
قسِمانگلیسیها
حواشــی توقیف نفتکش انگلیسی هنوز 
در فضای مجازی به پایان نرسیده است! 
به تازگی فیلمی از صحبت های امام جمعه 
نجف منتشــر شده که حسابی در فضای 
مجازی سر و صدا کرده است. امام جمعه 
نجف در بخشی از سخنرانی اش می گوید: 
»)نمایندگان( انگلیس به عراق آمدند و ما 
را به حضرت ابوالفضل العباس)ع( قسم دادند که وساطت کنید ایرانی ها کشتی 
ما را آزاد کنند! ببینید در چه زمانی قرار داریم... ببینید شما شیعیان به کجا 

رسیدید و چه جایگاهی در جهان دارید«.

عدالتمصنوعی
االکلنگ هایــی کــه در اعتــراض بــه 
سیاســت های مهاجرتی ترامپ در میان 
مرز مکزیک و آمریکا ســاخته شده، این 
روزها سوژه داغ فضای مجازی دنیاست. 
علی علیزاده در زمینه این االکلنگ ها در 
صفحه اینستاگرامش نوشته است: »من 
شخصاً منتقد این کار هنری هستم. این 
االکلنگ آدم های دو طرف ماجرا را برابر و یکســان نشــان می دهد. فقرای 
مرزنشــین مکزیک در یک سو و افراد طبقه متوســط آمریکایی که از مرز 
دیدن می کنند به واسطه این االکلنگ با هم همبازی و دوست و انسان تصویر 

می شوند. این عدالت، عدالتی لیبرالی و غیرصادقانه و مصنوعی است«.

خدمترسانیدرسیستان
همزمــان بــا بهره بــرداری از 2 هزار و 
533 پــروژه  عمرانــی محرومیت زدایی 
سپاه در استان سیســتان و بلوچستان، 
کاربــران فضای مجازی با هشــتگ های 
#قرارگاه_قــدس و #پــروژه_2533 از 
خدمات سپاه در این منطقه نوشتند. یکی 
از کاربران دراین باره نوشته است: »430 
روستا در شهرستان چابهار سال هاست برای تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی 
از آب گودال ها یا همون هوتگ اســتفاده می کننــد. گودال های روبازی که 
غیربهداشتی هستند و چندین نفر از اهالی روستا جان خود را از دست دادند. 

حاال قرارگاه قدس از اجرایی شدن پروژه آبرسانی در روستاها خبر داد«.

آقاینبوی!اینجارامیخوانی؟
»حســین دهباشــی« در توییتر نوشته 
اســت:»آقای بهزاد نبوی، اگــر اینجا را 
می خوانــی، حــاج اصغر قندچــی مرد! 
55 ســال پیش برای این کشور کارخانه 
کامیون سازی ســاخته بود. عالیخانی و 
نیازمند پشتش ایستادند و ایران به چین 
تریلی فروخت و شما اموالش را گرفتی و 
در نتیجه اآلن از کره پراید می آوریم«. دهباشــی در ادامه به نقل از قندچی 
آورده اســت: »بعدها کمرشکن و تانک بری درست کرده بودیم که موتورش 
ماک بود، بدنه اش بنز و دیفرانسیلش چیز دیگری. برای بنی صدر توی جبهه 
ســؤال شده بود که این ها را کی درست کرده؟ گفته بودند قندچی. زنگ زد 

دعوتم کرد دفترش و گفت: باید مجسمه ات را با طال درست کنند«.

محمدتربتزادهنگران جنبه های کارشناسی ماجرا و 
یا پیامد های حذف شدن چهار صفر از پول ملی نیستیم. 
کارشناســان اقتصادی می توانند بیفتند به جان مصوبه 
دیــروز دولت و ســِر تک تِک صفرهایی که قرار اســت 
حذف شــود، بحث و تحلیل کنند. ما اآلن بیشتر نگران 
این هســتیم که به فرض اجرا شدن این مصوبه و پریدن 
صفرهای پول ملی، مردم تا چه مدت قرار اســت ســِر 
دوراهی بمانند؟ یعنی اینکه تا چند ماه یا حتی چند سال 
قرار است هر بار که یک نفر می گوید فالن چیز را 10 هزار 
تومان خریدم، بقیه از او بپرسند: 10 هزار تومِن قدیم یا 
جدید! البته می دانیم اآلن دارید توی دلتان آرزو می کنید 
که کاش همه غصه ها و دغدغه های اقتصادی و اجتماعی 
مثل همین دغدغه »قدیم یا جدید« شیرین و جالب بود 
و اگر باری را از انبوه غصه ها و نگرانی هایمان کم نمی کرد، 

دسِت کم لبخند را روی لبمان می نشاند. 
در ضمــن این را هم اضافه کنیم که اگرچه خبر تصویب 
حذف چهار صفر، ناگهانی و ناغافل منتشر شد، اما براساس 
آخرین اخبار، اجراکنندگان این مصوبه به اندازه کسی که 
خبر را منتشر کرد، دســتپاچه نیستند و به خبرنگاران 

گفته اند: حاال کو تا این مصوبه اجرا بشود!

 قضیه جدی است
حــذف صفر از پول ملی، بحث امروز و دیروز نیســت و 
حواشی اش به سال ها پیش برمی گردد. منتها هرچه تورم 
باالتر می رود، مســئوالن هم صفرهای بیشتری را برای 
حذف پول در دستور کارشان قرار می دهند! هرچند شما 
هــم احتماالً مثل ما از ماجرای حذف صفر از پول ملی و 
حواشی پیراموِن آن خسته شده اید اما از قرارِ معلوم، این 
بار قضیه جدی تر شده و کار به هیئت دولت هم کشیده 

است.
برپایه اعالم پایگاه اطالع رسانی دولت، هیئت دولت الیحه 
حذف چهار صفر از پول ملی را که توسط  بانک مرکزی 
پیشــنهاد شــده بود، تصویب کرده است. البته تصویب 
هیئت دولت مالک نیســت و اهالی بهارســتان هم باید 

درباره آن نظر بدهند.
بر اساس خواب جدیدی که بانک مرکزی برایمان دیده، 
واحد پولی کشــورمان قرار است از ریال به تومان تغییر 
کند. یعنــی هر 10 هزار ریال فعلی به یک تومان جدید 
تبدیل خواهد شــد. البته قرار نیست ریال به کلی حذف 
شود. آن طور که از شواهد پیداست، ریال جدید می خواهد 

همچنان به عنوان واحد پول خرد در کنار تومان بماند. 

 فقط 45 تومان
با همان شــدتی که کارشــناس ها و مسئوالن، بی خیال 
ماجــرای حذف چهار صفر از پول ملی هســتند و هیچ 
نظــری دربــاره اش نمی دهند، کاربــران فضای مجازی 
مشغول تحلیل و بررســی ماجرا شده اند! مثالً فهرستی 
از قیمت های احتمالی انواع و اقســام کاال و خدمات در 
روزهای پس از حذِف صفر از پول ملی منتشــر شده که 
بازخورد زیادی در این فضا داشــته اســت. بر اساس این 
فهرست، پرایدی که امروز باید حدود 50 میلیون پولش را 
بدهید 50 هزار تومان قیمت خواهد خورد! دالر می شود 
12 تومان، ســکه 400 تومان، نان یک تومان و شیر یک 
لیتری هم پنج تومان! البته کاربران فضای مجازی حتی 
پا را فراتر هم گذاشته اند. طبق بررسی آن ها، دانشجویاِن 
دانشــگاه آزاد برای هر ترم تحصیل در این دانشگاه باید 
به طور میانگیــن هزار و 500 تومان شــهریه بپردازند. 
زیبایی بینی هم چیزی حدود 8 تا 10 هزار تومان برای 

دماغ عملی ها آب می خورد. حداقــل اجاره در تهران به 
هزار تومان می رسد و حداقل حقوق کارگرهای عزیزمان 
هم می رســد به ماهی هزار و 200 تومــان. با تمام این 
تفاســیر، اما یارانه تان فقط 45 تومان خواهد بود؛ اگرچه 
که فوتبالیست های سرشناس ماهانه فقط چیزی دور و بر 

یک تا 5 میلیون تومان دستمزد خواهند گرفت! 

 ایران خودرو و سایپا چه می گویند؟
کاربران فضای مجازی البته فقط در زمینه کارشناسی و 
تحلیل سنگ تمام نگذاشته اند! اهالی توییتر طنازی شان 
هم حســابی گل کرده و جوکی نیست که با حذف صفر 
از پول ملی نساخته باشند؛ به طوری که ماجرای حذف 
چهار صفر از پول ملی تقریباً داغ ترین سوژه حال حاضر 
توییتر فارسی به حساب می آید. چون کارشناس ها را هر 
کارشان می کنیم درباره این ماجرا نظر نمی دهند، ما هم 
مجبوریم در ادامه چند نمونه از توییت های طنزی را که 

درباره الیحه بانک مرکزی منتشر شده، برایتان بیاوریم:
حذف چهار صفر از پول ملی بدون برنامه اقتصادی مثل 
اینه که مکمل بدن سازی مصرف کنی، ولی باشگاه نری... 
از ایــن به بعد به جای گم شــدن 14 تریلیون تومن ارز 
دولتی، 14میلیارد ناقابل گم میشه. مزایای دیگه ای هم 

داره که بعد براتون می گم.
نصف عمرم سر تبدیل ریال به تومن گذشت، نصف دیگه 
شــم قراره صرف »اآلن اگه چهار تا صفر از این کم بشه 

چقدر پول دارم؟« بشه.
 ولــی این حــذف چهار تــا صفر افســردگی ها رو چند 
برابرمی کنه. مثالً تا پریروز داشــتی می گفتی چرا یک 

میلیارد ندارم، اآلن باید بگی چرا 100 هزار تومن ندارم.
موجودی حســابم اآلن یه طوریه که اگه بخوان چهار تا 
صفر ازش کم کنن دو تا صفرم بدهکار می شم، باید بیان 
خودمــو ببرن...کاش دولت هر چی صفر الزم نداره بریزه 
جلوی موجودی حساب من...یعنی من 15 میلیون قرضی 
کــه از عموم گرفتم رو می تونم هــزار و 500 تومن پس 
بدم؟ خدا رو شکر این مشکلم حل شد... یادتونه قبالً برای 
خوندن پوالمون دســت روی صفراش می ذاشتیم؟ اآلن 
عالوه بر یکی باید دست روی چهار تا دیگه  هم بذاریم... 
اآلن که چهار تا صفر از پولمون کم شد مقدار داراییم رو 
می تونم با چهار رقم اعشار بگم... من می ترسم اینا چهار تا 
صفر از پول ملی کم کنن ولی ایران خودرو و سایپا حاضر 
نشــن چهار تا صفر از قیمت محصوالتشون کم کنن... 
غمگینم مثل ارز 4 هزار و 200 تومانی که یک صفر کم 

آورده برای حذف چهار صفر...!

 تا مرز  ورشکستگی
گذشــته از شوخی ها و تحلیل های مجازی اما بد نیست 
نگاهی به تجربه کشورهایی که صفر را از پولشان حذف 

کرده اند، بیندازیم:
از ســال 1۹23 تاکنون حدود 50 کشــور دنیا تصمیم 
گرفته اند واحد پولشان را با حذف صفر تقویت کنند. البته 
برخالف کاربران فضای مجازی که حذف صفر را نتیجه 
بحران اقتصادی می دانند، در میان کشورهایی که صفر را از 
پولشان حذف کرده اند حتی نام غول های اقتصادی جهان 
هم دیده می شــود. البته این غول های اقتصادی همراه با 
حذف صفر، اقدامات اقتصادی دیگری هم انجام داده اند که 
مجموع این کارها همراه با تأثیرات روانی حذف صفر در 
میان مردم، موجب شده شوک مثبتی به اقتصادشان وارد 
شود. به همین خاطر است که خیلی ها می گویند حذف 
صفر باید با پشتوانه اقتصادی صورت بگیرد، در غیر این 

صورت می تواند اقتصاد را تا مرز ورشکسته شدن هم پیش 
ببرد. منظورمان این است که هر کس گفت کاهش چهار 
صفــر از پول ملی تورم را کم می کند، بدانید اندازه نخود 

هم از اقتصاد سر در نمی آورد!
حتی اگر از پشــتوانه ها و کارهای مــوازی اقتصادی هم 
بگذریم، نگاهی به تجربه کشورهایی که پیش از این در 
این مسیر گام گذاشــته اند، نشان می دهد تبعات حذف 
صفر می تواند وحشتناک باشد. نمونه اش اینکه فروشنده ها، 
تولیدکنندگان و دالل های محترم احتماالً پس از حذف 
چهار صفر از پول ملی، قیمت هایشــان را رو به باال  گرد 
خواهند کرد که می تواند موج تورمی جدیدی ایجاد کند.

 10 بعالوه 12
تــا دهه 40 میــالدی حذف صفر از پــول ملی فقط در 
منطقه اروپا اجرا می شد. از ابتدای دهه 70 اما موج حذف 
صفر به آمریکای جنوبی رســید و تا حدود 20 سال بعد، 
کشورهای این منطقه از نظر دفعات و تعداد حذف صفر 
در دنیا رکورددار بودند. در همان ســال ها بود که برزیل 
دچار تورم بی سابقه و وحشتناکی شد. تورمی که ماهانه 
30 تا 40 درصد ارزش پول ملی برزیل را کاهش می داد. 
مسئوالن وقت برزیلی برای کنترل تورم، سه صفر از پول 
ملی را حذف کردند که البته نتیجه ای نداشــت. تورمی 
که از ســال 1۹67 آغاز شــده بود، روز به روز سنگین تر 
می شــد به طوری که برزیلی ها در 6 مرحله ، 18 صفر را 
از کنار پول ملی شان برداشتند اما هیچ وقت موفق نشدند 
تورم 2000 درصدی کشورشــان را از طریق حذف صفر 
درمان کنند. البته رکورددار حذف صفر از پول ملی، کشور 
زیمباوه است که در سال 2008 میالدی 10 صفر از پول 
ملی اش حذف کرد. این طرح به علت اینکه بدون اقدامات 
اقتصادی موازی صورت گرفت، نتیجه ای در کنترل تورم 
نداشت و این کشور مجبور شد سال بعد دوباره 12 صفر 
دیگــر از واحد پول ملی خود را حــذف کند؛ اگرچه که 
حذف 12 صفر هم دردی از اقتصاد زیمباوه را دوا نکرد!  

 ترکیه را که نجات داد
البته حذف صفر در موارد معدودی هم اقتصاد کشــورها 
را زیر و رو کرده اســت. مثــالً هلند زمانی که تورم 100 
درصــدی را تجربه کرد، در کنار تمام اقدامات اقتصادی، 
چهــار صفر را هم از واحد پول ملــی اش حذف کرد که 

حسابی نتیجه داد.
ترکیه هم یکی دیگر از کشــورهایی اســت که با حذف 
صفر، اقتصادش را از ورشکســتگی نجات داده است. در 
آغاز قرن 21، تورم طوری گریبانگیر ترکیه شده بود که 
هر یک دالر، حدود 5 میلیون لیر ارزش داشــت! در آن 
سال ها حذف 6 صفر از پول ملی ترکیه به همراه اقدامات 
اقتصادی دولت و کمک های صنــدوق بین المللی پول، 

اقتصاد ترکیه را نجات داد.
با تمام این تفاصیل اما به نظر می رسد در کشورمان هنوز 
برنامه مشخصی برای کنترل تورم به وسیله حذف صفر 
در دســتورکار قرار نگرفته و الیحه جدید بانک مرکزی 
تنها وظیفه کنترل افکار عمومی را دارد. حتی خود بانک 
مرکزی در بررسی آثار احتمالی حذف چهار صفر از پول 
ملی می گوید این کار هیچ تأثیری بر شاخص تورم نخواهد 
گذاشــت و تنها واحد ســنجش ارزش پول تغییر پیدا 
می کند! حاال مســئوالن باید پاسخ دهند که تغییر واحد 
ســنجش پول، ارزش هزینه ها و پیامدهای گاه هنگفت 
و ناجــوری که حذف صفر از پول ملــی بر گردن دولت 

می گذارد را دارد یا نه؟

نوآوریدرخودروفروشی

فؤادآگاه:پیدا کردن یک خبرمثبت و امیدوار کننده، آن هم زمانی که صنعت 
خودرو ســازی مان در بحران به سر می برد و خیلی ها معتقدند ممکن است 
خودروسازان این بار از این تنگنا جان چندان سالمی به در نبرند، خیلی هنر 
است. شاید ما چون خیلی هنرمندیم )بزنید به تخته( پس از مدت ها توانسته ایم 

یک خبر و اتفاق مثبت در زمینه نوآوری را رصد و حاال منتشر کنیم! 
شرکت معظم »ایران خودرو« از چند روز پیش، طرح فروش فوری اقساطی - 
اعتباری را توی بوق و کرنا کرد و بر اساس اطالعیه قرار شد، سایت این شرکت، 
رأس ســاعت 11 دیروز باز شود و سه محصول مختلف را عرضه کند. بخش 
نخست نوآوری و خالقیت ایران خودرو این است که در طرح فروش اقساطی، 
شما را وادار می کند تقریباً ۹0 درصد قیمت خودرو را پیشاپیش بپردازید و 
10 درصد باقیمانده را در یک قسط، آن هم سال ۹۹ بپردازید. سند خودروتان 
هم به خاطر آن 10 درصد باقیمانده در رهن باقی می ماند و حق خارج کردن 
آن را از کشــور ندارید. خودرو، ان شاءاهلل تا یکی دو ماه آینده به شما تحویل 
می شود و اگر نشد مجبورید صبر کنید تا سرانجام بشود! خب تا اینجای کار، 
فقط همان یک قســط 10 درصدی، نوآوری محسوب می شود. بخش اصلی 
نوآوری بی ســابقه ایران خودرو اما دیروز رقم خورد. ســایت رأس ساعت 11 
باز نشــد و در عوض، بندی تکمیلی به اطالعیه روز قبل اضافه شــد که آغاز 
فروش از ساعت 11 و 30 دقیقه خواهد بود! بدیهی بود که مراجعه کنندگان 
مشتاق تا نیم ساعت دیگر صبرکنند، بلکه موفق به خرید خودرو شوند. نیم 
ســاعت بعد هم اما سایت باز نشد تا مردم همچنان سِر کار بمانند و دست از 
پا درازتر مجبور شوند تلفن بخش پشتیبانی فروش اینترنتی را بترکانند: ... با 
سالم ... شما با بخش پشتیبانی تماس گرفتید... نوبت شما در صف انتظار 207 
... لطفاً منتظر بمانید...از صبر و بردباری شما متشکریم! بر فرض شما به اندازه 
من سمج و پیگیر بودید و به اندازه 207 معترض تماس گیرنده صبر کردید. 
ساعت 12 و 4۹ دقیقه سرانجام نوبتتان می شود و اپراتور فقط می گوید بله! با 
احترام می پرسید: سالم ... ببخشید ...چرا برای اطالعیه فروش 41۹3 امروز 
سایت باز نشد؟؟؟ اپراتور می گوید: شد... ساعت 12 باز شد... و قطع می کند 
و نمی شنود که شما می پرسید چرا اطالع رسانی نکرده بودید! البد به سرعت 
می رود تا دو ساعت بعد ازپایان طرح فروش، پی دی اف اطالعیه فروش 41۹3 
را اصالح کند، ساعتش را به 12 تغییر دهد و یک خودرو را هم از لیست فروش 
حذف کند و نام دو خودروی دیگر را جایش بنویسد! اکنون هم اگر به سایت 
این شــرکت مراجعه کنید، ســاعت آغاز فروش به 12 تغییر کرده و به جای 
ســه خودرو نام چهار خودرو برای فروش دیده می شود! اما همان طور که در 
تصویر می بینید گویا یک نفر یادش رفته در قسمت تاریخ، جایی که ما عالمت 
زده ایم، ســاعت آغاز طرح را تغییر دهد... حاال متوجه شــدید که نوآوری در 
سرکار گذاشتن مردم یعنی چه؟ حاال 
فهمیدید چطور می شود نوآورانه، 
حــواس همــه را از خبر 
افزایش غیرقانونی 
بعضی  قیمت 
ت  ال محصــو
منحرف کرد؟

 مجازآباد
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بازگشت به عصر برانکو

سرپرستهیئتبسکتبالخراسانرضوی
درگفتوگوباقدس:

انگیزه های مرا کشتند

مهربانینجیباست
رقیهتوسلی:داروخانه شلوغ است. 
می نشینم تا نوبتم شود. خانم سمت 
چپی، دستپاچه دارد با تلفن حرف 

می زند.
محور گفت وگویش خانه اســت. از 
حرف هایش دستم می آید زن چند 
ماهه باردار اســت و همســرش در 

نانوایی کار می کند و صاحبخانه شان کشیده روی اجاره تا مستأجرانش سه نفر 
نباشند.یاد دوران اجاره نشینی خودمان می افتم. 6 سالی که آرام و بی کشمکش 
گذشــت و انصاِف صاحبخانه درواقع اجازه داد در زمره مستأجران خوشبخت 

به حساب بیاییم.
صندوقدار نامش را صدا می زند و او با آدم پشــت تلفن خداحافظی می کند و 

من با خاطرات خوش.
می ایستد پشت باجه... اما وقت تحویل، قیمت پرداختی را که می شنود با کمی 
این پا و آن پا از مسئول پشت شیشه می پرسد، اشکالی ندارد چند ساعت دیگر 

همسرش برای بردن داروها بیاید؟
آن وقت سربه زیر و به هم ریخته از داروفروشی می زند بیرون.

زن که می رود، پدر و پسری بازی کنان وارد می شوند.
پســر می گوید: »ُخروپُف«. پــدر همان طور که دفترچــه را می گذارد روی 

پیشخوان، جمله اش را می سازد.
بعد نوبت پدر اســت که با بدجنسی می گوید: »خط فرضی« و پسر خردسال 

چشمش را می آورد بیرون که »چی؟« و با هم می خندند.
کلمه »اسکیت« را دوباره پسر انتخاب می کند و پدر هم »شخص ثالث«.

نمی دانم چه می شود که به خودم اجازه می دهم وارد بازی شان بشوم و شروع 
کنم به جمله سازی.زیر لب زمزمه می کنم: کاش شخص ثالث می دانست حرص 

و غم برای زِن باردار نانوا، سم است.پسر می گوید: »مسافر«.
من می گویم: صاحبخانه، نانوا، من و همه آدم های زنده، مسافریم.

پدر: »نجیب«.
من می گویم: مهربانی نجیب است. نجیب باشیم.

پیشنهاد: آیا دلگرم کننده نیست آقای نانوا که می آید برای بردن داروها بشنود 
وجه نسخه اش پرداخت شده است؟

مرتضیتبریزی،مهاجماستقاللدرگفتوگوباقدس:

 به حسرت قهرمانی
 پایان می دهیم

بازیکنی که صحبت از جدایی اش بود حاال با اعتماد دوباره 
استراماچونی در استقالل مانده است. صحبت از مرتضی 
تبریزی است. مهاجمی که در ذوب آهن یکه تاز خط 
آتش این تیم بود اما زمانی که به استقالل آمد دچار 
افتی فاحش شد. تبریزی البته این وضعیت را ناشی از 
بی اعتمادی ســرمربی به خودش می داند. او به دقایق 
حضورش در ترکیب اصلی اشــاره کرده و بر 
این باور اســت که اگر قدری بیشــتر در 
ترکیــب بود تعــداد گل هایش 
افزایش پیدا می کرد. تبریزی 
حاال با چهــره ای امیدوار 
در پی زدودن غبار اســت. 
او می  خواهد مرد نخســت 
تیمش در خط آتش باشــد. 
شایدهم زوجی موفق در کنار 

دیاباته.
پیشازاینکــهتمریناتترابا
استقاللدوبارهآغازکنیعدهایاز
جداییقطعیتومیگفتنداماماندی
وحاالبهنظرمیرســددرتفکرات
استراماچونیجایمحکمیدارد...

تحلیل و ته دیگ 

روزمره نگاری 

نــبــه   10 مرداد 1398
پنجشـ
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 ارزشش را دارد؟!
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حمیدرضاعرب: بازیکنی که صحبت از جدایی اش بود حاال 
با اعتماد دوباره استراماچونی در استقالل مانده است. صحبت 
از مرتضی تبریزی است. مهاجمی که در ذوب آهن یکه تاز 
خط آتش این تیم بود اما زمانی که به استقالل آمد دچار افتی 
فاحش شد. تبریزی البته این وضعیت را ناشی از بی اعتمادی 
سرمربی به خودش می داند. او به دقایق حضورش در ترکیب 
اصلی اشاره کرده و بر این باور است که اگر قدری بیشتر در 
ترکیب بود تعداد گل هایش افزایش پیدا می کرد. تبریزی 
حاال با چهره ای امیدوار در پی زدودن غبار است. او می  خواهد 
مرد نخست تیمش در خط آتش باشد. شایدهم زوجی موفق 

در کنار دیاباته.

پیش از اینکه تمریناتت را با اســتقالل دوباره آغاز 
کنی عده ای از جدایی قطعی تو می گفتند اما ماندی 
و حاال به نظر می رسد در تفکرات استراماچونی جای 

محکمی دارد.
وقتی از ذوب آهن جدا شدم و پیراهن استقالل را پوشیدم، 
قراردادی بستم که تا پایان لیگ نوزدهم اعتبار دارد. نمی دانم 
چه کسی گفته بود من جدا می شوم. همه این ها شایعه هایی 
بود که منتشر شد اما من بی توجه به آن ها خودم را آماده کردم 
تا در تمرینات شرکت کنم و فصل موفقی را رقم بزنم. باید 
تأکید کنم که نه باشگاه با من تماسی برای جدایی داشت و نه 

کسی به من زنگ زد تا بگوید باید از استقالل بروم.

آیا این ظرفیت در تو و دیاباته وجود دارد که فصل را به 
خوبی به پایان برسانید؟

دیاباته در همین مدت کوتاه ارتباط نزدیکی با بازیکنان برقرار 
کرده و همه از حضورش خوشحالند. طبیعتاً من هم با دیاباته 
ارتباط خوبی دارم. ما قصد داریم خط حمله ای پر قدرت و 

آتشین را در استقالل بسازیم.

با توجه به اینکه در کنار تیــام هم بازی کردی فکر 
می کنی دیاباته بتواند مثل او در دل هواداران جا باز 

کند؟
مامه تیام مهاجم خوبی بود اما االن نمی توانم در این رابطه 
حرف خاصی بزنم، چون نمی دانم دقیقاً سرمربی استقالل قرار 
است از دیاباته و من در چه پستی استفاده کند. باید بازی ها 
شروع شود تا بتوانیم در مورد عملکرد این مهاجم نظر بدهیم.
درباره پست بازی ات با استراماچونی صحبت کردی؟

 باور کنید فرقی ندارد من مهاجم نوک باشم یا دیاباته. 

همه ما مهاجمان، بازیکنان اســتقالل هستیم که باید 
تالش کنیم تیممان به موفقیت برسد. مهم هم نیست 

چه کسی گل زند، من یا دیاباته و یا هر بازیکن دیگری.

اما تو اساساً مهاجم نوک هستی و احتماالً این فصل 
هم با حضور دیاباته هدف اصلی هافبک ها نباشی.

زمانی کــه در ذوب آهن بازی می کــردم که دوران 
خوبی هم بود در بعضی از بازی ها مهاجم نوک بودم 
و برخی از دیدارها هــم در کناره های خط تهاجمی 
حضور داشتم. من گوش چپ و راست هم می توانم 
بازی کنم و هر جا ســرمربی صالح بداند کارم را با 

قدرت و انرژی کامــل انجام می دهم. 
اینکه کجا بازی کنم قطعاً 

به نظر ســرمربی 
بستگی دارد.

خیلی ها از عملکردت در استقالل و لیگ هجدهم 
انتقاد کردند. برای آن ها چه پاسخی داری؟

من همیشــه به منتقدان احترام گذاشــتم و اگر 
دیده باشید چندان مصاحبه نمی کنم و سعی 
می کنم با آرامش به کارم ادامه بدهم اما با 
تعداد بازی هایی که انجام دادم و دقایقی 
که در زمین حضور داشتم، آمارم مناسب 
بود. اگر بیشــتر بــازی می کــردم قطعاً 

گل های بیشتری برای استقالل می زدم.

استراماچونی در مصاحبه ای گفته بود 
فصل را با قدرت شروع می کنیم. تو هم 

همین نظر را داری؟
آقای استراماچونی درست می گوید. 
ما فصل را با قدرت آغاز می کنیم 
چون خــوب تمرین کردیم. 
ما تمرینات فشــرده ای در 
ترکیــه داشــتیم و همان 
تمرینــات درتهــران هم 
دنبال شد تا اینکه تمرینات 
به روزی یک جلسه رسید. 
در کل آماده ایــم و بــه همه 
مدعیــان اعــالم می کنیم که 
اســتقالل با هماهنگی روانه لیگ 
خواهد شد. استقالل شروعی دیدنی 

خواهد داشت.

قهرمانی در لیگ برتر یکی از 
حسرت های بزرگت بوده؟

ا ن شــاءاهلل به این حسرتم هم با 
پیراهن استقالل خاتمه خواهم 
داد و بــا قهرمانــی لیــگ دل 
میلیون ها هوادار اســتقالل 
و پــس از آن خودم شــاد 

خواهد شد.

مدعیان قهرمانی لیگ را چه تیم هایی می دانی؟
استقالل، پرسپولیس، ذوب آهن، سپاهان و تراکتور امسال 

جزو مدعیان قهرمانی هستند که شانس زیادی دارند.

فکر می کنی با اســتراماچونی و بازیکنان جدید 
بتوانید شکست قبلی در دربی را جبران کنید؟

به نظرم بعد از چند سال ناکامی پیروزی در دربی کمترین 
حق تماشاگران استقالل باشد. امیدوارم بتوانم با سالمتی و 

توان کامل در دربی حضور داشته باشم و گلزنی کنم.

تو واقعًا گران ترین بازیکــن لیگ در فصل قبل 
بودی؟

رسانه ها به من می گفتند بازیکن میلیاردی در حالی که 
خیلی از بازیکنان دیگر هم پول میلیاردی می گرفتند. من 
در استقالل حتی از ذوب آهن هم کمتر پول می گرفتم. 

ولی با همین حرف ها روی من فشار زیادی وارد کردند.

بهترین خاطره ات از حضور در استقالل چیست؟
یکی از قشــنگ ترین لحظه های زندگی ام بعد از بازی 
با سپیدرود بود که در اینســتاگرام همه از من حمایت 
کردند. آن روزها فشار روی من زیاد بود و من هم به خاطر 
این فشار نمی توانستم عملکرد خوبی داشته باشم. ولی 
آن روز هواداران برایم ســنگ تمام گذاشــتند و کلی 

انگیره به من دادند.

مرتضی تبریزی، مهاجم استقالل در گفت و گو با قدس:

بهحسرتقهرمانیپایانمیدهیم

سنگ بزرگ لستر در انتقال مگوایر به یونایتد
ورزش: روزنامه انگلیســی تلگراف می گوید انتقال هری مگوایــر، مدافع انگلیس 
ملی پوش لسترسیتی به یونایتد که در روزهای اخیر به نظر می رسید به زودی قطعی 
خواهد شد با مشکلی بزرگ مواجه شده چرا که باشگاه لستر رقم درخواستی خود 
برای واگذاری او را به 90 میلیون پوند افزایش داده است.مگوایر شخصاً به مدیریت 
لستر اعالم کرده که خواهان انتقال به منچستریونایتد است ولی به گزارش تلگراف، 
مدیران منچستریونایتد در این مرحله از مذاکرات مایل نیستند با تقاضاهای لستر 

موافقت کرده و رقم مورد نظر این باشگاه را پرداخت کنند.

زیدان: بیل به دستور پزشکان خط خورده
ورزش: زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید مدعی شد علت اینکه گرت بیل، ستاره 
جنجالی این باشگاه به همراه سایر بازیکنان رئال برای شرکت در رقابت های جام آئودی سفر 
نکرده، دستور پزشکان بوده است.این همه در حالی است که گرت بیل تا یکی دو روز گذشته 
قصد داشت رئال را ترک کرده و به باشگاه چینی جیانگسو سونینگ منتقل شود ولی این 
انتقال با مخالفت مدیران رئال ناکام مانده و بیل به این تیم بازگشته است.زیدان به خبرنگاران 
گفت:»گرت بیل با ما سفر نکرد چون حالش خوب نبود. من با دکترهای تیم صحبت کردم و 

آنها گفتند بهتر است بیل در مادرید بماند و آنجا تمرین کند. مسئله این است.«

نامزدهای بهترین مربی سال فیفا اعالم شدند
ورزش: نامزدهای بهترین مربی های سال فیفا اعالم شدند.به نقل از الموندو، فیفا قبل از 
مراسم THE BEST که به برترین های فیفا معروف است، نامزدهای بهترین مربی سال 
را انتخاب کرده است که بر این اساس یورگن کلوپ سرمربی آلمانی لیورپول که با قرمزهای 
آنفیلد عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را بدست آورد.جمال بلماضی )تیم ملی الجزایر(
مارسلو گایاردو )ریورپالت(- دیدیه دشان )تیم ملی فرانسه(ریکاردو گارکا )تیم ملی پرو( پپ 
گواردیوال )منچسترسیتی( یورگن کلوپ )لیورپول(مائوریسیو پوچتینو )تاتنهام(- فرناندو 

سانتوس )تیم ملی فوتبال پرتغال( تیته  )تیم ملی فوتبال برزیل(اریک تن هاگ  )آژاکس(

پیشنهاد 15 میلیون یورویی اینتر برای خرید ژکو
ورزش: اسکای ایتالیا از پیشنهاد جدید اینتر برای خرید ژکو خبر داده است. پیشنهاد 
قبلی اینتر 12 میلیون یورو ارزش داشت که توسط رم رد شد و حاال آن ها پیشنهاد 
جدیدی به ارزش 15 میلیون یــورو ارائه کرده اند.با این وجود، این پیشــنهاد هم 
احتماالً توسط سران رم رد می شود چرا که آن ها برای فروش ژکو خواهان دریافت 
20 میلیون یورو هستند و در صورتی که به این مبلغ نرسند آماده حفظ ژکو برای یک 
فصل دیگر هستند.اینتر در شرایطی برای ژکو پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است که 

به نظر می رسد آن ها از جذب لوکاکو ناامید شده اند. 

ورزش: ســرمربی آرژانتینی تیم فوتبال پرسپولیس ترکیب 
اصلی تیمش را تقریباً شناخته است. به گزارش تسنیم تمرینات 
پرسپولیس این روز ها شکلی کامالً تاکتیکی به خود گرفته است 
و گابریل کالدرون قصد دارد هر چه زودتر ترکیب اصلی تیم خود 

را شناخته و بازیکنان را به هماهنگی الزم برساند.

جایگاه محکم بیرانوند در خط دروازه
علیرضا بیرانوند اگرچه در بازی دوســتانه تیمش مقابل سایپا 
نشان داد از نظر روحی و روانی شرایط چندان ایده آلی ندارد یا 
بهتر است بگوییم تمرکز الزم را نداشت، اما در اینکه او دروازه بان 
اول پرسپولیس محسوب می شود هیچ تردیدی وجود ندارد. با 
توجه به محرومیت بیرانوند از بازی اول لیگ، پرسپولیس فصل را 

با بوژیدار رادوشویچ آغاز خواهد کرد .

زوج خلیل زاده و کنعانی زادگان در دفاع میانی
کالدرون در تمرینات اخیر تیمش نشان داده که روی زوج شجاع 
)خلیل زاده( و کنعانی زادگان در خط دفاع حسابی ویژه باز کرده 
است. توجه بیش از حد سرمربی آرژانتینی به این دو بازیکن باعث 
شده است، احتمال نیمکت نشینی سیدجالل مطرح شود. از 
آنجا که کالدرون به بازی سازی از خط دفاع عالقه زیادی دارد، 
کنعانی زادگان توانســته نظر مثبت وی را در این زمینه جلب 
کند.همچنین حسین ماهینی بعد از رفع مصدمیت باید رقابت 
سختی برای حضور در ترکیب اصلی تیمش در پست دفاع میانی 

داشته باشد.

نادری و شیری مدافعان کناری
از آنجا که پرسپولیس قرار است به مانند زمان برانکو با سیستم 
2-4-4 بازی کند، مدافعان کناری این تیم را دو بازیکن دونده 
و تقریباً سرعتی تشــکیل خواهند داد. در جناح راست مهدی 
شیری و آدام همتی رقابت می کنند که کالدرون از عملکرد هر 
دوی آن ها رضایت دارد. شــیری به واسطه نیم فصل خوبی که 
پشت سر گذاشت و حتی به تیم ملی هم دعوت شد، گزینه اول 
کالدرون برای این پست است. در جناح چپ هم شرایط محمد 
نادری به مراتب بهتر از محمد انصاری است. در دو بازی دوستانه 
اخیر پرسپولیس در جام شهدا هم کامالً این موضوع به چشم آمد.

زوج کمال و نوراللهی دست نمی خورد
در خط میانی احمد نوراللهی و کمال کامیابی نیا قرار اســت 
هافبک های دفاعی سرخپوشان باشند. در این بین احمد کمی 
جلوتر از کمال بازی خواهد کرد و نقش بازی سازی او پررنگ تر 
خواهد بود. ســعید حســین پور، محمد حسینی و محسن 
ربیع خواه دیگر نفرات مدنظر کالدرون بــرای مرکز میدان 
هستند. توجه سرمربی پرسپولیس به دو بازیکن جوان نامبرده 
در این پست، ویژه اســت و آن ها شاید در طول فصل شانس 

زیادی برای بازی کردن پیدا کنند.

رقابت 5 بازیکن برای چپ و راست
وحید امیری، فرشاد احمدزاده، امید عالیشاه، سیامک نعمتی و 
مهدی ترابی، بازیکنان کناری پرسپولیس هستند که از این جمع 
فقط دو نفر در ترکیب اصلی خواهند بود. البته در این بین نعمتی 
قابلیت بازی در دفاع راست را دارد و ترابی و امیری هم می توانند 
در خط حمله بازی کنند. در تمرینات اخیر، کالدرون از امیری در 
پست وینگر چپ و از احمدزاده در پست وینگر راست استفاده 
کرده است. البته ترابی هم در راست به بازی گرفته شده و رقابت او 
و احمدزاده جالب توجه است. شاید با توجه به ملی پوش بودن 
ترابی او به رقیبش ترجیح داده شود. نباید فراموش 
کرد که بشار رســن هم با بازگشت به تمرینات 
پرسپولیس باید با این نفرات رقابت داشته باشد.

زوج علیپور کیست؟
در خط حمله پرسپولیس در حال حاضر علی 
علیپور، محمدامین اسدی و امیر روستایی 
را در اختیار دارد و بــه زودی مادیبو مایگا 
هم به جمع این نفرات اضافه خواهد شــد. 
کالدرون برای زوج خط حمله در حال حاضر 
روی علیپور و اسدی حســاب باز کرده است. 
ضمن اینکه روستایی هم جزو آماده ترین نفرات 
تمرینات است و رقابت خوبی با اسدی برای حضور 
در ترکیب اصلی دارد. با آمدن مهاجم اهل مالی و 
آماده شدن او قاعدتاً کالدرون این بازیکن را در کنار 

علیپور قرار خواهد داد.

ورزش: تا چند هفته قبل شاید نتایج تیم والیبال جوانان به 
جز دنبال کنندگان تخصصی والیبال برای فرد دیگری اهمیت 
نداشت و شاید کسی بازیکنان این تیم را نمی شناخت، اما حاال 
این تیم به عنوان قهرمان جهان برای خودش جایگاهی ایجاد 
کرده که خیلی از بازیکنان شناخته شدند و مسئوالن عالی 
رتبه کشور هم برایشان پیام تبریک فرستادند.این تیم یک 
چهره ویژه دارد. امیرحسین اسفندیار به عنوان کاپیتان تیم 
جوانان یک لیدر فوق العاده در زمین و بیرون از زمین به حساب 
می آید. چند روز پس از قهرمانی تاریخی تیم والیبال جوانان با 
ستاره تیم والیبال جوانان که برای سومین سال متوالی عنوان 
MVP یا همان ارزشمندترین بازیکن جام را از آن خود کرد، 

همکالم شدیم.

ایتالیا تیم خاصی بود
درباره فینال هم فکر می کنم از نتیجه مشخص است که چه 
بازی سختی بود. واقعاً یک جنگ تمام عیار بود. این پنجمین بار 
بود که ایتالیا در رده جوانان به فینال می رسد و طال نمی گیرد. 
فکر می کنم این اتفاق هم استرسی به آن ها اضافه کرده بود، 
اما ما که برای نخستین بار در فینال بودیم، بدون استرس به 

میدان رفتیم.

جایزه MVP راحت بدست نیامد
اینکه من در این دوره عنوان 

ارزشمندترین بازیکن را 
کسب کردم، از شانس 
خوب من بود. خدا 

هم لطف داشت. 
نخست از همه 
مهم این بود که 

نتیجه بگیریم. پس از آن هم خوشــحال شدم که یک کاپ 
انفرادی را هم گرفتم. از کادرفنی تشــکر می کنم که به من 
اعتماد کرد و به عنوان کاپیتان تیم در زمین بودم. کسب جایزه 
MVP خیلی سخت است. البته بازهم می گویم فکر و ذکرم 
کسب عنوان قهرمانی بود، نه اینکه کاپ انفرادی بگیرم. خدا 
همیشه هوای مرا داشته و این کاپ هم به کارنامه ام اضافه شد.

لژیونر می شوم
می خواهم لژیونر شوم. البته مهم این است که بتوانم بازی کنم، 
نه اینکه ذخیره باشم. وضعیتم بین کاله و پیکان هم مشخص 
نیست، اما اگر پیشنهاد خوب خارجی برسد، آن ها را متقاعد 
می کنم که بروم. شخصاً دوست دارم در لهستان و ایتالیا بازی 
کنم، اما همان طور که گفتم باید در تیمی باشم که به آینده 

ام کمک کند.

 پاداش ویژه ما معافیت از سربازی بود
این طور که به ما خبر رســید به دســتور رهبرمعظم انقالب 
اعضای تیم والیبال جوانان از خدمت ســربازی معاف شدند. 
البته پیام های دلگرم کننده ای هــم از رهبر معظم انقالب، 
رئیس جمهور و اعضای کابینه دولت به ما رسید. فقط امیدوارم 
دوبازیکنی که در این تیم به سن مشمولیت نرسیده بودند، هم 
با مساعدت مسئوالن بتوانند کارت معافیت خود را بگیرند. 
فعالً تنها پاداش ویژه ای که گرفتیم، همین معافیت از سربازی 

بوده است.

سورپرایز کوالکوویچ
من ابتدای اردوهای تیم ملی بزرگساالن با کوالکوویچ جلسه 
ای داشتم. سرمربی تیم ملی به من گفت تو در لیگ خیلی بازی 
نکردی و من به خاطر اینکه تو را زیر نظر داشته باشم، به اردو 
دعوتت کردم. او به من گفت فقط در یک صورت می توانی در 
تیم بمانی که مرا سورپرایز کنی. من هم قول دادم این کار را 
انجام دهم. آخرین روزی هم که قرار شد از اردوی بزرگساالن 
خارج شــوم و به اردوی جوانان بــروم، کوالکوویچ به من 
گفت ســورپرایزم کردی، اما االن تیم جوانان بیشتر به 

تو احتیاج دارد.

الگوی کاپیتانی 
من دو سال در اردوی بزرگساالن کنار معروف بودم و 
از آقا سعید به عنوان کاپیتان و بزرگ تر تیم چیزهای 
زیادی یاد گرفتم. در این مدت سعی کردم از نکاتی 
که یاد گرفتم در تیم جوانان هم به عنوان کاپیتان 
استفاده کنم. خدا را شکر هم بچه ها با من کنار 
آمدند و هم کادرفنی. جو خیلی خوبی در تیم 
بود. امیدوارم بتوانم در آینــده هم یک لیدر و 

کاپیتان خوب باشم.

رونمایی از ترکیب مدنظر کالدرون برای پرسپولیس

بازگشت به عصر برانکو
گفت و گو با ارزشمندترین ستاره جوان والیبال جهان

کاپیتانی را از معروف یاد گرفتم

سینا حسینی : صبــح شنبه مجمع انتخاباتی 
هیئت بســکتبال خراســان رضــوی با حضور 
رئیس فدراســیون برگزار می شود تا سرنوشت 
جانشــین علیرضا پوررضایی تعیین شــود . به 
همین بهانه به ســراغ پوررضایی رفتیم تا با وی 
در ارتباط با حضور چهار ساله اش در بسکتبال 
خراسان رضوی گفت و گو کنیم.مردی که حاال 
از نامهربانی ها در ورزش در طول چهار ســال 
اخیر حرف می زند و می گوید: من انگیزه زیادی 
برای کار کردن و فعالیت در ورزش داشــتم اما 
انگار عده ای دوســت ندارند اتفاقات خوب در 

ورزش خراسان رضوی رقم بخورد.«

 عدم حضــور دوباره شــما در انتخابات 
هیئت بسکتبال نشــان از نارضایتی شما 
از مجموعــه مدیریت ورزش داشــت یا 
خستگی ناشی از فشــارهای چهار سال 

اخیر بود؟
باالخره من چهار ســال و چند ماه در بسکتبال 
حضور داشتم، برای دوره جدید تصمیم گرفتم 
فضا را به دوســتان جوان و با انرژی بســپارم تا 
آن ها نیز فرصت خدمت داشــته باشــند، اما 
حقیقتا انرژی و انگیزه کافی برای ثبت نام مجدد 

در انتخابات برای من وجود نداشت.

گویا از فضایــی که در این چهار ســال 
پیرامون ورزش بسکتبال وجود داشت، 
رضایت کافی ندارید، به ویژه پس از آنکه 
با پادرمیانی رئیس فدراسیون بسکتبال 

دوباره به سر کار برگشتید؟

به هر حال کســی وقتی به یک حوزه ورود پیدا 
می کند و هدفش کمک به آن مجموعه اســت 
انتظار دارد که همه جانبه مــورد حمایت قرار 
گیرد اما متاسفانه در این مدت همدلی الزم در 
این رشته وجود نداشــت،به هر تقدیر من عضو 
خانــواده ورزش نبودم اما بــرای انجام وظیفه 
اجتماعی خــودم پیش قدم شــدم و هرگز به 
دنبال منافع خودم نبودم چون کار و حرفه من 
در مقوله دیگری بود اما تالش کردم برای کمک 
به بسکتبال و ورزش شــهرم پیش قدم شوم اما 

اتفاقات خوبی رقم نخورد 

مجموعه عواملی که سبب شد انگیزه های 
شــما از بین برود، چه اتفاقاتی بود و چه 
کسانی در خلق این شرایط نقش داشتند؟

به اندازه ای که روز اول به من قول دادند از ما حمایت 
نشد، اداره کل ورزش و جوانان وقت می توانست 
بیشتر از این ها به ورزش بسکتبال کمک کند اما 
متاسفانه این اتفاق رقم نخورد، من به دنبال خیر و 
صالح ورزش بسکتبال بودم و تالش کردم از خودم 
یک مجموعه ورزشی اختصاصی برای بسکتبال به 
یادگار بگذارم تا سهم خودم را در قبال شهرم ادا کنم 
اما متاسفانه اداره کل ورزش و جوانان وقت نه تنها 
کاری برای من انجام ندادند بلکه با رفتارهای عجیب 

و غریب انگیزه های مرا کشتند.

 خانه اختصاصی بســکتبال هم از شما 
گرفته شد و به بخش خصوصی واگذار شد، 

اتفاقاتی که منجر به استعفای شما شد 
من عالقه داشتم که کارهای برجسته و بزرگی 
در بسکتبال خراســان رقم بزنم، اما در مقطعی 
اجازه ندادند این کارهــا رقم بخورد و در نهایت 

چه کسی ضرر کرد؟
قطعا دود این کارشــکنی ها به چشم بسکتبال 
رفت و گرنه من نفــع و ســودی از اجرای این 
پروژه ها نداشتم، من با رقبای اقتصادی خودم 
نیز روابط ایده آلی دارم اما در ورزش همه چیز 

متفاوت است.

آیا بعد از برگــزاری انتخابات شــاهد 
حضور شما در هیئت بســکتبال استان 
یا فدراسیون بســکتبال خواهیم بود با 
توجه به اینکه روابط بسیار خوبی را رئیس 

فدراسیون دارید؟
من با آقــای طباطبایی بعد از انتخابات آشــنا 
شدم اما به واسطه رفتار خوب ایشان و احترامی 
که برای ورزش خراسان به ویژه بسکتبال قائل 
بودم دوستی و رفاقت خوبی بین ما به وجود آمد، 
ایشان تا جایی که در توانش بود به ما کمک کرد 
من هم هر کمکی از دســتم بر بیاید قطعا از آن 
دریغ نخواهم کرد و همچنان به بسکتبال کمک 
خواهم کرد . من قرار نیست با بسکتبال قهر کنم 
اما به شرطی که نخست رغبتی برای این کمک 
از سوی دوستان وجود داشته باشد، دوم اینکه 

رئیس بعدی فراجناحی عمل کند.

در دوره حضور شما دلخوری هایی هم روی 
داده، نظیر اســتعفای نایب رئیس هیئت 
بســکتبال یا برکناری دبیر هیئت، این 

اتفاقات نشات گرفته از چه عواملی بود؟
آقای زهی نه استعفا دادند نه من ایشان را برکنار 
کردم، من همچنان با آقای زهی رفاقت دارم، اما 
نکته ای که وجود داشت رئیس فدراسیون اعالم 
کرد وجود نایب رئیس مرد برای رئیسی که مرد 
است معنا و مفهوم ندارد، به همین دلیل ما اقدام 
به معرفی نایب رئیس خانــم کردیم، نمی دانم 
چرا این اتفاق با این حجم از فضاسازی رو به رو 
شــد اما در نهایت همان چیزی که قانون بود به 

اجرا در آمد.

 سرپرست هیئت بسکتبال خراسان رضوی در گفت و گو با قدس:

انگیزه های مرا کشتند
امیرمحمد سلطان پور: ژوزه مورینیو که همچنان 
یکی از بزرگ ترین سرمربیان جهان فوتبال محسوب 
می شود بعد از ترک منچســتر یونایتد در اواسط 
فصل گذشته هنوز هدایت تیمی را به عهده نگرفته 
اســت. او در دوران تعطیالت خــود فعالیت های 
زیادی دارد، از جمله آموزش زبان آلمانی )که البته 
تأکید دارد برای رفتن به باشگاهی در بوندس لیگا 
نیست( و همین طور مطالعه  بر روی چارلز داروین 
زیست شناس انگلیسی و ارائه دهنده نظریه مشهور 
تکامل! البته مورینیو تأکید دارد چون از فوتبال دور 
است از زندگی خود لذت نمی برد. در زیر مصاحبه 
اختصاصی آقای خاص را به اســکای اسپورتس 

می خوانیم:

از ماه دسامبر )آذرماه( که از یونایتد رفتی 
مسلماً به درس های زیادی که در چندین سال 

گذشته آموختی فکر می کنی.
من هر روز از خودم چیزی یاد می گیرم. شــما از 
اشتباهاتی که مرتکب می شوید چیزهای زیادی 
می آموزید و از اشــتباهاتی که دیگران نیز انجام 
می دهند چیزهای زیادی می آموزید. قطعاً همیشه 
اشتباه خواهید داشت اما نکته اینجاست که یک 
اشتباه را دوبار تکرار نکنید. پیروزی ها بسیار مهم 
هستند؛ چیزهایی هستند که برای همیشه در تاریخ 
می مانند اما گاهی از سختی ها چیزهای بیشتری فرا 
می گیرید که فکر می کنم اکنون این قضیه در مورد 

من صدق می کند.

در گذشته بسیار در مورد هویت خود صحبت 
کرده ای؛ هویت مورینیــو آیا با اتفاقاتی که 

برایش افتاده تغییر کرده است؟
شما نمی توانید هویت خود را از دست دهید. شما 
همانی هستید که باید باشید و من از این چیزی که 
هستم خوشحالم. اما دوران و چالش جدیدی پیش 
روی من است که من بیشتر به هیجان شروع آن فکر 
می کنم تا اینکه بخواهم به اتفاقاتی که در گذشته 
افتاده است بیندیشم. اما برای نخستین بار است که 
این مدت دور از فوتبال بوده ام و دوران سختی است.

گویا مطالعه بر روی زیست شناس مشهوری 
مانند داروین هم به تازگی روی تو تأثیر زیادی 

گذاشته است؟
داشتن مطالعه اهمیت بســیار زیادی دارد و من 
بسیار دوست دارم بر روی افراد مختلف از دوران ها 
و نسل های مختلف مطالعه کنم و به تازگی یکی 
از دوســتانم پیشــنهاد کرد که چارلز داروین را 
مطالعه کنم. داروین نوشته است: »این قوی ترین 
یا باهوش ترین گونه نیست که نجات می یابد، بلکه 

آن گونه ای نجات می یابد که بتواند به بهترین شکل 
خود را با محیط پیرامونش تطبیق دهد.«

شما گاهی به سمت بهتر شدن تغییر نمی کنید بلکه 
به سمت بدتر شدن می روید، اما مهم است که در این 
زمان هم تغییر را بشناسید و تالش کنید خود را با 

آن تطبیق دهید.

مثل اینکه آموزش زبان آلمانی را هم مدتی 
است دنبال می کنی؟

زبان بسیار سختی است. واقعاً سخت است! برای یک 
پرتغالی یادگیری زبان اسپانیایی یا ایتالیایی آسان و 
زیباست و فرانسه و انگلیسی من هم خوب است، اما 
سه روز در هفته در حال خواندن آلمانی هستم و باید 
اعتراف کنم که بسیار سخت است. البته من این کار 
را برای رفتن به بوندس لیگا انجام نمی دهم چون 
هیچ باشگاهی از این لیگ با من تماسی نداشته، اما 

می خواستم یک زبان جدید بیاموزم.

در آستانه دهمین سالگرد درگذشت سر بابی 
رابسون، که مسلماً تعیین کننده ترین نقش را 
در ورود تو به جهان فوتبال داشت و دستیار 
او در بارسلونا بودی، می توانی از شخصیتش 

بیشتر برای ما بگویی؟
آن چیــزی که او بــه مــن داد را در قالب کلمات 

نمی توانم بیان کنم و اصاًل هــم نمی خواهم برای 
فوتبال وارد آن شــوم. باید در مورد آقای رابسون 
بیشتر در مورد شخصیتش سخن گفت. چیزها و 
اتفاقات خوب زیــادی در لحظات مختلف فوتبال 
افتاد اما آن چیزی که از او برای من پررنگ تر است 
شخصیتش است. این صحنه ها را نمی توانم فراموش 
کنم که میهمان او بودم و با هم در تلویزیون فوتبال 
تماشا می کردیم و کودک من در آغوشش بود. من 
هیچ گاه زمانی که با هم ناهار می خوردیم، حتی یک 
پوند هم خرج نکردم یعنی نمی گذاشت که خرج 
کنم. او همیشه به من می گفت من از تو بیشتر پول 
دارم و زمان کمتری نسبت به تو برای زندگی دارم و تا 
زمانی که پیش من هستی من باید ناهارت را حساب 
کنم. بعد از شکست اگر ناراحت بودم به من می گفت 
اکنون به رختکن ما نگاه نکن، این را تصور کن که در 
رختکن تیم حریف اکنون جشن و پایکوبی برقرار 

است، پس برای آن ها خوشحال باش.

آیا امکان دارد که ســرمربیگری تیم ملی 
پرتغال آخرین تجربه مربیگری تو باشد؟

این امــکان وجود دارد اما اکنــون هنوز هم که به 
سرمربیگری یک تیم ملی فکر می کنم و یک بازی 
در ماه، دو ســال صبر کردن برای جام ملت های 
اروپا، دو ســال صبر کردن برای جام جهانی را در 
ذهن می آورم، هنوز هم نمی توانم به ســمت آن 
بروم. اما یک روز ممکن است این اتفاق بیفتد و الزم 
نیست حتماً پرتغال باشد. اما هر وقت که در حاشیه 
رویدادهای جام جهانی و یورو حضور پیدا می کنم 
این احساس را دارم که یک روز می خواهم این کار 

را به انجام برسانم.

باشگاه پاری ســن ژرمن که در اردوی شرق آسیای 
خود قرار دارد، از لبــاس دوم فصل آینده اش در چین 
 رونمایی کرد. لباس های دوم این تیم که محصول شرکت

Air Jordan که زیر مجموعه شــرکت نایک بوده 
و چندین سال اســت در ســتایش مایکل جوردن 
بسکتبالیست اسطوره ای تولید می شود، برای نخستین 
بار راه خود را به جهان فوتبال نیز باز کرده و ستارگان 
پاریسی در نمایی از برج های شهر شنژن چین از رنگ 

نارنجی خاص آن برای فصل آینده رونمایی کردند.

کاپیتان سابق شهرخودرو، با اشــاره به اتفاقات اخیر در 
پرسپولیس، در استوری اینستاگرامش به هم تیمی های 
قدیمی کنایــه زد. رضــا ناصحی که اخیــرا از ترکیب 
شهرخودرو کنار گذاشته شده، با انتشار عکسی از شجاع 
خلیل زاده در آغوش ســروش رفیعی، به دفاع تمام قد او 
از هم تیمی کنار گذاشته شــده اش که حتی منجر به فرا 
خوانده شدن به کمیته انضباطی پرسپولیس شده، با جمله 
»خوش به معرفتت« پرداخته و به وضوح از وجود نداشتن 

چنین حمایتی در بین هم تیمی های خود ناراحت است.

رضا ناصحیپاری سن ژرمن
حساب اینستاگرام باشگاه لیورپول انگلیس با انتشار 
پستی از ســتارگان به تمرین برگشته این تیم، خیال 
هوادارانش را برای فصل آینده راحت کرد. تیم لیورپول 
که اردوی پیش فصل خــود را در منطقه اویان-له-بن 
در فرانسه می گذراند، دیروز برای نخستین بار شاهد 
بازگشت سه ستاره اصلی این تیم یعنی محمد صالح، 
سادیو مانه و روبرتو فیرمینو بود که همگی در بازی های 
جام ملت های قاره خود حضور داشته و پس از گذراندن 

تعطیالت اضافه تر، به تمرینات قرمزها بازگشته اند.

لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا در اینستاگرام خود به حاشیه 
مسابقات نمایشی این لیگ با حضور ستارگان مشهور واکنش 
نشان داده است. ام ال اس، با انتشار عکسی از ابراهیموویچ، 
شوان اشتایگر و رونی، سه اســطوره فوتبال که در این لیگ 
مشغول به بازی هستند، به استفاده از سه آیکون بُز برای آن ها 
بسنده کرده است! بز یا در انگلیسی GOAT، مدتی است 
که به عنوان مخفف جمله Greatest of All Time به معنی 
»بزرگ ترین در تاریخ« در شبکه های اجتماعی برای توصیف 

اسطوره ها محبوب شده است.

ام ال اسلیورپول

ضد  حمله

هفته ششم لیگ برتر فوتسال
تقابل 6 امتیازی فرش آرا با حفاری در اهواز

حمید رضا خداشناس: هفته ششم لیگ برتر فوتسال کشورمان عصر 
امروز با انجام دو دیدار آغاز می شود و سایربازی ها فردا برگزار خواهد 
شــد. در دو بازی عصر امروز هایپر در شاهین شهر اصفهان میزبان تیم 
نصف و نیمه مس سونگون است. اما در بازی مهم امروز حفاری در اهواز 
میزبان فرش آرای مشهد اســت. این دو تیم در شرایطی به مصاف هم 
می روند که تیم اهوازی با 9 امتیاز در رده ســوم جــدول قرار گرفته و 
شــاگردان مرتضایی با 7 امتیاز تیم هفتم جدول هســتند و این بازی 
می تواند برای آن ها دیداری 6 امتیازی باشد؛ چراکه حفاری با توجه به 
شرایط میزبانی و فاصله کم امتیازی اش با تیم های باال و پایین جدول 
خود به دنبال 3 امتیاز این دیدار اســت تا عالوه بر حفظ فاصله اش با 
تعقیب کنندگانش، موقتاً و تا پیش از برگزاری دیدارهای فردا صدر را 
از آن خود کند. از سوی دیگر فرش آرای مشهد که دو هفته ای است که 
خوب نتیجه می گیرد به دنبال هت تریک در این بازی و ادامه روند رو 
به رشد خود است. شاگردان مرتضایی در حالی راهی اهواز شده اند که 
کسب 3 امتیاز این بازی از اهمیت باالیی برایشان برخوردار است و می 

تواند آن ها را موقتاً به رده سوم و باالتر از حفاری ببرد. 
*برنامه هفته ششم لیگ برتر فوتسال 

پنجشنبه 10 مرداد؛ ساعت 1۸
هایپر شاهین شهر - مس سونگون

* حفاری اهواز - فرش آرا مشهد
جمعه 11 مرداد؛ ساعت 1۸

* شاهین کرمانشاه - شهروند ساری
* ارژن شیراز - گیتی پسند اصفهان

* مقاومت البرز - اهورا بهبهان
* آذرخش بندرعباس - سن ایچ ساوه

* سوهان محمدسیما قم - ستارگان ورامین

 پرسپولیس به جز مایگا 
یک خارجی دیگر جذب می کند

ورزش: مودیبو مایگا مهاجم اهل کشور مالی امروز به تهران خواهد آمد 
تا پس از رســیدن به توافقات نهایی قرارداد همکاری خود را با باشگاه 

پرسپولیس به امضا برساند.
مایگا تنها مهاجم خارجی پرسپولیس نخواهد بود؛ چراکه مسئوالن این 
باشگاه در تالش هستند یک بازیکن خارجی دیگر برای پست مهاجم به 
خدمت بگیرند . احتماالً به جز مایگا یک برزیلی دیگر هم به پرسپولیس 

اضافه خواهد شد.

ادامه تعطیلی تمرینات نساجی
ورزش: تیم فوتبال نســاجی در آخرین دیدار دوستانه خود در تهران 
به مصاف گل  گهر رفت و بعد از این مســابقه، تمرینات شاگردان رضا 
مهاجری تعطیل شد.ظاهراً شرایط مالکیت نساجی مازندران به شکلی 
است که بازیکنان این تیم هر روز بدون قرارداد مشغول تمرین هستند و 
تکلیف آن ها مشخص نیست. از سوی دیگر رضا مهاجری اعالم کرد که 

با این شرایط امکان برگزاری تمرینات وجود ندارد.

شارلروا برای برگرداندن رضایی وارد عمل شد
ورزش: سایت »nieuwsblad« بلژیک خبر داد که بعد از گذشت یک سال 
از انتقال کاوه رضایی، مهاجم ایرانی شارلروا به بروژ با مبلغ 5 میلیون یورو، 
باشگاه شــارلروا تصمیم گرفته تا این مهاجم را به صورت قرضی به خدمت 
بگیرد.رضایی با بروژ تا 2022 قرارداد دارد ولی عملکرد ناامید کننده فصل 
گذشته او سبب شده تا کادر فنی بروژ او را در ترکیب اصلی قرار ندهد.پیش از 
این نیز رسانه های بلژیک از احتمال بازگشت رضایی به شارلروا خبر داده بودند. 

در شب شکست فنرباغچه در آئودی کاپ؛
بازی تاریخی برای صیادمنش برابر بایرن 

ورزش: در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایــی آئودی کاپ، تیم های 
بایرن مونیــخ و فنرباغچه در مونیخ آلمان به مصــاف هم رفتند که در 
نهایت بایرن مونیخ با حســاب 6-1 پیروز این دیدار شد. اما اتفاق مهم 
برای هواداران فوتبال ایران در دقیقــه 66 این دیدار اتفاق افتاد؛ جایی 
که اللهیار صیادمنش، ستاره فصل گذشته استقالل و خرید تابستانی 
فنرباغچه به عنوان پنجمین بازیکن تعویضی تیمش جانشین ویکتور 
موزس نیجریه ای شد تا فرصت بزرگی را برابر بایرن مونیخ تجربه کند. 
صیادمنش که در مســابقه تدارکاتی اخیر فنرباغچه مقابل هرتابرلین 
آلمان توانسته بود در حضور تعویضی اش گلزنی کند، در دیدار با بایرن 
مونیخ و در ورزشگاه آلیانز آرنا اتفاق تاریخی را در سن 1۸ سالگی تجربه 

کرد و برابر ستاره های مطرح این تیم فرصت بازی را بدست آورد.

توافق ابتدایی شایان مصلح با سپاهان
ورزش: شــایان مصلح که بعد از دو فصل حضور در پرســپولیس و در 
شــرایطی که در ابتدای فصل نیز با توافق با این باشــگاه قراردادش را 
تمدید کرده بود، در لیست مازاد کالدرون قرار گرفت و به همین منظور 
از جمع سرخپوشان جدا شد.این مدافع که پیشنهاداتی از پدیده مشهد 
و سپاهان داشت، با توجه به شرایط مناســب طالیی پوشان به توافق 
ابتدایی با این باشــگاه رســیده و به همین منظور امروز راهی اصفهان 

خواهد شد تا مذاکرات نهایی را با مدیران سپاهان صورت دهد.

تیم یحیی از بی زمینی جمعه به تهران می رود
کوچ  »شهرخودرویی ها« به پایتخت

ورزش: یاران گل محمدی در حالی که وعده های مســئوالن برای در 
اختیار گذاشتن زمین ناامید شده اند در حال بستن چمدان ها برای ادامه 
تمرینات پیش فصل خود از شنبه در تهران هستند تا جدای از تحمل 
هزینه های باالی اردویی در تهران، باز هم نتوانند به کمترین خواسته 
خود از مدیران شــهری مشــهد برای یک زمین تمرین ساده برسند. 
نماینده شهر مشهد این روزها فقط و فقط حمیداوی را به عنوان مالک 
پشت سر خود دارد و از هزاران مدیری که پس از صعود به آسیا با این تیم 

عکس یادگاری گرفته اند، یک نفر هم کنار تیم نیست.

مجوز بازی نادری تمدید شد
 ITC ورزش: مدیر روابط بین الملل پرسپولیس گفت: اقدام برای تمدید
محمد نادری انجام شد و تأییدیه را از فدراسیون فوتبال دریافت کردیم. 
میرعلی حسینی درباره دریافت ITC برای ادامه حضور محمد نادری 
در پرسپولیس اظهار داشت: در این ارتباط، با توجه به اینکه نادری سال 
قبل برای پرسپولیس بازی کرد، نیاز به دریافت ITC مجدد نبود، بلکه 

باید این مجوز را از طریق سامانه TMS تمدید می کردیم. 

منهای فوتبال

خوشبینی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی 
برای مرادی

ورزش: دکترغالمرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در تشریح 
آخرین شرایط سهراب مرادی گفت: بر اساس معاینات اولیه انجام شده توسط 
همکاران محترم تیم پزشکی در هانوفر آلمان، مقرر شد تا دو هفته سهراب 
مرادی به صورت صبح و عصر زیر نظر فیزیوتراپ و مربی بدنساز به فیزیوتراپی 
بپردازد و پس از دو هفته مجدداً از محل آسیب دیدگی تصویربرداری انجام 
شود تا برنامه ریزی درمانی با هدف صرف حضور او در رقابت های گزینشی 

المپیک و کسب سهمیه ورودی بازی های توکیو 2020 انجام شود.

دعوت امیر رضا خادم به فدراسیون کشتی
ورزش: علیرضا دبیر بعد از حضورش در رأس فدراسیون کشتی از در 
رفاقت با رقبای خود وارد شــده و بعد از انتصاب نصیرزاده، جدی ترین 
رقیبش در انتخابات به عنوان مسئول لیگ، حاال از امیررضا خادم هم 

دعوت کرده تا در یک جلسه فنی شرکت کند.
طبق اعالم فدراسیون کشتی، جلســه کارگروه فنی کشتی آزاد برای 
همسان سازی آموزش مربیان کشور و تهیه ســرفصل های تئوری و 
فنی کالس های اســتاژ مربیگری و دانش افزایی مربیان، ساعت 9 روز 
چهارشنبه 16 مردادماه در محل انستیتو کشتی فدراسیون کشتی برگزار 
می شود .فدراسیون کشتی از آقایان غالمرضا محمدی، مجید ترکان، 
اکبر فالح، محسن کاوه، بهروز یاری، مجید خدایی، علیرضا رضایی منش 

و امیررضا خادم برای حضور در این جلسه دعوت کرده است.

سنگنوردان ایران در کمپ تمرینی اتریش
ورزش: حضور در کمپ تمرینی اتریش و تمرین با ملی پوشان این کشور 
در برنامه دو سنگنورد ایران است که برای بازی های ساحلی جهان کسب 
سهمیه کرده اند. علی برات زاده قهرمان ماده بولدرینگ سنگنوردی ایران 
است که از سوی فدراسیون جهانی این رشته سهمیه الزم برای حضور 
در بازی های ساحلی جهان را بدست آورده است. وی برای آماده سازی 
حضور در این بازی ها، در اتریش پیگیر تمرینات خود است. الناز رکابی 
دیگر سنگنورد ایرانی است که سهمیه بازی های ساحلی جهان را در اختیار 
گرفته است. وی نیز شهریورماه به این کمپ تمرینی ملحق می شود. پیش 
از این حضور اما رکابی در مسابقات قهرمانی جهان شرکت خواهد کرد. 

این رقابت ها اواخر مردادماه در ژاپن برگزار می شود. 
نخستین دوره بازی های ساحلی جهان 20 تا 24 مهرماه به میزبانی قطر و 
در دو ساحل الغرافه و القطر برگزار می شود. ایران تاکنون در فوتبال ساحلی 
)12 نفر(، کاراته )دو نفر( و سنگنوردی )دو نفر( کسب سهمیه کرده است.

یخچالی، جدیدترین لژیونر ایرانی در چین
ورزش: بهنام یخچالی، ملی پوش بسکتبال ایران که توانایی بازی در دو 
پست را هم دارد، طبق اعالم باشگاه »جیانگسو تنگشی« به این باشگاه 
چینی منتقل شده و فصل جدید را در لیگ چین توپ خواهد زد.»جیانگسو 
تنگشی« همان باشگاهی است که دو فصل قبل هم صمد نیکخواه بهرامی 
را در اختیار داشت و حاال ملی پوش 24 ساله و 191 سانتیمتری تیم ملی 
ایران را به خدمت گرفته اســت.بهنام یخچالی در سال های اخیر در تیم 
پتروشیمی بندرامام)ره( عضویت داشته و پای ثابت اردوهای تیم ملی هم 
بوده است.پیش از این بازیکنانی همچون حامد حدادی، مهدی کامرانی و 

صمد نیکخواه بازی در لیگ چین را تجربه کرده اند.

 دو  رکابزن کوهستان ایران 
از جام جهانی جا ماندند

ورزش: فرانک پرتوآذر ملی پوش کوهستان ایران قرار بود  بعد از مسابقات 
قهرمانی آسیا به همراه حسین زنجانیان راهی کاپ جهانی ایتالیا شوند اما 
به دلیل تأخیر پروازها این مسابقات را از دست دادند.از آنجا که ثبت نام 
مسابقات ایتالیا امروز انجام می شود این دو رکابزن زمان ثبت نام و حضور 

در مسابقات را از دست دادند.

حسن تفتیان تست دوپینگ داد
ورزش: حسن تفتیان که سهمیه مسابقات جهانی را  کسب کرده است 
به درخواست فدراسیون جهانی در مجموعه ورزشی آفتاب انقالب تست 

دوپینگ داد. ماموران وادا به صورت سرزده از او تست دوپینگ گرفتند.
حسن تفتیان و احسان حدادی که هر دو سهمیه قهرمانی جهان را کسب 

کرده اند، زیر نظر ستاد جهانی مبارزه با دوپینگ هستند.

 »سوت طالیی« داوری کاراته 
به کیکاووس سعیدی اهدا شد

ورزش: با برگزاری مراسمی که با حضور خاویر اسکاالنته رئیس کمیته 
داوران فدراســیون جهانی، طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته ایران و 
جمعی از پیشکسوتان این رشته در اصفهان برگزار شد، سوت طالیی 
داوری جهانی به کیکاووس سعیدی اهدا شد.این سوت طالیی به پاس 
زحمات 20ساله سعیدی از سوی فدراسیون جهانی به وی اهدا شد و برای 
دومین بار است که یک ایرانی صاحب سوت طالیی می شود. پیش از این 

محمدعلی مردانی صاحب سوت طالیی شده بود.

با توجه به کسب مدال طالی المپیک؛
مراسم تجلیل از کمیل قاسمی برگزار شد

ورزش: مراسم تجلیل از کمیل قاســمی دارنده مدال طالی المپیک 
2012 لندن در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار 
شد. در این مراسم که با حضور محمد بنا و غالمرضا محمدی سرمربیان 
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، و 
اعضای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساالن برگزار شد، از کمیل 
قاسمی که به تازگی صاحب مدال طالی المپیک 2012 لندن در وزن 

120 کیلوگرم کشتی آزاد شده، تجلیل شد.

عسکری: اگر مدال المپیک می خواهیم 
برایمان سهمیه مهم باشد

ورزش: سرمربی تیم ملی تکواندو گفت: مسئوالن کمیته المپیک اعالم کردند 
اگر به دنبال مدال المپیک هستیم در ابتدا باید برای ما مهم کسب سهمیه 
المپیک باشد. فریبرز عسکری در خصوص دیدار با رئیس فدراسیون تکواندو با 
مسئوالن کمیته المپیک عنوان کرد: با سجادی، سرپرست کاروان کشورمان 
و سایر دوستان دیدار  و برنامه های خود را ارائه کردیم. به این دوستان گفتم 
که اگر به دنبال مدال المپیک هستیم در ابتدا  باید برای ما مهم کسب سهمیه 
المپیک باشد. در حال حاضر در مسیر کسب سهمیه هستیم و تا آذرماه نفرات 
المپیکی مشخص خواهند شد. جدول خاصی را به این دوستان نشان دادیم 

که تمام مراحل کسب سهمیه المپیک شفاف ارائه شده بود.

رقیب جدید برای تبریزی؟
گفته می شود که استراماچونی از مدیران باشگاه 
استقالل درخواســت خرید یک مهاجم خارجی 
جدید کرده اســت. این در حال اســت که شیخ 
دیاباته به تازگی خریداری شده اما سرمربی جدید 
استقالل به دنبال خرید یک مهاجم خارجی دیگر 
هم اســت تا زوج دیاباته در خط حمله استقالل 
برای فصل بعد را تشکیل دهند.البته هنوز خرید 
این مهاجم جدید قطعی نیســت تا فعاًل مرتضی 
تبریزی و دیاباته به عنوان زوج خط حمله استقالل 
در ترکیب این تیم حضور داشته باشند. دو مهاجم 
بلند قامت که می توانند فصل آینده روی نبردهای 

هوایی برگ برنده آبی پوشان باشند.

یک روز با ژوزه مورینیو در دوران دوری از فوتبال

بوندس لیگا من را نمی خواهد، اما آلمانی می آموزم!
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فرهنگ و هنر

پيشنهاد امروز 

خبر

مرا به شعر و شروعى دوباره دعوت كن
فرهنگ و هنر: مجموعه شــعر 
اثر  «شــاعر دربــار» جديدترين 
بر  قديريان، مشــتمل  احمدرضا 
غزلياتى عاشقانه توسط انتشارات 
ســوره مهر منتشر شد. احمدرضا 
قديريان از شاعران معاصر فارسى 

زبان است كه شايد بيشترين شهرتش را مديون اشعارى است كه در وصف 
امام حسين(ع) سروده است. مجموعه شعر سپيد كوتاه با عنوان «سيبستان» 
و مجموعه رباعى ها با عنوان «فصل اطلسى ها» از آثار منتشر شده اين شاعر 
معاصر است. قديريان در چندين جشنواره موفق به كسب مقام نخست شده 
است كه از آن ها مى  توان به مقام اول نخستين جايزه ادبى محتشم كاشانى 
در سال 1383، شاعر برگزيده ششمين جشنواره شعر كوثر در دامغان 1384، 
شــاعر برگزيده پنجمين جشنواره سراسرى ميالد ســرخ در تبريز 1384 
و ... اشــاره كرد. اما جديدترين اثر قديريان مجموعه شعرى با عنوان «شاعر 
دربارى» اســت كه در 88 صفحه و قطع رحلى توسط انتشارات سوره مهر 
(وابسته به حوزه هنرى) در سال 1397 منتشر شده است. اين مجموعه شعر 
مشــتمل بر 49 غزل است كه با محوريت موضوعاتى همچون وصف احوال 
طبيعت، باران و خشكسالى، مدح سرزمين مادرى و مضامين عاشقانه سروده 
شده است كه خواندنش براى عالقه مندان شعر و غزل خالى از لطف نخواهد 
بود.  همچنين اميد به فردايى روشن و غزل هايى عاشقانه با وصفى شاعرانه از 
معشوق در اين دفتر شعر بسيار به چشم مى آيد؛ عالوه بر اين قديريان برخى 
از غزل هاى اين كتاب را به بزرگانى در عرصه شعر و ادبيات و دالورمردانى كه 
براى حفظ ميهن ايثارگرانه از خود گذشتند، تقديم كرده است. در ادامه يكى 

از غزليات اين دفتر شعر تحت عنوان «دعوت» را مى خوانيم:
مرا به شعر و شروعى دوباره دعوت كن                          

به آن دو چشم پراز استعاره دعوت كن
مرا به صبح طلوعى ببر پر از خورشيد                           

به آسمان شبى پرستاره دعوت كن
مرا نهاد ببين، ابتداى جمله عشق                                    

و ناگهان به تب يك گزاره دعوت كن
ضمير متصلم كن، مخاطبى مفرد                                   

و سمت خويش بدون اشاره دعوت كن
صريح باش و دلم را بدون هر ترديد                              

بدون مشورت و استخاره دعوت كن
به گرمى غزليات شمس جانم را                                    

بخوان به رقص و به شور و شراره دعوت كن

پيكر شاعر در بهشت زهرا به خاك سپرده خواهد شد
تغيير در برنامه تشييع  حسين آهى

مراســم تشــييع پيكر 
از  امروز  آهى  حســين 
مقابل مســجد بالل صدا و سيما 
برگزار مى شود. اين مراسم ساعت 
10 امروز برگزار مى شــود و پيكر 
شــاعر در قطعــه هنرمنــدان يا 

نام آوران بهشت زهرا به خاك سپرده خواهد شد. پيش از اين اعالم شده بود 
اين مراسم در حوزه هنرى برگزار خواهد شد، اما به دليل حضور چندين ساله 
مرحوم آهى در صداى جمهورى اسالمى، اين برنامه تغيير كرد.  حسين آهى، 
شاعر، پژوهشگر و گوينده، متولد آذر سال 1332 كه سال ها در راديو فعاليت 
داشت بر اثر سرطان غدد لنفاوى از دنيا رفت. وى مدتى را به دليل بيمارى 
بسترى بود و شامگاه دوشنبه، هفتم مرداد ماه در منزل درگذشت. «تماشاگه 
راز» از راديو فرهنگ شــامل خوانش جديــدى از غزليات حافظ، از جمله 
برنامه هاى پرطرفدار زنده ياد حسين آهى بود. از جمله آثار وى نيز به «ب ررس ى 
ج ام ع ى در بحور شعر فارسى»، «حاشيه بر ارث شرح لمعِه شهيدين»، «مقدمه 

و حواشى بر ديوان عمادالدين نسيمى» و ... مى توان اشاره كرد.

آخر هفته با تلويزيون
«وياليى ها» جمعه به شبكه دو مى آيد

فرهنــگ و هنــر: فيلم هاى 
و  تلويزيونــى  و  ســينمايى 
انيميشن هاى مختلفى پنجشنبه 
و جمعــه 10 و 11 مــرداد مــاه 
از شــبكه هاى ســيما روى آنتن 
مى روند. به گزارش روابط عمومى 

سيما، فيلم سينمايى «افق» به كارگردانى رسول مالقلى پور،  امروز ساعت 23 
از شبكه يك سيما پخش خواهد شد. داستان فيلم در مورد حمله نيروهاى 
ايرانى به اســكله رادارى االميه عراق است. جهانبخش سلطانى، سيدجواد 
هاشمى، مهرزاد نوشــيروانى، على داروييان و حميد صالحين در اين فيلم 
هنرنمايى كرده اند. همچنين فيلم ســينمايى «ميهمانان غريب خاك» به 
كارگردانى ســيدمحمد مختارى، فردا ساعت 16 از شبكه يك سيما پخش 
خواهد شد. شبكه دو سيما فيلم سينمايى «من ربات هستم» به كارگردانى 
الكس پروياس را  امروز ســاعت 1:30 بامداد پخش مى كند. همچنين فيلم 
تلويزيونى «يكى مثل من» به كارگردانى سينا خزاعى فر،  امروز ساعت 8 صبح 
از شبكه دو سيما پخش مى شود. فيلم سينمايى «وياليى ها» نيز به كارگردانى 
منير قيدى، فردا ساعت 1:30 بامداد از شبكه دو سيما پخش خواهد شد. طناز 
طباطبايى، پريناز ايزديار، آناهيتا افشار، ثريا قاسمى و على شادمان در اين فيلم 
ايفاى نقش كرده اند. فيلم سينمايى «خداحافظ رفيق» به كارگردانى بهزاد 
بهزاد پور،  امروز ساعت 20:30 از شبكه سه سيما پخش خواهد شد. اين شبكه 
فيلم سينمايى «نجات در آســمان خراش» به كارگردانى رابرت وان را فردا 
ساعت 10 دقيقه بامداد پخش مى كند. همچنين فيلم سينمايى «مهاجر» به 
كارگردانى ابراهيم حاتمى كيا، فردا ساعت 14:30 از شبكه سه سيما پخش 
مى شود. فيلم سينمايى «مخمصه» به كارگردانى مايكل مان،  نيز  امروز ساعت 
10:30 از شبكه چهار سيما روى آنتن مى رود. در اين فيلم آل پاچينو و رابرت 
دنيرو بازى كرده اند.  همچنين فيلم سينمايى «پرنده كوچك خوشبختى» به 
كارگردانى پوران درخشنده،  امروز ساعت 21 از شبكه چهار سيما روى آنتن 
مى رود. «سرپيكو» به كارگردانى سيدنى لومت، نيز فردا ساعت 21 از شبكه 
چهار روى آنتن مى رود. شــبكه پنج انيميشن سينمايى «رالف خرابكار» به 
كارگردانى ريچ مور را   امروز ساعت 13:30 و فيلم سينمايى «بازگشت پاندا به 
خانه» به كارگردانى زانگ يو را، فردا ساعت 8:30 پخش خواهد كرد. همچنين 
فيلم ســينمايى «دور افتاده» به كارگردانى گرگ كودار، فردا ساعت 13:30 
از شــبكه پنج پخش مى شود. فيلم ســينمايى «مدار بسته» به كارگردانى 
ريزارد بوگاجســكى، فردا ساعت 10 و  فيلم سينمايى «خدا نزديك است» 

به كارگردانى على وزيريان، فردا ساعت 17 از شبكه افق پخش خواهد شد.

 فرهنــگ و هنر/خديجه زمانيان  در ســال 
1344 و چنيــن روزى در  اصفهان بــه دنيا آمد. 
كارشناســى ادبيات فارســى را از دانشگاه شهيد 
بهشتى گرفت و دوره «نويسندگى داستان كوتاه»  
را در دانشــگاه ics گذرانــده اســت. وى طــراح 
اســتاندارد مهارتى داستان نويسى و مدير نخستين 
هنرســتان داستان نويســى ايران بوده است. نقد و 
تدريس داستان نويسى، 15 سال مسئوليت آموزش 
داستان نويسى حوزه هنرى، سردبيرى مجله ادبيات 
داســتانى، دبيــرى انجمن نويســندگان كودك و 
نوجوان، داورى چندين دوره انتخاب كتاب سال و… 
از فعاليت هاى اوست.   امروز تولد محمدجواد جزينى 
است. نويسنده اى كه با نگاهى به مسير حرفه اى اش 
متوجه مى شويم زندگى اش را وقف داستان كرده و 
در همه ابعادش وارد شده از داستان نويسى گرفته تا 

نقد، تحليل، پژوهش و تدريس. 
«تابستان پر ماجرا»، «ايل بي سوار»، «آب باد آتش»، 
«از حاشيه تا متن»، «كتاب خرمشهر»، «كسى براى 
قاطر مــرده گريه نمى كند» و كتــاب پنج جلدى 
«آشنايى با گونه هاى داستان كوتاه» (مينى ماليستى، 
پليسى رئاليسم جادويى، كودك و نوجوان، داستانك) 
از جمله آثار اين نويسنده است. وى نخستين مدرسه 
مجازى داستان نويسى ايران را روز 28 بهمن 1390 

راه اندازى كرد. 
به انگيز تولد اين نويســنده به سراغ وى رفتيم و از 
دغدغه اش يعنى «داستان» پرسيديم. گفت وگوى ما 

را بخوانيد. 

 وقتى به مسير زندگى حرفه اى شما نگاه 
مى كنيــم، مى بينيم همــه زندگى تان وقف 
نقد  نويسى،  داســتان  است،  داستان شده 
داستان و تدريس. چه شــد كه اين گونه در 
مسير داســتان قرار گرفتيد و دلبسته آن 

شديد؟ 
فكر مى كنم عالقه ام به داستان دو علت دارد. دليل 
اول خانواده و شــخص مادرم بود. زحمت او من را با 

كتاب آشنا كرد. 
يادم هست يكى از شــعبات كانون پرورش فكرى، 

نزديك محله ما تأسيس شد. 
آن زمان كالس ســوم ابتدايى بودم و مادرم مرا در 
كتابخانه كانون ثبت نام كرد. شــايد مــادرم در آن 
زمان به معنــاى رايج امروز متوجه ارزش كارى كه 
مى كرد، نبود و نمى دانست رفتن به كتابخانه و كتاب 
خواندن من در آن ســن چه ارزشى دارد، اما هر روز 
اين زحمت را مى كشــيد و مرا به كتابخانه كانون 
مى برد و برمى گرداند. مدتى كه من در كتابخانه بودم 
خودش روى سكو مى نشست و منتظرم مى ماند. اين 
رفت و آمد را در همه روزهاى ســال چه زمستان و 
چه تابستان انجام مى داد و مرا همراهى مى كرد. با 
آنكه مادرم ســواد آكادميك نداشت، اما مى دانست 
اگر من در چنين شــرايطى رشد كنم حتماً آينده 
متفاوتى خواهم داشــت. خودش اهل داستان نبود، 
اما مرا به خواندن و كتاب عالقه مند كرد. اين ماجرا 
ادامه داشت تا اينكه در دوران مدرسه معلمى  داشتم 
كه حتماً او را مى شناســيد، آقاى شمس لنگرودى. 
آقاى لنگرودى آن زمان به شــهرت امروز نبود، اما 
معلم من عالقه مند به ادبيات بود. آن زمان هنوز اسم 
ادبى «شمس لنگرودى» را نداشت و با اسم و فاميل 
خودش بود و به ما درس مى داد. شــخصيت او مرا 
به خواندن و داستان عالقه مند كرد. البته شايد منع 

پدرم از رفتن من به سينما هم بى تأثير نبود.  

 چطور؟
پيش از انقالب پدرم اجازه نمى داد ما به سينما برويم. 
با اينكه به سينما عالقه داشتم، اما اجازه ورود به آنجا 
را نداشتم. فاميلى داشتيم كه در سينما كار مى كرد 
و ساندويچ و نوشابه به مردم مى فروخت. مادرم كه 
عالقه مرا به سينما ديده بود، يك روز مرا به سينما 
برد و از او خواســت مرا به سالن ببرد تا فيلم ببينم. 
او هم مرا روى يك صندلى نشاند و گفت: همين جا 
بنشين و فيلم ببين! آن زمان هم سانس به معناى 
امروز، وجود نداشت. دو فيلم از صبح تا شب به نوبت 

و پشــت سر هم نشان داده مى شد. من هم از صبح 
تا شــب دو فيلم را با تكرار و پشت سر هم ديدم. از 
روز بعد آن اتفاق و داستان دو فيلم را با هيجان براى 
دوستانم تعريف مى كردم. سينما رفتن من فقط يك 
روز بود، اما در تخيل خودم به سينما مى رفتم و براى 
بچه ها قصــه اى مى گفتم كه اصالً فيلمش را نديده 
بودم. اين فرايند به من كمك كرد ذهن قصه سازى 
داشته باشم. حاال متوجه مى شوم اين واقعه در رشد 
ذهن قصه پرداز من، بى تأثير نبوده است. پس از آن 
روز من با تخيلم فيلمى  براى بچه ها تعريف مى كردم 
كه اصالً نديده بودم و وجود نداشــت، اما بچه ها با 

هيجان به قصه من گوش مى كردند. 
 

 پس دو عنصر خانواده و مدرسه كه نقش 
مهمى  در كتابخوان كردن افراد در بزرگسالى 

دارند، براى شما وجود داشته است. 
بله اين دو مســير خيلى مهم اســت و بسيارى از 
عالقه مندان به كتاب و نويسنده ها از همين دو مسير 
راهشــان را پيدا كرده اند، اما نكته اين است كه اين 
موارد جزو استثناهاســت، چون خود نظام آموزش 
و پــرورش ايران بچه ها را كتاب گريز مى كند. نظام 
آموزشى و مدرســه در موفقيت من نقشى نداشت 
كــه اگر اين طور بود، اكنون تعــداد زيادى از افراد 
كتابخوان شده بودند. به نظر من اگر موفقيتى هم 
هســت در پى حركات خودجوش است و براى من 
به خاطر شخصيت شمس لنگرودى بود. شخصيت 
كاريزماتيك شــمس لنگرودى براى من جذاب بود 
نه شخصيت حقوقى او به عنوان معلم، چون او حتى 
معلم ادبيات من نبود و من جذب خودش شده بودم 
كه از قضا نويســنده هم بود. حتــى از ظاهر او هم 
كپى بردارى مى كردم. يادم هست دستمال پارچه اى 
هميشــه توى دستش بود. دوســت داشتم مثل او 
دستمال پارچه اى داشته باشم. به مادرم گفتم از اين 
دستمال ها مى خواهم. مادرم برايم دستمالى درست 
كرد. از آن روز به بعد من هم مثل لنگرودى، دستمال 
را تا مى كردم و توى جيبم مى گذاشــتم. شايد اگر 
چنين شخصيتى در زندگى من پيدا نمى شد، چه 

بسا مسير ديگرى را انتخاب مى كردم. 

 شما «نويسندگي داستان كوتاه» را به شكل 
غيرحضورى در دانشگاه ics آمريكا گذرانديد، 

از اين اتفاق و دستاوردهايش بگوييد.
هنرستانى تأسيس كرديم و فراز و نشيب هايى براى 
تشــريفات قانونى اش داشــتيم. پس از آنكه مجوز 
برگزارى كالس ها را از نهادهاى آموزشــى گرفتيم، 
بايــد كتاب ها را هم تدوين مى كرديم. براى اين كار 

با نهادهاى آموزشــى جهان كه كار داستان نويسى 
مى كردند، اعم از دانشــگاه، مؤسســات حضورى، 
غيرحضورى، رسمى  و دولتى مكاتبه كرديم. همان 
زمان يعنى 25 ســال پيش، حدود 15 مركز فعال 
پيدا كرديم كه كار آموزشــى و دانشگاهى در مورد 
نويسندگى انجام مى دادند. با همه اين مراكز مكاتبه 
كرديم و برايشان شــرح داديم قرار است چه كارى 
انجام دهيم. بعضى از اين مراكز با ما مشاركت كردند 
و منابعى را براى كمك به ما فرســتادند، اما يكى از 
مراكز آموزش كه جزو معتبرترين مجموعه ها بود، 
حاضر نبــود منبعى به ما بدهد. يكى از دوســتان 
پيشــنهاد داد بهتريــن راه اين اســت كه يك نفر 
دانشــجوى اين مركز شود، اين موجب مى شود هم 
در اين مركــز درس بخواند و تخصص بگيرد و هم 
كتاب هايــى كه به عنوان متون درســى مى گيرد، 
ترجمه و به عنوان متون درســى خودمان استفاده 
كنيم. اين پيشنهاد كم هزينه ترين راه بود كه مى شد 
به كتاب ها هم دسترسى پيدا كرد. براى انتخاب فرد 
موردنظر رايزنى هاى زيــادى كرديم و نهايتاً همان 
دوســت من گفت خودت برو و اين فرصت طاليى 
براى من ايجاد شد. با كمك هزينه اى كه نهادهاى 
آموزشى دادند من در آنجا درس خواندم و به منابعى 
كه اصلى ترين هدف ما بود، دسترســى پيدا كردم. 
ايــن متون ابتدا ترجمه و بعــد با فرهنگ خودمان 
مطابقت ســازى و نمونه هاى ايرانى به آن اضافه شد 
و به عنوان متون درســى هنرستان داستان نويسى 

استفاده كرديم. 
 

 شركت در اين مؤسسه چه دستاوردى براى 
شما داشت؟ 

در مدت دانشــجويى ام مهارت هايى پيدا كردم كه 
شايد كسب آن ها در ايران براى عالقه مندانى مانند 
من امكان نداشت. از طرفى نمى توانستم به سادگى، 

منابع را در اختيار داشــته باشم. آنچه از آن محيط 
آموزشــى كسب كردم بعدها دستمايه فعاليت هاى 

آموزشى من شد. 
آن هــا به الگــوى آموزشــى كاربــردى در زمينه 
نويسندگى رسيده بودند كه اصطالحاً به آن «دايكو» 
مى گويند. دايكو مثل آموزش رانندگى ماســت كه 
شخص در نخستين لحظه سوار ماشين مى شود و 
در حين ســوار شدن، فرايند آموزش اتفاق مى افتد. 
به اين الگوهاى آموزشى كاربردى، دايكو مى گويند. 
با تســلط در اين الگوها مى شــود مهارت پيچيده 
نويســندگى را در ساده ترين و كاربردى ترين شكل 

ممكن به دانشجوها منتقل كرد.
كســب اين تجربه براى من به عنوان مدرس درس 
نويســندگى خالق، تجربه خوبى بود. اين تجارب 
دستمايه تأسيس نخستين هنرستان داستان نويسى 

ايران شد. 

هنرســتان  نخســتين  تأســيس  از   
داستان نويسى در ايران بگوييد. 

ســال 67 تشــكيالتى راه انداختيم به عنوان پيك 
داستان نويسى كه در بخشى از مطبوعات تاريخچه 
آن قابل جست وجوســت. ايــن مجموعه فعاليت 
آموزش غيرحضورى مى داد. الگوى اين نوع تدريس 
را از كشــورهاى غربى ديده بوديــم و آن هم براى 
بچه هاى شهرستان و استعدادهاى دور از دسترس 
تهران بود كه نمى توانستند در كالس شركت كنند. 
پيك داستان نويســى در 11 سال با 700 هنرجو از 
سراسر كشور در شهرها و روستاهاى مختلف مرتبط 
شد. براى آن هنرجو ها جزوه فرستاده مى شد، آن ها 
جزوه ها را مى خواندند و تمرين ها را پاسخ مى دادند. 
پاسخ ها توسط كارشناسان ارزيابى مى شد. چندين 
چهره فعال داستان كوتاه امروز، در همين مؤسسه 
داستان نويســى را يــاد گرفتند. بعد از ســال ها به 
اين نتيجه رســيديم كه اين تشكيالت به حدى از 
استاندارد رسيده كه تبديل به نظام آموزشى شود و 

رفتيم به دنبال مجوزهاى الزم و تأمين متون. 
پس پيك قصه نويســى پيشينه هنرســتان بود و 
هنرستان كه بخش آكادميك و آموزشى داشت، بعداً 

مجوز گرفت و شروع به فعاليت كرد. 

 تا به حال دعواهاى بسيارى بر سر آموزش 
داستان نويسى وجود داشته كه نوشتن داستان 
مهارت است يا استعداد. شما به عنوان كسى 
كه سال ها در آموزش داستان نويسى فعاليت 
مى كنيــد، چه موضعى داريــد و تحليلتان 

چيست؟ 

بله اين دعوايى اســت كه شــايد هنــوز هم بين 
برخى نويســندگان و فعاالن ادبيات داستانى وجود 
دارد، ولى 200 سال اســت كه در غرب پاسخ اين 
پرســش داده شده و خودشان را درگير اين پرسش 
نمى كنند. در قرون گذشــته كه منابع يونانى براى 
ما به يادگار گذاشــته، معتقد بودند خداوندى است 
به نام مموريوس كه به نويســندگان الهام مى كند. 
يعنى اگر خداى مموريوس كســى را انتخاب كند، 
خودش نويســنده مى شــود. به اين معنا در تفكر 
يونان باستان نويسندگى يك امرآسمانى بود و الزم 
نبود كســى تالش كند و مموريــوس بايد انتخاب 
مى كــرد. اما امروزه معتقدند، نوشــتن هيچ ربطى 
به آسمان ندارد و مهارتى اســت كه بايد آن را ياد 
گرفت مثل رانندگى، آشپزى و يا مهارت هاى ديگر 
زندگى، فقط كافى اســت آن را ياد بگيريم. مهارت 
نويسندگى يعنى تبديل كلمه زبانى به دست. ما به 
 راحتى مى توانيم از خاطراتمان براى ديگران صحبت 
كنيم، اما اگر بخواهيم آن ها را مكتوب كنيم، برايمان 
سخت است. نظام آموزشى نويسندگى معتقد است 
مى توان دســت را به دهان نزديك كرد و به راحتى 
نوشت. حاال اگر كسى در پى اين آموزش ها نويسنده 
خالقى نمى شــود، ربطى به سيستم ندارد، اما نظام 
آموزشى مى تواند نوشــتن و مهارت هاى نوشتن را 
به هر عالقه مندى ياد بدهد. در واقع نويســندگى 
خالق مى گويد نويســندگى امر آمــوزش پذيرى 
اســت، اما خالقيت ربطى به آن ندارد. من مى توانم 
نويسنده باشــم و چيزى بنويسم و نمره خالقيت 
خوبى نگيــرم، اما فعل نوشــتن را مى توانم انجام 
بدهم. سيستم نويسندگى خالق معتقد است كسى 
كه مى تواند خيال كند و الفباى زبان را بلد اســت، 
بايد بتواند بنويســد، اما در نظام آموزش و پرورش 
اين طور نيســت يعنى نه كسى كه تا مقطع ديپلم 
درس مى خواند و نه حتى كسى كه تا مقطع دكترا 
درس مى خواند، هيچ كدام نمى توانند بنويسند. حتى 
دانشجوهاى مقطع دكتراى ادبيات هم به نويسنده ها 
پيشنهاد مى كنند برايشان پايان نامه بنويسند، چون 
طى سال ها آموزش، مهارت نوشتن را ياد نگرفته اند.

به هر حال اين مســئله در غرب حل شــده و 120 
سال پيش دانشگاه هاى نويسندگى خالق شروع به 
كار كرده اند و چند نويسنده برگزيده ايران و جهان از 

همين مراكز آموزشى بيرون آمدند.  

 راجع به آثارتان هم صحبت كنيم. بخشى 
از آثار شما با موضوع جنگ، پژوهش و داستان 
هستند. تمركز شما بر اين حوزه به چه علت 

بوده است؟ 
مطمئناً به تجربه زيست من از جنگ برمى گردد. من 
سال هاى نوجوانى ام را در جنگ گذرانده ام و تجاربى 
دارم كه كمتر براى نويســنده ها پيش مى آيد، براى 
همين بخشى از داستان نويسى من بر اين موضوع 
متمركز مى شــود. جنگ هم ويژگى هاى خودش را 
دارد. تعصب، خشونت و رويدادهاى عجيبى كه هر 

كدامشان مى توانند دستمايه داستان باشند.  

 در جهان داستانى شــما انسان معاصر و 
دغدغه ها و تنهايى اش جايگاه ويژه اى دارد. از 

جهان نويسندگى تان بگوييد. 
صحبت از جهان ذهنى براى يك نويســنده بسيار 
سخت است. داستان مكاشفه فردى نويسنده است 
نسبت به دنيا. ممكن است اين مكاشفه براى كسى 
شيرين باشــد و براى يكى اندوه و درد. براى همين 
نويسنده ها كشــف و درك خودشان را از هستى با 
تخيالت و جهان بر ساخته ذهنى شان درمى آميزند. 
به ذائقه بعضى، اين جهان تماشايى و پر از ارزش هاى 
اخالقى و انسانى است و شايد براى بعضى همراه با 

تجارب تلخ باشد. 
نويسنده اين مكاشفه را انجام مى دهد و مخاطب حق 

دارد بين اين دو دنيا يكى را انتخاب كند. 

 در آستانه 55 سالگى چه آرزويى داريد؟ 
از بچگى آرزو داشتم جنگلبان شوم و هنوز هم اين 

آرزو را دارم. 

برش

در  را  نوجوانى ام  سال هاى  من 
جنگ گذرانده ام و تجاربى دارم 
كه كمتر براى نويسنده ها پيش 
از  بخشى  همين  براى  مى آيد، 
داستان نويسى من بر اين موضوع 

متمركز مى شود

سيروس مقدم از حاشيه سرى جديد سريالش مى گويد

بوى«بهبود» ز  اوضاع «پايتخت» مى شنوم...
فرهنگ و هنر: سيروس مقدم از حواشى حذف 
باباپنجعلــى از «پايتخت»، چگونگى بازگشــت 
شخصيت بهبود، احتمال اضافه شدن يك كاراكتر 
كهنسال و اتفاقات و خبرهاى تازه اين سريال سخن 

گفت.
كارگردان سريال پايتخت كه در برنامه «سالم صبح 
بخير» حاضر شده بود، ماجراى حذف باباپنجعلى را 
اين گونه شرح داد: اين اتفاق نه به ديروز و نه يك 
هفته پيش مربوط است، اما برخى آن را به اتفاقاتى 
ربط دادند كه واقعاً ربطى نداشــت. وقتى پايتخت 
5 تمام شد با روزنامه هفت صبح مصاحبه جدى 
داشتيم و تنابنده هم در برنامه رشيدپور اعالم كرد، 
ظرفيت نقش باباپنجعلى به نظر مى رسد تمام شده 
اســت يا بايد راه ديگرى براى بقاى آن پيدا و آن 
را به شــكل ديگرى وارد قصه كرد. مثالً تبديل به 
روحى شود كه هرازگاهى بيايد و چيزى از گذشته 
تعريف كند يا او برود و برادرى به قصه اضافه شود 

كه كار پنجعلى را انجام دهد. اين صحبت براى يك 
سال پيش است و مصاحبه هايش هم موجود است 
و وقتى با ســازمان قرارداد بستيم تبديل به يك 
تصميم جدى شد و ما تصميم بر حذف باباپنجعلى 

گرفتيم.
وى موضــوع بى اطالعى خمســه را تأييد نكرد 
و گفت: اين طور كــه او را صدا بزنند و بگويند 
قرارداد اين گونه شده و باباپنجعلى حذف شده، 
نبوده و او از قبل خبر داشته است. درباره خمسه 
بگويم كه ما 10 سال يك زندگى تنگاتنگى را با 
هم داشتيم. همه بچه هاى پايتخت، آقاى خمسه 
را دوست دارند. حتى حين پايتخت 5 ناخوشى 
مشــكوكى پيدا كردند كه همــه ما بهم ريخته 
بوديم و خانم غفورى به سرعت شرايط را فراهم 
كرد كه او زودتر به تهران برود و با بيمارســتان 
نيكان هماهنگ شد تا چكاپ شود. ما ايشان را 
دوســت داريم ولى به لحاظ حرفه اى قرار است 

همكارى مان به شــكل ديگرى ادامه پيدا كند و 
ايشــان براى كار بعدى من ديروز دفتر بودند و 
صحبت كرديم تا يكــى از نقش هاى خواب زده 

را ايفا كند.
كارگردان پايتخت دربــاره بهبود نيز توضيح داد: 
درباره بهبود در قسمت قبلى اعالم كرديم اتفاقى 
مى افتــد و او حين آموزش و پــرورش فيل فوت 
كرده و جسد او را آتش زده اند، اما او برمى گردد و 
چگونگى برگشتن او هم بامزه است. ما آفريقا را به 
سريال مى آوريم و قصه جذابى دارد كه خود بهبود 

هم در آن هست و روح نيست.
مقدم يادآور شــد: متن هاى ســريال دارد نوشته 
مى شــود، همين حاال در كيفم قسمت دو را دارم 
كه در راه داشــتم آن را مى خوانــدم. اوايل آذرماه 
تصويربردارى را شــروع مى كنيم و از 15، 20 روز 
قبل، ديدن لوكيشــن ها و پيش توليد را خواهيم 
داشت؛ ضمن اينكه ممكن است كاراكتر مسنى وارد 

قصه كنيم تا طيف كهنسال هم از ما راضى باشند، 
اما بازيگر اين نقش هنوز مشخص نشده است.

وى در ايــن زمينه كه آيا درســت اســت به جز 
همســرش سختش اســت با تهيه كننده ديگرى 
كار كنــد، گفت: از زمانى كه به عنوان تهيه كننده 
و كارگردان مشــترك كار مى كنيم، هرچيزى از 
شــيرمرغ تا جان آدميزاد كــه در قصه الزم بوده، 

فراهم شــده است. خدا خشــايار الوند را رحمت 
كند. او مى گفت در قصه قرار است فولكس واگن 
زير آب ببريم و آيا اين كار در قشــم شدنى است؟ 
خانم غفورى هم به راحتى شرايط را فراهم كرد و 
ما در قشم اين صحنه ها را گرفتيم. با او لحظه اى از 
كيفيت كار كم نمى شود و واقعيت دارد كه سختم 

است با تهيه كننده ديگرى كار كنم.

فرهنگ و هنر: مدير روابط عمومى معاونــت امور فرهنگى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، به انتشار اخبارى مبنى بر عدم تخصيص كاغذ 
از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به صنف نوشت افزار، پاسخ داد.

سيدمحمد طباطبايى حسينى گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
متولى كاغذ نشر و مطبوعات اســت و معاونت امور فرهنگى به طور 

مشخص به عنوان متولى كاغذ نشر مشخص شده است.
وى ادامه داد: كاغذ نشر براى كتاب هاى غيردرسى است و معاونت امور 
فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، مسئوليتى براى تأمين كاغذ 

غير از اين حوزه ندارد.

مديــر روابط عمومى معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى تأكيد كرد: بر اساس جلسه هاى برگزار شده، مقدار مشخصى 
ارز با نرخ دولتى براى كاغذ نشر و كاغذ مطبوعات در نظر گرفته شده 
كه مسئوليت اين حوزه با وزارت ارشاد و مسئوليت كاغذ نشر بر عهده 

معاونت امور فرهنگى اين وزارتخانه است.
طباطبايى افزود: خــارج از اين حوزه در خصوص واردات و تخصيص 
كاغذ با ارز نيمايى و كاغذ با نرخ آزاد هيچ اختيار و مسئوليتى بر عهده 
وزارت ارشــاد و پيرو آن بر عهده معاونت امور فرهنگى اين وزارتخانه 

نيست.

مدير روابط عمومى
 معاونت امور فرهنگى ارشاد:

به جز تأمين كاغذ نشر 
مسئوليتى نداريم

چاپ و نشر

تلويزيون

گفت وگو با محمدجواد جزينى، داستان نويس و مدرس ادبيات داستانى در سالروز تولدش

هنوز هم آرزو دارم جنگلبان شوم
بله اين دعوايى اســت كه شــايد هنــوز هم بين 
برخى نويســندگان و فعاالن ادبيات داستانى وجود 

دارد، ولى 200
پرســش داده شده و خودشان را درگير اين پرسش 
نمى كنند. در قرون گذشــته كه منابع يونانى براى 
ما به يادگار گذاشــته، معتقد بودند خداوندى است 
به نام مموريوس كه به نويســندگان الهام مى كند. 
يعنى اگر خداى مموريوس كســى را انتخاب كند، 
خودش نويســنده مى شــود. به اين معنا در تفكر 
يونان باستان نويسندگى يك امرآسمانى بود و الزم 
نبود كســى تالش كند و مموريــوس بايد انتخاب 
مى كــرد. اما امروزه معتقدند، نوشــتن هيچ ربطى 
به آسمان ندارد و مهارتى اســت كه بايد آن را ياد 
گرفت مثل رانندگى، آشپزى و يا مهارت هاى ديگر 
زندگى، فقط كافى اســت آن را ياد بگيريم. مهارت 
نويسندگى يعنى تبديل كلمه زبانى به دست. ما به 
 راحتى مى توانيم از خاطراتمان براى ديگران صحبت 
كنيم، اما اگر بخواهيم آن ها را مكتوب كنيم، برايمان 
سخت است. نظام آموزشى نويسندگى معتقد است 
مى توان دســت را به دهان نزديك كرد و به راحتى 

هنوز هم آرزو دارم جنگلبان شوم
بهشتى گرفت و دوره «نويسندگى داستان كوتاه»  
 گذرانــده اســت. وى طــراح 
اســتاندارد مهارتى داستان نويسى و مدير نخستين 
هنرســتان داستان نويســى ايران بوده است. نقد و 
 سال مسئوليت آموزش 
داستان نويسى حوزه هنرى، سردبيرى مجله ادبيات 
داســتانى، دبيــرى انجمن نويســندگان كودك و 
نوجوان، داورى چندين دوره انتخاب كتاب سال و…

از فعاليت هاى اوست.   امروز تولد محمدجواد جزينى 
است. نويسنده اى كه با نگاهى به مسير حرفه اى اش 
متوجه مى شويم زندگى اش را وقف داستان كرده و 
در همه ابعادش وارد شده از داستان نويسى گرفته تا 

«تابستان پر ماجرا»، «ايل بي سوار»، «آب باد آتش»، 
«از حاشيه تا متن»، «كتاب خرمشهر»، «كسى براى 
قاطر مــرده گريه نمى كند» و كتــاب پنج جلدى 
«آشنايى با گونه هاى داستان كوتاه» (مينى ماليستى، 
پليسى رئاليسم جادويى، كودك و نوجوان، داستانك) 
از جمله آثار اين نويسنده است. وى نخستين مدرسه 
 بهمن 1390

به انگيز تولد اين نويســنده به سراغ وى رفتيم و از 

برش
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