
رئيسى  مچكريم
كاربران فضاى مجازى پس از انتشار خبر 
دســتگيرى دو نماينده مجلس به اتهام 
اخالل در بازار خودرو ، هشتگ #رئيسى-
مچكريم را در توييتر داغ كردند. هرچند 
بازداشت نماينده هاى مجلس سوژه اصلى 
اين هشتگ اســت اما عمده توييت هاى 
منتشر شده، حول محور اقدامات اخير قوه 
قضائيه در مبارزه با فسادهاى اقتصادى مى چرخد. كاربرى نوشته است: «فتاح 
گفته از بگير و ببندها نگران نشويد، انقالب زنده تر مى شود،كسانى كه قبالً در 
نظام پســتى داشتند و اموالى به ناحق بردند هم بايد تاوان پس بدهند. اين 
يعنى دســتگاه قضا يك تنه داره انقالبيگرى رو به نمايش مى ذاره و بهترين 

خدمت رو به نظام مى كنه».

مژده به احسان عليخانى
«محمدحسين رنجبران» مديركل روابط 
عمومى سازمان صدا و سيما، در واكنش 
به پخش فينال برنامــه عصر جديد، در 
حســاب كاربرى توييترش نوشت:«خبر 
دارم برخى از مديران كشــورى كه ژست 
ويژه شــان نديدن تلويزيون بود؛ امشب با 
خانواده شــان پاى تلويزيون، شبكه سه و 
عصرجديد نشسته اند. به احسان عليخانى و گروهش هم اين مژده را مى دهم 
كه ابراز لطف و تشكرهاى مخاطبان چند روزى است مداوم به گوش شنواى 

همكاران من در 162 مى رسد».

6 ميليون رأى به نفع تلويزيون
كاربران فضاى مجازى پس از اتمام برنامه 
عصرجديد و اعالم نام برندگان نهايى آن، 
با هشــتگ #عصر_جديد نظراتشان را 
درباره پخش اين برنامــه و فينال آن به 
اشتراك گذاشتند. در ادامه نمونه هايى از 
پيام هاى منتشر شــده توسط كاربران را 
مى خوانيــد: «انتخاب فاطمه عبادى با 6 
ميليون رأى به عنوان نفر اول عصر جديد، يعنى مردم به دنبال اين هستند 
كه يك نفر دردهاشون رو به گوش مسئولين برسونه... توييتر رو چنان دعوا 
ســر برنامه عصرجديد برداشته كه آدم مى مونه پس اينايى كه صبح تا شب 

مى گفتن تلويزيون نگاه نمى كنن كجا هستن».

ما  مى توانيم
كاربــران فضاى مجازى همزمــان با آيين 
رونمايى از موشــك دوربرد «بــاور373»، 
هشتگ #باور373 را در توييتر فارسى داغ 
كردند. يكى از كاربران نوشــته اســت: «با 
اعتماد به جوانان سامانه موشكى باور 373 
رو ســاختيم و به جمع دارنــدگان پدافند 
راهبردى جهان پيوستيم. در مقابل با اعتماد 
به آن هايى كه به ميز و صندلى هايشــان چسبيده اند، هنوز براى انحصار خودرو 
فكرى نكرديم». كاربر ديگرى هم نوشــته است:« باور 373 و موشك عمود پرواز 
صياد با فناورى تغيير بردار رانش، با باور به توان و دانش داخلى ساخته شدن تا 
يك بار ديگه ثابت كنيم ما مى توانيم. در ضمن اين همون سامانه پدافندى است كه 

اسرائيل با كمك آمريكا هنوز نتونسته نمونه بومى موفقش رو بسازه».

 فؤاد آگاه  خيلى فرق نمى كند كه نخستين خودرو وارد 
شــده به ايران يا به قول مردم 120 سال پيش «كالسكه 
آتشى»، يك دستگاه «فورد» بوده باشد كه مثالً مظفرالدين 
شــاه دستور خريد آن را داده يا دو دستگاه «رنو» كه شاه 
قاجار در سفر به فرانسه، نه يك دل كه صد دل عاشقشان 
شــده بود. مهم اين اســت كه آن روزها، كوچك و بزرگ 
ايرانى ها، فكرش را هم نمى كردند كه مثالً 60 سال بعد، 
هموطنانشــان بتوانند با ســرهم كردن قطعات مختلف 
خودروهاى خارجى، خودروساز بشوند. همان طور كه در 
ســال 1340 نيزهيچ كدام از ايرانى ها و دست اندركاران 
ايرانى صنعت خودرو تصور نمى كردند نوزاد تازه متولد شده 
«خودروسازى»شــان، دوران نوزادى و طفوليتش اين قدر 
طوالنى شود، در پنجاه يا شصت سالگى هنوز مونتاژكارى 
كند و زير بار توليد يك خــودرو ملى واقعى بماند. آن ها 
همچنين بــاور نمى كردند كه در ســال 1398، مديران 
خودروسازى كشورشان با اتهام اخالل در نظام اقتصادى 

و... دستگير و روانه زندان شوند! 

  خودرو با راننده اش چند؟
البته براســاس مقدمه اى كه باالتر نوشــتيم، نمى شود 
پايه گذار صنعت خودرو در كشــور را مظفرالدين شاه يا 
يكى ديگر از شاهان ريز و درشت اين سلسله يا سلسله اى 
ديگر دانست. واقعيتش هم اين است كه شاه قاجار، بيشتر 
از اينكه شــيفته و عاشق «رنو»ى فرانسوى ها شده باشد، 
محو جمال شاهزاده خانمى شده بود كه خودرو فرانسوى را 
مى راند! دست اندركاران صنعت خودرو فرانسه با شناختى 
كه از شاهان ايرانى داشتند، از همان روز نخست، دانه هاى 
خود را جايى و طورى كه بايد مى پاشيدند، پاشيدند. شاه 
ايرانى هم چه بســا خيال كرده بود دارد كالسكه آتشى را 
همراه بانوى راننده اش مى خرد و براى همين بيشــتر از 

«رنو» به اشانتيون همراه آن دل بسته بود!

داستان نخستين خودروهاى وارداتى به ايران اين گونه آغاز 
شد و فرانسوى ها توانستند در صنعت خودرو ايران براى 
خودشان برو بيايى پيدا كنند و معلوم نيست در سال هاى 
بعد چطور دانه پاشيدند كه مديران خودروسازى ايران هنوز 
كه هنوز است نمى توانند و نمى خواهند از آن ها دل بكنند؟ 
كســى هم نمى داند راز دلبستگى خودروسازان ايرانى به 
فرانسوى هايى كه هر از چندى به بهانه تحريم، قهر كرده و 
مى روند، واقعاً ريشه در دست هاى پشت پرده دارد يا اينكه 
خداى ناكرده حكايت دانه پاشــيدن، بانوى راننده و... دارد 

تكرار مى شود؟

  پدر اين صنعت كيست؟
مديران شركت «رنو» فرانسه به شاه قاجار گفتند كه حدود 
100 خودرو را براى ايرانى ها كنار گذاشته اند. آن ها حساب 
كرده بودند با ورود نخستين خودرو به ايران، شاهزاده ها، 
دربارى ها و همچنين تجار ايرانى، مشــترى بشوند و بازار 
خودرو ايران بيفتد دست «رنو». در عمل و در آينده اما اين 
طور نشد و آمريكايى ها، انگليسى ها و آلمانى ها، سال هاى 
ســال، يكه تاز اين بازار شدند تا فرانسوى ها فعالً سرشان 
بى كاله بماند. شــك نداريم كه اگر حــرف از پدر واقعى 
صنعت خودروسازى ايران بشود، ذهن شما سراغ دهه40، 
«پيكان» و «ايران ناسيونال» يا همان ايران خودرو فعلى 
خواهد رفت. خيلى ها اما معتقدند، ساخت يا مونتاژ خودرو 
در ايران، حدود 70 ســال پيش با ساخت قطعاتى از بدنه 
اتوبوس و كاميون شــروع شده است. آن هايى هم كه اين 
ماجرا را به عنوان خودروسازى قبول ندارند، شركت «فيات 
ايران» را نخستين خودروساز يا مونتاژ كار ايرانى مى دانند 
كه سال 1332 پايه گذارى شد و هفت سال بعد هم «فيات 
1100» را روانه باز ايران كرد. اما يك ســال پيش از آن، 
شركت «جيپ ايران» كه در واقع، َسلَف «پارس خودرو» 
امروز است، توانسته بود جيپ كالسكه اى را توليد(مونتاژ) 

كند و به بازار بفرستد. اين كالسكه، 6 سيلندر بود و چون 
نخستين وسيله اى به حساب مى آمد كه توانسته بود رؤياى 
ســاخت كالسكه آتشى در كشور را به حقيقت گره بزند، 
مى توان شركت سازنده اش را نخستين خودروساز به سبك 

ايرانى و پدر خودروسازى ايران ناميد. 

  رسيدن به «اينجا»
«مرتــب خودرو» كــه آن روزها، شــركت توليد خودرو 
ايران ناميده مى شد، سال 1342 نخستين «لندرور»هاى 
ايرانى را رونمايى كرد. در اين زمان «ايران ناسيونال» هم 
راه افتــاده بود، اما فقط اتوبوس و كاميون توليد مى كرد و 
پنج سال زمان الزم داشت تا بتواند با «تالبوت» انگليسى 
كنار بيايد و «پيكان» افسانه اى را بسازد. در هر حال گام 
صنعت خودرو ايران مثل همه خودروسازهاى جهان  سومى 
با «مونتاژ» برداشته شده و انگار قرار بود سال هاى سال با 
همين فرمان جلو برود. به خصوص اينكه فرانسوى ها هم 
باالخره به خودشان آمده و تصميم گرفته بودند سهمشان 
را از اين تجارت پرسود باال ببرند، چون همزمان آن ها هم 
«سيتروئن ايران» را راه انداختند تا با مونتاژ «ژيان» در بازار 
ايران خودنمايى كنند و بعدها به «سايپا» تغيير نام بدهند. 
اين را هم البد خيلى شــنيده ايد كه وقتى ما از نخستين 
پيكان هايمان رونمايى كرديم، برخى از خودروســازهاى 
سرشــناس امروز در آســيا، هنوز داشتند پِى ساختمان 
شركت هاى خودروسازى شان را  مى كندند و چه بسا كلى 

به ما حسودى مى كردند! 

  واقعًا خودروساز شديم
داستان خودروساز شدن ما ايرانى ها ، قبل و بعد انقالبش 
از زمين تا آسمان متفاوت است. 10 سال نخست پس از 
پيروزى انقالب اسالمى به كنار، آن زمان در اوج مشكالت 
جنگ، كمبود سرمايه و تحريم هاى سنگين، خودروسازى 
ايرانــى، فرصت چندانى براى جمع و جور كردن خودش 
پيدا نكرد و تنها توانست با اندوخته هاى وارداتى و همت 
متخصصان داخلى خودش را هر طور كه هست به دهه70 
برساند. تغيير رويكرد اما از دهه 70 به بعد آغاز شد. متمركز 
شدن روى داخلى سازى قطعات مختلف خودرو و اتكا به 
توان اگرچه اندك صنايع داخلى از جمله نكات روشــن و 
اميدواركننده اين دهه است كه در نهايت منجر به طراحى 
موتورملى و استفاده از آن روى خودروهاى داخلى در دهه 
80 شد. فرار خودروسازى ما از ورطه « فقط مونتاژ كردن» 
و درجــا زدن اگرچه كمى به طــول انجاميد اما به نتايج 

اميدواركننده اى هم رسيد. 

  هنوز هم مى توانيم
مدعــى نيســتيم اگر جنــگ ، تحريم ها و كارشــكنى 
خودروســازهاى غربى طرف قرار با ما نبود ، حاال صنعت 
خودروســازى مان در آســيا آقايى مى كــرد. اما اين قدر 
مى دانيم كه اگر برخى سوء مديريت ها و آزمون و خطاهاى 
پى در پى نبود، متخصصان دلســوز و زحمتكشان عرصه 
خودروســازى آن قدرها توان داشتند كه در شرايط دشوار 
دهه 90 و به خصوص اين چند سال اخير، بازهم مرزهاى 
تازه پيشرفت و خودكفايى را رد كنند و مانند برخى صنايع 
نظامى ، دفاعى و صنايع ديگرمان حتى به قله هاى افتخار 
هم برســند. در چنين حالتى قطعاً خودروسازان ما تنها 
خودروساز پيش فروش كننده دنيا نبودند و قطعه سازانمان 

نيز به مشكل برنمى خوردند.    

پروژه تطهير روباه
نــام «شــهريار آهى» احتمــاالً به 
همان  اســت.  خــورده  گوشــتان 
سياســتمدار ايرانــى- آمريكايــى 
كه در ســال هاى پيــش از انقالب، 
رابط غيررســمى محمدرضا شاه با 
دولت آمريكا بــود. آهى البته يك 

ســرمايه دار دو آتشه هم هست كه در سال هاى پس از انقالب، خودش را 
براى بازگرداندن حكومت به پهلوى ها حسابى به آب و آتش زد. خيلى ها 
مى گويند كســى كه «رضا پهلوى» يا همــان ربع پهلوى را از يك جوان 
خوشــگذران به يك مدعى حكومت تبديل كرد و موجب شــد شاهزاده 
پهلوى شب ها خواب ســان ديدن از ارتش ايران را ببيند، همين شهريار 
آهــى بود كه البته وقتــى فهميد رضا پهلوى مرد اين كار نيســت، قيد 
شــاهزاده را براى هميشه زد و به تأسيس اتحاديه هايى مثل «اتحاد براى 

دموكراسى در ايران» پرداخت كه البته در اين زمينه هم موفق نبود.
شــهريار آهى كه چند صباحى از دنياى سياست فاصله گرفته و سرگرم 
اداره كردن شــركت هاى مختلفش در سرتاســر دنيا شده بود، چند روز 
پس از ســالروز كودتاى 28 مرداد، در برنامه «شــصت دقيقه» شــبكه 
«بى بى سى فارســى» حاضر شــد تا به عنوان كارشــناس، نقش پررنگ 

انگليس در كودتا را انكار كند! 
علــى عليــزاده هم كــه خودش ســاليان ســال در هيبت كارشــناس 
«بى بى سى فارســى» در اين برنامه حضور پيدا كرده است، در واكنش به 

اين برنامه در صفحه توييرش نوشت:
6 نكتــه درباره يكــى از بى شــرمانه ترين مصاحبه هــاى BBC مدعى 

بى طرفى.
1- در ســالگرد كودتــاى انگليس و آمريكا عليه دولــت ملى مصدق كه 
مسئله اى حساس است، BBC از يكى از نزديكان شاه كه جهت سياسى 
واضح دارد به عنوان ميهمــان ويژه دعوت مى كند. بدون حضور ميهمان 

دوم با نگاهى متفاوتى كه بحث را متعادل كند.
2- ميهمانى كه BBC برخالف معيارهاى بى طرفى دعوت كرده حتى يك 
تاريخدان يا محقق نزديك شاه نيست. شهريار آهى است فقط يك دالل و يك 
تاجر كه سخنش يك اپسيلون ارزش علمى ندارد. مهم ترين منبعى كه شهريار 
آهى براى قضاوتش بيان مى كند، تجربه خودش به عنوان يك بچه هفت ساله  

و احساس شادى پرستارش است!
3- آهى مى گويد آمريكا فقط 100 هزار دالر در 28مرداد خرج كرده و نتيجه 
مى گيرد اين پول و نقش آمريكا ناچيز بوده، پس مردم عادى مصدق را سرنگون 
كرده اند. اين رسماً يك دروغ بزرگ است. تحقيقات تاريخى اثبات كرده آمريكا 

بيش از 5ميليون دالر كه پول فراوانى بوده، خرج كرده است.
4- آيا رعنا رحيم پور مجرىBBC يا تهيه كننده شــصت دقيقه حتى يك 
كتاب درباره كودتا خوانده اند؟ چرا رحيم پور و BBC دروغ واضح شهريار آهى 
و عدد ساختگى 60 ميليون دالر هزينه  CIA در كودتا را به چالش نكشيدند؟ 
BBC براساس گايدالين موظف اســت درباره پخش اين دروغ و توهين از 

مردم ايران رسماً عذرخواهى كند.
5- 6دقيقه مصاحبه درباره كودتاى 28مرداد حول اين سؤال چرخيد كه آيا 
آمريكا نقشى در كودتا داشته يا نه، تا نقشى كه دولت آمريكا خودش رسماً به 
آن اعتراف و 21سال پيش از آن عذرخواهى كرد، كمرنگ و تلطيف شود، اما 
پروپاگانداى واقعى BBC اين بود كه حتى يك كلمه از نقش واضح انگليس 

در كودتا گفته نشد.
6- اينكه رسانه رســمى انگليس جرئت مى كند نقش انگليس در كودتا را 
سانسور و نقش آمريكا را كمرنگ كند به اين علت است كه ما انتقام كودتا 
را با 13 آبان فقط از آمريكا گرفتيم. انگليس بايد عذرخواهى كند يا هزينه  
كودتا را بپردازد و ما مردم بايد نفرتمان از تحريف تاريخ توســط BBC را 

فرياد بزنيم».

 مجازآباد
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فرهنگ و هنر
در دفاع از  انتخاب « در جست و جوى فريده» 

براى اسكار 2020

چه قصه اى جذاب تر از واقعيت

اگر به مدال بود كه سوريان و نوروزى را مى آوردم!

خانه تكانى پر سر و صداى بنا

گفت و گو با كارگردان مجموعه مستند «پناِه جان» كه به زودى روى آنتن شبكه مستند مى رود

نجات «آرزو» جرقه يك اتفاق بزرگ در دامپزشكى بود

پاسخ به دختر «صدام»
«شــهيد  بعثى هــا  كــه  روزى 
دومين  تندگويــان»  محمدجــواد 
وزير نفت كشورمان پس از پيروزى 
انقالب را هنگام بازديد از پااليشگاه 
آبادان، دســتگير كردند و به اسارت 
بردند، هنوز يك ماه هم از انتصابش 

در اين سمت نگذشته بود. هرچند آن روزها خيلى ها فكر مى كردند شهيد 
تندگويــان به زودى آزاد خواهد شــد و حتى دولت كشــورمان به اميد 
بازگشت وزير نفت، تا يك سال از معرفى وزير جديد به مجلس خوددارى 
كرد اما 11 ســال طول كشــيد تا پيكر شــهيد تندگويان به كشورمان 
بازگردد. هرچند بســيارى از اسيران گفته اند شــهيد تندگويان تا زمان 
آزادى خرمشــهر زنده بوده اما هيچ كس اطالعى از زمان و مكان شهادت 
دومين وزير نفت كشــورمان ندارد؛ به همين خاطر شهيد تندگويان يكى 
از معدود شهداى دوران دفاع مقدس است كه روى مزارش تاريخ شهادت 

درج نشده است.
بعد از گذشت حدود چهار دهه از ماجراى اسارت ديپلمات هاى كشورمان 
در آبــادان، «رغد صدام حســين» دختر ديكتاتور ســابق عراق، بتازگى 
دستنوشــته اى را با هدف بى گناه جلوه دادن پدرش در اين ماجرا منتشر 
كرده اســت. دختر صدام حسين با انتشار اين دستنوشته مدعى شده كه  
صدام دســتور داده بود در مدت اسارت با شهيد تندگويان رفتار مناسبى 
داشته باشند و او را شكنجه نكنند. در متن دستنوشته اى كه  رغد صدام 
حســين منتشر كرده، آمده اســت: «با وزير نفت ايرانى اسير شده، رفتار 
خوبى شــده و تمامى نيازهايش از جمله تماس با خانواده اش فراهم شود 
و هرگز نبايد به طور مســتمر از او بازجويى كرد، بايد همه اين ها متوقف 

شوند و هرماه يك گزارش در اين خصوص براى من ارسال شود».
حاال «محمدمهدى تندگويان» فرزند اين شهيد هم در واكنش به ادعاى رغد 
صدام حسين  پستى را در حساب كاربرى خود در توييتر به اشتراك گذاشته 
و  نوشــته است: «شهيد محمدجواد تندگويان پس از جنگ  و آزادى اسرا در 
عراق به شهادت رسيد. البته هيچ زمان، تاريخ دقيق شهادت ايشان مشخص 
نشد، ولى در آذر ماه 1370 يعنى هشت سال بعد از اين نامه اگر واقعى باشد، 
پيكر ايشان تحويل داده شد و همان موقع شايع شده بود توسط تيم بازجويى 

منافقين در عراق تحت شكنجه به شهادت رسيده است».

نگاهى به تاريخچه و مشكالت ديروز و امروز صنعت خودرو ايران

چگونه «خودرو ساز» شديم؟

اميدنورافكن در گفت و گو با قدس:

از اروپا برگشتم 
تا با سپاهان قهرمان شوم

هيچ كــس فكرش را نمى كــرد اميد 
از اســتقالل  از جدايى  بعد  نورافكن 
و بازگشــت به تيم شارلرواى بلژيك 
دوباره به فوتبال ايران برگردد و اين 
بار پيراهن ســپاهان را بــر تن كند. 
نورافكــن امــا بعد از حــدود 2 ماه 

تمريــن با شــارلروا پيراهن 
ســپاهان را پوشيده و به 
قرضى  بازيكن  عنــوان 
اين  براى  اســت  قرار 
برود.  ميــدان  به  تيم 
هاى  انگيزه  نورافكن 
او  دارد.  تــازه اى 
روزهاى  مى خواهد 
كه  خوبى  چندان  نه 
با اســتقالل در ليگ 

هجدهم تجربه ...

روايت مجازى

آن روزها

«شهرخودرو»  و  پرسپوليس با پيروزى شروع كردند

شوك بدموقع
ورزشورزشورزش به استراماچونى ورزشورزشورزشورزش10
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ورزش: اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی بــرای حضور در 
مسابقات جهانی ۲۰۱۹ به میزبانی قزاقستان در جریان است و 

ملی پوشان مراحل پایانی تمرینات خود را پیگیری می کنند.
با اینکه هنوز فهرســت نهایی محمد بنا برای مسابقات 
جهانی اعالم نشده، اما گویا ســرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی تصمیم خود را در همه اوزان گرفته است. انتخاب 
بنا در چند وزن کاماًل ســخت بوده؛ اگرچه اوسعی کرده 
بدون توجه به نــام کشــتی گیران، فرنگی کارانی که در 
ماه های اخیر به تورنمنت های بین المللی اعزام شدند و به 

موفقیت رسیدند را به مسابقات جهانی اعزام کند.
به طور مثال در وزن ۹۷ کیلوگرم، مهدی علیاری با وجود 
کسب مدال برنز در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ به تورنمنت 
گرجستان اعزام نشــد و به جای او محمدهادی ساروی 
در این وزن به گرجســتان رفت که با مدال طال برگشت. 
همچنین در وزن ۸۷ کیلوگرم حسین نوری هم که مدال 

برنز جهان را در کارنامه دارد، وضعیت مشابهی داشت.
به هر حال پس از اعالم اسامی مسافران جهانی از سوی 
محمد بنا، چند فرنگی کار که نامشان درفهرست نبوده، 
اردو را ترک کردند. در روزهای اخیر مشــخص شد که 
محمد بنــا روی نام چند چهره نامدار تیم ملی کشــتی 
فرنگی مثل ســامان عبدولی، محمدرضا گرایی، حسین 
نوری و مهدی علیاری خط قرمز کشیده و با اعتراض آن ها 
روبه رو شده اســت. با این حال آقای خاص کشتی ایران 

برای تمام تصمیمات خود دالیل قانع کننده ای دارد.

 قرار نبود انتخابی داشته باشیم
از روز اولی کــه ما تیــم را تحویل گرفتیم، بر حســب 
تجربیات سال های گذشــته و تفکراتی که داشتم، قرار 
بر این شــد ما مســابقه انتخابی رو در رو نداشته باشیم. 
این موضوع را به همه کشــتی گیران هم اعالم کردیم. 
جام باشگاه های جهان، قهرمانی کشور و جام تختی که 
بر اســاس آن ها نفراتی به اردوی تیم ملی دعوت شدند. 
همچنین تنها مدال آور مسابقات جهانی سال ۲۰۱۸، سه 
طالیی مســابقات جوانان جهان و مدال آوران مسابقات 
امیدهای جهان نیز جدا از این فرآیند به اردو آمدند. اگر 
می خواستیم انتخابی برگزار کنیم، هر کشتی گیری که 
می باخت، از اردو می رفت؛ مثل همین حاال که هر کسی 

فهمید در ترکیب نهایی تیم نیست، رفت!

استخراج از اعزام های بین المللی 
در مرحله نخســت باید به هم ریختگی دو سال گذشته 

را جمع می کردیم. در ضمن من فکر می کردم شــرایط 
کشــتی گیران برابر اســت و حتی گفتم که می توانیم 
انتخابی برگزار کنیــم، اما وقتــی وارد اردوی تیم ملی 
شدم، دیدم اصاًل شرایط خوبی نداریم. پس از آن هم به 
مسابقه بین المللی جام وهبی امره رفتیم و دیدم برخی از 
این جوان ها خوب جواب دادند. بازهم به این جمع بندی 
رسیدیم که در اردوی تیم ملی و اعزام های بین المللی تیم 
خود را استخراج کنیم. در چند ماه اخیر تورنمنت هایی 
مثل جام وهبی امره، جایزه بزرگ مجارستان، قهرمانی 
آسیا، مسابقات قزاقســتان و در نهایت رقابت های جایزه 

بزرگ گرجستان را سپری کردیم.

وظیفه داشتند بمانند
یکسری از آن هایی که االن اردو را ترک کردند، ادعا کردند به 
ما گفتند بروید! ما به کسی نگفتیم برو و هیچ کشتی گیری 
را بیرون نکردیم. وظیفه آن ها بود که در اردو بمانند. چند 
ماه قبل دیدیم نفرات به مسابقات آسیایی اعزام شدند، اما 
آن هایی هم که انتخاب نشــده بودند، ایستادند و به نفرات 
اعزامی کمــک کردند. فصل به فصل کشــتی گیران را به 
رقابت های مختلف بردیم و آن ها را آزمایش کردیم. در این 
پیچ و خم ها شاید نفرات نخست جام تختی هم از گردونه 

خارج شدند. مثل یوسف قادریان که هم در مجارستان و هم 
در قزاقستان امتحان شد و در همان کشتی نخست باخت. یا 
مثل الیاسی که در مجارستان و امیدهای آسیا امتحان شد 
و کنار رفت. از سوی دیگر کشتی گیرانی مثل رضا گرایی و 
علی گرایی که در جام تختی قهرمان شده بودند، در آسیایی 

هم خوب عمل کردند.

 گرجستان انتخابی نهایی بود
پس از بازگشت از آســیایی هم گفته بودم که همه یک 
شــکل هســتند و امکان دارد تغییرات زیادی نسبت به 
ترکیب آسیایی برای جهانی داشــته باشیم. پس از چند 
اردو به مسابقات قزاقستان رسیدیم که یکسری گره ها را 
آنجا باز کردیم. مثالً من حسین نوری را کنار گذاشتم چون 
باسابقه بود و قهرمان آسیا شده بود. چهار کشتی گیر دیگر 
در وزن ۸۷ کیلوگرم را به قزاقستان بردم. در اوزان دیگر هم 
نفرات جدیدی را اضافه کردیم. سطح رقابت های قزاقستان 
هم خیلی باال بود. نجاتی، جواد رضایی و رامین طاهری 
آنجا کشتی های خوبی گرفت و در فینال با اشتباه من به 
روس باخت. بعد از بازگشت از قزاقستان در ۸۷ کیلوگرم 
رامین طاهری را بیرون کشیدم. جلوتر رفتیم و به مسابقات 
گرجستان رسیدیم. این رقابت ها برای من مسابقات نهایی 

بود. در واقع چون انتخابی رو در رو نداشتیم، گفتم تمام 
کسانی که از فیلترهای قبلی گذشــتند را به گرجستان 
می بریم و هر کسی شــکل بهتری کشــتی گرفت را به 

مسابقات جهانی می بریم.

سوریان و نوروزی را می برم!
کشتی گیر طوری است که وقتی می بازد، همه را مقصر 
می داند، جز خودش. بارها ایــن بچه ها را در همین خانه 
کشتی نشاندم و گفتم شما برای من یکسان هستید، اما 
وقتی روی تشک می روید، من مسئولم به عنوان سرمربی 
تیم ملی درست تصمیم بگیرم. حاال شما بهترین قهرمان 
جهان باش، اما وقتــی آماده نیســتی نمی توانم تو را به 
جهانی ببرم. اگر به مدال است، من امید نوروزی و حمید 

سوریان را هم به جهانی می برم!

به این تیم جوان ایمان دارم
نگرانی برای کسی است که شناختی نسبت به شاگردانش 
نداشته باشد. من با تجربه ای که در کشتی دارم، می گویم 
کشــتی ای که االن ســاروی می گیرد، بهتر از علیاری با 
مصدومیت است چون او سالم، جوان و سرحال است. کشتی 
ای که رامین طاهری می تواند بگیرد، شاید حسین نوری 
نتواند بگیرد چون صدمه دیده است. آن ها دوست دارند هر 
طور شده در تیم ملی باشند، اما مردم و رسانه ها در اردوی تیم 
ملی نبودند که ببینند چه اتفاقاتی در این ماه های اخیر رخ 
داده است. من یک تیم جوان را انتخاب کردم. شاید خیلی از 
آن ها نخستین بار به جهانی می روند، اما به آن ها ایمان دارم. 

این نفرات بی گمان در این شرایط بهترین تیم ما هستند.

نمی توانستم دروغ بگویم
ســه نفر از این هایی که االن برای جهانی انتخاب شدند، 
چند ماه قبل قهرمان جوانان جهان بودند. گاهی با خودم 
فکر می کنم که شــاید این فرصت به وجــود آمده تا من 
بتوانم جوانگرایی کنم. به غیر از امین قاســمی منجزی، 
سعید عبدولی و محمدعلی گرایی همه تیم ما تقریباً همه 
زیر ۲3 سال هستند. به شما قول می دهم این نفرات با تمام 
توان خود بجنگند. این حاشیه های روزهای اخیر هم به 
زودی جمع می شود و نفرات نهایی با انرژی مثبت و خوب 
خودشــان را آماده می کنند. البته قرار نبود نفرات االن 
اعالم شوند، اما من نمی توانم به شاگردانم دروغ بگویم. از 
من پرسیدند که جریان ما چه می شود که من هم به آن ها 

واقعیت را گفتم.

اگر به مدال بود که سوریان و نوروزی را می آوردم!

خانه تکانی پر سر و صدای بنا

توییت های قدیمی برای خرید جدید بارسا دردسر شد
ورزش: جونیور فیرپو، بازیکن جدید بارسلونا که در این تابستان از بتیس به این تیم ملحق 
شده، به  خاطر توییت هایی که در سال ۲۰۱۲ درباره لیونل مسی منتشر کرده بوده به دردسر 
افتاده است. فیرپو که در زمان انتشار آن توییت ها جوانی ۱5ساله بوده گفته بود »می تواند 
با یک لگد هر دو پای لیونل مسی را بشکند و همین طور در توئیت دیگری او را حرامزاده 
لقب داده است.« فیرپو اکنون در این باره می گوید: »من مسی را هر روز در رختکن می بینم. 
می دانم این سوال را به خاطر توییت های قدیمی  ای که در گذشته زده بودم می پرسید. ما 

این مسئله را حل کرده ایم و من نمی خواهم ماجرا را بزرگ کنم«.

ریبری: به قصد رقابت با رونالدو به سری A نیامده ام!
ورزش: ستاره فرانسوی در مراســم معارفه اش به عنوان بازیکن جدید تیم فوتبال 
 A فیورنتینا آشکارا اعالم کرد برای رقابت با کریستیانو رونالدوی مشهور راهی سری
نشده است. فرانک ریبری می گوید: »خیلی باانگیزه هستم. همیشه می خواهم  بازی 
کنم. ۲ سال قرارداد دارم. مایلم تعیین کننده باشم و به بازیکنان جوان کمک کنم. به 
شدت مشتاقم  چیز جدیدی به این باشگاه اضافه کنم.آرزو دارم فیورنتینا را به جمع 
3 تیم اول لیگ برسانم.به اینجا آمدم تا به تیمم کمک کنم.نیامده ام تا  رقیب رونالدو 

باشم. سری  A رقابتی فوق العاده  با بازیکنانی استثنایی است.«

فن دایک: وارد دنیای مربیگری نمی شوم
ورزش: ویرجیل فن دایک ستاره خط دفاع لیورپول که امسال یکی از سه نامزد نهایی کسب 
عنوان مرد سال یوفاست، در خصوص احتمال روی آوردنش به سرمربیگری در پایان دوران 
بازیگری اش گفت: »در آغاز دوران حرفه ای ام فکر می کردم که ممکن است بعد از بازنشستگی ام 
به مربیگری روی بیاورم، اما در این مقطع از دوران حرفه ای ام فکر نمی کنم به مربیگری بپردازم. 
به حرفه کارشناسی و مفسر فوتبال اما روی نخواهم آورد چون باید حرف هایی بزنید که حتی 
خودتان موافق آن نیستید؛ اما فکر می کنم ظرفیت خوبی برای کشف استعدادهای فوتبالی دارم، 

برای همین شاید بعد از بازنشستگی کاری شبیه به این انجام دادم.«

زیدان: نگران انتقال نیمار نیستم
ورزش: ســرمربی رئال مادرید در کنفرانس خبری پیش از بازی امشب تیمش مقابل 
وایادولید، در خصوص احتمال آمدن نیمار به پایتخت اسپانیا صحبت کرد. زین الدین زیدان 
می گوید: »در حال حاضر تنها چیزی که ذهنم را به خود مشغول کرده، بازی مقابل وایادولید 
است. دیداری مهم که باید در آن پیروز شویم. نگران انتقال نیمار نیستم و نمی توانم مانع 
انتشار شایعات شوم. تا ۱۱ شهریور که نقل و انتقاالت تمام می شود، ممکن است هر اتفاقی 
رخ دهد. بازیکنانی می توانند بیایند و برخی هم شاید جدا شوند. بی صبرانه منتظر تمام 

شدن انتقاالت هستم تا دیگر مجبور نباشم به سواالت اینچنینی پاسخ بدهم.«

حمیدرضاعرب:هیــچ کس فکــرش را نمی کرد امید 
نورافکن بعد از جدایی از اســتقالل و بازگشــت به تیم 
شارلروای بلژیک دوباره به فوتبال ایران برگردد و این بار 
پیراهن ســپاهان را به تن کند. نورافکن اما بعد از حدود 
۲ ماه تمرین با شــارلروا پیراهن سپاهان را پوشیده و به 
عنوان بازیکن قرضی قرار اســت برای این تیم به میدان 
برود. نورافکــن انگیزه های تــازه ای دارد. او می خواهد 
روزهای نه چندان خوبی که با استقالل در لیگ هجدهم 
تجربه کرد را در سپاهان جبران کند. نورافکن به دنبال 

بازگشت به تیم ملی است.

  چه شد دوباره به لیگ برتر برگشتی؟
من برای یک فصل دیگر به شــارلروا  برگشــتم و درحال 
آماده سازی خودم برای حضوری بهتر در لیگ بلژیک بودم 
که پیشنهاد باشگاه ســپاهان رسید. مسئوالن باشگاه هم 
گفتند که اگر بخواهی ما مخالفتی با رفتنت به ســپاهان 
نداریم چون از طرفی خودم دوست داشتم یک فصل برای 
امیرخان بازی کنم و از طرفی باشــگاه شارلروا هم به این 
انتقال راضــی بود. برای همین تصمیــم گرفتم برگردم و 

دوباره در لیگ برتر بازی کنم.

  چه انگیزه هایی باعث شــد سپاهان را انتخاب 
کنی؟

سپاهان یکی از باشگاه های بزرگ فوتبال ایران است که 
ساختار بسیار منظمی دارد. این باشگاه بازیکنان بزرگی 
را به فوتبال ایران معرفی کرده و از لحاظ امکانات یکی از 
بهترین هاســت. طبیعتا وقتی چنین پیشنهادی شد من 

هم وسوسه شدم دوباره برگردم. از طرفی دوست دارم 
با سپاهان قهرمانی در لیگ برتر را تجربه کنم.

  سپاهان اما گزینه های متعددی در 
پست دفاع چپ و هافبک دفاعی دارد. 
فکر می کنی بــرای حضور درترکیب 

اصلی این تیم با چالش مواجه نشوی؟
من همیشــه برای رقابت آماده ام. زمانی 
در استقالل بازیکن نیمکت نشین بودم 
و حتی در لیســت هم قرار نمی گرفتم 
اما تالش کردم و خودم را باال کشــیدم. 

در ســپاهان هم قطعا رقابت برای حضور 
در ترکیب اصلی سخت خواهد بود به این 
دلیل که هم در پســت دفاع چپ و هم در 

پست هافبک بازیکنان متعددی حضور دارند. 
باید تالشــم را دو برابر کنم تا بتوانم در ترکیب 

اصلی به میدان بروم. 

  با بازی در لیگ قطعا بیشتر از فوتبال بلژیک دیده 
می شوی و شاید برای بازگشتت به تیم ملی بازی در 

سپاهان مفید باشد.
همین طور است. البته نه اینکه لژیونرها دیده نشوند. آنجا 
هم زیر نظر هســتی اما حقیقت این است که در لیگ برتر 
بیشتر مورد توجهی و با اینکه از فوتبال اروپا دور هستی اما 
فرصت بازگشت به تیم ملی بیش از گذشته فراهم می شود. 
من تمام سعی و تالشم بازگشت به تیم ملی است و دوست 

دارم از پیراهن سپاهان دوباره به پیراهن تیم ملی برسم.

  استقبال عجیبی هم از تو شد وبازیکنان برایت 
تونل بازکردند. درباره آن ماجرا حرف بزن.

)می خندد( آن استقبال نشان می دهد که جوی صمیمی در 
تیم سپاهان فراهم است. من در نخستین جلسه تمرین حس 
بسیار خوبی داشتم و اصال احساس غریبی نکردم. احساس 
کردم زمان زیادی کنار این بچه ها بودم. امیدوارم در کنار هم 

بزرگ برسیم و با سپاهان به موفقیت های 
برتر را فتح کنیم.جام لیگ 

جواد رستم زاده: رقابت هــای لیگ برتر در نوزدهمین 
دوره خود از عصر پنجشنبه با پیروزی قهرمان دوره قبل 
در آزادی شروع شد و جمعه با شکست استقالل و پیروزی 

شهرخودرو ادامه پیدا کرد.

پیروزی کم رمق
در حالی که لیگ برتر به بهانه تجهیز استادیوم ها و سروسامان 
پیدا کردن بحث بلیت فروشی با تعویق تقریبا یک ماهه آغاز شد 
اما در هفته نخست در عمل هیچ نشانی از تغییرات ساختاری 
در برگزاری مســابقات دیده نشــد. به همین دلیل هواداران 
پرسپولیس با همان روش سنتی بلیت خریدند و برای تماشای 
پرسپولیس مدل آرژانتینی به آزادی رفتند. در این بازی که با 
قضاوت موعودی فر بین سرخ پوشان و پارس جنوبی جم به 
عنوان افتتاحیه برگزار شد مهدی ترابی تک گل بازی را به ثمر 
رساند تا پرسپولیسی ها با وجود نمایش نه چندان دلچسب 
خود پس از چهارسال پیروزی بدون برانکو را هم تجربه کنند. 
این سه امتیاز برای کالدرونی که زیر فشــار شدید هواداران 
سکان سرخ ها را به دست گرفته بود از نان شب هم واجب تر 
بود. کالدرون و تیمش حاال با فراغ بال بیشتری روی بازی هفته 
دوم با تراکتوری که در هفته نخست متوقف شد تمرکز خواهند 
کرد.مصطفی دنیزلی در بازگشت دوباره اش به لیگ برتر ایران با 
تراکتور به مسجد سلیمان رفت و مقابل این تیم به تساوی بدون 
گل دست یافت. این نتیجه برای تبریزی ها نتیجه بدی نبود 
به این شرط که در هفته دوم و در خانه بتوانند پرسپولیس را با 

شکست بدرقه کنند.

توفان نارنجی
اما بهترین نتیجه را این هفته سایپا مقابل ذوب آهن بدست 
آورد. نارنجی پوشان در اصفهان موفق شدند تیم منصوریان 
را 3 بر ۲ شکست دهند . این نتیجه ای است که کمتر تیمی 
می تواند در اصفهان مقابل ذوبی ها به آن دست پیدا کند.  

تیم فوتبال ذوب آهن در حالی به مصاف ســایپا رفت که 
اعضای هیئت مدیره این تیم چند ساعت مانده به این بازی 

سعید آذری را از مدیرعاملی برکنار کردند. 

بدبیاری استراماچونی
عصر جمعه اســتراماچونی تیمش را به تبریز برد تا مقابل 
ماشین سازی از مهندسی اش برای لیگ نوزدهم رونمایی 
کند. استقالل که به نظر می رسد هنوز به تقویت در بعضی 
خطوط نیاز دارد در این بازی مقابل میزبان با احتیاط بازی 
کرد و در نیمه  نخست به تساوی بدون گل دست یافت. در 
نیمه دوم استراماچونی با به میدان فرستادن دیاباته و قاعدی 
نبض بازی را به دست گرفت و ۲5 دقیقه پایانی را سوار بازی 
شد. دیاباته نشــان داد مهاجم تاثیرگذاری است و در بلند 
مدت می توان به او امید بســت. با این حال بدترین اتفاق 
ممکن در دقیقه ۹4 برای استقالل رقم خورد. فرار نریمان 
جهان با خطای دانشگر و اخراج این بازیکن همراه شد.  این 
ضربه کاشته را البته اتابک زارع به زیباترین شکل ممکن به 

گل تبدیل کرد تا آب سردی باشد بر پیکره تب دار آبی ها.

پیکان در شهر خودرو گم شد
دیروز شهر خودرو هم مقابل پیکان خوب شروع کرد و در 
دقیقه ۲4 با گل یونس شاکری از میزبان پیش افتاد و با گل 
دقیقه 33 روح اهلل باقری نیمه اول پیروز به رختکن رفت. در 
نیمه دوم بازی این شاگردان یحیی بودند که بازی را اداره 
کردند و اجازه خودنمایی به شــاگردان فرکی  ندادند تا در 
نهایت بازی با همان نتیجه دو بر صفر به سود شهر خودرو 
به اتمام برسد. سیدمهدی رحمتی، محمدحسین مرادمند، 
علی نعمتی، فرشاد محمدی مهر، محمدعلی فرامرزی، علی 
نبی زاده، اکبر صادقی، رضا صدری، سعید صادقی، روح اهلل 
باقری و یونس شاکری. این ترکیبی است که گل محمدی 

در ابتدای بازی به میدان فرستاد.

امیدنورافکن در گفت و گو با قدس:

از اروپا برگشتم تا با سپاهان قهرمان شوم
»شهرخودرو« و پرسپولیس با پیروزی شروع کردند

شوک بدموقع به استراماچونی

سینا حسینی: مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در ماه های 
اخیر به دفعات با ژستی کامالً منحصر به فرد مدعی شدند یا ورزشگاه ها 
استانداردسازی را رعایت می کنند یا اینکه لیگ را برگزار نمی کنیم! 
مهدی تاج بارها با اظهارنظرهای متفاوت مدعی شــد پای رعایت 
استانداردهای اولیه ایستاده ایم و هرگز از اصول خود عدول نمی کنیم. 
قاطعیت تاج، بهاروند، فتاحی در نبود برگزاری مسابقات لیگ و اعمال 
سخت گیری های غیرمرسوم این امیدواری را برای اهالی فوتبال به 
وجود آورد که لیگ نوزدهم در شرایط متفاوت و با امکاناتی استاندارد و 
حرفه ای برگزار خواهد شد اما انگار تمام این وقت کشی ها و تأخیرها یک 
سناریو تبلیغاتی و نمایشی بوده است. چون با نگاهی دقیق و موشکافانه 
به استادیوم برگزاری مسابقات لیگ برتر می توان با قاطعیت هر چه 
تمام گفت هیچ تغییری در ساختار خرید بلیت ورود تماشاگران به 
ورزشگاه ها ایجاد نشده بلکه بر اساس همان سیستم آبکی فصل گذشته 

هر کسی می تواند با هر مدل بلیتی وارد ورزشگاه ها شود.

آزادی حتی بدون بلیت
نمونه بارز این اتفاق در ورزشــگاه آزادی تهران مشاهده شد، در 
شرایطی که مهدی تاج و سعید فتاحی با انواع و اقسام ادعاهای 
رنگارنگ مدعی بودند تنها کسانی می توانند وارد ورزشگاه شوند که 
از طریق سایت خرید بلیت الکترونیک اقدام کرده باشند، بسیاری 
از تماشاگران بعضاً با بلیت و برخی بدون بلیت وارد ورزشگاه آزادی 
شدند تا مشخص شود شوی تبلیغاتی مهدی تاج و فتاحی برای 

استانداردسازی یک بازی تبلیغاتی بیش نبوده است.

سایت ناکارآمد
ایرادهای فراوان نرم افزاری و سخت افزاری سایت فروش بلیت نشان 

می دهد فدراسیون فوتبال به عنوان متولی برگزاری مسابقات فوتبال 
و دستگاه نظارتی هنوز در پیچ نخســت گرفتار شده و توانمندی 
راه اندازی یک سامانه بدون عیب و نقص برای فروش بلیت مسابقات 
را ندارد. از طرفی بالتکلیفی تماشاگران برای ورود به ورزشگاه نکته 
نگران کننده دیگری بود که مطمئناً در صورت تکرار در هفته های 
آینده می تواند فاجعه های بزرگی نظیر بازی ایران- ژاپن را به بار آورد و 

جان هواداران را بی اختیار بگیرد.

بلیت بدون شماره
با این وجود ســناریو تبلیغاتی با وجود شکســت در گام 
نخست بازهم ادامه دارد به شکلی که هر تماشاگری که 
برای تماشــای دیدار پرســپولیس - پارس جنوبی وارد 
ورزشگاه آزادی می شد با شعار گل درشت نقش بسته روی 
اسکوربورد آزادی مواجه می شد: »تماشاگر محترم لطفاً سر 
جای خود بنشینید!« اما پرسش اینجا بود که چگونه وقتی 
بلیت بدون شماره صندلی به فروش رسیده است ، تماشاگر 
شماره صندلی خود را تشخیص دهد، یا اینکه چه عامل 
بازدارنده ای وجود دارد که تشخیص دهد چه کسی روی 
چه صندلی نشسته و آیا این صندلی متعلق به اوست یا 
خیر! در سایر شهرها هم همین آش و همین کاسه بوده 
و شــرایط به همین منوال سپری شده تا مشخص شود 
مشکل تنها به پایتخت و ورزشگاه آزادی برنمی گردد. حاال 
پرسشی که باید مهدی تاج، بهاروند و اعضای هیئت رئیسه 

فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به آن پاسخ دهند، این است 
که با وجود چنین شرایطی چرا این قدر وقت کشی شد و لیگ 

با تأخیر برگزار شد؟

ورزش: در شرایطی که گفته می شود 
باشگاه های هلندی همچنان خواهان 
به خدمت گرفتن علیرضا جهانبخش 
ملی پــوش فوتبال ایران هســتند، 
سرمربی برایتون به احتمال جدایی 

این بازیکن واکنش نشان داد.
علیرضا جهانبخش باوجود شــروع 
مســابقات لیگ برتر انگلیس هنوز 
فرصت حضور در ترکیب تیم 
برایتون را پیدا نکرده 
است. از چند ماه 
پیش بــود که 
رســانه های 
هلندی از 
یل  تما

باشگاه های این 
کشور برای به خدمت 
گرفتن جهانبخش خبر 
دادند و حتی سفر این 
بازیکن بــه هلند هم 

گمانه زنی ها را نسبت به بازگشت وی به این کشور افزایش داد.
جهانبخش و مدیر برنامه اش بارها تاکید کرده اند که وی از حضور در 
برایتون خوشحال و راضی است و برای حضور در ترکیب و درخشش 

در لیگ انگلیس تمام تالشش را به کار می گیرد.
سایت »psv.supporters« خبر داد که باشگاه آیندهون هلند به 
فکر جذب جهانبخش است و قصد دارد این بازیکن ایرانی را به جای 
»لوزانو« به خدمت بگیرد. جهانبخش دو سال پیش با تیم آلکمار هلند 
آقای گل مسابقات فوتبال این کشور شد و سابقه خوبی در هلند دارد.

از سوی دیگر »گراهام پاتر« سرمربی تیم برایتون وضعیت علیرضا 
جهانبخش را در این تیم تشــریح کرد و درباره عدم حضور وی در 

لیست ۱۸ نفره توضیحاتی داد.
پاتر در پاسخ به این سئوال که آیا جهانبخش می تواند در برایتون نقش 
تاثیرگذاری داشته باشد؟ گفت: بله حتما همین طور است. او بازیکنی 
است که واقعا سخت کار می کند. این بازیکن یک مقدار از اینکه در 
لیست ۱۸ نفره نیست، بدشانس است. جهانبخش حتی می تواند به 

ترکیب ۱۱ نفره هم نزدیک باشد.
سرمربی برایتون ادامه داد: جهانبخش یک مقدار بدشانس است. ما 
باید ۱۸ بازیکن را انتخاب کنیم. برای باالنس بودن نیمکت ذخیره ها 
این بازیکن خارج از لیست ۱۸ نفره مانده است. اما نحوه تمرینات 
جهانبخش بی نظیر است. او بهترین عملکردش را دارد و برای کمک 
به تیم آماده است. در شرایطی که پنجره نقل و انتقاالت بسته شده 
است اما هنوز باشگاه هایی در اروپا هستند که می خواهند لیست 
بازیکنان خود را ترمیم کنند. پاتر درباره احتمال انتقال جهانبخش 
به یک تیم دیگر اروپایی گفت: فکر نمی کنم جهانبخش یا بازیکن 
دیگری تیم را ترک کند. البته تا زمانی که تمام راه ها باز است شما 

نمی توانید چیزی بگوئید.

امیرمحمد ســلطان پور: همان زمانی که آرســنال به 
سراغ خرید مهاجم گابونی بروسیا دورتموند رفت، کمتر 
کسی شک داشــت که این یک خرید بســیار خوب برای 
اونای امری و قرمزپوشــان است. حاال در آســتانه بازی 
حســاس امشــب آرســنال مقابل لیورپول، پیر امریک 
اوبامیانگ در مصاحبه ای اختصاصی با اسکای اسپورتس، 
در مورد موضوعات مختلف مانند مثلث جذاب خط حمله 
تیمش، شباهت های آرسنال و لیورپول و هدف های مورد 
نظر توپچی ها صحبت به عمل آورده که در زیر آن ها را با 

هم مرور می کنیم:

  فصل گذشــته به همــراه الکازت، 50 گل در 
مسابقات مختلف برای آرســنال به ثمر رساندید؛ 
مســلمًا اضافه شــدن بازیکنی مثل پپه به شما 

کمک های زیادی خواهد کرد.
قبول دارم. شــرایط ما در خط حمله قرار است دیوانه وار 
شود و همه بسیار هیجان زده هستیم و واقعاً با خوشبینی 
به اضافه شــدن پپه به جمع ما نگاه می کنــم. امیدوارم از 
همین بازی مقابل آرســنال در کنار هم قرار بگیریم و به 
نظرم از پس کار بر خواهیم آمد. پپه زبان فرانسوی صحبت 
می کند و من و الکازت هم همین طور که این کار را بسیار 
آسان خواهد کرد. او فقط چند هفته است که در تمرینات 
کنار ما شرکت می کند اما شروع بسیار خوبی داشته است. 
پپه فصل گذشته فوق العاده بوده و مســلماً به همراه خود 

سرعت و تمام کنندگی باال را به آرسنال خواهد آورد.

   حریف امشب شما لیورپول نیز مثلث خط حمله 
مرگباری را بــا صالح، مانــه و فیرمینو در اختیار 
دارد. به نظرت می توانید آمار فوق العاده آن ها را 

در آرسنال نیز تکرار کنید؟

همان طور کــه ما از فصل گذشــته مشــاهده کرده ایم، 
لیورپول با ســه مهاجم بازی می کند و بســیار خوب کار 
کرده، پس چرا مــا نتوانیــم همین کار را تکــرار کنیم. 
مسلماً بازی ســختی مقابل آن ها خواهیم داشت چون از 
بازیکنان بســیار خوبی برخوردار هســتند. آن ها همیشه 
تالش می کنند بــه حریفان هجــوم آورده و برای خود و 

دیگری گل و پاس گل فراهم کنند. آن ها یکی از بهترین 
مثلث های هجومی در جهان هستند. اما من شباهت های 
زیادی بین آن ها و تیم خودمان می بینم. پپه و من مانند 
صالح و مانــه بازیکنان ســریعی هســتیم و الکازت نیز 
توانایی حفظ توپ بســیار باال و حرکات هــای پا به توپ 
بسیار خوبی دارد که بسیار شــبیه به فیرمینو است. باید 

بگویم ما به آن ها نزدیک هستیم.

   مسلمًا مطلع هستی که بازی کردن با سه مهاجم 
سبب می شود که گاهی فداکاری هایی انجام دهی 
و خــارج از مهاجم نوک در گوش هــا نیز به بازی 
بپردازی؟ مانند آن چیزی کــه در بازی هفته دوم 
مقابل برنلی نشــان دادی و البته گل هم نیز به ثمر 

رساندی.
اگر از من خواسته شود که در کناره ها نیز بازی کنم، این کار 
را انجام خواهم داد. من در تعداد زیادی از بازی ها در دوران 
فوتبال در گوش چپ و راســت بازی کرده ام و به آن عادت 
دارم. در این پست باید بیشــتر بدوید و برای مهاجم هدف 
سانتر انجام دهید. تفاوت هایی با مهاجم نوک دارد. وقتی در 
پســت مهاجم نوک بازی می کنید باید توپ را به خوبی نگه 
دارید و گل بزنید اما با بازی در گوش ها باید بدوید و بیشتر 

دفاع کنید اما هیچ کدام از این ها برای من مشکلی نیست.

  از زمانی کــه در ژانویه دو فصل گذشــته به 
آرسنال آمدی، بعد از صالح بیشــترین گل را به 
ثمر رســاندی؛ چقدر برای زدن گل های بیشــتر 

انگیزه داری؟
هدف من این است که گل های بیشــتری نسبت به فصل 
گذشته به ثمر برســانم. فصل پیش نخستین فصل کامل 
حضور من در لندن بود و بســیار خوشحالم که به صورت 
مشترک عنوان آقای گلی را بدست آوردم. چالش بزرگی 
بود اما من موفق به انجامش شــدم و خوشــحال هستم. 
دراین فصل امیدوارم بیشــتر از هر چیز بتوانیم به همراه 
آرسنال ســهمیه لیگ قهرمانان را کسب کنیم و البته اگر 
شخصاً بتوانم گل های بیشــتری به ثمر برسانم خوشحال 

خواهم بود.

حساب توئیتر باشگاه ســپاهان اصفهان به برگزاری 
مراسم بهترین های لیگ برتر واکنش نشان داده و از 
زمان بندی اجرای آن انتقاد می کند. این مراســم که 
قرار است شنبه شب برگزار شود همزمان شده با دیدار 
سپاهان مقابل شاهین بوشــهر به عنوان آخرین بازی 
هفته نخست لیگ برتر، که سپاهانی ها نمی توانند در آن 
حضور پیدا کنند. آن ها در توئیت خود می گویند: »کدام 
برترین ها؟ ما همان موقع روبه روی شاهین ایستاده ایم؛ 

این هم مثل سوپرجام بماند برای اهلش.«

فوق ستاره پرتغالی باشگاه یوونتوس ایتالیا مانند 
بسیاری از چهره های مشهور دیگر جهان، به ادامه 
آتش ســوزی ها در جنگل های آمازون در برزیل 
واکنش نشان داده است. کریســتیانو رونالدو در 
پست اینســتاگرامی خود می گوید: »جنگل های 
آمازون بیش از 20 درصد اکسیژن جهان را تامین 
می کنند و سه هفته است که در آتش می سوزند. 
این مسئولیت ما است که کمک کنیم تا سیاره خود 

را نجات دهیم.«

کریستیانو رونالدوباشگاه سپاهان
باشگاه یونیون برلین آلمان که برای نخستین بار در تاریخ 
خود به باالترین ســطح بوندس لیگا صعود کرده، حرکت 
زیبای هــواداران خود در هفته نخســت فصل جدید را 
منعکس کرده است. این باشــگاه در پست اینستاگرامی 
خود کلیپی از حضور هواداران در ورزشگاه مقابل الیپزیگ 
را منتشــر کرده که در آن 22هزار و 12 هوادار حاضر در 
استادیوم، پالکاردهایی از 455 نفر از طرفداران این باشگاه 
که از دنیا رفتند و فرصت تماشای نخستین دیدار خانگی در 

بوندس لیگا را نداشتند به اهتزاز در آوردند.

تیم بســکتبال حاضر در اِن بی اِی عکس های جالبی از 
حاشیه مراسم افتتاح زمین های خیابانی خود منتشر 
کرده که یکی از آن ها بیشتر از هر چیز به چشم می آید. 
بوستون سلتیکس سه زمین بسکتبال خیابانی را در شهر 
بوستون آمریکا با حضور چند تن از ستارگان خود افتتاح 
کرد. در یکی از استوری های اینستاگرام این باشگاه یک 
کودک طرفدار این تیم با کفش »تاکو فال« بازیکن 231 
سانتیمتری این باشگاه منتشر کرده که سایز 55 کفش 

او از آن کودک حتی بزرگ تر به نظر می رسد!

باشگاه بوستون سلتیکسباشگاه یونیون برلین

بازی رسانه ای مدیران فدراسیون با استانداردسازی ورزشگاه ها

ادامه بلیت فروشی سنتی 
برایتون قید ملی پوش ایرانی را می زند؟

آیندهون مشتری جدید جهانبخش

ضد  حمله

برانکو در آستانه اخراج؟
ورزش:تیم االهلی عربستان شب گذشته در نخستین بازی خود در لیگ 
حرفه ای عربســتان مقابل تیم تازه لیگ برتری شده العداله متوقف شد تا 
پس از حذف مقابل الهالل، یک نتیجه تلخ دیگر را هم با برانکو تجربه کند.در 
هفته های اخیر برخی از هواداران باشگاه االهلی با فشار به مدیران این باشگاه 
خواستار اخراج کادرفنی شده بودند .منصور بن مشعل رئیس باشگاه االهلی در 
گفت وگویی پس از تساوی تیمش در هفته اول لیگ عربستان در این خصوص 
گفت: امروز یا فردا در خصوص ادامه کار یا اخراج برانکو تصمیم خواهیم گرفت! 

البته نمی توانیم تصمیم عجوالنه ای بگیریم.

ادعای رسانه های اسپانیایی
چشمی یک امضا تا پیوستن به اوئسکا

ورزش: سایت خبری ال پریودیکو ده آراگون در گزارشی نوشت که باشگاه 
اوئسکا در چند ساعت آینده جذب روزبه چشمی هافبک ۲6 ساله ایرانی را 
رسمی می کند. این بازیکن قراردادش با استقالل تمام شده است و به عنوان 
بازیکن آزاد به اوئسکا می پیوندد. قرارداد او یک ساله خواهد بود با بندی که 
بسته به تعداد بازی هایی که برای این تیم انجام می دهد قرارداد می تواند برای 

سال دوم هم ادامه پیدا کند.

احضار تارتار و عالیشاه به کمیته انضباطی
ورزش: فدراســیون فوتبال با انتشار بیانیه ای ســرمربی تیم فوتبال 
نفت مسجد ســلیمان و یکی از بازیکنان پرسپولیس تهران را به کمیته 
انضباطی دعوت کرد.مهدی تارتار، سرمربی نفت مسجدسلیمان به دلیل 
ایراد اظهاراتی درباره داوری دیدار مقابل تراکتورسازی در نشست خبری 
پس از مســابقه برای ادای توضیحات دراین باره می بایست پیرو ابالغیه 
ارسالی در موعد مقرر در کمیته انضباطی حاضر شود  .امید عالیشاه، هم 
به دلیل اظهارات غیرمســئوالنه درباره عوامل برگزاری در میکسد زون 
ورزشگاه آزادی، پیرو ابالغیه ارسالی می بایست برای ادای توضیحات در 

موعد مقرر در کمیته انضباطی حضور پیدا کنند.

استراماچونی: اصال مستحق باخت نبودیم
ورزش: استراماچونی،سرمربی استقالل در نشست خبری پس از دیدار تیمش 
با ماشین سازی گفت: یک چیزی برای من قابل قبول نیست که نخستین 
مسابقه یک مربی ایتالیایی پس از دو ماه کار سخت با شکست باشد. ما بازی 
را خیلی بد شروع کردیم و ماشین سازی بهتر از ما بود، در دقیقه اول یا دوم 
ماشین سازی فرصت خوبی داشت که حسینی توپ را به خوبی کنترل کرد. 
وی ادامه داد: ما اصالً مستحق این باخت نبودیم، ما یک توپ را از دست دادیم 

و نتیجه را واگذار کردیم.

سعید آذری سرانجام از ذوب آهن اخراج شد
ورزش: سرانجام سعید آذری با نظر هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن از سمتش 
برکنار شد؛ آن هم درست در روز نخستین دیدار این تیم در لیگ برتر مقابل 
سایپا. علی عباسی رئیس هیئت مدیره باشگاه در جلسه معارفه مدیرعامل 
جدید این باشگاه ضمن بر شمردن دالیل تغییر مدیرعامل این باشگاه اعالم کرد 
که ذوب آهن در سال های اخیر از نظر مالی و فرهنگی مشکالتی داشته است!

دنیزلی: مقابل پرسپولیس
عیبی نخواهیم داشت

ورزش: دنیزلی، سرمربی تراکتور پس از دیدار با نفت مسجدسلیمان گفت: 
بازی های اول لیگ برتر چه در داخل و چه در خارج از خانه همیشه سخت 
است. ما کیفیتی پایین تر از دوران آمادگی داشتیم، با این حال چند موقعیت  
خلق کردیم و در کل، بازی ســخت و پرمجادله بود.  وی در ادامه گفت: می 
خواهیم بهترین نقل و انتقاالت خارجی را داشــته باشیم که بعضی اوقات 
شرایط خوب پیش نمی رود. سعی می کنیم معایب این بازی را در دیدار با 

پرسپولیس رفع کنیم. 

عرب: شنبه در محل کارم حاضر می شوم
ورزش: ایرج عرب، مدیرعامل پرسپولیس در پایان بازی برابر پارس جنوبی 

با خبری مبنی بر استعفایش مواجه شد که نسبت به آن واکنش نشان داد.
عرب در این خصوص به خبرنگار ما گفت: دلیلی نمی بینم بخواهم درباره هر 
خبری توضیح داشته باشم.پرسپولیس برده و مبارک هواداران و بازیکنان باشد 
و از آن ها تشکر می کنم. برای کادرفنی جدید نیز خوشحالم که در نخستین گام 
موفق بودند و امیدوارم این اتفاق استمرار داشته باشد و باز هواداران خوشحال  
شوند. در مورد شایعات هم فقط باید بگویم روز شنبه در دفتر کارم حاضر 

می شوم و پیگیر کارهای پرسپولیس هستم

مهاجری: مجازات شدیم
ورزش: رضا مهاجری، سرمربی تیم نســاجی پس از پایان بازی با گل گهر در 
کنفرانس مطبوعاتی گفت: انرژی خوبی از اندک هــواداران گرفتیم و باید به 
سیرجانی ها هم تبریک بگویم که فقط تیم خود را تشویق کردند. احترام به گل گهر 
می گذارم اما ما جز نتیجه به اهداف خودمان رسیدیم. گل گهر از استراتژی خاص 
به خودش به گل رسید. هر چند که به بازیکنان با تجربه گفته بودم بازی را نگه 
دارند اما این اتفاق رخ نداد. می دانستیم نقطه قوت میزبان کجاست اما یک لحظه 

غفلت باعث شد مجازات شویم و دو امتیاز در سیرجان  از دست بدهیم. 

سیدجالل: بازیکنان به مسائل مدیریتی 
ورود نکنند

ورزش: سید جالل حسینی کاپیتان پرسپولیس بعد از کسب نخستین 
برد فصل برابر پارس جنوبی گفت: ما 3 سال قهرمان شدیم و کار ما نسبت 
به گذشته سخت تر است زیرا انتظارات باال رفته است. بچه ها باید بازی به 
بازی فکر کنند تا فشارها کم شود اما تالش می کنیم تا این فشار کاهش پیدا 
کند. او در پاسخ به این سوال که آیا حواشی مدیریتی برای این تیم دردسر 
ساز نشده، عنوان کرد: بچه های ما وظیفه دارند که تالش کنند. باید خوب 
تمرین و کار کنیم و بچه ها بدانند که کجا حضور دارند و به مسائل مدیریتی 

کار نداشته باشند.

کالدرون: من نماینده و مربی فیفا هستم
ورزش: گابریل کالدرون ، سرمربی پرسپولیس پس از برتری تیمش مقابل 
پارس جنوبی جم درباره شرایط تیم و البته دیداری که برگزار شد به صحبت 
پرداخت. کالدرون در پاسخ به این سؤال که آیا سورپرایز ترکیب پرسپولیس 
حضور روستایی بود گفت: خیلی به او امید و اطمینان دارم و در آینده هم اگر 
این طور باشد استفاده می کنم. فلسفه فوتبال آرژانتین این است که بازیکنان 
جوان حضور داشته باشند. وی ادامه داد: من نماینده و مربی فیفا هستم و 
قوانین فیفا را خوب می شناسم. وقت مفید بازی پانزده تا شانزده دقیقه بود 
و نقش داور این است که حداقل بیست دقیقه بازی مفید داشته باشیم. برای 

همین این خواهش را داشتم و از عملکرد داور راضی هستم.

منهای فوتبال

هفته سوم لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد - کریستال پاالس

    شنبه 2 شهریور - ساعت: 18:30 از شبکه ورزش

هفته سوم لیگ برتر انگلیس
بورنموث - منچسترسیتی

             یکشنبه 3 شهریور- ساعت: 17:30 از شبکه ورزش

هفته سوم لیگ برتر انگلیس
لیورپول - آرسنال

      شنبه 2 شهریور - ساعت: 21:00 از شبکه ورزش

هفته سوم لیگ برتر انگلیس
تاتنهام - نیوکاسل

                یکشنبه 3 شهریور- ساعت: 20:00 از شبکه ورزش

هفته سوم لیگ برتر انگلیس
نوریچ - چلسی

 شنبه 2 شهریور - ساعت: 16:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

جوانان ووشو ایران نایب قهرمان آسیا شدند
ورزش: دهمین دوره رقابت های ووشو جوانان آسیا که از روز دوشنبه 
با حضور 4۰۰ ووشوکار از ۲۰ کشور در برونئی آغاز شده بود، دیروز 

به اتمام رسید. 
در پایان تیم جوانان ایران در بخش ساندا با کسب 6 طال، یک نقره و 

چهار برنز به عنوان نایب قهرمانی رسید.
چین با هشت طال، دو نقره و یک برنز قهرمان شد و ویتنام با دو طال، 

دو نقره و چهار برنز به عنوان سومی دست یافت.
در مجموع دو بخش ساندا و تالو، ایران با هفت مدال طال، پنج نقره و 
۱۱ برنز به عنوان سومی آسیا دست یافت. چین با ۲۰ طال، دو نقره و 
یک برنز اول شد و ماکائو با هفت طال، ۹ نقره و سه برنز و تنها به دلیل 
نقره های بیشتر نســبت به ایران در جایگاه دوم قرار گرفت. تمامی 

مدال های طالی ماکائو در تالو بدست آمد.
با این اوصاف تیم ایران نتایج دوره قبل مسابقات که سال ۲۰۱۷ در 
کره جنوبی برگزار شد را تکرار کرد. ایران در دوره پیشین نیز در ساندا 

نایب قهرمان و در مجموع سوم شده بود.

ناکامی تیم والیبال بانوان برابر چین تایپه 
ورزش: تیم ملی والیبال بانوان ایران در دومین دیدار خود از مرحله 
یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا برابر تیم چین تایپه به میدان 

رفت و شکست خورد.
ملی پوشان ایران در ست نخست این دیدار با حساب ۲5 بر ۲۲ پیروز 
میدان شدند اما نتیجه سه ست دیگر را ۲3 -۲5، ۱۹-۲5 و ۲5-۱۲ 
به چین تایپه واگذار کردند و  بــه این ترتیب در جایگاه چهارم گروه 

خود قرار گرفتند.
تیم ایران پنجشنبه هم با شکست برابر تایلند حضور در جمع چهار 

تیم برتر آسیا را از دست داد.

سهمیه المپیک در کایاک چهارنفره پرید
ورزش: دومین روز از رقابت های آب های آرام قهرمانی جهان و کسب 
سهمیه المپیک با ناکامی تیم چهارنفره کایاک در راهیابی به مرحله 

نیمه نهایی و کسب سهمیه برگزار شد.  
هدیه کاظمــی و آرزو حکیمی در مرحله مقدماتــی کایاک دونفره 
5۰۰ متر مسابقه دادند و با کســب رتبه هشتم از رسیدن به مرحله 
نیمه نهایی بازماندند. در آخرین مســابقه امــروز مرحله مقدماتی 
کایاک چهارنفره 5۰۰ متر مردان برگزار شد که تیم ایران با ترکیب 
احمدرضا طالبیان، علی آقامیرزایی، امید احمدی و پیمان قویدل به 
آب زد و در گروه دشواری که داشت هشتم شد و از رسیدن به مرحله 

نیمه  نهایی بازماند.

حذف برادران عالمیان 
از جدول دو نفره تور جهانی چک

ورزش: جدول مقدماتی دو نفره تــور جهانی تنیس روی میز چک 
برگزار شد و تیم برادران عالمیان از صعود به جدول اصلی باز ماند.

تیم برادران عالمیان در بازی نخست پیروز شد اما بازی دوم را واگذار 
کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.

جودو قهرمانی جهان
سعید مالیی به ژاپن اعزام شد

ورزش: نفر نخست رنکینگ جودو جهان برای حضور در رقابت های 
قهرمانی جهان تهران را به مقصد توکیو ترک کرد. رقابت های جودو 
قهرمانی جهان از روز یکشنبه سوم شهریورماه به میزبانی ژاپن در 
توکیو آغاز می شود. برای حضور در این مسابقات ۸6۰ جودوکار از 
۱4۹ کشور ثبت نام کرده اند. از این تعداد 5۱۹ جودوکار در بخش 
مردان و 34۱ جودوکار در بخش زنان به مدت هشت روز به رقابت 

خواهند پرداخت.

کوالکوویچ: کسب نتیجه 
در قهرمانی آسیا مهم است

ورزش: سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: موفقیت و کسب نتیجه 
در قهرمانی آسیا و جام جهانی ژاپن برای ما بسیار مهم است.

ایگور کوالکوویچ پس از نخســتین جلســه تمرینی تیــم والیبال 
بزرگســاالن ایران در دور جدید اردوها برای حضــوری موفق در 
رقابت های قهرمانی آســیا، گفت: باید پس از این مسابقات در جام 
جهانی ژاپن حاضر شــویم که فاصله این دو تورنمنت خیلی به هم 
نزدیک است. موفقیت در هر دو رقابت ها برای ما مهم است. پس از آن 
هم برای مسابقات انتخابی المپیک باید رقابت کنیم که آن مسابقات 
هم برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است. اولویت ما همان طور که 
قباًل گفته بودم، صعود به المپیک است. جام جهانی ژاپن برای ما یک 

چالش است چون بهترین تیم های دنیا در آن حاضر هستند.

مصاحبه با پیر امریک اوبامیانگ بهترین گلزن توپچی های لندن

ما به همان خوبی لیورپول هستیم
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فرهنگ و هنر

خبر

محمدجواد جزينى: 
بعضى نقد هاى مطبوعاتى، سفارش ناشران است

هنر/خديجــه  و  فرهنــگ 
جزينى  محمدجــواد  زمانيان: 
معتقد اســت نقد ادبــى  وظيفه 
روشــنگرى و بازخوانى متن را از 
دست داده و به نوعى مافياى ادبى 

تبديل شده است.
به باور اين داستان نويس و منتقد، نقد چراغ روشنى است كه منتقد روى اثر 
مى اندازد و تالش مى كند زواياى پنهان و تاريك اثر را براى خوانندگان روشن 
كند. به اين معنا وظيفه نقد روشنگرى و بازخوانى متن است و نه نگاه انتقادى 
به آن، اما در حال حاضر نقد وارد فضايى شده كه از تعاريفش دور شده است.
جزينى مى گويد: بعضى آثارى كه به نام نقد در مطبوعات ما منتشر مى شود، 
نقد نيست و منتقد فقط داستان يك اثر ادبى يا داستان يك فيلم را روايت 
كرده است. نويسنده «تابستان پر ماجرا» با بيان اينكه نقد در مطبوعات تبديل 
به مافياى ادبى شده است، توضيح مى دهد: گاهى آثار نه براساس ادبيت آن ها 
بلكه با توجه به دســته بندى هايى كه در ذيل ادبيات نمى گنجند، نقد  و در 

مطبوعات و رسانه هاى مختلف منتشر مى شوند. 
وى  توضيح مى دهد: مسئله تأســفبارتر اين است كه بعضاً نقدها براساس 
سفارش ناشــر خاصى نوشته مى شــود و در رسانه اى منتشــر مى شود و 

حق التأليف نقد هاى منتشر شده هم توسط همان ناشران پرداخت مى شود. 
جزينــى توضيح مى دهــد: مخاطب كتابخــوان با توجه بــه دغدغه ها و 
عالقه مندى هايش قضاوتى درست يا غلط  از آنچه خوانده، در ذهن خواهد 
داشت. نقد، تالش مى كند با روشن كردن ابعادى از متن براى مخاطب، لذت 
بيشــترى از خواندن را براى او ايجاد كند، مثل لذت دو چندانى كه بعد از 
خواندن نقد هاى فيلمى  كه قبالً ديده ايم براى ما حاصل مى شود اما با توجه به 
فضاى نامطلوبى كه در نقد ادبى وجود ندارد، نمى توان به روايت صادقانه اين 
نقدها اطمينان كرد و در نتيجه نقد كاركرد اصلى خودش را كه نوعى گفتمان 

فرهنگى است، از دست داده است.

آخرين وضعيت سريال هاى شبكه يك
ايسنا: مدير گروه فيلم  و سريال 
شبكه يك ســيما درباره آخرين 
ســريال هاى  ســاخت  وضعيت 
خ»  «نــون.  و   «6 «پايتخــت 
توضيحاتى ارائه كــرد.  غالمرضا 
الماسى تأكيد كرد: با پخش سريال 

«بوى باران» و جذب مخاطب 40 درصدى، اين روند بهتر شده  و اميدواريم 
بشود آن را همين  طور گرم نگه داشت و پيام هايى كه مدنظر شبكه است را 

در سريال ها ببينيم.
الماسى درباره سريال هاى جديد اين شبكه گفت: سريال «محكومين2» براى 
پخش تقريباً آماده شده است. سريال  «دردانه هاى خليج فارس» آماده است. 
«آسمان هواى باران دارد» در مرحله  پس توليد قرار دارد. «زيرهمكف» آماده  
پخش است و مجموعه «87 متر» و «بعد از آزادى» در مرحله تصويربردارى 

هستند. «ناگهان شب» و «آبان» نيز در مرحله پيش توليد قرار دارند. 
مدير گروه فيلم و سريال شبكه يك سيما درباره  سريال «نون.خ» و «پايتخت 
6» نيز توضيح داد: ســريال «نون .خ» و «پايتخت6» اين روزها مرحله  پيش 

توليد و آمادگى متن را سپرى مى كنند.
غالمرضا الماسى در پايان درباره  رويكرد شبكه يك سيما نسبت به افزايش 
ساخت كارهاى طنز براى تلويزيون، اظهار كرد: طبيعتاً ساخت كار طنز جزو 
رويكردهاى ماست، ولى مهم ترين نكته اين است كه بايد طنزى باشد كه در 
شبكه يك كه شبكه ملى محسوب مى شود، بتواند پخش شود؛ چرا كه لحن 
طنز آن با لحن طنز در شــبكه هاى ديگر متفاوت است. يكى از سخت ترين 
ژانرها در تلويزيون، حوزه طنز است كه هم مدل شوخى كردن مهم است و هم 
ظرفيت شوخى شونده و شوخى كننده؛ البته بايد در نظر داشت كه تلويزيون به 

ژانرهاى مختلف نياز دارد و نه فقط طنز.

صفحات ادبى رسانه ها كيفيت سابق را ندارند
ايسنا: عبدالرحيــم سعيدى راد 
معتقــد اســت صفحــات ادبى 
رسانه هاى فعلى كيفيت قبل را 

ندارند.
اين شــاعر درباره رسانه دار بودن 
يــك طيف خاص از شــاعران و 

در مقابل آن رســانه نداشتن شاعرانى ديگر كه موجب كمرنگ شدن آن ها 
مى شود، اظهار كرد: به  طور قطع رســانه ها از هر نوعى در اينكه شاعران را 
به جامعه معرفى كنند، نقش مهمى  دارند، اما اينكه بعضى از شاعران ارتباط 
كمترى دارند، در شهرستان ها پررنگ تر ديده مى شود. يعنى اين مسئله جا 
افتاده شاعرانى كه در پايتخت هستند، ارتباطشان با رسانه هاى ملى بيشتر 
است و خبرگزارى هاى مختلف در مراسم  آن ها خبرنگار و عكاس مى فرستند 
و شبكه هاى خبرى از آن ها فيلم بردارى مى كنند، در نتيجه چون در پايتخت 

هستند بيشتر ديده مى شوند. 
وى با بيان اينكه قطعاً اگر مراســمى  در اســتانى غير از تهران برگزار شود، 
رسانه هاى ملى كمتر سراغ آن مى روند، گفت: در استان ها رسانه هاى داخل 
خود استان در معرفى شاعران آن استان نقش مهم ترى دارند و مطرح شدن 
شــاعرانى كه در پايتخت هستند، از طريق رسانه هاى ملى، اتفاقى است كه 
به طور طبيعى مى افتد و شايد خيلى به اين ربط نداشته باشد كه شاعرى از سر 
دوستى يا ارتباطات نزديكى كه با يك رسانه دارد، شعرهايش در سطح ملى 
بيشتر ديده مى شود. اين مسئله از قبل هم وجود داشته است، شاعرانى كه 
كمى دورتر از پايتخت هستند، طبيعتاً در رسانه هاى ملى كمتر ديده مى شوند. 
به هرحال امروزه به خاطر وجود فضاى مجازى تا حدودى اين خألها پر شده 
اســت. اكنون هر شاعرى براى خودش رسانه اى در فضاى مجازى در اختيار 
دارد كه از آن طريق پل ارتباطى با كل دنيا برقرار مى كند و مى تواند كارهايش 
را از آن طريق عرضه كند. با اين حال ديگر فرقى نمى كند در فضاى مجازى، 
شاعر در شهرستان باشد يا در پايتخت؛ شهرت او به نحوه حضورش در فضاى 
مجازى برمى گردد. سعيدى راد كه معتقد است صفحات ادبى رسانه هاى فعلى 
كيفيت قبل را ندارند، بيان كرد: در سال هايى كه فضاى مجازى وجود نداشت 
و اين تعداد خبرگزارى نبود، روزنامه هايى بودند كه به واسطه حضور بعضى 
از شاعران در صفحات ادبى آن ها بخش هاى ادبى شان پررنگ تر ديده مى شد. 
مثالً روزنامه اطالعات صفحه شعرى به نام «بشنو از نى» داشت كه در مقطع 
زمانى دهه 70، اين صفحه در كل كشور جريان ساز ادبى بود و كل شاعران 
كشور مى توانستند از طريق اين صفحه وارد جريان هاى ادبى شوند. بهترين 
شعرها و بهترين نقدهاى ادبى آن زمان توسط همين صفحه ارائه مى شد. البته 
روزنامه هاى ديگرى هم بودند كه صفحات ادبى خوبى داشتند و چون توسط 
شاعران خوب اداره مى شدند، كيفيت صفحاتشان بيشتر بود. اكنون با وجود 
اين همه رسانه، نمى توانم بگويم كدام يك جدى تر دارند به ادبيات مى پردازند 

يا صفحه قوى ترى دارند.

 فرهنگ و هنر/ زهــره كهندل  مجموعه 
مستند «پناهِ جان» به درمان و نجات پرندگان و 
جانوران حيات وحش كشورمان مى پردازد و يك 
كار جديد در عرصه مســتند حيات وحش است. 
كتايون جهانگيرى، كارگردان اين مستند هشت 
قسمتى از آماده سازى پخش آن از شبكه مستند 
خبر مى دهد. بيشتر مستندهايى كه تاكنون در 
حوزه حيات وحش ساخته شــده،  درباره شرايط 
زندگى، زاد و ولــد و جغرافياى زندگى حيوانات 
بوده، اما اين مجموعه مســتند به بحث امداد و 
نجات و وضعيت سالمتى حيوانات مى پردازد. با 
جهانگيرى، كارگردان اثر درباره جزئيات ساخت 
اين مجموعه، گفت و گو كرديم كه مشروح آن را 

مى خوانيد:

 ساخت مستندهاى حيات وحش به دليل 
دشوارى هاى توليد و زمانبر بودن آن چندان 
شد  چه  نيست،  مستندسازان  اقبال  مورد 

مستند «پناه  جان» را ساختيد؟
من سال هاســت در حوزه محيط زيست فعاليت 
مى كنم. يكى از دغدغه هاى بزرگم شرايط حيوانات 
بوده اســت. طى ســال هاى اخير به ويژه از سال 
94 مشكالت بيشــترى را در حوزه حيات وحش 
ديدم، ضمن اينكه شــاهد درمان هاى جديدى از 
سوى برخى دامپزشكان بودم. در كلينيك يكى 
از دامپزشكان پرسيدم شما نمى خواهيد در حوزه 
حيات وحــش كارى بكنيد؟ گفتند تا حاال ورود 
نكرديم. به آن ها گفتم حتماً به زودى اين اتفاق 
مى افتد و قصد دارم فيلمى در اين باره بســازم. 
طرحم را به شــبكه مستند بردم و چون تاكنون 
در حوزه درمان و نجات حيوانات كارى نشده بود، 
برايشــان تازگى داشت. همان زمان اخبار پلنگ 
رودســر را  دنبال مى كردم كه گفتند قرار است 
پلنگ را براى ادامه درمان به تهران بياورند، مجوز 

فيلمبردارى گرفتم و كار شروع شد. 

 گويا به خاطر تشخيص اشتباه پزشكى، 
تصميم بر اين بوده كه سرنوشت اين پلنگ 

به مرگ بدون درد ختم شود؟
از اين پلنگ عكس ســى تى اسكن گرفته بودند 
و گفتنــد اين پلنگ فلج شــده و بهبــود پيدا 
نمى كنــد و بايد اوتاناز (مرگ بدون درد) شــود. 
طى گفت و گوهايى كه شد، بنا شد كه آن پلنگ 
جراحى شود كه خوشــبختانه بهبود پيدا كرد. 
امروز عمالً ببر و شــيرمان را از دســت داديم و 
روى امتداد نژاد يوزمان نمى شــود حساب كرد. 
گونه اى كه در گوشتخواران بزرگ مى ماند، پلنگ 
است. آمار دقيقى از تعداد پلنگ ها وجود ندارد و 
بيشتر حدس و گمان داريم، چون حوزه زيستى 
پلنگ بسيار گسترده است، ضمن اينكه حيوانى 
خجالتى و پنهانكار اســت كه تاكنون دوام آورده 
است، اميدواريم اين گونه را بتوانيم حفظ كنيم. 
محافظت از گونه هاى جانورى مهم اســت، چون 
خداوند در طبيعت، چرخه و نظمى قرار داده كه 
توسط انواع گونه هاى گياهى و جانورى به تعادل 
مى رســد. به عبارت خيلى ساده وقتى گونه يوز 
كاهش پيدا مى كند، نشــان مى دهد اين چرخه 

دچار نقصان شده است. از آنجا كه گوشتخواران 
از گياهخــواران تغديه مى كنند، وقتى مى بينيم 
گونه هاى گياهخوار كم شده، يعنى مشكل پوشش 
گياهى پيدا كرديم و اين ها نشان دهنده بحران در 
چرخه محيط زيست است. وقتى گونه هايمان را 
از دســت بدهيم، چرخه محيط   زيست را ناقص 
كرده ايم. حفظ گونه هاى جانورى و گياهى از اين 
بابت مهم است كه موجب تعادل و نظم در زمين 

مى شوند. 

 بيشترين آسيب ها را در تهديد گونه هاى 
گياهى و جانورى از ســوى بومى هاى هر 
منطقه  شــاهد هســتيم، چطور مى شود 
روستاييان و عشاير را با اهميت و ضرورت 

حفظ محيط زيست آشنا و همراه كرد؟ 
بخشى از تخريب محيط زيست به دليل ناآگاهى 
است. اجداد آن روستايى و عشاير مى دانستند كه 
حفظ محيط زيست چقدر اهميت دارد، البته هنوز 
اين اصالت و عجين شدن آدمى با محيط زيست را 
در بخش هايى از سيستان و بلوچستان مى بينيم، 
چون هنوز از بطن تمدن شهرى دور هستند ولى 
مازندران در حوزه محيط زيست با بحران عجيبى 
مواجه است، چون روستاهايش نه روستاست و نه 
شهر. فرهنگ شهرى مصرف گرا وارد اين مناطق 
شده و موجب شده عده اى فكر كنند اگر طبيعت 
نبود، بهتر زندگى مى كرديم، طبيعت را به چشم 
مزاحم نگاه مى كنند و دنبال حذف آن هســتند. 
وقتى طبيعت را از دست بدهيم، همه زندگى مان 
به هم مى ريــزد. مثالً در منطقه كالردشــت با 
صدمــات اين ماجرا مواجهيــم و همچنان ادامه 
دارد. زمانى استان گلستان يكى از مناطق اصلى 
توليد پنبه بــود ولى امروز مردم آن منطقه براى 
كار به شهرهاى ديگر مى روند، چرا پنبه كارى شان 

را از دست دادند؟ چون جنگل هايشان و رطوبت 
خاكشان را از دست دادند. اگر روى حفظ محيط 
زيســت در ميان بوميان كار نشود، مردم همان 
منطقــه بزرگ ترين لطمــه را مى خورند. حفظ 
محيط زيســت، كار، رفاه و زندگى بهتر را براى 
بوميان بــه ارمغان مى آورد. اگر هم نتوانســتيم 
فرهنگ ســازى كنيم، چون مقطعى و جزيره اى 

عمل كرديم.

 گويــا روى تدوين ايــن مجموعه هم 
كار  تدوين  مرحله  داريد، چون  حساسيت 

كمى طوالنى شده است؟ 
مــن در تدوين، حساســيت هاى خــودم را دارم. 
موضــوع مجموعــه من دربــاره امــداد و نجات 
حيات وحش است، يعنى حيواناتى بايد در مسير 
روند درمان قرار بگيرند تا سراغشــان بروم. در اين 
مستند سوژه هاى خاص تر و جراحى هاى تخصصى 

در حوزه دامپزشكى پيگيرى شد، ضمن اينكه آن 
حيوان بايد دوران نقاهــت را طى مى كرد و براى 
رهاسازى آماده مى شــد. همه اين موارد در طول 
درمان و كار بايد فيلمبردارى مى شد، مثالً پروسه 
درمان پلنگ رودسر حدود هشت ماه طول كشيد يا 
يك عقاب داشتيم كه درمان آن بيشتر از يك سال 
زمان برد، اين ها موجب پراكندگى و طوالنى شدن 
زمان فيلمبردارى شد. ضمن اينكه هر تدوينگرى 
نمى تواند چنين مستندهايى را تدوين كند، بايد 
عالقه مند به حيوانات و محيط زيســت باشد، به 
همين دليل نمى توانستم سراغ هر تدوينگرى بروم.

 چقدر راش خام داشتيد و قرار است هر 
قسمت در چند دقيقه جمع شود؟

هر قسمت از اين مستند هشت قسمتى، تقريباً 
30 دقيقه است. معموالً راش هاى خامى كه قرار 
است به تدوينگر بدهم، كمتر از چهار ساعت است. 
ضمن اينكه ساخت فيلم هاى مستند حيات وحش 
بسيار زمانبر است، مثالً براى مستند پلنگ، شب 
تا صبح دوربين را مى كاشتم تا بتوانم يك صحنه 
كوچك را شــكار كنم، چند شب پى در پى اين 
كار را كردم كه اين موضوع حجم راش را بســيار 

باال مى برد. 

 ساخت مستندهاى حيات وحش، صبورى 
زيادى را مى طلبد، ضمن اينكه فضا و شرايط 
فيلمبردارى هم اصالً قابل پيش بينى نيست؟
همين طور اســت. مثالً شب تماس مى گيرند و 
مى گويند فالن مورد را آورده اند، حاال شما مى روى 
و نمى دانى كه آن مورد به درد مســتند مى خورد 
يا نه. براى يكى از موارد كه درمان يك شــير بود، 
هماهنگى ها انجام نشــد، ولى خــودم تنهايى به 
قزوين رفتم و مسئوالن محيط زيست وقتى مرا 

آنجــا  ديدند تعجب كردند كه چطــور خودم را 
رساندم يا موردى بود كه براى جراحى آن حيوان 
خودم را به رامســر رساندم ولى براى ادامه ماجرا 
اجازه فيلمبردارى به مــن ندادند كه آن موضوع 

ناتمام ماند. اتفاقاتى از اين دست كم نبوده است. 

 طى ساخت اين مجموعه مستند، مواردى 
بوده كه شما را تحت تأثير قرار بدهد؟

من در مورد همه سوژه هايم تحت تأثير قرار گرفتم، 
چون حيوانات را خيلى دوست دارم. حيوانات درك 
و احساسات بســيار عجيبى دارند. در ميان آن ها، 
«آرزو» پلنگ رودســر، بيشــتر مرا درگير خودش 
كــرد، چون بيشــترين زمان فيلمبــردارى را با او 
داشتم و واكنش هايش را نسبت به خودم مى ديدم، 
خيلى دوســت داشــتنى بود. اين موجــود نياز به 
احساس امنيت از سوى انسان ها داشت. بسيارى از 
محيط بان ها مى گفتند پلنگ ديده اند و بدون اينكه به 

آن ها كارى داشته باشد، عبور كرده است. 

 قرار اســت از اين مجموعه، يك فيلم 
مستند هم براى جشنواره سينما حقيقت 

بسازيد؟
بنا دارم كه قســمت آرزو را تا زمان رهاســازى، 
تبديل به فيلم مســتند كنم. ماجــراى «آرزو» 
خيلى مهم اســت چون يك حركــت جديد در 
دنياى دامپزشكى است. اتفاقات خوبى در حوزه 
دامپزشكى حيات وحش در حال رخ دادن است. 
چندى پيش در ســازمان نظام دامپزشكى بودم 
كه متوجه برگزارى دوره هاى درمان حيات وحش 
در دانشــگاه ها شــدم. به نظرم درمــان و نجات 
«آرزو» جرقه يك اتفاق بزرگ را در دامپزشــكى 

حيات وحش زد.

 چرا مســتندهاى حيات وحش اين قدر 
جذاب است؟

چون دنياى شگفت انگيزى است، گويى وارد دنياى 
موجوداتى در كره مريخ شده ايد! دنياى حيوانات 
بسيار جذاب و شگفت انگيز است. آن ها زبان خاص 
خودشــان را دارند و دوست دارى كه زبان حس 
آن هــا را ياد بگيرى و اين موجب جذاب شــدن 
حيات وحش براى ما مى شود. ساخت مستندهاى 
حيات وحش در تمام دنيا پروســه زمانبرى است 
حتى در بخش تحقيقات هم زمان زيادى مى برد 
ولى چون ما با اين فضا و محيط آشــنا نيستيم، 
صرف اينكه يــك نفر با دوربين به طبيعت برود، 
فكــر مى كنيم كار تمام اســت. در حالى كه اگر 
مى خواهيد كار حيات وحش بسازيد، بايد امكانات 
كافى و نيروى انسانى زبده داشته باشيد و اين ها 
بودجــه مى طلبد، در حالى كــه مجموعه «پناه 
جان» بودجه بســيار پايينى داشت چون مديران 
سازمان صدا و ســيما فكر مى كردند كل كار در 
دامپزشــكى مى گذرد اما فقط بخشــى از كار در 
كلينيك مى گذرد. ضمن اينكه تا حاال با خانمى كه 
بخواهد در حوزه حيات وحش مستند بسازد، مواجه 
نشده بودند. اميدوارم مخاطبان شبكه مستند اين 
مجموعه را دوست داشته باشند تا  مديران مجاب 

شوند كه اين مجموعه را ادامه دهيم.

برش

ساخت مستندهاى حيات وحش 
زمانبرى  پروسه  دنيا  تمام  در 
است حتى در بخش تحقيقات هم 
ما  ولى چون  زيادى مى برد  زمان 
با اين فضا و محيط آشنا نيستيم 
صرف اينكه يك نفر با دوربين به 
طبيعت برود فكر مى كنيم كه كار 

تمام است

در دفاع از  انتخاب « در جست و جوى فريده» براى اسكار 2020

چه قصه اى جذاب تر از واقعيت
 فرهنگ و هنر/ كهنــدل   چند روز پيش 
فيلم مستند «در جست وجوى فريده» به عنوان 
نماينده ايران براى اسكار 2020 انتخاب شد كه 
انتخابى جنجال برانگيز توصيف شد. اين مستند 
در رقابــت نهايى با فيلم هاى «مترى شــيش 
و نيم» ســعيد روستايى و «قصر شيرين» رضا 
ميركريمى  برگزيده شد. عده اى از سينماگران 
اين انتخاب را جســورانه و هوشمندانه خواندند 
و عده اى ديگر از آن به عنوان انتخابى اشــتباه 
ياد كردند اما در اينجا يادآورى چند نكته حائز 
اهميت است كه نشان مى دهد انتخاب اين فيلم 
به عنوان نماينده اى از سينماى ايران براى اسكار 
2020 انتخاب مهم و هوشمندانه اى بوده است. 
فيلم هاى ژانر پليســى در سينماى بسيارى از 
كشورها به بلوغ و پختگى رسيده اما فيلم «مترى 
شيش و نيم» در سينماى ايران كه از فقر ژانر رنج 
مى برد، اتفاقى مهم بود و اين دليل نمى شود كه 
اين فيلم در مقايسه با رقباى خارجى خود قامتى 
براى عرض اندام داشته باشد. جهان فيلم سازى 
رضــا ميركريمى هــم ِگرد دايره مشــخصى از 
مضامين انسانى مى گردد كه اين روزها بسيارى 
از فيلم سازان جهان به مضامينى از اين جنس، 
تمايل دارند كه رقابت در اين حوزه را دشــوارتر 

مى كند. اگرچه ترديد در ميان دوانتخاب خوب 
سينماى داســتانى، هيئت انتخاب را به گزينه 
ســومى  از سينماى مســتند رســاند اما بايد 
گفت كه اين انتخاب ســوم، هم فرصتى براى 
فيلم سازان مستند سينمايى كشورمان است و 
هم فرصتى براى سينماى ايران كه بخت خود 
را در مهم ترين رقابت سينمايى جهان در گونه 
سينماى مستند بيازمايد. در دهه اخير، سينماى 
مســتند در رقابت ها و فســتيوال هاى جهانى 
جايگاه ويژه اى يافته است. ضمن اينكه ساخت 
آثار سينماى داستانى متأثر و وابسته به اتفاقات 
مستند و واقعى نيز در سال هاى اخير رونق يافته 
است. استدالل فيلم ســازانى كه روايت هايشان 
برگرفته از داســتان هاى واقعى است، اين است 

كه چه قصه اى جذاب تر از واقعيت. 
انتخاب يك فيلم مســتند ســينمايى، جايگاه 
مستند را در سينماى ايران هم ارتقا مى بخشد 
و موجب جلب توجه سرمايه گذاران به اين حوزه 
فيلم سازى مى شود. قصه فريده، ماجرايى جذاب 
است كه با ساختارى سينمايى از قاب دوربين 

دومستندساز روايت مى شود. 
از ســوى ديگر، اتهام وارده در اين ســال ها به 
فيلم هاى انتخابى نماينده ايران براى اســكار، 

سياه نمايى بوده است اما فيلم «در جست وجوى 
فريــده» كامالً مبرى از اين اتهام اســت، اتفاقاً 
تصويرى كــه فريده بعد از 40 ســال دورى از 
وطن در ســرزمين مادرى اش شاهد آن است، 
تصويرى مهربان و صميمى  است. خانواده در اين 
تصوير، نقش پررنگى دارد. آدم ها روابط گرمى  با 
هم دارند. لحظات انسانى در اين روابط مشهود 
است، قهرها و آشتى هايشان طوالنى نمى شود 
و اشــك ها و لبخندهايشان عين زندگى است. 
فريده از كف خيابان هاى مدرن هلند روانه كوچه 
باغ هاى خاكى نيشــابور و خيابان هاى قديمى  
مشــهد مى شــود.  تصويرى كه در اين فيلم از 
ايران نشــان داده مى شود، براى مخاطب ايرانى 
هم جذاب اســت. اينكه چقدر زندگى لحظات 
شيرينى براى چشيدن دارد، اينكه چقدر روابط 
مردمان ايران با خــرده فرهنگ هاى متفاوت و 
سبك زندگى هاى دور از هم، به يكديگر نزديك 

است. 
فيلم مســتند «در جســت وجوى فريده» كه 
با هزينه بســيار كمترى نســبت به فيلم هاى 
داستانى ساخته شده، نه بازيگر حرفه اى دارد و 
نه ميزانسن هاى چشمنواز اما حس خوبى دارد. 
حس وحدت گونه اى كه بدون شــعارزدگى از 

ايران متكثر نشان مى دهد.
اين فيلم حتى اگر همچــون ديگر نمايندگان 
ايران در اسكار طى چند سال اخير، شانسى براى 
كسب جايزه اين جشنواره بزرگ جهانى نداشته 
باشــد اما چند دســتاورد مهم براى سينماى 
كشورمان دارد. نخســت اينكه دل فيلم سازان 
جــوان و گمنام كشــورمان را گرم مى كند كه 
مى توانند با دست خالى و بدون رانت و حمايت 

ويژه هم فيلم خوب بسازند. 
دوم اينكه توجه سرمايه گذاران داخلى و خارجى 
را به سينماى مستند كشورمان جلب مى كند، 
سينماى مهجورى كه فيلم سازانش با كمترين 
هزينه هاى توليد، توانســته اند در جشنواره هاى 

بزرگ جهانى نام ايران را بر سر زبان ها بياورند.
ســوم اينكه تصويرى كه ايــن فيلم از ايران 
و ايرانى نشــان مى دهــد، تصويرى صميمى 
 و مهربان و عارى از شــعارزدگى اســت كه 
مى تواند در شرايط كنونى بسيارى از اتهامات 
ناروا و فضاى خشــنى را كه عليه ما در سطح 
بين الملــل راه افتــاده اســت، در ميان ملل 

مختلف اصالح كند.
چهارم اينكــه، انتخاب فيلمى  كــه نه هزينه 
توليد بااليى داشته و نه عوامل ساخت شناخته 
شده اى، يعنى انتخابى جسورانه و مولد، انتخابى 
جاده صاف كــن براى ورود نســل جديدى از 

فيلم سازان خوش آتيه و نام آور براى كشورمان.

 فارس: اواخر بهمن ماه ســال گذشــته بود كه نخستين قسمت از 
مجموعه برنامه «عصر جديد» از شبكه سه سيما پخش شد و از فرداى 
آن روز برخى رســانه ها با تأكيد بر اينكــه اين برنامه تقليد و كپى از 

برنامه هاى خارجى است، بر آن تاختند.
در اين ميان اما «احسان عليخانى» كه پشتوانه بيش از يك دهه توليد 
و اجراى برنامه موفق «ماه عسل» را در كارنامه خود دارد، در همان ابتدا 
اعالم كرد، برنامه «عصر جديد» قرار نيست دنيا را تغيير دهد و در اين 

برنامه صرفاً مى خواهند «ذره بين» به دست افراد بدهند.
هرچه برنامه جلوتر رفت، مخاطبان بيشتر برنامه را دوست داشتند و 
يكى از داليل آن بومى بودن اتفاقاتى بود كه در اســتوديو مى گذشت. 
حضــور افرادى از گروه هاى ســنى مختلف كه هركــدام آمده بودند 
خودشان را در اين معركه محك بزنند و همين در گام نخست رنگين 
كمان اقوام ايرانى را در عصر جديد كامل كرده بود. در كنارش انتخاب 
داورهايى كه اين بار آمده بودند تا قاطعانه و به دور از تعارفات مرسوم 

نظر بدهند نيز از ديگر نقاط مثبت اين برنامه تلويزيونى بود.
در نهايت نيز مركز تحقيقات سازمان صدا وسيما در آخرين نظرسنجى 
خود كه در تاريخ 19 تير 98 در سراســر كشور انجام داده بود، «عصر 
جديد» را پربيننده ترين برنامه  در حال پخش تلويزيون اعالم كرد كه 

67.4 مخاطب دارد.

شــب عيد غدير هم اجراى فينال اين برنامه پرهيجان برگزار شــد و 
نشــان داد راه يافتگان به مرحله نهايى و براى رسيدن به نقطه پايان، 
مســير پرهيجانى را انتخاب كرده اند كه عالوه بر لذت از تماشاى آن، 
جاهايى هم نفس را در سينه مخاطبانشان حبس كردند و بينندگان 
حس هاى مختلف لذت، شادى، هيجان، دلهره و رمزآلودگى را حس 
كردند و سرانجام مردم با رأى خود بهترين استعداد را انتخاب كردند 
و فاطمه عبادى با 6 ميليون و 544 هــزار و 964رأى از مجموع 24 
ميليون و 405 هزار و 608رأى توانســت عنوان استعداد برتر و جايزه 

500 ميليونى را از آن خود كند.
وى با هنرمندى تمام و با استفاده از شن، خالق تصاويرى ديدنى بود 
كه هر يك حماسه اى را روايت مى كردند. احسان عليخانى در پاسخ به 
اين پرسش، حاال كه برنامه عصر جديد را آغاز كرده ايد، امكان بازگشت 
شما به برنامه ماه عسل وجود دارد يا خير؟ گفت: نمى دانم! عصر جديد 

يك غول بى شاخ و دمى است كه نمى دانم انتهاى آن به كجا مى رسد.
وى در پاســخ به اين پرســش كه امكان دارد هــر دو برنامه را با هم 
در تلويزيون داشــته باشد يا خير نيز اظهار داشت: دو برنامه با هم را 
نمى توانم با هم داشته باشم. شــبكه و تلويزيون هم اين پيشنهاد را 

داشتند، ولى من نمى توانم.
عليخانى همچنين در پاسخ به پرســش ديگر فارس مبنى بر اينكه 

چرا ماه عسل را كنار گذاشتيد، توضيح داد: من زمانى تصميم گرفتم 
ديگر برنامه «ماه عسل» را نداشته باشم كه تقريباً نيمى  از برنامه هاى 
گفت و گو محور تلويزيون تبديل به ماه عسل شده بود. قطعاً روزى از 
برنامه عصر جديد هم بيرون مى آيم كه نيمى  از برنامه هاى تلويزيون 
تبديل به عصر جديد شده باشند. آن زمان نفر اولى كه كوچ كند من 

خواهم بود و به يك كار ديگر مشغول مى شوم.
وى تأكيد كرده بود: من باورم اين اســت كه تلنت شو زيرمجموعه 
رئاليتى شــو اســت و من اين ژانر را خيلى دوســت دارم. داوران ما 
مى توانند تصديق كنند كه مواردى در لحظه اتفاق افتاده، من پايش 
ايستاده ام و گرفته ايم و پخش شده است. خروجى آن هم مى شود دو 
احساس شادى و غم. ما فرهنگى كامًال احساسى داريم. مى گويند ما 
كپى كرده ايم. عمراً... ما به قدرى احساسى كار مى كنيم كه اگر يك 
آلمانى برنامه ما را ببيند، مى گويد اين ها چكار مى كنند؟ مگر مى شود 
احســاس را از ما و يا داوران برنامــه گرفت؟ اين اتفاق ها چند بار در 
برنامه ما افتاد و ديگر اســتندآپ ها و اجراهاى پر هيجان و شاداب را 
فراموش مى كردند و مى گفتند در اين 10 ثانيه ما يك جورى شديم 
و دوباره اين ماه عســل آمد. نمى تــوان اين بخش را ناديده گرفت و 
من آن را بخشــى از واقعيت مى دانم و بلد نيستم نسبت به پيرامونم 

بى تفاوت باشم.

احسان عليخانى:

«عصر جديد» غولى 
بى شاخ و دم  است

چهره خبر

سينما

گفت و گو با كارگردان مجموعه مستند «پناِه جان» كه به زودى روى آنتن شبكه مستند مى رود

نجات «آرزو» جرقه يك اتفاق بزرگ در دامپزشكى بود

برش
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