
آموزش جدول ضرب به سعودى ها!
حبيب بابايى، كارشناس سياسى شبكه 
ســلطنتى BBC فارسى با انتشار پست 
طعنه آميــزى در صفحــه توييترش به 
شكست عربستان ســعودى در مقابله با 
نيروهاى يمن واكنش نشــان داد. بابايى 
در اين خصوص نوشت: «بهترين كسانى 
كه در جهان به دســتورهاى اسالم توجه 
دارند، اين يمنى ها هســتند كه هر يكى دو ساعت به همسايه درمانده خود، 
عربستان سعودى ســر مى زنند كه صله رحم به جا آورده باشند و همچنين 
موشك و پهپاد ها را 10 تا 10 تا مى زنند تا جدول ضرب ده تايى به آل سعود 

ياد داده باشند».

قسط يخچال دو سال پيش
روز گذشــته كاربران فضاى مجازى به 
مناسبت روز كارمند، پست هاى تبريك 
خود را بــا هشــتگ #روز_كارمند در 
فضاى مجازى منتشر كردند. البته بيشتر 
اين پســت ها با زبان طنز و در كنايه به 
منتشر شده  كارمندان  معيشتى  اوضاع 
است. در ادامه نمونه هايى از پست هاى 
منتشر شده توسط كاربران را مى خوانيد: «روز كارمند رو به اون كارمندى 
كه هنوز قسط يخچال دو سال پيششو داره مى ده هم تبريك مى گم... روز 
كارمنــد رو به تمام كارمندايى كه نميگن پَرونــده ت ايراد داره برو يه ماه 

ديگه بيا تبريك ميگم».

فرار مالياتى سرسام آور
محمدباقر قاليباف، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با انتشار پستى در صفحه 
توييتر خود، اصالح نظام مالياتى كشور را 
كليد حل بخشــى از مشكالت اقتصادى 
كشور دانست. شهردار سابق تهران در اين 
پست آمار نگران كننده اى از فرار مالياتى 
سرسام آور در كشور را كه معادل يك سوم 
كل درآمد صادرات نفت است، به اشتراك گذاشت. قاليباف در توييتر نوشته 
اســت: «اصالح نظام مالياتى، كليد حل بخشى از مشكالت اقتصادى كشور 
اســت. در حالى كه همه كارمندان پيش از آنكه حقوقشان را دريافت كنند 
ماليات مى پردازند، فرار مالياتى سرســام آور را معادل يك سوم تا كل درآمد 

صادرات نفت دانسته اند».

غر نزنيم
برنامــه  مجــرى  خنجــرى،  مــژده 
«يه روز تازه» با انتشار تصويرى در كنار 
ميهمان برنامه اش در اينستاگرام نوشت: 
«يه روز تازه و لــذت گفت و گو با دكتر 
زهرا شيخى مباركه، متخصص نفرولوژى 
و طب ايرانى؛ دختر نخبه اى كه از ســه 
سالگى از داشــتن نعمتى به نام «پدر» 
محروم شــد و تمام اين سال ها زير سايه و دعاى پدر شهيدش تالش كرد 
و حرف شــنيد و باز هم تالش كرد و خسته نشد. ديدن آدم هاى روزهاى 
ســخت، گاهى برامون الزمه، تا غــر نزنيم و ناله نكنيم از هر موقعيتى كه 

باب ميلمون نيست».

 مجيد تربت زاده  امروز، روز پزشك نيست! همان 
طور كه «زكرياى رازى» در نگاه اول، شــيميدان و 
داروســاز است و پزشك به حســاب نمى آيد. با اين 
همه مى شــود بزرگداشت «رازى» يعنى 5 شهريور 
و روز داروساز را بهانه كرد و از پزشكان و مشكالت 
پزشكى حرف زد كه وســعت و مقدارشان، تنها در 

يك روز و يك حوزه خالصه نمى شود. 
عجله نكنيــد! قرار نيســت دو موضــوع و مطلب 
بى ربط را به هم ربط بدهيم. اول اينكه، پزشــكى و 
داروسازى، دو موضوع كامًال مرتبط به هم در حوزه 
ســالمت هســتند و دوم اينكه اين مطلب هم فقط 
زندگى نامه يا شــرح حال مخترع الكل نيست و قرار 
است هم به پزشكان مختلف بپردازد و هم يادآورى 
كند كــه «رازى» عالوه بر داروســازى، طبابت هم 
مى كرده و دســت بر قضا طبيــب حاذقى هم بوده 

است.

  زرگرى و طبابت
بر خــالف خيلى از كودكان امروزى و ديروزى، پدر 
و مادرش از آن عشِق پزشكى هاى روزگار نبودند كه 
مثًال فرزندشان را وادار كنند عالقه هايش را بى خيال 
شود و به طبابت فكر كند. رشته پزشكى هم در آن 
روزگار بيشــتر از اينكه شــغل پردرآمد و با كالسى 
باشد، رشته و حرفه اى دشوار و پردردسر به حساب 
مى آمــد. «محمد» كه در «رى» بــه دنيا آمده بود 
حتى تا نوجوانى و جوانى، باوجود هوش و استعداد 
باال اصًال به اين شــغل فكر نكرده بود. شواهد نشان 
مى دهد جوان اهل رى بيشتر از اينكه دنبال طبابت 
باشد، اهل موسيقى بود و شيفته «عود»نوازى. بعد 
هم زده بــود توى كار زرگرى. زرگــرى آن روزگار 
هم البتــه برخالف امروز كه بيشــتر فن و تجارت 
به حســاب مى آيد، علم شــناخته مى شــد و پدر 
كيمياگرى و يا شــيمى امروزى به شــمار مى رفت. 
كيمياگرى اما مثل موسيقى نبود و محمد را جورى 
گرفتار كرد كه حكيم و دانشمند ايرانى مجبور شد 
تا پايان عمر با پيامدها و البته نتايج خوب و بد اين 

رشته علمى بسازد. 

 از بغداد تا رى
كار و آزمايش مداوم روى مواد شــيميايى مختلف، 
فقــط تجربه، مهارت و دانش را بــراى او به ارمغان 
نياورد. ابوريحــان بيرونى معتقد اســت، بخارهاى 
حاصل از مواد مختلف از جمله جيوه، به چشم هاى 
رازى آســيب زد و اين مســئله سبب شد دانشمند 
ايرانى با اينكه ســن و سالى را گذرانده بود، به فكر 
بيفتد كه از پزشــكى هم ســر در بياورد و اگر شد 
و توانست، چشــم هايش را به دست خودش درمان 
كند. با اين هــدف، پيِه درس خواندن و آموزش در 
بيمارستان بغداد را به تن ماليد و سال هاى زيادى را 
در اين بيمارستان گذراند كه مى گويند معتبرترين 
مركــز آموزش طبابت در آن دوره بود. رازى پس از 
يادگيرى پزشكى، مدتى رياست بيمارستان عضدى 
را به عهده داشت و با مرگ معتضد، خليفه عباسى 
به ايران بازگشــت و مسئوليت بيمارستان «رى» را 
به عهده گرفت. اين بيمارستان مقصد آخر رازى بود 
و او تا پايان عمر در همين شــهر به درمان بيماران 
مختلف پرداخت. شيميدان ســابق و پزشك فعلى 

اگرچــه بيماران زيادى را درمان كرد اما نتوانســت 
درمانى براى چشم هاى آسيب ديده اش پيدا كند و 

پيش از مرگ كامًال نابينا شد.

 درمان بدون دارو
حاال قرار نيســت به پزشــكان امروزى فقط توصيه 
كنيم كه كوشــش، خستگى ناپذيرى و رفتن دنبال 
تخصص را از «رازى» بياموزند. اين دانشمند به جز 
اين ها ويژگى هاى ديگرى هم داشــته كه بيشتر به 
درد متخصصان علوم پزشــكى امــروز مى خورد. او 
برخالف بســيارى از پزشكان دوره خود و امروز كه 
بيشتر دوست داشتند و دارند براى شهرت و درآمد 
به درمان پادشــاهان، مســئوالن و آدم هاى پولدار 
بپردازند، بيشتر با مردم عادى سروكار داشت. شايد 
به همين دليل مدعيان كم سواد علم پزشكى رابطه 

خوبى با او نداشتند. 
وى از جمله نخســتين پزشــكانى اســت كه نقش 
خوردن و يا پرهيز را در ســالمت افراد بسيار جدى 
مى گيرد و كتــاب «منافع االغذيــه و مضارها»يش 
حتى امروز هم يك دوره كامل بهداشت خوراك به 
حساب مى آيد. بيشتر از اينكه دست به نسخه باشد 
و معاينــه نكرده، براى بيمارانــش دارو تجويز كند، 
اســراف در دارو را بســيار مضر مى دانست و معتقد 
بود تا جايى كه مى شود بايد بيمار را با رژيم غذايى 
مناســب درمان كرد، در مرحله دوم ســراغ تجويز 
اندك دارو رفت و اگر كار به مراحل بعدى رسيد، از 
چند دارو و يا داروهاى مركب اســتفاده كرد. اين را 
هم اضافه كنيم كه  رازى بدون خواندن سوگندنامه 
بقراط به صورت خودجوش موازين امروزى پزشكى 
را به خوبى رعايــت مى كرد. ما ايرانى هــا روز تولد 
«ابن ســينا» را روز پزشــك مى دانيم در حالى كه 
«جرج ســارتن» پدر تاريخ علم، از زكرياى رازى به 
عنوان بزرگ ترين پزشــك ايران و جهان اسالم در 

زمان قرون وسطا نام مى برد.

  طبيب و ناطبيب
قضاوت نمى كنيم كه مراحل و هزينه هاى پزشــك 
شدن و يا درآمدها و دردســرهاى طبابت در دوره 
«رازى» و «ابن ســينا» بيشتر بوده يا امروز. اما اين 
را به يقين مى گوييم كه هم پزشك هاى واقعاً طبيب 
وهم طبيب هــاى ناطبيبى كه آدم آرزو مى كند تِن 
هيچ بيمارى به نازشان نيازمند مباد، در هر دوره اى 
پيدا مى شــوند. ايــن را هــم خاطرجمع ايم كه در 
دوره هاى گذشته با وجود همه مشكالت، دست كم 
پديده «زيرميــزى» و يا معضل «كارتخوان» مطب 
پزشكان، ماليات و... وجود نداشته است! همان طور 
كه مفهومى به نام نظام پزشــكى، وزارت بهداشت، 
وزارت دارايــى و... وجود نداشــته كــه بتوانند به 
مرگ و ميرها و صدمات ناشــى از خطاهاى پزشكى 
رســيدگى كنند، يقه پزشــكان را براى هر ماجراى 
كوچــك و بزرگى بگيرند و يا بــه اندازه اى كه بايد 
از آن ها ماليات بســتانند. اين را هم خودتان ناگفته 
مى دانيد كه اگرچه شــرايط امروز پزشكى و متر و 
معيارهاى آن، از زمين تا آسمان با شرايط سال هاى 
دور و زمان «ابن ســينا» و «رازى» متفاوتند اما در 
عين حال اصول انســانى و اخالقى، مفاهيمى ثابت 
و اســتوارند كه گذر زمان و عوض شدن بسيارى از 

معيارها نمى تواند آن ها را تغيير دهد.

  تلخ و شيرين
خيلى هم منصفانه نيست كه در مناسبت هايى مثل 
امروز و يا روز پزشــك، فقط از معضالت و مشكالت 
حرف بزنيــم و داغ دل جامعه پزشــكى و يا مردم 
و بيمارانى را كه با آن ها ســروكار دارند تازه كنيم. 
يعنى در واكاوى مســائل و مشــكالت علم و حرفه 
پزشكى امروز، هم مى شود از زشتى ها و بيمارى هاى 
اين مقوله حرف زد و از پزشــكانى گفت كه از درد 
و رنج و ناچارى مردم و از زخم هايشــان، براى خود 
كاخ طبابت ســاخته اند و به هيچ قيمتى از برج عاج 
پزشكى پايين نمى آيند و هم از آن هايى كه با همه 
تخصص و تبحرشــان، طبيب باقى مانده اند. ساده تر 
اينكه از دوران ابن ســينا و رازى كــه بگذريم، در 
دوران معاصر هم مى شــود طبيبانــى را پيدا كرد 
كــه «طبابت» براى آن ها نه شــغل و يــا راه امرار 
معاش بهتر و بيشــتر، بلكه همه عشــق و شــور و 
شوق زندگى  شــان بوده است. چه آن هايى كه مثل 
«قريب» اســم و رسمشــان در تاريخ معاصر ماند و 
چه پزشــكانى كه به هر دليل، نشد و يا نخواستند 
كه نــام چندانى از آن ها بمانــد. از آن هايى كه در 
سال هاى جنگ، طبيب درد و زخم هاى تمام نشدنى 
مردم و رزمندگان شدند، در سال هاى پس از جنگ 
در مناطق محــروم و دور افتاده، مرهم بر زخم هاى 
محرومان گذاشــتند و هنوز هم دِر مطب هايشان به 
روى بيماران دارا و ندار باز اســت تا مثًال پزشــكى 
مانند «دكتر شــيخ» كه مرام و اخــالق طبابتش، 
از ســوگندنامه بقراط هم جلوتر و جامع تر اســت... 
درســت حدس زده ايد. قرار اســت اين مطلب را با 
همه تلخى هايى كه مى شــد در آن جانمايى كرد، با 
شيرينِى روايت هايى از «دكتر شيخ» تمام كنيم... . 

  5 ريال ناقابل
نه منشــى داشت كه جلو جلو از بيمار پول بگيرد و 
يا سر داشــتن يا نداشتن كارتخوان با بيماران يكى 
بــه دو كند و نه خودش اهل پــول گرفتن از بيمار 
بود. دكتر «شيخ» صندوقى را كنار ميزش گذاشته 
بود تا بيماران اگر دوســت داشتند پنج ريال داخل 

آن بيندازند. 
البد چشــم هم نمى دوخت بــه مريض و همراهش 
كــه آيا پنج ريــال ناقابل را كه نصــف حق طبابت 
ديگر پزشــكان آن روزگار نمى شد را توى صندوق 
مى اندازند يا نه؟ حتى به صداى در نوشابه هايى كه 
برخى ها به جاى ســكه توى صنــدوق مى انداختند 
هــم ظاهراً توجهــى نمى كرد، امــا دخترش گفته 
اســت: «روزى پدر را ديدم مشــغول شستن و ضد 
عفونى كردن انبوه درهاى فلزى نوشــابه  است... با 
تعجب گفتم: پدر بازى تان گرفته اســت؟ چرا ســر 
نوشابه ها را مى شــويد؟ پدر جواب داد: مردمى كه 
مراجعه مى كنند اگر از سر نوشابه هاى تميز استفاده 
كنند بهتر اســت تا آلودگــى را از جاهاى ديگر به 
مطب نياورند. اين سر نوشابه هاى تميز را آخر شب 
در اطــراف مطــب مى ريزم تا مردمــى كه مراجعه 
مى كنند، از اين ها كه تميز اســت استفاده كنند... 
بعضى ها  خجالت مى كشند كه چيزى داخل صندوق 

مطب نيندازند...».  

از دروازه ابر تا دست هاى خون آلود چرچيل
ســريالى  ســرقت هاى  م.ظرافتى: 
مجســمه هاى برنــزى پايتخت كه 
سارقانش هم هيچ وقت پيدا نشدند، 
از اوايل ســال 89 آغاز شــد. وقتى 
سارقان مجسمه ستارخان و باقرخان 
را دزديدند، با خودمان گفتيم، حتى 

اگر ردى از خودشان به جا نگذاشته باشند، وقتى كه مى خواهند مجسمه ها را 
آب كنند، دم به تله خواهند داد. سارقان اما نه تنها دم به تله ندادند بلكه مدتى 
بعد مجسمه صنيع خاتم، مجسمه استاد شهريار، دو مجسمه از دكتر شريعتى 
و مجسمه مادر و فرزند در شهرك غرب را هم هاپولى كردند! البته بايد به اين 
فهرست، مجسمه ابن سينا، نظامى گنجوى، استاد معين و چند مجسمه ديگر 
را اضافه كرد. حاال پس از گذشــت يك دهه از سرقت هاى سريالى، مجسمه 
قيصر امين پور ناپديد شده است. ماجراى سرقت هاى سريالى يك دهه پيش 
و واكنش رئيس كميته ميراث فرهنگى و گردشگرى شوراى شهر تهران كه 
مى گويد: «اين يك دزدى عادى نيست، مشكوك و مبهم است و شايد برخى 
از گروه ها در آن دخالت داشــته باشند» سبب شده خيلى ها بگويند احتماالً 
پاى همان ســارق هاى حرفه اى در ميان است. گروهى كه احتماالً كارشان را 
آن قدر خوب بلدند كه اگر اين بار هم پاى آن ها وسط باشد، قرار نيست به اين 

راحتى ها دم به تله بدهند.
اين وســط شــايد با خودتان فكر كنيد مجســمه دزدى فقط در كشور 
خودمان باب است، اما بد نيست بدانيد آمار مجسمه دزدى در دنيا سر به 
فلك مى كشد! تازه فقط مجســمه دزدها نيستند كه آثار هنرى را تهديد 
مى كنند، بلكــه گروهى به نام «وندال ها» هم وجود دارند كه در خواندن 
فاتحه مجســمه هاى گرانقيمت و تاريخــى، تخصص دارند. در ادامه چند 
نمونه از مجســمه دزدى هاى معروف و ونداليســم هاى پر سر و صدا در 

سرتاسر دنيا را به نقل از ايسنا آورده ايم:
«تقريباً دو ماه پيش بود كه مجسمه مرلين مونرو كه بر آالچيق «چهار بانوى 
هاليوود» واقع در بولوار هاليوود نصب شــده بود، به سرقت رفت. اين سرقت 
در روز روشن اتفاق افتاده بود و حتى تعدادى از شهروندان هم سارق را ديده 
بودند كه با آرامش خاطر از آالچيق باال رفته و مجسمه برنزى را با اره از جاى 

خودش جدا مى كند!
چند ماه پيش هم مجســمه اى ارزشمند از فرشــته «ميكائيل» از روستاى 
«اورشــولت» در آمريكا براى دومين بار دزيده شد. البته اين مجسمه يك بار 
هم در سال 2000 ربوده شده بود اما پس از چند دست چرخيدن، به دست 
يك دالل آثار باستانى افتاده بود كه آقاى دالل پس از اطالع از سرقتى بودن 

مجسمه، آن را به روستاى اورشولت برگردانده بود. 
احتماالً در اينترنت، تصاوير مجسمه مشهور «دروازه ابر» كه يكى از بزرگ ترين 
نماد هاى شهر شيكاگو به حساب مى آيد را ديده ايد. ساخت اين مجسمه چيزى 
در حدود 25 ميليون دالر هزينه برداشته و خالقش «آنيش كاپور» هم تا كنون 
چند جايزه معتبر بين المللى براى طراحى اش برنده شده است. چند وقت پيش 
اما گروهى از وندال ها با اســپرى به جان اين مجسمه بزرگ افتادند و با رنگ 

سفيد روى آن را نقاشى كردند!
مجسمه هاى يادبود « وينستون چرچيل» در مناطق مختلف جهان اما احتماالً 
ركورددار تخريب محسوب مى شوند، چون معموالً هر چند ماه يك بار، مورد 
هجوم وندال ها قرار مى گيرند. مثالً همين چند وقت پيش در ســالگرد مرگ 
«رادولف هس»ـ  معاون آدولف هيتلرـ  مردم فرانســه دســت هاى مجسمه 
وينستون چرچيل را به رنگ خون درآوردند و نام «هس»  را با حروف بزرگ و 
قرمز رنگ بر پايه  مجسمه نوشتند... شايد توقع داريد در ادامه از به سرقت رفتن 
مجسمه معروف آزادى هم بنويسيم؟ خوشبختانه فناورى سرقت مجسمه ها 
در گوشه و كنار دنيا هنوز زورش به نمونه هايى مثل مجسمه آزادى نرسيده 
است. البد حداقل 20 يا 30 سال ديگر زمان الزم است ما در اين ستون خبر 

دزديده شدن اين مجسمه را به شما بدهيم!

 مجازآباد
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ياركشى كالدرون و دنيزلى در دامنه سهند

نبرد 72 ملت 
در ال كالسيكوى ايران 

از سوپر واكنش رحمتى تا گلزنى شماره 10 سابق

درخشش استقاللى ها
در «شهرخودرو»

اثر «سعيد تشكرى» از ميان 56 داستان بلند برگزيده شد

جايزه بهترين رمان براى انتشارات «به نشر» در جشنواره شهيد اندرزگو

خان چهارم انقالب اسالمى 
40 سالگى انقالب انگار قدرى شبيه چهارمين خان رستم است. رويارويى با دشمنى 
ضعيف كه اگر از خدا غافل شــويم مى تواند ما را نابود كند، خان چهارم رستم در 
هفت خان، داستان حضور پيرزن جادوگرى است كه با ظاهرى جوان قصد فريب 
پهلوان را دارد. رستم خسته از نبردها به ناگاه با سفره اى هفت رنگ روبه رو مى شود 
و ســازى مى يابد، به نيت خستگى در كردن بر كنار سفره مى نشيند و طنبور را 
برمــى دارد و آواز مى خواند و از غصه هاى دل خودش مى گويد. مضمون آوازى كه 
رستم مى خواند بسيار جالب است؛ او در اين آواز از حماسه هاى خود مى گويد و از 
وضعيتش ناله مى كند: «كه آواره و بد نشان رستم است / كه از روز شاديش بهره غم 
است... همه جاى جنگست ميدان اوى / بيابان و كوه است بستان اوى... همه جنگ 
با شير نر و اژدهاست/ كجا اژدها از كفش نا  رهاست... مى  و جام و بويا گل و ميگسار/ 
نكردست بخشش ورا كردگار... هميشه به جنگ نهنگ اندر است/ و گر با پلنگان به 
جنگ اندر است». اين نق نق و ناشكرى رستم سبب مى شود زن جادوگر زمينه را 
فراهم ببيند و خود را به شكل زنى جوان بيارايد. رستم از ديدار او خوشحال مى شود 
و بسم اهللا مى گويد تا معاشرتى و عشرتى داشته باشد: «چو آواز داد از خداوند مهر/ 
دگرگونه تر گشت جادو به چهر... روانش گمان نيايش نداشت/زبانش توان ستايش 

نداشت... سيه گشت چون نام يزدان شنيد/تهمتن سبك چون درو بنگريد»
آن زن جادوگر كه تحمل نام خدا را ندارد، با بردن نام خدا رسوا و باطن شيطانى اش 
افشــا مى شود،و رستم با خنجرى او را به دو نيم مى كند. زن جادوگر در اين خان 
مى تواند اشاره به دنيا و تنعم هاى ناچيز آن داشته باشد كه يكى از امتحان هاى هر 
كســى است كه آرمانى بزرگ دارد. نكته اين خان اين است كه زن جادوگر بسيار 
ضعيف است و با خنجرى به دو نيم مى شود و خود پهلوان با همان ناشكرى و نق نق 
كه در نغمه اش دارد، به او فرصت مى دهد تا ظهور كند. حكيم فردوســى تصريح 
مى كند كه: «به گوش زن جادو آمد سرود/ همان ناله رستم و زخم رود... بياراست 
رخ را بسان بهار/وگر چند زيبا نبودش نگار». مراقبت بر خواطر و انديشه هاى نهانى از 
آن مراقبت هاى دشوار است. نياز نيست كسى درباره متن سخنرانى هاى عمومى اش 
خيلى مراقبت كند چرا كه بنا به توقعى كه مردم از او و جايگاه او دارند معموالً در 
اين زمينه مراقبت مى كند، اما انديشه هاى نهان از آن كمينگاه هاى هولناك شيطان 
هستند.  اينجاست كه هر همنشينى مى تواند اگر مراقب نباشيم خاطر و انديشه هاى 
نهان خود را به انديشــه ما تزريق كند و نهان ما را شبيه جهان يا نهان خود كند. 
نياز به هراس نيست، در همين خان، فردوسى راه نجات را به سادگى پيشنهاد داده 

است؛ نام خدا را بردن و متذكر بودن نجات بخش است. 

نگاهى به علم و حرفه پزشكى  در ديروز و امروز ايران

طبيبانى كه نازشان خريدار دارد

به اميد ديدار با سريع ترين پسر ايرانى در فينال توكيو

تفتيان بدون المبورگينى 
تا زير 10 ثانيه

باور مى كنيد؟

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

كليدها
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محمد همتی: تقابل پرسپولیس و تراکتور نخستین دربی 
لیگ نوزدهم خواهد بود. شــاید بهتر باشــد در همین آغاز 
یادآور شویم که این واژه تنها به دوئل دو تیم همشهری اطالق 
نمی شود و همان طور که در اروپا دیدار رئال مادرید - بارسلونا 
یا منچســتریونایتد - لیورپول یک دربی است، هماوردی 
پرسپولیس - تراکتور نیز می تواند یک دربی )بازی مهم( باشد. 
این دو تیم در هفته پیش رو در شرایطی به مصاف هم خواهند 
رفت که نکته مهم، حضور خارجی های پرتعداد در این تیم 
است؛ از گابریل کالدرون آرژانتینی و دستیاران اسپانیایی اش 
تا مصطفی دنیزلی اهل ترکیه و بازیکنانی از عراق، کرواسی، 

برزیل، پرو، فرانسه و ژاپن.

نخستینآرژانتینیعلیهتیتیها
گابریل کالدرون نخستین مربی آرژانتینی تاریخ است که با یک 
تیم ایرانی به ورزشگاه یادگار امام پای می گذارد. کالدرون که در 
گام نخست یک برد را از زمین آزادی و دیدار با پارس جنوبی 
کســب کرد، در جمعه پیش رو َجوی را تجربه می کند که 
همتایش را در آرژانتین یا اسپانیا دیده و به آن ناآشنا نیست. اما 
به هر حال هدایت شاگردانش در استادیوم پر از تماشاگر یادگار 

امام اتفاق ویژه ای است که او تجربه اش می کند.

دربیبازدرایران!
مصطفی دنیزلی هفت سال پیش ایران را ترک کرد. او که در 
میانه های لیگ یازدهم هدایت پرسپولیس را در دست گرفت، 
موفق شد به اوضاع سرخ ها سروسامان بخشد و با کسب چند برد 
کلیدی، این تیم را از بحران در بیاورد. اما بی تردید خاطره ویژه 
هواداران پرسپولیس از او، به دو شهرآورد پایتخت برمی گردد. 
یکی در لیگ ششم که با گل های مهرزاد معدنچی و مهرداد 
اوالدی به سود سرخپوشان تهرانی خاتمه یافت و دیگری دربی 
74 که با هت تریک زاید یک بازگشت تاریخی دیگر اتفاق افتاد.

براندائو؛خاطرهبنگستونومنشا؟
مهاجم 24 ساله پرسپولیس هنوز در بازی رسمی برای این 
تیم بازی نکرده اما در تمرینات انگیزه و مهارت باالیی را از خود 
نشان داده است. براندائو با سابقه بازی در لیگ های بلغارستان 
و برزیل به ایران آمده و احتماالً مهره سورپرایز پرسپولیس در 
تبریز خواهد بود. کالدرون امیدوار است تا او همچون گادوین 

منشا و جری بنگستون بتواند در تبریز گلزنی کند.

لحظهشماریمازوال
مازوال وینگر برزیلی و خرید جدید تیم تراکتور به حساب می آید. 

این ستاره اهل سائو پائولو سابقه بازی در لیگ کره و ژاپن را دارد 
و باتجربه بازی در لیگ های آسیایی به تراکتور آمده است. او با 
پیراهن اوراواردز در یک دربی دیدنی توانست به کاشیما گلزنی 
کند، همچنین در لیگ پرتغال و برزیل به تیم های بزرگی چون 
فالمینگو و سائوپائولو گلزنی کرد و حاال لحظه شماری می کند 

تا روز جمعه با نظر دنیزلی در ترکیب اصلی قرار گیرد.

بشار؛اسلحهمخفی
بشار رسن هافبک تکنیکی تیم پرسپولیس در دو فصل گذشته 
یکی از بهترین های تیم برانکو بود. او با شماره پنج در رقابت های 
آسیایی و لیگ داخلی درخشید و به عنصر فیکس تیم تبدیل 
شد اما مصدومیت از ناحیه کتف و انجام عمل جراحی سبب 
شد تا مدت ها از میادین دور باشد. او حاال پس از دو هفته تمرین 
آمادگی خود را بازیافته و یکی از نیمکت نشین های پرسپولیس 
در استادیوم یادگار امام خواهد بود. رسن فصل پیش در مقابل 

تراکتور عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان داد.
سوباسایتبریز

یوکیا سوگیتا در تابستان لیگ هجدهم به عنوان سهمیه 
آســیایی با تراکتور قرارداد بســت. او برخالف مهاجمان 
بریتانیایی تبریزی ها، نظم بسیار خوبی داشت و در زمین 
نیز عملکرد خوبی از خود نشــان داد. ســوگیتا در میان 
هواداران تراکتور به »سوباسا« شــهرت یافت و محبوبیت 

زیادی را هم بدست آورد.

رادو؛یکخاطرهویکجام
در بازی رفت لیگ شانزدهم مقابل تراکتور، یک اتفاق تلخ 
در تبریز برای رادوشوویچ اتفاق افتاد؛ پرتاب سنگ از طرف 
سکوها سبب شکسته شدن سر او شد. اما چند ماه بعد در 
همان فصل پرسپولیس با کســب پیروزی2بر صفر برابر 
ماشین سازی قهرمان لیگ شد تا خاطره تلخ رادو با کسب 

قهرمانی در تبریز پاک شود.

بمبگذاریدرسهند!
باشــگاه تراکتور ویلیان میمبال خرید جدید این تیم را به 
عنوان »بمب افکــن« معرفی کرد چرا که ایــن بازیکن به 
شوت های از راه دور خود شــهره است. با این حال دنیزلی 
درحال حاضر از او رونمایی نکرده و در بازی با پرسپولیس 
این اتفاق رخ خواهد داد. میمبالی پرویی 27 ساله است و 
احتماالً با وظیفه شوت از راه دور به دروازه پرسپولیس، به 

»سهند استادیوم« پای خواهد گذاشت.

فورچونه؛گرانترینخریدتاریخ
باشگاه تراکتور در خبر رســمی خرید مهاجم جدیدش او را 
»گران ترین بازیکن تاریخ لیگ ایران« قلمداد کرد. فورچونه 
مهاجمی است که در لیگ دو فرانسه توپ می زد و عملکرد 
خوبی نیز در لیگ دو فرانسه داشت. کوین فورچونه 30 ساله 

جدی ترین گزینه دنیزلی برای خط حمله محسوب می شود.

میهماناناسپانیایی
بازی پرســپولیس - تراکتور در تبریز دو میهمان ویژه 
اســپانیایی نیز خواهد داشــت. خواگین آلبرتو دستیار 
گابریل کالدرون و اینیگو والنسیا بدنساز تیم پرسپولیس، 
در این دیدار از روی نیمکت مســابقه را دنبال و احتماالً 

روزی تاریخی را سپری خواهند کرد.

یاراندنیزلیروینیمکت
تیم تراکتور آذربایجان عالوه بر مصطفی دنیزلی، دو مربی 
ترک تبار دیگر را هم روی نیمکت خواهد داشــت. مراد 
آیهان مربی دروازه بان ها و گوگهان کاراصالن بدنساز دو 
مربی اهل ترکیه هســتند که امیدوارند پروژه موفقیت 

آمیزی را در تراکتور داشته باشند.

9کشور
در پایان تنها می توان آرزو کــرد که در دیداری که از 
9 کشورخارجی بازیکن و مربی حضور دارند و طبیعتاً 
اخبار مسابقه در رســانه های خارجی بازتاب گسترده 
ای خواهد داشــت )مثل داســتان اســتراماچونی(، 
هواداران با صبوری بیشــتری وارد اســتادیوم شوند 
و تحت تأثیــر برخی رســانه های هــواداری و افراد 
 قرار نگیرند تا تصویر زشــتی از ال کالســیکوی ایران 

بازنشر نشود.

یارکشی کالدرون و دنیزلی در دامنه سهند

نبرد 72 ملت در ال کالسیکوی ایران 

کیلیان امباپه و یک ماه دوری از میادین
ورزش:در شبی که نیمار بار دیگر با تصمیم باشگاه نتوانست پی اس جی را همراهی کند، 
این تیم موفق به کســب یک پیروزی پرگل برابر تولوز شد. برتری 4-0 پاریسی ها البته 
دو تلفات سنگین هم داشت. ادینسون کاوانی و کیلیان امباپه دو مهاجم سرشناس این 
 تیم مصدوم شدند و نتوانستند کار را به اتمام برسانند. لوپاریزین نشریه نزدیک به باشگاه 
پی اس جی امروز ادعا کرد که امباپه به دلیل کشیدگی عضالنی بین سه هفته تا یک ماه 
قادر به حضور در میادین نیســت. البته او خوش شانس است که وقفه بازی های ملی به 

کمک او خواهد آمد و به احتمال زیاد تنها دو بازی تیمش را از دست خواهد داد.

ادامه سقوط اوزیل در آرسنال 
ورزش:غیبت مسوت اوزیل در دیدار آرسنال مقابل لیورپول، علی رغم شرایط مساعدش برای 
بازی در این دیدار، ابهام در مورد آینده این ستاره آلمانی را افزایش داد. اوزیل پیش از دیدار 
هفته قبل آرسنال مقابل برنلی به تمرینات تیمش برگشت اما به دلیل بیماری در ترکیب قرار 
نگرفت. قرار نگرفتن اوزیل در فهرست آرسنال و اینکه حتی روی نیمکت هم حضور نداشت، 
بار دیگر عالمت سوال بزرگی را مقابل آینده او در ورزشگاه امیریتس قرار داد. این ستاره ترک با 
دستمزد 350 هزار پوند در هفته، بیشترین دستمزد را بین بازیکنان آرسنال دریافت می کند 
و همین دستمزد باالی او، دلیل اصلی عدم تمایل سایر باشگاه ها برای به خدمت گرفتن اوست.

خطر مرگ از بیخ گوش قهرمان المپیک گذشت 
ورزش: داوید روشیدا، قهرمان کنیایی دوومیدانی ۸00 متر که توانست در المپیک 
20۱2 لندن و 20۱۶ ریو مدال طال بدست بیاورد دچار یک تصادف شدید رانندگی 
شد ولی توانست از این حادثه جان سالم به در ببرد. این دونده 30 ساله در کشور خود 
دچار این حادثه شد و بالفاصله به بیمارستان برده شد و توانست سالمت خود را به 
دست بیاورد. او که اخیرا رقابت های جهانی را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، 
در تالش است بتواند خودش را به المپیک 2020 برساند. روشیدا سه سال پیاپی از 

20۱0 تا 20۱2 بهترین ورزشکار سال دوومیدانی شد.

مورینیو در رؤیای رئال مادرید! 
ورزش: بر خالف تصورات ژوزه مورینیو در تابستان امسال در تیمی مشغول به کار نشد و 
قرارداد وی با شبکه اسکای اسپورتس برای تفسیر بازی های اروپایی، تنها دستاورد آقای 
خاص از فعل و انفعاالت گسترده تابستانی در اروپا بود. این اتفاق در حالی رخ داد که نشریه 
اسپانیایی آ.اس مدعی شد سرمربی اسبق رئال مادرید آماده بازگشت به این تیم بوده و 
در صورت جدایی زین الدین زیدان، به عنوان سرمربی جدید کهکشانی ها معرفی خواهد 
شد. شرایط برای زیزو در برنابئو چندان مساعد نیست ادامه این روند ممکن است به زودی 

باعث جدایی زیدان و بازگشت ژوزه مورینیو به عرصه مربیگری بشود.

ورزش: در هفتــه ای که اســتقالل شکســت خورد، 
بازیکنان جدا شــده این تیم نمایش ویژه ای داشتند 
تا حســرت آبی ها بیشتر شــود. مهدی رحمتی کلین  
شیت کرد، فرشاد محمدی  مهر پاس  گل داد، روح اهلل 
باقری گل زد، امید نورافکن در یــک  نیمه حضور در 
ترکیب سپاهان دوگل ساخت، ســهرابیان و تیموری 

هم عملکرد خوبی داشتند.

خریدهایخوبیحیی
روح اهلل باقری در نخستین بازی برای شهر خودروگل زد. 
باقری از وسط زمین صاحب توپ شد و تا محوطه جریمه 
پیکان با توپ رفت. در نهایت هم با شــوتی تماشایی به 
گوشه دروازه شیخ ویسی، گلش را جشن گرفت. استقالل 
در نیم فصل دوم فصل قبل فقط در دو مسابقه به باقری 
بازی داده بود. با این حال پرســش کلیدی همیشه این 
بود چرا بازیکنی با تکنیک و قدرت حمل توپ باال باید به 
نیمکت پیچ و مهره شود. استقالل در نیم فصل دوم منشا 
را با هزینه دالری خرید و البته جز یک گل هیچ تأثیری 

از حضور وی ندید. 
فرشاد محمدی  مهر که فصل گذشته مجموعاً یک پاس  
گل در استقالل داده بود، در نخستین بازی فصل جدید 
با پیراهن شــهرخودرو، پاس نخستین گل این تیم را به 

یونس شاکری داد.
مهدی رحمتی در نخســتین مســابقه ای که پیراهن 
شهرخودرو را به تن کرد، طبق آمار متریکا بیشتر از همه 
دروازه بان های هفته، شــوت مهار کرد. رحمتی در این 
مسابقه با مهار 7هفت شــوت در چارچوب، کلین  شیت 
ثبت کرد. شــوت هایی که چند تا از آن هــا اگر واکنش 

فوق العاده رحمتی نبود، حتماً گل می شد.
آرمین ســهرابیان هم نمایش نســبتاً خوبی در شروع 

لیگ داشت. 
استقالل به جز سهرابیان، دفاع چپ دیگر فصل قبل را 
فروخت و مجبور شد برای خرید یک دفاع چپ خارجی 
به دالر هزینه کند. هر سه دفاع چپ استقالل هم شروع 
خوبی در فصل جدید داشــتند. میثم تیموری که یک 

پاس  کلیدی داد. 
سپاهان هم دو گل از سه گلش به شاهین را با پاس امید 
نورافکن به ثمر رساند. البته نورافکن در تیم قلعه  نویی 
به عنوان هافبک بازی کــرد و فقط 45 دقیقه در زمین 
حضور داشت. با این حال به نظر می رسد در هفته های 
آینده ژنرال خیلی بیشتر از نورافکن استفاده کند و این 
بازیکن نقــش کلیدی تری را در نصــف جهان برعهده 

داشته باشد.

حسرتآبیها
این اتفاق ها در حالی روی داد که استقالل در نخستین 
نمایشــش بدون این بازیکن ها نشان داد که در پست 
آن ها دچار مشــکالت جدی است. حســین حسینی 
که باالخره با رفتن رحمتی به آرزویش رســید مقابل 
ماشین ســازی گل بدی روی ضربه ایستگاهی خورد. 
گلی که معموالً رحمتی در کنترلــش تبحر دارد. در 
خط حمله هم تبریزی و قاعدی نشــان دادند هنوز تا 
تبدیل شــدن به مهاجمانی زهردار در استقالل خیلی 
کار دارند. در خط دفاع هم دانشگر و طاهرزاده تنها با 
خوش شانســی بود که در نیمه نخســت اتوبانشان به 
دروازه حســینی ختم نشــد. ناهماهنگی آن ها نشان 
داد که استراماچونی خیلی زودتر باید به فکر پر کردن 
حفره خط دفاعی اش باشــد. این در حالی اســت که 
سهرابیان ســال قبل و امســال عملکرد مطمئن تری 

نسبت به مدافعال فعلی آبی ها داشت.

ورزش: شاید دیگر زمانش رسیده تا حسن تفتیان با 
دویدن ۱00 متر در کمتر از ۱0 ثانیه همه را شگفت 
زده کند. او که حدود ۱0 روز قبل برای برپایی اردوی 
آماده سازی خود راهی پاریس شد، دیشب نشان داد 
پس از مصدومیتی که در مســابقات قهرمانی آســیا 
برایش به وجود آمد و او را از دویدن در فینال محروم 
کرد، خیلی زود توانســته مراحل آماده سازی اش را 

طی کند و به اوج برسد.
دویدن ۱00 متــر در ۱0.03 ثانیه در ایــران تنها از 
عهده حسن تفتیان برمی آید. او سال هاست رکورددار 
ایران شده و هر سال به صورت میلیمتری رکورد خود 
را بهبود می بخشــد. حاال هم با تکرار بهترین رکورد 
خود گام بلندی به ســوی پیشــرفت در 2۶ سالگی 
برداشــته و می تواند در المپیک توکیو همه را شگفت 

زده کند.
یوزپلنگ ایرانی یا یوســین بولت ایرانی، القابی است 
که به حســن تفتیان در ســال های اخیر نسبت داده 
شده، اما او همواره می گوید می خواهد خودش باشد. 
اگر به ویدئوی مسابقه او در پاریس نگاه کنید، تفتیان 
حداقل سه، چهار گام جلوتر از سایر رقبایش به خط 
پایان رسید. شاید اگر انگیزه ای برای ثبت یک رکورد 
عالی نداشت، گام های آخر را کمی آرام تر برمی داشت 
و قهرمان هم می شد، اما سریع ترین مرد ایران هر روز 

به ثبت رکورد بهتر از قبل فکر می کند.
تفتیان ۱۱ ماه وقت دارد تــا خودش را به یک رؤیای 
دســت یافتنی یعنی همان دویدن ۱00 متر زیر ۱0 
ثانیه برساند. اگر پسر باد ایران می خواهد بین هشت 
فینالیســت المپیک قرار بگیــرد و حتی روزی روی 

سکوی جهان و المپیک قرار بگیرد، راهی جز تمرین 
بیشتر ندارد.

خودش که اردوی یک ماهه ای را در فرانســه سپری 
می کند و زیر نظر مربی فرانســوی خود یعنی آنتون 
گای تمریناتش را پشت ســر می گذارد، با اعتماد به 
نفس باال درباره آینده حرف می زنــد. تفتیان از کنار 
یوســین بولت و امثال او درس های زیــادی گرفته و 

حاال در اوج پختگی قرار دارد.
همه می دانیم که دو ۱00 متر یکی از پربیننده ترین 
و جذاب ترین رقابت های المپیک به شــمار می رود؛ 
مسابقه ای که فقط ۱0 ثانیه طول می کشد، اما شاید 
میلیاردها نفر را پای صفحه تلویزیون می نشاند. پس 
حضور یک دونده ایرانــی در چنین رقابتی یک اتفاق 

بزرگ به شمار می رود.
پســری که 2۶ ســال قبل در تربت حیدریه به دنیا 
آمده، می تواند در کنار احسان حدادی دست به تاریخ 
سازی در رشته دو و میدانی بزند؛  همان طور که حاال 
این دو نفر از رشته دو و میدانی در کنار نجمه خدمتی 
تنها ورزشکارانی از ایران هســتند که مجوز ورودی 

المپیک را کسب کردند.
او می گوید نــه المبورگینــی می خواهــد و نه خانه 
آنچنانی، اما امکانات تمرینی اش باید در حد بزرگان 
جهان باشد. در استان خودش و کاًل در ایران به هیچ 
وجه نمی تواند به خوبی تمرین کند و مربی فرانسوی 

هم تأثیر زیادی روی حسن تفتیان دارد.
یوزپلنگ ایرانی حاال فقط نیــاز به حمایت دارد تا در 
۱۱ ماه آینده خودش را برای یــک نبرد ۱0 ثانیه ای 

دشوار و سرنوشت ساز آماده کند.

از سوپر واکنش رحمتی تا گلزنی شماره 10 سابق

درخششاستقاللیهادر»شهرخودرو«
به امید دیدار با سریع ترین پسر ایرانی در فینال توکیو

تفتیانبدونالمبورگینیتازیر10ثانیه

گزارش ویژه

8 شهریور؛ پایان فرصت استقالل و پرسپولیس
خطر حذف جدی است

ورزش: تیم های بدهکار لیگ برتر تا ۸ شهریور فرصت دارند تکلیف بدهی های 
خود را مشخص کنند در غیر این صورت مجوز حرفه ای برای آن ها از سوی 

کمیته صدور مجوز حرفه ای صادر نمی شود.
در صورتی که مجوز صدور حرفه ای برای تیمی صادر نشــود این تیم حق 
حضور در بازی های لیگ قهرمانان آســیا را نخواهد داشت و در ادامه با نظر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ممکن است حضور تیم در بازی های لیگ برتر هم به 
چالش کشیده شود. گفتنی است؛ هم اکنون تیم های استقالل و پرسپولیس با 
انبوه پرونده های انضباطی در کمیته تعیین وضعیت و همچنین کنفدراسیون 
فوتبال آسیا روبه رو هستند. البته مدیرعامل باشگاه استقالل با کمیته صدور 
مجوز حرفه ای ارتباط هایی برقرار کرده است و اذعان داشته در روزهای آینده 
مدارک مستندی در خصوص تسویه حساب با طلب کاران را به فدراسیون 
فوتبال ارائه خواهد داد. کمیته صدور مجوز حرفه ای مدارک ارائه شــده از 
سوی باشگاه ها را راستی آزمایی می کند و مستقیماً به کنفدراسیون فوتبال 
آسیا می فرستد. از آن جایی که برخی شکایت ها به کمیته تعیین وضعیت در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه شده است امکان سندسازی وجود ندارد و اگر 
تیم های بدهکار تکلیف طلبکاران خود را مشخص نکنند در دریافت مجوز 
حرفه ای ناکام خواهند ماند. پیش از شروع فصل کمیته تعیین وضعیت گفته 
بود قرارداد بازیکنان جدید تیم های لیگ برتری و دسته اولی بدهکار را ثبت 
نخواهد کرد اما در نهایت همه تیم ها بــا نفرات جدید خود در بازی ها حاضر 
شــدند. از قرار معلوم همه تیم ها به اندازه بدهی خود به سازمان لیگ چک 
داده اند و متعهد شده اند تا دو ماه دیگر 50 درصد از بدهی های خود را پاس 
کنند که این زمان مشمول تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا نخواهد شد. 
این تیم ها تا ۸ شهریور فرصت دارند تکلیف بدهی های معوقه خود را مشخص 
کنند. در غیر این صورت از حضور در بازی های لیگ قهرمانان آسیا باز خواهند 
ماند. به تازگی کنفدراسیون فوتبال آسیا مجوز حرفه ای سه باشگاه عراقی را 

به خاطر نبود پرداخت بدهی های معوقه لغو کرده است.

ورزش: صحبت های مهدی تاج درباره محرومیت 
چهار ســاله خبرنگارانی که در نشست های خبری 
ســؤال غیرمرتبط بپرسند حواشــی زیادی ایجاد 

کرده است.
این موضوع که خبرنگاران در نشســت های خبری 
قبل و پس از بازی فقط می توانند درباره مســابقه 
سؤال بپرسند و نشســت ها جایی برای پاسخ دادن 
مربیان به پرسش های غیرمرتبط با فوتبال نیست 
از نظر قوانین رســانه ای فیفــا و AFC موضوعی 
درست است اما بیان مســئله توسط مهدی تاج به 

عنوان رئیس فدراسیون آن هم به بدترین شکل 
بــه خصــوص در نشســتی کــه رئیــس انجمــن 
ورزشی نویســان نیز در کنار او حضور دارد و البته که 
ظاهراً هیچ مخالفتی با رئیس فدراسیون و اظهارنظرش 

علیه خبرنگاران ندارد! بوی تهدید می دهد.
با این حال امیرمهدی علــوی مدیر روابط عمومی 
فدراســیون فوتبال با ارائه یک توضیح کوتاه سعی 
کرد َجو به وجود آمده علیــه مهدی تاج را تلطیف 
کند. او گفته است: »در نخســتین کارگاه قوانین و 
مسئولیت های رســانه ای مباحث علمی و تئوریک 
در حوزه قوانیــن بین المللی و الزامات رســانه ای 
توســط مدرس رسمی کنفدراســیون مطرح شد. 
آنجا بحــث مربوط به این مطرح شــد که مثاًل اگر 
بارنخست تخلفی در پروتکل های رسانه ای صورت 
پذیرد چه اتفاقی رخ می دهد، بار دوم چه اتفاقی و 

در نهایت برای بار سوم چه روندی طی می شود.«
او ادامــه داد: »در فیلــم کوتاهی کــه از اظهارات 
آقای تاج منتشر شده سوء تعبیر شده است. حتی 
در جلســه روز گذشــته هم در جمع اهالی رسانه 
ریاست فدراســیون تأکید داشــتند که رسانه ها 
به عنوان چشــم بینای ورزش کشور، مشکالت را 
منعکس کننــد. آنچه در باب موضــوع محرومیت 
طرح شــده و به اشــتباه به عنــوان تهدید مورد 
بازنشــر قــرار گرفته، بــه مباحثی در ســال های 
گذشــته برمی گردد که متأســفانه به دلیل نبود 

رعایت برخی قوانین کنفدراســیون فوتبال آسیا، 
نمایندگان رســانه ها حتی در برخی موارد از ایران 
در رویدادهای بین المللی دچار مشکل شده و حتی 
محرومیت های سنگین و طوالنی را برای چند نفر 

در پی داشته است«.
با این شــرایط به نظر می رســد رئیس فدراســیون 
فوتبال هم از موضع خود درباره محرومیت چهارساله 
خبرنگاران در بازی های داخلی کوتاه بیاید؛ چرا که 
اجرای این روند می تواند مشــکالت اساســی برای 

اصحاب رسانه در فضای فوتبال ایجاد کند.

ورزش: آنسو فاتی، ستاره ۱۶ساله اهل گینه، دیروز در جریان 
پیروزی بارسا پانزده دقیقه بازی کرد تا نامش در کتاب های 

تاریخ باشگاه کاتاالن ثبت شود.
بارسلونا یکشنبه شب در خانه خود ورزشگاه نیوکمپ به مصاف 
رئال بتیس رفت و موفق شد با ارائه یک بازی برتر با نتیجه 2-5 
به پیروزی برسد. یکی از جالب ترین اتفاقات این بازی به میدان 
رفتن یک جوان ۱۶ساله اهل گینه به نام آنسو فاتی بود که در 
دقیقه 7۸ مسابقه به جای یک جوان دیگر بارسایی، کارلس 
پرز وارد میدان شد تا نامش در کتاب های تاریخ باشگاه کاتاالن 
ثبت شود. چرا که آنســو فاتی با حضور در بازی مقابل بتیس 
دومین بازیکن جوان تاریخ باشگاه شد که با پیراهن آبی اناری 

بارسا در یک بازی اللیگا به میدان رفته است.
فاتی به جای کارلس پرز جوان دیگری از جوانان بارسا وارد 
زمین شده بود که در جریان مسابقه نمایش خیلی خوبی 
داشت و یک گل هم برای بلوگرانا به ثمر رساند. با این 
اوصاف به نظر می رسد ارنستو والورده قصد دارد 
امسال تا حد ممکن به جوان های بااستعداد و 
کمتر شناخته شده ای که در اختیار دارد 

بیش از پیش میدان بدهد.
آنســو فاتی در حالی برای نخســتین 
بار در یک بازی رســمی برای بارســا 
وارد زمین شــد که اگر این اتفاق 20 
روز زودتر می افتاد می توانســت رکورد 
جوان ترین بازیکن تاریخ باشــگاه را بشکند. 

رکوردی که در اختیار ویســنته مارتینز آالما قرار دارد که در 
اوایل دهه چهل میالدی درحالی که ۱۶ سال و 9 ماه و 5 روز 

سن داشته با پیراهن بارسا بازی کرده است.
فاتی دوشب پیش در حالی پایش به چمن نیوکمپ رسید که 
بارسا با نتیجه 5-۱ از حریف خود جلو بود. به همین خاطر بود 
که این بازیکن جوان توانســت با خیالی راحت و بدون تنش 
قابلیت های خود را به نمایش بگــذارد و حتی در دقیقه ۸۶ تا 

آستانه باز کردن دروازه حریف نیز پیش برود.
آنسو فاتی با ۱۶ سال و 9 ماه و 25 روز سن حاال دومین بازیکن 
جوان تاریخ بارسلوناست که برای بلوگرانا در یک بازی رسمی 
به میدان رفته است. عالوه بر ویسنته مارتینز آالما که رکورددار 
جوان ترین بازیکن تاریخ باشگاه است و فاتی به عنوان نفر دوم 
این فهرست، »پاررا« با ۱۶ سال و 3۶4 روز در فصل ۱92۸-29، 
بویان کرکیچ با ۱7ســال و ۱9 روز، مونیه سا با ۱7 سال و 57 
روز و لیونل مسی با ۱7 سال و ۱۱4 روز، جوان ترین بازیکنان 

تاریخ بارسا هستند.
پدیده ۱۶ساله گینه ای بعد از بازی درباره تجربه بی نظیرش 
از نخســتین بازی برای بارســا گفت: »واقعیت این است که 
خیلی عصبی بودم و فقــط می توانم از همه تشــکر کنم. از 
باشگاه، سرمربی، هواداران و همه کسانی که این قدر خوب از 
من استقبال کردند. بعد از بازی دنبال پدر و مادر و خانواده ام 
می گشتم، کسانی که تا اینجا همیشه در کنارم بوده اند. بعد از 
بازی در زمین ماندم چون باورم نمی شد. حاال وقت آن است که 
از اتفاق بزرگی که امــروز برایم افتاد لذت ببرم. فقط می توانم 

تشکر کنم. همین و بس«.
اما پدر آنسو فاتی هم از ورود تاریخ ســاز پسرش به میدان با 
پیراهن بارسلونا غرق شگفتی و شادی بود. بعد از بازی، بوری 
فاتی، پدر ســتاره ۱۶ساله بارســا در مصاحبه با خبرنگارانی 
که به دیدارش رفته بودند از شــادی خود از موفقیت پسرش 
گفت و نحوه پیوستن او به بارسلونا را توضیح داد. پدر پدیده 
گینه ای بارسا می گوید: »امروز شادترین روز زندگی من است. 
وقتی پســرم گفت که والورده به تیم اصلی دعوتش کرده من 
به گریه افتادم. همسرم هم همین طور. وقتی آنسو وارد زمین 
شد ما از خوشحالی روی ابرها راه می رفتیم. من قبل از پسرم 
به اسپانیا آمده بودم و او شش هفت ساله بود که به اینجا آمد. 
من نمی دانســتم او فوتبال بازی می کرده اســت. ولی به من 
می گفتند نمی دانی پسرت چقدر خوب فوتبال بازی می کند، 

او همه را دریبل می زند و فوتبالش فوق العاده است.«
پدر آنسو می گوید او و پسرش پیشنهاد رئال مادرید که بهتر از 
بارسا بوده را رد کرده اند چون شیفته بلوگرانا بوده اند. او در این 
باره گفت: »ما در شهر سویا بودیم که رئال مادرید با پیشنهادی 
سراغ من آمد که بهتر از پیشنهاد بارسا بود. آن ها با یک قرارداد 
به خانه ما آمدند و قانع مان کردند ولی بعد پوئیگ آمد و به من 
گفت که پسرت حتما باید به بارسا ملحق شود. وقتی سویا این 
را فهمید عصبانی شده بودند. مونچی به من گفت چقدر به تو 
پیشنهاد داده اند. او می خواست پســرم به سویا ملحق شود. 
این طور بود که در 9 سالگی سویا پسرم را به خدمت گرفت ولی 

یک سال به او حتی یک دقیقه هم بازی نداد.«

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان که از این باشگاه جدا 
شد و شایعه های زیادی در مورد او برای به دست گرفتن 
هدایت یکی از دو تیم بزرگ تهرانی به گوش می رسد، در 
پستی اینستاگرامی با مردم اصفهان خداحافظی کرد. سعید 
آذری می گوید: »من سبز سبزم هرجا که باشم، حاال که به 
من نیازی نیست و تقدیرم این گونه رقم خورده، می توانم با 
شهامت سرم را باال گرفته و بگویم: یک اصفهانی هست که 
در شهر خود به او نیازی نیست ولی دیگران شاید به این 

اصفهانی سبز نیاز داشته باشند... .«

ملی پوش باشگاه ریو اوه پرتغال در پستی اینستاگرامی از 
تعریف و تمجیدهای اخیر کارلوس کی روش سرمربی سابق 
تیم ملی درباره او تشکر کرده است. مهدی طارمی که در 
هفته گذشته سوپرلیگ پرتغال هت تریک کرد که تعریف و 
تمجیدهای زیادی از جمله کی روش را به همراه داشت، در 
مورد سرمربی کنونی کلمبیا می گوید: »همیشه قدردان 
مربیانم بوده ام از کودکی تاکنون، ممنونم جناب کی روش 
که به من روحیه قوی بودن را یاد دادید تا در زندگی تالش 

کنم و بجنگم.«

مهدی طارمیسعید آذری
در ادامه جنگ لفظی شدید میان احمدرضا احمدوند 
و محســن خلیلی سرپرست پرســپولیس، بازیکن 
قرمزپوشــان که به گفته خلیلی بــه خاطر مصرف 
متادون از این باشگاه کنار گذاشته شده، در استوری 
اینستاگرام خود می گوید: »آقای خلیلی اگه سر کیسه 
رو شل می کردم االن متادونی نبودم، بیچاره 40 میلیون 
نفر که نمی دونن با سیاســت چه جوری داری کارهاتو 
پیش می بری. اگر آدم سالم و راستگویی بودی علی آقا 

کریمی آنفالوت نمی کرد.«

مهاجم جدید بارسلونا بعد از درخشش در اولین بازی 
خانگی در پستی اینســتاگرامی از احساس بسیار 
خوب خود سخن گفت. آنتوان گریزمان که بعد از به 
ثمر رساندن دو گل در اولین بازی خانگی مقابل بتیس 
به اولین بازیکن قرن 21 کاتاالن ها بدل شد که این کار 
را انجام داده، در پست خود با انتشار عکسی از لحظه 
خوشحالی جالب بعد از گل خود که اکریل رنگی را به 
هوا ریخت، از حمایت هایــی که از وی صورت گرفته 

تشکر می کند.

آنتوان گریزماناحمدرضا  احمدوند

محرومیت خبرنگاران امکان ندارد

عقبنشینیفدراسیونازتهدیدرسانهها

ضد  حمله

مشهد میزبان تورنمنت 
چهار جانبه بین المللی فوتسال

ورزش: با توجه به برگزاری مسابقات مرحله نهایی فوتسال قهرمانی آسیا 
در اسفند سال جاری، کمیته فوتسال برای آماده سازی مناسب این تیم، 
تورنمنت چهار جانبه را با حضور ســه تیم اروپایی برگزار می کند. به این 
منظور شاگردان ناظم الشــریعه از ۱0 تا ۱3 آذرماه با تیم های اسلواکی، 
اوکراین و بالروس رو به رو می شوند. الزم به ذکر است، شهر مشهد مقدس 

میزبان تورنمنت چهارجانبه فوتسال خواهد بود. 

چشمی در رادار تراکتور
ورزش: پس از آنکه جدایی مسیح زاهدی نیز از جمع شاگردان دنیزلی 
قطعی شــد، حاال سرخپوشــان آذربایجان فقط محمدرضا خانزاده و 
ایمان ســلیمی را به عنوان دفاع وســط در اختیار دارند و از این رو به 
دنبال جذب یک مدافع با تجربه دیگر هستند. مدیرعامل تراکتور خبر 
از جذب یک مدافع ایرانی و ملی پوش داده اســت. غالمرضا صادقیان 
گفت: »صحبت هایی برای جذب یک مدافع ایرانی انجام شــده و آقای 
دنیزلی نظر نهایی را در این خصوص خواهد داد و البته امکان دارد که 

این بازیکن ملی پوش باشد.«
از جمع مدافعان ملی پوشی که هنوز تیم خود را برای فصل جدید انتخاب 

نکرده اند، فقط روزبه چشمی به ذهن می رسد. 

نوراللهی لباس استقالل را نپوشید!
ورزش: مهــدی نوراللهی دروازه بان جوان اســتقالل پــس از توافق با 
این باشگاه رسماً از جمع آبی پوشان جدا شــد. این دروازه بان جوان که 
فصل گذشته آبی پوش شده بود به منظور پیدا کردن فرصت بازی جمع 
استقاللی ها را ترک کرده است. استقالل با جذب پورحمیدی دروازه بان گل 
گهر نشان داد این فصل هم مهدی نوراللهی شانسی برای بازی کردن پیدا 

نخواهد کرد. به همین خاطر ترجیح داد از جمع آبی ها جدا شود.

سیدجالل: شجاع از من هم بهتر بود
ورزش: سیدجالل در پاسخ به اینکه آیا درست است که شجاع خلیل زاده 
را الیق عنوان بهترین مدافع می دانسته، گفت: شجاع در دو سالی که در 
پرســپولیس بازی می کند خیلی زحمت می کشد و خوب بازی می کند. 
همه تمرکز او روی فوتبالش است و او می توانست برترین مدافع شود اما من 

انتخاب شدم ولی از نظر من او برترین است.

ستاره پرویی مقابل پرسپولیس 
ورزش: ویلیان میمبال هافبک تهاجمی 27 ساله پرویی که چند روز قبل به 
تراکتور پیوست و رسماً کارش را با سایر شاگردان مصطفی دنیزلی آغاز کرد، 

مشکلی برای همراهی تیمش مقابل پرسپولیس ندارد.
مسئوالن تراکتور در روزهای گذشته تالش های زیادی انجام دادند تا بتوانند 

آی تی سی میمبال را از فدراسیون پرو دریافت کنند و این اتفاق رخ داد. 

فرزاد حاتمی سیزدهمین تیمش را انتخاب کرد
ورزش: فرزاد حاتمی مهاجم بلند قامت و باتجربه فوتبال ایران پس از توافق 
با مسئوالن نفت مسجد سلیمان قراردادی یکساله را با این تیم امضا کرد و 

دوباره شاگرد مهدی تارتار شد.
این مهاجم نیم فصل لیگ هجدهم نیز از گل ریحان البرز به پارس جنوبی 
جم پیوست و با مهدی تارتار کار کرد. او اما در اواخر فصل با تارتار به اختالف 
خورد و حتی علیه او مصاحبه ای انجام داد که منجر به شکایت سرمربی 
کنونی نفت مسجد سلیمان شــد. حاتمی اما چندی بعد رسماً از تارتار 
عذرخواهی کرد تا او نیز از شکایتش صرف نظر کند و دوطرف به کدورت ها 
پایان بدهند. حاال با گذر از اتفاقات سال گذشته تارتار بار دیگر دست روی 
فرزاد حاتمی گذاشته و این مهاجم را به خدمت گرفته است. مسجد سلیمان 
سیزدهمین تیم او در مدت حضورش در میادین است که رکوردی منحصر 

به فرد برای او به حساب می آید.

جونیور نیامده مصدوم شد
ورزش:گابریل کالدرون در حاشــیه تمرین تیم پرسپولیس در پاسخ 
خود از آسیب دیدگی براندائو جونیور پرده برداشت و گفت: جونیور در 
تمرین مصدوم شد و امروز نتوانست تمرین کند. باید صبر کنیم، زانویش 
مصدوم شده و باید ببینیم چطور می شود.حاال باید دید نظر کادر پزشکی 

پرسپولیس در این خصوص چه خواهد بود. 

درودگر: از برترین ها حذف کردیم!
ایسنا: در شرایطی که در بنرهای مراسم برترین های فوتبال نام فوتسال 
هم گنجانده شده بود اما در برگزاری مراسم خبری از انتخاب فوتسالی ها 
نبود و نکته جالب اینکه تندیس های ساخته شــده برای فوتسالی ها به 
بازیکنان فوتبال ساحلی داده شد. صادق درودگر رئیس کمیته بازاریابی 
فدراسیون فوتبال در مورد حذف فوتسال از مراسم برترین ها گفت: فوتسال 
جزو برنامه های ما بود اما با صحبت هایی که با آقای پرهیزکار رئیس کمیته 
فوتسال کردیم تا بهترین ها را انتخاب کنند گفتند که در این تاریخ اکثر 
فوتسالی ها در ایران نیســتند و ما خودمان مجزا مراسمی برای فوتسال 

می گیریم. به همین دلیل آن ها را از برترین ها حذف کردیم.

طراحی ویژه آدیداس برای تراکتور 
ورزش: در حالی که همه تیم های لیگ برتری برای تأمین البســه خود 
در لیگ نوزدهم از شرکت آل اشــپورت یا تولیدکننده های داخلی لباس 
خریده اند، تراکتوری ها با خرید لباس از کمپانی مطرح آدیداس از این حیث 
خاص ترین هستند. غالمرضا صادقیان، مدیرعامل باشگاه تراکتور در این باره 
گفته است: »پس از رایزنی های انجام شده، پیراهن آدیداس را از استانبول 
تهیه کرده ایم و شرکت آدیداس پیشــنهاد کرده که طرح ویژه و مختص 

تراکتور را برای فصل 2020 - 202۱  طراحی کند«.

فغانی و حیدری برای سرخابی ها سوت می زنند
ورزش: کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران بازی های هفته دوم 

لیگ برتر را مشخص کرد.
پنجشنبه 7 شهریور ۹8

شهر خودرو مشهد - شاهین شهرداری بوشهر داور: میثم حیدری
استقالل تهران - فوالد خوزستان داور: علیرضا فغانی

فوالد مبارکه سپاهان - ماشین سازی تبریز داور: حسن اکرمی
صنعت نفت آبادن - نفت مسجد سلیمان داور: وحید کاظمی

جمعه 8 شهریور ۹8
تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس تهران داور: بیژن حیدری

سایپا تهران - گل گهرسیرجان داور: علی صفایی
پارس جنوبی  جم - ذوب آهن اصفهان داور: محمدرضا اکبریان

نساجی مازندران - پیکان تهران داور: مهدی سیدعلی

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
آژاکس - آپوئل

    چهارشنبه 6 شهریور -  23:30 از شبکه ورزش

هفته دوم لیگ برتر ایران
استقالل - فوالد

    پنجشنبه 7 شهریور -  1۹:00 از شبکه سه

هفته دوم لیگ برتر ایران
شهر خودرو - شاهین بوشهر

      پنجشنبه 7 شهریور -  18:30 از شبکه ورزش

هفته دوم لیگ برتر ایران
سپاهان - ماشین سازی

      پنجشنبه 7 شهریور - 20:00 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
کراسنودار - المپیاکوس

 سه شنبه5 شهریور -  23:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

سرپرست کاروان ایران: شانس زیادی 
برای کسب وایلد کارت نداریم

ورزش: نصراهلل سجادی، سرپرست کاروان ایران در المپیک 2020 
که در روزهای اخیر جلسات مهمی در توکیو داشت گفت: برای دادن 
وایلد کارت اولویت IOC کشورهایی هستند که اصاًل در هیچ رشته 
ای نتوانستند کسب ســهمیه کنند. حتی هزینه های آن کشورها و 
برگزاری اردوی ورزشکاران آن ها را هم می دهد. ما هیچ وقت به این 
معنی وایلد کارت نگرفتیم. فقط شاید در برخی از رشته های خاص 
و در شرایط خاص به یک ورزشــکار وایلد کارت داده شده است. با 
این وضعیت اصاًل فکر نمی کنم در این دوره به ما وایلد کارت بدهند 
چون خودمان می توانیم سهمیه بگیریم. البته ممکن است در برخی 
از رشته ها به خاطر برابری زنان و مردان وایلد کارت به ما داده شود، 
مثل وزنه برداری که در این دوره می توانیم دو ســهمیه بانوان هم 

داشته باشیم.

مهلت سازمان لیگ برتر بسکتبال به تیم ها
ورزش: طبق تصمیم سازمان لیگ بسکتبال مسابقات لیگ برتر از 

نهم آبان ماه آغاز خواهد شد.
در جلسه هماهنگی لیگ برتر بســکتبال که نماینده ۱5 تیم حاضر 
بودند، تصمیم بر این شد که باشــگاه ها باید تا 9 شهریور 30 درصد 
ورودی مسابقات و تا 30 شــهریور 70 درصد باقیمانده را پرداخت 
کنند. فصل نقل و انتقاالت تا ۱5 مهر خواهد بود و قرعه کشی لیگ 

99-9۸ روز سه شنبه ۱۶ مهر برگزار می شود.
طبق تصمیم فدراسیون لیگ برتر از پنجشنبه 9 آبان آغاز می شود و 
هر تیم می تواند دو بازیکن خارجی در ترکیبش داشته باشد. تیم ها 
هم موظف هستند فهرست اولیه ۱0 بازیکن، سرمربی و سرپرست 

نیز باید تا 30 مهرماه به فدراسیون اعالم شود.
همچنین مسابقات از 22 بهمن تا ۶ اسفند به دلیل برگزاری بازی های 
ملی تعطیل خواهــد بود. حضور تیم ها در لیــگ منوط به پرداخت 

ورودی و تسویه بدهی های آن ها خواهد بود.

21 شهریور، زمان قرعه کشی 
لیگ های کشتی آزاد و فرنگی

ورزش: قرعه کشی لیگ های کشتی آزاد و فرنگی در سال 9۸ روز 2۱ 
شهریورماه برگزار خواهد شد.

در راستای برگزاری باشــکوه لیگ های برتر کشتی آزاد و فرنگی در 
سال 9۸ روابط عمومی سازمان لیگ کشــتی 2۱ شهریورماه را به 

عنوان زمان قرعه کشی این مسابقات اعالم کرد.
در همین راستا، تیم هایی که خواســتار حضور در لیگ های کشتی 
آزاد و فرنگی در سال 9۸ هستند، باید 30 میلیون تومان مبلغ ورودی 
را تا تاریخ ۱4 شهریورماه به حساب فدراسیون کشتی واریز و فیش 
آن را تحویل بخش امور مالی نمایند. کلیه تیم ها مکلف هستند مبلغ 
200 میلیون تومان چک تضمینی را به امور مالی فدراسیون کشتی 

تحویل دهند.
همچنین تیم های حاضر در قرعه کشی لیگ های کشتی آزاد و فرنگی 
باید تا تاریخ 27 شهریورماه کلیه قراردادها و مدارک مربیان و کشتی 
گیران خود را تحویل فدراسیون کشتی نمایند. طبق تصمیم گیری 
انجام شده، تیم های اول و دوم لیگ های کشتی در بخش آزاد و فرنگی 
جواز حضور در مسابقات جام باشگاه های جهان را کسب خواهند کرد.

تیم منتخب دو و میدانی به هند رسید
ورزش: تیم منتخب دوو میدانی ایران با ترکیب بهنام شیری )پرتاب 
دیسک(، مهدی پیرجهان )400متر بامانع(، حمیدرضا کیا )پرش سه 
گام( و سیدامیر زمان پور )۱500متر( و با مربیگری و سرپرستی ایوب 
دادروان برای حضور در تورنمنت بین المللی وارد هند شد. رقابت های 
بین المللی دو و میدانی در روزهای 5 تا ۸  شهریورماه برگزار می شود.

پنجی که در تکواندو تبدیل به چهار شد
ورزش: پس از پایان رقابت های بخش مردان که با برتری 4۸ بر 33 
نماینده کشورمان مقابل کره جنوبی حاصل شد، ملی پوشان کشورمان 
در جشن توزیع مدال ها عدد چهار را نشان دادند که به نظر می رسید 
منظور آن ها از این کار اشاره به تعداد قهرمانی های تکواندو ایران در 

تاریخ بیست و سه دوره رقابت های جام جهانی بوده است. 
واکنشــی که به نظر می رسد با اشتباه محاســباتی تعداد قهرمانی 
نمایندگان کشورمان همراه بوده است و آن ها به اشتباه به جای نشان 
دادن عدد پنج که تعداد قهرمانی های تکواندو ایران در این مسابقات 
است از عدد چهار استفاده کردند. در تاریخ بیست و سه دوره برگزاری 
مســابقات جام جهانی، تکواندو ایران در هفده دوره از این مسابقات 
حضور داشته است و موفق به کسب پنج عنوان قهرمانی، هشت عنوان 

نایب قهرمانی و یک عنوان سومی شده است.

به بهانه درخشش »آنسو فاتی« دومین بازیکن جوان تاریخ بارسا

جانشینطالیی»مسی«ازگینهمیآید

کالدرون:بازیباتراکتور
فینالاست 

کالدرون سرمربی آرژانتینی پرســپولیس متوجه 
اهمیت بازی با تراکتور شــده و اعالم کرد این یک 
بازی ۶ امتیازی میان دو تیم مدعی است. وی گفت: 
نخستین بازی تراکتور را دیدم. می دانم که بازیکنان 
جدیدی گرفته انــد که در این بــازی حضور دارند. 
من به تیمم کامال اطمینان دارم و به تمام حریفان 
احترام می گذارم ولی این دومین فینال ما اســت. 
برای بنده تمام بازی ها یک فینال است. فینال ما  یا 
باید مساوی باشد یا برد. شما می دانید تراکتوری ها 
سرمایه گذاری زیادی کرده اند و می خواهند قهرمان 
لیگ ایران شوند.آن ها هزینه زیادی برای این هدف 
انجام می دهند. ما قهرمان بودیم و دوباره می توانیم 

آن را تکرار کنیم. 
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فرهنگ و هنر

خبر

«بانوى سردار» حماسه اى شورانگيز 
از مبارزات دالور زن بختيارى

پس از توليد و پخش سريال خوب و تماشايى «بانوى عمارت» كه حال و 
هواى سريال سازى را در تلويزيون تغيير داد و كدورت هاى نشأت گرفته 
از تماشاى سريال هاى متوسط و ضعيف را براى مدتى از خاطر بينندگان 
سيما زدود، اين روزها يك مينى سريال خوش ساخت و با محتواى ديگر 
به نام «بانوى ســردار» لبخندى از رضايت بر چهره مخاطبان تلويزيون 

نشانده است.
«بانوى ســردار» روايت تصويرى و تلويزيونــى جذابى از يك كارگردان 
خوشــنام با كارنامه اى قابل اعتنا در توليد آثار خوب هنرى و سينمايى 
اســت. پرويز شيخ طادى در درام اجتماعى، تاريخى و خانوادگى «بانوى 
سردار» راوى هنرمندانه بخشــى از تاريخ معاصر كشور و نقش و سهم 
ايــل غيور بختيارى و به ويژه يــك زن دالور به نام بى بى مريم، ملقب 
به ســردار مريم در مبارزه با قجر و ظل السطان قجرى و استعمارگران 

انگليسى است.
بازى هاى خوب و درســت هدايت شده، وفادارى در بازنمايى رخدادهاى 
تاريخى و تســلط بر تصوير و صحنه و فضاسازى هاى تماشايى؛ تعريف 
ملموس داســتان دراماتيزه شده و شــورانگيز زندگى و مبارزات بى بى 
مريم در مديومى  فراتر از قالب هاى تصويرســازى تلويزيونى در بسترى 
از مناسبات واقع گراى اجتماعى، تاريخى و سياسى، كارگردانى حرفه اى، 
موســيقى و آواى خوش و پردازش مقبــول موضوع هاى قومى و ملى، از 

سريال «بانوى سردار» يك اثر ملى و حماسى ساخته است.
گرچه پرويز شــيخ طادى در «بانوى ســردار» به دليل تنوع ســوژه ها، 
رويدادها و حوادث تاريخى و خانوادگى و سياســى مى توانست با خلق 
داســتانك هاى فرعى اين ســريال را از 12 قسمت به يك مجموعه 30 
قسمتى برساند، ولى با پرهيز از حاشــيه پردازى، توان هنرى خود را به 
بازگويى و بازسازى داستان محورى سريال و قصه پرتب وتاب مريم، بانوى 
سردار معطوف ساخته تا سريالى محكم، قوى، جذاب و تأثيرگذار بسازد 

كه در كل به توفيق هم رسيده است.
نكته قابل تأملى كه در نگارش فيلم نامه ها و توليد اغلب آثار تاريخى و از 
جمله «بانوى سردار» روى آن مكث الزم صورت نگرفته و نمى گيرد، اين 
است كه آدم هاى آن ها شيك و وزين و در حد افراد تحصيلكرده امروزى 
سخن مى گويند و شعار مى دهند. نويسندگان اين نوع كارها از ياد مى برند 
كه كاراكترهاى سريال ها و فيلم هاى تاريخى، اشخاصى با دانش، بينش، 
فرهنگ و ادبيات خاص شرايط تاريخى و اجتماعى جامعه خود هستند و 
فيلم نامه نويسان بايد با رعايت ادبيات دوره اى كه شخصيت هاى قصه در 
آن زندگى مى كنند، براى آن ها ديالوگ بنويســند و خود به جاى آن ها 
نينديشــند و ديالوگ نگويند. با اين همه امتيازات و ويژگى هاى مثبت، 
ســاخته شيخ طادى توانسته است «بانوى ســردار» را به يك مجموعه 
ديدنى و بــه يادماندنى تبديل كند. «بانوى ســردار» امتيازى ديگر در 

كارنامه هنرى پرويز شيخ طادى است.

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نيك   امروز در 
تقويم ملى روز خانواده است. به همين مناسبت 
ســؤال هايى در حوزه فرهنگ بــه ذهن متبادر 
مى شود مانند اين كه تصوير خانواده در سينماى 
ايران چقدر با واقعيت منطبق است؟ خانواده ايرانى 
به چه ميزان خودش را بر پرده نمايش مشاهده 
كــرده و تا چه اندازه مى تواند با شــخصيت هاى 
داستان همذات پندارى كند؟ اين شخصيت ها تا 
چه ميزان موفق بوده اند تا نمايشگر سبك زندگى 
خانواده ايرانى باشند و دغدغه ها و مشكالت او را 
بيان كنند؟ اين پرسش ها و پرسش هايى مانند اين 
از آنجا اهميت مى يابند كه به گفته كارشناسان اگر 
رسانه، چهره نادرستى از خانواده به نمايش بگذارد 
كه با واقعيت هاى موجــود در جامعه هماهنگ 
نباشــد، مخاطــب در پذيرش آن با مشــكالت 
بسيارى روبه رو خواهد شد. به همين خاطر الزم 
است كه سازندگان اين آثار ابتدا با تعريف درستى 
از خانواده و كاركردهايش آشــنا شوند. در كشور 
ما، دو بخش ســنتى و مــدرن در كنار يكديگر 
ديده مى شــوند، در حالى كه شــهرهاى بزرگ 
شــكل جديد خانواده را تجربه مى كنند، ولى در 
روستاها و شهرهاى كوچك، نظام سنتى خانواده 
همچنان قدرتمند است. به گفته كارشناسان اغلب 
فيلم ســازان ما با اين دونوع خانواده به خصوص 
خانواده ســنتى آشنا نبوده و با الگوبردارى از آثار 
سينماى جهان، تصوير مخدوشى از خانواده ايرانى 

را بر پرده سينما ترسيم كرده اند. 
مستغـاثى،  سعـيـــد 
روزنامه نــگار و منتقــد 
سينمايى در مورد تصوير 
سينماى ايران از خانواده 
ايرانى اظهار داشــت: ما 
خانواده اى  كم  بســيار 

ايرانى را به واقع در سينما و همچنين در تلويزيون 
و رســانه مى بينيــم. در حقيقــت تصويرى كه 
رسانه هاى ما از خانواده ايرانى نمايش مى دهند، 
بســيار مخدوش، محدود و در سطح سريال هاى 
شــبكه هاى ماهواره اى اســت. خانواده ها در اين 
رسانه ها اغلب از هم پاشــيده، ناقص و بى ريشه 
هســتند. بيشــتر يا پدر در خانواده وجود ندارد 
يا مادر نيســت. پدرهايى كه به تصوير كشــيده 
مى شوند، يا منفعل هستند يا به شكل يك هيوال 
به نمايش درمى آيند. وى افزود: اين گونه نيست 
كه تنها سينما درگير اين مسئله و تلويزيون از اين 

موضوع مبرا باشد. 

  سوژه پدر مورد هجوم قرار گرفته است
اين منتقد سينما با اشاره به نقش پدر در فيلم هاى 
سينمايى و آثار تلويزيونى بيان داشت: اگر به اين 
محصوالت توجه كنيد، متوجه مى شويد كه اتفاقاً 
روى نقش پدر خيلى هم زوم هســتند. پدرها در 
اين محصوالت اغلب بى مسئوليت و منفعل تصوير 
شده اند. اين موضوع را مى توانيد حتى دراستندآپ 
كمدى ها هم دنبال كنيد، اين ســوژه پدرهست 
كه هميشه اغلب مورد تهاجم قرار مى گيرد . اين 
هجمه در شــوها و برنامه هاى نمايشى هم وجود 
دارد. درحالى كه پدر ستون خانواده ايرانى است 
اما همواره پدر زده مى شــود و به شــكل آدمى 
پست در ســطح هيوال كه ضدخانواده است، به 
تصوير كشيده مى شود. در اين سال ها در بين آثار 
سينمايى نمونه هاى اندكى را مى توان يافت كه به 

نقش پدر در جايگاه مطلوبش پرداخته اند.

مستغاثى علت رواج اين پديده را حاكميت تفكر 
غرب زده در بين سازندگان آثار دانست و عنوان 
كــرد: تفكر ســكوالر از ابتداى شــكل گيرى در 
رسانه هاى ما وجود داشته و انقالب هم نتوانسته 
ايــن تفكر را پاك كند. در يكى دو دهه اخير هم 
به دليل حضور چشــمگير شبكه هاى ماهواره اى 
و شــبكه هاى اجتماعى اين روند شــدت گرفته 
است. وى در ادامه با اشــاره به نقش رسانه هاى 
غربى افــزود: القاى ســبك زندگــى غربى در 
ســينماى جهان بسيار مهم است. براساس آنچه 
در اســناد افشا شده  ســازمان اطالعات مركزى 
آمريكا (CIA) در شصتمين سالگرد اين سازمان 
آمده است، ســينماى آمريكا بايد سبك زندگى 
آمريكايــى يعنــى «lifestyle» و ايدئولــوژى 
آمريكايى را به دنيا القا كند و مردم را به شــكل 
اميال خود درآورد. اين دســتورعمل كه 60 سال 
پيش از طرف سازمان هاى اطالعاتى آمريكا براى 
سينماى آمريكا صادر شده است امروز در بسيارى 
از كشورها رواج دارد و سينماى ما هم متأسفانه 
تحت تأثير اين نفوذ و القاســت. آنچه اين افراد 
به تصوير مى كشــند نشانگر سبك زندگى غربى 
است،خانواده ناقص، خانواده هايى از هم گسسته، 
يك فرزنــد با يك پدر يا مــادر به تنهايى همه 
نماينده آن سبك زندگى هستند، جالب اين است 
كه درآمريكا تصوير خانواده ها در ســينما بهتر از 
اين است و ما خانواده هاى كامل ترى را مشاهده 
مى كنيم اما متأسفانه فيلمساز ما همچنان تحت 
تأثير آن تفكر اســت. اين نوع تفكر، القاى تفكر 
سكوالر است كه مربوط به االن هم نيست و اين 
جريان همچنان كه گفته شد از 180 سال پيش 
و با ورود فراماســونرى و در دوران قاجار در ايران 
آغاز شده، در دوران پهلوى شدت گرفته و در زمان 
ما همچنان آثارش موجود است. اگر چه گروهى 
از مديران، فيلم سازان و برنامه سازان متعهد سعى 
كردنــد خالف اين جريان حركــت كنند و تگ 
مضراب هايى هم نواخته اند اما تالش هايشــان به 
شــكل يك جريان در حوزه رسانه شكل نگرفته 

است. 

  فيلم سازان ما در بين مردم نيستند
اين محقق در پاســخ به اين نقد كه مدعى  است 
تصويرخانواده هاى از هم گسسته و موج مضمون 
خيانت درسينما برگرفته از واقعيت هاى جامعه 
اســت، عنوان كرد: در اينجا بايد پرســيد: كدام 
جامعه ؟ اگر منظور جامعه پيرامون فيلم ســازان 
است، ممكن اســت اين گونه باشد چون يكى از 
همين فيلم سازان به اصطالح اجتماعى چند سال 
پيش بيان كرد كــه ما هرچه به اطراف خودمان 
نــگاه مى كنيــم، خيانت مى بينيــم. اگر مالك 
آدم هاى اطرافشــان است، ممكن است اين طور 
باشد! اما پرسش اينجاست كه آيا در همه اجتماع 
ما از شهرســتان ها تا روستاهاى كوچك و همه 
سبك هاى خانواده مان شــرايط به همين شكل 
اســت؟ آيا همه اعضاى خانواده هــاى ما درحال 
مهاجرت يا خيانت هستند؟ پدرها همگى ناقص 
و درمانده هستند؟ اين گونه نيست. متأسفانه نگاه 
فيلم سازان و برنامه ســازان ما از نوك بينى شان 
فراتر نمى رود و اغلب تحت تأثير رسانه هاى بيگانه 
هســتند و تحت تأثير آن ها قضاوت مى كنند و 
در جامعه و بين مردم حضــور ندارند و به قولى 
از ميدان ونك پايين تر نمى آيند. به همين خاطر 
محتمل است كه در گعده هاى آن ها كه متعلق به 
طبقه متوســط رو به باالست و از گذشته تمايل 
به زندگى غربى داشته است، اين چنين روابطى 
باشد. نمى شود اسم اين را گذاشت خانواده ايرانى 
و نشــانگر اجتماعى ايرانى دانســت و براساس 
آن سينماى ايران را شــكل داد.  اين منتقد در 
خصوص ساز و كار ورود مؤلفه هاى سبك زندگى 

ايرانى اسالمى به آثار سينمايى و سريال ها عنوان 
كرد: براى نمايش ســبك زندگى ايرانى اسالمى 
نياز است كه ســينماى مردمى شكل بگيرد. به 
طور مثال جشــنواره عمار فعاليت هايى دارد كه 
از درون آن فعاليت هــا آثارى بيرون مى آيند كه 
از بين مردم اســت و براى هميــن مردم هم به 
نمايش گذاشته مى شــوند. سينماى ما در حال 
حاضــر بيش از 3 ،4درصد مخاطب ندارد. امروزه 
از 75 يا 76 ميليون جمعيــت ايران، حدود 73 
ميليون نفر مخاطب اين سينما نيستند؛ به اين 
خاطر كه خودشان را در اين سينما نمى بينند و در 
نتيجه مخاطبش هم نيستند. سينمايى مى تواند 
مخاطب مردم باشــد كه از بين مردم، از همين 
كوچه و خيابان ها بيرون بيايد و درد مردم را بگويد 
و دغدغه ها و دلمشغولى هايش را بيان كند، نه درد 
دل و دلمشغولى هاى يك عده خاص! سينما بايد 
نمايشگر باورها و تاريخ چند هزارساله ما باشد. وى 
با اشاره به نمايش اندك فراز و نشيب هاى تاريخ 
معاصر ايران در ســينما، عنوان كرد: مردم ما در 
دهه هاى اخير فراز و نشيب هاى بسيارى را تجربه 
كرده اند. انقالب، جنگ، ترورها و مسائل هسته اى 
و در سال هاى اخير مدافعان حرم به تعداد انگشت 
شمار در فيلم ها و سريال هاى ما به تصوير كشيده 
شده اند. ما بايد اتفاق هاى اجتماعى و بحران ها را 
در اين آثار ببينيم. به طور مثال ســيل مى آيد و 
مردم براى امدادرسانى جمع مى شوند يا جمعيت 
عظيمى كه در راهپيمايــى اربعين حضور پيدا 
مى كنند. اما شــما نشــانى از اين ها در سينماى 
ما نمى بينيد. انگار ســينماگران ما در كره ماه به 
ســر مى برند و اين اتفاقات در كره مريخ مى افتد. 
وى با اشــاره به رويكرد متفاوت سينما جهان به 
طور مثال سينماى آمريكا در اين خصوص بيان 
كرد: اين درحالى است كه با نگاهى به سينماى 
آمريكا متوجه مى شــويد، آن ها هيچ ســوژه اى 
را از دســت نمى دهند. يك واقع از زير دســت 
آن ها درنمى رود. يك فراز تاريخى و شــخصيت 
تاريخــى را فراموش نمى كنند. ده هــا فيلم در 
مورد رئيس جمهورهايشان ساخته اند اما اين در 

سينماى ما كمرنگ است. بزنگاه هاى تاريخى ما 
در كجا به تصوير كشيده شده اند؟! انگار همه چيز 
زيرورو هم بشــود آن ها بازهم به سراغ سوژه هاى 
آپارتمانى خودشان مى روند و سه چهار نفر را دور 
خودشــان جمع مى كنند كه اين به آن خيانت 
مى كند و اين توى گوش آن مى زند و همه چيز 
پر از گريه ، فغان، ضجه و بدبختى است كه هيچ 
ارتباطى نه به ايران دارد و نه به ســينما! وى در 
پايان خاطر نشان كرد: فيلم هايى نيز وجود داشته 
و دارد كه براساس تالش و تعهد سازندگانشان به 
قهرمان هاى ملى و درد مردم پرداخته است و بايد 
از اين افراد ممنون بود و دست آن ها را بوسيد، اما 
بحث ما در مورد كليت و جريان اصلى سينماست.

  فيلم هاى گيشه پسند عرصه را از دست 
فيلم هاى اصلى گرفته اند

ابــهـــرى،  مجــــيد 
اجتماعى  آسيب شناس 
رفتارشناس نيز با اشاره 
به عدم پرداخت به روابط 
عاطفــى خانواده هــاى 
ســينما،  در  ايرانــى 

اظهار داشــت: ســينماى ايران در حوزه خانواده 
به خصــوص در نمايش داســتان هاى عاطفى و 
خانوادگى بســيار ضعيــف و داراى آثار ناچيزى 
اســت. اين درحالى است كه اين سينما در زمان 
نمايش اختالفات خانوادگى و مشكالت عاطفى 
آثار خوبى عرضه كرده اما وابستگى هاى عاطفى 
و روابط احساسى به هيچ عنوان در سينماى ايران 
به درستى نمايش داده نمى شود. اين به اين خاطر 
است كه اگر مادرى زمين بخورد شوهر يا پسرش 
نمى تواننــد او را از زمين بلند كنند و به همين 
شكل مى توان در مورد مسائل مختلف اظهارنظر 
نمود. اين در حالى است كه اين مشكل به آسانى 
قابل حل است، به طور مثال اينجانب سال ها قبل 
براى حل اين مشكل و به تصوير كشيدن روابط 
عاطفى از هنرپيشه هايى كه از نظر شرعى محرم 
هستند، استفاده كردم. اين جامعه شناس با اشاره 
به نقش ســينما پس از بازنمايى آسيب ها اظهار 
داشت: سينما مى  تواند به عنوان يكى از هنرهاى 
اصلى جامعه تنها به بازنمايى آســيب ها بسنده 
نكند و جدا از راهكار، در نقش پيشــگيرنده هم 
ظاهر شود و راه هاى مقابله با آسيب ها را به جامعه 
ارائه دهد. وى در ادامه با اشاره به فيلم هاى روى 
پرده اذعان داشت: متأسفانه فيلم هاى گيشه پسند 
عرصه را از دست فيلم هاى اصلى گرفته اند و امروز 

بيشتر سازندگان به گيشه توجه دارند تا سوژه! 
وى با اشاره به خلق كليشه هاى سينمايى از روابط، 
شخصيت ها و موقعيت ها اظهار داشت: در اينكه 
كليشه هاى سينمايى اثر مستقيم بر ذهن مخاطب 
دارد، هيچ شكى نيست؛ بنابراين دست اندركاران 
هنر سينما بايد از عرصه شخصيت هاى كليشه اى 
يا بزرگنمايى آن ها خــوددارى كنند تا جامعه با 
واقعيت هاى موجود آشــنا شده و تصوير حقيقى 

خودش را روى پرده سينما مشاهده كند. 
ابهرى در پايان درباره ســازوكار نمايش ســبك 
زندگى اســالمى ايرانى در ســينما و سريال ها 
گفت: اول بايد ســينماگران سبك زندگى اصيل 
اسالمى  ايرانى را بشناسند، سپس مهارت هاى الزم 
را براى به تصوير كشيدن آن ها كسب كرده و آنگاه 
بدون ترس و واهمه از خوارج فرهنگى، اين سبك 

را در آثار خود عرضه نمايند. 

برش

آثار  بين  در  سال ها  اين  در 
را  اندكى  نمونه هاى  سينمايى 
مى توان يافت كه به نقش پدر در 

جايگاه مطلوبش پرداخته اند

يادداشت

جبار آذين/ منتقد سينما و تلويزيون
annota�on@qudsonline.ir

به انگيزه افتتاح يك كافه كتاب و حضور پررنگ سلبريتى ها در مراسم افتتاحيه

هياهو براى هيچ 
 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان ورود ســلبريتى ها به 
حــوزه كتاب پديده جديدى نيســت.  نمونه هاى موفقى در 
اين باره وجود داشــته است. كســانى همچون ناصر تقوايى، 
ابراهيم گلستان، عباس كيارســتمى و...  نمونه اى از كسانى 
بودند كه هم دســتى بر قلم  و هم قدمى  در عرصه ســينما 
داشته اند. با اين  حال، نمونه هايى كه بيشتر در دو دهه اخير 
به اين امر پرداخته اند، كمتر موفق شــده اند و تنها در چاپ 

اول وامانده اند و يا حتى مورد تمسخر نيز واقع  شده اند.
آن زمان هنوز فضاى مجازى به اين شكل گسترش پيدا نكرده بود 
و «نوشتن»، «نويسندگى» و «تأليف» همچنان با انديشه ورزى و 
تفكر همراهى  داشت اما در چند  سال اخير اين مرزها هم برداشته 
شده و «نوشتن» به قدرى قابل دسترس شده كه ديگر در سيطره 

گروه يا جريان خاصى نيست. 
اما گاهى چيزهايى مى بينيم و مى خوانيم كه متوجه مى شــويم 
حضور سلبريتى ها در ادبيات فقط منوط به انتشار كتاب نيست. 
ناشــران از هر فرصتى استفاده مى كنند تا فضايى ايجاد كنند و 
با قرار دادن سلبريتى ها ميان مردم، براى خودشان كسب اعتبار 
كنند؛ اعتبارى كه بايد با حضور شاعر و نويسنده ايجاد شود و نه 

شاعرنماها و نويسنده نماها. 
چند روز پيش مراســم افتتاح يك كافه كتاب در تهران برگزار 
شــد اما در اين مراسم پررنگ و لعاب مدعوين و سخنرانان همه 
بازيگران سينما بودند و مترجمان و مؤلفان كتاب جايى در افتتاح 

يك كافه كتاب نداشتند! 

  وقتى پاى نقد به ميان بيايد
داريوش مهرجويى، مسعود كيميايى، عادل فردوسى پور، بهاره 
رهنما، ليال اوتادى، شيال خداداد، ترانه عليدوستى، نيكى كريمى، 
مرجان شــير محمدى، فالمك جنيدى، رضا كيانيان، بهنوش 
بختيارى، افسانه بايگان، رامين ناصر نصير، اميرآقايى، الهام پاوه 
نژاد، انديشــه فوالدوند ، صابر ابر، شــايان مصلح و... چهره هايى 
هستند كه در زمينه ترجمه، شعر يا داستان طبع آزمايى كرده اند 
و با انتشــار آثارشان وارد دنياى ادبيات شده اند. برخى از اين آثار 
داراى ارزش هاى ادبى غيرقابل كتمانى است اما بسيارى از آثار اين 
افراد  اگر به پاى ميز نقد و بررسى كشانده شوند، قطعاً از آزمون 
داورى نقد ادبى رد نخواهند شد چون از جنبه هاى ادبى برخوردار 
نيستند و مى توان گفت فقط براى فالوور هاى اينستاگرام نوشته و 
تبليغ مى شود كه در نهايت هم با چند سلفى و امضاى كتاب در 
مراسم رونمايى هياهو مى خوابد. البته در اين ميان هنرمندانى هم 
بوده اند كه حضور موفقى در عرصه ادبيات داشته اند. ترجمه هاى 
ترانه عليدوستى، عادل فردوســى پور، فالمك جنيدى و شيال 
خداداد جزو ترجمه هاى قابل تأمل بوده اند و يا تجارب نويسندگى 
مسعود كيميايى و مرجان شير محمدى و شعر و ترانه هاى انديشه 
فوالدوند. اما نگاه كلى به حضور هنرمندان در عرصه ادبيات نشان 
داده ، دغدغه فرهنگى و دعوت مردم به كتاب و انتشــار كتاب از 
ســوى آن ها كه بعضاً دليل ورود سلبريتى ها به ادبيات بوده، نه 
ميزان سرانه مطالعه را باال برده و نه توانسته اثرى خلق كند كه در 
ادبيات ايران ماندگار باشد و منجر به گرم شدن فضاى ادبى دو دهه 

اخير باشد. نتيجه پرهياهوى اين آثار فقط  سودآورى ناشر و كسب 
اندك اعتبار ادبى براى خالق آن بوده است.  از طرفى قيمت  باالى 
بعضى از اين كتاب ها نشان مى دهد ناشر با عنوان سلبريتى وارد 
بيزينس و پروسه اى شده كه ديگر هنر نيست، بلكه سوءاستفاده از 
موقعيت شهرت سلبريتى هاست.  كتاب اخير صابر ابر با عنوان «تا 
هفت خانه آن ورتر» كه خريدار مى تواند رنگ جلد آن را از ميان 
6 رنگ مشخص سفارش دهد، نشان مى دهد مرزهاى ادبيات تا 
كجا جابه جا شده است. «تا هفت خانه آن َورتر» يك كتاب دوزبانه 
فارسى و انگليسى و يك نمايشگاه تجسمى  شامل مجموعه اى از 
وسايل چندساله آشپزخانه هاى مادران ايرانى كه با هنر هنرمندان 
معاصر ايرانى ادغام شده است. ابر با نوشتن اين كتاب و انتشار آن، 
دست به نوشتن يك كتاب مستند تحقيقى زده كه بايد براى اين 
تحقيق آقاى بازيگر به او آفرين گفت. اما مســئله وقتى دردناك 
مى شود كه متوجه مى شويم كتابى كه آقاى بازيگر به انگيزه حفظ 
ميراث بومى  نوشته با قيمت 3 ميليون ريال راهى بازار نشر شده 
اســت يعنى معادل خريد پنج ، 6 رمان برتر دنيا مانند «جزء از 
كل» اثر «اســتيو تولتز».  نظير فعاليت ادبى صابر ابر در جاهاى 

ديگر دنيا هم انجام شده است مثالً كتاب «داستان هاى ماشين 
تحرير» تام هنكــس، بازيگر و كارگردان مطرح آمريكايى كه در 
طول دو سال به نقاط مختلف آمريكا سفر كرد و تجربيات خود 
را در قالب داســتان نوشــت و با اين اثر و ترجمه هاى متعدد آن 
موجب گسترش جهانى فرهنگ آمريكا شد. البته تعداد اين افراد 
در دنياى غرب كم نيست و به نام  هاى ديگرى مثل دانيكا مك كلر 
و جنيفر گرانت مى توان اشاره كرد اما بايد به اين نكته توجه كنيم 
كه اين افراد با انتشار اين كتاب ها به دنبال درآمدزايى نبوده اند؛ 
چرا كه اگر چنين تصميمى  داشتند كتابشان را مانند نمونه هاى 
داخلى با قيمتى عجيب و غريب بــه بازار عرضه مى كردند.   به 
هر حال نمى توان به سلبريتى ها گفت: «ننويسيد!» اما مى توان 
به مردم گفت: «نخريد!». به قول اســداهللا امرايى، مترجم پركار 
كشورمان«ســزاى كتاب بد، نخريدن اســت. هركسى حق دارد 
كتابش را منتشر كند و يا آثارى را توليد كند... اگر كتاب از نظر 
برخى كيفيت پايينى دارد يا بد است، نخرند و نخوانند. طبيعى 
است كه ناشر هم از ديد اقتصادى وقتى كتابى مورد استقبال قرار 

نگيرد و يا فروش نرود، به انتشار آن ادامه نمى دهد».

فرهنگ و هنر: در اختتاميه نخســتين جايزه ادبى 
شهيد اندرزگو كه در تاالر سوره حوزه هنرى برگزار شد، 
در بخش داستان بلند و رمان بزرگسال، كتاب «اوسنه 
گوهرشاد» به قلم ســعيد تشكرى از انتشارات به نشر 
توانســت مقام نخست جايزه ادبى شهيد اندرزگو را به 
دست آورد. نخستين دوره جايزه ادبى «شهيد سيدعلى 
اندرزگو» با محوريت مبارزه ادبى با تحريف تاريخ معاصر 
و همچنين بيان حقايق و روشنگرى درباره رژيم پهلوى 
در سه گروه داســتان بلند و رمان بزرگسال، داستان 
كودك و نوجوان و روايت تاريخ برگزار شد كه از ميان 
475 اثر ارسالى به دبيرخانه جشنواره، تعداد 235 اثر 
مرتبط در اختيار داوران قرار گرفت. در بخش «داستان 
بلند و رمان بزرگســال» 56 اثر، در بخش «داســتان 

كــودك و نوجوان» 47 اثر و در بخش «روايت تاريخ» 
132 اثــر مورد ارزيابى قرار گرفت و در نهايت پنج اثر 
در اين سه بخش به  عنوان برگزيده معرفى شدند. در 
ميان 6 نامزد حوزه «داســتان بلند و رمان بزرگسال» 
اثر «اوسنه گوهرشاد» از انتشارات به نشر در نخستين 
حضور جدى خود در يك جشــنواره ادبى و همچنين 
كتاب «عاشــقى به ســبك ون گوك» از انتشــارات 

شهرستان ادب به مقام برتر دست پيدا كردند.
سعيد تشــكرى از نويسندگان برجسته و پيشكسوت 
مشهدى كه تاكنون40 اثر به قلم وى منتشر شده است 
در «اوسنه گوهرشاد» داستانى نو و  مبتنى بر حقيقت و 
متمايل به فانتزى را روايت مى كند، جايى كه گوهرشاد 
بيگم بعد از هزار سال به مكانى مى آيد كه خود ساخته 

اســت و حاال با ملكه اى روبه رو مى شود، تا آنچه را كه 
او ساخته، يعنى مسجد گوهرشاد، قرار است ويران شود 
و اين آغاز رمان فانتزى است. تشكرى در تازه ترين اثر 
خود كه توسط به نشر به چاپ رسيده است قيام خونين 
مردم در مسجد گوهرشاد و زندگى گوهرشاد بيگم در 
دوره تيموريان را در قالب رمانك فانتزى در سال 1314 
هجرى خورشيدى در قالب تعدادى داستان كوتاه به هم 
پيوسته به تصوير مى كشد. گفتنى است، طى مراسمى 
در هفتاد و يكمين نشســت عصرانه داستان نويسان 
رضوى در سه شنبه هاى به نشر كه پنجم شهريور ماه 
در فروشگاه مركزى كتاب و محصوالت فرهنگى به نشر 
در مشهد برگزار مى شود، جايزه ادبى شهيد اندرزگو به 

سعيد تشكرى اهدا خواهد شد.

اثر «سعيد تشكرى» از ميان 
56 داستان بلند برگزيده شد

جايزه بهترين رمان
براى انتشارات «به نشر»

در جشنواره 
شهيد  اندرزگو

ادبيات

گزارش

تصوير خانواده ايرانى در سينماى ملى چگونه است؟

حمله به ستون خانواده روى پرده نقره اى

برزو نيك نژاد با «قصه هاى كاميون»
 به شبكه دو مى آيد

گروه  روابط عمومى شبكه دو: 
فيلم و سريال شــبكه دو سيما 
براى نوروز 99 سريال «قصه هاى 
كاميون» بــه كارگردانــى برزو 
نيك نژاد را بــراى مخاطبان اين 

شبكه در نظر گرفته است.
اين سريال 30 قسمتى به تهيه كنندگى ابراهيم آرزو و شهرام دانش پور در 

مرحله پيش توليد است و به زودى در تهران كليد خواهد خورد.
«قصه هاى كاميون» را شهروز شكورزاده و برزو نيك نژاد نگاشته اند و در 
خالصه داســتان آن آمده: «نادر پيشكسوت فوتبال مدتى است كه روى 
كاميون باربرى دوستش كار مى كند. صابر، وحيد و اشكان سه دانشجويى 
هستند كه به دليل مشكالتى توســط صاحبخانه اثاثيه شان به خيابان 
ريخته شــده است. نادر و دانشجوها با هم آشنا مى شوند كه اين آشنايى 

زمينه ساز اتفاقات مختلفى در روند داستان مى شود».

«مسخره باز»، «پيلوت» و «شكستن همزمان 
بيست استخوان» به زودى روى پرده

 در تازه تريــن جلســه 
سينما،  صنفى  شوراى 
قرارداد اكران سه فيلم سينمايى 

بسته شد.
 براين اســاس فيلم ســينمايى 
ابراهيميان،  ابراهيــم  «پيلوت» 

فيلم «مســخره باز» همايون غنى زاده و فيلم «شكستن همزمان بيست 
استخوان» ساخته برادران محمودى به زودى به نمايش درخواهند آمد.

قرارداد «پيلوت» در گروه سينمايى زندگى بعد از فيلم «قسم» ثبت شد. 
جواد عزتى، حميدرضا آذرنگ ، سعيدآقاخانى، پريوش نظريه و با معرفى 
بهدخت وليان بازيگران اصلى «پيلوت» را تشــكيل مى دهند و بانيپال 
شومون، گيلدا ويشكا، صفر محمدى و على جعفرى از ديگر بازيگران فيلم 

هستند.
همچنين قرارداد فيلم «مسخره باز» همايون غنى زاده در گروه آستارا و 
پس از فيلم «شاه كش» به ثبت رسيد. اين فيلم نخستين اثر سينمايى 
همايون غنى زاده  است كه در بخش سوداى سيمرغ سى و هفتمين دوره 
جشنواره فيلم فجر حضور داشت و توانست چهار جايزه از جمله سيمرغ 
بلورين بهترين فيلم سينمايى بخش نگاه نو و سيمرغ بلورين فيلم هاى هنر 

و تجربه را كسب كند.
على نصيريان، هديه تهرانى، رضا كيانيان، صابر ابر، بابك حميديان و... از 

بازيگران اين فيلم سينمايى هستند.
همچنين قرارداد فيلم «شكســتن همزمان بيست اســتخوان» برادران 
محمودى براى 20 شهريور در گروه آزاد ثبت شد. محسن تنابنده، فرشته 
حسينى، سعيد چنگيزيان و مجتبى پيرزاده از بازيگران اين فيلم سينمايى 

هستند.
همچنين فيلم ســينمايى «چاقى» به كارگردانى رامــا قويدل در گروه 
ايران، «برمودا» رهبر قنبرى در گروه آســتارا و «صداى منو مى شنويد» 
صادق پروين آشتيانى در گروه فرهنگ از چهارشنبه هفته جارى ششم 
شهريورماه اكران مى شوند و ديگر فيلم هاى روى پرده همچنان به اكران 

خود ادامه خواهند داد.
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