
درِد خلق خدا را داشت
كاربران فضاى مجازى همزمان با مسلمانان 
ديگر كشــورهاى جهان، توفان توييترى 
بزرگى براى آزادى شيخ ابراهيم زكزاكى 
به راه انداختند. آن ها پست هاى خود را با 
(آزادى   #FreeZakzaky هشتگ هاى 
#زكزاكى_آزمون_انسانيت  و  زكزاكى)، 
 #FreeZakzakyForTreatment
(آزادى زكزاكى براى درمان) در توييتر به اشتراك گذاشتند. در ادامه نمونه هايى 
از پيام هاى منتشر شده توسط كاربران را مى خوانيد: «پيروان حقيقى راه امام 
گاهى ايرانى نيستند، در بيت نيستند، شبيه امام نيستند، ويژه خوار نيستند، 
ولى از همه اين ها به امام نزديك ترند... به قول شهيد مطهرى مسلمان كسى 

است كه هم درِد خدا را داشته باشد و هم درِد خلق خدا را».

زيبا نيست؟
بهزاد مهركــش، خبرنگار درباره  تركيب 
حضور رســانه ها در نشست روز گذشته 
محمد جواد ظريف در صفحه توييترش 
نوشت: «تركيب جالب رسانه هاى داخلى 
كه در نشست امروز ظريف امكان پرسش 
پيدا كردند. قضاوت با شما: حاميان: ايسنا ، 
ايرنا ، روزنامه ايران، خبرگزارى خبرآنالين، 
خبرگزارى آريا، روزنامه اعتماد، روزنامه اطالعات، روزنامه همشهرى و پايگاه 

خبرى ديپلماسى ايرانى. منتقدان: فارس، تسنيم و كيهان. زيبا نيست؟»

يك خيانت بزرگ
حسن شمشــادى با انتشــار بخشى از 
صحبت هاى عليرضا خليلى، جانشــين 
ســابق رئيس ســازمان جهادكشاورزى 
تهران و متهم پرونده گوشت هاى برزيلى، 
مبنى بر گم شدن 5 هزار تن گوشت در 
زمان مسئوليتش، در اينستاگرام نوشت: 
«جناب آقاى رئيســى رياســت محترم 
قوه قضائيه، با سالم. خواهشمند اســت دستور فرماييد تا هرچه سريع تر به 
ادعاهاى ايشان رسيدگى شود و در صورت اثبات اين خيانت بزرگ با مسببان 

آن برخورد قاطع قضايى صورت پذيرد».

چندان موفق نبود
محمد حسين پيشاهنگ، فعال رسانه اى 
بــا انتشــار تصويرى در كنار «حســين 
شــمقدرى» در صفحه اينســتاگرامش 
نوشت: «در جلسه نقد و بررسى مستند 
متولد اورشــليم، ايشــان در بيان خيلى 
چيســت.  تكليفش  مى دانســت  خوب 
تكليفش با خودش، فيلمش، مخاطبش 
مشــخص بود. درست هم هدف گذارى كرده بود. ولى هرچه حساب مى كنم 
به نظرم در هدفى كه داشت، چندان موفق نبود ،مگر آنكه كالً مخاطب خود 
را نه قشر خاكسترى، بلكه قشر سياه پررنگ حامى اسرائيل فرض كنيم. آنگاه 
شايد كه نه، حتماً موفق بوده است. ولى تنها امالى نانوشته، غلط ندارد. پس 
دم جناب شــمقدرى گرم كه سراغ اين سوژه رفت. شايد به عنوان نخستين 
فيلم با اين رويكرد و نگاه متفاوت، چاره اى جز اين همه تكثرگويى و از هر در 

سخنى گفتن نداشت».

 محمد تربت زاده  كافى اســت كلمه «مدلينگ» را در 
صفحه نخســت گوگل تايپ كنيد تا انبوه پيشنهادهايى 
كه بر اساس سوابق جست وجوى ساير افراد شكل گرفته، 
جلو چشمتان ظاهر شود. «مدلينگ كودكان»، «مدلينگ 
كودكان چقدر درآمد دارد؟»، «چگونه فرزندمان را تبديل 
به مدل كنيم؟» و ده ها پيشــنهاد ديگر. احتماالً به تعداد 
موهاى ســرتان مى توانيد سايت هاى مدلينگ كودك در 
اينترنت پيدا كنيد. سايت هايى كه انواع و اقسام روش هاى 
تبديــل كودكان به مدل هــاى حرفــه اى را جلو پايتان 
مى گذارند و ريز و درشت دنياى پيچيده مدلينگ را برايتان 
مى ريزند روى دايره. آن قدر كه وسوسه مى شويد فرزندتان 
را به واسطه چشــم هاى درشت، پوست سفيد يا موهاى 

بورش وارد عرصه مدلينگ كنيد.

  چشم فاميل كور!
ماجرا از گذاشــتن عكس كــودكان خوش بــر و رو در 
اينستاگرام آغاز مى شود؛ از كامنت هايى كه چپ و راست 
از چشم هاى درشت، قد و باالى رعنا و گونه هاى برجسته 
كودكان تعريف و تمجيد مى كنند. اين تعريف و تمجيد ها 
البد جرقه اى مى شــود در ذهن مادر و پدرها براى اينكه 
فرزندشان را بيشتر از پيش به نمايش بگذارند و اين وسط 
درآمدى هم به جيب بزنند. البته به گفته روان شناس ها، 
ايــن پدر و مادرها نه دچار مشــكالت مالى اند و نه قصد 
سوءاســتفاده از زيبايى فرزندشــان را دارند، اتفاقاً بيشتر 
كسانى كه فرزندشــان را وارد عرصه مدلينگ مى كنند، 
آدم هــاى مايه دارى اند كه دچار كمبــود روحى و روانى 
شــده اند و قصد دارند چشم فك و فاميل را با به نمايش 

گذاشتن فرزندشان دربياورند! 

  كودكان كار
مدل شدن كودكان به همين راحتى كه فكرش را مى كنيد 
نيست. كودكان براى اين كار بايد آموزش ببينند و روزى 
چند ساعت ژســت گرفتن را تمرين كنند. البته اين در 
شرايطى است كه تصوير كودك قرار باشد روى بيلبوردهاى 
تبليغاتى و كاتالوگ هاى لباس منتشر شود يا در صفحه هاى 
اينستاگرامى قرار بگيرد. اگر پاى ساخت تيزرهاى تبليغاتى 

و آگهى هاى بازرگانى وسط بيايد، ماجرا زمين تا آسمان 
تفاوت خواهد كرد. حســابش را بكنيد كودك سه چهار 
ساله اى را كه شيطنت از سر و رويش مى بارد، بايد مجبور 
كنيد قيد شيطنت و بازى با همسن و سال هايش را بزند 
و ســاعت هاى طوالنى جلو دوربين فيلم بردارى رژه برود 
و ژســت هايى بگيرد كه ســازندگان تيزرهاى تبليغاتى 

مى خواهند!
به گفته آژانس هايى كه در زمينه مدلينگ كودك فعاليت 
مى كنند، ســاخت يك تيزر يك دقيقه اى ممكن است 
چندين روز طول بكشــد، چون كــودك معموالً پس از 

دوساعت، خسته شده و زير گريه مى زند.
هرچند آژانس هاى مدلينگ كــودك و والدين كودكانى 
كه در ايــن زمينه فعاليت مى كنند، خودشــان را يكى 
از به روزتريــن اقشــار جامعه مى داننــد و خيلى وقت ها 
خيال مى كنند درحال لطف كــردن به كودك فلك زده 
هستند و نام كارشــان را مى گذارند «مدلينگ كودك» 
اما جامعه شــناس ها بــه اين پديده نوظهــور مى گويند 
«كودك آزارى مدرن» و فعاالن اين عرصه را هم «كودكان 
كار مدرن» صدا مى زنند. چون از نظر آن ها فرقى نمى كند 
كــه كودكى با لباس هــاى پاره و كثيف ســر چهارراه ها 
دستفروشــى كند يا با لباس هاى شــيك و ماركدار جلو 
دوربين ها رژه برود. در هردو حالت، كودكان كارى مى كنند 

كه نبايد بكنند!

  چرا مدلينگ؟
كارشناس ها مى گويند خانواده ها به سه دليل فرزندشان 
را وارد عرصه مدلينگ مى كنند. چشــم و همچشــمى 
نخستين مورد است. پدر و مادرها براى اينكه از قافله چشم 
و همچشــمى عقب نمانند و پُز داشتن فرزند مدل خود 
را بدهند، براى وارد كردن فرزندشان به عرصه مدلينگ، 
خود و فرزند فلك زده شان را به آب و آتش مى زنند. دومين 
دليل، تمايل ذاتى آدم ها به مشهور شدن است. همين اآلن 
ده ها مدل كودك اينستاگرامى وجود دارند كه به واسطه 
فعاليتشان در عرصه مدلينگ، شهرت زيادى براى خود و 
پدرومادرشان دست و پا كرده اند. سومين دليل هم ريشه 
در مســائل مالى دارد. در مدلينگ كــودك آن قدر پول 

خوابيده اســت كه مى تواند زندگى پدر و مادر محترم را 
زيرورو كند. البته اين در شــرايطى است كه از كم كارى 
نهادهاى فرهنگى كشور، الگوبردارى از آن طرفى ها و نبود 

قانون مشخص در اين زمينه بگذريم!

  كودك آزارى
هرچند خيلى هايمان از تماشــاى عكس هاى كودكان در 
شبكه هاى اجتماعى به وجد مى آييم و گاه از آن ها تعريف 
و تمجيد مى كنيم، اما تقريباً همه جامعه شناس ها بر اين 
موضوع اتفاق نظر دارند كه مدلينگ كودكان، جديدترين 
نوع كودك آزارى اســت. به همين خاطــر تقريباً همه 
كشــورهاى اروپايى قوانين سفت و سختى در اين زمينه 
وضع كرده اند و حتى تعداد زيادى از پدر و مادرها را براى 
انتشــار عكس هاى فرزندشان در شبكه هاى اجتماعى به 
دادگاه كشانده اند! البته خيال نكنيد منظور جامعه شناس ها 
از كــودك آزارى فقط چاپ عكس كودكان روى بنر هاى 
تبليغاتى و حضورشــان در تيزرهاى بازرگانى است. اين 
عزيزان مى گويند آرايش كردن دختربچه ها، پوشــاندن 
لباس رسمى به تن پسربچه ها و عكس و فيلم گرفتن از 
آن ها دقيقاً همان اثرات مدلينگ را روى كودكان مى گذارد. 
بــه عنوان نمونه بخش زيادى از اين كودكان در ســنين 
كودكى آن قدر مورد توجه و تعريف و تمجيد ديگران  قرار 
مى گيرند كه احساس «برترى» به آن ها دست مى دهد و 
انتظار دارند تا آخر عمرشان جايگاهى باالتر از ساير مردم 
داشته باشند، اما اين تصور پس از رسيدن به بلوغ  و ورود 
به جامعه، در هم مى شكند و فرد را دچار اختالالت شديد 

روانى مى كند.
ايــن البته فقط يكــى از نتايج ورود كــودكان به عرصه 
مدلينگ اســت. تبعات اين پديده نوظهــور كه در تمام 
كشــورهاى توسعه يافته متوقف شده اما در كشور ما روز 
به روز گســترش مى يابد، آن قدر زياد اســت كه مى شود 
درباره اش چند جلد كتاب نوشت! شما اما عجالتاً دست 
از انگشــت نما كردن فرزندانتان برداريد تا ســر فرصت، 
مقاله هاى روان شناسى و جامعه شناسى اى كه در اين باره 
نوشــته را بخوانيد و در جريان پيامدهاى وحشتناك اين 

پديده قرار بگيريد.

شور شيرين
رقيه توسلى: دستم در حال كاويدن باالى قفسه است كه «زنبق دره» و «آخرين 
ايستگاه شب» تِلپى از باالى كتابخانه سقوط مى كنند كف هال. زنبق دره طورى با 

صورت پخش زمين مى شود كه برگه هايش مچاله مى شوند توى هم.
لب گزان بلندشان مى كنم، اما حين مراسم عذرخواهى مى رسم به حال قشنگى كه 

180 درجه مى چرخاندم. آقاجان به اين مدل احوال مى گفت: شور شيرين!
شاد و دستپاچه ورق هاى له شده را صاف مى كنم و لبخند مى زنم به دستخط هاى 
آشنا... به جمالتى كه تاريخ توليدشان مى رسد به دو دهه پيش. ياد سودابه مى افتم، 
بنفشه، معصومه، نسيم، ساغر، مژگان... ياد آن ها كه در تقويم نوجوانى و جوانِى هم، 
ريشه ها دوانديم.  بنفشه ناقال و شوخ طبع در فاصله ناچيز خطوط نوشته: هر وقت 
يك ليوان شير نوشيدى و از گاو باحال ايرانى متشكر نشدى، خودت برو اعتراف كن 
چه بشرى هستى! جلوتر باز دستخط بنفشه است با خودكار قرمز: من از آن روى 
كه عقده نويســنده شدن دارم، عشقم مى كشد الى عقل نوشته هاى «دوبالزاك» 
جان، مانور بروم، مشكلى هست؟ باالى صفحه 63 خط خوش ساغر را مى شناسم 
و مزه مزه مى كنم كلماتش را: رازى ندارم فقط مى ترســم زمانه ناموافق، در حق 
دوستى هايمان بدجنسى كند. آه مى كشم و به ساغرى كه نمى دانم كجاست، چكاره 
شده، متأهل است، اين طرف مانده يا خير فكر مى كنم. مژگان نقاش هم نوشته: 
اميدوارم روزى 20 زن مجمعه به ســر مشتى توى عروسى ات صف بكشند و ِكل 
بيايند و من دنباله لباس عروست را جمع كنم و ِهى نقل و سكه بپاشم روى سرت. 
دلتنگ، لباس سفيدى يادم مى آيد كه نه دنباله داشت، نه مژگان جانى را كه در 
قامت ساقدوش نقل بارانم كند.كتاب را مى بندم و چشم هايم را. پرتاب به گذشته 
گاهى چقدر درد دارد! دلم براى پس و پيش بيست سالگى ضعف مى رود. دوست 
دارم زنگ بزنم به آقاى همسر و بخواهم برايم چند شاخه زنبق بخرد و اگر گفت 
خير باشد؛ بگويم بلللللله، مبتال شده ام به شورِ شيرين. بعد خودم را بزنم به اين در و 
آن در تا حداقل چند عدد از رفقاى ديرين را پيدا كنم. دلم عجيب مى خواهد يك 

بار ديگر «انوره دوبالزاك» را از نو بخوانم.
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شيربچه هاى ايرانى را بشناسيم

به بهانه درگيرى خونين يكى از دالل ها با سرمربى نساجى مازندران 

هيوالهاى مستطيل سبز

گفت وگو با سوسن طاقديس به انگيزه انتشار «فرفرى و فرفرى و فرفرى» 

ادبيات نوجوان ايران براى دنيا جذاب است

وام ببر، ازدواج كن!

وسط اين همه پست ها و نظرخواهى هاى شوخى و جدى در فضاى مجازى كه 
خيلى هاشان ممكن است سركارى و به درد نخور و برخى شان هم خوب و به 
درد بخور باشــند، گاه و بيگاه مواردى پيدا مى شود كه عالوه بر جالب بودن و 
جذابيت، واقعاً به درد بخور هم محسوب مى شوند. نمونه اش پستى  كه «باشگاه 
خبرنگاران» رد آن را زده است. گويا يك نفر با اين پرسش كه: «اگر دولت 50 
ميليون تومان وام بالعوض بدهد آيا حاضر به ازدواج هســتيد؟» تالش كرده 
مشخص كند كه آيا دليل و بهانه جوان ها براى ازدواج نكردن، فقط پول است؟ 
در زير برخى از پاسخ هايى را كه ديگر كاربران به اين پرسش داده اند، بخوانيد و 
بعد خودتان قضاوت كنيد كه پول يا وام ازدواج، مشوق چندم  براى ازدواج و يا 

بهانه چندم براى فرار كردن از ازدواج محسوب مى شود:
«اگــر دولت 50 ميليــون وام ازدواج بدهد آيا حاضر به ازدواج هســتيد؟ ... 
50ميليــون دالر ديگه! ... مجردها هيچ وقت نگفتن به ما پول بدين تا ازدواج 
كنيم، اونا فقط شغل مى خوان، امنيت شغلى و ثبات مى خوان...من ميگم جاى 
اينكه پول جدا واسه ملت خرج كنه، اين همه ارشد و دكتراى مختلف رو جمع 
و براشون كارآفرينى كنه... 50 ميليون فقط خرج عقد و حنابندون و عروسى 
ميشــه ... دولت ارزش پول ملى رو حفظ كنــه ... ما هيچى نمى خوايم ازش 
... نيكى و پرســش؟ ولى فكر كنم جمع كنــه و باهاش رونق اقتصادى ايجاد 
كنه بهتره ... 50 ميليون ميخوام چيكار؟... كدوم چاله زندگى مشــترك رو پر 
مى كنه، بعدش خونه ميخواد، درآمد مناسب ... 100 درصد، بله... وام هم نده 
من حاضرم ازدواج كنم با آدمى كه شــرايطمو درك كنه...50 ميليون خيلى 
كمه، ولى باشــه قبول ... كار بهم بِدن من خودم اون 50 تومن رو در ميارم و 

منت اونا رو نمى كشم...».

درباره پديده نوظهور «مدلينگ كودكان» چه مى دانيد؟

كودك آزارى الكچرى

خداداد عزيزى در گفت و  گو با قدس:

براى مجرى گرى مراسم 
قرعه كشى شرط نگذاشتم
  امروز مشهد ميزبان يكى از مهم ترين 
اتفاق هاى ليگ برتر است. قرعه كشى 
مســابقات فصل جديد در حالى در 
برگزار  اصلى شهردارى مشهد  تاالر 
مى شــود كه در چند روز گذشته در 
مــورد مديريت هنــرى برنامه حرف 
مطرح  زيــادى  حديث هــاى  و 
شــد. يكى از اين بحث ها 
در مــورد مجرى گــرى 
براى  عزيــزى  خداداد 
اين برنامه بود. اتفاقى 
كــه  شــگفت انگيز 
نقطه  مى توانســت 
عطفــى در كارنامه 
كارى ايــن بازيكن 
داشتنى  دوســت 
باشــد. با خــداداد 
كه اين روزها دور از 
ساز  ستاره  هياهوى 
در مشهد سر مى كند 

در ...

باور مى كنيد؟

روزمره نگارى

منهاى سياست
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خيلى كوبيسم!
هرجور حساب كنيد، حتى خيلى اهل 
«كوبيســم» و مقوالتــى از اين قبيل 
باشيد باز هم نمى شود توجيهى هنرى 
براى يك ســنگ توالت بتراشيد. شكل 
و قيافــه اش هم نشــان مى دهد كه اثر 
تاريخى نيست و نمى شود ادعا كرد مثًال 

سنگ توالتى است كه چرچيل در سفر به ايران مجبور شده در غياب دستشويى 
فرنگى روى آن بنشيند و گالب به رويتان خودش را راحت كند و يا آخرين سنِگ 
ِخالى همايونى مربوط به دوره شاهان قاجار است. داريم درباره يك اثر مثالً هنرى 
حرف مى زنيم كه خبرگزارى «مهر» ديروز نوشــت: «در يك گالرى كه اين روزها 
در خانه هنرمندان برپاست، يك سنگ توالت به فروش گذاشته شده است. سنگ 
توالتى به ظاهر معمولى كه بر آن تصويرى كوچك از يكى از شــاهان قاجار حك 
شده است و قسمت عجيب تر ماجرا اينجاست كه اين سنگ توالت به قيمت 50 
ميليون تومان به فروش گذاشته شده است»! شايد مسئوالن اين گالرى قصد دارند 
روى دست كسانى بلند شوند كه پيش از اين دستمال محتوى آخرين فيِن فالن 
بازيگر يا سياستمدار را به قيمت گزافى فروخته  و يا مثالً جوراب سوراخ و نشسته 
يك شخصيت معروف را هنرى - تاريخى كرده و به مخاطبان و مشترى هاى خيلى 
خاص فروخته اند. اآلن نه دلمان براى 50 ميليون تومانى كه قرار است يك عشق 
هنر به يك سنگ توالت بدهد سوخته و نه  نگران باال رفتن قيمت سنگ توالت در 
بازار هستيم. داريم از پديده اى حرف مى زنيم كه ظاهراً قرار است با فرهنگ، هنر 

و تاريخ ما شوخى كند!

عليرضا جهانبخش در گفت و گو با قدس:

هلند براى من تمام شده است
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سینا حســینی: یکی از شــعارهای کلیدی مدیران 
فدراســیون فوتبــال در ســال های اخیــر مبــارزه با 
ناهنجاری های موجود در این حوزه بوده است.اصلی ترین 
بخش فساد در حوزه فوتبال به موضوع ارتباط مدیران با 
واسطه ها و به اصطالح ایجنت های فعال در حوزه فوتبال 
برمی گردد، هرچند از ســوی فدراسیون جهانی فوتبال 
و نهادهای وابســته به این مجموعه بین المللی فعالیت 

ایجنت ها در این بخش قانونی است.
از آنجا که نظام مدیریت فوتبال ایران هنوز به صورت کامل 
از سیســتم قانونمند و نظام مندی پیروی نمی کند، فضا 
برای سودجویی و قانون گریزی برای جماعت دالل که این 
روزها به عنوان ایجنت برای خود اعتباری پوشالی دست و پا 
کرده اند فراهم شده است. از این رو هر روز نمونه ای عجیب و 

سرسام آور از رفتارهای این جماعت را شاهد هستیم.

درگیری خونین 
نمونه بارز این اتفاق درگیری خونین یک دالل داخلی با 
سرمربی تیم فوتبال نساجی قائمشهر در تهران بود. ماجرا 
به قدری تأسف برانگیز و ناباورانه است که نمی توان تصور 
کرد در فوتبالی که مدیرانش دائماً شعار اخالق مداری سر 
می دهند و ژست مبارزه با الیه های پنهان فساد را مقابل 
دوربین های تلویزیونی به زبان می آورند، شاهد آن باشیم 
که یک دالل وطنی دماغ ســرمربی بازیکن ساز فوتبال 
ایران را از سه ناحیه می شکند چون حاضر نشده پیشنهاد 

این دالل را برای خرید بازیکن طرف قرارداد بپذیرد.
جدا از درگیری )ع - خ( با رضا مهاجری، اتفاقات مشابه 
دیگری هم رخ می دهــد اما دریغ از رســیدگی و ورود 

دستگاه های نظارتی به این پرونده قطور. 

افشاگری خطیر
وقتی علی خطیر پس از استعفا از نقش یک دالل وطنی در 
نقل و انتقال بازیکنان استقالل پرده برمی دارد و مدعی می شود 
یک دالل 9 بازیکن به تیم دولتی استقالل قالب کرده است اوج 
فاجعه نمایان می شود. اینکه در استقالل در یک تابستان 15 
بازیکن می روند نشان از مسائل غیر فنی و سودجویانه دارد و 
بس. جالب است بدانید دالل ممنوع الفعالیت فصول اخیر  
فوتبال ایران )م - ع( این روزها برای خود در یکی از تیم های 
متمول فوتبال ایران پادشاهی به راه انداخته و اجازه نمی دهد 
حتی سرمربی خارجی نام آشنای این تیم درباره یک بازیکن 
نظر کارشناسی بدهد. این ها نشان می دهد تنها آیتمی که در 
فوتبال به اصطالح حرفه ای ما وجود ندارد نظارت است و بس!

مسکوت ماندن پرونده فساد در فوتبال
پازل فاجعه آمیــز فوتبال به اصطــالح حرفه ای فوتبال 
زمانی کامل می شــود که قانون گــذاران در خانه ملت 
همچنان پرونده فساد در فوتبال را در بالتکلیفی کامل 
رها کردنــد و مدعی اند این پرونده همچنان در دســت 
بررســی اســت. هیئت تحقیق و تفحص از دو باشگاه 
استقالل و پرســپولیس در کش و قوس تکمیل مدارک 
تخلفات روی داده در این دو باشگاه دولتی هستند غافل 
از اینکه دالل ها یــا همان ایجنت های مــدرن امروزی 
روزانه میلیاردها تومان از پول موجود در حوزه فوتبال را 
به حساب شخصی خود هدایت می کنند تا از این کارزار 

بی قانون نهایت بهره برداری را انجام دهند.

ادامه جوالن سودجویان
شاید برای مهدی تاج و مسعود سلطانی فر که به عنوان 
رئیس و مرئوس هــر روز در کمیســیون های مختلف 
فرهنگی، قضایی و امنیتی خانه ملت حضور پیدا می کنند 
تا از عملکرد خود در حوزه مبارزه با فســاد در ورزش و 
فوتبال دفاع کنند جالب باشــد که در یکی از تیم های 
بزرگ پایتخت یک دالل وطنی تاکنون ســه بار متوالی 

به پیکره نحیف یک تیم دولتی ضربات جبران ناپذیری 
وارد کرده و حــاال با افتخار به محل این باشــگاه رفت و 
آمد می کند بــدون اینکه ایرج عرب بتوانــد به )م - ف( 

کوچک ترین انتقادی داشته باشد.

سلطان ستاره ها
ماجرای دالل های فوتبال ایران از داستان دالل های حاضر 
در حوزه مواد غذایی، خودرو سازی و لوازم خانگی و گوشت 
و مرغ غم انگیزتر است. شــاید در آن حوزه ها هر روز از یک 
سلطان رونمایی شود تا در محاکم و مراجع قضایی محاکمه 
شوند اما اینجا ده ها سلطان بزرگ و خرده پا وجود دارد که 
بدون کوچک ترین مانعی به فعالیت های غیر قانونی خود 

ادامه می دهند بدون اینکه کسی به آن ها ایراد بگیرد.
هرچند مطمئنیم که مهدی تاج به خوبی می داند که نزدیک 
به 100 بازیکن تراز اول فوتبــال تنها با یک دالل که قبالً در 
سبزه میدان پایتخت بساط ســبزی فروشی داشت قرارداد 
دارند اما وی قادر نیست به او نازک تر از گل بگوید چون آقای 
رئیس و اعضای هیئت رئیسه هم می دانند بدون ورود جدی 
دستگاه های نظارتی آب در هاون می کوبند. وقتی دستگاه های 
نظارتی و امنیتی به راحتی هر چه تمام می توانند با سردمداران 

فساد در حوزه اقتصاد، شبکه پولی و شبکه خدماتی برخورد 
کنند و مفسدان اقتصادی را پای میز محاکمه بکشانند، چرا به 
این حوزه ورود پیدا نمی کنند؟ حوزه ای که بدون تردید و حتماً 
از بودجه عمومی کشور در حال ارتزاق است و زمینه فسادهای 

شبکه ای فراوانی را ایجاد کرده است.

حلقه معیوب
بر اساس اعترافات گاه و بیگاه بازیکنان فریب خورده در 
این چرخه معیوب و فساد سیستماتیک مدیران عامل، 
مربیان، کارمنــدان و حتی بعضاً تــدارکات تیم دخیل 
هستند تا یک فرایند معیوب شکل گیرد از این رو ورود 
بی قید و شرط نهادهای نظارتی و قضایی می تواند زمینه 
پاک سازی اساسی و بنیادی حوزه ورزش و فوتبال را به 
دنبال داشته باشد. متأسفانه به صورت خودجوش به سایر 
حوزه ها نیز کشیده شده و حاال شاهد فعالیت گسترده 
شبکه های فساد و داللی در والیبال، بسکتبال، هندبال، 
فوتسال وحتی رشته های کم مخاطب تر فعال در ورزش 
ایران نیز هســتیم اما دریغ از یک دلســوز واقعی برای 

رسیدگی به این تخلفات شبکه ای!

به بهانه درگیری خونین یکی از دالل ها با سرمربی نساجی مازندران

هیوالهای مستطیل سبز

نایب رئیس بارسلونا: خرید نیمار در حال حاضر منتفی است
ورزش: یکی از مدیران باشگاه بارسلونا به هواداران هشدار داد که منتظر بازگشت 
ستاره برزیلی سابق  این تیم نباشند. کاردونر، نایب رئیس کاتاالن ها می گوید: »تا 
به امروز هیچ خبری از نیمار نیست. ما می دانیم که او از وضعیتش در پاریس راضی 
نیست و این شرایطی اســت که باید در پاریس حل و فصل شود. ما با آن ها صحبت 
نکرده ایم. میان دو باشگاه احترام متقابل فراوانی وجود دارد و اگر روزی امکان انتقال 
نیمار وجود داشته باشــد، ما با یکدیگر صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر، بحث 

انتقال نیمار به بارسلونا منتفی است.«

مسی نگرانی ها درباره مصدومیتش را برطرف کرد
ورزش: لیونل مسی پس از مصدومیت اخیرش در تمرینات تیم فوتبال بارسلونا، با 
انتشار پیامی، نگرانی هواداران بارسلونا را بابت غیبت طوالنی مدت آسوده کرد. مسی 
در این پیام نوشته است: »من برای از سر گرفتن تمریناتم اشتیاق زیادی داشتم اما از 
بخت بد در نخستین جلسه از تمرینات اتفاقی افتاد که مرا برای مدت کوتاهی دور نگه 
خواهد داشت. از همه کسانی که با پیام های شان، ابراز محبت کردند تشکر می کنم. 
من می خواستم در کنار تیم و اعضای تیم بمانم و آن ها را در سفر به آمریکا همراهی 

کنم این بار امکانش وجود نداشت اما من به زودی بازخواهم گشت.«

اتلتیکومادرید به دنبال اثبات تخلف بارسلونا با یک ایمیل
ورزش: پس از اینکه باشگاه بارسلونا در روزهای اول ماه جوالی با پرداخت رقم فسخ 120 
میلیون یورویی فسخ قرارداد آنتوان گریزمان، این مهاجم فرانسوی را به خدمت گرفت، اتلتیکو 
مادرید با انتشار بیانیه ای اعالم کرد برای فسخ قرارداد باید 80 میلیون یوروی دیگر پرداخت 
شود. این باشگاه مدعی شد در زمان توافق گریزمان با بارسلونا رقم فسخ قرارداد 200 میلیون 
بوده است. اکنون اتلتیکو ایمیلی به دست آورده که نشان می دهد بارسلونا پیش از تاریخ اول 
جوالی با گریزمان به توافق رسیده و اگر این موضوع توسط مراجع قانونی تأیید شود، باشگاه 

بارسلونا باید 80 میلیون یوروی دیگر به اتلتیکومادرید بپردازد.

واکنش زنیت به انتقادات نژادپرستانه هواداران
ورزش: بعد از آنکه زمزمه هایی مبنی بر تمایل باشــگاه زنیت به فروش مالکوم خرید 
جدید خود به دلیل درخواست های نژادپرستانه هوادارانش به گوش رسید، این باشگاه 
با انتشــار اطالعیه ای، این موضوع را به صورت غیرمستقیم تکذیب کرد. در بخشی از 
اطالعیه آمده است: »در بازی قبلی افرادی بنری به ورزشگاه آوردند که روی آن نوشته 
شده بود: از مدیران باشگاه به خاطر وفاداری به سنت ها تشکر می کنیم. معنی این بنر 
اما در رسانه ها،  به صورت بدی منعکس شد. باشگاه زنیت از دیرباز، سنتی در دعوت از 

بهترین بازیکنان جهان و بدون توجه به پیشینه، نژاد، یا ملیت افراد دارد.«

جواد رســتم زاده:  امروز مشــهد میزبان یکی از مهم ترین 
اتفاق های لیگ برتر است. قرعه کشی مسابقات فصل جدید در 
حالی در تاالر اصلی شهرداری مشهد برگزار می شود که در چند 
روز گذشته در مورد مدیریت هنری برنامه حرف و حدیث های 
زیادی مطرح شد. یکی از این بحث ها در مورد مجریگری خداداد 
عزیزی برای این برنامه بود. اتفاقی شگفت انگیز که می توانست 
نقطه عطفی در کارنامه کاری این بازیکن دوست داشتنی باشد. 
با خداداد که این روزها دور از هیاهوی ستاره ساز در مشهد سر 

می کند در این مورد حرف زدیم.

  شایع شده قرار اســت مجری مراسم قرعه کشی 
لیگ برتر باشید؟

)با خنده( نه بابا از این خبرها نیست.

  اما شنیدیم با شما مذاکره کردند.
یک صحبت کوتاهی شد که من گفتم فقط به عنوان میهمان ویژه 

روی سن خواهم آمد.

  پس اینکه شما شرط گذاشتید اگر به عنوان مجری 
بیایید  محمد رضا احمدی نباید کنار دستتان روی سن 

باشد را تکذیب می کنید؟
نخست اینکه من با آقای احمدی در برنامه ستاره ساز کار می کنم و 
رفیق هستیم و بعد هم اصالً بحث به این سمت ها کشیده نشده که 
بخواهم شرطی بگذارم. گفتم فقط به عنوان میهمان ویژه می آیم.

  به نظر می رسد در مبحث اجرا به تجربه های خوبی 
رسیدید و بی میل هم نیستید در صدا و سیما به عنوان 

مجری ایفای نقش کنید.
مجریگری از نظر من یک هنر است. تجربه اجرا تجربه سختی 
است. من زمان های زیادی به تلویزیون رفتم و مقابل دوربین 
صحبت کردم اما وقتی به عنوان میهمان در برنامه ای نیستی کار 
سخت تر می شود. االن خیلی راحت می توانم در این زمینه کار 

کنم. اما تجربه اجرای روی سن را نداشتم.

  از بقیه میهمانان جشن هم خبر دارید؟
نه فقط من و حسین بادامکی و رضا عنایتی به عنوان میهمان 
ویژه هستیم و بدون تردید مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ 

هم هستند.

  از قرعه کشی فاصله بگیریم و به شهر خودرو بپردازیم 
که این روزها از مسئوالن شهری دلگیرند. به نظر شما 

توقع حمیداوی توقع به جایی است؟
به هیچ وجه حمیداوی نباید در مشهد از این توقع ها داشته باشد. 
در این شهر دو تیم قدیمی ابومسلم و پیام به دلیل عدم حمایت 
مسئوالن شهری و استانی نابود شدند شهرخودرو که جای خود 
را دارد. من مصاحبه گل محمدی را خواندم اما فرصت نشد با او 
حرف بزنم و بگویم که یادت نرود اینجا مشهد است و کار کردن در 

این شهر با همه جا متفاوت است.

  اما مسئوالن شهری آشــکارا  اعالم کردند این تیم 
آسیایی شود خدمات ویژه ای به این تیم خواهند داد.

اگر شــهرخودرو به عنوان بخش خصوصی می خواهد فعالیت 
کند پس نباید از مسئوالن شهری توقعی داشته باشد. اگر قرار 
بود مسئوالن، شــهر خودرو را بچرخانند که تیم را دولتی اداره 
می کردند و مدیرعامل را هم خودشان می گذاشتند. بنظرم انتظار 

آقای حمیداوی و دوستانش انتظار به جایی نیست.

  آینده شهرخودرو در لیگ و آسیا را با این وضعیت 
چطور می بینید؟

یحیی کارش را بلد است. یارگیری شان هم بد نبوده است. بسته 
به اوضاع مالی و مدیریتی تیم دارد. من فکر می کنم از نظر فنی 
مشکلی نداشته باشند و بتوانند از پلی آف آسیا عبور کنند. اما در 
لیگ با توجه به شناختی که حریفان از سال قبل از تیم شهرخودرو  

پیدا کردند باید فکری اساسی کرد.

ورزش: تجربه ای که از ســال های گذشته در کشتی کسب 
کردیم، نشان می دهد فدراسیون در انتقال استعدادهای رده های 
پایه به رده بزرگسال دچار مشکل است و این نخبه های کشتی 
بعد از قهرمانی در سنین پایه یا رها می شوند یا افت می کنند!  
در همین چند روز اخیر هفت نوجوان آزاد و فرنگی  کار ایرانی 
توانستند با شکست تمامی رقبای خود به مدال طالی جهان 
دست یابند. این هفت نفر در صورت حفظ شدن می توانند در 
رده های باالتر هم چنین مدالی را تکرار کنند. پس بهتر است از 

همین حاال این هفت طالیی ایران را بهتر بشناسیم.

امیررضا ده بزرگی)فرنگی- وزن ۴۸ کیلو(
ده بزرگی تا قبل از فینال حتی یک امتیاز هم به حریفانش نداده 
بود؛ اتفاقی که در کشتی سبک وزن بسیار سخت و دشوار به 
حساب می آید. ضیاء باباشوف از جمهوری آذربایجان رقیب ده 
بزرگی در فینال تنها توانست یک امتیاز از او بگیرد؛ اگرچه در 
نهایت هم شکست خورد. او یک ماه قبل هم در قزاقستان برای 
دومین بار قهرمان آسیا شده بود و حاال با کارنامه ای پر از افتخار 

در رده سنی نوجوانان پای به یک رده باالتر خواهد گذاشت.

سعید اسماعیلی)فرنگی-۵۱ کیلو(
سعید اسماعیلی هم دقیقاً مثل ده بزرگی فقط یک امتیاز به 
حریفش در فینال داد و بقیه رقبایش را مقتدرانه و بدون دادن 
حتی یک امتیاز از پیش رو برداشت. این فرنگی کار خوزستانی 
که برای نخستین مسابقات جهانی رده سنی نوجوانان را در وزن 
51 کیلوگرم تجربه می کرد، یک ماه قبل توانسته بود به مدال 
طالی آسیا دست پیدا کند. حاال با این مدال طالی جهان درهای 

جدیدی به روی اسماعیلی باز شده است.

رضا ساکی)فرنگی-۷۱ کیلو(
شاید جالب باشد بدانید رضا ساکی یک ماه قبل در مسابقات 
قهرمانی آســیا در همین وزن ۷1 کیلوگرم کشتی فرنگی به 

مدال نقره دست یافته بود. او در فینال به حریف قرقیزستانی 
اش باخته بود، اما در مسابقات جهانی بلغارستان رقبایش را یکی 
پس از دیگری از پیش رو برداشت تا یکی از چهار طالیی کشتی 

فرنگی ایران باشد.

شاهرخ میکائیلی)فرنگی- ۱۱۰ کیلو(
شاهرخ میکائیلی، فرنگی کار اهل قم در نخستین تجربه جهانی 
خود حتی یک امتیاز هم به حریفانش نداد تا مقتدرانه ترین 
قهرمانی ممکن را رقم بزند. جالب است بدانید میکائیلی یک 
ماه قبل در آسیا با شکست مقابل رقیب هندی در نیمه نهایی به 
مدال برنز رسیده بود، اما با طالی جهان همه را شگفت زده کرد.

رحمان عموزاد)آزاد-۴۸ کیلو(
رحمان با اینکه 1۷ سال بیشــتر ندارد، اما افتخارات زیادی را 
در کارنامه خودش می بیند. دو طالی آسیا و دو طالی جهان 
رحمان عموزاد را حسابی آبدیده کرده تا در آینده بتواند یکی از 

امیدهای تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن در سبک وزن باشد. 

امیرحسین فیروزپور)آزاد-۸۰ کیلو(
بعد از رضا یزدانی، حســن یزدانی و اخیراً امیرمحمد یزدانی، 
حاال نوبت به امیرحسین فیروزپور رسیده که از شهر جویبار 
در کشتی آزاد جهان بدرخشد و صاحب مدال طال شود. این 
آزادکار جویباری که یک ماه قبل به مدال طالی آسیا دست پیدا 
کرده بود و نخستین تجربه جهانی اش را سپری می کرد، تمامی 

رقبایش را با اختالف باال شکست داد. 

سهیل یوسفی)آزاد-۹۲ کیلو(
یک ماه قبل هم توانسته بود طالی آســیا را بر گردن بیاویزد. 
یوسفی اهل شهرستان تایباد از توابع مشهد است و حاال با مدال 
طالی جهان به چهره شناخته شده ای در استان خراسان رضوی 

تبدیل شده است.

خداداد عزیزی در گفت و گو با قدس:

برای مجری گری مراسم قرعه کشی شرط نگذاشتم
امیدهای المپیک 2024

شیربچه های ایرانی را بشناسیم

حمیدرضاعرب: هافبک ومهاجم ملی پوش ایرانی که 
فصل پیش با سروصدای بسیار به تیم برایتون ملحق شد 
عزمش را جزم کرده تا فصل جدید را متفاوت آغاز 
کند. جهانبخش این روزها در تمرینات تیمش 
انگیزه های بیشتری دارد و تالش می کند نظر 
گراهام پاتر، سرمربی انگلیسی اش را جلب 
کند. فوتبال ســخت و فیزیکی بریتانیا 
برای جهانبخش که فانتزی باز است، 
مجال آن چنانــی در فصل پیش 
باقی نگذاشت اما او حاال با شرایط 
بازی در این لیگ خو گرفته و 
به دنبال حضوری بیشتر در 

ترکیب برایتون است.

  سایت »ساکرنیوز« 
هلنــد نوشــته:»آیا 
جهانبخش در تابســتان 
به لیــگ هلند )اردیویســه( 
برمی گردد؟ اوایل تابستان امسال بحث 
انتقال قرضی تو به تیم فاینورد مطرح شده بود. 

واقعًا قصد داری به هلند برگردی؟
این ها شایعاتی است که در رسانه ها مطرح می شود. 
برای من هلند تمام شــده است و تمام تمرکزم روی 
لیگ برتر انگلیس اســت. می خواهم اینجا تجربیات 

جدیدی کسب کنم.

   چه شد که بعد از حضور چشمگیری که در لیگ 
هلند داشتی شرایط در تیم جدیدت برایتون برای 

تو چندان خوب پیش نرفت؟
فوتبال در لیگ انگلیس ســخت و فشرده است و قدری 
زمان می برد که با شرایط بازی در این کشور آشنا شوی. 
من یک فصل را پشــت سرگذاشــتم و حاال با انگیزه و 
تجربه بیشــتر به فصل جدید می روم. احساس می کنم 
 تجربــه بیشــتری دارم و می توانم روزهــای بهتری را

 رقم بزنم.

  نــوع تمریناتــی کــه در انگلیس پشــت 
سرمی گذاری با آنچه در گذشته تجربه کردی چه 

قدر متفاوت است؟
من عالوه براینکه روزی دو جلســه بــا برایتون تمرین 
دارم، تمرین های اختصاصی را هم پشــت سرمی گذارم. 
اینجا باید هرلحظه ذهن و بدنت آماده رقابت باشد. لیگ 
انگلیس به اعتقاد خیلی ها بهترین لیگ دنیاست وبدون 
تردید بازی کردن در چنین شرایطی دشوار است. من در 

هلند هم تمرینات سختی را پشت سرمی گذاشتم.

  چه چیزی بیشــتر از همه در بازی های لیگ 
انگلیس نظر تو را به سوی خودش جلب کرده؟

ســرعت عمل! یک ثانیه دیربجنبی توپت را می گیرند یا 
اینکه با یک تکل خشن تو را سرنگون می کنند. شما اگر 
لیگ انگلیس را با دیگر لیگ ها مقایســه کنید به وضوح 
می بینید که سطح درگیری های فیزیکی و سرعت انتقال 

توپ تا چه اندازه باالست. 

  در این لیگ برای تو که یک فوتبالیست فانتزی 
هستی ادامه حیات سخت نیست؟

من دارم تــالش می کنم با شــرایط بــازی در برایتون 
آشنا شــوم. پیشــرفت را دارم حس می کنم. تمریناتم 
منظم و با برنامه اســت. حقیقت اینکه از عملکرد خودم 
درفصل پیــش راضی نبودم و به همین دلیل اســت که 
 دارم چند برابــر تالش می کنم تا بــه بهترین فرم بدنی 

برسم.

  رسانه های انگلیسی درباره تو چه می نویسند؟ 
من انتقادی ندیدم اما همان طور که گفتم خودم از 
خودم راضی نیســتم. در فصل جدید نگاهم بیشتر 
به آمار و ارقام است. دوســت دارم حساب و کتاب 
کنم تا نظرات عوض شــود. بدون تردید حواسم به 
تعــداد پاس های گل و گل هایی که می زنم هســت. 
می خواهم بهترین عملکــرد ممکن را رقم بزنم  و به 
چشــم بیایم. این هدف نهایی مــن در لیگ آینده 

است.

بعد از رقم رکوردشکن مگوایر، نگاهی به گران ترین اما به صرفه ترین بازیکنان تاریخ

لیاقت هر پوند این پول را داری! 
هیو دیویس/ مترجم: امیرمحمد سلطان پور: »امید است که در 
دوران جذابی زندگی کنید.« این شاید یک ضرب المثل قدیمی چینی و یا 
یک آرزوی زیبا برای مردم باشد. اما در بازار نقل و انتقاالت این روزها، 
برای فروشنده هایی مثل لسترسیتی که هری مگوایر را با 
رقم 80 میلیون پوند به منچستریونایتد می فروشند 
حقیقتاً یکی از آن دوران های جذاب اســت. البته 
مسلماً طرف هایی در این انتقال ها از جمله باشگاه 
خریدار و البته خود بازیکن نیز هســتند که این 
برچسب گران قیمت بودن بر روی شانه های آن ها 
فشار زیادی را وارد می کند.  در زیر ترانسفرهایی 
را می بینید که در زمان رقم خوردن، باعث شد که 
همگان نه تنها از رقم پرداختی متعجب شوند 
بلکه سر خود را به نشانه تأسف تکان دهند که 
ورزش فوتبال به کدام سمت می رود؛ اتفاقی 
که با گذشــت زمان خالف آن ثابت شد و 
این بازیکنان ثابت کردند الیق هر پوند 

پرداختی برای خود را داشته اند.

ویرجیل فن دایک، ساوتهمپتون 
به لیورپول 

 2018 )75میلیون پوند(
از چه جایی بهتر از گران قیمت ترین 
مدافع تاریخ )البته قبل از مگوایر( 
شروع کنیم؟ در حالی که هنوز 
چنــد روز از آغاز ســال 2018 

نگذشته بود لیورپول هر چه در توان داشت یعنی رقم ۷5 میلیون پوند برای 
خرید ویرجیل فن دایک از ساوتهمپتون هزینه کرد و رقم پرداختی خود 
برای خریدهایش از این باشگاه را به رقم 165 میلیون پوند در مدت سه سال 
و نیم رساند. چه دیوانگی! چه افراطی! اما چه ترانسفر هوشمندانه ای! فن 
دایک اوضاع خط دفاع لیورپول را بهتر نکرد بلکه آن را به کلی دگرگون کرد. 
میانگین گل های خورده لیورپول قبل از آمدن فن دایک 1/21 گل در هر 
بازی بود اما در نیم فصل دوم همان فصل به 0/66 و در فصل گذشته این آمار 

به میانگین باورنکردنی 0/58 رسید.

دیدیه دروگبا، مارسی به چلسی
 2004 )24 میلیون پوند(

این اتفاق افتاده که ژوزه مورینیو در دوران مربیگری خود یک بازیکن را 
آن قدر قبول داشته باشد که او را در دو باشگاه خریداری کند، حتی ویلیام 
کاروالیو را در سه باشگاه مربیگری کرد. اما خرید دیدیه دروگبا هوشمندانه 
ترین خرید وی بود. زمانی که این بازیکن ساحل عاجی هنوز نام مشهوری 
نبود و فقط یک سال از ترانسفر 3/3 میلیونی اش به مارسی گذشته بود، 
سرمربی پرتغالی به آبراموویچ تأکید کرد که در مورد خرید او شک نکرده و 
فقط رقم درخواستی مارسی را پرداخت کند. دروگبا به یکی از اسطوره های 

چلسی بدل شد و 9 فصل در لندن حضور داشت.

دنی آلوز، سویا به بارسلونا 
 2008 )28/5 میلیون پوند(

قیمت ابتدایی آلوز برای بارسلونا 23/5 میلیون پوند بود اما آن ها به سویا این 
قول را دادند که در صورت کسب جام، 5 میلیون پوند بیشتر به آن ها بدهند. 
بعد از به همراه آوردن 16 جام برای آبی و اناری پوشان به نظر آن ها مشکلی 

با پرداخت این 5 میلیون نداشتند! دنی آلوز نه تنها یکی از دالیل موفقیت 
دوران طالیی بارسلونا بود بلکه دوران جدیدی را برای مدافعان راست آغاز 
کرد و بعد از خرید به نظر گران قیمت او، دیگرهیچ کس به گواردیوال برای 

خرید مدافعان گوش گران قیمت خرده نگرفت.

جیمی واردی، فلیت وود به لسترسیتی 
 2012 )1/7 میلیون پوند(

رقم پرداختی لستر برای واردی در تاریخ بازیکنان غیر لیگی همچنان یک 
رکورد است. شاید اگر باشگاه فلیت وود می دانست واردی به چه بازیکنی قرار 
است تبدیل شود، بند پاداش قهرمانی را نیز به او اضافه می کرد! اما پرداخت 
این رقم برای یک بازیکن 25 ساله که هیچ بازی رسمی در هیچ لیگ رسمی 
در کارنامه نداشت حرکت عجیبی از طرف روباه ها بود اما اکنون به یکی از به 

صرفه ترین خریدهای تاریخ بدل شده است.

یایا توره، بارسلونا به منچسترسیتی
 2010 )24 میلیون پوند(

برای درک بهتر تصورات پیرامون این ترانســفر بهتر است جمالت پل 
میرسون یکی از بزرگ ترین کارشناسان فوتبال انگلیس را بخوانیم: »او یک 
بازیکن ساحل عاجی معمولی است که قرار است 200 هزار پوند در هفته 
حقوق داشته باشد. آیا او گل زدن بلد است؟ خیر. آیا گل ساختن بلد است؟ 
خیر. او فقط از لحاظ هافبک دفاعی بودن قابل قبول است اما همین االن نیز 
سیتی بازیکنانی مثل دی یانگ، بری و ویرا را برای این کار دارد. نمره دو از 

پنج را به این ترانسفر می دهم.«
چند سال بعد اکنون از یایا توره به عنوان یکی از بزرگ ترین بازیکنان تاریخ 

منچسترسیتی نام می برند.

هنوز جو پیرامون دیدار جذاب منچسترســیتی و 
لیورپول در ســوپرجام انگلیــس مخصوصا حرکت 
فوق العاده کایل واکر فروکش نکــرده که این مدافع 
راست برای حرکت خود، در توئیتر یک نام نیز انتخاب 
کرده است. واکر که به انجام حرکات آکروباتیک مشهور 
است و نمونه زیبای آن را در دور کردن توپ صالح از 
روی خط دروازه نشــان داد، نام »کایلینگ« را برای 
حرکات خاص خود برگزیده که می گوید تمریناتش 

روی این رشته ورزشی جواب داده است!

حساب اینستاگرام منچستریونایتد بعد از پیوستن 
هری مگوایر مدافع مطرح انگلیســی به این تیم، 
کامال متمرکز بر این خرید شــده اســت. ترانسفر 
مگوایر که او را به گرانترین مدافع تاریخ جهان بدل 
کرده، منچستریونایتد را بر آن داشت تا یک گالری 
مخصوص از روز عقد قرارداد او منتشــر کرده که 
در استایل ها و شــکل های جالبی عکس های بعضا 
بامزه ای از این مدافع 80 میلیون پوندی منتشــر 

کرده است.

منچستریونایتدکایل واکر
اسطوره فوتبال بلغارستان در استوری اینستاگرام 
خود ترجیح داده به جای بازتاب فعالیت های روزمره 
خود، جمله ای زیبا از ویل اســمیت بازیگر مشهور 
هالیوود منتشر کند. دیمیتار برباتف توییت اسمیت 
را به عنوان استوری خود اســتفاده کرده که در آن 
می گوید: »بسیاری از مردم پول هایی که به خوبی آن 
را به دست نیاورده اند صرف خرید چیزهایی می کنند 
که به آن نیاز نداشته تا افرادی که به آن ها عالقه ای 

ندارند را تحت تاثیر قرار دهند.«

حساب اینستاگرام باشــگاه بارسلونا، از چندین زاویه 
دیدار مشهور پیش فصل خود با عنوان جام خوان گمپر 
را تحت پوشش قرار داده است. بارسلونا که موفق شد در 
این تک بازی که همیشه برای بزرگداشت این شخصیت 
برگزار می کند آرسنال را با نتیجه 2-1 شکست دهد، 
کامال تحت تاثیر قدرت رهبری و  ثبات بازی فرانکی دی 
یونگ خرید جدید خود قرار گرفته و عکس زیبایی از 
وی که به عنوان بهترین بازیکن زمین نیز انتخاب شده 

منتشر کرده است.

بارسلونادیمیتار برباتف

ضد  حمله

مایگا ایران را ترک کرد
ورزش: بازیکن اهل مالی که نتوانست برای فعالیت در لیگ ایران مجوز 
بگیرد، ایران را ترک کند. به نقل از روابط عمومی باشگاه پرسپولیس و بنابر 
اعالم محسن خلیلی مدیر تیم، مادیبو مایگا که با هدف مذاکره نهایی و 
پیوستن به تیم قهرمان ایران در آزمون های پزشکی شرکت کرده بود، با 
توجه به اینکه نتوانست مجوز فعالیت در فوتبال ایران را از ایفمارک دریافت 

کند، از کشورمان رفت.

با مصدومیت دو هفته ای
دیاباته افتتاحیه لیگ را از دست داد 

ورزش: شیخ دیاباته مهاجم جدید استقالل که گزینه اصلی استراماچونی برای 
حضور در خط حمله این تیم است نمی تواند آبی ها را در افتتاحیه لیگ برتر 
همراهی کند. دکتر کاوه ستوده پزشک تیم فوتبال استقالل در تشریح وضعیت 
مصدومیت شیخ دیاباته به سایت رسمی این باشگاه گفت: طی معاینات انجام 
شده و بعد از انجام ام آر ای مشخص شد که دیاباته آسیب عضله همسترینگ 
دارد و با توجه به معاینه و جواب ام آر ای، این بازیکن دو هفته نیاز به درمان دارد 
و هم اکنون دیاباته در کلینیک استقالل مراحل درمانی خود را طی می کند.

این بازیکن در جریان دیدار دوستانه برابر ماشین سازی دچار مصدومیت شد و 
حاال با توجه به شروع احتمالی لیگ برتر در روز عید غدیر، به نظر می رسد این 

بازیکن شانس کمی برای حضور در افتتاحیه لیگ برتر دارد. 

جاوید: کمتر از قهرمانی 
برای مس سونگون ناکامی است

ورزش: مهدی جاوید درباره شرایط تیم فوتسال مس سونگون در آستانه 
مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا اظهار داشت: با شرایط نسبتاً خوبی عازم 
مسابقات می شویم. وی که با تسنیم صحبت می کرد در این باره که همه از 
مس سونگون که قهرمان ایران و آسیاست، انتظار قهرمانی دارند، تصریح 
کرد: کسی از ما جز قهرمانی انتظار ندارد و برای نماینده ایران، عنوانی کمتر 
از قهرمانی به منزله ناکامی است. مس سال گذشته قهرمان آسیا شد و تکرار 

آن کار سختی است. با این حال امیدواریم اتفاقات خوبی رخ دهد.

دروازه بان لیورپول هم تیمی کاوه رضایی شد
ورزش: باشگاه بروژ بلژیک اعالم کرد که سیمون مینیوله، دروازه بان تیم 
فوتبال لیورپول که به مدت 6 سال در این تیم عضویت داشت، قراردادی 
پنج ساله با این باشگاه بلژیکی امضا کرده است.مینیوله در روزهای گذشته 
در تست های پزشکی تیم بروژ شرکت کرد و آن ها را با موفقیت پشت سر 
گذاشت. به گفته رسانه ها، مبلغ قرارداد مینیوله با بروژ، ۷ میلیون یورو است 

که با پاداش ها، به 9 میلیون یورو هم می رسد.

قوانین جدید داوری فوتبال در لیگ نوزدهم 
اعمال می شوند

ورزش: کمیته داوران فدارسیون فوتبال اعالم کرد که کالس های خوبی 
برای آموزش داوران برگزار شده و همه داورهای لیگ برتری، آموزش الزم را 
برای قوانین جدید دیده اند. همچنین در مرحله دوم قرار است این آموزش ها 
و قوانین جدید به باشگاه های لیگ برتری آموزش داده شود که این آموزش 
شامل قوانین جدید داوری و رفتار صحیح با داور می شود. البته این قوانین 
به بعضی از باشگاه ها آموزش داده شــده و قرار است تا پیش از سوت آغاز 
نخستین دیدار لیگ نوزدهم، همه تیم های لیگ برتری این قوانین و رفتارها 
را یاد بگیرند زیرا قوانین جدید در لیگ برتر و جام حذفی اجرا خواهند شد.

مصلح با سپاهان به توافق رسید
ورزش: مدافع چپ فصل گذشته پرسپولیس با تیم سپاهان به توافق رسیده 
است و به زودی قرارداد رسمی با این باشگاه امضا خواهد کرد. شایان مصلح 
که بعد از خروج از لیست گابریل کالدرون تبدیل به یکی از مهره های مهم 
نقل و انتقاالت شده بود فصل آینده با پیراهن طالیی سپاهان در میادین 
ظاهر خواهد شد. مصلح دیروز طی مذاکراتی که با سپاهانی ها داشت با 
مسئوالن این باشگاه به توافق رسید و گفته می شود قرارداد رسمی اش 

نهایتاً امروز امضا خواهد شد.

تمدید قرارداد حسینی و پرسپولیس
ورزش: مدافع-هافبک جوان پرسپولیس قراردادش را به مدت یک فصل 
دیگر تمدید کرد. به نقل از روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، محمد احسان 
حسینی که مهر سال جاری 21 ساله می شود و  در خطوط دفاع و هافبک 
بازی می کند، صبح دیروز با حضور در باشگاه، قرارداد خود را برای یک فصل 
تمدید کرد.وی سال گذشته، قراردادی سه ساله را با باشگاه پرسپولیس 
منعقد کرده بود. به این ترتیب وی می تواند برای سه فصل آینده، پیراهن 

پرسپولیس را به تن داشته باشد.

هشدار کمیته تعیین وضعیت به باشگاه های بدهکار 
حق ثبت قرارداد ندارید

ورزش: رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال تأکید کرد طبق 
اعالم قبلی در صورت تصفیه حساب نکردن با طلبکاران، هیچ باشگاهی قادر 
به ثبت قرارداد بازیکنان جدید نخواهد بود. جمشید نورشرق، اظهار کرد: 
همان طور که پیش از این بارها اعالم شده و بر این موضوع تأکید داشتیم 
در راســتای اجرای صحیح و بدون تبعیض قانون از مواضع اعالم شــده 
عقب نشینی نخواهیم کرد و باشگاه ها ملزم به تصفیه بدهی های خود پیش 
از ثبت قرارداد جدید هستند. وی افزود: اگر این تصور برای آن ها وجود دارد 
که در ساعات و روزهای پایانی موفق به دریافت مجوز خواهند شد و کمیته 
تعیین وضعیت استثنایی در این بین قائل می شود تأکید می کنیم که چنین 
اتفاقی نخواهد افتاد و در راستای اجرای بدون تبعیض قانون از ثبت قرارداد 
این باشــگاه ها با بازیکنان جدید جلوگیری به عمل آمده و اجازه دریافت 

کارت بازی نیز صادر نمی شود.

از سوی یک سایت صربستانی
مبلغ انتقال مدافع سابق سامپدوریا 

به استقالل مشخص شد
ورزش: چند روز پیش سایت »توتو مرکاتو« ایتالیا اعالم کرد دنیل پاولوویچ 
مدافع چپ بوسنیایی که سابقه بازی در تیم سامپدوریا را دارد، پیشنهادی 
از تیم استقالل ایران دریافت کرده است.هرچند باشگاه استقالل انتقال این 
بازیکن را رسانه ای نکرده است اما سایت »اسپورت« بوسنی و هرزگووین 
اعالم کرد پاولوویچ به ایران می آید و در استقالل بازی خواهد کرد.این سایت 
با تیتر »پاولوویچ به ایران می رود«، نوشت: پاولوویچ از تیم استقالل ایران 
پیشنهادی دریافت کرده است؛ تیمی که سرمربی آن آندره استراماچونی 
است. این مدافع چپ در سوئیس متولد شد و در تیم پروجا بازی می کرد 
 و در حال حاضر بازیکن آزاد محســوب می شــود. ارزش فعلی پاولوویچ 

200 هزار یورو است.

منهای فوتبال

با چهارمین قهرمانی جهانی
نوجوانان فرنگی کار 

انتقام آزادکاران را گرفتند 
ورزش: در حالی که تا پایان روز دوم رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان 
جهان در شهر صوفیه بلغارستان ایران به دو مدال طال دست یافته بود، روز 
آخر هم چهار فرنگی کار دیگر ایرانی برای کسب مدال های برنز و طال در 

دیدارهای رده بندی و فینال روی تشک رفتند.
برخالف تیم کشتی آزاد که در روز پایانی به شکل عجیبی قهرمانی جهان 
را از دست داد، فرنگی کاران باوفا و با اقتدار توانستند روی سکوی نخست 

بایستند و با چهار مدال طال به ایران بازگردند.

ایران، قهرمان اسکواش غرب آسیا شد
ورزش: در چهارمین روز مسابقات اسکواش قهرمانی غرب آسیا، ایران و 
قطر به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری 2 بر یک تیم ایران به پایان 

رسید تا تیم کشورمان با چهار برد جام قهرمانی را از آن خود کند.
در این مسابقه علیرضا شاملی 3 بر یک ازالن امجد را برد، سجاد زارعیان 
3 بر صفر مغلوب عمار التمیمی شد و ســمیع اهلل قاصدآبادی 2 بر یک 

حمداالمیری را شکست داد.
قطر با سه برد به کسب عنوان دومی اکتفا کرد و تیم های کویت، عراق و تیم 

جوانان ایران در مکان های سوم تا پنجم قرار گرفتند.
سومین دوره مسابقات اسکواش مردان غرب آسیا در دو بخش انفرادی 
و تیمی با حضور تیم های ملی بزرگساالن و جوانان ایران و تیم های ملی 
کویت، قطر و عراق از دهم مرداد ماه  به مدت چهار روز در خانه اسکواش 

گرگان برگزار شد.

سونامی مسدود شدن حساب  فدراسیون های المپیکی
حساب تکواندو هم بسته شد

ورزش: پس از بسته شدن حساب فدراسیون های مهم همچون فوتبال، 
کشتی، جودو و... به دلیل پرداخت نشــدن مالیات، این بار حساب های 
فدراســیون تکواندو یکی دیگر از فدراســیون های المپیکی ایران در 

حساس ترین برهه زمانی ممکن مسدود شد.
در حالی که فدراســیون تکواندو با مشکالت عدیده مالی حتی در اعزام 
تیم های ملی به رقابت های بین المللی روبه روست، مالیات میلیاردی به 
مهم ترین مشکل مسئوالن فدراسیون تبدیل شده تا جایی که اگر وزارت 
ورزش اقدامی برای پرداخت این مبلغ نکند، باید منتظر عواقب جدی برای 

این فدراسیون المپیکی باشیم.
طبق اعالم اداره مالیات، فدراسیون تکواندو ملزم به پرداخت بیش از 3 
میلیارد تومان مالیات شده است. حتی پول جوایزی که برای ورزشکاران 
به حساب فدراسیون ها ریخته شده، شامل مالیات می شود و فدراسیون ها 

ملزم به پرداخت آن هستند.

شاهکار خادم الشریعه 
مقابل نفر نخست شطرنج بانوان جهان

ورزش: سارا سادات خادم الشریعه با ریتینگ 2هزار و481 توانست در دور 
هشتم مسابقات آزاد هونان چین مقابل جو ونجون با ریتینگ 2هزار و595 
از چین به تساوی برسد. جو ونجون نفر نخست رنکینگ جهانی بانوان است 
و تساوی خادم الشریعه مقابل این حریف قدرتمند باعث شد که ریتینگ 
خود را 22 واحد افزایش دهد و در رده 16 جهانی بایستد. این شطرنج باز 

چینی با این تساوی به رده دوم رنکینگ زنده سقوط کرد.
جوایز این مســابقات برای نفرات برتر 50 هزار دالر است. همچنین به 
نفرنخست بانوان 10 هزار دالر جایزه تعلق می گیرد که خادم الشریعه اکنون 

در جایگاه نخست بانوان قرار دارد.

خشم ستاره والیبال 
نه رئیس داریم، نه فدراسیون!

ورزش: بازیکن تیم ملی والیبال گفت: اینکه بگوییم فقط روســیه 
رقیب ماســت و به دو تیم دیگر فکر نکنیم، اشتباه ترین حرفی است 
که می توانیم در والیبال بزنیم.عبادی پور با اشاره به اوضاع نا به سامان 
فدراسیون گفت: متأسفانه شــرایط ما االن خیلی بد است. نه رئیس 
فدراســیون داریم و نه فدراســیونی وجود دارد که پشت بازیکن ها 
بایســتد. این اتفاقات چه زمانی در حال رخ دادن اســت؟ در آستانه 
حساس ترین تورنمنت تاریخ هستیم. ما هیچ چیزی و کسی را نداریم 
که از ما حمایت کند. با چه امیدی برویم و در مسابقات شرکت کنیم؟ 
بازهم می گویم این بازیکنان فقط به عشق مردم این تمرینات سخت 
و دشوار را سپری می کنند. این حرف هایی که مسئوالن می زنند، به 
نظرم نزنند بهتر است و خودشان هم سنگین تر هستند. ما تمرکزمان 

روی کار خودمان است.

اعالم آمادگی 14 تیم برای لیگ برتر کاراته
ورزش: براساس اعالم سازمان لیگ فدراسیون فصل جدید لیگ برتر 
کاراته مهرماه آغاز خواهد شد و برای حضور در لیگ امسال هشت تیم در 

بخش مردان و 6 تیم در بخش بانوان اعالم آمادگی کرده اند.
تیم های برادران گنج زاده، شهرداری شهرقدس، باشگاه بارانی، باشگاه 
فرهنگی ورزشی پیام، هیئت کاراته شهرقدس، باشگاه تخت جمشید 
کرمان، باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت و آکادمی کاراته نریمان هشت 

تیم بخش مردان هستند.
در بخش بانوان نیز باشگاه باران، باشگاه سپیده، هیئت کاراته زنجان، هیئت 
کاراته آستانه اشرفیه، باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت و آکادمی کاراته 

نریمان اعالم آمادگی کرده اند.

هیجان بزرگ در پنج دور آخر
همیلتون به هیچ کس رحم نکرد

ورزش: پیروزی دیروز همیلتون پس از نمایش فوق العاده او و سبقت از 
مکس فرشتپن راننده تیم ردبول رخ داد. نفر سوم مسابقه هم سباستین 
فتل قهرمان سابق فرمول یک بود که در تیم فراری باز هم موفق به کسب 

قهرمانی نشد. 
پیروزی همیلتون با وجود استارت خوب فرشتپن یک برد ویژه برای راننده 
انگلیسی تیم مرسدس بود که توانست یک رکورد جدید در رقابت های 
فرمول یک را به ثبت برســاند. این پیروزی با استراتژی فوق العاده تیم 
مرسدس در تعویض به موقع الستیک ها به دست آمد. با اتمام مسابقه 
جایزه بزرگ مجارستان رقابت های فرمول یک به تعطیالت تابستانی 
رفت. اگر چه پیروزی امروز همیلتون و جبران فوق العاده عقب ماندگی 20 
ثانیه ای در پنج دور آخر تا مدت مدید عالقه مندان به این رشته را درگیر 
خود نگه خواهد داشت. دور بعدی رقابت ها اول سپتامبر )10 شهریور( در 
کشور بلژیک برگزار خواهد شد. در حالی که لوییز همیلتون با 250 امتیاز 

صدرنشین مطلق مسابقات است.

علیرضا جهانبخش در گفت و گو با قدس:

هلند برای من تمام شده است

تیم فوتبال نســاجی مازنــدران این روز ها 
خود را در تهران آمــاده حضور در لیگ برتر 
نوزدهم می کند. عصر یکشــنبه و در محل 
تمرین این تیم در ورزشــگاه اکباتان تهران 
اتفاق عجیبی رخ داد. ماجرا از این قرار است 
که یکی از فعاالن حوزه نقل و انتقاالت بازیکن 
در محل تمرین این تیم حضور داشت. این فرد 
ابتدا با محمدرضا مهاجری، سرمربی نساجی 
درگیری لفظی پیدا کرد. این درگیری در ادامه 
به صورت فیزیکی ادامه یافت و طرفین به زد 
و خورد پرداختند تــا جایی که خون از بینی 
سرمربی نساجی جاری شد و رضا مهاجری 
به واسطه شدت مصدومیت راهی بیمارستان 
شد تا مشخص شــود بینی مهاجری از سه 

ناحیه دچار شکستگی شده است.

برشی از یک حادثه تلخ؛ 
آقای دالل، مهاجری را 

راهی بیمارستان کرد
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فرهنگ و هنر

خبر

مسئوالن فرهنگى درباره وضعيت 
پوشش بازيگران پاسخگو باشند

تسنيم: مدير گروه رشته طراحى 
پارچــه و لباس دانشــگاه الزهرا 
معتقد است: مسئوالن فرهنگى 
كشور بايد درباره وضعيت پوشش 
بازيگــران ســينما و تلويزيون 

پاسخگو باشند.
مريم مونسى سرخه، عضو هيئت علمى  دانشگاه الزهرا و مدير گروه رشته 
طراحى پارچه و لباس اين دانشگاه، با بيان اينكه نوع پوشش هنرمندان به 
دليل جايگاه و ميزان ديده شدنشان، بسيار مورد توجه است، گفت: بخش 
قابل توجهى از مردم، پوشــش هنرمندان را الگوى خود قرار داده و سعى 
مى كنند مثل آن ها به انتخاب لباس و پوشــش بپردازند. بى شك يكى از 
راه هاى انتقال فرهنگ، رســانه ها هستند كه به شيوه هاى مختلف عمل 
مى كنند. هنرمندان به ويژه بازيگران سينما و تلويزيون، بخشى از رسانه ها 
هستند كه در معرض ديد عموم قرار مى گيرند و بر نوع پوشش مردم تأثير 
مى گذارنــد. زمانى كه يك بازيگر مدت ها در اماكن و فضاهاى عمومى  و 
همچنين در فيلم ها و سريال هاى مختلف حضور مى يابد، اين قابليت را 
پيدا مى كند كه در نقش يك الگو براى مردم ظاهر شود. بازيگران به مرور 
توسط مقلدان خود به يك الگو و انگاره مطلوب ذهنى تبديل مى شوند، 
از اين رو بى شك نوع پوشش، طرز كالم و رفتار آن ها در مدل سازى براى 

مردم بسيار مؤثر است. 
وى افزود: مسئوالن فرهنگى كشور بايد پاسخگو باشند و بگويند آيا آنچه 
اكنون در جامعه ديده مى شود با آنچه مطلوب و مورد انتظار است، همسو 
است يا خير؟  به نظر مى رسد در مراسم بزرگ كه پوشش بازيگران بيش 
از هر چيزى در معرض ديد قرار مى گيرد، بايد نظارت وجود داشته باشد. 
امروزه اگر شــما بخواهيد سبك خاصى از پوشش را در جامعه مد كنيد، 
بهتر است از يك بازيگر بخواهيد كه آن پوشش را در يك مراسم بر تن كند. 
جامعه ما عالوه بر شرايط خاص فرهنگى و مذهبى، نگاهى به فرهنگ مد 
و پوشش در كشورهاى ديگر نيز دارد. از اين رو بايد به گونه اى هوشمندانه 
عمل كرد كه بدون ايجاد يك نگاه صرف ســلبى، به مرور فرهنگ اصيل 

پوشش ايرانى - اسالمى در ذهن مردم متبلور و نهادينه شود. 

دبير علمى  سومين دو ساالنه نشان شيرازه:
آثار ارسالى ايده آل هيئت داوران نبود

علمى  دبير  ثابــت،  على  ايبنا: 
 سومين دوســاالنه هنر طراحى 
كتاب «نشان شيرازه» در مراسم 
اهداى ايــن جايزه گفت: از بين 
آثار ارســالى، 63 اثر به مرحله 
نهايى داورى راه پيدا كردند و از 

بين اين آثار، 11 اثر به  عنوان برگزيده انتخاب شده اند. 
اين گرافيست همچنين خبر داد: نمايشگاه آثار منتخب سومين دوساالنه 
نشان شيرازه در نگارخانه استاد فرشچيان مؤسسه «صبا» به مدت پنج 

روز تا 17 مرداد  ماه برپا مى شود.
ثابت گفت: هيئت داوران و دبير خانه جشنواره «نشان شيرازه» كيفيت 
آثار اين دوره را چندان ايده آل ارزيابى نكردند. به  نظر  مى رسد، مشكالت 

اقتصادى حوزه نشر كتاب يكى از موانع مهم در اين حوزه است.
دبير علمى  ســومين دوساالنه هنر طراحى كتاب «نشان شيرازه» افزود: 
با تصميم شوراى سياست گذارى، دبير خانه دائمى نشان شيرازه تشكيل 
شده است؛ عالوه  براين با وزارت آموزش عالى براى ايجاد رشته تخصصى 

«طراحى كتاب» رايزنى شده است.
در بخش ديگرى از اين مراسم فرزاد اديبى، يكى از اعضاى هيئت داوران با 
انتقاد از وضعيت طراحى با وجود دانش آموختگان رشته طراحى گرافيك 
بيان كرد: تعداد بى شمارى دانش آموخته رشته گرافيك در كشور وجود 
دارند و تعداد قابل توجهى دارنده پروانه نشر در كشور هستند. محل تالقى 

اين دو دسته جشنواره «نشان شيرازه» است.
اين گرافيست درباره آثار ارسالى گفت: در طول اين سال ها، متأسفانه به 
چند كتاب و چند طراح اكتفا كرديم كه ناگزير در جشنواره ها منتخب 

مى شوند، اما بايد تعداد آثار بسيار بيشتر از اين باشد.

اعالم آمادگى شبكه قرآن 
براى پوشش پياده روى اربعين

و  قرآن  عمومى  شبكه  روابط 
معارف سيما: مدير شبكه قرآن و 
معارف سيما در نشستى با اعضاى 
ستاد امر به معروف و نهى از منكر 
براى پوشش زنده مراسمى  كه در 
جريان پيــاده روى اربعين برگزار 

مى شود، اعالم آمادگى كرد. در اين جلسه آيت اهللا صديقى، رئيس ستاد امر 
به معروف و نهى از منكر ضمن بيان فضائل، جايگاه و مقام حضرت على (ع)، 
به اهميت عيد غدير اشــاره و بيان كرد: رسانه ملى مى تواند از طريق هنر، 

اميرالمؤمنين على (ع) را به مردم معرفى كند.
امام جمعه موقت تهران، امر به معروف و نهى از منكر را از فريضه هاى اصلى 
دين خواند و گفت: فرهنگ ســازى در خصوص اين فريضه از نيازهاى امروز 
جامعه است و نيازمند تغيير رويكرد از نگاه حاكميتى به نگاه مردمى  هستيم.

وى با اشــاره به اينكه حكومت  بدون نهادهــاى مردمى  پيروزى و توفيقى 
نخواهد داشت، تأكيد كرد: مردم درخصوص اين فريضه مهم جلودار باشند و 

دستگاه هاى ديگر پشت سر مردم حركت كنند.
آيت اهللا صديقى ضمن تشــكر از صداوسيما به جهت پيشقدم بودن در اين 
اتفاقات، اتحاد دستگاه هاى مختلف با يكديگر را خواستار شد و تأكيد كرد: 
ان شاءاهللا درخصوص حوزه غدير و امر به معروف و نهى از منكر كارهاى جدى 

انجام خواهيم داد.
در ادامه اين جلسه، حسن پالرك، رئيس بخش مشاركت هاى مردمى  ستاد 
مركزى اربعين گفت: ما بيش از 2 هزار و500 موكب ســازماندهى شده در 
كشور داريم كه مى توانيم هر روز تعاريف وظايفشان را توسعه دهيم و آمادگى 
آن را داريم كه در حوزه هاى امر به معروف و نهى از منكر و فرهنگىـ  هنرى 
در كنار شما باشيم كه قطعاً تأثيرگذار خواهد بود. وى همچنين از راه  اندازى 

موكب ها در ايام عيد غدير در سراسر كشور خبر داد.
مدير شبكه قرآن و معارف سيما نيز پرداختن به فريضه امر به معروف و نهى 
از منكر و اصالح رويكرد حاكميتى به مردمى  اين ستاد را مهم دانست و گفت: 
رســانه ملى به عنوان يك سازمان جريان ساز، پرداختن به اين موضوع را در 
غالب هنر در دستور كار خود قرار داده است. ايجاد كرسى هاى تالوت با حضور 
قاريان مطرح كشور و همچنين برگزارى نماز جماعت در موكب هاى مراسم 
پياده روى اربعين از ديگر موضوعاتى بود كه شيخ اكبرى به آن پرداخت و اعالم 

كرد: رسانه ملى آمادگى پوشش زنده اين مراسم ها را دارد.

 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان  «اگر يك 
روز مادر كار داشت و موهايش را كوتاه نمى كرد، 
موهاى فرفرى خانم از پنجره مى ريخت بيرون و 
راه مى افتــاد توى كوچه و خيابان. آن وقت همه 
پياده روها، همــه باغچه ها، جوى آب و خيابان را 
پر مى كرد. ماشــين ها، آدم ها، گربه ها، سگ ها و 
موش ها توى موهاش گير مى كردند. موها حتى 
از درخت ها باال مى رفتند و روى شاخه ها، برگ ها 
و النه كالغ ها و جوجه هايشــان را مى پوشاندند. 
كالغ هــاى بيچاره چقدر قار قــار مى كردند و پر 
پــر مى زدند و ال بــه الى موها را مى گشــتند تا 

جوجه هايشان را پيدا كنند». 
اين ها بخشــى اســت از كتاب جديد سوســن 
طاقديس كه با عنوان « فرفرى و فرفرى و فرفرى» 
به تازگى منتشر شده و به بازار كتاب آمده است. 
اثر تازه خانم نويسنده، داستان دختربچه اى را بيان 
مى كند كه با يك مشــكل بزرگ مواجه است و 
اين مشكل سبب ايجاد خلل در روند زندگى  او و 
خانواده اش شده است. او موهاى فرفرى دارد كه 
خيلى سريع بلند مى شود و مادرش مجبور است 
در طول روز چندين بار موهاى دخترك را كوتاه 
كند تا همه خانه را پر نكند و موها را در كيسه هاى 

زباله بريزد و پشت در بگذارد.
مشكل فرفرى آن قدر بزرگ است كه همه اقوام و 
آشنايان به فكر راهى براى حل اين مشكل هستند 
تا جايى كه حاضرنــد به هر قيمتى حتى كچل 
شــدن دخترك، اين مشكل را برطرف كنند، اما 
دخترك تصميم مى گيرد خودش راه حل خوبى 
پيدا كند. او ساعت ها فكر مى كند تا اينكه باالخره 

براى حل مشكلش راهى پيدا مى كند.
در واقع نويســنده، در قالب اين داستان فانتزى، 
كودكان و بزرگ ترها را به تفكر و انديشيدن درباره 
مشكالتى دعوت مى كند كه به ظاهر غيرقابل حل 
هستند، اما مى توان با قدرى تأمل راه حل مناسبى 

برايشان يافت.
 سوسن طاقديس، نويسنده كتاب هاى كودك و 
نوجوان، در ســال 1338 در شــيراز به دنيا آمد. 
فعاليت هاى داستان نويســى حرفه اى خود را با 
نوشتن داســتان «باباى من دزد بود» در كيهان 
بچه ها آغاز كرد. او آثار متعددى در حوزه ادبيات 
كــودك و نوجوان خلق كرده كه «قدم يازدهم»، 
«زرافه من آبى است»، «پشــت آن ديوار آبى»، 
«هزار ســال نگاه»، «جوراب سوراخ»، «پري چه 
كســي را با خود برد؟»، «ماه خالــش را از كجا 
آورده؟»، «دخترك و فرشــته اش»، «صداي پاي 
بزغاله هاي سبز»، «شــب و شيطان و شمشير» 
و «تو هم آن ســرخى را مى بينــى» تعدادى از 
آن هاســت. طاقديــس براي نــگارش بعضي از 
كتاب هايــش موفقيت هايي به دســت آورده كه 
جايزه  كتاب ســال جمهورى اســالمى  در سال 
1386 ، جايزه  «پروين اعتصامى» سال 1384 و 
لوح ســپاس از مركز امور مشاركت زنان رياست 

جمهورى سال 1379 از آن جمله هستند. 
گفت وگوى ما را با اين نويسنده توانمند به انگيزه 

انتشار « فرفرى و فرفرى و فرفرى » بخوانيد. 
 

  داستان «فرفرى و ...» چه طور خلق شد 
و چه مســئله اى موجب شد با اين موضوع 

داستان بنويسيد؟ 
پرورش خالقيت بچه ها يكى از دغدغه هاى ذهنى 
من بود و خيلى دوســت داشتم داستان هايى با 
اين سوژه ها بنويسم. چندين داستان با محوريت 
خالقيت نوشتم كه به دليل مشكالت چاپ و نشر 
هيچ ناشرى حاضر به انتشاريك جاى آن ها  نشد. 
پس از مدتى به اين نتيجه رســيدم داســتان ها 
را به صورت جدا و در نشــرهاى مختلف منتشر 
كنم و اول داســتان ها قيد كنم بــراى پرورش 
خالقيت كودكان. «فرفــرى و ...» يكى از همان 
داستان هاســت. در اين قصه شخصيت اصلى به 
ظاهر كارى نمى كند و مى نشيند فكر مى كند در 
حالى كه ديگران عجوالنه افكار خودشان را ابراز 
مى كنند. پس از مدتى خود شــخصيت داستان 
كه يك دختر كوچك است، به نتيجه مى رسد و 
موهاى بلند خودش را در متكا مى كند و تبديل به 
آدم موفقى مى شود. اين شبيه به كارى است كه 
يك كارآفرين انجام مى دهد . به نظرم اين سوژه 
جالب بود و مى توانست براى بچه ها قصه جذابى 

باشد.  

 در روزگار امروز كه فضاى مجازى بيش 

از فضاى واقعى براى بچه ها جذابيت دارد آيا 
قصه هنوز كاركرد هاى گذشته را دارد؟ 

قصه هميشــه مى تواند نقش مؤثرى در زندگى 
بچه ها داشــته باشد، اما قاطعانه نمى توان به اين 
پرسش پاســخ داد، چون بعضى بچه ها فقط به 
سرگرم بودن داســتان عالقه مند هستند، اين ها 
مى توانند در مراحل بعد به كتاب هايى كه جدى تر 
هستند، عالقه مند شوند. خيلى از بچه ها را ديده ام 
كه توانســته اند قصه اى را در ذهنشــان پرورش 
دهند و آن را در شرايط مختلف زندگى شان اجرا 
كنند. به خصوص اينكه « فرفرى و ...» در پرورش 
خالقيت بچه ها هم نقش ويژه اى دارد. بچه اى كه 
به فضاى مجازى عالقه دارد مى تواند كتاب هاى 
صوتــى گوش دهد و يا همين داســتان ها را در 
تلفن همــراه هم مطالعه كند. همه بچه ها كه به 
دنبال بازى در تلفن همراه نيستند. حتى عالقه 
به  بازى هاى كامپيوترى بى ربط با ادبيات نيست و 

مى تواند شروعى براى مطالعه بچه ها باشد. 

 پرسش خانواده ها هميشه اين است كه 
چطور مى شود بچه ها را به مطالعه عالقه مند 

كرد؟
بخشــى از اين پاســخ، در پاســخ ســؤال قبل 
هســت، ضمن اينكه خواندن مجله براى كودك 
و عالقه مندى او بــه مطالعه خيلى اهميت دارد. 
معموالً خانواده هايى كه براى بچه هايشان مجالت 
كودك مى خرند و مى خوانند بچه ها در ســنين 
باالتر به خوانــدن عالقه مند شــده اند. مجالت 
حوزه هاى گستره مطالعاتى هستند كه مى توانند 
بچه هــا را با گونه هاى مختلف كتاب و داســتان 
آشــنا كنند. بچه ها با خواندن مجالت راحت تر 
مى تواننــد بفهمند به چــه حوزه هاى مطالعاتى 
عالقه مند هستند. به ادبيات علمى  يا داستان هاى 
سرگرم كننده،ادبيات كالسيك و قديم يا ادبيات 
جديد و به اين صورت حوزه هاى عالقه مندى شان 

را مى شناسند.  

معموالً شخصيت هاى داستان هاى شما   
دختر هستند. اين انتخاب تعمدى است و 
به طور كل چقدر به جنسيت شخصيت هاى 

داستان هايتان اهميت مى دهيد؟ 
آن قــدر در ادبيات كودك پســر بچه ها مطرح 
شده اند كه به نظر من كافى است و سوژه هايى 
را كه مى شود شخصيت دخترانه داشته باشند، 
حتمــاً بايد دختر باشــند. من معموالً ســعى 
مى كنــم دخترها را شــخصيت اول قصه هايم 
قرار دهم مگر اينكه داســتان چند شخصيت 

داشته باشد تا يك شــخصيت را پسر انتخاب 
كنم، اما تالشم بر اين است كه در داستان هايم 

دختربچه ها را مطرح كنم. 
البته تجربه ها نشــان داده دختر بچه ها خيلى 
بهتر همذات پندارى مى كنند با شخصيت هاى 
پسر قصه ها و همراه آن ها مى شوند، اما  پسرها 
كمتر، چون همان طور كه گفتم درباره پسرها 
و با شــخصيت پسر داستان هاى زيادى نوشته 

شده و حاال نوبت دخترهاست!  

 با داســتان هايى كه براساس جنسيت 
نوشته مى شود، موافقيد؛ داستان هايى براى 

پسران و يا داستان هايى براى دختران؟
بله. نويســنده هايى اين تفكيك جنســيت را 
در داستان هايشــان انجــام داده انــد و به نظر 
من كار بدى هم نيســت، چــون به هرحال به 
خاطر جنسيت متفاوت، دغدغه هاى بچه ها هم 
متفاوت مى شــود و الزم است به اين تفاوت ها 
پرداخته شود. البته فروش اين كتاب ها در بازار 
هم مهم است و شايد مخاطب بيشترى داشته 

باشد. 

 ادبيات كودك و نوجوان ايران در مقايسه 
اين ادبيات در خــارج از مرزهاى ايران چه 

شرايطى دارد؟
در دنيا ادبيات كودك به جاى ديگرى رســيده 
است. نمى گويم جاى بهتر اما مسيرش متفاوت 
است. بچه هاى آن ها به مطالعه عادت دارند و براى 
همين هر ادبياتى كه در آن ســن الزم است، به 
آن ها ارائه مى شــود. كتاب ها را معموالً خودشان 
انتخاب مى كنند، اما در ايران اين كار برعهده پدر 

و مادر است. 
با همه اين ها ادبيات نوجوان ايران براى دنيا جذاب 
است. برنده شدن نويسندگان ايرانى در عرصه هاى 
جهانى و كسب جايزه توسط آن ها گوياى همين 
مســئله اســت. دليل توجه آن ها هم به ادبيات 

نوجوان، تازگى در آثار ايرانى است. 
تازگى هايى در ادبيات ما وجود دارد كه هنوز آن ها 
با آن آشنا نشــده اند و همين براى آن ها جذاب 

است. 

 منظور از اين تازگى چيست؟  
منظور مــن انعــكاس محيط زندگــى در اين 
كتاب هاست و چون آن ها با اين نوع سبك زندگى 
آشنا نيستند برايشان تازگى دارد و هميشه از اين 

تازگى و نگاه جديد استقبال مى كنند. 
اين ويژگى كمتــر در مخاطب ايرانى وجود دارد 
مثالً مخاطب ايرانى ميان كتاب فرفرى و بززنگوله 
پا همان بززنگوله پا را كه با قصه آن آشناســت، 
انتخــاب مى كنــد در حالى كــه مخاطب هاى 
كشورهاى ديگر به دنبال كسب تجارب بيشتر از 

كتاب ها و نگاه هاى تازه هستند. 

برش

مجالت حوزه هاى گستره مطالعاتى 
هستند كه مى توانند بچه ها را با 
گونه هاى مختلف كتاب و داستان 
خواندن  با  بچه ها   كنند.  آشنا 
مى توانند  راحت تر  مجالت 
بفهمند به چه حوزه هاى مطالعاتى 

عالقه مندند

پنج سريال در سه شبكه تلويزيونى در ايام  محرم امسال روى آنتن مى روند

«مرضيه»، «ستايش» و ديگران
 صبا كريمى: به رسم هر ساله شبكه هاى سيما 
در روزهــاى محــرم و صفر ســريال هايى را با 

محوريت اين ايام تدارك مى بينند. 
امســال نيز مجموعه هاى نمايشى متنوعى همچون «بوى 
باران»، «محكومين 2»، «مرضيه»، «دريا نزديك است» و 
«ســتايش 3» براى پخش در ماه هاى محرم و صفر آماده 
شــده كه به ترتيب روى آنتن شــبكه هاى يك، دو و سه 
خواهند رفت. در اين گزارش با جزئيات بيشــترى از اين 

سريال ها آشنا خواهيد شد.

  شبكه اول سيما
اين شب ها ســريال «بوى باران» در حال پخش از شبكه 
اول سيماســت و قرار اســت كه پخش اين مجموعه 75 
قســمتى تا ايام تاسوعا و عاشــورا ادامه پيدا كند. اين در 
حالى اســت كه با پايان اين سريال «محكومين 2» روانه 

آنتن خواهد شد.
مجموعــه تلويزيونــى «بوى بــاران» به تهيــه كنندگى 
محمدرضا تخت كشــيان و كارگردانــى محمود معظمى 
 كارى از گروه فيلم و سريال شبكه يك سيما است كه در 
75 قسمت 45 دقيقه اى توليد شده كه اين شب ها ساعت 

22:15 روى آنتن شبكه يك است.
«بوى باران» از مجموعه هاى نسبتاً طوالنى تلويزيون است 
كــه طى اين ســال ها روى آنتن رفته اســت و روايتى از 
ماجراى ازدواج يك دختر از طبقه پايين جامعه با پسرى 

متمول است. 
ســيمين مادر پســر راضى به اين وصلت نيست و با رقم 
خوردن اتفاقاتى در شب عروسى اين زوج، فرشته عروس 
جوان اين ســريال در يك اتفاق عمدى در آتش سوزى به 
قتل مى رسد و نامزد سابق او پيمان با بازى مهدى سلوكى 

نخستين متهم اين ماجراست.
رضا كيانيــان، رؤيــا نونهالى، نرگس محمدى، ســپيده 
خــداوردى، فريبا كوثــرى، لوون هفتوان، ســيدمهرداد 
ضيايى، مهــوش صبركن، رحمان باقريــان، فلور نظرى، 
شــهاب شادابى، شمســى فضل الهى و ... از بازيگران اين 

مجموعه تلويزيونى هستند.
با پايان پخــش «بوى باران»،مجموعــه «محكومين 2» 
به تهيه كنندگى بهــروز مفيد و كارگردانى ســيدجمال 
ســيدحاتمى  نيز از دهــه دوم محرم روى آنتن شــبكه 

يك مى رود. مجازات جايگزين زنــدان، بحران خانواده و 
طالق از موضوع هاى اصلى اين ســريال اســت كه به قلم 
مجيداســماعيلى پارســا و اميرمحمد عبــدى به نگارش 

درآمده است.
«محكومين 2» در 35 قسمت 50 دقيقه اى ساخته شده و 
در منطقه اسالمشهر كليد خورده است. هر قسمت از اين 
سريال يك اپيزود جداگانه است كه دو بازيگر اصلى دارد. 
تعداد بازيگرانى كه در اين فصل از ســريال جلو دوربين 
رفتند بيشتر از فصل اول اســت و حدود 500 بازيگر در 
آن بــه ايفاى نقش پرداخته اند كــه از اين تعداد 80 نفر 
ايفاگر نقش اصلى و مابقى بازيگران فرعى «محكومين 2» 
هســتند. ليال زارع و سپيده خداوردى كه در فصل يك به 
عنوان بازيگران اصلى بازى مى كردند، در اين پروژه حضور 
ندارند. سيما تيرانداز، رابعه مدنى، شهره لرستانى، نازنين 
فراهانى، مريم كاظمى، مزدك رستمى، بيژن بنفشه خواه، 
زنده ياد حســين محب اهرى، نگار عابدى، محمد شيرى، 
عليرضا جعفرى، نادر فالح، حسين سليمانى، مريم بوبانى، 
عليرضا اســتادى، معصومه قاســمى پور، بهــراد خرازى، 
مهرى آل آقا، محمود جعفرى و ... از بازيگران اين سريال 

اپيزوديك هستند.

  شبكه دو سيما
«مرضيه» عنوان ســريال محرمى  شــبكه دو سيما است 
كه روى آنتن مى رود. مجموعــه تلويزيونى «مرضيه» به 
كارگردانى فلورا ســام و تهيه كنندگى مجيد اوجى در 15 
قســمت براى پخش در ماه محرم ساخته شده است. اين 
ســريال اواخر تيرماه در روســتايى اطراف ورامين كليد 
خورد و فيلم نامه آن را فلورا سام به رشته تحرير درآورده 
اســت و در نگارش برخى قسمت ها پريسا شمس و نسيم 

عرب اميرى نيز حضور داشتند.
«مرضيه» در ايام محرم هر شب ساعت 21:30 روى آنتن 

شبكه دو مى رود.
داريوش فرهنــگ، الهه حصارى، فريبا كوثرى، شــاهرخ 
اســتخرى، ســياوش خيرابى، داريــوش ارجمند، گوهر 
خيرانديــش، مجيد مظفــرى، پژمان بازغــى، ماه چهره 
خليلى، اميرحســين صديق، على اوجى، حســن زارعى، 
نيلوفر شهيدى، شــيوا خسرومهر، مختار سائقى بازيگران 

اصلى اين مجموعه هستند.

  شبكه سه سيما
همچنين مجموعه هاى تلويزيونى «دريا نزديك اســت» و 
«ســتايش3» نيز در ايام ماه محرم و صفر از شــبكه سه 
سيما روى آنتن مى روند. «دريا نزديك است» عنوان يك 
مينى ســريال 6 قســمتى به كارگردانى على مهدى پور 

است كه در دهه اول محرم روى آنتن مى رود.
در خالصه داســتان «دريا نزديك است» آمده است: على 
مراقب بيماران در حال احتضار اســت و در تالش معاش 
براى خانواده اش، فراز و نشيب هايى را از سر مى گذراند. او 

از كشاكش امواج گذشته است و... .
در اين مينى ســريال بازيگرانى چون جهانگير الماســى، 
نادر فالح، بهرام ابراهيمى، مريم ســرمدى، على طالب لو، 
رضا فياضى، محمد ساربان و مهرناز پشتيبان بازى دارند.

فصل سوم ســريال تلويزيونى «ســتايش» به كارگردانى 
ســعيد ســلطانى نيز بعد از اتمام مجموعه «دريا نزديك 

است» روى آنتن مى رود.
«ستايش 3» به تهيه كنندگى آرمان زرين كوب از ابتداى 
مهرماه هر شــب ســاعت 20:45 روى آنتن خواهد رفت. 
شروع داستان «ستايش» سال هاى ابتدايى دهه 60 است 
و ادامه آن به سال هاى اخير مى رسد؛ فيلم نامه سرى سوم 
اين مجموعه در 30 قســمت نوشته شده كه نگارش آن 
برعهده سعيد مطلبى اســت. فصل سوم «ستايش» با دو 
فصل قبلى آن متفاوت و داراى ساختارى جديد است. اين 
فصل از مجموعه افزون بر روايت داســتان شخصيت هاى 
فصل اول و دوم، به بازگويى روابط ميان آن ها مى پردازد.

فصل 1 و 2 «ستايش» در سال هاى 90 و 92 از شبكه سه 
ســيما پخش شد و فصل سوم آخرين فصل سريال است. 
سال گذشــته تصويربردارى ســكانس هاى نهايى سريال 
«ســتايش 3» در بندرعباس به پايان رسيد و اين روزها 
مراحل نهايى تدوين، صداگذارى و موسيقى آن به صورت 

همزمان انجام مى شود.
داريوش ارجمند، ســيما تيرانداز، مهدى ســلوكى، نرگس 
محمدى، قربان نجفى، فريبا نادرى، ســينا شفيعى، فرهاد 
جم، كيهــان ملكى، محمدرضا داود نــژاد، مهدى ميامى، 
اميرمحمد زند، الله مرزبان، كمند امير سليمانى، شهرام پور 
اسد، مهتاج نجومى، على طالب لو، آتش تقى پور، مهرنوش 
ســتارى، نگار جوكار، مريم نيك رفتار، اميد على مردانى، 

كريم قربانى و على ميالنى بازيگران سريال هستند.

سينماپرس: مهدى فخيم زاده تأكيد كرد: كار او 
ســاخت فيلم هاى كمدى لوده كه اين روزها در 

سينماى ايران باب شده است، نيست.
به گــزارش ســينماپرس، مهدى فخيــم زاده، 
كارگردان و بازيگر سينما كه روز 12 مرداد فيلم 
«همســر» او در  «هفته فيلم ازدواج»  اكران شد، 
در پاســخ به صبا مبنى بر اينكه آيا قصد ساخت 

فيلم هاى ديگرى با مضمــون ازدواج دارد؟ گفت: 
بستگى به شرايط سينما دارد.

وى تأكيد كرد: اين روزها خيلى ها در ســينما به 
دنبال كمدى لوده هســتند ولى ساخت چنين 

فيلم هايى از كسى مثل من برنمى آيد.
وى در پايان با اشــاره به اينكــه در حال حاضر 
تهيه كننده ها هم به دنبال كارگردان هاى لوده ساز 

مى گردنــد، گفت: ســاخت فيلم هاى كمدى كه 
هدف آن لودگى است از من برنمى آيد و كار من 

ساخت كمدى موقعيت است. 
بايد با گذشــت زمان ببينيم چه اتفاقى خواهد 
افتاد و شــرايط  چطور پيش خواهد رفت، اگر 
شــرايط فراهم باشــد فيلمى بــا اين مضمون 

خواهم ساخت.

مهدى فخيم زاده :

لوده ساز نيستم

چهره خبر

تلويزيون

گفت وگو با سوسن طاقديس به انگيزه انتشار «فرفرى و فرفرى و فرفرى» 

ادبيات نوجوان ايران براى دنيا جذاب است
داشته باشد تا يك شــخصيت را پسر انتخاب 
كنم، اما تالشم بر اين است كه در داستان هايم 

دختربچه ها را مطرح كنم. 
البته تجربه ها نشــان داده دختر بچه ها خيلى 
بهتر همذات پندارى مى كنند با شخصيت هاى 
پسر قصه ها و همراه آن ها مى شوند، اما  پسرها 
كمتر، چون همان طور كه گفتم درباره پسرها 
و با شــخصيت پسر داستان هاى زيادى نوشته 

شده و حاال نوبت دخترهاست!  

با داســتان هايى كه براساس جنسيت 
نوشته مى شود، موافقيد؛ داستان هايى براى 

پسران و يا داستان هايى براى دختران؟
بله. نويســنده هايى اين تفكيك جنســيت را 
در داستان هايشــان انجــام داده انــد و به نظر 
من كار بدى هم نيســت، چــون به هرحال به 
خاطر جنسيت متفاوت، دغدغه هاى بچه ها هم 
متفاوت مى شــود و الزم است به اين تفاوت ها 
پرداخته شود. البته فروش اين كتاب ها در بازار 
هم مهم است و شايد مخاطب بيشترى داشته 

ادبيات نوجوان ايران براى دنيا جذاب است
راه مى افتــاد توى كوچه و خيابان. آن وقت همه 
پياده روها، همــه باغچه ها، جوى آب و خيابان را 
پر مى كرد. ماشــين ها، آدم ها، گربه ها، سگ ها و 
موش ها توى موهاش گير مى كردند. موها حتى 
از درخت ها باال مى رفتند و روى شاخه ها، برگ ها 
و النه كالغ ها و جوجه هايشــان را مى پوشاندند. 
كالغ هــاى بيچاره چقدر قار قــار مى كردند و پر 
پــر مى زدند و ال بــه الى موها را مى گشــتند تا 

اين ها بخشــى اســت از كتاب جديد سوســن 
طاقديس كه با عنوان « فرفرى و فرفرى و فرفرى» 
به تازگى منتشر شده و به بازار كتاب آمده است. 
اثر تازه خانم نويسنده، داستان دختربچه اى را بيان 
مى كند كه با يك مشــكل بزرگ مواجه است و 
اين مشكل سبب ايجاد خلل در روند زندگى  او و 
خانواده اش شده است. او موهاى فرفرى دارد كه 
خيلى سريع بلند مى شود و مادرش مجبور است 
در طول روز چندين بار موهاى دخترك را كوتاه 
كند تا همه خانه را پر نكند و موها را در كيسه هاى 

مشكل فرفرى آن قدر بزرگ است كه همه اقوام و 
پرسش خانواده ها هميشه اين است كه 1379جمهورى سال 1379جمهورى سال 1379 از آن جمله هستند. آشنايان به فكر راهى براى حل اين مشكل هستند 

ادبيات نوجوان ايران براى دنيا جذاب استادبيات نوجوان ايران براى دنيا جذاب است

برشبرشبرش از آن جمله هستند. 
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