
تو را كم داريم عباس جان
كاربران فضاى مجازى همزمان با سالروز 
شهادت شــهيد «عباس بابايى» هشتگ 
مربوط به نام او را در توييتر فارســى داغ 
كردند. در ادامه نمونه هايى از پيام منتشر 
شده توسط كاربران را مى خوانيد: «چقدر 
خالى اســت جاى تو. اين روزگار چقدر 
مردانى مثل تو را نياز دارد، تا تاب بياورد 
اين همه نامردمى ها را عباس جان!... به نقل از همســر شهيد بابايى: از طرف 
يكى از دوســتان به ميهمانى دعوت شــديم؛ وارد مجلس كه شديم، ديديم 
وضع زننده اى حاكم اســت. به او دروغ گفتــه بودند كه فقط يك ميهمانى 
ساده است! سريع از ميهمانى خارج شديم؛ آن شب عباس فقط مى گريست 

و قرآن مى خواند».

بى خياِل بازى هاى سياسى
كاربــران فضاى مجــازى در واكنش به 
انتشــار تصاوير ديدار ظريف و ســردار 
ســليمانى هشــتگ ظريف را در توييتر 
ترند كردند. يكى از كاربران در واكنش به 
اين ديدار در توييتر نوشته است:«احتماالً 
حمله به ســردار شــروع بشــه، اما بايد 
يادآورى كنم كه ايشان از برجام و مذاكره 
تمجيد نكرد، بلكه گفت: به شــما تبريك مى گويم كه به دليل انتســاب به 
رهبرى مورد غضب و دشمنى آمريكا قرار گرفته ايد». كاربر ديگرى هم نوشته 
است:«ســردار سليمانى به اين خاطر محبوبه كه كارى به بازى هاى سياسى 

نداره و به مصلحت كشور فكر مى كنه».

به احترام خاطرات
بازيكن سابق پرسپوليس  شايان مصلح، 
پس از پيوســتن به ســپاهان در صفحه 
روز  «فيلــِم  نوشــت:  اينســتاگرامش 
خداحافظى ام با سپيدرود را نگاه مى كنم 
كه هواداران ســپيدروِد دوست داشتنى 
فرياد خداحافظى برايم ســر مى دادند و 
پيرمردى نه براى احتــرام به من كه به 
احترام خاطراتش با منى كه لباس سپيدرود به تن داشت، ايستاده مرا تشويق 
و اشــك هايش را پاك مى كرد! حاال دو سال پس از خداحافظى با سپيدرود، 

نوبت خداحافظى با هواداران پرسپوليس است و چقدر برايم سخت است».

معرفى نوشت افزار ايرانى به دنيا
دو هشــتگ #ايران_نوشت و #نوشت_

افزار_ايرانى به مناسبت برگزارى هفتمين 
نمايشــگاه «ايران نوشت» در توييتر داغ 
شده اســت. كاربران تالش مى كنند در 
قالب اين هشــتگ ها، هموطنــان را به 
اســتفاده از نوشــت افزار ايرانى تشويق 
كننــد. يكى از كاربــران فضاى مجازى 
نوشته است: «ســاالنه رقمى نزديك به 200 ميليارد تومان ارز با آغاز سال 
تحصيلى بابت واردات نوشــت افزار از كشــور خارج مى شود كه در اين بازار 
ميلياردى نبايد از سود واردكنندگان و دالل ها غافل شد. به تازگى برندهاى 
كم نظير نوشــت افزار در داخل توليد شده كه نوشــت افزار ايرانى رو به دنيا 

معرفى مى كنه».

 محمد تربت زاده  «نوشتن براى مخاطبان كم طاقت و 
پرمشغله اى كه از هر چيز نوع فشرده اش را مى پسندند، 
مثل توضيح نظريه نســبيت براى كسى است كه در 

خيابان با عجله دنبال توالت عمومى  مى گردد».
توضيــح مرحوم «ابوالفضل زرويى نصرآباد» شــايد 
از  مختصر ترين، مفيد ترين و شــيرين ترين تعريف 
نويســندگى، روزنامه نگارى و شعرســرايى در قرن 
21 باشــد. مردِم ايــن روزها همان قــدر كه حال 
قورمه سبزى پختن و آبگوشــت خوردن را ندارند، 
حوصله دنبال كردن مطبوعات و خواندن متن هاى 
بلند ادبــى را هم پيدا نمى كنند. از آن طرف ترجيح 
مى دهنــد كالباس را آماده الى نــان بگذارند و در 
كمتريــن زمــان ممكن نــوش جان كننــد يا اگر 
در طول شــبانه روز وقت اضافــه آوردند، در حد و 
اندازه هاى يك يــا دو جمله، مطالعه كنند. حق هم 
دارند خداوكيلى! با اين همه دغدغه و گرفتارى چه 
كســى حوصله مى كند تحليل هاى 3هزار كلمه اى 
روزنامه ها را بخواند يا 7-6 ســاعت منتظر بماند تا 

آبگوشت جا بيفتد!

  عبوس، خودخواه و سختگير
ســوژه امروز برخالف تصورتان نــه مرحوم زرويى 
نصرآباد اســت و نه اصول روزنامه نــگارى در قرن 
21. براى معرفى سوژه امروز، اجازه دهيد از «پرويز 
شــاپور» آغاز كنيم. مــردى كه «فــروغ فرخزاد» 
هميشه روى نامش سايه انداخته است. البته معلوم 
نيســت اين از بخِت بد او بوده يــا از بخت خوبش! 
پرويز شــاپور احتماالً توى ذهنتــان مرد عبوس و 
خودخواهى اســت كه با سختگيرى هايش، فروغ را 
در عنفــوان جوانى پژمرده كرده اســت. آن قدر كه 
فروغ قيد ماندن كنار «كاميار» فرزند ســه ساله اش 
را زده و پنج ســال بعد از آغاز زندگى مشــتركش 
با پرويز شاپور و درســت در آستانه سه ساله شدن 
تنها پســرش، از پرويز جدا شــده است. دست كم 
اين تصويرى اســت كــه خوانندگان آثــار فروغ به 
واسطه شــعرهايى كه درباره تنها همسرش سروده 
است، از پرويز شــاپور در ذهن دارند. هرچند ما در 
جايگاهى نيستيم كه درباره زندگى خصوصى فروغ 
و پرويز اظهارنظر كنيم اما حداقل اين را بايد بگوييم 
پرويز شاپور كه با احتســاب امروز، دقيقاً 20 سال 
از مرگــش مى گذرد، در عرصــه ادبى براى خودش 
بروبيايى داشــته و خالق يكــى از تازه ترين مفاهيِم 

دنياى ادبيات به حساب مى آيد.

 براى 200 هزارتومان
اگرچه براســاس اطالعات شناسنامه اش تهرانى اصيل 
به حســاب مى آيد، اما در اصل متولد قم اســت. پرويز 
شــاپور اگر در 76 ســالگى به دليل سنگ ســازى در 
پروستاتش دار فانى را وداع نمى گفت، اكنون 96 ساله 
بود. اما البد تقدير اين طور بايد رقم مى خورده كه پرويز 
شاپور نتواند 200 هزار تومان پول درمانِش را جور كند 
و 15 مرداد سال 78 روى يكى از تخت هاى بيمارستان 
عيوض زاده تهران، بى سروصدا آخرين نفسش را بكشد 
تا تنها يادگار خودش و فروغ، تا ســال ها در به در خانه 
دوســت و اقوام شود و آخر سر هم براى گذران زندگى 

به نوازندگى در پارك هاى مختلف تهران روى بياورد.
در دانشــگاه تهران اقتصاد خوانــده و بالفاصله پس از 

فارغ التحصيلى، در وزارت دارايى اســتخدام شده و در 
همان ســال ها، يعنى حوالى 1329 بــا فروغ فرخزاد، 
يكى از بســتگان مادرى اش، ازدواج كرده است. پرويز 
و فروغ حكماً از دخالت هاى بزرگ ترها در زندگى شان 
به تنگ آمده بودند كه بار و بنديل را جمع مى كنند و 
راهى اهواز مى شوند. شاپور همان موقع فعاليتش را در 
روزنامه هاى محلى خوزستان آغاز مى كند. دو سال بعد 
از ازدواجشان يعنى سال 31، تنها پسرشان «كاميار» 
يا به قول شاپور «كامى» به دنيا مى آيد. همان پسرى 
كه پرويز شاپور سالياِن سال در نشريات مختلف با نام 
مســتعار او قلم زده است. كوچ به اهواز و به دنيا آمدن 
كاميــار هم افاقه نمى كند و زندگى مشــترك يكى از 
مشهور ترين زوج هاى هنرى تاريخ معاصر كشورمان در 
ســال 1334 خاتمه پيدا مى كند. پرويز شاپور پس از 
جدايــى از فروغ به تهران برمى گردد و تا پايان عمرش 
همراه با برادر و پســرش كاميــار در يك خانه  قديمى 

زندگى مى كند.

  فقط يك جمله
بازگشتش به تهران همانا و ورود جدى اش به عرصه 
روزنامه نگارى و نويسندگى همان. پرويز شاپور ادامه  
فعاليت هاى مطبوعاتى اش را در نشريه هاى «سپيد 
و ســياه» و «توفيق» ادامه داد. در مجله  «توفيق» 
با اســم مســتعار «كامى»، «كاميار» و «مهدخت» 
مطلب مى نوشــت و روز و شب در نشريه  «خوشه»، 
در صفحــه ثابتى كه ســردبير بــه او داده بود، قلم 
مى زد. آن روزها شاپور مى نوشت و عمران صالحى 
طراحى مى كرد. پرويز مى دانست آدم هاى اين زمانه 
حوصله خواندن ندارند. به همين خاطر حرف هايش 
را در يك جمله مــى زد. بعضى وقت ها حتى با يك 

جمله، كتاب مى نوشت!
حوالى ســال هاى 46 يــا 47، تك خطى هايش آن قدر 
گل مى كند كه نامش مى افتد سر زبان ها. احمد شاملو 
پيشــنهاد مى دهد نــام اين تك خطى هــا را بگذارند 
«كاريكلماتور». پرويز شــاپور كه به قول خودش يك 
جمله بيشتر نمى توانســت بنويسد، به همين راحتى 

تبديل به پدر «كاريكلماتور» در ايران شد. 

  حرف هاى ناجور و ناحساب
مادر شــاپور مى گفت: «60 سال بچه بزرگ كردم، 
يك كلمــه حرف حســابى از دهانش نشــنيدم». 
ولى هميــن حرف هاى ناجــور و ناحســاب كه با 
اســم «كاريكلماتــور» از نشــريات و مجموعه هاى 
ادبى دهه 40 و 50 ســر در مــى آورد، از بهترين و 
طنازانه ترين آثار مطبوعاتى و ادبى آن ســال ها بود. 
همين حرف هاى ناحســاب البته بعدها نام شاپور را 
به ادبيات مــدرن ايران پيوند زد. «كاريكلماتور» به 
قول «عمران صالحى» همان كاريكاتور اســت، اما 
كاريكاتورى كه با كلمات ســاخته شــده. جمالتى 
پرمحتوا، كوتاه و همراه با شــوخ طبعى كه گاهى به 
جمله قصار مى ماند، گاهى به شــعر شانه مى زند و 

شايد بتواند تبديل به ضرب المثل شود.
جمله هاى كوتاه پرويز شاپور اگرچه خيلى وقت ها ساده 
به نظر مى رســند، اما آن هايى كــه از ادبيات و دنياى 
پيچيده اش سر در مى آورند، مى گويند درباره بعضى از 
اين جمله هاى تك خطى، مى شــود چند مقاله علمى 

نوشت! 

  براى آن هايى كه عجله دارند
مهم ترين ويژگى ظاهرى كاريكلماتور، كوتاهى آن است. 
ويژگى اى كه خوراك آدم هاى امروزى به حساب مى آيد. 
آدم هايى كه تنوع پسند و بى حوصله اند و هميشه عجله 

دارند!
به زبان ساده، كاريكلماتور نثر است؛ نثرى كه بازى 
زبانى دارد تا بتواند گفتنى ها را ديدنى كند. اين نثر 
معموالً به زبان طنز بيان مى شود. طنز هايى كه البته 

بيشتر وقت ها تلخ مزه اند.
كاريكلماتور صريح اســت، سرتاســرش ايهام دارد 
و مثــل تمــام عناصر ادبيــات مــدرن، از واژه ها و 
تركيب هاى روزمره و دم دســتى استفاده مى كند.  
هرچنــد مى شــود نمونه هايــى از آن را در نثــر و 
نظم هاى كهن پيدا كرد، اما ســابقه اش برمى گردد 
به همان دهه 40 و نشــريه «خوشــه». اصلى ترين 
ويژگــى اش اما اين اســت كه مخاطــب را غافلگير 
مى كنــد. غافلگيــرى اى كه در عرض چنــد ثانيه 
اتفاق مى افتــد و خيلى وقت ها لبخند روى لب هاى 
خواننده را در چشــم برهم زدنى  تبديل به بغضى 

مى كند كه راه نفس كشيدنش را مى بندد.

  كلكسيون خنده هاى سرقت شده
از شاپور چند مجموعه  كاريكلماتور از جمله «به نگاهم 
خوش آمدى»، «پايين آمدن درخت از گربه» و «قلبم 
را با قلبت ميزان مى كنم» منتشــر شده است. «موش 
و گربه عبيد زاكانى با طرح هاى شاپور»، «تفريح نامه» 
(طرح هاى مشــترك با بيژن اســدى پور) و «فانتزى 
ســنجاق قفلى» از ديگر آثار منتشر شده  او به  حساب 
مى آيند. هرچند نمى شود آثار شاپور را طبقه بندى كرد 
اما برايتان چند نمونه از كاريكلماتورهاى دســتچين 

شده اش را آورده ايم:
به عقيده گيوتين، ســر آدم زيادى است... به ياد ندارم 
نابينايى به من تنه زده باشــد... چرا هميشه نميشه!... 
گربــه بيش از ديگران در فكــر آزادى پرنده محبوس 
اســت... غم، كلكســيون خنده ام را به ســرقت برد... 
گلبول هاى سفيد خونم جسد ميكروب را اشك ريزان 
تا گورستان به دوش كشيدند... مرحوم درخت با كمك 
نجار از نردبان چوبى باال مى رود... باد به كمك موج به 

ماهى مى وزد.

 جايى براى شاپور نيست
پرويز شاپور با تمام سوابق درخشان ادبى اش و به عنوان 
يكى از كســانى كه از ادبيات مدرن كشــورمان سهم 
اساسى دارد، بيش از اندازه مورد كم لطفى اهالى رسانه 
قرار گرفته است. هيچ وقت جايى در مطبوعات نداشته 
و اگر جسته و گريخته يادى از او شده باشد، زير سايه 

فروغ فرخزاد و با عنوان «همسر فروغ» بوده است.
در همه 33 ســالى كه پس از مــرگ فروغ زندگى 
كرد، مطبوعات بارها براى فروغ مرثيه سرايى كردند 
و مدحش را گفتند، اما در رســانه هايمان انگار هيچ 
وقت جايى براى پرويز شــاپور و كاريكلماتورهايش 
نبود. شــايد راســت مى گوينــد اطرافيانــش. اين 
بى توجهى البد نتيجه انتخاب شــخِص شاپور باشد 
كه در همه اين ســال ها دلش مى خواســت سكوت 
كند، منزوى باشــد و براى دلش بنويسد. «كامى» 
مى گويد، شاپور هميشه مى گفت: همه مردم جهان 

به يك زبان سكوت مى كنند.

 مجازآباد
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ورزش
دنيزلى: قولى براى قهرمانى نداده ام

از رقابت با كالدرون 
و استراماچونى نمى ترسم

بدشانسى سبب شد در ليگ ملت ها مدال نگيريم

معنوى نژاد: در روسيه 
به اوج بر مى گرديم

حميدرضا نعيمى، بازيگر، كارگردان و نويسنده تئاتر در گفت و  گو با قدس:

در نمايش نامه نويسى از كارگردانى و بازيگرى جلوتريم

تاريخ هويت آينده
از داســتان قهرمانانه  و خونين مشهد مقدس در سال 1314 تا پايان حكومت 
ديكتاتورى رضاخان، بيش از 6 ســال زمان حكمرانى و حكومت با سر نيزه، 
فرصت در اختيار دارد تا اســتراتژى ســياه ضدفرهنگ ملى و هويت دينى را 
پياده ســازى كند و اين زمان براى حكومت مرگ آفرين رضاخانى كافى است. 
ماشين وحشتبار حكومت به راحتى مى تواند سرتاسر ايران زمين را درنوردد و 
همه سنت هاى فرهنگ ملى را بى چهره و بى خاصيت سازد و هرگونه مقاومت 
محلى يا «پاره فرهنگى» را در برابر نقشه دولت و سيستم كودتاى «ژنرال آيرون 
سايد» و قدرت استعمارى انگليس ســركوب كند. اما تاريخ روزها و ماه هاى 
پس از «قيام گوهرشاد» آشكارا مى گويد دستگاه حاكميت سياسى و امنيتى 
رضاخان، در كاخ ترس سكونت گزيده است و با اينكه ژست آرامش و شجاعت 
به خود گرفته، ولى مى توان مشاهده كرد كه در ترس و وحشت نفس مى كشد 

و تصميم مى گيرد و حكمرانى ديكتاتورى را تداوم مى بخشد.
شــعله هاى ترس فزاينده كاخ ديكتاتــورى را به خوبى مى توان از اين تصميم 
عجوالنه دريافت. رفتار خطرناك و بى خردانه و ناشــيانه حكومت رضاخان، با 
آيت اهللا مدرس كه هم در حبس به سر مى برد و هم در تبعيد، به خوبى نشان 
مى دهد كه سيســتم دفاعى امنيتى رضاخان از تعادل خارج شده و در جاده 
ترس و بيم قرار گرفته است! آرى، چندين روز پس از خونين شدن گوهرشاد، 
دســتور قتل شخصيتى صادر مى شود كه چند سال اســت او را از تهران به 

«كاشمر» تبعيد كرده اند.
از طرفى، نزديك به 20 تن از شــخصيت هاى روحانى شهر مقدس مشهد كه 
در اين زمينه دستگير شده اند، به سيستم قضاى ارتش سپرده مى شوند و اين 
اقدام حكومت، تنها يك معنا دارد و بس و آن عبارت است از: ترس فزاينده از 
براندازى. به هرحال، دايره بزرگ ترس و هراس كه براى حكومت ديكتاتورى 
درست شده بود و-رضاخان و سيســتم امنيتى اش- نمى توانستند خود را از 
آن نجات دهند؛ ســبب شد تا «استراتژى ســياه» ايران بشكند و فصل ها و 
بخش هاى بعدى آن، از دستوركار كنار گذاشته شود. يكى از مهم ترين فصول 
اين استراتژى ، قطع رابطه با زيبايى شناسى تاريخى هويت ايرانى بود كه با ايجاد 
انفجار فراماســونرى در زبان و ادبيات و شعر فارسى، منتظر وقوع آن بودند و 
اگر اين انفجار صورت عملى به خود مى گرفت، در حقيقت شخصيت تاريخى 
زبان و هويت ايرانى آنچنان به هم مى ريخت كه بازسازى يا بازگشت به سيماى 

حقيقى آن در رديف مفاهيم ناممكن ها قرار مى گرفت.
آرى، «ايران نوين رضاشــاهى» قرار بود با اضمحالل ريشــه دارترين ســنت 
فرهنگى ايران زمين، يعنــى ويرانى مفهوم حجاب و تخريب روانى و عاطفى 
جامعه  زنان، افتتاح شود و با تخريب گسترده صورت الفبا و جايگزينى حروف 
و صورت التين، هرگونه نگاه و چشم انداز تاريخى به زيبايى شناختى گذشته، 
دچار اختالل شود تا سرانجام به تحقير همه جانبه تاريخ زيبايى هاى ميهنى و 
ايرانى بينجامد! اما آن گونه نشد كه دشمنان مى خواستند. شهداى گوهرشاد با 
جوانمردى در برابر تغيير تاريخى هويت دينى و ملى ايستادند و با ايستادگى، 

تاريخ هويت آينده را از هر گزند و شبيخونى حفظ كردند.

قرعه كشى نوزدهمين دوره ليگ برتر در مشهد برگزار شد

دربى سرخابى در هفته چهارم
باالخره قرعه كشــى رقابت هاى ليگ نوزدهم در مشــهد برگزار شد تا يك 
گام ديگر به شــروع رقابت هاى پر حرف و حديث ليگ برتر در فصل جديد 
نزديك تر شــويم. حضور نمايندگان باشــگاه ها و مديران عامل 16 باشگاه 
ليگ برترى در مشــهد همراه با مديران فدراســيون فوتبال و سازمان ليگ 

در تاالر شهر مشهد، نشان از اين داشت كه اهالى 
برگزارى  منتظر  به شدت  فوتبال 

اين مراسم بودند.
با اين حال اما هنوز تاريخ شروع 
مسابقات ليگ نوزدهم مشخص 

مديــران  و  مربيــان  و  نيســت 
عامل باشــگاه هاى ليــگ برترى در 

بالتكليفى كامل به ســر مى برند كه 
چه زمانى بــازى هاى هفته نخســت 
برگــزار خواهد شــد. اظهــار نظرهاى 

متناقض مهدى تاج و مســئوالن وزارت 
ورزش و جوانــان نشــان از اختالفات عميق ميان 

اين دو نهاد ورزشى دارد كه سرانجام و محصول 
اين اختالفات تاخير در برگزارى مسابقات ليگ 
نوزدهم است . با اين وجود همچنان مسئوالن 

سازمان ليگ و ...

روزمره نگارى

منهاى سياست 

آن روزها

ترسو  نيستند!
رقيه توسلى: دقيقاً پنج ساعت بعد كه متوجه مى شوم تشريف آورده، با توپ پُر 
مى روم سراغش: آخر مادر هم اين قدر ميدان خالى كن! اين قدر بُزدل! يكى را نشان 
بده با چند چليك زپرتى، خانه زندگى اش را ول كند برود! هول كردن هم به خدا 
قاعده هاى خودش را دارد. حداقلش براى ما نيست كه روزى 10 نوبت همديگر را 
مى بينيم. مگر از همان اولين بار كه وقت خانه سازى ديدمتان، براى عرض تبريك 
پيشقدم نشدم و خودمان را معرفى نكردم؟ توضيح ندادم شما همسايه چه آدم هايى 
شده ايد؟ ببين، كار تو عجيب شبيه اين است كه مثالً من وقتى خرگوش، طوطى، 
سگ و سنجاب اهل آپارتمان را مى بينم، پا بگذارم به فرار. آن هم چى؟ بعد چند بار 
ديدار و گپ و گفت مفصل. نمى دانم چرا هر چه به كله ام فشار مى آورم، نمى توانم 
حجم واهمه ات را از يك دستگاه موبايل زهوار دررفته فسقلى بفهمم... بگذريم... اما 

دفعه آخرت باشد فرار را بر قرار ترجيح مى دهى... مادر كه اين قدر ترسو نمى شود!
قوقويت را هم مى گذارم پاى درك حرف هايم، اما بدان خيلى از دستت شاكى ام. باز 
نيايم ببينم فاز ويار برداشتى اين دو طفلك به دنيا نيامده را ول كردى به امان خدا... 
راستى وسط ُغرُغرهايم بگويم كل اين ساعت كه گذاشتى رفتى و دو عدد عكس 
را كوفت من كردى حواسم به زندگى ات بود. در ضمن ترسو خانوم! يكى دو مشت 
گندم و خرده نان گذاشتم برايت، بخور جان بگيرى. با جفتى چشم كوچولوى گرد 
و گردنى كج نگاهم مى كند... آرام نيست... نامطمئن تكانى مى دهد به پروبالش... 
احساس مى كنم عميقاً دلخور است به خاطر اينكه پرنده بودنش را نمى فهمم و وسط 
گرما و شرجى مرداد فقط مسلسل وار دارم حرف مى زنم؛ بى هيچ دانايى... بى هيچ 

عذرخواهى... بى هيچ فهمى از مادرانگى.
ُقمرى نوشت: اين كه گرفتى سمتم پس تفنگ نبود؟ امان از آدميزاد هزارچهره... 

يك روز شكارمان مى كند، يك روز عكسمان را مى اندازد!

آيا يك كوچ ديگر در راه است؟
فؤاد آگاه : چند سال پيش كه كاربران 
پير و جوان ايرانى در يك كوچ دســته 
جمعى، ُجل و پالسشــان را از «وايبر» 
جمع كرده، روى كولشان گذاشتند تا در 
«تلگرام» پهن كنند، خيلى از تحليلگران 
رسانه و فضاى مجازى گفتند و نوشتند 

كه دست هاى پشت پرده دولتى و غيردولتى كه با دست هاى تلگرام توى يك كاسه 
بوده اند، در اين كوچ نقش داشــته اند. اين را گفتيم كه اگر فردا ديديد يا شنيديد، 
كاربران پا به كوچ ايرانى دارند از «تلگرام» به مثالً «واتساپ» مى روند، ما را مقصر 
يا «دست پشت پرده» معرفى نكنيد. مسئوليت خبرى اش با «مركز افكارسنجى 
دانشجويان ايران» است كه ديروز خبرگزارى «مهر» نظرسنجى اش را منتشر كرد 
و نوشــت: «جامعه آمارى شامل همه مردم ايران در نظرسنجى روزهاى 17 و 18 
تيرماه 98، به پرســش «شما از كدام شبكه اجتماعى استفاده مى كنيد؟» پاسخ 
داده اند كه نتايج آن به اين شرح است: 42/8 درصد  واتساپ، 42/4 درصد  تلگرام، 
39/5 درصد اينســتاگرام، 2/8 درصد ســروش، 2/3درصد فيس بوك، 1/9درصد 
توييتر، 1/3 درصد ايتا، 0/8 درصد الين، 0/7 درصد بله، 0/6 درصد آى گپ، 0/5 
درصد گپ ، 0/2 درصد بيسفون، 0/1 درصد ساينا استفاده مى كنند و 30/4 درصد 
هم از هيچ شبكه اجتماعى استفاده نمى كنند». به نظر شما اين بار هم در ماجراى 
پيش افتادن پيام رسان  واتساپ از تلگرام و نرفتن كاربران به سمت پيام رسان هاى 

وطنى، دست هاى پشت پرده دولتى يا غيردولتى نقش دارند؟  

سينا واحد

از «كاريكلماتور» و خالق آن  چه مى دانيد؟ 

باب دنداِن كم حوصله ها
شنبه 16 مرداد 1398 

چهار
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ورزش: باالخره قرعه کشی رقابت های لیگ نوزدهم در 
مشهد برگزار شــد تا یک گام دیگر به شروع رقابت های 
پر حرف و حدیث لیگ برتر در فصــل جدید نزدیک تر 
شویم. حضور نمایندگان باشگاه ها و مدیران عامل شانزده 
باشگاه لیگ برتری در مشهد همراه با مدیران فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ در تاالر شهر مشهد، نشان از این 
داشت که اهالی فوتبال به شــدت منتظر برگزاری این 

مراسم بودند تا مشخص شود.
با این حال اما هنوز تاریخ شروع مسابقات لیگ نوزدهم 
مشخص نیســت و مربیان و مدیران عامل باشگاه های 
لیگ برتــری در بالتکلیفی کامل به ســر می برند که 
چه زمانی بازی های هفته نخســت برگزار خواهد شد. 
اظهار نظرهای متناقض مهدی تاج و مسئوالن وزارت 
ورزش و جوانان نشان از اختالفات عمیق میان این دو 
نهاد ورزشی دارد که سرانجام و محصول این اختالفات 
تاخیر در برگزاری مسابقات لیگ نوزدهم است . با این 
وجود همچنان مسئوالن ســازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال بــر مواضع قبلی خود پافشــاری مــی کنند و 
معتقدند برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر دلیلی 
بر شروع رقابت های لیگ برتر نیســت و تا مادامی که 
ورزشگاه های کشور استانداردســازی مورد نظر را به 
اجرا در نیاورند زمان برگزاری رقابــت های لیگ برتر 

اعالم نخواهد شد.
با این حال برخی مســئوالن باشــگاه های لیگ برتری 
مدعی اند مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ در واکنش 
به اعتراض هــای مکرر آن ها در خصوص زمان شــروع 
مسابقات لیگ برتر 29 مردادماه را به آن ها وعده دادند و 
تاکید کردند همزمان با عید غدیر مسابقات لیگ نوزدهم 

آغاز خواهد شد.
باید دید با این تفاسیر آیا زمان آغاز مسابقات لیگ برتر 
پس از برگزاری مراسم قرعه کشی امروز تعیین خواهد 

شد یا همچنان سریال بالتکلیفی ادامه خواهد داشت؟

داورزنی: قبل از پایان مرداد لیگ شروع می شود
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش گفت: فکر می کنم تا 

قبل از پایان مرداد لیگ برتر فوتبال برگزار شود و به غیر از 
دو باشگاه بقیه کارهای استانداردسازی را انجام داده اند 

و فقط نصب گیت های ورودی مانده است.
محمدرضا داورزنی درباره تاریخ برگــزاری لیگ برتر 
فوتبال بیان کرد: من نگفتم لیگ 2۳ مردادماه شــروع 
می شــود. دیروز قرعه کشــی در مشــهد برگزار شد و 
سپس زمان شــروع لیگ به اعالم آمادگی استادیوم ها 
و باشگاه ها مبنی بر اســتاندارد بودن، برمی گردد. در 
بحث اســتاندارد بودن چهار مورد مطرح بود صندلی 
دار شدن، شماره دار شدن نصب دوربین های امنیتی 

و گیت های ورودی.
 او ادامه داد: به غیر از مسجد سلیمان و جم بقیه باشگاه ها 
کارهای خود را انجام داده اند و نصب گیت مانده اســت. 
فدراسیون فوتبال نگران این است که با تاخیر در نصب 
گیت های ورودی با مشــکل روبه رو شود. اما با جلساتی 
که برگزار شده به محض اینکه فهرست نهایی استادیوم 
هایی که شــرایط میزبانی دارند مشخص شود، لیگ هم 

برگزار خواهد شد.
داورزنی در پاسخ به این پرسش که چرا تاریخ برگزاری 
لیگ مشخص نیست، گفت: فکر می کنم تا قبل از پایان 

مرداد برگزار شود البته از سازمان لیگ بپرسید خیالتان 
راحت تر است.

او در مورد اینکه گفته شــده داورزنی به حضور بانوان 
در ورزشــگاه ها اعتقادی ندارد، تاکید کرد: بحث لیگ 
داخلی بود که اســتادیوم ها شــرایط و ظرفیت حضور 
خانم ها را ندارند. همه استادیوم ها این آمادگی را ندارند 
که بانوان بروند و اما بازی های ملی که در آزادی یا نقش 
جهان و از این قبیل برگزار شــود این شــرایط را دارد. 
برای لیگ برتر جلو باید برویم و شــرایط اســتادیوم ها 

آماده تر شود.

قرعه کشی نوزدهمین دوره لیگ برتر در مشهد برگزار شد

دربی سرخابی در هفته چهارم ورزش: مصطفی دنیزلی، سرمربی تراکتور که انتقاد زیادی به 
تأخیر در برگزاری لیگ دارد. او معتقد است یکی از آماده ترین 
تیم های حاضر در لیگ ایران در اختیارش قرار گرفته و تیمش 
می تواند یکی از مدعیان قهرمانی باشد. این سرمربی در گفت و گو 

با ایسنا درباره مسائل کرد که شرح آن را در ادامه می خوانید:

  تیم شما نسبت به رقبایتان تمریناتش را زودتر شروع 
کرد. تأخیر ایجاد شده، تیم شما را اذیت نمی کند؟

از همان ابتدا که انتخاب شدم و با توجه به برنامه ای که داشتیم، 
تمرینات خود را خیلی زود آغاز کردیم و حتی به اردوی ترکیه 
هم رفتیم. من انتظار چنین تأخیری را برای آغاز لیگ نداشتم و 
این بی گمان به ضرر تیم من است. این تأخیر سبب می شود که 

برنامه تیمم تغییر کند.

  چه راهکاری برای این مسئله دارید؟
ما اآلن وسط مشکل هستیم. تاریخ شروع لیگ ازپنجم مرداد به 
دهم مرداد تغییر کرد و به تازگی مشخص شده است چه روزی 
قرار است بازی افتتاحیه برگزار شود. بازیکنانی دارم که می توانم 
در بازی های مختلف از آن ها بازی بگیرم اما در کل فشردگی برای 

هیچ تیمی خوب نیست و سبب سردرگمی می شود.

  تعداد بازیکن زیاد برای لیگ های فشرده خوب 
است اما آیا این مربی را برای نیمکت نشین 

کردن ســتاره ها در بعضی دیدارها اذیت 
نمی کند؟

هر مربی دوست دارد که بازیکنان زیادی داشته 
باشــد و بتواند از انگیزه آن ها در رقابت برای 
حضور در ترکیب اصلی استفاده کند. من هم 

از این قضیه مستثنا نیستم و در هر بازی 
بهترین بازیکنانــم را به میدان 

خواهم فرستاد. 

  یکی از رسانه ها خبر 
از لغو حضــور دو مهاجم 

خارجی در تراکتور داد. آیا 
این پایان نقل و انتقاالت 

تیم است؟
خیر. ما قصد داریم دو بازیکن را 

در فرصت باقی مانده جذب کنیم. 
تراکتور دو مهاجم نخواهد گرفت 
بلکه دو بازیکــن خواهد گرفت 

که یکــی از آن ها مهاجم نوک 
خواهد بود. شــرایط جذب 
بازیکن سخت و بعضی ها 
قیمت زیادی دارند و بعضی 
دیگر از بازیکنان نیز تمایلی 

برای حضور در ایران را ندارند. این دو موضوع کار ما را در پنجره 
نقل و انتقاالت سخت کرده است.

  لیگ سختی در پیش رو است و تراکتوری ها آرزوی 
قهرمانی دارند. آیا قولی برای قهرمانی می دهید؟

من قولی برای قهرمانی نمی دهم اما تیمم با تمام تالش در لیگ 
برتر و جام حذفی به میدان خواهد رفت و هدف ما قهرمانی در هر 
دو جام است. من پیش تر هم گفتم که لیگ یک ماراتن طوالنی 
است و برای موفقیت قهرمانی الزم است همه از جمله بازیکنان، 

کادر فنی و مدیران باشگاه تالش کنند.

  در چند سال اخیر، تیم هایی توانسته اند در لیگ ایران 
قهرمان شوند که بهترین عملکرد دفاعی را داشتند. این 
کار را برای تیم شما که بازی های هجومی را ارائه می دهد، 

زنگ خطر نیست؟
فلسفه بازی تیم های من نمایش بازی های هجومی است که 
این اگر با سه امتیاز همراه شود، می تواند عامل قهرمانی باشد. 
من دوست دارم تیم هایم هجومی بازی کنند اما این بدین معنا 
نیست که ما دفاع را رها کنیم و تاکتیکی در مواقع حمالت 
حریف نداشته باشیم. تیم قهرمان باید تلفیقی از حمله و دفاع 

خوب باشد.

  شما باید برای قهرمانی با دو مربی خارجی 
جدید لیگ ایران یعنی کالدرون آرژانتینی 
و استراماچونی ایتالیایی رقابت کنید. 
ارزیابی شما از این موضوع چگونه است؟

من ایــران را به چند دلیل انتخــاب کردم و 
اینجا را تمجید می کنم زیرا من را اینجا خیلی 
دوست دارند و من هم این کشور را خیلی 
دوســت دارم. خاطرات خوبی در 
پرســپولیس و پاس داشتم. 
دوستان ایرانی زیادی دارم 
که اکنون یا مربی یا بازیکن 
هستند.  رقیبان خوبی داریم 
که فقط در طــول 9۰ دقیقه 
رقیب ما هستند و تا ابد رفیق 
ما خواهند بود. ایــن دو مربی 
هم انسان های با ارزشی هستند 
و ترسی از رقابت با آن ها ندارم بلکه 
این رقابت جذاب خواهد بود و هر 
کدام از ما برای موفقیت تیممان 
تــالش خواهیم کــرد. ان دو 
تیم های خوبی دارند اما تیم 
من بهتر از همه اســت و این 
موضوع به کیفیــت فوتبال 

ایران کمک می کند.

ورزش: محمدجــواد معنوی نژاد در 2۳ ســالگی یکی از 
بازیکنان با تجربه تیــم ملی والیبال به حســاب می آید. 
او که در دو ســال اخیر در ترکیب تیم ورونا در ســری آ 
ایتالیا به میدان رفته، فراز و نشیب هایی را به خاطر برخی 
مصدومیت ها در یکی، دو ســال اخیر داشته، اما همچنان 
یکی از گزینه های اصلــی کوالکوویچ برای قرار گرفتن در 
ترکیب اصلی تیم ملی به حساب می آید. در آستانه اعزام 
ملی پوشــان والیبال به رقابت های انتخابــی المپیک در 
سن پترزبورگ و رویارویی با تیم هایی مثل کوبا، مکزیک و 
روسیه با جواد معنوی نژاد دقایقی همکالم شدیم تا هم از 
وضعیت خودش در عرصه باشگاهی و هم از وضعیت تیم 

ملی باخبر شویم.

بدشانسی آوردیم 
تورنمنت لیگ ملت ها تقریبا دو ماه برای 

ما به طول انجامید، اما متأسفانه به آن 
چیزی که می خواستیم در شیکاگو 
با بدشانسی نرسیدیم. سپس یک 
هفته ای با نظر کادر فنی استراحت 
کردیم. حاال حدود دو هفته است 
که تمرینات خود را در تهران آغاز 

کردیم و امشــب هــم راهی 
روســیه خواهیم شد. 

خدا را شــکر پس از 
آن خستگی که در 
بدن بازیکنان وجود 
داشــت، به تدریج 
بــه روزهــای اوج 
خودمان برمی گردیم 
تا ان شاءاهلل در روسیه 
بهتریــن نتیجــه را 
بگیریم. مسلماً پس از 

سه ماه تمرین و مسابقه 
بــدن  در  خســتگی 
بازیکنان وجود دارد و 
این یک اتفاق طبیعی 
اســت. ان شــاءاهلل در 
روســیه می توانیــم به 
روند قبلی مان برگردیم 
و اوج بگیریم. در لیگ 
ملت ها ما نتایج خوبی 
گرفتیــم و ۱2 برد در 
مقدماتــی  مرحلــه 
داشــتیم. فقــط در 

مرحله نهایی نتوانستیم به چیزی که هدفمان بود برسیم. 
امیدوارم در روســیه بتوانیم حریفان را شکســت دهیم. 
مصدومیتی که من داشتم، از ناحیه مچ پا بود. البته با تالش 
پزشکان و خودم دوره نقاهت خیلی کوتاه بود. نهایتاً فکر 
می کنم هفت،هشت روز دوره مصدومیت من طول کشید 
و توانســتم خیلی زود به میدان برگردم. االن هم شرایطم 
کاماًل خوب است و برای جنگیدن در روسیه آماده هستم.

نبرد با تزارها
روســیه االن خیلی آماده اســت و همان طور که دیدید 
قهرمان لیگ ملت ها شــد. در ضمن چند بازیکن کلیدی 
شــان هم برای انتخابی المپیک به آن ها اضافه شــدند. 
میخایلوف و موزرسکی خودشــان را برای این مسابقات 
آماده کردند و این کار ما را ســخت تر می کند. این نشان 
می دهد آن ها می خواهند ۱۰۰درصــد در همین مرحله 
ســهمیه المپیک را بگیرند. امیدوارم ما با نمایشی خوب 
بتوانیم به هدفمان که همان کســب سهمیه المپیک 

است، برسیم.

پیشنهادهای خارجی
قراردادم بــا ورونا تمام شــده بود. البتــه این طور 
نیست که برخی می گویند فهرست های 
تیم های ایتالیایی بســته شده چون 
آن ها می توانند تا آســتانه شروع 
سری آ بازیکن بگیرند. فصل نقل 
و انتقاالت به صورت کلی تمام 
شــده، اما تا یکی، دو ماه دیگر 
تیم های ایتالیایــی می توانند 
جذب بازیکن کنند. البته من از 
روسیه و لهستان هم پیشنهاد 
دارم. درحال حاضــر تا دو ماه 
آینده زمــان دارم و عجله ای 
برای اینکه تیمم را انتخاب 
کنم ندارم. از تیم های داخلی 
هم یکی، دو پیشــنهاد به 
دستم رسیده است. باید 
پیشنهادهایم را بررسی 
کنم و بهترین تصمیم 
را بگیــرم. البته هدف 
اصلی من این است 
که بتوانم در همان 
خارج از کشور به 
والیبــال خودم 

ادامه دهم.

دنیزلی: قولی برای قهرمانی نداده ام

از رقابت با کالدرون و استراماچونی نمی ترسم
بدشانسی سبب شد در لیگ ملت ها مدال نگیریم

معنوی نژاد: در روسیه به اوج بر می گردیم

ورزش: ماجرای درگیری خونین و کتک کاری یک دالل 
داخلی با سرمربی تیم فوتبال نساجی قائمشهر در حاشیه 
تمرینات این تیم، حاشیه های زیادی را در فضای رسانه ای 
کشور به وجود آورد تا حدی که حاال شنیده می شود کمیته 
اخالق فدراســیون فوتبال قصد دارد بــدون فوت وقت به 
پرونده دالل های داخلی ورود پیدا کند. به بهانه این اتفاق 
به سراغ رضا مهاجری رفتیم تا با وی در ارتباط با این ماجرا 

و اتفاقات مرتبط با آن درگیری با وی گفت و گو کنیم.

  ماجرای درگیری فیزیکی شما با یک دالل داخلی و 
مصدومیت شما در این حادثه بازتاب گسترده ای داشت، 

ماجرا به چه شکل بود؟
این اتفاقــات در تمرین ما صورت نگرفــت. بازی بادران و 
پدیده در زمین راه آهن برگزار می شــد و پس از پایان این 
بازی، ما برای شروع تمرین آماده می شدیم، آقای کاظمی، 
سرمربی تیم بادران کنار زمین بود که با ایشان احوالپرسی 
کردیم. بعد از چهار، پنج دقیقه آن آقا شروع به توهین کرد 
که البته این کار او پیش از این هم ســابقه داشــته است. 
ببینید من یکســری اصول دارم و طبــق آن کار می کنم. 
متأسفانه درگیری پیش آمد و دوســتان من را گرفتند و 
این آقا یک وسیله ای را به ســمت من پرتاب کرد. االن به 
صورت قانونی این موضوع را پیگیری می کنم. در اینجا جا 
دارد از یکســری همکاران و مربیان که در آن لحظه کمک 

کردند، تشکر کنم. 

  گویا بعد از درگیری لفظی کار به کتک کاری کشیده 
شد، به شکلی که شما از ناحیه بینی مصدوم و برخی 

بازیکنان هم به سمت این دالل حمله ور شدند؟
در درگیری پیش آمده ســرانجام حلوا پخش نمی شود و آن 
شخص کتک شــدیدی هم خورد! آن اتفاق خیلی زشت بود. 
متأسفانه یکسری از آقایان مسیر را به سمتی می برند و چیزهایی 
را که در این سال ها ندیدیم، باید ببینیم. خواهش من از کمیته 
اخالق و فدراسیون فوتبال این اســت که به هر کسی اجازه 
ندهد این اتفاقات را به وجود بیاورد. این آقا، آقای کوچک زاده 
)سرپرست تیم نساجی( را هم چندین بار تحت فشار گذاشته 
بود. او دو سه بازیکن در تیم ما دارد. این رفتارها، رفتار یک ایجنت 

نیست بیشتر شبیه رفتار دالل هاست. 

  خواسته اصلی این دالل از شما چه بود؟
این آقا دخالت می کند، می گوید چرا فالن بازیکن را نمی گیرید! 
من بازیکن را می خواهم و با دالل و ایجنــت کار ندارم. وقتی 

به دروغ می گویند این بازیکن تحت اختیار من اســت، بعد 
از آن بازیکن می گوید صحت ندارد، این مســائل اســت که 

مشکل ساز می شود. من می گویم چطور من 
مربی نمی توانم بیش از دو، سه باشگاه 
عوض کنم؟ مگر می شــود ایجنت 4۰ 
بازیکن داشته باشد؟ مگر اینجا کیلویی 
یا خرواری بازیکن جابه جا می کنیم؟ 
باید یــک قوانینی باشــد که چنین 

مسائلی پیش نیاید و یک مدیر 
برنامه با ۱۰ بازیکن ارتباط 

نداشته باشد. ما و مدیران 

باشــگاه ها باید یک مقدار 
محکم تر باشیم تا بیشتر از 

این متضرر نشویم.

  پس از این اتفاقات 
با بازیکنــان این دالل 

چطور رفتار می کنید؟
بازیکــن گناهی نــدارد، 

همان احترامی که برای سایر 
بازیکنان قائلم، با این بازیکنان 
هم همان رفتار انجام می دهم 
و با بازیکن مشــکلی ندارم. من 
راه خودم را می روم و تا روزی که 
در فوتبال باشــم اصول خودم را 
دنبال می کنم و باید به یکسری 
قوانین پایبند باشم. همه می دانند 
که نساجی با چه پروسه ای به اینجا 
رسیده اســت. تیمی که نه مالک 
مشخصی داشت و بازیکن 5۰ روز 
بدون قــرارداد تمرین کرد و حتی 
از جیبمان هزینه کردیم و به عشق 

نساجی کار کرد و حاال اگر با چنین 
رفتاری از دوســتان مواجه شویم، 

خیلی زشت است.

شان کول/ مترجم: امیرمحمد سلطان پور: در حالی که تنها 
چند روز تا پایان پنجره نقل و انتقاالت تابستان فاصله داریم، نگاهی 
می اندازیم به ترانسفرهایی که تا آخرین دقایق در حال تکمیل 
شدن بودند اما به دالیل مختلفی لغو شده و مسیر زندگی بازیکن و 

باشگاه را به کل تغییر دادند.

روی کین به بلکبرن، 1993
کنی دالگلیش اسطوره ای، شکی نداشت که روی کین روی قول 
خود خواهد ایســتاد. پس از آنکه ناتینگهام فارست از لیگ برتر 
به دسته پایین سقوط کرد، هافبک جنگنده و پر انرژی این تیم 
در آستانه پیوستن به بلکبرن قرار داشت که هدایت آن را مرد پر 
سابقه لیورپولی ها به عهده داشت. مذاکرات در روز جمعه با کین 
به خوبی انجام گرفت و هافبک ایرلندی با بلکبرن به توافق رسید؛ 
اما دالگلیش متوجه شد که فرم های مخصوص تکمیل قرارداد را 
اشتباه آورده و به دلیل تعطیل بودن روزهای شنبه و یکشنبه قرار 
شد که ثبت قرارداد در روز دوشنبه انجام گیرد. تا اینجا مشکلی به 
نظر نمی رسید اما یک تماس تلفنی از الکس فرگوسن کافی بود تا 
روی کین متقاعد شود که به جمع شیاطین سرخ بپیوندد و خیلی 
زود کار امضای قرارداد با شیاطین سرخ انجام شد. باشگاه بلکبرن 
و دالگلیش از این اتفاق عصبانی بودند اما کین و فرگوســن در 
منچستریونایتد در ادامه، میراث جاودانه ای از خود به جا گذاشتند.

ویلیان به تاتنهام، 2013
حتی کوچک ترین هوادار تاتنهام هم شکی نداشت که ستاره برزیلی 
به عضویت تیم آن ها در آمده است. همه توافقات انجام گرفته بود 
و حتی ویلیان که در آن زمان در تیم آنژی روسیه بازی می کرد در 
تمرینات تاتنهام شرکت داشت که در همان زمین تمرین مدیر 
برنامه هایش با او تماس گرفت و از پیشنهادی بهتر از طرف چلسی 
خبر داد. طولی نکشید که ویلیان از این سمت لندن به سمت دیگر 

شهر رفت و با آبی پوشان قرارداد امضا کرد؛ انتقالی که هواداران 
چلسی یک شعر در مورد آن ساختند و هنوز هم برای استهزای 

تاتنهامی ها آن را در استمفوردبریج می خوانند.

استیون جرارد به چلسی، 2005
شاید شــیرهای لندن ویلیان را از چنگال تاتنهام در آوردند اما 
همیشه نتوانسته اند به این روش بازیکنی را مجاب به آمدن به 
باشگاهشان کنند. این اتفاق در مورد استیون جرارد افتاد زمانی که 
کاپیتان لیورپول با وعده حقوق بسیار باال و البته شانس بسیار باالی 
چلسی برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در لیگ برتر که جرارد 
آرزوی آن را داشت برای سفر به لندن وسوسه شد. او حتی پس از 
قهرمانی قرمزها در لیگ قهرمانان اروپا به صورت کتبی درخواست 
خروج داد اما پس از آنکه هواداران متعصب لیورپول اعالم کردند که 
تالفی این انتقال را بر سر او در خواهند آورد و این عمل را بی پاسخ 
نخواهند گذاشت، جرارد نیز به شکلی دراماتیک از تصمیم خود 

برگشت و در آنفیلد ماندگار شد.

داوید دخه آ به رئال مادرید، 2015
رئال مادرید به دنبال دروازه بانی بود که جانشین ایکر کاسیاس شود 
که به تازگی پایتخت اسپانیا را به مقصد پورتو ترک کرده بود. آن ها 
داوید دخه آ  از منچستریونایتد را به عنوان اولویت اصلی خود قرار 
دادند و مذاکره برای توافق با یونایتد و خود این دروازه بان هفته ها به 
طول انجامید تا به آخرین دقایق پنجره نقل و انتقاالت ختم شد. در 
این دقایق حساس، دو باشگاه بزرگ فوتبال جهان به دلیل عجیبی 
که خرابی دستگاه فکس عنوان شد نتوانستند فرایند انتقال را 
تکمیل کنند. موعد اتمام پنجره فرا رسید در حالی که هنوز مدارک 
تکمیل نشده بود تا دخه آ در اولدترافورد بماند. او هنوز هم در آنجا از 
دروازه منچستر محافظت می کند و به شدت مورد عالقه و احترام 
هواداران شیاطین سرخ است در حالی که شاید حسرت جام های 

بیشتری که رئال در این مدت بدست آورد را می خورد.

رسانه ورزشی بلیچرریپورت در توئیتر خود به شکلی جالب 
توجه به نخستین باری که کریستیانو رونالدو جهان فوتبال 
را تحت تاثیر خود قرار داد پرداخته است. شانزده سال پیش 
رونالدو در دیدار تدارکاتی پیش فصل اسپورتنیگ لیسبون 
مقابل منچستریونایتد یکی از بهترین بازی های ممکن را از 
خود به نمایش گذاشت تا الکس فرگوسن بگوید پرتغال را 
ترک نخواهد کرد تا این بازیکن 18 ساله را خریداری کند. 
بلیچر ریپورت این بازی را به صورت داستان های کمیک با 

گرافیکی زیبا بازسازی کرده است.

بازیکن کهنه کار و بســیار موفق برزیلی، همانند همه 
فوتبالدوستان از اســتقبال گرم هواداران تیم جدیدش 
شگفت زده شده است. دنی آلوز بازیکن سابق بارسلونا، 
یوونتوس و پی اس جی که از لحاظ تعداد کســب جام، 
موفق ترین بازیکن تاریخ محسوب می شود در تصمیمی 
جالب توجه به باشگاه ســائوپائولوی برزیل پیوست که 
طرفداران بی شــمار این تیم در فرودگاه شهر، به گونه 
ای خیره کننده از او اســتقبال به عمل آوردند که وی در 

استوری خود آن را بازتاب داده است.

دنی آلوزبلیچر ریپورت
حساب توییتر باشگاه منچسترسیتی انگلستان، به شدت 
از جمالت اخیر دیگو سیمئونه سرمربی اتلتیکومادرید 
درباره این باشگاه برآشفته و در توییتی به تمسخر باشگاه 
سرمربی آرژانتینی می پردازد. به تازگی سیمئونه باشگاه 
سیتی را باشگاهی بدون تاریخ لقب داد، که سیتیزن ها 
نیز در توییت خود عکسی از لباس مخصوص بزرگداشت 
125سالگی این باشگاه منتشر کرده و می گویند در سال 
2028 که اتلتیکو به این قدمت خواهد رسید به سیمئونه 

برای برگزاری جشن کمک خواهند کرد!

باشگاه یوونتوس در آســتانه آغاز فصل جدید سری 
آ ایتالیا از لباس ســوم خود رونمایی کرد که انتشــار 
عکس های این مراسم در شبکه های اجتماعی، از یک 
جنبه دیگر برای هواداران بانوی پیر دلگرم کننده بود. 
خارج از زیبایی لباس آبی رنــگ جدید یووه به عنوان 
لباس ســوم، عکس های پائولو دیباال با این لباس که 
همگان او را در آستانه خروج از تورین می دیدند به این 
معنی است که فصل آینده نیز هواداران بیانکونری وی را 

تیم خود خواهند داشت.

یوونتوسمنچسترسیتی

بازخوانی جنجال خونین در تمرین نساجی مازندران از زبان سرمربی 

مهاجری: چرا یک دالل با 40 بازیکن 
قرارداد دارد؟!

ضد  حمله

دستمزد 500 هزار یورویی برای مجید حسینی
ورزش: روزنامه Fotomac ترکیه نوشــت: مجید حسینی که فصل 
گذشته از استقالل به ترابزون اســپور آمده بود 29 بازی در ترکیب این 
تیم انجام داد که تحسین کادر فنی و هواداران را برانگیخت.بر اساس این 
گزارش، باشگاه ترابزون اسپور تصمیم دارد قرارداد مجید حسینی که 
فصل پیش رو به پایان می رسد را تمدید کند. این مدافع 2۳ ساله ایرانی 
سالیانه دستمزد 5۰۰ هزار یورویی دریافت می کند.تیم ترابزون اسپور 
ترکیه دو روز دیگر در بازی دور رفت مرحله ســوم حذفی لیگ اروپا به 

مصاف تیم اسپارتا پراگ جمهوری چک می رود.

پیشنهاد تراکتورسازی به مهاجم پیشین رم
ورزش: با اعالم یکی از رســانه های ایتالیایی، باشــگاه تراکتورسازی 
خواهان جذب مهاجم پیشین تیم فوتبال رم شده است. سایت خبری 
»توتو مرکاتو« ایتالیا در خبری که دیروز منتشر کرد، از پیشنهاد باشگاه 
تراکتورسازی به یک مهاجم ایتالیایی خبر داد.استفانو پتیناری مهاجم 
27 ساله پیشین لچه که فصل گذشــته به صورت قرضی در کروتونه 
بازی می کرد، سابقه حضور در تیم های پسکارا، سیه نا و رم ایتالیا را در 

کارنامه دارد.

دعوت از 18 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال
ورزش: سید محمد ناظم الشریعه، اســامی ۱8 بازیکن دعوت شده به 
اردوی آمادگی این تیــم را اعالم کرد. ایــن اردو از ۱7 تا 2۰ مرداد در 
هتل آکادمی برگزار می شود. بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح 
ذیل اســت: محمد نویدبخش و سعید افشــار )اصفهان(، سیداحسان 
سهیلی مقدم، پیمان سرلک و محسن منتظمی )البرز(، رحمان سارانی و 
بهزاد عظیمی )خراسان رضوی(، فرهاد ابراهیمی، شهاب طالبی، سجاد 
مسیحی و سعید ترابیده )خوزستان(، احمد اسماعیل پور )گیالن(، فرید 
نادری )کرمانشاه(، حمیدرضا ره انجام )مازندران(، طاها نعمتیان، مهدی 

کریمی و علیرضا جوان )مرکزی( و پوریا گلشنی )هرمزگان(.

منصوریان: در دوحه صعود می کنیم
ورزش: علیرضا منصوریان، ســرمربی ذوب آهن ایران پس از شکست 
تیمش مقابل االتحاد عربستان گفت: در مورد بازی رفت باید بگویم با 
توجه به اینکه نتیجه 2 بر یک شد و ما حتی می توانستیم در نیمه اول 
به گل دوم برسیم، نتیجه بدســت آمده برای ما خوب است و در بازی 
برگشت امیدوار به جبران هستیم. وی خاطر نشــان کرد: با توجه به 
اینکه در بازی برگشــت نتیجه یک بر صفر منجر به صعود ما می شود، 
باید در بازی تمرکز الزم را داشته باشیم و در دفاع بدون اشتباه ظاهر 
شویم. االتحاد در دوحه قطعاً از ما گل خواهد خورد و به امید خدا صعود 

خواهیم کرد.

گل گهر یک بازیکن هلندی به خدمت گرفت
ورزش: گل گهر سیرجان، کوین جانی جانســون را به جمع شاگردان 
وینگو بگوویچ اضافه کرد. کوین جانی جانسون که سابقه بازی در لیگ 
برتر هلند را دارد، با عقد قراردادی به گل گهر سیرجان پیوست و شاگرد 
وینگو بگوویچ در این تیم شد.جانسون ســابقه حضور در تیم ملی زیر 

2۱سال هلند را در کارنامه خود دارد.

ناکامی استقالل در جذب ملی پوش عراقی
ورزش: روزنامه الوطن قطر با اشاره به مذاکرات صورت گرفته از جانب 
باشگاه اســتقالل برای جذب حســین علی بازیکن الزوراء آمده است: 
مذاکرات باشگاه استقالل که برای به خدمت گرفتن این بازیکن تالش 
می کرد نتوانست به نتیجه ای برسد و هافبک عراقی فصل آینده همچنان 

برای الزوراء در لیگ عراق بازی می کند.

جهانبخش به تمرینات برایتون برگشت
ورزش: هافبک ایرانی برایتون به انگلیس برگشت و در تمرینات تیمش 
شرکت کرد تا شــایعات بازگشــت او به آلکمار به پایان برسد. به نقل 
از فارس، در روزهای اخیر شــایعات فراوانــی پیرامون جدایی علیرضا 
جهانبخش از برایتون و بازگشت این بازیکن به لیگ هلند مطرح شده اما 
این بازیکن دیروز راهی انگلستان شد و در تمرینات صبحگاهی تیمش 

شرکت کرد تا به شایعات پایان دهد.

بازگشت علی کریمی با گل به ترکیب استقالل
ورزش: علی کریمی آخرین بازیکنی است که به تمرینات استقالل اضافه 
شد و شرایطی برای او پیش آمد که قراردادش را دیرتر از سایر بازیکنان 
با آبی ها تمدید کرد.کریمی در بازی دوستانه برابر ماشین سازی به دلیل 
اینکه تازه به تمرینات اضافه شــده بود حضور نداشت اما در بازی برابر 
تیم جوانان باشگاه که استراماچونی آن را برای بازیکنان ذخیره تیم در 
نظر گرفته بود به میدان رفت و اتفاقا موفق شد گل سوم تیمش را بزند.

کادرفنی استقالل در تالش هســتند علی کریمی را تا شروع لیگ به 
شرایط ایده آل برسانند که در این صورت رقابت در پست هافبک دفاعی 
بسیار داغ خواهد چراکه مسعود ریگی و فرشید باقری هم اکنون در فرم 

ایده آل برای این تیم بازی می کنند.

واکنش باشگاه سپاهان به مذاکره با »چشمی«
ورزش: سرپرست تیم فوتبال ســپاهان مذاکره با مدافع فصل گذشته 
تیم فوتبال استقالل را تکذیب کرد. به نقل از روابط عمومی باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان، رضا فتاحی، سرپرست تیم فوتبال این باشگاه گفت: این 
موضوع برای یک ماه قبل بود، اما تصمیم ایشان این بود که فوتبالش را در 
خارج از ایران ادامه دهد و مذاکراتی هم که بین طرفین شده است برای 
یک ماه پیش بوده است.فتاحی افزود: چشمی دوست دارد فوتبالش را در 
خارج از ایران ادامه دهد و بعد از تصمیم یک ماه پیش او دیگر مذاکره ای 

صورت نگرفته است.

فتحی: پروپئیچ با فیفا طرف است نه استقالل
ورزش: امیرحسین فتحی مدیرعامل باشــگاه استقالل درباره پرونده 
پروپئیچ که در نهایت با تصمیم فیفا حل شــد، توضیح داد: فیفا حکم 
داده که این پول را پرداخت کند و در حال طی شدن تشریفات الزم برای 
انجام این کار است. فیفا در نامه ای که به فدراسیون فوتبال هم ارسال 
کرد، اعالم کرد که طلب پروپئیچ با توجه به تصمیمات موجود در این 
نامه، پرداخت شده فرض می شود. مشکل اصلی ما در این ماجرا، مشکل 
حقوقی و قضایی اش بود که باشگاه متحمل کسر امتیاز و محرومیت از 
نقل و انتقاالت نشود که خدا را شکر این مشکل را حل کردیم.مدیرعامل 
استقالل افزود: اینکه وکیل پروپئیچ تاکنون طلب این بازیکن را گرفته 
یا نه، در جریان نیستم چون فیفا عمل پرداخت به این بازیکن را بر عهده 

گرفته است. در واقع، فیفا طرف حساب پروپئیچ است.

منهای فوتبال

بدهی مالیاتی 750 میلیون تومانی 
فدراسیون اسکواش

ورزش: بدهی مالیاتی موضوعی است که فدراسیون های ورزشی این 
روزها با آن مواجه هســتند و دچار مشکالتی هم شــده اند. یکی از این 
فدراسیون ها، فدراسیون اسکواش است. اسکواش از سال 89 به بعد مثل 
بیشتر فدراسیون ها مالیات خود را پرداخت نکرده و حاال با بدهی 75۰ 
میلیون تومانی مواجه شده است. البته مسئوالن فدراسیون اسکواش با 
قســط  بندی کردن تالش دارند مانع از مسدود شدن حساب های خود 
شوند. براین اساس در یکی دو روز آینده نخستین قسط به مبلغ 5۰ میلیون 
تومان پرداخت می شود تا مشکلی در حساب های فدراسیون به وجود نیاید.

قاسمی: طالی خیلی شیرینی نیست
ورزش: مثبت شــدن تســت دوپینگ آرتور تایمازوف ازبکستانی در 
المپیک 2۰۱2 لندن سبب شد مدال طالی وزن ۱2۰ کیلوگرم کشتی 
آزاد این بازی ها به کمیل قاسمی برسد. مدالی که هر چند پس از هفت 
سال به آزادکار با اخالق کشورمان رسید اما افتخاری بزرگ و تاریخی را 

برای او رقم زد.
حاال او با داشتن یک مدال طال و یک مدال نقره المپیک، پس از جهان 
پهلوان تختی، پرافتخارترین کشتی گیر ایرانی در ادوار مختلف بازی های 

المپیک تلقی می شود و در جمع بزرگان این رشته قرار گرفته است.
البته کمیل قاسمی با وجود کسب چنین افتخاری همچنان معتقد است 
کســب طالی المپیک باید در همان زمان برایش مهیا می شد، چرا که 
شیرینی چنین اتفاق تاریخی و ماندگاری در همان زمان بسیار بیشتر و 

جاودانه تر است.
کمیل در همین رابطه اظهار داشت: بدون تردید از کسب مدال طالی 
المپیک خوشحالم، ولی آن شیرینی و لذت رفتن بر سکوی المپیک در 
همان زمان چیز دیگری است. یعنی همان لحظه ای که پرچم پرافتخار 
ایران به اهتزاز در می آید و سرود ملی کشورمان در فضای سالن طنین 
انداز می شود. البته در مجموع بسیار خوشحالم که این مدال پس از هفت 
سال به من رسید. هر چند که هنوز مدال به دست من نرسیده و گویا باید 
یک پروسه دو یا سه ماهه اداری را طی کند. طالی خیلی شیرینی نیست.

هم حساب فدراسیون بسته شد 
و هم حساب شایسته!

ایسنا: بدهی مالیاتی فدراسیون تنیس 5/5 میلیارد تومان اعالم شده و 
حساب بانکی فدراسیون نیز بسته شده است.

در ادامه مسدود شدن حساب های بانکی فدراسیون های ایران به دلیل 
بدهی مالیاتی، حساب فدراسیون تنیس هم بسته شده است. مبلغ تعیین 
شده برای بدهی مالیاتی این فدراسیون 5/5 میلیارد تومان از سال 9۱ تا 95 
اعالم شده است. در همین راستا، عالوه بر حساب بانکی فدراسیون، حساب 
شخصی مجید شایسته سرپرست فدراسیون هم مسدود شده است و حتی 
به مخابرات نامه زده اند و تلفن های فدراسیون را هم قطع کرده اند. پیش 
از این نیز حساب بانکی فدراسیون هایی نظیر تیراندازی، فوتبال، کشتی، 

اسکواش، جودو مسدود شده بود.

اتفاقی عجیب در آستانه اعزام؛
یزدانی به تورنمنت گرجستان نمی رود

ورزش: تیم منتخب کشتی آزاد ایران در حالی راهی گرجستان شد که 
رضا یزدانی به عنوان شاخص ترین چهره تیم اعزامی، قصد همراهی تیم را 
در تفلیس ندارد. البته او بدون هیچ حرف و حاشیه ای با درخواست کتبی 
از کادر فنی درخواست کرده او را از همراهی تیم در گرجستان معاف کند 

چراکه به گفته خودش آمادگی حضور در این تورنمنت را ندارد!
کاپیتان تیم ملی کشــتی آزاد در المپیک 2۰۱۶ ریو در حالی قید این 
تورنمنت را زده که چندی پیش توانست با اقتدار قهرمان مرحله نهایی 
رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در مسابقات جهانی 

2۰۱9 قزاقستان شود.

 NBA فوق ستاره
برابر بسکتبالیست های ایرانی

ورزش: کاروان تیم ملی بسکتبال ایران پس از پایان مرحله دوم اردوی 
آماده سازی خود در روسیه و پیروزی مقابل تیم های ملی اردن و روسیه 

برای ادامه روند آماده سازی خود وارد یونان شد.
براساس برنامه ریزی انجام شده تیم ملی بسکتبال ایران در این اردو روز ۱9 
مرداد به مصاف مجارستان می رود و روز 2۰ مرداد مقابل یونان به میدان 
خواهد رفت. »یانیس آنته توکومپو« فوق ستاره تیم ملی بسکتبال یونان که 
فصل گذشته با لباس تیم میلواکی باکس در لیگ حرفه ای آمریکا حاضر 
بود و در پایان فصل جایزه با ارزش ترین بازیکن فصل NBA را تصاحب 
کرد، همراه سایر نفرات این تیم در اردوی آماده سازی برای جام جهانی 
2۰۱9 حضور دارد. بدون شک جدا از جذابیت های دیدار دوستانه ایران 
مقابل یونان، رویارویی بازیکنان تیم ملی ایران با MVP لیگ حرفه ای 

آمریکا می تواند یک دیدار جالب و تماشایی را رقم بزند.

حدادی به وزیر قول طال داد
ورزش: احسان حدادی، پرتابگر دیسک کشورمان که یکی از شانس های 
مدال ایران در المپیک 2۰2۰ به شمار می رود، در جریان بازدید وزیر ورزش 
و رئیس کمیته ملی المپیک گفت: قول می دهم در مســابقات جهانی 
بهترین نتیجه را بگیرم و سپس در سن ۳5 سالگی برای مدال المپیک 
تالش کنم. امسال ۶7 متر انداختم و قول می دهم هر کسی در المپیک 
۶8 و نیم بیندازد طال می گیرد. قول می دهم بهترین نتیجه را در جهانی و 
المپیک بگیرم. اگر ذهنم آرام باشد و دغدغه هایی مثل گرفتن ویزا و سایر 
مسائل جانبی نداشته باشم، مطمئناً می توانم طال بگیرم. هر طور شده باید 
طالی المپیک بگیرم. ملی پوش پرتاب دیسک ایران به نکته جالبی اشاره 
کرد و گفت: آقای دکتر سخت تمرین می کنم. اگر می بینید سیاه شده ام 

بخاطر سوالریوم نیست بلکه به خاطر تمرین زیر آفتاب است!

عموزاد: کشتی گیر آمریکایی دست نداد 
و هوا رفت!

ورزش: ستاره تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران که مدال های طالی 
جهان و آسیا را در کارنامه خود دارد، درباره پاســخ قاطع خود به اقدام 
غیراخالقی کشــتی گیر آمریکایی گفت: خود را نماینــده مردم ایران 
می دانستم و باید جواب محکمی به او می دادم. رحمان عموزاد خلیلی 
درباره حرکت غیراخالقی کشتی گیر آمریکایی در نیمه نهایی رقابت های 
کشتی آزاد نوجوانان جهان در بلغارستان که بالفاصله با اجرای فن یک 
دست، یک پای او همراه شد تا جواب خوبی به اقدام کشتی گیر آمریکایی 
باشد، اظهار کرد: من نماینده مردم ایران بودم و از این حرکت کشتی گیر 

آمریکایی ناراحت شدم کشتی گیر آمریکایی دست نداد و هوا رفت!

نفت مسجد سلیمان - تراکتورسازی تبریز

ذوب آهن اصفهان - سایپا تهران

ماشین سازی تبریز - استقالل تهران

گل گهر سیرجان - نساجی مازندران

شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان

فوالد خوزستان - نفت آبادان

پیکان تهران - شهر خودرو مشهد

پرسپولیس تهران - پارس جم

هفته اول

سایپا تهران - تراکتورسازی تبریز

ذوب آهن اصفهان- استقالل تهران

گل گهر سیرجان- نفت آبادان

نفت مسجد سلیمان - شهر خودرو مشهد

ماشین سازی تبریز - شاهین بوشهر

پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان

فوالد خوزستان- پیکان تهران

پارس جم - نساجی مازندران

هفته پنجم

ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی

نفت مسجد سلیمان - استقالل تهران

گل گهر سیرجان- پارس جم

شاهین بوشهر - پیکان تهران

فوالد خوزستان - سپاهان اصفهان

سایپا تهران - نساجی مازندران

ماشین سازی تبریز - شهر خودرو مشهد

پرسپولیس تهران - نفت آبادان

هفته سوم

نساجی مازندران - تراکتورسازی تبریز

ذوب آهن اصفهان - شهر خودرو مشهد

سایپا تهران - استقالل تهران

گل گهر سیرجان - سپاهان اصفهان

نفت مسجد سلیمان - شاهین بوشهر

ماشین سازی تبریز - فوالد خوزستان

پرسپولیس تهران - پیکان تهران

پارس جم - نفت آبادان

هفته هفتم

نساجی مازندران - استقالل تهران

پرسپولیس تهران - نفت مسجد سلیمان

سایپا تهران -  شاهین بوشهر

نفت آبادان - سپاهان اصفهان

ذوب آهن اصفهان - فوالد خوزستان

تراکتورسازی تبریز - شهر خودرو مشهد

گل گهر سیرجان - ماشین سازی تبریز

پارس جم - پیکان تهران

هفته  یازدهم

گل گهر سیرجان - ذوب آهن اصفهان

 پارس جم - نفت مسجد سلیمان

استقالل تهران - شاهین بوشهر

تراکتورسازی تبریز - فوالد خوزستان

نساجی مازندران - شهر خودرو مشهد

سایپا تهران - پرسپولیس تهران

نفت آبادان - ماشین سازی تبریز

سپاهان اصفهان- پیکان تهران  

هفته  پانزدهم

تراکتورسازی-  پرسپولیس

پارس جم - ذوب آهن اصفهان

استقالل تهران - فوالد خوزستان

سایپا تهران - گل گهر سیرجان

نفت آبادان - نفت مسجد سلیمان

شهر خودرو مشهد - شاهین بوشهر

سپاهان اصفهان - ماشین سازی تبریز

نساجی مازندران - پیکان تهران

هفته دوم

تراکتورسازی تبریز-  پارس جم

سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان

استقالل تهران - گل گهر سیرجان

پیکان تهران - نفت مسجد سلیمان

شاهین بوشهر - فوالد خوزستان

نساجی مازندران - ماشین سازی تبریز

شهر خودرو مشهد - پرسپولیس تهران

نفت آبادان - سایپا تهران

هفته ششم

سپاهان اصفهان-  تراکتورسازی تبریز

ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان

استقالل تهران - نفت آبادان

شاهین بوشهر -  گل گهر سیرجان

نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران

فوالد خوزستان - پرسپولیس تهران

شهر خودرو مشهد - پارس جم

پیکان تهران- سایپا تهران

هفته  دهم

ماشین سازی تبریز-  تراکتورسازی تبریز

پیکان تهران  - استقالل تهران 

پرسپولیس تهران - گل گهر سیرجان

شهر خودرو مشهد - سپاهان اصفهان

ذوب آهن اصفهان - نساجی مازندران

فوالد خوزستان - پارس جم

نفت مسجد سلیمان  -  سایپا تهران

شاهین بوشهر  - نفت آبادان 

هفته  چهاردهم

 تراکتورسازی  - گل گهر سیرجان

نفت آبادان - ذوب آهن اصفهان

 استقالل تهران - پرسپولیس تهران

سپاهان اصفهان - نفت مسجد سلیمان

نساجی مازندران - شاهین بوشهر

شهر خودرو مشهد- فوالد خوزستان

پارس جم - سایپا تهران

پیکان تهران- ماشین سازی تبریز

هفته چهارم

 نفت آبادان- تراکتورسازی تبریز

پیکان تهران - ذوب آهن اصفهان

 استقالل تهران - پارس جم

شهر خودرو مشهد - گل گهر سیرجان

ماشین سازی تبریز - نفت مسجد سلیمان

شاهین بوشهر - پرسپولیس تهران

سپاهان اصفهان - سایپا تهران

فوالد خوزستان - نساجی مازندران

هفته  هشتم

 پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز

نفت مسجد سلیمان - ذوب آهن اصفهان

سپاهان اصفهان - استقالل تهران 

فوالد خوزستان  - گل گهر سیرجان

پرسپولیس تهران - نساجی مازندران

شاهین بوشهر - پارس جم 

ماشین سازی تبریز - سایپا تهران

شهر خودرو مشهد - نفت آبادان

هفته  دوازدهم

ترانسفرهای مشهوری که در دقیقه پایانی ناکام ماندند

آن پنجره را نبند!

 تراکتورسازی تبریز- استقالل تهران

ذوب آهن اصفهان- شاهین بوشهر

گل گهر سیرجان - پیکان تهران

نفت مسجد سلیمان - فوالد خوزستان

پارس جم - سپاهان اصفهان

نساجی مازندران - نفت آبادان

سایپا تهران - شهر خودرو مشهد

پرسپولیس تهران - ماشین سازی تبریز

هفته  نهم

گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان

 تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر

نساجی مازندران- سپاهان اصفهان

سایپا تهران- فوالد خوزستان

استقالل تهران - شهر خودرو مشهد

ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران

پارس جم - ماشین سازی تبریز

نفت آبادان - پیکان تهران 

هفته  سیزدهم
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فرهنگ و هنر

خبر

فرايند تبديل اسب راهوار به الك پشت خسته
خبرهاى پى در پى و منابع مورد اعتماد خبر مى دهند كه كار براى ادغام چند 
نهاد و مؤسسه زيرمجموعه معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى  با 
جديت آغاز شده است و مؤسسه هاى خانه كتاب، نمايشگاه هاى فرهنگى ايران 
و بنياد شعر و ادبيات داستانى ايرانيان با يكديگر ادغام خواهند شد. اين امر را 
حتى معاون وزير نيز تأييد كرده و آن را در راستاى طرحى عنوان كرده است 
كه به «وزارت ارشاد 2» معروف شده است. بر اين اساس قرار است از ظرفيت 
و امكانات مؤسسات به صورت متمركز استفاده شود و از ديوان ساالرى ادارى 

در كار اين نهادها كاسته شود. 
حتى گفته شده درصورت اجراى اين طرح و چابك سازى مجموعه، امكان 
درآمدزايى براى فعاليت  برخى مؤسسات وجود دارد كه از اين طريق بارى از 

دوش وزارتخانه نيز برداشته شود.
ايده هايى كه براى اجراى اين طرح بيان شده، همگى جذاب و دوست داشتنى 
است. همه از چابك ســازى، ادغام نهادهاى موازى و كاسته شدن از حجم 
فعاليت هاى هزينه زاى دولت، خوشحال مى شوند و دوست دارند بارى از دوش 
دولت برداشــته شود و بهترين عملكرد با كمترين بودجه و امكانات حاصل 
شود. منتها مشكلى در اين وسط وجود دارد كه به سابقه ما از اجراى طرح هاى 
اين گونه بازمى گردد. ديوان ساالرى ادارى موجودى چنان پيچيده و هيواليى 
شده كه واقعاً با ادغام اين مؤسسه و آن مؤسسه كارش پيش نمى رود. تجربه 
وزارت ورزش و جوانان و وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش روى ماســت. 
دولت پس از چند ســال به اين نتيجه رسيده كه اين ادغام نه تنها در روان 
سازى كارها مؤثر نيفتاده است، بلكه بايد به تجربه چند سال قبل برگردد و 
سازمان ملى جوانان و وزارت بازرگانى را دوباره احيا كند. ايده كوچك سازى و 
ادغام، روى كاغذ و در نظريه، زيبا و كاراست، اما وقتى پاى عمل مى آيد، ديگر 
اتفاق هاى جديد پيش مى آيد. مثالً وزارت ورزش و جوانان به سازمان تربيت 
بدنى سابق در حجمى  بزرگ تر تبديل مى شود و بعد ديگر كسى ياد جوانان 

نيست، پس بايد دوباره سازمان جوانان را زنده كرد.
اين ترس در بين شاعران و نويسندگان وجود دارد كه با ادغام اين مؤسسه، 
موضوعات كالن ترى مانند كتاب، نمايشــگاه هاى فرهنگــى و رويدادهاى 
بين المللى بر تنها مؤسسه اى كه به صورت مستقيم با شاعران و داستان نويسان 
كار مى كرد، سايه بيندازد و جايگاه فعاالن ادبيات در مجموعه وزارت ارشاد، 
از اينكه هست هم ضعيف تر شود. درباره عملكرد بنياد شعر و ادبيات داستانى 
ايرانيان مى توان ايرادها و اشكاالتى گرفت. همه اين نقدها درست و بجاست 
اما اگر شــرح وظايف و عملكرد اين بنياد را مرور كنيم، مى توان در مجموع 
به آن نمره اى متوسط و قابل قبول داد. اين بنياد موظف شده بود جايزه هاى 
ادبى دولتى را سامان دهد. امروز در هر سه جايزه اى كه به صورت ساالنه يا 
دوساالنه برگزار مى شود، حداقل با روندى روشن و آيين نامه اى تدوين شده 
روبه رو هستيم. ديگر شيوه اجراى جشنواره هايى مانند جشنواره شعر فجر، 
براساس ميل و سليقه دبير جشــنواره نيست. در بسيارى از موارد اجماعى 
نسبى درباره شيوه برگزارى جشنواره ها وجود دارد و اين بنياد عالوه بر اين 
توانسته است در حوزه هايى مانند آموزش و نقد شعر و داستان و نيز ساماندهى 

انجمن هاى ادبى وارد شود و كار را تا حد قابل قبولى پيش ببرد.
نگارنده پيشتر در نوشته هايى به برخى عملكردهاى بنياد ايرادات وانتقاداتى 
وارد كرده بود و همچنان معتقد است بايد نقدهاى جريان هاى ادبى مختلف 
را در اين خصوص شــنيد و در جهت رفع ايرادها كوشيد اما از اين نمى توان 
گذشت كه خارج شدن موضوع ادبيات خالق از دايره عملكرد مستقيم معاونت 
فرهنگى و ديوان ساالرى ادارى وزارتخانه، چاالكى و چابكى بيشترى به اين 
حوزه داده اســت. اين نگرانى وجود دارد كه با اجرايى شدن اين ادغام، اين 
چاالكى از ميان برود و باز اين حوزه مانند الك پشــتى خسته در پيچ و خم 
تصميم هــا و تبصره ها و بودجه ندادن ها هرز رود. در آن صورت همين بنياد 
فعلى با همه اعتبار و بودجه كمش، اسب تيزرو و راهوارى در نظر خواهد آمد 

كه به رايگان از كف رفته است و چشم به غبار راهش بايد دوخت.

 فرهنگ و هنــر/ فاطمه عامل نيك  ســال 
گذشــته براساس آمار اعالم شده در جشنواره فجر، 
بيشــتر آثار پذيرفته شده در اين جشنواره براساس 
نمايش نامه هاى ايرانى اجرا شده بودند، اين درحالى 
است كه اغلب كارهايى كه طى سال به روى صحنه 
مى روند، نمايش هاى اقتباسى يا متون فاخرخارجى 
هستند. حميدرضا نعيمى،  نمايش نامه نويس، بازيگر 
و كارگردان تئاتر و داراى مدرك كارشناســى ارشد 
ادبيات نمايشــى، كارگردانى و بازيگرى است و در 
اين دو دهه اخير جزو تأثيرگذارترين نويسندگان و 
كارگردان هاى تئاترى است. شهر آدم شهر حيوان،  
ليرشــاه و فاوست ســاعت مقرر و سقراط از جمله 
كارهاى مهم نوشتارى، بازيگرى و كارگردانى نعيمى 
 محسوب مى شوند. حميدرضا نعيمى  تاكنون جوايز 
متعددى را در حوزه نمايش نامه اقتباسى و همچنين 
تأليفى دريافت كرده است. بر همين اساس به سراغ 
او رفتيم و علت اين ماجرا را جويا شديم. مشروح اين 

مصاحبه را ميتوانيد در قدس آنالين بخوانيد.

 چرا در بين آثار اقتباسى خبرى از رمان ها، 
داستان ها و متون كهن ادبيات ايرانى نيست؟

اين به يك موضوع ريشه اى برمى گردد كه سال هاى 
 زيادى اســت درام نويســان، فيلم نامه نويســان و 
كارگرداناِن ما را رنج مى دهد. اكثر داستان نويس ها، 
رمان نويس هــا و درام نويس هايى كه آثارشــان به 
مديومى  ديگر تبديل مى شود، معموالً از اين اتفاق 
و يا اقتباس ابراز نارضايتى مى كنند. نويســنده هاى 
داخلى معموالً به نگاه دومى  كه به اثرشان مى شود، 
احساس رضايت و شعف ندارند و حتى مواردى بوده 
كه كار به منازعات چندماهه و چندساله و بحث ها 
و شــكايت هم كشــيده شده اســت. در حالى كه 
شما مى بينيد نمايش نامه درخشانى مثل «ظلمت 
در نيمروز» را ســيدنى كينگزلى براســاس رمان 
آرتور كســتلر مى نويسند، آقاى كستلر نمايش نامه 
را مى خوانــد و براى آن مقدمه اى مى نويســد و در 
آن مقدمــه مى گويد، ايــن نمايش نامه از رمان من 
بزرگ تر، ترســناك تر و مخوف تر اســت. اين اتفاق 
بزرگى اســت كه ما از كنار آن به راحتى مى گذريم. 
ما اعتماد به يكديگر را از دســت داده ايم در حالى 
 كه اين نگاه سخاوتمندانه، دوستانه و همراه موجب 
مى شود كه هم درام نويسى اين كشورها رشد كند 
و هم فيلم نامه نويسى، از طرفى اثر مبدأ هم بيشتر و 
وسيع تر معرفى و مطرح مى شود. همه اين ها موجب 
مى شــود درام نويس و فيلم نامه نويس ايرانى به اين 
فكر كند كه به ســراغ اقتباس از آثار خارجى برود، 

چون حــق كپى رايت در ايران وجود ندارد و رعايت 
نمى شود، پس به كسى هم قرار نيست جواب پس 
بدهد و هر كارى كه بخواهد مى تواند با آن اثر مبدأ 
انجام بدهد، حتى اگر اثرى به مراتب ضعيف  و خام 
از اصل اثر ارائه دهد. در حالى كه هر نويسنده اى كه 
مى خواهد دست به اقتباس بزند بايد كارى باالتر از اثر 
مبدأ انجام بدهد يا حداقل در حد و اندازه همان اثر . 

او حق ندارد اثرى ضعيف از يك شاهكار ارائه بدهد.

 يكــى از نكاتى كه عنوان مى شــود اين 
است كه كار كردن با نمايش نامه هاى خارجى 
راحت تر است به اين معنى كه متن هاى ايرانى 
به اندازه متون خارجى شست و رفته نيستند 
و كارگردان ها توان سر و كله زدن با اين متن ها 
براى ارائه درستشان را ندارند. چقدر اين نقد را 

درست مى دانيد؟
به مــن بگوييد كدام يك از كارگردان هاى ما در 
حــال حاضر مى توانند «فتح نامــه كالت» بهرام 
بيضايى را كار كنند؟ كدام يك از آن ها مى توانند 
به راحتى نمايش نامه «ديوان تأترال » اثر محمود 
استادمحمد را اجرا كنند؟ كدام يك از اين افراد 
آقاى  باشكوه  «لبخند  نمايش نامه هاى  مى توانند 
گيل»، «هاملت با ســاالد فصل» از اكبر رادى، 
«پاتوغ» اثر اسماعيل خلج، «در همين حوالى» 
نوشــته محمود رهبر، «آنجا كه ماهى ها سنگ 
مى شوند» اثر خسرو حكيم رابط، «شهر قصه» اثر 
بيــژن مفيد را به درســتى و زيبايى اجرا كنند؟ 
به نظر من ايــن موضوع يك جور فرار رو به جلو 
اســت. كارگردانِى تئاتر در ايران راحت و آسان 
شده  است. هر كسى به خودش اجازه كارگردانى 
كردن مى دهد در حالى كه 95درصد افرادى كه 
در حــال حاضر تئاتــر روى صحنه مى برند و در 
مقابــل آن از مردم پــول دريافت مى كنند، حق 
كارگردانــى كردن ندارند. كارگــردان خود يك 
نقاش،  نظريه پرداز، مؤلف، پژوهشــگر، شــاعر، 
معمار، روان شناس، جامعه شناس و يك فيلسوف 
است. كسى ا ست كه تعريف مى دهد، او صرفاً با 
تكيه بر مطالعاتش حرف نمى زند، بلكه از جامعه 
و از زيســِت خود وام مى گيرد، يعنى مى بيند و 
مى شنود و لمس مى كند. او منزوى نيست، اهل 
ادا و ژســت و اطوار نيســت. از بشر، سياست و 
شعر و هنر حرف مى زند. در بين كارگردان هاى 
ما افرادى هســتند كه وقتى برايشان از شاهنامه 
مثال مى آورى مى گويند دوره  شــاهنامه گذشته 
 اســت. ديگر كى سعدى مى خواند؟ نثر بيهقى و 

منشــأت را كى مى فهمد؟ كارگردان هايى داريم 
كه اســتاد دانشگاه هم هســتند، اما از شكسپير 
بيزارنــد و مى گوينــد فقط از مك دونــا و زلر و  
ســايمون و وودى آلن با مــن صحبت كن. اين 
يعنى چى؟ اين آدم ها با اغماض مى توانند منشى 
 صحنه يا مدير صحنه باشند، نه كارگردان. وقتى 
ايــن عزيزان ســينما را به صــورت طبقه بندى 
مطالعه نكرده اند، فلسفه را از ابتدا نخوانده اند، با 
شــعر از كهن تا امروز مأنوس نيستند، رمان هاى 
بــزرگ را نخوانده انــد و هر روزشــان با مطالعه 
نمى گذرد و در بين مردم نيستند، كارشان فقط 
شــده نشستن در گوشــه  دنج يك كافى شاپ  و 
ژست گرفتن و قهوه سفارش دادن و سيگار دود 
كردن و از سفرهاى تركيه گفتن و آروغ هاى شبه 
روشــنفكرى زدن و... مى توانند دردهاى جامعه 
و رنج بشــرى را درك كنند. ايــن عزيزان آثار 
كالســيك را خوانده اند؟ در هدايت بازيگر براى 
رســيدن به نقش به چه دركى رســيده اند؟ از 
طراحى صحنه، لباس، نور و صدا به صورت عملى 
چه كارهايى انجــام داده اند؟ حيرت انگيزتر آنكه 
هر بازيگِر نابلد و دســته ســومى  به خودش اين 
اجازه را مى دهد كــه فرداى چهار تا بازى غلط، 
يك متن را به دســت گرفته و كارگردانى كند. 
كجا شما شنيده ايد كه مارلون براندو نمايش نامه 
بردارد و كارگردانى كند؟ كجا ديده ايد كه رابرت 
ميچــم يا جيمز اســتوارت و جــان وين يا يول 
برينر و لى ماروين يك متن نمايشــى به دست 
گرفته و كارگردانى كنند؟! اين ها كه ما داريم نام 
مى بريم از بزرگانند و اگــر اين كار را مى كردند 
بحثــى نبود، اما در حال حاضر در مملكت ما هر 
بازيگر نابلــدى كه راه رفتن روى صحنه هم بلد 
نيســت، به خودش اجازه مى دهد كه يك متن 
را روى صحنه ببرد. تجســد بخشــيدن به يك 
نمايش نامــه و خواندن يــك نمايش نامه نامش 
شــده ، كارگردانى! كارگردان اين ها هســتند يا 

اســتاد حميد سمندريان؟ يا استاد على رفيعى؟ 
يا اســتاد ركن الدين خسروى؟ چرا اين قدر همه 
چيز ارزان شده  است؟ اين عزيزان دارند ضعف ها 
و نابلدى هاى خودشان را پشت حرف هايى از اين 
ايرانى ضعف دارند،  دســت كه نمايش نامه هاى 

الپوشانى مى كنند.
اين عزيزان مى خواهند همه چيز در يك فرم و الگو 
خالصه شود، همان چيزى كه آنان مى فهمند. سر 
و كله زدن با كارهاى ايرانى از اين جهت سخت تر 
اســت كه فرد بايــد يك عقبه چند هزارســاله را 
مطالعه كند. زمانى مى توانى شاهنامه كار كنى كه 
100 كتاب تحقيقى و تحليلى درباره  آن خوانده و 
فهم كرده باشــى،اما اين عزيزان ادعا مى كنند كه 
استادكاران متون آمريكايى، انگليسى، فرانسوى و 
اسپانيايى اند، اما تا به حال درباره فرهنگ اشراف در 
آمريكا و انگليس تحقيق كرده اند و تفاوت هاى آنان 
را دريافته اند؟ چرا ما نمى توانيم اشراف انگليسى را 
به درســتى و ظرافت بازى كنيم؟ همان  طور كه 
يك بازيگر بزرگ انگليسى و آمريكايى قادر نيست 
يــك حاجى  بازارى ايرانى را بازى كند. بايد به اين 
افراد گفت چقدر فرهنگ آمريكايى يا انگليســى 
را مى شناســيد كه اكنون داريد در ايران اجرايش 
مى كنيد؟ مناسبات و حرف زدن دوتا لرد انگليسى 
را تا حاال از نزديك ديده ايد كه حاال مى خواهيد در 
مورد لردهاى انگلستان يك نمايش نامه روى صحنه 
ببريد؟ تا به حال به طبقه اشراف آمريكايى نگاهى 
دقيق داشته ايد كه مى خواهيد كارى درموردشان 
اجرا كنيد؟ يا فقط داريد ادايشــان را درمى آوريد؟ 
انگليسى ها حتى با اروپايى ها متفاوتند. شما برويد 
كشور آلمان و با فاصله بسيار نزديك برويد كشور 
انگلستان و ببينيد چقدر اين دو كشور دورند از هم، 
هم درفرهنگشــان، هم در حرف زدنشان و هم در 
آداب و معاشرتشان. بحث بر سر اين نيست كه كار 
كردن با متن ايرانى سخت است، بحث اين است كه 

شناخت و فهم وجود ندارد.

 وضعيت نمايش نامه نويسى ايران را چطور 
ارزيابى مى كنيد؟

نمايش نامه نويسى ايران از كارگردانى ما و بازيگرى 
ما بســيار جلوتر اســت. اين را كسى مى گويد كه 
در دانشگاه ها بين دانشــجويان، آثار دانشجويان را 
مى خواند و از بيشتر شــهرهاى ايران، عده اى دارند 
نمايش نامه هاى بسيارى را برايش ارسال مى كنند و 
او آن ها را مطالعه مى كند. من به جرئت مى گويم كه 
نمايش نامه نويسى ما قابل دفاع است، اما اگر انتظار 

داريد كه بگويم همه كسانى كه اكنون نمايش نامه 
مى نويسند و آثارشــان روى صحنه هست، خوبند، 
اصالً به هيچ وجه!. ما فقط 10 تا، به اندازه انگشتان 
دستمان به نويســنده خوب احتياج داريم و ما اين 
10 نويســنده را داريم، اما نكته اين است كه با اين 
10 نويسنده چه كرده ايم؟ اين ها را چگونه پرورش و 
رشد داديم و به ديگران نشانشان داديم؟ چگونه حلوا 
حلوايشان كرده ايم؟ ما ملتى هستيم كه داشته ها و 
ارزش هايمان را همواره نفى مى كنيم. موسيقى اصيل 
داريم مى گوييم اين ديگر چيســت؟! نمايش هاى 
ســنتى داريم اما آن ها را هم زير سؤال مى بريم. ما 
نمى دانيم اكبر رادى كيست؟ عباس نعلبنديان، بهمن 
فرسى، محسن يلفانى، مهرداد شكوهى، رضا قاسمى 
 و ... چه كرده اند. وقتى داشته هايمان را كتمان كنيم، 
ملتى بى ريشه خواهيم شد. اكنون ببينيد شب ها در 
چند خانه شاهنامه خوانى وجود دارد؟ اكنون بپرسيد 
چند نفر رودكى مى خوانند؟ چه كســى ابوســعيد 
ابوالخيــر مى خواند؟ وقتى نمى خوانيم، مى خواهيم 
بگوييم وجود هم ندارند. ما چاره اى نداريم جز اينكه 
درام نويســانمان را ببينيم و باور كنيم. همه از ابتدا 
بى غلط ننوشتند، اما به آن ها فرصت داديم تا آزمايش 

و خطا كنند و در نهايت بهترين شوند.

 نويســندگان ايرانى امكان دســتيابى به 
مخاطب جهانى تئاتر را دارند؟

به هيچ  وجه وجود ندارد، چون جريان چاپ آثار 
در كشورهاى خارجى با آنچه در ايران مى بينيم، 
متفاوت اســت. اكنون در بــازار كتاب، ما از آثار 
يونان قديم تا امروز را مى بينيم بدون اينكه دليلى 
وجود داشته باشــد. بسيارى از نمايش نامه هايى 
كه ترجمه مى شوند، دليلى ندارد براى ما ترجمه 
شوند و دليلى ندارد كه خيلى از اين نمايش نامه ها 
اجازه نشر بگيرند و برايشان هزينه، وقت و كاغذ 
صرف شود. بسيارى از اين نمايش نامه ها براى ما 
متن هاى بى خودى اند كه هيچ ربطى به فرهنگ 
يا نيازهاى ما ندارند. از نظر من اين درست نيست 
كه بگوييم براى نشــان دادن نمايش نامه نويسى 
روز دنيا به سراغشــان رفته ايم. مگر همين االن 
آن وِر دنيا نمايش نامه هاى ما را به راحتى چاپ 
مى كنند؟ يا هر نمايش نامه ديگرى را به آســانى 
چاپ مى كنند؟ اين طور نيست كه هر اثرى كه 
در فرانسه نوشته مى شود در آمريكا يا انگلستان 
هم چاپ شود و برعكس! جريان چاپ و نشر در 
كشورهاى ديگر به شكل ديگرى است. از طرفى 
معرفى كــردن كارهاى ايرانى نيــاز به حمايت 
دولــت دارد، اما كدام دولت؟ كــدام وزارتخانه، 
ســازمان يا نهاد فرهنگى؟ به من بگوييد حتى 
در دوران موسوم به اصالحات كه اوج شكوفايى 
تئاتر بعــد از انقالب بود، چند نمايش نامه ايرانى 
بــا حمايت دولت ترجمه و انتشــار جهانى پيدا 
كرد كه حاال آن ها بفهمند آهان در ايران كسانى 
به نــام بهرام بيضايى، اكبر رادى، غالمحســين 
استادمحمد  اســماعيل خلج، محمود  ساعدى، 
و... داريم؟ ترجمه كردن كار ســختى ا ست كه 
احتيــاج به يك نهاد و ســازمان و هزينه كردن 
دارد. در تمام اين ســال ها نشان داديم در عرصه  
سياسى نّرادهاى قابلى نيستيم، در بازى اقتصاد 
هم كه مدام بازنده ايــم، حداقل از نظر فرهنگى 
يك حركــت اصولى و انقالبى را شــروع كنيم، 
شايد آرام آرام مشــكالتمان در وادى سياست، 
اقتصاد، محيط زيســت و اجتماع كمتر  شوند و 
به يك شــاخص قابل قبول جهانى برسيم. اين 
كار نه يك مسئول كه يك برنامه اصولى و پايدار 
فرهنگى مى خواهد. به من بگوييد اين مسؤليت 
فرهنگى را چه كســانى بايد بــه عهده بگيرند و  
كجا هستند؟ چرا وزير فرهنگ ما پس از گذشت 
دو ســال از وزارتش اســتعفا مى دهــد و بعد با 
اســتعفايش موافقت نمى شود؟ به آن وزيرى كه 
تقاضاى استعفا مى كند بايد گفت برو، به سالمت، 
چــون او انگيزه اى براى كار كردن ندارد و كارى 
هم نخواهد كرد. انگار ايستاده باشد كه دوره اش 
تمام شــود. وزيرى كــه مى خواهد كار كند يك 
دقيقه اش را براى بودن و  شدن از دست نمى دهد. 

يك دقيقه...

برش

مى خواهد  كه  نويسنده اى  هر 
دست به اقتباس بزند بايد كارى 
باالتر از اثر مبدأ انجام بدهد يا 
حداقل در حد و اندازه همان اثر. 
او حق ندارد اثرى ضعيف از يك 

شاهكار ارائه بدهد

يادداشت
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ادبياتراديو و تلويزيون

ميكائيل شهرستانى:

يك بخش نامه غلط بسيارى از بزرگان را خانه نشين كرد
ديدار خبرنگار واشنگتن پست با سركرده داعشى در يك كتاب

3 چاپ در زمانى كوتاه
تسنيم: يك بازيگر ســينما، تئاتر و تلويزيون به اجراى يك 

بخش نامه در راديو، انتقاد كرد. 
ميكائيل شهرســتانى در گفت وگويى با خبرنگار خبرگزارى 
تسنيم در سالروز  تولد ژاله علو اين بازيگر پيشكسوت عرصه 
تئاتر، ســينما، راديو و تلويزيون با بيان اينكه يك هنرمند تا 
زمانى كه نفس مى كشــد بايــد از او دعوت به همكارى كرد، 
افــزود: ژالــه علوها در اين حرفه ريشــه هاى ما محســوب 
مى شوند و هرچقدر اين ريشه ها قدرتمندتر باشند به اعتالى 
فرهنگ و هنر ما كمك مى كنند. وظيفــه داريم ياد و ارزش 
هنرمندان پيشكسوت و بزرگان هنر و فرهنگ خودمان را در 
زمان حياتشــان پاس بداريم. بايد به شكلى از آن ها حمايت 
و تجليل شــود و از نقطه نظراتشــان بهره الزم را برد. اعتقاد 
دارم تا زمانى كه يك هنرمند مى تواند نفس بكشــد بايد از او 
دعوت به همكارى كرد . اين بازيگر ســينما، تئاتر و تلويزيون 
درباره ماجراى خانه نشينى و بيكارى برخى از هنرمندان راديو 
خاطرنشــان كرد: متأسفانه اين اواخر يك بخش نامه غلط كه 
شــامل حال هنرمندان راديو هم شده، بسيارى از بزرگان ما 
آزار ديدند و آن ها را از كار بيكار و خانه نشين كردند؛ اين يك 
اتفاق مضحكى است. در حالى كه اين بخش نامه انگار فقط براى 
هنرمندان وضع شده و برخى از مسئوالن را مى بينيم كه در 

چند سمت مديريتى قرار مى گيرند و مسئوليت هاى متعددى 
دارند. انگار قحط الرجال است. يك مدير مى تواند در چندين 
سازمان و نهاد باشد، اما يك آرتيست بر سر كارش، نه! وى با 
اشاره به اينكه نسل امروز از روى دست چه كسى يا كسانى بايد 
مشق كند، گفت: اين رويه كامالً اشتباهى بود كه افرادى نظير 
ژاله علو، اكبر زنجانپور و كسانى ديگر به اين مرتبه رسيده اند و 
در اين مقطع پختگى و بالندگى بايد از وجود آن ها بهره ببريم 
و سود آن ها را نسل هاى بعدى راديو و تلويزيون و عرصه سينما 
ببينند. واقعاً اين بزرگان جايگزين ندارند. بنده نوعى بايد در 
خانه بنشــينم و دانش و تجربياتمان خاك بخورد و در انزوا 
قرار بگيريم. واقعاً نســلى كه آمده از روى دست چه كسى يا 

كسانى مشق كند؟

فارس: روايت سعاد مخنت، خبرنگار واشنگتن پست از ديدار 
با يكى از سركردگان داعش در كتاب «به من گفتند تنها بيا» 

منتشر شده كه ترجمه آن به چاپ سوم رسيد.
به گــزارش خبرنگار كتاب و ادبيــات خبرگزارى فارس، 
چاپ سوم كتاب «به من گفتند تنها بيا» اثر سعاد مخنت 
با ترجمه فائزه نورى از ســوى نشر كتابستان معرفت در 
مدت كوتاهى از انتشــار اوليه و عرضه آن در نمايشــگاه 
كتاب تهران روانه كتابفروشى ها شده است. سعاد مخنت، 
خبرنگار امنيت ملى واشــنگتن پســت اســت كه براى 
رسانه هاى آمريكايى گزارش هايى با موضوع تروريسم تهيه 
مى كند.او در اين كتاب از قلب شــبكه تروريستى داعش 
در خاورميانه و شمال آفريقا گزارشى جذاب و تكان دهنده 
ارائه كرده است. ســعاد مخنت درخواست كرده بود تا با 
يكى از رهبــران داعش مصاحبه كنــد. تقاضاى او براى 
مصاحبه در طول روز و در مكانى عمومى رد شد، به جاى 
آن بايد ســاعت 23:30 شب در مرز تركيه و سوريه، سوار 
ماشينى مى شد كه يكى از فرماندهان ارشد داعش در آن 
نشسته بود. «به من گفتند تنها بيا. نبايد كارت شناسايى 
مى بُردم و بايد تلفن همراه، دســتگاه ضبط صدا، ساعت و 
كيفم را در هتلم در انتاكيه تركيه جا مى گذاشــتم. فقط 

مى توانستم دفترچه و خودكار ببرم. در عوض مى خواستم 
بــا يكى از مهره هاى پرنفوذ حرف بزنم، كســى كه بتواند 
راهبرد درازمدت دولت اســالمى عراق و شــام يا داعش 
را توضيح بدهد. تابســتان 2014 بود، سه هفته پيش از 
آنكه اين گروه با انتشــار ويدئوى ســربُريدن روزنامه نگار 
آمريكايى، جيمز فولى در اينجا مشهور شود. حتى همان 
زمــان هم حدس مى زدم كه داعش بــه بازيگر مهمى در 

دنياى جهاد در جهان تبديل خواهد شد». 
چاپ سوم اين كتاب 336 صفحه اى با قيمت 35 هزار تومان از 
سوى نشر كتابستان معرفت منتشر شده كه در نمايشگاه كتاب 
براى نخستين مرتبه عرضه شده بود و در اين مدت كوتاه به 

چاپ سوم رسيده است.

حميدرضا نعيمى، بازيگر، كارگردان و نويسنده تئاتر در گفت و  گو با قدس:

درنمايش نامه نويسى
 از كارگردانى و بازيگرى  جلوتريم

وعده رئيس سازمان سينمايى براى سينمادار شدن 20 شهر
هنوز هزار شهر سينما ندارند

مهر: رئيس سازمان سينمايى وعده 
داد، در قالب طرح «سينما اميد» تا 
پايان امسال در 20 شهر از هزار شهر 
بدون ســينما، سالن سينما ساخته 
شود. حسين انتظامى، رئيس سازمان 
سينمايى با انتشار متنى در صفحه 

شــخصى خود در توييتر از ساخت ســينما در 20 شهر بدون سينما تا پايان 
امســال خبر داد. در متن انتظامى آمده است: در 181 شهر سينما داريم، اما 
هنوز هزار شهر سينما ندارند. امسال با مشاركت سازمان برنامه، سازمان هميارى 
شــهردارى ها و سازمان سينمايى، 20 شهر در قالب پروژه سينما اميد صاحب 
سينما مى شوند. وى تأكيد كرده است: زيرساخت هاى فرهنگى الزمه توسعه 
فرهنگى است. انتظامى براى اين متن خود دو شعار «عدالت فرهنگى» و «ايران 

تهران نيست» را به عنوان هشتگ ضميمه كرده است.

گاف بزرگ بى بى سى در مستندى درباره داعش
ايســنا: بى بى ســى پس از پخش 
مستندى كه در آن از حركت نمادين 
« توحيد» به عنوان نمادى از داعش 
ياد شــده بود، ناچار به عذرخواهى و 

حذف بخشى از مستند خود شد.
به نقل از گاردين، «استيسى دولى» 

در بخشى از مستند خود درباره زنانى كه كشورهاى خودشان را به قصد پيوستن 
به داعش ترك مى كنند، اين حركت آن ها را كه انگشت اشاره خود را به عنوان 
نمــاد توحيد باال برده بودند، به عنوان نمادى از داعش ياد كرد. در بخشــى از 
گزارش تلگراف درباره اين موضوع آمده است:  «هر چند اين حركت در گذشته 
در بين اعضاى داعش ديده مى شد، اما اين نماد نشان دهنده اعتقاد مسلمان به 

يگانگى خداوند است كه از اركان اصلى دين اسالم محسوب مى شود. 
باال بردن دســت به نشــانه توحيد در بين سراسر مســلمانان جهان ديده 
مى شــود». اين عبارت توهين آميز در بخشــى از كليپ مستند «استيسى 
دولى با عروس هاى داعش مالقات مى كند» از اخبار بى بى سى شامگاهى 
پخش شد. پس از اعتراض هاى گسترده، سخنگوى شبكه بى بى سى بيان 
كرد: «ما به اشتباه از حركت دست يك زن در كمپى واقع در جنوب سوريه 
به  عنوان نماد داعش برداشــت كرديم. درحالــى  كه داعش قصد دارد اين 
نماد را به عنوان نماد خود استفاده كند، اين حقيقت را نبايد ناديده گرفت 
كه بسيارى از مسلمانان از اين نماد براى اشاره به يگانگى خداوند استفاده 
مى كنند. ما براى اين اشتباه، معذرت خواهى مى كنيم و عبارت استفاده شده 

را از مستند حذف مى كنيم».

صبا: اكران جهانى انيميشن سينمايى «آخرين داستان» از اول سپتامبر 
در سوئد، فنالند و نروژ آغاز مى شود.

انيميشن سينمايى «آخرين داستان» به نويسندگى و كارگردانى اشكان 
رهگذر كه تاكنون موفق به كسب 9 جايزه ملى و بين المللى شده است 
در 32 كشــور همچون آمريكا، روسيه، اسپانيا، سوئد، يونان و نروژ به 

نمايش درمى آيد.
اكران جهانى انيميشن سينمايى «آخرين داستان» در كشورهاى سوئد، 
فنالند و نروژ از اول ســپتامبر (10 شهريور) آغاز مى شود و با نمايش 
در كشورهاى روسيه، ارمنستان، آذربايجان، تاجيكستان، تركمنستان، 
ازبكســتان، اوكراين، بالتيك (لتونى، ليتوانى، اســتونى) بيلوروسى، 
قزاقستان، قرقيزستان، جورجيا، اوستياى جنوبى و مولداوى از اول اكتبر 

(9 مهر) ادامه پيدا مى كند.

اكران انيميشن سينمايى «آخرين داســتان» در كشور آمريكا از 27 
سپتامبر (5 مهر) آغاز مى شود و نمايش اين انيميشن در كشور اسپانيا 
و 13 كشــور از منطقه اروپاى جنوب شرقى (يونان، آلبانى، بوسنى و 
هرزگوين، بلغارســتان، كرواسى، كوزوو، مونته نگرو، مقدونيه شمالى، 
رومانى، صربستان و اسلوونى) به شكل وى او دى از اول اكتبر (9 مهر) 

ادامه پيدا مى كند.
«آخرين داســتان» با برداشــتى آزاد از شــاهنامه به روايت قصه 
ضحــاك مــاردوش، كاوه آهنگــر و آفريدون مى پردازد. شــركت 
sky entertainment 7 در كنــار اســتوديو هورخــش پخش 
جهانى انيميشن سينمايى «آخرين داستان» را بر عهده دارد. اين 
انيميشن نخستين انيميشن بلند سينمايى توليد شده در استوديو 

هورخش است.

 از اول سپتامبر آغاز مى شود

اكران انيميشن 
«آخرين داستان» 

در 32 كشور

سينما
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