
سردار »جهاد« را مثل پسرش دوست داشت
کاربــران فضــای مجــازی در واکنش به 
سردار  مطبوعاتی  گفت وگوی  نخســتین 
ســلیمانی در شبکه اول ســیما، هشتگ 
#حاج_قاسم_سلیمانی را در توییتر فارسی 
داغ کردند. در ادامه چند نمونه از پیام های 
منتشر شده توســط کاربران را می خوانید: 
»به قسمت تعریف از حاج عماد که رسید، 
گریه امانش نداد. مصاحبه قطع شد. گفت ادامه مصاحبه برای روز دیگر... نکته 
جالب توجه در ســخنان ســردار ســلیمانی در برنامه »در میانه آتش« ارتباط 
صمیمی و برادرانه سردار با شهید عماد مغنیه بود. حاال می شه فهمید چرا سردار 

»جهاد مغنیه« رو مثل پسرش دوست داشت«.

چه ربطی به ما داره؟!
مهنــاز افشــار روز گذشــته در صفحــه 
توییترش نوشــت:»هر آدمــی ضعیف یا 
قوی یک وجودی داره. ولی وقتی تصمیم 
می گیری یک مادر مجرد باشــی باید دو تا 
وجود داشــته باشی و اونا رو برای خودت و 
فرزندت قوی ترهم بکنی«. پس از این پست 
توییتری، خبر طالق احتمالی این بازیگر در 
فضای مجازی منتشر شد که بازخورد زیادی در این فضا داشت. یکی از کاربران 
در واکنش به این ماجرا نوشته است:»اآلن این قضیه چه ربطی به ما داره؟ ایشون 
همیشــه میگن تو زندگی خصوصی ما دخالت نکنید، حاال خودشون جزئیات 

زندگیشون رو تو صفحه مجازی میذارن«.

به جرم دانشمند بودن
مرضیه هاشمی، خبرنگار شبکه پرس تی وی 
با انتشــار پســتی در صفحه اینستاگرامش 
به بازداشت دکتر مســعود سلیمانی که در 
زندان های آمریکایی به ســر می برد، واکنش 
نشان داد و نوشــت: »دق کرد مادرش... قرار 
نبود بشنود خبر دستگیری اش را. وقتی شنید 
به رحمت خدا رفت. دکتر سلیمانی، ولی هنوز 
نمی داند. در زندان دیتون آمریکا برای مادرش شعر نوشته. پشت تلفن هم خوانده، 
به خیال خودش در گوش مادر. قرار نبود در زندان باشد دکتر. دعوت شده بود برای 
فرصت تحقیقاتی. از طرف مایوکلینیک آمریکا. چندین بار! کم آدمی نیست دکتر 
سلیمانی! یکی از 100 دانشمند برتر دنیاست. نه شخصیت سیاسی است و نه نظامی. 
نه موشک هوا کرده و نه مرگ بر آمریکا گفته. تنها جرم او کمک به پیشرفت ایران 
در فناوری سلول های بنیادی است. ان شاءاهلل او را به زودی به وطن بازمی گردانیم«.

فالوِورهای واقعی
رضــا صادقی بــا انتشــار تصاویــری از 
کنســرت های قدیمــی اش، با انتقــاد از 
خواننده هــای نســل جدیــد در صفحه 
اینستاگرامش نوشــت: »اون روزا هنوز مد 
نشــده بود هنرمند و ورزشــکار زوری یا 
پولی بیارن تو سالن کنسرت، هنوز هنرمند 
6 ماهه تولید نمی کــردن، هنوز هنرمندا 
بادیگارد نداشتن، اون زمان به جای سولداوت می گفتن سالن پر رفتیم، اون زمان 
فالووِرهات جلو چشات بودن و واقعی، نه پولکی و مجازی.این کنسرت برای حدود 

1٣ یا 1٤ سال پیشه، زمانی که موسیقی حرمت داشت«.

 محمد تربت زاده در عربستان سعودی، برخالف سایر 
ممالک، روند اصالحات خیلی ساده، شیک و مجلسی 
پیش می رود. مثالً هر روزنامه نگاری که لقمه گنده تر از 
دهانش بردارد، با رعایت تمام فاکتورهای حقوق بشری، 
می دهند  اجازه  و  می گذارند  پایش  پیش  راه  چندین 
خودش بین »اره« و »کیسه« یک کدام را انتخاب کند 
یا مثالً اگر یک نفر پس از چند دهه بنا به دالیلی از دایره 
حکومتی خارج شود، باید سراغش را از ساکنان مناطقی 
انداخته است، بگیریم. این وسط  که عرب در آنجا نی 
قوانین مربوط به حجاب، مشروبات الکلی و آزادی های 
مثالً فردی هم کمی تا قسمتی مالیم می شوند تا روند 
اقسام  و  انواع  به  و  گرفته  بیشتری  سرعت  اصالحات 
اما  مجازی  فضای  شود.  مزین  بشری  حقوق  لقب های 
گاهی شروع به موش دواندن در این ماجرا کرده و در 
روند رو به رشد اصالحات وقفه می اندازد. درست مثل 
ماجرای به قتل رسیدن محافظ شخصی ملک سلمان که 
این روزها یکی از داغ ترین موضوعات توییتر در جهان 
به حساب می آید و آن طور که از شواهد پیداست، البد 
قرار است سعودی ها را در منجالبی در حد و اندازه های 

منجالب خاشقچی گرفتار کند.

 ورود به گارد پادشاهی
نامش »عبدالعزیــز الفغم« بود و یکی از مشــهورترین 
بادیگاردهــای جهان به حســاب می آمــد؛ در حدی که 
 world academy organization مؤسسه معروف
همین چند ماه پیش او را به عنوان بهترین بادیگارد سال 
2019 معرفی کرد. با وجود این اما در سایت های فارسی 
و انگلیســی زبان، چیزی از زندگی شخصی و پیشینه او 
پیدا نمی شود. به لطف چند سایت عرب زبان اما فهمیدیم 
که در سال 1989 میالدی به دانشکده نظامی ملک خالد 
وزارت گارد ملی رفته و سه سال بعد دانش آموخته شده 
و به استخدام تیپ ویژه گارد ملی ارتش عربستان درآمده 
اســت. همان زمان، عبداهلل بن عبدالعزیز او را به عنوان 
محافظ شــخصی خودش انتخاب می کند و سال ها بعد 
با به قدرت رسیدن عبداهلل بن عبدالعزیز، آقای بادیگارد 
هم وارد گارد ســلطنتی شده و محافظ شخصی پادشاه 
عربستان می شود. ســال ها بعد و پس از روی کار آمدن 
ملک سلمان، عبد العزیز الفغم همچنان در سمت خودش 
باقی می ماند و ملک ســلمان هم که از خدمات او راضی 

بوده، درجه اش را به »سرتیپی« ارتقا می دهد.

 سایه به سایه با پادشاه
اینترنت و فضای مجازی را که زیر و رو کنید، شاید به تعداد 
انگشت های دستتان هم نتوانید عکسی از ملک سلمان در 
فضاهای عمومی پیدا کنید که عبدالعزیز در گوشه ای از 
آن به چشم نخورد! عبدالعزیز الفغم همه جا همراه ملک 
سلمان بود و براســاس اطالعاتی که رسانه های سعودی 
منتشــر کرده اند، حتی هنگام خواب هم اجازه نمی داد 
فاصله اش با پادشــاه از چند متر تجاوز کند. بر اســاس 
گفته های رسانه های سعودی، عبدالعزیز هیچ وقت پیش از 
اینکه پادشاه خوابش ببرد، نمی خوابید و در زمان حضور او 
در قصر پادشاهی، به هیچ عنوان قصر را ترک نمی کرد! به 
همین خاطر رسانه  های سعودی او را »سایه پادشاه« صدا 
می زدند. سایه پادشاه اما از چند روز پیش از اینکه به قتل 
برسد، باوجود حضور ملک سلمان در قصر، محل زندگی 
پادشاه را ترک کرده بود و حتی تصاویری از حضورش با 
لباس عادی در شهر هم در فضای مجازی منتشر شده بود.

 روایت رسمی از قتل
پیش از اینکه روایت های مختلف افشاگران و روزنامه نگاران 
منتقد سعودی را بررسی کنیم، بد نیست نگاهی بیندازیم 
به روایت رســمی قتل محافظ شــخصی ملک سلمان 
که خبرگزاری ســعودی »واس« به نقل از ســخنگوی 
اطالع رسانی پلیس منطقه مکه مکرمه گزارش داده است:

شامگاه شنبه هنگامی که ســرتیپ عبدالعزیز بن بداح 
الفغم، ســرتیپ گارد پادشاهی به دیدار دوستش، ترکی 
بن عبدالعزیز السبتی در منزلش در محله الشاطی)ساحل( 
در اســتان جده رفته بود، دوست مشترکی بر آن ها وارد 
شــد که نامش ممدوح بن مشــعل آل علی بود. هنگام 
صحبت کردن، بحث میان ســرتیپ الفغم و ممدوح آل 
علی باال گرفت که در نهایت ممدوح در حالی که ســالح 
گرم به دست داشت از منزل خارج شد و به سمت الفغم 
آتش گشــود و منجر به زخمی شدن وی و دو نفر دیگر 
از کسانی شــد که در منزل بودند که یکی از آن ها برادر 
صاحــب منزل و دیگری یک کارگر فیلیپینی االصل بود. 
هنگامی که دستگاه های امنیتی به مکانی که فرد جانی 
در آن پناه گرفته بود، وارد شدند، وی شروع به تیراندازی 
کرده و با تسلیم شدن خود مخالفت کرد که سبب برخورد 
نیروهای امنیتی برای رفع خطر وی و در نهایت کشــته 
شدن جانی به دســت نیروهای امنیتی شد، اما سرتیپ 
عبدالعزیز الفغم که به ضرب گلوله زخمی شده بود، پس از 

انتقال به بیمارستان کشته شد... .

 مملکِت َاره ها!
فقط چند ســاعت پس از انتشــار خبر به قتل رسیدن 
محافظ شــخصی ملک ســلمان، »مجتهد« افشــاگر 
معروف خاندان سعودی در توییتر نوشت: »کشته شدن 
سرلشــکر »عبدالعزیز الفغم« محافظ شخصی »سلمان 
بن عبدالعزیز« پادشاه سعودی یک عملیات ترور سازمان 
یافته بود که با دستور محمد بن سلمان اجرا شده است«.
 پس از این بود که هشــتگ های مختلف مربوط به قتل 
عبدالعزیــز، در توییتر ترند شــد و کاربران ماجرای قتل 
او را به قتل خاشــقچی مرتبط کردنــد. یکی از کاربران 
عربستانی در این باره نوشته بود:»خاشقچی بدون گناه و 
با خونسردی کامل کشته شد و تا اآلن هم قاتالن آن به 
مجازات نرســیده اند. اکنون نیز نوبت الفغم رسیده است. 

عربستان مملک اره هاست«.
مجتهد پــس از باال گرفتن حواشــی مربــوط به قتل 
عبدالعزیز، در مجموعه ای از توییت های به هم پیوســته، 
ابعاد جدیدی از این ماجرا را افشــا کرد. مجتهد نوشته 
بود:»برخالف روایت منابع دولتی و رســمی ســعودی، 
محافظ شخصی سلمان، در منزل دوستش کشته نشده، 
بلکه این اقدام در کاخ ســلطنتی در جده صورت گرفته 
است. بن سلمان، الفغم را از محافظان قدیمی می دانست 
که وفاداری اش را به خاندان آل سعود ثابت کرده بود، اما 
او به وفاداری این محافظ به خود اعتماد نداشت و چندین 
بار تمایل خود را برای حذف وی اعالم کرده بود. الفغم و 
ممدوح آل علی )که رســانه های سعودی مدعی هستند 
وی قاتل است( توسط یک تیم دیگر در کاخ سلطنتی در 
جده کشته شدند و صدای شلیک به گوش رسیده است.«  

 مخزن اسرار
»علی االحمد« روزنامه نگار تحقیقی »اندیشکده خلیج« که 
 خودش برای نخستین بار خبر کشته شدن عبدالعزیر الفغم
 را اعالم کرده بود هم روایتی دیگر از قتل محافظ شخصی 

پادشاه عربســتان نقل کرده است. علی االحمد با انتشار 
فیلمی از ورزش کردن عبدالعزیز در خیابان، اعالم کرده، 
بن سلمان در مرحله اول بادیگارد پدرش را اخراج کرده و 
پس از آن او را به قتل رسانده است. علی االحمد در توییتر 
نوشــته: »الفغم، مخزن اسرار زیادی بود و حسب اطالع، 
وی از سال 2002 محافظ شخصی ملک عبداهلل بوده. به 
همین دلیل، محمد بن ســلمان او را تهدیدی علیه خود 
می دید، به خصوص آنکه الفغم، سرپرست محافظانی در 
کاخ پادشاهی بود که جمال خاشقچی را به قتل رساندند«.

 مگس های سایبری
سومین روایت غیررســمی از قتل عبدالعزیز را »حمزه 
الحسن« دیگر مخالف مشهور سعودی ها در توییتر منتشر 
کرده است. حمزه الحسن در توییتر نوشته است: »کشته 
شدن عبدالعزیز الفغم محافظ شخصی ملک سلمان، به 
چندین دلیل مشکوک است؛ اول اینکه هیاهوی رسانه ای 
بسیار زیادی که مگس های سایبری )تیم های فعال وابسته 
به بن ســلمان در فضای مجازی( به راه انداخته اند، تنها 
با هدف سرپوش گذاشتن و سانسور دالیل واقعی کشته 
شدن وی و کسانی که در پس قتل وی هستند، به راه افتاده 
است. ما نمی توانیم روایت حکومت سعودی را بپذیریم که 
گفته است عبدالعزیز الفغم به خاطر مسائل شخصی کشته 
شــده است،  چرا که قاتل و مقتول هر دو محافظ پادشاه 
هستند و هیچ شاهدی وجود ندارد که روایت دیگری را 
به ما ارائه دهد، فقط از روایت رسمی حمایت می شود که 
این روایت باطل اســت و باید روایت واقعی از یک طرفی 
که بی طرفانه عمل کند، ارائه شود، روایت رسمی سعودی 
دروغ اســت. نکته بعدی این اســت کــه اگر اختالفات 
شــخصی میان دو محافظ پادشاه وجود داشت،  پس چرا 
یکی از آن ها کشــتن طرف دیگر را در منزل و نه در یک 
فضای عمومی انتخاب کرد، عبدالعزیز الفغم که کشــته 
شده، در خیابان ورزش می کرد و کشتن وی بدون هرگونه 
هیاهویی و بدون اینکه کســی از ماهیــت فاعل)قاتل( 
مطلع شود،  آسان تر بود. خانواده  مقتول)عبدالعزیز الفغم( 
بایــد به دنبال قاتــل وی در دربار پادشــاهی بگردند«.

 روی پوست خربزه
تمام این افشاگری ها، تحلیل ها و گمانه زنی ها یک طرف و 
گزارش روز گذشته روزنامه »لوفیگارو« فرانسه یک طرف 
دیگر! این روزنامه فرانســوی اعالم کرده بن سلمان قصد 
دارد تا پیش از انتخابات آمریکا، علیه پدرش کودتا کرده و 

رسماً به تخت پادشاهی عربستان تکیه بزند. 
حاال به این خبر اضافه کنید پیروزی های متعدد یمنی  ها 
بر ارتش عربستان را که اوضاع داخلی این کشور را بیش 
از همیشــه دچار هرج و مرج کرده و فضا را برای انتقال 
قدرت مهیاتــر! از طرف دیگر، این روزها پای بزرگ ترین 
حامی بن سلمان یعنی »ترامپ« هم روی پوست خربزه 
است و با باال گرفتن موج استیضاح رئیس جمهور آمریکا، 
احتمال پیروزی اش در انتخابات آینده از همیشــه کمتر 
شده است. این یعنی بن سلمان برای رسیدن به پادشاهی 
در زیر چتر حمایت دولت آمریکا، کمتر از یک سال وقت 
دارد و چه زمانی بهتــر از اآلن که افکار عمومی و اوضاع 
داخلی عربستان هم ظرفیت پذیرش این اتفاق را دارد؟! 
به قول یکی از کاربران عربستانی توییتر، فهمیدن ارتباط 
میان قتل عبدالعزیز و جاه طلبی های بن سلمان، آنچنان 
هم دشوار نیســت؛ فقط الزم است قطعه های پازل را به 

درستی کنار هم بچینیم!

... دوستت دارم
رقیه توســلی: »وقتی لپ هایت گل انداخته توی پــارک و داری با بچه ها 
ُسرُسره بازی می کنی، دوستت دارم... وقتی هر چه می گویم آرام باش، گوش 
نمی دهی و سروصدا راه می اندازی، دوستت دارم... وقتی حوصله ات سر رفته 
یک گوشه نشسته ای و ُغرُغر می کنی، دوســتت دارم... وقتی کفش هایت را 
جابه جا می پوشی و بندهایش را می بندی و راه می افتی، باز هم دوستت دارم«.

امان از دســت کتاب قصه های »آبان«... یک ساعتی می شود که دارم از زاویه 
نگاه »فاطمه کاوندی« به دنیا نگاه می کنم... رمز و راز دوست داشتن بی قید و 

شرط موج می زند توی دستنوشته اش.
از ٣ گذشته است ساعت و خانه در یکی از ظهرهای خوشرنگ پاییز همپای 

ُخرُخر »گلی« و »آبان« و پلک های بسته خواهری و »عزیز« به خواب رفته.
وسط این همه آدم خوابیده، نشسته ام... نمی توانم از فکِر کتاب »اندازه همه دنیا 
دوستت دارم« دربیایم... نویسنده اش آن قدر سلیس و مهربان درباره عشق و 
دلبســتگی نوشته که وادارم می کند به بیدارباش... کاری کرده به دوروبرم، به 

خودم، به رفتارم عمیق شوم.
همان طور که حظ می برم از امنیت عاطفی و انرژی سطرســطر کتاب، توی 
ذهنم شروع می کنم به گشــتن... می خواهم دستم بیاید کجای کار دوست 
داشتنم و نمره ام چند است توی این وادی؟ پس دیالوگ های چندروز گذشته 

را با نوه های خانواده می ریزم وسط.
آبان جان، خاله ات نیســتم اگه بشــقاب غذاتو ُهل بدی ســمت خواهرت... 
گریه هات خیلی حوصله ســر برن گلی خانوم... معلومه که احتیاج به آزادی و 
آرامش دارم... گناه نکردم خاله و عمه شدم... نمی دونی وقتی ُغر می زنی چقدر 
ترسناک می شی آبان... آفرین عزیزم داری طوری هوار می زنی که همسایه ها 
فکــر کنن اینجا بزرگ تری وجود نداره... دعوا نکنید  ای خدا. بعضی وقتا دلم 

می خواد از دست شما سر بذارم به بیابون...
ادامــه نمی دهم دیگــر... »فاطمه کاونــدی« تیر خــالص را می زند... فقط 
شــرمنده طور بلند می شــوم پاورچین پاورچین از میان خوابیده ها خودم را 

می رسانم به ایوان و از خیر یادآوری باقی اشتباهات گفتاری می گذرم.
چند دم و بازدم پاییزی راه می اندازم و محو تماشای ساختمان قد بلند روبه رو 
می شوم. آنجا دخترک پنج ساله و مادرش ظاهر می شوند روی بالکن، با سبدی 

لباس شسته.
آن ها را که دقایقی می پایم به خودم می گویم شاید هم آن قدرها به تغییرات 
بنیادی نیاز نباشد وقتی می شود مثالً وسط پهن کردن رخت ها، دوست داشتن 
را شــعر کرد. خندید. قربان صدقه رفت. مادر و دختری شــد که حواسشان 
به حال خوب دنیا هســت: کی از همه خوشــگل تره... من من... کی از همه 

باهوش تره.. من من... کی از همه دلبرتره... من من...

نماز قضا
یکــی از صدهــا خاطــره 
کالنتر  »جلیل  پروفســور 
جراح  -پزشــک  هرمــز« 
دوران جنــگ- را بــه نقل 
بخوانیــد:  »فــارس«  از 
»یــادم می آیــد یکــی از 
پزشــکان بیمارستان اهواز 
برای مجروحــان نماز قضا 

می خواند و جالب اســت که برای مجروحان عراقی هم نماز قضا می خواند! 
می پرسیدیم: این دیگر چه کاری است آقای دکتر؟ می گفت: اسم هایشان را 
ببین، محمد، علی ... این ها بچه شــیعه اند، چند روز است اینجا روی تخت 

افتاده اند و بیهوش، نتوانسته اند نماز بخوانند«.

 مجازآباد
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ورزش
سخندان: خداحافظی می کنم

 فدراسیون پرچم کمک داور 
جام جهانی را پایین کشید

اوج حساسیت در هفته ششم لیگ برتر 

جنگ صدرنشینی در مشهد 
اصفهان و تبریز

 گفت وگو با ماه چهره خلیلی، بازیگر نقش اصلی سریال »مرضیه«

برای کار محرمی طلبیده شدم

اگر صاحبخانه دیگران شوید...
بازار مســکن یــک بازار بســیار 
مشکوک است که ورود بی حساب 
در آن بی شــک مایه خســران و 
زیان ابدی اســت! مســکن یک 
کاال با عرضه محــدود و مورد نیاز 
همــه مردم اســت که بــه دلیل 
سوءمدیریت ها ارزش سوداگری و 

معامله پیدا کرده و عامل جذب ســرمایه های سرگردان شده است. مردم هر 
وقت پولی به دســت بیاورند، اولین کارشان خریدن خانه ای جدید است. این 
خانه جدید یا نگه داشته می شود تا در تالطم بازار و بازی های تورم، قیمت آن 
رشد کند و به فروش برسد و یا اینکه اجاره داده می شود که در هر دو صورت 
خریدار خانه وارد یک رابطه ظالمانه شده است. در ربای پولی وام دهنده به طور 
مدام ثروتمند تر شــود و وام گیرنده هم به همان نسبت به طور مداوم فقیر تر 
می شود تا زمانی که نابود شود. مسئله مسکن هم مدت هاست انگار نوعی ربا 
به حســاب می آید که متعلق آن پول نیســت و ملک است. در رابطه مالک و 
مستأجر، مالک مدام توانمندتر می شود و مستأجر هر سال بدهکارتر و باید مدام 
کار بیشتری کند تا بتواند همان ملک را در اختیار داشته باشد. بررسی دقیق تر 
این موضوع را به اقتصاددانان و فضالی حوزه پیشنهاد می کنم. اما یقیناً خرید 
مسکن بدون قصد استفاده شخصی یک نوع احتکار است که نیاز به بررسی هم 
ندارد. خرید کاالیی که خانواده های بسیاری نیازمند آن هستند در شرایطی که 
نیاز مستقیمی به آن نداریم چیزی جز احتکار به قصد سودجویی نیست. البته 
که دولت ها می توانند و در بسیاری از نقاط دنیا توانسته اند با مدیریت منابع مالی 
و نیز قرار دادن جریمه های ســنگین مالیاتی بر معامالت سودجویانه در بازار 
مسکن، این بازار را کنترل کنند، ولی به هر حال در وضعیت فعلی که طبقات 
برخوردار جامعه با اعمال نفوذ مدام در قوانین، مانع قانون گذاری درست در این 
حوزه می شوند، نگرش فقهی و اخالقی به ماجرای معامالت مسکن هم یکی از 
راهکارهای ماست. کسی که نیاز دیگران را احتکار می کند و سبب می شود مرد 
خانواده برای تأمین سرپناهی برای خانواده اش  تا سه شیفت کار کند، به راحتی 
خود را به فرعون های تاریخ ملحق کرده است که انسان را به بندگی می گرفتند. 
این رابطه ظالمانه عین رابطه فرعون با بردگانش است و نتایج اسفباری برای 
روحیه و اخالق بردگان و فرعون ها دارد که اضمحالل فرهنگی و روحی جامعه 

را نیز درپی خواهد داشت. 

»آرش رضاوند« در گفت و گو با قدس:

جمعه منتظر دومین برد 
استقالل باشید

آرش رضاونــد هنوز از ســایه بیــرون نیامده 
اســت. هافبک و مهاجمی که در سایپا خوش 
می درخشید اما هنوز نتوانسته دراستقالل به 
همان بازیکن آرمانی ترکیب نارنجی پوشان 
بدل شود. رضاوند اما عمیقاً به آینده تیمش 

امیدواراست.
تو یکی از بازیکنانی هستی که 

میان هواداران اهمیت کمی 
بگوییم  خالصــه  نداری. 
اینکــه روی تــو خیلی 

حساب شده.
حقیقت اینکه خــودم را زیاد 
درگیر چنین فضایی نکردم 
اما بایــد بگویم که هواداران 
استقالل به من لطف دارند و 
تنها کاری که می توانم بکنم 
این است که تالش کنیم تیم 

نتیجه بگیرد ...

روزمره نگاری

آن روزها

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها
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نگاهی به ماجرای قتل محافظ »ملک سلمان«

زدن سایه شاه با تیر!
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سینا حسینی: انتشار فهرست داوران بین المللی فوتبال 
ایران با یک ابهام بزرگ مواجه شــد. کارشناسان حوزه 
داوری هر چقدر فهرست منتشر شده از سوی فدراسیون 
جهانی فوتبال را زیر و رو کردند نامی از رضا سخندان در 
میان اسامی کمک داورهای ایرانی حاضر در این فهرست 

پیدا نکردند.
برخی رسانه ها مدعی شدند این اتفاق بنا به درخواست 
خود ســخندان رخ داده چون وی قصد بازنشســتگی از 
دنیای داوری را دارد اما دوستان سخندان این خبر را به 
شدت رد کردند تا ماجرا به موضوعی چالشی تبدیل شود.

سکوت رضا ســخندان در این میان ابهامات موجود در 
ماجرا را بیشتر کرد تا ظهر روز چهارشنبه که کمک داور 
مشهدی فوتبال ایران لب به سخن گشود و پرده از پشت 
پرده حذف نامش از فهرست بین المللی داوران و کمک 
داوران برداشت. بازخوانی سخنان او نشان از این دارد که 
نگاه سلیقه ای رئیس جدید کمیته داوران در این ماجرا 
کاماًل تأثیرگذار بوده از این رو دیگر نمی توان توقع حضور 
این کمک داور بین المللی در میادین بین المللی را داشت.

اصل ماجرا چه بود؟
ظاهراً پیــش از این که فهرســت داوران اعالم شــود، 
هدایت اهلل ممبینی رئیس کمیته داوران در گفت و گو با 
سخندان به وی اعالم می کند که تو همچنان در فهرست 
داوری بین المللی ایران قرار داری به همین دلیل سخندان 
بدون اســترس و نگرانی منتظر اعالم اسامی می شود اما 
وقتی فهرست منتشر می شود متوجه می شود که نامی از 
او در فهرست نیست، ابتدا تصور می کند که اشتباهی رخ 
داده است به همین دلیل در بدو امر هیچ واکنشی نشان 
نمی دهد اما پس از تماس با ممبینی متوجه می شود که 
نام او به کلی ازفهرست بیرون آمده و با یک حرف عجیب 
روبه رو می شود که اعضای کمیته تصمیم به حذف نام وی 
گرفته اند در حالی که هنوز هیچ یــک از اعضای کمیته 

داوران انتخاب نشده اند.
پس از این اتفاق رضا سخندان به دلیل نارضایتی شدید، 
ازعملکرد بحث برانگیز کمیته داوران و رئیس این کمیته 
تصمیم به خداحافظی از دنیای داوری می گیرد. برخی 
نزدیکان وی نیز به وی پیشنهاد می دهند همانند فغانی 
و منصوری که تصمیم به خروج از فوتبال ایران گرفتند 
او نیز بار سفر ببندد تا در لیگ یک کشور آسیایی دیگر 
مشغول قضاوت شود تا به این ترتیب اعتراض خود را به 
این مسئله نشــان دهد. البته هنوز وی در این خصوص 

تصمیمــی اخذ نکرده امــا قصد خداحافظــی او کاماًل 
جدی است.

سخندان: دیگر در لیگ هم قضاوت نخواهم کرد!
اما رضا ســخندان در مورد خط خوردن نام او از فهرست 
داوران بین المللی گفت: نمی دانم بگویم خوشبختانه یا 
متأسفانه نام من را از این فهرست خط زده اند. دلیل این 
مسئله را هم بهتر است از مسئوالن فدراسیون فوتبال و 

اعضای کمیته داوران بپرسید.
وی در مورد اینکه کمیته داوران هنــوز عضوی ندارد و 
اعضایش معرفی نشده، گفت: پس خود هدایت ممبینی 
در این مورد تصمیم می گیرد، اما من شنیده ام او فهرست 
داوران بین المللــی را نــزد اعضای هیئت رئیســه برده 
و اعضای هیئت رئیســه تصمیم نهایــی را در این مورد 

گرفته اند.
کمک داور بین المللی فوتبال ایران در مورد اینکه به خاطر 
سن و سالش از فهرســت کنار گذاشته شده یا نه، گفت: 

اصاًل مشکل سنی وجود ندارد. فیفا ســن داوری را آزاد 
گذاشته است و افراد باالی 45 سال هم می توانند در داوری 
حضور داشته باشــند، ضمن اینکه خود هدایت ممبینی 
در مورد فهرست بین المللی داوری با من صحبت کرد و 
گفت: می خواهی از حضور در این فهرست انصراف بدهی 
یا نه، من هم گفتم کاماًل آماده ام و تست های داوری ام را 
هم خوب گذرانده ام. مشکلی برای ادامه قضاوت در عرصه 
بین الملل ندارم که رئیس کمیته داوران هم به من گفت 
پس مشکلی نیست و در فهرســت باقی خواهی ماند، اما 
نمی دانم چه مشــکلی رخ داد که نام من از این فهرست 
خط خورده است. از شما رســانه ها می خواهم این ماجرا 
را از خود فدراسیون پیگیر شــوید و خود ریاست کمیته 
داوران در این مورد پاسخ بدهد. مشکل من با عدم صداقت 
است، اگر به من می گفتند نمی خواهیم شما دیگر باشید 

بحث دیگری بود.
ســخندان در مورد اینکه در لیگ برتــر قضاوت خواهد 
کرد یا نه، گفت: با خط خوردن نام من از فهرست داوران 

بین المللی، دیگر انگیزه ای ندارم. من 16-15 ســال در 
فهرست داوران بین المللی حضور داشتم. در مسابقات مهم 
المپیک، جام جهانی، لیگ قهرمانان آسیا، جام ملت های 
آسیا و... قضاوت کرده ام. در این پنج هفته لیگ برتر هم 
حضور داشته ام، اما با این شــرایط دیگر نمی خواهم در 
داوری بمانم. به خداحافظی فکر می کنم و احتمال دارد 

دیگر قضاوت نکنم.

سکوت ممبینی و مدیران فدراسیون
برای پیگیری ماجرا به سراغ رئیس کمیته داوران رفتیم 
که وی ترجیح داد پاســخ تلفن همراه خــود را ندهد و 
سخنگوی فدراسیون فوتبال که همیشه پاسخگوی تلفن 
همراه خود بود نیز از پاسخگویی تلفنش خودداری کرد تا 
ابهامات در این ماجرا بیشتر از هر زمانی شود، در شرایطی 
که مسئوالن فدراسیون فوتبال هیچ یک پاسخگوی تلفن 
همراه خود نبودند تا سکوت همه جانبه مدیران فوتبال 

ایران و خراسان رضوی در این ماجرا مشهود باشد.

سخندان: خداحافظی می کنم

فدراسیون پرچم کمک داور جام جهانی را پایین کشید

برناردو سیلوا در آستانه محرومیت 6 هفته ای
ورزش:بعد از آنکه برناردو سیلوا متعاقب انتشار یک توییت از او درباره هم تیمی اش 
در منچسترســیتی، بنجامین مندی به نژادپرستی متهم شد، حاال اتحادیه فوتبال 
انگلیس او را به رفتار نامناسب متهم کرده و اگر اتهام او ثابت شده و سیلوا در این مورد 
مقصر شود ممکن است دست کم با 6 بازی محرومیت مواجه شود. اتحادیه فوتبال 
انگلیس اعالم کرده توییت ســیلوا که در آن بنجامین مندی به شخصیتی تشبیه 
شده بود که تصویرش روی یک بسته شکالت معروف منتشر می شود توهین آمیز و 

غیرمناسب بوده و اشاره نادرست به نژاد و رنگ پوست او به حساب می آید.

رکورد جدید رونالدو در لیگ قهرمانان
ورزش: رونالدو در جریان پیروزی 3-0 یوونتوس مقابل بایر لورکوزن در شــهر تورین 
گل سوم تیمش را در دقیقه 88 به ثمر رســاند و به این ترتیب به رکورد دیگری در لیگ 
قهرمانان رسید. رونالدو حاال در لیگ قهرمانان اروپا مقابل 33 حریف مختلف گلزنی کرده و 
به رکوردی رسیده که در اختیار رائول، اسطوره رئال مادرید قرار دارد.اما رونالدو  نمی تواند 
فعال به در اختیار داشــتن این رکورد تا آینده طوالنی مدت مطمئن باشد چرا که رقیب 
بزرگ او لیونل مسی تا کنون در لیگ قهرمانان مقابل 32 تیم مختلف گلزنی کرده و او را 

از یک قدمی تعقیب می کند. 

مانه: از دست صالح کالفه شدم 
ورزش: ستاره سنگالی لیورپول در مورد رابطه اش با محمد صالح صحبت کرده است. 
سادیو مانه در مورد ناراحتی اش از دست تکروی های محمد صالح در جریان بازی 

ماه گذشته مقابل برنلی که خبرساز شد صحبت کرد.
مانه گفتــه:»از این اتفاقات در فوتبــال رخ می دهد. یک مقدار کالفه شــدم چون 
می خواهم گلزنی کنم. منچسترســیتی در بعضی بازی ها ۷ یا 8 گل می زند برای 
همین مهم است تا جایی که امکان دارد گل بزنیم. صالح در آن صحنه مرا ندید. من 

و صالح دوستان بسیار خوبی هستیم و این ماجرا را فراموش کردیم.«

گریزمن: من و مسی با هم حرف نمی زنیم!
ورزش: ستاره فرانسوی در مورد رابطه اش با لیونل مسی صحبت کرده است. گریزمن 
گفته:»مسی زیاد اهل صحبت کردن نیست و من هم چنین آدمی هستم برای همین 
هنوز با هم حرف خاصی نزدیم. ما هر دو آدم های خوبی هستیم و من آماده ام تا به او 
کمک کنم. در این مدت چیزهای تازه ای کنار او آموختم. مسی تمام توان و تمرکزش 
را برای تیم می گذارد و این اتفاق بزرگی است. بازی در لیگ قهرمانان همیشه خاص 
است .شاید مصدومانی داشته باشیم اما هنوز بازیکنان خوب زیادی در اختیار داریم 

و مطمئنم می توانیم راهی برای پیروز شدن پیدا کنیم.«

حمید رضا خداشناس: هفته ششــم لیگ برتر بدون 
شک هفته حساسی برای مدعیان خواهد بود و تیم های 
تراکتور، شهرخودرو و پرسپولیس در این هفته این شانس 
را دارند تا در صورت توقف سپاهان مقابل ذوب آهن خود 

را به صدر برسانند. 

یحیی به دنبال طلسم شکنی
عصر فردا و ساعت 18:15 ورزشگاه امام رضا )ع( شاهد 
یکی از مهم ترین بازی های هفته ششم لیگ برتر است؛ 
جایی که قهرمان فصل گذشته و شهرخودرو رودرروی 
هم قرار می گیرند تا ارائه گر یک بازی 6 امتیازی در باالی 
جدول باشند. شهرخودرو که هفته گذشته با توقف برابر 
نفت مسجد سلیمان صدر را به سپاهان داد برای ماندن در 
جمع مدعیان و امید مجدد به صدرنشینی باید به هر سه 
امتیاز این دیدار خانگی برسد. از سوی دیگر یحیی گل 
محمدی که سابقه کاپیتانی و سرمربیگری سرخپوشان 
را دارد در مدت زمان سکانداری شــهر خودرو و در سه 
بازی که برابر پرســپولیس در لیگ برتــر و جام حذفی 
برگزار کرده، مغلوب سرخپوشان پایتخت شده و قطعاً 
دوســت ندارد برای بار چهارم این اتفاق بیفتد و انگیزه 
انتقام و طلسم شکنی شــاگردان یحیی روز سختی را 
برای شــاگردان کالدرون رقم خواهد زد. گل محمدی 
در این بازی همه بازیکنانش را در اختیار خواهد داشت. 
در سوی مقابل اما پرسپولیسی ها قرار گرفته اند که در 
هفته پنجم لیگ برتر در حالی که می توانستند با پیروزی 
برابر سپاهان صدرنشین شــوند، باخت غیر منتظره ای 
را متحمل شدند تا این هفته در مشهد برای جبران آن 
شکست تلخ پای به میدان بگذارند. غیبت شجاع خلیل 
زاده مدافع مستحکم ســرخ ها در این بازی و همچنین 
فرشاد احمد زاده کار را برای کالدرون سخت خواهد کرد 
.این  مربی آرژانتینی امیدوار اســت تا با بازگشت سید 

جالل حسینی خأل شجاع به چشم نیاید. تقابل رحمتی 
سنگربان شهرخودرو با پرســپولیس که بارها از دروازه 
استقالل مقابل حریف سنتی اش حفاظت کرده از نکات 

جالب این دیدار است.

 نصف استقالل برابر گل گهر
در یکی دیگر از بازی های هفته ششــم لیگ برتر آبی 
پوشان پایتخت در ورزشگاه خالی آزادی میزبان گل گهر 
سیرجان هستند.استقاللی ها در شرایطی به مصاف گل 
گهر می روند که این تیم با پیروزی برابر گل ریحان حاال 
شــرایط بهتری را تجربه می کند هرچند که مشکالت 
عدیده ای ســر راه این تیم وجود دارد.اســتقالل روی 
نیمکت تیم خود آندره آ استراماچونی را به دلیل اخراج در 
بازی برابر ذوب آهن نمی بیند و عارف غالمی و سیاوش 
یزدانی هم دو بازیکنی هستند که در خط دفاع این تیم 
به دلیل اتفاق های دربی محروم هســتند و نمی توانند 
برابر گل گهر بازی کنند.همچنین فرشید باقری در خط 
هافبک استقالل مصدوم است و شیخ دیاباته و محسن 
کریمی هم در خط حمله این تیم همین مشکل را دارند 

و نمی توانند برای استقالل بازی کنند.

برنامه بازی ها
جمعه 12 مهر 1398

شهر خودرو - پرسپولیس18:15)احتمال تغییر زمان وجود دارد(
پیکان - نفت  مسجدسلیمان 16:00

شاهین شهرداری بوشهر - فوالد 16:00
16:30 تراکتور - پارس جنوبی جم  

نساجی مازندران - ماشین سازی تبریز 1۷:00
سپاهان - ذوب آهن 1۷:05

صنعت نفت آبادان - سایپا 1۷:15
استقالل - گل گهرسیرجان 16:00

ورزش: جعفر کاشانی دیروز ناباورانه جان به جان آفرین 
تســلیم کرد.  اتفاقی تلخ برای فوتبال ایران و باشــگاه 
پرســپولیس آن هم یک روز پس از چهارمین سالگرد 

هادی نوروزی دیگر کاپیتان سرخپوشان.
کاشــانی بی تردید نامی ماندگار در تاریخ فوتبال ایران 
است. او از بیست سالگی در تیم شاهین و تیم ملی ایران 
بازی کرد و بازوبند کاپیتانی پرسپولیس و تیم ملی را به 
بازو بست. در پاییز سال 53 در حالی تنها 30 سال داشت 
فوتبال را کنار گذاشت. آن هم به خاطر زمزمه هایی که از 
سوی باشگاهی که دلش می خواست تنه به تنه تیم های 
اروپایی بزند شنیده بود که باید جا را برای جوان ترها باز 
کرد. کاشانی در بازی برابر استقالل از فوتبال خداحافظی 
کرد و هرچند یک ســال بعد باشــگاه از او خواست که 

بازگردد اما دیگر به فوتبال بازنگشت.

شاگرد شاهین
او دو قهرمانی جام ملت های آسیا، یک قهرمانی بازی های 
آسیایی، یک دوره حضور در المپیک و فتح تورنمنت های 
داخلی و خارجی مختلفی را با تیم ملی و پرسپولیس در 
کارنامه اش دارد. او فوتبالش را از تیم طالیی شــاهین و 
دوران دکتر اکرامی آغاز کرد اما پس از سه سال حضورش 
در شــاهین این تیم برای همیشــه منحل شــد تا او و 
هم تیمی هایش به پرســپولیس کوچ کنند. او شماره 4 

سرخ را به تن کرد و هیچ گاه آن را درنیاورد.

آقای سفیر
پس از خداحافظــی از فوتبال از ســوی وزارت خارجه 
به منچستر انگلستان و ســپس به آلمان غربی می رود. 
در سوریه سرکنســول ایران می شود و سپس در وزارت 
خارجه ایران در کشور امارات کار می کند. کاشانی یکی از 
نوادگان مالاحمدنراقی از عالمان بزرگ کاشان بود. او در 

آخرین روزهای زندگی اش همواره در گفت و گوهایش از 
دلبستگی اش به کاشان و روستاهای خوش آب و هوای 
اطرافش می گفت و دلش می خواســت که فرصتی پیدا 
کند و زمانی را در این مکان ها بگذراند اما متأسفانه مرگ 

غافلگیرانه آمد.

مثلث با بهزادی و آشتیانی
او سالیان سال قصد احیای باشگاه شاهین را داشت اما به 
دالیل مختلف این اتفاق رخ نداد اگرچه از دوران فعالیت 
وی در شاهین ســاختمانی زیبا و مجموعه ای با امکانات 
فوق العاده به یادگار مانده اســت. زمانی که کاشــانی با 
جنب و جوش و انرژی بیشتر به دنبال ایجاد باشگاهی بود 
که به قول خودش می توانســت رئال مادرید ورزش ایران 
باشد و البته این آرزویی بود که در نهایت موفق به تعبیر آن 
نشد. کاشانی حاال به دوستان و یاران قدیمی و هم قطارانش 
در پرسپولیس دهه 40 و 50، ابراهیم آشتیانی و همایون 

بهزادی دو اسطوره دیگر این باشگاه پیوسته است.

گزارش یک مرگ آرام
رئیس فقید هیئت مدیره پرســپولیس سه شنبه شب 
آزمایش هســته ای را روی قلب خود انجام داد و صبح 
دیروز قرار بود راننده او به دنبالش برود تا بتواند با پزشک 
معالجش دیدار کند. راننده مرحوم کاشانی پس از اینکه 
به منزل رئیس هیئت مدیره پرسپولیس می رسد، زنگ 
خانه را به صدا درآورده و مرحوم کاشانی در را برای او باز 
می کند، اما پس از اینکه دقایقی از منزل بیرون نمی آید، 
راننده او به داخل خانه می رود و می بیند مرحوم کاشانی 
روی پله ها افتاده اســت. مرحوم جعفر کاشانی را خیلی 
سریع به بیمارستان رسالت منتقل می کنند، اما پزشکان 
معالج علت فوت او را آمبولی اعالم کردند و گویا یک لخته 

خون در قلب این مرحوم سبب ایست قلبی شده است. 

اوج حساسیت در هفته ششم لیگ برتر 

جنگ صدرنشینی در مشهد، اصفهان و تبریز
وداع با جعفر کاشانی، بهترین شماره 4 تاریخ پرسپولیس

شاهین فداکار آرام گرفت

حمیدرضاعرب: آرش رضاوند هنوز از ســایه بیرون نیامده 
است. هافبک و مهاجمی که در سایپا خوش می درخشید اما 
هنوز نتوانسته دراســتقالل به همان بازیکن آرمانی ترکیب 
نارنجی پوشان بدل شــود. رضاوند اما عمیقاً به آینده تیمش 

امیدواراست.

  تو یکی از بازیکنانی هســتی که میان هواداران 
اهمیت کمی نداری. خالصه بگوییم اینکه روی تو خیلی 

حساب شده.
حقیقت اینکه خودم را زیاد درگیــر چنین فضایی نکردم اما 
باید بگویم که هواداران استقالل به من لطف دارند و تنها کاری 
که می توانم بکنم این است که تالش کنیم تیم نتیجه بگیرد 
و من هم سهمی در موفقیت ها داشته باشم. باید وظایفم را به 
نحو احســن درتیم انجام بدهم. من چه یک دقیقه درترکیب 
استقالل باشم چه پنج دقیقه دوســت دارم عملکردم طوری 

باشد که دل هواداران شاد شود. 

  به بازی با گل ریحان برویم. این بازی چطور بود؟
آن ها بازیکنان لیگ برتری خوبی داشــتند و می خواستند ما 
را غافلگیر کنند اما ما از تجربه بیشــتری که داشتیم استفاده 

کردیم و توانستیم برنده این بازی باشیم. 

  وقتی پنالتی را از دست دادید چه حالی شدی؟

تیمی که پنالتی از دســت می دهد روحیــه اش افت می کند 
اما توانســتیم زود به بازی برگردیم و گل های بعدی را به ثمر 
برسانیم. پس از اینکه پنالتی گل نشد هم حمله کردیم تا برنده 
از زمین بیرون برویم. هدف ما پیروزی بود که هرچند سخت اما 
به آن رسیدیم تا نقطه عطفی برای ما باشد. البته درباره مرتضی 

هم باید حرف هایی بزنم.

  بفرمایید.
این همه هجمه ای که علیه مرتضی شــکل گرفته ناشــی 
از نتیجه نگرفتن تیم اســت. فشــار نتیجه نگرفتن بیشتر 
روی مرتضی بوده. مطمئن باشــید اگر بازی های آینده را 
ببریم هم مرتضی و هم دیگر بازیکنان از فشــاری که وارد 
شده خارج می شوند. شــک نکنید وقتی تیم سرحال باشد 
مرتضی هم سرحال خواهد بود و برای استقالل گل خواهد 
زد. مرتضی بازیکنی بود که وقتی به اســتقالل آمد نزدیک 
به 20 گل برای ذوب آهن در بازی های آســیایی و لیگ به 

ثمر رسانده بود. او بازیکن کوچکی نیست. 

  در نتایــج اخیــر تأثیرگــذاری محرومیت ها و 
مصدومیت ها تا چه اندازه بوده؟

وقتی تیمی کامل نباشد هم از لحاظ فنی لطمه می خورد هم 
روحی. به خصوص اینکه مجموعه تازه ای باشــد که کار هم 
سخت تر می شود. شیخ دیاباته، محسن کریمی، وریا غفوری، 

فرشید باقری بازیکنان مهمی برای ما هستند که با مصدومیت 
آن ها لطمه خوردیم. امیدوارم این مصدومیت ها 

برطرف شود و تیم کاملی داشته باشیم. 
ما کلی بدشانسی آوردیم اما احساس 

می کنم همه چیز درست می شود.

  به این اســتقالل چه قدر 
امید داشته باشیم. آیا به لیگ 

برمی گردید؟
با بــردی کــه مقابــل گل ریحان 
داشــتیم کمی از لحاظ روانی بهتر 
شــدیم. تالش می کنیم امتیاز از 
دســت ندهیم. اســتقالل دیگر 
جایی برای از دست دادن امتیاز 
ندارد. باید به کورس برگردیم. 
جای اســتقالل این جا نسیت. 
مــا 100درصــد بــه قهرمانی 

امیدواریم. 

  و بازی با گل گهر.
مطمئــن باشــید دومیــن برد 
استقالل را خواهید دید. با احترام 
به حریف می رویم که برنده باشیم.

پیتر اســتانتون/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: بحران 
کنونی در تاتنهام بســیار عمیق تر از فقط نتیجه های بد اخیر 
این تیم است. زمان زیادی می گذرد که مشخص است اتفاقات 
ناخوشایندی پیرامون این باشگاه در حال وقوع است اما مدتی 

طول کشید که تبعات آن به داخل زمین نیز برسد.
در هم کوبیده شدن توسط بایرن مونیخ و تحمل سنگین ترین 
شکست خانگی یک تیم انگلیسی در تاریخ مسابقات اروپایی 
یک حقارت تاریخی است. این اتفاق در حالی تأثیر شدیدتری 
دارد که می دانیم اســپرز فصل گذشــته به فینال مسابقات 
رســیده بود. اما حتی با وجود آن فینالیست شدن نیز همه ما 
می دانستیم که زیر پوسته باشــگاه تاتنهام اتفاقات خوبی در 
حال وقوع نیست و مائوریسیو پوچتینو کنترل خود را بر شرایط 

از دست داده است.

عناصر قدرت در حال از بین رفتن
الگوی شــخصیتی قوی، سختکوشی و تمرکز باالی تاتنهام 
که آن ها را به یکی از قدرتمندترین تیم های انگلیسی بدل 
کرده بود همگی در حال از دســت رفتن است. نباید عنصر 
شــانس تاتنهام در کنار زدن آژاکس و تاتنهام در دوره های 
حذفی فصل گذشــته لیگ قهرمانان اروپا را فراموش کنیم 
و شــاید آن ها همان چیزی که لیاقتش را داشتند در دیدار 
فینال مقابل لیورپول گرفتند. از اواخر فصل گذشــته لیگ 
برتر و از ابتدای این فصل، تاتنهام برای هر یک امتیازی که 
کسب می کند با تمام وجود آن را به چنگ آورده و در هیچ 
کدام با روانی و راحتی موفق نشده اســت. شاید تنها بازی 
عالی آن ها در این مدت، فصل گذشته مقابل هادرسفیلد بود 
که با چهار گل این تیمی که در نهایت سقوط کرد را شکست 
دادند و همین طور در مقابل کریستال پاالس نیز چند هفته 

قبل قوی عمل کردند.
سه شنبه شب اما سفیدپوشان پس از مدت ها عالی آغاز کردند 
و حتی نیکوکوواچ نیــز اذعان کرد که اســپرز در 15 دقیقه 

ابتدایی تیم بهتر میدان بود و الیق جلو افتادن از بایرن او بوده 
است. حتی وقتی که نتیجه 4 بر 1 بود و هری کین پشت نقطه 
پنالتی قرار گرفت بایرن می د انست که اگر می خواهد پیروز 
شود احتیاج به تالش بیشتری دارد. اما پس از آن سرج گنبری 
نتیجه را 5بر2 کرد و بعد بازی 6 بر 2 شد و سریعاً نتیجه ۷ بر 2 
شد و به گفته پوچتینو بازیکنانش تسلیم شدند. که این کلمه 

تسلیم شدن می تواند اتفاق خطرناکی باشد.

دوباره همان تاتنهام بی ثبات قدیمی
یکی از بزرگ ترین دستاوردهای پوچتینو در شمال لندن این 
بود که او تیم تاتنهام را از هویتی که در ســه دهه گذشته آن 
پیدا و به تیمی بی ثبات بدل گشته بود خارج کرد. آن ها پیش 
از این تیمی بودند که خوراک کسب سه امتیاز برای تیم های 
واقعاً بزرگ محسوب می شدند. پوچتینو همه این ها را تغییر 
داد. آن ها حتی شروع به گرفتن سه امتیاز در زمین هایی مانند 

اتحاد، اولدترافورد و استمفوردبریج کردند. اسپرز بیش از یک 
بار خود را حتی به عنوان مدعی کســب عنوان قهرمانی لیگ 
برتر مطرح کرد، و این کار را با ارائه فوتبال زیبا، هدفدار و تعهد 

کامل بازیکنانش به انجام رساند.
اما مدتی گذشت و با شروع تعلل بازیکنانی مانند آلدروایرلد، 
اریکسن و یان فرتونگن برای تمدید قرار داد مشخص شد که 
این ثبات و تعهد در میان بازیکنان تحت هدایت پوچتینو و 
زیربنایی که ساخته در حال ترک برداشتن است. این حس 
تردید در میان بازیکنان تقریباً برابر است با جمالت تعجب 
آوری که پوچتینو قبل از فینال فصل گذشــته مطرح کرد 
که در صــورت قهرمانی آنجا را ترک می کنــد؛ و البته االن 
مشخص شده چه می برد چه می باخت زمان آن رسیده بود 
که این ســرمربی آرژانتینی برای هدف های بزرگ تر لندن 

را ترک کند.

نیمکت هایی که چشمک می زنند
وضعیت باشــگاه هایی که پوچتینو می تواند آینده خود را در 
آنجا ببیند نامشخص است. در ابتدا قرار بود وی به رئال برود اما 
زیدان دوباره در آن شغل منصوب شد که البته اکنون شرایط 
آنچنان خوبی ندارد. در پاری ســن ژرمن نیــز توخل هنوز با 
ثبات کار می کند. در منچســتریونایتد هم شرایط مشخص 
نیست که آیا سولسشر می تواند کشــتی تیمش را از طوفان 
خارج کند. با همه این ها هر دو نیمکت در سانتیاگو برنابئو و 
اولدترافورد می تواند خیلی زود برای او خالی شود و بهتر است. 
همچنین پست سرمربیگری آرژانتین نیز می تواند خیلی زود 

در دسترس باشد.
هر چه که باشد و حتی اگر پوچتینو از نظر ذهنی تمرکز کاملی 
روی تاتنهام داشته باشد بعید است بتواند از این سراشیبی که 
در آن قرار دارد خارج شود. چون بازیکنانش چنین ذهنیتی 
ندارند؛ آن ها در مقابل بایرن تسلیم شدند و هیچ بعید نیست 

که سرمربی خود را رها نکرده باشند.

سرمربی تیم پرسپولیس، یکی از بسیار افراد شناخته 
شده ای بود که درگذشت جعفر کاشانی اسطوره این 
باشگاه را تسلیت گفته است. گابریل کالدرون در صفحه 
اینستاگرام خود که بعد از قبول هدایت قرمزپوشان 
تهرانی از لحاظ فالوئر رشد قابل مالحظه ای داشته 
است، با انتشار عکســی از دوران جوانی کاشانی در 
پیراهن سرخ، تسلیت خود را به خانواده او، هواداران 
و تمامی عاشقان فوتبال در ایران به خاطر درگذشت 

»این فرد با شخصیت« تقدیم می کند.

دروازه بان ملی پوش باشگاه پرسپولیس، بعد از 
تماشای دیدار دو تیم سپاهان و خیبر خرم آباد، 
ادای احترامی به تیم شهرش انجام داد. علیرضا 
بیرانوند با انتشار استوری در اینستاگرام خود، و 
با انتشار عکسی از ورزشــگاه پر از تماشاگر این 
تیم، با وجود شکســت ســه بر صفر خیبر مقابل 
سپاهان در جام حذفی نوشته است: »لیاقت شما 
هواداران پرشور خرم آبادی داشتن تیم در لیگ 

برتر است.«

علیرضا بیرانوندگابریل کالدرون
بازیکن تیم استقالل که در بازی مقابل ذوب آهن 
از ناحیه رباط صلیبی مصدوم شــد و احتماال این 
فصل از مســابقات لیگ برتر را از دست داد، در 
استوری اینستاگرام خود به این مصدومیت شدید 
واکنش نشــان داد. محســن کریمی در استوری 
خود نوشته: »خدایا گله نمی کنم ولی کمی آرام تر 
امتحانم کن، به خودت قســم خسته ام.« تا نشان 
دهد مصدومیت های پیاپــی و طوالنی مدت او را 

کالفه و از لحاظ روحی دچار مشکل شده است.

حساب توییتر باشگاه ســپاهان اصفهان که معموال 
درگیر حواشی پیرامون این باشگاه و درگیری با افراد 
و گروه ها و ســازمان های مختلف است، در توییتی 
متفاوت از رقیب خود تشکر کرده است. این باشگاه 
اصفهانی در توییتی بعد از بازی مقابل خیبر خرم آباد 
در جام حذفی، نوشته اســت: »یک نکته هم از بازی 
با خیبر باقی مانده آن هم تشکر ماست از مسئوالن 
تربیت بدنی لرستان و هیئت فوتبال استان که معرفت 

و مهربانی را بر ما تمام کردند.«

باشگاه سپاهانمحسن کریمی

»آرش رضاوند« در گفت و گو با قدس:

جمعه منتظر دومین برد استقالل باشید

ضد  حمله

پروپئیچ: محرومیت استقالل پابرجاست
مهر:با وجود اینکه باشــگاه اســتقالل پرداخت طلــب 420 هزار 
دالری پرو پئیچ بازیکن پیشین این تیم را بر عهده فیفا گذاشته و از 
فدراسیون جهانی فوتبال خواسته بود از محل مطالبات این باشگاه 
پول پروپئیچ را بدهد، اما این پول هنوز به حســاب بازیکن ُکروات 

نرفته است.
وکیل پروپئیچ اعالم کرد که به خاطر تحریم های بانکی ایران، نتوانسته 
پول این بازیکن را از فیفا و بانکی که معرفی شده بود، بگیرد و برای همین 
خواهان بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی استقالل و جریمه مجدد این 

باشگاه شده بود.
این بازیکن در پاسخ به این پرســش که آیا پولی از فیفا دریافت کرده 
است یا خیر؟ گفت: خیر هنوز پولی از فیفا نگرفته ام و محرومیت باشگاه 
استقالل پابرجاست. کپین،وکیل وی نیز گفت: پروپئیچ هنوز نه از فیفا 

و نه از باشگاه استقالل پولی دریافت نکرده است.

اسامی محرومان هفته ششم لیگ برتر
ورزش: کمیته مسابقات سازمان لیگ اســامی محرومان هفته ششم 
مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشــور را اعالم کرد. به نقل از 
سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، اســامی محرومان هفته ششم لیگ 

برتر به شرح زیر است:
شجاع خلیل زاده و فرشاد احمدزاده از پرسپولیس

عارف غالمی و آندره استراماچونی )سرمربی( از استقالل تهران
عادل باباپور؛ مربی ماشین سازی

محسن فیاض از شاهین شهرداری بوشهر
در ضمن  دیدار اســتقالل تهران - گل گهر ســیرجان با حکم کمیته 

انضباطی فدراسیون فوتبال بدون حضور تماشاگران برگزار می شود.

قاسمی نژاد: می خواهیم از پرسپولیس
 انتقام بگیریم

ورزش: امین قاسمی نژاد با اشاره به دیدار با پرسپولیس در هفته ششم لیگ 
برتر عنوان کرد: یک روز بیشتر از پرسپولیس استراحت کردیم و شرایط 
شهر خودرو خوب است. خودمان را آماده این بازی می کنیم و هدفی جز 
برد نداریم. معموال تیم ها وقتی برابر پرسپولیس و استقالل قرار می گیرند 
انگیزه باالیی دارند و بازیکنان ما هم برای این بازی آماده هستند.بازیکن 
شهر خودرو در گفت وگو با تسنیم در ارتباط با تفاوت پرسپولیس با تیم سال 
گذشته خاطرنشان کرد: پرسپولیس همیشه پرسپولیس است و امسال هم 
بازیکنان خوب و باکیفیتی دارد. سبک کالدرون هم با برانکو متفاوت است. 
آن ها در بیرون از خانه هم دنبال برد هستند ولی ما میزبانیم و باید سه امتیاز 
را بگیریم. سال گذشته در لیگ برتر و جام حذفی سه بار برابر پرسپولیس 
شکســت خوردیم و حاال می خواهیم انتقام آن شکست ها را در بازی روز 

جمعه از پرسپولیس بگیریم.

اسناد علیه فتحی و خطیر در فیفا
نهایی شدن شکایت شفر از استقالل

ورزش: وینفرد شفر، ســرمربی پیشین اســتقالل که اواخر لیگ 
هجدهم از سمتش برکنار شد، حدود سه ماه پیش مدارک مقدماتی 
الزم برای شــکایت از آبی های پایتخت را به فیفا ارائــه کرد.البته 
تکمیل شدن مراحل انجام این شکایت کمی طوالنی شد که دلیلش 
چند بخش بودن موارد شکایت شــفر بوده است. شکایت سرمربی 
آلمانی پیشین استقالل تنها به مســائل مالی محدود نمی شود و او 
به خاطر رفتار امیرحســین فتحی، مدیرعامل و علی خطیر، معاون 
پیشین اســتقالل که پس از برکناری اش با او داشــتند هم به فیفا 
طرح شکایت کرده و تمام اسناد و مدارک مربوط به شکایتش را در 
اختیارشان قرار داده اســت.در حال حاضر فیفا انجام و ثبت نهایی 
این شکایت را در نامه ای رسمی به شفر اعالم کرده است. این خبر 

توسط ساشا شفر در گفت وگو با ایسنا تایید شده است.

خانزاده به دیدار تراکتور با پارس جم می رسد
ورزش: مدافع مصدوم تراکتوری ها به تمرینات گروهی تیمش اضافه 
شده و مشکلی برای بازی کردن ندارد. محمدرضا خانزاده مدافع باتجربه 
تراکتور که در دیدار هفته چهارم تیمش مقابل گل گهر دچار کشیدگی 
همسترینگ شده بود، در دو بازی بعدی در برابر سایپا و پاس همدان نیز 
نتوانست به میدان برود و وضعیتش نامعلوم بود.خانزاده اما با تالش های 
کادرپزشکی تراکتور از دیروز به تمرینات گروهی تراکتور اضافه شده و 

مشکلی برای همراهی تیمش ندارد.

خداحافظی کریمی تکذیب شد
ورزش: خبــر خداحافظی محســن کریمــی از دنیــای فوتبال 
توســط کادر پزشکی استقالل تکذیب شــد. از ظهر دیروز شایعه 
خداحافظی محســن کریمی از فوتبال به خاطر توصیه پزشــکان 
استقالل مطرح شــده بود.به گزارش فارس پزشکان تیم استقالل 
در این زمینه ضمن رد این موضوع اعــالم کردند هیچ توصیه ای 
به بازیکن اســتقالل انجــام نداده و ایــن موضوع فقط شــایعه 
فضای مجازی است. محســن کریمی در دیدار با ذوب آهن دچار 

مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی شد.

مسیگر،غایب بزرگ تیم ملی فوتبال ساحلی 
در بازی های جهانی

ورزش: مسلم مســیگر به دلیل مصدومیت از ناحیه پا، نتوانست 
تیم ملی فوتبال ســاحلی را همراهی کند. به نقل از سایت رسمی 
فدراسیون فوتبال، مســلم مســیگر، ملی پوش باتجربه تیم ملی 
فوتبال ســاحلی به دلیل مصدومیــت از ناحیه پا در اردوی پیش 
از اعزام، از همراهی ســایر بازیکنان در اردوی عمان و بازی های 

جهانی ساحلی بازماند.
هادی فرهمند به عنوان جایگزین وی از ســوی کادرفنی به تیم ملی 
دعوت شد. این نخســتین تجربه فرهمند در اعزام با تیم ملی فوتبال 

ساحلی به مسابقات است.

وریا غفوری به بازی با گل گهر می رسد
ورزش: وریا غفوری بازیکنی اســت که به دلیل مصدومیت دوقلوی پا 
بازی برابر گل ریحان در مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی را از 

دست داده بود.
با این حال این بازیکن با مصدومیت جدی روبه رو نیست و می تواند 
در بازی برابر گل گهر در هفته ششــم لیگ برتر برای اســتقالل به 
میدان برود. وریا غفوری در پنج بازی اول اســتقالل در ترکیب این 
تیم به میدان رفته اســت و او در بازی برابر گل گهر هم دفاع راست 

اصلی این تیم خواهد بود.

منهای فوتبال

هفته ششم لیگ برتر ایران
استقالل - گل گهر سیرجان

جمعه 12 مهر-ساعت 16 زنده از شبکه سه

هفته ششم لیگ برتر ایران
تراکتور - پارس جنوبی جم

جمعه 12 مهر -ساعت  16:30 زنده از شبکه ورزش

هفته ششم لیگ برتر ایران
سپاهان - ذوب آهن

جمعه 12 مهر - ساعت17 زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

کوالکوویچ: جام جهانی هنوز برای ما آغاز 
نشده است

ورزش: ایگور کوالکوویچ ســرمربی تیم ملی والیبال ایران در مورد 
شکست 3 بر 1 تیمش مقابل مصر در بازی دوم جام جهانی 2019 
گفت: در ابتدا به تیم ملی مصر تبریک می گویم. برای ما خیلی سخت 

بود که بازی با مصر را با روند طبیعی آن به پایان ببریم.
وی ادامه داد: بسیاری از ما برای این تورنمنت از نظر روحی و جسمی 
به دالیل مختلف، آماده نیســتیم. جام جهانی هنــوز برای ما آغاز 
نشده اســت. زمان زیادی برای تغییر وجود ندارد و ما در حالی وارد 
جام جهانی شدیم که آماده یک تورنمنت طوالنی نبودیم. امیدوارم 

بازیکنان پس از این شکست، انرژی خود را در زمین تقویت کنند. 

بوکس ایران صاحب دو کرسی آسیایی شد
ورزش: حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس کشورمان به عنوان 
عضو کمیسیون جوانان کنفدراسیون آسیا منصوب شد. قرار است 
وی در جریان مسابقات بوکس قهرمانی آسیای نوجوانان )امارات( 

در جلسه کمیسیون جوانان کنفدراسیون بوکس آسیا شرکت کند.
همچنین آزاده مقدس مســئول امور بین الملل فدراسیون بوکس 

هم به عضویت کمیسیون بانوان کنفدراسیون بوکس آسیا درآمد.

پیروزی بسکتبالیست های نوجوان در ترکیه
ورزش: تیم ملی نوجوانان در نخستین بازی تدارکاتی خود در شهر 
استانبول با تیم سلیمان روبه رو شــد و توانست 116 بر 85 حریف 
ترکیه ای خود را پشت سر بگذارد. ملی پوشان نوجوان ایران از 8  مهر 
در شهر اســتانبول اردو زده و پنج بازی تدارکاتی با تیم های زیر 18 

سال لیگ جوانان ترکیه برگزار خواهد کرد.

»کیانوش رستمی« سرانجام اول شد
ورزش: هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری به میزبانی اهواز برگزار 
شد و در دسته 96 کیلوگرم کیانوش رستمی مقام نخست را کسب 
کرد. رستمی که به دلیل اوت شدن در مســابقات قهرمانی جهانی 
رکوردی نداشت از این رو مجبور شد در لیگ برتر برای تیم ایران مال 
بر روی تخته برود. او در یک ضرب 1۷0 و در دو ضرب 215 و مجموع 

385 کیلوگرم را به ثبت رساند.
رســتمی در حرکت اول یک ضرب وزنه 1۷0 کیلوگرم را انداخت و 
در حرکت دوم موفق به مهار آن شــد. در حرکت سوم نیزوزنه 182 

کیلوگرم را نتوانست مهار کند.
رستمی در حرکت دوضرب وزنه های 200 و 215 کیلوگرم را باالی 

سر برد اما وزنه 225 کیلوگرم را انداخت.

سرپرست هیئت والیبال خراسان رضوی:
 فدراسیون والیبال به هیئت های استانی 

توجه ندارد
 سرپرست هیئت والیبال خراسان رضوی گفت: باشگاه پیام 
به هیئت والیبال خراســان هم بدهکار اســت، اما در این 
خصوص عجله ای نداریم و هرکاری توانسته ایم برای کمک به پیام 
انجام داده ایم.  مهدی نیکویی، در خصــوص موضع هیئت والیبال 
خراسان رضوی نســبت به پیام خراســان اظهار کرد: بارها تأکید 
کرده ام که هیئت والیبال استان وظیفه ای در تیمداری ندارد، اما از 
آن جا که رشد ورزش والیبال در هر دو بخش قهرمانی و همگانی و 
پایه ها به نفع جامعه است، هر کمکی از دست هیئت والیبال بر آمده 
انجام  داده ایم و حتی کمک هایی که خارج از وظایف   هیئت بوده هم 
صورت گرفته اســت. همگان انتظار کمک مالی از هیئت دارند، اما 
واقعیت این است که خود هیئت والیبال هم مشکل مالی دارد و توان 
کمک در این زمینه نداریم. باشــگاه پیام ۷6 میلیون بابت قرارداد 
بازیکنانش به هیئت والیبال خراسان رضوی بدهکار است. نیکویی 
در خصوص زمان برگزاری مجمع هیئت والیبال خراســان رضوی 
عنوان کرد: در ابتدا گفته بودند که مجمع انتخابی در بازه زمانی 16 
تا 2۷ شهریور برگزار خواهد شد، اما تاکنون هیچ خبری نشده  است. 
فدراسیون والیبال وضعیتش مشخص نیست و به هیئت های استانی 

هم توجهی ندارد. 

رضازاده چگونه عضو فدراسیون هاکی شد؟
ایسنا: بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی در مورد حضور حسین 
رضا زاده در  مجمع این فدراســیون گفت: آقای رضازاده می گوید: 
ورزش هاکی جذاب است و باید از آن حمایت کنیم و همه نهادها و 
ارگان ها را دعوت کنیم تا هاکی کار کنند. عالوه بر این آقای رضازاده 
آذری است و  هر جا من بروم مثل مشاور عالی من است. او اسطوره و 

الگو است و باید همیشه حمایتش کنیم.

هفته ششم لیگ برتر ایران
شهرخودرو - پرسپولیس

جمعه 12 مهر - ساعت 18:15 زنده از شبکه سه

جام جهانی والیبال
ایران - کانادا

جمعه 12 مهر-ساعت5:30 زنده از شبکه سه

دوران بحرانی پوچتینو و تاتنهام پس از تحقیر توسط بایرن

تسلیم شدگان!
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فرهنگ و هنر

خبر

در قالب یک نمایشگاه از آثار هنری ارائه می شود 
 واکنش کاریکاتوریست های ایرانی 
به جنایات حاکمان سعودی در یمن

فرهنگ و هنر: سیدمســعود 
شجاعی طباطبایی، مدیر مرکز 
هنری  تجسمی حوزه  هنرهای 
با اعالم خبر افتتاح نمایشگاهی 
درباره حمله به یمن اظهار کرد: 
نمایشگاه های  برپایی  ادامه  در 

»ملکه کشتی ربا«، »سیلی های ســخت« و... این بار در یک حرکت 
جهادی از ســوی هنرمندان کارتونیست و کاریکاتوریست نسبت به 

اتفاقات اخیر یمن واکنش نشان خواهیم داد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه کاریکاتور زبان رســا و در عین 
حال قابل فهمی برای عموم است و از سویی دیگر وجهه بین المللی 
هم دارد، در اتفاقاتی از این دست رسانه مطلوب و کارآمدی است. به 
طور مثال ما در ارتباط با بحث پهپاد فرصت محدودی داشــتیم ولی 
باید این اتفاق به شکل رسانه ای هم ثبت می شد که برهمین اساس 
به صورت همزمان از قابلیت های پوســتر، کارتون و کاریکاتور بهره 
بردیم و نمایشگاهی تحت عنوان »سیلی های سخت« برگزار شد؛ در 
حال حاضر نیز این نمایشــگاه در کنار الشــه های آن پهپاد در موزه 

انقالب و دفاع مقدس به نمایش گذاشته شده است.
شــجاعی طباطبایی با تأکید بر ضرورت واکنش بهنگام عنوان کرد: 
بنابراین ما باید به اتفاقاتی از این دســت به ســرعت واکنش نشان 
بدهیم، زیرا رسانه های غربی تنها به بخش موردنظر خودشان در این 
قضیه توجه کرده بودند و می گفتند ایران کشتی ربایی کرده اما هیچ 
صحبتی از نفتکش توقیفی جبل الطارق نمی کردند، بنابراین الزم بود 
ما به گونه ای به این بحث ورود پیدا می کردیم که به نظرم کاریکاتور 

هم زبان بسیار مؤثری بود.
وی در ادامــه افزود: ضمن اینکه پوســترهای ملکه انگلیس با لباس 
دزدان دریایی در فضای شــهری به نمایش درآمده بود و برای آن ها 
ســؤال پیش آمده بود که چرا ملکه با لباس دزدان دریایی به تصویر 
کشــیده شــده و چرا اصاًل نام این نمایشگاه »ملکه کشتی ربا« است 
که در نهایت شبکه های خارجی مانند فرانس پرس پای کار آمدند و 
اخبار مربوط به آن را پوشش دادند و موجب شد اتفاقاتی که رخ داده 
بیشتر به چشم بیاید. این نشان می دهد رسانه نقش مؤثری در ارائه 

اتفاقات، حواشی ، افشاگری و مباحثی از این دست دارد.
مدیرمرکز هنرهای تجســمی حوزه هنری تأکید کرد: در اتفاق یمن 
هم شــاهد این هستیم که چندین ســال است مردم مظلوم یمن به 
خاک و خون کشــیده می شوند و هر 10 دقیقه یک کودک یمنی به 

شهادت می رسد. 
اکنون که با شما صحبت می کنم این آمار به هر هفت دقیقه رسیده 
که بسیار تلخ و غم انگیز اســت اما تأسف آور اینجاست که رسانه ها، 
مجامع بین المللی و حتی سازمان بین الملل گرفتار سکوت مرگباری 
شده اند و سخنی نمی گویند و صحبتی از این جنایت و نسل کشی در 
رسانه های غربی و عربی نمی بینیم. اما وقتی اتفاقاتی مانند آرامکو و 
حمله به تجهیزات نفتی عربســتان رخ می دهد، می بینیم که چگونه 
ماجرا را به نفع خودشان تغییر می دهند. در این شرایط الزم است ما 
ورود پیــدا کنیم و این مباحث را با زبان گویای کاریکاتور و کارتون 

مطرح کنیم.
شــجاعی طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین این نمایشگاه 
هم از جمله اتفاقات نیازمند واکنش ســریع است و برهمین اساس 
هنرمندان آثار خود را در دو شاخه کارتون و کاریکاتور آماده کرده اند 
و در این مدت کوتاه کتاب این نمایشگاه هم آماده شده که در هفته 

آینده از آن رونمایی و نمایشگاه نیز افتتاح خواهد شد. 
این آثار توســط یــک تیم جهادی که به صورت شــبانه روزی برای 
رســاندن این پروژه زحمت کشــیده اند، در مدت سه الی چهار روز 

آماده شده است.

»یک روایت معتبر درباره روابط ایران و مبارزان 
فلسطینی« روانه بازار کتاب شد

روایت  »یک  هنر:  و  فرهنگ 
معتبــر درباره روابــط ایران و 
روانه  فلســطینی«  مبــارزان 
بازار کتاب شــد. بــه گزارش 
کتاب  به نشــر،  عمومی  روابط 
درباره  معتبــر  روایــت  »یک 

روابط ایران و مبارزان فلســطینی« از مجموعه »یک روایت معتبر«، 
تألیف امیرحسین حســینی به بررسی چگونگی روابط میان ایران و 
رژیم صهیونیســتی در دوران پهلوی و تغییــر این روابط و ضرورت 
 حمایت از مردم مظلوم فلســطین پس از پیروزی انقالب اســالمی 

می پردازد.
این اثر در 66 صفحه در آغاز با بررسی چگونگی مهاجرت یهودی ها 
به فلســطین، تمایل محمدرضا پهلوی به برقراری روابط با اسرائیل، 
گســترش رابطه ایران با رژیم اسرائیل در دوران پهلوی، روابط ایران 
و اســرائیل در زمینه نفت، نظامی و امنیتی، فرهنگی، کشــاورزی و 
تجــاری در دوران پهلوی و محرمانه بودن ایــن روابط در آن زمان 

اشاره می کند.
در بخــش بعدی این اثــر به پایان روابط ایران و اســرائیل همزمان 
با ســقوط رژیم شاهنشــاهی و موضعگیری امام خمینی)ره( درباره 
فلســطین و رژیم صهیونیستی، رابطه با فلســطین پس از پیروزی 
انقالب، چگونگی شکل گیری روز جهانی قدس، تأثیر انقالب اسالمی 

ایران بر مبارزان فلسطینی و... می پردازد.
»یک روایت معتبر درباره روابط ایران و مبارزان فلسطینی« یادآوری 
می کند: »جمهوری اسالمی نمی تواند نسبت به اشغال یک سرزمین 
اســالمی بی تفاوت بماند، ایران اســالمی وظیفه خود می داند که از 
مســتضعفان عالم در برابر مستکبران حمایت کند و به بی عدالتی در 

هر جای دنیا اعتراض کند«.
ایــن کتاب در قطع رقعی کوتاه با تیراژ یک هزار نســخه و با قیمت 
90 هزار ریال در کتابفروشی های سراسر کشور در اختیار مخاطبان 

قرار دارد.
عالقه مندان برای آگاهی از اخبار به نشــر و مشــاهده و تهیه ســایر 
محصوالت انتشــارات آســتان قــدس رضوي می توانند به نشــانی 
اینترنتی www.Behnashr.com یا فروشــگاه های ســطح شهر 
مشهد و نمایندگي های سراسر کشور مراجعه کنند؛ همچنین سامانه 
پیامکی به شماره 30003209 یا کانال اطالع رسانی به نشر از طریق 
پیام رسان های بله و ایتا به آدرس @behnashr نیز از دیگر راه های 

برقراری ارتباط با این انتشارات است.

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل  این شــب ها 
مخاطبان تلویزیون تماشاگر سریال »مرضیه« از 
شبکه دو سیما هستند که ملودرامی  خانوادگی با 
رگه های معمایی و جنایی است. »مرضیه« دکتر 
جراحی است که همراه خانواده اش زندگی شادی 
دارند اما مرگ ناگهانی همسرش که یک خبرنگار 
است، زندگی او را دچار چالش می کند، در ادامه 
اتفاقاتــی برایش رخ می دهد کــه او را در آزمون 
سنجش ایمان و اعتقاداتش قرار می دهد. در واقع 
قصه سریال درباره یک اختالس و فساد اقتصادی 
بزرگ است که خانواده شاد مرضیه را تحت تأثیر 
قرار می دهد و او را در موقعیت هایی قرار می دهد 

که مجبور به انتخاب و تصمیم گیری می شود.  
مجموعه تلویزیونی »مرضیه« به نویســندگی و 
کارگردانی فلورا سام و تهیه کنندگی مجید اوجی 
ســاخته شده اســت. به گفته کارگردان سریال، 
مرضیه قصه جامعه امروز ماســت و به معضالت 
اجتماعــی روز همچون فســادهای مالی و رانت 
می پــردازد. با توجه به اینکه این مجموعه در ماه 
محرم پخش می شود در فواصل قصه و به شکل 
زیرپوستی به مفاهیمی  همچون تکیه های مراسم 

عزاداری امام حسین )ع( پرداخته می شود.
در این ســریال تلویزیونی نقــش »مرضیه« را 
ماه  چهره خلیلــی بازی می کند و امیرحســین 
صدیق در نقش همسرش حضور دارد که خبرنگار 
است. در کنار این دو بازیگر، هنرمندانی همچون 
داریوش ارجمند، گوهر خیراندیش، پژمان بازغی، 
آتیال پســیانی، علی اوجی، حسن زارعی، نیلوفر 
شهیدی، شیوا خسرومهر، مختار سائقی و... بازی 
می کنند. این ســریال که از اواخر شــهریور ماه 
روی آنتن شــبکه دو رفته، به قسمت های پایانی 
خود نزدیک می شــود که با باز شــدن گره های 
ابتدایی، تماشای قســمت های جدید سریال را 
برای مخاطبان جذاب تر کرده است. با »ماه چهره 
خلیلی« بازیگر سینما و تلویزیون که در سریال 
»مرضیه« نقش اصلــی را ایفا می کند گفت و گو 

کردیم که می خوانید: 

در  شــما  نقش آفرینی های  بیشــتر   
سریال های تاریخی تلویزیون بوده و این بار 
با یک سریال اجتماعی روی آنتن آمدید، 
تجربه بازی در یک سریال مناسبتی چطور 

بود؟
من سریال های مناسبتی و اجتماعی بازی نکرده 
بودم. بازی در ســریال های مناســبتی برای هر 
بازیگری یک موقعیت است. سریال های مناسبتی 
بیشتر دیده می شــوند و فرصتی است که بازی 
خــودت را ســریع تر از ســریال های تاریخی در 
تلویزیون ببینی چون سریال های تاریخی همچون 
مختارنامه، در چشــم باد یا کاله پهلوی، خیلی 

طول کشید که روی آنتن رفت.

  چطور این نقش به شما پیشنهاد شد؟
پیش از این سریال در یک فیلم سینمایی با خانم 
فلورا سام کار کرده بودم. چند ماه پیش خانم سام 
با من تمــاس گرفتند، من در لندن بودم و برایم 
توضیح دادند که می خواهند ســریال مناسبتی 
بســازند، کلیت کار و داســتان را برایم توضیح 
دادند، چون هنوز ســناریو نداشتند. همیشه دلم 
می خواســت کار محرمی  و ماه رمضانی داشــته 

باشــم، ضمن اینکه برای این کارها باید طلبیده 
بشوید که شکرخدا طلبیده شدم. داستان سریال 
قشنگ بود و نقش بسیار سختی داشتم اما وقتی از 
سوی کارگردانی که قبالً با او کار کردی پیشنهاد 
کار می شود، یعنی حکم تأییدی بر کار تو، چون 
کارگردان از تو راضی بوده که دوباره سراغت آمده 
است. کار را پذیرفتم و به ایران آمدم، تست گریم 
دادم و سرکار رفتیم. کار با سرعت زیاد و به صورت 
شبانه روزی انجام شد، چون کارهای مناسبتی باید 
سریع تر به زمان پخش برسد، به همین دلیل خانم 
سام اصرار داشتند همه بازیگرها حرفه ای باشند تا 
بتوانند در شرایط سخت و  زیر فشار زمانی، سریال 

را به پخش برسانند.

 در این ســریال پربازیگــر، چهره های 
شناخته شده سینمایی هم بازی می کنند، 
حضور در این تیم حرفه ای چقدر به شما که 

نقش اصلی سریال را داشتید، کمک کرد؟
پیش از این ســریال با خیلــی از بازیگرهای آن 
کار کرده بودم، مثالً با خانم گوهر خیراندیش در 
سریال مختارنامه و کاله پهلوی همبازی بودم و با 
هم فیلم سینمایی کار کرده بودیم. با آقای بازغی، 
بارها همبازی شــده بودم. تنها کسی که بار اول 
با ایشان همبازی می شدم، آقای داریوش ارجمند 
بــود که حضور در کنار ایشــان برای من افتخار 

بزرگی بود و بسیار از ایشان آموختم. 

 شــخصیت مرضیــه برای شــما چه 
جذابیت ها و ویژگی هایی داشت و چقدر به 

این شخصیت نزدیک شدید؟
وقتی به عنوان یک بازیگر نقشی را بازی می کنید 
باید دوســتش داشــته باشــید، چون خلقش 
می کنید. در مورد شخصیت مرضیه می دانستم 
که اتفاق های ناگواری برایــش می افتد و روز به  
روز  قوی تر می شود. معموالً نقش زنان غیرفعال 
را بازی نمی کنم، به همین دلیل شــاید کم کار 

هســتم چون نقشی که بازی می کنم را باید باور 
داشته باشــم یا ایفای آن نقش برای من، ایجاد 
چالش کند. مرضیه، یک زن جراح مستقل است 
که زندگی شاد و خوبی دارد اما با مرگ ناگهانی 
همسرش شرایط ناگواری برای او پیش می آید. در 
قسمت های پایانی سریال این شخصیت پررنگ تر 
هم می شــود. نقش آفرینی در چنین نقش هایی 
برای من جذاب اســت، چون دوست دارم الگوی 

زنانه خلق کنم.

 سریال مرضیه یک درام اجتماعی با ژانر 
معمایی جنایی است، نقش آفرینی در چنین 
ژانری برایتان جذابیت داشت، ضمن اینکه 

کار مناسبتی محرمی  هم بود؟
یکی از جذابیت های سریال مرضیه با اینکه سریال 
مناسبتی است و در محرم اتفاق می افتد، این است 
که اصالً شــعاری نیست نه در دیالوگ ها و نه در 
روند داستان و اتفاقاتی که می افتد شعاری نیست، 
این موجب جذب حداکثری مخاطب می شود. تم 
معمایی و جنایی داستان هم که گره ها در طول 
روایت، باز می شود آن را برای مخاطب دیدنی تر 
می کند. ما در ســریال مرضیه از ســلطان سکه 

می گوییم تا قاچاق دارو، اختالس، فرار افراد فاسد 
از کشور و مسائلی که با آن ها مواجه هستیم و در 

زندگی ما تأثیرگذار است.

 کار کــردن در ژانر تاریخــی برایتان 
دشوارتر است یا ژانر اجتماعی؟ 

به نظرم کارهای تاریخی خیلی ســخت تر است، 
هم از لحاظ زمانی که بســیار طوالنی می شــود 
و هــم ادامه دادن حــس و حال آن نقش. گاهی 
هشت، نه سال سر یک کار هستیم که فقط عشق 
و عالقه می تواند شــما را پای کار نگه دارد ولی 
کار اجتماعی متناسب با شرایط روز جامعه ساخته 
می شود و گاهی نقشی را بازی می کنی که اصاًل 
شبیه زندگی خودت نیست. اینکه تجربه بازی در 
ســریال های تاریخی دارم به این معنا نیست که 
نقش آفرینی در سریال های اجتماعی برایم آسان 
است، اتفاقاً ســریال های اجتماعی دشواری های 
خودش را دارد و سختی هایش برایم جذاب است.

 فکر می کنید بازی در نقش مرضیه، راه 
را برای پیشــنهادات بعدی به شما در ژانر 

اجتماعی باز کند؟ 
معموالً به نقش هایی که قبول می کنم این طور 
نــگاه نمی کنم که این نقــش راه را برای من در 
فالن ژانر باز می کند یا نه. زمانی که نقشی را بازی 
می کنم، از آن لذت می برم و به پیشنهادات بعدی 
در آن ژانر فکر نمی کنم. اتفاقاً ســعی می کنم به 
تکرار نیفتم، بعد از بازی در مختارنامه، پیشنهادات 
زیادی برای نقش زن عرب داشــتم یا زمانی که 
ســریال کاله پهلوی را بازی کردم هرچه نقش 
زن خارجی مســلط به زبان انگلیسی بود، به من 
پیشنهاد می شد ولی نقشی را تکرار نمی کنم. اگر 
بعد از این سریال، نقشــی شبیه مرضیه به من 
پیشنهاد شــود، قبول نمی کنم چون برای خودم 
تکراری می شود. سعی می کنم سراغ تجربه های 

جدید در بازیگری بروم.

 به همین دلیل هم کم کار هستید؟
همین طور است، دو سال بود که کار نکرده بودم 
تا اینکه نقش مرضیه به من پیشنهاد شد، به نظرم 
نقش باید جوری باشــد که شما را قلقلک بدهد. 
اگر بدانم کاری را نمی توانم به بهترین شکل انجام 

دهم، قبول نمی کنم. 

 اگر خانم ســام دوباره به شما پیشنهاد 
قرار  اولویت هایتان  در  بدهنــد،  همکاری 

می گیرد؟
من هیچ وقت گروهی را جــزو اولویت هایم قرار 
ندادم و نمی دهم که حتماً با فالن گروه کار کنم 
چنانکه وقتی با گروهی خوب همکاری می کنید 
در نتیجه کار اثرگذار است. در سریال مرضیه دو 
ماه و حدود 65 جلسه هر روز با یک گروه خوب 
کار کردم. فضــای کاری برای یک بازیگر خیلی 
مهم است ولی مهم تر از آن برای من، متن و نقش 
است. خیلی به انتخاب ژانر یا تیم تولید خاص یا 
کار ســینمایی و تلویزیونی فکر نمی کنم، متن و 

نقش خوب برایم اصالت بیشتری دارد.

 احتماالً این شب ها، سریال را از تلویزیون 
می بینید و معموالً گله ای که تولیدکنندگان 
ســریال های تلویزیونــی در زمان پخش 
سکانس های  و  سانسورها  دارند،  آثارشان 
حذف شــده در زمان پخش است، سریال 

مرضیه هم سانسور دارد؟
بله متأسفانه، هرشب که سریال را تماشا می کنم 
شاهد سانسور هســتم که ناراحتم می کند. چرا 
داســتانی که تصویب و ساخته شــده، در زمان 
پخش سانسور می شود؟ وقتی می بینم سکانسی 
حذف شــده از خودم می پرســم چرا؟ ای کاش 
اجازه بدهند مردم آنچه ساخته شده را ببینند. اگر 
داستان مرضیه درباره اتفاقی است که برایش رخ 
می دهد و شک در زندگی اش راه باز می کند، این 
بدآموزی ندارد. شــک و تردید در زندگی روزمره 
بسیاری از ما وجود دارد ولی اینکه مرضیه چطور 
آن شــک را برطرف می کند، مهم است. با حذف 
برخی از سکانس ها این تضادها به درستی نمایش 
داده نمی شــود. مشــکلی که پخش سریال های 
مناســبتی دارد این است که به دلیل محدودیت 
زمان، قسمت های اول سریال همزمان با ساخت 
قســمت های پایانی، از تلویزیــون نمایش داده 
می شود و مدیران پخش بدون اینکه از پایان ماجرا 
اطالع داشته باشند به گمان بدآموزی، بخش هایی 
از سریال را حذف می کنند در حالی که این اتفاق، 
ارجاعات پایانی سریال را بی معنی می کند. اصاًل 
نمی دانم چرا آن بخش حذف می شود؟ سانسور 
آن بخش ممکن است به کل روایت و قصه ضربه 
بزند. متأسفانه سانسورها در سریال مرضیه زیاد 
اســت در حالی که وجود آن ســکانس ها، بجا و 
ضروری بوده، چون هنوز به قســمت های پایانی 
سریال نرسیدیم. هنوز همه قسمت ها به پخش 
تحویل داده نشده، چون هفته پیش فیلم برداری 
کار تمام شــده ؛ بنابراین برخی مدیران از روند 
داســتان اطالع دقیقی ندارند. ما سر فیلم برداری 
بودیم که سریال داشت از تلویزیون پخش می شد. 
یکپارچگی در صدا و ســیما وجود ندارد و زمان 

پخش و بازبینی آثار، اعمال سلیقه می شود.

برش

سریال  در  سانسورها  متأسفانه 
حالی  در  است  زیاد  مرضیه 
بجا  سکانس ها،  آن  وجود  که 
هنوز  چون  بوده،  ضروری  و 
سریال  پایانی  قسمت های  به 
نرسیدیم. هنوز همه قسمت ها 
به پخش تحویل داده نشده چون 
هفته پیش فیلم برداری کار تمام 
مدیران  برخی  بنابراین  شده؛ 
دقیقی  اطالع  داستان  روند  از 

ندارند

 از سوی نشر آموت روانه بازار کتاب شد

پرفروش ترین کتاب سال 2019 را یک جانورشناس نوشته است
فرهنگ و هنر- خدیجه زمانیان: پیشــنهاد 
امروز ما به شــما خواندن کتابی اســت که با 
فروشــی افزون بر 90۷هزار نســخه، در صدر 
پرفروش ترین کتاب های سال 2019 بوده است. 
رمان »جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند« اثر 
دیلیا اوئینز به تازگی توسط آرتمیس مسعودی 
ترجمه شــده و از سوی نشــر آموت روانه بازار 
کتاب شده است. داســتان این رمان در ایالت 
کارولینای شمالی می گذرد. جایی که شایعاتی 
در مورد »دختر مرداب« بر سر زبان هاست. وقتی 
در اواخر سال 1969 جسد چیس اندروز برازنده 
و خوش قیافه در آن کشف می شود، افراد محلی 
فوراً به کیا کالرک معروف به دختر مرداب شک 
می کنند. اما کیا کســی کــه آن ها می پندارند، 
نیســت.  او دختری حساس و باهوش است که 
ســال ها در مردابی که آن را خانه می نامد، زنده 
مانده؛ میان مرغان دریایی، دوستانی پیدا کرده 
و روی ماســه های ساحل درس هایی فرا گرفته 
است. سپس زمانی می رســد که او می خواهد 
دریچه قلبش را به ســوی انسانی باز کند و آن 
وقت است که برای او اتفاقاتی غیرمنتظره روی 

می دهد.
دیلیا اوئینز جانورشــناس و نویسنده آمریکایی 
است که تاکنون سه اثر مستند درباره طبیعت 
آفریقا منتشــر کرده و مقاالت معتبری نیز در 

نشــریات طبیعت شناســی دارد و حتی برنده 
جایزه جان باروز نیز شــده اســت. این کتاب 
نخستین رمان او به شمار می رود که با کپی رایت 

در ایران ترجمه و منتشر شده است.
از آرتمیس مسعودی مترجم این اثر هم پیش از 
این کتاب هایی چون ما تمامش می کنیم، آلینور 
آلیفنت کامالً خواب است، پروژه شادی، پشت 
سرت را نگاه کن، وقتی خاطرات دروغ می گویند، 
نخستین تماس تلفنی از بهشت و جنوب دریاچه 

سوپریور منتشر شده است.
مسعودی که نخستین اثر اوئینز را ترجمه کرده 
در خصــوص انگیزه هایش از ترجمــه این اثر 
می گوید: شاید عده ای گمان کنند چون کتاب 
جزو پرفروش ها بوده من دســت به ترجمه این 
اثر زدم در حالی که من ترجمه کتاب را حدود 
یک سال پیش، زمانی که تازه منتشر شده بود، 
شروع کردم. آن موقع هنوز در صدر پرفروش ها 

قرار نگرفته بود. 
مســعودی توضیح می دهد: به نظرم رسید این 
کتاب همزمان چند ژانر را شامل می شود. نثری 
شاعرانه داشت، به طبیعت می پرداخت و دارای 
تم روان شــناختی و حتی معمایی اما به دور از 
کلیشــه و تکرار بود و برای همین حس کردم 
کتابی خواندنی است که می تواند نوع تازه ای از 

ادبیات را مقابل چشم خوانندگان بگذارد. 

مترجم »پروژه شادی« در پاسخ به این پرسش 
که آیا کتــاب در ایران هم بــا اقبال مخاطب 
مواجه خواهد شد، ابراز امیدواری می کند که اثر 
در ایران هم مورد توجه باشــد. او می گوید: در 
همین مدتی که از انتشار ترجمه کتاب گذشته، 
بازخوردهای بســیار مثبتی دریافت کرده ام و از 

این بابت خوشحالم. 

  ترجمه های همزمان از یک کتاب
ضروری نیست

همزمــان بــا ترجمــه آرتمیس مســعودی 
ترجمه های دیگری هم از این اثر به بازار کتاب 
آمده اســت. او با بیان اینکه نشر آموت برای 
نخستین بار برای کتاب»جایی که خرچنگ ها 
آواز می خوانند« فیپا گرفته است، ترجمه های 
مختلــف از یک اثــر و ورود همزمان آن ها به 
بازار کتــاب را کار غیرضروری می داند و بیان 
می کنــد: ترجمــه  مجدد یک کتــاب زمانی 
توجیه دارد که یا ترجمه  قبلی در بازار نباشد 
یا برگردان موجود کیفیت مناســبی نداشته 
باشد اما متأسفانه حتی پیش از آنکه نخستین 
ترجمه منتشر و کیفیت آن بررسی شود، چند 
مترجم شــروع به ترجمه مــوازی می کنند. 
بــا توجه به وجود کتاب هایی که الزم اســت 
ترجمه شــوند و هنوز مترجمی برای برگردان 

آن ها دست به کار نشده و مسئله گرانی کاغذ 
نباید این موازی کاری ها انجام شود. 

مسعودی در مطالعه کتاب از مخاطب می خواهد 
از تصویرسازی های لطیفی که نویسنده از طبیعت 
در اثرش ارائه می دهد و ژانر معمایی داستان لذت 
ببرد. او می گوید: پایداری و مقاومت شــخصیت 
اصلی داستان و نکات روان شناختی آن هم جای 
تأمل بسیار دارد که به جذابیت های کتاب افزوده 

است. زبان لطیف، توصیفات شاعرانه و استفاده 
از تشــبیه های زیبا، نکاتی بودند که برای خانم 
مترجم جذاب بوده است. مسعودی تالش کرده 
لذت ها و جذابیت های داستان را توسط ترجمه به 

مخاطبش منتقل کند. 
نشــر آموت رمان »جایی کــه خرچنگ ها آواز 
می خوانند« را در ۴۸2 صفحه با قیمت 65 هزار 

تومان منتشر کرده است.

ایسنا: 30 سال پس از فیلم »هامون«، بیتا فرهی بازیگر نقش »مهشید« در »المینور« 
مهرجویی بازی می کنــد تا چهارمین همکاری اش بــا مهرجویی پس از فیلم های 
»هامون«، »بانو« و »میکس« باشــد. بیتا فرهی همچون گلشــیفته فراهانی، عزت 
اهلل انتظامی، علی نصیریان، خسرو شکیبایی، لیال حاتمی و علی مصفا از کشف های 
داریوش مهرجویی است. علی نصیریان، پردیس احمدیه، سیامک انصاری، علی مصفا، 
مهرداد صدیقیان، بهناز جعفری، کاوه آفاق، دیبا زاهدی، رضا داوودنژاد و امراهلل صابری 

از بازیگران قطعی »المینور« هستند.
»المینــور« به کارگردانی داریوش مهرجویی با طراحی گریم عبداهلل اســکندری و 
مدیریت فیلم برداری بهرام بدخشــانی، طراحی لباس گلناز گلشن، طراحی صحنه 
امیرحســین حداد، برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان حمید غفارزاده، صدابرداری 
امیرحاتمی و دســتیاری کارگردان امیر ســیدی با مدیریت تولید فــواد بوربور و با 
نویسندگی مشــترک وحیده محمدی فر و داریوش مهرجویی به تهیه کنندگی رضا 

درمیشیان جلو دوربین رفته است.

 همکاری دوباره 
 بیتا فرهی 

با داریوش مهرجویی 

فرهنگ و هنر: نخستین رمان خانم مترجم منتشر می شود.  شیوا مقانلو، مترجم سینما
و نویسنده چندین مجموعه داستان کوتاه از انتشار نخستین رمانش توسط نشر 

»نیماژ« خبر داد. 
نخستین رمان این مترجم که »اســرار عمارت تابان « نام دارد در ژانر معمایی 
نوشته شــده است. به گفته نویسنده اتفاقات رمان در قلعه بلقیس اسفراین رخ 
می دهد و مربوط به یک تیم باستانی است که برای تحقیق به این قلعه می روند. 
مقانلو با بیان اینکه داســتان در دو زمان حال و گذشته در رفت و آمد است و با 
تکنیک فالش بک برای مخاطب روایت می شــود، در خصوص نخستین رمانش 
این طور توضیح داد: بخشــی از حوادث داستان در قرن هفت و زندگی ارباب و 
رعیتی که خاص آن زمان بوده اتفاق می افتد. قهرمان داســتان یک خانم دکتر 

باستان شناس است که داستان از زبان او روایت می شود. 
این مترجم نخستین داستانش را طوری نوشته که هم برای مخاطب عام جذاب 

باشد و هم مخاطب خاص را راضی نگه می دارد. 

 نخستین رمان 
شیوا مقانلو به زودی 

منتشر می شود 

ادبیات

پیشنهاد امروز

گفت وگو با ماه چهره خلیلی، بازیگر نقش اصلی سریال »مرضیه«

برای کار محرمی طلبیده شدم
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