
بر شما واجب است
صفحه اینســتاگرام »تاریخ ایران و جهان« 
همزمان با 25 مــرداد، ســالروز برگزاری 
چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
کشــورمان و انتخاب آیت اهلل خامنه ای به 
ریاست جمهوری، به نقل از رهبر انقالب در 
اینستاگرام نوشت: »من دو دوره به ریاست 
جمهوری انتخاب شدم. دوره  دوم، خوِد امام 
به من فرمودند که بر تو متعّین است. خدمت ایشان رفتم و گفتم: آقا؛ من قبول 
نمی کنم. من دیگر این دفعه به میدان نمی آیم. گفتند: بر شما متعّین است. یعنی 

واجب، واجب کفایی نیست؛ متعّیناً بر شما واجب است؛ واجب عینی است«.

مقاومت یعنی این
انگلیس پس از گذشــت حدود پنج هفته، 
دو روز پیش نفتکش ایرانی را که توســط 
دولت  جبل الطارق توقیف شــده بود، آزاد 
کرد. در همین راستا، کاربران فضای مجازی 
هشــتگ های #نفتکش و #گریس۱ را در 
توییتر داغ کردنــد. در ادامه نمونه هایی از 
پیام های منتشــر شده توســط کاربران را 
می خوانید: »نفتکش ایرانی آزاد شد. نفتکش انگلیسی هنوز توقیف است. با آمریکا 
مذاکره نکردیم و جنگ هم نشد. مقاومتی که حرفشو می زنیم یعنی همین...آقایون 
در جریان باشند که مذاکرات برد برد یعنی نفتکش رو بگیری و بهشون ندی تازه 

از ترس نفتکش تو رو هم آزاد کنند«.

فقط زبان زور می فهمند
عزت اهلل ضرغامی در صفحه اینستاگرامش 
نوشــت: »چندی پیش یکــی از بزرگان با 
استناد به آیه »فقوال له قوال لینا لعله یتذکر او 
یخشی« )طه-44( فرموده بود، همان طور که 
خداوند به موسی و هارون می گوید با فرعون 
به زبان »لین« و نرم ســخن بگویید، پس ما 
هم باید با طرف هــای مذاکره مثل آمریکا 
همین گونه سخن بگوییم و از درشت گویی بپرهیزیم! اشکال این مطابقت قرآنی با 
آمریکای امروز، در این است که بحث ما متفاوت از ارشاد و هدایت است. آنان ثابت 

کرده اند که جز زبان زور، زبان دیگری را به رسمیت نمی شناسند«.

 مجید تربت زاده   بازگشت آزادگان دارد 30 ساله 
می شــود. من دارم فکر می کنم که آیا دو، سه و مثاًل 
هشت سال اسارت در زندان های رژیم بعث، طوالنی تر 
بود یا این 30 سال؟ صحبت عدد و رقم نیست، حرِف 
»زندگی در اســارت« اســت که خدا می داند می شود 
اســمش را »زندگی« به مفهوم امروزی اش گذاشــت 
یا نه؟ خدا می داند می شــود دشواری ها، محرومیت ها، 
فراق ها، صبرها و استقامت هایش را با عدد و رقم اندازه 
گرفت یا نه؟ 30 سال بعد، نشسته ام پشت میز و بدون 
هیچ تجربه شخصی و عینی از اسارت، دارم روی صفحه 
کلید لپ تاپم، تالش می کنم، مثالً بزرگی و دشــواری 
عدِد »سه ســال اســارت« را تصور کنم و آن را با 30 
سال اخیر بسنجم. ظاهراً نمی شود. حتی یکی دو روز 
از آن حجم انبوه غربت و فراق را که بگذاری روی یک 
کفه ترازو، کفه دیگر و همه این 30 سال، خود به خود 

احساس سبکی می کنند!
دنبال دوباره گویی و تکراری نوشتن از درد و غربت 
آزادگان نیستم. یعنی نمی شود نوشت. آن روزها را 
فقط خود آزادگان می تواننــد روایت کنند. من در 
ایــن مطلب، فقط برمی گردم به ســال ۱369، آغاز 
تبادل بزرگ اسیران میان ایران و عراق و آمار، ارقام 
و حرف و حدیث هایی که کمتر گفته یا شنیده شده 

است.

  به شکل انبوه
از جمله چیزهایی که ممکن اســت کمتر شــنیده 
باشــید این اســت که فکر مبادله اســیران، خیلی 
پیشــتر از مرداد ســال ۱369 به ســِر ســران دو 
کشــور زد. خیلی پیش تــر که می گوییــم منظور 
چنــد ماه یا یکی دو ســال و مثاًل مرداد ســال 67 
و پایان جنگ نیســت. ایران و عــراق، پیش از این 
هم به شــکل محدود، اسیرانشــان را در یک توافق 
نانوشته و غیررسمی مبادله کرده بودند. 26 خرداد 
ســال ۱360 که هنوز 9 ماه از آغاز جنگ تحمیلی 
نمی گذشت، برخی از اسیران معلول، بیمار، مجروح 
و کهنســال مبادله شــدند و این روند حتی در اوج 
دوران جنگ تحمیلی و پس از آن نیز تا دی ســال 
68 ادامــه پیدا کرد. البته واضح اســت که در همه 
ســال های جنگ، رژیم صدام فقط به خاطر فشــار 
قوانین و نهادهای بین المللی، به مبادله اسیرانی که 
نام آن ها در فهرست صلیب سرخ ثبت شده بود، تن 
داده و خیلی هم تالش کرده بود تا به این وســیله 
خودش را پایبند به قوانین بین المللی نشــان دهد. 
تبادل اصلی اسیران جنگی اما درست پس از پایان 
جنگ و برقــراری  آتش بس میان دو کشــور کلید 
خورد. مقام های کشــورمان بالفاصله نامه نگاری با 
سازمان ملل و نهادهای بین المللی برای این مسئله 
را شــروع کردند. صدام اما هنوز افــکار دیگری در 
سرش داشــت و با وجود پایان درگیر ی  ها، شاید به 
دنبال امتیازگیری به وســیله اســیران بود. در 22 
مرداد ســال 69 یعنی تقریباً دو سال پس از پایان 
جنگ بود که ششمین نامه دیکتاتور به تهران رسید 
و رژیم عراق اعالم کرد هم قطعنامه 598 شــورای 
امنیت مبنی بر آتش بس را به رسمیت می شناسد و 
هم به قرارداد ۱975 الجزایر مبنی بر عقب نشــینی 
به مرزهای بین المللی تن می دهد و قصد دارد روند 

آزادسازی اسرا به شکل انبوه را آغاز کند.

  هزار نفر نخست
مــردم ایران برای بازگشــت رزمنــدگان آزاده ۱0 
ســال صبر کرده بودند. حاال هم بــه نا مه ها و قول 
و قرار های رژیم صدام اعتماد چندانی نداشــتند و 
شــاید خیلی ها باورشان نمی شــد چند روز پس از 
رســیدن نامه دیکتاتور، روند آزادســازی اسرا واقعاً 
آغاز شــود. اخبار سراســری رادیو امــا در روز 24 
مــرداد، بیانیه دولــت عراق برای آزادســازی انبوه 
اســرا را خواند و خبر از آزادی روزانه هزار اســیر را 
داد. »مجید شاه حســینی« که در آن ســال معاون 
کمیســیون اســرا و مفقودین ایرانی بود و حاال هم 
کارشــناس ارشــد امور آزادگان ســازمان اسناد و 
مــدارک دفاع مقدس به حســاب می آیــد درباره 
نخستین روز بازگشت آزادگان گفته است: »روز 26 
مــرداد۱369، هیئت ایرانی در منطقه ای به نام »پل 
خیر ناصر خان« پس از قصرشــیرین محل استقرار 
نیروهای صلیب ســرخ و سازمان حضور یافت. پس 
از انجام تشــریفات اداری با 35 دستگاه اتوبوس از 
مرز خسروی وارد منطقه »منظریه« عراق شدیم که 

محل اسکان آزادگان بود...«.
سخنان این مسئول ایرانی از نخستین روز ماجرا با وجود 
همه شیرینی و خاطره انگیز بودنش، اما تلخی هایی هم 
دارد. هیئت ایرانی ساعت ۱2 ظهر به منظریه می رسند، 
یک هــزار آزاده را در چادرهایی چند تکه، زیر آفتاب 
سوزان، تشــنه و گرما زده در انتظار مبادله می بینند. 
شواهد و رفتار بعثی ها با آزادگان نشان می داد، اگرچه 
رژیم صدام به آزادی اسرا تن داده، اما هنوز هم به فکر 

کارشکنی و آزار و شکنجه آن ها تا دقیقه 90 است.

  جالب و عجیب
بی دلیل نیســت که اسمش را مبادله بزرگ اسیران 
 گذاشته اند. یعنی در طول یک ماه )26 شهریور 69( 
بیشــتر از 37 هزار آزاده به کشور برمی گردند. نکته 
جالب اینکه فقط ۱8 هزار نفر از این آزادگان نامشان 
در فهرســت صلیب ســرخ بود و خانواده هایشــان 
مطمئــن بودند کــه آن ها در عراق اســیرند. یعنی 
نزدیک بــه 20 هزار آزاده دیگــر، مفقوداالثر تلقی 
شــده و تا آن روز رژیم صدام وجود و حضور آن ها 
در اردوگا ه های عراقی را از همه پنهان کرده بود! به 
نظر می رســید این گروه از آزادگان شرایط روحی 
و جسمی ســخت تری را تحمل کرده بودند، چون 
در طول دوران اســارت همیشه تهدید می شدند که 
هیچ کس از زنده بودن شــما خبری ندارد؛ بنابراین 
کشتن و سربه نیست کردنتان برای رژیم صدام کار 
آســانی اســت. اگر بازهم به آمار و ارقام مربوط به 
آن دوره عالقه مند هستید، می شود این نکته جالب 
را هم از قــول دکتر »علی خاجــی« که خودش از 
آزادگان و نویســنده کتاب »شــرح قفص« اســت 
بخوانید: »... از 40 هزار اســیری که در دوران دفاع 
مقدس دادیم، حدود 24 هزار نفر آن ها در سال 67 
اســیر شــده اند! این نکته هم جالب و عجیب است 
که نزدیک به 20 هزار نفر از این ها در تیرماه ســال 
67 به اســارت درآمده اند! یعنی 20 هزار اســیر ما 
که می شــود نصف همه اســرا، در یک ماه از جنگ 
هشت ســاله اسیر شده اند... و بازهم  عجیب  تر اینکه 
در روز 3۱ تیرماه، 9هزار و 649 اســیر یعنی حدود 

25 درصد اسرای جنگ را از ما گرفته اند«! 

دلیل دو نکته جالب و عجیبی که دکتر »خانی« درباره 
تعداد رزمندگان اســیر شده ایران در سال و ماه پایانی 
جنگ می گوید، روشن است. عراقی ها که 70 هزار اسیر 
در ایران داشــتند، از مدت ها پیش برای پایان دادن به 
جنگ، دســت به دامن غربی ها شده بودند و در سال 
67 می دانســتند که جنگ هشت ساله به زودی پایان 
می یابد. به همین دلیل برای اینکه برگ برنده بیشتری 
برای زمان آتش بس در اختیار داشــته باشند، سلسله 
عملیاتی را در جبهه هــای غرب و جنوب انجام دادند، 
پیشــروی کردند و اسیر گرفتند. اما برای نکته سوم و 
اینکه فقط در یک روز از جنگ یعنی 3۱ تیرماه سال 
67، نزدیک به ۱0 هزار رزمنده ایرانی اســیر می شوند، 

هنوز دلیل و پاسخی پیدا نشده است.

  وزنی حساب کنیم!
نظامیان بعثی در اسیر دادن، هم از حیثیت کّمی و 
هم کیفی از نظامیان و رزمندگان ایرانی برتر بودند! 
یعنی با 37 نظامی متجاوزی که پیش از آغاز جنگ 
و در فروردین ســال 59 به اســارت ایران درآمده 
بودند، آن ها روی هم رفته در هشــت ســال جنگ 
تحمیلی و 78 عملیات مختلــف، دقیقاً 72 هزار و 
۱۱3 اسیر دادند. بنابراین به خودشان حق می دادند 
که در روند تبادل اســرا، گاه و بیــگاه دبّه کنند و 
هر طور که هســت اگر توانســتند، امتیاز بگیرند. 
»مجید شاه حســینی« در این باره گفته است: »آن 
زمان حدود ۱8 هزار اســیر ثبت نام شــده ایرانی و 
حدود 56 هزار اســیر ثبت نام شده عراقی داشتیم... 
قرار شــد به ازای هر یک از اسرای بازگشتی ایرانی، 
ما یک اسیر عراقی را آزاد کنیم. عراقی ها موافق این 
روند نبودند. می گفتند همه اسیران ثبت نام شده در 
صلیب ســرخ باید آزاد شوند... این به نفعشان بود... 
ما هم به مزاح به عراقی ها گفتیم بیایید اسرا را وزن 
کنیــم و بعد به صورت وزنی تبــادل کنیم! در این 
صورت شــما ضرر خواهید کرد«. تکه مقام ایرانی به 
عر اقی ها به خاطر شرایط نگهداری اسیران و تفاوت 
برخورد دو کشــور با آن ها بود. نمی گوییم اسیران 
عراقی در ایران غم و غصه فراق و غربت را نداشتند، 
اما واضح بود که به اندازه کافی به آن ها رســیدگی 
شــده، غذای کافی خورده بودند و از شــکنجه هم 
خبری نبود. بنابراین چند ســال بعد در بازگشت به 
کشورشــان اگر دچار اضافه وزن نشده بودند، مانند 

آزادگان ایرانی، وزن هم کم نکرده بودند.
تبادل بزرگ در همان دو ماه سال 69 انجام می شود و 
آزادی دیگر اسیران به صورت قطره چکانی تا دهه 80 
ادامه پیدا می کند. البته بخش پایانی تبادل اسیران، در 
واقع تبادل پیکر برخی از آزادگان در اسارت به شهادت 
رســیده با پیکر سربازان عراقی است که در ایران فوت 
کرده بودند. به همین دلیل مجموع آمار نهایی اسیران 
دو کشور، با آمار اسیران تبادل شده، متفاوت است. این 
تفاوت البته در اسیران عراقی معنادارتر و بیشتر است. از 
72 هزار اسیری که آن ها داده بودند تا دهه 80، بیش 
از 58 هزارشان مبادله می شوند. اختالف ۱4 هزار نفری 
هم برمی گردد به عراقی هایی که به ایران پناهنده شده 
یا پس از اسارت با تأیید صلیب سرخ جهانی حاضر به 
بازگشت به کشورشــان نشده و یا حتی به  جبهه های 
جنگ رفته و در نبرد با نظامیان بعثی به شهادت رسیده 

بودند.  

افسوِن فرنگی ها!

به این روزها که کشورمان یکی از ۱0 کشور برتر داروساز در جهان به حساب 
می آیــد، نگاه نکنید. آن روزهایی که »ابن ســینا«، »زکریای رازی« و خیلی از 
دانشمندان دیگرمان در عرصه پزشکی و داروسازی یکه تازی می کردند را هم 
بگذارید کنار! می خواهیم برایتان از روزهایی بگوییم که عطارهای دوره گرد و 
دعانویسان ُحکم طبیب و داروساز را در کشورمان داشتند. یعنی دقیقاً چند 

صباحی پس از پایان عمر پادشاهان صفوی.
تا زمان صفویه داروسازی در کشورمان رونق داشت، اما با پیدا شدن سر و کله 
قاجارها، ورق برگشت و به لطف پادشاهان سبیل از بناگوش دررفته قاجاری، 
هرچه پزشکی و صنعت داروسازی در کشورمان رشته بود، یکشبه پنبه شد. 
چند صباح پس از روی کار آمدن قاجارها، عطارها هم ردیف طبیبان شدند و 
از روی کتاب هــای معدودی که از زمان صفویه به جا مانده بود، برای بیماران 
دارو تجویز می کردند. این تازه روی خوش ماجرا بود! چندی بعد کار به جایی 
رســید که نسل پزشکان و داروسازان ور افتاد و عطارهای دوره گرد تبدیل به 
داروساز شدند و دعانویسان هم برای بیماران نسخه درمان می پیچیدند. یکی از 
بزرگ ترین مشکالتی که در این دوره گریبانگیر مردم شده بود، ورود خارجی ها 
به ایران بود. این خارجی ها که در قالب ســیاح یا مستشار نظامی وارد ایران 
می شدند، انواع و اقسام مر یضی های ناشناخته را وارد کشورمان می کردند که 

طبیب های سنتی ایران هیچ شناختی از  آن  ها نداشتند.
با تأســیس دارالفنون در سال ۱230 شمسی اوضاع کمی فرق کرد. »موسیو 
فکتی« ایتالیایی شد معلم داروسازی هفت شاگرد رشته داروسازی. همان جا 
بیماران را معاینه می کردند و دارو می دادند. البد کمبود امکانات موجب شــد 
30 سال طول بکشد تا تعداد شاگردان داروسازی دارالفنون به 33 نفر برسد. 
دکتر »ژوزف تولوزان« فرانسوی که طبیب مخصوص ناصرالدین شاه به حساب 
می آمد، معلم های داروسازی دارالفنون را از فرنگ به ایران می آورد، اما بعدها 

شاگردان ایرانی خودشان استاد شدند.
سابقه ساخت نخستین کارگاه داروسازی در کشورمان برمی گردد به زمانی که 
»موسیو لوکونت« یکی از معلمان داروسازی دارالفنون در تکیه دولت آزمایشگاه 
شــیمی تأسیس کرد و همراه با شاگردان ایرانی اش به داروسازی مشغول شد. 
نخســتین داروخانه ایران اما حکایت دیگری دارد. پس از موسیو فکتی، دکتر 
»ِشــِورین« آلمانی و »مولیون« فرانســوی شدند استاد داروســازی دارالفنون. 
همین دو نفر که طبیب و داروســاز مخصوص ناصرالدین شاه هم به حساب 
می آمدند بعدها برای پر کردن اوقات فراغتشــان، اولیــن داروخانه ایران را در 
خیابان ناصرخسرو تأسیس کردند. دومین داروخانه را دکتر مولیون در خیابان 
الله زار تأسیس کرد و پس از آن انواع و اقسام داروخانه ها در نقاط مختلف تهران 
ساخته شدند. با این همه اما تنها مشتریان داروخا نه ها، طبیبان خارجی و داخلی 

بودند، چون ایرا نی ها معتقد بودند این داروهای شیمیایی افسون فرنگی هاست!
شــاید در آن سا ل  ها که داروخانه ها به مکانی برای دست انداختن طبیبان و 
سربه سر گذاشتن با دانشجویان داروسازی مدرسه دارالفنون تبدیل شده بودند، 
هیچ کس فکرش را هم نمی کرد حدود یک قرن بعد، ایران تبدیل به یکی از ۱0 

کشور برتر در زمینه داروسازی شود!

 مجازآباد

خبر
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ورزش
سرژیک تیموریان در گفت و گو با قدس:

 زندگی حرفه ای را 
مدیون یورگن کلوپ هستم

امروز قهرمان فوتسال ایران به دنبال انتقام از ناگویا است

حمله مس به طالی دوم آسیا

گفت و گو با حسن خادمی، کارگردان مستند »قاضی و مرگ« 

 مرگ در زندگی این مرد، بازنشسته نمی شود

خیلی دور، خیلی نزدیک
رقیه توســلی:به نــوزاِد نُقلی نگاه 
می کنم... به او که چند ساعتی است 
پاهایش را گذاشــته بــه این جهان... 
به حال عجیبــی که دارد و نمی تواند 
بیان کنــد... به رویارویی اش با عالمی 

بی اندازه تازه.
روبه روی اتاقی پُر از تخت و نوزاد در انتهای طبقه سوم بیمارستان می ایستم 
و به تولد ُزل می زنم... به قصه ای که هر کداممان پیوسته با آن در ارتباطیم و 
حواسمان نیست. با لیوانی چای که چند پَر گل محمدی در آن غلتان است، 
جاگیر می شــوم توی مبل. ارتباط تصویری ام با بالد فرنگ که قطع می شود 

و از حاِل مادر و نوزاد که خبردار می شوم، بی سروصدا می روم توی اینستا.
خدا می داند چه قدر دوســتش دارم... مثل پستچی هاســت برایم... خصوصاً 

وقتی که دوستانه بزند روی دوشم و بگوید: پیام جدید آوردم بانو.
پیغــام را که باز می کنم ناگهان گل و بلبل و شــمع و عود را یکجا تقدیمم 
می کننــد انگار. عزیزی از خطه امام رضا)ع( پیدایم کرده و چند خطی اظهار 
لطف نوشــته برایم. با حالی زیبا و نگاهی  تر تایپ می کنم: الســالم علیک یا 

علی بن موسی الرضا... و می زنم روی ارسال.
چای داغ را بعد بی هوا هورت می کشم، اما نمی سوزم و خیلی بی ربط حواسم 

می رود تا گلدانی که از وقت آب دادنش گذشته.
در ادامــه به خانوم خواننده بزرگوار می گویم: خــوش قلبی تان را کاش قدر 
بدانم... می دانید آخر من تازگی ها کشــف کرده ام مبتالیم به سندروم تولد... 
حاال با ابراز لطف شما، دوباره به دنیا آمدم... وضعیتی که بلد نیستم تفسیرش 
کنم... شــده ام مثل نوزاِد رفیــق جانم؛ مثل او که دنیا را روشــن تر از قبل 

می بیند.
اما می نویسم و پاک می کنم و دوباره می نویسم و باز پاک می کنم.

به جایش پا می شــوم میوه هــا را خالی می کنم توی ســینک و لیوانی آب 
می گیــرم توی گلدان فیروزه ای تا در این روز پُــر تولد، او هم یک بار دیگر 
ریشه هایش که خنک شــد و خاکش که رطوبت گرفت، احساِس زاده شدن 

پیدا کند.
بعدالتحریر: دل دل کردن را بیندازیم دور... دلپذیرترین هدیه به هر کسی 

این است که با مهربانی مان او را از َسر متولد کنیم!

به یاد نخستین روزهای بازگشت آزادگان به وطن

»نا امیدی« اسیر شماست
هوادار واقعی پرسپولیس بی گمان از کالدرون و تیمش 

حمایت خواهد کرد

 عرب: نه استعفا دادم
نه وزیر را دیده ام!

مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس با حضور در یک 
برنامه تلویزیونی دربــاره دوران مدیریت خود 
در ایــن باشــگاه و وضعیت مدافــع قهرمانی 
لیگ برتــر صحبت کرد. ایرج عرب، مدیرعامل 
پرســپولیس دربــاره دوران مدیریتش در این 

باشگاه تا اآلن توضیح داد: من در نیم فصل 
تیــم را تحویل گرفتم و نقــل و انتقاالت 
را انجام دادیم. ســپس اردوی خوبی در 
قطر داشتیم. بعد از آن موضوعات مالی 
مختلفی مطرح شــد که بخشی از پول 
بازیکنــان را پرداخت کردیم. ســپس 
نوبت به بازی ها و پاداش های آســیایی 
رسید که پروژه سنگین و زمانبری بود 
زیرا با توجه به مشــکالت انتقال پول، 
کار ســختی داشتیم. با 70 درصد آن 

پول، دستمزد بازیکنان را دادیم و مابقی 
هم خرج میزبانی های آسیایی شد. پس 

از آن به اواخر فصل رســیدیم که خدا را 
شکر، تیم در...

باور می کنید؟

روزمره نگاری

ایران در ساخت پهپاد جزو چند کشور برجسته دنیا 
مهر: رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ایران 
را در ساخت پهپاد، جزو چند کشور برجسته دنیا با برد بلند و مقاوم دانست. امیر 
دریادار رستگاری، در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه در مصالی اعظم امام 
خمینی)ره( تبریز با گرامیداشت سالروز صنعت دفاعی در 3۱ مرداد ابراز داشت: 
امروز صنایع دفاعی جمهوری اســالمی ایران در اوج اقتدار و آمادگی اســت و 
شیرینی این اقتدار زمانی در وجود همه گوارا خواهد بود که نیم نگاهی به گذشته 
صنایع دفاعی داشته باشیم.وی با اشاره به پیشرفت های چشمگیر قدرت دفاعی 
ایران افزود: با وجود تمام شیطنت های دشمن، نه تنها خللی بر اراده  فرزندان 
شما در صنایع دفاعی ایجاد نشده بلکه هر روز شاهد رشد و توسعه و شکوفایی 

وزارت دفاع و نیروهای مسلح هستیم.
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ورزش: مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس با حضور در 
یــک برنامه تلویزیونــی دربــاره دوران مدیریت خود 
در این باشــگاه و وضعیت مدافع قهرمانــی لیگ برتر 

صحبت کرد.
ایــرج عــرب، مدیرعامل پرســپولیس دربــاره دوران 
مدیریتش در این باشــگاه تا اآلن توضیــح داد: من در 
نیم فصل تیم را تحویل گرفتم و نقل و انتقاالت را انجام 
دادیم. ســپس اردوی خوبی در قطر داشتیم. بعد از آن 
موضوعات مالی مختلفی مطرح شــد که بخشی از پول 
بازیکنان را پرداخت کردیم. ســپس نوبت به بازی ها و 
پاداش های آسیایی رسید که پروژه سنگین و زمانبری 
بود زیرا با توجه به مشــکالت انتقال پول، کار ســختی 
داشتیم. با ۷۰ درصد آن پول، دستمزد بازیکنان را دادیم 
و مابقی هم خرج میزبانی های آسیایی شد. پس از آن به 
اواخر فصل رسیدیم که خدا را شکر، تیم در لیگ برتر و 

جام حذفی قهرمان شد.

بازخوانی ماجرای جدایی برانکو
ایرج عرب در ادامه درباره رفتن برانکو از پرســپولیس 
اظهار کرد: ما حدود یک ماه و نیم پیش از رفتن برانکو 
مبلغ ۸ میلیارد تومان را برای او آماده کرده  بودیم. در 
نامه ای که وکیل برانکو به ما ارسال کرد، قید شده بود 
که پایه حقوق و بخشــی از پاداش های باقیمانده باید 
پرداخت شــود. ما در رابطه با ماندن برانکو و همچنین 
مبلغ پرداخــت قرارداد او چندین جلســه گذاشــته 
بودیم. حدود ۲۳۰ هــزار دالر پیش پرداخت هم برای 
برانکو آماده بود که او برای فصل آینده هم ســرمربی 

پرسپولیس باشد.
مدیرعامل پرسپولیس در برنامه »ورزش و مردم«ضمن 
توضیح موانع موجود برای پرداخت مطالبات ســرمربی 
ســابق این تیم عنوان کرد: شماره حســاب برای واریز 
پول نیز داده شــده بود امــا ما بیشــتر از ۴۰ هزار دالر 
نمی توانستیم به خارج از کشــور واریز کنیم، به خاطر 
همین گفته بودیم وجه نقد به صــورت آماده در امارات 
موجود اســت و می توانید این پول را در امارات دریافت 
کنید یا اگر مشکلی نیست می توانید این پول را در تهران 
دریافت کنید. ما چهار روز قبل از مهلت این پول را آماده 
کرده بودیم اما برانکو ۱۶ ژوئن اعالم کرد که من تسویه 
یک طرفه می خواهم. از آن زمان به بعد مشخص شد که 

برانکو قصد ماندن در پرسپولیس را ندارد. 

نقش وزیر در مدیریت پرسپولیس
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر ورزش در انتخاب 
سرمربی پرسپولیس دخالت داشته یا خیر، خاطرنشان 
کرد: وزیر ورزش رئیس مجمع هســتند اما ایشــان در 
موضوعات جزئــی هیچ دخالتی ندارند. ایشــان معتقد 
هســتند نظر هیئت مدیره هرچه باشــد همان است. 
البته او روی ماندن برانکو نظر مثبتی داشت و رایزنی ها 
و تالش هایــی را در این زمینه انجام داد کــه برانکو در 
پرســپولیس بماند اما نشــد. انتخاب کالدرون نظر ما و 

هیئت مدیره بود.

رفیعی و مصلح را کالدرون نخواست
وی درباره کنار گذاشتن رفیعی و مصلح افزود: کالدرون 
به ما مکتوب اعالم کرده بود و حتــی در مصاحبه ای به 
وضوح اعالم کرد که این دو بازیکن با نظر مستقیم او از 
تیم کنار گذاشته شدند. همچنین او می خواست امیری 
برگردد. در ابتدای فصل سعی کردیم طلب بازیکنان برای 
پاداش های فصل قبل را بپردازیم و حاال کمترین میزان 

بدهکاری را در بخش بازیکن داریم.

در ترکیه مشکل داشتیم
مدیرعامل پرســپولیس درباره اردوی ترکیه و نواقصش 
گفت: اردوی ترکیه و بازی های خوب تدارکاتی را برگزار 
کردیم. متأسفانه در آنجا، فقط برای یکی، دو روز هوا بد 
شد و این مورد را حتی هواشناسی پیش بینی نکرده بود. 

بازی های تدارکاتی هم که لغو شد در تهران جبران شد.

من و وزیر هیچ کدام در جریان استعفا نیستیم!
وی درباره خبر اســتعفایش و اختالف در هیئت مدیره 
پرســپولیس توضیح داد: هیئت مدیره همه تالشش را 
انجام می دهد که پرسپولیس موفق شود و کارهای تیم 
روی روال بیفتد. به هر حال ما چهار، پنج نفر هســتیم 
که اختالف نظــر داریم و این را بایــد بگویم که در همه 
مجموعه ها چنین چیزی طبیعی است که سبب می شود 
جلســات پر چالش و خوبی داشته باشــیم اما اختالف 
نظر به معنای اختالف کلی نیســت. هــوادار ما باید از 
کالدرون و باشگاه در این مقطع حمایت کند و رسانه ها 
هم در این راستا خللی ایجاد نکنند. من نمی دانم چگونه 
خبری از استعفای من منتشر شــد که استعفادهنده و 

اســتعفاپذیرنده، هیچ کدام آن را تأیید نکرده اند. تمام 
این ها از یکسری توهمات نشأت می گیرد.

رسانه ها هر چه می خواهند منتشر می کنند
مدیرعامل پرســپولیس اذعان کرد: در رسانه ها گفتند 
ما مربی خارجــی ارزان بگیریم، مربــی خارجی خوب 
گرفتیم. رسانه ها مدعی شــدند که به ما گفته اند اردوی 
خارجی نرویم، ما رفتیم. من واقعاً از این رسانه ها انتقاد 
دارم. کالدرون مصاحبه کرده و گفته من با باشگاه مشکل 
مالی ندارم و باشگاه هم تأیید کرده، باز رسانه فردا خبری 
منتشــر می کند که کالدرون مشــکل مالی دارد. ما که 
نمی توانیم دانه به دانه خبر تکذیب کنیم. من یک زمان 
استعفا داده بودم و شاید هنوز پرونده اش روی میز وزیر 
باز باشد، ایشان مشکالت شخصی من را درک کردند و 
با وجود آن گفتند به کارت ادامه بــده. نمی دانم پریروز 
چرا خبری مبنی بر اســتعفای من پخش شد. من اصاًل 
در این دو روز نه وزیر را دیده ام، نه صحبت کرده ام، نه به 

وزارتخانه رفته ام.

عضو هیچ شبکه اجتماعی نیستم!
ایرج عرب گفت:  ما نباید با احساســات هواداران بازی 
کنیم. آن هایی که با ایجاد چنین شــایعات و حاشیه ها 
در پرســپولیس یا »میزطلب« هســتند یا در باشگاه به 
دنبال منافع هستند. االن پرسپولیس به غیر از آرامش 
چه چیز دیگری می خواهد؟ چرا در پرســپولیس این 
مقدار تغییر ایجاد می شــود؟ به خاطر فشارهایی است 
که در تیم وجود دارد و ایجاد می شــود. من عضو هیچ 
صفحه مجازی نیستم چون خودم روابط عمومی و بستر 

رسانه ای در تیم دارم.

هیچ چیزی از باال به ما دیکته نمی شود
مدیرعامل پرسپولیس در پایان گفت:  زمانی که محسن 
خلیلی سرپرست تیم شد، عده ای حاشیه سازی کردند که 
او با مربی ای برای پرسپولیس رایزنی کرده است در حالی 
که او در انتخاب ســرمربی هیچ تأثیری نداشته و حیف 
است که چنین ذخایری را این طور از دست بدهیم. برای 
من فرد مهم نیست چون افراد می آیند و می روند و تنها 
پرسپولیس است که می ماند. چیزی از باال به پرسپولیس 
دیکته نمی شــود و هواداران باید مثل همیشه حمایت 

خود را انجام دهند.

هوادار واقعی پرسپولیس بی گمان از کالدرون و تیمش حمایت خواهد کرد

عرب:نهاستعفادادم،نهوزیررادیدهام!

لوکاکو: بوندس لیگا پرهیجان ترین لیگ دنیا است
ورزش:روملو لوکاکو، مهاجم ملی پوش بلژیکی بدون شک در تابستان امسال یکی از چهره های مطرح 
بازار نقل و انتقاالت بوده است. بعد از مدت ها شایعه و گمانه زنی درباره این ستاره بلژیکی او سرانجام 
تیم سابقش منچستریونایتد را ترک کرده و با قراردادی ۷۶ میلیون یورویی راهی اینتر میالن شد. 
لوکاکو در پاسخ به پرسشی در این باره که نظرش درباره فوتبال باشگاهی آلمان و بوندس لیگا چیست 
گفت: لیگی با هواداران پرشور، استادیوم های بی نظیر و لیگی که به بازیکنان جوان فرصت درخشش 
می دهد.بوندس لیگا یکی از هیجان انگیزترین لیگ های دنیا است چون تیم هایی مثل بوروسیا 

دورتموند و شالکه در آن حضور دارند که پر از ستاره های جوان و آینده دار هستند.

خانه 11 میلیون دالری برای هازاد 
ورزش: ادن هازارد، ستاره بلژیکی رئال مادرید که امسال تابستان به این تیم پیوست در شهر 
مادرید خانه ای لوکس به قیمت ۱۱ میلیون یورو خریده و مورد توجه رسانه های اسپانیایی 
قرار گرفته است.خانه جدید هازارد پیش از او در مالکیت الخاندرو سانز خواننده بوده است. 
این خانه لوکس در محله  ال فینکا در حومه مادرید واقع شده که محوطه ای اختصاصی بوده 
و ورود و خروج به آن تنها برای ساکنین مجاز است.خانه جدید هازارد در مادرید به خاطر 
معماری خاص و رنگ به کار رفته در مصالحش به خانه ی سیاه مشهور است و توسط معمار 

اسپانیایی میگل تورس طراحی شده است.

دروازه بان جدید لیورپول مصدوم شد
ورزش: دروازه بان جدید لیورپول هم دچار مصدومیت شــده است. یورگن کلوپ 
در نشست خبری خودش پیش از بازی با ساوتهمپتون در لیگ برتر از مصدومیت 
آدریان اسپانیایی خبر داد.کلوپ گفته:»در جریان دیدار سوپر کاپ یکی از تماشاگرها 
به داخل زمین آمد و با آدریان برخورد کرد و باعث مصدومیت او از ناحیه مچ پا شد. 
باید وضعیتش را بررسی کنیم اما ممکن اســت فردا بازی نکند.« آدریان که پس از 
مصدومیت آلیسون به عنوان بازیکن آزاد راهی لیورپول شد در دیدار سوپرکاپ اروپا 

توانست پنالتی تامی آبراهام را مهار کند تا قرمزها فاتح این جام شوند.

برادر پوگبا: پل 200 میلیون یورو نمی ارزد!
ورزش: ماتیاس پوگبا برادر بزرگ تر پل پوگبا، ستاره فرانسوی منچستریونایتد ادعا کرد 
که برادرش خواهان ترک منچستریونایتد است و ممکن است قبل از بسته شدن پنجره 
نقل و انتقاالتی فوتبال اسپانیا به رئال مادرید بپیوندد. فکر می کنم آن ها یک هافبک دیگر 
می خواهند و آن شخص می تواند برادر من باشد. البته که فلورنتینو پرز می تواند او را جذب 
کند، چیزی در زندگی غیرممکن نیست. فکر نمی کنم او ۲۰۰ میلیون یورو ارزش داشته 
باشد، اما دنیای فوتبال امروزه به این شکل درآمده است. منچستریونایتد برای آزاد کردن او 

درخواست پول زیادی خواهد داشت، اما قطعا ۲۰۰ میلیون یورو نخواهد بود. 

امین غالم نژاد: تیم مس ســونگون با شکست نماینده 
ازبکستان به فینال مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه های 
آسیا صعود کرد. تیم فوتسال مس ســونگون ایران در 
مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه های 
آسیا در کشور تایلند، به مصاف تیم AGMK ازبکستان 
رفت که این دیدار با پیروزی ۷ بر ۳ نماینده کشــورمان 

به پایان رسید.
در نیمه نخســت این دیدار ابتدا تیم مس ســونگون با 
چهار گِل علیرضا عسگری، فرهاد فخیم، محمد شجری 
و مهدی جاوید از حریف خــود پیش افتاد، اما در دقایق 
پایانی این نیمه نماینده ازبکستان توانست دوبار دروازه 
علیرضا صمیمی را باز کند تا نیمــه اول با برتری ۴ بر ۲ 

نماینده کشورمان به پایان برسد.
در نیمه دوم نیز علیرضا عسگری و مهدی جاوید )۲گل( 
توانستند ســه گل دیگر برای نماینده کشورمان به ثمر 
برسانند و در مقابل هم حریف ازبکستانی یک بار دروازه 
مس را باز کرد تا مسی ها با پیروزی پُر گل ۷ بر ۳ راهی 

دیدار فینال شوند.
تیم مس ســونگون با صعود به فینال این مسابقات باید 
امروز رودرروی تیم ناگویا اوشنز ژاپن قرار بگیرد. دو تیم 
مس ایران و ناگویا ژاپن در مرحله گروهی این مسابقات 
نیز با یکدیگر هم گروه بودند که جدال دو تیم با نتیجه ۳ 

بر ۲ به سود نماینده ژاپن به پایان رسیده بود.
تیم فوتسال مس ســونگون ورزقان که با دبل قهرمانی 
در لیگ برتر فوتســال کشــورمان بــرای دومین دوره 
متوالی جواز حضور در جام باشــگاه های آسیا را کسب 
کرده اســت، به عنوان مدافع قهرمانی در این مسابقات 
به میدان خواهد رفت. این تیم در دوره گذشــته که در 
کشــور اندونزی برگزار شــد، درحالی توانست به مقام 
قهرمانی برسد که برای نخســتین بار در این رقابت ها 

شرکت کرده بود.

جاوید:فقط به قهرمانی فکر می کنم
مهدی جاوید بازیکن مشــهدی و ارزشــمند تیم مس 
درباره صعود به فینال آسیا گفت:بازی مقتدرانه ای مقابل 
نماینده ازبکستان انجام دادیم که عیار واقعی تیم ما را 
نشان داد.  البته در نیمه نهایی آسیایی همه تیم ها برای 
پیروزی می آیند با این حال با همت بچه ها توانستیم از 

این گذرگاه سخت عبور کنیم و فینالیست شویم.
جاوید در مورد اینکه در دوره گذشــته جام باشگاه های 
آســیا به همراه تیم بانک بیروت لبنان به مقامی بهتر از 
سومی نرسید اما با زدن ۱۲ گل مأموریتش را به خوبی 
انجام داد و عنوان بهترین گلزن و ارزشمندترین بازیکن 
مسابقات را باهم به خود اختصاص داد گفت: خدا را شکر 
شــرایط روحی و روانی خوبی دارم و در فینال هم تمام 
ســعی ام را می کنم که برای کشــورمان گلزنی کنم تا 
قهرمان شویم. برای من قهرمانی مس از همه چیز مهم تر 

است و عناوین در مرحله بعدی برایم قرار دارند.
وی در مورد شناختشــان از ناگویــا گفت:ما در مرحله 
مقدماتی با این تیم بازی کردیم. تیم بسیار خوبی هستند 
که فوتسال را مدرن برگزار می کنند. ضمن اینکه ژاپنی ها 
در این ســال های اخیر پیشــرفت خوبی در فوتســال 
کرده اند. با این حال شکست دادن این تیم در فینال دور 
از دسترس نیست. ما در بازی مقدماتی هم مقابل این تیم 
اسیر اشتباهات خودمان شدیم وگرنه در همان بازی ها 

می توانستیم پیروز میدان باشیم.
ما برای دفاع از عنوان قهرمانی ســال قبل آماده ایم و پا 

پس نمی کشیم.
برنامه دیدار فینال و رده بندی:

رده بندی؛ 26 مردادماه :  AGMK ازبکســتان - 
تای سون نام وینام، ساعت ۱۳

دیدار فینال:  مس سونگون ایران - ناگویا اوشنز ژاپن، 
ساعت ۱5:۳۰

حمیدرضا عرب: پیروزی لیورپول در سوپر کاپ اروپا و 
صحبت های یورگن کلوپ، سرمربی شهیر لیورپول درباره 
دو بازیکن ایرانی که در ماینتس بــا آن ها هم بازی بود 
برای ایرانی ها نکته جالب توجهی است. یکی از مردانی 
که کلوپ از او یاد کرد ســرژیک تیموریان اســت. برادر 
آندرانیک تیموریان. سرژیک خاطرات بسیاری با کلوپ 
دارد وحاال از موفقیت های این مربی در عرصه رقابت های 

اروپا خوشحال است.

 یورگن کلوپ در نشســت خبری بعد از بازی با 
چلسی نام تو و سیروس دین محمدی را آورد واز 
شما به نیکی یاد کرد. نام کلوپ برای تویادآور چه 

خاطراتی است؟
وقتی اسم کلوپ را می شنوم یاد خاطرات ۱۶ سال پیش 
می افتم. او وقتی در ماینتس با من رو به رو شــد برخورد 
بسیار گرمی داشت. در آن سال ها من در آلمان تنها بودم 
وتجربه کافی نداشتم، اما کلوپ از لحاظ روانی به من کمک 
کرد و اجازه نداد در فوتبال سخت آلمان سست و بی انگیزه 
شوم. باور کنید اگر کلوپ نبود در آلمان دوام نمی آوردم. او 
تنها کسی بود که من را به ماندن در آلمان دلگرم می کرد.

 او حاال یک مربی بــزرگ و نامی در دنیای فوتبال 
است. 

کلوپ در دورتمند مربی بزرگی شد و حاال هم در لیورپول 
به موفقیت های بزرگی در سطح قاره رسیده است. کلوپ 
از یک خانواده تحصیل کرده به فوتبال آلمان معرفی شده 
است. او شخصیت بسیار بزرگی دارد و به دلیل سطح سواد 
خانوادگی توانسته تا این نقطه پیشرفت کند. او از همان 
سال ها که هم بازی ام بود سختکوش بود و روی نظم و 

انضباط حرکت می کرد. 

 خاطرات جذابی هم از دوران هم تیمی بودن با 
این چهره مهم دنیای فوتبال داری؟

 خاطرات شــیرین با هم کم نداشتیم. یک بار صحبت از 
چلوکباب ایرانی شد که گفت من عاشق این غذای ایرانی 
هســتم و اگر به ایران بیایم هر روز چلوکباب می خورم. 
کلوپ با فرهنگ ما ایرانی ها آشناست و می دانم خبرهای 
مربوط به خودش در ایران را دنبال می کند. او می داند که 
مردم ایران به شدت دوســتش دارند و اینجا کم طرفدار 
ندارد. من آن زمان که با کلوپ هم بازی بودم بارها ایشان 
را دعوت کردم به ایران بیاید اما هیــچ وقت این امکان 
فراهم نشد که کلوپ اینجا درکنارم باشد و با هم غذاهای 

خوشمزه ایرانی بخوریم. 

 آنچه سبب شد یاد کلوپ همیشه در خاطرت 
بدرخشد چیست؟

کلوپ روش زندگی در باشگاه حرفه ای و سطح شهر را به 
من آموخت. او اگر نبود من راه و روش زندگی کردن در 
این کشور را یاد نمی گرفتم. او چیزهایی به من یاد داد که 

هیچ کس یاد نداد.

 ودرباره نوع بــازی اش و شــخصیتی که در 
تمرینات داشت برایمان بگو...

ایشان یک بازیکن بسیار با غیرت وبا تعصب بود. از همان 
زمان انگیزه داشت وبا انگیزه او تیم حرکت می کرد. من 
در کنار کلــوپ آرامش باالیی داشــتم. البته من حس 
نمی کردم کلوپ بتواند به یک مربی بزرگ بدل شود. اما او 
با پشتکار توانست به مراتب باالیی برسد. برایش بهترین ها 
را آرزو دارم. این برای من افتخار بزرگی است که حاال هم 
بازی ام و کســی که محبت های زیادی به من داشته به 

چنین جایگاهی رسیده است.

امروز قهرمان فوتسال ایران به دنبال انتقام از ناگویا است

حمله مس به طالی دوم آسیا
سرژیک تیموریان در گفت و گو با قدس:

زندگی حرفه ای را مدیون یورگن کلوپ هستم

گفت وگوی ویژه

فرکی: چه کسی فکر می کرد 
»شهرخودرو« آسیایی شود

ورزش: حســین فرکی، ســرمربی تیم فوتبال پیکان می گوید که هدف 
خودروسازان در فصل جدید لیگ برتر فوتبال، کسب سهمیه لیگ قهرمانان 

آسیاست.
حسین فرکی درباره شــرایط فعلی تیم فوتبال پیکان در فاصله یک هفته 
تا آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: تیم ما خوشبختانه شرایط 
خوبی دارد و خودمان را برای نخســتین بازی برابر شــهر خــودرو آماده 
می کنیم. پیکان فصل را در حالی آغاز می کند که ۱۴ بازیکن از تیم ما جدا 
شدند و 9 بازیکن جدید هم جذب کردیم. از روند جذب بازیکن هم رضایت 
داریم و پس از همفکری و همکاری با باشگاه، توانستیم نفرات مورد نظرمان 

را به تیم اضافه کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییرات زیادی که صورت گرفته است، 
بابت نبود هماهنگی بازیکنان تیمش نگرانی دارد یا خیر، تصریح کرد: از این 
بابت نگران نیستیم. ما 9 بازی دوستانه و یک بازی درون  تیمی انجام دادیم 
تا بازیکنان بیشتر با یکدیگر هماهنگ شوند. در این فصل هم لیگ برتر دیر 
شروع می شــود و این تأخیر به ما کمک کرد تا بازیکنان بیشتر با یکدیگر 
هماهنگ شوند. حاال مشخص نیست چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، اما تالش 

می کنیم نتایج خوبی بگیریم.
سرمربی پیکان درباره جدایی ابوالفضل رزاق پور از پیکان و اینکه چرا باشگاه 
به این بازیکن برای جدایی رضایت داد، تصریح کرد: رزاق پور قصد داشت 

جدا شود و در نهایت با خواسته این بازیکن موافقت کردیم.
فرکی با بیان این مطلب که خودروسازان برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان 
آسیا تالش خواهند کرد، به تسنیم گفت: بازیکنان ما خودشان را باور دارند و 
این برای من خوشحال کننده است. ما برای گرفتن سهمیه تالش می کنیم و 
می جنگیم و دلیلی هم ندارد که برای رسیدن به این هدف ناامید باشیم. چه 
کسی باور می کرد که پدیده فصل قبل این قدر خوب نتیجه بگیرد یا استقالل 

خوزستان چهار فصل پیش قهرمان شود؟

ورزش: سایت برزیلی نوشــت که جونیور پیشنهاد 
میلیونی پرســپولیس را پذیرفته و حضورش در تیم 

ایرانی قطعی است.
به نوشــته futebolinterior، جونیــور براندائو، 
مهاجم مورد نظر پرســپولیس است که حضورش در 
تیم پرسپولیس قطعی شده است. این بازیکن پیشنهاد 
میلیونی تیم پرسپولیس را دریافت و قبول کرده است 

و برای ادامه فوتبالش راهی ایران خواهد شد.
او در روزهای اخیر مذاکراتی با باشگاه خود در برزیل 
یعنی گویاس داشت و توانست قراردادش را با این تیم 
فســخ کند تا برای حضور در تیم فوتبال پرسپولیس 

آماده شود.
خوزه براندو گونســالوال جونیور، ۲۴ ساله، ۲۲ بازی 
برای باشــگاه گویان انجام داد و تنهــا دو گل به ثمر 
رســاند. او آخرین بار در تیم لودوگورتس بلغارستان 
بازی کرد. جونیور براندائو، هشتمین بازیکن برزیلی 
تاریخ پرسپولیس خواهد بود. غیر از دو بازیکن، سایر 
بازیکنان برزیلی که در پرســپولیس بودند عملکرد 
ضعیفی داشــتند. پائولو دی کارمو نخستین برزیلی 
پرســپولیس بود که در زمان قطبی بــه این تیم آمد 
و عملکرد بســیار ضعیفی داشت و نمونه یک مهاجم 

گلنزن بود. 
تیاگو فرارا در خط هافبک عملکرد خوبی داشت و در 
زمان حضور علی دایی بازی خوبی برای این تیم انجام 
داد. وسلی برازیلیا در خط حمله دیگر بازیکنی بود که 

بازی او چندان چنگی به دل نزد.
نیلســون کوریا چهارمین برزیلی پرسپولیس بود که 
در دروازه عملکرد خوبی داشــت. او ۷۳ بار برای این 
تیم بازی کرد و به محبوبیت خوبی نیز بین هواداران 
رســیده بود. روبرتو ده سوســا، ژوزه تادئو و فرناندو 
گابریل دیگر خارجی های بی کیفیت پرســپولیس از 

کشور برزیل بودند.

پیام جونیور برای هواداران
حاال گفته می شــود جونیور براندائو و پرسپولیس به 

توافق بر سر شرایط قرارداد دست پیدا کرده اند و این 
بازیکن امروز به ایران خواهد آمد تا در صورت موفقیت 
در بررسی های پزشــکی به عضویت مدافع قهرمانی 

لیگ برتر درآید.
جونیور براندائــو همچنین پیامی را بــرای هواداران 
پرسپولیس ارسال کرده اســت که به شرح زیر است: 
»سالم به هواداران پرســپولیس، من اینجا هستم تا 
به شما بگویم یکشــنبه در تهران خواهم بود. بازیکن 
بعدی پرسپولیس، من هســتم و برای شما گل های 

زیادی خواهم زد.«

ریچارد فیتزپاتریک/مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: 
رقابت های اللیگا در فصل ۲۰۱9/۲۰ از دیشــب بــا دیدار دو تیم 
اتلتیک بیلبائو و بارسلونا آغاز شد و امشب، فردا، دوشنبه و سه شنبه 
با دیدارهای دیگر تیم ها ادامه پیدا می کند. امشب از ساعت ۱9:۳۰ 
رئال مادرید میهمان سلتاویگو خواهد بود و اتلتیکومادرید نیز فردا 
شب میزبان ختافه است. با این تفاسیر نگاهی داریم به اتفاقاتی که 

پیش بینی می کنیم در پایان این فصل اللیگا رخ دهد:

قهرمان؛ بارسلونا
به نظر می رسد آبی  واناری  پوشان در آستانه قهرمانی برای سومین 
بار پیاپی در اللیگا هستند؛ کاری که پیش از این دو بار در تاریخ خود 
انجام داده اند. برای این مهم فشار زیادی بر روی کاتاالن ها خواهد بود 
به خصوص حفظ انگیزه و تشنگی برای موفقیت کار بسیار دشواری 
است و نقاط ضعفی هم در این تیم دیده می شود. البته آن ها دو فوق 
ستاره یعنی دی یونگ و گریزمان را به تیم خود اضافه کرده اند تا آماده 

مبارزه برای همه جام ها باشند.

نایب قهرمان؛ اتلتیکومادرید
از همین حاال همه بلیت های بازی فردا شب دیدار اتلتیکو مقابل ختافه 
در وندا متروپولیتانو فروخته شده است. َجو مثبت زیادی پیرامون 
روخی بالنکو وجود دارد. بازیکنان زیادی از این تیم جدا شــدند اما 
آن ها خریدهای جذابی را برای جانشینان این بازیکنان انجام دادند 
که بهترینشان ژائو فلیکس یکی از بزرگ ترین پدیده های فوتبال 
جهان است. اتلتیکو تیم خوبی دارد اما بعید است که بتوانند باالتر از 

بارسلونا قهرمان شوند.

رتبه سوم؛ رئال مادرید
به نظر می رسد زیدان نتوانســته هنوز از زمان بازگشت خود ابرهای 
سیاهی که بر فراز ســانتیاگو برنابئو قرار دارد را کنار بزند. بازی های 
تدارکاتی پیش فصل آن ها فاجعه  بار بود و دو پیروزی در هفت مسابقه و 
دریافت ۱۸ گل اصالً امیدوارکننده به نظر نمی رسد. در تمام نقاط زمین 

مشکالتی در میان سپیدپوشان دیده می شود و قضیه گرت بیل، نیامدن 
پوگبا یا نیمار، خرید به نظر نه چندان موفقی مثل یوویچ و ... دست به 

دست هم داده تا شرایط در میان کهکشانی ها آنچنان خوب نباشد.

فوق ستاره ظهورکننده؛ ژوآ فلیکس )اتلتیکومادرید(
بازی های پیش فصل کافی بود تا ســتاره ۱9 ساله پرتغالی خود را 
از همین حاال به محبوب طرفداران اتلتیکــو بدل کند. او به عنوان 
چهارمین خرید گران قیمت تاریخ پا به مادرید گذاشته و نشانه هایی که 
تاکنون از خود بروز داده می گوید که لیاقت پرداخت هر یورو را داشته 
است. به خصوص شکل بازی فلیکس همچنان برای مدافعان در اللیگا 

ناشناخته است و احتماالً از او بسیار اذیت خواهند شد.

بهترین بازیکن فصل؛ لیونل مسی )بارسلونا(
پس از اینکه فوق ستاره آرژانتینی دیدار نخست بارسا مقابل اتلتیک 
را دیشب از دســت داد، از همین حاال هواداران آبی  واناری  پوش در 
وحشت روزی هستند که قرار باشد تیمشان را بدون مسی ببینند. 
او ۳۲ ساله شده و به روزهای پایانی فوتبال خود نزدیک می شود اما 
با توانایی فوق العاده ای که همچنان در گلزنی و گل سازی دارد، باید 
خیالتان راحت باشد که در صورت دوری از مصدومیت در این فصل 

نیز تمام اللیگا را در سیطره خود در خواهد آورد. 

بهترین خرید فصل؛ فرانکی دی یونگ )بارسلونا(
محصول آکادمی باشگاه آژاکس، بدون شک همان چیزی است که 

بارسلونا در ترکیب خود به آن نیاز دارد. فرنکی دی یونگ ۲۲ ساله گویا 
برای بازی در پیراهن آبی  و اناری ساخته شده و از همین بازی های 
پیش فصل توانایی باالی خود در میانه میدان را به رخ همگان کشیده 
اســت و با وجود پرداخت ۸۶ میلیون یورو برای او، بارسا بازیکنی را 

خریده که می تواند تا یک دهه آینده هافبک آن ها را ضمانت کند.

بهترین دروازه بان فصل؛ یان اوبالک )اتلتیکومادرید(
اگر از شما بپرسند که بهترین دروازه بان جهان چه کسی است و جواب 
شما یان اوبالک باشد کمتر کسی است که از پاسخ شما تعجب کند. 
این اسلوونیایی ۲۶ ساله به نظر در پایان فصل، پنجمین جایزه برترین 
دروازه بان فصل اللیگا را به خود اختصــاص دهد که او را تبدیل به 

نخستین دروازه بانی می کند که به این رکورد دست می یابد.

بهترین دفاع فصل؛جینه داکونام )ختافه(
یکی از بزرگ ترین کارهایی که ختافه موفق شــد در تابســتان به 
انجام برساند حفظ این دفاع وسط تنومند توگویی بود. جینه یکی از 
اصلی ترین دالیل کسب سهمیه اروپایی فصل قبل برای باشگاهش لقب 

گرفت و مسلماً در این فصل از او چیزهای بیشتری نیز خواهیم شنید.

بهترین هافبک فصل؛ سائول )اتلتیکومادرید(
با اینکه قبالً درخشش های مختلفی از سائول نیگوئز دیده بودیم اما 
این فصل می تواند همان فصلی باشد که او خود را به عنوان یکی از 
بهترین هافبک های جهان مطرح کند. او همه چیز که یک ستاره در 
میانه میدان به آن نیاز داشته را در اختیار دارد. قدرت کنترل توپ باال، 

روحیه جنگندگی، و توانایی گلزنی باال.

بهترین مهاجم فصل )به جز مسی(؛ ایاگو آسپاس )سلتاویگو(
در منطقه گالیسیا در اســپانیا از آســپاس به عنوان یک اسطوره 
نام می برند. ایــن مهاجم ۳۲ ســاله در دو فصل گذشــته درگیر 
مصدومیت های مختلف بوده اما اگر ســر حال باشد می تواند برای 

چهارمین سال پیاپی بهترین گلزن اسپانیایی اللیگا باشد.

مهاجم سیاهپوست چلســی بعد از خراب کردن 
پنالتی سرنوشت ساز در دیدار سوپرجام باشگاه های 
اروپا مقابل لیورپول که موجب از دست رفتن جام 
برای آبی پوشان شد، در شبکه های اجتماعی مورد 
اهانت های نژادپرستانه و حتی تهدید به مرگ شده 
است. تامی آبراهام به عنوان مثال در توئیتر خود 
پســتی با مضمون عذرخواهی منتشر کرد که در 
برخی از پاسخ ها، به وضوح توهین های نژادپرستانه 

به او دیده می شود.

صفحه اینستاگرام باشگاه منچستریونایتد عکس های 
جالبی از رونمایی شرکت آدیداس از لباس سوم این 
تیم برای فصل جاری منتشــر کرده است. گل ُرز در 
تاریخ منچستریونایتد جایگاه ویژه ای دارد به گونه ای 
که آن ها در فینال جام حذفی سال 1909 که نخستین 
جام تاریخ خود را کسب کردند پیراهن هایی منقش 
به آن را بر تن داشتند. حاال در پیراهن سوم این فصل 
یونایتد بر روی لباس مشکی ،هاله ای از طرح یک گل 

رز دیده می شود. 

منچستریونایتدتامی آبراهام
مدافع جدید پرسپولیس واکنشــی تند به شایعات 
پیرامون کنار گذاشته شدن او از ترکیب این تیم داشت. 
بعد از آنکه در برخــی از محافل خبری به خصوص در 
شبکه های اجتماعی اعالم شد که کالدرون سرمربی 
پرسپولیس اعتقادی به حسین کنعانی زادگان ندارد، 
این مدافع سابق استقالل در استوری خود می گوید: 
»کاش در خبررسانی خدا را در نظر می گرفتید. آقای 
کالدرون رو در رو به من گفتنــد که تو جزو بازیکنانی 

بودی که خودم شخصا انتخاب کردم.«

همســر ســرمربی ایتالیایی باشگاه اســتقالل در 
استوری صفحه اینســتاگرام خود تاکید کرد که آندرا 
اســتراماچونی هیچ فعالیتی در شبکه های اجتماعی 
ندارد. در حالی که بسیاری فکر می کردند که این صفحه، 
صفحه سرمربی استقالل و نه همسر او است، اما دالیال 
استراماچونی در استوری این پیج اعالم کرد که آندرا در 
هیچ شبکه اجتماعی )اینستاگرام، فیسبوک و توییتر( 
هیچ گونه فعالیتی ندارد و صفحات به این نام از طرف او 

جعلی هستند.

دالیال استراماچونیحسین کنعانی زادگان

مهاجم جدید کالدرون امروز در تهران قرارداد می بندد

جونیور: برای پرسپولیس گل های زیادی می زنم!

ضد  حمله

جوانان فوتبال ایران 
قهرمان آسیای میانه شدند

ورزش: تیم ملی فوتبال جوانان ایران با تساوی مقابل تاجیکستان در بازی 
پایانی تورنمنت کافا، قهرمان آسیای میانه شد. تیم ملی فوتبال جوانان ایران 
در بازی پایانی خود در رقابت های آسیای میانه در ورزشگاه مرکزی شهر 
دوشنبه برابر تاجیکستان میزبان قرار گرفت و در حالی که با یک تساوی 
قهرمان می شد، مقابل میزبان یک بر یک مساوی کرد و جام قهرمانی را 
بدست آورد. تیم ملی جوانان ایران پیشتر توانسته بود ازبکستان، افغانستان 
و ترکمنستان را در این رقابت ها با شکست روبه  رو سازد و پس از تساوی با 

تاجیک ها ۱۰ امتیازی شد و در صدر ایستاد.

پیش بینی یک سایت بلژیکی از یونس دلفی؛
آینده روشن ستاره جوان ایرانی در شارلوا

ورزش: سایت بلژیکی پیش بینی کرد که یونس دلفی بتواند با وجود سن 
کم به مهاجم نخست تیم شارلوا در لیگ بلژیک تبدیل شود.

اسپورت باکس بلژیک در گزارشی نوشت: کریم بلحسین، سرمربی تیم 
شارلوا توانسته است بهترین اســتفاده را از مهاجمان خود بکند. یونس 
دلفی ۱۸ ساله با وجود سن کمی که دارد توانســت در اواخر فصل قبل، 

توانمندی های خودش را نشان دهد و برای این تیم گلزنی کند.
مهاجم سریع و جوان ایرانی اردوی پیش فصل خوبی در تیم شارلوا داشت 
و توانست خودش را به عنوان مهاجم چارچوب شناس نشان دهد. تطابق 
تاکتیکی او با سرمربی جدید نشان می دهد در صورت ادامه حضور بلحسین 

در این تیم، دلفی بتواند پیشرفت کند و روز به روز بهتر شود. 
در کنار یونس دلفی مهاجم سابق استقالل خوزستان، علی قلی زاده و امید 
نورافکن نیز در تیم شارلوا بلژیک حضور دارند ولی در این فصل هنوز فرصت 

بازی به این بازیکنان نرسیده است.

میلیچ دوباره به تهران آمد
ورزش: مدافع کروات مدنظر تیم فوتبال استقالل وارد ایران شد.

پس از انصراف باشگاه استقالل از جذب هروویه میلیچ به دالیلی که قباًل 
عنوان شد، عصر روز پنجشــنبه مدیر برنامه مدافع کروات آمادگی  این 
بازیکن جهت امضای قرارداد طبق نظر قبلی باشگاه را به اطالع مدیرعامل 
باشگاه استقالل رساند. بر همین اساس هروویه میلیچ روز جمعه با استقبال 
نماینده های باشگاه استقالل در فرودگاه امام خمینی وارد تهران شد. قرارداد 
میلیچ با باشگاه استقالل در صورت موفقیت در تست های پزشکی و طبق 

شرایط قبلی نهایی خواهد شد.

پایان کار کاتانچ در تیم ملی فوتبال عراق
ورزش: »ســرچکو کاتانچ« که هدایت تیم ملی فوتبال عراق را بر عهده 
داشت، چند هفته پیش از شروع رقابت های انتخابی جام جهانی فوتبال از 
سمت خود کناره گیری کرد. کاتانچ که همراه تیم ملی فوتبال عراق در جام 
ملت های آسیا نیز حضور داشت، در دیدار نهایی قهرمانی غرب آسیا برابر 
بحرین شکست خورد و به همراه تیمش نایب قهرمان شد. همین سبب شد 
تا مسئوالن فدراسیون فوتبال عراق تصمیم به قطع همکاری خود با این 
مربی کنند. کاتانچ در ۱۸ دیدار تیم ملی فوتبال عراق به 9 برد، پنج تساوی 
و چهار باخت رسیده بود. این اتفاق در حالی رخ می دهد که عراق باید به 
زودی بازی های خود را در انتخابی جام جهانی قطر آغاز کند و این تغییر و 
تحول ممکن است به ضرر عراقی ها منجر شود. عراق یکی از رقبای ایران در 
انتخابی جام جهانی قطر است. این تیم در جام ملت های آسیا نیز با ایران 

همگروه بود که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

زاهدی در تراکتور ماندنی شد
ورزش: در چند روز گذشــته مباحثی در مورد جدایی مسیح زاهدی از 
تراکتور و پیوستن این مدافع به ماشین سازی مطرح شده بود. حتی نبود 
حضور این بازیکن در تمرینات تراکتور این شائبه را جدی تر کرد اما قضیه از 
این قرار است که رسول خطیبی سرمربی تیم ماشین سازی درصدد تقویت 
خط دفاع تیمش است و از باشگاه تراکتور خواسته بود تا مسیح زاهدی را به 
این تیم بدهند اما مصطفی دنیزلی با این تصمیم مخالفت کرده و در نتیجه 

باشگاه هم اعالم کرد که انتقالی صورت نخواهد گرفت.

فتاحی: چهار ورزشگاه آماده لیگ است
ورزش: ســعید فتاحی گفت: پیگیری های ما مربوط به امسال نبود ولی 
امسال بیشتر شــد. تا ۱۰ سال پیش اســتادیوم های ما صندلی نداشت. 
اتاق های خبرنگاران، میکســدزون و همه مواردی که استادیوم های دنیا 
دارند را الزام کردیم. با توجه به مشکالت سال های قبل و اینکه عده ای در 

ورزشگاه ها آشوب می کردند روی این الزامات پافشاری کردیم. 
وی افزود: یکی از مواردی که باید انجام می شد گیت گذاری و فروش بلیت به 
صورت الکترونیکی بود. جا دارد از همه عزیزانی که در وزارت صنعت نفت ... 

همکاری کردند تشکر  کنم.
فتاحی در خصوص اینکه چند ورزشگاه آماده است گفت: استادیوم آزادی، 
سیرجان )به روز بازی می رسد( بنیان دیزل و ورزشگاه پیکان هم به روز بازی 
می رسند. فوالدشهر را هم آذری قول داده که به بازی برساند. امیدواریم 
ورزشگاه نفت مسجد سلیمان هم برسد وگرنه مجبور هستند به آبادان یا 
اهواز بروند و بدون تماشاگر بازی کنند. چهار ورزشگاه ما قطعی آماده است، 
آزادی، شهر قدس، گل گهر و بنیان دیزل بی گمان آماده است. ورزشگاه 
فوالد هم آماده است و فقط گیت نیاز دارد. اگر مسجد سلیمان و ذوب آهن 

ورزشگاهشان را آماده کنند بازی در آنجا برگزار می شود.

شهریور؛ آخرین مهلت پرسپولیس، استقالل 
برای حذف نشدن از آسیا

ورزش: کنفدراسیون فوتبال آسیا تا 9 شــهریور به باشگاه های ایرانی 
حاضر در لیگ قهرمانان آســیا فرصت داده تا تکلیف بدهی های معوقه 
خود  را مشــخص کنند. بر این اســاس مدیران دو باشــگاه استقالل  
و پرســپولیس کمتــر از ۱۶ روز دیگر فرصــت دارند تا یــا مطالبات 
طلبکاران شــان را بپردازند یا با طلبکاران برای پرداخت این بدهی ها 
به توافق برسند، در غیر اینصورت احتمال حذف این دو باشگاه از آسیا 

بخاطر بدهی بسیار زیاد خواهد بود. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مســایل مالی و بدهی های باشگاه  ها 
حساسیت زیادی به خرج می دهد و به هیچ عنوان به تیم های بدهکار 
اجازه حضور در لیگ قهرمانان آســیا را نخواهد داد. دو باشگاه ایرانی 
دیگر در آسیا نیز شهر خودرو و سپاهان هستند که سپاهان طبق اعالم 
مسئوالن فدراسیون فوتبال به همراه ذوب آهن تنها باشگاه های بدون 
بدهی کشور هستند.وضعیت شهر خودرو هم که در پلی آف آسیا حضور 
دارد از نظر مالی نامناسب به نظر نمی رسد. AFC  بعد از 9 شهریور در 
مورد باشگاه های بدهکار حاضر در لیگ قهرمانان آسیا تصمیم گیری 
خواهد کرد و اطالع رسانی در مورد حذف تیم های بدهکار و جانشین 

کردن تیم های دیگر را در اوایل پائیز انجام خواهد داد.

خبر

صعود والیبال جوانان ایران به صدر رنکینگ جهانی
تاریخ سازی به سبک شیر بچه های پارسی

ورزش: تیم ملی والیبال جوانان ایران پس از تاریخ سازی در بحرین، به 
صدر رنکینگ جهانی صعود کرد.

تیم ملی والیبال جوانان ایران پس از تاریخ ســازی و کسب نخستین 
عنوان قهرمانی خود در جهان، با چهار پله صعود و ۱۳۰ امتیاز به صدر 
جدول رنکینگ فدراســیون جهانی صعود و باالتر از همه قدرت های 
جهان قرار گرفت. تیم ملی ایران ۱۰۰ امتیاز را با کسب عنوان قهرمانی 

در رقابت های قهرمانی جوانان جهان ۲۰۱9 در بحرین، بدست آورد.
تیم های برزیل، روســیه، ایتالیا و آرژانتین در رده هــای دوم تا پنجم 
قرار دارند. بحرین با ۲9 پله و تیم پورتوریکو با ۴۸ پله صعود، بیشترین 
پیشرفت را در بین تیم های زیر ۲۱ سال داشته اند. شاگردان عطایی از 

رقابت های قهرمانی آسیایی نیز ۳۰ امتیاز را کسب کردند.
 C تیم ملی والیبال جوانان ایــران با هدایت بهروز عطایــی در گروه
رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۱9 در بحرین با تیم های جمهوری چک، 
روسیه و تونس همگروه بود. جوانان ایران پس از دو برد برابر تیم های 
چک و تونس و باخت برابر روسیه به عنوان تیم دوم راهی مرحله دوم 

مسابقات شدند.
شاگردان عطایی در مرحله دوم این مســابقات در گروه F با تیم های 
ایتالیا، آرژانتین و بحرین همگروه شدند که پس از باخت برابر ایتالیا و 
کسب دو پیروزی متوالی مقابل آرژانتین و بحرین به مرحله نیمه نهایی 

این مسابقات رسیدند.
جوانان والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی نیز برزیل را با نتیجه قاطع ۳ 
بر صفر شکست دادند تا فینالیست شوند. در بازی پایانی نیز شاگردان 
بهروز عطایی به مصاف ایتالیا رفتند که با نتیجه ۳ - ۲ مقابل این تیم 
پیروز شدند تا ضمن جبران نتیجه بازی مرحله یک چهارم نهایی، عنوان 

قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرده و تاریخ سازی کنند.

پاسور تیم ملی والیبال 6 جلسه محروم شد
ورزش: پاســور ملی پوش تیم والیبال پیکان به دلیل تخلف در عقد 

قرارداد با دو باشگاه ۶ جلسه محروم شد.
کمیته انضباطی فدراسیون در خصوص درخواست باشگاه شهرداری 
ارومیه نســبت به تعیین وضعیت جواد کریمی اعــالم رأی کرد. در 
این رأی آمده اســت:»قرارداد آقای جواد کریمی سوچلمایی با باشگاه 
شهرداری ارومیه معتبر و دارای اعتبار قانونی تشخیص داده شد اما از 
آنجا که بازیکن یاد شده پس از انعقاد قرارداد با باشگاه شهرداری ارومیه 
مجدداً با باشگاه پیکان انعقاد قرارداد نموده است و عمل نامبرده برخالف 
مقررات آیین نامه سازمان لیگ بوده و از مصادیق انعقاد قرارداد همزمان 
با دو باشگاه در یک سال محسوب می گردد، با اختیارات حاصل از ماده 
چهار آیین نامه انضباطی، بازیکن جواد کریمی سوچلمایی به ۶جلسه 
محرومیت از حضور در مسابقات لیگ و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی 

محکوم گردید.«

پایان کار جوانان آزادکار با سومی جهان
ورزش: تیم ایران با کســب دو مدال طال، یک مدال نقره و یک مدال 
برنز به عنوان سومی رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در 

استونی رسید.
در روز آخر مسابقات کشــتی آزاد جوانان قهرمانی جهان به میزبانی 
استونی، ایران نتوانست به مدال طال دســت پیدا کند و با یک نقره در 
سنگین وزن به کار خود پایان داد. امیرحسین زارع که تنها فینالیست 
ایران در پنج وزن دوم بود، در فینال وزن ۱۲5 کیلوگرم مقابل ماسون 
پاریس از آمریکا بــا نتیجه ۳ بر یک و ضربه فنی شکســت خورد و به 
مدال نقره رسید. البته در وزن 9۲ کیلوگرم هم علیرضا عبداللهی که با 
درخشش در گروه شانس مجدد به دیدار رده بندی رسیده بود، شانس 
کسب مدال برنز داشت، اما عبداللهی در این دیدار مقابل ارطغرل آگجا 

از آلمان با نتیجه ۸ بر ۶ شکست خورد و پنجم شد.
با وجود اینکه ایران در پنج وزن نخست با طالی امیرحسین مقصودی 
در وزن ۶5 کیلوگرم و عباس فروتــن در وزن 9۷ کیلوگرم و یک برنز 
محمدصادق فیروزپور در وزن ۷۰ کیلوگرم در رده دوم قرار داشت، به 
خاطر عملکرد ضعیف درپنج وزن دوم در نهایت از آمریکا عقب افتاد و 
سوم شد. ایران با کسب دو طال، یک نقره و یک برنز و کسب ۱۱9 امتیاز، 
تنها با یک امتیاز کمتر از آمریکا که دوم شد، در رده سوم ایستاد و روسیه 

هم به عنوان قهرمانی دست یافت.

بالتکلیفی بازیکن »شهرخودرو« 
در آستانه شروع لیگ!

ورزش: مهدی مهدی خانی مهاجم تیم امیــد که فصل خوبی را در 
شهرخودرو ســپری کرد در حال حاضر با مســئوالن این باشگاه به 
مشــکل برخورده اســت. از قرارداد این بازیکن با شهر خودرو یک 
فصل دیگر باقی مانده و از این رو مالک شهرخودرو به خواسته یحیی 
گل محمدی پیشنهاد تمدید قرارداد را به مهدی خانی داده اند اما او 

درحال حاضر چنین قصدی ندارد. 
نبود تمدید قرارداد مهدی خانی سبب شده که ماندن او در شهرخودرو 
در هاله ای از ابهام قرار بگیرد. چه بســا اگر او راضی به تمدید نشود 
باشگاه مشــهدی مهاجم ملی پوش امید خود را به تیم های خواهان 
بفروشد. چند تیم لیگ برتری خواهان جذب مهدی خانی هستند و 

احتمال پیوستن او به پرسپولیس هم وجود دارد.

یاران حسینی در یک قدمی لیگ اروپا
ورزش: ترابزون اسپور در حضور ملی پوش ایرانی خود مقابل اسپارتا 

پراگ چک به پیروزی رسید.
در چارچوب مسابقات دور برگشــت مرحله سوم پلی آف لیگ اروپا، 
تیم ترابزون اسپور که سید مجید حسینی را مثل بازی رفت در قلب 
خط دفاعی داشت، مقابل تیم اسپارتا پراگ چک قرار گرفت. یاران 
حســینی که از حمایت هواداران خود بهره می بردند، با برتری ۴ بر 
۳ در مجموع دو بازی راهی مرحله چهارم و نهایی پلی آف لیگ اروپا 

شود و احتماالً باید با آ. ا. ک آتن یونان دیدار کند.
سید مجید حسینی، ستاره ایرانی ترابزون اسپور که در مسابقه رفت 
برابر اسپارتا پراگ 9۰ دقیقه بازی کرده بود، در دیدار برگشت هم به 

طور کامل در ترکیب تیم ترکیه ای حضور داشت.

کامیابی نیا از امروز به تمرین برمی گردد
ورزش: هافبک پرسپولیس پس از انجام مداوای کتف مصدومش، از 

روز شنبه قادر است در تمرینات حاضر شود.
کمال کامیابی نیا که بار دیگر با بدشانسی مواجه شد و در تمرین روز 
پنجشنبه دچار مصدومیت شد، قادر است از روز شنبه بدون مشکل 

در تمرینات تیمش حاضر شود. 

پیش بینی ها در مورد این فصل اللیگا

همه اسپانیا علیه کاتاالن!
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فرهنگ و هنر

گزارش

در نشست «درست نويسى زبان فارسى در فضاى مجازى» 
چه گذشت؟

آيا بايد براى زبان فارسى اشك بريزيم؟

فرهنگ و هنر/ آرش شــفاعى: پنجشنبه نشســت نقد و انديشه با 
موضوع «درست نويسى زبان فارسى در فضاى مجازى» با حضور سه نفر 
از صاحبنظران اين حوزه برگزار شد و درباره اين موضوع كه براى نجات 

زبان فارسى از آسيب ها چه بايد كرد، همفكرى شد.
در اين نشســت ســيدجمال هاديان، رئيس مركز روابط عمومى و 
اطــالع رســانى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعــات گفت: معموالً 
كنشگران فضاى مجازى كه بيشتر جوانان هستند، ترجيح مى دهند 
به سرعت و با لحنى خودمانى، عاميانه و دلنشين بنويسند؛ بنابراين 
گاهى واژه ها را تخفيف مى دهند و مثًال «فكر» را «فك»، «صبح» را 
«صب» و «بله» را «بعله» مى نويســند. همه اين اشكاالت در فضاى 
مجازى احتماالً از 300 واژه يا عبارت تجاوزنمى كند و به نظرم آن ها 
خيلى خســارت بار نيستند، بلكه گونه اى از زبان عاميانه با محدوده 
خاصى به شــمار مى روند كه مى تــوان در قالب يك كتاب يا مرجع 

تدوين و براى اطالع كاربران و آيندگان ثبت و ضبط شود.
رئيس مركز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات افزود: هر وقت به فرهنگســتان يا يكى از انجمن ها گفتيم، 
جواب دادند كه وظيفه ما پژوهش و كار علمى اســت. در واقع آن ها 
خانــه اى ســاخته اند و در آن را قفل كرده اند و اصــًال از آن بيرون 
نمى آينــد تا بين كســب وكارهاى جديد و جوان هايــى كه در اين 
زمينه ايده دارند، پيوندى ايجاد كنند. اگرچه دغدغه مند هســتند، 
اما مى گويند چرا با جوان ها قرارداد ببنديم ما با اســتادان درجه يك 
دانشــگاه ها قرارداد مى بنديم كه البته آنان  هم جايگاه خودشان را 
دارند اما بايد بدانيم اســتفاده از ظرفيت هــاى فناورانه نيز يك كار 

علمى است كه نبايد از آن غافل شويم.
ســعيد بيابانكى، نويسنده و شــاعر نيز يكى از مشكالت موجود در 
حوزه خط زبان فارســى در فضاى مجازى را نداشــتن مرجع عنوان 
كرد و افزود: اكنون در حوزه هايى چون كتاب و دين مرجع داريم، اما 
در جهان مجازى احساس مى كنيم كه مرجع نداريم و معلوم نيست 
به چه جايى بايد رجوع كنيم كه حرفش درســت باشد، بنابراين ما 
نياز بــه مرجع داريم كه اين انقطاع رفع شــود و جهان مجازى نيز 

صاحب مرجع شود.
هومن عباســپور سر ويراستار نشر چشمه در ادامه برگزارى بيست و 
ششمين نشســت نقد و انديشه با تأكيد بر تفاوت شكسته نويسى و 
گفتارى نويســى، توضيح داد: گفتارى  نويسى يعنى همان زبانى كه با 
آن مى نويسيم، سخن مى گوييم و با ديگران ارتباط برقرار مى كنيم. 
با زبان گفتارى فكر مى كنيم و خواب مى بينيم اما قرار نيســت جاى 
زبــان معيار را بگيرد و نمى توان تصور كرد كه قراردادهاى حقوقى ، 
پاسخ سؤال هاى امتحانى و نامه نگارى هاى ادارى نيز به زبان گفتارى 

باشد.
وى با اشــاره به اينكه حد گفتارى نويســى در فضاى مجازى براساس 
حدى است كه مخاطب مى خواهد، افزود: توقع كاربران از نويسنده اين 
است كه راحت حرف بزند و كلمات دشوار به كار نبرد. بر همين اساس 
گفتارى نويســى قواعدى دارد تا خواننده آن را درست بفهمد. بر همين 
اساس گفتارى نويسى را دست كم نگيريم و نمى شود با آن جنگيد؛ چرا 

كه انتخاب يك نسل است.
وى با اشــاره به پرورده شدن نسلى كه حفظ كردن شعر، ياد گرفتن 
لغت و خواندن روزنامه يا كتاب را فضيلت نمى داند و دنبال حرف هاى 
مينيماليستى و راحت و زودگذر است، افزود: به عبارت ديگر اكنون 
وارد دوره مينيماليسم زبانى شــده ايم. يعنى از مجموع كلماتى كه 
در طيف معنايى يك كلمه هســتند، فقــط يكى را برگزينيم. چنان 
كه از مباحث مطرح شــده در اين نشست مشخص است، دو ديدگاه 
دربــاره تأثير فضاى مجازى بر زبان وجــود دارد، يكى ديدگاهى كه 
معتقد است زبان فارسى جاندارتر و پرخون تر از آن است كه تغييرات 
زبانى طبيعى آن را از پا بيندازد و ديگر نگاهى كه معتقد اســت بايد 
ســوگوار از دست رفتن زبان باشيم؛ اختالف ديدگاهى كه براى اهل 
ادبيات آشناست و نمونه روشن آن اختالف نظر ميان استادان نگران 
ادبيات همچون ابوالحســن نجفى و استادان زبان شناس جديد نظير 
محمدرضا باطنى در سال هاى گذشته است. شايد در اين ميان توجه 
به تجربه هاى تاريخى زبان فارســى بتواند ما را براى اصالح وضعيت 
فعلى كمك كند. چنان كه مى دانيم، در طول تاريخ «شــعر فارسى» 
پــس از دوره غزنويان و به دنبال تحوالت تاريخى آن دوران، از دربار 
بيــرون آمد و اندك اندك به ميــان مردم آمد و مخاطبان خود را از 
عامه مردم جست و جو كرد؛ به عكس «نثر فارسى» به انحصار دربارها 
و دبيران درآمد و نتيجه اين شد كه شعر فارسى روز به روز شكوفاتر 
و به زبان مردم نزديك تر و نثر فارسى روز به روز ثقيل تر و فنى تر شد 
و كلمات و اصطالحات عربى، تركى و مغولى در آن بيشــتر و بيشتر 
شــدند. به عبارت ديگر منحصر كردن زبان به عنوان وســيله اى در 
دست نخبگان و جدا كردنش از زندگى عادى و روزمره مردم موجب 
مى شــود كه زبان نحيف تر و ضعيف تر شود و از امكان زيست واقعى 
و بازســازى خود محروم شــود. از طرف ديگــر ادبيات خالق نيز به 
كمك زبان آمده است. در 100 سال اخير رسانه ها و ادبيات داستانى 
موجب شــده اند نثر فارســى به طبيعت زبانى خود بازگردد و از نثر 
متكلف و پيچيده اى كه يادگار دربارهاست، رها شود. فرهنگستان و 
نهادهاى ديگر نيز مى توانند به تقويــت بنيه هاى زبان كمك كنند. 
در اين ســال ها واژه هاى زيادى ساخته شــده و در زبان مردم وارد 
شده است كه تا 15،10 سال قبل از آن ها نشانى نبود. يارانه، رايانه، 

پيامك، تلفن همراه و... نمونه هايى از اين واژه هاست. 
براى تقويت زبان فارســى، نخســت بايد آن را به چشم يك موجود 
زنــده، پويا و درحال تغيير دائمى ديد و نگران تغييرات آن در ميان 
مخاطبــان و مردم عادى نبود. نبايد فكر كــرد مردم منتظر نگرانى 
نخبــگان مى مانند و نيازهاى ســريع ارتباطــى و زبانى خود را رفع 
نخواهند كرد، نخبگان در اين حوزه بهتر اســت به جاى نگرانى هاى 
وسواسى براى زبان سعى كنند با ساخت واژگان ، تركيبات و توصيه 

و ترويج ادبيات خالق، زبان را در طول زمان بيمه كنند. 

 فرهنگ و هنر/  فاطمه عامل نيك  مستند 
«قاضــى و مرگ» ســاخته حســن خادمى  در 
يازدهمين جشــنواره سينما حقيقت به نمايش 
درآمد و موفق شد جايزه آيفيك را از آن خود كند. 
«قاضى و مرگ» به زندگى قاضى عزيزمحمدى 
يكــى از معروف ترين و پركارتريــن قاضى هاى 
جنايى ايران مى پردازد و در چهار ســال زندگى 
كارى و خصوصى، او را زيرنظر دارد. قاضى عزيز 
محمدى از معروف  ترين قاضى  هاى جنايى ايران 
است و ما با اين مستند، جريان مرگ را به شكل 
هر روزه در زندگى اين فرد مى بينيم ؛ چرا كه او 
دائماً با پرونده هاى جنايى و قتل در ارتباط است. 
وى همچنين در زندگى شخصى اش تجربه هاى 
دشوارى از درگذشــت عزيزانش داشته و مرگ 
به نوعى همزاد زندگى اوســت. حســن خادمى، 
 كارگــردان «قاضى و مرگ» ســال ها در زمينه 
آســيب هاى اجتماعى به عنوان يك پژوهشــگر 
فعاليت كرده و در طى اين تالش چند ســاله به 
سوژه اين مستند رسيده و حدود پنج سال براى 
ساختش زمان گذاشته است. در ادامه گفت وگوى 
مــا را با او در مورد مســتند «قاضــى و مرگ» 

مى خوانيد: 

 چطور شد به سراغ ساخت مستند درباره 
زندگى يك قاضى رفتيد؟

من 10 ســال آسيب شناسى اجتماعى كار كردم 
به همين خاطر براى پيگيرى سوژه هايم در حوزه 
آسيب هاى اجتماعى و جامعه شناسى، در دادگاه ها 
رفت وآمدهاى زيادى داشــتم و آدم هاى زيادى 
را ديدم. آشــنايى من با آقــاى عزيزمحمدى در 
همين رفت وآمد به دادگاه ها شــكل گرفت. آقاى 
عزيزمحمدى از جهاتى خيلى خاص هســتند. 
ايشان زندگى متفاوتى داشتند. ضمن اينكه ايشان 
45 سال است كه در اين حرفه مشغول به فعاليت 
هســتند و همه اين مسائل در كنار هم ايشان را 
متفاوت مى كند. ارتباط گرفتن با وى هم راحت 

بود و از پيشنهاد ما استقبال كرد.

 در ايــن اثر ما با روايتــى درباره قانون 
مواجهيم يا سرگذشت يك قاضى را دنبال 

مى كنيم؟
در زمان شــروع كار تمام نگرانى و توجه من به 
اين بود كه اثرمان درگير حاشــيه نشده يا خط 
قرمزهايــى را رد نكند. قصــاص به عنوان يك 
حكــم قانونى در ايران اســت و ما در اين فيلم 
نمى خواســتيم به اين موضوع يا مجازات اعدام 
بپردازيم، بلكه نگاهمان بــه زندگى مردى بود 
كه به نوعى در طول دوران هاى مختلف زندگى 
شــخصى و حرفه اى اش با موضوع مرگ درهم 
تنيده شــده بود. فيلم من يك فيلم شــخصى 
دربــاره زندگى شــخصى و روانــى يك قاضى 
اســت، قاضى اى كه متفاوت است و نسبت به 
قضات ديگــر ويژگى هاى متفاوتى دارد و ما در 
اين مســتند، يك روايت شخصى از آن را بيان 
مى كنيم. هرچنــد كه منتقدين عنوان كرده اند 
كه فيلم من درباره قانون است، اما خود من اين 
اثر را يك روايت شــخصى از زندگى يك قاضى 
مى دانم. خيلى حذر داشــتم كه بخواهم درباره 

قانون اظهارنظر كنم.

 قاضى عزيز محمدى بعد از بازنشستگى 
به عنــوان يــك وكيل مدافــع زندگى 
حرفه اى اش را ادامــه مى دهد، اما در فيلم 
چندان به اين تفاوت نقش از يك قاضى به 
وكيل توجه نشده است، چرا به اين قسمت 

چندان توجه نكرده ايد؟
مســئله من اين بود نشان بدهم مردى كه در 
كودكى مادرش مى ميرد و پس از آن برادرش 
را از دست مى دهد و در سال هاى بعد پدرش با 
وضعيت بدى به قتل مى رسد و در حوزه شغل 
هــم در دادگاه ها اغلب درگير پرونده هاى قتل 
اســت، پس از بازنشستگى هم دوباره به دنبال 
سوژه مرگ مى رود و اين بار در كسوت وكيل 
مدافع به آن مى پــردازد. انگار درهم تنيدگى 
مرگ با زندگى اين مرد آخر ندارد و مرگ قرار 
نيست در زندگى او بازنشسته شود. اين مسئله 
من بود و مى خواستم نشان بدهم كه اين فرد 
چه بازنشســته بشود و چه نشــود، در زندگى 
روزمره اش حتى زمانى كه دركنار خانواده اش 
و سرميز غذاست باز هم مسئله اش مرگ است 
و دغدغه اين را نداشتم كه حاال چالش هاى او 

را به عنوان يك وكيل مدافع نشان بدهم.

 ايــن همجــوارى با مرگ شــايد در 
سكانسى كه قاضى نشان مى دهد كفنش را 
سال هاست خريده و آن را مى پوشد، از همه 

برجسته تر است.
بله همين طور است. در ابتدا هم گفتم كه ايشان 
شخصيت متفاوتى داشتند و نزديكى شان به مرگ 
و مفهــوم آن در زندگى بســيار بود. با نگاهى به 
روزمره او متوجه مى شديد كه روزى نبود كه او با 
اين سوژه درگير نباشد و اگر شبى هم كه بخواهد 

آن را فراموش كند، خــودش مى رود و در كفن 
مى خوابد تا همجوارى مرگ را به خودش يادآورى 
كند. با نمايش اين صحنه من مى خواستم چنين 
چيــزى را در ذهن مخاطب متبــادر كنم و اين 
همجوارى و سايه مرگى كه بر سر زندگى اوست 

را نشان بدهم. 
 قاضــى در فيلم به عنوان كســى كه 
بيشترين حكم قصاص را داده، قاتل پدرش 
را مى بخشد، اين بخش به نوعى مهم ترين 
چالش فيلم است، اما مخاطب با يك متن 
در پايان فيلم از اين بخشش مطلع مى شود، 

انتخاب اين شكل بيان تعمدى بود؟
ما مى خواستيم مخاطب به شكل خيلى غيرمترقبه 
از اين موضوع مطلع شــود. همه مطمئن بودند 
قاضى كه حكم 4 هزار قصاص را داده است مگر 
ممكن است قاتل پدرش را ببخشد؟! تصور ما اين 

بود كه بيانش در پايان بندى به آن شــكل، حكم 
ضربه نهايى به مخاطب را دارد .

از طرفــى وقتى بحث فيلم مســتند در ايران 
است يعنى شما درگير گرفتن مجوزهاى بسيار 
هســتيد و بايد براى هركدام كلــى پيگيرى 
كنيــد و بچرخيد، اما نمى گويــم كه به خاطر 
اين سختى ها به ســراغ صحنه دادگاه و غيره 
نرفتيــم. نوع نمايــش، انتخاب خــود ما بود. 
بــه خاطر همــان ضربه نهايى و نشــان دادن 
بخشيدن يك قاتل كه به گفته خود قاضى هم 

حكم قصاصش محرز بود. 

  برخورد قوه قضائيه با مستند شما چطور 
بود؟

واقعيت اين است كه همكارى خوبى با ما داشتند. 
ساخت اين مســتند پنج سال طول كشيد و در 
ايــن مدت ما با مديران متعددى مواجه شــديم 
كه برخوردهاى مختلفى داشتند، اما در مجموع 
همكارى قوه قضائيه خيلى خــوب بود. تأثير يا 
اعمال نظرى هم وجود نداشت اگر نگرانى بود از 
سمت خود من به عنوان كارگردان بود كه نگران 
حساسيت سوژه اى بودم كه به سراغش رفته بودم 
و پيش بينى مى كردم كه شــايد با استانداردهاى 
ايران نتوانم اثرم را نمايش بدهم. اين نگرانى شايد 
موجب خودسانسورى ما سازندگان هم بشود، اما 
در اين فيلم حتى يك صحنه هم كات نشــد و 

كسى از ما چنين درخواستى نداشت.

 صحنه هايى در فيلم وجــود دارند كه 
نمايششــان در فيلم هاى ايرانى كم سابقه 
اســت و مى تواند براى مخاطب آزاردهنده 

باشد، در نمايشتان تعمدى وجود داشت؟

ما در حال روايت زندگى يك قاضى هستيم كه به 
مدت 45 سال با صحنه هاى خشن و آزاردهنده 
مواجه بوده اســت. خون و خشــونت ديده و با 
قتل و قاتل همراه بوده است. من مى خواستم به 
مخاطب بگويم تو يك ساعت مى توانى اين چنين 
صحنه هايى را تحمل كنى؟ اين شخص دارد اين 
صحنه ها را به مدت 45 سال تحمل مى كند. البته 
كه يك ســاعت هم نيست شــايد پنج دقيقه از 
فيلم قدرى آزاردهنده باشد، اما من مى خواستم 
ذهن مخاطب درگير شــود و بتواند شرايط او را 
درك كنــد؛ بنابراين تصاوير دلخــراش فيلم را 
به عمد انتخاب كردم و مى خواســتم مخاطب با 
آزاردهندگى مواجه شــود. ما مى توانســتيم اين 
صحنه ها را تار يا كدر كنيم يا به صورت شطرنجى 
نمايش دهيم اما مى خواستيم مخاطب با واقعيت 
زندگى اين قاضى هر چند براى چند دقيقه گذرا 

مواجه شود.

 به نظر شــما پرداختن به ســوژه هاى 
اينچنينــى و ورود به پرونده هاى قضايى و 

بيان داستان آن ها چقدر مؤثر است؟ 
فيلمســاز راه حــل ارائــه نمى دهــد. او فقــط 
نمايش دهنده موضوعات اســت. راه حل وظيفه 
جامعه شناس ها، روان شناس ها و حقوقدان هاست. 
فيلمساز بايد مسئله اى را در معرض ديد قرار دهد. 
حاال چه در ســينماى مستند و چه در سينماى 
داستانى با سوژه هاى اجتماعى. به اعتقاد من حتى 
ژانركمدى هم وظيفه اش همين نمايش دادن يك 
مســئله اجتماعى به زبان طنز است. اين وظيفه 
فيلمساز است و تأثيرگذارى اش هم اين مى تواند 
باشد كه وقتى مخاطب اثر را مى بيند، ذهنش با 
موضوع درگير مى شود، بعد مطبوعات درباره اش 
مى نويسند و بعد آسيب شناس ها و كارشناسان در 
موردش راه حل ارائــه مى دهند. پس از آن نقش 
دولت و قانون گزار است كه شرايط ايجاد چنين 
موضوعاتى را مديريت كنند. فيلمساز تنها مى تواند 
به يك موضوع دامن بزند و آن را به بحث بگذارد، 
شايد از منظر خودش راهكارى هم ارائه بدهد، اما 

كار اصلى رسانه، نمايش و بازتاب است. 

 از اكران فيلم در گروه هنر و تجربه راضى 
هستيد؟ 

فيلم اكنون در آمريكا و كانادا پخش شــده و به 
جشــنواره هايى هم راه يافته اســت. با اين همه 
زمانى كه شــنيدم فيلم در ايران اكران مى شود 
بسيار خوشحال شدم. تســاهل خوبى در مورد 
اين فيلم صورت گرفته اســت. به نظر من «هنر 
و تجربه» يكى از بهترين اتفاقات سينماى ايران 
به خصوص براى ســينماى مستند است،چون 
سينماى مستند مخاطب خاص خودش را دارد 
و ايــن مخاطب هيچ جايى برايش ديده نشــده 
بود تا بتواند فيلمــش را ببيند. «هنر و تجربه» 
بهتريــن جا براى عرضه اين گونه فيلم هاســت. 
هم بايد از مســئوالنش تشكر كرد و هم اميدوار 
بود كه اين چراغ خاموش نشــود. نمى دانم چه 
مسائلى مى تواند به ادامه حيات اين گروه كمك 
كند. شايد در كنار مسئوالن، مخاطبان هم بايد 
به همان انــدازه براى ادامه كار اين گروه دغدغه 

داشته باشند.

برش

بهترين  از  يكى  تجربه»  و  «هنر 
به  ايران  سينماى  اتفاقات 
مستند  سينماى  براى  خصوص 
مستند  سينماى  چون  است، 
مخاطب خاص خودش را دارد و 
برايش  جايى  هيچ  مخاطب  اين 
ديده نشده بود تا بتواند فيلمش 

را ببيند

نشست نقد كتاب «سير عشق»  نوشته آلن دوباتن برگزار شد 

چرا زندگى با من سخت است؟
خديجه زمانيان: روز گذشــته كتاب 
پر مخاطب «ســير عشق» نوشته آلن 
دو باتن با ترجمه زهرا باخترى در كافه 
كتاب آفتاب مشهد  نقد و بررسى شد.

كتاب «سير عشق» آلن دو باتن با اقبال 
مخاطبان روبه رو شــد و در مدت سه 
ســال توانست به چاپ بيست و ششم 

برسد.
شايد تا به حال بيشتر به آثارى برخورده 
باشــيم كه در وصف عشق و يا بعد از 
بين رفتن عشق، آن را توصيف مى كنند 
اما آلن دوباتن در كتاب «سير عشق» 
به كندوكاو در چگونگى بقا و پيشرفت 
عشــق در دراز مدت مى پردازد. ربيع و 
كرســتن ازدواج مى كنند و با اتفاقات 
روزمره زندگى واقعى روبه رو مى شوند. 
دكتــر محمــود مقدســى مترجم و 
پژوهشگر، «سير عشق» آلن دو باتن را 

كتابى خواندنى عنوان كرد. 
به بيان اين مترجم تالش آلن دو باتن 
همواره بر اين بوده است كه تجربه هاى 
شــخصى  اش را با انديشمندان بزرگ 
درهــم آميزد و فلســفه را در زندگى 

روزمــره مردم جــا دهد. خــود او نام 
«فلسفه روزمره» را بر آن مى گذارد. اين 
فلسفه، رمان را به اثرى نيمه فلسفى و 
با نگاهى روانكاوانه تبديل مى كند. نكته 
ديگر ســخنى اســت كه نويسنده در 
ابتداى كتاب مطرح مى كند. آلن دوباتن 
در ابتداى كتاب اذعان مى كند كه «اين 

داستان عاشقانه اى واقعى است». 
مقدسى ادامه داد: دو باتن در اين كتاب 
به اين پرسش پاســخ مى دهد كه در 
روابط عاشقانه چه بر سر عشق مى آيد و  
اگر عشق بخواهد باقى بماند، چطور اين 

اتفاق مى افتد.
اين مترجم افزود: كتاب «سير عشق» 
بيشــتر از هر چيز به واقعيت زندگى 
معمولى مى پــردازد. زندگى كه ما آن 
را در فيلــم و كتاب كمتر مى خوانيم و 
مى بينيم و بيشتر خودمان با آن مواجه 

و درگيريم. 
اين پژوهشگر در پايان گفت: كتاب هايى 
نظير «سير عشق» تجربه زندگى را در 
اختيار انســان ها قــرار مى دهد و اين 
كتاب ها نوشــته شده اند كه ما آن ها را 

بخوانيم و بــراى زندگى بهتر هزينه و 
رنج هاى زيادى متحمل نشــويم . تنها 
چيــزى كه مى تواند ما را از رنج تجربه 
رهايى دهد، خواندن اســت و «ســير 
عشق» كتابى است كه مى تواند رنج و 
اندوه عشــق را براى مخاطب كم كند. 
«سير عشق» براى تمام كسانى كه ميل 
به كالبد شكافى روابط احساسى خود 
دارند، جــذاب خواهد بود و مخاطبان 

خود را مسحور خواهد كرد.
در ادامــه ايــن نشســت دكتر على 
و  روان درمانگرتحليلــى  ثاقبــى، 
زوج درمانگر در خصوص كتاب «سير 
عشــق» گفت: اثر دو باتن، تحوالت 
يك رابطه طوالنى را نشان مى دهد؛ 
انســان هايى متفاوت با مصيبت هاى 
متفاوتــى كــه در طــول زندگــى 
متحمل شــده اند، حال در كنار هم 
قــرار مى گيرند و قرار اســت با تمام 
تضاد و تقابل ها كنار يكديگر زندگى 
كننــد. پس از مدتى آن هــا بچه دار 
مى شــوند. اين بچه دار شــدن مانند 
بچه دار شدن هاى واقعى پر از مالل، 

خســتگى و گاهى با شــادى همراه 
است. همه چيز واقعى جلو مى رود و 
دو نفر وارد سن ديگرى مى شوند كه 
حال خواسته هاى متفاوتى از يكديگر 
دارند، اما ايــن رابطه همچنان ادامه 
دارد و ايــن اتفاقات به شــاخه هاى 

زندگى اضافه مى شوند.
ايــن روانپزشــك بــا تحليــل فصل 
«آمــاده ازدواج» اين كتاب، به توضيح 
مهارت هايى پرداخــت كه مخاطب با 
خواندن آن ها متوجه مى شود آمادگى 
ازدواج دارد يــا هنوز بــه اين آمادگى 

نرسيده است. 
وى گفت: براساس اين كتاب و نكاتى 
كه در آن مطرح مى شــود، مهم ترين 
افراد  اصلى كه مشــخص مى كنــد 
اين  دارند  زندگى  تشــكيل  آمادگى 
اســت كه بپذيرند آدم هــاى كاملى 
نيســتند و با شــناخت نواقصشــان 
دســت به انتخاب همسر مى زنند. به 
عقيــده دوباتن تا زمانــى كه ما فكر 
كنيم انسان كاملى هستيم به درك 
ازدواج و تشــكيل زندگى مشــترك 

نرسيده ايم. 
دكتــر ثاقبى با بيان اينكه بر اســاس 
ايــن كتاب تفاهم مطلــق بين دو نفر 
غيرممكن است، گفت: دوباتن معتقد 

اســت، فردى آماده ازدواج اســت كه 
بتواند فهرســتى از نقص هاى خودش 
تهيه كند و به اين ســؤال پاسخ دهد: 

«چرا زندگى با من سخت است؟».

فارس: تهيه كننده سريال «نفوذ» از آغاز توليدفصل دوم اين سريال از اوايل شهريور 
ماه خبر داد. «محســن على اكبرى» تهيه كننده سريال «نفوذ» به كارگردانى جواد 
شمقدرى درباره آغاز توليد اين سريال گفت: اين روزها مراحل پيش توليد را پشت سر 

مى گذاريم و اوايل شهريورماه فصل دو «نفوذ» را كليد خواهيم زد.
وى ادامه داد: در نخستين سكانس هايى كه مقابل دوربين خواهند رفت، مى توانم به 
فالش بك ها در تهران اشــاره كنم كه در مقطع قبل از انقالب است و تعقيب و گريز 
ساواك كه به دنبال مهدى و حاج آقا موسوى (امين اسكندريان و جليل فرجاد) هستند 
را نشان مى دهد. اين تهيه كننده درباره بازيگران جديدى كه قرار است به اين سريال 
اضافه شوند، گفت: بازيگران جديد خارجى به زودى به ما خواهند پيوست كه مربوط 
به سكانس هاى سايت كبكان است و به احتمال فراوان اين بازيگران از كشورهاى آلمان 
و فرانســه انتخاب خواهند شد.  على اكبرى با اشاره به لوكيشن هاى جديدى كه در 
اين سريال ساخته خواهد شد، بيان داشت: شكنجه گاه ساواك را در محوطه دبيرستان 
البرز قديم در تهران خواهيم ساخت و براى تصويربردارى سكانس هاى خانه شريف زاده، 
يكى از شخصيت هاى سريال بايد به ساختمان ها و ويالهاى جديد اطراف شمال تهران 
برويم.  «نفوذ» در ســه فاز پيش بينى شده، فاز يك از پيش از انقالب شروع مى شود 
و تا تسخير النه جاسوسى را روايت مى كند. در اين سرى نيز داستان از تسخير النه 

جاسوسى آغاز شده و تا پايان جنگ تحميلى ادامه دارد.

بازسازى
 شكنجه گاه هاى ساواك 

در يك سريال

فرهنگ و هنر: نهمين جشنواره بين المللى «دف نواى رحمت» با معرفى برگزيدگان تلويزيون
و آيين بزرگداشــت محمدجليل عندليبى، ديروز در پرديس سينمايى بهمن به كار 
خود پايان داد. امين مرادى، مديرجشنواره و رئيس حوزه هنرى انقالب اسالمى استان 
كردستان با اعالم اين خبر اظهار كرد: نهمين جشنواره بين المللى «دف نواى رحمت» 
با حضور دف نوازانى از 30 اســتان كشــور و گروه هايى از عراق، هند و پاكستان در 
دو بخش رقابتى و جنبــى از 22 مرداد ماه با اجتماع دف نوازان ايرانى تحت عنوان 
«آواى دوست» در محل پارك استقالل سنندج آغاز شد. وى  افزود: مراسم افتتاحيه 
جشــنواره نيز چهارشنبه (23 مرداد) با اجراى مشترك گروه دف نوازى و موسيقى، 
ســماع تبريز و ماهور ســنندج و تقدير از هيئت انتخاب دوره مقدماتى جشنواره و 
اجراى گروه مولودى خوانى به سرپرستى استاد سيد عالء الدين ياسينى آغاز به كار 
كرد و در دو روز برگزارى كه با اســتقبال پرشور مردمى هم مواجه بود، تك نوازان در 
دو بخش آقايان و خانم ها در دو رده سنى نوجوان و بزرگسال در كنار رقابت گروه هاى 
دف نوازى و مولودى خوانى در دو نوبت صبح و بعد ازظهر كار خود را دنبال كردند. در 
آيين اختتاميه اين جشنواره ضمن معرفى و اهداى لوح ها و تنديس هاى برگزيدگان 
در بخش هاى تك نوازى، گروه نوازى و مولودى خوانى، گروه موسيقى «خوش نوايان» 
به سرپرستى پيمان سليم فرد، از شاگردان استاد محمدجليل عندليبى قطعاتى از آثار 

اين استاد را اجرا كرد.

پايان جشنواره «دف نواى 
رحمت» با بزرگداشت 
محمدجليل عندليبى

موسيقى

ادبيات

گفت و گو با حسن خادمى، كارگردان مستند «قاضى و مرگ» 

مرگ در زندگى اين مرد، بازنشسته نمى شود

برش
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