو یک فیلم درجه یک هالیوودی به عهده بگیرن... طبق پیش  بینی های 

سیاسی، افول سیاسی از آمریکا به کل غرب منشعب شد«.

واکنش روزنامه صهیونیستی به توقیف نفتکش انگلیسی
روزنامه صهیونیســتی جروزالم  گزارش 
پست درباره توقیف نفتکش انگلیسی در 
خلیج فارس، ســوژه فضای مجازی شده 
است. حتی کانال »آمد نیوز« هم گزارش 
روزنامه اسرائیلی را در کانال تلگرامی اش 
منتشــر کرده است. در بخشی از گزارش 
این روزنامه آمده: »بی شک ایران تاکنون 
در جنگ نفتکش ها مقابل آمریکا، انگلیس و متحدانشــان در منطقه، پیروز 
بوده اســت. ایران می تواند با تاکتیک های نبــرد نامتقارن دریایی، موفقیت 
خود را ادامه دهد. فعالً نیز با وجود فشــارهای آمریکا، اراده خود را در خلیج 
فارس اعمال کرده اســت«. یکی از کاربران فضای مجازی درباره این گزارش 
نوشته است: »اینکه اسرائیل به پیروزی سپاه اعتراف کرده یک طرف، اینکه 

روح اهلل زم باالخره در مقابل قدرت سپاه تسلیم شده یک طرف دیگه!«.

آخرین باری که لباس غواصی پوشیدیم!
بــا عمران خان،  ترامــپ در دیــدارش 
نخســت وزیر پاکســتان گفته بود: اگر 
ایرانی ها به دنبال پهپادشان هستند لباس 
غواصی  بپوشند و در کف اقیانوس دنبال 
آن بگردند. صحبت  هــای ترامپ یک بار 
دیگر سوژه توییتر فارسی شده و کاربران با 
هشتگ #ترامپ نسبت به اظهارات رئیس 
جمهور آمریکا واکنش نشان می دهند. یکی از کاربران نوشته است: »داداش ما 
آخرین باری که لباس غواصی پوشیدیم مال وقتی بود که پهپاد شما رو زدیم 

و رفتیم الشش رو پیدا کردیم آوردیم گفتیم ما زدیم«!

ما هم عاشق مبارزه ایم
حسین شمقدری که این روزها نامش را 
با ساخت مســتند »متولد اورشلیم« سر 
زبان  ها انداخته، در بخشی از مصاحبه اش 
با روزنامه صبــح نو گفته بود: »نرفتیم با 
اســرائیل مبارزه کنیم«! این جمله سوژه 
انتقاد برخی از کاربران فضای مجازی شده 
است. شمقدری در پاسخ به منتقدان در 
اینستاگرامش نوشــته است: »ما هم عاشق مبارزه با صهیونیست هاییم ولی 
وقتی می خوای داخلشون نفوذ کنی که نمی تونی با تف کردن و فحش دادن 

بری جلو«!

محمد تربت زاده: این مطلب را اگر می خواهید، بگذارید 
پای صحبت های حجت االسالم محمدی گلپایگانی، رئیس 
دفتر رهبری درباره رژه رفتن  ماشین های چند میلیاردی 
در خیابان های تهران یا حواشــی منطقه باســتی هیلز 
لواســان یا اصالً ماجرای آپارتمان الکچر ی  ای در منطقه 
الهیه تهران که نمای  داخلی اش با طال تزئین شــده و به 
گفته بنگاه دارهای منطقه، قیمت احتمالی آن روی متری 
110 میلیــون تومان می چرخد! اگر هــم این بهانه ها را 
دوســت ندارید، می توانید کلمه »الکچری« را در گوگل 
جست وجو کنید تا هزار بهانه دیگر هم برای این مطلب 
پیدا شود. منظور اینکه نوشــتن از الکچری بازهایی که 
این روزها مثل قارچ در کشورمان تکثیر می شوند، بهانه 
نمی خواهد چون فرقی نمی کند پشت پنجره محل کارتان 
ایســتاده باشــید یا در تراس خانه یا در حال چرخ زدن 
در اینستاگرام باشــید؛ به هرحال در عرض چند دقیقه، 
یکی دو جیــن آدم الکچری باز که در حال خودنمایی با 
ماشین ها، خانه ها، لباس ها و حتی حیوان های خانگی شان 
هســتند، از مقابل چشــمانتان عبور خواهند کرد! این 
روزها الکچری ها آن قدر دار و ندارشــان را در چشممان 
فــرو کرده اند که تقریباً تبدیل بــه بخش جدایی ناپذیر 
زندگی مان شــده اند و صحبت کردن از آن ها هیچ بهانه 

خاصی الزم ندارد.

یک مفهوم بی در و پیکر
خیلی ها می گویند الکچری اصطالح بی اصل و نســبی 
اســت که بچه پولدارها برای توجیــه اختالف طبقاتی 
آن را  ســاخته اند. اما از آن طرف خیلی ها هم تعریف های 
بعضاً عجیب و غریبی از الکچری بودن ارائه می دهند که 
بیشتر وقت ها با عقل و منطق جور در نمی آید. مثالً اینکه، 
»الکچری« نوعی از زندگی اســت که فرد در آن دوست 
دارد وسایل لوکس بخرد و تا می تواند لوکس زندگی کند. 
یا اینکه با توجه به اصل و ریشه غربی این کلمه، الکچری 
یا همان سبک زندگی فاخر، نوعی رفتار نهادینه شده در 
انســان است که امکان دارد آن را از آبا و اجدادش به ارث 
برده باشد! بعضی از روان شناسان می گویند تفکر الکچری 
در همه آدم  ها وجود دارد، اما اینکه فرد در شــرایط ابراز 
کردن این تفکر و احســاس قرار بگیرد یا نه، بستگی به 
شانس و اقبالش دارد! این روان شناسان حتی می گویند 
از ابتدای حضور بشر روی کره خاکی این تفکر همراهش 
بوده. مثالً بر غارنشینی که دندان شیر را گردنبند کرده یا 
عاج فیل را به خانه اش زده همین تفکر الکچری حکمفرما 
بوده اســت! خالصه اینکــه بچه پولدارهــا با همکاری 
روان شــناس ها، خودشــان را به هر آب و آتشی که فکر 
کنید، زد ه اند تا الکچری بــودن را یک پدیده اجتماعی 

کامالً طبیعی معرفی کنند.

 برای آد م های متفاوت
با وجود تمام اختالف نظرهایی که در تعریف الکچری 
مطرح می شود، اما به طور تقریبی همه روی این موضوع 
توافق دارند که آدم الکچری باید گران ترین، باکیفیت ترین 
و کمیاب ترین لباس ها، خوراکی ها و کاالها را داشته باشد. 
این مفهوم عجیب و غریب در معنای ا مروزی اش احتماالً 
تاریخچــه دور و درازی ندارد و ســابقه اش برمی گردد 
به دورانی که »برندگرایی« تازه ســر و  کله اش در دنیا 
پیدا شــده بود. برندگرایی در ســال های پس از انقالب 
صنعتی و راه افتادن تولیدی ها و کارخانه های مختلف، 
فقــط در عرصه اقتصادی و با هدف اطمینان از کیفیت 
کاال وجود داشت. یعنی تولیدی هایی که سابقه، دانش 

و تجربه باالتری داشتند روی کاالهای تولیدی خودشان 
مارک یا مهری می زدند تا مشتری بداند این کاال از نظر 
کیفیت توسط فالن تولیدی یا کارخانه معروف ضمانت 
می شود. طبیعی بود که قیمت چنین کاالهایی به خاطر 
کیفیت باالترشان، بیشــتر از کاالهای دیگر باشد. این 
مفهوم اما بعد از گذشــت یکی دو قرن، زمین تا آسمان 
تفاوت کرد. کارخانه هایی که برای خودشان برندسازی 
می کردند، می توانستند حتی کاالهای کیفیت پایین را 
هم به لطف برند معروفشان، چند برابر گران تر از قیمت 
واقعی به مردم بفروشند. این کارخانه ها به مرور زمان و 
به وسیله تبلیغات در ذهن مردم جا انداختند که مصرف 
کردن کاالهای »برند« مخصوص آدم  های خاص است. 
آدم هایی که می خواهند با بقیه متفاوت باشند. از اینجا 
بــه بعد بود که مردم محصوالت »برند« را برای کیفیت 
یا تضمین کار خانه ای نمی خریدند. مسابقه مهمی به نام 
چشم و همچشمی راه افتاده بود که آدم ها به هر قیمتی 

باید در آن برنده می شدند! 

 الکچری هایی که الکچری نبودند
جامعه شــناس ها می گویند »الکچری« بودن در مفهوم 
امروزی اش، برگرفته از همان »برند گرایی« اســت. افراد 
الکچری در کشــورهایی که با اصول سرمایه داری اداره 
می شــوند، اگرچه به جیب پدر محتــرم و منبع درآمد 
خودشان ضرر می زنند، اما حسابی به نفع اقتصاد کشورشان 
عمل می کنند. حسابش را بکنید یک تولیدکننده که در 
هر محصولش چند صد دالر ســود می کند و سودش را 
می اندازد توی چرخه تولید ملی، چطور اقتصاد یک کشور 

را زیر و رو خواهد کرد.
رواج الکچری بازی در کشــورهای در حال توسعه مثل 
ایراِن خودمان اما عالوه بر اقتصاد خانواده، اقتصاد کشور 
را هم فلج کرده و موجب می شــود تولیدکننده ها یکی 
پس از دیگری تعطیل شــده و بــه داللی و خارج کردن 
ارز از کشور مشغول شوند. البته عمر »الکچری بازی« در 
کشورمان به دو دهه هم نمی رسد. شاید پیش از آن هم 
بودند آدم هایی که خوب می خوردند، خوب می پوشیدند و 
خوب هم سوار می شدند، اما همه این ها مربوط به حریم 
خصوصی خودشــان بود. سر و کله اینترنت که پیدا شد 
»الکچری« هایی که خیلی هم الکچری نبودند، یکی پس 
از دیگری برای خودشان اسم و رسمی دست و پا کردند.

 رِگ سلبریتی دوستی
»سلبریتی ها« احتماالً نخستین کسانی بودند که با انتشار 
عکس های جور واجور از سبک زندگی متفاوتشان، مفهوم 
»الکچری« به معنای امروزی اش را وارد کشورمان کردند. 
اگرچه بودند د سته ای از کاربران که با دیدن این تصاویر 
رگ سلبریتی دوستی شان باد می کرد و قربان صدقه این 
افراد می رفتند، اما بخش بزرگی از کاربران فضای مجازی 
که از دیدن لباس  ها، ماشین ها و خانه هایی که در خواب 
هم برایشان دست یافتنی نبود، حسابی غیضشان گرفته 
بود، خودشــان را با فحاشــی زیر پست های سلبریتی ها 
تخلیه می کردند. به همین خاطر این عزیزان هرازگاهی 
مجبور می شوند کامنت های پست های اینستاگرامی شان 
را ببندند و در تمام تریبون هایی که در اختیارشــان قرار 
می گیــرد از بی فرهنگی کاربران فضــای مجازی گالیه 
کنند، اما هیچ جوره راضی نمی شوند قید انتشار تصاویر 
الکچری گونه خودشان را در اینستاگرام بزنند! به همین 
خاطر است که جامعه شناس ها می گویند خشم مردم که 
ناشی از فخرفروشی سلبریتی هاست و به صورت فحاشی 

در اینستاگرام ظهور می کند، کامالً طبیعی است.

 بُکشم و خوشگلم کن!
موج دوم الکچر ی  های کشورمان، بچه پولدار ها، آقازاده ها، 
ژن های خوب و خالصه از ما بهتر ان ها بودند که به تقلید 
از سلبریتی ها و به لطف قابلیت های شبکه های اجتماعی، 
اسمی برای خودشان دست و پا کردند. تصاویر خا نه های 
عجیــب و غریب، تفریحات خارج از چارچوب و ســبک 
ز ندگی های اروپایی انگار افاقه نمی کرد و این آدم ها با شعار 
»زندگی خودمان است«، »زندگی خصوصی ما به کسی 
ربطی ندارد« و... دامنه خودنمایی هایشان را به خیابا ن ها 
هم کشــاندند. میتینگ ماشین های آمریکایی، دورهمی 
مازراتی سوارها، گردهمایی صاحبان پورشه و... نمو نه های 
این خودنمایی بودند.بد ترین اتفاقی که در این میان افتاد 
اما، افزایش تــب الکچری بازی در میان مردم عادی بود. 
جوان هایی که با دیدن ماشــین های چندمیلیاردی در 
خیابان و تفریح های آنچنانی همسن و سال هایشــان در 
اینستاگرام، احساس کمبود می کردند، تصمیم به درآوردن 
ادای آد م  هــای الکچــری را گرفتنــد. از دِل این اتفاق، 
آدم هایی بیرون آمدند که حاضر می شدند در رستورانی 
که هزینه هر پرس غذایش چیزی در حدود نصف درآمد 
ماهانه شــان بود غذا بخورند یا چند صد میلیون ماشین 
بیندازند زیر پایشان، اما در یک خانه 60 متری مستأجر 
باشند یا با حقوق یک ماهشان، یک تیشرت مارک بخرند 
و دست آخر برای خرید جدیدترین مدل تلفن همراه، به 
شوهرخاله شــان برای ضمانت وام رو بیندازند. این ماجرا 
همان ماجرای »بکشم و خوشگلم کن« بود که براساس 
آن خیلی ها حاضر بودند به قیمت از دست دادن آسایش 

خودشان و اطرافیانشان، »الکچری« باشند.

 همه چیز زیر سر سلبریتی هاست؟
چون ســلبر یتی ها و آقازاده هایی کــه این روزها پرچم دار 
الکچری بــازی و خودنمایی در  شــبکه های اجتماعی و 
خیابان ها شــده اند، ادعا می کنند زندگی خصوصی شان 
ربطی بــه مردم ندارد و هرکــس می تواند همان طور که 
دلش می خواهد زندگی کند، مجبور می شــویم ماجرا را 
کمی دقیق  تر بررســی کنیم تا این عزیزان متوجه شوند 
زندگی الکچری شان اگرچه ارتباطی به ما ندارد، اما تبعات 
خودنمایی هــای مجازی و حقیقی شــان بدجوری دامن 
ما و جامعه را خواهد گرفت. جامعه شــناس ها می گویند 
خودنمایی این عزیزان، نمایش شکاف طبقاتی محسوب 
می شــود که آثار جبران ناپذیری دارد. به عنوان مثال اگر 
تا چند صباح پیش شکاف طبقاتی فقط مختص مناطق 
اعیان نشین شهرهای بزرگ بود، حاال که پای خودنما یی ها 
به فضای مجازی رســیده، حتی یک نوجوان در روستای 
دورافتاده هم می تواند این شــکاف طبقاتی را با گوشت و 
اســتخوان حس کند. این آدم به مرور زمان به »آدم  های 
شــهری« و »نظامی سیاســی« و حتی »جامعه« بدبین 
می شــود. این تازه روی خوش ماجراست و در موارد حاد، 
این آدم به دلیل اینکه نسبت به سقف رشد اقتصادی ای 
که سلبر یتی ها و آقازاده ها برایش تعریف کرده اند، احساس 
عقب ماندگی می کنــد، دچار عقده های اجتماعی و روانی 
می شــود که به شــکل عصبانیت و پرخاشگری خودش 
را نشــان می دهد؛ همان خشونتی که امروز در شهرهای 
بزرگ می بینیم. پس زیاد بیراه نیست اگر بگوییم بخشی 
از خشــونت  اجتماعی ای که ســوژه اســتنداپ کمدی 
سلبریتی هایی مثل علیرضا خمسه می شود، ناشی از عملکرد 
اشــتباه همین عزیزان در فضای مجازی و حقیقی است.

پالک گل

فؤاد آگاه : ضرب المثل: »آدم به روی باز کســی می رود نه به درِ باز« را شاید 
نشنیده باشید، اما مصداقش را می توانید در خانه »زهره خانم« ببینید. منتها چون 
این ضر ب المثل مال زندگی و آدم های قدیم بوده و ممکن اســت با زندگی های 
امــروزی، حتــی رو و درِ باز هم، نتواند شــما را وادار کند وســط گرفتاری ها و 
 مشغله های تمام نشدنی زندگی تان، مثالً سری به همسایه یا آشنایان بزنید، حال 
و احوالی بپرســید و حال خودتان و میزبان را خوب تر کنید، »زهره خانم« برای 

پذیرایی از شما، کارهای قشنگی کرده است.
»فارس« چند روز پیش درباره خانم خانه  داری که حیاط و خانه و زندگی اش را با 
گل و گیاه و بلبل و دست  ساخته های خودش، به محل دید و بازدید  همسایه ها 
تبدیل کرده، نوشــته بود. البته فکر نکنید با حیاطی 500 متری که کلی دار و 
درخت دارد طرفید. همه مساحت حیاط با آبنما، فواره دست ساز و... به زحمت 
20 متر می شــود: »زهره بهرامی 59 ساله، 41 سال است که با صرف کمترین 
هزینه فقط با ذوق هنری و مهارت اســتفاده از وســایل دورریختنی در حیاط 
20 متری منزلش فضای دلچسبی برای خود و همسایگانش درست کرده است 
که هربار دلشــان می گیرد در این خانــه را می زنند و به اینجا پناه می آورند... با 
روی خوش به اســتقبالمان می آید. باید از وسط پذیرایی گذر کنیم تا به حیاط 
کوچک 20 متری اش برسیم که وسعت دریا را دارد. چهچه قناری و جیک جیک 
ریز فنچ ها از حیاط خانه به گوش می رســد. وارد بالکن که می شویم به چکمه 
پالستیکی بنفش رنگی اشاره می کند که داخلش گل گذاشته است و با لبخند 
می گوید: چکمه نوه ام اســت! هیچ چیز در این خانه دور ریخته نمی شود همه 
چیز به نوعی اســتفاده جدید و مجدد می شود. گلدان های این خانه بطری های 
پالســتیکی نوشابه، قوری های بندزده، شیشه عطر خالی، جعبه مواد شوینده و 
سایر مواد بازیافتی است... در گوشه حیاط آالچیق چوبی که در و دیوارش با شاخ 
و برگ گیاهان و شاخه های درخت مو پوشیده و سایه بانش با یک ردیف نی بافته 
شده است خودنمایی می کند. آالچیق طوری طراحی شده که تنه درخت شاتوت 
قدیمی از وســط آن گذر کرده و سر به آسمان برده است. صدای شرشرآبنما و 
باران مصنوعی که هر دو ســاعت یک بار می بارد - به قول خانم بهرامی حاصل 
دست برادرم حبیب ادیسون است- همه این ها وقتی با صدای دل انگیز پرنده ها 
همراه می شود فضای دلنشینی را فراهم می کند که به پشتی ها یله بدهی و فارغ 
از غصه جهان شوی... همسایه هایش می گویند: هرموقع یکی از دوستانمان غم و 
غصه دارد می گوییم پاشو بیا اینجا زهره درمانی...در این روزگار خوب کردن حال 
دیگران تنها کمکی اســت که ما می توانیم به آن ها بکنیم... زهره خانم همیشه 
دست کمکش دراز است. هرکس اسباب کشی داشته باشد اولین نفر به کمکش 
می آید... خانه اش مثل خانه پدری است که وقتی دلت می گیرد به آن سر می زنی 

و حالت خوب می شود... «.
از دیگر خو بی های خانه »زهره خانم« که به »پالک گل« معروف است، فقط روی 
باز صاحبخانه، سرو صدای پرنده ها یا چای و دمنوش های خوش عطرش نیست. 
باور می کنید صاحبخانه با ارثیه ای مختصری که از مادرش رســیده و پولی که 
خودش روی آن گذاشته صندوق قرض الحسنه کوچکی هم برای کمک به دیگران 
راه انداخته باشــد؟ خدا وکیلی، در بحبوحه خبرهای ناجور ریز و درشــت، خبر 

حضور این جور آدم هایی در اطراف ما، حالتان را خوب نمی کند؟

 مجازآباد
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ورزش
جانشین ناصحی از پرسپولیس می آید

 شهر خودرو با »مصلح« 
مسلح می شود

سرمربی تیم ملی کاراته: 

هدف نهایی ما المپیک است

گفت و گو با خسرو معصومی، کارگردان فیلم »کاِر کثیف«

مافیای اکران، سرفیلم ها را با پنبه می برد

خاطرات، مهاجرت نمی کنند
اثاثیه  رقیه توسلی: کامیون حمل 
جلوی پارکینگ جا خوش کرده است. 
دلم می گیرد.ســالنه سالنه به پله ها 
می رســم و از میان لشکر کارتن ها 
می گذرم... این از آن صحنه های درام 

و بشدت واقعی روزمره است... 
اسباب کشی... . 

بیرون خانه، شلوغ است. کارگرها می روند و می آیند و برای نماندن تکاپوهاست.
به محض ورود پناه می برم به موسیقی سنتی. اما یاد قدیم مدیم ها نمی گذارد 
و خودش را می اندازد وســط... یاد آن وقت ها که همســایه ها عمری همسایه 
می ماندند... یاد آن وقت ها که این قدر رفتن و مهاجرت ُمد نبود و تابســتان را 
قاچ های هندوانه و غش غش خنده و دورهمی توی حیاط آبپاشی شده می ساخت.

حس و حالم وارونه و دمرو می شود. می شوم شبیه جمع غازها و تک مرغکی که 
سر می کند با آن ها. همین قدر عجیب. همین قدر خاص و تنها.

به خودم می گویم کســی نمی تواند منکر امکانات و جهان اول بودن قاره های 
پیشرفته باشد اما کجای دنیا شکل اینجاست الفبایش، گنجشک هایش، قورمه 
سبزی هایش، لطیفه هایش، چای ها و عیدها و یلداها و مهربانی نافذ آدم هایش؟

و بی اختیــار ذهنم می رود پیش آنان که جالی وطن کرده اند. حوالی خانواده 
و دوســتان. پیش مردمانی که شکل خانم همسایه روزی زندگی شان را دادند 
دست آقای سمســار و سال هاست آن طرف در سرزمین های دوردست دارند 

آلبوم خاطراتشان را با حسرت ورق می زنند. 
آقای خواننده، چهچهه می زند و من گوشه ای به لیست دوست نداشتنی هایم، 

کوچیدن را اضافه می کنم. با خودم می گویم:
- پُرحرف هایی که نمی دانم دکمه خاموششان کجاست. 

- پیدا نکردن کتاب هایی که مشتاقم به خواندنشان.
- پُرشدن حافظه تبلت.

- فروشگاه هایی که جای نصب دوربین مداربسته، آدم اجیر می کنند پابه پایت 
مغازه را گز کند.

- جدولی که نتوانم خانه هایش را کامل سیاه کنم.
- کارگردان نابلد و آشپز ناشی که لذت را به فنا می دهند.

- شبی که بی خواب تمام می شود.
و... هزار نخواستنی دیگر، باید در قبال چمدان بستن و هجرت از شهر و دیار، 

لنگ بیندازند.

دوپینگ تایمازوف ازبک مثبت شد

 برق طالی المپیک
 بر سینه کمیل قاسمی 

تایمازوف، قهرمان ســنگین وزن کشتی ازبکســتان تبدیل به هشتمین 
ورزشــکار المپیک 2012 لندن شــد کــه باید مدال طالی خــود را به 
برگزارکننــدگان ایــن رقابت ها پس بدهــد. با بررســی های کمیته ضد 
دوپینــگ کمیتــه بین المللی المپیــک تخلف آرتور 
تایمازوف، قهرمان نامدار ازبکســتان در استفاده از 
ماده نیروزای اســتانازول محرز شده و دو طالی 
المپیک او در ســال های 2008)پکن( و 2012 
)لندن( از او پس گرفته خواهد شــد. تایمازوف با 
این اتفاق تبدیل به پنجمین ورزشــکار تاریخ شد 
که دو طالی المپیک یا بیشــتر را به دلیل 
دوپینگ از دســت می دهــد. در این 
فهرست ماریون جونز، دونده نامدار 
آمریکایی که سه طالی المپیک 
خود را به خاطر دوپینگ پس 
دارد. قــرار  صــدر  در  داد، 

ازبکستانی  گیر  کشتی  این 
هشــتمین طالیی المپیک 
لندن و شصتمین ورزشکار 
به حســاب  رقابت ها  ایــن 
می آید کــه دوپینگش مثبت 

شده است... 

باور می کنید؟

روزمره نگاری

1011

درباره پدیده »الکچری بازی« و تبعات اجتماعی آن چه می دانید؟

 »قارون« های بی اصل و نسب
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آث میالن

تولید کننده لباس باشگاه مشــهور ایتالیایی یعنی آث 
میالن، برای فصل جدید به ســبک چند ســال پیش 
طراحی راه راه های قدیمی تر این باشگاه برگشته است. 
در حالی که در چند سال گذشته طراحی این راه راه های 
مشــکی روی بدنه قرمز رنگ، عرض زیادتری داشتند 
اما پوما اکنون به طراحی دهه های 70، 90 و اوایل دهه 

کنونی بازگشته است.

لیورپول
بعد از یــک فصل موفقیت آمیــز در اروپا، شــرکت نیوباالنس 
تولیدکننده پیراهن های این باشگاه مطرح انگلیسی طرح خود را از 
دوران طالیی سرمربیگری باب پیزلی در لیورپول الهام گرفته است. 
قرمزهای مرسی ساید، از راه راه های سفید بسیار باریکی در پیراهن 
خود استفاده می کردند که مسلماً دیدن مجدد آن بر روی پیراهن، 
برای هواداران لیورپول نوستالژی زیادی به همراه خواهد داشت. 

اینترمیالن
راه راه های عمــودی لباس اینترمیالن ایتالیا که توســط 
شرکت نایک طراحی شده برای فصل آینده شکل جالبی 
گرفته و تنها پیرامون اسپانسر اصلی این باشگاه را فرا گرفته 
است. در قسمت نام اسپانسر که شرکت تایرسازی پیِرلی 
است، طراح راه راه به صورت شــکل رد تایر بر روی زمین 

دیده می شود که بسیار جالب توجه است.

یوونتوس

بعد از آنکه اخیراً باشــگاه یوونتوس، بــا طراحی جدید 
لوگوی باشگاه، طرفداران بانوی پیر را شگفت زده کرد، 
اکنون باید آن ها را با طراحی کاماًل دگرگون شده پیراهن 
اصلی این تیم توسط آدیداس نیز عادت دهد. راه راه های 
سفید و مشکی یووه به استفاده از این دو رنگ به شکل 
متقارن در دو طرف پیراهن تغییر پیدا کرده و یک خط 

عجیب صورتی نیز آن ها را از یکدیگر جدا می کند. 

بارسلونا

بارسلونادوباره با نایک همکاری خود را ادامه داده اما ایده طراحی 
برای آن ها یک طراحی جسورانه اســت. نایک در سال های 
گذشته از تغییر شکل راه راه های اناری رنگ بر روی بدنه آبی 
پیراهن بارسا نترســیده بود و حتی چهار فصل پیش این راه 
راه ها را به صورت افقی درآورد اما امسال پا را فراتر از حد انتظار 
گذاشته و به صورت چهارخانه، آن چیزی که قبالً شبیه آن را 
در طراحی پیراهن تیم ملی کرواسی دیده بودیم درآورده است. 

منچستریونایتد

شیاطین سرخ به همکاری خود با شرکت آدیداس ادامه داده 
و این شرکت آلمانی تغییرات زیادی را بر روی پیراهن و همین 
طور قسمت لوگو باشگاه به وجود آورده است. در لباس فصل 
قبلی منچستریونایتد از مقدار زیادی رنگ مشکی بر روی شانه ها 
و پایین پیراهن استفاده شده بود، اما برای این فصل با الهام از 
پیراهن یونایتد در سال 1999 که یونایتد قهرمان سه گانه شد، 
فقط در قسمت لوگو و جای یقه از رنگ سیاه استفاده خواهد شد.

آرسنال

قــرارداد توپچی های لندن با شــرکت پومــا دراین 
تابستان به پایان رسید و آرســنال بعد از اوایل دهه 
نود میالدی که با آدیداس قرارداد داشــت دوباره با 
پیشــنهاد وسوســه انگیز 300 میلیون یورویی این 
شرکت آلمانی به سراغ آن ها رفته است. طراحی لباس 
آرسنال برگرفته از طراحی نوستالژیک این شرکت از 

سال 1986 تا 1994 است.

منچسترسیتی

بعد از رسیدن یک پیشنهاد بسیار خوب از طرف شرکت 
پوما، باشگاه منچسترسیتی شرکت نایک را کنار گذاشت 
تا با برند آلمانی پوما قــراردادی 650 میلیون پوندی به 
امضا برساند. البته این قرارداد فقط برای پیراهن سیتی 
نبوده و دیگر باشــگاه های تحت مالکیــت مالکان اهل 
ابوظبی این تیم یعنی باشگاه ملبورن سیتی استرالیا و 

جیرونای ایتالیا را نیز شامل می شود.

بایرن مونیخ

رابطه طوالنی شرکت آدیداس با باشگاه بایرن مونیخ یک 
لباس زیبای دیگر را برای ایــن تیم در فصل آینده خواهد 
ساخت. امسال برای نخستین بار بعد از چند سال لباس بایرن 
با طراحی زیگزاگی دهه نود خود خداحافظی کرده و به سراغ 
الگوهای افقی با دو رنگ متفاوت قرمز رفته است. شرکت 
خدمات مخابراتی T-Mobile همچنان اسپانسر اصلی 

و البته نام قطر اِیروِیز بر روی آستین ها خودنمایی می کند.

رئال مادرید

شــاید مدت زیادی از انتشــار رســمی پیراهن جدید 
کهکشانی ها نگذشته باشــد اما خیلی زودتر از این ها، 
عکس هایی از این پیراهن بــر روی توییتر لو رفته بود. 
جای تعجب نیست که بیشــتر طراحی پیراهن، همان 
رنگ سفید همیشگی اســت، اما طرح های بر روی آن 
توسط آدیداس از رنگ مشــکی به رنگ طالیی تغییر 

یافته که نمونه آن را در فصل 12-2011 دیده بودیم.

ورزش: تایمــازوف، قهرمان ســنگین وزن کشــتی 
ازبکستان تبدیل به هشتمین ورزشکار المپیک 2012 
لندن شد که باید مدال طالی خود را به برگزارکنندگان 
این رقابت ها پس بدهــد. با بررســی های کمیته ضد 
دوپینگ کمیتــه بین المللــی المپیک تخلــف آرتور 
تایمازوف، قهرمان نامدار ازبکستان در استفاده از ماده 
نیروزای استانازول محرز شده و دو طالی المپیک او در 
سال های 2008)پکن( و 2012 )لندن( از او پس گرفته 

خواهد شد. 

آماردوپینگیها
تایمازوف با این اتفاق تبدیل به پنجمین ورزشکار تاریخ 
شــد که دو طالی المپیک یا بیشتر را به دلیل دوپینگ 
از دســت می دهد. در این فهرست ماریون جونز، دونده 
نامدار آمریکایی که سه طالی المپیک خود را به خاطر 

دوپینگ پس داد، در صدر قرار دارد.
این کشتی گیر ازبکستانی هشــتمین طالیی المپیک 
لندن و شــصتمین ورزشــکار این رقابت ها به حساب 

می آید که دوپینگش مثبت شده است. 
 

شانسباالیکمیل
با تصمیم جدید IOC جداول رقابت های ســنگین در 
دو المپیــک 2008 و 2012 تغییر می کند. در المپیک 
2012 لندن دوپینگ داوید مودزامانشویلی، کشتی گیر 
گرجستانی که نایب قهرمان المپیک لندن شده بود نیز 

مثبت اعالم شده بود.
 بنابراین برنده مدال طالی المپیک لندن از بین کمیل 

قاسمی و بالل ماخوف روسی انتخاب خواهد شد. 
کشــتی گیر آمریکایی هم که در دو کشتی متوالی به 
تایمازوف و کمیل قاسمی باخته بود، به مدال برنز خواهد 
رســید. البته با توجه به اینکه کمیل قاســمی در نیمه 
نهایی به تایمازوف باخته بود، به نظر می رســد شانس 
کشــتی گیر ایرانی برای کسب مدال طالی این دوره از 

مسابقات بیشتر است. 

تغییرجدولمدالها
در صورتی که اتحادیه جهانی کشــتی رأی به طالیی 
شدن کمیل قاســمی بدهد، جایگاه ایران در المپیک 
لندن هم صعــود قابل توجهی خواهد داشــت. حمید 

سوریان، امید نوروزی، قاســم رضایی و بهداد سلیمی 
ابتدا چهار طالی ایران را به ارمغان آورده بودند و چندی 
پیش هم طالی سعید محمدپور با دوپینگی شدن نفرات 
نخســت تا چهارم به مدال طالی وزنه برداری المپیک 

2012 دست یافت.
حاال با طالی احتمالی کمیل قاســمی تعداد طالهای 

ایران در المپیک لندن به عدد 6 خواهد رسید.
 بدین ترتیــب ایران که بــا طالی محمدپــور به رتبه 
پانزدهم صعود کرده بود، حاال با 6 طال، 6 نقره و دو برنز 
می تواند نیوزیلند و اوکراین را هم جا بگذارد و در جدول 
رده بندی مدال های المپیک 2012 در رده ســیزدهم 

بایستد.

تایمازوف:مدالهایمراپسنمیدهم!
آرتور تایمــازوف در مورد تصمیم کمیتــه بین المللی 
المپیک برای گرفتن مدال طالی المپیک 2012 لندن 

از او تقاضای تجدیدنظر خواهد کرد.
تایمازوف در یک پست اینستاگرامی دراین باره نوشت: 
»بعد از حذف من از المپیک 2008 بررسی نمونه های 
دوپینــگ مــن در المپیــک 2012 از ســوی کمیته 
بین المللی المپیک چیزی بود که انتظارش را داشتم و از 

این بابت تعجب نکردم.
 از نتیجه هم همین طور. اما تأسف خودم را از این تصمیم 

کمیته بین المللی المپیک اعالم می کنم.
 من اتهامات را نمی پذیرم. تصمیــم کمیته بین المللی 

المپیک انگیزه سیاسی دارد و غیرمنطقی است. 
می خواهم به کارشناســان IOC و کســانی که از این 
تصمیم خوشحال هستند یادآوری کنم که من در عمر 
ورزشی خودم ســه بار در باالترین سطح المپیک با این 

مسائل روبه رو شده ام و از پیچ و خم آن بخوبی آگاهم. 
دوم اینکــه وقتی کارگر یک شــرکت نظافــت تصادفاً 
سی هزار نمونه دوپینگ را می شــکند و از بین می برد 
جدی گرفتن کار WADA در این مورد غیرممکن است. 

همه مدال های من پیش من می ماند.
 به IOC توصیه می کنم مدال های المپیک 2020 توکیو 
را 10 سال بعد، و بعد از بررسی نمونه های دوپینگشان 
توزیع کنند. به ورزشکاران هم توصیه می کنم تا 10 سال 

بعد خودشان را قهرمان المپیک تصور نکنند«.

قاسمی:کاشدرلندنطالگرفتهبودم
کمیل طالی لندن را حــق خودش می داند چون همان 
موقع هم تایمازوف با چاشنی شــانس توانسته بود او را 
شکست دهد. قاسمی می گوید نه به پاداش فکر می کند 
و نه به لقب هایی که می تواند کنار نامش قرار بگیرد، اما 
معتقد است طالی المپیک می توانست مسیر زندگی اش 

را عوض کند.

قانونیومنطقی
می گویند اتحادیه جهانی کشتی باید درباره اینکه مدال 
به چه کســی برســد، تصمیم گیری کند. اگر بخواهیم 
قانونی و منطقی حساب کنیم، مدال طال باید به بازنده 

نفرنخست برسد. 
اگر این طور سلسله مراتب را رعایت کنند، به خاطر اینکه 
من به تایمازوف در نیمه نهایی باختم، باید طال را بگیرم. 

امیدوارم تصمیمی گرفته شود که حق به حقدار برسد.

قهرمانیدرلندنلذتدیگریداشت
مطمئناً اگر می توانستم در همان المپیک لندن به فینال 
بروم و مدال طال بگیرم، شــرایط فــرق می کرد و لذت 

دیگری داشت. 
تصور کنید در لندن بعد از آن همه تالش روی ســکوی 
نخست قرار می گرفتم. به هر حال من کار خودم را کردم 
و حاال بعد از چند سال نتیجه اش را می بینم. من منتظر 

رسیدن مدال طالیم که به من اعالم رسمی شود.

دوپینگ تایمازوف ازبک مثبت شد

برق طالی المپیک بر سینه کمیل قاسمی 

مجوز بازی گریزمان برای بارسا در خطر ابطال
ورزش:دو هفته پیش در نهایت انتقال گریزمان به بارسا با فعال شدن بند فسخ 120 میلیون 
یورویی او نهایی شد و از این پس گریزمان را با پیراهن بارسا خواهیم دید. اتلتیکومادرید 
ادعا می کند بارسلونا از ماه مارس اقدام به توافق با گریزمان کرده است. به همین دلیل باید 
رقم قبلی بند آزادسازی یعنی 200 میلیون یورو را پرداخت کند و 80 میلیون دیگر باید از 
سوی بارسلونا به اتلتیکومادرید داده شود.امروز خاویر تباس رئیس اللیگا تأیید کرد »اتلتیکو 
درخواستی کتبی داده و مدعی شده است که مجوز بازی در اللیگا برای گریزمان صادر نشود. 

این درخواست اگر با مدارکی قابل اثبات همراه باشد، می تواند مجوز گریزمان را بلوکه کند.

تمدید یکساله اسارت نیمار در زندان طالیی
ورزش: نیمار که به نظر می رسید برای جدایی از پی اس جی مصمم است و حتی قصد 
دارد از حضور در تمرینات خودداری کند، از دوشنبه هفته پیش به تمرینات بازگشت 
و با وجود غیبت در دو بازی دوســتانه پی اس جی، نامش در فهرست این تیم برای 
تورچین گنجانده شده است و بدون مشکل راهی این اردوی تابستانی خواهد شد. 
تنها یک هفته مهلت برای باشگاه های خواهان نیمار تعیین شده است و در غیر این 
صورت، یک سال دیگر اسارت ستاره برزیلی در زندانی طالیی به نام پاری سن ژرمن 

تمدید خواهد شد.

نخستین بازی پسر پائولو مالدینی برای میالن 
ورزش: به نقل از گاتزتا دلو اسپورت، میالن از تورنمنت چمپیونزکاپ به مصاف بایرن 
مونیخ رفت و با یک گل مغلوب شد. نکته قابل توجه این بازی حضور دانیل مالدینی 
پســر پائولو مالدینی بزرگ در ترکیب آث میالن بود. او 23 جوالی، 34 سال پس 
ازنخستین بازی پدرش برای میالن و در 17 سالگی توانست نخستین بازی خود برای 
تیم بزرگساالن میالن را انجام دهد تا افسانه مالدینی ها در تیم روسونری تداوم یابد.

او نزدیک به یک ساعت در زمین بود و پشت دو مهاجم میالن یعنی پیونتک و کاستیه 
خو، نمایش خوبی از خود ارائه داد. 

رباط صلیبی آسنسیو پاره شد
ورزش: رئال مادرید تأیید کرد که مارکو آسنســیو دچار پارگی رباط صلیبی شده و در 
روزهای آینده باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. رئال مادرید در تورنمنت چمپیونزکاپ 
به مصاف آرسنال رفت و پس از تساوی 2-2 در جریان بازی، در ضیافت پنالتی ها به پیروزی 
دست یافت.در این بازی مارکو آسنسیو ستاره جوان رئال، به دلیل مصدومیت مجبور به 
ترک زمین شد و بدترین سناریوی ممکن در مورد او نیز رخ داد. پیش بینی می شد که 
مصدومیت او شدید باشــد .هرچند مدت زمان دوری آسنسیو اعالم نشده ولی چنین 

مصدومیتی معموالً بازیکن را بین 6 تا 9 ماه به دور از میادین نگاه خواهد داشت.

ســینا حســینی: پس از اینکه کالدرون سرمربی 
آرژانتینی پرسپولیس روی نام شایان مصلح و سروش 
رفیعی خط قرمز کشــید، نزدیکان باشگاه شهرخودرو 
مدعی شدند که یحیی گل محمدی عالقه مند به حضور 
این بازیکنان در ترکیب تیم خود است، اما خبر خیلی 
زود تکذیب شد اما حاال شنیده های موثق حکایت از این 
دارد از بین دو بازیکن بیرون مانده پرسپولیس شایان 
مصلح مورد توجه یحیی گل محمدی قرار گرفته و به 
احتمال زیاد با خروج رضا ناصحی از فهرست این تیم 
مصلح به جمع شــاگردان گل محمدی ملحق خواهد 

شد.

کنارگذاشتنکاپیتان
کنار گذاشتن رضا ناصحی از جمع بازیکنان شهرخودرو 
 اتفاق قابــل پیش بینــی و محتملی بود امــا کاپیتان

شهر خودرو پیش از شــروع تمرینات تیم پس از آنکه 
پیشنهاد مدیریت آکادمی شهرخودرو را قبول نکرد به 
یحیی گل محمدی اعالم کرد حاضر است با دل و جان 
در تمرینات حاضر شود تا خودش را به کادر فنی ثابت 
کند اما سرمربی شهرخودرو پس از پایان اردوی تهران و 

بازی تدارکاتی مقابل ذوب آهن وی را در اختیار باشگاه 
قرار داد تا رسماً عدم نیاز خود به وی را نشان دهد.

شایانمصدوم
به واســطه ارتباط خوب یکی از مســئوالن باشگاه با 
شایان مصلح خیلی زود مشخص شــد بازیکن سابق 
پرسپولیس گزینه مورد نظر یحیی گل محمدی برای 
حضور در این تیم اســت اما ابهاماتــی در جذب این 
بازیکن وجود دارد که باید دید با وجود این ابهامات وی 
به تیم شهر خودرو ملحق خواهد شد یا اتفاق دیگری 

رخ خواهد داد.
شایان مصلحی در برهه کنونی دو مشکل بزرگ دارد، 
نخســتین مشــکلی که می تواند حضور این بازیکن 
در ترکیب شــهرخودرو را تحت الشــعاع قــرار دهد، 
موضوع مصدومیت قدیمی او در فصل گذشــته است، 
بازیکن سابق پرسپولیس به اعتراف خودش دچار یک 
مصدومیت سنگین شد و به واســطه فشار بازی های 
پرسپولیس که از محرومیت این تیم نشأت گرفته بود 
پروسه درمان را بخوبی انجام نداد همین موضوع سبب 
شد مصدومیت وی کهنه شود و کار برای او سخت شود.

هرچند که مصلح مدعی اســت که مراحل درمانش به 
خوبی پیش می رود اما باید دید آیا این مصدومیت وی 
را رها خواهد کرد یا اینکه دوباره برای او دردسر ســاز 

خواهد شد! 

کشمکشباپرسپولیس
از ســویی دیگر این بازیکن در حــال حاضر با مدیران 
پرسپولیس در حال کشمکش است تا بتواند مطالبات 
خود را از پرسپولیس وصول کند، اگر وی پیش از تعیین 
تکلیف با پرسپولیس خبر حضورش در شهرخودرو 
را تأیید کند، برابر قانون قادر نیست مطالباتش 
را به صورت کامــل دریافت کند و بایســتی 
درصدی از طلب خود را نادیده بگیرد از این 
رو مصلح روز سه شنبه مقابل ساختمان 
پرسپولیس ترجیح داد درباره پیشنهاد 
شهر خودرو حرفی نزند تا سرنوشت 
مطالباتش از پرســپولیس روشن 

شود.
با این حال گفته می شــود یحیی 
گل محمــدی به واســطه تجربه 
موفق مصلح در مدت حضورش در 
پرسپولیس بویژه بازی های آسیایی 
خواهان جذب وی شده است و مصدومیت قدیمی وی 

تأثیر چندانی در پروسه جذب وی ندارد.

ایسنا: سرمربی تیم ملی کاراته با بیان اینکه هدف نهایی ما 
کسب سهمیه های کامل المپیک و موفقیت در این رویداد بزرگ 
است، گفت: اینکه همیشه در اوج باشیم بسیار سخت است.

ازدسترفتنقهرمانی
سید شــهرام هروی درباره عملکرد تیم ملی کاراته ایران در 
رقابت های قهرمانی آسیا که با ســومین قهرمانی پیاپی در 
کومیته تیمی همراه بود، اظهار کرد: سه هدف از حضور در این 
رقابت ها داشتیم که به دو هدفمان که یکی افزایش امتیاز در 
راه کسب سهمیه المپیک و دیگری کسب سومین قهرمانی 
پیاپی در کومیته تیمی بود رسیدیم اما به یکی از اهدافمان 
که قهرمانــی در رقابت های انفرادی بود نرســیدیم و نایب 

قهرمان شدیم.

جابهجاییریاست
ســرمربی تیم ملی کاراته با بیان اینکه شــرایط برگزاری 
رقابت های قهرمانی آسیا نسبت به سال های گذشته تفاوت 
داشت، گفت: ریاست کاراته آسیا از دست کشورهای شرق این 
قاره درآمده و به دست غرب آسیا افتاد که همین امر باعث رخ 
دادن بعضی اتفاقات در جریان رقابت ها شد. نمی خواهم درباره 
نحوه داوری مسابقات صحبت کنم اما داوری ها و یا چیدمان 
نفرات برخی شــائبه ها را ایجاد کرده بــود، مثالً نمایندگان 
عربستان همگی در سمتی از جدول بودند که براحتی و بدون 

دردسر به فینال رسیدند.

ناراضیازنتیجه
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد و نتیجه به دست 
آمده رضایت دارد یا خیر، گفت: از عملکرد بچه ها راضی ام اما 
از نتیجه نه. تیم ملی از ابتدای 2019 تاکنون در 6 تورنمنت که 
همگی سطح کیفی باالتری از رقابت های قهرمانی آسیا داشتند 
حضور داشت که در پنج تورنمنت توانست عنوان قهرمانی را 
بدست بیاورد و در یک تورنمنت دیگر نیز نایب قهرمان شد. 

با این اوصاف مسلماً انتظار ما خیلی بیشتر از این نتایج بود.

مأموریتاصلی
هروی تصریح کرد: نمی خواهم تقصیر را گردن دیگران بیندازم 
و بهانه تراشی کنم اما یکی از دالیل مهم که در روحیه و عملکرد 
تیم تأثیر مخرب داشت، کنار گذاشته شدن امیر مهدی زاده 
از این رقابت ها بود که باعث شــد تمرکز بچه ها به هم بریزد 
و آســیب جدی به تیم وارد کرد. بارها گفتم مهدی زاده یک 
نفر نیســت بلکه یک تیم برای تیم ملی محسوب می شود. 
مهم ترین مأموریت ما کسب سهمیه های کامل المپیک است 
که باز هم یک گام بلند دیگر برای رسیدن به آن برداشتیم و در 
رویدادهای آینده نیز برای رسیدن به این هدف تالش خواهیم 
کرد.ســرمربی تیم ملی کاراته در ادامه با بیان اینکه تا پایان 
سال، 9 رویداد بین المللی را در پیش داریم، گفت: از این تعداد، 
حضورمان در هفت رویداد قطعی است که در گام نخست لیگ 

جهانی در کشور ژاپن را پیش رو داریم. 

همیشهدراوج
وی با تأکید بر اینکه قطعاً تیم ملی دچار ضعف هایی اســت 
که برای حل آن ها برنامه داریم، گفت: همیشه در اوج ماندن 
کار سختی است، کما اینکه کشور قدرتمندی مثل ترکیه در 
رقابت های اروپایی حتی به یک طال هم نمی رسد، بنابراین 
نمی توان توقع داشت همیشه بهترین نتایج را کسب کنیم. ما 
در مسیری قرار داریم که باید به انتهای این مسیر که حضور 

موفق در المپیک است بیندیشیم.

برنامهبرایکسبسهمیه
سرمربی تیم ملی کاراته درباره وضعیت کسب سهمیه های 
المپیک گفت: در دو وزن وضعیت بسیار خوبی داریم و تنها 
در وزن 67 کیلوگرم کارمان بسیار سخت خواهد بود اما امید 
زیادی داریم که از طریق رنکینگ سهمیه بگیریم. برنامه های 

خوبی درنظر داریم تا در نهایت سهمیه کامل را بگیریم.

جانشین ناصحی از پرسپولیس می آید

شهرخودروبا»مصلح«مسلحمیشود
سرمربی تیم ملی کاراته: 

هدفنهاییماالمپیکاست

گزارش کوتاه

باالتر از نیمار و مسی
 رونالدو پردرآمدترین ورزشکار دنیا 

در اینستاگرام
ورزش: کریستیانو رونالدو بیشتر از هر ورزشکاری در دنیا 

از راه اینستاگرام درآمدزایی دارد.
وبســایت »هوپر« که در حــوزه بازاریابــی و تبلیغات در 
شــبکه های اجتماعی فعالیت می کند، لیســتی از 100 
شخصیت ثروتمند اینستاگرام در سال 2019 منتشر کرده 
است که کایلی جنر با 139 میلیون هوادار در رده اول قرار 
دارد چرا که هزینه هر تبلیغ در صفحه او 1.266.000 دالر 
است. در لیست 10 نفر اول دو فوتبالیست حضور دارند. در 
واقع اینستاگرم به نیروی بزرگ برای درآمد زایی بازیکنان 

فوتبال تبدیل شده است.
فوتبالیست های سرشناس با پست های که می گذارند نه 
تنها هواداران خود را از وضعیت و افتخارات خود در جریان 
می گذارند بلکه درآمدهای نجومی هم کسب می کنند و 
طبق انتظار کریستیانو رونالدو با توجه به محبوبیت زیاد و 

تعداد فالورهای که دارد بیشترین درآمد را دارد.
رونالدو 173 میلیون فالورو در اینستاگرام دارد و برای هر 
پستی که منتشر می کند 784 هزار پوند به دست می آورد 

و در صدر پردرآمدترین های اینستاگرام قرار دارد.
رونالدو بعد از جدایی از رئال مادرید راهی یوونتوس نشد 
و این باعث نشده تا تعداد فالوئرهای او کم شود و همچنان 
این مهاجم پرتغالی از محبوب ترین بازیکنان فوتبال جهان 

است و این محبوبیت درآمد زیادی را نصیب او می کند.
بعد از رونالدو نیمار با 580 هزار پوند و مســی هم با 521 
هزار پوند در رده های دوم و سوم جای دارند.بکام،جیمز و 

رونالدینیو در رده های بعدی قرار دارند.

حمید رضا خداشــناس: هفته پنجم لیگ برتر فوتسال 
کشورمان عصر فردا و از ساعت 18 به طور کامل برگزار خواهد 
شد که در مهم ترین بازی های این هفته سن ایچ ساوه و حفاری 
اهواز تیم های اول و دوم جدول به مصاف هم می روند، اهورای 
بهبهان تیم سوم جدول نبرد سختی را با سوهان محمد سیما 
رده چهارمی خواهد داشــت و فرش آرای مشــهد میزبان 

هایپرشهر شاهین شهر خواهد بود.

نبرد6امتیازیدرساوه
با وجود اینکه پیش از شروع مسابقات همه از دو تیم مس و 
گیتی پسند به عنوان مدعیان اصلی قهرمانی یاد می کردند، 
اما با وجود گذشت چهار هفته از رقابت  های لیگ برتر فوتسال 
شاهد عرض اندام تیم های جدیدی در صدر جدول هستیم و 
نشانی از این دو تیم مطرح حتی در میان پنج تیم اول جدول 
نیست. ســن ایچ ســاوه و حفاری اهواز، تیم های اول و دوم 
جدول که امسال همه را غافلگیر کرده اند، در این هفته جدال 
نفسگیری را برای صدرنشینی در ساوه خواهند داشت. این دو 
تیم در حالی به مصاف هم می روند که شاگردان اصغری مقدم 
پس از سه هفته پیروزی هفته پیش در اصفهان برابر هایپر 
شکست خوردند و حفاری اهواز با پیروزی مقابل ستارگان 
ورامین امتیازش را با صدر برابر کرد تا فردا نبرد 6 امتیازی را با 

سن ایچ داشته باشد.

فرشآراچراغدومراروشنمیکند؟
فرش آرای مشهد که با بازگشت مرتضایی و بهادری به نظر 
می رسید این فصل را بهتر از فصل گذشته آغاز کند، درسه 

هفته اول دور از انتظار ظاهر شد و با دو شکست و یک تساوی 
هوادارانش را ناامید کرد تا اینکه هفته گذشته دست به کار 
بزرگی زد و تیم مدعی مس را با همه ملی پوشانش در سونگون 
شکســت داد تا امید به اردوی این تیم بازگردد. شــاگردان 
مرتضایی اما در این هفته برای رسیدن به باالی جدول کار 
سختی را دارند. آن ها در این هفته میزبان هایپر شهر شاهین 
شهر هستند که در هفته چهارم تیم صدرنشین سن ایچ را 
شکســت داده و از طرفی اختالف امتیازش با فرش آرا تنها 
دو امتیاز اســت. فرش آرا که فردا از حمایت هوادارانش نیز 
برخوردار است در صورت پیروزی برابر این تیم اصفهانی عالوه 
بر کسب دومین پیروزی اش در این فصل با توجه به رویارویی 

تیم های باالی جدول با هم می تواند فاصله امتیازی اش را با 
صدرنشینان کمتر کند.

برنامهبازیها
شهروند ساری - مس سونگون  
شاهین کرمانشاه - ارژن شیراز  

فرش آرا - هایپرشهر شاهین شهر  
گیتی پسند  - مقاومت البرز  
سن ایچ ساوه - حفاری اهواز  

اهورا بهبهان- سوهان محمد سیما قم  
ستارگان ورامین - آذرخش بندرعباس

در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال

فرشآراآرایشهجومیمیگیرد؟

ضد  حمله

 افزایش سهمیه داوران خراسان رضوی 
در لیگ  برتر

ورزش: محســن حیدری، دبیر هیئت فوتبال استان خراسان رضوی 
گفت: سهمیه داوران استان در لیگ برتر از سه نفر به هفت نفر افزایش 
یافت.وی در این خصــوص گفت: در حالی که فصل گذشــته مهدی  
مرجان زاده، رضا سخندان و یعقوب سخندان نمایندگان داوری خراسان 
رضوی در لیگ برتر فوتبال بودند برای کالس پیش فصل آینده لیگ  
برتر عالوه بر این ســه نفر مرتضی  منصوریــان، داریوش صابرمطلق، 
جعفر مهاجر و پوریا زحمتی نیز از ســوی کمیته داوران فدراســیون 

فوتبال دعوت شدند.

دژاگه سرانجام به تبریز بازگشت
ورزش: اشکان دژاگه طبق وعده  غالمرضا صادقیان، مدیرعامل باشگاه 
تراکتورسازی بامداد دیروز وارد تبریز شــد و به همراه مازوال، بازیکن 
جدید این تیم زیر نظر ســلیمان گوکهان کارا آصالن، مربی بدنســاز 

سرخپوشان تمرینات انفرادی خود را آغاز کردند.
این بازیکنان با دســتور مصطفی دنیزلی و برای رســیدن به شرایط 
آمادگی در مدت ســه روز تعطیلــی تمرینات بازیکنــان، تمرینات 
اختصاصی و بدنسازی را در ورزشــگاه بنیان دیزل آغاز خواهند کرد و 

بزودی به تمرینات گروهی تیم اضافه می شوند.

سجاد آقایی دوباره مصدوم شد
ورزش: تمرین نوبت صبح دیروز استقالل در زمین چمن مجموعه ورزشی 
تهرانسر برگزار شد. استقاللی ها دراین جلسه تمرینی، زیرنظر استراماچونی 
بیشتر به کارهای تاکتیکی و انجام فوتبال درون  تیمی پرداختند.همچنین 
سجاد آقایی که در تمرین روز دوشنبه دچار مصدومیت شده بود، دوباره 
مصدوم شد و به همین دلیل با نظر کادرپزشکی تمرین نکرد. مصدومیت 

این بازیکن از ناحیه مچ پا بوده است.

 بازی با قطر برای پس گرفتن 
آقای گلی فوتسال جهان

ورزش: پس از اظهارات وحید شمسایی در برنامه عصر جدید و اینکه 
قول داد این عنوان را از ستاره برزیلی فوتسال جهان پس بگیرد از دو 
تیم قطر و تاجیکستان برای حضور در ایران دعوت شده است که تاکنون 
حضور قطر قطعی شده و تاجیکســتانی ها در این باره نظر قطعی خود 
را اعالم نکرده اند. این دو بازی قرار است در شهریور ماه برگزار شود و 

پس از قطعی شدن حضور دو تیم، تاریخ آن هم مشخص خواهد شد.

حضور فروزان در استقالل منتفی است
ورزش: در روزهای گذشته شایعات زیادی در مورد بازگشت محسن 
فروزان به جمع اســتقاللی ها مطرح شــده و این موضوع در شرایطی 
عنوان شــد که در اواخر فصل گذشــته فروزان با حکم کمیته اخالق 
فرصت حضور در ادامه مسابقات را پیدا نکرد. با این وجود جواد زرینچه 
سرپرست تیم فوتبال استقالل در گفت و گو با فارس اعالم کرد که بحث 
حضور فروزان در استقالل شایعه است و اگر هم بحثی بود منتفی شد 

اگر چه باشگاه درصدد جذب یک دروازه بان دیگر خواهد بود.

 فیورنتینا هم خواهان 
دروازه بان پرسپولیس شد

ورزش: در حالی که طبق اعالم رســانه های ایتالیایی، باشگاه تورینو 
خواهان به خدمت گرفتن علیرضا بیرانونــد دروازه بان ملی پوش تیم 
پرسپولیس شده اما یک باشــگاه ایتالیایی دیگر هم بی میل نیست تا 
این دروازه بان ایرانی را به خدمت بگیرد. یک ایجنت ایتالیایی که این 
روزها پیگیر کارهای بیرانوند در این کشور است صحبت هایی با باشگاه 
فیورنتینا داشته و احتماالً پیشنهاد رســمی این باشگاه هم بزودی به 

دست ایجنت این دروازه بان خواهد رسید.

چشمی بازیکن االهلی قطر شد
ورزش: نشریه الرایه قطر مدعی شد که مدافع سابق استقالل با االهلی 
قطر قرارداد امضا کرده است. نشریه »الرایه« قطر در چاپ دیروز مدعی 
شد که روزبه چشمی، مدافع سابق استقالل با االهلی قرارداد امضا کرده 
است. این نشریه قطری به مناسبت جذب هرنان پرز، مدافع پاراگوئه ای 
در االهلی نوشت: هرنان پرز، مدافع اسپانیول جدیدترین خرید االهلی 
بعد از امضای قرارداد با نبیل الزهر مراکشــی، دیامی سنگالی و روزبه 
چشمی ایرانی است. و البته باشــگاه االهلی قرارداد امید ابراهیمی را 

نیز تجدید کرد.

شرط یک میلیون دالری عرب برای علیپور
ورزش: باشگاه اوفای روسیه پیشنهاد اغوا کننده ای را برای جذب علی 
علیپور به باشگاه پرسپولیس اعالم کرده است تا مهاجم تیم ملی فوتبال 
ایران را با قراردادی ســه ســاله به خدمت بگیرد. در صورت پیوستن 
علیپور به این تیم روســی حــدود 800 هزار دالر برای پرســپولیس 
درآمدزایی خواهد داشت. مدیرعامل پرســپولیس به بازیکن تیمش 
اعالم کرد تا روز دوشنبه 7 مرداد اگر پیشنهاد خارجی به باشگاه ارائه 
شــود که بابت جدایی این بازیکن یک میلیون دالر نقد به پرسپولیس 

پرداخت کنند مجوز جدایی او را صادر خواهند کرد. 

غالمپور رسمًا استقاللی شد
ورزش: مربی دروازه  بانان، اعضای کادر پزشکی و تدارکات استقالل 
دیروز با حضور در ساختمان این باشــگاه، قراردادشان را امضا کردند. 
بهزاد غالمپــور، مربی دروازه بان های اســتقالل دیروز بــا حضور در 
ساختمان باشگاه اســتقالل قرارداد خود با آبی پوشــان را به صورت 
رســمی امضا کرد. همچنین اعضای کادر پزشــکی و کادر تدارکات 
اســتقالل نیز با حضور در باشــگاه قرارداد خود برای فصل پیش رو را 

به امضا رساندند. 

باقری خیال همه آبی ها را راحت کرد
ورزش: هافبک دفاعی استقالل با اضافه شــدن به تمرینات گروهی 
نگرانی ها را در مورد این تیم به طور کامل برطرف کرد. فرشید باقری 
که چند روزی است به تمرینات استقالل اضافه شده است از دیروز در 
تمرین گروهی شرکت کرد تا مشخص شود مشکلی برای شروع فصل 
ندارد. با توجه به اینکه علی کریمی هم برای تمدید قرارداد با استقالل 
به توافق نهایی رسیده است، پســت هافبک دفاعی این تیم تکمیل به 
نظر می رسد و بعید است آبی ها نیاز به جذب بازیکن جدید در این پست 

داشته باشند.

منهای فوتبال

تأیید انتقال کوراش به فدراسیون جودو 
ورزش: در سال های گذشــته کوراش زیر نظر فدراسیون جودو پیگیر 
فعالیت های خود بود اما از روز گذشته و با ابالغ وزارت ورزش، کوراش تحت 
پوشش فدراسیون ووشو به تمام فعالیت های خود ادامه خواهد داد. این 
جا به جایی از سوی فدراسیون جهانی کوراش نیز تأیید شده است. حیدر 
فرمان رئیس این فدراسیون به صورت رسمی این اقدام را تأیید کرده است. 
کوراش از جمله رشته های حاضر در بازی های آسیایی است که در جاکارتا 
یک مدال طال برای کاروان ایران به همراه داشت. برای کوراش در بازی های 

آسیایی آینده 15 مدال طال در نظر گرفته شده است.

مسابقات شنای قهرمانی جهان؛
شناگر ایران به فینال ۱۰۰ متر آزاد نرسید

ورزش: مسابقات شنای قهرمانی جهان کره جنوبی از روز یکشنبه )30 تیر 
1398( در شهر گوانگژو آغاز شد. این رقابت ها با حضور دو شناگر از ایران تا 

ششم مرداد 1398 پیگیری خواهد شد.
بنیامین قره حسنلو و علیرضا یاوری دو نماینده شنای ایران در این دوره از 
رقابت ها هستند که قره حسنلو دیروز  در ماده 100 متر آزاد به آب زد. شناگر 
ایران 100 متر را در زمان 51 ثانیه و 49 صدم ثانیه شنا کرد و به کار خود 
پایان داد.این شناگر در مرحله مقدماتی که 120 نفر حضور داشتند، در رده 
66 قرار گرفت و از راهیابی به فینال بازماند.در روز ششم و پایانی مسابقات 
شنای این دوره از رقابت ها بنیامین قره حسنلو در ماده 50 متر آزاد و علیرضا 

یاوری در 100 متر پروانه به آب می زنند.

 خواهران منصوریان
پیروز رقابت های انتخابی تیم ملی

ورزش: رقابت های انتخابی تیم ملی ووشو زنان ایران، دیروز در دو بخش 
ســاندا و تالو در آکادمی ووشو برگزار شــد و خواهران منصوریان، پیروز 
رقابت های انتخابی تیم ملی شدند. ساندا کاران راه یافته به اردو، سه مرتبه 
برابر یکدیگر قرار می گیرند و هر ورزشکاری که به دو پیروزی دست یابد به 
عنوان نفر فیکس وزن خود انتخاب می شود.تیم ملی ووشو ایران، مسابقات 
قهرمانی جهان را پیش روی دارد. پیکارهای قهرمانی جهان، اواخر مهرماه 

به میزبانی چین و در شهر شانگهای برگزار می شود.

 ترکیب آزادکاران اعزامی
به رقابت های جهانی 

ورزش: رقابت های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان روزهای 7 تا 9 
مردادماه در شهر صوفیه بلغارستان برگزار می شود که ترکیب تیم ایران در 

این مسابقات به شرح زیر اعالم شد:
45 کیلوگرم: علی عرب

48 کیلوگرم: رحمان عموزاد
51 کیلوگرم: علی قلی زادگان

55 کیلوگرم: مهدی ویسی
60 کیلوگرم: عرفان الهی

65 کیلوگرم: امیرحسین متقی
71 کیلوگرم: ابوالفضل ولی پور

80 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور
92 کیلوگرم: سهیل یوسفی
110 کیلوگرم: ساالر حبیبی

دانشگاه آزاد اسالمی، صدرنشین لیگ برتر 
دوچرخه سواری

ورزش: مسابقات دومین مرحله لیگ برتر پیست آقایان در پیست مجموعه 
ورزشی آزادی تهران برگزار شد و 50 رکابزن ازهشت تیم در 10 ماده رقابت 
خود را برگزار کردند. در پایان این مرحله دانشگاه آزاد اسالمی اول شد ، 
سپاهان اصفهان دوم شد و پیشگامان کویر یزد مقام سوم را از آن خود کرد.

ایران در قزاقستان اسکواش راه اندازی می کند
ورزش: نماینده فدراسیون اســکواش ایران در قزاقستان با  مسئوالن 
ورزش این کشور با هدف راه اندازی اسکواش و  پدل و راکتبال در آن کشور 
و ایجاد تشکیالت رسمی آن، دیدار و گفت و گو کرد. احمد تجری نماینده 
اسکواش ایران با مسئوالن کمیته گردشگری و سریک ساپایو از مسئوالن 
وزارت فرهنگ و ورزش قزاقستان و  دیگر کارشناسان ورزش در آلماتی به 

توافقاتی دست یافت.

 برنامه بازی های تیم ملی بسکتبال 
در انتخابی کاپ آسیا 

ورزش: فدراسیون بسکتبال آسیا برنامه بازی های تیم ها برای حضور در 
سه پنجره انتخابی رقابت های آسیا کاپ 2021 را منتشر کرد. به این ترتیب 
تیم ملی ایران در این رقابت ها در گروه E با تیم های عربستان، سوریه و 
قطر همگروه است که برنامه بازی های ایران در سه پنجره این مسابقات 

به شرح زیر است:
مرحله نخست )از دوشنبه 28 بهمن 1398 تا سه  شنبه 6 اسفند(

پنجشنبه یکم اسفند ماه: ایران - سوریه
یکشنبه 4 اسفند ماه: ایران - قطر

مرحله دوم )از دوشنبه 3 آذر 1399 تا سه  شنبه 11 آذر(
جمعه 7 آذر ماه: ایران - عربستان

دوشنبه 10 آذر ماه: ایران - سوریه
مرحله سوم )از دوشنبه 27 بهمن 1399 تا سه  شنبه 5 اسفند(

پنجشنبه 30 بهمن: قطر - ایران
یکشنبه 3 اسفند: عربستان - ایران

طبق برنامه این مســابقات، دو تیم برتر هر گروه به صورت مستقیم راهی 
مسابقات کاپ آسیا شده و سپس تیم های سوم هر گروه در مرحله پلی آف به 

مصاف یکدیگر می روند تا چهار تیم راهی مسابقات کاپ آسیا 2021 شوند.

 شرط مرادی برای همکاری 
با فدراسیون وزنه  برداری 

ورزش: رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: شرط تعامل و همکاری کسانی 
که می خواهند به وزنه برداری کمک کنند در وهله نخست از خودگذشتگی 
است چرا که خانواده وزنه برداری به بلوغ رسیده و باید خالصانه کار کرد.

مرادی در ادامه گفت: در تالشیم تا با همکاری »بنیاد برکت« تفاهم نامه ای 
به امضا برسانیم که در گام نخست استان های کم برخوردار را صاحب خانه 
وزنه برداری کنیم و در ادامه این خانه ها را به تمام استان های ایران گسترش 
دهیم. خانه وزنه برداری برای هر استانی ایجاد می شود اما هیچ هزینه ای 
برای وزارت ورزش ندارد و تنها با تعامل فدراسیون و بنیاد برکت این کار 

انجام خواهد شد.

از پیراهن های ۱۰ باشگاه بزرگ اروپایی برای فصل آینده رونمایی شد

بازارداغتنپوشستارهها
امیرمحمد سلطان پور: این روزها رونمایی از لباسی که باشگاه ها در هر فصل جدید خود می پوشند، به یکی از جذاب ترین 
بخش ها برای هواداران در پیش فصل تبدیل شده است. بهتر است این جوری گفته شود که کافی نیست باشگاهی که از آن 
طرفداری می کنید، فقط فوتبال خوبی را به نمایش بگذارد، بلکه باید لباس زیبایی نیز موقع این خوب بازی کردن به تن داشته 
باشد! در این قسمت از تجارت، سرمایه هنگفتی نیز نهفته و باشگاه ها با بستن قراردادهای چند ده یا چند 100 میلیون دالری 
با شرکت های بزرگ تولیدکننده پوشاک ورزشی، طرفداران خود را برای خرید این پیراهن ها ترغیب می کنند. درآستانه آغاز 

فصل 20-2019 به پیراهن جدید بزرگ ترین باشگاه های اروپایی نگاهی می اندازیم:

 اقدام عجیب مس 
پیش از شروع جام باشگاه های آسیا

ورزش: تیم فوتسال مس ســونگون نماینده ایران در جام 
باشگاه های آسیا از 16 تا 26 مردادماه در این مسابقات که در 
تایلند برگزار می شود شرکت می کند. تیم مس که هم اکنون 
در لیگ برتر شــرایط چندان خوبی نــدارد برای بازی های 
فوتسال باشگاه های آســیا نیز روی نام پدیده دو فصل قبل 

فوتسال ایران قلم قرمز کشیده است.
 توحید لطفی بهترین بازیکن نخستین دوره فوتسال جوانان 
آسیا که دو سال پیش در جمع ســه بازیکن برتر قاره کهن 
هم قرار گرفت از فهرســت این تیم برای جام باشگاه های 
آسیا کنار گذاشته شده تا ناراحتی این بازیکن را هم درپی 

داشته باشد.

بیرانوند: رؤیای بازی مقابل رونالدو را دارم
ورزش: دروازه بان تیم ملی ایران تمایل خود برای ورود به جمع 
بازیکنان شاغل در سری A ایتالیا را تأیید کرد. نشریه توتواسپورت 
تورین با مصاحبه ای که با سنگربان تیم فوتبال پرسپولیس انجام 
داده تمایل وی برای ورود به سری  A ایتالیا را تأیید کرده است.

این نشریه که جزو منابع خبری نزدیک به تیم های شهر تورین 
محسوب می شود، در گوشه  جلد خود، تصویر بیرانوند را در کنار 
جوایز فردی اش چاپ کرده و نوشــته است: بیرانوند دروازه بان 
ایرانی که پیش از این گفته بود رؤیای پوشیدن پیراهن تورینو را 
دارد حاال رؤیای بازی در دربی تورینو مقابل کریستیانو رونالدو را 
دارد و می گوید که می تواند عملکرد خوبی در لیگ فوتبال ایتالیا 
داشته باشد. توتو اسپورت به نقل از بیرانوند نوشته است: رؤیای 

بازی در دربی تورین مقابل کریستیانو رونالدو را دارم. 

 حمیداوی: برای هر فوتبالیستی 
حضور در مشهد افتخار است

ورزش: فرهاد حمیداوی، مالک باشگاه شهر  خودرو اعالم 
کرد، این باشــگاه برای جذب بازیکن جدید دنبال اسامی 
خاص نیست و نفراتی را به خدمت می گیرند که به تاکتیک 

ذهنی گل محمدی و کادرش بیایند. 
حمیداوی درباره جذب بازیکنی دیگر از اســتقالل تهران 
تصریح کرد: مــا دو هفته بود که بــا روح اهلل باقری مذاکره 
می کردیم. الحمــدهلل در نهایت این مذاکــرات نتیجه داد 
و قراردادی ســه ســاله با او بســتیم. افتخار ما خدمت به 
خراسان کبیر و شهر امام رضا )ع( است. فکر می کنم برای 
هر فوتبالیســتی در ایران مایه افتخار است که در مشهد به 

میدان برود.

هافبک پرسپولیس زیر تیغ جراحی
نعمتی: نگران نباشید، زود برمی گردم

ورزش: ســیامک نعمتی، هافبک تأثیرگذار پرسپولیس که 
در فصل گذشته دومین گلزن برتر سرخپوشان لقب گرفت، 
در اردوی ترکیه در برخوردی که با مهدی شــریفی داشت 
با شکستگی بینی مواجه شــد تا این روزها دور از تمرینات 
باشد. نعمتی بعد از بررسی شــرایط مصدومیت، فردا تحت 
عمل جراحی قرار خواهد گرفت و مهلت دوری او از تمرینات 
سه هفته تخمین زده شده است. هافبک پرسپولیس در این 
زمینه می گوید: بدشانسی بود و آن را به پای تقدیر می گذارم. 
اکنون هم مشکلی نیست و بعد از عمل جراحی تالش خواهم 
کرد تا هر چه زودتر به تمرینات برســم و نگرانی از این بابت 

وجود ندارد.
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فرهنگ و هنر

خبر

قزلی در گفت و گو با قدس خبر داد 
احتمال ادغام بنیاد شعر و ادبیات داستانی

خدیجه زمانیان: روز گذشته 
شــایعه ای مبنی بــر انحالل 
بنیاد شــعر و ادبیات داستانی 
در رسانه ها منتشر شد. برای 
پیگیری این خبر در تماســی 
بــا مدیرعامل بنیاد شــعر و 
ادبیات داستانی، وی این خبر 

را شایعه ای دانست که در پی یک تصمیم منتشر شده است. مهدی قزلی 
گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حال بررسی جدی برای ادغام 
سه مؤسســه مهم در معاونت فرهنگی خود است. خانه کتاب، مؤسسه 
نمایشگاه های فرهنگی ایران و بنیاد شعر و ادبیات داستانی سه مؤسسه ای 
هستند که امکان ادغام آن ها وجود دارد. عده ای ادغام مؤسسات معاونت 
فرهنگی را به انحالل بنیاد شعر و ادبیات داستانی تعبیر کرده اند، در حالی 

که موضوع اصلی، ادغام مؤسسات است نه انحالل. 
وی در پاسخ به اینکه در صورت تصمیم بر ادغام مؤسسات چه ساختارهایی 
ممکن اســت تغییر کند، اظهار بی اطالعی کرده و تغییرات ساختاری را 
منوط به تصمیم بر ادغام مؤسســات معاونت فرهنگی عنوان کرد. قزلی 
گفت: فقط می دانم شخص وزیر هم بنا بر رعایت مصالحی موافق ادغام 
این مؤسسات است و تا به حال جلساتی هم با حضور ایشان برگزار شده، 
اما از جزئیات این موضوع بی اطالعم. این اتفاق به معنی ایجاد ساختاری 
تازه است که اگر رنگ اجرا به خود بگیرد متوجه تغییرات آن خواهیم شد.

یک نویسنده کودک و نوجوان:
کتاب خوب برای بچه ها کم است

فرهنگ و هنر: یک نویسنده 
کــودک و نوجوان گفت: عدم 
تمایل ناشــران به چاپ رمان 
نوجوان سبب شده آثار ترجمه 
بیشتر خود را نشــان دهد و 
نوجوانان هم به سمت خواندن 
این آثار بروند. شاهین رهنما 

ضمن بیــان این مطلب، یکی از علت های اقبال مخاطب به آثار ترجمه 
را بی میلی ناشران به انتشار رمان های نویسندگان خودی عنوان کرد. او 
توضیح داد: شرایط فرهنگی جامعه به سمتی رفته است که کتاب های 
زرد بیش از آثار جدی و بــا ارزش در معرض دید خانواده ها قرار گرفته 
است. این آثار چون ارزان تر تولید می شوند ناشر هم به چاپ آن ها اقبال 
بیشتری نشان می دهد. توزیع این کتاب ها در بازار هم موجب افت سلیقه 

مخاطب است و هم بی اعتمادی مخاطب به نویسندگان ایرانی. 
نویسنده »چارلی« با بیان اینکه بخشی از بی میلی مخاطب به نداشتن 
توانایی نویسندگان برمی گردد، توضیح داد: بعضی از نویسندگان به دلیل 
عدم شــناخت مخاطب نوجوان و نیازهای آن ها دست به تولید و انتشار 
آثــاری می زنند که بچه ها نمی توانند نه با شــخصیت ها و نه با روایت ها 
همذات پنداری کنند؛ این ضعف و خأل، فضا را برای جوالن آثار خارجی 
فراهم می کند. به گفته رهنما، ناشــران برای دیده شــدن و چاپ آثار 
باکیفیت ایرانی تالش نمی کنند. او می گوید: ناشران چقدر تالش کرده اند 
برای آثار نویسندگان ایرانی تبلیغ کنند و یا برای کتاب ها طرح جلد خوب 

طراحی و از تصویرگران حرفه ای استفاده کنند؟
او افزود: به خاطر همین سهل انگاری و جدی نگرفتن، کتاب های زیادی 
دست مؤلفان مانده است. من چندین مجموعه شعر کودک، خردسال و 
نوجوان دارم و چون عالقه دارم این آثار به بهترین نحو و با شرایط خوبی 
منتشر شود و این اتفاق نمی افتد، آن ها را برای انتشار به ناشری نداده ام. 
امیدوارم شرایط انتشــار کتاب های کودک و نوجوان به سمتی برود که 
کتاب منتشر نشده ای در کشوی هیچ نویسنده و شاعری نباشد و شاعران 

به انتشار آثارشان رغبت داشته باشند.
رهنما معتقد اســت: همیشه نباید انتظار داشت بچه ها کتاب بخوانند و 
به مطالعه عالقه مند شــوند، باید کتاب خوب در بازار باشد چون در این 
صورت حتماً آثار خوانده می شود، اما اکنون متأسفانه کتاب خوب در بازار 

ایران کم است.

تهیه کننده سریال »پایتخت « خبرداد
خداحافظی باباپنجعلی و بازگشت دوباره بهبود

فرهنگ و هنر: الهام غفوری 
با تأیید خبر بازگشــت مهران 
احمــدی در نقــش بهبود به 
سریال »پایتخت« خداحافظی 
باباپنجعلــی، یکــی دیگر از 
شــخصیت های این سریال را 
سریال  کرد.تهیه کننده  اعالم 

»پایتخت« در گفت و گوی تلفنی با برنامه »سالم صبح بخیر« که صبح 
دیروز از شبکه سوم سیما پخش شد، از فصل جدید این سریال گفت و 
در توضیحاتی درباره بازگشت مهران احمدی به فصل ششم بیان کرد: من 

خبر بازگشت مهران احمدی را تأیید می کنم.
 در مجموعه جدید »پایتخت« دو اتفاق افتاد؛ یکی حذف باباپنجعلی و 
دیگری اضافه شدن بهبود است که موقعیت های کمیکی را رقم می زد که 
بــرای تنابنده جذاب بود و مدتی روی این تغییرات فکر می کرد. تنابنده 
در نهایت به این نتیجه رسید که برای فصل ششم کاراکتر باباپنجعلی از 
سریال خداحافظی کند و براساس نیاز قصه بهبود با بازی مهران احمدی 

باز گردد.
غفــوری درباره نحوه حذف شــخصیت باباپنجعلی و اینکه قرار اســت 
درگذشــت او در ســریال دیده شــود یا خیر، گفت: قرار نیست با فوت 
باباپنجعلی مواجه شــویم، چون سریال برای نوروز ساخته می شود، ولی 

مدتی پس از فوت او را در قصه خواهیم دید.
وی همچنین درباره خداحافظی شــخصیت باباپنجعلی هم بیان کرد: 
تنابنده چندین بار این مســئله را اعالم کرده بود و این نقش برای خود 
خمسه هم داشت تکراری می شد و شاید برایش خسته کننده هم شده 

بود.
 در واقع نمی شــد شــرایط جدیدی برای نقش به وجود آورد، چون هر 
شوخی ای که می توانســتیم برای این نقش داشته باشیم تاکنون ایجاد 
شده بود.غفوری درباره نحوه بازگشت بهبود که در قصه فوت کرده بود، 
عنوان کرد: بهبود موقعیت های کمیکی در سریال به وجود می آورد. من 
می خواستم این خبر را به صورت یک سورپرایز نگه دارم، ولی گفتم آن 
را توضیــح بدهم تا چگونگــی آن را در قصه ببینیم. وی در پایان اظهار 
کرد: پاییز پیش تولید ســریال را آغاز می کنیم و از اوایل آذر وارد مرحله 

تصویربرداری می شویم که در این مرحله همه بازیگران حضور دارند.

 فرهنگ و هنر/زهره کهندل آخرین ساخته
خسرو معصومی  با نام »کارِ کثیف« روی پرده 
به  جوانی  پسر  درباره  فیلم  قصه  سینماهاست. 
نام فرهاد است که به خاطر بیکاری و بی پولی، 
فروشنده مشروبات الکی می شود. او که التاری 
به  آمریکا  ویزای  گرفتن  برای  شده،  برنده  را 
اتفاقات  همراه خانواده اش به ترکیه می رود، اما 
و گرفتاری هایی برایش رخ می دهد که نه تنها 
در  نیز  را  ایران  به  بازگشتش  بلکه  مهاجرت، 

 هاله ای از ابهام قرار می دهد.
این فیلم با اینکه به مشکل بیکاری، مهاجرت و 
مسائل روز جامعه می پردازد، اما در گیشه، فروش 
خوبی نداشــت. با خســرو معصومی،  نویسنده، 
تهیه کننده و کارگــردان فیلم »کارِ کثیف« که 
پیش از این 14 فیلم دیگر هم ســاخته اســت، 
درباره این اثر ســینمایی و وضعیــت اکران آن 

گفت و گو کردیم که می خوانید: 

 شــما جزو فیلمســازانی هستید که 
دغدغه های اجتماعی دارید، چرا پرداختن به 
موضوعات روز اجتماعی برایتان اهمیت دارد؟

تمرکز من بیشــتر روی سینمای اجتماعی بوده 
اســت. یک زمانی ســه گانه ای دربــاره طبیعت 
ساختم؛ پس از آن سه گانه ای درباره فقر نوشتم. 
معموالً در ســه گانه ها وقتی اولی را می ســازی، 
دومی  و ســومی  هم پشــت ســرش می آیند. 
نخستین سه گانه ام درباره فقر با نام »تابو« قصه 
دختری اســت که به خاطر تنگدستی خانواده 
مجبور می شــود زن چهارم یک مرد 70 ســاله 
شود. در فیلم تابو، شخصیتی به نام جمال داشتم 
که تکمیل شده این شخصیت را در »کار کثیف« 

می بینیم.
 فرهاد دانشــجوی انصرافی رشــته حقوق است 
که زن و بچه دارد، بیکار است و بسختی گذران 
زندگی می کند، به همین دلیل به اجبار ســاقی 
شود. در این شرایط التاری را هم می برد و برای 

گرفتن ویزای آمریکا به ترکیه می رود. 
شخصیت فیلم کارکثیف، واقعی است. این پسر 
به جرم قتل غیرعمد به دلیل فروش مشــروبات 
الکلی تقلبی به 13 سال حبس محکوم شده و در 
زندان به سر می برد. جالب اینکه وی، دانشجوی 

مهندسی در دانشگاه آزاد بوده است. 

 بی اطالعی فرهاد درباره مشروبات الکلی 
در فیلم کمی  عجیب است؛ چطور پسری 
کمترین  است،  دانشگاه  دانش آموخته  که 
اطالعاتی درباره مشــروبات الکلی تقلبی 

ندارد؟
فرهاد از ســرناچاری و اکراه این کار را می پذیرد. 
صاحب باشــگاه بیلیــارد، فرهاد را به ســازنده 
عرق معرفی می کنــد. فرهاد هم چــون بیکار 
اســت، چاره ای جز قبول کار ندارد. با اینکه در 
ابتدا نمی پذیرید امــا وقتی صاحبخانه به خاطر 
اجاره های عقب افتاده به او فشار می آورد، مجبور 
به قبول این کار می شــود. چون عالقه ای به آن 
ندارد و از سر اجبار است، عالقه ای هم به کسب 

اطالع درباره مشروبات الکلی ندارد.
 تحقیقات میدانی هم برای این کار انجام 

دادید؟
بله، با چندین عرق فروش صحبت کردم که چرا 
این شغل را انتخاب کردید یا پیش از این، چکاره 
بودید؟ دنبال ریشه های ماجرا بودم. یکی از آن ها 
موبایل فــروش بوده و وقتــی از یک صاحب بار 
درباره درآمدش پرسیده، وی گفته است ماهانه 
30 میلیون درآمد دارد. همین درآمد، او را برای 
عوض کردن کارش وسوســه کرده است. چنین 

درآمدهایی وسوسه کننده است، بویژه برای کسانی 
که بیکار هستند و نمی توانند خرج زندگی شان را 
دربیاورند. من در این فیلم به جزئیات پرداختم و 
نشان دادم فرهاد چقدر زیرفشار است که مجبور 
به پذیرش این کار می شود. ضمن اینکه همه ما 
به دنبال درآمد بیشتر هستیم. شرایط اجتماعی 
بسیاری را به ســمت کارهای کثیف می کشاند. 
بیکاری و فقر، بنیان زندگی را متالشی می کند. 
هرچقدر هم سینما به این موضوعات بپردازد، کم 
اســت. اگرچه همین اندازه هم اجازه نمی دهند. 
در رســانه ملی به اســم برنامه نقد سینمایی، 
پنبه این فیلــم را می زنند. وقتی یکی مثل من 
با ســرمایه خودش، فیلم اجتماعی می سازد که 
حاکمیــت باید از آن دفاع کند، در رســانه ملی 
این فیلم را تخریب می کنند؛ چقدر انگیزه برای 
کار بعدی اش می ماند؟ هر ساله فروش مشروبات 
الکلی دست ســاز تقلبی، قربانیــان زیادی را در 
کشورمان می گیرد. باید پیشگیری قبل از درمان 

کرد؛ سینما باید به این مسائل بپردازد. 

 با وجود حساســیت هایی کــه درباره 
موضوع مصرف مشروبات الکلی و ممنوعیت 
آن در کشور ما وجود دارد، چطور جرئت و  
جسارت ساخت چنین فیلمی  را پیدا کردید، 

نگران نبودید به مرحله اکران نرسد؟
اســم اول فیلم »عرق ســگی« بود، ولی وقتی 
فیلم نامه را برای گرفتن مجوز ساخت بردم، بدون 
اینکه فیلم نامه را بخوانند با دیدن اسم آن گفتند، 
در اولویت کار ما نیست و خط قرمز است. همانجا 
گفتم: اگر اســمش را »کار کثیف« بگذارم چه؟ 
گفتند: خوب است. من هم فیلم نامه را دور زدم 
تا مجوز ســاخت بگیرد. برخی که فیلم را دیدند 
فکر می کردند من در فیلم گفته ام، خانواده فرهاد 
بــه خاطر کار او دارند تقاص پس می دهند، ولی 
حرف من این نیست. حرفم این است که شرایط 
نابســامان اجتماعی، این خانــواده را به پرتگاه 
نابودی کشانده است و سبب شده زندگی آن ها 

از هم بپاشد. 

 

 پایان فیلم هم شــخصیت فیلم در دام 
قضاوت گری گرفتار می شــود و این پایانی 
غافلگیرکننده است، درباره پایانبندی کار 

هم توضیح می دهید؟
با توجه به پیشینه ای که مخاطب از شخصیت های 
فیلم داشت، می خواستم فیلم نامه را غافلگیرانه به 
پایان برسانم تا درام شکل تراژیک بگیرد. فرهاد 
به زنش می گفــت به خاطر فروش عرق تقلبی و 
کشته شدن چند نفر نمی تواند به ایران برگردد، 
چون یکراســت به زندان مــی رود، در حالی که 
زنش می خواســت حتماً برگردد. من این فیلم 
را ساختم که آقای روحانی عذاب وجدان بگیرد. 
ایشان با شعار کلید آمد و به مردم قول گشایش 
مشکالتشان را داد، اما به وعده هایش عمل نکرد.

  این فیلم در شرایط خوبی اکران نشد 
و حدود دو سال پس از ساخت، روی پرده 
و  اکران  تأخیر در  دلیل  ســینماها رفت؛ 

شرایط بد اکران فیلم چه بود؟
شروع فیلم برداری این فیلم سال 95 بود و سال 
96 کارهای فنی آن انجام شــد و به جشــنواره 
همان سال رسید. در واقع فیلم با یک سال و نیم 
تأخیر اکران شــد. چرخه اکران داستان عجیبی 
دارد، اینکه چرا برای سینمای اجتماعی شرایطی 

فراهم می شود که مردم رغبتی به تماشای آن ها 
پیدا نکنند. سینما آزادی را به ما دادند که پوستر 
فیلم هم روی بیلبورد بزرگی زده شــده بود. در 
این سینما دو هفته اکران به ما دادند، ولی فقط 
14 سانس داشتیم، یعنی روزی یک سانس. این 
یعنی ضربه زدن بــه یک فیلم، یعنی فاجعه. به 
شما ســینما می دهند، ولی یک سانس در روز 
می دهند. بعد می گویند به شما سینما آزادی را 
دادیم. مردم نمی دانند چه اتفاقاتی پشــت پرده 
می افتد. در 14 روز که می توانســتم هر روز پنج 
ســانس داشته باشــم روزی یک سانس به این 
فیلم دادند، فیلم های زهرمــاری که روزی پنج 
سانس دارند فروششان با فیلم های اجتماعی قابل 
قیاس نیست. می بینید مافیای اکران برای اینکه 
بخواهد فیلمی  را له کند از چه ابزارهایی استفاده 
می کند و چطور می توانند سرتان را با پنبه ببرند. 
می گویند به شــما اکران دادیم تــا دهانتان را 
ببندد، ولی به یک فیلم 130 ســینما می دهند 
و به دیگری 20 ســینما؛ مــردم این ماجراها را 
نمی دانند. اینجا بازنده، سینمای اجتماعی است، 
ســینمایی که می تواند راه گشا و گره گشا باشد، 

ولی مسئوالن فکری برای این ماجرا نمی کنند.

 ساختن فیلم اجتماعی در شرایطی که 
حامی  ندارد و فیلمسازان با سنگ اندازی های 
بسیاری مواجهند کار بسیار دشواری است؛ 
شــما در کارنامه کاریتان فیلمی  هم دارید 
که فروش بســیار خوبی داشته، اما چرا با 
دست های خالی و نداشتن بودجه و حامی، 

همچنان فیلم اجتماعی می سازید؟
به نظر شما ســاختن فیلمی  مانند پر پرواز برای 
من ســخت اســت؟ مثل آب خوردن است. این 
فیلــم در زمانی که بلیت ســینما 1200 تومان 
بــود، حدود 200 میلیون تومــان فروخت. مگر 
ســاختن چنین فیلمی  برای من سخت است؟ 
ساختن فیلمی  که در گیشه، میلیاردی بفروشد 
برایم مثل آب خوردن اســت، ولی چنین کاری 
نمی کنــم. کما اینکه گفتم پر پــرواز هم فرزند 

ناخلف من اســت، چون معتقــدم نمی توان با 
ســینما کاســبی کرد. در حوزه ســینما، فیلم 
جدیدتان باید نسبت به کار قبلی تان برجسته تر 
باشد. بسیاری از سینماگران برجسته و خوشنام 
کشورمان، سینما را به پول نفروختند، کما اینکه 
زندگیشــان با سختی می گذرد و هنوز مستأجر 
هســتند، ولی جزو ســینماگران برجسته این 
کشورند. به نظرم بنیاد سینمایی فارابی می تواند 
کارگروهی تشــکیل بدهد و از سینماگرانی که 
در حوزه ســینمای اجتماعــی کار می کنند یا 
فیلم هایشــان در خارج از مرزها خریدار دارد یا 
حرف تازه ای برای سینمای ایران دارند، حمایت 
کند، در حالی که اکنون این حمایت وجود ندارد.

 برای اکران بین المللــی این فیلم هم 
برنامه ای دارید و فکر می کنید که این فیلم 
بازار فروشی در کشورهای خارجی داشته 

باشد؟
پیگیــر این موضوع هســتیم. مســئول پخش 
بین المللــی فیلم هم با چینی هــا مذاکره کرده 
است. گرچه مبلغ خرید، پایین است اما اشکالی 
ندارد، چون ســینمای ایران به مردم کشورهای 
دیگر معرفی می شود. بنا داریم این فیلم در ترکیه 
هم نمایش داده شــود، چون بخشی از لوکیشن 

فیلم در ترکیه است. 

 در فیلم کار کثیف لوکیشن فقیر نیست و 
غنی است؛ همچنین پالن های زیبایی در کار 
می بینیم، حتی تصاویر کلوزآپ کم است، 
برخالف فیلم هــای ارزان قیمت آپارتمانی 
که بسیاری از فیلمسازان اجتماعی به آن 
رو آورده اند؛ درباره لوکیشــن هم نکته ای 

دارید؟
جالب اســت بدانید ما بعضی از لوکیشــن ها را 
به هم دوختیم، مثاًل روبه روی خانه آن عرق ساز، 
دریاچــه ای وجــود نداشــت ولی به شــیوه ای 
تصویربرداری کردیم که دریاچه را به آن لوکیشن 

بدوزیم؛ در واقع جغرافیای فیلم را ساختیم.

برش

مافیای اکران برای اینکه بخواهد 
به  می گوید  کند،  له  را  فیلمی  
شما اکران دادیم تا دهانتان را 
 130 فیلم  یک  به  ولی  ببندد، 
سینما می دهد و به دیگری 20 
را  ماجراها  این  مردم  سینما؛ 

نمی دانند

 نخستین هفته مرداد ماه و فیلم های سینمایی تلویزیون

از »مهمان مامان« تا »جاده آرلینگتون«
فرهنگ و هنر: دوستداران سینمای دفاع مقدس 
ساعت 23 امشب می توانند فیلم سینمایی »تنگه 
ابوقریب« به کارگردانی بهرام توکلی را از شــبکه 
یک سیما تماشــا کنند.این فیلم روایتی است از 
دفاع گردان عمار یاسر لشکر 27 محمد رسول اهلل 
در برابر لشکرکشی رژیم بعث برای عبور از تنگه 
راهبردی ابوُقَریب و حمله به َفّکه و شــرهانی در 
روزهای پایانِی جنگ. عراقی ها باید از ســد یک 

پایگاه که شکل تنگه است عبور کنند که ....
جواد عزتی، حمیدرضا آذرنگ، امیر جدیدی، علی 
سلیمانی و مهدی پاکدل در فیلم سینمایی »تنگه 
ابوقریب« ایفای نقــش کرده اند. همچنین فیلم 
سینمایی »پس از توفان« به کارگردانی هیروکازو 
کوریدا، جمعه ساعت 16 از همین شبکه پخش 
خواهد شد.در این فیلم با بازی هیروشی آبه، یوکو 
ماکی و ساتومی کوبایاشــی خواهیم دید: ریوتو 
نویسنده ناموفقی اســت که رمان هایش با اقبال 
عمومی روبه رو نیســت و در نتیجه از این شغل 
درآمد کافی بدســت نمــی آورد؛ در نتیجه برای 
گذران زندگی به عنوان کارآگاه خصوصی فعالیت 
می کند. همســرش کیوکو کــه از این وضعیت 
ناراضی است از او جدا می شود. ریوتو برای اینکه 
بتواند گهگاهی پسرش را ببیند باید هزینه های 

پســرش را بپردازد ولی تــوان پرداخت این پول 
را ندارد... .شــبکه دو در تعطیالت آخر هفته دو 
فیلم »حاال می بینــی« به کارگردانی جان ام چو 
را ســاعت 1:30 بامداد و »هواپیماهای کاغذی« 
بــه کارگردانی رابرت کانولی را ســاعت ۸ صبح 
امروز پخش می کند.فردا فیلم سینمایی »ماجرای 
نیمروز« به کارگردانی محمدحســین مهدویان، 
ســاعت 1:30 بامداد از شــبکه دو سیما پخش 
خواهد شد. فیلم به ترورهای سال 1360 به دست 
منافقین می پردازد. این درگیری ها پس از برکناری 
ابوالحسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهور توسط 
مجلس شورای اسالمی شدت می گیرند. مهرداد 
صدیقیان، احمد مهرانفر، هادی حجازی فر، مهدی 
زمین پــرداز و لیندا کیانی در »ماجرای نیمروز« 

بازی کرده اند.
فردا همچنین فیلم تلویزیونــی »ریون، ناقالی 
کوچولو« به کارگردانی اوته فان مونشــو پوهل، 
ســاعت ۸ از شــبکه دو ســیما پخش خواهد 
شد.شبکه سه سیما امروز فیلم سینمایی »تعقیب 
سایه ها« به کارگردانی علی شاه حاتمی را ساعت 
10 و فیلم سینمایی »ســوارکار« به کارگردانی 
کلوهه ژائو را ساعت 24 پخش می کند.»معراجی 
ها« به کارگردانی مسعود ده نمکی، فردا ساعت 

14:30 از شــبکه سه ســیما پخش می شود. در 
این فیلم خواهید دید: محمد، جوانی اســت که 
شــوق رفتن به جبهه را دارد اما با مخالفت های 
سرسختانه پدرش مواجه می شود و پدر برای رفتن 
او به جبهه شرط های عجیب و غریب می گذارد تا 
اینکه محمد شبانه از خانه فرار کرده و به جبهه 
می رود و پدر بــرای بازگرداندن او راهی منطقه 

می شود و....
اکبــر عبدی، مهران رجبــی و دانیال عبادی در 
این فیلم بازی کرده اند.همچنین فیلم سینمایی 
»نفوذی« به کارگردانــی احمد کاوری و مهدی 
فیوضی، ساعت 19 فردا از شبکه سه سیما پخش 
می شود. امیر جعفری، جمشید هاشم پور و نسرین 

مقانلو در این فیلم بازی کرده اند.
اما شبکه چهار برای امروز سینمایی »مسیر سبز« 
به کارگردانی فرانک دارابونت را در برنامه خود قرار 
داده است که ساعت 10:30 می توانید این فیلم را 
با بازی تام هنکس و مایکل کالرک دانکن ببینید.

این شــبکه امروز »مهمان مامان« به کارگردانی 
داریوش مهرجویی را ساعت 21 روی آنتن می برد. 
گالب آدینه، حســن پورشیرازی، پارسا پیروزفر، 
امین حیایی، فریده سپاه منصور و نسرین مقانلو 
در فیلم سینمایی »مهمان مامان« نقش آفرینی 

کرده اند.فیلم ســینمایی »مســیر ایرلندی« به 
کارگردانی کن لوچ، فردا ساعت 21 از شبکه چهار 
روی آنتن می رود. فیلم سینمایی »دزد عروسک 
ها« به کارگردانی محمدرضا هنرمند، پنجشنبه 
ساعت 13:30 از شبکه پنج سیما پخش می شود.

آزیتا حاجیان، رسول نجفیان، مهراوه شریفی نیا، 
منوچهر آذری، اکبر عبدی و آزیتا الچینی در آن 
ایفای نقــش کرده اند.همچنین »کتاب جنگل« 
به کارگردانی جان فاوارو با بازی نیل ســتی، بیل 
مــورای و بن کینگزلی، جمعه 4 مرداد ســاعت 
۸:30 و فیلم سینمایی »مسافر کونگ فوکار« به 
کارگردانی یان فنگ ژانگ، جمعه 4 مرداد ساعت 

13:30 از شبکه پنج به نمایش درمی آیند.

شبکه افق هم فردا دو فیلم در جدول برنامه های 
خــود قرار داده اســت: »جــاده آرلینگتون« به 
کارگردانی جف بریجز، ساعت 10 و »سیانور« به 

کارگردانی بهروز شعیبی، ساعت 17.
داستان »سیانور« در دهه 1350 می گذرد. امیر 
و هما که عضو ســازمان مجاهدین خلق پیش از 
انقالب اســالمی بوده اند پس از مدتی یکدیگر را 
می یابند، در حالی که یک انتخاب بیشتر ندارند؛ 
ادامه همکاری با این سازمان و در نهایت بلعیدن 

سیانور یا زندگی و ...
مهدی هاشــمی، هانیه توسلی، بابک حمیدیان، 
بهنوش طباطبایی و پدرام شریفی در این فیلم به 

ایفای نقش پرداخته اند.

 ایبنا    سیدعلی صالحی، در یادداشتی از توسعه 
پدیده نامبارک قاچاق کتــاب و تضییع حقوق 
مؤلفان و ناشران انتقاد کرد. در این یادداشت در 
ادامه آمده است: در سال های دور و ادوارِ حروف 
سربی، که نشر یک صفحه تسلیت 
و تبلیغ و ترانه، بسیار پرهزینه 
بود، قاچاق کتاب ابداً عقالنی 
نبود. هرکســی زورش به 

این بار گران نمی رسید.
امکاناِت صنعتی  اما ورود   
از نرم افزار تا ســخت افزار آن، 
موجب تأسیس چاپخانه های 
خانگی در حجم و وسعتی 
معمولی شد. چاپ و نشر 
زیرزمینی)به اصطالح( 

ذره ذره و گام بــه گام فربه و مکرر و فراگیر... همه 
سنت را زنده  زنده بلعید. 

تمام شد! ســهولِت کار، مســیر قاچاق کلمه و 
کتاب را کاماًل مهیا کرده بود. همه وسایل ولنگ  
وازصنعتِ  حروف چینی، فیلــم و زینک، چاپ و 
صحافی، جمع شده بود در یک ماشیِن تولید که 
اتاقکی را بس بود؛ موجود زنده ای جای چندین 
شــغل و شــاغل را مصادره کرده بود؛ آن هم با 

سرعتی کاماًل به صرفه...!
تمام شد! فتنه قاچاق شروع شده بود و می دیدی 
کپــی و تکثیــر کار و کلمات چنــان حرفه ای 
انجام گرفته اســت که نخســت به ناشــر خود 
شــک می کردی، اما اندک اندک دســِت دنائت 
و پای قاچاقچی به میان می آمد. کارشناســان و 
کارکشتگان، ذره بین به  دست، همه تفاوت های 

چاپ متقلب با چاپ ناشــر محترم را نشــانت 
می دادند: عطف کتاب، ریختگِی حروف، جنس 
کاغــذ، نوع صحافــی و... ده ها تفاوت بســیار 
ظریف، ریــز و حتی غیرقابل انــکار. قاچاق به 
مدد تکنولوژی، پرســرعت، ســهل، کم خطا و 

ُمفت است.
 توزیع در شهرستان ها و فروشگاه های زنجیره ای 
معروف بــه »پیاده رو«؛ بویژه شــیفِت عصر که 
مأموران »ســد معبر« و شــهرداری از ساعاِت 
وظیفه رسمی عبور کرده اند.وی در ادامه نوشته 
است: ناشر و مؤلف قادر به کشِف قاچاق و داللِت 
دالل نیســت. می بینی هی کتــاِب تو حتی در 
هرات و باکو و دوشنبه و سلیمانیه و اقلیم فروش 
می رود اما 500 نســخه چاپ نخست آن تمام 
نمی شود. شغل شنیعی که موجِب بی اعتمادی 

میان ناشر و نویسنده می شود. داللِی مخفی کارانه 
کتاب و کلمه... که حیثیت شاعر، مؤلف، مترجم 

و محقق را بر باد می دهد. 
حریصاِن دروغگویی که دست در جیب ناشران 
دارند و کمر اقتصاِد کتاب را می شکنند. درست 
اســت که مفری به نام شــبکه های اینترنتی، تا 
حدودی به یاری آمده اســت، اما لمس و حس 
و حضور کتاب، جهــان دلپذیر دیگری دارد که 
هیچ جانشین الیقی نخواهد داشت. یادآوری این 
نکته نیز الزم به نظر می رســد که دستفروشاِن 
نیازمند –در حوزه کتاب- هیچ نقشــی در این 
نابکاری ندارند. قصه الصحف امروز و قاچاق کلمه، 
اهالی قلمی را که چشم  به راهِ »نان نوشتن«اند، 
ناامید کرده است و دردآورتر... اندوه ناشرانی است 
که همواره در نگرانِی ورشکستگی به سر می برند. 

وقتی کتابت در هرات و سلیمانیه 
فروش می رود اما 500 نسخه 
نخست آن تمام نمی شود

قاچاق کلمات!

کتا ب

آخرهفته با تلویزیون

گفت و گو با خسرو معصومی، کارگردان فیلم »کارِ کثیف«

 مافیای  اکران
 سرفیلم ها را با پنبه می برد
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