
به مردم ظلم نكنيد
چند روز پيش اظهارنظرى از قول مهدى 
سلطانى در رســانه ها منتشر شد كه بر 
اســاس آن آقاى بازيگر گفته بود: «چه 
فيلترى بهتــر از فرهنگ و هنر مى تواند 
پول هــاى كثيــف را تميز كنــد». اين 
اظهارنظر جنجالى، واكنش منفى بسيارى 
از چهره هاى فرهنگى و هنرى را به دنبال 
داشت. سلطانى هم پس از اين حواشى در اينستاگرامش نوشت: «هيچ نوشته، 
گفت و گوى شــنيدارى و يا حتى تصويرى از من را باور نكنيد مگر اينكه در 
صفحه اختصاصى و رسمى من منتشــر شده باشد و يا تحقيق كامل كرده 
باشيد كه اين گفته ها واقعاً اعتقادات من هستند و هيچ تحريفى در آن صورت 
نگرفته اســت. حذف يا جابه جايى يك جمله، حتى يك كلمه يا يك پالن از 
تصوير مى تواند نظر و يا عقيده گوينده را تحريف كند و يا كامالً بر عكس جلوه 
دهد. از اصحاب رسانه و خبرنگاران خواهش مى كنم كه براى باال بردن تعداد 
مخاطبان خود با ايجاد سرتيتر هاى بى  سر و ته به مردم ظلم نكنند. مخاطبان 
رسانه ها هم توجه داشته باشند كه بازيچه هدفمند و گاهى مغرضانه اين و آن 

قرار نگيرند. مواظب خودتون باشيد».

جات كنار خدا راحته
اهالى رســانه به بهانه درگذشت مهدى 
شــادمانى، خبرنگار ورزشــى كه سابقه 
فعاليت در نشرياتى مثل همشهرى جوان، 
دنياى ورزش و جهان فوتبال را داشــت، 
هشــتگ مربوط به نام اين روزنامه نگار را 
در توييتر فارسى داغ كردند. سيد راضيه 
حســينى، فعال رســانه اى نوشته است: 
«توى تمام توييت هايى كه از مهدى شادمانى مى خوندم، صبرش و شكرش 
حيرت زده ام كرد. نه اينكه مثل من و شما تو صحت و سالمت كامل نشسته 
باشه و از صبر و شكر بگه، لحظه به لحظه با درد دست و پنجه نرم مى كرد اما 
توييت هايى كه منتشر مى كرد پر از صبورى و شكر بود». پرتو جغتايى، عكاس 
ورزشى مطرح كشورمان هم در واكنش به درگذشت شادمانى نوشته است: 
«ازش پرسيدم آقا مهدى چرا عكسامو اليك نمى كنى؟ گفت اليك نمى كنم 
تا كادربنديت بهتر بشه. منتظر اولين اليكت بودم براى اميد به ادامه راهم، اما 
فرصت نشد. اآلن ديگه سخت نفس نمى كشى، اآلن ديگه حالت خوبه، جات 

كنار خدا راحته».

آقازاده هاى ناجوانمرد
پس از ماجراى جنجالى فرزندان شهردار 
قم، چند روز پيش اخبارى از مهاجرت و 
پناهندگى فرزند رئيس دولت اصالحات به 
يكى از كشورهاى خارجى در رسانه هاى 
داخلى و خارجى منتشــر شد. از آنجايى 
كه «عماد» سومين فرزند خاتمى است كه 
به بهانه تحصيل از كشور خارج مى شود، 
خبر مهاجرت او جنجال زيادى در فضاى مجازى به پا كرده اســت. مسعود 
پيرهادى، ســردبير روزنامه رســالت در خصوص اين خبر در توييتر نوشته 
اســت:«آقاى خاتمى! شنيديم عماد، سومين فرزند شما هم براى زندگى به 
خارج رفت؛ اميدوارم راســت نباشد.   اى كاش در زمانى كه مردم با مشكالت 
اقتصادى روبه رو هســتند، كنار نرگس و ليال و عماد هاى كشورشان بودند نه 
عافيت خويش. خارج نشينى آقازاده ها از هر جناحى به خصوص در اين شرايط، 

ناجوانمردى است».

 مجيد تربت زاده  18 سالگى اگر براى همه نوجوان ها، 
آغاز جوانى و جوانى كردن است، براى برخى از بروبچه هاى 
دوران دفاع مقدس انگار آغاز پختگى و زمان جابه جا كردن 
ركوردهاست! يك نمونه اش «محمود كاوه» كه وقتى 18 
سالش بود، در يك مأموريت 6 ماهه مسئول يگان حفاظت 
از بيت امام(ره) مى شود و كمى بعد با آغاز غائله كردستان، 
جورى اسم در مى كند كه شهيد صياد شيرازى درباره اش 
مى گويد: «يك نوجوان هجده ساله در جبهه كردستان پيدا 
شده... وقتى در اتاق جنگ شرح عمليات مى دهد، آدم مات 

و مبهوت مى ماند و سرا پا گوش مى شود...»!
تعــداد فرماندهان و رزمندگانى كه زمانى دشــمن براى 
سرشان جايزه تعيين مى كرد، كم نيستند. محمود كاوه 
اما در اين ماجرا هم ركورد دار است. يعنى كمتر فرمانده يا 
رزمنده اى را سراغ داريم يا اصالً نداريم كه  دشمن در 19 
سالگى براى زنده يا مرده اش جايزه 2 يا 3 ميليونى تعيين 
كرده باشــد. البته جايزه 3-2 ميليونى با حساب و كتاب 
امروز ناچيز به نظر مى رسد، وگرنه با حقوق 2 هزار تومانى 
سپاه در دهه 60 كه حساب كنيد، جايزه 7 ميليون تومانى 
كه بعدها دشمنان براى سرش تعيين كردند، فكر كنم به 

اندازه حقوق 291 سال «محمود كاوه» مى ارزيد! 

  تك پسر
حكايت ركورددار شدن و ركوردشكن بودن محمود كاوه 
از سال 1340 در مشهد و در خانواده اى آغاز مى شود كه 
ســكاندارش از آن كاسب هاى ناِب حبيب اهللا و پاى ثابت 
نمازخوان هاى مســجد امام حسن(ع) بود. به جاى اينكه 
من، بر اســاس اصول زندگى نامه نويسى بگويم، بگذاريد 
اينجاى ماجرا را رهبر انقــالب روايت كنند: «من او را از 
بچگى اش مى شــناختم. پدر اين شــهيد جزو اصحاب و 
مالزمين هميشگى مسجد امام حســن بود... دست اين 
بچه را هم مى گرفت با خودش مى آورد... من مى دانستم 
همين يك پســر را دارد، پدرش هــم... از   همان وقت ها 
همين جــور بود. پرشــور و بى محابا در برخــورد، گاهى 
حرف هاى تندى هم مى زد كه در دوران اختناق، آن جور 
حرفى كســى نمى زد. اين بچه آن جور توى اين محيط 
خانوادگى پرشور و پرهيجان تربيت شد و خوراك فكرى 
او از دوران نوجوانى اش عبارت بود از مطالب مســجد امام 
حسن... در يك چنين محيط فكرى اين جوان تربيت شد 
و جزو عناصر كم نظيرى بود كه من او را درصدد خودسازى 
يافتم؛ حقيقتاً اهل خودسازى بود... هم خودسازى معنوى 
و اخالقى و تقوايى، هم خودســازى رزمــى... در يكى از 
عمليات هاى اخير دستش مجروح شده بود... تهران آمد 
سراغ من؛ من ديدم دستش متورم است... پرسيدم: دستت 
درد مى كند؟ گفــت كه نه. بعد من اطــالع پيدا كردم، 
برادرهاى مشهدى  كه آنجا هستند، گفتند، دستش شديد 
درد مى كند، اين همه درد را كتمان مى كرد و نمى گفت... 
اين مستحب است كه انسان حتى المقدور درد را كتمان 

كند و به ديگران نگويد...».

  خرج روى دست دولت
همه اين ســال هاى گذشــته، آن قدر از شــجاعتش، از 
ركوردهــاى جبهه و جنگــش و... گفته انــد كه برخى 
ويژگى هاى اخالقى و سبك زندگى بيرون از جنگش تقريباً 
ناگفته مانده اســت. محمود كاوه از ديدگاه خيلى ها فقط 
فرمانده دالورى است كه در كردستان، دمار از روزگار ضد 
انقالب و دشــمن درآورده و البد نامش همه جا در غرب 
كشور، لرزه بر اندام كوچك و بزرگ مى انداخته است. شايد 

گذر زمان، شايد عوض شدن و جابه جايى ارزش ها و شايد 
هم سايه انداختن تجمالت روى زندگى هاى امروزى، ما را 
فراموشكار كرده و دوست نداريم از سبك زندگى شهيدانى 
چــون كاوه حرف بزنيم. يعنى فكــرش را بكنيد چطور 
مى شود كه فرمانده ارشدى در حد و اندازه هاى او، با سابقه 
انقالبى درســت و حسابى و شناختى كه همه مسئوالن 
ارشــد مملكت از او دارند، وقتى با مجروحيت شــديد از 
جبهه «حاج عمران» برمى گردد، آن هم در شرايطى كه 
موفق شده ارتفاع معروف 2519 را به شكلى باورنكردنى از 
دشمن پس بگيرد، چند روزى در مشهد مى ماند، پزشكان 
موفق نمى شوند چند تركش را كه به نقاط حساس اصابت 
كرده از ســرش خارج كنند. اصرار مى كنند چون امكان 
جراحى در ايران نيست، حتماً به خارج اعزام شود. پاسخش 
حتى به خواهر كه براى راضى كردنش آمده اين اســت: 
«اعزام به خارج، خرج مى گذاره روى دســت دولت... توى 
اين وضعيت من هيچ وقت حاضر نمى شم براى جمهورى 

اسالمى خرج بتراشم...».
ممكن است با معيارهاى امروزى و نگاهى كه خيلى از ما 
به زندگى داريم، باور كردنى نباشد؛ اما نوجوان انقالبى دهه 
50 كه زير دست پدرى مذهبى و انقالبى بزرگ شده است، 
چند سال بعد وقتى فرمانده ارشد جنگ مى شود، حاضر 
نيست سر سوزنى از امكانات متعلق به مردم را خرج خود 
يا خانواده اش كند. تازه همان حقوق اندك سپاه را هم با 
صرفه جويى زياد خرج مى كرد تا هرچه تهش ماند، بيندازد 

توى صندوق كمك به جبهه ها! 

  20 دور دويدن
يكى دو بخش مطلب را هم بگذاريم براى خاطرات ديگران 
از او. رئيس پيشــين صدا و ســيما- ضرغامى- مى گويد: 
«جنگل هاى مرتفع آلواتان در غرب كشــور در تســخير 
ضدانقالب و حزب دموكرات بود. قاسملو، رهبر اين حزب 
گفته بود، اگر سپاه توانست آنجا را فتح كند كليد كردستان 

را به آنان خواهد داد...
عمليات آزادســازى كه آغاز شد براى تهيه گزارش به 
منطقه رفتم... شــهيد بروجردى را ديدم و خواستم با 
او گفت و گو كنم. عجله داشــت. پيشنهاد كرد با برادر 
كاوه فرمانــده عمليات صحبت كنم... به اتاق كوچكى 
هدايت شــدم. ســفره اى پهن بود و قدرى پنير و نان 
خشك. جوان خوش ســيمايى هم با گرمكن ورزشى 
مشــغول خوردن صبحانه بود. سالم و عليك كرديم. 
منتظر ماندم تا برادر كاوه بيايد... مدتى طول كشــيد. 
از جوان پرسيدم ببخشيد، برادر كاوه فرمانده عمليات 
كجا هســتند؟ كى مى آيند؟ همين طور كه مى خورد 
گفت خودم هستم...از چشمان پف كرده اش معلوم بود 
شب را نخوابيده است... پس از گفت و گو هم يك قبضه 

خمپاره 60 برداشت و با جيپ عازم ارتفاعات شد»! 
همــه راز و رمــز «كاوه» شــدنش، فقــط همين ها 
نبود. يعنى وقتى از انقالبى گرى، شــجاعت يا ســاده 
زيســتى اش صحبــت مى كنيــم، تصويــر فرمانده و 
رزمنــده اى تــوى ذهنتــان نيايد كه فقــط به لطف 
شجاعت خدادادى و ســِر نترسى كه داشت، حتى به 
قيمت دادن تلفات زياد، هر طور بود اهداف جنگى اش 
را فتح مى كرد. همان طــور كه ابتداى مطلب از قول 
شــهيد صياد شيرازى نوشتيم، كاوه در كنار شجاعت، 
هــوش نظامى و محاســباتى بااليى هم داشــت و تا 
جايى كه دستش مى رسيد با برنامه ريزى دقيق عمل 
مى كرد. حواســش به همه چيز بود و مثًال مى دانست 

براى عمليات پيش رو درمنطقه اى كوهســتانى، بايد 
نيروهــاى تَرو فِــرزى را به كار بگيرد كــه بتوانند در 
كمتريــن زمان ممكن به ارتفاع مورد نظر باالى ســر 
دشمن ظاهر شوند. بنابراين تعجب نكنيد كه پيش از 
آغــاز عمليات همه نيروهاى تحت امرش را جمع كند 
و به آن ها دســتور بدهد 20 دور، دوِر ميدان ورزشى 
پادگان بدوند. دســت آخر هم نام همه آن هايى را كه 
حتى 19 دور توانســته اند بدوند، خــط بزند و بگويد: 
«براى عمليات بوكان به اونايى نياز داريم كه تونستن 
20 دور دويــدن رو طاقت بيــارن...»! چند روز بعد، 
نيروهايش موقع عمليات آن قدر ســريع ارتفاعات را 

گرفتند كه خودشان هم باورشان نمى شد.

  اطراف من پيدات نشه
به برادر خانمش تذكر داده بود كه: «حســن جان...توى 
پادگان... توى منطقــه زياد اطراف من پيدات نشــه... 
خيلى ها مى شناســنت، مى دونن بــرادر خانم مايى». با 
اين همه «حسن» مجبور شــد برود سراغش. از مشهد 
تماس گرفته بودند و گفته بودند مســئله مهمى پيش 
آمــده و بايد برگردد. وقتى ماجرا را گفت، كاوه با تعجب 
نگاهــش كرد و گفت: «مرخصــى؟... بابا فقط چند روز 
مونده به عمليات...مگه ميشه مرخصى برى... نه آقاجون 
برگرد به يگانت... بعد عمليات ان شــاءاهللا همه مى ريم 
مرخصى...». يكى دو نفر به گوشش زدند كه: آقا محمود... 
كار واجب داشــت بنده خدا... بايــد مى رفت... يه نفر به 
جايى برنمى خوره... بهتر بود بذارى بره مرخصى... تا قبل 
عمليات هم برمى گــرده... محمود گفت: « توى پادگان 
خيلى ها مى دونن اين برادر خانم منه... چند روز ديگه هم 
كه عمليات داريم... اگه كارش طول بكشــه، به عمليات 
نرسه، ممكنه فكر كنن كاوه موقع عمليات برادر خانمشو 
فرستاد عقب كه سالم بمونه...» وقتى باز هم اصرار كردند 
و گفتند ضمانتش را مى كنند كه برگردد، لحن ماليم و 
نرم و دوســتانه را كنار گذاشت و خيلى جدى و محكم 
گفت: « من با كسى عقد اخوت نبستم، دوست هم ندارم 

كه اعتقاداتم به خاطر همين كارها دچار لغزش بشه...».

  آقا محمود... نرو!
يكــى از ركوردهايــش هم ارتفــاع 2519 در منطقه 
«حــاج عمران» بود. ارتفاعى كه چنــد بار بين ايران 
و عراق دست به دست شــد. محمود يك بار در سال 
62، هر طور بود آن را از دشــمن پس گرفته بود. سِر 
پــس گرفتنش كلى تركش نوش جــان كرده، اما كم 
نياورده بود. شهريور سال 1365، ارتفاع 2519 دوباره 
افتاده بود دست دشمن. بى سيم ها سروصدا مى كردند 
و خبر مى دادند، كار گره خورده. آتش سنگين دشمن 
كار را مشــكل كــرده بود. قائم مقام تيــپ، وقتى به 
خودش آمد كه محمود داشــت جلو سنگر فرماندهى 
بند پوتين هايش را مى بست... حاج محمود شما نرو... 
هرجور حساب كنى، شــرعى، نظامى، منطقى... شما 
نبايد برى... آقا اگــه فكر مى كنى الزمه از فرماندهان 
كسى ديگه اى هم باشــه، من خودم مى رم... محمود 
پوتين دومى را هم پا كرد و خونســردانه گفت: شــما 
بمونين... آتيش توپخونه رو هدايت كنين... «محمود» 
رفت و بعيد بود كه خبر نداشــته باشــد روى ارتفاع 
2519 چه خبر است... بعيد بود خبر نداشته باشد كه 
يكى از خمپاره هاى دشمن قرار است حكم مرخصى و 

شهادتش را روى همين ارتفاع برايش بياورد. 

افتتاحيه هاى جنجالى
كيان راد: چند روزى است كه 
تصاوير افتتاحيه هاى پر ســر و 
صدا و عجيب و غريب مسئوالن 
مختلف، ســوژه  در شــهرهاى 

فضاى مجازى شده است. 
ماجرا از آنجا آغاز شــد كه يكى 
از كاربران، تصويرى از مراســم 
بزرگى كه مســئوالن  افتتاحيه 
رامســر براى پايان ساخت يك 

ديوار معمولى گرفته بودند، در فضاى مجازى منتشر كرد و پشت بندش 
يكى ديگر از كاربران، تصوير مراســم افتتاحيه جوى آب در شهرســتان 
«داورزن» را به اشتراك گذاشــت! پس از اين، كمپينى از افتتاحيه هاى 
عجيب و غريب در توييتر راه افتاد كه حسابى مورد استقبال اهالى فضاى 

مجازى قرار گرفت. 
مراســم چرخاندن يك دســتگاه MRI در شهرستان «ممسنى» توسط 
نماينــده اين شــهر در مجلس، افتتــاح ترانس بــرق در «بندر خمير» 
توســط فرماندار اين شــهر و چندين مورد ديگر از افتتاحيه هاى عجيب 
و غريــب، همــه نتيجه هميــن كمپيــن جنجالى در فضــاى مجازى 
بودنــد. حاال بايــد منتظر بمانيم تا ببينيم كمپينى كــه روز به روز ابعاد 
عجيب ترى از آن رو مى شــود، آخر سر قرار است به چه افتتاحيه اى ختم 

شود!

كشاورز بشوم يا نشوم؟
رقيه توسلى: «گل ترمه» پشت خط اســت... مى دانم بايد دستكش خيس را 

درآورم و قيد بقيه ظرف هاى نشسته را بزنم.
يك سالى است كه چند شب در ميان - حضورى يا تلفنى - رؤيابافى مى كنيم... 
البته كه خاله - خواهرزادگى دنيايى دارد و روى هم چيدن آرزوها و مرور خاطرات 

دور و دراز! ساعت 12:10 است. مى گويد بيا امشب از هندوانه حرف بزنيم.
نپرسيده، مطمئنم منِع خوردن گرفته. حق هم دارند، اين ميوه بى رحمانه آبدار است!

مى گويم باشد و روى راحت ترين صندلى لَم مى دهم و شروع مى كنيم.
خاطرات يك سال پيش در اولويت اند. وقتى َسر از هندوانه زار «زاغمرز» درآورديم 
و كشاورز خونگرم كلى تحويلمان گرفت و اجازه داد از كوچك ترين و بزرگ ترين 
محصول باغش ذوق زده شويم. وقتى فوت و َفن رسيده ها را گذاشت كف دستمان 
و با چاقوى زنجانى اش رفت شكار يك عدد هندوانه سرخ شيرين... بعد به تعدادمان 

قاچ هاى لب شترى زد و گفت ناقابِل ميهمان است... بفرماييد.
آن قدر گفتيم و گفتيم تا رســيديم به «آبــان» و خرابكارى هايش... به دايى خان 
كه جوگيرانه صندوق عقب را تا ِخرتناق پُر كرد و ماشــينش شــد نيســان... به 
هندوانه چين هايى كه سوزِ گيلكى خوانى شان هفت مزرعه آن طرف تر مى رفت و به 
پوست هندوانه هايى كه دست آخر توى سطل ُخردشان كرديم و پاشيديم سمت 
غازهاى گرسنه. همه را در هم و سرخوش و بى نوبت براى هم تعريف مى كنيم. كه 
گل ترمه جيغ زنان مى گويد: آخيششش! چقدر باحال... اما خاله اى! من همان روز 

تصميم گرفتم به هيچ وجه هندوانه كار نشوم.
گيج و خندان مى پرسم: چرا آن وقت؟ جواب مى دهد: توى كشاورزى آخه زحمت 

است، پول نيست... آقاى هندوانه اى مى گفت.
از آنجا كه حرف حســاب جواب ندارد، ســكوت مى كنم و گوشى به دست، مات 
مى مانم روبه روى چهار گزينه... كشاورز بشوم يا نشوم؟ ظرف هاى نشسته را تحويل 
بگيرم يا نگيرم؟ اين وقت شب، هندوانه بخورم يا نخورم؟ و به شغل شريف خاطره 

بازى و رؤيابافى ادامه بدهم يا ندهم؟

 مجازآباد
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ورزش
فهرست تيم ملى با 6 پرسپوليسى 

و 4 استقاللى مشكوك نيست؟

سپاهان و شهرخودرو 
بدون ملى پوش!

ورزش نويسى كه درس مبارزه داد و رفت

«شادمانى»  ابدى

 سعيد فرجى، عكاس برجسته مستند در گفت وگو با قدس:

عكس را نبايد در گالرى ها محبوس كرد

ديوار تخمه فروش ها كوتاه است
م.ظرافتى: وزير صنعت، معدن و تجارت: پرايد بايد از چرخه توليد خارج 

شود كه اين ممكن است در سال آينده اتفاق بيفتد. 
با احتساب صحبت هاى جديد وزير صنعت، تعداد دفعاتى كه قرار شده توليد پرايد 
متوقف شود، از تعداد سال هاى توليدش بيشتر شده است. به عبارت ديگر در طول 
27 سالى كه از توليد پرايد در كشورمان مى گذرد، مسئوالن سالى دو نوبت تصميم 
گرفته اند توليدش را متوقف كنند، اما هر سال درحالى كه همه منتظر انتشار خبر 
توقف توليد اين عزيز بودند، ناگهان مسئوالن اعالم كردند نه تنها توليد پرايد متوقف 
نمى شود بلكه قيمتش هم دو برابر خواهد شد. دقيقاً مثل رونالدينيو كه تا لحظه 
آخر به «مسى» نگاه مى كرد و درحالى كه همه انتظار داشتند به مسى پاس بدهد، 
توپ را مى انداخت براى «تيرى آنرى»! البته اينكه مسئوالن مثل رونالدينيو با پرايد 
برخورد مى كنند داليل متعددى دارد كه به طور مختصر به دو مورد اشاره مى كنيم:
دليل اول: مسئوالن به شــدت دلشان براى مردم مى سوزد، به همين خاطر هر 
سال تصميم مى گيرند توليد پرايد را متوقف كنند، اما دست هاى پشت پرده اى در 
صنعت خودرو وجود دارد كه حسابى از توليد خودرويى با فناورى 30 سال پيش 
سود مى برد و اجازه توقف توليد را نمى دهد. مسئوالن هم پيش خودشان مى گويند 
اگر قيمت تمام شده پرايد را تا مرز 50 ميليون باال ببريم، مردم خودشان دست از 

خريد خودرو برمى دارند و خط توليد خود به خود متوقف مى شود. 
دليل دوم: هفته پيش از صحبت هاى تاريخى وزير قبلى صنعت كه گفته بود دليل 
مرگ و مير در جاده، تخمه خوردن پشت فرمان است و ربطى به كيفيت پرايد ندارد، 
رونمايى شد. با عنايت به اين صحبت ها مى توان نتيجه گرفت كه مثلثى متشكل 
از «پرايد، تخمه و تصادف» چرخه مرگ و مير جاده اى را تشكيل مى دهد كه در 
صورت حذف هر كدام از اين عوامل، مرگ و مير جاده اى متوقف مى شود. از آنجايى 
كه ديوار تخمه فروش ها به شــدت كوتاه تر از ديوار دســت هاى پشت پرده است، 
مسئوالن برخالف وعده هاى بيست و هفت 
ساله شان، اين بار تصميم گرفته اند به 
جاى توقف توليد پرايد، جلو توليد 
تخمه را بگيرند تا با حذف 
از عوامل چرخه  يكــى 
مــرگ و مير جاده اى، 
ميزان مرگ و مير به 
پايين ترين حد ممكن 

برسد.

سردار بزرگ خراسانى 10 شهريور 1365 به شهادت رسيد 

رمز و رازهاى «كاوه» شدن

مظاهرى در گفت و گو با قدس:

فصل قهرمانى تراكتور است

روزمره نگارى

روايت مجازى

منهاى سياست

فصل قهرمانى تراكتور است

 سعيد فرجى، عكاس برجسته مستند در گفت وگو با قدس: سعيد فرجى، عكاس برجسته مستند در گفت وگو با قدس: سعيد فرجى، عكاس برجسته مستند در گفت وگو با قدس: سعيد فرجى، عكاس برجسته مستند در گفت وگو با قدس: سعيد فرجى، عكاس برجسته مستند در گفت وگو با قدس: سعيد فرجى، عكاس برجسته مستند در گفت وگو با قدس: سعيد فرجى، عكاس برجسته مستند در گفت وگو با قدس: سعيد فرجى، عكاس برجسته مستند در گفت وگو با قدس: سعيد فرجى، عكاس برجسته مستند در گفت وگو با قدس:

عكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كردعكس را نبايد در گالرى ها محبوس كرد
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امین غالم نژاد: مارک ویلموتس ســرمربی بلژیکی تیم 
ملی اسامی ۲۳ بازیکن را برای حضور در مرحله  مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های آســیایی ۲۰۲۳ 
منتشر کرد. تیم ملی در هفته نخست این مرحله از رقابت ها 
استراحت دارد و کار خود را برای صعود به جام جهانی از روز 
نوزدهم شهریور ماه در هنگ کنگ آغاز می کند. این فهرست 
تیم ملی مانند هرفهرستی که اعالم می شود، نکات مثبت و 
منفی ای دارد. در این گزارش فهرســت جدید ویلموتس را 

بررسی کرده ایم. 

غایب بزرگ
اشکان دژاگه که سابقه  حضور در دو جام جهانی را در کارنامه 
خود دارد، غایب بزرگ فهرســت ویلموتس است. با توجه 
به عملکرد قابل قبولی که دژاگه در بــازی تراکتور مقابل 
پرسپولیس داشت و تجربه ای که او دارد، انتظار می رفت در 
فهرست ویلموتس جایی داشته باشد.  عالوه بر دژاگه، مهرداد 
محمدی دیگر بازیکنی است که می توانست در فهرست جدید 
تیم ملی حضور داشته باشد. محمدی که این فصل از باشگاه 
سپاهان راهی آوس پرتغال شده و در سه بازی نخست این تیم 
در لیگ برتر پرتغال دو گل به ثمر رسانده و یک پاس گل هم 

داده است، در فهرست جدید تیم ملی جایی ندارد. 

توجه به سرخابی ها
مارک ویلموتس در تیرماه ۲۳ بازیکن از لیگ برتر را که کمتر 
در فهرست های قبلی تیم ملی حضور داشتند به اردو فراخواند 
و این بازیکنان در یک بازی دوستانه به مصاف تیم ملی امید 
رفتند. حاال در فهرست جدید تیم ملی نام چهار بازیکن از آن 
فهرست به چشم می خورد. از این چهار بازیکن، محمد رشید 
مظاهری در فهرست نخست ویلموتس هم حضور داشت اما 
از حضور در اردو انصراف داد تا ســرمربی تیم ملی، حسین 
حسینی دروازه بان جوان استقالل را به اردو فرا بخواند. عالوه 
بر مظاهری، استقالل دو بازیکن و پرسپولیس یک بازیکن دارد 
که از فهرست دوم ویلموتس برای بازی با هنگ کنگ دعوت 
شده اند. سیاوش یزدانی و علی کریمی دو بازیکن استقالل و 
محمد نادری مدافع چپ پرسپولیس، سه بازیکنی هستند که 
پس از حضور در اردوی دوم تیم ملی، برای بازی با هنگ کنگ 

در فهرست ویلموتس نامشان دیده می شود.  

تغییرات در دروازه
بیشترین تغییرات در فهرســت جدید ویلموتس مربوط 
به دروازه بان های تیم ملی اســت. اگــر بیرانوند که تقریباً 
حضورش به عنوان دروازه بان اصلی تیم ملی قطعی است را 
کنار بگذاریم، دو دروازه بان  تیم ملی که در جام ملت های آسیا 
و امارات حضور داشتند، جایی در فهرست جدید تیم ملی 
ندارند. پیام نیازمند و امیر عابدزاده با وجود اینکه در فهرست 
نخست ویلموتس هم نامشان دیده می شــد، برای اردوی 
جدید تیم ملی دعوت نشده اند. دعوت نشدن نیازمند که یکی 

از بهترین دروازه بانان لیگ هجدهم بود و در لیگ نوزدهم هم 
رکورد ۱۰۰ درصد کلین  شیت را برای سپاهان تا پایان هفته  
دوم لیگ برتر دارد، از نکات عجیب فهرست تیم ملی است. 
علیرضا بیرانوند، حسین حسینی و محمدرشید مظاهری 
دروازه بان های دعوت شــده از ســوی ویلموتس برای این 
اردوی تیم ملی هستند. همچنین سامان قدوس که چهار ماه 
از حضور در میادین فوتبالی محروم است، در فهرست جدید 

ویلموتس جایی ندارد. 

انتخاب های عجیب
روزبه چشمی که هنوز مشخص نیست در چه تیمی برای این 
فصل توپ می زند و سعید عزت اللهی یکی از لژیونرهای این 
فصل فوتبال ایران دیگر بازیکنانی هستند که با وجود بازی در 
جام جهانی، در فهرست جدید ویلموتس جایی ندارند. این در 
حالی است که کنعانی زادگان در دو بازی ابتدایی لیگ برتر 
یک دقیقه هم بازی نکرد اما بار دیگر برای حضور در تیم ملی 

به شجاع خلیل زاده ترجیح داده شد. 
سیاوش یزدانی و محمد نادری نیز پس از اردوی اخیر تیم 
ملی که شامل بازیکنان باشگاهی فوتبال ایران بود توانستند 

خودشــان را به مربیان تیم ملی تحمیل کنند و به این اردو 
دعوت شوند.

جای خالی صدرنشین ها
اما نکته قابل اشاره اینکه از دو تیم سپاهان و شهر خودرو به 
عنوان صدرنشینان هیچ بازیکنی در فهرست تیم ملی دیده 
نمی شود. پیش از این مرادمند به تیم ملی دعوت شده بود که 
در این دوره با وجود عملکرد خوبش در دو بازی نخست لیگ 
جایی درفهرست ویلموتس ندارد. از تیم سپاهان هم بازیکنی 

به چشم نمی خورد که جای تعجب دارد.

عینک بدبینی
6 بازیکن از پرسپولیس به تیم ملی بزرگساالن دعوت شده اند، 
روستایی به تیم ملی امید و رسن به تیم ملی عراق. یعنی اینکه 
کالدرون در فیفا دی هشت بازیکن فیکس و ملی پوش خود 
را در اختیار ندارد و تمرینات تیمش عمالً مختل خواهد شد. 
آن هم در آستانه هفته سوم و دربی. ویلموتس تا توانسته از 
پرسپولیس بازیکن دعوت کرده اما هیچ کس نمی گوید چرا 
از سپاهانی که کهکشــانی لقب گرفته و یا شهرخودرو که 

صدرنشین است هیچ بازیکنی دعوت نشده.
حاال اگر سپاهان و قلعه نویی که تاکنون سکوت کرده اند برای 
خالی نبودن عریضه به عدم دعوت از ستاره های خود معترض 

شدند هم متعجب نشوید. 
فصل قبل برنامه ریزی زمان مسابقات لیگ به نفع سپاهان و 

تراکتور و به ضرر نمایندگان آسیایی ایران و این فصل هم ...
این پرسش را هرگز از یاد نبرید و به خاطر داشته باشید، آیا  به 
وقت بازی های مهم و رسمی هم هیچ بازیکنی از سپاهان به 

تیم ملی دعوت نخواهد شد؟ منتظر می مانیم.
اسامی بازیکنان دعوت شده به این شرح است:

۱- علیرضا بیرانوند ۲- ســید حسین حسینی ۳- محمد 
رشــید مظاهری ۴- وریا غفوری ۵- سید مجید حسینی 
6-حســین کنعانی زادگان ۷- میالد محمدی ۸- محمد 
نادری ۹- رامین رضاییان ۱۰- مرتضی پورعلی گنجی۱۱- 
سیاوش یزدانی ۱۲- امید ابراهیمی ۱۳- احسان حاج صفی 
۱۴- علی کریمی ۱۵- احمد نوراللهی ۱6- مسعود شجاعی 
۱۷- وحید امیری ۱۸- کریم انصاری فــرد ۱۹- علیرضا 
جهانبخش ۲۰- ســردار آزمون ۲۱- الهیــار صیادمنش 

۲۲- مهدی طارمی ۲۳- مهدی ترابی.

»دمبله« نیمار را از بارسا دور کرد
ورزش: در بارسلونا تقریبا از بازگشت نیمار ناامید شده اند به خصوص پس از اینکه 
عثمان دمبله حاضر نشد پیشــنهاد انتقال قرضی به پاری سن ژرمن را قبول کند. 
بارسلونا پس از پاسخ منفی دمبله حاضر نشد درخواست افزایش رقم انتقال نیمار 

از سوی پی اس جی را نیز بپذیرد و روز گذشته تقریبا بازگشت نیمار منتفی شد.
در نشست سه شنبه سران دو باشگاه، بارسا حاضر شده بود ۱۳۰ میلیون یورو به عالوه 
ایوان راکیتیچ، تودیبو و دمبله)قرضی( را به پی اس جی واگذار کرده و نیمار را جذب 

کند ولی در نهایت دمبله همه چیز را خراب کرد.

ایکاردی از اینتر شکایت می کند؟
ورزش:گاتزتا دلو اســپورت ادعا کرد که مائورو ایکاردی قصد دارد از باشگاه اینتر برای 
بازگشت به تمرینات شکایت کند یا خواستار غرامت ۱.۵ میلیون یورویی خواهد شد. رابطه 
ایکاردی و باشگاه اینتر از زمستان گذشته تیره شد و به نظر می رسد این مهاجم آرژانتینی 
قصد ندارد در این درگیری پا پس بکشد. بعد از اینکه مذاکرات دو طرف برای تمدید قرارداد 
به بن بســت خورد، ایکاردی برای بیش از ۴۰ روز از این تیم کنار گذاشته شد و بازوبند 
کاپیتانی را از هم دست داد.او در هفته های پایانی فصل به ترکیب نرآتزوری برگشت و به 

این تیم کمک کرد تا سهمیه حضور در لیگ قهرمانان را بدست بیاورد.

کیه لینی رباط صلیبی پاره کرد
ورزش: کاپیتان یوونتوس برای مدتی طوالنی خانه نشین شد.باشگاه یوونتوس اعالم 
کرده که جورجیو کیه لینی در جریان تمرین روز دوشنبه دچار پارگی رباط صلیبی 
شده و باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد.یوونتوس جزئیات بیشتری منتشر نکرده 
اما انتظار می رود که این مدافع ۳۵ ســاله بین ۳ تا 6 ماه نتواند تیمش را همراهی 
کند تا ضربه بزرگی به تیم مائوریسیو ساری وارد شود.باید دید در ادامه فصل ساری 
برای خط دفاعی اش چه تدبیری می اندیشد؟ آیا یووه در ساعات باقی مانده تا پایان 
نقل و انتقاالت در اروپا دست به خرید بزرگی در منطقه دفاعی خود می زند یا خیر؟

تشکر گواردیوال از دشان 
ورزش: پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی، از دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، 
برای دعوت کردن آیمریک الپورت به اردوی خروس ها، تشکر کرد.دشان فهرست تیمش 
برای دو دیدار مقابل آلبانی و آندورا در مقدماتی یورو ۲۰۲۰ را اعالم کرد و باالخره آیمریک 
الپورت هم بعد از مدت ها به اردوی فرانسه دعوت شد.او به خبرنگاران گفت: این اشتباه 
بود که من گفتم او یکی از بهترین هاست. به نظر من، او بهترین مدافع میانِی سمت چپ 
)مدافع میانی ای که کنار مدافع چپ بازی می کند( در اروپاست. من واقعا از دیدیه دشان 

متشکرم و برای الپورت بسیار خوشحالم زیرا او شایستگی اش را داشت.

حمیدرضاعرب: مظاهری در بازی با پرســپولیس دو 
بار صدر درصد منجــی دروازه تیمش شــد تا عالوه بر 
کلین شیت توانایی هایش را به رخ بیرانوند بکشد. او که 
چند سالی است به دلیل حضور بیرانوند توانایی هایش 
نادیده گرفته می شود و مرد شماره دو تیم ملی شده این 
روزها راحت تر حرف های دلش را می زند. به مناســبت 
دعوت دوبــاره اش به تیم ملی و پیــروزی بزرگ مقابل 
پرسپولیس با دروازه بان تراکتور هم کالم شدیم که در 

زیر می خوانید.

نظرت را در مورد پیروزی بر پرسپولیس بگو؟
همه ما می دانیم که این بازی فینال زود رس لیگ برتر 
بود. تراکتور مدت ها بود مقابل پرسپولیس نتایج خوبی 
نمی گرفت. این پیروزی در واقع طلسم شکنی بود که آن 

را تقدیم مردم خوب آذربایجان می کنیم.

ابتدای بازی نزدیک بود با اشــتباهت کار دست 
دنیزلی بدهی.

اشــتباه هم جزئی از فوتبال اســت. هر بازیکنی ممکن 
است اشتباه کند اما مهم این است که آن اشتباه را دیگر 

تکرار نکند و به هر حال بتواند خودش را زود جمع 
و جور کند و با نوع بازی خــود، بدون فکر به 

اشــتباه مرتکب شــده برای تیمش عامل 
موفقیت بشود. 

درنیمه دوم چرا تراکتور عقب نشســت و دنبال 
گل های بیشتر نرفت؟

با همه احترامی که برای تیم پرســپولیس قائل هستم، 
اما کل تیم جوری بازی کردند که در این دیدار کمترین 
حق تراکتور همین برد با یک گل بود. عادت کردیم در 
بازی ها به برد فکر کنیم و بــه همین دلیل همه حواس 
خود را جمع کردیم و ریسکی بازی نکردیم. به هر حال 
پرسپولیس قهرمان دوره لیگ برتر است و اشتباه مقابل 

این تیم یعنی شکست.

نظرت در مورد پرشورها چیست؟
از زمانی که بــه تبریز آمدم اصاًل هــواداران متفاوتی از 
تراکتوری ها دیدم. دست همه آن ها درد نکند و امیدوارم 
این حمایت ها تا روز پایانی و ان شاءاهلل قهرمانی تراکتور 

ادامه داشته باشد. 

واقعاً به قهرمانی تراکتور امیدواری؟
ببینید امسال، سال قهرمانی ماســت به امید خدا و به 
همین دلیل در تمام بازی هــا می خواهیم محکم پیش 

برویم. این هواداران دیگر جام می خواهند.

این پیروزی به نوعــی پیروزی تو مقابل 
بیرانوند هم بود. حــاال که دوباره به تیم 
ملی دعوت شدی نظرت در مورد رقابت با 

بیرانوند چیست؟
نمی شــود گفت من بهتر از بیرانوند بودم. در 
این کلین شــیت همه تیم دخیل بودند و این 
تمام بازیکنان تراکتور بودند که پیروز شــدند. 
پرســپولیس در چند ســال گذشــته بهترین 
تیم ایران بــود و به همین دلیل هــم بیرانوند 

عملکردش خوب بود.

در فهرست جدید تیم ملی هم قرار 
داری. با ویلموتس شانس 
تبدیل شدن به دروازه 
بان شماره یک تیم ملی 

را داری؟
آقای ویلموتس فلسفه خاص 
خودشان را دارند و دنبال این 
هستند که روش جدیدی در تیم ملی 
پیاده کنند. من هم باید تالشم را بیشتر کنم تا 
بتوانم به خواسته ام برسم. رقابت با بیرانوند شیرین است 
و ما در عین رفاقت رقابت شــدیدی با هم داریم. به هر 
حال هرکدام ما آماده تر باشیم درون دروازه می ایستیم.

سینا حســینی: در آخرین تماس تلفنی اش گفت: 
هر بار حرم می روی ســالم مرا به آقا برسان بگو خیلی 
دوســت دارم یک بار دیگر به پابوسی اش بیایم اما انگار 
قسمت نمی شــود! بهترین اتفاق ممکن برای من این 
است که نایب الزیاره باشــی و دو رکعت نماز زیارت به 
جای من بخوانی! ای کاش می توانستم به همراه همسر 

جان بیایم اما ...
سحرگاه نهم شهریور ماه ســمبل واقعی مقاومت برابر 
غول بی رحم سرطان تسلیم شد تا در آستانه محرم، با 
همه دوستانش که تعدادشــان کم نیست، خداحافظی 

کند. 
مهدی شادمانی یک ورزش نویس ســاده نبود، او فراتر 
از آنچه از یــک خبرنگار انتظار می رفــت فکر می کرد، 
سرطان را نه تنها یک بال بلکه یک نعمت می دانست از 
جانب خداوند، مهدی در این ماه های آخر مقابل نام خود 
در حســاب توییتری اش یک واژه جدید را اضافه کرده 

بود:»عبداهلل!«
همیشــه آماده کار بــود، برایــش فــرق نمی کرد در 
خیابان های شــلوغ پایتخت از کریم خان به سهروردی 
برود، یــا راهی میرداماد شــود، او عاشــق کارش بود، 
خبرنگار و نویســنده ای قهار و تأثیرگذار، روزی هم که 
متوجه شد بیماری سهمگین سرطان جسم او را احاطه 
کرده نه تنها عقب نشــینی نکرد بلکه گزینه مقاومت را 

انتخاب کرد. 
فعالیت پررنگ او در شــبکه های اجتماعی به ویژه در 

توییتر بــرای خیلی ها جذاب ترین اتفــاق ممکن بود. 
توییت های مفهومی شــادمانی هر چند از روی تختش 
در خانه یا بیمارستان ارسال می شــد اما جریان سازی 
می کرد. پیــش از رقابت های جام جهانی روســیه ، در 
برهه ای که منتقدان دانه درشــت مقابل کارلوس کی 
روش صف آرایی کــرده بودند تنها یک کلیــد واژه را 
انتخاب کرده بود  و تا روز آخر همان واژه را تکرار می کرد 
که ایران را تنهــا نگذارید حتی اگــر منتقد کی روش 

هستید.
بسیاری از برنامه سازان تلویزیونی با مشاهده مقاومت و 
ایستادگی مهدی، او را در قاب دوربین خود قرار دادند 
تا آن دسته از کسانی که با غول سرطان در حال مبارزه 
هستند، متوجه شوند معنا و مفهوم استقامت یعنی چه؟ 
حاال تخت مهدی در خانه اش خالیست و پرچم»سالم 
بر حسین شهید« روی دیوار خانه خود نمایی می کند، 
پیام ارســالی اش به یکی از دوســتانش نشان می دهد 
رفتنش در آستانه محرم چندان هم بی حکمت نیست، 
او می خواست شــفایش را از »امام حسین)ع(« بگیرد. 
مهدی در پیامش نوشــته بود:»من واقعــاً امیدم برای 
بهبودی به اوس کریم زیاده. خــواب و این ها هم برای 
بهبودی تو این چند وقت زیاد دیدم اما یه وصیت دارم 
اگر زنده بودی و من نبودم و اگه تشییع جنازه ام بودی 
بگو یک دم علمدار نیامد برام بخونن. خدا رو چه دیدی 
علمدار اومد و مادر بزرگوارشون هم اومد. این آرزومه.« 

انگار مهدی در لحظه آخر به آرزویش رسید. 

مظاهری در گفت و گو با قدس:

فصل قهرمانی تراکتور است
ورزش نویسی که درس مبارزه داد و رفت

»شادمانی«  ابدی

گزارش کوتاه

باشگاه استقالل مدعی شد
 رد پای جریان مخرب

در ماجرای استراماچونی
ورزش: باشگاه استقالل برای چندمین بار در طول روزهای 
گذشــته ناچار به واکنش در مورد نارضایتی سرمربی این 

تیم از شرایطش شد.
هنوز ناراحتی هواداران اســتقالل از تساوی دقایق پایانی 
این تیم برابر فوالد به پایان نرسیده است که روزنامه گاتزتا 
دلواسپورت خبر داد که اســتراماچونی قصد داشت برای 
پشت سر گذاشــتن مرخصی چند روزه به کشورش سفر 
کند که چون وقت ویزای او به پایان رسیده بوده نتوانسته 

از کشور خارج شود.
این حاشــیه جدید می تواند بار دیگر به شایعه نارضایتی 
استراماچونی از شــرایطش در ایران دامن بزند و به همین 
دلیل رسانه رسمی باشگاه استقالل با انتشار بیانیه ای به 

این اتفاق واکنش نشان داد:
*باتوجه به حواشــی ســاخته شــده علیه تیم استقالل، 
متاســفانه بازهم ردپای یک جریان مخرب علیه باشگاه 

استقالل مشهود است.
*آندره آ استراماچونی، سرمربی تیم استقالل پس از بازی 
مقابل فوالد خورســتان نه تنها به فــرودگاه نرفته، بلکه 

درخواستی هم جهت مرخصی به باشگاه ارائه نداده است.
*طبق نظر سرمربی محترم تیم اســتقالل تمرینات این 
تیم به مدت دو روز تعطیل اســت و از عصر امروز مجددا 

آغاز خواهد شد.
*باشگاه استقالل خبر منتشر شده توسط روزنامه گاتزتا 

دلو اسپورت را قویا تکذیب می کند.

گزارش ویژه

زیدان تأیید کرد
در انتظار ترکیدن بمب در مادرید

ورزش: زین الدین زیدان در نشســت خبــری امروز خود 
احتمال یکی دو خرید لحظه آخری بزرگ از ســوی رئال را 
ممکن دانست.رئال مادرید تا به اینجای نقل و انتقاالت پنج 
بازیکن جدید به خدمت گرفته است. ادن هازارد، لوکا یوویچ، 
فرالند مندی، رودریگو گوئس و ادر میلیتائو بازیکنانی هستند 
که جذب رئال شده اند و احتماال با جدایی کیلور ناواس باید 
منتظر ورود آرئوال از پی اس جی نیز باشیم.به جز این نفرات 
رئال خواهان جذب پــل پوگبا نیز بود ولی با پاســخ منفی 
منچستریونایتد مذاکرات به بن بست خورد. در مورد نیمار نیز 
گفته می شود که رئال هرگز پیشنهاد رسمی به پی اس جی 
ارائه نداده ولی تا روز دوشنبه که آخرین مهلت نقل و انتقاالت 
تابستانی است، ممکن است هر اتفاقی رخ دهد و زیدان این 
موضوع را تأیید کرد. این درحالی است که گفته می شد کار 

رئال در نقل و انتقاالت تمام شده است.
زیدان در نشســت خبری این بازی در پاســخ به پرسشی 
در مورد اینکه تیم مطابق میل او بســته شده است یا خیر 
گفت:» در هر صورت این تیمی است که در اختیارم است و 
به بازیکنانم افتخار می کنم. برای من این ها بهترین هستند. 
وقتی خواهان تغییرات هستید، مهم این است که با شروع 
فصل از تیمی که در اختیارتان است راضی باشید و من هم 
راضی هستم. هر مربی دوســت دارد چنین تیمی را اداره 

کند. از تمرین دادن این بازیکنان احساس غرور می کنم.
 همان طور که گفتم تا دوم سپتامبر)دوشنبه ۱۱ شهریور( 
هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. شاید یک بمب و شاید هم 
دو بمب نقل و انتقاالتی را شاهد باشیم. ببینیم چه می شود. 

مهم البته بازی فرداست.«

ورزش: مهاجم پرسپولیس تصمیم نهایی خود را برای 
جدایی گرفته و اکنــون در انتظار نامــه کتبی گابریل 
کالدرون است. درست دقایقی پس از باخت پرسپولیس 
در تبریز که برابــر تراکتور و در شــرایطی که از همان 
لحظات انتقــادات و هجمه بزرگی علیــه علی علیپور 
شــکل گرفته بود و او دستمایه شــوخی و کنایه های 
فضای مجازی شــده بود، طاقتش طاق شد و روبه روی 

مدیر باشگاه قرار گرفت.

 دالیل علیپور برای جدایی
آقای گل پرسپولیس و برترین گلزن تاریخ این باشگاه 
در تاریخ لیگ برتر فصل را با ناکامــی در گلزنی در دو 
بازی اخیر پشت سر گذاشته اما این مسئله هم دلیلی بر 

تصمیم کنونی او نیست. 
علیپور کــه در پایان فصل گذشــته مذاکــره خود با 
باشگاه برای جدایی را دنبال می کرد، با این امید که در 
صورت جذب مهاجم خارجی و شرایط مناسب باشگاه، 
فضای جدایی او مساعد خواهد شــد، بار دیگر به جمع 
سرخپوشــان بازگشــت. این موضوعی بود که از سوی 
ایرج عرب به او اعالم شــد و باعث شد تا بدون توجه به 
شرایط قراردادش که یک فصل دیگر از آن باقی مانده، 
بار دیگر با پیراهن شماره ۷۰ اینبار در جمع شاگردان 

کالدرون حاضر شود.
با جذب جونیــور براندائو و وحید امیــری در کنار امیر 
روستایی او امیدوار بود این شرایط برای او مهیا شود تا 
به خواســته خود برای جدایی دست یابد، اما با گذشت 
دو هفته از لیگ برتر این مســئله میســر نشده است. 
علیپور اما البته امیدوار اســت با فراهم شــدن فضای 
حضور در اروپا، جایگاه مناســبی در تیم ملی نیز برای 
خود به دســت بیاورد و از این حیث بــا رقبای خود در 

یک تراز قرار گیرد.

کفش طال با 697 میلیون تومان
علیپور که از حیث مبلغ قرارداد در جمع پایین ترین نفرات 
قرار دارد. مبلغ قرارداد او در فصل جاری 6۹۷ میلیون بدون 
در نظر گرفتن آپشن هاست. مهاجمی که در دوره حمید 
درخشان در پرسپولیس با ۸۰ میلیون با قراردادی ۵ ساله 
به این تیم پیوســت و اکنون با گذشت چند فصل به این 

مبلغ رسیده است. 
این در حالی اســت که در ســالیان اخیر صحبت های 
زیادی درباره مبالغ نجومی در پرســپولیس به گوش 
می رسید و البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که 

برخی بازیکنان بابت تفاوت گذاشتن بین بازیکنان در 
خصوص دریافتــی، پیش قرارداد و دیگر مســائل نیز 

گالیه داشته اند. 
با این حال گالیه ایــن روزهای او بابت مبلــغ قرارداد و 
قرارهای به ســرانجام نرســیده مدیران باشگاه نیست و 
نزدیکان او خبر می دهند که در شرایط فعلی مدعی شده 
تنها به دنبال راهی برای جدایی و قبول پیشنهاد اروپایی 
است و حتی اگر باشگاه مبلغ ۲۰ میلیاردی قرارداد نیز به 
او پیشنهاد دهد، او مسیر خود برای آینده فوتبالی اش را در 

اروپا ترسیم کرده است.

جاش توماس/ مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: ژوزه 
مورینیو اصوالً اخالقش این گونه نیست که به صورت علنی از 
یک بازیکن تمجید کند؛ اما در مورد ایوان راکیتیچ شاید بهترین 

تعریف را داشته باشد.
یک موضوع است که برای مدت طوالنی می خواهم آن را مطرح 
کنم و اکنون زمان مناسبی برای گفتن آن است: »اگر تعداد کمی 
بازیکن در جهان داشته باشیم که با وجود همه توانایی ها بسیار 
دست کم گرفته می شوند، یکی از آن ها بدون شک راکیتیچ است. 
او در هر شکلی از بازی، بازیکن فوق العاده ای است. او کارهای 
دفاعی پشت سر مسی را به خوبی انجام می دهد، کیلومترها 
می دود، در مالکیت توپ عالی است و فوتبال را به ساده ترین و 

مؤثرترین شکل بازی می کند.«

قهرمان بی نام!
پس از انتقال به نیوکمپ از تیم سویا در سال ۲۰۱۴، راکیتیچ 
چهار قهرمانی اللیگا، چهار قهرمانی جام حذفی و یک قهرمانی 
اروپا را تجربه کرده که آماری احترام برانگیز است. با این وجود با 
بازی کردن نقشی کلیدی در موفقیت های سال های اخیر بارسا، 
اکثریت طرفداران آبی و اناری او را دست کم می گیرند و حتی 

عده ای نیز به او بی احترامی می کنند. 
با وجود ۵۴ بار به میدان رفتن برای کاتاالن ها در فصل گذشته 
و به ثمر رســاندن پنج گل و دادن ۱۰ پاس گل به عنوان یک 
هافبک وسط، در این فصل به او در بارسا به چشم یک بازیکن 
اضافه نگاه می شود. بارسا همچنین قصد این را داشت که از او در 

کنار پرداخت پول برای دوباره خریدن نیمار استفاده کند. البته 
همان گونه که خود او در مصاحبه اخیرش گفته، با لینک شدن به 
خارج از اسپانیا غریبه نیست و در هر پنجره نقل و انتقاالتی شایعه 
برای کنار گذاشتن او از جمع آبی و اناری پوشان مطرح می شود.

البته شاید در گذشته او به هیچ وجه دوست نداشته که نیوکمپ 
را ترک کند اما این بار مشکلی با خروج ندارد. تنها مانع انتقال او به 
پاریس، مدت زمان قراردادی است که به وی پیشنهاد شده است. 
راکیتیچ از مدیران پی اس جی قراردادی چهار ساله خواسته اما 

آن ها به او سه ساله پیشنهاد می دهند.

سوژه شدن به خاطر نبود موفقیت در اروپا
دل همه در نیوکمپ برای او تنگ خواهد شد البته فقط در 
زمین مسابقه! او بســیاری از زحمات تیم بارسلونا را انجام 
می داد و فضا را برای درخشــش بیشتر برای مسی و سوآرز 
فراهم می کرد. راکیتیچ هیچ گاه به دنبال شهرت نبوده است 
اما لیاقت توجه بیشــتری دارد. او در همان فصل اولی که از 
سویا به بارسا آمد تأثیرگذاری خود را نشان داد. این کروات 
اکنون ۳۱ ســاله حتی در بازی فینال لیگ قهرمانان در آن 
فصل گل نخست تیمش را در مقابل یوونتوس به ثمر رساند. 
از آن زمان به بعد راکیتیچ خــود را به عنوان یک مهره قابل 
اعتماد مطرح کرد و با اینکه ستاره صحنه های بارسا نبود اما 
کمتر بازی را از دست می داد. او هر فصل باالی ۵۰ بازی را در 
میدان بود و پس از خداحافظی ژاوی و اینیستا نقشی کلیدی 

در ثبات خط هافبک بارسا ایفا کرد.

اما راکیتیچ مدتی است به خصوص از زمان نشستن والورده بر 
روی نیمکت، سوژه بهانه گیری های هواداران بارسا به خاطرنبود 
موفقیت تیم محبوبشان در به دست آوردن عنوان دیگری از 

قهرمانی اروپا شده اســت. پس ازهم پاشیدن 
بارسا در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان فصل قبل مقابل لیورپول، و از دست 
دادن پیروزی ۳برصفر در بازی رفت، حتی 

گروهی از هواداران بارسا در مقابل 
خانه راکیتیچ تجمع کردند. 
این هوادارنماها معتقد بودند 
که یک روز پس از حذف از 
اروپا با آن شرایط، راکیتیچ 
نباید به همراه خانواده خود 
برای تعطیالت به ســویا 

می رفت و او یک بازیکن 
بی تعصب اســت. این 
صحبت ها الیق بازیکنی 

مثل راکیتیچ نیست که در 
این سال ها با کالس باال، 
تیمش را همراهی کرده 
اســت؛ او خیلی بهتر از 
برخی هواداران بارســا 
تیمــش را در جهــان 
نمایندگی کــرده و 
حتــی بهتر اســت 
که برود تا از دســت 
چنیــن هوادارانی 

راحت شود.

باشگاه آس رم ایتالیا در توئیتر خود به صورت رسمی از خرید 
جدید این باشگاه رونمایی می کند. کریس اسمالینگ مدافع 
انگلیسی باشگاه منچستریونایتد که اخیرا به صورت قرضی و 
مدت یک سال به گرگ های ایتالیایی پیوسته، در مصاحبه ای 
اختصاصی با شبکه تلویزیونی این باشگاه حاضر شده که قسمتی 
از آن در توئیتر دیده می شود. اسمالینگ در مصاحبه خود می 
گوید اگر می خواستم از باشگاهی مثل یونایتد خارج شوم باید 
به یک تیم بزرگ دیگر می رفتم و رم گزینه مناسبی برای من بود.

هافبک ملی پوش کشــورمان بعد از رســمی شدن 
پیوستنش به یک باشگاه بلژیکی در اینستاگرام به آن 
واکنش نشان داد. سعید عزت اللهی که فصل گذشته را 
در تیم ردینگ در چمپیونشیپ انگلیس گذراند و با وجود 
شروع خوب به دلیل مصدومیت فصل را از دست داد، 
بعد از پیوستن به تیم یوپن می گوید: »خیلی خوشحال 
هستم که بعد از یک فصل سخت و دشوار این فرصت 

فراهم شد که به تیم یوپن پیوستم.«

سعید عزت اللهیآاس رم
حساب توییتر باشگاه زنیت سنت پترزبورگ روسیه 
مدافع عنوان قهرمانی لیگ این کشــور که سردار 
آزمون مهاجم ملی پوش کشــورمان در آن عضویت 
دارد به دعوت او به تیم ملی در حضور سرمربی جدید 
کشورمان واکنش نشان داد. زنیت در توییت خود با 
انتشار عکسی از ســردار آزمون از دعوت وی به تیم 
ملی برای بازی تدارکاتی مقابل هنگ کنگ خبر داده 

و برای او بهترین آرزوها را در لباس تیم ملی می کند.

مدیرعامل سابق باشــگاه ذوب آهن در پستی اینستاگرامی 
شایعات پیرامون قبول سمت در باشگاه استقالل تهران را تکذیب 
کرد. سعید آذری که فعالیت چشمگیری نیز در ایسنتاگرام دارد 
در پست خود از همه محبت هایی که به او از طرف هواداران تیم 
بزرگ استقالل شده تشکر می کند اما با وجود شایعات هیچ گونه 
مذاکره رسمی با او برای قبول این سمت انجام نگرفته است. آذری 
همچنین در توصیه ای به هواداران استقالل آن ها را به آرامش 
دعوت کرده و می گوید حمایت آن ها باید همچنان از این تیم و 

کسانی که برای این باشگاه تالش می کند باید ادامه داشته باشد.

سعید آذریباشگاه زنیت

کفش طالی علیپور با مبلغ 697 میلیون تومان

مهاجم پرسپولیس به دنبال جدایی

ضد  حمله

 وزیر ورزش: مدیرعامل استقالل 
عوض نمی شود

ورزش:ســلطانی فر در مورد تغییر مدیرعامل اســتقالل گفت: مدیر 
استقالل سر جای خودش است و با قدرت به کارش ادامه می دهد.وزیر 
ورزش همچنین در مورد اینکه گفته می شود سعید آذری قرار است در 

استقالل پست بگیرد، تاکید کرد: این را االن از شما می شنوم.
او همچنین درباره تکمیل هیئت رئیسه پرسپولیس و استقالل گفت: 

یک نفر استعفا داده که جایگزین می شود.

 چگونه از شر پهپاد معروف تراکتوری ها 
نجات پیدا کردیم؟

ورزش: سال گذشته تصاویر هوایی که یک پهپاد )کوادروتور( از حضور 
بیش از ۱۰۰ هزار نفری طرفداران تراکتور در ورزشگاه یادگار امام گرفته 
بود، آوازه حمایت استثنایی پرشــورها را به سراسر جهان رساند.  با این 
حال تصاویر پرشماری که حین پخش مسابقه از این پهپاد گرفته و پخش 

می شد روی اعصاب بیننده ها بود و کلی اعتراض را در برداشت.
جمعه پس از یکی دوبار پخش تصاویر شــرایط نامســاعد جوی و باد 
شدید بین دو نیمه سبب شد تا پهپاد معروف آسیب ببیند و بینندگان 

تلویزیونی نفسی به راحتی بکشند.

قلعه نویی: برانکو مثل مورینیو در منچستر است
ورزش: قلعه نویی سرمربی سپاهان در پاسخ به اینکه به عنوان دوست 
برانکو فکر می کنید در عربستان موفق شود، گفت: این قانون و خاصیت 
فوتبال است، شما نمی توانید بگویید مورینیو مربی کوچکی است اما او در 
منچستر موفق نشد و چند سال است تیم ندارد. برانکو هم در پرسپولیس 
موفق بود و اگر در جای دیگری موفق نبود. نمی شــود ارزش های او را 

نادیده بگیریم.

شکاری: به دالیل شخصی در این اردو نیستم
ورزش: در فهرست منتشر شده فرهاد مجیدی برای تیم ملی امید یک 
غایب بزرگ وجود داشت و او رضا شکاری بود. مهاجم تیم تراکتور که از 
اعضای ثابت تیم امید در ماه های اخیر بوده است، در فهرست منتخب 

فرهاد مجیدی حضور ندارد.
در حالی که این مسئله عالمت ســؤالی در ذهن ها به وجود آورده بود، 
شکاری در صفحه اینستاگرام شــخصی خود اعالم کرد به دلیل برخی 
مســائل خانوادگی در اردوی پیش رو غایب خواهد بود و علت نبودن 

نامش در فهرست فنی نیست.

ذوب آهن رنگ و بوی مدعی ندارد!
ورزش: ذوبی ها ســرانجام در یک بازی نه چندان زیبا نخستین امتیاز 
فصل را از شهر جم و تیم پارس جنوبی بدســت آوردند تا هفته دوم با 
امتیاز برای آن ها خاتمه پیدا کند. ذوب آهن هفته گذشته هم بازی برده 
برابر سایپا را با نبود مدیریت درست باختند تا ضعف سبزپوشان به خوبی 
مشخص شود. هر چه هست تا به اینجا ذوب آهن به هیچ عنوان رنگ و 
بوی مدعی لیگ نوزدهم را نداشته و باید دید در ادامه می تواند این روند 

را تغییر دهد یا خیر.

تکذیب صیادمنش؛ در فنرباغچه می مانم
آی اسپورت: اللهیار صیادمنش خبر انتقال قرضی اش از تیم فنرباغچه 
به یک تیم دیگر ترکیه ای را تکذیب کرد. صیادمنش گفت: »اصاًل چنین 
چیزی حقیقت ندارد. این صحبت ها نشده است. مسئوالن باشگاه هم 
با من درباره این خبرها صحبت کردند و پرسیدند که آیا من به رسانه ها 
چیزی گفته ام یا خیر؟ من چنین چیزی را عنــوان نکرده بودم. ۱۰۰ 
درصد در فنرباغچه می مانم. از شرایط تیم راضی هستم. مربی فنرباغچه 
هم از عملکردم رضایت دارد و گفته است که به من نیاز دارد. می مانم تا 

خودم را ثابت کنم و فرصت بازی به من برسد.«

آزمون، ستاره آسیایی لیگ قهرمانان اروپا
 ورزش: در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا هفت تیم اروپایی از ۹ بازیکن 
آسیایی استفاده خواهند کرد و پیش بینی می شود که این بازیکنان در 
تیم های خود بدرخشند و عملکرد خوبی از خود نشــان دهند. از این 
بازیکنان می توان به ســردار آزمون مهاجم ایرانی زنیت اشاره کرد که 
تیمش در گروه هفت با تیم های لیون، الیپزیگ و بنفیکا همگروه است 
و همچنین صادق محرمی مدافــع ایرانی دیناموزاگرب که تیمش باید 
با سیتی، شــاختار و آتاالنتا رقابت کند. از جمله بازیکنان دیگری که 
در این فهرست از آن ها یاد شــده می توان به ناگاتوموی ژاپنی بازیکن 
گاالتاسرای، سون هیونگ مین ستاره کره ای تاتنهام و تاکومی مینامینو، 

ستاره ژاپنی ردبول اشاره کرد.

گالره ناظمی، داور دیدار بارسلونا
ورزش: گالره ناظمی داور بین المللی فوتســال ایران، دیدار تیم های 
بارسلونا و شــن زن چین از سری مســابقات جام باشگاه های جهان را 

قضاوت کرد.
در ادامه بازی های جام باشگاه های جهان در فوتسال، گالره ناظمی داور 
بین المللی ایران دیدار شن زن چین و بارسلونا را سوت زد. او همچنین 
دیدار بوکاجونیــورز و چونبوری تایلند را به عنــوان داور دوم قضاوت 

کرده بود.

بازیکن پیکان به تراکتور پیوست
ورزش: ســید ابوالفضل رزاق پور بازیکن فصل گذشــته پیکان با عقد 
قراردادی به تراکتور پیوست. همچنین این بازیکن سه بازی نیز برای تیم 
زیر ۲۳ سال انجام داده و هم اکنون نیز به اردوی تیم امید دعوت شده 
است. او سابقه بازی در تیم های نساجی مازندران و پیکان را در کارنامه 

دارد و سال گذشته یکی از بازیکنان فیکس پیکان بود.

چشمی- استقالل؛ اختالف بر سر مدت قرارداد
ورزش: روزبه چشمی در فصل نقل و انتقاالت با پیشنهادهای از سوی 
رئال ساراگوزا و اوئسکای اســپانیا و همچنین االهلی قطر روبه رو بود 
به این پیشنهادها پاســخ منفی داد تا دوباره بحث تمدید  قرارداد او با 
استقالل سر زبان ها بیفتد. روزبه چشــمی از طریق مدیربرنامه هایش 
در روزهای گذشته مذاکرات مثبتی با امیرحسین فتحی داشته است 
اما دلیل امضا نشــدن قرارداد مدت آن اســت، جایی که استقاللی ها 
می خواهند قرارداد چشمی هم دو ســاله باشد اما مدافع فصل گذشته 

آبی ها می خواهد حتماً قرارداد یک ساله امضا کند.

گزارش ورشی

منهای فوتبال

جام جهانی بسکتبال
یونان - مونته نگرو

یکشنبه 10 شهریور- ساعت: 16:00 از شبکه ورزش

هفته دوم سری آ ایتالیا
التزیو - آاس رم

یکشنبه 10 شهریور- ساعت: 20:30 از شبکه ورزش

هفته دوم سری آ ایتالیا
کالیاری - اینتر

یکشنبه 10 شهریور- ساعت: 23:15 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

گام نخست ایران در رقابت های جام جهانی چین
خودکشی آسمان خراش ها در ثانیه آخر

ورزش: تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین بازی خود از رقابت های 
جام جهانی ۲۰۱۹ چین به مصاف پورتوریکو رفت و در حالی که تا اواخر 

بازی بیش از ۱۰ امتیاز از حریفش پیش بود، بازی را واگذار کرد.
تیم ملی ایران با ترکیب حامد حــدادی، صمد نیکخواه بهرامی، بهنام 
یخچالی، محمد حسن زاده و محمد جمشیدی بازی را مقابل نخستین 
حریف خود آغاز کرد و در حالی که تا اواخر بازی از حریف با بیش از ۱۰ 

امتیاز پیش بود، ۸۱ بر۸۳ نتیجه را واگذار کرد.
کوارتر اول؛ 30 - 16 ایران

با شروع بازی ملی پوشان ایران عملکرد خوبی در پرتاب های سه امتیازی 
داشتند. صمد نیکخواه بهرامی نیز در پرتاب های دو امتیازی عملکرد قابل 

قبولی داشت تا بازی ۳۰ - ۱6 به سود ایران به پایان برسد.
کوارتر دوم؛ ۴9 - 31 ایران

با ورود حدادی به زمین از اواسط کوارتر دوم، ایران برتری خود را به حریف 
در زیر سبد دیکته کرد و ۴۱ - ۲۵ پیش افتاد. در ادامه پورتوریکو عملکرد 
بهتری در دفاع داشت و از بیشتر شدن اختالف امتیاز جلوگیری کرد. با 
پرتاب سه امتیازی فوق العاده یخچالی ایران ۳۱ - ۴۹ نیمه نخست بازی 

را با برتری پشت سر گذاشت.
کوارتر سوم؛ 65 - 51 ایران

با شروع بازی در نیمه دوم پورتوریکو در ضد حمله هفت امتیاز کسب کرد 
تا شاهین  طبع در امتیاز ۴۹ - ۳۸ تقاضای وقت استراحت کند. 

اما با پرتاب بی نظیر سه امتیازی حدادی، ایران 6۵ - ۵۱ و با ۱۴ امتیاز 
اختالف در کوارتر سوم به برتری رسید.
کوارتر چهارم؛ ۸1 - ۸3 پورتوریکو

با پرس شدید بازیکنان پورتوریکو و اشــتباه یخچالی در پاس دادن به 
حدادی، در فاصله یک دقیقه و ۵۲ ثانیه تا پایان این کوارتر، اختالف به 
چهار امتیاز کاهش یافت. در حالی که ۴6 ثانیه تا پایان این دیدار زمان 
باقی بود، پورتوریکو تقاضای وقت استراحت کرد. سرانجام بازی در امتیاز 
۷۸ به تساوی کشیده شد. در اواخر کوارتر چهار این تیم پورتوریکو بود 
که با پرتاب های سه امتیازی ۸۱ - ۷۸ از ایران پیش افتاد. با درخشش 
دوباره حدادی در پرتاب سه امتیازی در فاصله ۴ ثانیه به پایان بازی، بازی 
۸۱ - ۸۱ مساوی شد. اما این تیم پورتوریکو بود که دو امتیاز دیگر را کسب 
کرده و در نهایت ۸۱ - ۸۳ پیروز بازی شــد.دیدار دوم تیم روز دوشنبه 

مقابل تونس انجام می شود.

پرویز هادی اردوی تیم ملی کشتی را ترک کرد
ورزش: با وجودی که در روزهای گذشته برای تعیین وضعیت جسمانی 
پرویز هادی کمیسیون پزشکی تشکیل جلسه داد و اعالم شد که مشکلی 
برای حضور در مسابقات جهانی قزاقستان ندارد اما به دلیل کاهش کارایی 
او و همچنین درد از ناحیه کمر، گفته می شــود پزشک برای او دو هفته 
استراحت را تجویز کرده اســت. به همین دلیل هادی اردوی تیم ملی را 
ترک کرده و بعید به نظر می رسد شانس حضور در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ 

را داشته باشد.

حسن یزدانی: 
آرزوی من تکرار طالی المپیک است

ورزش: قهرمان کشــتی جهان و المپیک می گوید: آرزوی تکرار مدال 
طالی المپیک در توکیو ۲۰۲۰ را دارد.حسن یزدانی درباره قرار گرفتن 
عکس و نامش در کنار بزرگانی همچون تختی، موحد، خادم و دبیر به عنوان 
قهرمانان المپیک عنوان کرد: همیشه وقتی این عکس ها را می دیدم، پیش 
خودم می گفتم یعنی می شود یک روز عکس من هم کنار آن ها باشد؟ این 

یک افتخار بزرگ برای من محسوب می شود.

شایعه عجیب و تأیید نشده
مالیی پناهنده شد؟! 

فارس:پس از مسابقات جهانی ژاپن اخبار عجیبی از وضعیت سعید مالیی 
به گوش می رسد. برخی رسانه ها از ســفر این جودوکار به آلمان و اعالم 
پناهندگی او خبر دادند؛ خبری که هنوز تأیید نشده و در حد شایعه است. 
از سوی دیگر فارس در مطلبی مدعی شده که اتفاقات چند روز اخیر توطئه 
رئیس فدراسیون جهانی جودو علیه ایران است. خروج سعید از کاروان، قرار 
دادن گارد برای وی، فشار روانی سنگین به مالیی برای مسابقه با بازیکن 
اسرائیلی، اعزام ماشــین، محافظ و بلیت آلمان برای او و خروج مخفیانه 
سعید از هتل از جمله مواردی است که این خبرگزاری مدعی شده رئیس 

فدراسیون جهانی انجام داده تا مالیی را از کشورش دور کند. 

پایان هفته سوم لیگ هندبال
دربی خراسان را سبزوار برد

ورزش: دومین روز از هفته ســوم رقابت های لیــگ برتر هندبال آقایان 
با برگزاری دو دیدار به پایان رســید. درنخستین مسابقه جمعه تیم های 
سربداران سبزوار و زغال سنگ طبس به میزبانی سبزوار به مصاف هم رفتند 
که در آخر تیم سربداران سبزوار به پیروزی رسید. در آخرین دیدار از هفته 
سوم هم زاگرس اسالم آباد با ستارگان دشتستان به میزبانی کرمانشاه رو در 
روی هم قرار گرفتند که در نهایت تیم زاگرس اسالم آباد به عنوان برنده زمین 
بازی را ترک کرد.پیش از این در مسابقات این هفته تیم های مس کرمان، 

نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و فوالد برابر رقبای خود پیروز شدند.

فهرست تیم ملی با 6 پرسپولیسی و ۴ استقاللی مشکوک نیست؟

سپاهان و شهرخودرو بدون ملی پوش!

چرا رفتار بارسلونا با راکیتیچ صحیح نیست

بی عدالتی به رنگ آبی  واناری!



12
يكشنبه 10 شهريور 1398 

 1 محرم 1441 1 سپتامبر 2019  سال سى و دوم  شماره 9052 

فرهنگ و هنر

خبر

«اوسنه گوهرشاد» به چاپ شانزدهم رسيد
فرهنگ و هنر: مديرعامل به نشر 
(انتشارات آســتان قدس رضوى) 
از چاپ شــانزدهم رمان فانتزى 
سعيد  نوشته  گوهرشاد»  «اوسنه 
تشــكرى همزمان با استقبال از 
مسابقه ملى كتابخوانى آن توسط 

انتشارات به نشر خبر داد.
حسين سعيدى اظهار كرد: رمان «اوسنه گوهرشاد» به قلم سعيد تشكرى 
كه توســط انتشارات به نشر به چاپ رسيده، در مدت زمان يك ماه و نيم از 
برگزارى مسابقه ملى كتابخوانى اين اثر كه همزمان با دهه كرامت آغاز شده 

است، توانست به چاپ شانزدهم برسد.
وى افزود: رمان «اوسنه گوهرشــاد» به عنوان اثر برگزيده نخستين جايزه 
ادبى شهيد اندرزگو، روايتگر تعدادى داستان كوتاه به هم پيوسته و مبتنى بر 
حقيقت و متمايل به فانتزى است كه در سال 1314 و همزمان با قيام خونين 
مردم در مسجد گوهرشاد حرم مطهر امام رضا(ع) رخ مى دهد و نويسنده در 
اين اثر با بانو گوهرشاد بيگم همراه مى شود تا به  كمك وى اين واقعه  تاريخى، 

مذهبى و سياسى را روايت كند.
به گفته مديرعامل به نشر به دليل استقبال از ششمين پويش مطالعاتى اين 
انتشارات، رمان «اوسنه گوهرشاد» مجموعاً به تيراژ 16 هزار نسخه رسيده 
است. وى ادامه داد: اين اثر در 191 صفحه و در قطع رقعى و با قيمت 250 
هزار ريال در كتابفروشى هاى سراسر كشور عرضه شده است كه عالقه مندان 
به شركت در مسابقه ملى كتابخوانى «اوسنه گوهرشاد» مى توانند اين كتاب 
را با تخفيف 40 درصدى در پشت جلد و به قيمت 150 هزار ريال تهيه كنند. 
سعيدى با اشاره به برگزارى اين مسابقه كتابخوانى يادآور شد: تاكنون 
دو هفته از برگزارى قرعه كشى هاى هفتگى مسابقه كتابخوانى «اوسنه 
گوهرشاد» مى گذرد كه هر هفته 6 برگزيده با جوايزى شامل يك هديه 
5 ميليون ريالى كمك هزينه سفر به مشهد مقدس، دو كارت هديه يك 
ميليون ريالى و سه جلد كتاب از تازه هاى نشر كشور با امضاى نويسنده 
به نام برگزيدگان اهدا مى شــود. مديرعامل به نشر خاطرنشان كرد: در 
مدت زمان برگزارى قرعه كشــى هاى هفتگى مســابقه ملى كتابخوانى 
«اوسنه گوهرشاد» از ميان 500 كد فرستاده شده براى شركت در قرعه 
كشى تاكنون 12 برگزيده از سراسر كشور حائز جوايز ويژه اين مسابقه 
شده اند. قرعه كشى هفته سوم اين مسابقه ملى يكشنبه 17 شهريور ماه 

برگزار خواهد شد.

«ايده اصلى» همچنان درصدر فروش هفتگى
فيلم ســينمايى «ايده 
اصلــى» بــا فــروش 
براى  ميليونــى  هفتگــى 456 
ســومين هفته متوالى در صدر 
جدول فروش هفتگى قرار دارد 
و ديگر فيلم هاى در حال اكران 

نيز با فروشى متوسط به نمايش خود ادامه مى دهند.
در هفته اى كه گذشت فيلم هاى روى پرده نسبت به هفته هاى پيشين با 
كاهش فروش روبه رو بودند، اما فيلم سينمايى «ايده اصلى» به كارگردانى 
آزيتا موگويى كه از نخستين هفته اكران صدرنشين بود، در سومين هفته 
همچنان جاى خود را در جدول فروش هفتگى حفظ كرد. اين فيلم با در 
اختيار داشــتن 139 سالن و فروش 456 ميليون تومانى توانست فروش 

كلى خود را تا روز گذشته به 2 ميليارد و 90 ميليون تومان برساند.
با اين حال اما نسبت به ماه هاى گذشته رقابت تنگاتنگى ميان فيلم هاى 
در حال اكران در جريان نيســت؛ چرا كه فيلم «ايكس الرج» با فروش 
هفتگى 356 ميليون و با در اختيار داشــتن 104 سالن پس از 9 هفته 
اكــران در رتبه دوم اين جدول قرار گرفــت و مجموع فروش كلى اين 

فيلم تا روز گذشته 5 ميليارد و 832 ميليون تومان بوده است.
«قسم» به كارگردانى محسن تنابنده نسبت به هفته قبل كاهش فروش 
را تجربه كرد اما با فــروش 346 ميليون تومانى جايگاه خود را به رده 
سوم ارتقا داد. اين فيلم پس از چهار هفته اكران و با در اختيار داشتن 
106 ســالن تا روز گذشــته يك ميليارد و 757 ميليون تومان فروش 

داشته است.
«تگــزاس» در نوزدهمين هفته اكران خــود در حالى كه به نمايش در 
سالن هاى بدون ســرگروه ادامه مى دهد در هفته گذشته فروش 337 
ميليــون تومانــى را تجربه كرده و 24 ميليــارد و 797 ميليون تومان 

آخرين رقم ثبت شده فروش كلى اين فيلم است.
«شــبى كه ماه كامل شــد» نيز با اكرانى مشــابه «تگزاس» خود را در 
پنجمين رده از جدول فروش هفتگى نگاه داشته است و پس از 12 هفته 
اكران در 91 ســالن 302 ميليون تومان به فروش اين فيلم اضافه كرده 
و در مجموع فروش خود را به 18 ميليارد تومان رســانده است و پس از 
«مترى شيش و نيم»، «تگزاس2» و «رحمان 1400» در چهارمين سطر 

از جدول پرفروش ترين فيلم هاى سال جارى قرار گرفته است.
«قصر شيرين» به كارگردانى رضا ميركريمى نيز پس از پنج هفته اكران 
با 117 سالن فروش هفتگى 285 ميليون تومان را ثبت كرده و فروش 
كلى اين فيلم تا روز گذشته 2 ميليارد و 798 ميليون تومان بوده است.

«جانان» به كارگردانى كامران قدكچيان كه از 16 مردادماه روى پرده رفته 
اســت، تا روز گذشــته 235 ميليون تومان فروش داشته كه از اين مقدار 
بيش از 121 ميليون تومان حاصل فروش در سينماهاى تهران بوده است.

همچنين فيلم سينمايى «سركوب» به كارگردانى رضا گوران نيز پس از 
پنج هفته نمايش و با در اختيار داشتن 89 سينما، در مجموع بيش از 
802 ميليون تومان فروش داشته و به تفكيك 637 ميليون تومان از آن 
حاصل فروش در ســينماهاى تهران بوده است. اين فيلم با درونمايه اى 
اجتماعى با محدوديت سنى 12+ سال روى پرده سينماها رفته است.

اما هفته گذشــته فيلم «روســى» به كارگردانى اميرحســين ثقفى با 
محدوديت سنى باالى 15 سال اكران خود را آغاز كرد و با فروش 243 
ميليون در رتبه هفتم جدول قرار گرفت و تا روز گذشــته 354 ميليون 

تومان را ثبت كرده است.
همچنين فيلم سينمايى «چاقى» به كارگردانى راما قويدل نيز از توليدات 
ســال 93 است كه پس از پنج ســال امكان اكران يافته است. اين فيلم 

در هفته گذشته 43 ميليون و 755 ميليون تومان فروش داشته است.
آمار فروش فيلم هاى سينمايى روى پرده در بازه زمانى مردادماه نشان 
مى دهد كه در دومين ماه از فصل تابستان، 23 ميليارد و 900 ميليون 
تومان وارد چرخه سينمايى كشور شده، اين درحالى است كه در همين 
بازه زمانى در سال گذشــته مجموع فروش فيلم ها در اين ماه بيش از 

28 ميليارد بوده است.

گزارش اكران

كشورمان  جوان  عكاســان  جزو  شما   
هستيد و فعاليتتان مربوط به سال هاى پس 
از جنگ ايران و عراق است، چطور به عنوان 

عكاس جنگ شناخته مى شويد؟
من در ســال هاى فعاليتم به ســراغ سوژه هاى 
متعددى رفته ام اما بيشتر به عنوان عكاس جنگ 
شناخته مى شــوم. علت اين موضوع به گرايش 
خودم به عكاســى در اين حوزه برمى گردد. من 
در خانواده اى متولد شــدم كه از نزديك با جنگ 
در ارتباط بود، دايى مــن در آن زمان در جنگ 
شركت كرد و شهيد شد. در كنار اين، نگاه هنرى 
هم درخانواده من وجود داشت و اين دو گرايش 
موجب شدند زمانى كه به سن دبيرستان رسيدم 
وارد هنرســتان سينما كه توسط مؤسسه روايت 
فتح راه اندازى شــده بود، بشــوم و آنجا سينما 
بخوانم. پــس از پايان درســم اتفاقاتى افتاد كه 
درگير عكاسى شــدم اما در مورد موضوع جنگ 
اين طور نبود كه من بخواهم عكاس جنگ بشوم. 
من دغدغه هايى داشتم كه آن دغدغه ها من را به 
اين طرف ســوق دادند. به طور مثال در سفر من 
به لبنان موضوع لبنان براى من اهميت داشــت. 
پيش از اين ماجرا من عكاســى بحران كاركرده 
بودم. زلزله بم اتفاق افتاده بود و من در آن زمان 
براى عكاســى رفته بودم اما اين بار فقط عكاسى 
براى من مسئله نبود و شايد به همين خاطر بود 
كه پس از پايان جنگ هم آنجا را رها نكردم و از 
دوران بازسازى هم عكاسى كردم و برادرم كه در 
اين ســفر همراهم بود از جشن پيروزى عكاسى 
كرد و همه اين ها بعد در مجموعه اى مستقل چاپ 
شد. همزمان با اين موضوع من درگير سوژه هايى 
مانند عكاســى از راهيان نور بودم كه به روزگار 
پس از جنگ مى پرداخت تا رسيد به سال 90 كه 
قحطى بزرگ در كشــور سومالى به خاطر جنگ 
رخ داد. من نتوانســتم نسبت به اين موضوع بى 
تفاوت باشــم و براى عكاسى به آنجا رفتم. پس 
از آن ماجراى ليبى بود و من ديگر افتادم در اين 
مسير و حس كردم كه ماجرا برايم جد ى ست و به 
همين خاطر اين مسير را ادامه دادم. اين را توضيح 
دادم تا بگويم من عكاسى را دوست داشتم و از آن 
به عنوان يك مديوم استفاده مى كردم اما آنچه من 
را به مسير عكاسى جنگ كشاند، ماجراهايى بود 
كه دغدغه من بودند و اين دغدغه ها مهم تر از خود 

عالقه به عكاسى بودند.

 مهم ترين كاركرد عكاسى جنگ را چه 
مى دانيد؟ 

در سراسر دنيا همواره اتفاقاتى مى افتد كه عده اى 
در مورد آن حساس شــده و حس مى كنند كه 
بايد در موردش به ديگران اطالع رســانى كنند. 
در چنين موقعيتى هر كس بــا مديومى  كه در 
اختيار دارد به سراغ موضوع مى رود يكى خبرش 
را مخابره مى كند، يكى فيلم مى سازد و عكاسان 
بحران هم در چنيــن موقعيت هايى وارد ميدان 
شــده و از مقاومت و تبعات جنگ از مردمى  كه 
درگير اين جنگ شــدند، عكاسى مى كنند و هر 
كدام اين ها بخشــى از پازل ما مى شــود كه در 
انتها به شكل يك نمايشگاه يا يك كتاب عرضه 
مى شــود و در اختيار مخاطبان قــرار مى گيرد. 
آنچه در اين موضوع مهم است و پرسشى جهانى 
ا ست، طرح پرسشى ست با اين عنوان كه عكاسى 
جنگ چه كارى مى تواند انجام بدهد؟ چقدر توان 
تأثيرگذارى دارد؟ درگير چه مشكالتى است؟ اين 

مســئله اى  است كه عكاسان جنگ با آن در دنيا 
درگيرند و ما به خصــوص در ايران با آن مواجه 
هستيم. به اين دليل كه ما در ايران رسانه نداريم. 
رســانه نداريم نه اينكه روزنامه اى نيست، نه در 
كشورمان روزنامه هاى متعددى هستند اما وقتى 
نگاه مى كنيد ، متوجه مى شــويد كه بيشترشان 
درگير دغدغه هاى روزمره هستند. خبرى مى آيد 
و مى رود.كسى مسائل را پيگيرى نمى كند. بهتر 
است بگويم كه ما رسانه پيگير نداريم. عكس از ما 
چاپ مى شود و تمام! بعد اين پرسش وجود ندارد 
كه اين عكس چاپ شد، چقدر اخبارش به گوش 
مردم كشورمان رسيد؟ چقدر به گوش مردم دنيا 

رسيد؟

 شرايط كنونى عكاسان جنگ يا بحران را 
در ايران چگونه مى بينيد؟ 

اكنون فضايى وجود دارد كه مى تواند به راحتى انگيزه 
افراد را براى كار كــردن در اين حوزه بگيرد، چون 
مدام از خودتان مى پرسيد كه آخرش چه شد؟ منتها 
افرادى كه در اين حوزه هســتند خودشــان تالش 
مى كنند كه با استفاده از مدياهايى كه مى شناسيم 

از شــبكه هاى اجتماعى گرفته تا رســانه هايى كه 
مشكلى نداشته باشند، كارهايمان را براى مخاطب 
عرضه كنيم. با اين همه، فضايى كه در آن قرار داريم 
خيلى مأيوس كننده است به اين معنى كه هيچ كس 
منتظر آثار ما نيست. رسانه اى كه بخواهد كمك كند 
و آن را منتشــر كند يا مخاطبى كه بخواهد آن را 
ببيند. در ايران ما آژانس عكس به معنى درســتش 
نداريم. در دنيا عكاسان از طريق آژانس هاى عكس 

به مناطق بحران مى روند. هم عكس هايشــان ديده 
مى شــود و هم حمايت مى شــوند. ما يك انجمنى 
داريم با عنوان عكاسان انقالب و دفاع مقدس و يكى 
از مهم تريــن جاهايى كه به ما كمك كرده، همين 
انجمن اســت. اما اين انجمن هم تنهايى نمى تواند 
كارى را صورت بدهد. ما اين همه سال تالش و سفر 
كرديم تا رويدادهايى را ثبت كنيم، خب اين آثار بايد 
ديده شوند. يك بخشى از ماجرا برمى گردد به اينكه 
مسئول توان فهم اين مسئله را ندارد. مسئوالن خيلى 
شخصى به اين مسئله نگاه مى كنند، شما وقتى با 
يك مسئول مواجه ايد مى دانيد كه اگر او حرف شما 
را فهميد ممكن است اتفاقى صورت بگيرد و گرنه 

هيچ كارى انجام نمى شود.
با اين روند چه انگيزه اى بايد وجود داشته باشد كه 
فعاالن در اين حــوزه وقتى جنگ جديدى اتفاق 
مى افتد، دوباره به آن بپردازند. من از كارهايم تا به 
حال توانستم سه كتاب چاپ كنم. خوب دو كتاب 
اول به همت مجموعه انجمن عكاسان دفاع مقدس 
چاپ شــد كه من خيلى از آن ها ممنونم اما كتاب 
ســومم كه به موضوع سومالى مى پردازد را من در 
مؤسسه فرهنگى ميثاق چاپ كردم، مؤسسه اى كه 

بيشتر به حوزه فيلم ســازى مى پردازد اما پاى اين 
كار آمدند تــا روى زمين نماند. اگر من اين كتاب 
را چاپ نمى كردم كسى نمى آمد بگويد فالنى بيا 
برويم عكس هايت را در مورد سومالى چاپ كنيم. 
اين كتاب در دوقطع چاپ شد و يك نسخه جيبى 
هم داشــت كه من همه جا همراه خودم داشتم و 
مى گفتم من فالنى هستم و اين كار من است. خود 
اين كتاب بسيار در پيشــبرد پروژه هاى بعدى ما 
كمك كرد، چون با ديدن آن مى فهميدند كه كار 

من چيست و نتيجه اش چه مى شود. 

 ناشر تخصصى در اين حوزه يا مؤسسه 
و سازمانى كه متولى پخش اين آثار باشد، 

وجود ندارد؟
چنين چيزى نيســت. به همت خــود بچه ها كه 
مى روند به سراغ يك جايى و التماس و خواهش كه 
يك پولى بدهيد ما برويم عكاسى كنيم بعد مى روند 
و عكاســى مى كنند، اتفاقات پراكنــده اى مى افتد. 
مثالً انجمن تخصصى عكاســان دفاع مقدس آمده 
نگاتيوهاى دفاع مقدس را جمع كرده دركنارش يك 
آوانســى هم به ما داده كه ما مى توانيم برويم مثًال 
لبنان و از جنگ آن عكاسى كنيم اما اين به معنى 
اين نيســت كه يك روند برنامه ريزى شده باشد، نه 
محبت كردند و خارج از سيستم اين شرايط را براى 
ما ايجاد كرده اند. همين عكس ها در قالب يك كتاب 
چاپ شــده و رفته به نمايشگاه فرانكفورت آلمان و 
جالب است كه سازمانى به نام سايمون كه ادعاش 
حمايت از حقوق يهوديان سراسر جهان است و به 
شــكل تخصصى روى زندگى صهيونيســت ها كار 
مى كنــد، اين اثر را مى بيند و در برابر آن يك بيانيه 
منتشر كرد كه به نام گزارش نفرت كه اين ها دارند، 
نفــرت پراكنى مى كنند وغيــره. در برابرش رئيس 
نمايشگاه فرانكفورت در مقابل بيانيه مى دهد كه اين 
طور نيست و اين ها اينجا به صورت آزاد شركت كرده 
و اثرشان را منتشر كرده اند. اين نشان مى دهد يك 
كتاب توانسته برود و تا اين اندازه كاركرد داشته باشد. 
اما پرسش اين است كه براى اين اتفاق برنامه ريزى 
وجود داشته اســت؟ آيا بعد از اين اتفاق تصميمى 
 گرفته مى شــود كه بياييد اين كار را ادامه بدهيم؟ 
خير هيچ اتفاقى صورت نمى گيرد. خيلى ها زحمت 
كشيده اند و به هيچ نتيجه اى نرسيده اند. يك دهم 
يا يك صدم از آثار توليدى بچه ها را بخواهيم منتشر 

كنيم، براى سال ها عكس براى نشان دادن داريم.

 مهم ترين دستاورد سال هاى كاريتان را 
چه مى دانيد؟

من هميشه در كارگاهايم به هنرجوها مى گويم 
ممكن است يك نفرى عكسش در چندين كشور 
تأثيرگذار باشد و يك عكسى تنها روى چند نفر 
تأثير بگذارد. نبايد به كميت توجه كنيد و كار را 
متوقف كنيد. به نظرم مهم ترين اتفاقى كه افتاده 
اين اســت كه من در ايــن كارگاه ها به جاى كار 
عكاســى، كار انگيزشــى انجام مى دهم و سعى 
مى كنم اين اميد و اعتماد به نفس را به آن ها بدهم 
كه پيگير كارشان باشند و براى رساندن آثارشان 
به دست مخاطب معطل اين و آن نشوند. مى گويم 
عكاس بايد هدف داشته باشد و اگر اين طور باشد 
مى تواند مســيرش را ادامه دهد و تأثيرگذار هم 
باشــد. به خاطر مســيرى كه آمده ام اين حرفم 
مى تواند تأثيرگذار باشــد و از من مى پذيرند. به 
نظر اين مهم ترين دستاورد تالشى است كه اين 

سال ها داشته ام. 

برش

 پيگير اين هستم كه رسانه اى 
را راه اندازى كنم كه اين آثار را 
ايده هزينه اى  اين  منتشر كند. 
مى خواهد كه شما مى بينيد چند 
يك  يا  جشن  يك  در  برابرش 
برنامه در كشورمان خرج مى شود 
اما وقتى شما در اين مورد كمكى 
مى خواهيد، هيچ بودجه اى وجود 

ندارد

فردا نامزدهاى جايزه «آستريد ليندگرن» معرفى مى شوند

تالش براى حضور هدفمندانه در جوايز مهم ادبى بين المللى 
 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان فردا نامزدهاى ايرانى جايزه «آستريد ليندگرن» 
از سوى انجمن نويســندگان كودك و نوجوان معرفى مى شوند.   جايزه «آستريد 
ليندگرن» از سال 2002 به نام و ياد آستريد ليندگرن، نويسنده محبوب سوئدى و 
توسط دولت سوئد پايه گذارى شده است. هدف اين جايزه، ترويج نگاه انسانى ونشان 
دادن مسائل، رنج هاى كودكان و رؤياهايشان است. اين جايزه به عنوان بزرگ ترين و 
گران ترين جايزه ادبيات كودكان و نوجوانان و دومين جايزه بزرگ ادبيات در جهان 
مطرح است.   جايزه «آستريد ليندگرن»  يا آلما نه تنها به نويسندگان و تصويرگران 
داده مى شــود، بلكه قصه گويان، مروجان و نهادهاى حوزه ادبيات كودكان و ترويج 
كتابخوانى نيز مى توانند به آن دست يابند. اين جايزه ساالنه به يك يا بيش از يك 
هنرمند يا مروج و ... صرف نظر از زبان و مليت آن ها اعطا مى شود. آثار اين هنرمندان 
بايد داراى كيفيت باالى هنرى و ارزش هاى انسانى اى باشد كه آستريد ليندگرن به 

آن ها باور داشت.  
كانديداهاى اين جايزه معموالً از ســوى سازمان ها، نهاد و ارگان هايى كه در حوزه 
كودك و نوجوان به رســميت شناخته شــده اند، معرفى مى شوند. در حال حاضر 
در ايران شــوراى كتاب كودك، كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، مؤسسه 
پژوهشى تاريخ ادبيات كودكان و انجمن نويسندگان كودك و نوجوان نامزدهايشان 

را به جايزه «آستريد ليندگرن» معرفى مى كنند.
اين نهادها در ســال هاى گذشته على اصغر سيدآبادى، جمشيد خانيان، هوشنگ 
مرادى كرمانى و فرهاد حسن زاده را به عنوان نامزدهاى دريافت اين جايزه انتخاب 
كرده بودند. با نگاهى به آثار نويسندگان متوجه مى شويم آثارى مورد توجه بوده اند 
كه نويســندگان در آن به موضوعات انســانى توجه داشته اند، رنج ، مشقت و فقر 
كودكان را به تصوير كشــيده اند و آرزوهاى كودكان را به خوبى در آثارشان بازتاب 
داده اند. البته  بومى بودن آثار، زبان قوى، كيفيت مناســب اثر و ترجمه شــدن به 

زبان هاى ديگر هم شاخصه هاى مهمى  است كه براى انتخاب نويسنده، اهميت دارد 
و مجموعه آثار بايد اين ويژگى ها را داشته باشند.   

تا امسال در چند دوره اى كه جايزه «آستريد ليندگرن» برگزار شده ، هيچ نويسنده 
ايرانى موفق به كسب اين جايزه نشده است البته اين عدم موفقيت به معناى ناتوانى 
نويسندگان ايرانى نيست بلكه مشــكالتى است كه نويسندگان ما به خصوص در 
حــوزه ادبيات كودك و نوجوان با آن مواجهنــد. يكى از مهم ترين علت هاى ديده 
نشدن آثار نويسندگان ايرانى، ترجمه نشدن اين آثار است. بخشى از اين ماجرا به 
مشكالت ساختارى برمى گردد، ايران عضو قانون كپى رايت نيست در نتيجه تعامالت 

بين المللى گسترده اى ندارد. 
نويسندگان ديگر كشورها به طور طبيعى رشد مى كنند و كارهايشان ترجمه شده و 
آثارشان ديده مى شود. شايد بهتر باشد ايران امسال نامزد جديدى براى اين جايزه 
معرفى نكند و تمركز و فعاليت خود را روى انتشار و عرضه درست آثار و معرفى همه 
جانبه نامزدهاى فعلى خود متمركز كند.  مثالً ســال گذشته كه فرهاد حسن زاده 
توانست يكى از دريافت كنندگان جايزه (IBBY هانس كريستين اندرسن) شود 
به علت ترجمه آثارش توسط كانون پرورش فكرى كودك و نوجوان آثارش توسط 
داوران ديده شــد. كانون به صورت خودجوش چند اثر اين نويسنده را ترجمه كرد 
و براى داوران جايزه «هانس كريستين اندرسن» فرستاد. داوران از خواندن آثار اين 
نويسنده متعجب شده بودند و تازه با ادبيات نوجوان ايران و جريان هاى ادبى ايران 
آشنا شده بودند حتى از ايران تشكر كردند كه اين آثار را ترجمه كرده و در اختيار 
داوران قرار داده اســت. آثار حســن زاده توانسته بود تصور پيشين دنيا را از ادبيات 
كودك ايران تغيير دهد. پيش از اين ها ايران با همان قصه هاى كهن يا حكايت هاى 
پندآميز به جهان معرفى شــده بود اما بعد از ترجمه چند اثر، دنيا متوجه ادبيات 
كودك مدرن ايران شــد. اين ترجمه ها اگرچه در روند طبيعى انجام نشد و شكلى 

گلخانه اى داشت اما تأثير مثبتى داشت.  عالوه بر تالش براى ترجمه ادبيات كودك 
ايــران، نهادها و ارگان هاى حوزه كودك و نوجوان ايران مى توانند با رايزنى هايى در 
عرصه هاى فرهنگى بين المللى، توجه دنيا را به ســمت ادبيات كودك ايران جلب 
كنند مثالً با ورود به عرصه هاى بين المللى، براى حضور پررنگ تر و هدفمندانه تر در 
جايزه هاى معتبر جهانى برنامه ريزى كنند. يكى از اين عرصه ها حضور در نمايشگاه 

فرانكفورت و ديدار و تعامل با مسئوالن برگزارى جوايز متعدد است.
برگزيده شــدن نويســندگان ايرانى در جهان از آن جهت براى ما اهميت دارد كه 
مى تواند ادبيات ايران را از انزوايى كه در نتيجه تعامالت سياســى ما با دنيا ايجاد 
شده، خارج كند و در گسترش فرهنگ و زبان فارسى و ايرانى نقش تعيين كننده اى 

داشته باشد.
به قول فرهاد حســن زاده ديده شدن نويسندگان ايرانى در جوايز بين المللى از دو 
جهت اهميت دارد. اين جوايز هم مى تواند موجب ديده شدن نويسندگان و خواندن 
آثار آن ها توسط دنيا شود و هم مى تواند تصوير واقعى و شفافى از ايران و فرهنگ 
ايران به دنيا نشان دهد،تصويرى كه ساخته ادبيات ماست و نه تصويرى شعارى و 

دروغين كه توسط دشمنان ما به دنيا ارائه شده است.

من سال هاســت به عنوان عكاســى كه به زندگى مسلمان ها پرداخته است، 
فعاليت مى كنم. 

از جنگ تا صلح! اما هنوز بعضى اوقات كه مى خواهم هنرجوها را به ادامه كار 
تشويق كنم، تنم مى لرزد چون مسير بسيار دشوارى است. با خودم مى گويم 
چه كسى قرار است از اين ها حمايت كند؟ سواد مديريتى نسبت به عكاسى 
خيلى كم اســت. من اكنون پيگير اين هستم كه رسانه اى را راه اندازى كنم 

كه اين آثار را منتشر كند. 
اين ســازمان هزينه اى مى خواهد كه شــما مى بينيد چنــد برابرش در يك 
جشــن يا يك برنامه در كشورمان خرج مى شود اما وقتى شما در اين مورد 
كمكى مى خواهيــد، هيچ بودجه اى وجود ندارد. گاهــى فكر مى كنم براى 
راه اندازى اين ايده شده تجهيزات عكاسى ام را بفروشم تا كارهايى كه تا حاال 
انجام شــده نه فقط كارهاى خودم بلكه آثار افراد ديگر را هم بتوانم منتشر 
كنم و در فضاى بين الملل اين آثار ديده شوند وگرنه عمر ما هدر رفته است.

سواد مديريتى نسبت به 
عكاسى خيلى كم است

در حال حاضر در اصفهان به خاطر پروژه اى مشغول عكاسى هستم. با خودم فكر حاشيه1
مى كنم چه مى شد اگر در ميدان امام اين شهر كه داراى يك محوطه بازى است، 
كارهاى ما براى مردم به نمايش گذاشــته مى شد؟! اين فضا اگر در اروپا بود، به 
راحتى مى توانســت محل نمايش عكس با موضوعات مختلف باشد اما در كشور 

ما اين اتفاق نمى افتد. 
اكنون اگر از من بپرسند در بهترين گالرى تهران مى خواهى نمايشگاه بگذارى يا 
وسط ميدان اصفهان؟ من انتخابم اينجاست! چون مردم كف خيابان با عكس هاى 
ما آشنا مى شوند و تو مطمئنى كه كارت به مخاطبش رسيد. اما همه چيز در حال 
حاضر كليشــه اى و تكرارى است و كارها اگر به نمايش هم برسند، در گالرى ها 

محبوس هستند. الزم است اين فضا تغيير كند.
 پنج ســال و نيم در قاره اروپا و آســيا كار روى پــروژه اى كه محورش زندگى 
مسلمانان است، كرده ام و انگيزه ام اين است كه خروجى كار برود در خيابان هاى 

اروپا نه در گالرى ها و مردم زندگى مسلمانان را از نزديك ببينند.

عكس ها را به خيابان  
بياوريم تا مردم ببينند

حاشيه2

ادبيات

سعيد فرجى، عكاس برجسته مستند در گفت وگو با قدس:

عكس را نبايد در گالرى ها محبوس كرد

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نيك  فرجى عكاس جوانى اســت كه با 
نگاهــى صلح آميز به ثبت رخدادهاى پس از جنگ يا حاشــيه جنگ هاى 
كشورهاى مسلمان نشــين خاورميانه پرداخته است. وى پيش از اين براى 
انتشار عكس هايش به ســراغ مديوم كتاب رفته بود. اين انتخاب درحالى 
كه چندان تمايلى به خريد و چاپ كتاب عكس ميان عكاسان و مخاطبان 
وجود ندارد، به نظر بســيارى انتخاب مخاطره انگيزى براى سرنوشت اين 
عكس هاست. در حالى كه فرجى با چاپ عكس هايش در قالب كتاب آن ها را 
ماندگارتر كرده و با كيفيت بيشترى در اختيار مخاطبان خاص خود گذاشته 
است تا شايد به رواج فرهنگ چاپ كتاب عكس مستند كه جايگاه انتشار آن 
نه بر ديوار گالرى هاست و نه مطبوعاتى كه به دنبال تهيه تصوير از جنس 

ديگرى هستند، كمكى كرده باشد. حاال او اميدوار به انتشار عكس هايش در 
خيابان و بين مردم است. به اين اميد كه سال ها تالش او و عكاسانى مانند او 

بيهوده در آرشيوها نمانند و به دست مخاطبان برسد. 
ســعيد فرجى در ســال هاى اخير در جريان جنگ لبنان (1385)، جنگ 
ســومالى (1390)، بحران ليبى (1391) و جنگ عــراق (1393) حضور 
داشــته اســت. او كتاب هايى چون عكس «ديار نزديك» و «تبادل» را به 
چاپ رسانده است. همچنين فيلم هاى مستند «كاروان آزادى»، «عكاسى 
زير آتش» و «ســفر به موگاديشو» از ســاخته هاى اوست. در مورد شرايط 
كنونى عكاسى و سال هاى فعاليتش در اين حوزه با او گفت وگو كرده ايم كه 

در ادامه مى خوانيد: 
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