
روزنامه نگار سعودى داغ شد
به تازگى فيلمــى از شــعارهاى زائران 
فلســطينى بيت اهللا الحرام در سرزمين 
منا در حمايت از قدس، منتشر شده كه 
حسابى در فضاى مجازى جنجالى شده 
اســت. در ميان واكنــش مثبت كاربران 
كشــورهاى مختلف به اين فيلم، محمد 
آل  شيخ، روزنامه نگار سعودى در توييترش 
نوشت:«فلسطينى ها وبال گردن همه كســانى هستند كه از آن ها ميزبانى 
مى كنند. اردن از آن ها ميزبانى كرد سپتامبر سياه اتفاق افتاد. لبنان از آن ها 
ميزبانى كرد جنگ داخلى رخ داد. كويت از آن ها ميزبانى كرد به ســربازان 
صدام تبديل شــدند. حاال هم آن ها تريبون هاى خود را براى توهين به ما و 
انكار مواضع ما به كار گرفته اند؛ آن ها را فقط ارتش اســرائيل مى شناســد». 
توييت جنجالى روزنامه نگار سعودى حاال سوژه فضاى مجازى شده و كاربران 
براى پاك كردن پســت آل شيخ از بستر توييتر، اين شبكه اجتماعى را زير 

فشار قرار داده اند.

توقف پروژه بت سازى
مسعود اســتاد، برادر ميترا استاد با انتشار 
از  اينســتاگرامش  در صفحــه  پســتى 
بخشيدن نجفى خبر داد و نوشت: «... آقاى 
محمدعلى نجفى را بخشــيديم و از خون 
عزيزمان گذشــتيم و خرسنديم كه هيچ 
معامله اى با خــون آن بزرگوار نكرديم...». 
كاربران فضاى مجــازى هم در واكنش به 
اين پست توييترى براى چندمين بار در هفته هاى اخير، هشتگ #نجفى را در 
توييتر داغ كردند. در ادامه نمونه هايى از پيام هاى منتشر شده توسط كاربران را 
مى خوانيد: « فرارِ نجفى از قصاص جاى خوشحالى دارد نه ناراحتى! اين  جناح 
كه سابقاً كه از يك قاتل، مظلوم ساختند و از يك مقتول، مهدورالدم، فرداِى روز 
قصاص از نجفِى آدمكش يك بُت مى ساختند، يك شهيد! شهيدى كه به خاطر 
مقاومت در برابر فالن نهاد انقالبى، قربانى شد... اگه نجفى فقط يك بار كنترل 
خودش رو از دست داده بود و به ميترا استاد شليك كرده بود مى شد به دليل 
توصيه دين به بخشيدن، ازش گذشت ولى بعد از اون، با تهمت هايى كه به اون 

خانم زد، چندين بار ديگه هم اونو كشت».

منبع آمد نيوز كيست؟
پــس از اينكه مديــركل حقوقى وزارت 
اطالعات اعالم كرد: «حســن عباســى 
كه به جــرم نســبت دادن رابطه وزارت 
اطالعات با آمد نيوز دســتگير شده بود، 
دوران حبــس قطعى خود را مى گذراند» 
اين نظريه پرداز به يكى از سوژه هاى داغ 
توييتر فارســى تبديل شد. على قلهكى، 
فعال فضاى مجازى با انتقاد از سكوت رسانه ها در اين ماجرا در توييتر نوشته 
است: «روزنامه هاى جبهه انقالب ترجيح دادند در صفحه اول خودشان خبرى 
از بازداشت حسن عباسى نداشته باشند. درست است كه رويكرد اصالح طلبان 
را نقد مى كنيم ولى اين بى تفاوتى درباره بازداشت يك همفكر هم به خدا نوبر 
است! بُعِد اخالقى ماجرا به كنار، كاش كمى روحيه تشكيالتى داشتيم». يكى 
از كاربران هم نوشته است: « اگر حسن عباسى ادعاى خالف واقع كرده مثل 
بقيه محاكمه اش كنيد. اما اين سؤال رو هم جواب بديد آمدنيوز به چه منبعى 
وصله كه ده ها سند و فيلم و خبر منتشر مى كنه؟ چرا گزارش نمى ديد منابع 

خبرى آمدنيوز كيا هستن؟»

 محمد تربت زاده   داغ بحرين هنوز بر دل خيلى هايمان 
تازگــى مى كند. مرواريدى كه اگر 23 مرداد 1350 به 
طور رسمى از خاك كشــورمان جدا نشده بود، امروز 
خيلى بيشتر از اين ها در خليج فارس آقايى مى كرديم! 
تازه بماند منابع سرشار نفتى و منافع بى شمار اقتصادى 

كه احتماالً براى هميشه از جيبمان رفته اند.
جدايى بحرين از كشورمان ماجراى غريبى دارد. يعنى 
پيشينه اش برمى گردد به همان زمانى كه پرتغالى ها و 
هلندى هــا در آب هاى خليج فارس جوالن مى دادند، با 
شيخ هاى جنوبى روى هم مى ريختند و با قلدرى سند 
جزيره هــاى خليج فارس را مى زدند به نام خودشــان. 
بحرين بارها در زمان صفويه، زنديه، افشاريه و قاجاريه، 
رنگ شورش، جنگ داخلى و جدايى طلبى به خودش 
ديد اما ســلطه همه جانبه انگليسى ها در اين جزيره از 
ســال  1126 آغاز شد كه يكى از شيوخ عربستانى، با 
حمايت قواى نظامــى بريتانيا به بحرين حمله كرد و 

رسماً مدعى استقالل آن از ايران شد. 

  خاطر ملكه آزرده نشود
از همان روزى كه يكى از شــيوخ عربستان، بحرين را 
تصرف كرد، تا روزى كه محمدرضا پهلوى در دهلى نو 
به خبرنگاران گفت:«چنانچه مردم بحرين عالقه مند به 
الحاق به كشور من نباشند، ايران ادعاى ارضى خود را 
نسبت به اين جزيره پس خواهد گرفت... ايران به اراده 
و خواست مردم بحرين، در صورتى كه مورد شناسايى 
بين المللى نيز واقع شود، احترام خواهد گذاشت» ايران 
بر سر مالكيت بحرين با انگليس كشمكش داشت. يعنى 
تا پيش از آن تاريخ، مردم، مطبوعات و حتى خود شاه 
بى رحمانه به خاندان «آل خليفه» كه مدعى حاكميت 
بر بحريــن بود، مى تاختند و انگليس را هم طورى كه 
خاطر ملكه آزرده نشــود، كم و بيش مورد نوازش قرار 
مى دادنــد. از آن روز به بعد اما ورق برگشــت. بحرين 
يكباره به بى اهميت تريــن جزيره خليج فارس تبديل 
شد، نظر ساكنانش در اولويت قرار گرفت و سازمان ملل 
هم صالحيت رسيدگى به مناقشه ميان ايران و انگليس 

بر سر جزيره بحرين را پيدا كرد! 
 

  شعارهاى كادوپيچ شده
همــه چيز برمى گشــت به تغيير سياســت خارجى 
بريتانياى كبير. انگليسى ها كه سال ها با سياست هاى 
استعمارى مســتقيم، انواع و اقسام پايگاه هاى نظامى 
را در بحرين ســاخته بودند، سال 46 يكباره تصميم 
به خروج از خليج فارس گرفتند. دولت بريتانيا همان 
سال ال به الى شــعارهاى جورواجورى كه با ژست هاى 
آزادى خواهانه كادوپيچ مى شــدند، اعالم كرد تصميم 
گرفته بحرين را به دســت صاحبان اصلى اش بسپارد. 
كشور فدرال امارات عربى كه از 9 شيخ نشين از جمله 
امارات تشكيل مى شــد، طرح پيشنهادى انگليسى ها 
براى آغاز دوران جديد اســتعمار در خليج فارس بود. 
باتوجه به بيانيه شديداللحن اردشير زاهدى، وزير وقت 
امور خارجه و موضعگيرى هاى شخص شاه عليه طرح 
انگليس، هيچ كس فكرش را هم نمى كرد كه شــيخ 
بحرين چند ماه بعد نوشيدنى استقالل اين كشور را در 

تهران و همراه با شاه ايران نوش جان كند!
 

  كار به همه پرسى نرسيد
پس از سخنرانى جنجالى شاه در دهلى نو، نمايندگان 
بحرين براى مذاكره بر سر استقالل اين سرزمين وارد 

كشورمان شدند. هرچند بر اساس نتايج اين مذاكرات، 
قرار شــد همه پرسى تكليف بحرين را تعيين كند، اما 
اردشير زاهدى اعالم كرد: «پس از مطالعات الزم، دولت 
تصميم گرفت مســئوليت كسب تمايل باطنى و آمال 
واقعى مردم بحرين را به ســازمان ملل كه مورد قبول 

قاطبه ملل است واگذار نمايد».
نتيجه گزارش سازمان ملل از قبل معلوم بود، به همين 
خاطــر وقتى گزارش نماينده اعزامى اين ســازمان به 
بحرين در رسانه ها منتشر شد، هيچ كس تعجب نكرد. 
در بخشــى از متن گزارش ســازمان ملــل آمده بود: 
«جمعيت ايرانى بســيار ناچيزى كه از سطح فرهنگ 
باالترى برخوردارند خواهان پيوستن به ايران هستند، 
اما قاطبِه قريب به اتفاق سكنه بحرين جوياى تشكيل 

دولتى كامالً مستقل و عربى در آن جزيره هستند».
اعتــراض احــزاب و گروه هــاى مســتقل و توزيــع 
شب نامه هاى اعتراضى راه به جايى نبرد و طرح جدايى 
بحرين در مجلس شوراى ملى و پس از آن در مجلس 
سنا تصويب شــد تا بحرين كه يكى از راهبردى ترين 
جزاير خليج فارس به حساب مى آيد، به همين راحتى و 

براى هميشه از كشورمان جدا شود.

  رؤياهاى بلندپروازانه
جدا از دست هاى انگليسِى پشت پرده كه براى تأمين 
منافع اين كشور در خليج فارس، تقريباً نقش اصلى را 
در استقالل بحرين ايفا مى كردند، آن هايى كه دستى 
بر آتش تحليل رخدادهاى تاريخى دارند، داليل تغيير 
ناگهانى رويكرد پهلوى درقبال جزيره بحرين را در سه 

مورد خالصه مى كنند.
طبق نظريه نخست، كارشناس ها معتقدند محمدرضا 
شــاه با بخشيدن بحرين به خاندان آل خليفه در اصل 
بر سر اين جزيره قمار كرده است! قمارى كه اگر در آن 
پيروز مى شد، مى توانست تا ساليان سال با ژست هاى 
حقوق بشرى، پُز احترام به رأى مردم بحرين را بدهد و 
وجهه بين المللى درست و حسابى  براى خودش دست 
و پا كند. اما از آن طرف باخت بر سر قمار بحرين مثل 
يك لكه ننگ مى توانست تا صدها سال بعد در كارنامه 
سياسى پادشاه ايران باقى بماند و حيثيت و آبرويش را 
به باد دهد. اسداهللا علم دراين باره در خاطراتش نوشته 
است: «شاه به من گفت:حاال كه من و تو هستيم آيا فكر 
مى كنــى در آينده ما را خائن خواهند گفت يا چنانكه 
معتقدم و اغلب سياستمداران دنيا هم معتقدند، درباره 
من كه حاضر به حل مطلب بحرين شدم، خواهند گفت 
كار بزرگــى انجام داديم و اين منطقه از دنيا را از شــر 
كشــمكش هاى پوچ و بالنتيجه نفوذ كمونيسم نجات 

داديم؟»

  بحران اعراب منطقه
براســاس دومين نظريه، يكى از مشكالتى كه قرار بود 
با بخشــش بحرين به اعراب حل شــود، روابط تيره و 
تار با اعراب بود كه شــاه و اطرافيانش خيال مى كردند 
با پيشــكش بحرين به آل خليفه احتماالً رو به بهبود 
خواهد رفت. يعنى دقيقاً همان تصورى كه رضاخان را 
مجاب كرد بخش هايى از خاك كشــورمان را در قالب 
پيمان سعدآباد به تركيه و افغانستان و عراق بدهد. اين 
مورد را هم در ميان يادداشت هاى اسداهللا علم مى توان 
پيدا كرد؛ همان جايى كه مى نويسد: «بر فرض كه آن 
[بحرين] را به تصرف در مى آورديم، يك دردسر دائمى 
و كشمكش با جمعيت عرب آنجا، مضافاً به يك خرج 

دائمى و هميشــگى مى بود، زيرا كه ديگر نفت آنجا ته 
مى كشــد. براى هر نوع نگهــدارى آن بايد خرج كرد، 
اعم از مخارج نظامى و ادارى. بعد هم كشــمكش دائم 
با دنياى عرب كه براى حفظ ظاهر عربيت هم كه شده 
بايد با ما به مخالفت برمى خاستند. فقط يك راه براى 
تصرف بحرين مى توانستيم انتخاب كنيم: قطع كلى با 

دنياى عرب و اتحاد نظامى با اسرائيل».
آرزوى بهبود روابط با اعراب اما دقيقاً زمانى نقش بر آب 
شد كه پس از استقالل بحرين، كشورهاى عربى مدعى 
حاكميت بر جزاير سه گانه شدند و بحران ايران با اعراب 

منطقه وارد فاز تازه اى شد.

  آبنبات چوبى
خيلى ها مى گويند سومين هدف شاه كه تنها دستاورد 
استقالل بحرين هم محسوب مى شود، اعمال حاكميت 
بر جزاير سه گانه بود. البته طبق بعضى از اسناد تاريخى، 
جزاير سه گانه را هم نمى شود تحفه استقالل بحرين 
به حســاب آورد چون انگليســى ها براى راضى كردن 
محمدرضا شاه، از قبل وعده كوتاه كردن دست اعراب 
از جزاير سه گانه را به شاه داده بودند. يعنى اين جزاير 
در عمل آبنباتى بود كه انگليسى ها به دست محمدرضا 
دادند تا جزيره ارزشــمندى به نام بحرين را از چنگش 
درآورنــد. در صفحــه 62 جلد اول كتــاب «خاطرات 
اسداهللا علم» آمده است: «سفير انگليس امروز راغب تر 
از مالقــات قبلى بود كه حل مســئله بحريــن را به 
پيشنهادهاى مربوط به جزاير مرتبط سازد. خاطرنشان 
كرد كه اگر ايران به تأســيس فدراسيون امارات عربى 
كمك كند، در اين صورت ما (ايران) خواهيم توانست 
به دعوت و از جانب فدراســيون جزاير را تصرف كنيم، 

بى آنكه ترس از واكنش عرب ها داشته باشيم».
اما پس از جدايى بحرين از كشــورمان، زمانى كه شاه 
اعالم كرد جزاير سه گانه رسماً متعلق به ايران هستند، 
كشورهاى عربى به سردســتگى عراق، ادعاى ايران را 
رد كردنــد و انگليس هم بى خياِل آبنباتى كه دســت 
محمدرضا داده بود، پايش را از مناقشه بيرون كشيد تا 
شاه ايران مجبور شود براى اعمال حاكميتش بر جزاير 

سه گانه، به اين مناطق لشكركشى كند.

  از سفيدى گچ تا سياهى زغال
اينكه اگر بحرين امروز مال ما بود چه ها مى شــد را 
بگذاريد كنار. اينكه ميزان بهره بردارى از منابع نفتى 
بحرين در حوالى سال هاى 47 و 48 چيزى در حدود 
3 ميليون و 800 هزار تن بود را هم بى خيال! حتى به 
موقعيت سوق الجيشى اين جزيره و منابع آلومينيومى 
كه مى شــود با آن صنعت آلومينيــوم منطقه را در 
درست گرفت هم كارى نداريم. اما اينكه هنوز و پس 
از گذشــت حدود 50 سال از جدايى بحرين، بعضى 
از جريان هاى مجازى، شبكه هاى آن طرفى و كاربران 
فضاى مجازى از استقالل اين كشور حمايت كرده و 
پهلوى را در اين ماجرا تبرئه مى كنند، كمى حالمان 
را مى گيرد! راستش ياد مطالب روزنامه اطالعات در 
روزهاى پس از ســخنرانى شاه در دهلى نو مى افتيم. 
به خصــوص آن مقاله تاريخى كه در بخشــى از آن 
آمده بــود: «بحرين از نظر منابــع طبيعى وضعيت 
چشــمگيرى نــدارد... در اين ســرزمين، مثل ديگر 
شيخ نشين ها، كشاورزى وجود خارجى ندارد. از سير 
تا پياز و به قول معروف از سفيدى گچ تا سياهى زغال 

خود را از خارج وارد مى كنند»!

اين به جاى اون!
برخــى از خبرگزارى هــا: قيمت 
گوشت در دو هفته ارزان مى شود. 
برخى از همان خبرگزارى ها: قيمت 
برنج در روزهاى اخير تا 25 درصد 

افزايش يافته است.
كارشناســان معتقدند، زمانى كه تورم، 

ركود و ركود تورمى، دســت به يكى كرده و به ســاختار اقتصادى كشور حمله 
مى كنند، سياست «اين به جاى اون» از جمله تدبيرهاى اقتصادى است كه اجازه 
نمى دهد خداى ناكرده به يك يا چند جاى اقتصادمان شوك ناجور وارد شود. يعنى 
شما حساب كنيد اقتصادى كه در يكى دو سال اخير درگير تورم خدا درصدى بوده 
و قيمت همه چيز، هر روز باال رفته و مردم تازه دارند به باال رفتن قيمت ها عادت 
مى كنند، چه به ســرش مى آيد اگر يكباره چند خبرگزارى، از قول يك مسئول، 
قول بدهند كه گوشت در يكى دو هفته ارزان مى شود؟ آيا ساختارهاى اقتصادى با 
اين شوك از هم نمى پاشد؟ كارشناسان معتقدند در اين شرايط بايد بالفاصله چند 
مسئول و خبرگزارى پيدا شوند و تأييد كنند كه مثالً قيمت برنج 25 درصد گران 
شده اســت و خالصه اين به جاى اون! اين ها را از قول كارشناسان گفتيم تا اگر 
شما فقط يكى از دو خبر باال را شنيده ايد، بى دليل وقتتان را براى محاسبه اينكه 
آيا چلوگوشت، چلو كباب، شيشليك و... ارزان مى شود يا خير، تلف نكنيد. به لطف 
سياست و تدبير اقتصادى «اين به جاى اون»، قيمت همه غذاهاى گوشتى چلودار 

ثابت باقى مانده و كماكان من، شما و كارشناسان بايد به بوى آن ها اكتفا كنيم!

چند جرعه كتاب 
رقيه توسلى: متوليان كتاب همه را دعوت كرده اند به ميهمانى در كافه اى برزنتى.
از البه الى جمعيِت كتابخوان و نخوان كه مشغوِل پردازش اند، خودمان را مى رسانيم. 
عطر خوش كاغذ و انديشه، فضا را برداشته. با راهنمايى دوستان پا مى گذاريم وسط 
معركه... كتاب ها با روى گشاده توى قفسه ها ايستاده اند و به هر تازه واردى عرض 
ادب مى كنند... قطور و الجان و سرخ و سفيدشان. به وجد مى آيم و جمله استاد 
بى مقدمه يورتمه مى رود در سرم. مرد اديبى كه با ديدن بازيگرى غمگين گاهى 
به شوخى مى گفت: «باز ديشب فيلم هاى هاليوود ديده اى؟» ميزبان منو مى آورد... 
منوى كتاب و نوشــيدنى... دنيا چقدر زيبا مى شود وقتى مى بينى عده اى دور هم 
جمع شــده اند از گوهِر خواندن حرف بزنند. سر مى چرخانم و بى تعارف تمام سه 
ديوارى را از نظر مى گذرانم. كتاب ها برايم كافى اند؛ آخر با اين همه تدارك پُررنگ و 
لعاب و چرب و چيل ديگر ميلم به بهارنارنج و خاكشير و شربت زعفران نمى كشد! 
مرداد اســت. از آن مردادهاى قشــنگ كه رِزقت را انگار پُروپيمان نوشته خدا. از 
همان ها كه مى شود يك جورهايى ربطش داد به اقبال بلند. جانم برايتان بگويد كه 
در اين وانفسا، مجموعه اى جمعمان را جمع كرده تا درباره واجب ترين غذاى بشر، 
دوستانه گپ بزنيم در گوشه خيابان. حوالى ابرهايى كه دست و دلبازانه جلو اشعه 
ماوراء بنفش را گرفته اند. همه چى جور است اينجا. آقايى صفحاتى از «روزنامه سفر 
مازندران به روايت ناصرالدين شاه و اعتماد السلطنه» را روخوانى مى كند. كتاب هاى 
ســفارش داده شده را مى آورند برايمان و ايضاً شربت و برخورد شيرينشان را. بعد 
مديِر همه كتاب هاى استان، خوشامدگويى گرمى مى كند و مختصرى از طرح هاى 
عملياتى شان مى گويد. از كتابرانه، خوانش با كشاورزان و سالمندان، از معرفى كتاب 
در جمع مديران، دورهمِى كتابخوانان و از فروش كتاب توسط كودكان كار. در حيِن 
ميهمانِى كتاب هاى كادويى نمى دانم چه مى شود كه بى محابا جلوى اسب يورتمه 
رو ذهنم را مى گيرم و رو به استاد مى گويم: خودتان مالحظه بفرماييد... مى شود 
پس به داد كيفيت رســيد... مشكل از احساس مسئوليتى است كه گاهى وسط 
نيست... از حامى كه فرار مى كند... اصالً هاليوود، هاليوود است قله قاف كه نيست، 

حتماً فرهنگ و هنر را با درستكارى مى شود نجات داد.
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ورزش
فردى براى تمام پست هاى فدراسيون فوتبال 

فرمانروايى «ساكت»

برخورد زشت رئيس فدراسيون تكواندو 
با خبرنگاران در مشهد

پوالدگر: خسته ام نمى خواهم 
حرف بزنم!

گفت وگو با محمود غفارى كه جايزه فيلمساز اول را از آكادمى«  سينما سينما» گرفت

«شماره 17 سهيال» شكست نخورد، قربانى شد

يك كودتا، يك جالد
كشــور و تمدن «دزد واره اى» كه مى تواند هند و برمــه را غارت كند و در ايران 
بحران زده و پرآشوب پس از داستان مشروطيت، كودتاى موفق تدارك كند، مگر 
برايش استخدام چند استاد دانشگاه و باسواد و اهل قلم كه از «كودتا» تمجيد كنند 
و رضاخان و كودتايش را  نجات دهنده ايران از چنگال كهنه پرستى و عقب ماندگى 
معرفى كنند، سخت است؟ همان گونه كه در جهان تجارت و بانكدارى و اقتصاد، 
كسانى هستند كه با گرفتن دســتمزد فوق العاده «رقيب نشان شده» را در بازار 
و ارتباطات مالى، به جهنم ورشكســتگى پرت مى كنند، در جهان سياســت هم 
كارشناسان تحصيلكرده و بى وطنى هستند كه از سياست هاى منطقه اى قدرت هاى 
اســتعمارى و اســتكبارى دفاع مى كنند و از كارنامه آنان به عنوان بهترين دوره 
تاريخى ياد مى كنند.  اين دســته از كارشناسان و مورخان تالش مى كنند چهره 
سياه سياست هاى ضدميهنى و به ويژه كودتاى رضاخانى را چهره اى انسانى و همراه 
با نيازهاى ملت و پيش برنده فضاى كشور و جامعه به سوى «بهترين» و «بهروزى» 
جلوه دهند تا بدين ترتيب هم كودتا دوست داشتنى انگاشته شود و هم پشتيبانان 
و كارگردانان اصلى آن خيرخواه ملت ايران شــناخته و معرفى شــوند! چقدر و تا 
چــه اندازه يك آدم مى تواند روى وجدان ملى و شــخصيت ميهنى خويش خط 
قرمز بكشــد و اين همه جنايت را ناديده و ناشــنيده بداند و از كودتاگرى به نام 
رضاخان تمجيد كند و او را «خدمتگزار ميهن» بداند؟ شخصيتى سياسى و نظامى 
كه مى تواند در چهار ساعت، بيش از 4 هزار نفر از هموطنانش را از يك «مسجد» 
تاريخى و باشــكوه به كام مرگ بفرستد، اساساً مفهوم پيشرفت و حركت تاريخى 
جامعه را مى فهمد كه بخواهد براى آن دلسوزى و تالش كند؟ حتى اگر «رضاشاه» 
در يك جنگ كامالً ضدميهنى شــركت مى كرد و پس از محاصره لشكر دشمن 
مى توانســت 4 هزار نفر از سربازان آنان را در يك شب تيرباران كند، باز هم هيچ 
نظامى و افسر باشرفى در ميان نظاميان و ارتشيان پيدا نمى شد كه او را پيروز نبرد 
بشناسد و با دست پراحساس خويش، مدال پيروزى به سينه او بچسباند و سپس 
با احترام نظامى، او را مورد تحسين قرار دهد. آنچه اتفاق مى افتاد و قضاوت و بيان 
مى شد تنها يك كلمه بود ... جالد ... بى رحم و يا خونريز... زيرا، كشتن و نابودى 4 
هزار انسان، در يك زمان و در يك مكان جنايت جنگى است. مورخان بى بى سى 
و ســايت ها و رســانه هاى ضد ميهن، هيچ ترديد نكنند كه بر سينه  پركينه يك 
جالد ضد ميهن، هيچ مدالى نه مى چسبد و نه درخشش مى يابد. تنها و تنها يك 
كلمه است كه قضاوت مى شود و در گوش وجدان ميهن،مى نشيند و مى چرخد كه 

رضاشاه يك جالد بى رحم براى همه ايران بود.

1398

1440

از پشت پرده هاى جدايى بحرين از كشورمان چه مى دانيد؟

باختن مرواريد
سيامك نعمتى در گفت و گو با قدس:

با كالدرون
تهاجمى تر  شديم

 سيامك نعمتى در تيم برانكو آچار فرانسه 
بود و در هر پستى كه پرسپوليس با 
كمبود بازيكن روبه رو مى شد انجام 
وظيفه مى كــرد. از مهاجم تا دفاع 
راســت و وينگر چپ و راست بازى 
كرد و اتفاقاً گل هاى حساسى را هم 
به ثمر رساند. مثل گل به السد. براى 

فصل جديد هم به نظر 
كالدرون  مى رسد 

روى اين بازيكن 
ويژه اى  حساب 
باز كرده است. 
ميت  و مصد
او از ناحيه 
بينــى كه 
برخورد  در 
بــا مهدى 
به  شريفى 
وجود آمد ...

روزمره نگارى

تحليل و ته ديگ 

 سينا واحد

آن روزها

گفت وگو با محمود غفارى كه جايزه فيلمساز اول را از آكادمى«  سينما سينما» گرفتگفت وگو با محمود غفارى كه جايزه فيلمساز اول را از آكادمى«  سينما سينما» گرفتگفت وگو با محمود غفارى كه جايزه فيلمساز اول را از آكادمى«  سينما سينما» گرفتگفت وگو با محمود غفارى كه جايزه فيلمساز اول را از آكادمى«  سينما سينما» گرفتگفت وگو با محمود غفارى كه جايزه فيلمساز اول را از آكادمى«  سينما سينما» گرفتگفت وگو با محمود غفارى كه جايزه فيلمساز اول را از آكادمى«  سينما سينما» گرفتگفت وگو با محمود غفارى كه جايزه فيلمساز اول را از آكادمى«  سينما سينما» گرفت

 سهيال» شكست نخورد، قربانى شد سهيال» شكست نخورد، قربانى شد سهيال» شكست نخورد، قربانى شد سهيال» شكست نخورد، قربانى شد سهيال» شكست نخورد، قربانى شد سهيال» شكست نخورد، قربانى شد سهيال» شكست نخورد، قربانى شد سهيال» شكست نخورد، قربانى شد سهيال» شكست نخورد، قربانى شد سهيال» شكست نخورد، قربانى شد سهيال» شكست نخورد، قربانى شد سهيال» شكست نخورد، قربانى شد سهيال» شكست نخورد، قربانى شد
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سیامک نعمتی در گفت و گو با قدس:

با کالدرون تهاجمی تر شدیم
قلعه نویی:

  سپاهان بهتری می بینید

پریشیچ: به پیشنهاد بایرن مونیخ زیاد فکر نکردم
ورزش: خرید جدید باواریایی ها می گوید به پیشنهاد بایرن مونیخ خیلی فکر نکرده و 
سریع آن را پذیرفته است. ایوان پریشیچ بعد از انتقال از اینتر به بایرن مونیخ می گوید: 
»انتقال من به بایرن مونیخ پس از اتفاقاتــی که همه ما می دانیم )مصدومیت لروی 
سانه و منتفی شدن انتقال این بازیکن به جمع سرخپوشان مونیخی( خیلی سریع 
صورت گرفت. برای سانه هم آرزوی بهبودی سریع دارم. به پیشنهاد بایرن هم خیلی 
فکر نکردم؛ وقتی باشگاهی همچون بایرن مونیخ با شما تماس می گیرد، نمی توانید 

پاسخ منفی به آن بدهید.«

منچستریونایتد درهای خروج را به روی پوگبا بست
ورزش: باشگاه منچستریونایتد با هافبک فرانسوی خود درباره انتقالش به رئال مادرید 
در تابستان امسال اتمام حجت کرد. به نقل از نشریه آس، مدیران باشگاه منچستریونایتد 
هافبک فرانســوی این تیم، پل پوگبا را در خصوص عدم امکان انتقالش به رئال مادرید 
در تابستان سال جاری توجیه کرده و به او هشــدار داده اند که حتی در صورت دریافت 
پیشنهادی 200 میلیون یورویی از سوی تیم اسپانیایی، باز هم به فروش او رضایت نخواهند 
داد. پوگبا قبل از آغاز فصل جدید سرانجام به ســکوت خود درباره تمایلش برای ترک 
منچستریونایتد پایان داد و اعتراف کرد به دنبال تجربه چالشی جدید در لیگی جدید است.

اوورمارس: فن دبیک در آژاکس می ما ند
ورزش: مدیر ورزشی باشگاه آژاکس از محتمل ماندن هافبک هلندی مدنظر رئال مادرید 
در آمستردام خبر داد. مارک اوورمارس معتقد است: »من فکر می کنم که فن دبیک این 
فصل هم در کنار ما خواهد ماند. نمی  دانم تا پایان بازار چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد اما 
خیلی طول نخواهد کشــید که ما از آینده او مطمئن شویم. امیدوارم که همه چیز ختم 
به خیر شود. خودمان هم به دنبال جذب بازیکن جدیدی نیستیم.« باشگاه رئال مادرید 
تا 11 شــهریور که پایان مهلت خرید بازیکن در اسپانیاست، فرصت دارد فن دبیک را از 
آژاکس بخرد، بازیکنی که اخیراً تمایل سفیدپوشان مادرید به خرید او را تأیید کرده است.

موجی: زالتان بدنی مانند رونالدو دارد
ورزش: مدیر اجرایی پیشین باشــگاه یوونتوس معتقد است: زالتان ابراهیموویچ با 
وجود سن باالیش هنوز می تواند در ســری A بازی کند و او را با برنده پنج توپ طال 
مقایســه کرد. لوچانو موجی می گوید: زالتان بدن بیولوژیکی دارد که این اجازه را به 
او می دهد تا حتی در این سن بهترین باشد، درست مانند کریستیانو رونالدو. ایبرا هر 
جایی که می رود بذر پیروزی را می کارد، حتی  در آمریــکا! حتی اگر او به فیورنتینا 
بپیوندد، این برای بازیکنان جوان این تیم شگفت انگیز خواهد بود، چون می توانند از 
ابراهیموویچ چیزهایی یاد بگیرند که حتی سرمربی تیم هم نمی تواند به آن ها یاد بدهد.

ورزش: مسابقات پرش با اسب استان خراسان رضوی با 
قهرمانی جواد امامی در رده بزرگساالن به پایان رسید. 
در این مسابقات که به میزبانی باشگاه ارشاد برگزار شد 
ســوارکاران در چهار رده نونهاالن با حضور 9 شــرکت 
کننده، نوجوانان با 14 شــرکت کننده، مالکین با 16 و 
بزرگساالن با 10 شرکت کننده، در سه روز با یکدیگر به 

رقابت پرداختند. 
درهمین رابطه رامین چرمچی، دبیر هیئت سوارکاری 
استان خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: 
نقطه قوت این رقابت ها حضور پرتعداد سوارکاران در رده 
نونهاالن و نوجوانان بود که نشان می دهد سرمایه گذاری 
خوبی در باشــگاه ها در رده های پایه انجام شده است 
و می توان امیدوار بود که با این پشــتوانه ســوارکاری 
خراســان رضوی بتواند در آینــده ای نزدیک از حضور 
این ســوارکاران در رده های باشگاهی و ملی بیشترین 

بهره را ببرد. 
وی افزود: برای این رقابت ها ناظرانی از فدراســیون در 
مسابقات حاضر بودند که سطح کیفی رقابت ها را زیر نظر 

داشتند و تأیید کردند رقابت ها کیفیت باالیی داشت.
دبیر هیئت سوارکاری با اشاره به اینکه رده بزرگساالن 
در دو راند در روز نخست و یک راند در فینال برگزار شد 
افزود: برای رده بزرگســاالن در این مسابقات در دو راند 
نخست رده B1 با ارتفاع 135 و برای فینال ارتفاع 140 
معادل B بزرگســاالن در نظر گرفته شده بود که سبب 

جذابیت و باال رفتن سطح رقابت ها شده بود.
چرمچی در پاسخ به پرسشــی مبنی بر حضور تیم های 
خراسان رضوی در لیگ برتر امسال گفت: متأسفانه به 
دلیل مشکالتی که سال قبل در برگزاری مرحله پایانی 
ایجاد شد ظاهراً فدراسیون برنامه ای برای برگزاری این 
رقابت ها ندارد و این اتفاق خوبی نیست چرا که انگیزه های 

سوارکاران به خصوص در شهرستان ها را کم می کند. وی 
در پایان گفت: با آمادگی که از ســوارکاران در مسابقات 
استانی دیدیم خوشــبختانه این آمادگی را داریم که هر 
زمان فدراسیون اعالم کند تیم استان را روانه مسابقات 
لیگ برتر کنیم و از عناوین ســال قبل دفاع کنیم. نتایج 

کامل مسابقات به شرح زیر است:

در رده C نونهاالن
علیرضا بخشي سوار بر ایننا از باشــگاه ساالر خراسان، 
علي کیان اکبري سوار بر توفان از باشگاه سوران و محمد 
امین روحاني سوار بر غزل از باشگاه ساالر خراسان نفرات 

برتر شدند.

در رده C نوجوانان
امیر عباس عنبري همراه با آبتین از باشگاه سوران، هانیه 
داوودي همراه با فري جا از باشگاه حسام و حسام حلمي 

همراه با فایتر از باشگاه حسام اول تا سوم شدند.

در رده O2 مالكين
هانیه مقدم سوار بر بوالین از باشــگاه سوران اول شد و 
حسین معدنیان ســوار بر ویت اندسي از باشگاه سوران 
و اشکان افشارزاده سوار بر آلیشیا از باشگاه ویراسب در 

رده های بعدی ایستادند.

در رده B بزرگساالن)راند سوم-فينال(
قهرمانی به جواد امامي با اســب کوچین گرل از باشگاه 

سوران رسید. 
مقداد عسگري با اسب فبیلیوس از باشگاه ارشاد دوم شد 
و فربد فیالبي با اســب گلوما اس بي از باشگاه حسام در 

جایگاه سوم ایستاد.

دبیر هیئت سوارکاری خراسان رضوی در گفت و گو با قدس:

ليگ در تقویم فدراسيون نيست

گزارش کوتاه

برخورد زشت رئیس فدراسیون تکواندو 
با خبرنگاران در مشهد

پوالدگر: خسته ام نمی خواهم حرف بزنم!
سینا حسینی: مدیران وزارت ورزش و رؤسای فدراسیون های ورزشی چند 
روز پیش به بهانه روز خبرنگار با ژســت های مختلف مدعی شدند که برای 
آگاه سازی افکارعمومی بایستی همیشه پاسخگوی خبرنگاران باشیم و با 
احترام به پرسش های آن ها پاسخ دهیم اما به نظر می آید این شعار فریبنده 
برای زمانی است که مدیران و مســئوالن مقابل لنز دوربین های تلویزیونی 
قرار می گیرند و در واقعیت چنین قاعده ای اســتوار نیست از این رو آن ها 
مجازند برابر میل و سلیقه خود به هر شکلی که دوست داشتند با خبرنگاران 
رفتار کننــد. نمونه بارز این رفتــار را می توان در رفتار رئیس فدراســیون 
تکواندو در حاشیه برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت تکواندو خراسان رضوی 
مشاهده کرد. محمد پوالدگر که صبح روز چهارشنبه برای شرکت در مجمع 
انتخاباتی هیئت خراســان رضوی در اداره کل ورزش و جوانان حضور پیدا 
کرده بود، دقایقی پس از آن که خطاب به اعضای مجمع گفت: وظیفه داریم 
در راســتای اعتالی ورزش تکواندو اخالق مدارانه با مسائل رفتار کنیم و از 
قضاوت زودهنگام درباره افراد پرهیز کنیم، وقتی با درخواست خبرنگاران 
برای مصاحبه رو به رو شد با لحنی زشت و دور از انتظار گفت: دلیلی ندارد 

که مصاحبه کنم!
در اینکه پوالدگر حدس می زد با پرسش های چالشی رو به رو شود، به همین 
خاطر تن به مصاحبه نداد تردیدی نیســت اما از وزارت ورزش و جوانان و 
اداره کل روابط عمومی آن وزارتخانه که دائماً بر طبل اطالع رسانی صحیح 
می کوبند و تالش می کنند فضای موجود در ورزش ایران را به گونه ای نشان 
دهند که همه چیز گل و بلبل است، انتظار می رود به مدیران فدراسیون ها 
و مسئوالن ورزش این نکته را گوشزد کند که خبرنگاران این حق و وظیفه 
اجتماعی را دارند از مسئوالن ســؤال بپرسند و منطقی نیست در روزهایی 
که همه ژست پاسخگویی به اهالی رســانه را به خود می گیرند این گونه به 

خبرنگاران و نمایندگان رسانه های گروهی بی احترامی شود.

حمید رضا خداشناس: هفته هشــتم لیگ برتر 
فوتسال کشورمان عصر امروز با انجام سه دیدار آغاز 
می شود و سایر بازی ها فردا برگزار خواهد شد. این 
در حالی است که بازی آذرخش بندرعباس با مس 
سونگون به دلیل حضور نماینده کشورمان در جام 
باشگاه های آســیا به وقتی دیگر موکول شد. اما در 
مهم ترین بازی امروز گیتی پسند صدرنشین میزبان 
شهروند ساری است. شاگردان حمید بی غم که حاال 
به ثبات رسیده اند و با 14 امتیاز بر جایگاه نخست 
جــدول تکیه زده انــد در بازی امــروز و در حضور 
تماشاگرانشــان برای حفظ صدر بایــد به پیروزی 
برسند؛ چرا که سن ایچ، سوهان محمد سیما و حتی 
فرش آرا منتظر لغزش این تیم اصفهانی هســتند تا 

به صدر برسند.

تقابل 6 امتيازی در قم
بدون شک حساس ترین بازی این هفته در قم و بین 
تیم های ســوم و چهارم جدول برگزار خواهد شــد. 
فرش آرای مشهد که با 11 امتیاز در رده سوم جدول 
قرار گرفته به قم ســفر کرده تا مقابل سوهان محمد 
سیمای 13 امتیازی قرار بگیرد. بدون شک با توجه به 
فاصله کم امتیازی بین این دو تیم سه امتیاز این بازی 
برای هر دو تیم بسیار مهم است و تساوی به کار هیچ 
یک از این تیم ها نخواهد آمد. شاگردان مرتضایی اگر 
بتوانند بر حریف خود غلبه کنند با 14 امتیاز باالتر از 
سوهان محمد سیما قرار می گیرند و حتی در صورت 

نتیجه نگرفتن سن ایچ در مقابل مقاومت البرز، می 
توانند خود را به رده دوم جدول برســانند. از سوی 
دیگر همین اتفاق ممکن است برای تیم قمی بیفتد 
و با غلبه بر فرش آرا در پایان دیدارهای این هفته به 
رده دوم جدول صعود کند. آنچه باید به آن اشاره کرد 
این اســت که فرش آرا خاطره خوشی از سفر به قم و 
رویارویی با سوهان محمد سیما ندارد؛ چرا که فصل 
پیش در پلی آف لیگ برتر با شکســت برابر این تیم 
قمی از صعود به نیمه نهایی بازمانــد و حاال به امید 
جبران آن بازی و صعود به رده های باالتر پای به این 

میدان می گذارد.  

برنامه بازی ها
پنجشنبه 24 مرداد 1398
گیتی پسند  - شهروند ساری  

- هایپرشهر شاهین شهر   حفاری اهواز 
شاهین کرمانشاه - اهورا بهبهان  

جمعه 25 مرداد 1398
ارژن شیراز - ستارگان ورامین  

سوهان محمد سیما قم - فرش آرا
مقاومت البرز - سن ایچ ساوه

فردا شب آغاز فصل جدید اللیگا با دیدار آبی  و اناری  پوشان مقابل بیلبائو

فصل نو، بارسلونای نو!
امیرمحمد سلطان پور: رقابت های لیگ دسته نخست باشگاه های 
اسپانیا )اللیگا( در فصل 2019/20 جمعه شب از ساعت 23:30 
با دیدار دو تیم بارسلونا و اتلتیک بیلبائو در ورزشگاه سن مامس 
در ایالت باسک آغاز خواهد شد. بسیاری معتقدند تالش بارسلونا 
برای این فصل بیشتر بر روی قهرمانی در اروپا متمرکز است، تا از 
هم پاشیدگی بازی برگشت مقابل لیورپول در آنفیلد را جبران کنند. 
برای کسب این مهم کاتاالن ها، دو ستاره یعنی آنتوان گریزمان و 
فرانکی دی یونگ را به نیوکمپ آورده و امیدوارند تا پایان پنجره نقل 
 وانتقاالت تابستانی، نیمار را نیز دوباره »به خانه« بازگردانند. با اینکه 
کمتر کسی است که می تواند جرئت داشته باشد که بر روی تیمی به 
جز بارسا برای قهرمانی اللیگا شرط   بندی کند، اما با نگاه به تیم جوان 
شده اتلتیکومادرید آن ها را نیز بی گمان باید در میان مدعیان قرار 
دهیم. رئال مادرید هم با تمام کابوس های فصل گذشته آماده است 
تا دوباره با زیدان به روند خوب خود برگردد. البته آن ها در بازی های 
پیش فصل خوب کار نکردند اما بسیاری از پایتخت نشینان معتقدند 
که با شروع فصل می توان دوباره روی آن ها حساب باز کرد. به بهانه 
بازی حساس فردا شب بیلبائو و بارسلونا، شاید زمان مناسبی باشد تا 

به ترکیب آبی  واناری  پوشان نگاهی دقیق تر بیندازیم:

دروازه بانان
شکی نیســت که مارک آندره ترشــتگن دروازه بان شماره یک 
بارسا برای فصل آینده خواهد بود. این ُگلر آلمانی یکی از بهترین 
دروازه بانان حال حاضر جهان بوده و توانایی باالیش در شروع حمله 
از عقب زمین برای تیم والورده می تواند یکی از نقاط مثبت بارسا 

برای دفاع از عنوان قهرمانی خود باشد. کاسپر سیلسن در چند فصل 
گذشته به عنوان دروازه بان دوم برای آبی  واناری پوشان بسیار خوب 
کار کرد اما این فصل ترجیح داد که به والنسیا برود تا در آنجا شماره 
یک باشد. »نتو« دروازه بان فصل گذشته والنسیا نیز مسیر مخالف را 
طی کرده و راهی نیوکمپ شده و با اینکه به تازگی بر روی مچ دست 
آسیب  دیده خود عمل جراحی انجام داده اما می تواند در بازی های 

جام حذفی از دروازه بارسلونا محافظت کند.

مدافعان
تنها کسی که می تواند از حضور ثابت خود در خط دفاع بارسا برای 
فصل بعد خیالش راحت باشد جرارد پیکه است. زوج دیگر او در 
دفاع مرکزی از بین اومتیتی و لنگلت انتخاب خواهد شــد. برای 
مدافعان گوش شانس جوردی آلبا برای تصاحب پست دفاع چپ 
و همین طور نلسون سمدو برای دفاع راست از همه بیشتر است 
اما سرجی روبرتو و موســی واگه سنگالی 20 ساله آماده هستند 
تا جانشین آن ها شوند. بارسلونا به تازگی جونیور فیرپو را نیز برای 

ذخیره آلبا از بتیس خریداری کرده است.

هافبک ها
در این پست بارسلونا از تعداد زیادی بازیکن برخوردار است و احتماالً 
تالش خواهد کرد تا دو هفته دیگر که پنجره نقل  وانتقاالت باز است 
دو تا از آن ها را به فروش برساند. بوسکتس، فرانکی دی یونگ، آرتور، 
سرجی روبرتو که بیشتر برای هافبک تا دفاع روی او حساب می شود و 
کارلس آلنیا بی گمان در باشگاه خواهند ماند اما والورده بدش نمی آید 

که کوتینیو و رافینیا تیم را ترک کنند. همچنین از بین ویدال و ایوان 
راکیتیچ یکی ممکن است بارسلون را ترک کند. دی یونگ خرید 75 
میلیون یورویی بارســا، در پیش فصل نیز درخشید تا از همین حاال 
بوسکتس را برای پست هافبک دفاعی به مبارزه بطلبد؛ البته نباید 
فراموش کنیم که او می تواند جلوتر نیز بــازی کند. آلنیا نیز پس از 
درخشش در پیش  فصل امیدوار است بازی های بیشتری را در پیراهن 
بارسا تجربه کند و آرتور نیز احتماالً فیکس خواهد بود. والورده همیشه 
دوست داشته که از یک هافبک جنگنده در میانه میدان استفاده کند که 
قبالً این وظیفه به عهده پائولینیو بوده و به تازگی بر روی دوش راکیتیچ 
و ویدال افتاده است. البته به نظر می رسد او در استایل بارسا تغییراتی به 
وجود آورده و می خواهد با دید هجومی تری تیمش را به میدان بفرستد.

مهاجمان
اگر بارســلونا بتواند نیما را به این تیم برگردانــد، والورده تمامی 
تاکتیک های در ذهن کنونی خود را دچار تغییر خواهد کرد اما با این 
چهار بازیکنی که اکنون حضور دارند تالش می کند تا بهترین ها را 

برای سه پست هجومی خود انتخاب کند. کاپیتان مسی، خرید جدید 
یعنی گریزمان، بال پرسرعتی مثل دمبله و مهاجم کشنده ای مثل 
سوآرز این بازیکنان هستند. مسی به دلیل مصدومیت بی گمان بازی 
فردا شب را از دست خواهد داد اما از همین حاال پست مهاجم راست 
برای او ضمانت شده و البته آزادی برای حرکت در میان خطوط را نیز 
کامالً دارا می باشد. سوآرز و گریزمان هر دو می توانند در نوک حمله 
قرار بگیرند و گریزمان و دمبله هر دو می توانند به عنوان مهاجم چپ 
بازی کنند. پیش بینی می شود خرید 120 میلیون یورویی بارسا در 
بیشتر مسابقات از ابتدا در ترکیب قرار داشته باشد. به خصوص اینکه 
سوآرز با 33 سال سن به سال های پایانی فوتبال خود نزدیک می شود 
و آن طراوت گذشته را ندارد. البته اگر این ستاره اروگوئه ای در اوج 
و سالم باشد به هیچ عنوان نمی توان او را نیمکت نشین کرد. عثمان 
دمبله هم با وجود تمام استعدادهایش دو فصل بی ثبات را در بارسلون 
گذرانده است اما یک هفته قبل از شروع پیش فصل آبی و اناری پوشان 
به صورت شخصی تمرینات خود را آغاز کرده تا نشان دهد برخالف 

گذشته از نظر ذهنی آماده مبارزه برای جایگاهش است.

مهاجم معروف توگویی با بازنشر پست اینستاگرامی 
باشــگاه تراکتور تبریز در اســتوری خود، به هر چه 
شعله ورتر شدن شایعات پیرامون انتقالش به این تیم 
افزود. امانوئل آدبایور 35 ساله که دوران اوج فوتبال 
وی را در بین سال های 2006 تا 2009 در آرسنال به خاطر 
داریم و البته سابقه بازی در تیم های منچسترسیتی، 
تاتنهام و رئال مادرید را نیــز در کارنامه دارد، همین 
تابستان از باشاکشهر، نایب قهرمان سوپرلیگ ترکیه 

جدا شد و اکنون به تراکتور بسیار نزدیک شده است.

هافبک ســابق باشــگاه اســتقالل تهران در پستی 
اینســتاگرامی به خداحافظی میالد میداوودی از دنیای 
فوتبال واکنش نشان داد. مجتبی جباری با انتشار عکسی 
از هم تیمی ســابقش در پست خود خطاب به میداوودی 
می گوید: »میدونی چقدر فوتبالتو دوســت داشتم و چه 
حیف اون مصدومیت لعنتی که من بیشتر از همه باهاش 
آشنام، نذاشت میالد میداوودی اعجوبه وار فوتبالش را 
دنبال کنه. حال خوش ضربه ایســتگاهی بازی با ملوان 

پررنگ تو خاطرمه«.

مجتبی جباریامانوئل آدبایور
مدیر رســانه ای جدید باشگاه پرســپولیس در استوری 
اینســتاگرامش به صحبت های سرمربی سپاهان واکنش 
نشــان داد. بعد از آنکه امیر قلعه نویی مقصر مصدومیت 
حادثه های مسابقات پرسپولیس و سپاهان در فصل گذشته را 
خود هواداران قرمزپوش دانسته، علیرضا اشرف در استوری 
خود خطاب به قلعه نویی، مقصر همه حوادث را سپاهانی ها 
لقب داده و می گوید: »برخی آقایان در این باشگاه نه تنها به 
خاطر این بی اخالقی ها عذرخواهی نکرده بلکه در مصاحبه 

خود دست پیش گرفته و خود را مظلوم جلوه می دهند.«

حساب رسمی اینستاگرام لیگ قهرمانان باشگاه های 
اروپا، در یکی از اســتوری های خود صحنه های انسان 
دوستانه زیبایی از محمد صالح ستاره باشگاه لیورپول 
منتشر کرده است. بعد از برگزاری آخرین تمرین سرخ 
پوشان مرسی ساید در استانبول پیش از بازی دیشب 
سوپرجام باشگاه های اروپا بین دو تیم لیورپول و چلسی، 
محمد صالح در زمین باقی ماند و با معلوالن عالقه مند به 
خود به بازی پرداخت که صحنه های پاس کاری با یکی از 

این معلوالن بسیار تاثیرگذار بود.

لیگ قهرمانان اروپاعلیرضا اشرف

هفته هشتم لیگ برتر فوتسال

تقابل 6 امتيازی »فرش آرا« در قم

ضد  حمله

آزمون در فهرست تأثیرگذارترین 
مسلمانان روسیه

ورزش: پژوهش های مرتبط با Business Online فهرســت 
100 مســلمان تأثیرگذار در روســیه را اعالم کرد که نام سردار 
آزمون مهاجــم ایرانی تیم زنیــت در رده ۸2 این فهرســت قرار 
دارد.راویل عین الدین، رهبر مسلمانان فدراسیون روسیه در رده 
نخســت قرار دارد. مینتیمر شایمییف، نخســتین رئیس جمهور 
تاتارســتان در رده دوم و حبیب نورماگمــدوف مبارز UFC در 
رده سوم است.رستم مینیخانوف، سیاستمدار و رمضان قدیروف، 
رئیس جمهور جمهوری خودمختار چچن در رده بعدی قرار دارند. 
سردار آزمون بعد از درخشــش در نیم فصل دوم فصل قبل لیگ 
روســیه، در فصل جاری در پنج بازی موفق شده است 2 گل و 2 

پاس گل ثبت کند.

دروازه بان برزیلی
جایگزین محمدی در گیتی پسند

ورزش: باشگاه گیتی پســند اصفهان یک دروازه بان برزیلی را به جای 
سپهر محمدی جذب کرد. پس از جدایی سپهر محمدی از تیم فوتسال 
گیتی پســند اصفهان و مذاکراتش با چند تیم اســپانیایی و روسی، 
مسئوالن این باشگاه یک دروازه بان برزیلی جذب کردند.آلکس فالکون، 
دروازه بان 29 ساله اهل کشور برزیل، بازیکنی است که به ایران آمده و 

در تست های پزشکی تیم گیتی پسند شرکت کرد.

دروازه بان گل گهر 
برای حضور در استقالل رضایت نامه گرفت

ورزش: دروازه بان تیــم فوتبال گل  گهر ســیرجان قراردادش با 
این تیم را فسخ کرد. حســین پورحمیدی، دروازه بان تیم فوتبال 
گل گهر ســیرجان که به تازگی با عقد قراردادی از تیم اســتقالل 
خوزستان راهی این تیم شــده بود، قراردادش را با تیم سیرجانی 

فسخ کرد.
گفته می شود پورحمیدی با مسئوالن باشگاه استقالل برای حضور در 
این تیم به توافق رسیده و قرار اســت روزهای آینده به طور رسمی به 

این تیم بپیوندند.

ادامه ماجرای چک های »پِسته ای« 
در باشگاه استقالل

ورزش: چند روز پیش باشــگاه اســتقالل برای پرداخت درصدی از 
مطالبات بازیکنان خــود، چکی به آن ها داد و اعــالم کرد که یک ماه 
دیگر موعد پاس شدن این چک ها خواهد بود. نکته قابل توجه، صدور 
چک از طرف شرکت پســته کاران کرمان بود که موجب تعجب شد. 
اینکه آیا قرار است این شرکت اصاًل وجود خارجی دارد یا نه )چرا که با 
جست وجو در اینترنت نام چنین شرکتی به چشم نمی خورد( یا اینکه 
موضوع چیز دیگری است. خبرهایی نیز به گوش رسید مبنی بر اینکه 
شخصی که عضو هیئت امنای آکادمی اســتقالل بوده و از چند سال 
پیش به باشگاه نزدیک شده است، چک ها را به صورت شخصی از طرف 
شرکت مذکور صادر کرده است. هرچند این شخص که دوست نداشت 
نامش فاش شود، در واکنش به این موضوع به تسنیم گفت: چک های 
صادر شــده ارتباطی به من ندارد. من عضو کمیته اقتصادی و هیئت 
امنای آکادمی باشگاه استقالل هســتم. از طرفی، عضو انجمن پسته 
ایران نیز هستم و در کرمان باغ پسته دارم، اما چک هایی که به بازیکنان 

استقالل داده اند، ارتباطی به من ندارد.

یک رسانه برزیلی خبر داد
حضور قطعی براندائو در پرسپولیس

ورزش: به نقل از سایت برزیلی opopular، جونیور براندائو، مهاجم 
تیم لودوگورتس بلغارستان به تیم پرسپولیس پیوست. او دیروز به ایران 
سفر کرده تا بعد از انجام معاینات پزشکی قرارداد خود را با این تیم امضا 
کند.مبلغ این قرارداد رســانه ای و اعالم نشــده ولی حضور براندائو در 
پرسپولیس قطعی است.مهاجم برزیلی نیز در صحبت هایی با رسانه ها 
اعالم کرد که قرارداد خود را با تیم گویاس در کشورش لغو کرده تا بتواند 
راهی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس شود که از تیم های صاحب نام در 

آسیاست.

راهیابی مس سونگون 
به نیمه نهایی باشگاه های آسیا 

ورزش: تیم فوتسال مس سونگون ورزقان مدافع عنوان قهرمانی جام 
باشگاه های فوتسال آسیا با برتری مقابل بانک بیروت لبنان راهی مرحله 
بعد شد. نماینده ایران در این رقابت ها دیروز در مرحله یک چهارم نهایی 
به مصاف بانک بیروت لبنان رفت که این دیدار در پایان وقت های قانونی 
با تساوی 2 بر 2  به پایان رسید.در وقت اضافه این مس سونگون بود که 
گل برتری را وارد دروازه حریف کرد تا راهی مرحله نیمه نهایی شــود. 
مهدی جاوید )2 گل( و فرهاد فخیم گل های مس را در این دیدار وارد 

دروازه حریف کردند. 

میزبانی شهرخودرو در بجنورد؟
ورزش: ورزشــگاه امام رضا )ع( به علت نصب نشــدن گیت ورودی 
هواداران نمی تواند میزبان بازی های لیگ برتر باشد هر چند ممکن 
است تا قبل از هفته دوم لیگ این ورزشــگاه صاحب گیت شود.تیم 
شهر خودرو در هفته دوم لیگ برتر میزبان شاهین شهرداری بوشهر 
است و سازمان لیگ اعالم کرده محل برگزاری این مسابقه متعاقبا 
اعالم خواهد شد. نماینده مشهد در لیگ برتر در نظر دارد در صورت 
آماده نشدن گیت های ورودی ورزشگاه امام رضا )ع(، در بجنورد یا 

تهران میزبان حریف خود باشد.

برنامه مسابقات فوتبال لیگ برتر فوتبال کشور
پنجشنبه 31 مرداد 98

پرسپولیس تهران - پارس جنوبی جم – ساعت 19:10 
گل گهرسیرجان – نساجی مازندران– ساعت 19:45 
نفت مسجد سلیمان – تراکتورتبریز – ساعت 20:15 

ذوب آهن اصفهان- سایپا تهران – ساعت 20:15 

  جمعه اول شهریور 98
ماشین سازی تبریز-  استقالل تهران – ساعت 1۸ 
پیکان تهران- شهر خودرو مشهد – ساعت 19:10 

شاهین شهرداری بوشهر – فوالد مبارکه سپاهان – ساعت 20:15 
فوالد خوزستان-  صنعت نفت آبادان– ساعت 20:15 

منهای فوتبال

حسن یزدانی آسیب دید
ورزش: در هنگام تمرینات تیم ملی کشتی آزاد، حسن یزدانی پرامیدترین 
کشتی گیر ایران در مسابقات جهانی 2019 از ناحیه صورت آسیب دید و از 
ناحیه چانه دچار پارگی شد. چندین بخیه بر چانه یزدانی نقش بست،  اما او 

مشکلی برای ادامه تمریناتش در اردوی جاری نخواهد داشت.
مسابقات جهانی 2019 قزاقســتان از 23 تا 31 شــهریور ماه در شهر 
نورسلطان برگزار می شود. تیم ملی آزاد ایران سال گذشته در رده ششمی 
جهان قرار گرفته بود که رقابت های امسال برای کسب سهمیه المپیک 

2020 توکیو نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

آغاز سی و دومین دوره لیگ برتر هندبال مردان 
ورزش: سی و دومین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور 
در بخش مردان با حضور قطعی 10 تیم در تیرماه سال جاری قرعه کشی 
شد. تیم های سربداران سبزوار، نیروی زمینی شهید شاملی کازرون، فوالد 
مبارکه سپاهان، ذوب آهن اصفهان، آلومینیوم اراک، نفت و گاز گچساران، 
فراز بام خائیز دهدشت، ستارگان دشتستان، زاگرس اسالم آباد غرب و 
زغال سنگ طبس 10 تیم حاضر در این دوره از لیگ هستند. برنامه هفته 

نخست لیگ برتر به این شرح است :
پنجشنبه 24 مردادماه 

 سربداران سبزوار - نیروی زمینی شهید شاملی کازرون 
آلومینیوم اراک - فوالد مبارکه سپاهان اصفهان

نفت و گاز گچساران - فراز بام خائیز دهدشت
جمعه 25 مرداد ماه 

ستارگان دشتستان - ذوب آهن اصفهان
زاگرس اسالم آباد - زغال سنگ طبس

رئیس فدراسیون ووشو: 
تکرار نایب قهرمانی آسیا اتفاق خوبی است

ورزش: رئیس فدراسیون ووشو گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
اگر بتوانیم نایب قهرمانی آسیا در دوره گذشته را تکرار کنیم اتفاق خوبی 

رخ خواهد داد.
مهدی علی نژاد در خصوص برگزاری مراسم روز جهانی ووشو همزمان با 
عید سعید قربان در میدان آزادی اظهار داشت: حدود دو سال پیش در 
جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی ووشو در کازان روسیه تصمیم 
گرفتیم برای گسترش ووشو در دنیا و معرفی این رشته به مردم، یک روز را 

به عنوان روز جهانی ووشو قرار بدهیم. 
رئیس فدراسیون ووشو در پاسخ به این پرسش که احتمال تکرار عنوان 
قهرمانی تیم های پایه در آخرین دوره مسابقات قهرمانی جهان در آسیا 
وجود خواهد داشت، گفت: هر مسابقه شرایط خاص خود را دارد و فکر 
می کنم با توجه به بحث های داوری شرایط مسابقات آسیایی از جهانی 
برای ما سخت تر است. تمام قدرت های دنیا نیز در آسیا حضور دارند، اما 
در مسابقات جهانی داوری های بهتری داریم اما اینجا فضا بسته تر است و 

معموالً کار در آسیا سخت تر است.

داورزنی: اگر برای والیبال بیایم، استعفا می دهم
ورزش: معاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان گفت: درحال 
حاضر تصمیم ندارم که برای والیبال بیایم و اگر بیایم، استعفا خواهم داد. 
محمدرضا داورزنی در مورد اینکه در مورد زمان انتخابات والیبال شما باید 
تعیین کنید یا خیر، گفت؟ اصالً این طور نیست. مهم شهریور ماه زمان آغاز 

ثبت نام است و پس از تأیید صالحیت انتخابات برگزار می شود.
وی در مورد عملکرد والیبال گفت: پیش بینی کارشناسان این بود که شانس 
کمی برای صعود به المپیک در انتخابی داریم اما امیدوار به کسب سهمیه 
بودیم تا با جوانان خود در جام ملت ها شرکت کنیم که نشد. امیدواریم 

حضور در المپیک مداوم باشد.

درآمد 86 میلیون دالری فدرر
 از تبلیغات در یک سال

ورزش: چند روز پیش راجر فدرر 3۸ ساله شد و در حال حاضر مشخص 
نیست چه زمانی دوران موفقش به پایان خواهد رسید. بر اساس اعالم مجله 
فوربس فدرر از یکم ژانویه 201۸ تا 12 ماه بعد تنها از طریق تبلیغات ۸6 
میلیون دالر )77 میلیون یورو( بدست آورد. فدرر در طول دوران بازی اش 
از برند نایکی استفاده می کرد اما ناگهان در میان تعجب همگان چند ماه 

پیش اعالم کرد با برند یونیکلو همکاری می کند.  
سایت »مانی کنترل« همه اسپانسرهایی که از تصویر فدرر بهره می برند را 
معرفی کرد. برند ژاپنی یونیکلو قراردادی 10 ساله با تنیسور سوییسی بست 
و قرار است سالیانه 30 میلیون دالر به او بپردازد. با این توافق درآمد فدرر 

نسبت به  قراردادش با نایکی سه برابر شد.

برترین های لیگ دوچرخه سواری جاده 
معرفی شدند

ورزش: مرحله دوم لیگ برتر جاده آقایان در تهران آغاز شد و 50 دوچرخه 
سوار از 11 تیم در دو بخش اســتقامت جاده و تایم تریل انفرادی با هم 
رقابت کردند. در روز نخست و در بخش استقامت جاده رکابزنان مسیر 
140 کیلومتری فازدو چیتگر را پیمودند که در پایان علی اصغر موسی زاده 
از پیشگامان کویر یزد، محمد گنج خانلو از فوالد مبارکه اصفهان، حمید 

پورهاشم از باالبان چابهار به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
مسابقات لیگ برتر جاده با رقابت در بخش تایم تریل انفرادی در کمربندی 

شمالی فرودگاه امام خمینی )ره( برگزار شد.
در این مسابقه،20 رکابزن در قالب دو گروه 10 تیمی به رقابت پرداختند 

که در پایان نفرات برتر مشخص شدند.
نفرنخست: امیرحسین جمشیدیان از فوالد مبارکه سپاهان 

نفردوم: بهنام آرین از فوالد مبارکه سپاهان 
نفرسوم: محمد رجبلو از پیشگامان کویر یزد 

رئیس هیئت تکواندو پرحاشیه انتخاب شد
غیبت13 کاندیدا در مجمع خراسان رضوی

ورزش: در پایان مجمع انتخاباتی هیئت تکواندو خراسان رضوی، رئیس 
پیشین این هیئت برای چهار سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

این مجمع که قرار بود 22 مردادماه برگزار شود، به دلیل اعتراض کاندیداها 
به روند انتخاب اعضای مجمع، ورود استانداری و وزارت ورزش به موضوع، با 
یک روز تأخیر دیروز برگزار شد و در نهایت حسین حسین زاده با کسب 14 
رأی از مجموع 17 رأی به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت تکواندو 

استان انتخاب شد.
برای حضور در این انتخابات 16 نفر کاندیدا شــده بودند که 13 نفر در 
اعتراض به نحوه برگزاری و اطالع رسانی آن در انتخابات شرکت نکردند. 

یک کاندیدا که برادر رئیس قبلی بود انصراف داد.

ورزش: محمدرضا ساکت بعد از اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان از دبیرکلی فدراسیون فوتبال کنار رفت و انتظار 
می رفت حاشیه های دوران حضور او در این جایگاه به نوعی 
تمام شــود اما ظاهرا پایان دبیرکلی، آغازی برای مدیرکلی 
ساکت در فوتبال کشور بوده به شکلی که حاال رد پای او در 
تمامی بخش ها، ارکان و کمیته های مختلف فدراسیون به 

وضوح دیده می شود.

دبيرکل غير قانونی
ســاکت دیگر دبیرکل فدراسیون نیســت و به صورت غیر 
قانونی ابراهیم شکوری، معاون سابق ساکت در این جایگاه 
نشسته و با گذشت 9 ماه در یک تخلف کامال روشن و آشکار به 
فعالیتش و همچنین تایید و امضای تمام اسناد مالی و غیرمالی 
به صورت مستمر ادامه می دهد. تردیدی وجود ندارد که این 
کار غیرقانونی تنها با این هدف استمرار یافته که همچنان نفوذ 
دبیرکل پیشین در این جایگاه حفظ شود چرا که کنار رفتن 
شکوری و ورود یک دبیرکل جدید طبیعتا قدرت و اختیارات 

ساکت را در این بخش محدود می کند.

سازمان تيم های ملی روی هوا
سازمان تیم های ملی مدت هاســت که بعد از رفتن ساکت 
رئیسی ندارد اما عدم انتخاب رئیس هم با هدف حفظ اختیارات 
ساکت ادامه پیدا می کند چرا که مربیان تیم های ملی بارها در 
رده های مختلف بر این نکته تاکید داشته اند که در خصوص 
اردوها، برنامه های آماده ســازی، انتخاب دستیاران و حتی 
امضای قرارداد با ساکت دیدار و گفت وگو می کنند *»تور پِک« 
ریاست مرکز ملی فوتبال دیگر سمتی است که رسما و قانونا در 
اختیار دبیرکل سابق قرار ندارد اما عمال این محمدرضا ساکت 
است که بر صندلی این مرکز نشسته، میهمانان را به بازدید از 
بخش های مختلف آن خصوصا »تور پِک« دعوت می کند، با 
آن ها به طبقات مختلف، َسری می زند به گونه ای که در نگاه 

جامعه فوتبال عمال رئیس مرکز ملی هم کسی نیست به جز 
بازنشسته کثیرالمشاغل این فدراسیون. 

سرپرست تيم ملی فوتبال
مدیر و سرپرست تیم ملی فوتبال دیگر سمتی است که به 
شکل رسمی و قانونی در اختیار ساکت قرار دارد، او تمامی 
مراحل مذاکره با ویلموتس را طی کرد، در فرودگاه به استقبال 
سرمربی جدید رفت و رسما در کنار او روی نیمکت تیم ملی 
فوتبال می نشیند تا هدفی که در زمان سرمربیگری کی روش 
داشته و البته با توجه به مخالفت سرمربی پرتغالی نمی توانست 

به راحتی به آن دست یابد، محقق شود.

نفوذ در فوتبال ساحلی و فوتسال
جالب اینجاست که دایره نفوذ و سیطره دبیرکل سابق با وجود 
تمامی مشاغل متعددی که در اختیار دارد تنها به فوتبال ختم 
نمی شود و ساکت به اعمال نفوذ در فوتبال ساحلی و فوتسال 
هم عالقه مند است. محمد حسن انصاری فرد اما ظاهرا تنها 
صدای مخالف در برابر این تمامیت خواهی ها بود که انتصاب 
رسمی ساکت در کمیته فنی فوتســال و فوتبال ساحلی را 
نپذیرفت و با استعفایش به این وضعیت عجیب و بی سابقه 

واکنش نشان داد.
بر کسی پوشیده نیست که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
به هیچ فردی به اندازه ساکت اعتماد  ندارد و به همین دلیل هم 
همه جا سعی می کند از ساکت استفاده کند اما مگر یک نفر 
چقدر می تواند برای این همه کار انرژی و توان بگذارد؟ یعنی 
در مجموعه فدراسیون فوتبال کسی نیست که تاج به او اعتماد 

داشته باشد؟ 
ظاهرا اجــرای قانون بازنشســتگی بیــش از آنکه موجب 
محدودسازی نفوذ و فعالیت بازنشستگان شده باشد یک مدیر 
بازنشسته را در فوتبال تبدیل به رئیس مطلق فدراسیون کرده 

تا آنجا که در تمامی بخش ها و حوزه ها نفوذ کامل دارد.

حمیدرضا عرب: سیامک نعمتی در تیم برانکو آچار فرانسه بود 
و در هر پستی که پرسپولیس با کمبود بازیکن روبه رو می شد 
انجام وظیفه می کرد. از مهاجم تا دفاع راست و وینگر چپ و 
راست بازی کرد و اتفاقاً گل های حساسی را هم به ثمر رساند. 
مثل گل به السد. برای فصل جدید هم به نظر می رسد کالدرون 
روی این بازیکن حساب ویژه ای باز کرده است. مصدومیت او 
از ناحیه بینی که در برخورد با مهدی شریفی به وجود آمد او 
را از تمرینات دور کرد. در بازگشت این بازیکن به تمرینات با او 

گفت و گویی انجام دادیم که در زیر می خوانید.

  مصدومیت بد موقعی را پشت سر گذاشتی. کارت 
برای رسیدن به ترکیب سخت شده است؟

بله تمرینات پیش فصل را تا حدودی از دست دادم و حاال باید 
تالش کنم تا خودم را به موقع به بقیه بچه ها برسانم.

  االن کامالً بهبود پیدا کردی؟
بله مشکلی نیست و در تمرینات گروهی شرکت می کنم.

  مهدی شریفی هم تو را مصدوم کرد و هم خودش از 
تیم جدا شد. از او ناراحتی؟

نه اصالً. فوتبال همین است. مهدی رفیق من است و از قصد 
این کار را نکرد و بعد هم چند بار از من عذرخواهی کرد. جایش 
در تیم خالی است و برایش در تیم جدیدش آرزوی موفقیت 

می کنم.

  فکر می کنی امسال هم آچار فرانسه تیم باشی؟
سال قبل پنجره نقل و انتقاالت تیم بسته بود و کالً 14 تا بازیکن 
داشتیم و من هرکجا آقای برانکو الزم می دانست بازی می کردم. 
امسال اما اوضاع تیم از لحاظ بازیکنی عالی است و در پست های 
مختلف دو تا بازیکن تخصصی خوب داریم. من هم امیدوارم 
امسال بتوانم در پســت خودم عملکرد خوبی داشته باشم و 

هواداران از من راضی باشند.

  نظرت در مورد جدایی برانکو چیست؟
من از کار با آقای برانکو خیلی چیزها یاد گرفتم. ایشان 
مربی بین المللی و بزرگی اســت که توانست افتخارات 
تکرارنشدنی برای پرسپولیس بیاورد. از جدایی ایشان 
شوکه شــدم. اما فوتبال همین اســت. همه مربیان و 

بازیکنان در حال جا به جایی هستند. 

  کار کردن با کالدرون را چگونه می بینی؟
سبک کاری آقای کالدرون متفاوت است. در تمرینات جنب و 

جوش فوق العاده ای دارند و با انگیزه باال ما را تمرین می دهند. 
ایشان روی کارهای تهاجمی تأکید دارد و من فکر می کنم 

هواداران شاهد بازی های زیبایی از پرسپولیس خواهند بود.

  این یعنی پرسپولیس می تواند قهرمان شود؟
ببینید کار ما با توجه به سه قهرمانی پشت سر هم خیلی 
سخت است چون همه حریفان می آیند تا جلو ما را برای 
چهارمین قهرمانی بگیرند. با این حال امســال هم هدف 

نخست ما قهرمانی است و در این راه تمام 
تیم انگیزه خوبی دارند.

  جزو بازیکنانی بــودی که به 
راحتی تمدید کردی. مطالبات شما 

پرداخت شده؟
من با باشگاه قرارداد داشتم و بعد از 

مذاکرات بــا مدیرعامل برای دو 
سال دیگر قراردادم را تمدید 
کــردم. در پرســپولیس به 
افتخارات زیادی دست پیدا 
کردم و ماندم تــا دینم را ادا 

کنم. مطالبــات را هم در 
تــالش هســتند که 

پرداخت کنند و از 
این بابت مشکلی 

نیست.

  شــما با منشا 
دوستان صمیمی 

بودید از او خبر 
ندارید؟

نتوانســت بنا به متأســفانه منشا 
کیفیت باالیش را دالیــل مختلفی 
نمایش بگــذارد. در پرسپولیس به 
اســتقالل رفــت از زمانــی کــه به 
از او ندارم. همین قدر دیگر خبر چندانی 

می دانم که در امارات 
فوتبالــش را ادامــه 

می دهد.

ورزش: سرمربی تیم فوتبال ســپاهان با بیان اینکه همه 
دســتگاه ها او را به خاطر صحبت هایش احضار می کنند، 
گفت: هر روز برای ما نامه می آیــد، اما نمی دانم چرا آقایان 
در قبال اتفاقاتی که در کشور می افتد، سکوت می کنند. از 
حسن زاده رئیس کمیته انضباطی سوالی دارم. 100 هزار 
نفر به من فحش ناموس دادند، اگر خوب است، این ها را به 
شما )حسن زاده( تقدیم می کنم! من خویشتنداری کردم، 

اما مرا جریمه و محروم کردند.

کدام قانون
قلعه نویی که با رادیو ورزش گفت وگو می کرد، خاطرنشان کرد: 
چرا باید اجازه دهند حکم بازی پرسپولیس - سپاهان پس از 
دو قهرمانی اعالم شود؟ مرا به خاطر صحبت هایم به همه جا 
احضار کردند که چرا حــرف حق می زنم. حتی آنجاهایی که 
نباید اسم آن را ببریم. آقای حسن زاده! خودت و خانواده ات را 
جای من و خانواده ام بگذار. 100 هزار نفر به من توهین کردند 
و من خویشتنداری کردم. تیم ما را در اصفهان 9 نفره کردند 
که سلیمانی پس از بازی از من تشکر کرد، اما حسن زاده 

ما را جریمه و محروم کرد. این چه قانون و دینی است؟

خارجی های با کيفيت
قلعه نویی درخصوص بازیکنان خارجی بی کیفیتی که وارد 
ایران شده اند، گفت: اعتقاد دارم در همه عرصه ها باید ارتباط 
با دانش دنیا داشته باشیم، تکنولوژی جهان را بدانیم و آن ها به 
کشورمان بیایند. فوتبال هم از این موضوع جدا نیست، اما وقتی 

دالر از 3 هزار تومان می شود 1۸ هزار تومان، باشگاه های ما با این 
مشکالت بازیکنان باکیفیت می آورند. کشورهای حوزه خلیج 
فارس اما بازیکنان 14 میلیون یورو می گیرند. البته ما در این چند 
سال هر بازیکن خارجی آوردیم، جواب داده است. وی درباره 
نحوه انتخاب بازیکنان خارجی برای تیم های خود خاطرنشان 
کرد: گروهی داریم و می گوییم در این پست بازیکن می خواهیم. 
حدود 100 فیلم بازیکن می آورند که ما پس از بررسی آن ها به 
پنج بازیکن می رسیم. مثالً ابراهیم توره را چند باشگاه نخواست، 
اما به سپاهان آمد و سپس به موناکوی فرانسه رفت. به کی روش 
استنلی اجازه ندادند که 6 هفته نخست لیگ برتر به میدان برود. 
آن هم به خاطر یک قانون من درآوردی که مانند قانون سقف 
قرارداد بود. باید اجازه دهیم مربیان بر اساس افکار تاکتیکی خود 
بازیکن بیاورند. سرمربی سپاهان در پاسخ به این پرسش که چه 
افرادی مقصر جذب بازیکنان خارجی هستند، گفت: هر بازیکنی 
که می آید، دلیل نمی شود که حتماً جواب دهد. مربیان بر اساس 
افکار تاکتیکی خود بازیکن می گیرند و عملکرد بازیکن هم به 

افکار مربی و برخورد او با بازیکن برمی گردد. 

شرایط روحی بهتر
قلعه نویی درمورد شرایط تیم فوتبال سپاهان در لیگ نوزدهم 
اظهار داشت: خدا را شکر شــاکله تیم را حفظ کردیم. برخی 
بازیکنان مانند سیاوش یزدانی و مهرداد محمدی از جمع ما جدا 
شدند و توانستیم سریع بازیکنان جایگزینی جذب کنیم. تیم ما 
نسبت به سال گذشته از لحاظ اعتماد به نفس و شرایط روحی و 

فنی باکیفیت تر است. با این حال یکی 
دو مشکل داریم. 

   وی با انتقاد از اینکه زمان آغاز 
لیگ برتر فوتبال نامشخص بود، 
گفت: کارمان را بر اساس زمان 
آغاز لیگ که قباًل اعالم شده 

بود، شروع کردیم. پیش 
از آغاز مسابقات 

معمــوالً به 
6 هفتــه 

آماده سازی 
نیاز داریم، اما االن 

وارد هفتــه دهــم 
شده ایم و بازیکنان 
ما از لحــاظ روحی 
و روانی فرسایشــی 
شده اند. مدت زیادی 
تمریــن کردیم و من 
هم به بازیکنانم فقط 
مرخصی استاندارد دادم. 
با این وجود فکر می کنم 
تیم ما نسبت به لیگ برتر 
سال گذشــته، شرایط 

بهتری دارد.

فردی برای تمام پست های فدراسیون فوتبال

فرمانروایی »ساکت«
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فرهنگ و هنر

خبر

شهاب حسينى به حواشى جدا شدنش
 از «شكرستان» پاسخ داد

مهر: شهاب حسينى از دليل خود 
براى نبود صدايش در فصل جديد 

«شكرستان» سخن گفت.
شــهاب حســينى، راوى فصــل 
جديــد در مجموعــه پويانمايى 
«شكرستان» بود كه نوروز از شبكه 

«نسيم» پخش شــد و قرار بود روايت فصل هاى بعدى اين مجموعه را نيز 
برعهده داشــته باشد. با شــروع فصل جديد اين برنامه در ايام عيد قربان تا 
غدير، روايت مجموعه توسط على همت موميوند پيشكسوت دوبله انجام شد. 
اين اتفاق حاشــيه هايى را رقم زد و برخى در فضاى مجازى غيبت شــهاب 
حســينى در اين فصل را به ترجيح حضور او در پروژه اى در خارج از كشور 
مرتبط دانستند. شهاب حسينى اما با انتشار متنى در صفحه اينستاگرام خود 
از همكارى با اين مجموعه در فصل هاى بعدى خبر داد كه متن آن را در زير 

مى خوانيد: «دوستان و هموطنان گرامى سالم و عرض احترام.
علت بعضى از خبرسازى هاى غيرواقعى و انگيزه هاى پشت آن بر بنده روشن 
نيســت. در خصوص عدم ادامه همكارى بنــده كوچك با مجموعه جذاب 
خالقانه و ديدنى شكرستان به تهيه كنندگى دوست و همكار عزيز و صميمى 
آقاى مســعود صفوى صرفاً به دليل عدم هماهنگى زمانى و شرايط فشرده  
كارى بنده در خارج از ايران اتفاق افتاده كه برخالف خواست قلبى طرفين 
رقم خورده؛ چرا كه شخصاً از عالقه مندان به اين مجموعه هستم. ان شاءاهللا 
بعــد از اتمام پروژه هاى كارى در خارج از كشــور براى رفع دلتنگى و انجام 
پروژه هايى طبق قرارهاى قبلى در ايران هميشه عزيز خواهم بود. ان شاءاهللا، 
به شرط بقا. آمين». محمدرحيم ليوانى، مدير مركز پويانمايى «صبا» هم روز 
گذشته ضمن تكذيب حاشيه ها، بر ادامه همكارى شهاب حسينى با انيميشن 

«شكرستان» در فصل هاى بعدى تأكيد كرده بود.

رهبر گروه ُكر «شهر تهران» مطرح كرد
مظلوميت موسيقى كالسيك در برابر پاپ

ايســنا: گروه ُكر «شهر تهران» 
قرار است 25 مرداد ماه گزيده اى 
از ترانه هاى نوستالژيك بين المللى 
سال هاى 1970 تا 2010 ميالدى 
را در تاالر وحدت روى صحنه ببرد. 
در همين راســتا مهدى قاسمى، 

رهبر اركســتر كه از ســال 1378 اين گروه را تأسيس كرده، درباره جايگاه 
كنونى موسيقى كرال در ايران گفت: خوشبختانه ديد و شناخت مردم نسبت 
به اين سبك از موسيقى رو به بهبود است. در سال 78 كه اين گروه را تشكيل 
داديم، به جز ما تنها دو گروه ُكر ديگر در تهران فعاليت داشــت كه دولتى 
بودند. يكى از آن ها وابســته به صداوسيما و ديگرى وابسته به تاالر وحدت 
بود. در آن زمان گروه هاى ُكر ديگرى به سبك ما تشكيل شده بود كه عمر 
طوالنى نداشتند و پس از يكى دوتا كنسرت منحل مى شدند. ولى در حال 
حاضر حداقل چهار يا پنج گروه ُكر ثابت و خوب در تهران داريم كه هر كدام 
جايگاه و سبك  خود را پيدا كرده اند. وقتى گروه هاى ُكرى كه در چند ساله 
اخير اضافه شده اند، ثابت مانده  و منحل نشده اند، مى توان گفت كه مخاطب 

خود را دارند و اگر مخاطب نداشتند، تشكيل نمى شدند و پايدار نمى ماندند.
وى در ادامه به توجه بيشترى كه نسبت به موسيقى پاپ در كشور وجود دارد، 
اشاره كرد و گفت: موسيقى كالسيك در ايران نسبت به موسيقى پاپ دچار 
مظلوميت است. به عنوان نمونه كنسرت يك بند مطرح پاپ را در مقايسه 
با يك گروه موسيقى كالســيك خيلى خوب كه داراى نوازندگان حرفه اى  
است، در نظر بگيريد. در نتيجه خواهيد ديد كه به داليل فرهنگى و اجتماعى 

مختلف همه بليت  هاى كنسرت پاپ به فروش خواهند رسيد.
قاسمى در پايان درباره برنامه كارى آينده گروه «ُكر تهران» گفت: يك آلبوم 
در دست تهيه داريم كه آثار آهنگسازان معاصر ايرانى همانند احمد پژمان، 
محمدسعيد شريفيان، امير اســالمى و... را در آن كار كرده ايم. در زمستان 
اواســط دى ماه نيز احتماالً براى دو شب در تاالر وحدت اجرا كنيم. سبك 
اين كنسرتمان كالسيك خواهد بود و يك قطعه از بتهوون را همراه با اركستر 
در آن اجرا خواهيم كرد. همچنين يك قطعه از يك آهنگساز قرن بيستمى 

انگليسى و احتماالً يك قطعه ايرانى نيز با ُكر و اركستر اجرا كنيم.

فيلم هاى سيما در سالروز بازگشت آزادگان
«بوى  ســيما:  عمومى  روابط 
پيراهن يوسف»، «پرواز در شب»، 
«آواز گنجشــك ها»، «راه آبــى 
ابريشم» و ... از فيلم هايى است كه 
در تعطيالت پايانى اين هفته و به 
مناسبت سالروز بازگشت آزادگان 

به ميهن روى آنتن شبكه هاى سيما خواهد رفت.
فيلم سينمايى «پرواز در شب» به كارگردانى رسول مالقلى پور،  امروز  ساعت 
23 از شبكه يك سيما پخش خواهد شد.  فيلم تلويزيونى «ترانه آتش» به 
كارگردانى روح اهللا سهرابى،  فردا ساعت 16 از شبكه يك سيما پخش خواهد 
شــد. موضوع اين فيلم تالش براى خودكفايى ساخت توربين هاى بزرگ در 
صنعت نفت و بومى ســازى اين صنعت پيچيده است. حميد لواليى، جعفر 
دهقان، محمد كاسبى و شهرزاد عبدالمجيد در فيلم تلويزيونى «ترانه آتش» 
هنرنمايى كرده اند. فيلم ســينمايى «برج مراقبت ديوانه» ،  فردا 40 دقيقه 
بامداد و فيلم ســينمايى «نبرد خرگوشى»، فردا ساعت 8 از شبكه دو سيما 
پخش خواهند شد. همچنين فيلم سينمايى «شكار گوزن دم سفيد»،  فردا 
ســاعت 17 از شبكه دو ســيما پخش خواهد شد.  فيلم سينمايى «پليس 
فروشگاه» به كارگردانى استيو كار،  امروز  ساعت 10 از شبكه سه سيما پخش 
مى شود. فيلم سينمايى «نجات در آسمان خراش»  امروز ساعت 16 از شبكه 
سه سيما پخش خواهد شد. فيلم سينمايى «فوالد خونين»  فردا 30 دقيقه 
بامداد از شبكه سه سيما پخش مى شود. فيلم سينمايى «اخراجى هاى 2» به 
كارگردانى مســعود ده نمكى،  فردا ساعت 14:30 از شبكه سه سيما پخش 
مى شود.  فيلم سينمايى «بوى پيراهن يوسف» به كارگردانى ابراهيم حاتمى 
كيا ،  فردا ساعت 19 از شبكه سه سيما پخش مى شود. نيكى كريمى، على 
نصيريان و جعفر دهقان در فيلم سينمايى «بوى پيراهن يوسف» هنرنمايى 
كرده اند. فيلم سينمايى «اوركا نهنگ قاتل» به كارگردانى ميكائيل اندرسون، 

 امروز  ساعت 10:30 از شبكه چهار سيما روى آنتن مى رود. 
فيلم سينمايى «آواز گنجشك ها» به كارگردانى مجيد مجيدى،  امروز  ساعت 
21 از شــبكه چهار سيما روى آنتن مى رود. فيلم سينمايى «ماهى بزرگ» 
به كارگردانى تيم برتون،  فردا ســاعت 21 از شبكه چهار روى آنتن مى رود.  
همچنين فيلم سينمايى «راه آبى ابريشم» به كارگردانى محمدرضا بزرگ نيا، 
 فردا ساعت 17 از شبكه افق پخش خواهد شد. در اين فيلم  مرحوم عزت اهللا 
انتظامــى، بهرام رادان، داريوش ارجمند، رضا كيانيان، پگاه آهنگرانى و پيام 

دهكردى در اين فيلم هنرنمايى كرده اند.

 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل  چندى پيش 
دوميــن دوره آكادمى  سينماســينما بــا اعالم 
برگزيدگان به كار خود پايان داد و فيلم «شــماره 
17 سهيال» توانست جايزه بهترين فيلمساز اولى 
را براى محمود غفارى و بهترين بازيگر زن را براى 
زهرا داوودنژاد به ارمغان بياورد. نخســتين فيلم 
غفارى كه روى پرده نقره اى ســينماهاى كشور 
نقش بست، «شــماره 17 سهيال» روايت  كننده 
داستان دخترى ميانسال و در آستانه 40 سالگى 
است كه زمان ازدواج او به تأخير افتاده و با توجه 
به مشكل ژنتيكى كه دارد در تالش است هر چه 

سريع تر ازدواج كند تا بچه دار شود.
غفارى در اين فيلم نگاهــى متفاوت به ماجراى 
تجرد دختران و باال رفتن ســن ازدواجشان دارد، 
نگاهى واقع گرا كه البته به مذاق عده اى هم خوش 
نيامده، اما بخشــى از واقعيت هاى جامعه امروز را 
بازگو مى كند. به بهانه دو جايزه اى كه اين فيلم در 
دومين آكادمى  سينماسينما گرفته است با محمود 
غفارى، كارگردان اين فيلم كه اين روزها مشغول 
توليد فيلم جديدش اســت، گفت و گو كرديم كه 

مى خوانيد. 

 جايزه بهترين فيلمســاز اول آكادمى  
سينماسينما براى فيلم «شماره 17 سهيال» 
به شما تعلق گرفت، چرا اين فيلم در زمان 
اكرانش، فروش خوبى نداشــت و در گيشه 

شكست خورد؟
فيلم «شماره17ســهيال» به ايــن دليل اكران 
شد كه سال گذشته شروع بازى هاى مقدماتى 
جــام جهانى فوتبال همزمان شــد بــا اكران 
فيلم هاى جديد ســرگروه هاى سينمايى و قرار 
بود فيلم هزارپا اكران شــود ولــى چون اين 
زمان به خاطر فضاى فوتبالى كشــور، بدترين 
زمان براى اكران بود و حتى در ســينماها هم 
فوتبال نمايش مى دادند، پس تصميم گرفتند 
كه اكران هزارپــا را دو هفته عقب بيندازند و 
يك فيلم از فيلم هايى كه در غير اين شــرايط 
امكان اكــران ندارد را در اين دو هفته نمايش 
دهند تا سرگروه بى فيلم نماند و اين دو هفته  
لعنتى براى ســينما هم طى شــود، حاال چه 
فيلمــى  بهتر از يك فيلم بى صاحِب مســتقل 
مثل «شماره 17 سهيال» كه هم از ّشر اكرانش 
راحت مى شــوند و هم منتى بر ســر سينماى 
مســتقل مى گذارند كه اين جور فيلم ها را هم 
اكران كرديم. ما هم چاره اى نداريم چون ســر 
بريده شدن بهتر از تلف شدن است. حاال شما 
اسمش را مى گذاريد شكست ولى من مى گويم 

قربانى.

 فروش دلسرد كننده فيلم شما با وجود 
اينكه فيلم خوبى هم بود، روى توليد كارهاى 

بعدى تان اثر گذاشته است؟
نه، ســينمايى كه ما عاشــقش شده ايم ربطى 

به فروش ندارد. من فيلم كم هزينه مى ســازم 
كه در هر صــورت پولش را طى زمان از طرق 
مختلف نمايــش برگرداند. ســينما يك وجه 
ديگر هم جز گيشه، فروش و كاسبى دارد . اگر 
اين نگاه شــما به ســينما غالب بود كه تاريخ 
ســينمايى وجود نداشت چون تاريخ سينما را 
كيفيت فيلم ها مى سازند نه ارقام فروش. البته 
كه فروش باالى يك فيلم خيلى خوب اســت 
ولــى دليل كافى براى خــوب و موفق بودنش 

نيست.

 به نظر شــما چه عوامل ديگرى به جز 
زمان بد اكران در فروش يك فيلم اجتماعى 
مؤثر است، اينكه فيلم هاى اجتماعى معموالً 
توليدشان كم هزينه تر است يا كمتر سراغ 
سوپراســتارها مى روند روى فروش آن ها 

تأثيرگذار است؟
ببينيــد ما نبايــد اجازه دهيم فــروش باالى 
يكسرى فيلم هاى پرهزينه و وابسته به اقتصاد 
كالن ســينما روى اعتماد بــه نفس فيلم هاى 

كوچك و كامًال فرهنگى تأثير بگذارد. 
اينجا هر كســى بايــد كار خــودش را انجام 
دهد من اگر مى خواســتم به گيشــه فكر كنم 
هنرپيشــه  اصلــى ام را ايــن طــورى انتخاب 
ســينماى  در  فروش  ســرانجام  نمى كــردم. 
حرفه اى يكسرى فاكتورهايى دارد. من ترجيح 
دادم كــه يــك فيلم كوچك بــا بودجه 200 
ميليون تومانى بسازم ولى تنها و تنها به فيلمم 
فكر كنــم و عناصر زائــد را از روند توليد آن 

حذف كنم به همين دليل است كه فيلم بعد از 
سه سال هنوز زنده  است و دارد ديده مى شود 
آن هــم در كنــار فيلم هايى كــه هزينه هاى 
ميلياردى داشــته اند . براى من اين شكل كار 
كردن ارزشمند تر است. اين يك انتخاب است 

براى لذت بردن از شغلم.

 پرداختن به مســئله تجــرد دختران، 
از  برخى ســينماگران  كه  بوده  موضوعى 
زواياى نگاه خودشــان بــه آن پرداختند 
ولى شما نگاهى متفاوت به ماجرا داشتيد، 
دخترى معلق در ميان استقالل و وابستگى 
كه هم بايد با خودش و نيازهايش بجنگد و 
هم با نگاه مردم و جامعه، واكنش ها نسبت به 

خلق چنين شخصيت و موقعيتى در فيلمتان 
چه بود؟

واكنش ها معموالً در پســت ها و نظراتى است 
كه در شبكه هاى اجتماعى منتشر مى شود، اگر 
پيگيرى كرده باشيد نظرات عموماً مثبت بوده 
اســت البته برخى هم كه فيلم را توهين آميز 
مى دانســتند، وجه طنز فيلم را متوجه نشده 
بودند كه قطعاً با گذشــت زمــان آن ها هم با 

فيلم همراه مى شوند.

 فيلم شــما بيش از اينكه قصه گو باشد، 
تالشــى براى خلق يك موقعيت آشنا در 
شرايط كنونى كشــورمان است. چرا خلق 
موقعيت برايتان بيش از قصه اهميت داشت؟

فيلم  ها معموالً يا موقعيت محورند يا داســتان 
محور، اما فيلم هاى موقعيت محور هم شــيوه  
روايت داســتانى خود را دارند كه به دليل نگاه 
منحصر به فرد و غير كليشــه اى، اين تلقى از 
آن هــا به وجود مى آيد كه داســتان ندارند اما 
مگر مى شود شما درباره  دخترى كه در آستانه  
40 ســالگى است و دنبال ارضاى نياز خودش، 
فيلم بســازيد و داســتان تعريــف نكنيد. اين 
موقعيت براى يك دختر، خوِد داســتان است، 
داستان از اين ناب تر؟ فقط مشكلش اين است 
كه كليشه اى رفتار نكرده چون ممكن بود لوده 

و سطحى از آب دربيايد. 

 درباره انتخاب زهرا داوودنژاد براى نقش 
اول فيلم، چه شد كه سراغ اين بازيگر رفتيد 

و فكر مى كرديد كه از پس نقش برآيد؟
در وهلــه اول دنبال بازيگرى با فيزيك چاق بودم 
و از طرف ديگر از بازى زهــرا داوود نژاد در فيلم 
«كالس هنرپيشــگى» خيلى خوشم آمده بود و 
دوست داشــتم با او كار كنم. وقتى ديدم اين دو 
ويژگى  زهرا داوودنژاد به نقش ســهيال مى خورد، 
تصميــم گرفتم با او كار كنــم، البته انتخاب او و 
پافشــارى ام براى بازى در نقش ســهيال، موجب 
شد چند تهيه كننده و ســرمايه گذار را از دست 
بدهم چون همه دوست داشتند يك سوپراستار 
اين نقش را بازى كند تا بازگشت سرمايه تضمين 
شود ولى من به تهيه كننده تضمين دادم كه بدون 
دستمزد و با كمترين هزينه فيلم را بسازم اما در 
عوض با هنرپيشــه هايى كه دوست دارم و صرفاً 

تجارى نيستند، فيلم را بسازم.

 جواب اعتمادتان به زهــرا داوودنژاد را 
 گرفتيد و بازى خوبى را از اين بازيگر شاهد 

بوديم.
بله، مى دانستم نتيجه همين مى شود. 

 فيلم جديدتان با عنوان «داوود بايد ترك 
كنه» در چه مرحلــه اى از توليد قرار دارد، 
توضيحات بيشترى درباره فرم و محتواى كار 

جديدتان مى توانيد بدهيد؟
فيلم نامــه  «داوود بايد تــرك كنه» را قرار بود 
با تهيه كننده  فيلم «شماره 17 سهيال» بسازم 
ولى چون ايشــان در حســاب كتــاب فيلم و 
دســتمزد من غيرحرفه اى عمل كرد، از خير 

ساخت آن گذشتم. 
اكنون روى يك فيلم نامه جديد كار مى كنم به 
اسم «ايمان شــوهر دريا» كه به محض آماده 
شــدن تصميم دارم اگر شــرايط توليد با پول 
سالم و تميز، مهيا شد، آن را بسازم ولى هنوز 

چيزى معلوم نيست. 

 اگر اشتباه نكنم نخستين فيلم شما «اين 
يك رؤياســت بود» كه اكران نشد، هنوز 

وضعيت اكرانش نامشخص است؟
اين فيلم چون بدون پروانه ســاخت كار شده 
بــود، هيــچ وقت از ســوى وزارت ارشــاد به 
رسميت شــناخته نشد. يك دوره اى تا آستانه  
اكران در هنر و تجربه هــم رفتيم ولى لحظه  
آخــر باز هم از نمايش آن ممانعت شــد. فكر 
مى كنم هيــچ وقت ديگر اجــازه  نمايش پيدا 
نكنــد، من هم ديگر تــوان و حوصله  پيگيرى 
اين مســئله را ندارم، چــون چند هفته پيش 
هم دوباره پيگير نمايش آن شــدم كه گفتند 
امكان نمايش نــدارد. هيچ توضيحى هم بابت 
دليل اين مســئله نمى دهند. زمانى فيلم براى 
جشنواره فجر در اوايل دهه نود انتخاب شد و 
اصالحيه هايى هم دادند و اعمال كردم ولى در 

نهايت توقيف شد.

برش

ما نبايد اجازه دهيم فروش باالى 
و  پرهزينه  فيلم هاى  يكسرى 
وابسته به اقتصاد كالن سينما، 
فيلم هاى  نفس  به  اعتماد  روى 
تأثير  فرهنگى  كامالً  و  كوچك 

بگذارد

دخالت آشكار در متن يك شاهكار ادبى؛ وزارت ارشاد چه مى كند؟

«شيخ شيراز» در« اصفهان» به  روزرسانى شد!
 صبا كريمى: در يك اتفاق كم سابقه 
ادبى، نويسنده اى در اصفهان، كتاب 
گلســتان شيخ اجل ســعدى شــيرازى را از 
واژه هاى عربى پاك ســازى كــرد و اين كتاب 

بدون دردسر مجوز هم گرفت.
به گواه تاريخ و اهل ادب، ســعدى شيخ اجل، 
اســتاد مسلم و پادشاه ســخن پارسى است و 
جايگاه وى برهيچ كس پوشــيده نيست. يكى 
از مهم ترين آثار وى «گلســتان» است كه به 
باور بسيارى تأثيرگذارترين كتاب نثر در ادبيات 
فارسى  محسوب مى شود. اين اثر ارزشمند يكى 
از مهم ترين و شــاخص ترين آثار خلق شده در 
ادبيات فارسى تاكنون است كه با نثرى فنى و 
مســجع و همچنين با تكيه بر سبك شخصى 
ســعدى نوشته شــده و همين ويژگى موجب 
تمايز جدى گلســتان از ساير كتاب هاى ادبى 
نظير آن شــده اســت، به گونه اى كه در طول 
تاريخ نثرنويســان بسيارى به تقليد از سعدى، 
كتاب هايى نگاشته اند اما هيچ يك به گرد پاى 

شيخ اجل نرسيده اند.
بهانه چنيــن توضيحاتى كه همگان هم بر آن 
آگاه هستند، اشاره به ماجراى ديگرى دارد كه 

در ادامه مى آيد.  
تاكنــون نســخه هاى تصحيح  شــده، تأكيد 
مى كنيم تصحيح شــده متعددى از گلســتان 
منتشــر شده  است. نخســتين كتاب تصحيح 
 شده گلستان در سال 1310 توسط عبدالعظيم 
قريب آماده و منتشــر شــد. نخستين نسخه 
تصحيح  شده كليات سعدى نيز در سال 1316 
توســط محمدعلى فروغى منتشــر شد كه تا 
ســال ها به عنوان مهم ترين منبع ارجاع به آثار 

سعدى محسوب مى شد. سال ها بعد نسخه هاى 
ديگر از اين كتاب توســط محققــان ديگر از 
جمله سعيد نفيسى، محمدجواد مشكور، خليل 
خطيب رهبر و بهاءالدين خرمشــاهى تصحيح 

شد. 
چنين درايت و همتى بر حفظ نسخه اصلى و 
ممارست بر تصحيح آن به نزديك ترين نسخه 
ممكن همواره مورد نظر مصححان و محققان 
زبان و ادب فارسى بوده است اما اتفاقى عجيب 
هم در اين ميان افتاده  است و آن هم ابتكارى 
تازه از ســوى يك نويســنده و دست بردن در 
گلســتان ســعدى و به قول خودش تصحيح 
گلستان سعدى است. گلستان سعدى با وجود 
دارا بودن ســجع و آميختگى با آرايه هاى ادبى 
و بهره گيرى از واژه ها و اشــعار عربى، بهترين 
نمونه نثرى مســجع و مــوزون و درخور فهم 
همراه با شــيرينى و البته گاهى سختى است. 
حال نويســنده اى پيدا شده و به دادخواهى از 
زبان فارســى برآمده و هرچه واژه عربى را كه 
در گلســتان ســعدى بوده، با واژگان فارسى 
جايگزين كرده اســت. در نگاه اول به نظر اين 
اتفاق شبيه شوخى مى ماند اما واقعيت دارد! در 
حالى كه اديبان و محققان سال ها در پى حفظ 
ســالمت و صحت نســخ اصلى و ارزشمندى 
همچون گلستان سعدى هستند، نويسنده اى 
به نام جمــال صدرى كتابــى را تحت عنوان 
«گلستان امروز: گلستان ســعدى پيراسته از 

واژه هاى تازى» نگاشته است.
بد نيست اشــاره كنيم كه اين نويسنده آثارى 
همچون «درك ســخن در زمينه مضمون هاى 
متشــابه، قرابت معنايــى، درك مفاهيم ويژه 

داوطلبان كنكور در كليه رشته ها»، «خودآزموى 
و خودآزمايــى ادبيات عمومى كنكور سراســر 
دانشگاه ها با پاسخ تشريحى»، «تست هاى چهار 
گزينه اى فارســى و نگارش ويژه ســال سوم و 
داوطلبان سراسرى و آزاد»، «آهنگ شناسى و 
سنجش آن با عروض سنتى»، «آهنگ شناسى 
شــعر فارســى» را تاكنون به چاپ رســانده و 

«گلستان امروز» هم ديگر اثر اوست.
جالب اســت بدانيد وى در مقدمه كتاب خود 
آورده اســت: «گلســتان امروز همان گلستان 
ديروز است پيراسته از واژه هاى تازى و آراسته 
به واژه هاى فارسى و در خور خواننده امروز، نه 
ادب دانان و استادان آشنا به سخن و سخنورى 

ديروز».

  دخالت آشكار در متن يكى از 
شاهكارهاى ادبى

وى در جاى ديگرى مى گويد: «درســت است 
كه ســعدى با هنرمنــدى و چيرگى خويش 
دو زبــان را بــه هم آميخته و در اين ســخن 
آرايه هايــى چون تشــبيه و ترصيع و تضمين 
ساخته اما فارسى امروز از اين سخنان كه تنها 
(ش، به، كه) در آن فارسى است چگونه دريابد 
كه نيايشــگران چه كرده اند و خداشناسان چه 

گفته اند؟».
اين نويسنده كه تجربه آموزگارى هم دارد در 
جايى مى گويد: يك ســال طول كشيد تا تمام 
گلستان را بدون ضربه خوردن به كالم سعدى، 
از واژه هاى عربى پيراســتم و به واژه فارســى 

آراستم و بيش از هزار واژه را فارسى كردم.
پرسش اينجاســت كه اين نويســنده بر چه 

اساســى اثر مؤلف را اين چنين تغيير داده و با 
شــعف از آن سخن مى گويد و به قول خودش 
آن را از واژگان عربى پيراســته است؟! آن هم 
شخصيت برجسته اى همچون سعدى كه وزنه 
مهمى در ادبيات فارســى و جهان دارد و شأن 
او اجل بر چنين توجيهاتى و دســت بردن در 
گنجينه هاى ارزشــمندش است. چرا نويسنده 
فكر كرده است اگر چنين دخالت آشكارى در 
متن يكى از شــاهكارهاى ادبى كند، به كالم 
سعدى ضربه نزده اســت؟ قطعاً خود سعدى 
بهتر از من و شــما بلد بود، بدون لغات عربى 
بنويســد، منتها او به اين امر اعتقادى نداشته 
اســت و نويســنده اى ديگر نمى تواند اعتقاد 
خود را به يكى از بزرگان ادبيات اين سرزمين 

تحميل كند.
افزون بر اين رعايــت حق مؤلف دقيقاً كجاى 
اين ماجراســت؟ حيرت انگيزتر اينكه وزارت 
فرهنگ و ارشــاد هم به چنيــن كتابى مجوز 
انتشــار مى دهد و اصًال اين پرسش هم پيش 
نمى آيد كه آيا مى توان چنين بى باكانه در يك 

اثر ادبى ارزشــمند دست برده و بنا به ساليق 
شخصى آن را شسته رفته كرد؟

اگــر هم هدف را بر ســهل خوانى گلســتان 
ســعدى بنا كنيم مى توان واژگان نامأنوسى را 
كه بســيارى از درك آن عاجز هستند، در پى 
نوشت يا بخشــى تحت عنوان واژگان قرار داد 
و معنى فارســى و قابل فهمــش را در اختيار 
خواننده قرار داد نه اينكه دســت در تركيب و 

آرايش يك اثر ممتاز و تاريخى برد.
از سويى ديگر يكى از مهم ترين معضالت امروز 
در فضاى مجازى جعليات ادبى است و به نظر 
مى آيد كتاب «گلستان امروز: گلستان سعدى 
پيراســته از واژه هاى تازى» خوراك مناسبى 

براى دست بردن در آثار ادبى شاخص است.
از آنجايى كه ظاهراً نظارت درســتى بر صدور 
مجوز كتاب ها در وزارت ارشــاد وجود ندارد، 
تنها بايد اميدوار بود كه اين نويسنده با جنس 
دغدغه هايــى كه دارد ســراغ اشــعار بزرگان 
ديگرى چون خاقانى، نظامــى، حافظ، بيدل، 

موالنا و... نرود.

تسنيم: سعيد پورصميمــى، بازيگر مطرح و باسابقه تئاتر ايران پس از 17 سال 
با ايفاى نقش در نمايش «آواز قو» به كارگردانى پريزاد ســيف، به صحنه تئاتر 
بازمى گردد. ســعيد پورصميمى از بازيگران مطرح و تأثيرگذار تئاتر ايران است 
كه در گروه تئاتر «پاســارگاد» فعاليت تأثيرگذارى را به همراه هنرمندانى چون 
پرويز پورحســينى، زنده ياد جمشيد مشايخى، زنده ياد پرويز فنى زاده و زنده ياد 
حميد ســمندريان در عرصه تئاتر ايران داشته است. پورصميمى كه در زمينه 
نمايش نامه نويســى و كارگردانــى تئاتر هم فعال بوده و آثارى چون «داســتان 
ضحاك» را به صحنه برده است، وى طى يك سال اخير در دو نمايش نامه خوانى 

«داستان ضحاك» و «آواز قو» به كارگردانى پريزاد سيف حضور داشته است.
پورصميمى قرار است بعد از 17 سال دورى از صحنه تئاتر با اجراى نمايش «آواز 
قو» به كارگردانى پريزاد سيف در سالن ناظرزاده كرمانى تماشاخانه ايرانشهر، بار 
ديگر روى صحنه تئاتر به نقش آفرينى بپــردازد. نمايش «آواز قو» كه نورالدين 
حيدرى ماهر مجرى طرح آن اســت، از 10 شهريور اجراى عمومى خود را آغاز 

مى كند.

بازگشت  پورصميمى 
به تئاتر

فارس: تصويربردارى سريال «سرباز» به كارگردانى هادى مقدم دوست و تهيه كنندگى تئاتر
محمدرضا شفيعى همچنان ادامه دارد. خشايار موحديان و سعيد سياح چندى است 
تدوين «ســرباز» را آغاز كردند و به موازات آن مســعود سخاوت دوست كه سابقه 
آهنگســازى فيلم هايى چون «شبى كه ماه كامل شد»، «شيار 143»، «ماهى سياه 
كوچولو»، «هيهات» و سريال هايى مثل «دلدادگان»، «نوار زرد» و... را داشته، ساخت 
موسيقى اين سريال را برعهده گرفته است.همچنين صداگذارى سريال توسط امين 

شريفى در حال انجام است. 
آرش مجيدى، اليكا عبدالرزاقى، پدرام شــريفى، رويا تيموريان، كوروش تهامى، نيما 
شعبان نژاد، سياوش خيرابى، على عامل هاشمى، جمال اجاللى، اسماعيل محرابى، 
گلوريا هاردى، افسانه كمالى، جواد خواجوى، فرحناز منافى ظاهر، كاوه آهنگر، مهتاب 
ثروتى، محبوبه صادقى، مهدى مســتبصرى و... از بازيگران اين مجموعه هســتند. 
«سرباز» عاشقانه اى حماسى اســت كه در 50 قسمت 45 دقيقه اى توليد مى شود. 
مجموعه تلويزيونى «سرباز» محصول مشترك گروه فيلم و سريال شبكه سه سيما و 

ستاد كل نيروى مسلح (قرارگاه مهارت آموزى) است.

«سرباز»  در مرحله 
ساخت  موسيقى

تلويزيون

ادبيات

گفت وگو با محمود غفارى كه جايزه فيلمساز اول را از آكادمى«  سينما سينما» گرفت

«شماره 17 سهيال» شكست نخورد، قربانى شد

برش
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