
به یاد شهید حججی
کاربــران فضــای مجــازی همزمان با 
سالگرد شهادت شهید محسن  دومین 
حججی با انتشار هشتگی به نام او، یاد 
این شــهید را گرامی داشتند. یکی از 
کاربران در این باره نوشته است: »فرازی 
از وصیت نامه شهید حججی خطاب به 
فرزندش: بعضــی وقت ها دل کندن از 
یکســری چیزهای خوب سبب می شود یکســری چیزهای بهتر بدست 
آیــد. من از تو و مادرت دل کندم تا بتوانــم نوکری حضرت زینب)س( 

را بدست بیاورم«.

تحریم نخل و نارنج
پس از انتشــار فهرســت پرفروش ترین 
کتاب های طرح تابستانه کتاب، مشخص 
شد »نخل و نارنج« نوشته وحید یامین پور 
با 750 نسخه فروش در جایگاه سوم قرار 
گرفته اســت. از آنجایی که فروش کتاب 
وحید یامین پــور از آثار چهره هایی مثل 
نــادر ابراهیمی و محمود دولت آبادی هم 
باالتر بود، شائبه هایی در این زمینه ایجاد شد. وحید یامین پور در واکنش به 
حواشی در اینستاگرامش نوشته است: »مدام می گویند خرید دولتی و ارگانی! 
در حالی که خوب می دانند تا امروز هیچ ارگانی »هیچ« خریدی از این کتاب 
نداشته و مجموعه هایی مثل باغ کتاب آثار بنده را تحریم کردند و باوجود این 
تحریم ها و بایکوت ها اتفاق دیگری رقم خورد و نزدیک به 50 هزار نسخه را 

»مردم« خریداری کردند«.

ما شریک جرمیم
صادق زیباکالم در واکنش به صحبت های 
اخیر خاتمی در توییتر نوشــته بود: »سید 
مظلوم سرانجام پس از سال ها انتظار، زبان 
به مذمت فراکســیون امید و آقای روحانی 
گشود. ای کاش پیش از پشیمانی گسترده 
رأی دهندگان اقدام کرده بودند«. حســین 
دهباشی هم در پاسخ به زیباکالم در توییتر 
نوشت: »مظلوم؟ اما مظلوم ظلم خویشتن! در گفت و گوی خشت خام فرمودید: »ما 
هرگز نمی توانیم دیگران را به عملی تشویق کرده و فردای ناکامی تنها بگوییم ما 
خودمان هم شاکی هستیم«! حاال حکایت نه فقط آقای خاتمی که من و شماست. 

راستش این است که ما قربانی نیستیم، شریک جرمیم! صمیمانه جبران کنیم«.

نیمه پنهان هاشمی
حمید رســایی که این روزها ســرگرم 
انتشار هفته نامه »9 دی« شده است، در 
اینستاگرامش نوشت: »سومین ویژه نامه 
هفته نامه 9دی از مجموعه جریان شناسی 
تاریــخ معاصر بــا عنــوان »نیمه پنهان 
هاشمی« این هفته همراه با هفته نامه در 
مراکز فروش مطبوعات عرضه می شود. در 
این ویژه نامه ١9٢ صفحه ای نگاهي متفاوت به گفته ها و ناگفته های زندگی 
سیاسی هاشمی رفسنجانی انداخته شده است. دوران طلبگی و مبارزه در قم، 
دوران دفاع مقدس، ریاست جمهوری، دوران اصالحات، دوره دولت نهم، فتنه 

٨٨، دولت اعتدال، برجام و...«.

 مجید تربت زاده   اینکه دقیقاً از چه زمانی و توسط 
چه کســی، خوردِن زمین ُمد شــد را کســی درست 
نمی دانــد. فقط این را می دانیم که وقتی قرار به زمین 
خوردن باشــد، با چندمعنای متفــاوت روبه روییم. از 
»زمیــن خوردن«هایی که طرف، دیگر از جایش بلند 
نمی شــود بگیرید تا پدیده ای که بــه »زمین خواری« 
معروف اســت. این مدل آخری بعید می دانم پیشینه 
تاریخی خاصی داشته باشد و از اسمش معلوم می شود 
از جمله شــاهکارها و دسته گل هایی است که بشر در 
همین یکی دو قرن اخیــر به آب داده و همچنان هم 

قرار است بدهد!
یعنی آنچه من و شــما بــه عنــوان »زمین خواری« 
می شناسیم اگرچه پیشینه و سن و سال زیادی ندارد، 
اما گویا قرار نیســت جوانمرگ شده و از بین برود. به 
قول اندیشمندان و فالسفه »زمین خواری« هرگز از بین 
نمی رود، بلکه از نســلی به نسل دیگر منتقل شده و از 

حالتی به حالت دیگر درمی آید!

تعریفمبهمزمینخواری
برای تعریف »زمین خواری« اگر دست به دامن منابعی 
مثل »ویکی پدیــا« یا حتی منبع و مرجع معتبرتری 
بشوید، نتیجه اش می شــود این: »فرایند خریداری یا 
اجاره قطعات بزرگ زمین توسط شرکت های خصوصی 
و چندملیتی، دولت ها و افراد را زمین خواری می گویند«. 
این تعریف در همان چند کلمه اول داد می زند که منظور 
و مقصــودش با آنچه ما در ایران بــه آن زمین خواری 
می گوییم، از زمین تا آســمان فــرق می کند. تعریف 
استاندارد تأکید می کند هدف پدیده زمین خواری این 
است که مثالً یک شــرکت یا سازمان، زمین های بایر 
یا متعلق به منابع طبیعی را برای اســتفاده در بخش 
صنایع کشاورزی، تولید عمده محصوالت غذایی یا تولید 
سوخت های زیستی، به شکلی در اختیار می گیرد و مال 
خود می کند. تعریف نسخه ایرانی شده زمین خواری هم 
می شود این: »تصرف اراضی شامل دولتی و شخصی از 
سوی اشخاص یا سازمان ها را گویند... زمین خواران از 
نفوذ و روابط خود در دستگاه های مختلف اداری و یا از 
خألهای قانونی سوءاستفاده کرده و گاه با جعل اسناد 
و مدارک، زمین های زیادی را هاپولی می کنند«! البته 
جالب اســت بدانید که این تعریف، غیررسمی و حتی 
غیرعلمی و کار رسانه ها و دست اندرکارانش است. یعنی 

متأسفانه هنوز کارشناسان و قانون گذاران، این پدیده 
را درست تعریف نکرده اند. قسمت بدتر ماجرا هم این 
است که هنوز هیچ قانونی، چیزی به نام زمین خواری 
را به عنوان ُجرم نمی شناســد! دلیلش هم این اســت 
کــه در دوران معاصر )مثال50ً ســال اخیر( به دلیل 
سوءاســتفاده ها و کالهبرداری های فراوان، این پدیده 
مورد شناسایی جدی قرار گرفته و در بدترین حالتش، 
کالهبرداری تلقی می شــود نه یک جرم مستقل که 

برایش مجازات خاص در نظر گرفته شده باشد.

قانونچهمیگوید؟
اگر همین امروز درباره زمین خواری از مردم و مسئوالن 
نظرســنجی کنید، بدون استثنا همه آن ها به ضرورت 
مبارزه با این پدیــده و ُجرم بودن آن تأکید می کنند. 
با وجود این هم رأیــی و هم نظری همگانی، اما پدیده 
زمین خواری در ایــران نه تنها از بین نرفته و نمی رود 
بلکه هر سال با شــیوه های به روز شده و نو ادامه پیدا 
می کند. این در حالی است که اگرچه در قانون از پدیده 
زمین خواری نام برده نشده، اما ماده 690 قانون مجازات 
اســالمی می گوید: »هر کس به وسیله صحنه سازی از 
قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، 
کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه و... در جنگل ها و مراتع 
ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها،  منابع آب، 
چشمه ســارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، اراضی 
موات و بایر و ســایر  اراضی و... مبادرت نماید... یا  اقدام 
به هر گونه تجــاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت 
یا ممانعت از حق در مــوارد مذکور نماید، به مجازات 
یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود«. شیوه های 
زمین خواری امروزی در کشور ما گویا آن قدر پیچیده 
اســت که نه قانون مجازات سال ١3١0 و نه ماده 690 

قانون مجازات اسالمی هیچ کدام حریف آن نمی شوند.

ماسهخواری!
اینکه از پیچیدگی »زمین خواری« در ایران حرف زدیم 
معنی اش این نیســت این پدیده، غول شــاخدار و یا 
موجود ناشناخته ای است که در شرایط عادی و با چشم 
غیرمسلح دیده نمی شود. پیچیدگی زمین خواری ایرانی، 
محصــول پیچیدگی و ابهام هــای قانونی و همچنین 
زیرکــی و زبلی زمین خواران امروزی اســت. بنابراین 
شما گاه آن را در قالب »جنگل خواری« می بینید، گاه 

»دریاخواری« و گاهی هم » ساحل خواری«. انواع این 
زمین خواران هم می توانند اشخاص حقیقی باشند که 
پشت سر شخصیت ها و شــرکت های حقوقی پنهان 
شده اند و هم ســازمان ها و بخش های دولتی که مثاًل 

ساحل خزر را تبدیل به ِملک خود می کنند. 
 از ایــن نوعش که بگذریم »کوه خواری« هم هســت 
و البد در شــهرهای مختلف دیده اید فالن شرکت یا 
ســازمان، کوه های اطراف شهر را برش زده، نوش جان 
می کنند تا در آن آپارتمان سازی یا ویالسازی کنند. از 
ایــن دیدگاه اگر به زمین خواری نگاه کنید، این پدیده 
عمرش با عمر شهرنشینی مدرن و امروزی برابر است. 
یعنی زمین خواری در شــهرهای بزرگ امروزی، فقط 
محدود به سازمان ها و شرکت ها یا افراد پولدار نمی شود 
که زمین های خوش آب و هوا و خوش قیمت شهری را 
می بلعند بلکه حتی حاشیه نشینانی که در حلبی آبادها 
زندگی می کننــد هم به نوعی مرتکــب زمین خواری 

اجباری از سر فقر شده اند!

رکورددارانزمینخواری
وقتی قرار به خوردن باشــد، اشــتهای زمین خواران 
پایانــی ندارد و اَشــکال و انواعش نیــز همین طور. 
یعنی به فهرست انواع این بلّیه، ماسه خواری )خوردن 
ماســه های بســتر دریا و رودخانه(، دشــت خواری، 
پیاده روخواری، مشاع خواری )در مجتمع های بزرگ 
تجاری( و... را هم اضافــه کنید. پایان این مطلب را 
هم اختصــاص می دهیم به رکوردداران زمین خواری 
در ایران. »رضا خان« که به شــهادت اسناد تاریخی 
»زمین خــوار بود وقتی هنوز زمین خواری ُمد نبود« 
بــا اینکه پیش از ســلطنت در خانه اجاره ای زندگی 
می کرد، هنگام ترک ایران بیشتر از ١.5 میلیون هکتار 
زمین داشــت. البته همه آن را هم خریده بود. یعنی 
در حالی کــه حقوق یک کارمند دولت در ماه،40 تا 
١00 تومان بود، رضاخان فالن ِملک یا مغازه را خیلی 
قانونی، به 3 یا حتی یک ریال از صاحبش خریده بود! 
در سال ١390 رئیس وقت سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداري کشور خبر داد: »بزرگ ترین زمین خوار 
کشــور فردي است ســاکن چهارمحال و بختیاري 
کــه به تنهایي با تصرف 5هزار هکتــار -50 میلیون 
مترمربع- از عرصه هاي منابع طبیعي کشور رکورددار 

تاریخ زمین خواري در کشور است!«  

سوژه »گاندو2« جور شد!
نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر که 
چند وقت پیش جایزه بهترین عکاس را 
برای فیلم النتــوری دریافت کرد، حاال 
سوژه داغ فضای مجازی شده است. خانم 
جعفری البته فقط عکاس سینما و تئاتر 
نیست و دستی هم بر آتِش خبرنگاری 

دارد و آن طــور که کاربران فضای مجــازی می گویند، خانم عکاس برای روزنامه 
اعتماد هم عکاسی می کرد. روز گذشته تعدادی از صفحه های ضدانقالِب توییتر 
اعالم کردند، ادمین صفحه »یار دبســتانی« که در زمینه توهین به مقدســات و 
براندازی فعالیت می کرده، دســتگیر شده است. چند ساعت بعد همین صفحه ها 
»نوشین جعفری« را ادمین این صفحه معرفی کردند. بالفاصله پس از این ماجرا 
هشتگ #نوشین_جعفری ترند اول توییتر فارسی شد. کار اما زمانی باال گرفت که 
چهره هایی مثل »مهناز افشار« هم در حمایت از نوشین جعفری وارد گود شدند. 
مهناز افشار در توییتر نوشته است: »برای من همیشه او یک دختر مهربان و عکاس 
خوب بوده و هست. کاش در این عجله کردن ها کمی ترمز کنیم و انصاف رو هم 
رعایت کنیم«. علی مختارزاده، فعال فضای مجازی هم در پاســخ به مهنار افشار 
نوشته است: » به به، می بینم عالوه بر بازیگری، کارشناس اداره ضدجاسوسی هم 
هستید. از این به بعد می گیم جاسوس ها و هتاکان دو تا شاخ رو سرشون بذارن که 
از آدم های عادی متمایز بشن«. کاربر دیگری هم در واکنش به این ماجرا نوشته 
است: »با توجه به ارتباطاتی که بین برخی سلبریتی های سیاست باز، خبرنگاراِن 
مارکدار و حتی برخی جریان های خاص با  نوشــین جعفری وجود دارد، می توان 
ســریال  گاندو ٢ را تولید کرد«. با اینکه مســئوالن هنوز خبر دستگیری نوشین 
جعفری را تأیید یا تکذیب نکرده اند، اما باتوجه به واکنش سایر صفحه های برانداز و 
تصاویر جورواجوری که خانم جعفری در کنار چهره های جنجالی ای مثل »مصطفی 

تاجزاده« از خودش منتشر کرده، بازداشتش خیلی هم بعید به نظر نمی رسد.
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ورزش
روزهای عجیب پرسپولیس در پنجره نقل و انتقاالت 

 لیست بیست نفره سرخ ها 
پر نمی شود؟

یک جای خالی در فهرست استقالل 

آیا استراماچونی با این 
ستاره ها به جام می رسد؟

گل محمدی: قرعه خوب و بد معنایی ندارد، همه بازی های ما فینال هستند

رؤیای بزرگی در سر داریم!

قیامت حرف ها
بیا فقط هر چه را گفته می شود بشنویم؛  این می تواند یک قرار خوب باشد. اگر 
ازدواج کرده اید، اگر در یک مسیر شغلی جدید همکار تازه ای پیدا کرده اید، اگر 
به هر دلیل باید با یک انســان سر و کار داشته باشید، بسیار خوب است که با 
او این قرار را بگذارید. ما برای هر نوع همکاری خوب باید به یک زبان مشترک 
برسیم؛ باید بدانیم توانمان را روی چه موضوعاتی باید صرف کنیم. باید بدانیم 
نگرانی هایمان در چه محدوده ای باید فعال باشند. ما در یک رابطه صمیمی به 
زبان اشاره متوسل نمی شویم، بلکه سخن می گوییم. اشاره، کنایه، طعنه و هر 
نوع نشانه دیگری در ارتباط انسانی مربوط به فضایی است که نوعی محدودیت 
ارتباطی داشته باشد. دو آدمی که قرار است با هم به طور جدی همراه باشند 
باید ساعتی با هم خلوت کنند و حرف بزنند؛ نباید توانشان معطل فهم اشاره ها 
و کنایه ها باشد. هر ارتباطی می تواند از ناحیه نگفته ها آسیب ببیند و همواره بین 
دو انسان نگفته هایی باقی می ماند. حرف این نیست که همه نگفته ها را بگویید، 
بلکه پیشنهاد مشخص من این است که توافق کنید فقط درباره گفته شده ها 
مسئول باشید. با چنین توافقی توان های ذهنی هر دو سوی ارتباط از احتماالت 
رها و به ظرفیت های شــکوفایی در یک پیوند افزوده می شود. ما می دانیم که 
حرفی گفته نشده است و نگران آن نیستیم. بگذاریم حرف ها پخته و گفته شوند. 
واقعیت این است که همیشه حرف ها در حال جوشیدن هستند، ولی به محض 
اینکه متولد می شوند در خروجی چشمه ظاهر نمی شوند. ما در یک رابطه خوب 
تالش نمی کنیم حرف های پنهان را زودتر از موعد پیدا کنیم. هر حرفی، خوب یا 
بد اگر الزم باشد در وقت مناسب به ما گفته خواهد شد. وقتی به همدیگر اعتماد 
داریــم می دانیم که باید صبر کنیم و به هم مهلت بدهیم تا حرف ها را مزمزه 
کنیم. البته ساعت و فرصت های مختص گفت و گو به حرف ها کمک می کنند 
تا ساده تر پوسته های سفالی ارتباط را بشکافند و طرح شوند. پیشنهاد مشخص 
من این است، به جای اینکه توانمان را صرف دریافتن ناگفته های همدیگر کنیم 
برای همدیگر وقت های خاص در نظر بگیریم؛ وقتی خاص برای آدمی که به هر 
دلیل در زندگی ما مهم است. این طوری می توانیم در سایر ساعات بی دغدغه با او 
همکاری کنیم و در آن ساعت خاص که قیامت حرف هاست، ناگفته ها را احضار 
کنیم و درباره آن ها حرف بزنیم. این قرار ساده، ما را از افتادن به ورطه گمان ها 
نجات می دهد. برای هر رابطه انسانی باید یک شیوه گفت و گو اختراع کرد و هر 
شیوه گفت و گو باید جزئیات را در برداشته باشد. این جزئیات بندهای معاهده ای 
هستند که ما بر اساس آن با یک انسان جدید حرف می زنیم و زندگی می کنیم.

درباره »بوی باران« که این روزها با اتفاقات عجیب و غریب داستانش، مخاطبان زیادی هم دارد

سریالیمکزیکیبهزبانفارسی!

نگاهی به پدیده زمین خواری در سال های اخیر

سیریناپذیر!

 والیبالیست های کشورمان با شکست کوبا 
گام نخست مسیر المپیک را محکم برداشتند

نبرد با مکزیک در گام دوم

روایت مجازی

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها

پای خبرنگار وسط است
رقیه توســلی: نخســتین تبریک را »پنجشــنبه« می گوید از بس مهربان و 
حواس جمع است. با یک سبد گل بنفش و برچسبی که رویش آورده »خوش خبر 
باشید«. »شنبه« و »یکشنبه« هم چند ساعت بعد دست تکان می دهند از دور که: 
ِهی عزیزجان، مبارکا باشد مرداد. »سه شنبه« اما - مثل یک مافوق شسته رفته - 
خودش را می رساند و با صالبت می گوید: همیشه سرباز درستکاری باش و اسلحه ات 
را جایی جا نگذار! حتماً خودت می دانی گوش و چشــم تاریخی! »چهارشــنبه« 
پیامک ارادت و کلی استیکر می فرستد. »دوشنبه« هم یادش نمی رود خوش قلب 
باشد، پس می آید و یک دِل سیر از دوشنبه های بی بار و دوشنبه های پُربار حرف 
می زند. از قلمی که هر ســاعت جنگجویان از غالف بیرون می کشند. آخرین روز 
هفته هم آخرین میهمانی است که تقویم به دست، در خانه ام را می کوبد. »جمعه« 
جان  تنها نیست. او یااهلل گویان وارد می شود و پشت بندش لشکر اعتماد به نفس، 
سرسختی، صبوری، شکست، بی خوابی، اشک و بی پولی. خانه پُر می شود. مانده ام 
چه بگویم. زبانم بند آمده میان نگاه هایی که ســفت و سخت دوره ام کرده اند. که 
صدایی مالیم از آن وسط ها نجوا می کند: صاحبخانه! آمده ایم سالم و دست مریزاد 
کلمات و جمالت را برسانیم به شما.  که از شوق و شیفتگی سر به زیر می اندازم 

و دستم می آید که انگار هفت روز و هفت خان هفته، امروز هفت دوست شده اند!
هیجانم که نفسی تازه می کند، سرم را می گیرم باال... خانه گوش تا گوش پُر است 

و حیاط جای سوزن انداختن نیست و البد توی کوچه.
برمی خیزم... باید میزبان خوبی باشم و به قول »سه شنبه« تاریخ کتبی را تمیز و 
زالل رقم بزنم... پس دوباره مصافحه می کنم با تک تک سوژه ها؛ با زباله های عفونی، 
گرانی، سیل، تعطیلی تولید، کاالی داخلی، قلمرو حیوانات، سرعت اینترنت، کیفیت 

نان، ماشین آالت فرسوده راهداری، مالیات و... .

روزمره نگاری
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امیرمحمد سلطان پور: دیشب نخســتین بازی فصل 
جدید رقابت های لیگ برتر انگلیس بین دو تیم لیورپول 
و نوریچ در آنفیلد برگزار شــد؛ و امروز و فــردا نیز ادامه 
هفته نخست مسابقات پیگیری خواهد شد. پنجره نقل 
و انتقاالت تابستان در لیگ برتر زودتر از همه لیگ های 
بزرگ اروپایی، در پنجشنبه شب به پایان رسید و تیم ها 
خرید و فروش خــود را تکمیل کردنــد. در زیر عملکرد 
بهترین های تیم های این لیگ در بازار نقل و انتقاالتی را 

بررسی می کنیم:

آرسنال - 9 از 10
خریدها: نیکــوالس پپه )لیل،72میلیــون پوند(؛ دنی 
ســبایوس )رئال مادرید، قرضی(؛ ویلیام سالیبا )سنت 
اتین، نامشخص، و به صورت قرضی به این تیم برگردانده 
شد(؛ گابریل مارتینلی )ایتوانو، نامشخص(؛ داوید لوئیز 

)چلسی،8م(؛ کایران تیرنی )سلتیک؛ 25م(
فروش ها: آرون رمزی )یوونتوس،رایــگان(؛ پتر چک 
)بازنشسته(؛ داوید اوســپینا )ناپولی(؛ دنی ولبک )فسخ 
قرارداد(؛ استفن لیکشتاینر )فسخ قرارداد(؛ الکس ایوبی 
)اورتون، 28 میلیون پوند(؛ کریتســین بیلیک )داربی؛ 
10م(؛ لورنت کوشیلنی )بوردو، 4.6م(؛ کارل جنکینسون 

)ناتینگهام فارست، 2م(
توپچی ها در موقع شــروع پنجره نقل و انتقاالت در یک 
بیانیه عجیب اعالم کردند که به دنبال مشــکالت مالی 
تنها حدود 40 میلیون پوند بودجــه برای خرید بازیکن 
در اختیار دارند. امــا آن ها 72 میلیون پونــد تنها برای 
خرید نیکوالس پپه پدیده لیگ فرانسه در فصل گذشته 
هزینه کردند! البته اصلی ترین هدف خود برای دفاع چپ 
یعنی تیرنی، استعداد درخشان فوتبال اسکاتلند را نیز به 
ورزشــگاه امارات آوردند. درست است که آن ها بازیکنی 
تراز اول مثل رمزی را به رایگان از دست دادند یا کاپیتان 
خود را به بوردو فروختند اما در مجموع این پنجره برای 

آرسنال روزهای خوبی را رقم زد.

چلسی - بدون نمره
خریدها: متئو کوواچیچ )رئال مادریــد، دائمی کردن 

انتقال قرضی(
فروش ها: ادن هــازارد )رئال مادریــد، 100میلیون(؛ 
آلوارو موراتا )اتلتیکو مادرید، 58م(؛ گری کیهیل )فسخ 
قرارداد(؛ دنیل درینکواتر )برنلی، قرضی تا ژانویه(؛ راب 

گرین )بازنشسته(؛ داوید لوئیز )آرسنال، 8م(

به دلیل اینکه شیرهای لندن از فعالیت در این پنجره و پنجره 
بعدی نقل و انتقاالتی توسط فیفا محروم هستند از دادن نمره 
به آن ها چشمپوشی می کنیم. با این وجود چلسی موفق شد 
بند قرضی متئو کوواچیچ هافبک وسط تراز اول رئال را دائمی 
کند و قبل از شروع محرومیت ها نیز کریستین پولیسیچ را 
از دورتموند خرید. با این وجود آن ها اصلی ترین ستاره خود 
یعنی هازارد را از دست دادند و همچنین یکی از مدافعان 
اصلی یعنی داوید لوئیز نیز چلسی را ترک کرد. لمپارد به 
شدت به بازیکنان جوان اعتقاد دارد و احتماالً شاهد حضور 

چند تن از آن ها در ترکیب ثابت آبی پوشان خواهیم بود.

لیورپول - 6 از 10
خریدها: هاروی الیوت )فوالم(؛ سپ وندن برگ )زوله، 

1.3 میلیون پوند(؛ آدریان )رایگان(
فروش ها: دنی اینگز )ســاوتهمپتون،20م(؛ ســیمون 
مینیوله )بروژ،8م(؛ آلبرتو مورنو )فســخ قرارداد(؛ دنیل 

استاریج )فسخ قرارداد(
قرمزهای آنفیلد تابستان بســیار آرامی را سپری کردند. 
یورگن کلوپ به شــدت از تیم خود که در فصل گذشته 
نایب قهرمانی لیگ و قهرمانی اروپا را برای آن ها به ارمغان 
آورد راضی است و نخواست که به این ترکیب دست بزند. 

منچسترسیتی -  8 از 10
خریدها: رودری )اتلتیکومادرید،62.5 میلیون پوند(؛ 

آنجلینو )پی اس وی،5م(؛ ژوا کنسلو )یوونتوس، 60م(
فروش ها: ونســانت کمپانی )اندرلخت؛ رایگان(؛ دنیلو 
)یوونتوس، 34م(؛ فابین دلف )اورتــون، 9م(؛ داگالس 

لوئیز )استون ویال، 15م(
آن ها با وجود داشتن ترکیب بسیار خوب و قهرمانی در دو 
دوره گذشته لیگ، دو خرید بسیار خوب داشتند؛ رودری 
به عنوان هافبک دفاعی خریداری شده و قرار است برای 
جانشینی فرناندینیو در آن پست بازی کند. همچنین ژوا 
کنســلو با تمام توانایی های هجومی خود به عنوان دفاع 
گوش می تواند خریدی بسیار مناسب برای تاکتیک های 

گواردیوال باشد.

منچستریونایتد - 6 از 10
خریدها: هری مگوایر )لسترســیتی، 80میلیون پوند(؛ 
آرون ون بیساکا )کریســتال پاالس، 50م( دنیل جیمز 

)سوآنزی، 15م(
فروش ها: روملو لوکاکــو )اینترمیالن، 73م(؛ آندر هررا 
)پاریس، رایگان(؛ آنتونیو والنسیا )ال دی یو کیتو، رایگان(

با اینکه شیاطین سرخ دو خرید بسیار خوب برای ترمیم 

دفاع شکننده فصل گذشته خود داشــتند اما همچنان 
عالمت ســؤال بزرگی در خصوص فعالیت آن ها در این 
تابستان دیده می شود. فروش لوکاکو و نخریدن جانشین 
برای او در خط حمله و همچنین نخریدن جانشین برای 
هررا ممکن اســت آن ها را در میانه میدان و نوک حمله 

دچار مشکل کند.

تاتنهام - 8 از 10
خریدها: تانگوی اندومبله )لیــون، 65 میلیون پوند(؛ 
جیووانی لوسلسو )رئال بتیس، قرضی با بند 55 میلیونی 

دائمی کردن قرارداد(؛ رایان سسنیون )فوالم، 30م(
فروش ها: کایران تریپیر )اتلتیکومادرید، نامشــخص(؛ 

ونسنت یانسن )مونتری، نامشخص(
بعد از آنکه در دو پنجره گذشته باشگاه تاتنهام هیچ خریدی 
را انجام نداده بود، اما در این تابستان پوچتینو موفق شد 
برای نقاطی از زمین که نیاز داشــت، بازیکنان با کیفیتی 
خریداری کند. اندومبله به عنوان یک هافبک دفاعی تراز 
اول، لوسلسو به عنوان یک هافبک هجومی با کالس جهانی 
و سســنیون یکی از آینده دارترین استعدادهای فوتبال 
بریتانیا در دفاع چپ، دقیقاً همان گزینه هایی بودند که این 

سرمربی آرژانتینی به آن ها نیاز داشت.

عملکرد غول های لیگ برتر در پایان پنجره نقل  و انتقاالت تابستان

نمره 20 برای آرسنال؟

سولسشر: زمان مناسبی برای جدایی لوکاکو بود
ورزش: سرمربی شیاطین سرخ ضمن تمجید از روملو لوکاکو تأکید کرد زمان مناسبی 
برای جدایی این بازیکن از جمع شیاطین سرخ و پیوستن به اینتر بود. اوله گنار سولسشر 
در این باره می گوید: »زمان مناسبی برای جدایی روملو بود، چون ما معامله خوبی با اینتر 
انجام دادیم و لوکاکو هم از این بابت خوشحال است، پس هر دو طرف این معامله را طوری 
که باید عملی کردند. لوکاکو یکی از بهترین مهاجم نوک های جهان است؛ با این حال 
اطمینان دارم که با وجود مارسیال، رشفورد و جیمز ما این فصل گلزنی هایی خواهیم 

داشت. مطمئنم که لینگارد هم این فصل بیشتر گلزنی خواهد کرد.«

منچسترسیتی قرارداد گوندوگان را تمدید کرد
ورزش: باشگاه منچسترسیتی ظهر دیروز اعالم کرد ایلکای گوندوگان با امضای قرارداد 
جدید، خود را تا سال 2023 به آبی پوشان منچستر متعهد کرده است. این هافبک آلمانی 
28 ساله که در سال 2016 از دورتموند به سیتی پیوست، نخستین خرید پپ بود. او 
در سه فصل گذشته 114 بازی برای سیتیزن ها انجام داده و 17 گل نیز به ثمر رسانده 
است. گوندوگان بعد از امضای قرارداد گفت: »خیلی خوشحالم که قرارداد جدیدی را با 
این باشگاه امضا کردم. از سه فصل حضورم در سیتی واقعاً لذت بردم. تمامی کسانی که 
در این باشگاه هستند از همان روز اول این حس را به من دادند که در خانه خودم هستم.«

مالک ناپولی: کولیبالی ۲۵۰ میلیون می ارزد!
ورزش: آئورلیو دلورنتیس در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی »ESPN« با انتقاد از 
باشگاه منچستریونایتد که در این تابستان برای به خدمت گرفتن هری مگوایر 80 
میلیون پوند به لسترسیتی پرداخت کرد و او را تبدیل به گرانقیمت ترین مدافع تاریخ 
کرد، می گوید: »کولیبالی بند فسخ  150 میلیون پوندی در قراردادش دارد، اما برای 
مثال در انگلیس برای خرید یک مدافع 80 میلیــون پوند می پردازند. در ناپولی اما 
ما برای جذب یک مدافع 30 تا 35 میلیون پونــد می پردازیم. اگر در انگلیس برای 

جذب مدافعی چنین رقمی می پردازند، پس کولیبالی 250 میلیون پوند می ارزد!

اعالم نامزدهای بهترین های فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا
ورزش: یوفا اسامی برترین های هر پست در فصل گذشته لیگ قهرمانان برای حضور در تیم منتخب 
این رقابت ها را معرفی کرد. بر این اساس 12 نامزد برای تصاحب چهار عنوان بهترین دروازه بان، 
بهترین مدافع، بهترین هافبک و بهترین مهاجم هستند: دروازه بان ها: آلیسون بکر )لیورپول/ قهرمان 
رقابت ها(، هوگو یوریس )تاتنهام/ نایب قهرمان رقابت ها( و مارک آندره تراشتگن )بارسلونا( مدافعان: 
ترنت الکساندر آرنولد )لیورپول(، ماتیس دلیخت)آژاکس/ یوونتوس( و فیرجیل فن دایک )لیورپول( 
هافبک ها: فرنکی دیونگ )آژاکس/بارسلونا(، کریستین اریکسن )تاتنهام( و جردن هندرسون 
)لیورپول( مهاجمان: سادیو مانه )لیورپول(، لیونل مسی )بارسلونا( و کریستیانو رونالدو )یوونتوس(.

ورزش: سرمربی تیم شهرخودرو گفت: برای تیمی که رویاهای 
بزرگی در سر دارد، قرعه خوب و بد معنا ندارد و تمام مسابقات 

سخت و همچون یک فینال است.
یحیی گل محمدی در خصوص قرعه تیم شهرخودرو خراسان در 
لیگ برتر نوزدهم توضیح داد: با توجه به تیم های حاضر در لیگ 
برتر نوزدهم، به معنای واقعی کلمه بازی آسان نداریم و هر رقابتی 
ســختی های خاص خودش را دارد. به همین خاطر قرعه ای که 
برای شهرخودرو رقم خورد، خیلی تاثیری در برنامه ریزی های 

ما ندارد.
وی افزود: فصل گذشته در شرایطی که کمتر کسی فکرش را هم 
می کرد موفق شــدیم به نتایجی تاریخ در فوتبال خراسان دست 
یابیم. امسال هم می خواهیم به نتایج خوب فصل گذشته استمرار 
بخشیم و حتی رتبه ای بهتر کسب کنیم، پس باید به هر دیدار 
خود به چشم یک فینال حســاس نگاه کنیم و برای برد قدم به 
میدان مسابقه بگذاریم. واقعیت این اســت که رویاهای بزرگی 

در سر داریم.
گل محمدی در خصــوص صحبت های رئیس فدراســیون که 
گفته بود برگــزاری قرعه کشــی الزامی برای آغــاز لیگ ایجاد 

نمی کند، تاکید کرد: مهم ترین مســاله بــرای تک تک ما، حفظ 
سالمت بازیکنان و هواداران است. اگر فدراسیون به خاطر برقراری 

امنیت هرچه بیشــتر هواداران چنین تصمیمی گرفته از آن حمایت 
می کنیم.

سرمربی تیم شهرخودرو خراســان در خصوص جذب سروش رفیعی 
گفت: رفیعی از جمله بازیکنان صاحب کارنامه  فوتبال ایران است و از اینکه 

توانستیم جذبش کنیم، خوشحالم. امیدوارم او بتواند در لیگ نوزدهم دوباره 
کیفیت باالی خود را با لباس شهرخودرو به نمایش بگذارد.

وی در رابطه با جــذب بازیکن خارجی گفت: به دنبــال جذب بازیکن خارجی 
هستیم، اما می خواهم بازیکنی به تیم اضافه شود که تواناییش از بازیکنان ایرانی 
باالتر باشد، اگر قرار باشد بازیکن خارجی باری از روی دوش ما برندارد، کار را با 

همین بازیکنان خوب داخلی خودمان ادامه می دهیم.
گل محمدی در خصوص عملکرد شــهرخودرو در فصل نقــل و انتقاالت گفت: 

خوشــبختانه با تالش حمیداوی و سایر مدیران باشــگاه، وطنخواه و سرآسیایی 
توانســتیم به بخش بزرگی از لیست مدنظرمان دســت یابیم. باید از این افراد بابت 

تالش و زحماتشان تشــکر کنم. تک تک بازیکنانی که جذب شــدند بر اساس پازل 
تاکتیکی مدنظرمان برای لیگ نوزدهم بود. در کنار رفیعی، رحمتی، منادی، 
محمدی مهر، باقری و فرجی را به عنوان ســهمیه لیگ برتری جذب کردیم 

و لیســت لیگ برتری های ما پر شــد. همچنین چند بازیکن خوب مثل 
خراسانی، فرامرزی و ... را هم از لیگ پایینتر جذب کردیم.

حمید رضا خداشــناس: تیم ملی والیبال ایران در 
نخســتین بازی خود از مرحلــه اول انتخابی المپیک 
2020 توکیو، عصر دیروز در ســن پترزبورگ روسیه به 
مصاف تیم ملی کوبا رفت و توانست در یک ماراتن پنج 
ســته با نتیجه 3 بر 2 بر کوبا غلبه کند تا گام نخست در 
راه رســیدن به المپیک را محکم بردارد.تیم ملی ایران 
این بازی را با ترکیب میالد عبادی پور، ســعید معروف، 
محمد موسوی، پوریا فیاضی، امیر غفور، علی شفیعی و 
محمدرضا حضرت پور )لیبرو( آغاز کرد و با اینکه به نظر 
می رسید شاگردان کوالکوویچ بازی راحتی را پشت سر 
بگذارند اما به نوعی غافلگیر شدند و ست های اول و دوم 
بازی را به ترتیب با نتایج 25 بر 23 و  28 بر 26 به حریف 

سرسخت خود واگذار کردند.

بازگشت به بازی
تیم ایران که در دو ســت ناامید کننده ظاهر شده بود در 
ست سوم شروع بهتری داشت و توانســت این ست را با 
نتیجه 25 بر 17 به ســود خود  تمام کند  تا کار به ست 
چهارم کشیده شود. اما شاگردان کوالکوویچ که از پیروزی 
در ست سوم روحیه گرفته بودند، ست چهارم را هم خوب 
شروع کردند و توانستند  با سرویس های خوب و در ادامه 
با دفاع های به موقع اجازه کار را به حریف خود ندهند تا در 
نهایت این ست هم با  نتیجه 25 بر 16 به سود خود به پایان 

رسانند تا کار به ست نهایی پنجم کشیده شود.

زمینگیر شدن کوبا در ست پنجم
همان طور که انتظارش می رفت تیم ملی کشــورمان 

در ست پنجم نیز بازی را خوب شــروع کرد و از همان 
ابتدا با بازی عالی و با ســه امتیاز متوالی از حریف خود 
پیش افتاد اما کوبایی ها  با چند سرویس و اسپک خوب 
به بازی برگشــتند تا نتیجه در امتیاز 6 مساوی شد، اما 
تجربه و استفاده از برنامه های متنوع حمله توسط سعید 
معروف، عامل برتری ایران مقابل کوبا بود و ست پنجم 
هم با نتیجه 15 بر 10 به سود ایران تمام شد تا در نهایت 
نتیجه بازی 3 بر 2 به سود شــاگردان کوالکوویچ ثبت 

شده باشد. 
ایران و کوبا، برای نخســتین بــار در تاریخ رقابت های 
انتخابی المپیک به مصاف هم رفتنــد و در طول هفت 
دوره گذشــته  این رقابت ها تا به حال بــا هم دیداری 
نداشــته اند. این دو تیــم در مســابقات المپیک با هم 
یک دیــدار داشــته اند کــه در دور گروهــی المپیک 
2016 ریو بود و ملی پوشــان والیبال ایــران، 3 بر صفر 
 پیروز شــدند. تیم ملی کوبا مدال برنــز المپیک را در 

کارنامه دارد.
مســابقات انتخابی المپیــک 2020 توکیو در رشــته 
والیبال، در دومرحله برگزار می شود. ابتدا 24 تیم برتر 
رده بندی فدراســیون بین المللی در انتخابی جهانی به 
میدان می رونــد. این 24 تیم در 6 گــروه چهار تیمی، 
مســابقه می دهند و در نهایت تیم برتر هر گروه راهی 
المپیک می شود. تیم ملی والیبال ایران در این مرحله 
از مسابقات باید در ســن پترزبورگ با روسیه و مکزیک 
هم روبه رو شــود.بلند قامتان کشورمان امروز از ساعت 
17:30 در گام دوم رسیدن به المپیک به مصاف مکزیک 

خواهند رفت .

گل محمدی:قرعه خوب و بد معنایی 
ندارد،همه بازی های ما فینال هستند

رؤیای بزرگی 
در سر داریم!

والیبالیست های کشورمان با شکست کوبا گام نخست مسیر المپیک را محکم برداشتند

نبرد با مکزیک در گام دوم

گزارش ویژه

ورزش : پرسپولیس روزهای عجیبی را در پنجره 
نقل و انتقاالت تابستانی پشت سر گذاشته است. از 
جذب بازیکن پیش از تعیین سرمربی تا مازاد اعالم 
کردن بازیکن تمدید کرده؛ از پرداخت غرامت به 
برخی از بازیکنان جدا شده تا صرف بیش از یک 

ماه برای جذب بازیکن در پست مهاجم.
با این حال شاید آنچه در این میان توجه چندانی 
به آن نشــده عملکــرد پرســپولیس در جذب 
بازیکنان زیر 21 ســال باشــد. پرســپولیس دو 

بازیکن زیر 21 سال خود )طاهرخانی و کریمی( 
را از دســت داده و از بازیکنان زیر 21 سال فصل 
گذشته این تیم اسدی، حسینی و حسین پور نیز 

به رده سنی زیر 23 سال منتقل شده اند.
محمد حســینی از آکادمــی، ساســان زمانه از 
امیدهای استقالل و احمدرضا احمدوند بازیکن 
فصل گذشــته تیم امید مقاومت تهران در حال 
حاضر 3 بازیکن زیر 21 سال پرسپولیس هستند 
که از این جمع حسینی توسط کالدرون از حضور 

در تمرینات منع شده، زمانه در اکثر مواقع همراه با 
تیم امید پرسپولیس است و دروازه بان چهارم تیم 
محسوب می شود و احمدوند نیز که روز گذشته 
توسط برخی رســانه ها بازیکن مازاد معرفی شد 

همچنان در تمرینات پرسپولیس حضور ندارد.
اما این گــروه از بازیکنان چه اهمیتــی دارند؟ 
اهمیت بازیکنان زیر 21 سال در انتخاب لیست 
20 نفره برای بازی های داخلی خواهد بود جایی 
که هر تیم مجاز بــه اســتفاده از دو بازیکن زیر 
21 ســال روی نیمکت ذخیره ها است. در چنین 
شــرایطی کالدرون عمال گزینه ای برای استفاده 
کامــل از ظرفیت نیمکت ذخیره هــا ندارد و این 
سرمربی آرژانتینی با چنین وضعیتی بازیکنی در 
رده سنی امید در اختیار ندارد تا با استفاده از آن ها 
تعداد بازیکنان حاضــر روی نیمکت ذخیره های 

خود را به 9 برساند.
برای بهبود وضعیت در این پست پرسپولیس نیاز 
به جذب بازیکن زیر 21 ســال تا پایان فصل نقل 
و انتقاالت تابستانی اســت و گزینه دوم سرخ ها؛ 
اســتفاده از بازیکنان حاضر در آکادمی است هر 
چند بعید است کالدرون نسبت به بازیکنان جوان 
ســخت گیری خاصی دارد راضی به اســتفاده از 
بازیکنان تیمی شــود که از 5 بازی خود در فصل 
جدید لیگ برتر امیدهــای تهران تنها یک امتیاز 

کسب کرده است.

یک جای خالی در فهرست استقالل 

آیا استراماچونی با این ستاره ها به جام می رسد؟
ورزش: اســتقاللی ها تنها یک نام تا تکمیل شدن فهرست 
بازیکنان خود فاصله دارند؛ فهرستی که با نگاه اولیه به آن به 
این نتیجه می رسیم که یکی از منطقی ترین فهرست هایی 
است که آب های پایتخت در ســال های اخیر توانسته اند به 

آن برسند.
هر چند شروع نقل و انتقاالت با توجه به جدا شدن تعداد قابل 
توجهی از آبی پوشان برای استقاللی ها خیلی تلخ رقم خورد 
اما حاال که آبی ها در آستانه لیگ هستند، ترکیب این تیم به 
شکل ایده آلی برای شــروع لیگ فراهم شده است. آبی های 
پایتخت در هر پست دو بازیکن مدعی در اختیار دارند که با 
توجه به شرایط سنی و تجربه ای که دارند طی فصل می توانند 

به آن ها کمک کنند.
نکته مهم درباره ترکیب استقالل اما جمع شدن این ترکیب 
با نظر مستقیم استراماچونی است؛ سرمربی استقالل بعد از 
خریدهای ابتدایی فصل بر رفت و آمد بازیکنان نظارت کامل 
داشت تا حاال تیمی دلخواه خود را در اختیار داشته باشد. حاال 
باید دید آیا با وجود ایــن خریدها و برگزاری تمرینات منظم 
و اردوی خارج از کشور آیا استقاللی ها می توانند با سرمربی 
ایتالیایی خود به موفقیتی خیره کننده دســت پیدا کنند یا 
همچنان آبی های پایتخت مجبور می شوند بدون کسب جام 
لیگ را به اتمام برســانند، قطعا عدم موفقیت و تکرار ناکامی 
برای هواداران این تیم اتفاقی نابخشودنی است به ویژه حاال 
که این تیم ریخت و پاش فراوانی در نقل و انتقاالت داشــته 

است و همانند فصل قبل یکی از گران ترین تیم های حاضر 
در رقابت های لیگ برتر بوده است.

اطمینان از دروازه و دفاع
اســتقالل در خط دفاعی و دروازه خود یک ترکیب کامل و 
آماده در اختیار دارد. حسینی و ناصری به خوبی برای دروازه 

اســتقالل رقابت می کنند و آبی ها ترکیبی مطمئن درون 
دروازه خود دارند که برای یک فصل مشکلی را ایجاد نکند.

وریا غفوری و غالمی در دفاع راست، یزدانی، دانشگر، باقری و 
طاهرخانی در قلب دفاع حضور دارند و در سمت چپ با اضافه 
شدن میلیچ به زکی پور، استقالل دو بازیکن بسیار خوب را در 
اختیار دارد که از بابت نبود هیچ کدام نگرانی نخواهد داشت.

4 هافبک دفاعی بــا فرم متفــاوت؛ در انتظار حضور 
جانشین پاتوسی

اســتقالل در خط هافبک دفاعی ترکیب بســیار جذابی در 
اختیار دارد؛ علی کریمی و مســعود ریگی دو هافبک دفاعی 
با خصوصیت تدافعی هســتند و در کنار این دو بازیکن نیز 
استقالل فرشید باقری و آرش رضاوند را در اختیار دارد. آبی ها 
در این منطقه از زمین سینا خادم پور و رضا آذری جوان را هم 
دارند که به این تیم کمک می کنــد تا برای جوان گرایی نیز 

دست باز داشته باشد.
استقالل برای هافبک پشــت مهاجم و یا به بیان بهتر پست 
شماره 10، داریوش شجاعیان را در ترکیب می بیند که پیش 
فصل فوق العاده ای داشته اما با اضافه شدن جانشین پاتوسی، 
در این پست نیز دو بازیکن بســیار خوب در استقالل حضور 

خواهند داشت.

خط حمله کامل است
جمع استقاللی ها در خط حمله کم نقص و بسیار خوب است. 
دیاباته گزینه اصلی مهاجم نوک اســت و مرتضی تبریزی و 
سجاد آقایی پشت سر او حضور دارند. مرتضی تبریزی در کنار 
تجربه موفق مهاجم نوک می تواند به وینگرهای اســتقالل 
یعنی فرشید اســماعیلی، مهدی قائدی، علی دشتی، محمد 
بلبلی و محســن کریمی اضافه شــود تا ترکیب خط حمله 

استقالل نیز تکمیل باشد.

ورزش:  همزمان با روز خبرنگار، آیین افتتاح 
نخستین جشنواره رسانه های ورزشی خراسان 

رضوی در شهر مشهد برگزار شد.
انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی خراسان 
رضوی در روز خبرنگار، با دعوت از اهالی فعال 
رســانه، ضمن تجلیل از چهره های موفق این 
عرصه، از پوستر نخستین جشنواره رسانه های 
ورزشی رونمایی کرد. در این مراسم که مهدی 
تاج ریاست فدراســیون فوتبال، فرزاد فتاحی 
مدیــرکل ورزش و جوانان خراســان رضوی، 
محمدرضا حیدری ریاست شورای شهر مشهد، 
احسان اصولی رئیس هیئت فوتبال و تنی چند 
از پیشکسوتان رشــته های مختلف ورزشی 
مانند اکبر میثاقیان، جبار قوچان نژاد و ... حضور 
داشــتند نحوه برگزاری این جشنواره تشریح 
شد.نکته جالب توجه و قابل تحسین در برگزاری 

این مراسم، همراهی همسران، فرزندان و اعضای 
خانواده اهالی رسانه بود که جوی مطلوب و زیبا 
به آن بخشیده بود . مهدی تاج، رئیس فدراسیون 
فوتبال کشورمان در این مراســم اظهار کرد: 
مایه مباهات من است که امشب در این جمع 
صمیمی هستم، همیشه ســعی می کنم که 
روز خبرنگار، مالقاتی با خبرنگاران زحمتکش 
داشته باشم. امروز اینجا هستم تا به خبرنگاران، 
به ویژه به خبرنگاران بخش فوتبال در رسانه ها 

تبریک بگویم.
وی افزود: خبرنگاران بسیار کم خرجند و در عین 
کم خرجی، بسیار پرسود و مفیدند. سخت ترین 
کار دنیا فکر کردن است، به همین خاطر خیلی  ها 
به سمتش نمی روند. خبرنگاران با اندیشه واالی 
خود، جامعه را به سمت جلو رفتن و پیشرفت 

هدایت می کنند.

ستاره تیم ملی فوتبال کشورمان که هنوز مشخص نیست 
آیا در تیم ردینگ که فصل گذشته در آنجا به میدان رفت 
ادامه خواهد داد یا نه، در استوری اینستاگرامش تصویر 
جالبی از خود منتشر کرده است. سعید عزت اللهی که 
بیشتر فصل گشته را به دلیل مصدومیت از میادین به دور 
بود، عکسی از خود در حال ریکاوری در وان هیدروژن در 
دمای منفی 11۰ درجه منتشر کرده است؛ که نمونه انجام 
اینگونه ریکاوری ها را قبال توسط ستارگان معروفی مانند 

کریستیانو رونالدو دیده بودیم.

ستاره ســابق تیم ملی فوتبال کشــورمان و باشگاه 
هامبورگ آلمان که همچنان فعالیت چشــمگیر خود 
را در آکادمــی فوتبالش با نام کیــا پیگیری می کند، 
در اســتوری های اینســتاگرامش دو عدد از خاطره 
انگیزترین تصاویر مربوط به خود را منتشر کرده است. 
او در یکی از استوری ها لحظه گلزنی با لباس هامبورگ 
در لیگ قهرمانان اروپا و در دیگری گلزنی مقابل آمریکا 
در جام جهانی 1998 را منتشر کرده که مسیر زندگی او 

را به کلی عوض کرد.

مهدیمهدویکیاسعیدعزتاللهی
در نظرسنجی های انجام گرفته توسط یوفا برای انتخاب 
بهترین های فصل گذشته لیگ قهرمانان باشگاه های 
اروپا، در نخســتین قدم، زننده زیباترین گل مشخص 
شد که البته تعجب زیادی را به وجود نیاورد. گل فوق 
العاده لیونل مسی فوق ستاره بارسلونا به لیورپول در 
دیدار رفت مرحله نیمه نهایی این مسابقات در ورزشگاه 
نیوکمپ که از روی ضربه ایســتگاهی به ثمر رسید، با 
رای هواداران به عنوان زیباترین گل فصل گذشته لیگ 

قهرمانان اروپا انتخاب شد.

اسطوره فوتبال برزیل و باشــگاه رئال مادرید، در 
پســتی اینســتاگرامی یکی از خاطره انگیزترین 
گل های تاریخ که توســط خودش به ثمر رسیده را 
بازســازی کرد. روبرتو کارلوس که همگان او را با 
شوت های مرگبار پای چپ اش می شناسند و یکی از 
زیباترین گل ها را به همین وسیله به تیم ملی فرانسه 
زد، در تمرین خود با دیگر چهره نام آشــنا دنیای 
دروازه بانی یعنی ویتور بایا، دقیقا این گل با آن کات 

باورنکردنی اش را بازسازی کرد.

روبرتوکارلوساتحادیهفوتبالاروپا)یوفا(

روزهای عجیب پرسپولیس در پنجره نقل و انتقاالت 

لیست بیست نفره سرخ ها پر نمی شود؟

ضد  حمله

بیرانوند از لیست خرید بشیکتاش خارج شد
ورزش : برخی رســانه های ترکیه ای خبر دادند که باشگاه بشیکتاش 
ترکیه در پــی مصدومیت کاریوس، دروازه بــان آلمانی خود، وضعیت 
چند دروازه بان از جمله علیرضا بیرانوند را زیرنظر دارد و ممکن اســت 
این دروازه بان ایرانی را که ارزشش در بازار نقل و انتقاالت چهار میلیون 

یوروست، از پرسپولیس به خدمت بگیرد.
ســایت ترکیه ای »دوحولیه« امــا در خبری مدعی شــد از آنجایی که 
 کاریوس، دروازه بان شــماره »یــک« عقاب های اســتانبول به مدت 
یک ماه و نیم از میادین دور خواهد بود، عبداهلل آوجی سرمربی بشیکتاش 
از مسئوالن این باشگاه خواسته است تا از بین گزینه هایی همچون ُولکان 
باباجان، اِرتاچ اوزبیر، علیرضا بیرانوند و محمد شنگزر نسبت به جذب 

اوزبیر ترکیه ای اقدام کنند.
اِرتاچ اوزبیر 29 ساله در پایان فصل گذشته قرارادش با تیم ینی ماالتیا 
اسپور به پایان رسید و اکنون بازیکن آزاد محسوب می شود. به این ترتیب 

علیرضا بیرانوند از لیست خرید بشیکتاش خارج می شود.

 گل »حدادی فر« دومین گل برتر 
هفته لیگ قهرمانان آسیا شد

ورزش : تیم فوتبال ذوب آهن ایران در حالی در دور رفت از مرحله یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2019 در شهر دبی با نتیجه 2 بر یک 
مغلوب میزبان خود االتحاد عربستان شد که تنها گل تیم تحت هدایت 
علیرضا منصوریان را قاســم حدادی فر از روی ضربه ایستگاهی به ثمر 
رســاند. گل حدادی فر به االتحاد به انتخاب کنفدارسیون فوتبال آسیا 
)AFC( در بین پنج گل برتر این هفتــه از رقابت ها قرار گرفت، اما در 
نظرسنجی که برای انتخاب بهترین گل دور رفت از مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا توسط AFC صورت گرفت، گل عبدالرزاق 
حمداهلل از تیم النصر عربستان به الوحده امارات با کسب 52 درصد آرا 
)15 هزار و 480 رأی( این عنوان را از آن خود کرد.گل قاسم حدادی فر 
هم با کســب 47 درصد آرا )13 هــزار و 942 رأی( در مکان دوم این 

نظرسنجی قرار گرفت.

دنیزلی مدافع تیم امید را کنار گذاشت
ورزش : بــا تصمیــم مصطفــی دنیزلــی ســرمربی تیــم فوتبال 
تراکتورســازی، محمد مســلمی پور مدافع جوان و تــازه وارد تیم 
تراکتورسازی از این تیم کنار گذاشته شد و قرار است این بازیکن به 

تیم ماشین سازی انتقال یابد.
مسلمی پور که عضو تیم امید ایران اســت، در فصل نقل و انتقاالت از 
سپاهان راهی تراکتورسازی شد، اما در تمرینات سرخپوشان نتوانست 
رضایت دنیزلی را جلب کند و از همین رو مربی ترکیه ای تراکتورسازان 

به این بازیکن و مدیران باشگاه اعالم کرده است نیازی به او ندارد.
پس از این اتفاق با تصمیم مدیران باشگاه تراکتورسازی و ماشین سازی 
قرار است این بازیکن جوان راهی دیگر تیم تبریزی شود تا فصل آینده 

زیر نظر رسول خطیبی به فوتبال خود ادامه دهد.

امید ابراهیمی از االهلی کنار گذاشته می شود
ورزش : یک رسانه قطری اعالم کرد باشگاه االهلی با کنار گذاشتن امید 
ابراهیمی یک بازیکن اســترالیایی را جایگزین او می کند.باشگاه پرث 
گلوری استرالیا از انتقال شین لوری، بازیکن خط دفاعی این به االهلی 
قطر خبر داد. انتظار می رود باشگاه االهلی در ساعات آینده به صورت 

رسمی این انتقال را رسانه ای کند.
این روزنامه قطری در ادامه این خبر خاطر نشان کرده است: به احتمال 
فراوان شین لوری جایگزین امید ابراهیمی در فهرست بازیکنان خارجی 
االهلی دوحه می شود، بازیکنی که دومین فصل حضورش را در این تیم 

سپری می کند.

حسینی بهترین بازیکن ترابوزان اسپور 
در نخستین نبرد اروپایی

ورزش : یک رسانه ترکیه ای از سیدمجید حسینی، مدافع ایرانی ترابزون 
اسپور به عنوان بهترین بازیکن این تیم در نخستین جدال اروپایی اش یاد 
کرد.سیدمجید حسینی در بازگشت به ترکیب اصلی تیم ترابزون اسپور 
در بازی شب گذشته برابر تیم اسپارتا پراگ جمهوری چک در دور رفت 
مرحله سوم حذفی لیگ اروپا به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته 
شد. این مدافع ایرانی در این نبرد بازی منســجم و  باثباتی از خود به 
نمایش گذشت. حسینی با توجه به مصدومیت پیش فصل و عدم حضور 
کامل در اردوی تابستانی ترابزون توجهی به انتقادها و مسائل حاشیه ای 

نکرد و بازی خوبی را انجام داد.
تیم ترابزون اسپور ترکیه در جمهوری چک به تساوی 2 - 2 برابر تیم 
اسپارتا پراگ دست یافت تا برای صعود در دیدار برگشت امیدوار باشد.

دو دیدار تدارکاتی پیش روی سپاهان
ورزش : تیم فوتبال ســپاهان در هفته پیش رو دو دیدار دوستانه برابر 

نساجی مازندران و همینطور تیم جوانان باشگاه برگزار خواهد کرد.
تیم فوتبال سپاهان که به عنوان نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر 
این روز ها مشغول آماده ســازی خود برای حضور در لیگ برتر نوزدهم 
است روز سه شنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم نساجی مازندران 
می رود.همچنین روز چهارشنبه تیم سپاهان در دیداری دیگر به مصاف 
تیم جوانان این باشــگاه می رود تا همه بازیکنان در دو روز پیاپی مورد 

بررسی کادرفنی و در شرایط مسابقه قرار بگیرند.

انصراف برنتفورد از جذب قدوس
ورزش : یک سایت سوئدی مدعی شد که باشــگاه برنتفورد انگلیس 
به خاطر پرونده شــکایتی اش در فیفا از جذب هافبــک ایرانی آمیان 

منصرف شد.
سایت »aftonbladet« سوئد خبر داد که تابســتان گذشته سامان 
قدوس، هافبک ایرانی استرشوندس در آستانه انتقال به تیم اوئسکای 
اســپانیا قرار داشــت. حتی تصاویری از امضای قراردادش با این تیم 
اسپانیایی منتشر شد.اما این انتقال از همان ابتدا شکست خورد و قدوس 
راهی آمیان فرانسه شد و در فصل گذشته برای تیم فرانسوی 27 بازی 

انجام داد و 4 گل برای تیمش به ثمر رساند.
پیش از این مطرح شــد که قدوس با باشگاه برنتفورد انگلیس به توافق 
نهایی رسیده تا قراردادی 4 ساله به ارزش 81 میلیون کرون سوئد امضا 
کند.اما این انتقال متوقف شد چون با توجه به اطالعاتی که به دست ما 
رسیده باشگاه انگلیسی بعد از متوجه شدن قضیه شکایت باشگاه اوئسکا 
اسپانیا از قدوس به فیفا از این تصمیم منصرف شده است. چون احتمال 
محرومیت قدوس از فیفا می رود و این باشــگاه انگلیسی خودش را به 
خطر نمی اندازد. اگر برنتفورد متوجه شود که پرونده این قضیه باز است 

بالفاصله از این انتقال منصرف می شود.

خبر

روزهای سخت سرمربی سابق پرسپولیس
 انتقاد شدید از برانکو؛ 

حضورش بی فایده است
ورزش : برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق پرسپولیس هفته گذشته 
در نخستین بازی رســمی خود با هدایت االهلی عربستان در لیگ 
قهرمانان آسیا به مصاف الهالل دیگر تیم سعودی رفت و در نهایت 
این بازی را با نتیجه 4 بر 2 واگذار کرد. این باخت ســرمربی سابق 
سرخ پوشــان انتقادهای زیادی را علیه او دربرداشت. در این راستا 
عبدالعزیر المریسل، کارشناس فوتبال ســعودی با انتقاد از برانکو 
گفت: »حضور برانکو هیچ فایده ای برای االهلی ندارد. الهالل در زمان 

ضعف یا قدرتش همیشه گربه سیاه او بوده است.«
عبدالکریم الحمد دیگر کارشناس فوتبال عربستان نیز به مصاحبه 
بعد از بازی برانکو انتقاد کرد و گفت: »اظهارات سرمربی االهلی بعد از 
بازی با الهالل که همه اشتباهات و تقصیرات را به گردن داور مسابقه 
انداخت خبر خوبی برای االهلی نیست. او تمام مسئولیت شکست را 
به سوی داور بازی متوجه کرد و این توجیه خوبی نیست. می خواهم 
بدانم برانکو در ادامه شکســت های االهلی در لیگ را به گردن چه 

کسی می اندازد؟«

نود جدید با اجرای میثاقی؛ »مثبت نود«!
ورزش :  ماجرای بازگشــت عادل فردوســی پور به شبکه سه که 
خبرش توسط جواد خیابانی اعالم شده بود منتفی به نظر می رسد. 
اگر قرار به بازگشت باشــد هم عادل فقط بازی ها را گزارش خواهد 
کرد. به این ترتیب خبری از برنامه نود هم نخواهد بود. اما قرار است 

یک برنامه با نامی جدید روی آنتن برود. 
بعد از تعطیلی برنامه نود، مدتی برنامه فوتبال برتر با اجرای محمد 
حسین میثاقی روی آنتن رفت اما با اقبال عمومی روبه رو نشد. حاال 
به نظر می رسد در فصل جدید قرار است برنامه ای مشابه با نود روی 
آنتن برود که حتی نامش هم شبیه نود است. این برنامه »مثبت نود« 

یا »نودپالس« نام دارد که اجرایش بر عهده میثاقی است.  
بخشــی از این برنامه هم مربــوط به مرور مســابقات فوتبال مهم 
خارجی است که نام این آیتم »ورزش جهان« است. مهدی هاشمی 
که تهیه کننده برنامه فوتبال برتر بــود تهیه کنندگی این برنامه را 

هم بر عهده دارد.  

مخالفت سعودی ها با تصمیم ایوانکوویچ
ورزش : مسئوالن باشگاه االهلی با تصمیم سرمربی جدیدشان برای 

خروج دو بازیکن از فهرستش مخالفت کردند.
نشریه »البالد« عربســتان خبر داد که برانکو ایوانکوویچ، سرمربی 
االهلی بعد از اردوی تدارکاتی تیمش در اتریش به مسئوالن باشگاه 
خبر داد که از خالد البرکه و یزید البکر راضی نیســت و آن ها را در 

فهرست خروجش بگذارند تا قرضی به تیم دیگری بروند.
مسئوالن باشــگاه االهلی با این درخواست ســرمربی جدیدشان 
مخالفت کردند و اعالم کردند که این دو بازیکن در باشگاه می مانند 

تا فرصت بیشتری برای نشان دادن توانایی هایشان داشته باشند.
برانکو هفته گذشته در نخستین بازی رسمیش با هدایت االهلی 
مقابل الهالل با نتیجــه 4 بر 2 باخت. این شکســت انتقادهای 
زیادی را علیه او از سوی هواداران و کارشناسان فوتبال سعودی 

در پی داشت.

 سیدجالل حسینی؛
 کاپیتانی بدون بازوبند!

ورزش : سیدجالل حسینی اگرچه در بازی پرسپولیس و نساجی 
بازوبند کاپیتانی را بر بازو نداشت و در مراسم ابتدای بازی هم غایب 

بود اما نقش خود به عنوان کاپیتان را ایفا کرد.
چند روز پیش گابریل کالدرون سیدجالل حسینی را بهترین بازیکن 
تیم و کاپیتان نخست سرخ ها دانست تا خیال هواداران پرسپولیس 
از این بابت راحت شــود. امــا غیبت ســیدجالل در ترکیب اصلی 
موضوعی است که باعث نگرانی طرفداران سرخپوش شده، هرچند 
که به نظر می رسد کالدرون باتوجه به مصدومیت قبلی مدافع شماره 

چهار خود، قصد دارد تا او را کم کم به ترکیب اضافه کند.
با این حال روز پنجشنبه سیدجالل حسینی در تیمی که بازیکنانی 
متشکل از باتجربه ها و جوان ترها را در اختیار داشت، به میدان رفت 
و البته بازوبند کاپیتانی را بر بازو نبست. این در حالی است که سایت 
رســمی پرســپولیس او را کاپیتان عنوان کرد اما امید عالیشاه در 

مراسم ابتدای بازی حاضر شد.
با این وجود حسینی نقش خود به عنوان کاپیتان و رهبر را در طول 
مسابقه ایفا و نکات مختلفی را به بازیکنان گوشزد کرد. او با بازیکنان 
جوان و کم تجربه صحبت های زیادی را انجام می داد و تالش می 

کرد تا ایرادات آن ها را رفع کند.
سیدجالل فصل گذشــته نیز در بازی های دوستانه دیگر بازیکنان 
پرســپولیس را به عنوان کاپیتان معرفی می کرد و اتفاقی که روز 

گذشته رخ داد، تازگی ندارد.

مرادمند :رحمتی و رفیعی شخصیت 
»شهرخودرو« را باال برده اند

ورزش : مدافع ملی پوش شــهرخودرو درباره شرایط تیمش در 
پیش فصــل گفت: بازی های خوبــی را برگزار کردیم و آشــنایی 
خوبی بــا بازیکنان جدید پیدا کردیم. تیم مــا از قبل هماهنگ تر 
شده و آماده شروع فصل جدید هستیم. البته این تاخیر به تیم ما 
که تمرینات خود را زودتر از بعضی  تیم ها آغاز کرده اســت ضربه 

می زند و به ضرر ماست.
محمد حسین مرادمند درباره تکرار موفقیت پدیده در لیگ نوزدهم 
گفت: تمام هدف ما همین اســت. می خواهیم نشــان دهیم نتایج 
پارسال شانسی نبوده و تیم ما استحقاق بیشــتر از این را هم دارد. 
البته امسال کار ســخت تری داریم زیرا همه تیم ها تقویت شده اند 
و بازیکنان خوبی را به خدمت گرفته اند. همچنین شــهرخودرو در 
مسابقات آسیایی هم حضور دارد و این باعث می شود بازی های ما 
فشرده شود پس باید تمرکز خود را حفظ کنیم تا فشردگی بازی ها 

اذیتمان نکند.
مدافع شهرخودرو درباره اضافه شــدن بازیکنان باتجربه ای چون 
مهدی رحمتی و سروش رفیعی به این تیم تصریح کرد: حضور آن ها 
نه تنها به بحث فنی تیم کمک می کند بلکه شخصیت تیم ما را هم 
باال می برد. کیفیت فنی این بازیکنان قابل انکار نیســت و بازیکنان 
بسیار خوبی هستند که البته امیدوارم حضورشــان در تیم توام با 

موفقیت شهرخودرو باشد.

با حضور تاج در جمع خبرنگاران مشهدی
نخستین جشنواره رسانه های ورزشی 

خراسان رضوی افتتاح شد
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فرهنگ و هنر

خبر

فاضل نظرى: 
مهرواره ها را جايگزين جشنواره ها كنيم

پرورش:  كانون  عمومى  روابط 
فاضل نظرى گفت: فضاى فرهنگى 
كشور جشــنواره  زده شده و بهتر 
اســت مهرواره هــا را جايگزيــن 

جشنواره ها كنيم.  
مديرعامل كانــون پرورش فكرى 

كودكان و نوجوانان در آيين پايانى نخســتين مهرواره داستان آفرينش در 
تبريز اظهار كرد: كانون با اين نگاه كه رقابت هاى فردى مى تواند براى كودكان 
و نوجوانان آســيب زا باشــد، عنوان برنامه اش را مهرواره گذاشته است تا در 
بچه ها اين حس كه يكى پيروز شده و ديگرى شكست خورده است، به  وجود 
نيايد. نظرى همچنين با انتقاد از افزايش رويدادها و جشنواره هاى رقابتى در 
محيط هاى آموزشــى و آموزش و پرورش، پيشنهاد كرد، همه دستگاه هاى 
فرهنگى به ويژه در حوزه كودك و نوجوان به برگزارى مهرواره ها روى بياورند؛ 
چرا كه عالوه بر اثرات مثبت و سازگارى با فرهنگ ما، جامعه نيز به آن نياز 
دارد. فاضل نظرى از حضور نويسندگان كتاب هاى كودك ونوجوان به عنوان 
مدرس در اين مهرواره ابراز خوشــحالى كرد و افزود: آنان با مهربانى در كنار 
كودكان قرار گرفتند و تجربه ها و داشته هايشــان را به بچه ها انتقال دادند. 
مديرعامل كانون، برگزارى مهرواره داستان آفرينش را محصول فعاليت دائمى 
و فرصتى براى تماشاى بخشى از تالش هاى مستمر كانون در حوزه ادبيات 
عنوان و اظهار اميدوارى كرد ، در آينده شاهد موفقيت اين نوجوانان اهل قلم و 
هنرمند و تربيت نسلى پويا و خالق در عرصه داستان نويسى باشيم. همچنين 
انسيه موسويان، سرپرست اداره كل آفرينش هاى ادبى و هنرى كانون نيز با 
بيان گزارشى از روند برگزارى مهرواره توضيح داد: در سراسر كشور و با دارا 
بودن 78 انجمن ادبى فعال و بيش از 2هزار عضو ارشد و نوجوان، در مجموع 
528 اثر از 440 عضو ارشد دريافت شد و پس از انتخاب اوليه در استان ها در 
نهايت 86 نفر شامل 73 دختر و 13 پسر با معيارها و استانداردهاى تعريف 
شــده، براى حضور در مهرواره  انتخاب شدند. در مهرواره آفرينش از حضور 
13 استاد و نويسنده در حوزه ادبيات داستانى بزرگسال و كودك و نوجوان در 
18 كارگاه تخصصى بهره گرفتيم و دو نشست تخصصى با موضوع «طنز» و 
«ادبيات وحشت» و يك نشست نقد داستان نيز برگزار شد. «مهرواره»، واژه اى 
است كه كانون پرورش فكرى براى عنوان برخى از رويدادهاى غيررقابتى ويژه 

كودكان و نوجوانان انتخاب كرده است.

خبرهايى از فيلم جديد داريوش مهرجويى
ايسنا: با آغاز پيش توليد فيلم 
ســينمايى «المينور» بيست و 
ششــمين فيلم بلند سينمايى 
داريــوش مهرجويى در مســير 
توليــد قــرار گرفــت. داريوش 
از  مهرجويى، ســازنده تعدادى 

ماندگارترين فيلم هاى تاريخ سينماى ايران اين روزها با تكميل فيلم نامه 
فيلم تازه اش در حال انتخاب عوامل و بازيگران «المينور» است. تاكنون 
از ميــان عوامل پشــت صحنه حضور بهرام بدخشــانى به عنوان مدير 
فيلمبردارى قطعى شده تا اين سومين مديريت فيلمبردارى او در فيلمى 
از داريوش مهرجويى باشد. «المينور» به كارگردانى داريوش مهرجويى بر 
اساس فيلم نامه اى مشترك از وحيده محمدى فر و داريوش مهرجويى به 

تهيه كنندگى رضا درميشيان توليد مى شود.

كمال طباطبايى در كنار فرزندش آرام گرفت
گاليه از بازيگران غايب!
مهر: مراسم تشييع پيكر زنده ياد 
سيدكمال طباطبايى روز جمعه  با 
حضور تعدادى از هنرمندان برگزار 
شد. مراسم تشييع پيكر زنده ياد 
سيدكمال طباطبايى، تهيه كننده 
سينما و تلويزيون صبح روز جمعه 

18 مردادماه با حضور هنرمندان در ساختمان شماره 2 خانه سينما برگزار 
شد. منوچهر شاهسوارى، مازيار ميرى، حسن فتحى، فريدون جيرانى، همايون 
اسعديان، حسين فرحبخش، مهراوه شريفى نيا، محسن محسنى نسب، عبداهللا 
عليخانى، محمد بانكى، محمدمهدى عسگرپور، مجيد فرجى، بهرنگ توفيقى، 
يداهللا شهيدى، پيمان عباسى و ... از جمله هنرمندانى بودند كه در اين مراسم 
حضور داشتند. در ابتداى مراسم محمدحسين لطيفى كه اجراى برنامه را نيز 
برعهده داشت، بيان كرد: جاى بسيار سختى است اينجا ايستادن. سيدكمال 
عزيز در اوج ناباورى ما را ترك كرد. مى خواستم در اين مراسم متنى را بخوانم 
اما ديدم كه اين متن واگويه هاى من است با سيد كمال، بنابراين ترجيح دادم 
آن را براى خودم نگه دارم. وى ادامه داد: جســارت من را ببخشيد كه دارم 
اينجا صحبت مى كنم. به قول ترك ها اينجا مجلس تذكر است و همه ما براى 
تذكر گرفتن دور هم جمع شده ايم. خيرخواهى اش عجيب و غريب بود و حتى 
براى پسر خودش رانتى را قائل نبود و من بودم كه او را براى بازى در سريالم 
دعوت كردم. از خدا مى خواهم امشب شب شادى اش باشد و درگذشتش را 
به خانواده اش و جامعه ســينمايى تسليت مى گويم. ما هيچ گاه غم خوردن 
تهيه كنندگان و تالش هايشــان را نمى بينيم چون هميشه در پشت صحنه 
هستند و كمتر ديده مى شوند. در ادامه همايون اسعديان بعد از تسليت در 
گذشت طباطبايى گفت: من سعادت داشتم در فيلم «مرد آفتابى» در كنار 
طباطبايى باشم، اما متأسفانه خاطره ام از او تلخ است و مربوط مى شود به بعد 
از فوت على. زمانى كه او را بعد از مرگ فرزندش ديدم فكر نمى كردم كه ديگر 

دوام بياورد. من آن روز خرد شدن كمال طباطبايى را ديدم.
وى در پايان صحبت هايش با گاليه از افرادى كه در مراسم حضور پيدا نكردند، 
عنوان كرد: من از طرف برگزاركنندگان اين مراسم از همه بازيگرانى كه سال ها 
در كارهاى طباطبايى بازى مى كردند، عذر مى خواهم كه مراســم را زمانى 
گذاشتيم كه اين عزيزان نمى توانند بيايند چون بايد از خوابشان بزنند! كاش 
احترام همديگر را نگه مى داشتيم. مهدى فرجى نيز كه از دوستان طباطبايى 
بوده است، بيان كرد: سيد سفر به سالمت. چند فيلم سينمايى و سريال براى 
امام رضا (ع) ساختى ان شاءاهللا امروز مى آيد و دستت را مى گيرد. تو آن قدر 
دست به خير بودى كه مى دانم خود اباعبداهللا(ع) شفاعتت را خواهد كرد. بعد 
از رفتن على قرار نداشتى اما از امروز قرار مى گيرى. سيد بدخواه كسى نبود و 
هركس فيلم خوبى مى ساخت ذوق مى كرد. در ادامه فريدون جيرانى نيز بيان 
كرد: به نظرم همان صبحى كه على فوت كرد سيد هم از لحاظ روحى و روانى 
ُمرد. سعى مى كرد سرپا بايستد، كار كند و به همسر و دخترش روحيه بدهد 
تا با غم از دســت دادن على كنار بيايند. طباطبايى هنوز دوست داشت كار 
كند اما ديگر خبرى از آن خنده ها و حس و حال گذشته در چهره اش ديده 
نمى شد. در پايان مراسم بعد از خواندن نماز ميت، پيكر طباطبايى به سمت 
بهشت زهرا (س) تشييع شــد تا در كنار فرزندش على آرام بگيرد. مراسم 
ترحيم سيدكمال طباطبايى دوشنبه 21 مردادماه از ساعت 18 تا 19:30 در 

مسجد نور واقع در ميدان فاطمى برگزار مى شود.

 فرهنگ و هنر/ زهــره كهندل  مجموعه 
تلويزيونى «بوى باران» كه با يك قصه جنايى و 
معمايى خانوادگى سعى داشت تا شروعى جذاب 
را رقم بزند، در قسمت هاى اخيرش كه وارد يك 
ســوم پايانى خود شــده، اتفاقاتى غيرمنطقى و 
غيرقابل باورى را در دل داســتان اصلى گنجانده 
اســت كه گمان مى رود اين ســريال سعى دارد 
تصويرى ناقص از سريال هاى گنگسترى غربى و 
سريال هاى كم مايه تركيه اى را به خورد مخاطب 
بدهد. سريال «بوى باران» كه با نام اوليه «عروس 
تاريكى» به تهيه كنندگى محمدرضا تخت كشيان 
و كارگردانــى محمود معظمى  از اواخر خردادماه 
روى آنتن شــبكه يك سيما رفت در 60 قسمت 
45 دقيقه اى براى شــبكه يك سيما توليد شده 

است.
اين سريال كه يك درام اجتماعى است، ماجراى 
قتل نوعروسى به نام فرشته را در شب عروسى اش 
روايت مى كند كه طبق شــواهد و مدارك، نامزد 
سابق او جوانى به نام پيمان متهم به قتل شده و 
دستگير مى شود. ترانه، خواهر پيمان كه پزشك 
است در لباس پرستار خانگى وارد زندگى همسر 
فرشته مى شود تا در پى اثبات بى گناهى برادرش 
مداركى را جمع كند، اما ماجراهايى رخ مى دهد 
كه موجب به قتل رسيدن همسر ترانه مى شود و با 
تصويرى غيرمنطقى، ترانه متهم به قتل همسرش! 
اين اتفاقات عجيب و غريب در قسمت هاى اخير 
سريال، روال منطقى داستان را زير سؤال برده و 

مخاطبان را ناراضى كرده است.
جبار آذين، منتقد ســينما و تلويزيون، ســريال 
«بوى باران» را جزو سريال هاى متوسط تلويزيون 
دانســته كه از منظر ساختار هنرى و مضمون و 
محتــوا، چيز دندانگيرى نــدارد و مى گويد: اين 
مجموعه تلويزيونى با تكيه بر داســتان اصلى و 
چند داســتانك فرعى، سعى كرده كه مخاطبان 
را پاى آنتن بنشــاند اما واقعيت اين است كه نه 
داستان هاى «بوى باران» پرداخت مناسبى دارند 
و نه شخصيت پردازى درستى در آن شكل گرفته 

است.
وى ادامه مى دهد: هرچه ســريال جلوتر مى رود 

از واقع گرايى و منطق در ايجاد ارتباط موضوعى 
داستان كاسته مى شود تا جايى كه نويسندگان 
اين مجموعه در روال پرداخت دراماتيك داستان 
اصلــى، حالت خنثى به خــود گرفته اند و چون 
شخصيت هاى اصلى و فرعى داستان به  درستى 
پرداخت نشده اند، عمده تكيه نويسندگان سريال 
روى ماجراپردازى اســت كه در ادامه ساختن و 
بافتن ماجراهاى مختلف از مســير واقع گرايى و 

منطقى خارج مى شوند.

  سريالى كه در سطح متوسط هم نماند
مى دهد:  توضيح  آذين 
شخصيت هاى  از  يكى 
نام  به  اصلى داســتان 
ترانه كه يك پزشــك 
است و به خاطر سطح 
تحصيالتى كــه دارد و 

پيگيرى هاى مســتمرى كه در ماجراى برادرش 
دنبال مى كند، به نظر مى رســد كه شــخصيت 
محكمى  باشد اما همين شخصيت محكم با قتل 
همسرش كامالً به هم مى ريزد و بدون هيچ روايت 
درســتى براى پرداخت اين ماجرا، ترانه برخورد 
غيرمعقولى با اين ماجرا دارد، صحنه قتل را به هم 
مى ريزد و به شكل كودكانه آلت قتل را به دست 
مى گيرد و در خيابان ســرگردان مى شود، حتى 
نويسندگان به ادامه اين روند با سهل انگارى توجه 
كرده اند و شــوك وارد شــده به ترانه به درستى 

نمايش داده نشده است.
به گفته اين منتقد، ماجراى كشته شدن شوهر 
ترانه خيلى بى منطق و زود اتفاق مى افتد و ترانه 
وارد ماجراهاى ديگرى مى شــود، سريال اگر به 
همين شــكل بى منطق پيش برود همين تعداد 

مخاطبش را هم از دست خواهد داد.
وى تأكيد مى كند: الزم اســت كه براى نگارش 
و ســاخت چنين ملودرام هايى پيش از هر چيز، 
پژوهش و تحقيق مناسب صورت بگيرد و اگر قرار 
است براى جذب مخاطب از موضوعاتى همچون 
پولشويى، قاچاق و قتل استفاده شود بايد منطق 

روايى درستى بر داستان حاكم باشد. 

آذين معتقد است: در اين سريال ماجراهاى فرعى 
گاهى آن قدر پررنگ مى شوند كه مخاطب، خط 
اصلى داستان را گم مى كند. مثالً بود و نبود قصه 
زن افغان و ازدواجش با يك مرد ايرانى، ارتباطى 
با خط اصلى داستان پيدا نمى كند و اگر از سريال 
حذف شــود، اتفاقى در ماجراى اصلى قصه رخ 
نمى دهد. نويسندگان خواسته اند با وصله و پينه 
كردن چند ماجرا، ســريال را طوالنى تر كنند اما 
حتى نتوانسته اند در سرگرم كردن مخاطب هم 
موفق شوند، نتيجه اينكه اين سريال متوسط در 
سطح متوسط هم نمانده و به سطح ضعيف سقوط 
مى كنــد. با اين روندى كه ســريال طى مى كند 
نمى تواند امتياز مناسبى در كارنامه سازندگانش 

ثبت كند.
وى با بيان اينكه سريال بوى باران، اثرى ارزشمند 
و مانــدگارى در پرونده سريال ســازى تلويزيون 
نيست، خاطرنشان مى كند: فيلم نامه اين مجموعه 
تلويزيونى بسيار آشــفته، غيرمنسجم و ضعيف 
است. شخصيت پردازى ها كامل و درست نيستند 
و كارگردانى حرفه اى و درســتى صورت نگرفته 
كه دل بيننده به اين خوش باشــد كه سريال  با 
تصويرسازى هاى خوب داراى جذابيت هاى ويژه اى 

است.
وى يادآور مى شــود: بعد از دو يا ســه قسمت از 
پخش، به يكباره نام سريال بدون هيچ توضيحى 
عوض مى شود كه امتيازى منفى براى آن است. 
اگر قرار اســت كه نام سريال عوض شود نيازمند 

روشــنگرى و آماده سازى است و اگر به مخاطب 
اطالع داده نشــود، نوعى بى احترامى  به شــعور 

مخاطب است.

  كثرت بى وحدت!
رضــا اســتادى، منتقد 
سينما و تلويزيون يكى از 
علل اقبال مردم به برخى 
را  تلويزيون  سريال هاى 
نبود گزينه ديگرى براى 
تماشا دانسته و مى گويد: 

تلويزيــون از دهه 80 كــه برنامه هايى مختص 
نخبگان، كودكان، زنان و نوجوانان داشت و رقيبى 
جدى همچون فضاى مجازى را نداشــت، اكنون 
تبديل به يك رســانه تك محصولى شده است. 
بيش از 10 شبكه تلويزيون، برنامه هاى توليدى 
دارند اما به ندرت برنامه و محتوايى را براى قشر 
خاصى در اين شبكه ها مى بينيد، اغلب آن ها توليد 
سريال و تاك شو دارند كه به دنبال جذب بيشتر 
مخاطب اســت، چون ذات سريال و تاك شو اين 

است.
وى با اشــاره به ســريال «بوى بــاران» ادامه 
مى دهد: اگر قائل باشــيم كه ســريال «بوى 
باران» سريال نسبتاً پرمخاطبى است، يكى از 
علت هاى آن اين است كه چينش سريال هاى 
تلويزيونى به گونه اى اســت كه ســريالى بهتر 
را همزمان بــا چند ســريال ضعيف تر پخش 
مى كنند تا عمداً آن برنامه پرمخاطب شــود و 
اين مســئله به معنى اينكه سريالى مانند بوى 
باران اثر بى عيب و نقصى اســت؛ نيست. اين 
سريال كشكولى از مســائل مختلف است و با 
توجه به سياست هاى اخير تلويزيون كه عدول 
از برخى خط قرمزها را براى افراد خاصى مجاز 
كرده، اين سريال نيز همين مسير را در پيش 
گرفتــه و اين گونه ســعى در جذب مخاطب 

دارد.
به گفته استادى، ازدواج يك مرد ايرانى با يك زن 
افغــان، موادمخدر، مافيا، قتل و هرچه فكر كنيد 
در اين مجموعه تلويزيونى ديده مى شود كه هيچ 

منطق روايى مشــخص و وحدت موضوعى هم 
ندارد. مخاطب هر چيزى را در اين سريال مى بيند 
درحالى كه هيچ خط داســتانى هم وجود ندارد، 
گويى نويسندگان فهرستى از موضوعات جذاب و 
مورد عالقه مردم را به چند فيلم نامه نويس داده اند 
تا براساس آن قصه بنويســند. در اين سريال به 
تقليد از آثار خارجى، صحنه هاى مشــمئزكننده 
قطع كردن انگشت دســت و پا و مواردى از اين 
دست را مى بينيم. ضمن اينكه عنوان سريال، هيچ 

تناسبى با قصه و محتواى آن ندارد.
استادى يادآور مى شود: در دهه 80، سريال ها به 
لحاظ محتوايى بارها و بارها در شــوراها چكش 
مى خــورد تا پيام و محتواى عرضه شــده، تأثير 
مثبتى در جامعه بگــذارد اما به نظرم اين فيلتر 
اكنون حذف شده و آنچه امروز در قاب تلويزيون 
مى بينيم معجونى از همه چيز و در عين حال هيچ 

چيز است.

  رانتى ويژه براى عده اى خاص
اين منتقد درباره ضرورت گره گشــايى منطقى 
در ســريال هاى ايرانى مى گويد: اساساً اين نكته 
مفهومى  در توليدات جديد ســيما ندارد. منطق 
سريال هاى تلويزيونى اين است كه حوادثى پشت 
ســر هم رخ مى دهد و اهميتى ندارد كه منطق 
داشــته باشد يا نه، نوعى سانتى مانتاليسم اغراق 
شده در اين ســريال ها در كنار حجم فراوانى از 
اتفاق هاى عجيب با انتخاب هاى نامناسب بازيگران 

مشاهده مى شود.
به گفته وى اين جنس از ســريال ها توسط گروه 
خاصى در تلويزيون توليد مى شود؛ گروهى كه از 
امتيازات ويژه اى برخوردار هستند و مى توانند هر 

مضمونى را در سريال هايشان بياورند!
اســتادى با تأكيد بر اينكه چنين سريال هايى 
تصويــرى تقلبــى از جامعه نشــان مى دهند، 
خاطرنشــان مى كنــد: گويى اين ســريال در 
مكزيك اتفاق افتاده است، هيچ كدام از مسائلى 
كه مردم با آن درگير هستند در اين سريال ها 
ديده نمى شــود. كارگردان دنيــاى ديگرى را 
خلق مى كند، مناســبات و آدم هاى ديگرى در 
ســريال مشاهده مى شود كه تناسبى با جامعه 
ما ندارند. مثًال در سريال بوى باران، مناسباتى 
كه در كارخانــه وجود دارد واقعى نيســت و 
نويســندگان براى عدم نمايش مسائل اصلى 
جامعه، به ســراغ تعدد حــوادث بى ارتباط با 

جامعه فعلى رفته اند.
وى معتقــد اســت: در ســريال بوى بــاران به 
جــاى اينكه روى موضوع خاصى تمركز شــود، 
صحنه هايى را مى بينيد كه كامالً مشخص است از 
سريال هاى خارجى گرته بردارى شده است. گويى 
اين امتياز را يك گروه خاصى در تلويزيون دارند 
كه هر محتوايى را بخواهند، ارائه كنند. از همين 
تيم قبالً سريال از «يادرفته ها» را نيز ديديم كه 

دچار همين معضالت بود.
وى با بيان اينكه گروه هاى توليد سريال ظرفيت 
توليد آثار طوالنى را دارند اما مشــكل اينجاست 
كه قصه پردازهــا چنين ظرفيتى را ندارند چون 
گروه نگارش اين سريال ها در انحصار افراد خاصى 
است، يادآور مى شود: در شرايطى كه مردم درگير 
مسائل و مشكالت ديگرى هستند نمايش سريالى 
همچون «بوى باران» كه نگاهى تقلبى به مسائل 
جامعــه دارد، مخاطــب را آزار مى دهد اما چون 
مخاطب گزينه ديگرى ندارد، مجبور به تحمل و 

تماشاى سريال هايى از اين دست است.

برش

اگر قائل باشيم كه سريال «بوى 
پرمخاطبى  نسبتاً  سريال  باران» 
اين  آن  علت هاى  از  يكى  است، 
سريال هاى  چينش  كه  است 
كه  است  گونه اى  به  تلويزيونى 
چند  با  را همزمان  بهتر  سريالى 
سريال ضعيف تر پخش مى كنند 
تا عمداً آن برنامه پرمخاطب شود

ديدگاه يك شاعر درباره آينده شعر فارسى

نسل امروز آخرين نسل شاعران جدى زبان فارسى است
فرهنگ و هنر: ليال كردبچه، شــاعر و پژوهشگر 
معتقد اســت نسل كنونى شــاعران فارسى زبان، 

آخرين نسل شاعران جدى خواهند بود.
وى با اشــاره به تأثيرگذارى مخرب رســانه هاى 
ارتباطاتى جديد بر فضاى شــعر امروز گفت: توان 
اصالح اين آسيب ها را نداريم و بايد اعتراف كنيم 
كه در سراشــيبى قرار گرفته ايم و فقط مى توانيم 
تماشــاگران يك دوره تاريخى باشــيم كه در آن 
شاهد فروپاشى شعر اصيل بوديم و نتوانستيم كارى 
بكنيم. البته اين جريان طبيعى است و سير طبيعى 

خود را طى مى كند. 
مؤلف دوره ســه جلدى «زبان شعر امروز» با بيان 
اينكه فناورى هاى جديد بر فرم و مضمون شــعر 
اثرگــذار خواهند بود، اضافه كرد: در آينده شــعر 
يقيناً كوتاه تر خواهد شد. شعر كوتاه و رمانتيك و با 
مضمون هايى درباره اتفاقات روزمره مقبول تر خواهد 
شد. همچنين تجربه هاى فرمى دهه هاى 70 و 80 
در شــعر ما از بين مى رود؛ چرا كه شعر در فضاى 
مجازى اغلب چينش سطرى اش از دست مى رود 
و بازى هاى سطرى اندك اندك محو مى شود. شعر 

يادداشت و  به ســمت 
مى رود  پيش  دلنوشته 
و فكــر مى كنم فضاى 
مجازى موجب مى شود 
نسل شــاعران جدى از 
بين برود و نســل فعلى 

آخرين نسل شاعران جدى خواهد بود. شاعر جدى، 
شاعرى است كه به دنبال به دست آوردن مخاطب 
موقت نباشد و به خود شعر فكر كند و نه به خواننده 
شعر، اما در اين فضا كسانى كه هوش بيشترى براى 
ديده شــدن دارند اتفاقاً بــه رصد كردن مخاطب 
مى پردازند و چيزى را كه مخاطب مى پذيرد، كشف 

مى كنند.
وى بــا بيان اينكه ما در حال حاضر با دو دســته 
شاعر رو به رو هستيم، افزود: يكى شاعرى كه شعر 
مى گويد كه اثر هنرى بيافريند و حرفش را بزند و 
يكى ديگر شاعرى كه هدفش ديده شدن است. اين 
دو نوع شــاعر نگاهى كه به مخاطب دارند، دونگاه 
متفاوت اســت. شاعر حرفه اى به مخاطب فيك و 
بى هويت فكر نمى كند بلكه به مخاطب حرفه اى و 

جدى فكر مى كند اما كســى كه همه هدفش به 
اشتراك گذاشته شدن شعرش باشد، شعرش را به 

سمت پسند مخاطبان مى برد.
وى درباره ادامه روند موجود در شعر گفت: به نظرم 
حتى مقتدرترين مؤلف هم به اين فضا تسليم خواهد 
شد؛ چرا كه دارم مى بينم شاعران خيلى جدى براى 
پسند مخاطب خيلى كارها انجام مى دهند. شاعران 
جدى امروز ما شعرهايى مى گذارند كه مخاطب كم 
سن و سال و انبوه را جذب كنند ولى در كتابشان 
حاضر نيستند آن شعرها را بياورند. شعر ساخت گرا، 
زبانى و تصويرى را خيلى از مخاطبان نمى فهمند 
و همه چيز به مســابقه اى براى كسب بيشترين 

مخاطب تبديل شده است. 
شاعر مجموعه «نشت گاز در شب تنهايى» با اشاره 
به اين نظر كه گروهى مى گويند شعر فارسى كه از 
حمله مغول جان به در برد، پس خواهد توانست از 
اين فضا هم جان به در ببرد، گفت: ولى من معتقدم 
شعرى كه از اين فضا رد مى شود، ديگر شعر قبل 
از آن نخواهد بود. چيزى به عنوان شــعر خواهيم 
داشت ولى تعريفى كه قبالً درباره شعر داشتيم، بر 

آن مطابقت نخواهد داشت. شعر اصيلمان كه هنوز 
منتقدان بر سر اينكه برخى ويژگى ها ذاتى آن است 
يا عرضى آن، با هم اختالف نظر دارند؛ يقيناً از بين 
مى رود و ديگر مســخره است كه فكر كنيم مثًال 
موسيقى يا زبان ذاتى شعرى است كه براى پسند 

مخاطبان توليد شده است. 
وى با رد كردن اين نظر كه فضاى مجازى موجب 
ايجاد زمينه براى جهانى شــدن شــعر فارســى 
مى شود، گفت: فكر نمى كنم چيزى براى جهانى 

شدن داشته باشــيم. نسل جديدى كه دارند وارد 
ادبيات مى شوند، نسل بى مايه اى است كه چيزى 
براى عرضه در سطح جهان ندارد و به همان نسبت 
كه ما در ايران چرت و پرت نويس داريم، در خارج 
از ايران هم همين گونه است و در اين صنعت هر 
كشورى در نوع خود بى نياز از نمونه هاى خارجى 
است. ادبيات اصيل است كه براى كشورهاى ديگر 
جذاب است، نه ادبياتى كه امروز در فضاى مجازى 

رايج است. 

ايبنا: به تازگى محمدكاظم كاظمى، شاعر و پژوهشگر معاصر، مجموعه اى شامل 
گزيده رباعيات بيدل تهيه و تدوين كرده است. نويسنده «گزيده رباعيات بيدل» 
با بيان اينكه بيدل در قالب رباعى يكى از سرآمدان است، گفت: خيلى از رباعيات 
بيدل، كليدها يا پل هايى براى آشنايى با كليت شعر بيدل هستند. يعنى خيلى از 
ابيات، غزل ها و قصيده هاى بيدل به كمك رباعى هاى او بهتر قابل فهم مى شوند؛ 
بنابراين مى توانيم رباعى را پلى براى آشنايى با شعر بيدل بدانيم و بسيارى از افراد 
مى توانند براى آشنا شدن با شعر بيدل و انس بيشتر با شعر او، به جاى رباعيات 

از رباعيات او شروع كنند.
 وى افزود: ويژگى اساســى رباعيات بيدل اين اســت كه رباعيات بيدل حتى به 
نسبت غزليات خود او و به نسبت شعر ديگر شاعران بنام، از لحاظ موضوع، محتوا، 
سبك و حال وهوا، يك تنوع قابل توجه دارد؛ يعنى بيشتر غزليات بيدل عاشقانه و 
عارفانه است و مسائل اجتماعى، محيط و زندگى شاعر خيلى در غزليات انعكاس 
ندارد. ولى در رباعيات ما جوانب مختلف زندگى بيدل را بيشــتر حس مى كنيم 
و در عين حال رباعيات او يك تنوع محتوايى دارد كه در غزلياتش شايد به اين 

پيمانه نباشد.

محمدكاظم كاظمى:
رباعيات بيدل 

پلى براى آشنايى با 
كليت شعر اوست

فارس: كيهان كلهر، موسيقيدان و نوازنده شاخص كشورمان برنده جايزه بهترين چهره خبر
هنرمند سال 2019 از سوى همايش موسيقى ملل ووِمكس شد.

همايش موســيقى ملل وومكس با اعالم اين خبر، درباره انتخاب كيهان كلهر، 
نوآورى و چيره دستى در نوازندگى و معرفى پيام موسيقى سنتى ايران به جهان 

را ذكر كرده اند.
كلهر هم درباره اين جايزه گفته است: دريافت جايزه هنرمند وومكس براى 
من خيلى مهم است. اين جايزه به رسميت شناختن فرهنگ غنى موطن من 
ايران و هنر بى پايان ايرانى اســت كه در جهان از محبوبيت برخوردار است. 
در حالى كه نيروهايى در جهان تفرقه افكنى و مرزبندى مى كنند، موســيقى 
ما را گرد هم مى آورد و انسانيت را يادآور مى شود. من به عنوان يك شهروند 
در اين جهان، مفتخرم در كنار هنرمندانى هســتم كه با موسيقى به دنبال 

وحدت هستند.
نوزدهمين جايزه اكســپوى جهانى «وومكــس» روز 27 اكتبر (پنجم آبان) به 
مناسبت بيست و پنجمين ســالگرد وومكس در تامپره فنالند به كيهان كلهر 

اعطا مى شود. 

در نوزدهمين جايزه اكسپوى جهانى
كيهان كلهر 
برنده جايزه 

«وومكس 2019» شد

موسيقى

ادبيات

درباره «بوى باران» كه اين روزها با اتفاقات عجيب و غريب داستانش، مخاطبان زيادى هم دارد

سريالى مكزيكى به زبان فارسى !
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