
سم مضاعف
پس از داغ شدن شایعاتی در شبکه های 
اجتماعی در زمینه مذاکره مجدد با آمریکا 
که در نهایت منجر به تکذیب آن شــد، 
پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر 
آثــار رهبر انقالب، پوســتری را با عنوان 
»ســم مضاعف« درباره مذاکره با آمریکا 
منتشــر کرد. پس از این اقدام، کاربران 
فضای مجازی هشتگ #سم_مضاعف را در توییتر فارسی داغ کردند. در ادامه 
نمونه هایی از پیام های منتشــر شده توسط کاربران را می خوانید: »آزموده را 
آزمودن خطاست، توی چاه نرویم... اصالً سر میز مذاکره هم بریم دیگه چیزی 

جز موشک بالستیک مونده که بخوایم بدیم؟«

من بودم بیشتر می ماندم
خبر آزادی محمدعلی نجفی یک بار دیگر 
سوژه طنز توییتر فارسی شده است. چند 
نمونه از  توییت هایی را که کاربران منتشر 
کرده اند، می  خوانید: »ولی من جای نجفی 
بودم، شــده واسه عادی جلوه دادن قضیه 
به شکل داوطلبانه یکم بیشتر می موندم 
زندان... نجفی اآلن زیر لب داره می گه: بد 
زمونه ای شده آدم دیگه زنشم نمی تونه بکشه... من دیگه می ترسم برم حموم 

از وقتی نجفی آزاد شده«.

معلم خوب را پیدا کنید
علی ضیا، مجــری برنامه »فرمول یک« 
کــه معموالً قهرمان هــای مردمی را به 
برنامه اش دعــوت می کند، ایــن بار با 
انتشار تصویری از یک معلم در سیستان 
و بلوچســتان، از مردم خواسته در پیدا 
کــردن این معلم به او کمک کنند. ضیا 
در اینســتاگرام نوشته است: »یک معلم 
از شهرســتان سوران در استان سیســتان و بلوچستان با نصب مخزن بر 
ماشین شــخصی خود و با هزینه شخصی، همه روزه به آبیاری درختان و 
بوته های بولوارهای شهر می پردازد. این معلم خوب را پیدا کنید و به صفحه 

فرمول یک پیام دهید«.

لیست را فقط به فاضل ندادم
پس از ماجــرای پناهندگی امیرفاضل 
توحید به ســوئد، برخی از رســانه ها، 
کریمی قدوســی را برای قــرار دادن 
فهرســت دوتابعیتی هــا در اختیار این 
خبرنگار، زیر فشــار گذاشتند. قدوسی 
هم در واکنش به این فشار ها در توییتر 
نوشــت :»در ادامه خــط دروغ پردازی 
رسانه های معاند و ضدانقالب، نوشتند که لیست دو تابعیتی ها را فقط در 
اختیار یک خبرنگار پارلمانی گذاشــتم. حقیقت آن است پس از تقاضای 
جمعی از خبرنگاران برای گرفتن لیســت، از راهرو مجلس تا اتاق تکثیر 
رفتم و پس از کپی هفت ســری، لیست را بین خبرنگاران توزیع کردم. 
عالوه بر خبرنگار موج، خبرنگاران فارس، مهر، خانه ملت، ســایت الف و 

باشگاه خبرنگاران جوان هم آن را همزمان گرفتند«.

 مجید تربت زاده ظاهر ماجرا خیلی شیک، ترتمیز 
و مــدرن بود؛ بــا رگه های پررنگی از روشــنفکری 
افراطــی دهه40. بحــث هنر، فرهنــگ، ارتباطات 
فرهنگی، آشــنایی با فرهنگ و هنــر ملل مختلف 
جهان و مقوالتی از ایــن قبیل هم در واقع عناوین 
دهن پرکنــی بودند کــه زیر پرچم »جشــن هنر« 
قرار بود دهــان مخالفان را ببندنــد؛ مخالفانی که 
می ترسیدند حرف هایشــان کهنه پرستی و مخالفت 
با هنر تلقی شود. این ها اما نمی توانست کسی چون 
امام )ره( را به ســکوت وادار کند. 7 شــهریور سال 
1356، خیلی ها در حســینیه »انصاری« شهر نجف 
شنیدند که امام)ره( موقع حرف زدن درباره اسالم و 
سیاست، یکباره از ماجرای جشن هنر شیراز سخن 
به میــان آوردند که می گفتند صحنه هایی از تجاوز 
و همبستر شدن یک زن و مرد در آن به نمایش در 
آمده است. امام)ره( پس از انتقاد از چنین جشنی، 
اضافه کردند: »... اینکه شــما بروید توی مسجدتان 
و هر چــه می خواهید دعا کنید، هر چه می خواهید 
قرآن بخوانید، حکومت ها به شــما کار ندارند... باور 
به جدایی دین از سیاست موجب می شود که صدای 
اعتراضی درنیاید... من نمی دانم آقایان اعتراضشان 
را دیگر برای کجا گذاشــته اند؟ برای کی؟ چه وقت 
می خواهند یک صحبتــی بکنند، یک حرفی بزنند، 

یک اعتراضی بکنند؟«

  جرقه شبانه
برخی از ســایت های منبع و مرجع حتی هنوز هم 
در تعریــف و تصویر کردن »جشــن هنر شــیراز« 
تالش دارنــد آن را رویدادی فقط هنری و فرهنگی 
ببینند که 52 ســال پیش راه افتــاده تا فرهنگ و 
هنر کشــور را متحول کرده و سبب شود پیوندهای 
هنــری ایرانی ها بــا مردم دیگر کشــورهای جهان 
محکم تر شــود. به عنوان دلیل هم ســخنان »فرح« 
را در افتتاحیه سال 1346 این جشن بیان می کنند 
که: »جشــن بزرگداشــت هنر و هنرمنــد ایراني و 
شناســاندن هنر قدیم و جدید ایــران به ایرانیان و 
خارجیان و همچنین بزرگداشت هنرمندان خارجي 
و شناساندن شــیوه کار آنان به ایرانیان بود... آرزو 
دارم که جشن هنر شیراز در سال آینده و سال هاي 
بعدي با موفقیت بسیار روبه رو شود و به هدف عالي 

خود نائل آید«.
حاال برای اینکه از چند و چون راه افتادن این جشن 
با خبر شــوید و بدانید که آیــا بنیان گذار اصلی آن 
»فرح« و ایده ها و دغدغه های مثاًل روشــنفکرانه اش 
بود یا نــه، به اســناد و نوشــته های تاریخ معاصر 
مراجعه می کنیم. »فریده دیبــا« در کتاب »دخترم 
فــرح« مدعي اســت زماني با حلقه دوســتانش که 
بیــش از 60-50 نفــر مي شــدند بــراي تفریح به 
شــیراز رفتند. یک شب در رســتورانی متوجه یک 
ویولن زن دوره گرد می شــوند که پسرکي تنبک نواز 
و دخترکــی رقاص او را همراهی می کردند. آن ها را 
به محوطه چمن فرودگاه مي برند تا برایشــان بزنند 
و برقصنــد. فریده و همراهانش گویا تحث تأثیر هم 
قرار می گیرند و آن جمع 60-50 نفره به نوازنده ها 
و رقاصه دوره گرد ملحق می شوند و تا نیمه های شب 
همچنان تحث تأثیر هنری قرار داشتند! فریده دیبا 
در کتابش مدعي است این حادثه، جرقه جشن هنر 

شیراز را در مخیله اش زده است!

  پیچیده نیست
اینکه چطور جرقه ای که در یک دورهمی نصف شبی 
و آن هم پس از کلی حرکات موزون زده شد، تبدیل 
به اعالمیه ای شیک و روشنفکرانه شده و توسط فرح 
در مراســم افتتاحیه خوانده می شود، خیلی پیچیده 
نیســت. یعنی اگــر از نقش فرح در سیاســت های 
بــه اصطالح فرهنگــی دوره پهلوی اطالع داشــته 
باشــید، پیچیدگی و ابهام زیادی در ماجرا احساس 
نخواهید کرد. رویکردهای فکری و فرهنگی همســر 
»محمدرضــا پهلوی« با خودش، از زمین تا آســمان 
متفاوت بود. شــهبانوی ســوم ایران پــس از اینکه 
متوجه شد دستش از نخل سیاست و سلطنت کوتاه 
شده و نمی تواند در این عرصه کاری کند، سعی کرد 
عرصه فرهنگ و هنر مملکت را به عنوان ســهمش 
از ســلطنت در دســت بگیرد. برای این کار هم به 
شبه روشنفکران و برخی هنرمندان و تحصیلکرد  گان 
ایرانی )حتی مخالفان شــاه و چپی ها( متوسل شد و 
بنیاد ها، سازمان ها و تشکیالت بسیاری را راه اندازی 
کرد. »جشن هنر« شــیراز هم نتیجه همین رویکرد 
بود. یعنی اگر بپذیریم جرقه نخســت این جشن در 
سر مادرش زده شــده، دخترش مدتی بعد آن را با 
مشــاوران هنري و فرهنگي خود در میان می گذارد. 
»فرخ غفاري« که در فرانسه تحصیل و زندگي کرده 
بود و از فیلمسازان مورد توجه شخص فرح به شمار 
می رفت، ضمن اســتقبال از این تصمیم، پیشــنهاد 
کرد: »دایره کار را گسترده کرده، جشنواره موسیقی 
ملل راه بیندازیم و از همه کشورها دعوت کنیم و...«. 
جشــن هنر شیراز به این شکل کلید خورد تا بعدها 
به رویدادی پر سروصدا، جنجالی و شرم آور تبدیل 

شود.

  جسورانه یعنی چه؟
اگر به اختالف نظرها و رقابت شــاه و ملکه اشــاره 
کردیم، دلیل نمی شود فکر کنید فرح و اقدام هایش، 
مســیر و راهی جز برنامه و سیاســت های اصلی و 
دیکته شــده به شــاه و دستگاه ســلطنت را دنبال 
می کرد. ملکه دوران پهلوی، دانســته و یا نادانسته 
داشــت نســخه بــه روزتــر و البتــه فریبنده تر از 
»مدرن ســازی« دوره رضاخانی را بدون اســتفاده از 
سرنیزه و زور به اجرا می گذاشت. هدف اصلی هم در 
این ماجرا، پاک کردن هویت اصیل ایرانی - اسالمی 

و دین زدایی با روش هایی زیرکانه و جذاب بود. 
این را البته از قــول خودمان نمی گوییم. دلیلش را 
می شــود در سخنان شخص شــاه جست و جو کرد. 
محمدرضا که در سیاست و سلطنت و قبضه کردن 
قــدرت، پر و بال و گوش و ُدم شــهبانو را بدجوری 
قیچــی کــرده بــود، در عرصه فرهنــگ و هنر اما 
همسرش را آزاد گذاشــته بود که هر بالیی دوست 
دارد به سر فرهنگ ایران در بیاورد. برخی از سخنان 
او در این باره را که مربوط به دوران پسا ســلطنتش 
است، بخوانید: »ما روحاً حالت ضد ارتجاعي داشتیم 
و شهبانو نیروي محرکه هنر مدرن و جشنواره هاي 
تئاتري بود که جسورترین و پیشروترین هنرمندان 
را گرد هــم مي آورد...«. در قســمت بعدی مطلب، 
منظور جناب شاه را از روح ضدارتجاعی و همچنین 

»جســور ترین و پیشــروترین هنرمندان« بیشــتر 
توضیح خواهیم داد به شــرطی که قول بدهید لعن 

و نفرینی به روح ضدارتجاعی و جسور وی نکنید!

  تعزیه خوانی هم بود
در جشــن هنر شیراز آن زمان، همه چیز پیدا می شد! 
از موسیقی ملل مختلف بگیرید تا نمایش های عجیب و 
غریب و مثالً پیشرو و حتی تعزیه خوانی که فرخ غفاری 
پس از چند ســال اعتراض مردم و روحانیت، آن را در 
برنامه های این جشن گنجاند تا مثالً دهان معترضان 
متدین و مردم معترض را ببندد. جشن هنر شیراز البته 
به جز تعزیه، در سال 1356 نمایشی را در شهر شیراز و 
جلو چشم مردم به روی صحنه برد که حتی طرفداران 
رژیم و وابســتگان دربار هنوز از تعریف کردن آن شرم 

دارند. 
همیــن نمایــش، در نهایت پــس از اعتراض های 
گســترده مردم و علما، طومار جشــن هنر شــیراز 
را در هــم پیچید. اعتــراض مردم ایــران، علما و 
شخصیت های مختلف البته بدیهی و قابل پیش بینی 
بود، اما سکوت برخی جریان ها و اشخاص تأثیرگذار 
سیاســی در قبال این اتفاق آن قدر غیر طبیعی بود 
که امام)ره( در نجف مجبور شــد درباره آن صحبت 
کنــد. انتقادهــا هم بــه همین ها ختم نمی شــود. 
برای اینکه بدانیــد فضاحت ماجرا چقدر بوده، نظر 
»پارسونز« ســفیر وقت انگلیس درباره کلیت جشن 
هنر شــیراز و همچنین نمایش هنجارشــکنانه اش 
را در ادامــه مطلب به صــورت کامل بخوانید و بعد 
خودتــان قضاوت کنید که  این جشــن، واقعاً یک 
جشــن با اهداف هنری و فرهنگی بود یا اینکه قرار 
بود اهداف دیگری را در کشــور اســالمی به پیش 

ببرد؟ 

  شاه فقط خندید!
آنتونی پارســونز می نویســد: »همان طور که قباًل 
هم اشاره کردم جشــنواره بین المللی هنری شیراز 
از آغاز با روحیات جامعه ســنتی و اســالمی ایران 
تطبیق نمی کرد و موجب تضادها و مباحثاتی شده 
بود. از جمله نمایش های مســخره ای که من از این 
جشــن به یاد دارم صحنه ای از رقاصان برزیلی بود 
که در حین رقص سر مرغ های زنده را با دندان جدا 
می کردند... جشن هنر شیراز در سال 1۹77 از نظر 
کثــرت صحنه های اهانت آمیز به ارزش های اخالقی 
ایرانیان از جشن های پیشین فراتر رفته بود. به طور 
مثال یک شاهد عینی صحنه هایی از نمایشی را که 
موضوع آن آثار شــوم اشــغال بیگانه بود، برای من 

تعریف کرد. 
گروه تئاتری که این نمایش را ترتیب داده بودند یک 
باب مغازه را در یکــی از خیابان های پر رفت وآمد 
شیراز اجاره کرده و ظاهراً می خواستند برنامه خود 
را بــه طور کاماًل طبیعی در کنار خیابان اجرا کنند. 
یکی از صحنه ها که در پیاده رو اجرا می شــد تجاوز 
به عنف بود... مــن به خاطر دارم که این موضوع را 
با شــاه در میان گذاشــتم و به او گفتم اگر چنین 
نمایشــی به طور مثال در شــهر وینچستر انگلیس 
اجرا می شــد کارگــردان و هنرپیشــگان آن جان 
 سالم به در نمی بردند. شــاه مدتی خندید و چیزی

نگفت«!

استیو جابز زنده است؟!

م.ظرافتی: کم نیستند چهره های مشهوری که تا مدت ها پس از مرگ، هر 
از چندی تصاویر جور واجوری از قدم زدنشــان در پارک یا غذا خوردن شان 
در فالن رســتوران منتشر می شود و مردم دنیا را می گذارد سرکار! جدای از 
راست و دروغ ماجرا و بدون توجه به اینکه  این پدیده ممکن است ریشه در 
عالقه ما به  قصه بافی داشته باشد البد این ویژگی فضای مجازی است که 
تا ســال ها پس از مرگ افراد مشهور، شاخک هایش را بند آن ها می کند! 
فرقی ندارد ابوبکر البغدادی باشــید یا معمر قذافی! به هرحال تا سال ها 
پس از مرگ، شایعه زنده بودن همچنان گریبانگیرتان خواهد بود و دست 

آخر هم معلوم نمی شود زنده اید یا مرده. 
ایــن شــایعات امــا به تازگــی دامنگیر »اســتیو جابــز« بنیان گذار اپل شــده 
اســت. آقــای جابــز هرچند حدود هشــت ســال پیــش به علت ســرطان 
لوزالمعده در ســن 56 ســالگی درگذشــت، اما این روزها تصویــری در توییتر 
 منتشــر شــده که نشــان می دهد او در یکی از رســتوران های مصر نشســته

اســت! این عکس هرچند در یکی دو روز اخیر حسابی در فضای مجازی 
حاشیه ســاز شــده، اما در اصل مربوط به حدود یک هفته پیش است و 

کاربری به نام »احمد باسیونی« آن را به اشتراک گذاشته است. 
باســیونی البته نگفته عکاس این تصویر چه کســی اســت. این تصویر 
هرچند مورد اســتقبال بعضی از جریان های توییتــری که از طرفداران 
تئوری توطئه و مخفی شــدن آدم های مرده در خانه هایشــان هســتند، 
 قرار گرفته اما ســوژه تمســخر بعضی از کاربران فضای مجازی هم شده 
اســت. مثاًل یکی از کاربران با بازنشــر این عکس در توییتر نوشته است: 

»اوه خدای من، استیو جابز از ساعت اپل استفاده نمی کند!«
البته جریان های توییتری که مدعی زنده بودن استیو جابز شده اند، چند 
وقت پیــش هم تئوری زنده بودن »الویس پریســلی« خواننده آمریکایی 
را مطــرح کرده بودند، به همین خاطر بخشــی از کاربران فضای مجازی 
معتقدند این  جریان ها کارشان ساخت شایعه است و نباید به آن ها اعتماد 
کنیم. مثاًل یکی از کاربران نوشــته است: »البد فرد چاق کنار دست جابز 
هم الویس است«! با تمام این حواشی، تصویری که به استیو جابز منتسب 
شــده، با سرعت زیادی در رسانه های دنیا منتشر می شود. حتی منتقدان 
محصــوالت جدید اپل هم انتشــار این تصویر را بهانه انتقاد هایشــان از 

تولیدات جدید این شرکت قرار داده اند. 
مثاًل یکی از منتقدان به زبان طنز نوشــته اســت: »اگر استیو جابز واقعاً 
زنده بود، من شک دارم که او در مورد پوشش سرامیکی شایعه شده اپل 

واچ آتی سکوت کند!«
یکی دیگر از منتقدان هم که انگار دل پری از اپل و محصوالت جدیدش 
دارد، با کنایه به این شــرکت نوشته است: »اپل باید این مرد را استخدام 
کنــد، او را به آمریکا بیاورد و کمپینی را آغــاز کند که می گوید جابز از 
دنیای مردگان برگشته است و نام آن را iMalive )من زنده ام( بگذارد. 

او می تواند صفحه کلید های مسخره مک بوک را درست کند«!

 مجازآباد
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ورزش
استراماچونی در آزادی به دنبال پیروزی

شاهین در تور شهر خودرو؟

غیبت غیر موجه سه سرمربی در کنفرانس خبری دیروز

 زور تاج 
به مربیان متخلف می رسد؟

 یادداشت»آرش شفاعی« درباره روند شفاف سازی وزارت ارشاد

حاال نوبت دکترهای یک شبه است

بازگشت شهیدان

فؤاد آگاه :  از قدرت و تأثیر زیاد شبکه های اجتماعی زیاد گفته ایم و گفته اند، 
اما این قدرت وقتی با اتفاقات خوب و قشــنگ همراه می شود، هم شیرین تر 
اســت و هم بیشتر به کاربران و اهالی فضای مجازی و غیرمجازی می چسبد. 
نمونه اش ماجرای تابلوهای برخی کوچه و خیابان های شهر شیراز که مدتی در 
فضای مجازی و خبری داغ شــد و دست آخر هم به همت برخی جوانان این 
شــهر به جاهای خوب و خوشی ختم شد. »مجله مهر« روز گذشته مطلبی را 
در این باره منتشر کرد و در آن توضیح روابط عمومی شهرداری شیراز را هم 
آورد که تالش داشت ثابت کند اسم شهدا به خاطر یک اشتباه سهوی! یکباره 
از همه تابلو ها حذف شــده اســت. به احترام همت جوانان شهر و همچنین 
اطالعیه همراه با عذرخواهی روابط عمومی شهرداری، ما هم ترجیح می دهیم 
باور کنیم همه ماجرا فقط یک اشتباه بوده است. مطلب  مجله مهر و تصاویرش 
را بخوانید و ببینید: »پس از اینکه هفته گذشته تصاویری از حذف عنوان شهدا 
از تابلوهای شهری شیراز منتشر و با اعتراض گسترده و ابراز نگرانی مردم در 
شبکه های اجتماعی روبه رو شد، روابط عمومی شهرداری واکنش نشان داد و 
اعالم کرد: شهرداری شیراز افتخار می کند کوچه و خیابان های شهرش مزین به 
واژه مقدس شهید باشد و با وجود اینکه اشتباه سهوِی صورت گرفته مربوط به 
این دوره نبود، موارد بالفاصله اصالح شد. اصالح این تابلوها در حالی بود که با 
درخواست و پیگیری شهروندان، امروز دوباره کاربران عکس هایی را از این شهر 
به اشتراک گذاشتند که از تصحیح و اضافه کردن واژه شهید به نام و تابلوهای 

کوچه و خیابان خبر می داد«.

از ماجرای »جشن هنر« دوران پهلوی چه می دانید؟

جشنواره  وقاحت

برای دربی کری نمی خوانم

حسینی: در کمین حمله به 
من هستند

باور می کنید؟

خبر خوب
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ورزش: سیدحسین حسینی که در بازی با ماشین سازی 
با وجود چند ســیو فوق العاده در نهایت با گل دقیقه پنجم 
وقت های تلف شده همچون تیم و طرفدارانش با شوک بزرگی 
روبه رو شــد در گفت و گویی مفصل پیرامون شرایط تیم، 
حواشی ایجاد شده پس از شکست برابر ماشین سازی، امضای 
قرارداد با اسپانسر جدید البسه و... صحبت کرد و در نهایت 

پیرامون دربی هفته چهارم هم مدعی شد کری نمی خواند.

حق استقالل شکست در تبریز نبود
بازی هفته نخست برای ما به خاطر شکستی که خوردیم 
خیلی تلخ بود ولی باید بگویم به هیچ وجه مستحق این باخت 
نبودیم. درست است که در نیمه نخست کمی ناهماهنگ 
بازی کردیم و بازی خوبی به نمایش نگذاشتیم ولی در نیمه 
دوم کاماًل سوار بر بازی بودیم و تیم حریف بیشتر به دنبال 

وقت کشی بود.

 زهر کشنده بود 
موقعیت های زیادی از دســت دادیم و با بد شانســی در 
دقیقه 95 یک چنین گلی دریافت کردیم که به نظرم روی 
بدشانســی ما بود. این نتیجه برای ما مثل زهر بود و برای 
هواداران تلخ بود ولی هنوز اول لیگ است و باید به فکر بازی 
بعدی باشیم. اما در ادامه تالش خواهیم کرد استقالل را به 

جایی که حق آن است برسانیم.

به حمایت هواداران نیاز داریم
یک بازی سخت با فوالد داریم و امیدوارم هواداران به کمک 
ما بیایند و چون نخستین بازی فصل در خانه  مان است انتظار 
دارم هواداران به ورزشگاه بیایند و ظرفیت ورزشگاه را تکمیل 
کنند چرا که در بازی نخست خیلی نیاز به حمایت داریم و 
با توجه به نتیجه بازی رفت شرایط جوری است که حتماً 
باید پیروز شویم و بیشترین امتیاز را بگیریم که امیدوارم 

این اتفاق بیفتد. 

در کمین اند به من حمله کنند
من وقتی برای امضای قرارداد با استقالل به عنوان شماره 
یک آمدم می دانستم فصل سختی در پیش دارم و انتظارات 
از من باالســت ولی با تجربه ای که در طول این چند سال 
حضور در استقالل داشتم سعی می کنم این فشارها را کنترل 
کنم و سعی کنم روی عملکردم تأثیر نگذارد. مطمئن هستم 
موفق می شوم. من می دانم خیلی ها دوست ندارند من در 
استقالل موفق باشم و منتظر هستند با نخستین اشتباه 

به من حمله کنند ولی هواداران باید حواسشان جمع باشد 
و بدانند که گلر روی چه گل هایی مقصر اســت و روی چه 

گل هایی مقصر نیست.

بهترین گلر دنیا هم گل می خورد
همه گلرها حتی بهترین گلر دنیا هــم گل می خورد ولی 
مهم حمایتی است که از بازیکن و کل تیم می شود تا بتوانند 
در ادامه بهترین عملکرد را داشــته باشند. اگر قرار است با 
نخستین گلی که من بخورم خیلی ها علیه من جبهه بگیرند 
مسلماً در وهله نخست استقالل است که ضربه می خورد. اگر 
حمایت همه جانبه باشد بازیکن بیشتر می تواند خود را نشان 
دهد اما خودم را برای تمامی فشارها آماده کردم و امیدوارم 

بتوانم عملکرد خوبی برای تیم داشته باشم.

دوست نداشتند گلر نخست استقالل شوم
ابتدای حضورم در اســتقالل به عنوان گلر ســوم در 
تیم حضور داشتم. روزهای نخست حتی روی سکوها 

حضور داشتم اما ذهنم را آماده این مسئله کرده بودم 
که روزی گلر شماره یک اســتقالل شوم. آن قدر صبر 
و تالش کردم تا گلر یک تیم شــدم و خوشــحالم که 
زحماتم نتیجــه داد و به جایگاهی کــه دنبالش بودم 
رســیدم. هیچ کس فکر نمی کرد حســینی روزی گلر 
شماره یک استقالل شــود اما من می دانستم روزی به 
شماره یک خواهم رسید. خیلی ها هم دوست نداشتند 
که مــن چنیــن روزی را ببینم که مرد شــماره یک 

استقالل هستم.

باشگاه دنبال گلر جوان دیگری بود اما ...
روزی که به عنوان ســرباز به ملوان رفتم باشــگاه به 
دنبال جــذب یک گلر جوان دیگر بــود ولی با خودم 
گفتم آن قدر تالش می کنم و خوب ظاهر می شوم که 
استقالل به دنبال من باشد و می دانستم می توانم یک 
روز گلر اصلی تیم  شــوم. چیزی نمی گویم و تمرکزم 
را روی تیــم خواهم گذاشــت تا در کنــار هواداران 

بهترین روزها را داشته باشیم. 

2-3 خرید جدید نیاز داریم
به نظر شــخصی خودم تیم برای اینکه کامل شــود به 
دو- ســه بازیکن دیگر نیاز دارد و امیــدوارم این نفرات 
جذب شوند تا بهترین نتایج را کســب کنیم. کادرفنی 
جدید اضافه شــدند و تیم ما جوان است و فکر می کنم 
میانگین ســنی ما حدود 25 سال باشــد و نیاز به زمان 
داریم. امیدوارم نتایج خوبی بگیریم و استقالل به آنچه 

استحقاقش را دارد برسد.

راجع به دربی کری نمی خوانیم
صحبت راجع به دربی بماند بــرای وقت خودش چون زود 
است اما مسلماً قصد کری خواندن ندارم و هر موقع زمان بازی 
از راه رسید در این مورد صحبت می کنم ولی دربی همیشه 
مهم ترین بازی فصل اســت و امیدوارم یک بازی جذاب و 

تماشاگر پسند از دو تیم ببینیم.

برایدربیکرینمیخوانم

حسینی: در کمین حمله به من هستند

حملهریوالدوبهنیمار
ورزش:ریوالدو ستاره سابق بارسلونا در مورد نیمار نظرات جالبی دارد. او گفت:»مسی 
بهترین بازیکن دنیاست و پس از او رونالدو قرار دارد. نفر سوم؟ در این مورد فکر نکرده 
ام ولی قطعا نیمار نیست. او اگر به بارسا برگردد  سال بعد می تواند نفر سوم دنیا شود 

و کسی چه می داند؛ شاید حتی به توپ طال نیز برسد ولی االن این طور نیست.«
ریوالدو ادامه داد:» نیمار هرگز نباید بارســا را ترک می کرد و دوست دارم با جبران 
اشتباهش به بارسلونا برگردد. رئال؟ قطعا انتقال او به رئال نیز برای خودش و رئال 

خوب خواهد بود.«

زالتان:اگریونایتدمرابخواهدآمادهام!
ورزش:زالتان ابراهیموویچ می گوید همچنان برای بازی در لیگ برتر جزیره به اندازه 
کافی آماده است و می گوید منچستریونایتد می داند که اگر او را بخواهد برای پیوستن 
دوباره به شیاطین سرخ آماده است. زالتان در فصل جاری لیگ MLS آمریکا برای 
تیمش لس آنجلس گلکسی درخشان ظاهر شده و تا کنون برای این تیم 22 گل به 
ثمر رسانده است.  زالتان در گفت وگو با خبرنگاران درحالی که لبخند بر لب داشت 
گفت: من به راحتی می توانم در لیگ برتر بازی کنم. پس اگر یونایتد مرا می خواهد 

همین جا هستم. ولی من در حال حاضر بازیکن گلکسی هستم.«

مسیمصدومنیست
ورزش:لیونل مسی در نخستین تمرین پیش فصل دچار مصدومیت همسترینگ شد و 
تور آمریکا و نیز دو بازی ابتدای فصل بارسا برابر بیلبائو و بتیس را از دست داد. در حالی 
که او آخرین روزهای بهبودی خود را پشت سر می گذاشت، خبری منتشر شد مبنی بر 
اینکه او بار دیگر مصدوم شده و احتمال می رود که یک ماه دیگر نیز به دور از میادین 
بماند. این خبر ساعاتی بعد تکذیب شد و منابع نزدیک به مسی فاش ساختند که مشکل 
او جدی نیست و فقط بازی شنبه مقابل اوساسونا در پامپلونا را از دست خواهد داد. تنها 

دلیل غیبت مسی این است که او قصد ندارد به هیچ عنوان ریسک کند.

دعوتلوکاکوازسانچس
ورزش:روزنامه انگلیسی دیلی میل می گوید: روملو لوکاکو، ستاره بلژیکی که چندی پیش 
منچستریونایتد را ترک کرده و راهی اینتر شد یکی از مهم ترین عواملی بوده که در جلب نظر 
مثبت الکسیس سانچس، ستاره شیلیایی شیاطین سرخ برای موافقت با انتقالش به اینتر نقش 
داشته است. بر اساس این گزارش، لوکاکو شخصا با هم بازی سابقش سانچس تماس گرفته و 
از او خواسته با پیشنهاد اینتر موافقت کرده و به او در »شهر زیبا و باشکوه میالن« ملحق شود. 
دیلی میل می گوید:  لوکاکو در روزهای اخیر بارها با الکسیس سانچس تلفنی گفت وگو کرده 

و از زیبایی های شهر میالن و تحت تاثیر قرار گرفتنش از این شهر و اینتر صحبت کرده است.

ورزش: دیدارهای هفته دوم لیگ نوزدهم با برگزاری چهار 
دیدار آغاز خواهد شــد که در مهم ترین بازی ها، در تهران 
استقالل با فوالد خوزستان بازی می کند و در اصفهان نیز 

سپاهان برابر ماشین سازی به میدان خواهد رفت.

شهرخودرو- شاهین بوشهر
شــهرخودرو برای نخســتین بار در لیگ برتر به مصاف 
شاهین بوشهر می رود. نماینده بوشهر پیش از این سابقه 
حضور در لیگ برتر را دارد ولی این حضور با حضور پدیده 
در لیگ برتر همزمان نبوده اســت. روی نیمکت دو تیم 
یحیی گل محمدی و عبداهلل ویســی حضور دارند. این 
جدال، یادآور دیــدار هفته پایانی لیگ پانزدهم اســت 
که استقالل خوزستان با ســرمربیگری عبداهلل ویسی 
به قهرمانی رســید. در حال حاضر اما دو مربی شــرایط 
کاماًل متفاوتی را تجربه می کننــد. یحیی گل محمدی 
با شــهر خودرو جزو مدعیان قهرمانی اســت و لیگ را با 
پیروزی خارج از خانه مقابل پیکان آغاز کرده است ولی 
ویسی با شاهین بوشهر در هفته نخست متحمل شکست 
سنگین خانگی شد شــرایط این تیم نشان می دهد که 
ممکن است در روزهای پایانی نگران بقا در لیگ برتر باشد.

استقالل تهران- فوالد خوزستان
در تاریخ لیگ برتر، فوالد خوزســتان برابر هیچ تیمی 
به اندازه استقالل شکســت نداشته و 16 بار مغلوب این 
تیم شده است. این آمار در فصول اخیر به نفع استقالل 
سنگین تر شده است و آبی پوشان در  هشت تقابل اخیر 
برابر این تیم خوزستانی شکستی نداشته اند  و از آخرین 
پیروزی فوالد 1609 روز می گذرد. اســتقالل در چهار 
فصل گذشته در دیدار با فوالد در تهران موفق به بسته 

نگه داشتن دروازه اش شده است.
استقالل ســه فصل قبلی را بد شــروع کرد و در پایان 

نتوانست امتیازات از دست رفته روزهای نخست را جبران 
کند. این تیم این فصل را نیز با شکست آغاز کرده و برای 
جلوگیری از تکرار نتایج فصول گذشته به دنبال پیروزی 
در این دیدار است. این نخســتین حضور استراماچونی 
روی نیمکت اســتقالل در ورزشــگاه آزادی و حضور 

هواداران این تیم است.

آزمون بزرگ فدراسیون
اما در حساس ترین بازی روز جمعه تراکتورسازی تبریز و 
پرسپولیس تهران  به مصاف هم می روند. دو تیم در لیگ 
برتر 22 بار به مصاف هم رفتند که سهم تراکتورسازی 
هشت برد و پرسپولیس 9 برد بوده و  پنج بازی دو تیم با 

تساوی به اتمام رسیده است. 
بازی تراکتور - پرسپولیس روز جمعه می تواند بزرگ ترین 
آزمون فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با گذشت دو هفته 
از رقابت های لیگ نوزدهم باشد. اینکه آیا تماشاگران به 
راحتی نسبت به فصل گذشته وارد ورزشگاه می شوند و 
فضای استادیوم بزرگ یادگار امام )ره( که دست کمی از 
ورزشــگاه آزادی ندارد، بدون تجربه التهاب میزبان یک 
بازی بزرگ خواهد بود یا هنوز راهی طوالنی تر از چیزی 

که همه فکر می کنند در انتظار است؟
پنجشنبه7شهریور1398

شهر خودرو - شاهین شهرداری بوشهر  18:30
استقالل - فوالد 19:00

سپاهان- ماشین سازی تبریز 20:00
صنعت نفت آبادان - نفت  مسجدسلیمان  20:15

جمعه8شهریور1398
تراکتور - پرسپولیس17:45

سایپا - گل گهرسیرجان 19:00
پارس جنوبی جم- ذوب آهن 20:00

نساجی مازندران - پیکان 20:00

محمدرضاخزاعی: هفته ســوم لیگ برتر هندبال در 
حالی استارت می خورد که نخستین شگفتی این فصل 
درهفته دوم رقم خورد. زاگرس اســالم آباد غرب، یکی 
ازدو نماینده کشورمان درمسابقات باشگاه های آسیا، که 
بازی های این فصل رامقتدرانه آغاز کرده بود، در دومین 
بازی مقابل ذوب آهن شکســت خورد! این درست که 
حریف، یکی از پرافتخارترین تیم های باشگاهی هندبال 
کشوراســت و بازی هم درســالن ملت اصفهان برگزار 
می شد، اما ذوب آهن، آن تیم قدرتمند دهه 70 نیست. 
شکست آن هم با اختالف هفت گل »20بر27« زیبنده 
تیمی که چند هفتــه بعد می خواهــد مقابل تیم های 
قدرتمند باشگاهی آســیا بازی کند نیست. حاال شاید 
این شکست، زنگ بیداری باشد برای شاگردان هوشنگ 
کاکولوند در دو بازی باقیمانده دور رفت مقابل ستارگان 
دشتستان و سربداران سبزوار و البته حضورهشیارانه تر 

در باشگاه های قاره بزرگ.
البته این را هم اضافه کنیم که ذوب آهن در شــرایطی 
به این پیروزی بزرگ دست یافت که کمیته انضباطی، 
در تصمیمی غیراصولــی، برد این تیم برابرســتارگان 
دشتستان را درهفته نخست، مساوی اعالم کرده و یک 
امتیاز از  ذوب آهن حذف کرده بود. حاال ذوب آهنی ها 
هم اعالم کرده اند اگر ایــن رأی برنگردد، ازادامه لیگ 
انصراف خواهند داد. نبرد این هفته آن ها با نیروی زمینی 
شهید شــاملی کازرون تکلیف این تیم را روشن خواهد 
کرد. این دو تیم هم اکنون در رده اول و دوم گروه نخست 
لیگ قرار دارند و برد و باخت می تواند کار راحت تری را 

در ادامه مسابقات برای آن ها رقم بزند.
تیم پرســابقه مس کرمان که درهفته نخســت با قرعه 

اســتراحت برخورد کرده بود، از هفته دوم پا به میدان 
رقابت ها گذاشــت و درحضور هوادارانش، برد شیرینی 
مقابل نفت و گازگچساران »26بر33« بدست آورد. این 
هفته آن ها در اراک میهمان خیبر هستند که می تواند 

نبرد تماشایی از آب در آید.
تیم خوب فرازبام خائیز دهدشت، که هفته نخست ازخانه 
دیگر تیم هم استانی، نفت و گازگچساران، تنها با کسب 
یک امتیاز به دهدشت برگشته بود، درهفته دوم بانتیجه 
»19بر24« خیبر اراک را شکست داد تا بازگشت خوبی 
به صحنه رقابت با دیگر مدعیان داشــته باشــد. رقابت 
این هفته این تیم با ســپاهان اوج حساسیت این هفته 

خواهد بود.
تیم سربداران سبزوار که هفته نخست درخانه خود به 
نیروی زمینی باخته و هفته دوم هم دربرازجان، مغلوب 
تیم دشتستان شــد این هفته باید میزبان زغال سنگ 
طبس باشد. این بازی دوئل خراسانی هاست که می تواند 
دربی لیگ برتر باشد. سبزواری ها اگر می خواهند در قعر 
جدول جا خوش نکنند باید از همین بازی شروع کنند 
و با استفاده از امتیاز میزبانی برنده از زمین خارج شوند.

برنامه بازی های هفته سوم
پنجشنبه7شهریور
خیبراراک- مس کرمان

فوالد مبارکه سپاهان - فرازبام خائیزدهدشت
جمعه8شهریور

سربداران سبزوار - زغال سنگ طبس
زاگرس اسالم آباد - ستارگان دشتستان

نیروی زمینی شهید شاملی کازرون - ذوب آهن اصفهان

استراماچونیدرآزادیبهدنبالپیروزی

شاهین در تور شهر خودرو؟
نگاهیبههفتهسوملیگبرترهندبال

دربی خراسانی ها در سبزوار

سیناحسینی: با وجود ژســت های متعدد مسئوالن 
ســازمان لیگ مبنی بر رعایت کامل آئیــن نامه اجرایی 
مســابقات لیگ برتر و استانداردســازی مســابقات با 
رقابت های بین المللی و جهانی، تعدادی از مربیان لیگ 
برتری ترجیح دادند بر خالف مقــررات مندرج در آیین 
نامه در نشست خبری پیش از مسابقه هفته دوم شرکت 
نکنند تا خبرنگاران و اهالی رســانه بــا وجود حضور در 
محل برگزاری نشست خبری دســت خالی به محل کار 

خود بازگردند.
استراماچونی، جواد نکونام و عبداهلل ویسی سه سرمربی 
لیگ برتری بودند که عصر روز چهارشــنبه از حضور در 
نشســت خبری پیش از مسابقه خود ســرباز زدند. برابر 
ماده 31 آئین نامه مسابقات لیگ برتر صراحتا قید شده 
است سرمربیان دو باشگاه شــرکت کننده از هر باشگاه 
موظفنــد در کنفرانــس مطبوعاتی قبل و بعــد از بازی 
شرکت کنند و پاسخگوی سؤاالت نمایندگان رسانه های 
خبری باشند. در بند پنجم نیز آمده است،در صورت عدم 
تبعیت از بنده های فوق ســازمان لیگ می تواند از 10 
میلیون تا یکصد میلیون ریال بــرای تیم خاطی جریمه 

در نظر بگیرد.
مدیر روابط عمومی ســازمان لیگ برتر نیــز با تائید 
این مســئله در گفت و گو بــا ما گفــت:» قطعا طبق 
لمللی و بندهای منــدرج در آئین نامه  نین بیــن ا قوا
کمیتــه انضباطی بــا مربیانی که در نشســت خبری 
شــرکت نمی کنند برخورد صــورت خواهد گرفت.« 

ینجاست که آیا سازمان لیگ و فدراسیون  حاال نکته ا
فوتبال قــدرت دارد با چنین رفتار خــالف آئین نامه 
برخورد انضباطی داشــته باشــد یا صرفا همه چیز به 
یک خط و نشان رســانه ای و نمایشی تمام می شود؟ 
وقتــی مهدی تاج به اســتناد آئین نامــه جدید لیگ 
برتــر خبرنگاران رســانه های گروهی را به واســطه 
احتمال طرح ســؤال بی ربــط تهدید بــه محرومیت 
چهارســاله از حضور در اســتادیوم های لیگ برتری 
یا زور  فکارعمومــی منتظرنــد ببیند آ می کند حاال ا
آقای رئیس به مربیان قانون گریز خواهد رســید یا به 
صورت کامال رفاقتی ســازمان لیگ از کنار این ماجرا 

عبور خواهد کرد؟

ورزش: امیرقلعه نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان در کنفرانس 
خبری پیش از دیدار برابر ماشین سازی در رابطه با بازی گفت: به 
آقای خطیبی هم تبریک می گویم. به هر حال یک مربی جوان 
است؛ انگیزه های خودش را دارد و خوشحالیم دوباره به چرخه 
لیگ بازگشته است. هر چند جای خیلی ها در لیگ خالی است. 
مثل آقای دایی، آقای علی کریمی، آقای مجید جاللی، استاد 
فیروز کریمی و خود آقای خداداد و افراد دیگر. به هر حال آقای 

خطیبی آمده و تیمی خوب، جوان و سخت کوش دارد. 

کی روش خوب است
سرمربی سپاهان در پاسخ به این سوال که استنلی دیر به تمرینات 
اضافه شده است و در هفته نخست هم با محرومیت روبه رو بوده، در 
رابطه با آمادگی این بازیکن اینگونه توضیح داد: به هر حال استنلی 
بین 18 بازیکن ماست ولی اینکه چقدر بتواند کمک کند، امشب 
تصمیم گیری می شود ولی به هر حال استنلی بازیکن خوبی است. 
قلعه نویی با اشاره به سوال مطرح شده افزود: در رابطه با سوال شما 
باید بگویم، ما براساس بودجه که در اختیار برخی تیم های دیگر 
اســت، یارگیری را با توجه به افکار تاکتیکی ای که داریم، انجام 
دادیم. شما خریدهای ما را ببینید و با خریدهای تیم های دیگر 
مقایسه کنید. یک بازیکن آمد اینجا و یک رقمی گفت که ما تعجب 
کردیم ولی دیدیم که 24 ساعت بعد قرارداد بست. ما خریدهایی 
که کردیم، از نظر قراردادی معقول هستند و در یک چارچوب مالی. 
به هر حال تالش کردیم یکی- دو بازیکن دیگر هم بگیریم.  ما یک 
یار دیگر می خواستیم بگیریم که نشد ولی با همین وضعیت هم 
خیلی خوب هستیم.  سرمربی سپاهانی ها درباره مدت زمان نقل و 

انتقاالت و منتفی شدن جذب امید ابراهیمی گفت: به هرحال ما به 
دنبال جذب دو امید بودیم که تنها یکی از آن ها را توانستیم جذب 
کنیم. من عادت ندارم با بازیکنی صحبت کنم و یا خدایی ناکرده 
در قرارداد وی وارد شوم اما دوستان که با امید ابراهیمی صحبت 
کردند می گویند او اعالم کرده خودش می خواهد که در قطر بماند. 

تبریک به انصاری فرد
سرمربی ســپاهان با اشــاره به انتخاب انصاری فرد به عنوان 
مدیرعامل پرســپولیس ادامه داد: به ایشان تبریک می گویم. 
ایشــان شــرایط مربی و بازیکنش را می فهمد، چون خودش 
لمس کرده. به هر حال آقای تابش هم در تالش است و یک سند 

چشم انداز در حال تدوین است.

امیرمحمدســلطانپور: شــب قبل از دیدار بارســلونا 
مقابل تاتنهام در لیگ قهرمانان اروپا بود و ارنســتو والورده 
می دانست که خبرنگاران در کنفرانس خبری بی گمان از او 
در مورد عثمان دمبله ســؤال خواهند پرسید. دمبله دوباره 
در تمرینات تیمش دیر حاضر شــده بود و والورده در پاسخ 
به پرسشــی که آیا تاکنون با بازیکنی بــه این بی انضباطی 
در دوران فوتبالش مواجه شده گفت: »من خودم در دوران 
فوتبالم در همان پســت دمبله بازی می کردم و همین قدر 

بی انضباط بودم!«

افزایش مصدومیت در مسافرت
در آن شــب والورده تالش کرد تا با یک شوخی، فضای حاکم 
بر تیمش را آرام کند اما داســتان بی انضباطی های دمبله به 
خصوص با دست گلی که به تازگی به آب داده دیگر در بارسلونا 

خنده دار نیست.
پس از باخت هفته نخست بارسا در اللیگا مقابل اتلتیک بیلبائو 
جایی که دمبله برای نخستین بار از نیم فصل قبل، نود دقیقه 
در میدان حاضر بود، به پزشک تیم اعالم کرد که مقداری درد 
از ناحیه ران پای چپ خود احساس می کند اما تأکید کرد که 
حالش کاماًل خوب است. مدیر برنامه هایش تأکید کرد: او فقط 
بیش از حد خسته شده است. به دستور کادرفنی به بازیکنان 
بارســا برای باقی مانده هفته مرخصی داده شــد اما یانگواس 
پزشــک تیم به دمبله تأکید کرد که اگــر حتی کوچک ترین 
افزایش دردی به هر شکل احساس کرد سریعاً با او تماس بگیرد. 
اما وینگر 22 ســاله هیچ گاه به او زنگ نزد و روز دوشنبه که به 
تمرینات برگشت کادر پزشکی را مطلع کرد که میزان ناراحتی 
او در ناحیه همسترینگ بیشتر شده است. عکسبرداری از پای او 
مشخص کرد که وی پارگی به طول چهار سانتیمتر در آن ناحیه 
دارد و پنج هفته از میادین به دور خواهد بود. باشگاه بارسلونا از 

این اتفاق به شدت خشمگین بود.

یک زندگی بی قاعده
مدیر برنامه های دمبله شــایعاتی که می گفت دمبله به خاطر 
خوابیدن روی نیمکت در فرودگاه بیلبائو برای رفتن به کشور 
اجدادیش سنگال دچار افزایش مصدومیت شده را تکذیب و 
تأکید کرد که موکلش برای بازدید از مادرش به شهر رن فرانسه 
سفر کرده بوده اســت. با همه این ها بارسلونا معتقد است که 
دمبله به اندازه 100 درصد در مورد میزان مصدومیتش با آن ها 

صادق نبوده است.
بازیکنانی با سرعت بسیار باال مثل دمبله مستعد مصدومیت 
بیشتر از ناحیه همسترینگ هســتند، همان گونه که مایکل 
اوون همیشه با آن درگیر بوده است. اما مشکل بارسا بیشتر از 
اینکه با نوع مصدومیت دمبله باشد با شکل رفتار غیر حرفه ای 
او در مراقبت نکردن از بدنش است. پس از انتقال 105 میلیون 
یورویی در تابســتان ســال 2017 از دورتموند به بارسا، این 

سومین مصدومیت دمبله از ناحیه همســترینگ است. او در 
مجموع پنج مصدومیت عضالنی داشته و گزارش های زیادی 
به دست بارسا رسیده که دمبله همیشه به همراه دوستانش تا 
پاسی از شب به انجام بازی های ویدئویی مشغول است. مایکل 
نایا آشــپز اختصاصی دمبله در مصاحبه با لوپاریزین در مورد 
زندگی دمبله می گوید: »او زندگی بی نظم و آشفته ای دارد. من 
هیچ گاه ندیدم که او الکل مصرف کند اما دمبله به هیچ وجه به 
قسمت استراحت کافی در زندگی خود اهمیتی نمی دهد. هیچ 

قاعده و چارچوبی در زندگی او دیده نمی شود.«
باشگاه بارسلونا تمام تالش خود را کرده که چنین چارچوبی را 
برای او فراهم کند. حتی بازیکنان مهم به خصوص لیونل مسی 
با یکدیگر تصمیم گرفتند که به او در این راه کمک کنند اما این 
بار هم بستگی به خود دمبله دارد که تا چه حد استعداد باالی 

خود را تبدیل به عمل کند.
پیش از این مدیرعامل آبی و اناری پوشــان یعنی بارتامئو نیز 
کاماًل از دمبله حمایت می کرد و حتی او را بهتر از بازیکنی مثل 
نیمار می دانست. حتی بین کوتینیو و دمبله او به کوتینیو اجازه 

خروج از باشگاه و پیوستن به بایرن را داد.
اما حاال با ادامه اهمیت ندادن دمبله به شرایط خود و باشگاهش، 
نظرات پیرامون او بسیار منفی شده است. حتی در گزارش های 
معتبر اخیر از اضافه شــدن او به همراه پول برای برگرداندن 
نیمار صحبت به میان آمده است. او با این انتقال می تواند پیش 
سرمربی سابق خود یعنی توخل در دورتموند کار کند، کسی 
که در رابطه با دمبله می گوید آدم شوخی است اما می توان با او 

صحبت های کاماًل جدی نیز داشت.«
البته بهتر است که دمبله یکی از این صحبت های کامالً جدی را 
با خودش داشته باشد. او مسلماً دوست دارد در نیوکمپ بماند 
اما به نظر می رسد مصدومیت تنها دلیلی است که او هنوز در 
این باشگاه باقی مانده است. بارسا تالش کرده تا از او مراقبت 

کند اما حاال وقت آن رسیده که او خود مراقب خودش باشد.

وزنهبرداردســته85کیلوگرمکشــورمانکه
خودرابرایمســابقاتپیشروکهدرراهانتخابی
المپیکاستآمادهمیکند،ازادامهفعالیتهای
ســختگیرانهکمیتهبینالمللــیضددوپینگ
)وادا(خبرمیدهد.کیانوشرستمیدراستوری
اینستاگرامخودعکســیازتجهیزاتافراداین
کمیتهمنتشرکردهکهدرآننمونههایپیشرفتهرا
باخودازایرانمیبرند،وباجمله»دوبارهآزمایش«

ازتکرارچندبارهایناتفاقخبرمیدهد.

فوقســتارهآرژانتینیباشگاهبارســلوناکهدرمراسم
نامگذاریورزشگاه»بارسلونایب«وزمینتمریناین
باشگاهبهناماســطورههلندیسابقآبیواناریپوشان
حضورداشت،نظراتخودرادرپستاینستاگرامیاش
پیرامونیوهانکرویفبیانکرد.لیونلمسیمعتقداست:
»اینروزیکروزمهمدرتاریخباشگاهبارسلوناستکه
بازیکنانجوانمادراستادیومیبانامیوهانکرویفبازی
کنند.اسطورهایکهنقطهایروشــندرتاریخباشگاه

ماست.بهخانوادهکرویفاینراتبریکمیگویم.«

لیونل مسیکیانوش  رستمی
ستارهجوانباشگاهمنچستریونایتدبهکمپین
»باآبراهبرو«پیوستهوشخصیتهایمشهور
دیگررانیزبهاینچالشدعوتمیکند.مارکوس
رشفوردکهباســازمانیونیسفازسازمانملل
براینجاتوضعیتبحرانیآبهمکاریدارد،
درحالیکهیکبطریآبدردستدارد،بهطول
پنجمایلشروعبهروپاییزدنباتوپمیکند
تاســختیهایانتقالآبتوسطبرخیازمردم

جهانرانشاندهد.

مهاجمپرسپولیسدراســتوریخودخبرازبازیدریک
سریالتلویزیونیداد.فرشاداحمدزادهکهبعدازیکفصل
دوریازفوتبالایراندوبارهبهجمعقرمزپوشانپایتخت
برگشتهاست،دراینســریالکهباعنوان»درکنارهم
2شناختهمیشود«وقراراســتبهزودیازشبکهدوم
صداوسیماپخششودبازیمیکند.کلیپمنتشرشدهاز
طرفاحمدزادهبازخوردهایمنفیدرشبکههایاجتماعی
داشتهوبسیاریازفوتبالدوستانوبهخصوصطرفداران

سرخپوشازبازیبهظاهرضعیفاوانتقادکردهاند.

فرشاد احمدزادهمارکوس رشفورد

غیبتغیرموجهسهسرمربیدرکنفرانسخبریدیروز

زور تاج به مربیان متخلف می رسد؟
قلعهنویی:یکیاردیگرمیخواستیمکهنشد

جای دایی، خداداد و کریمی خالی است

ضد  حمله

کنعانیزادگان؛تنهابازماندهپرسپولیِسدنیزلی
ورزش:از جمع شاگردان دنیزلی که در فوتبال ایران زیر نظر او بازی می کردند، 
فقط دو بازیکن هســتند که در لیگ نوزدهم بازی می کننــد. یکی از این 
بازیکنان محمدحسین کنعانی زادگان مدافع این روزهای پرسپولیس است. 
کنعانی زادگان در آخرین بازی  که دنیزلی روی نیکمت پرسپولیس در لیگ 
یازدهم نشست و در آن سرخپوشان با نتیجه 2 بر یک از سد میزبان خود فوالد 
خوزستان گذشتند، برای نخستین بار در بازی پایانی فصل در لیگ برتر به 
میدان رفت.در آن بازی در سال 1391 مدافع 19 ساله  پرسپولیس، 75 دقیقه 

برای این تیم مقابل فوالد بازی کرد و عملکرد قابل قبولی داشت. 

بازگشتفرهادمجیدیبهلیگبرتر
فرهاد مجیدی سرمربی تیم امید روز جمعه تماشاگر مسابقه تیم های سایپا 
و گل گهر در هفته دوم رقابت های لیگ برتر خواهد بود. فرهاد مجیدی در 
آستانه آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی روز جمعه عملکرد بازیکنان تیم های 
سایپا و گل گهر را زیر نظر خواهد گرفت. تمرینات تیم ملی فوتبال امید جهت 
انجام دو مسابقه تدارکاتی برابر ازبکستان بعد از رقابت های هفته دوم لیگ 

برتر آغاز می شود.

خرسندنیاشاگردنصرتیشد
هافبک فصل گذشته سپید رود شــاگرد محمدنصرتی شد. محمدرضا 
خرسندنیا هافبک فصل گذشته ســپیدرود که سابقه پوشیدن پیراهن 
استقالل تهران را نیز در کارنامه اش دارد، با عقد قراردادی به عضویت تیم 

گل ریحان البرز حاضر در رقابت های لیگ آزادگان درآمد.

گلمحمدی:ویسیمیتواندهرتیمیرا
متوقفکند

ورزش:یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو در نشست خبری 
پیش از دیدار تیمش برابر شاهین شهرداری بوشهر گفت: امیدوارم بتوانیم 
فصلی خوب را همچون فصل گذشته برای مردم خوب خراسان تکرار کنیم. 
نخستین بازی خانگی در لیگ نوزدهم را در پیش داریم و دوست داریم که در 
حضور پر شور هواداران، بازی خوبی را انجام دهیم. حریفی ناشناخته داریم که 

مربی خوب و بادانشی دارد. ویسی می تواند هر تیمی را متوقف کند.

صیادمنشقرضیبهریزهاسپورمیپیوندد؟
ورزش:در حالی که نقل و انتقاالت در ترکیه ادامه دارد، اهلل یار صیادمنش 
مهاجم ایرانی در فنرباغچه گزینه جدیدی است که می تواند این تیم را به 
صورت قرضی ترک کند. فنرباغچه قصد دارد این بازیکن جوان را به صورت 
قرضی در اختیار ریزه اسپور قرار دهد. به همین خاطر سران فنرباغچه این 
مهاجم ایرانی را به تیم ریزه اسپور پیشنهاد دادند ولی هنوز پاسخی در این 

رابطه دریافت نکرده است.

عصبانیتکالدرونازخریدجنجالیپرسپولیس
ورزش:فرشاد احمدزاده به دلیل مســائل انضباطی مورد غضب گابریل 
کالدرون قرار گرفته و بسیار بعید است در لیست سفر پرسپولیس به تبریز 
قرار بگیرد. این در حالی است که رفتار  های این بازیکن در تمرینات تیمش 
هم چندان خوشایند همبازیانش نبوده است. نکته قابل توجه اینکه گابریل 
کالدرون در شرایط فعلی بدش نمی آید بازیکنی را از لیست بزرگساالن تیمش 

خارج و بازیکن خارجی جایگزین او کند.

برترینهایفوتبالایرانچقدرجایزهگرفتند؟
ورزش:جوایزی که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای برترین های 
فصل گذشته در نظر گرفته بودند به اندازه پاداش یکی از کلین شیت 
های مرد سال فوتبال ایران هم نبود! سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 
که برای اهــدای جوایز به برترین ها تا آخرین لحظه دنبال اسپانســر 
بودند توانستند به هر یک از برترین ها ساعت مچی گران قیمتی را اهدا 
کند. آن ها همچنین در کنار این جایزه به علیرضا بیرانوند کارت هدیه 
5 میلیون تومانی در کنار یک سکه بهار آزادی پرداخت کردند. پاداشی 
که تنها اندازه پاداش یک کلین شــیت بیرانوند در پرسپولیس است و 
نسبت به پاداش هایی که برای لیگ های معتبر اروپایی در نظر گرفته 

می شود اصال قابل مقایسه نیست.

سهمصدومرویدستقلعهنویی
ورزش:محمدرضا حسینی، بحیرایی و مهدی زاده به بازی هفته دوم لیگ 
برتر مقابل ماشین سازی نمی رسند. مهدی صدیقی پزشک باشگاه سپاهان 
می گوید: » حسینی چند مشکل در زانو داشت که ما سه تا را حل کردیم ولی 
نیاز به یک جراحی جزئی نیز بود که پس از مشورت با متخصصان، این جراحی 
با موفقیت انجام شد. حسینی 90 درصد برای بازی مقابل فوالدخوزستان آماده 
می شود ولی اگر هم آماده نشد، صد در صد برای بازی هفته چهارم آماده است.« 
صدیقی همچنین در مورد بحیرایی اعالم کرد که این بازیکن شرایط خوبی 
دارد و در مرحله ای قرار گرفته که باید بدنش و عضالتش برای قرار گرفتن در 
ترکیب اصلی آماده شود. در نهایت آخرین مصدوم سپاهان برای دیدار مقابل 
ماشین سازی محمدرضا مهدی زاده است که در تمرینات با مشکلی در کشاله 
ران مواجه شده و طبق نظر مهدی صدیقی پزشک باشگاه برای دیدار سپاهان 

در هفته سوم آماده خواهد بود.

بازتابباختتحقیرآمیز؛
آبروییکهمسازفوتسالایرانبرد!

مهر:تیم فوتسال مس سونگون ایران در دومین دیدار خود در جام باشگاه 
های جهان در تایلند به مصاف تیم ال پوزو اسپانیا رفت و با نتیجه  هفت بر 
صفر مغلوب حریف خود شد. مس نه تنها با این باخت شانس صعود به مرحله 
بعد را از دست داد و ناکامی جام باشگاه های آسیا را تداوم بخشید، بلکه وجهه 
بین المللی فوتسال ایران را هم تحت تاثیر خود قرار داد. روزنامه مارکا اسپانیا 
بعد از این بازی نوشت: » ال پوزو می دانست چطور تیمی که چند روز قبل نایب 
قهرمان آسیا شده بود را از کار بیاندازد. کار گروهی جاوید و وام پتا می توانست 
مس رابه گل برساند اما بعد از آن نقاط ضعف حریف خودش را نشان داد.« در 

ادامه این گزارش به نحوه به ثمر رساندن گل های ال پوزو اشاره شده است.

نخستینبازی»میلیچ«برایآبیپوشان
ورزش:هروویه میلیچ دیگر بازیکن خارجی آبی پوشان که قرار است در خط 
دفاعی به میدان برود در لیست مسافران تبریز قرار نداشت و فرصت بازی کردن 
با پیراهن این تیم را پیدا نکرد. »میلیچ« مدافع مورد عالقه استراماچونی است و 
روزهای خوبی را در تمرین هفته گذشته آبی پوشان سپری کرده و به شرایط 
حضور در میدان رسیده است. چنین پیش بینی می شود که احتمال حضور این 
بازیکن در ترکیب اصلی آبی پوشان مقابل فوالد زیاد باشد. در غیر این صورت 
هم او به عنوان بازیکن جانشین به میدان خواهد رفت تا نخستین بازی اش با 

پیراهن آبی پوشان را تجربه نماید. 

منهای فوتبال

هفتهدوملیگبرترایران
استقالل - فوالد

پنجشنبه7شهریور-19:00ازشبکهسه

هفتهدوملیگبرترایران
تراکتور - پرسپولیس

جمعه8شهریور-17:45ازشبکهسه

هفتهدوملیگبرترایران
سپاهان - ماشین سازی

پنجشنبه7شهریور-20:00ازشبکهورزش

هفتهدوملیگبرترایران
پارس جنوبی جم - ذوب آهن
جمعه8شهریور-20:00ازشبکهورزش

هفتهدوملیگبرترایران
شهر خودرو - شاهین بوشهر

پنجشنبه7شهریور-18:30ازشبکهورزش

ورزش در سیما

حسنیزدانیتاجپادشاهیراپسمیگیرد؟
ورزش:در فاصله کمتر از 20 روز تا آغاز مســابقات جهانی 2019 
کشتی به میزبانی نورسلطان قزاقستان، اینستاگرام اتحادیه جهانی 
با طرح پرسشی مدعی اصلی وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد را معرفی 

کرده است.
صفحه رسمی اتحادیه جهانی کشتی در اینستاگرام با عکسی از حسن 
یزدانی، نابغه کشتی ایران در سال های اخیر از مخاطبان خود سؤال 
کرده که این کشتی گیر می تواند در مســابقات جهانی 2019 تاج 

پادشاهی را پس بگیرد؟
حسن یزدانی پس از قهرمانی در المپیک 2016 و مسابقات جهانی 
2017 سال گذشته در دور نخســت مقابل دیوید تیلور آمریکایی 
شکست خورد و غافلگیر شد. البته این آزادکار ایرانی توانست با مدال 

برنز به تهران بازگردد.
امسال با توجه به مصدومیت تیلور آمریکایی، حسن یزدانی مدعی 
نخست قهرمانی است و به همین خاطر اتحادیه جهانی از مخاطبانش 
هم نظر خواســته که بگویند یزدانی پس از یک سال وقفه بار دیگر 

می تواند قهرمان جهان شود یا خیر.

دوندهایراندرمسابقاتهندقهرمانشد
ورزش:در جریان برگــزاری دومیــن روز از تورنمنت بین المللی 
دو و میدانی هند، در مــاده 400 متر با مانع مهدی پیرجهان موفق 
شد ضمن شکســتن رکورد ملی ایران به عنوان قهرمانی این ماده 

دست یابد.
این دونده آذری در مسابقات اخیر هفت بار متوالی رکورد ملی 400 
متر با مانع ایران را شکست و در این رقابت برای کسب سهمیه حضور 
در رقابت های قهرمانی جهان، تنها 0/03فاصله داشت. پیرجهان در 
صورت ثبت رکورد 49.30 ثانیــه، جواز حضور در میان برترین های 

400 متر بامانع جهان را کسب می کرد.

تیمملیکوراشدرراهمسابقاتجهانی
ورزش:رقابت هــای کــوراش قهرمانی جهان از روز دوشــنبه 11 
شهریورماه در شــهر »چونگ جو« کره جنوبی آغاز می شود. بر این 
اساس، تیم ایران ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه از طریق فرودگاه 
بین المللی امام خمینــی )ره(، تهران را به مقصــد محل برگزاری 

مسابقات ترک خواهد کرد.
الیاس علی اکبری، جعفر پهلوانی، الیاس پاکدل، حامد رشــیدی و 
امید تیزتک ترکیب تیم ملی کوراش ایران را تشکیل می دهند. رضا 
مهنان سرمربی تیم ایران است و امیر صدیقی نیز سرپرستی تیم را 

برعهده دارد.

رستمیودرخواستدوبارهکمک50میلیونی
ورزش:کیانوش رستمی در شرایطی که در ابتدای سال جاری 50 
میلیون تومان بابت هزینه هایش گرفته بود، در کمتر از 6 ماه بار دیگر 

خواهان دریافت دوباره این مبلغ شده است.
تمرینات تیم ملی در شرایطی برگزار می شود که همچنان کیانوش 
رســتمی در اردوی تیم ملی حضور ندارد و تن به تمرینات تیم ملی 
نمی دهد. او که گفته است می خواهد در پاتایا وزنه بزند، به تنهایی 
تمریناتش را دنبال و همچون ســال های اخیر خرجش را از ســایر 
ملی پوشان جدا کرده اســت. او این روزها زیر نظر مربی معتمدش، 

کار را دنبال می کند.
قهرمان المپیک 2016 ریو بار دیگر از کمیته ملی المپیک درخواست 
کمک کرده است، آن هم در حالی که تنها پنج ماه از سال می گذرد و او 

ابتدای سال جاری کمک 50 میلیونی را دریافت کرده بود.

جودوقهرمانیجهان
مالییپنجمجهانشد

ورزش:جــودوکار وزن 81- کیلوگرم ایــران و دارنده مدال طالی 
جهان2018 در دیدار رده بندی رقابت های جهانی ژاپن مقابل حریف 

گرجستانی شکست خورد و از رسیدن به مدال بازماند.
در ادامه رقابت های جودو قهرمانی جهــان 2019 که در توکیو 
پایتخت ژاپن در حال برگزاری اســت، ســعید مالیــی دارنده 
مدال های طالی جهان 2018 و برنز جهان 2017 و نفر نخست 
رنکینگ وزن 81- کیلوگرم جهان در دیدار رده  بندی برابر لوکا 
ماســورادزه نفر 29 رنکینگ جهان و دارنده مــدال برنز جوانان 
جهان 2018 به روی تاتامی رفت که در ســه دقیقه و 14 ثانیه 
ایپون شــد. مالیی تنها نماینــده اعزامی ایران بــه رقابت های 

قهرمانی جهان بود.
رقابت های جودو قهرمانی جهان 2019 با حضور 505 جودوکار مرد 
و 329 جودوکار زن از 146 کشور جهان به میزبانی توکیو پایتخت 

ژاپن در حال برگزاری است.
بیانضباطیهایدمبله،بارسلوناراکالفهکردهاست

چه زمانی بر سر عقل می آیی؟



 فرهنگ و هنر/ فاطمــه عامل نيك  امروز 
هفته دولت به پايان مى رســد. بدون شك يكى 
از اهداف نام گــذارى هفته اى به نام دولت، ايجاد 
فرصت تعامل اهالى دولت با اقشار مختلف جامعه 
بوده اســت. فرصتى كه در آن گروه هاى مختلف 
بتوانند انتظارات و خواسته شــان را از دولتمردان 
بيان كنند. به همين بهانه به ســراغ تعدادى از 
اهالى فرهنگ رفته ايم. عبدالرحيم ســعيدى راد، 
يكى از شــعراى كشورمان در خصوص انتظارات 
اهالى فرهنگ و هنر از دولتمردان مى گويد: من 
در حوزه شــعر كه حوزه تخصصى خودم اســت 
صحبــت مى كنم. ما در حوزه شــعر و چاپ آثار 
شــاعران نياز به حمايت داريم. اكنون شرايط به 
گونه اى شده است كه هر اهل قلمى كه مى خواهد 
اثرش را چاپ كند، با توجه به اينكه قيمت كاغذ 
باال رفته و حمايت دولت در اين بخش كم شده، 
به سراغ هر ناشــرى كه مى رود، درخواست پول 
مى كند. اين معضل با توجه به شرايط اقتصادى 
كنونى كه گريبانگير تمامى شاعران سرزمينمان 
است، طبيعى است كه خيلى افراد توان انجام اين 
كار را ندارند و آثار بسيارى از آن ها چاپ نمى شود. 
نتيجه اين فرايند اين خواهد شد كه ادبيات معاصر 

از شعر شاعران محروم مى شود. 
به نزديكى  با اشاره  وى 
ايام محــرم خاطره اى را 
بازگو كــرده و مى گويد: 
چند سال گذشته من در 
برنامه اى كه به مناسبت 
ايام محرم برگزار شــده 

بود، عنوان كردم در اين ايام مردم نذورات بسيارى 
دارنــد كه مقدار قابل توجهــى از اين نذورات به 
شــكل غذا و خوراكى  اســت، با توجه به شرايط 
موجود چه خوب است بعضى ها بيايند نذر كنند 
و كتاب آيينى شاعران را چاپ كنند. توجه كنيد 
ما به اينجا رســيده ايم كه از مردم درخواســت 
حمايت مى كنيم تا با كمك هايشــان كتاب هاى 
آيينى، مذهبى و شعر عاشــورايى جمع آورى و 
چاپ شــود. به هر حال انتظار مــى رود از دولت 
كه در بخش چاپ كتاب حمايت بيشــترى كند 
و حداقل شرايطى را براى افرادى كه خودشان را 
ثابت كرده اند و جايگاهى در ادبيات ما دارند، حاال 
چه در بخش شعر، چه در بخش داستان نويسى 
يا خاطرات يا ديگر بخش ها، فراهم كنند كه پس 
از ســال ها بتوانند آثارشان را چاپ كنند. افرادى 
هستند كه سال هاســت موفق به چاپ آثارشان 
نشــده اند و حمايت از اين افراد حداقل انتظارى 

است كه از دولت مى رود.

 به آثار مستند فرصتى براى ديده شدن 
بدهيد 

عـــطـائى،  كــوروش 
كشورمان  مستندســاز 
انتظارات  در خصــوص 
اهالى مســتند از دولت 
فــضـــاى  مى گويــد: 
مستندســازى مــا اين 

ســال ها خيلى مهجور بوده از اين نظر كه هيچ 
وقت فرصت براى ديده شــدن مستندها نبوده و 
مستندها كمتر بوده هرچند مستندسازان در اين 
ســال ها چه با حمايت دولــت و چه بدون آن به 
هر شــكلى كه بوده به راهشان ادامه دادند و اين 

مســير را زنده نگه داشته اند و اين مسير را ادامه 
خواهند داد، اما الزم است كه حاصل اين تالش ها 
ديده شود. براى اين منظور الزم است فضايى براى 
نمايش اين آثار هم در سينما و هم در تلويزيون 

ايجاد شود. 
كارگردان مستند «در جســت وجوى فريده» با 
اشــاره به ضرورت ديده شــدن آثار هنرمندان و 
مستندســازان عنوان مى كند: الزم است به آثار 
مستندسازان فرصتى براى ديده شدن داده شود 
تا مردم آن ها را ديده و بيشتر با آن ها آشنا شوند. 
اين ديده شــدن به نظر مــن بزرگ ترين اتفاق 
ممكن در حال حاضر اســت. حاال اين ظرفيت و 
فرصت مى تواند با اختصاص سالن هاى سينمايى 
به مستندها ايجاد شود. فيلم هاى مستند داراى 
اين ظرفيت هســتند كه مخاطب را به ســمت 
سالن هاى سينما بكشــانند. الزم است چنانچه 
در سال گذشته اين موضوع با پخش آثار مستند 
تجربه شد، كافى است كه فرصت ديده شدن براى 
آن ها فراهم شــود و اين نياز به حمايت دولت از 

اين بخش دارد. 

  ديگر زمان ديدن نتيجه هاست
بيگى،  حســن  ابراهيم 
با  نويسنده كشــورمان 
اشــاره به درخواســت 
چهــل ســاله اهالــى 
فرهنــگ از دولت ها در 
شرايط  بهبود  خصوص 

فرهنگى جامعه و تناســب آن با باورهاى دينى 
مردم و نياز جامعه مى گويد: خواسته ها و توقعات 
اهالى فرهنگ مكرر گفته شده و ما بايد نتيجه اين 

توقعات و انتظارات را ببينيم. 
اين نويســنده با تقســيم فرهنگ به دو بخش 
عمومى و خاص بيان داشــت: اين توقعات در هر 
دو حوزه فرهنگ عمومى و خاص وجود داشته اند. 
نويسنده رمان «محمد»  با اشاره به سير صعودى 
فرهنگ عمومى جامعه پس از انقالب اظهار كرد: 

انقالب فرهنگ عمومى جامعه را به شكل غيرقابل 
تصورى به آنى صعود بخشــيد و دگرگونى قابل 
توجهى در آن مقطع در حوزه فرهنگ بين آنچه 
قبل از انقالب بود و بعد از آن به وجود آمد. روندى 
كه در دهه 60 به بركت هشت سال دفاع مقدس 
ادامه داشت اما در سال هاى اخير شاهد تنزلى در 
اين روند هستيم و ارزش هاى معنادار انقالبى در 
حال كمرنگ شدن هستند. اين تنزل و كاستى ها 
در ساير حوزه ها مانند اقتصاد و سياست هم وجود 
دارد. مشكالت اقتصادى كه درحال حاضر وجود 
دارد و فاصله طبقاتى كه مى بينيد، طبيعتاً روى 
فرهنگ تأثيــر مى گذارند و با ادامه آن مى توانند 

آن را از بين ببرند.
وى در ادامه بــا اظهار اينكه ادبيات و هنر تابعى 
از فرهنــگ عمومى جامعه هســتند، مى گويد: 
اين گونه به نظرمى رســد كه دولتمردان ما براى 
ادبيــات برنامــه اى ندارند. به عنــوان يك مثال 
كوچك خدمتتان عرض مى كنم، در حوزه كتاب 
و كتابخوانى 40 سال اســت كه همه مديران با 
شرمندگى مى گويند ســرانه مطالعه دركشور ما 
پايين اســت اما پرسش اينجاست كه كدام طرح 
و كدام برنامه اجرا شده و آن ها نتيجه نگرفته اند؟! 
هيچ پروژه اى به وجود نيامــده تا اتفاقى بيفتد. 
در حال حاضر وضعيت نشــر را مى بينيد، با اين 
شرايط چطور مى خواهد وقت كتابخوانى درست 
شــود؟ الزم است كه سياســتى از طرف دولت 
در نظر گرفته شــود تا اين وضعيت اصالح شود، 
چنان كه در ســاير كشــورها مانند ژاپن، چين، 
كــره و مالزى اين اتفاق افتاده و وضعيت مطالعه 
مردم بهبود پيدا كرده است. وى با اشاره به وجود 

راهكارها بيان مى كند: راهكارهاى بسيارى براى 
اصالح وضعيت موجود از طرف كارشناسان ارائه 
شده است، كافيست دولتمردان به اين راهكارها 

توجه كرده و آن ها را به كار ببندند.

 سينما را جدى بگيريم
احمـــدجو،  امــــراهللا 
پيشكســوت  كارگردان 
كشــورمان در خصوص 
انتظارات اهالى فرهنگ و 
هنر مى گويد: الزم است 
كه سينما از طرف دولت 

جدى تر گرفته شــود. الزم اســت براى اين رسانه 
برنامه ريزى دقيق ترى انجام شــود. وى با بيان اين 
نكته كه ســينما يكى از مهم ترين رسانه هاى حال 
حاضر اســت، بيان مى كند: پيش از اين هم بارها 
گفته ام كه ســينما در حال حاضر مهم ترين رسانه 
دنياســت. اين اهميت در كشــور ما مضاف است، 
به ايــن دليل كه جامعه ما چنــدان اهل مطالعه 
نيســتند و تنها رسانه فرهنگى كه اندك اقبالى به 
آن دارند،ســينما و تلويزيون است. هر چند هيچ 
چيزى جاى خالــى مطالعه را پر نمى كند، اما اين 
توجــه مى تواند اندكى جاى خالى اين ضعف را پر 
كند. در هر حال مى بينيم كه مردم به ديدن فيلم ها 
مى روند، پس الزم اســت كه به اين رســانه توجه 
بيشترى شــود. به آن بپردازند و براى آن تدارك 
درستى داشته باشــند. ما در بخش زيرساخت ها 
همچنان ضعيف هستيم. بايد سالن هاى سينماى 
اختصاصى داشــته باشــيم. اين كمبود در بخش 
ســينماى كودك و بعد از آن در حوزه فيلم كوتاه 
وجــود دارد. الزم اســت بودجه خــاص براى اين 
بخش ها در نظر گرفته شود. جوان هايى كه در اين 
شرايط اقتصادى با سختى فيلمى را توليد مى كنند 
اما هيچ بازگشتى برايشان وجود ندارد. يك جوان 
مگر چقدر توان دارد كه بتواند فيلم بعدى اش را هم 
به همين شــكل توليد كند. الزم است كه شرايط 
ديده شــدن اين آثار فراهم شود. اين اتفاق بايد در 

تلويزيون يا هر قسمت ديگرى بيفتد. اين موضوع 
نبايد تنها در تهران ديده شــود و الزم است كه در 

همه شهرستان ها به آن توجه شود. 
كارگــردان ســريال «روزى روزگارى» در ادامــه 
مى گويــد: اين تدارك درســت تنهــا در بخش 
مخاطبان نيست ما بايد به حوزه آموزش اين رشته 
توجه جدى داشته باشيم. در حال حاضر تقريباً در 
هر دانشكده اى يك رشته هنرى به خصوص سينما 
هم راه اندازى شده است. من آمار دقيقى ندارم اما 
با وجود اين همه دانشكده سينمايى، احتماالً باالى 
هزار نفر دانش آموخته در اين رشته داريم. پرسش 
اينجاســت كه خروجى اين افراد كجاست؟ غير از 
اينكــه امكانات الزم براى آن افرادى كه مســتعد 
هســتند، وجود ندارد، به احتمــال قوى آموزش 
صحيحى هم در كار نيست، چون آموزش اين تعداد 
دانشجو به برنامه درست، مدون و استادان قابل نياز 
دارد، مسلم است كه ما دستمان در آن حوزه خالى 
است. متأسفانه قبل از راه اندازى اين مراكز به اين 
فكر نشده كه چه تعداد نيروى انسانى كارآمد الزم 
است. براى همين است كه همين طور افراد صاحب 
مدرك بيرون مى فرســتند و اين ها به جاى آنكه 
كمك كننده به اين روند باشند، مخل وضع موجود 
خواهند بود. الزم است كه به اين نكات توجه شود. 

 نگذاريد تئاتر به هنر قشرى 
تبديل شود

اميــر دژاكام، كارگردان 
تئاتــر در  نويســنده  و 
خصوص انتظارات اهالى 
اين هنــر از دولتمردان 
مى گويد: در حوزه تئاتر 
انتظار ما اين اســت كه 

شــرايط به گونه اى باشــد كه مراكــز تئاترى با 
توجــه به امكاناتى كه دراختيــار دارند، از رونق 
بيشــترى برخوردار باشــند. اين طور نباشد كه 
رقم هزينه هاى شخصيشــان به قدرى باال باشد 
كه همه اين ها سرشــكن شود به اين سمت كه 
تئاتر به ســمت گيشــه برود. تئاتر هنر گيشه و 
درآمدزايى نيست. تئاتر اگرهم با استقبال و انبوه 
مخاطبان هم مواجه شــود، پرســش اينجاست 
كه اين انبوه تماشــاگر مى تواند بليت 200 هزار 
تومانى بپــردازد؟ اگر بليت 200هــزار تومانى 
بگيرد، چه قشرى مخاطب تئاترخواهند بود و اگر 
بليت 20 هزارتومانى بخرد چه قشــرى مخاطب 

تئاترخواهند بود؟
وى در ادامه با اشاره به رواج راه اندازى سالن هاى 
خصوصى تئاتر مى گويد: در سالن هاى خصوصى 
كه شكل گرفته چه درتهران و چه در شهرستان 
دولت كمك كنــد و يارانه هايى در اختيار آن ها 
قراردهد تــا بتوانند خدماتشــان را ارزان تر در 
اختيار مخاطب قرار دهند. اكنون نگهدارى يك 
سالن تئاتر بسيار گران شده است. پول آب، برق 
و اجاره مكان بســيار گران تمام مى شود. شايد 
دولــت بتواند در حوزه ماليــات معافيت هايى را 
براى اين ســالن ها در نظر بگيــرد. از تعرفه هاى 
فرهنگــى در خصوص آب ، برق و گاز اســتفاده 
كنــد يا موارد ديگر تا ايــن تئاترها بتوانند روى 
پاى خودشان بايستند. به غير از اين تئاتر به يك 
هنر قشــرى تبديل خواهد شد، همچنان كه در 
بعضى اوقات اين اتفاق افتاده است، درحالى كه 
تئاتر يك هنر ملى و متعلق به همه مردم است.

در ادامه روند شفاف سازى وزارت ارشاد
حاال نوبت دكترهاى يك شبه است

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى  چندى است با رويكردى درست و قابل دفاع؛ 
هزينه هاى جارى، كمك ها و تسهيالتى را كه در راستاى اجراى وظايف خود 

انجام داده است، منتشر مى كند.
برخى از اين شفاف ســازى ها موجب ايجاد بحث هاى رســانه اى زيادى هم 
شده است. براى مثال اعالم مفاد يك قرارداد وزارت ارشاد با يك شركت در 
خصوص انجام مميزى كتاب سر و صداى زيادى به پا كرد. همچنين اعالم 
فهرســت كمك هاى وزارت ارشاد به اشخاص حقيقى و حقوقى نيز موجب 
بحث هاى زيادى شــد به خصوص اينكه در ابتدا تصور مى شــد كه يكى از 
اين كمك ها به هنرمندى مشهور اعطا شده اما بعداً مشخص شد همه چيز 
ناشى از تشابه اسمى   بوده است. وزارت ارشاد هم مى توانست مثل بسيارى از 
سازمان ها و نهادهاى دولتى همه چيز را در سكوت و پشت پرده برگزار كند 
و به جاى ايجاد دردسر و زمينه براى پاسخگويى، به افراد مختلف كمك هايى 
اعطا كند و بعد پشت عنوان كلى «حمايت از اهل قلم و هنرمندان» پنهان 
شود. يكى از حمايت هاى وزارت ارشاد از هنرمندان و اهل فرهنگ در قالب 
اعطاى مدارك معادل تحصيلى است. هنرمندانى كه به دليل اشتغال به امور 
فرهنگى و هنرى فرصت حضور در كالس هاى درس و دانشگاه را نداشته  اند، 
نمونه هايى از آثار و افتخارات خود را به شــورايى در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى  مى فرستند كه اين شورا تشخيص مى دهد مدرك معادل كارشناسى، 
كارشناسى ارشد يا دكترا را به هنرمندان اعطا كند. فلسفه تشكيل اين شورا 
و عملكرد وزارتخانه در اين زمينه قابل دفاع است اما اينكه نتيجه عملكرد اين 
شورا چيست و چقدر قابل دفاع است، به شفاف سازى وزارت ارشاد و مشخص 

شدن نتيجه جلسات اين شورا از ابتدا تا امروز بستگى دارد.
در اين ميان دو نكته قابل توجه اســت. نكته اول اينكه بايد مشخص شود 
استفاده از عنوان دكترا براى كســانى كه مدرك معادل گرفته اند، وجاهت 
قانونى دارد يا نه. برخى از شــاعران و نويسندگانى كه با ارسال مدارك خود 
به اين شــورا، گواهى نامه هنرى دريافت كرده اند؛ امــروز با عنوان دكترا در 
نشست هاى مختلف حضور مى يابند، در حالى كه آنان در هيچ آزمون دكترايى 
پذيرفته نشــده اند، سر هيچ كالسى نرفته اند، هيچ آزمون جامعى نداده اند و 
رســاله اى دفاع نكرده اند و طبيعتاً عنوان دكتر را نمى توانند استفاده كنند. 
الزم است درباره قانونى بودن يا نبودن استفاده از اين عنوان، وزارت علوم نيز 
روشنگرى كند تا مشخص شود حد و حدود قانونى استفاده از عناوين علمى  

براى اين افراد چيست.
نكتــه دوم اين اســت كه احتماالً درباره اين روشــنگرى و شفاف ســازى، 
مقاومت هاى پشت پرده اى نيز وجود داشته باشد. شنيده ها حاكى است برخى 
از كسانى كه از اين گواهى نامه ها دريافت كرده اند، از گروهى هستند كه در اين 
سال ها از ايجاد دوگانه «هنرمند مستقل» و «هنرمند وابسته» يا « هنرمند 
حكومتى» و « هنرمند غيرحكومتى» بهره برده اند.  مشخص است كه اين 
گروه اصالً عالقه اى ندارند كه مشخص شود از تسهيالت و كمك هاى دولتى 
براى خود سهمى   برداشته اند و همه ادعاها و شعارهايشان بر باد خواهد رفت 
اما عملكرد وزارت ارشاد در اين دوره از شفاف سازى هاى اطالعاتى اش نشان 
داده ، اين فشــارها نمى تواند مانع شود كه فرهنگ و هنر كشور به يك اتاق 
شيشه اى بدل شود. رويكردى كه بايد در همه نهادها و سازمان هاى دولتى 

ديگر نيز مورد توجه قرار گيرد.

حال«جمال شورجه» رو به بهبودى است
ميرعاليــى،  احمــد  ميــزان: 
تهيه كننــده ســريال تلويزيونى 
«حضرت موسى(ع)» در گفت و گو 
بــا خبرنــگار گــروه فرهنگــى 
خبرگزارى ميــزان درباره آخرين 
«جمــال  جســمانى  وضعيــت 

شورجه» گفت: خوشبختانه وضعيت كنونى جمال شورجه خيلى خوب است 
و نسبت به گذشته بهبود فراوانى يافته است.  وى درباره شروع مراحل جديد 
درمانى شورجه اضافه كرد: به تازگى دور تازه اى از معالجات فيزيكى زير نظر 
متخصصان مغز و اعصاب روى جمال شــورجه آغاز شــده و همچنان ادامه 
دارد. اين معالجات نوع تازه  و خاصى از فيزيوتراپى محسوب مى شوند كه خدا 
را شــكر تاكنون كامالً نتيجه داده است.  اين تهيه كننده سينما و تلويزيون 
درباره وضعيت حركتى جمال شورجه تأكيد كرد: شورجه اين روزها بيشتر 
مشغول دور جديد درمان است و بيشتر براى گذراندن اين مراحل به مراكز 
درمانى مى رود، البته گاهى اوقات  به دفتر مى آيد اما اين روزها تشخيص بر 
استراحت بيشتر و ادامه درمان براى وى است، البته اين نكته را نبايد فراموش 
كرد كه وى از لحاظ حركتى هنوز به آمادگى كامل نرسيده اما عالئم خوبى 
در قبال حركت داشــته است.  ميرعاليى درباره آخرين مراحل ساخت اين 
سريال خاطرنشــان كرد: تمام مراحل پيش توليد سريال با مشورت جمال 
شورجه پيش رفته و خوشبختانه به مراحل خوبى رسيده اما از اين به بعد بايد 
منتظر باشيم كه كم كم خود شورجه بر سر پروژه حضور پيدا كند تا بتوانيم 
با مديريت دقيق وى كار پيش توليد اثر را جلو ببريم، با توجه به روند مثبت 

درمان شورجه، وى به زودى به گروه سازنده سريال خواهد پيوست.

وزير ارشاد: 
استعدادهاى هنرى سرمايه هاى ملى كشورند 

ايرنا: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
 بر ضرورت استمرار استعداديابى در 
برنامه هــا و فضاهاى هنرى تأكيد 
كرد و گفت: اســتعدادهاى هنرى 
به عنوان سرمايه هاى ملى كشور 
محســوب مى شــوند كه بايد از 

آن ها همه جانبه حمايت شود. سيدعباس صالحى سه شنبه شب در حاشيه 
آيين پايانى سيزدهمين جشنواره ملى موسيقى جوان در جمع خبرنگاران 
حاضر و به پرسش هاى آن ها پاسخ گفت. وى با اشاره به برگزارى اين رويداد 
هنرى اظهار داشــت: اين جشنواره درشرايطى برگزار مى شود كه گروه هاى 
سنى مختلف درآن حضور پيدا كرده و پيوند دهنده جريان ميان نسلى، ميان 
گروه سنى نوجوانان و جوانان با استادان شناخته شده موسيقى اين سرزمين 
هستند، بنابراين به طور يقين پس از جشنواره با دبير اين رويداد گفت وگو 
مى شــود تا به صورت  جدى تر مباحث مربوط به اين جشــنواره را به شكل 
جزئى ترى بررسى كنيم. صالحى افزود: در روزهاى آينده بالفاصله جلساتى 
را برگزار خواهيم كرد تا نســبت به افزايش بودجه جشنواره اقدامات الزم و 
برنامه ريزى ها را انجام دهيم. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى همچنين در پاسخ 
به پرسش خبرنگاران درباره تازه ترين اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
 در مقابل اعتراض پديدآورندگان آثار موسيقايى به تصويب قانون موسوم به 10 

درصدى، پاسخ اين پرسش را به زمان ديگرى موكول كرد.
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اهالى  توقعات  و  خواسته ها 
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رده بندى سنى فيلم ها، دست فيلم سازان را در طرح مسائل مختلف بازتر مى كند؟

مسيرى براى كاهش مميزى و افزايش ژانر
 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل  همزمان با برگزارى ســى و دومين جشــنواره 
بين المللــى فيلم هاى كودكان و نوجوانان، در احكامى  از ســوى رئيس ســازمان 
سينمايى، هيئت رده بندى سنى آثار سينمايى معرفى شدند. هيئت رده بندى سنى 
آثار سينمايى را 30 شخصيت آشنا با فيلم و سينما در حوزه هاى فرهنگى، آموزشى، 
تربيتى، روان شناسى، جامعه شناسى و رسانه  تشكيل مى دهند. آيين نامه رده بندى 
ســنى فيلم ها اگرچه خيلى دير اما باالخره تدوين شد. پيش نويس اين آيين نامه 
ممنوعيت فيلم ها را براى ســه رده سنى زير 9 ســال، زير 12 سال و زير 15 سال 

تدوين كرده است. 
برخى از تهيه كنندگان و فيلم سازان، بيم تبديل شدن اين رده بندى به مميزى دوم 
را داشته و عده اى هم اميدوار به كم شدن سختگيرى شوراى پروانه نمايش هستند. 
يكى از نكات قابل تأمل در پيش نويس اين آيين نامه، تبصره 4 آن است كه تصريح 
كرده «مديران سينما مكلف به جلوگيرى از حضور افراد مشمول به سالن هاى سينما 
نيستند و مسئوليت اجرا به عهده والدين يا همراه بزرگسال است». آيا اين تبصره 

موجب حذف مسئوليت سينمادارها نمى شود؟ 
محسن على اكبرى، تهيه كننده سينما معتقد است كه 
ســينمادار بايد مديريت و مســئوليت اين رده بندى را 
بپذيرد و از ورود ســنين پايين تــر در فيلم هاى داراى 
رده بندى جلوگيــرى كند. وى به خبرنگار ما مى گويد: 
اكنون خانواده ها كمتر به سينما مى روند و معموالً قشر 
ســينمارو، مجردها يا گروه هاى دوســتانه هستند زيرا 

گاهى مباحثى در فيلم ها مطرح مى شــود كه برخى صالح نمى بينند آن فيلم 
را در جمع خانوادگى تماشــا كنند و شــايد اعضاى خانواده، فيلم را به صورت 
انفرادى ببينند. در شــرايطى كه معموالً خانواده ها كمتر به ســينما مى روند، 
مديريت ســينما بايد مسئوليت ورود كودكان و نوجوانان به سالن هاى نمايش 

فيلم هايى كه ممنوعيت سنى دارند را، بپذيرند.

على اكبرى با بيان اينكه ســينما در كشــور يك صنعت وارداتى است و ما تابع 
قوانين همراه با اين سينما هستيم، خاطرنشان مى كند: اين سينماى وارداتى از 
دهه 1970 به بعد داراى رده بندى سنى فيلم ها شد، چون ژانرهاى جديدى كه 
به آن اضافه مى شــد، صحنه هاى خشونت آميزى داشت كه براى سنين پايين از 

نظر روحى و روانى آسيب زا بود و مسئوليتش با سالن داران سينما بود.
وى اضافه مى كند: اگر وزارت فرهنگ يا وزارت آموزش و پرورش، آموزش الزم 
و كافــى را به فرزندان ما بدهند كه علت ممنوعيت نمايش برخى فيلم ها براى 
افراد زير 15 ســال چيست، خود نوجوانان، آن فيلم را نمى بينند، اين بهترين 
شــكل ممكن براى رده بندى سنى فيلم هاســت. در غرب آن قدر كار فرهنگى 
شــده كه كودك و نوجوان مى داند اگر اين فيلم را ببيند شب خوابش نمى برد 
يا اذيت مى شــود، بنابراين خودش مشتاق است كه فيلم را نبيند، مرحله اول 

فرهنگ سازى است كه تاكنون كارى در اين راستا نكرده ايم. 
اين تهيه كننده ســينما يادآور مى شود: در تمام دنيا شرايط سنى فيلم ها به شكل 
درست اجرا مى شود، امكان ندارد فيلمى  براى افراد زير 15 سال ممنوع باشد و يك 
بچه دوازده ساله را در سالن سينما ببينيد، اين مسئله بايد براى خانواده ها و براى 

كودك و نوجوان فرهنگ سازى شود.
به باور وى اگر رده بندى سنى فيلم ها در بين خانواده ها فرهنگ سازى شود، كودكان 
و نوجوانان رغبتى به تماشاى آن فيلم ندارند و والدين آن ها مى توانند با خيال راحت 
به سينما بيايند، چون مباحث مطرح شده در برخى فيلم ها مربوط به سنين باالتر 

است و از نظر روان شناسى و جامعه شناسى، گره گشاست. 

  اتفاقى كه به تعدد ژانر 
در سينماى ايران كمك مى كند

اين تهيه كننده سينما معتقد است: بخشى از ماجرا هم به خود هنرمندان برمى گردد 
كه سعى كنند فيلم هايشان را طورى بسازند كه محدود به شرايط سنى نشود حتماً 

كه نبايد بحث خيانت يا مواد مخدر را اين قدر غلوآميز روى پرده سينما بياورند.
وى با بيان اينكه رده بندى ســنى فيلم ها بيشتر از آيين نامه و بخش نامه به آگاهى 
بخشــى و فرهنگ سازى نيازمند است، مى گويد: خانواده ها نمى دانند كه چرا نبايد 
بچه هايشان را به تماشاى فيلمى  با محدوديت شرايط سنى ببرند يا خود بچه ها هم 

نمى دانند كه چرا نبايد آن فيلم را ببينند.
علــى اكبرى با بيان اينكه ســينماى ايــران به تعدد ژانر در فيلم ســازى نياز 
دارد، خاطرنشان مى كند: اكنون بيشــترين ژانر فيلم ها، درام اجتماعى و طنز 
اجتماعى اســت در حالى كه در ژانر وحشــت يا ژانر كودك و نوجوان، نياز به 
توليد فيلم داريم. شــايد رده بندى ســنى فيلم ها كمك كند كه ژانرهاى ديگر 
فعال تر شــوند و تهيه كنندگان انگيزه بيشــترى براى توليد فيلم در ژانرهاى 

مختلف پيدا كنند و سرمايه را سمت توليد ژانرهاى ديگر سوق دهند. 
وى  با بيان اينكه رده بندى سنى فيلم ها مى تواند به آسان گرفتن شوراى پروانه 
نمايش يا شوراى پروانه ساخت درباره مميزى فيلم ها كمك كند، مى گويد: بايد 
چنيــن اتفاقى بيفتد، در واقع اين رده بندى بايد منجر به چنين اتفاقى شــود 
چون برخى از صحنه ها در يك فيلم، شــاه كليد و نقطه تعليق است كه حذف 
آن ها موجب لطمه به فيلم مى شــود. وقتى فيلمى  رده بندى ســنى مى شود، 
دســت فيلمساز براى زدن حرفش بازتر اســت و قطعاً مميزى فيلم ها با وجود 

اين رده بندى سنى، كمتر مى شود.

 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان خوانــدن رمان هاى معمايى و 
پليسى هميشه براى مخاطب كتابخوان ايرانى جذاب بوده و با اينكه اين 
عالقه مندى وجود داشته اما نويسندگان ايرانى به داليل مختلف، كمتر 
سراغ اين نوع ادبى محبوب رفته اند و اين خأل معموالً با ترجمه هاى آثار 

موفق خارجى، جبران مى شود. 
به تازگى نشر آموت كتابى منتشر كرده با عنوان «مهمان ناخوانده»، 
اين كتاب نوشته «شارى الپنا» با ترجمه عباس زارعى به بازار كتاب 

آمده است. 
«مهمان ناخوانده» در ژانر پليسى-جنايى قرار مى گيرد. داستان اين اثر 
پر از تعليق، معما و هيجان اســت. اين اثر كه اندكى پس از انتشار در 
فهرست پرفروش هاى «نيويورك تايمز» و «يوكى ساندى تايمز» قرار 

گرفته است، به تازگى وارد بازار كتاب ايران هم شده است. 

عباس زارعى، مترجم اين اثر، داستان «مهمان ناخوانده» را مانند آثار 
قبلى نويســنده داستان جذابى مى داند. زارعى پيش از اين دو اثر اين 
نويسنده را با عنوان هاى «زن همسايه» و «غريبه اى در خانه» ترجمه 
كرده و اين نويســنده كانادايى را براى نخستين بار به مخاطب ايرانى 

معرفى كرده است.  
داســتان «مهمان ناخوانده» در دل يك هتل دنج، آرام و دور افتاده 
اتفاق مى افتد. ميهمان ها به هتل ميچل در دل كوهســتان رفته اند 
تا تعطيالت زمستانى خود را در محيطى آرام و دور از هياهوى شهر 
ســپرى كنند اما دقيقاً زمانى كه هوا تاريك مى شود، توفان سختى 
اتفاق مى افتد، برق و خطوط تلفن قطع مى شــود، مسافران به شهر 
دسترسى ندارند و در همين حين قتلى در هتل اتفاق مى افتد و ماجرا 

ادامه پيدا مى كند.

بــه گفته مترجم فضاى وحشــت و هيجان در ايــن كتاب به خوبى 
منعكس شده است. نويسنده در اين اثر به مانند آثار قبلى از جمالت 
كوتاه استفاده كرده و بر شخصيت ها و پرداخت آن ها توجه خاصى دارد. 

اما سومين اثر يك تفاوت عمده با دو اثر قبلى دارد. 
زارعــى در خصوص اين تفاوت مى گويد: داســتان دو كتاب قبلى در 
شهر مى گذرد اما در رمان ســوم، داستان در مكانى دور از شهر و در 
كوهســتان اتفاق مى افتد. نويسنده براى پيشبرد داستانش از عناصر 

طبيعت استفاده كرده و داستان را پيش برده است.   
بــه گفته زارعى با توجه به اينكه دو اثر قبلى نويســنده به چاپ هاى 
متعدد رســيده اند و با اســتقبال مخاطب مواجه شــده اند،  انتظار 
مى رود ســومين اثر شارى الپنا، مورد توجه مخاطبانى كه به خواندن 

داستان هاى پليسى عالقه دارند، قرار بگيرد.

ماجراى يك قتل
در هتلى دورافتاده

پيشنهاد امروز  

سينما

خواسته هاى هنرمندان از دولتمردان چيست؟

تعامل با اهالى فرهنگ و كمك به اقتصاد هنر

در هتلى دورافتاده
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