
همه جا حاضر بود
صفحه مجازى تاريخ ايران و جهان، درباره 
سالروز آتش سوزى سينما ركس آبادان 
در اينستاگرام نوشته است: «رهبر انقالب: 
آن وقت، تبعيد بوديم در جيرفت. مشورت 
كرديم گفتيم بياييم يك اعالميه درست 
كنيم؛ البته اعالميه  مخفى، يعنى شب نامه. 
يكى دو روز طول كشيد تا آمديم اعالميه 
را بدهيم تايپ كنند؛ اعالميه  امام رسيد دستمان؛ به كجا؟ به جيرفت. يعنى 
مثالً چهار روز، پنج روز از حادثه نگذشته امام حاضر بود، در جيرفت حاضر بود. 

اين يك حقيقت شگفت آورى است، در همه جا حاضر بود».

مافياى ناشناخته
خبر بركنارى و بازداشت هاشم يكه زارع، 
مديرعامل ايران خودرو در فضاى مجازى 
حسابى حاشيه ساز شده است و كاربران 
فضاى مجــازى در واكنش به اين ماجرا، 
هشتگ #هاشم_يكه_زارع را در توييتر 
داغ كرده اند. كاربرى در اين باره نوشــته 
است: «مافيايى كه رو هوا قيمت خودرو 
رو افزايش مى ده و هر روز كيفيت رو پايين تر مياره و با شركت هاى خارجى 
قرارداد محرمانه زيانبار امضا مى كنه! يكى از ناشناخته ترين مافياهاى ايران، 
مافياى خودرو اســت كه به لطف آقاى رئيسى با بازداشت مديرعامل ايران 

خودرو دستشون رو مى شه».

روزگاره ديگه! 
مدتى اســت كه انتشــار تصاويرى از شيال 
خداداد، بهنوش بختيارى و هنرمندان ديگر 
در كنار باديگاردهاى شخصى شــان، مورد 
انتقاد كاربران فضاى مجــازى قرار گرفته 
اســت. در اين ميان فيلمــى هم از «احمد 
ايراندوســت» به همراه چنــد باديگارد در 
فضاى مجازى منتشر شده است. ايراندوست 
اما با انتشــار پستى در صفحه اينســتاگرامش اعالم كرد اين افراد، باديگاردهاى 
شخصى اش نيستند و مجموعه اى كه او را دعوت كرده بوده، برايش باديگارد هم 
فرســتاده است. غول برره در اينستاگرامش نوشته: «چرخ روزگاره ديگه! خودت 
يه روزى باديگارد بودى حاال چند تا باديگارد دورت هستن. ما نيازى به باديگارد 

نداريم چون همه دوسمون دارن ولى تابع ميهمان نوازى هستيم».

آموزش استفاده از كارتخوان
در ادامــه حواشــى مربــوط بــه نصب 
كارتخــوان در مطب پزشــك ها، رئيس 
سازمان نظام پزشــكى روز گذشته  در 
نامه اى به ســازمان مالياتى، خواســتار 
تعويــق اجــراى حكــم قانونــى نصب 
كارتخــوان در مطب پزشــكان، تا زمان 
آموزش روند ثبت كارتخوان در مطب ها 
شده است! اين نامه هم سوژه طنز كاربران فضاى مجازى شده است. يكى از 
كاربران در اين باره نوشته: « نظام پزشكى به ماليات نامه نوشته كه پزشكان 
براى استفاده از كارتخوان بايد آموزش ببينن وگرنه نمى تونن ازش استفاده 
كنن. احتماالً بعدش ميگن از رنگ كارتخوان ها خوشــمون نمياد تا رنگشو 

عوض نكنيد باهاش كار نمى كنيم».

 محمد تربت زاده  معموالً نوشــتن از ســلبريتى ها و 
ورزشكارهايى كه اسم هاى د هان پركن دارند، ساده است. 
نه الزم است براى پيدا كردن زير و بم زندگى خصوصى شان 
خودمــان را به آب و آتش بزنيــم و نه بايد اخبار 10-12 
سال گذشــته را براى پيدا كردن نقاط عطف زندگى اين 
عزيزان زير و رو كنيم. زندگى نامه «وحيد شمسايى» اما 
برخالف شــهرت تقريباً جهانى اش، نقل محافل رسانه اى 
نيست و به جز اينكه ابتدا بازيكن فوتبال بوده اما به خاطر 
مصدوميت شديد، چهارگوشه مستطيل سبز را بوسيده 
و چندســال بعد به طور اتفاقى و با حمايت برادرش وارد 
عرصه فوتســال شــده، چيز دندان گيرى از سرگذشتش 
دستگيرمان نمى شود. زندگى خصوصى وحيد شمسايى 
هم برخالف ساير همقطارهايش، ساكت و آرام است. يعنى 
اگر از اعتقادات مذهبى سفت و سخت آقاى فوتساليست 
و نوع پوشــش و حجاب كامل همسر و سه دخترش كه 
چند وقت پيش سوژه رسانه ها شده بود، فاكتور بگيريم، 
شمســايى ديگر هيچ وقت به خاطر زندگى خصوصى اش 
تيتر يك رســانه ها نشده است. فوتساليست چهل و چهار 
ساله كشورمان اما تا دلتان بخواهد به خاطر مصاحبه هاى 
جنجالى، درگيرى با مديران فوتسالى و قشقرق هايى كه 
هرازگاهى در سالن هاى فوتسال راه مى اندازد، حاشيه ساز 
شده كه به قول خودش درباره خيلى هايشان مى شود يك 

كتاب نوشت!

  ريخت و پاش هاى بى سابقه
اينكه وســط ايــن همه بگيــر و ببند در قــوه قضائيه، 
درگيرى هاى سياسى خارجى و داخلى، حواشى انتخاب 
نماينده كشــورمان براى جايزه اســكار و هزاران حاشيه 
ديگر، دســت گذاشته ايم روى يك موضوع كامالً بى ربط، 
بر مى گردد به مصاحبه جنجالى وحيد شمسايى با باشگاه 
خبرنگاران جوان كه اتفاقاً يك سرش مى رسد به يكى از 
داغ ترين حواشى اخير كشورمان يعنى بگير و ببند هاى اخير 
و دستگيرى مفسدان اقتصادى. نام برادران «ريخته گران» 
احتماالً در هفته هاى اخير زياد به گوشتان خورده است. 
هرچند دو برادر كه اين روزها به عنوان مفسد دانه درشت 
اقتصادى بايد در دادگاه جواب پس بدهند، شهرتشان را 
مديون رو شــدن پرونده هاى فساد بانك سرمايه در يكى 
دو ماه اخير هستند اما سابقه تُخل پُخل هايشان برمى گردد 
به بيش از يك دهه پيش. نام برادران ريخته گران اگرچه با 
هم سر زبان ها افتاده، اما طبق مداركى كه تا امروز رو شده، 
«بهروز» نقش اصلى را در پرونده هاى فساد بانك سرمايه 
داشته است. بهروز ريخته گران همان فعال اقتصادى است 
كه اوايل دهــه 80 با ريخت و پاش هايى كه تا آن روز در 
فوتسال كشورمان سابقه نداشت، به عنوان سرمايه گذار وارد 
فوتسال كشــور شد. داستان ورود ريخته گران به فوتسال 
هم حكايت غريبى دارد! طبق مداركى كه قوه قضائيه رو 
كرده است، آقاى سرمايه گذار سال ها پيش شهردارى را در 
يك قرارداد صورى، دور زده و 38 درصد از ســهام بانك 
سرمايه را بدون پرداخت يك ريال مى خرد! بعد هم از بانك 
سرمايه چند ميليارد وام بالعوض مى گيرد و مى زند توى 
كار ذوب آهن و از سود ميلياردى حاصل از آن، تيم فوتسال 

فوالد ماهان را راه اندازى مى كند.

  برادران پرطرفدار
اوضاع نه چندان رو به راه اهالى فوتســال در آن ســال ها 
و پيشــنهادهاى اغواگرانه ريخته گران به ستاره هاى اين 
رشته ورزشى، به آن ها اجازه نمى داد پيشنهاد حضور در 
تيم فوالد ماهــان را رد كنند. ريخته گران در عرض چند 

ماه از «فوالد ماهان» تيمى ســاخت كــه به قول اهالى 
اين رشــته، در تاريخ فوتسالمان نظير نداشت و تا سال ها 
بعد هم نمونه اش نخواهد آمد! فوالد ماهان با مديرعاملى 
«محمدرضا ســاكت» و حضور چهره هايى مثل «حسين 
شمس» و «وحيد شمسايى» دو سال پياپى قهرمان ليگ 
برتر كشورمان شد، جام باشــگاه هاى آسيا را فتح كرد و 
جزو 10 تيم باشــگاهى برتر جهان قرار گرفت، اما دست 
آخر ســال 91 به دليل مشكالتى كه ميان هيئت مديره 
اين باشگاه و مسئوالن فدراســيون فوتبال به وجود آمد، 
منحل شد. آن روزها كه برادران ريخته گران چپ و راست 
با خبرگزارى ها و روزنامه هاى مختلف ورزشــى مصاحبه 
مى كردند و انواع و اقســام برچســب ها را به مســئوالن 
فدراسيون فوتبال مى چسباندند، البد بابت فعاليت هايشان 
در امور خيريه و ايجاد تغيير و تحول در فوتسال كشورمان، 
آن قدر در ميان اهالى اين رشته هوادار داشتند كه هيچ كس 
فكرش را نمى كرد اين دو برادر سال بعد براى پاسخگويى 

به اتهام  فسادهاى ميلياردى، در جايگاه متهم بايستند.

  شمسايى، ريخته گران، ماست فروش!
اين همه آسمان و ريسمان بافتيم تا بگوييم وحيد شمسايى 
حاال به خاطر دســتمزد ورزشى كه در دهه 80 از برادران 
ريخته گران گرفته، كم و بيش زير فشار رسانه ها قرار دارد. 
هرچند اين ادعا كمى تا قسمتى شبيه به اين است كه يك 
دزد محترم با پول هاى ســرقتى، ماست بخرد و ما بعد به 
جاى دزد، يقه ماست فروش را بگيريم، اما بعضى از رسانه ها 
پايشان را در يك كفش كرده و مى گويند وحيد شمسايى 
با اينكه درباره فسادهاى مالى ريخته گران اطالعى نداشته، 
امــا باز هم احتمال «رد مال» در اين ماجرا وجود دارد! او 
در جديدترين مصاحبه اش با باشگاه خبرنگاران، در پاسخ 
به احتمال «رد مال» خيلى شفاف اعالم كرده، پول هايى 
كه يك دهه پيش از ريخته گران گرفته را پس نمى دهد. آقا 
وحيد در بخشى از مصاحبه اش خيلى منطقى پاسخ داده 
و مى گويد: «من با ريخته گران بيزينس نكردم. به عنوان 
بازيكن به فوالد ماهان اصفهان رفتم، ورزش كردم و بابتش 
پول گرفتم. من نمى دانم ريخته گران در بيرون از فوتسال 
چكار كرده است و كارى هم ندارم. به من گفتند بايد پولى 

كه گرفتيد را پس بدهيد». 

  آن طرف تر از نامردى
گذشــته از ماجراى ريخته گران و فســادهاى مالى ريز 
و درشــتش كه حاال دامن اهالى فوتســال را هم گرفته، 
شمسايى اين روزها براى شكسته شدن ركورد آقاى گلى 
جهانى اش توســط «فالكائو» برزيلى هم حاشيه ساز شده 
است. ماجرا برمى گردد به جام جهانى 2016 و شكست تيم 
ملى فوتسال برزيل برابر تيم ملى كشورمان. در آن بازى 
«فالكائو» براى هميشه از دنياى فوتسال خداحافظى كرد و 
حتى روى دست ملى پوشان ايران باال و پايين انداخته شد 
تا خيال خيلى ها براى باقى ماندن ركورد آقاى گلى وحيد 
شمسايى راحت شود. فالكائو اما پس از جام جهانى فقط 
براى شكستن ركورد وحيد شمسايى، چهار بار ديگر به تيم 
ملى برزيل دعوت شد تا با بازى مقابل تيم هايى مثل جزاير 
سليمان و كاستاريكا  از ركورد 392 گل زده شمسايى عبور 
كند و صاحب عنوان آقاى گلى جهان شود. هرچند واكنش 
تند و تيز شمســايى در آن زمان و گاليه اش از مسئوالن 
فدراســيون فوتبال كه مقدمات بازگشتش به تيم ملى را 
فراهــم نمى كنند تا از ركوردش دفاع كند، موجب شــد 
خيلى ها او را به رفتار غيرحرفه اى متهم كنند، اما بى انصافى 
است اگر مثل اين رسانه ها، واكنش شمسايى به شكسته 

شدن ركوردش را با واكنش على دايى به احتمال شكسته 
شدن ركورد آقاى گلى اش توسط رونالدو مقايسه كنيم، 
چون به قول خود شمسايى، هرچند ركورد ها براى شكسته 
شدن هستند اما شكسته شدن ركورد شمسايى حتى از 

نامردى هم آن طرف تر بود!

  هيچ گلى نزده ام!
هميــن چند ماه پيش البته، وحيد شمســايى در برنامه 
«عصرجديــد» اعالم كرد بــا هماهنگى هايى كه صورت 
گرفته، قرار اســت تا چند وقت ديگر با انجام چند بازى 
دوســتانه با تيم هاى ضعيــف، ركورد آقــاى گلى اش را 
برگرداند. حتى فدراسيون فوتبال هم چندى بعد اظهارات 
آقاى فوتساليســت را تأييد و اعالم كرد تيم قطر شهريور 
ماه، براى انجام بازى تداركاتى به كشــورمان خواهد آمد. 
سه روز پيش اما ســايت رسمى فدراسيون فوتبال اعالم 
كرد، سفر قطر به كشورمان به داليل نامعلومى لغو شده 
و كميته فوتسال دنبال تيم ديگرى براى بازى تداركاتى 
مى گردد! شمسايى اما معتقد است بعضى ها در اين مسير 
سنگ اندازى كرده اند. با اين حال اگر براى ثبت ركوردش 
اصرار داشته فقط به خاطر باال بردن پرچم كشورش بوده 
وگرنه خودش از پيگيرى اين ماجرا خســته شده و ديگر 

برايش اهميت ندارد كه آقاى گل جهان باشد يا نه.
شمسايى در بخشــى از مصاحبه اش مى گويد: «مسئله 
ركورد ديگر خيلى بى مزه شده است. قرار نيست من بيايم 
به ركوردم برسم. به نظرم اين مسائل خيلى بى مزه است و 
نمى توانم آن را درك كنم. اصالً آن ها كه دوست دارند فكر 

كنند من هيچ گلى نزده ام»!

  وحيد دوست داشتنى
بــا وجود اين حواشــى و درگيرى هــاى راه و بيراه آقاى 
فوتساليســت با مسئوالن فدراســيون كه خيلى وقت ها 
هم كار دســتش مى دهند، اما نمى شود وحيد شمسايى 
را دوســتش نداشت! بازيكنى كه برخالف همقطارهايش 
دائــم از اوضاع مالى نمى نالد و صاف و ســاده مى گويد از 
فوتســال خوب پول درآورده است. شايد باورتان نشود اما 
شهرت جهانى اش البد روى دست خيلى از فوتباليست هاى 
كشــورمان است كه شركت «پوما» از آن طرف دنيا آمده 
و اسپانســر شخصى اش شده تا نخستين ورزشكار ايرانى 
باشد كه اسپانسر خصوصى دارد. در طول حيات طوالنى 
فوتسالى اش، روزى نبوده كه تيم هاى خارجى برايش سر و 
دست نشكنند. از آمريكايى ها كه براى خود و خانواده اش 
گرين كارت فرســتاده اند بگير تا ايتاليايى هايى كه به او 
اقامت دائم داده اند و چينى ها و روس هايى كه خودشــان 
را به زمين و آسمان زده اند تا وحيد را به كشورشان ببرند. 
شمسايى اما برخالف بازيكنان ديگر هيچ عالقه اى به لژيونر 
شدن نداشته و فقط يك ســال به ايتاليا رفته اما آخرش 
طاقت نياورده و به ايران برگشته است! وحيِد چهل و چهار 
ســاله به دليل اختالف هايش با مسئوالن از حدود هفت 
سال پيش از تيم ملى خداحافظى كرده، اما اين روزها در 
تيم «تأسيسات دريايى» به عنوان بازيكن و مربى مشغول 
است. شمسايى اگرچه به دوران ميانسالى رسيده اما خيال 
بازنشســتگى ندارد. دليل اصرارش براى ماندن در عرصه 
فوتســال حرفه اى را هم احتماالً بايــد در خلق و خوى 
عجيب و غريبش جست وجو كنيم. خلق و خويى كه سبب 
مى شود بگويد:«در زمين مى جنگيد، مى زنيد و مى خوريد، 
اما نبايد ببازيد. من در خانه با دخترانم هم بازى كنم دلم 
نمى خواهد ببازم». اين يعنى آقا وحيد هيچ جوره حاضر 

نيست تسليم شود، حتى در مقابل سن و سال!
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ورزش
آناليز و تحليل اختصاصى جالل چراغپور براى قدس

ليگ برتر را فقط
 40 بازيكن مى چرخانند

ميانجيگرى شيخ سلمان 
براى پايان دادن به «زمين بى طرف»

جلسه سرنوشت ساز تاج 
با سعودى ها در شهريور

رودررو با داوود اميريان، نويسنده كتاب هاى پرفروش دفاع مقدس 

حاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهم

پايان نامه من كجاست؟

اگر تا حاال از خودتان پرســيده ايد كه پايان نامه هاى دانشجويى در نهايت چه 
باليى سرشان مى آيد و جواب درست و درمانى براى آن پيدا نكرده ايد، گزارش 

گزارشگر «ايرنا» در اين باره را بخوانيد: 
«شايد اين طور به نظرتان بيايد كه با دفاع از پايان نامه و گرفتن نمره 18 
يا 20 و صحافى كردن حاصل ماه ها دســترنج شــما، كار اين پايان نامه ها 
هم تمام شــد؛ حتى امكان دارد ســال به سال ســراغ پايان نامه خود هم 
نرويــد و گاهى براى نشــان دادن مهم ترين ســند افتخــار علمى تان به 
اطرافيان، خاكى از روى جلــدش بتكانيد و نگاهى به آن بيندازيد. جايى 
در دل تپنــده خيابان انقالب وجود دارد كه تا پيش از ممنوعيت دريافت 
كاغذى پايان نامه ها، ميزبان تعداد چشمگيرى از پايان نامه ها و رساله هاى 
دانشــجويان تحصيالت تكميلى بود و البته هنوز هــم به طور محدود و 

خاص اين آثار را مى پذيرد.
پژوهشــگاه علوم و فناورى اطالعات ايران كــه در اصطالح به آن «ايرانداك» 
مى گويند، زيرمجموعــه وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و يكى از مهم ترين 

آرشيوهاى علمى ايران است.
البته چند سالى مى شود كه ايرانداك ديگر پايان نامه هاى چاپى را نمى پذيرد و 
تنها به دريافت فايل پايان نامه ها بسنده مى كند؛ اما مخزن بزرگى براى نگهدارى 
از اين آثار چاپى كه گنج هاى ملى كشور هستند، در دل ايرانداك تعبيه شده 
و مانند كتابخانه هاى بزرگ و حرفه اى، از اين پايان نامه ها و رساله ها نگهدارى 

مى شود.

  پايان نامه يا پارسا
ايرانداك اصطالحى ديگر را براى پايان نامه و رساله ها در نظر گرفته است 
و به طور خالصه اگر پايان نامه و رســاله را كنار هم بگذاريم، نام «پارسا» 
شــكل مى گيرد كه تركيبى از پايان نامه و رساله است. سرى به ايرانداك 
زديم تا از نزديك در جريان نگهدارى اين پارساها قرار گيريم و دانشجويان 

قديم و جديد بدانند سرانجام پارساهايشان به كجا ختم مى شود.
تا چندى قبل دانشجويان براى بهره مندى علمى از آرشيو ملى پايان نامه ها 
مجبور بودند از شهرستان به ايرانداك مراجعه كنند تا بتوانند منابع علمى 
پايان نامه هاى خود را تكميل كنند، اما اين مركز تخصصى براى رفاه حال 
دانشجويان شهرستانى امكان جســت وجوى اينترنتى را در ميان انبوهى 
از پايان نامه ها در ســايت خود فعال كرده اســت و ديگر نيازى به مراجعه 

حضورى و تحمل رنج راه دور نيست.

  گنجى نهان در دل يك ساختمان پنجاه ساله
ايرانداك گنجى نهان در دل خود دارد كه شــايد براى دانشــگاهيان هم 
جالب باشــد. پژوهشــگاه علوم و فناورى اطالعات ايــران در دل خيابان 
انقالب و حدفاصل چهارراه وليعصر و فلسطين قرار دارد. ساختمانى چند 
طبقه و قديمى كه بناى آن ســال 1347 گذاشته شد. اين پژوهشگاه هر 
چند از آن ســال آغاز به كار كرد، اما پايان نامه هايى با قدمت بيش از 70 
ســال هم دارد. ايرانداك كه از سال 1388 به اين نام خوانده مى شود، بر 
پايه گاه شمار و همچنين نخســتين سند در اين زمينه، يكم مهر 1347 
با نام «مركز اســناد ايران» تأســيس شد. هنوز اســتادان، دانشجويان و 
پژوهشــگران در ايران و جهان ايرانداك را به  خوبى و بيش از ديگر نام ها 

مى شناسند و به كار مى برند. 
يكى از قســمت هاى پنهان و خاص اين آرشــيو ملــى، بخش نگهدارى 
از خاص ترين پايان نامه ها در كشــور اســت. پايان نامه هاى قديمى شامل 
نخســتين پايان نامه در ايران، نخســتين پايان نامه هايــى كه به صورت 
دســتنويس و به زبان فارســى و انگليسى نگاشته شــده اند و نخستين 
پايان نامه اى كه يك دانشجوى ايرانى خارج از كشور آن را به رشته تحرير 

درآورده است.
ايرانــداك اما در بخــش ديگرى از مخــزن پايان نامه ها، پارســاهايى از 
دانشــجويان ايرانــى خارج از كشــور را هم نگهدارى مى كنــد و از آبان 
سال گذشــته اين پارساها هم تحت وب شده و فايل اين آثار مورد قبول 

ايرانداك است.
اكنون حدود 370 هزار فايل پايان نامه در اين آرشيو ثبت شده و بيش از 

500 هزار پايان نامه چاپى در آن وجود دارد.
يكى از مســئوالن ايرانداك در مورد سرنوشت اين پايان نامه ها مى گويد: 
اين پارساها آرشيو ملى كشور هستند و به هيچ عنوان امكان نابودى شان 
وجود ندارد و تا ســال ها و قرن ها نگهدارى مى شوند؛ اصًال مسئله نابودى 

اين پايان نامه ها كه قبًال مطرح بود، اشتباه است.
در راهرو هــاى طبقــات ايرانداك كــه قدم مى زنيم بــوى كاغذ را حس 
مى كنيم. اين ســاختمان بيــش از نيم قرن خاطره و روزهاى ســخت و 
شــيرين داشته و دارد. قدمت اين ساختمان البته يك پيام ديگر هم دارد 
و آن اينكه تا پايان نامه مى نويسيم ايرانداك هم هست كه آن ها را در دل 
خود نگهدارى كند. راهروى قديمى ايرانداك قصه روزهايى را در دل خود 
دارد كه در بيش از 50 ســال پايان نامه ها را ابتدا دســتى، بعد ماشينى و 
حال با كامپيوتر ثبت مى كنند تا اين طالهاى ارزشمند علمى جايى براى 

بقا داشته باشند».

«وحيد شمسايى» به اين زودى قصد بازنشستگى ندارد

در حسرت ركوردهاى 
از دست رفته

سيدجالل حسينى، ركورددار قهرمانى ليگ 
در گفت وگو با قدس:

براى باال بردن جام مى جنگم

خيلى نزديك

براى باال بردن جام مى جنگم

رودررو با داوود اميريان، نويسنده كتاب هاى پرفروش دفاع مقدس رودررو با داوود اميريان، نويسنده كتاب هاى پرفروش دفاع مقدس رودررو با داوود اميريان، نويسنده كتاب هاى پرفروش دفاع مقدس رودررو با داوود اميريان، نويسنده كتاب هاى پرفروش دفاع مقدس رودررو با داوود اميريان، نويسنده كتاب هاى پرفروش دفاع مقدس رودررو با داوود اميريان، نويسنده كتاب هاى پرفروش دفاع مقدس رودررو با داوود اميريان، نويسنده كتاب هاى پرفروش دفاع مقدس 

حاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهمحاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهمحاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهمحاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهمحاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهمحاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهمحاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهمحاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهمحاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهمحاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهمحاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهمحاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهمحاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهم
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ITC جونیور منتظر
ورزش: از روز گذشته جونیور براندائو بازیکن برزیلی و جدید تیم پرسپولیس 
در تمرینات این تیم حاضر شد و همراه با ســایر بازیکنان به تمرین پرداخت.

مسئوالن باشگاه پرســپولیس هم بعد از عقد قرارداد با این بازیکن درخواست 
خود را برای دریافت ITC این بازیکن ثبت کردنــد.در صورتی که تا پیش از 
بازی فردای پرســپولیس و پارس جنوبی، ITC جونیور به دست سرخپوشان 
برســد کالدرون می تواند برای انتخــاب ترکیب هجومی تیمــش روی او نیز 

حساب باز کند.

کامیابی نیا جراحی شد
ورزش: پس از چند بار مصدومیت از ناحیه کتف، در نهایت کمال کامیابی نیا بازیکن 
تیم پرسپولیس زیر تیغ جراحان رفت تا سالمتی خود را بدست بیاورد.کامیابی نیا 
سه شنبه شب جراحی و سپس برای ریکاوری و استراحت به بخش منتقل شد.برخی 
از بازیکنان و مسئوالن تیم پرســپولیس هم از صبح دیروز با حضور در بیمارستان 
به عیادت از این بازیکن پرسپولیس پرداختند. کامیابی نیا به احتمال فراوان دربی 
پایتخت در هفته چهارم لیگ برتر را از دســت خواهد داد.  با این شرایط کالدرون 

شرایط سختی برای چیدن ترکیب پرسپولیس در میانه میدان خواهد داشت.

ITC دیاباته رسید
ورزش: باشگاه استقالل موفق شد با طی کردن مراحل اداری itc دیاباته 
مهاجم مالیایی خود را برای شــروع لیگ برتر دریافت کند تا این بازیکن 
 مشکلی برای شــروع لیگ نداشــته باشــد.این بازیکن که با مصدومیت 
دســت و پنجه نرم می کنــد، هنوز برای شــروع لیگ آماده نیســت ، اما 
استقاللی ها مقدمات کارهای الزم برای حضور او در مسابقه را انجام دادند 
تا در صورت صالحدید کادرفنــی این بازیکن روز جمعــه در اولین بازی 

استقالل در لیگ نوزدهم به میدان برود.

فرشید اسماعیلی در نقش پاتوسی
ورزش: استقالل فصل قبل در پست هافبک پشت مهاجم آیاندا پاتوسی را در اختیار 
داشــت، بازیکنی که نمایش خوبی در ترکیب آبی ها داشت و جدایی اش در پایان 
فصل باعث شد مدیران باشگاه فشار زیادی از سوی هواداران این تیم تحمل کنند.
حاال با جدایی آیاندا پاتوســی و عدم جذب بازیکن در این پست قرار است فرشید 
اسماعیلی فصل را در پست هافبک پشت مهاجم آغاز کند، بازیکنی که اتفاقاً فوتبالش 
را در همین پست آغاز کرده اســت و انگیزه زیادی دارد بتواند برای فصل جدید به 

عنوان هافبک بازی ساز استقالل به میدان برود.

ورزش: موفقیت ســال های اخیر پرسپولیس، 
سبب شده تمایل تیم های ایرانی برای استفاده از 
مربیان خارجی بیشتر شود. به خصوص که همزمان، 
تیم ملی هم با مربی خارجی راحت تر از همیشه به جام جهانی 
می رفت و اســتقالل بعد خروج از دایره بازیکنان سابقش، 
روزهای نســبتاً خوبی را با شــفر گذراند. این فصل، از بین 
پنج مدعی فصل پیش سه تیم مربیان خارجی جدید دارند. 
پرسپولیس با کالدرون شروع کرده، استقالل استراماچونی 
سرمربی سابق اینتر و اودینزه را به ایران آورده و تراکتور، با 
دنیزلی قرارداد بسته است. مربیانی که وظیفه آن ها شکستن 

طلسمی سنتی در لیگ برتر ایران است.

ایران- کرواسی
در تاریخ لیــگ برتــر ایران، فقــط مربیان دو کشــور 
توانســته اند به قهرمانی برسند. در ســال های ابتدایی، 
قهرمانی بین مربیان داخلی دست به دست می شد و پس 
از آن، نوبت کروات ها رسید تا ســهمی از جام های لیگ 
برتر داشته باشند. در 10 دوره ابتدایی لیگ، 9 قهرمانی 
متعلق به مربیــان ایرانی بود و فقط یــک جام، به فوالد 
فرانچیچ رسید. پروین، کاظمی، جاللی، قلعه  نویی، دایی 
و قطبی به ترتیب نخســتین قهرمانی شان در لیگ برتر 
را تجربه کردند. در سال های بعدی، ســهم کروات ها با 
کرانچار و برانکو بیشتر شــد. کرانچار سپاهان را قهرمان 
کرد و برانکو با هت تریک قهرمانی پرســپولیس، یکی از 
پرافتخارترین مربیان لیگ برتر شــد. در این بازه زمانی 
فرکی و ویســی هم به مربیان ایرانی قهرمان لیگ اضافه 
شــدند تا مجموعاً در 18 دوره برگزار شده، 13 قهرمانی 
متعلق بــه مربیان داخلــی و پنج قهرمانــی، در اختیار 

مربیان کروات باشد.

ناکام های چشم رنگی
در بین مربیان دیگر کشــورها که ســابقه قهرمانی در لیگ 
را ندارند، بعضی تا یــک قدمی جام هم جلــو رفتند. لیگ 
پنجم، پاس دنیزلی مدعی جدی قهرمانی محسوب می شد 
و تا هفته های پایانی، صدرنشــین لیگ بود. ماجرای مشهور 
نرفتن دنیزلی به اصفهان و باخت پاس، جام را از او و تیمش 

گرفت. جوروان ویرای برزیلی، شاید بزرگ ترین ناکام لحظه 
آخری لیگ برتر باشد. ســپاهان در لیگ هفتم تا دقیقه 96 
قهرمان لیگ برتر بود اما ضربه سر ســپهر حیدری، جام را 
به پرسپولیس رساند. بالی ویرا، به شــکلی دیگر سر تونی 
پرتغالی هم آمد. تراکتور هفته آخر لیگ چهاردهم به عنوان 
صدرنشین وارد زمین شد و 3بر1 از حریفش جلو افتاد اما با 
تساوی 3بر3، جام را به سپاهان فرکی واگذار کرد و ترکیب 

ملیت مربیان قهرمان لیگ، دست نخورده باقی ماند.

قهرمانی در آسیا و اروپا
از بین سه مربی خارجی مدعی قهرمانی لیگ، دو نفر پیش 
از ایران در کشور دیگری تجربه قهرمانی دارند. یکی در آسیا 
قهرمانی لیگ را تجربه کرده و یکی در اروپا قهرمان شــده 
اســت. گابریل کالدرون، زمان حضورش در عربستان با دو 
تیم مختلف این کشور قهرمان لیگ شــده و می خواهد در 
دومین کشور به قهرمانی برسد. دنیزلی که یک بار به قهرمانی 
لیگ برتر ایران نزدیک شــده بود هم با هر ســه تیم بزرگ 
شهر استانبول، ســابقه قهرمانی ســوپرلیگ ترکیه را دارد. 
استراماچونی جوان اما، دنبال کسب نخستین قهرمانی دوران 

مربیگری در رده بزرگساالن است.

جام یحیی
با همه این ها، اگر قرار باشد بر اســاس شرایط فعلی مربیان 
مدعی قهرمانی اوضاع را بررسی کنیم، دو مربی داخلی کمی 
اوضاع بهتری دارند. از آخرین قهرمانــی هرکدام از مربیان 
پنج تیم مدعی، زمان زیادی می گذرد. در بین آن ها، یحیی 
گل محمدی آخرین کســی بود که جام را بــرد. ذوب آهن 
قهرمان جام حذفی و ســوپرجام ایران در سال 1395 شد. 
قبل از او هم امیر قلعه  نویی سال 1392 با استقالل قهرمانی 
لیگ را بدســت آورد. آخرین جام کالدرون مربوط به سال 
1390 می شود و آخرین قهرمانی دنیزلی در سطح نخست 
فوتبال، سال 1388 بدست آمد. استراماچونی، هنوز جامی 
در رده بزرگساالن ندارد و آخرین قهرمانی او. سال 1391 با 
تیم جوانان اینتر رقم خورد. با این شرایط، سه مربی خارجی 
برای شکستن طلســم قدیمی، باید از مسیر دشوار و رقبای 

سختی عبور کنند.

خــبـر

میانجیگری شیخ سلمان 
برای پایان دادن به »زمین بی طرف«

جلسه سرنوشت ساز تاج با سعودی ها در شهریور
ورزش: سعد الحارثی، خبرنگار سعودی و عضو سابق AFC خبر داد که 
شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا جلسه ای مهم و سرنوشت ساز 
با رؤسای فدراسیون های ایران و عربستان برگزار می کند تا مشکل بازی در 
زمین بی طرف در لیگ قهرمانان آسیا 2020 را حل کند.شیخ سلمان با این 
میانجیگری به دنبال پایان دادن پرونده »زمین بی طرف« است تا نمایندگان 
ایران و عربستان در صورت رقیب شدن در لیگ قهرمانان آسیا در خانه خود 
از رقیب میزبانی کنند.این جلسه سرنوشت ساز بنا به ادعای این خبرنگار 
سعودی در آخر ماه سپتامبر)آخر ماه شهریور( برگزار می شود تا تکلیف این 
پرونده مشخص شود. با این تفاسیر مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال 
کشورمان باید خود را برای دیدار با یاسر المسحل، رئیس فدراسیون فوتبال 

عربستان آماده کند تا این پرونده نحس را برای همیشه ببندد.

الزوراء پیشنهاد استقالل را نپذیرفت
ورزش: سایت »اسپورت« عراق با انتشار عکسی از مصطفی محمد، مدافع 
ملی پوش الزورای عراق اعالم کرد که این بازیکن برای حضور در تمرینات 
فصل جدید تیمش به اردوی تیمش در کشور مراکش ملحق شد. پیش از 
این مصطفی محمد، مدافع ملی پوش عراقی اعالم کرده بود که از استقالل 
پیشنهاد دارد ولی تصمیم گیرنده اصلی باشگاه الزورا است. همچنین تصاویر 
مذاکره معاون سابق باشگاه استقالل با او نیز منتشر شده بود. با پیوستن این 
مدافع به تمرینات تیمش این انتقال دیگر منتفی است و این مدافع فصل 

آینده نیز برای الزورا بازی خواهد کرد.

ارائه کارت ملی برای ورود به استادیوم ها
ورزش: به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان پس از پایان نشست 
هم اندیشی مدیران فوتبال و ورزش با صدا و سیما برای آغاز لیگ برتر که 
صبح دیروز به میزبانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، حسن کریمی 
مدیرعامل شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی کشوردر جمع 
خبرنگاران گفت: بلیت فروشی فقط و فقط بر مبنای کارت ملی و شماره 
ملی است و از تماشاگران خواهش می کنیم رعایت کنند و سر جای خود 
بنشینند. هیچ کس با کارت ملی شخص دیگری نمی تواند وارد ورزشگاه 
شود. بلیت کاغذی وجود ندارد و فقط با کارت ملی امکان عبور از گیت برای 
افراد وجود دارد. در واقع کارت ملی حکم بلیت را هم برای تماشاگران دارد.

نصب گیت الکترونیکی در ورزشگاه شهدای فوالد
ورزش: مدیر رسانه ای فوالد خوزستان از نصب گیت های الکترونیکی در 
ورزشگاه شهدای فوالد خبر داد. محسن قبایی در مورد نصب گیت های 
الکترونیکی ورزشگاه شهدای فوالد گفت: مجموعه شرکت فوالد خوزستان 
و باشگاه، با کار و تالش شبانه روزی و با هماهنگی شرکت توسعه و تجهیز 
گیت های الکترونیکی مورد نظر فدراسیون فوتبال را نصب و راه اندازی 
کرد.وی با اشاره به بازسازی و نصب صندلی های تخریب شده ورزشگاه 
فوالد افزود: تمام  صندلی ها شماره گذاری شده و دوربین های چهره زن، 
ورودی و خروجی تماشاگران، آسانسور ویژه معلولین و بقیه کارها به خوبی 

انجام شده است.

 هفته نهم لیگ برترفوتسال
فرش آرا به دنبال جایگا سوم

ورزش: هفته نهم مسابقات لیگ برتر فوتسال از امروز و فردا در حالی با 
6 دیدار برگزار می شود که مس سونگون ورزقان قهرمان سال گذشته 
ایران و آسیا به دلیل حضور در مسابقات جام باشگاه های جهان در تایلند 
حضور دارد. در مهم ترین بازی های امروز گیتی پسند در بهبهان به 
دنبال صدرنشینی است و امیدوار است با پیروزی در این دیدار موقتاً 
به صدر جدول برسد. فرش آرای مشهد نیز عصر امروز میزبان مقاومت 
البرز است و این شانس را دارد که با پیروزی در این بازی موقتاً خود را به 

جایگاه سوم جدول برساند و امیدوار باشد سوهان محمد سیما و ستارگان 
ورامین فردا مقابل حریفانشان نتیجه نگیرند.

پنج شنبه- 31مرداد
شهروند ساری- حفاری خوزستان 

اهورای بهبهان- گیتی پسند اصفهان
فرش آرای مشهد - مقاومت البرز

جمعه - اول شهریور
هایپر شاهین شهر- آذرخش بندرعباس

ستارگان ورامین- شاهین کرمانشاه
سنج ایچ ساوه- ارژن شیراز

خلیل زاده: هواداران کمی صبور باشند
ورزش: شجاع خلیل زاده در آستانه شــروع رقابت های لیگ برتر در 
گفت وگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس درباره نگرانی هواداران این 
تیم درباره آینده تیمشان پس از رفتن برانکو اظهار داشت: اول اینکه 
باید بگویم، هر آمدنی هم رفتنی دارد و هیچ چیز، دائمی نیســت. در 
مقابل بازیکنان حفظ شدند و نفرات جدید هم تیم را تقویت می کنند. 
البته کار برای این فصل با توجه به سه قهرمانی سخت تر می شد و حاال 
سخت تر هم می شود چون به هر حال شناخت بین مربی و بازیکن به 
میزانی که در چند ســال به وجود می آید، االن نیست. هواداران باید 
کمی صبور باشند. این پرسپولیس حتما برای قهرمانی می جنگد ولی 

به حمایت و کمک آن ها نیاز داریم. 

رکورد برزیلی ها در استقالل
ورزش: از بیــن ۴6 بازیکن خارجی که تاکنون برای اســتقالل بازی 
کرده اند، 13 بازیکن برزیلی بوده اند تا برزیل دارای بیشــترین سهم 
در بین بازیکنان خارجی استقالل باشــد. پس از برزیلی ها، بازیکنان 
صربستانی با ۴ و عراقی ها با 3 بازیکن بیشترین سهم را در بین بازیکنان 

خارجی استقالل دارند.
کشورهای گرجستان، کامرون، آلمان، کرواسی و نیجریه هر کدام 2 بازیکن 
در استقالل داشــته اند. پرو، کویت، ترینیداد و توباگو، استرالیا، بولیوی، 
بورکینافاسو، ارمنستان، مراکش، ازبکستان، سنگال، مقدونیه، پرتغال، 
آفریقای جنوبی، مالی و لهستان هم کشورهایی هستند که هر کدام یک 

بازیکن در استقالل داشته اند.

قاسمی نژاد: یک ماه دیگر می رسم
ورزش: امین قاســمی نژاد، مهاجم شــهرخودرو گفت: با مصدومیت 
قدیمی دســت و پنجه نرم می کنم و حدود یک ماهــی کار دارد که به 
بازی ها برسم. فکر می کنم دو یا سه هفته زمان می برد تا به ترکیب تیم 
برگردم. با این حال، کل بازیکنان قبراق و سرحال هستند. امیدوارم در 

شروع بازی ها، گام خوبی برداریم و نتایج خوبی کسب کنیم.

خــبـر

هفته اول لیگ برتر ایران
ذوب آهن - سایپا

            پنجشنبه 31 مرداد -ساعت: 20:15 از شبکه ورزش

هفته اول لیگ برتر ایران
شاهین شهرداری بوشهر - سپاهان 
    جمعه 1 شهریور - ساعت: 20:15 از شبکه ورزش

هفته اول لیگ برتر ایران
ماشین سازی تبریز - استقالل

       جمعه 1 شهریور - ساعت: 18:00 از شبکه سه

هفته اول لیگ برتر ایران
پرسپولیس - پارس جنوبی جم

 پنجشنبه 31 مرداد - ساعت: 19:10 از شبکه سه

ورزش در سیما

سایت بلژیکی: کلمنت مجبور شد 
از رضایی استفاده کند!

ورزش: سایت »gva« بلژیک به حضور رضایی بعد از مدت ها غیبت 
از ترکیب بروژ پرداخت و دلیل اعتماد دوباره کلمنت، سرمربی بروژ 
را این طور بیان کرد: کاوه نیز بعد از مــدت ها در این بازی دقایقی 
برای بروژ بازی کرد. مهاجم ایرانی در هفته های اخیر از حضور در 
ترکیب اصلی شکست خورده بود ولی کلمنت مجبور به بازی دادن 
او شد. رضایی به لطف جیل فوسن)مهاجم دیگر بروژ( که به خاطر 
زایمان همسرش در بلژیک مانده و همراه تیم نیامد او دقایقی فرصت 

بازی پیدا کرد.

هفته دوم رقابت های لیگ یک
 تقابل عاشوری و عنایتی و دربی تهران

ورزش: رقابت های هفته دوم لیگ دسته یک امروز همزمان با مسابقات 
لیگ برتر برگزار می شود. در یکی از مهم ترین این بازی ها بادران و نیروی 

زمینی دربی تهران را برگزار می کنند.
نود ارومیه - سپیدرود رشت

بادران تهران - نیروی زمینی تهران
گل ریحان البرز- آلومینیوم اراک

داماش گیالنیان- سرخپوشان پاکدشت
ملوان بندرانزلی- آرمان گهرسیرجان

مس کرمان- رایکا بابل

میالد محمدی: با مشورت ویلموتس
خنت را انتخاب کردم 

ورزش:  مدافع تیم ملی فوتبال ایران دلیل انتخاب خنت به عنوان 
تیم بعدی خود را بیان کرد. محمدی در گفت وگو با فوتبال بلژیک 
دربــاره انتخاب خنت گفت: خنــت انتخاب بعــدی در راه فوتبال 
حرفه ای من بود. بعد از چند فصل حضور در لیگ روســیه تصمیم 
به جدایی گرفتم. من پیشنهادهایی از تیم های فرانسوی نیز داشتم 
ولی وقتی خنت برای جذب من ابراز عالقه کرد، تردید نکردم و این 
تیم را برای ادامه فوتبالم انتخاب کردم.مدافع ایران در جام جهانی 
روســیه در ادامه صحبت هایش گفت: من با آقای ویلموتس درباره 
رفتن به تیم خنت صحبت کردم و او به من گفت: خنت گزینه خوبی 
برای من خواهد بود. من احساس خوبی نسبت به این باشگاه داشتم 
و االن که مدتی از حضورم در این تیم سپری می شود، حس می کنم 

که احساسم درست بوده است.

طبقه دوم آزادی بسته است
ورزش: به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، بنابر اعالم علیرضا 
اشرف، مدیر رسانه ای تیم فوتبال، در نشست هماهنگی این دیدار که دیروز 
برگزار شد، تأکید شد برای دیدار افتتاحیه لیگ برتر بین قهرمان دوره 
گذشته بازی ها و پارس جنوبی جم، تنها 26 هزار بلیت فروخته می شود.

همچنین تمام ظرفیت فروش به طبقه اول اختصاص دارد و طبقه دوم 
ورزشگاه برای این هفته پذیرای تماشاگران نخواهد بود.

گل محمدی: 
بازیکنان جدید باید از اسم خودشان دفاع کنند

ورزش: سرمربی تیم شــهرخودرو گفت: کار سختی در این فصل 
داریم، اما اگر حمایت شویم بدون تردید می توانیم یک سال خوب 
دیگر را تجربه کنیم. به نقل از میزان، یحیی گل محمدی با اشــاره 
به شــرایط تیم فوتبال شهرخودرو اظهار داشــت: تالش کردیم تا 
جایی که بودجه باشگاه اجازه می داد، با حفظ مهره های تیم و جذب 
بازیکنان جدید، نقاط ضعف را پوشــش بدهیم. در واقع با توجه به 
نیاز تیم، اقدام به جــذب بازیکنان جدید کردیم و تالشــمان این 
بود کــه جایگزین های خوبی برای بازیکنان جدا شــده از تیم پیدا 
کنیم. این امر به ما کمک می کند تا در طول فصل، شــرایط بهتری 
را تجربه کنیم.سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو در خصوص جذب 
ستاره هایی، چون سیدمهدی رحمتی، ســروش رفیعی و... اضافه 
کرد: آن ها بازیکنان خوب و اسمی در فوتبال ایران هستند که باید 
از اسمشان در شــهرخودرو دفاع کنند و کمک بزرگی برای ما در 

طول فصل باشند.

بلیت های بازی افتتاحیه؛ از 15 هزار تومان به باال 
ورزش: بر اساس توافق انجام شــده میان شرکت توسعه و تجهیز 
اماکن ورزشی و باشــگاه پرســپولیس قرار بر این شد قیمت بلیت 
دیدار پرســپولیس و پارس جنوبی جم بر اساس همان قیمت سال 
گذشته به فروش برســد تا پس از گذشت چند روز دو طرف درباره  
قیمت جدیــد تصمیم گیری کنند. بر همین اســاس بلیت جایگاه 
ویژه 25 هزار تومان، روبه روی جایگاه 20 هزار تومان و همین طور 
پشت دروازه ها و طبقه دوم 15 هزار تومان خواهد بود. طبق توافق 
انجام شده شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی باید بلیت ها را به 
صورت الکترونیکی به فروش برساند اما هنوز سایت فروش بلیت ها 

آماده نشده است.

حمیدرضاعرب: سیدجالل حسینی با هفت قهرمانی در لیگ 
برتر رکورددار باال بردن جام در ایران است. در شروع فصل نوزدهم 
با کاپیتان سرخ ها که انگیزه های مضاعفی برای چهارمین قهرمانی 

پرسپولیس دارد هم کالم شدیم که با هم می خوانیم.

  رکورددار قهرمانی در لیگ برتر فصل نوزدهم را چگونه 
آغاز می کند؟

بی گمان برای قهرمانی دوباره. این هدف اصلی هر بازیکنی است 
که با تیمش به میدان می رود. برای من هم قهرمانی در این فصل 

اولویت نخست و آخر است. 

  کدام قهرمانی بین این هفت قهرمانی بیشتر به شما 
چسبیده است؟

قهرمانی همیشه به آدم می چسبد و خاطره انگیز است. قهرمانی 
نخست با سایپا و همراه با دایی شیرینی خاص خودش را داشت. 
در ســپاهان هم قهرمانی خاطره انگیزی داشتیم به عنوان تیم 
شهرستانی. اما خب قهرمانی با پرسپولیس و با هواداران پرشور 
که هیچ گاه تیم را تنها نمی گذارند آن هم برای سه بار پیاپی واقعاً 

فوق العاده است.

  از نخستین قهرمانی تا هفتمین قهرمانی سید جالل چه 
تغییراتی کرده است؟

وقتی با سایپا قهرمان شدم 25 ســالم بود و االن 38 سال دارم. 
در این ســال ها حضور در تیم ها و جام های مختلف مرا آبدیده 
کرد و تجربــه ام را زیادتر کــرد. باال و پایین لیــگ را دیده ام و 

تصمیم گیری هایم بر اساس احساس نیست.

  حسرت کدام قهرمانی را دارید؟
بی گمان قهرمانی جام باشــگاه های آســیا و 

البتــه قهرمانی در جام ملت هــا بزرگ ترین 
حسرت های من هســتند. در لیگ برتر تمام 

جام ها را گرفته ام.

  سخت ترین لحظات این سال ها؟
نایب قهرمانی مان در آسیا آن هم در تهران خیلی برایم ناراحت 

کننده بود. 

  دراین سال ها پیشــرفت لیگ برتر ایران را چگونه 
دیدید؟

به هر حال لیگ در زمینه اجرا و تجهیز استادیوم ها خیلی بهتر 
از سال های نخست شده اســت. کیفیت بازی ها هم به همین 
طریق باالتر رفته است اما سرعت این پیشرفت زیاد نبوده و هنوز 
در اجرای قوانین خیلی جاها دچار مشکالت اساسی هستیم. 
داوری ها گاهی آزاردهنده می شود و قوانین برای همه یکسان 

اجرا نمی شود.

  شرایط پرسپولیس را با توجه به کمین دیگر تیم ها برای 
شکست و رکورد چگونه می بینید؟

خدا را شکر شرایط ما خوب است. از زمانی که کادر فنی جدید 
آمدند خیلی زود کار را شروع کردند. خوشبختانه ما تمرین های 
پیش فصل را زود شروع کردیم و تا امروز تمرینات خوبی داشته ایم. 
نخستین بازی در لیگ همیشه سخت است چرا که همه تیم ها در 
شرایط بدنسازی قرار دارند و زمان می برد تا هر تیمی به شکوفایی 

فنی برسد اما امیدوارم شروع خوبی در لیگ داشته باشیم.

  کار با کالدرون چگونه است؟ 
کالدرون یک مربی کامالً حرفه ای است. تا اینجا شرایط خوبی را 
برای تیم ایجاد و بازیکنان را به خوبی آماده کرده است. کالدرون به 
سرعت با بازیکنان ارتباط نزدیک برقرار کرد و خودش همیشه در 

مراحل مختلف تمرین کنار بازیکنان حضور دارد.

   قبل از شروع فصل حاشیه های زیادی درباره 
ماندن یا نماندن و همین طور بازی نکردن شما 

در ترکیب اصلی مطرح شد.
من مثل بقیه یک بازیکنم و فقط یک وظیفه دارم؛ خوب 
تمرین کردن و خوب بازی کــردن. تصمیم در این مورد 
نیز با سرمربی تیم است. من همه تالشم را می کنم و خود 
سرمربی باید تصمیم بگیرد که چه کسی در زمین باشد. برای 

من این حاشیه ها هیچ اهمیتی ندارد.

   با باز شدن پنجره پرسپولیس از ابتدای فصل به نظر 
مشکالت کمتری دارید.

بله امسال بازیکنان خیلی خوبی داریم. بازیکنانی که به ما اضافه 
شده اند هم شرایط بازی در پرسپولیس را به خوبی می دانند. 
بازی کردن در پرسپولیس برای هر بازیکنی سخت است. االن 
بازیکنان ما در شرایط خوبی هستند و همان طور که شما گفتید 
کار برای فیکس بازی کردن سخت است. همه باید بجنگیم برای 

نام پرسپولیس و امیدوارم امسال هم سال پرسپولیس باشد.

   جای خالی برانکو را حس می کنید؟
به هر حــال برانکو مربــی پرافتخاری بود 
و خیلی برای این تیم زحمت کشــید اما 
فوتبال حرفه ای همین است و هر آمدنی یک 
رفتنی دارد. ما طرفداران خیلی زیادی داریم 
که منتظر شــروع فصل هستند و امیدوارم 
دوباره دســت به دست هم دهیم و موفقیت 

پرسپولیس را شاهد باشیم.

   خیلی ها معتقدند قرعه پرسپولیس در 
ابتدای فصل سخت است و در این شرایط 

حمایت از تیم مهم ترمی شود.
اگر پرســپولیس در این چند ســال تیم شــد، 
هواداران ســبب شــدند. آن ها در این چند سال 
خیلی تیم را حمایت کردند و با همــه اتفاقات و 

و مشــکالت و حاشــیه ها جنگیدند. آن ها عامل بســیار مهم 
تعیین کننده ای هستند. راجع به قرعه هم باید بگویم که به هر حال 
همه تیم ها باید با هم بازی کنند و کار برای همه سخت است. ما 

باید بازی به بازی پیش برویم و امیدوارم لیگ را خوب شروع کنیم.

حمیدرضا خداشناس: سوت نوزدهمین دوره لیگ 
برتر فوتبال کشورمان پس از ســه ماه تعطیلی و وقفه 
طوالنی عصر امروز از ساعت 19:10 در ورزشگاه آزادی 
زده خواهد شد و پرسپولیس قهرمان هجدهمین دوره 

این رقابت ها آغازگر لیگ برتر خواهد بود. 
این در حالی است که 16 تیم حاضر در این رقابت ها 
از امروز خود را آماده ماراتــن  30 هفته ای می کنند 
تا 30 هفتــه هیجــان، اســترس، غم و شــادی را 
میهمان طرفداران فوتبــال و تیم های حاضر در این 
رقابت ها کنند. اتفاقات جالــب و نقل و انتقاالت گاهاً 
شــگفت انگیز پیش از شــروع لیگ و حضور مربیان 
خارجی با کیفیت چــون کالدرون، اســتراماچونی  
و دنیزلــی در تیم هــای مدعی و همچنیــن مربیان 
سرشــناس داخلی چون قلعه نویی و گل محمدی و 
جوانانی چون نکونام، بی شــک لیگ جذابی را پیش 
روی فوتبال دوســتان قــرار خواهــد داد. در هفته 
نخست لیگ برتر همه عالقه مندان به فوتبال منتظر 

رونمایی از تیم محبوبشان هستند. 
از پرسپولیس و اســتقالل گرفته تا گل گهر و شاهین 
شهرداری بوشهر که میهمانان تازه وارد لیگ هستند. 
اما هفته نخست نوزدهمین دوره لیگ برتر امروز و فردا 
برگزار می شود که با هم مهم ترین بازی های این هفته 

را مرور می کنیم.

دیدار اختتامیه در افتتاحیه
طرفداران پرشــمار ســرخ های پایتخت که در چهار 
ســال حضور برانکو روی نیمکت تیمشان کلکسیونی 
از جام ها و رکوردها را به ویترین افتخارات خود اضافه 
کردند، حاال منتظر رونمایی از پرســپولیس کالدرون 
هستند تا ببینند در نخســتین محک جدی و رسمی، 
این مربی آرژانتینی چه ارمغانی بــرای مدافع عنوان 

قهرمانی خواهد داشت. 
بدون شــک کالدرون کار ســختی را در این فصل با 
توجه به آمادگــی دیگر مدعیان که تا دندان مســلح 
پای به لیگ برتر می گذارند، خواهد داشــت و دفاع از 
عناوین مرد کروات پرســپولیس کار ساده ای نخواهد 
بود. شاید از نظر بازیکن پرســپولیس نسبت به فصل 
گذشته تغییرات زیادی نداشــته اما همه می خواهند 
ببینند که پرسپولیس با تفکرات مربی جدیدش با چه 
شــیوه ای بازی خواهد کرد. کالدرون آرژانتینی وعده 
بازی هجومی را بــه هواداران داده اســت و هواداران 
هم منتظرنــد ببینند تیم محبوبشــان عصــر امروز، 
ســاعت 19:10 در افتتاحیه نوزدهمیــن دوره لیگ 
برترچه نتیجه ای مقابل پــارس جنوبی جم می گیرد. 
پرســپولیس در آخرین بازی لیــگ هجدهم میهمان 
پارس جنوبی بود و توانســت برغلبه بــر این تیم جام 
هجدهم را در جم باالی ســر ببرد و حاال در افتتاحیه 
لیگ نوزدهم و البته این بــار میهمان این تیم جنوبی 
است؛ تیمی که هرچند از لحاظ شــرایط مالی اوضاع 
خوبی ندارد و حتی ســفر این تیم به تهران در هاله ای 
از ابهام بــود، اما نیروی جوانی و انگیــزه رودررویی با 

پرسپولیس می تواند گریبانگیر کالدرون شود.

رونمایی از تیم استراماچونی
بدون شــک اســتقالل با تغییرات زیادی که داشــته 
ناشناخته ترین تیم لیگ برتر به شمار می رود که همین 
می تواند بــرای حریفان این تیم درهفته های نخســت 
مشکل ساز شــود و از جهتی عدم هماهنگی بازیکنان 
جدید نیز شــاید موجب دردسر اســتراماچونی شود. 
مرد ایتالیایی استقالل پس از قبول سکان هدایت این 
تیم دست به تغییرات زیادی زد؛ سیدمهدی رحمتی،  
اللهیار صیادمنش، اسماعیل گونکالوس، گادوین منشا، 
پژمان منتظری، آیاندا پاتوسی، امید نورافکن، روح اهلل 
باقری، آرمین ســهرابیان و چند بازیکن دیگر که همه 
جزو بازیکنــان اصلی فصل پیش آبی پوشــان بودند از 
این تیم جدا شــدند و ســیاوش یزدانی، محمد بلبلی، 
مسعود ریگی، میالد باقری، شیخ دیاباته و ملیچ از جمله 
بازیکنان مطرحی هستند که به جمع آبی پوشان اضافه 
شدند. این تغییرات پرشمار در استقالل سبب بیم و امید 
در دل هوادارانش شده است و آن ها منتظرند تا فردا در 
تبریز و مقابل ماشین سازی از تیمشان رونمایی شود؛ 
ماشین سازی که در دیدارهای تدارکاتی پیش فصلش با 
مربیگری رسول خطیبی به نوعی برای مدعیان لیگ برتر 
خط و نشان کشیده است و باید دید مردان استراماچونی 
در نخستین سفرشان در لیگ برتر چه سوغاتی را برای 

هواداران به تهران خواهند آورد.

پدیده لیگ هجدهم وارد می شود 
بدون شک شهرخودرو مشهد پدیده لیگ هجدهم بود 
که توانست در میان بســیاری از تیم های مدعی جواز 
حضور در رقابت های آسیا را برای مردم مشهد به ارمغان 
بیاورد و چه بسا اگر کمی خوش شانس بود، می توانست 
قهرمان فصل قبل شود.اما حاال یحیی گل محمدی پس 
از تجربه موفق در فصل پیش با اضافه کردن چند چهره 
محبوب چون مهدی رحمتی، سروش رفیعی و روح اهلل 
باقری به تیم خود، آمده است تا روند موفقیت هایش را 
در فصل نوزدهم نیز ادامه دهد و بــا حمایت هواداران 
پرشورش از هفته نخســت به عنوان مدعی ظاهر شود. 
شــهرخودرویی ها در هفته اول به تهران ســفر کرده 
اند تا مقابل پیکانــی قرار بگیرند که با حســین فرکی 
تمرینات خوبی را پیش از فصل پشت سر گذاشته و اتفاقاً 
نتایج خوبی هم گرفته است و می تواند در شروع لیگ 

شاگردان یحیی را به چالش بکشد.  

برنامه مسابقات هفته نخست
پنجشنبه 31 مرداد 98

پرسپولیس تهران - پارس جنوبی جم 
گل گهرسیرجان- نساجی مازندران

نفت مسجد سلیمان - تراکتورتبریز 
ذوب آهن اصفهان- سایپا تهران 

جمعه اول شهریور 98
ماشین سازی تبریز-  استقالل تهران 

پیکان تهران- شهر خودرو مشهد 
شاهین شهرداری بوشهر - فوالد مبارکه سپاهان 

فوالد خوزستان-  صنعت نفت آبادان

سید جالل حسینی، رکورددار قهرمانی لیگ در گفت وگو با قدس:

برای باال بردن جام می جنگم
نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال کشورمان امروز آغاز می شود

دیدار اختتامیه در افتتاحیه

دنیزلی، کالدرون، استراماچونی، ایرانی ها یا کروات ها

شنل قهرمانی بر تن چه کسی می نشیند؟

ورزش: گابریل کالدرون در نشســت خبری قبــل از بازی 
پرسپولیس و پارس جنوبی جم در هفته اول لیگ برتر گفت: 
تمام بازی ها سخت خواهد بود، چیزی شبیه به آخرین بازی 

جام جهانی که همه چیز غیر قابل پیش بینی است. 
سرمربی پرسپولیس  با بیان اینکه با تمام احترام به تیم مقابل 
به بردن فکر می کنیم، ادامه داد: آمارهای گذشته برای گذشته 

است. وظیفه ما بردن است و به تیمم اطمینان کامل دارم.
وی در پاسخ به این سوال که »به ترکیب ایده آل خود رسیده 
اســت؟«، گفت: از بازیکنان داخلی کامال راضی هســتم. دو 
بازیکن خارجی می خواستیم که فعال یکی از آن ها آمده است. 
من از خریدهای داخلی راضی هســتم و سطح آن ها بسیار 
عالی است.سرمربی سرخپوشان درباره خرید بازیکن خارجی  
تیمش اظهار داشت: محدودیت بودجه داریم. یک جای خالی 
برای بازیکن خارجی داریم اما تا حاال نتوانســتیم آن را پیدا 
کنیم. بازیکن برزیلی که جذب کردیم همانی است که با توجه 

به بودجه مان به آن احتیاج داریم.
سرمربی تیم پرسپولیس در پاسخ به این سوال که »چه نکته ای 
از بازیکنان ایرانی شما را جذب کرده است؟« یادآور شد: من 
از ذهنیت و فکر فوتبالیســت ها خیلی خوشــم آمده است. 
سطح بازیکنانی که در ایران هستند خیلی خوب است. خیلی 
خوشحالم که اینجا هستم. من به بازیکنان داخلی خیلی امید 

دارم. در مجموع راضی هستم.
کالدرون در پاسخ به این ســوال که »آیا شما می توانید قول 
قهرمانی بدهید و اینکه چه هدفی را بــرای رضایت خود در 

نظر گرفته اید؟«، افزود: در هیچ کشوری نمی توان اطمینان 
داد که قهرمانی برای یک تیم خاص است. پرسپولیس سه بار 
متوالی قهرمان لیگ برتر شده است. من هم اینجا هستم چون 
مطمئنم می توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم. بازیکنانی که 
سه بار قهرمان شده اند نشان داده اند، می توانند موفق شوند. 
خودم هم با توجه به تجربه ام باید بگویــم می توانیم به این 

موفقیت برسیم.
وی ادامه داد: صادقانه باید بگویم که بازیکن خارجی کمتری 
نســبت به بقیه جذب کرده ایم. مثال اســتقالل تهران چند 
بازیکن خارجی جذب کرده است. آن ها یک ایتالیایی آورده اند 
اما بودجه ما محدود است. در حد بودجه مان خرید کرده ایم. 
االن هم بودجه ای نداریم که بخواهیم بازیکن خاصی بگیریم.

کمالوند: به عشــق هواداران مقابل پرسپولیس بازی 
می کنیم

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم گفت: به عشق هواداران 
عصر پنجشنبه مقابل پرسپولیس بازی می کنیم و امیدوارم 
با حمایت آن ها نتایــج خوبی بگیریم. فــراز کمالوند درباره 
وضعیت این تیم پیش از بازی با پرسپولیس گفت: با وجود همه 
مشکالتی که داریم، با مسئوالن مذاکراتی داشتیم و آن ها قول 
مساعد برای حل مشکالت دادند. وی افزود: نگرانی هواداران 
پارس جنوبی را در یکی، دو روز گذشته دیدم. می دانم آن ها 
چقدر تیمشان را دوست دارند. ما هم به عشق همین هواداران 

جلوی پرسپولیس بازی می کنیم.

کالدرون در نشست خبری افتتاحیه لیگ برتر:

وظیفه پرسپولیس بردن است

مربیان خارجی که وارد فوتبال ایران می شــوند، بــه دنبال این 
نیســتند که برای فوتبال ایران دلســوزی کنند، یا اینکه میراثی 
ارزشــمند و به روز را از خود به یادگار بگذارنــد، به همین دلیل 
می بینیم شــفری که در آلمان مربیگری کرده با شــفری که در 

ایران فعالیت کرده کاماًل متفاوت بوده است.
ما همه می دانیم که وینفرد شفر به عنوان یک مربی کارآمد در فوتبال 
آلمان از خود میراث ارزشمندی را در فوتبال آلمان برجای گذاشته 
اما در فوتبال ایران فضای کار و فعالیت او به شدت متفاوت است چون 
تنها بخش اندکی از دانش خود را در فوتبــال ما به کار می گیرد که 
کارش را جلو ببرد، در خصوص ســایر مربیان هم داستان به همین 

ترتیب است.

در میان مربیان ایرانی نیز من تصور می کنم که امسال سال قلعه نویی و 
یحیی گل محمدی است، امیرقلعه نویی ارباب حوصله است، او هر باشگاهی 

رفته است دو سال فرصت خواسته است، سال اول مدارا کرده و بازیکنانش 
را شناخته و در سال دوم به دنبال نتیجه گیری بوده است، به اعتقاد من 
در لیگ آینده امیرقلعه نویی و یحیی گل محمدی این فرصت را دارند 
که بتوانند توانمندی های خود را به اجرا درآورند تا به عنوان مدعی اصلی 

کسب جام خود را معرفی کنند. به عقیده من رقابت جدی در لیگ نوزدهم 
میان قلعه نویی و گل محمدی خواهد بود، با این مشخصه که یحیی گل 
محمدی فوتبال مدرن تری را به نمایش می گــذارد چون تفکراتش به 
روزتراست اما در این میان عنصر تجربه می تواند برگ برنده قلعه نویی باشد.

حضور مربیان صاحب ســبک در فوتبال روز دنیا 
سبب می شود که نظم تیمی و نگرش بازیکنان بر 
اساس اندیشه سرمربی تیم رقم بخورد، فوتبال 
امروز باید در اختیار تفکرات مربیان صاحب 
اندیشــه باشــد. در لیگ جدید پنج مربی 
خارجی حضور دارند که به اعتقاد من تنها 
مصطفی دنیزلی قابلیت کسب موفقیت 
را دارد چون با فضــای حاکم بر لیگ ما 
آشــنایی دارد، البته اگر استراماچونی 
در استقالل بماند، شــاید او هم قابلیت 

کسب موفقیت را داشته باشد اما تا آنجا که 
از شرایط پیداســت او تازه متوجه شده در تیمش 

فرکانس های منفی برای نبود رعایت نظم و انضباط 
وجود دارد بــه همین دلیل موضوع اســتعفایش را 

رسانه ای کرد تا چنانچه الزم شد از کار کنار برود. از این 
رو انتظار زیادی نباید از مربیان خارجی شاغل در لیگ 
ایران داشته باشیم، البته یک نکته مهم را باید در ارتباط با 
مربیان خارجی لیگ برتر در نظر داشته باشیم که آیا آن ها 

زمان الزم برای فعالیت در لیگ برتر را خواهند داشــت یا 
اینکه قبل از اتمام لیگ از کار برکنار خواهند شد.

شفرآلمانی، شفرایرانی

سال قلعه نویی و گل محمدی

موفقیت احتمالی دنیزلی

دایره 40 نفره

تیم های حاضر در لیگ نوزدهم

جای خالی برانکو
البته در این بین مربی نظیر برانکو نیز وجــود دارد که در طول 
مدت فعالیت خود در لیگ ایران تالش می کند دانش خود را در 
تیمش به گردش در بیاورد به همین دلیل می بینیم که او در 
طول مدت حضورش در پرسپولیس همیشه با اختالف نسبت 
به سایر تیم ها در قامت یک مدعی همیشگی ظاهر می شد و 
عناوین ارزشمندی را بدســت آورد اما در لیگ امسال چنین 
اتفاقی وجود ندارد. تفاوت نگرش در تیمی که برانکو به مسابقات 
روانه می کرد را ما در لیگ آینده می توانیم به عینه مشاهده کنیم. 
تا فصل قبل لیگ برتر ایران یک گلوگاه تنظیم کننده برای همه 
تیم ها داشت به نام پرسپولیس، به شکلی که تمام تیم ها تا قبل از 
بازی با پرسپولیس از یک روش خاصی پیروی می کردند اما پس از 
قرار گرفتن مقابل پرسپولیس برانکو به یک نظام منظم می رسیدند 
چون سبک بازی برابر پرسپولیس آن ها را به این واقعیت می رساند 
که برای موفقیت در لیگ برتر باید نظم  و انضباط داشــته باشند. 
بســیاری از تیم ها پس از بازی کردن مقابل پرسپولیس برانکو به 
نقاط ضعف و قوت خود پی می بردند به همین دلیل پس از بازی 
با پرسپولیس یک تغییر کلی را در جریان بازی آن ها شاهد بودیم. 
اما نکته مهمی که در لیگ آینده با آن رو به رو هســتیم این است 
که دیگر تیمی به نام پرسپولیس منظم در لیگ برتر وجود ندارد، 
امسال هیچ خبری از اتفاق چند فصل اخیر نیست، خود پرسپولیس 
به عنوان مبدع این اتفاق در لیگ آینده با نوسان های بسیار زیادی 
رو به رو خواهد بود که این اتفــاق می تواند لیگ ایران را از نظر فنی 

دچار چالش کند.

در این بین اجرای بازیکنان خارجی تأثیرگذار نیز در نوع 
خود جالب توجه است، برخی بازیکنان خارجی در این 
مدت به فوتبال ما آمده اند که قابلیتی به مراتب بهتر از 

بازیکنان داخلی و این جمع ۴0 نفره داشتند.
این مســئله ســبب می شــود که تیم هایی که این 
بازیکنان را در اختیار دارند نســبت به سایر تیم ها 
از قدرت بیشتری برخوردار باشند. به عنوان مثال 
شــما بازیکنی نظیر کی روش اســتنلی را امروز از 
سپاهان بگیرید و به اســتقالل بدهید بی گمان این 
تیم از نظر گلزنی قدرتش دو برابر می شود، اینجاست 

که مشخص می شود ما از نظر فنی دچار چه بحران هایی 
هســتیم.  ما در فصل اخیر شــاهد حضور پاتوسی در تیم 

فوتبال اســتقالل بودیم، دو فصل قبل شاهد حضور تیام در 
ترکیب استقالل بودیم. 

بدون تردید حضور این بازیکنان به واسطه توانمندی باالی آن ها 
از نظر فنی سبب شد استقالل دارای توانمندی بیشتری شود، از این 

رو مقوله بازیکنان تأثیرگذار نیز یکی از نکاتی است که در میزان کیفی 
لیگ برتر ایران تأثیرگذار است.

رد پای کی روش و پاتوسی

یکی دیگر از نکاتی که می تواند در لیگ ایران تأثیرگذار 
باشد، موضوع درخشش ستاره ها در فوتبال ایران است. 
ما در حال حاضر 320 نفر بازیکــن در لیگ ایران داریم 
که از این تعداد تنها ۴0 بازیکن تأثیرگذار هستند و چرخه مالی 
اصلی لیگ و عدد و ارقام نجومی هم میان آن ها در گردش است. 
مابقی نفرات به عنوان ترمیم کننده در لیگ فعالیت خواهند کرد، 
هر تیمی که از این تعداد ۴0 نفر بیشتر در اختیار داشته می تواند 
برنده واقعی این لیگ لقب گیرد، از این رو تیم هایی که در فرایند 
جذب بازیکن به خوبی عمل کردند می توانند به تیم های مدعی 
تبدیل شوند. شاید برای مدیران فوتبال و تصمیم گیرندگان این 
حقیقت تلخ و دردناک باشد اما لیگ ما به واسطه همین اتفاق 
یکی از فقیرترین لیگ های منطقه است، چون ما در این مدت 
هرگز به این سمت نرفتیم که تعداد این ۴0 نفر را توسعه 
بدهیم و به جایگاهی نزدیک شویم که از میان 320 بازیکن 

حداقــل50 درصــد بازیکن 
تأثیرگذار داشته باشیم. 

استقالل تهران تراکتورسازی تبریز پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان

شهر خودرو خراسان نساجی مازندران شاهین بوشهر پیکان تهران

گل گهر سیرجان سایپا کرج نفت مسجد سلیمان ذوب آهن اصفهان

ماشین سازی تبریز فوالد خوزستان نفت آبادان پارس جنوبی جم

سینا حسینی: برای بررسی هر لیگ معتبری باید ابتدا تمام عناصر و چارچوب های بررسی را در یک ظرف قراردهیم تا بتوانیم تحلیلی درست و جامع از رویکرد آن مسابقات بدست آوریم. برای بررسی لیگ حرفه 
ای ایران نخستین عاملی که می توان در نظر گرفت موضوع گردش دانش در میان تیم ها، مربیان و افراد درگیر در مسابقات است. دانش در گردش امروز در فوتبال ایران و لیگ ما به چه میزانی است؟ دانش مربیان 
ما در چه سطحی در گردش است که می توانیم به واسطه آن شاهد یک فوتبال علمی و رو به جلو باشیم. هر آنچه مربی خارجی وارد فوتبال ما شود، به این معنا نیست که فوتبال ما دانش در گردش بیشتر را درک 
می کند. نکته ای که نباید آن را فراموش کنیم این است که مربیان خارجی که به فوتبال ایران می آیند تنها بخشی از دانش خود را به فوتبال ما تزریق می کنند که تیم تحت رهبری آن ها بتواند در مسابقات موفق 

شود. تزریق دانش مربیان خارجی به این شکل است که آن ها ابزار الزم برای کسب موفقیت را دراختیار داشته باشند، در شرایطی که فوتبال ما نیازمند تزریق دانش روز فوتبال دنیا برای پیشرفت و ترقی است. 

آنالیز و تحلیل اختصاصی جالل چراغپور برای قدس

لیگ برتر را فقط 40 بازیکن می چرخانند



12
پنجشنبه 31 مرداد 1398 

 20 ذى الحجه 1440 22 آگوست 2019  سال سى و دوم  شماره 9044 

فرهنگ و هنر

انتقال تجربه

بودجه زياد است اما بيهوده خرج مى شود
 چــرا با توجه به اين خأل در حوزه طنز، كســى متولى آن 
نمى شود و حمايت نمى كند، مثل اتفاقى كه براى تاريخ شفاهى 
افتاده اســت.  به هر حال تجربيات افرادى مانند شما بايد به 

نسل جديد منتقل شود.  
باور كنيد براى اســتعداديابى در زمينه داســتان هاى طنز جنگ من 
آن قدر گفته ام كه گلويم پاره شــده اســت. فقط يك بار جشــنواره 
داســتان هاى طنز جنگ در قزوين راه افتاد كه يك خانم نويســنده 
با نام ليال مزارعى برنده  شــد و من خيلى خوشــحال شدم و چون در 
كار نوشتن جديت داشت، كتابش را هم توسط نشر افق منتشر كرد. 

متأسفانه جشــنواره هاى فعلى اثرگذار نيســتند، چون اوالً بانيان آن 
آدم هاى دلســوز ادبيات نيســتند و بعد اينكه بعد انتخاب استعدادها 
و دادن پول و ســكه و جايزه، آن ها را رها مى كنند. در حالى كه بايد 
به آن ها آموزش داد و رهايشان نكرد. يادم هست به اروميه رفته بودم 
و در مراســمى  يك دختر يازده ساله، نوشــته اى طنز خواند، آن قدر 
نوشــته اش خنده دار بود و موقعيت طنز داشــت كه من طنزنويس از 
خنده مى خواستم از روى صندلى بيفتم. بايد اين استعدادها را پيدا و 

براى رشدشان سرمايه گذارى كرد. 
من هميــن االن اعالم مى كنــم آماده ام بدون مــزد، مواجب و هيچ 
چشمداشتى اين كار را انجام بدهم، يعنى فراخوان بزنيم و استعدادها 
را پيدا كنيم  حتى اگر فقط 10 اســتعداد باشــد، در جهت آموزش 
آن ها هر تالشــى بكنيم از گذاشــتن كالس و انتقال تجربه استادان 
نويســنده گرفته  تا دادن كتاب و برگزارى اردو و وركشاپ و اگر اين 
اتفاق بيفتد بعد سه سال چند نويسنده طنزنويس دفاع مقدس تحويل 
جامعه نويســندگى مى دهيم. باور كنيد بودجه زياد است، اما بيهوده 

خرج مى شود.  

 در اين مورد خودتان اقدامى  هم كرده ايد؟  
به هر ارگان مرتبطى اين پيشــنهاد را دادم، گفتند وظيفه ما نيست.  
مديران نهادها فقط دنبال اين هســتند  كه يقه  سه سانتى بپوشند و 
شعار بدهند و بگويند ما امســال و در فالن دوره، 200 كتاب منتشر 
كرده ايم. ديگر نمى گويند از اين تعداد، چند اثر خوانده شــده  است. 
حتى به حوزه هنرى هم پيشنهاد دادم . در جواب خواسته من گفتند: 
«خيلى پيشنهاد خوبيه. خودت يك فراخوان بده ، قصه ها را جمع كن،  

به صورت كتاب  بازنويسى كن تا ما منتشر كنيم». 
گفتم:« من دنبال چاپ كتاب نيســتم، مى خواهم اين اشخاص پيدا 
شــوند، براى آن ها كارگاه برگزار و سرمايه گذارى كنيم تا نويسندگان 

آينده ما بشوند». 
اما همه آن ها دنبال لقمه آماده هستند. از حوزه هنرى گرفته تا بنياد 
روايت فتح و  بنياد حفظ آثار. من بيســت ســاله بــودم كه به حوزه 
هنرى آمدم، حوزه آن زمان به من اعتماد  و روى من ســرمايه گذارى 
كرد و  من در عرض چند ســال به بازدهى رسيدم، اما اكنون همگى 
دنبال يك لقمه آماده هستند. حوزه هنرى هم كه فقط روى خاطرات 
متمركز شده و شــاخه هاى ديگر را رها كرده است.  انتشارات شاهد، 
سپاه پاسداران، بسيج و ارتش فقط سراغ نويسنده هاى معروف مى آيند 
بدون اينكه فكر كنند چه كسى بايد براى جوان ها سرمايه گذارى كند.

 مســئله مهم انتقال تجربيات نويســندگان با تجربه به 
نويسندگان جوان است، اتفاقى كه نمى افتد. 

بله، متأســفانه  اين اتفاق نمى افتد و اين فاصله وجود دارد. در حالى 
كه بودجه هست اما در راه هاى بى نتيجه خرج مى شود. مثًال مى گويند  
كتاب «دا» تا به حال به چند صد هزار چاپ رســيده اما از اين تعداد 
فقــط 10 هــزار آن را مردم خريده اند، بقيــه اش را هديه داده اند. به 
خواهرزاده من در مدرســه سه بار كتاب «من زنده ام» و «دا» را هديه 
داده اند. آقايان نمى دانند كســى كتاب مفت را نمى خواند. براى كتاب 
بايد پول داد تا طعم خواندنش لذتبخش باشــد. مثل طعم فيلمى  كه 

براى خريدن بليت آن در صف ايستاده اى!   

 از رمان بگوييد.  وضعيت رمان هاى دفاع مقدســى كه در 
سال هاى اخير منتشر شده اند، چگونه است؟ 

از رمان نويســى بايد حمايت كرد تا آثار خوب نوشته شود، مثل همان 
اتفاقى كه در سال هاى 75 افتاد و در نتيجه حمايت چند نهاد، بهترين 
آثار دفاع مقدس خلق شــد. آثارى مثل ســفر به گراى 270 درجه، 
گنجشك ها بهشــت را مى فهمند و داســتان هاى نويسندگانى مثل 

بايرامى ، قيصرى ، غفارزادگان و شاه آبادى. 
تخصص گرايى همان قدر كه در طراحى نقشــه ساختمان اهميت دارد 
در خلق رمان هم مهم اســت. به نظر من در رمان دفاع مقدس، سير 
نزولى وجود داشــته ، چون در خلــق آثار  تخصص گرايى نبوده و جز 
همان سال هايى كه من گفتم بعداً نهادهاى مرتبط نوشتن رمان را به 

اقوام و رفقايشان سپردند. 
آثارى كه اكنون خلق مى شــود، هيچ حســى را در ما برنمى انگيزاند، 
چون نويسنده اش يا بى تجربه بوده و يا نخواسته اثر فاخر و ماندگارى 

بنويسد.  

  دوران كودكى
 و جرقه هاى نويسندگى

 چطور شد كه شــما نويسنده 
شديد؟

نوشتن، عالقه و اســتعدادى است كه 
مثل اســتعداد هاى ديگــر،  خداوند به 
انســان مى دهد و بايد آن را كشف و در 
جهت شــكوفايى اش تالش كنيم. اين 
مسئله ربطى هم به سواد ندارد. اما پاسخ 
روشنى كه مى توانم به پرسش شما بدهم 
اين است كه من كتابخوان قهارى بودم. 
در نويسندگى ادعايى ندارم اما در بحث 
كتابخوانى خيلى ادعــا دارم. به صورت 
حرفه اى مطالعه مى كردم. عشق زيادى 
به كتاب خواندن داشتم و هنوز هم دارم.

 از چــه زمانى متوجه شــديد 
استعداد نوشتن هم داريد؟ 

يك روز يكى از مربى هاى كانون به من 
گفت در مسابقه قصه نويسى شركت كنم. 
آن زمان اوايل جنگ بود و ما در شور و 
حال جنگ،  شهادت و جبهه بوديم اما 
من يك قصه طنز نوشــتم. مربى من از 
اين داستان خيلى خوشش آمد. قصه را 
به مسابقه فرستادم كه بعد از چند هفته 
از مركز آفرينش هاى ادبى كانون پرورش 
نامه اى به من رســيد و نويسنده اى كه 
نامش را نمى دانم، از داســتانم تعريف 
كرده و مــن را راهنمايى كرده بود. آن 
زمان من نوشتن را جدى نگرفتم، چون 
به جبهه رفتم. تا اينكه در سال 68، يكى 
از دوستان مســجدى ام گفت، مسابقه 
خاطره نويســى با عنوان «فرمانده من» 
راه افتاده اســت كه موضوع آن نوشتن 
خاطره از فرماندهان شــهيد است. من 
يــك فرمانده داشــتم با نام حســين 
طاهرى. من عاشــق او بودم و خودش 
هم مى دانست. هرجا مى رفت، دنبالش 
مى رفتم اما  درعمليات كربالى  5 شهيد 
شد. من خيلى از شهادتش ضربه خوردم 
و ناراحت شدم. خالصه خاطراتم را راجع 
به اين شهيد نوشتم و به آدرس اطالعيه 
ارســال كردم. نتايج مسابقه در روزنامه 

اعالم شد و خاطره من سوم شده بود.
دفترادبيــات مقاومــت حــوزه هنرى 
برگزاركننده اين مسابقه بود و من براى 
مراســم اختتاميه دعوت شده بودم. روز 
مراســم بود كه براى نخستين بار آقاى 
مرتضى ســرهنگى را ديــدم . او خيلى 
از نوشــته من تعريف كرد. سن من كم 
بود و باورشان نمى شد آن خاطره را من 

نوشته باشم.   
آن موقع آقاى سرهنگى به هر رزمنده اى 
كه بــه دفتر ادبيــات مقاومت مراجعه 
مى كرد  به زور چندين دفتر و خودكار 
مى داد تا خاطراتشــان را بنويسند.  اين 
دفترهــا را به من هم داد و من شــروع 
كردم به نوشــتن خاطرات جبهه. اين 
زمان مصادف بود با ماه مرداد و بازگشت 

آزادگان به وطن. 
دفترهــا را به آقاى ســرهنگى دادم و 

به سركارم برگشــتم. آن زمان هم در 
شركت نفت اســتخدام شدم و هم در 
متــرو كار مى كردم.  مدتى گذشــت 
و بــا من تماس گرفته شــد تا به دفتر 
ادبيــات مقاومت بــروم. وقتى به دفتر 
رفتم از نوشــته هاى من  تعريف كردند 
و گفتند مى خواهند چاپش كنند.  اصًال 
باورم نشد. من در بيست سالگى داشتم 
كتاب منتشــر مى كردم. گفتم:«يعنى 
چه  كــه داريد اين ها را در كتاب چاپ 

مى كنيد؟». 
گفتنــد: «يك نفــر اصالحاتــى روى 
نوشــته ها انجام مى دهد و بعد از اعمال 
اصالحات كتاب منتشــر مى شود». من 
كه سردرنمى آوردم، اما كتاب «خداحافظ 

كرخه» اين طور منتشر شد.   

  آغاز نويسندگى 
و رفتن به سمت طنزنويسى

 شغل شما نويسندگى است يا در 
كنار نوشتن به كار ديگرى مشغول 

هستيد؟ 
نويسندگى نمى تواند شغل باشد، عشق 
اســت اما بله من جزو نويســنده هاى 
خوش شانسى هســتم كه از راه نوشتن 
گذران زندگى مى كنم. البته بگويم كه 
مى توانستم نويسندگى را به عنوان شغل 

انتخاب نكنم و شــرايط بهترى داشته 
باشم، چون در جاهاى معتبرى استخدام 
شــده بودم و مشــغول به كار بودم، اما 
اعتقاد دارم آدميزاد به خاطر عشقش بايد 
از خيلى چيزها بگذرد. مجنون از ثروتش 
گذشــت، فرهاد هم همين طور! آدم در 
كار هنر بايد از خيلى چيزها بگذرد، بايد 
چيزى را قربانى كند تا چيزهايى بدست 

بياورد. 

نويسندگى تان  شما در كارنامه   
داســتان طنز، خاطره، رمان براى 
نوجوان و بزرگســال و زندگى نامه 
داستانى شهدا داريد، اما كتاب هاى 

طنز شــما در حوزه دفاع مقدس 
كه براى نوجوانان نوشــته شــد، 
جريان ســاز بود. اگر مايليد راجع 
به وجه طنز نوشته هايتان صحبت 
كنيد، چطور شد به اين سمت رفتيد 

و جنگ را اين طور تعريف كرديد؟ 
چيزهايى كه مى گويم اصالً شعار نيست. 
من آن چيزى را كــه ديده ام، مى گويم 
جنگ ما چيزى نبود كه اكنون از آن ياد 
مى كنند. يعنى فقط  نمازخواندن، سينه 
زدن، قرآن خواندن و گريه و زارى نبود. 
همه هم اين طــور كه اكنون مى گويند، 
محجوب نبودند. در جنگ ايران همه جور 
آدم بود از آدم هاى فرهيخته باسواد گرفته 

تا كارگر كارخانه و آدم هايى كه اصالً سواد 
نداشتند. آدم هاى لمپن هم بودند كسانى 
كه از كف كوچه بــه جبهه آمده بودند. 
طبعاً جمع اين همه آدم با فرهنگ هاى 

مختلف با اتفاقات زيادى همراه بود. 
مــن آن زمان نوجوان بودم و مثل همه 
نوجوان ها شادى در وجودم موج مى زد 
و بــه ترك ديوار مى خنديــدم. دغدغه 
بزرگ ترها را نداشتم. آن چيزى كه آن 
زمان در جنگ ديدم، فقط چهره خشن 

جنگ نبود، عين زندگى بود. 
آنجا ما زندگى مى كرديم، مگر مى شود در 
يك محيط نظامى  سفت و محكم يك 
هفته هم دوام آورد، آدم ديوانه مى شود! 
اگر همه اش خشونت، كشتار،تيراندازى، 
درگيــرى و انفجار باشــد، آدم  طاقت 
نمى آورد، اعصاب و روانش بهم مى ريزد. 
همين آمريكايى هــا را ببينيد يا خيلى 
از اســيرهاى غربى چرا دچــار جنون 
مى شــوند؟ به خاطر همين اســت كه 
زندگى نداشتند و فقط مى جنگيدند اما 
جنگ ما برعكس بود. زندگى مى كرديم 
و شادى در جبهه هاى ايران موج مى زد. 
شايد باورتان نشود اما بچه ها حتى موقع 
شــهادت هم با هم شــوخى مى كردند. 
معروف اســت كه مى گويند خبرنگارى 
لحظات آخر زندگى رزمنده اى سراغش 

مى رود و از او مى پرسد: «برادر چه حسى 
دارى؟» رزمنــده هم كه در حال خوبى 
نبوده و در حال جان دادن بوده، مى گويد: 
«من فقط از امت شهيد پرور خواهشى 
دارم». گزارشگر هم با گريه مى گويد: «تو 

را به خدا خواسته تان را بگوييد». 
رزمنــده مى گويــد: «خواهش مى كنم 
مردم كاغذ كمپوت هــا را نكنند، ما 10 
مرتبــه كمپوت گيالس بــاز كرديم اما 
ديديم داخلش رب است!». رزمنده اين 
را مى گويد و جلو دوربين شهيد مى شود. 
كجاى دنيــا مى توانيد چنين چيزى را 
پيــدا كنيد؟ يا مثــالً نحوه مجروحيت 
خيلى از رزمندگان و حتى نحوه شهادت 
كه روايــت هر كدام خــودش خاطره 
خنده دارى است، اما هيچ كدام از اين ها 
گفته نشــده است. من زمانى كه شروع 
به نوشتن كردم خواستم اين وجه جنگ 
را بنويسم، البته جناب غفارزادگان وقتى 
نوشته هاى مرا مى خواند، مى گفت: «تو 
فقط طنز بنويس، تو شيرين مى نويسى».

 پس داوود غفارزادگان استعداد 
طنزنويسى شما را كشف كرده بود؟

بله. آقاى غفارزادگان گفت نوشته هايت 
طنــز دارد روى اين بخش كار كن. آن 
زمان تنها كسى كه كار طنز جنگ كرده 
بود، آقاى محمدرضا كاتب بود كه البته 
بعد از آن ديگر راجع به جنگ ننوشت. 
من خيلى داســتان هايش را دوســت 
داشتم.  به هر حال بيست و يك  ساله 
بودم كه «ايرج خسته است» را نوشتم. 
آن زمان متوجه اهميت اين ها نمى شدم. 
نمى دانستم دارم نخستين مجموعه به 
هم پيوسته طنز جنگ را مى نويسم. بعداً 

فهميدم چه نوشته ام.
 

 مى توان ادعا كرد شما نخستين 
نويسنده طنز جنگ هستيد؟  

نه. نخستين قصه نويس طنز، محمدرضا 
كاتب است. من نخستين كسى هستم 
كه مجموعه  بهم پيوســته و رمان طنز 
جنگ نوشــتم. از كتاب «ايرج خسته 
است» اســتقبال زيادى شد.  بعد از آن 
سعى مى كردم كسب تجربه كنم. يك 
بار آقاى غفارزادگان كه آن زمان مسئول 
بخش كــودك و نوجوان دفتر مقاومت 
حوزه هنرى بود، به من گفت مى توانى 
يكسرى از اين لطيفه هاى زمان جنگ 
را جمــع آورى كنى؟ من گفتم اين قدر 

لطيفه نداريم. گفت: سعى ات را بكن. 
خاطراتــم را جســت وجو و آن هايى كه 
طنز بود را جمع آورى كردم كه در قالب 
كتاب «رفاقت به ســبك تانك» منتشر 
شد. بالفاصله بعد از آن «فرزند ايرانيم» 
را نوشتم. اين دو كتاب خيلى سر و صدا 
كرد چــون براى گروه ســنى كودك و 
نوجوان كتاب هاى طنز كمى  نوشته شده 
است. بعد «گردان قاطرچى ها» منتشر و 
ادامه كتاب ها كه از همه آن ها استقبال 

زيادى شد. 

عالقه به نوشتن زندگى نامه هاى داستانى شهدا 
 چطور شــد كــه شــروع كرديد به نوشــتن 
زندگى نامه هاى داستانى در حالى كه در طنزنويسى 

خيلى موفق بوديد؟  
 خــب من از ابتدا هم خاطره نويس بودم و بعد آمدم ســراغ 
داستان. ســال 76 براى كنگره سرداران شهيد تهران، آقاى 
گلعلى بابايى از من خواســت فيلم نامه شــهيد متوسليان را 
بنويسم. كتاب «درانتهاى افق» نوشته حسين بهزاد مبناى كار 
من قرار گرفت. حاج احمد متوسليان، فرمانده لشكر 27 بود 
كه بعد در لبنان اسير شد و هنوز هم معلوم نيست شهيد شده 
يا زنده است. نوشتن فيلم نامه به سرانجامى  نرسيد . من هم 
جوان بودم و ادعايى نداشتم. ديدم اطالعات جمع آورى شده 
حيف است و خودم داســتانى براساس آن اطالعات نوشتم. 
اتفاقاً زمانى شــروع به نوشتن زندگى نامه داستانى كردم كه 
هنوز كسى اين نوع به زندگى سرداران و رزمنده ها نپرداخته 
بود. اين كتاب توسط حوزه هنرى به اسم «مرد» منتشر شد 
و خيلى هم بازخورد خوبى داشت. البته منتقدانى هم داشت 
چون عده اى گفته بودند چرا نوشــتن اين كتاب را به آن ها 
نداده اند و يك جوان تازه از راه رسيده اين اثر را نوشته است .

 مدتى كتابى ننوشــتم تا اينكه كتاب «داســتان بهنام» را 
براساس زندگى نوجوان شــهيد بهنام محمدى نوشتم. اين 
كتاب سفارشى نبود و خودم براى نوشتنش اقدام كردم. بهنام 
محمدى، نوجوان خرمشهرى است. هيچ اطالعاتى درباره اش 
وجود نداشت و واقعاً براى جمع آورى اطالعات پوستم كنده 
شد. براى گفت وگو با نزديكان و آشنايانش به شهرهاى مختلف 
رفتم. ابتدا خانواده اش راضى به انجام گفت وگو نبودند. خالصه 
كتاب را نوشــتم و  نشر شاهد اين اثر را خواست منتشر كند 
و مــن هم كتاب را به آن هــا دادم. در زمان تحقيق راجع به 
همين كتاب، حبيب احمدزاده از شهيد مريم فرهانيان براى 
من تعريف كرد و گفت مريم، فلورانس نايتينگل (پرســتار 
سوئيســى) آبادان است. كتاب «داســتان مريم» را براساس 
زندگى اين بانو نوشــتم كه باز هم  نشــر شاهد اين كتاب را 

منتشر كرد. ببينيد  من اصالً  كار سفارشى نكردم .
  

 منظور من ســفارش نبود چرا نوشتن زندگى نامه 
شهدا براى شما چه جذابيتى داشت؟ 

نوشتن درباره شهدا را دوست داشتم. اگر جذاب نباشد اصًال 
وارد نوشتن آن ها نمى شوم.  مثالً ماجراى فاطميون براى من 
جذاب اســت و حتماً يك مجموعه طنز براى آن ها  خواهم 
نوشت چون متريال نوشتن را هم دارم يا حتماً درباره شهيد 

رضا خاورى كتاب مى نويسم.  

مجموعه كتاب هايى كه من با محوريت زندگى نامه شــهدا 
نوشته ام، پنج كتاب بيشتر نيست، پس من به عنوان نويسنده 
زندگى نامه نويس، مطرح نيستم. همه اين كتاب ها را دوست 

داشته ام كه نوشتم. 

 در همه پاســخ هايتان گفتيد اين كتاب ها مورد 
اقبال قرار گرفته است. چطور شد كه مردم به خواندن 
زندگى نامه هاى داســتانى و تاريخ شــفاهى جنگ 

عالقه مند شدند؟ 
اين مســئله اتفاقى نبوده و تبليغات تأثير داشــته است. 
از  شــاخه خاطــره، خودنوشــت و زندگى نامه نويســى 
شــاخه هاى ادبيات هستند و نمى شود آن ها را از هم جدا 
كرد. اتفاقاً ژانر اثرگذارى اســت كــه در ايران مورد توجه 
قرار نگرفته است. چرچيل دو بار جايزه نوبل را از آن خود 
كرد و هر دو بار به خاطر يادداشــت هايش اين موفقيت را 
كســب كرد. رؤســاى جمهور آمريكا بعد دوران كاريشان 
يادداشت هايشــان را منتشــر مى كنند و مورد اقبال هم 

قــرار مى گيرد اما در ايران اين ســنت وجود ندارد و تنها 
مسئولى كه يادداشــت هاى دوران مسئوليتش را نوشت، 
آقاى هاشمى رفســنجانى بود، اما همزمان با كتاب «دا» و 
تقريظى كه رهبر براى اين كتاب نوشــت، موج تبليغاتى 

وسيعى راه افتاد.  

 يعنى «دا» جريان ساز و در ايجاد اين عالقه مندى 
مؤثر بود؟ 

نه اين كتاب به خودى خــود اتفاق خاصى نبود، چون قبل 
«دا» هم كتاب هاى خوب ديگرى منتشر شده بود كه به خاطر 
حجم كم، روى آن ها مانور داده نشد اما عده اى خواستند «دا» 

را جريان ساز كنند. 
از طرفى متأسفانه سياست حوزه هنرى اين است كه فقط روى 
خاطره و زندگى نامه متمركز شود و بخش هاى ديگر ادبيات را 
فراموش كرده است. مثل اينكه به كارگردان ها بگوييم فقط 
كمدى بسازند و ژانرهاى ديگر سينما مثل اجتماعى، جنگ، 
ملودرام و يا سياســى را فراموش كنند. سرمايه گذارى حوزه 

هنرى بر انتشار خاطره، اشتباه است. همه اين ها موج است و 
موج روزى متوقف مى شود. 

«دا» اين قدر چاپ شــده كه ديگر نه توانسته اند آن را اهدا 
كنند و نه توانســته اند آن را بفروشند. اكنون  تعداد زيادى از 
اين كتاب در انبارها مانده است البته اينكه كتاب هاى خاطره 
مخاطب دارد، اتفاق خوبى است. به هر حال كسى كه به تاريخ 

شفاهى عالقه مند شود، بعداً حتماً رمان هم خواهد خواند. 
اما اينكه فقط روى خاطره ســرمايه گذارى شــود و بگوييم 

خاطره مهم است و داستان مهم نيست، اشتباه است. 

 نظرتان راجع به خاطره هايى كه منتشــر مى شود 
چيست و اين كتاب ها با چه كيفيتى نوشته مى شوند؟ 

نويســندگان حرفه اى سراغ نوشــتن اين كتاب ها نرفته اند. 
مهم ترين مشكل اين كتاب ها همين است كه به دست افراد 

مبتدى كه عموماً دختر خانم ها هستند، نوشته شده است. 
من راجع به اين كتاب ها خيلى حرف دارم اما نمى شود در اين 
مجــال به آن پرداخت. اين كتاب ها رنگ و بوى ادبيات عامه 
به خودش گرفته است. دخترخانم ها اين كتاب را سوزناك و 
عاشقانه مى نويسند تا بفروشــد در حالى كه در نوشتن آثار 
دفاع مقدس نبايد مطابق ذائقه مردم حركت كرد. شعار من 
اين است كه يك شهيد يك بار به دست دشمن شهيد شده، 
اما دفعه دوم به دست من شهيد نشود. زندگى خيلى از اين 
شــهدا را بخوانيد، حالتان بد مى شود. يك مدت زندگى نامه 
شهدا يك شكل بود همه در خانواده هاى مذهبى به دنيا آمده 
بودند. همه از پنج ســالگى نماز مى خواندند و پول تو جيبى 
را به فقرا مى دادند. هيچ كدام عاشق نشده نبودند و همه در 
ســن چهارده و پانزده  سالگى شهيد شده اند . خالصه همه 
يك شكل بوده اند. رؤيا و خواب شهادتشان را ديده اند. حتى 
خاطرات ارتشــى ها هم همين طور بود. يك بار به بزرگوارى 
گفتم ديگر ارتشى ها كه اين طور نبودند. اغلب زندگى نامه ها 
غير قابل باور اســت. مثالً در مورد زندگى شهيد شيرودى و 
دوران ســقوط  شخصيت او كسى چيزى ننوشته و در همه 
كتاب هايى كه راجع به اين شــهيد نوشــته شده اين بخش 
زندگى او ناديده گرفته شــده است. در حالى كه بايد دوران 
سقوط يك انسان را نشان دهيم تا نجات او قابل درك باشد. 
نويسندگان اين كتاب ها رزمندگان و فرماندهان را يك بعدى 
به مخاطب نشــان داده اند. پرســش من اين است  آيا شهدا 
عاشق نشده اند؟ آيا آن ها اشتباه نكرده اند؟  كجاى اين كتاب ها 
لغزش انسان كه خاصيت فطرى ماست، آورده شده، مگر شهدا 

معصوم بوده اند؟ 

زندگى نامه نويسى

رو در رو با داوود اميريان، نويسنده كتاب هاى پرفروش دفاع مقدس 

حاضرم به جوانان، رايگان طنزنويسى آموزش دهم

  فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان  چندى پيش داوود اميريان به دعوت تحريريه 
روزنامه قدس ميهمان ما شد. 

وى در يك گفت وگوى صميمى  مقابل ما نشست و به همه پرسش هاى ما پاسخ داد. 
اميريان از دوران كودكى و عالقه اش به كتابخوانى گفت. از نخستين بارقه هاى نوشتن 
و اينكه چطور شغلش را رها كرده و به نويسندگى روى آورده است. او از نشان دادن 
وجه ديگر جنگ در آثارش صحبت كرد. روى ديگرى كه بوى خون نمى دهد بلكه 

عين زندگى است.  
اميريان در پاسخ به پرسش ما كه پرسيديم چرا با همه موفقيش در زمينه خلق آثار 
طنز دفاع مقدس به سمت نوشتن زندگى نامه هاى شهدا رفته است،  صريح و شفاف 

گفت: «من هيچ گاه سفارشى كار نكرده ام و هرچه نوشته ام از روى ميل و عالقه ام به 
شهدا بوده، چون معتقدم شهدا يكبار توسط  دشمن شهيد شده اند و ديگر نبايد به 

دست ما كشته شوند!».
گفت وگو با يكى از بهترين نويسنده هاى دفاع مقدس، عين خواندن آثارش جذاب 
است. همان طور كه وقتى داستان هايش را مى خوانيم لبخند از روى لبانمان محو 
نمى شود و در صحبت با او هم چندين بار با صداى بلند خنديديم. نشستن مقابل 
داوود اميريان  كه براى اتمام آخرين رمان تازه اش به مشــهد آمده بود، در روزهاى 
گرم مرداد ماه حاصل شد و چه غنيمتى بهتر از اين! متن كامل اين گفت وگو را در 

قدس آنالين بخوانيد. 
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چون نويسنده اش يا بى تجربه بوده و يا نخواسته اثر فاخر و ماندگارى 
بنويسد.  


	9 new
	10-11 new
	12

