
اربعیِن بدون دالر
حجت اهلل عبدالملکی، عضو هیئت علمی 
دانشــگاه امام صادق)ع( در اینســتاگرام 
نوشــت: »تا قبل از ســال ۹۵ که پویش 
»اربعیــن بــدون دالر« را آغــاز کردیم، 
بسیاری از افراد و به خصوص کاروان ها برای 
راهپیمایی اربعین دالر تهیه می کردند، تا 
جایی که بانک مرکزی یکی از علل رشــد 
قیمت دالر در مقطع پاییز را افزایش تقاضای این ارز توسط زائران اربعین اعالم 
می کرد. اما در این سه سال، نفس دالر از زیارت اربعین ایرانیان بریده شد. ادامه 

می دهیم تا حذف این پول از کل مبادالت جهان اسالم و حتی کل دنیا«.

قدرتمندترین مرد خاورمیانه
چنــد روز پیش مجله آمریکایــی »تایم« 
مقاله ای را به قلم کریم سجادپور منتشر کرد 
که حســابی در توییتر جنجالی شد. هدف 
نویسنده از نگارش این مقاله تخریب وجهه 
رهبر انقالب در جهان به ویژه در غرب آسیا 
بود. سید محمد حسینی، وزیر ارشاد دولت 
دهم در واکنش به این مقاله، بخشی از یک 
مقاله دیگر که مدتی پیش در همین نشریه به چاپ رسیده بود را در توییتر منتشر 
کرد که در ادامه آن را می خوانید: »مجله تایم: آیت اهلل خامنه ای بی ســروصدا به 
قدرتمندترین مرد خاورمیانه تبدیل شــده، این قدرت از طریق مبارزه نظامی در 
سوریه و نیرو های نیابتی وفادار در لبنان، یمن و عراق )به جای سرمایه گذاری یک 

تریلیون دالری آمریکا و قربانی کردن جان هزاران نفر( پدید آمده است«.

آموزش خودکشی به کودکان!
روز گذشــته بریده ای از کتاب »قصه های شــب پدربزرگ« که از کتاب های 
مخصوص کــودک و نوجوان اســت، در 
فضای مجازی منتشــر شد. نویسنده در 
بخشی از کتاب مراحل خودکشی از طریق 
حلق آویــز کردن را برای کودکان شــرح 
داده اســت! کاربران فضای مجازی هم با 
راه اندازی یک کمپین مجازی، خواســتار 
جمع آوری این کتاب و برخورد با عوامل 
آن شده اند. وزارت ارشاد هم در پاسخ به مطالبه کاربران، اطالعیه ای را منتشر 
کرده که در بخشــی از آن آمده است: »مجوز این کتاب سال 8۹ صادر شده 
اســت و وقتی مجوزی صادر می شود، در نوبت های بعدی چاپ، کتاب مورد 
ارزیابی مجدد قرار نمی گیرد، اما پس از آگاهی از موضوع، بالفاصله بررسی های 

الزم انجام و درباره این کتاب تصمیماتی گرفته شد«.

سالم بر حسین)ع(
سید مهدی شجاعی به مناسبت ایام اربعین، 
با انتشار پســتی در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: »سالم بر حسین، آن زمان که خود 
را به جبهه دشمن معرفی می کند، سالم بر 
حسین آن زمان که نسبتش با پیامبر را به 
یاد دشمن می آورد، ســالم بر حسین آن 
زمان که نسبتش با دختر پیامبر خاتم را به 
رخ می کشد، سالم بر حسین آن زمان که ندای هل من ناصر سر می دهد، سالم 

بر حسین آن زمان که پاسخ عاشقانه یاورانش را می شنود...«.

و  ساله  هشت  تحمیلی  جنگ  تربت زاده  مجید   
عملیات هایش را شاید بشود مثل خیلی از جنگ های 
و  تعریف  نظامی،  منطق  و  کتاب  و  حساب  با  دیگر 
بررسی کرد و هزار جور نتیجه درباره اش گرفت، خیلی 
از رویدادها و بروبچه های آن دوران را اما نمی شود با 
ذره بین علم و تجربه مورد مطالعه قرار داد. نمی شود 
با تعریف های معمول و متداول درباره آن ها حرف زد 
و زندگی و کارهایشان را با ترازوی منطق و استدالل 
وزن کرد. خیلی از پدیده های دوران دفاع مقدس، خیلی 
از شب و روزهای جنگ، خیلی از رزمندگان جوان و 
نوجوان آن روزها را فقط و فقط می شود در اوج حیرت، 
آه و اشک روایت کرد. کاری که قرار است ما در ادامه 
یوسف اللهی«  »محمدحسین  شهید  درباره  و  گزارش 

انجام دهیم.

خاطره دهه 60
ســردار قاسم ســلیمانی اگرچه خودش یکی از همان 
پدیده ها و یادگارهای کم نظیر دوران جنگ اســت، اما 
چند روز پیــش وقتی رو بــه روی دوربین تلویزیون، 
خاطرات دفاع مقدسی اش را مرور می کرد، وقتی به نام 
»حسین آقا« رسید، رگه هایی از اندوه، حسرت و حتی 
حیرت روزهای جنگ و جنگیدن در کنار یک رزمنده 
عارف و عاشق را می شد در چهره و کالمش دید. یادمان 
باشد که خاطره گوی آن برنامه تلویزیونی، خودش کسی 
است که از دهه 60 تا به امروز، گاه در جبهه های جنوب، 
گاه در سوریه یا عراق و گاه در لبنان، صحنه ها و نبردهای 
حیرت آوری را رقم زده و شــاهد بوده است. با این همه 
وقتی به نام »محمدحسین یوسف اللهی« می رسد انگار 
یک جورهایی حسابش را از دیگر رزمندگان دفاع مقدس 

جدا می کند.

 عرفان »محمدحسین«
حرف شــجاعت، رزم آوری، اخالص و... نیســت. همه 
این ها را بیش و کم می شــود در همه رزمندگان دفاع 
مقدس و مدافعان حرم پیــدا کرد. تاریخ دفاع مقدس 
»محمدحسین یوسف اللهی« را بیشتر از خصوصیات 
رزمندگی اش، با عرفان خاص و ویژه اش می شناســد. 
یعنی دقیقاً همان موردی که سردار سلیمانی در گفت 
و گوی تلویزیونی از آن حرف می زند: سردار سلیمانی به 
ماجرای دو رزمنده ای اشاره می کند که برای شناسایی 
رفتــه بودند و دیگر برنگشــتند. همه نگران اســارت 
آن هــا و لو رفتــن عملیات بودنــد. در اوج این نگرانی 
»محمدحسین یوسف اللهی« است که سردار سلیمانی را 
صدا می زند و می گوید آن ها برمی گردند! دو سه روز بعد، 
رودخانه پیکر این دو شــهید را با فاصله یک روز دقیقاً 
به همان نقطه ای که از آنجا راهی شناسایی شده بودند 
برمی گرداند. پاسخ »محمدحسین« به حیرت و سؤال 
سردار که تو از کجا می دانستی این ها شهید شده اند و 
آب آن ها را بر می گرداند، فقط یک جمله است: »دیشب 
اکبر موســایی پور رو توی خواب دیــدم... به من گفت 

حسین... ما اسیر نشدیم، ما شهید شدیم. من فردا این 
ساعت برمی گردم و صادقی روز بعدش برمی گردد...«.

 پسر پنجم
بچه کرمان بود. فرزند معلم کرمانی، ســال 1340 به 
دنیا آمد و... اصــالً بگذارید ماجرای تولدش را که مثل 
دوران رزمندگی اش، با بقیه فــرق دارد از زبان پدرش 
بشنویم: »بهار سال 1340 با ماه مبارک رمضان مقارن 
شده بود. شب احیا بود،نیمه های شب همسرم مرا صدا 
کرد که: حاج آقا تمام خانه روشــن شده است بلند شو 
ببین کیه. نگاهی به اطراف انداختم همه جا تاریک بود. 
گفتم: چیزی نیست همه جا تاریک است. 10 دقیقه ای 
نگذشته بود که دوباره صدایم کرد... با عجله باالی سرش 
رفتم. گفت آثار حمل پیدا شده. برید دنبال ماما... ماما 
مشغول کارش شد... من هم نشستم و قرآن را باز کردم 
و شروع به خواندن سوره مریم کردم. قرآن که تمام شد 
صدای گریه بچه هم بلند شده بود... چهار پسر قبلی ام 
محمد علی، محمدشــریف، محمدمهدی و محمدرضا 
بودنــد... همان لحظه نام حســین در ذهنم برقی زد و 

گذشت...اسم پسر پنجم را محمد حسین گذاشتیم«.

 تو شهید نمی شوی
سردار شهید »حســین بادپا« در یکی از خاطراتش 
درباره محمدحسین می گوید: »در عملیات والفجر 8، 
محاسبه جزر و مد آب برای عبور از رود اروند خیلی 
اهمیت داشت... اینکه چه زمانی آب در باالترین حد 
ممکن اســت و چه زمانی پایین... برای همین میله 
درجه بندی شــده ای را کنار رودخانه و داخل آب به 
زمیــن فرو کرده بودند و هــر روز باید نگهبانان این 
میله، میزان جزر و مد را اندازه گرفته و نتایج را توی 
دفتری می نوشــتند... من یکی از نگهبانان بودم... آن 
زمان »محمدحسین یوســف اللهی« و »محمد رضا 
کاظمی« برای کاری رفته بودند و در قرارگاه نبودند... 
یک شــب فقط 2۵ دقیقه خوابم برد... هیچ کس هم 
نفهمید... برای آن 2۵ دقیقه طبق محاسبات روزهای 
قبل اعــداد و ارقامی را از خودم در دفتر نوشــتم... 
صبح کاظمی را دیدم که با ماشــین به قرارگاه آمد 

و ســراغ من را گرفت... صدایم زد و گفت: تو شهید 
نمی شوی«!

 نوبت شهادت
کاظمی را »محمدحسین« فرستاده بود. نصف شب او را 
از خواب بیدار کرده بود که بلند شــو برو... حسین بادپا 
االن سر پست خوابش برده و کسی نیست جزر و مد را 
انــدازه بگیرد... وقتی راه می افتادم گفت: به بادپا بگو تو 

شهید نمی شوی!
کاظمی هم اول از همه همین جمله را به بادپا گفت. 
نگهبــان خواب زده اولش کتمان کــرد.... بهانه آورد 
اما باالخره تســلیم شــد. آن هم وقتی که کاظمی 
گفت: خب خســته بودی... نفهمیدی و خوابت برد... 
2۵ دقیقه خوابیدی...اما چرا از خودت توی دفترچه 
چیزی نوشتی... آدمی مثل تو که آرزوی شهادت دارد 
باید شهامت و مردانگی هم داشته باشد... حقش بود 
جای آن 2۵ دقیقه را توی دفتر خالی می گذاشتی... 
می نوشــتی که خواب بودم... محمد حســین برای 
همین گفت تو شــهید نمی شــوی. محمدحســین 
یوســف اللهی درســت گفته بود. »بادپا« در جنگ 
تحمیلی شهید نشد. نوبت شهادت حتی بعدها و در 
درگیری ها با اشــرار جنوب شرق کشور به او نرسید. 
بایــد صبر می کــرد. خدا او را نگه داشــته بود برای 
روزهای دشــوار دهه۹0 تــا در آخرین روز فروردین 

13۹4 در سوریه نوبت شهادت به او برسد. 

 از کجا فهمیدی؟
حســین، پسر غالمحســین، حتی وقتی به جانشینی 
فرمانده اطالعات عملیات لشــکر 41 ثاراهلل هم رسید، 
هنوز همان جوان ساده و عارف سال های پیش بود که 
خدا می داند با نماز شب هایش، با نهج البالغه خوانی هایش 
یا جوری دیگر، راه ۵0 یا 60 ساله را به سرعت طی کرده 
بود و در جوانی پرده از پیش چشــمش کنار رفته بود. 
دیگران نمی توانستند اما او می توانست پیش از عملیاتی 
دشــوار که با حســاب و کتاب نظامی، پیروزی در آن 
ممکن به نظر نمی رسید به سردار سلیمانی بگوید: نگران 
نباش... بر عکس تصور شــما ما در این عملیات پیروز 
می شــویم! و روزی که همه با لبخند پیروزی سراغش 
می آمدند تا راز پیشگویی اش را کشف کنند، حسین لب 
می دوخت و فقط لبخند می زد. »محمدحسین« پیش 
از آنکه بهمن ماه 1364 به دلیل مصدومیت ناشــی از 
بمب های شیمیایی در بیمارستانی در تهران به شهادت 
برســد، در مجروحیت های قبلی وقتی برادر یا مادرش 
سرآسیمه در راهروهای بیمارستان دنبال اتاق پسرش 
می گشــتند، چشم بســته و در خواب از حضور آن ها 
خبردار شده و پرســتاران را فرستاده بود تا آن ها را به 
اتاقــش بیاورند! در برابر اصرارهای مادر که: تو چطور از 
آمدن ما به بیمارستان خبردار شدی با خنده گفته بود: 
هیچی مادرم... من فقط چشــم هایم را می بندم و مثل 

آدم می خوابم!

 پاک  سازِی افسرانی
 که می خواستند عربستان را نجات دهند

قدس زندگی: »بن سلمان« دقیقاً همان قدر که در ماجرای تکه تکه کردن 
خاشقچی با اره، بند را آب داد و آبروی خاندان سعودی را برد، در ماجرای سر 
به نیست کردن »عبدالعزیز الفغم« محافظ شخصی ملک سلمان هم گاف داد 
تا احتماالً به تمام جهان ثابت کند هرچند »سر زیر آب کن« باسابقه ای است 
اما آنچنان که باید و شاید، در این زمینه تخصص ندارد و همیشه طوری بند را 

آب می دهد که کل دنیا از دسته گلش باخبر می شوند!
هرچند ماجرای قتل محافظ شخصی ملک سلمان از همان روز اول در توییتر 
حاشیه ســاز شد و حتی کار به جایی رسید که هشتگ های مربوط به آن در 
ردیــف ترند های جهانی قرار گرفت، اما به تازگــی و پس از گزارش جنجالی 
روزنامه »القدس العربی« از پشــت پرده های این قتل، هشتگ # عبدالعزیز_

الفغم یک بار دیگر در توییتر داغ شده است. 
در ادامه بخش کوتاهی از گزارش افشاگرانه روزنامه القدس العربی که جنجال 

زیادی در فضای مجازی به پا کرده را می خوانید:
رســانه های دولتی ادعا می کنند سرتیپ الفغم به دست دوستش پس از یک 
مشاجره کشته شده؛ اما محافظ شخصی نمی تواند کاخ را بدون نظارت امنیتی 
شــدید ترک کند، چون هم دغدغه برای حفظ جانش وجود دارد و هم این 
نگرانی مطرح اســت که مبادا خبر های امنیتی را درز دهد. برخالف این ادعا، 
کشــته شدن سرتیپ عبدالعزیز الفغم، محافظ شخصی ملک سلمان و شمار 
دیگری از افسران بلند پایه ای که کشته شدن آن ها تاکنون فاش نشده است، 

با جنگ یمن ارتباط دارد.
براساس اطالعاِت منابع معتبر، ملک سلمان فقط یک ساعت در روز می تواند 
خبر های کشــور را دنبال کند، زیرا بیماری او را از پای در آورده و تقریباً دو 
ســاعت در روز به هوش اســت و بقیه ساعات شــبانه روز را به دلیل خوردن 
دارو هــای آرامبخش، خواب اســت. از آن طرف ملک ســلمان به اطرافیان و 
همچنین پسرش یا همان ولیعهد بی اعتماد است به همین خاطر سرتیپ الفغم 
را موظف کرده بود خبر های واقعی درباره اوضاع کشور را به اطالع او برساند. در 
مقابل، ولیعهد به شدت بر اطرافیان اعمال فشار می کرد که خبر های بر گزیده را 
به اطالع پادشاه برسانند. اما سرتیپ الفغم خبر های واقعی درباره جنگ یمن، 
حمالت به آرامکو و نارضایتی گروهی از افسران نظامی از رفتار های ولیعهد را به 
ملک سلمان اطالع می داد. به همین علت ولیعهد به حذف محافظ ویژه و وفادار 
به پدرش اقدام کرد. عالوه بر محافظ ملک سلمان، شماری از افسران به سبب 
تردید درباره وفاداری به ولیعهد، پاک سازی شدند. آن ها درباره شیوه عملکرد 
ولیعهد در زمینه جنگ یمن و تلفات انسانی سنگینی که عربستان متحمل 
شد، معترض بودند به همین خاطر با برخی از شاهزادگان سعودی ارتباط برقرار 
کردند که کشور را از درون خانواده آل سعود و نه از طریق کودتا نجات دهند.

اوضاع خاندان ســلطنتی در عربستان بحرانی اســت و ولیعهد به شدت از سایر 
شاهزاده های سعودی واهمه دارد. به همین خاطر بیشتر شاهزاده ها را تبعید کرده 
است. نمونه اش محمد بن نایف که مدتی است از ریاض به شمال عربستان تبعید 
شده. احمد بن عبدالعزیز که یکی از گزینه های اصلی پادشاهی عربستان پس از 

مرگ ملک سلمان است هم توسط نیروهای امنیتی به شدت زیر نظر قرار دارد.

 مجازآباد
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ورزش
فرهاد مجیدی را از اول نمی خواستند

 پشت پرده انتخاب استیلی 
برای سکانداری تیم ملی امید

با وجود پیروزی 3بر یک سلسائو در جام جهانی والیبال

سرمربی برزیل: ایران همیشه 
حریف سختی برای ماست

 در سالروز تولد شاعر از کارشناسان پرسیدیم

آیا مردم دیگر »سهراب« نمی خوانند؟

خوِد خودش بود
رقیه توســلی:  ُقرص ها 
افاقه نمی کنند و بدحالی ام 
نفسگیر است، اما می خندم.

اهِل خانه نگراننــد و ابراز 
همدردی می کنند. با شاِل 
قرمز، َســرم را بســته ام و 
افتاده ام روی تخِت »عزیز«.

تــب و آنفلوانــزا و میگرِن 
افسارگسیخته در من قیام 

کرده اند... چپ و راست درد می کشم و می خندم.
یکی دو ساعت پیش که از پیاده روی برگشتم، گفتنی ها را برای همه تعریف 
کرده ام. »عزیز« از آن وقت شــده است نگاه، »آقای همسر« نگاه، »خواهری« 
نگاه. می بینند چطور لبخند از صورتم کم نمی شــود با اینکه اورژانس واجب 

شده ام.
وقتی دوره ام کردند گفتم چطور در یک حرکت سرخپوســتی رفتم کافه زیر 
تیمچه... از آن بســتنی های زعفرانی سنتی که آقاجان دعوتم می کرد پدر - 
دختری مزه مزه کنیم، سفارش دادم... آن هم در این اوضاع بی ریخت جسمی.

اعتراف کردم چطور قاشق قاشق این دسر تابستانه به جان پاییزی ام نشست... 
چون صندلی روبه رویی ام خالی نبود... آقاجان نشســته بود آنجا با خنده های 
قشنِگ باصفایش... با شال گردنی یشمی که انداخته بود... گفتم خبری از خیال 
نبود، خوِد خوِد خودش بود کنارم... عطرش را بو کشــیدم... حتی می دانست 

سرما خورده ام، تذکر داد به چند قاشق بسنده کنم.
گفتم بی اندازه حالم، بد و روبه راه اســت... آخر هم با آقاجان نشستم سر یک 
میز و بعد مدت ها گپ و گفت کردیم و سبکبال شدم و هم بستنی بزرگوار به 

سبک خودش ناکارم کرد.
نقطه سر خط:

- خدا می داند بعضی دردها چقدر خوب و دوســت داشــتنی اند... چقدر درد 
نیستند... اصالً نیمی از آرامش اند... خدا از حال و روز دلتنگ ها خبر دارد.

- کاش زودتر از این ها ردپای بستنی زعفرانی را پیدا کرده بودم.
- میگرن نمی کشد، دلتنگی اما اسلحه اش همیشه پُر است.

- عزیزانمان را سیِر سیر نفس بکشیم، دوری رحم ندارد.

به روزهای خوبمان نزدیک می شویم

فرجی:  گلم به پرسپولیس 
بهترین لحظه زندگی ام است

بازیکن تیم شهرخودرو گفت: گلی که به پرسپولیس زدم لذتبخش ترین 
و بهترین لحظه زندگی ام بود.فرشــاد فرجــی در خصوص وضعیت تیم 

شــهرخودرو گفت: خدا را شکر که وضعیت خوبی داریم هر 
چند که در هفته های اول کمی بدشــانس بودیم و چند 
بازیکن مصدوم داشــتیم که به مرور زمان این مصدومان 
به تیم اضافه شــدند، فعاًل فقط فرشاد محمدی مهر دچار 
مصدومیت شده است. بعد از بدشانسی هایی که آوردیم با 

اضافه شــدن مصدومان تیم کامل شد و به شکل 
اصلی که مدنظر مربیان بود، رســیدیم و االن 
هم شــرایط به گونه ای است که به قول آقای 
گل محمدی به تیم شهرخودرو ایده آل نزدیک 

می شــویم.وی در خصوص بازی مقابل پرسپولیس 
و بــرد مقابل این تیــم افزود: بــازی خیلی خوبی 
مقابل پرســپولیس انجام دادیم هر چند که از قبل 

می دانســتیم که بازی سختی برای هر دو تیم خواهد 
بود. به هر حال پرسپولیس چند دوره قهرمان لیگ برتر 

شده و از انسجام خوبی هم بهره می برد...

روایت مجازی

روزمره نگاری

یادی ازعارف شهید »محمدحسین یوسف اللهی« که سردار سلیمانی از او یاد کرد

من حسین... پسِر غالمحسین 

بخش بانوان و آقایان در لیگ جهانی کاراته - مسکو

تیم ملی کاراته ایران قهرمان شد
1 مهر 1398
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ورزش: ســید جــال حســینی در چهار دیــدار اخیر 
پرسپولیس در لیگ برتر غایب بود تا سرخپوشان پایتخت 
در غیاب مدافع میانی خود دو شکســت در کارنامه خود 
ثبت کنند. عدم حضور کاپیتان پرســپولیس در لیســت 
۱۹ نفره بازیکنان این تیم برای بازی با شــهر خودرو در 
هفته گذشته باعث ایجاد سؤال خبرنگاران شد تا گابریل 

کالدرون را وادار به واکنش کند.
سرمربی پرســپولیس درباره غیبت حسینی عنوان کرد: 
نمی توانم بازیکنی که ۳۷ سال سن دارد و دو هفته تمرین 
نکرده است را در لیست قرار دهم تا بازی کند. موضع گیری 
کالدرون درباره غیبت سید جال حسینی، شایعاتی نظیر 
مصدومیت ساختگی این بازیکن را ایجاد کرده که ناراحتی 

کاپیتان سرخ ها را نیز به همراه داشته است.
گابریل کالدرون قصد دارد پس از بازگشــت از تعطیات، 
جلســه ای خصوصی با سید جال حســینی برگزار کند 
تا ســوء تفاهم های به وجود آمــده را برطــرف کرده و 

صحبت های کاپیتان تیمش را بشنود. 

آماده بازگشت به میادین 
سیدجال  در مورد حواشــی مربوط به مصدومیتش و 
همچنین شــایعات اختاف نظر با کالدرون گفت: من 
مدتی با مصدومیت مواجه شــدم و این مســئله باعث 

شد تا از تمرینات گروهی دور بمانم. برای نخستین بار 
نبود که مصدوم شــدم و از ترکیب خارج شدم و اولین 
بازیکنی هم نیستم که مصدوم می شــود. انتظار اینکه 
خیلی زود به ترکیب برگردم را هم نداشــتم و نمی دانم 
چرا این حواشی را شــکل دادند اما هیچ وقت طی این 
مدت به سن خودم توجه نکردم. برای من زندگی سالم 
و تمرین و تاش برای دســتیابی به هــدف بزرگترین 
تعریف از راهی اســت که انتخاب کرده ام و اکنون نیز 

آماده هستم تا به هواداران پرسپولیس خدمت کنم.

با کالدرون اختالف نظر ندارم
کاپیتان پرسپولیس درباره اینکه گفته می شود با کادرفنی 
و کالدرون دچار اختاف نظر اســت نیز می گوید: بازیکن 
بی تجربه ای نیستم. طی این سال ها با مربیان بزرگی کار 
کرده ام و حد بین بازیکن و مربــی را کامًا می دانم. حتی 
بازوبند کاپیتانی هم باعث نشده تا خودم را باالتر از کسی 
بدانم و یا کــم کاری کنم. این بازوبند چــه در تیم ملی و 
چه اکنون در پرســپولیس برای من از بزرگترین اهمیت 
برخوردار است و باعث می شــود تا با احساس مسئولیت 
بیشتری به دنبال این باشم تا در کنار بازیکنان دیگر حق 
تیمم را بگیرم. هیچ اختاف نظری بــا کالدرون ندارم و 
نمی دانم این حواشــی به چه قصدی شــکل می گیرد. از 

احترامی که کالدرون به من به عنوان کاپیتان قائل است 
و در برخی مســائل صحبت می کند خوشــحالم و تمام 
تاشم این است تا شرایط به شکلی پیش برود که بتوانیم 

هواداران را خوشحال کنیم.

 مسی نیستم 
ســیدجال حســینی دربــاره اینکه گفته می شــود 
کالدرون با وجود آمادگی اش او را در فهرست قرار نداد 
و کنایه هایی هم با نام بردن از آمادگی مســی داشــت 
گفت: این شیطنت رسانه هاســت. خود شما بهتر این 
مسائل و شــیوه را می دانید. من با آقای کالدرون بعد 
از آن صحبت کردم. هیچ کنایــه ای در کار نبود. کار و 
هدف هر دو ما مشخص اســت. من به عنوان کاپیتان 
تیم مســلما بیشــترین گفت و گو را با سرمربی دارم. او 
قصدی بابت نام بردن از مســی نداشت. من هم مسی 
نیستم و در شرایط فنی و فیزیکی فوتبال ایران تاش 
کرده ام تا در ۳۷ ســالگی هم بتوانم هــر چقدر که از 
عهده اش برآمده به تیمم کمــک کنم. هیچ وقت منت 
آن را روی هواداران پرســپولیس قرار نمی دهم، منت 
این تیــم و هوادارانش روی من اســت کــه عضوی از 
آن ها هســتم. فصل گذشــته تاش کردم تا با شرایط 
تمرینی مناسب تر بتوانم بیشتر در خدمت تیم باشم و 

خوشبختانه شرایط هم خوب پیش رفت. این روزها هم 
مصدوم بودم و تمرینات آماده سازی ام را دنبال کردم.

 سیدجالل را به مشهد نمی بردم
مدافع باتجربه پرسپولیس درباره اینکه عدم حضور او در 
مشهد سبب شــکل گرفتن انتقاداتی شده گفت: ببینید 
این طور نیست که اختافی باشد. حتی قبل از اعزام تیم 
ایشان با من صحبت کردند و گفتند که با توجه به دوری 
دو هفته ای از تمرین، بهتر است همچنان تمرینات خودم 
را برای دستیابی به شــرایط ادامه دهم. هیچ مشکلی هم 
وجود نداشت و ندارد. هر کســی بود شاید این تصمیم را 
می گرفت و بازیکنم را که دو هفته در اختیار نداشتم را در 
فهرست قرار نمی دادم. هیچ مشکلی نیست. خوشبختانه 
تیم خوبی داریم که همه مثل گذشــته برای یک هدف 
تاش می کنند. باید همین اتحاد خودمان را حفظ کنیم.

هنوز امیدواریم
سیدجال درباره سه شکست ابتدایی فصل و اینکه گفته 
می شــود فصل برای این تیم به پایان رسیده و دستشان 
از قهرمانی کوتاه اســت گفت: لیگ هنــوز به نیمه خود 
نرسیده است. باید منتظر تکامل تاکتیکی کالدرون ماند. 
او مربی کوچکی نیست و شــرایط کلی تیم نیز همین را 
گواهی می دهد. ما عملکرد فنی خوبی داشــتیم و برابر 
همین شهرخودرو هم حقمان شکســت نبود. خیالتان 
راحت باشد و پای علیپور به گل باز می شود و ستاره های 
دیگر ما هم مثل گذشــته خواهند درخشــید و باز هم 
هواداران را خوشحال خواهیم کرد. ما از کنار هم بودن به 
اینجا رسیدیم و توانستیم سه فصل قهرمان شویم. هیچ 
چیزی سبب نشــد تا امیدمان را از دست بدهیم و اکنون 
نیز می گویم که هیچ چیز برای پرسپولیس تمام نشده. ما 
هنوز در جام حذفی هستیم، لیگ قهرمانان هنوز شروع 
نشــده و از صدر جدول هم پنج امتیاز فاصله داریم. چه 
چیزی برای ما تمام شده؟ این را می گویند تا هواداران ما 
ناامید شوند اما مطمئن باشید ما باز هم قدرت خودمان را 

اثبات خواهیم کرد. 

مراقب دشمن درون باشیم
نگرانی ما بابت اتفاقاتی است که از بیرون و حتی داخل به 
تیم ضربه وارد می کنند. کســانی که دامنه مشکاتی که 
تیم را گریبان آن کرده اند هنوز ادامه دارد، اما همچنان به 
کار خود ادامه می دهند. آقای انصاریفر در این مدت کوتاه 
تاش زیادی برای موفقیت تیم داشته و طبیعی است که 
نیاز به فرصت داشته باشــند. به هرحال همه چیز به هم 
ریخته و چه در بحث اسپانسرینگ و چه امکانات قراردادها 
مسلما به شکلی نیست که ایشان در این مقطع بتوانند کار 
زیادی انجام دهند. ما باید مراقب دشمنان داخلی باشیم 

و اجازه اینکه به تیم ضربه بزنند را ندهیم. 

داستان هوادار انگلیسی که به خاطر محمد صالح مسلمان شد
ورزش: بِن بِرد، هوادار انگلیسی و دارنده بلیت فصل بازی های تیم ناتینگهام فارست به 
خاطر محمد صاح، ستاره مصری لیورپول به اســام روی آورده است. او در این باره به 
نشریه انگلیسی »گاردین« گفت: محمد صاح واقعاً و صادقانه الهام بخش من برای روی 
آوردن به دین اسام بود. من طرفدار ناتینگهام فارست هستم و بلیت فصل بازی های این 
تیم را دارم. می توانم خودم باشــم، اما در عین حال اعام کردم که به دین اسام ایمان 
آورده ام. من هنوز هم خودم هستم و این چیزی است که از محمد صاح الگوبرداری کردم. 

دوست دارم با صاح ماقات کنم و دست او را بفشارم و بگویم »متشکرم«.

توخل: رابطه نیمار و هواداران بهتر شده است
ورزش: ســرمربی تیم فوتبال پاری سن ژرمن پس از تشویق شــدن نیمار از سوی 
هواداران پاریســی پس از کدورتی که بین او و هواداران به خاطر بحث انتقالش به 
بارسلونا به وجود آمده بود می گوید: »رابطه نیمار و هواداران این تیم فرانسوی بهتر 
شده اســت. نیمار چیزهای زیادی در این بازی نشــان داد و سعی کرد دریبل های 
زیادی بزند. او دوباره گلزنی کرد و حتی می توانست گل های بیشتری به ثمر برساند، 
اما نیمار هنوز قادر به انجام کارهای فوق العاده ای است و در نهایت به خود او بستگی 

دارد که این را نشان دهد.«

یونایتد شایعه  باج گیری پوگبا را رد کرد
ورزش: به تازگی خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه پل پوگبا برای ماندن در تیم فوتبال 
منچستریونایتد از این باشگاه خواسته است که حقوق او را به 600 هزار پوند در هفته افزایش 
دهد. هافبک فرانسوی در تابستان امسال تمام تاشــش را انجام داد که از من یونایتد جدا 
و به هموطنش زین الدین زیدان در رئال مادرید ملحق شــود. با این وجود رقم باالیی که 
منچستری ها برای فروش او تعیین کردند مانع از این جابه جایی شد. پوگبای 26 ساله در 
هفته های اخیر به دلیل مصدومیت نتوانسته شیاطین سرخ را همراهی کند و تساوی بدون 

گل اخیرشان مقابل آلکمار در هفته دوم لیگ اروپا را هم از دست داد.

شکیری: مشکلی با کلوپ ندارم ولی از شرایطم راضی نیستم
ورزش: ستاره سوئیســی لیورپول، در مصاحبه ای اعام کرد که هیچ مشکلی بین 
او و یورگن کلوپ وجود ندارد. ژردان شــکیری می گوید: »هیچ مشکلی با کلوپ 
ندارم اما بدون تردید از اینکه زیاد بازی نمی کنم، راضی نیســتم. این یک موضوع 
طبیعی است. من یک بازیکن حرفه ای هستم و از کم بازی کردن ناراحت می شوم. 
ما بازیکنان زیادی در تیم داریم که می توانند به تیــم کمک کنند. مربی می داند 
که هر وقت به من نیاز باشد، آماده هستم. حتی یک ثانیه هم از آمدن به لیورپول 

پشیمان نشده ام.«

فارس: بازیکن تیم شهرخودرو گفت: گلی که به پرسپولیس 
زدم لذتبخش تریــن و بهترین لحظه زندگی ام بود.فرشــاد 
فرجی در خصوص وضعیت تیم شهرخودرو گفت: خدا را شکر 
که وضعیت خوبی داریم هر چند که در هفته های اول کمی 
بدشانس بودیم و چند بازیکن مصدوم داشتیم که به مرور زمان 
این مصدومان به تیم اضافه شدند، فعاً فقط فرشاد محمدی مهر 
دچار مصدومیت شده است. بعد از بدشانسی هایی که آوردیم با 
اضافه شدن مصدومان تیم کامل شد و به شکل اصلی که مدنظر 
مربیان بود، رسیدیم و االن هم شرایط به گونه ای است که به قول 

آقای گل محمدی به تیم شهرخودرو ایده آل نزدیک می شویم.

سرتر از پرسپولیس بودیم
وی در خصوص بازی مقابل پرسپولیس و برد مقابل این تیم 
افزود: بازی خیلی خوبی مقابل پرســپولیس انجام دادیم هر 
چند که از قبل می دانستیم که بازی سختی برای هر دو تیم 
خواهد بود. به هر حال پرسپولیس چند دوره قهرمان لیگ برتر 
شده و از انسجام خوبی هم بهره می برد. خدا را شکر که ما بازی 
را خوب شروع و تمام کردیم. به نظرم پرسپولیس هم نسبت به 
بازی های قبلی عملکرد بهتری داشت و آن ها هم کم کم شکل 
اصلی خودشان را می گیرند اما به نظرم ما سرتر بودیم و به حقی 

هم که داشتیم رسیدیم.
فرجی در خصوص گلی که در لحظات پایانی به پرسپولیس زد، 
اظهار داشت: این گل لطف خدا بود که شامل حالم شد. همه 
بازیکنان ما خوب بازی کردند و باید خیلی زودتر از این ها به 
گل می رسیدیم اما شرایط بازی به گونه ای شد که در آخرین 
لحظه ها گل زدیم. بازی جذاب بود و خیلی حیف بود که این 
بازی گل نداشته باشد.در آن لحظه ای که گل زدم به این فکر 
می کردم که باید هواداران را خوشحال کرد چرا که آن ها حمایت 

خیلی خوبی از ما داشتند و حیف بود که گل نمی زدیم. گلی که 
به پرسپولیس زدم بهترین و لذت بخش ترین لحظه زندگی 
من بود چرا که همه فکر می کردند بازی مساوی خواهد شد اما 

توانستم با گلی که می زنم همه را خوشحال کنم.

بازیکن تعویضی در شهرخودرو مفهومی ندارد
بازیکن تیم شهرخودرو درباره اینکه به عنوان بازیکن تعویضی 
به زمین آمد و توانست ستاره بازی شود، افزود: در تیم ما این طور 
نیست که باید بازیکنان در همه بازی ها فیکس باشند بلکه همه 
ما برای رسیدن به یک هدف بازی می کنیم بازیکن تعویضی در 
شهرخودرو مفهومی ندارد. در بازی با نساجی من فیکس بودم 
و مقابل پرسپولیس فرشاد محمدی مهر که دوست صمیمی 
من اســت در ترکیب اصلی بود. من آمادگی برای حضور در 
بازی را داشتم و چه یک دقیقه و چه ۹0 دقیقه آماده هستم 

برای تیم بازی کنم.

 کارشناسان باید فوتبال خارجی ببینند
گلزن تیم شهرخودرو درباره نظر برخی از کارشناسان داوری 
که گفته بودند این بازیکن به دلیل خطا روی محمد نادری باید 
از بازی اخراج می شد، افزود: من برای کارشناسان احترام زیادی 
قائلم اما همان طور که ما فوتبالیست ها باید فوتبال خارجی 
ببینیم تا دانشمان به روز شــود کارشناسان هم باید فوتبال 
خارجی ببینند تا اطاعاتشان باال برود. هر خطایی که کارت 
ندارد. نظر داوران محترم است و آن ها هم حق دارند چرا که 
همه بازیکنان، هواداران و مربیان به آن ها اعتراض می کنند و 
این در حالی است که امکانات زیادی هم به داوران نمی دهند. 
اگر داوران اشتباه می کنند مقصر کمیته داوران است و به نظرم 

اگر VAR داشته باشیم این مشکات پیش نمی آید.

ورزش: با اینکه جام جهانی 20۱۹ برای والیبال ایران خوب 
آغاز نشده بود و شــاگردان کوالکوویچ دو شکست را برابر 
روسیه و مصر متحمل شدند، برخی تغییرات در ترکیب تیم 
ملی و جوانگرایی نسبی سبب شد تا در دو بازی بعدی برابر 
کانادا و استرالیا، ایران به دو برد شیرین دست پیدا کند. دیروز 
اما ایران در پنجمین و شاید سخت ترین بازی خود تا اینجای 
تورنمنت به مصاف تیم آماده برزیل رفت. سلسائو که تقریباً 
همه ستاره های خود را در اختیار دارد، پیش از این بازی چهار 
برد کسب کرده و صدرنشین بود. بدون شک والیبالیست های 
ایرانی هم می دانستند کار ســختی برابر برزیل پرستاره و 
پرافتخار دارند، اما برای ثبت سومین پیروزی متوالی خود 
در جام جهانی وارد زمین شدند اما در نهایت با نتیجه ۱-۳ 

شکست خوردند.
در پایان این دیدار حساس، پوریا یَلی پشت خط  زن جوان 
تیم ایران با کسب 2۵ امتیاز، امتیاز آورترین بازیکن زمین شد. 
این موضوع در حالی است که »یاندی لئال« پشت خط زن نام 
آشنای تیم ملی برزیل، تنها ۱6 امتیاز را به ثبت رساند. ایران 
در ششمین بازی خود چهارشنبه ساعت ۱2:۳0 به مصاف 

آمریکا می رود.

کوالکوویچ: از بازی با برزیل لذت بردیم
سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: همیشه از بازی با 
برزیل لذت می بریم و امروز هم این طور بود، اما از باخت 
مقابل این تیم ناراحت هســتم چون بــرد در این دیدار، 

روحیه  ما را تقویت می کرد.
کوالکوویچ اظهار کرد: ما همیشه از بازی مقابل برزیل لذت 
می بریم و بزرگ ترین هدف مــا ارائه یک بازی خوب مقابل 
آن هاست که امروز هم همین طور بود، چرا که برزیل یکی از 

بهترین تیم های دنیاست. به همین دلیل چه بازیکنان جوان 
و چه بازیکنان با تجربه ما با انگیزه باال مقابل برزیل به میدان 
می روند، چرا فرصت بازی کردن با یکی از بهترین ها را دارند. ما 
امروز باختیم، اما برای بردن در این رقابت ها نیاز به تجربه بیشتر 
داریم. با این حال به تیم برزیل تبریک  می گویم و امیدوارم در 

ادامه مسابقات موفق باشند.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در مورد عملکرد بازیکنانش نیز 
گفت: ابتدا باید بگویم که این فصل برای تیم ما بسیار طوالنی 
بود. ما با ۱6 - ۱4 بازیکن مسابقات لیگ  ملت ها، فینال لیگ 
ملت ها، انتخابی المپیک و قهرمانی آسیا را پشت سر گذاشتیم 
که کار را خیلی سخت می کند. بازیکنان خسته هستند، برخی 
مصدومیت مزمن دارند و برخی هم مثل فرهاد قائمی در این 

رقابت ها مصدوم شدند.

دال زاتو: ایران همیشه حریف سرسختی است
رنان دال زاتو ســرمربی تیم ملی والیبــال برزیل پس از 
پیروزی ۳ بر ۱ مقابل ایران، اظهار کــرد: از این پیروزی 
بسیار خوشحال هســتم. بازی های میان ایران و برزیل 
همیشه دشوار است و می توان از قبل پیش بینی کرد که 
آن ها همیشه حریف سرسختی هستند، در بازی امروز نیز 
همین طور بود. آن ها در دفاع و حمله فوق العاده هستند و 
خیلی کم اشتباه می کنند، به همین دلیل از امتیازاتی که 

آن ها امروز به ما دادند خوشحال هستیم.
او افزود: من فکر می کنم ایران ترکیب خوبی از بازیکنان  جوان 
و با تجربه را در اختیار دارد که آن ها را به یک تیم منســجم 
تبدیل می کند. ما نیز سعی کرده ایم در این مسابقات به برخی 
از بازیکنان جوان خود فرصت بازی دهیم تا کسب تجربه کنند 

که برای ما بسیار خوب است.

با وجود پیروزی 3بر یک سلسائو در جام جهانی والیبال

سرمربی برزیل: ایران همیشه 
حریف سختی برای ماست

به روزهای خوبمان نزدیک می شویم

فرجی: گلم به پرسپولیس 
بهترین لحظه زندگی ام است

سینا حسینی: استعفای مجازی فرهاد مجیدی از هدایت تیم 
المپیک ایران پرونده دامنه دار اختافات در کمیته فنی فدراسیون 

مهدی تاج را یک بار دیگر به جریان انداخت.
یکی از اتفاقات اولیه در شکل گیری این مسئله نقش آفرینی رئیس 
فدراسیون فوتبال در پروسه انتخاب مربیان تیم های ملی ایران است. 
هرچند اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال با حکم مهدی تاج 
به عضویت این کمیته درآمده اند اما رئیس فدراســیون به عنوان 
متولی مدیریت فوتبال در برخی اوقات بدون آنکه نظر این طیف 
را جویا شود اقدام به معرفی سرمربی می کند که این مسئله سرآغاز 
و سرمنشأ بسیاری از مشکات فوتبال ملی ایران است. حاال در این 
میان اختاف نظر و سلیقه میان اعضای کمیته فنی هم در نوع خود 
بسیار عجیب است. در شرایطی که انتظار می رود اعضای این کمیته 
با وجود تعدد نظرات در نهایت به یک نقطه مشترک دست پیدا کنند 
و تابع جمع باشند، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی دهد تا حدی که 
بعضاً دو دستگی مشهودی میان اعضا ایجاد می شود که همین عامل 

سبب تنش و اختاف می شود. 

انتخاب بی مشورت
برای اثبات این فرضیه می توان به ماجرای انتخاب فرهاد مجیدی به 
عنوان سرمربی تیم المپیک اشاره کرد، در شرایطی که هنوز اعضای 
کمیته فنی به دنبال راهکاری برای اصاح شرایط فنی تیم المپیک 
بودند و به دنبال گزینه مورد نظر برای جانشینی کرانچار می گشتند، 
مهدی تاج به ناگهان مجیدی با رزومه ای کم را به عنوان گزینه اصلی 
معرفی کرد و زیر اباغ او را برای شروع به کارش امضا کرد. این اتفاق 
به قدری عجیب  بود که برخی اعضای کمیته فنی با شنیدن این خبر 
تصور کردند یک گمانه زنی ساده رسانه ای رخ داده اما با اصرار تاج 

آن ها متوجه شدندکه  این کمیته دور خورده است.

تشکیل جبهه مخالف
همین مسئله سبب تشکیل جبهه مخالف در کمیته فنی علیه 
فرهاد مجیدی شد، به شــکلی که برخی اعضای کمیته فنی 

بدون واهمه در جلسات کمیته علیه سرمربی مورد عاقه رئیس 
فدراسیون موضع گیری می کردند و معتقد بودند وی صاحیت 
الزم برای هدایت تیم المپیک را ندارد. هم پوشــانی مخالفان 
در کمیته فنی با حمایت فاحش حمید اســتیلی این واقعیت 
را آشکار کرد که اســتیلی هم انتخاب مجیدی را قبول ندارد 
از این رو از همان روز اول مشــخص بود که جریان مخالف به 
دنبال برکناری سرمربی موقت هفته های پایانی لیگ هجدهم 

استقال هستند.

کناره گیری خودجوش
برخی اعضای کمیته فنی که متوجه تکاپوی مخالفان شده بودند به 
صورت تلویحی برای آنکه در جریان بازی های گروهی قرار نگیرند 
تصمیم گرفتند از شرکت در جلسات خودداری کنند، غیبت های 
ادامه دار محمود یاوری و فریدون معینی نشانه بارز جدایی آن ها از 
جریان مخالف مجیدی بود. کناره گیری بی سر و صدای آن ها سبب 
قدرت گرفتن افرادی نظیر کانی و اکبر محمدی شد به همین دلیل 
خیلی زود نتیجه دلخواه آن ها با حمایت های مشهود حمید استیلی 

شــکل گرفت تا فرهاد مجیدی پس از ناکامی در بازی دوستانه 
مقابل ازبکستان با نارضایتی استعفانامه خود را در فضای مجازی 

رسانه ای کند.

سکوت مرموز
سکوت مرموز رئیس فدراسیون پس از استعفای مجیدی با پیشروی 
مخالفان همراه شد تا جایی که برخی رسانه های نزدیک به مخالفان 
مدعی شدند حمید استیلی به عنوان سرمربی تیم المپیک انتخاب 
شده است، ابهام در این ماجرا زمانی بیشتر شد که رئیس فدراسیون و 
روابط عمومی این مجموعه خبر انتصاب استیلی را همانند استعفای 
مجیدی علنی تأیید نکرد. اما عمق فاجعه جایی بود که اعضای هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال هم در قبال این اتفاقات لب به اعتراض 
باز کردند و مدعی شدند به هیچ عنوان در جریان این اتفاقات قرار 
ندارند و هرگز درباره انتخاب حمید استیلی تصمیم گیری نکردند 
در شرایطی که برابر قانون باید در هیئت رئیسه فدراسیون در این 
خصوص تصمیم گیری کنند. حاال باید دید داستان خسته کننده تیم 
المپیک به کجا خواهد رسید و آیا مهدی تاج با وجود سکوت طوالنی 
مدت خود آیا حاضر است درباره سرنوشت این تیم اظهارنظر کند یا 

اینکه همچنان این سریال روی نوار سکوت ادامه پیدا خواهد کرد. 

استیلی ناگهان از دسترس خارج شد
پس از اینکه شامگاه شنبه برخی رسانه های رسمی خبر از انتخاب 
حمید استیلی به عنوان سرمربی تیم المپیک دادند، تهیه کننده یکی 
از برنامه های رادیویی با استیلی تماس گرفت تا با وی هماهنگ کند تا 
صبح روز یکشنبه به صورت زنده و مستقیم با هواداران و عاقه مندان 
فوتبال در رادیو گفت و گو کند و پاسخگوی سؤال های هواداران تیم 
المپیک باشد. استیلی پس از این گفت و گو دعوت این تهیه کننده 
رادیویی را پذیرفت اما جالب بود که همزمان با شروع برنامه رادیویی 
و موج سنگین انتقادات از انتخاب وی توسط مخاطبان رادیو حمید 
استیلی تلفن همراه خود را از دسترس خارج کرد تا مجبور نشود به 

انتقادهای وارده پاسخ دهد.

با یک گل و پاس گل در دیدار مقابل گرانادا

هازارد به سمت کهکشان پرید
ریک شارما / مترجم: امیرمحمد سلطان پور: فوق ستاره 
سابق تیم چلسی سرانجام موفق شد طلسم گل نزدن های خود 
را در دیدار این هفته مقابل گرانادا بشکند تا به شروع سخت در 

میان کهکشانی ها پایان دهد.
مسئله گلزنی ادن هازارد برای رئال مادرید تنها به زمان نیاز 
داشت، چیزی که البته هیچ کس در رئال آنچنان نمی تواند آن 
را در اختیار داشته باشد. به همین دلیل می شد راحت شدن 
خیال را در چهره این ســتاره بلژیکی تماشا کرد زمانی که او 
موفق شــد با گلزنی مقابل گرانادا به تیمش کمک کند تا هر 
چند به صورت موقت اما اختاف خود را در صدر جدول با دیگر 

تیم ها افزایش دهد.

نقش مؤثر زیدان در خروج از فرم بد
هازارد بــا انتقال ۱00 میلیــون یورویی خــود از لندن به 
پایتخت اســپانیا در تابســتان، یکی از کلیدی ترین ارکان 
بازسازی رئال و جواهر تاج پادشاهی زیدان در رئال بود. اما 
پس از پنج بازی، این جواهر نتوانســته بود هیچ گل یا پاس 
گلی را به نام خود ثبت کند تا نگرانی ها در پایتخت اسپانیا 
زیاد شود. خود او قبل از بازی قبلی رئال در لیگ قهرمانان 
اروپا در کنفرانسی که حضور پیدا کرد به شکلی جالب توجه 
به این قضیه واکنش نشــان داد و تأکید کرد خودش بیش 
از هر کس دیگری به ایــن عملکرد انتقاد دارد. او گفت »من 
کهکشانی نیستم« تا نشــان دهد درگیر غرور کاذب نیست 
و باید عملکرد خود را بهبود ببخشــد. البته نمایش هازارد 

در بازی مقابل بروژ تعریفی نداشــت و تیمش یک تساوی 
بسیار بد را در زمین خود مقابل حریف بلژیکی متحمل شد؛ 
اما او زیدان را پشت سر خود داشــت که به او انگیزه می داد 
و از وی ناامید نمی شــد. زیزو در دیدار این هفته مقابل تیم 
دوم جدول یعنی گرانادا نیــز دوباره از ابتدا هــازارد را به 
زمین فرستاد تا خود را به ســرمربی و تماشاگران حاضر در 

سانتیاگو برنابئو ثابت کند.

چیپی برای راحتی خیال
زمانی که وی در ابتدای بازی موقعیت تک به تک را با ســیو 
عالی دروازه بان حریف از دســت داد به نظر می رســید که 
تیره روزی های او ادامه دارد. اما هازارد دوباره بلند شــد، گرد 
و خاک را از تن خود زدود و سرانجام گلی که به آن نیاز داشت 
را بدست آورد. زمانی که او به گل دست یافت رئال با گل بنزما 
۱ بر صفر از گرانادا پیش بود اما در آخرین لحظات نیمه نخست 

او پیش افتادگی سپیدپوشان را دو برابر کرد. ضربه چیپ این 
ستاره بلژیکی به صبر کردنش می ارزید جایی که او به زیبایی، 
توپ را از باالی سر دروازه بان به درون تور فرستاد. پس از این 
گل تمام برنابئو برای تشویق او که می تواند به قهرمان جدید 
آن ها تبدیل شــود ایســتاد. همگان می دانند اگر هازارد فرم 
ایده آل خود را پیدا کند می تواند در بزرگ ترین صحنه ها در 
لباس سفید بدرخشد. بازی مقابل گرانادا یک قدم رو به جلو 
برای تبدیل شــدن دوباره او به بازیکن ایده آل بود، جایی که 
او به خوبی با پاس گل برای مودریچ در گل سوم آن را بیشتر 

ثابت کرد. 
باالخره این گونه به نظر می رســید که پروژه زیدان بال های 
خود را برای پرواز پیدا کرده البته این را نباید فراموش کنیم 
که ضعف خط دفاع آن را کم فروغ کرد. گل اول گرانادا توفیق 
خوبی برای دیگر بلژیکی تحت فشــار رئال مادرید بود. تیبو 
کورتوا به خاطر عملکرد ضعیفش در این فصل تحت فشــار 
و هجمه شــدید هواداران و رســانه ها در مادرید قرار دارد اما 
جانشین او در این بازی یعنی آلفونســه آرئوال اشتباه بزرگی 
انجام داد تا یک پنالتی را به تیم حریف بدهد. سپس دومینگوز 
دوآرته گل دوم را نیز برای گرانادا به ثمر رساند تا در اواخر بازی 
اســترس، طرفداران رئال را فرا بگیرد؛ چیزی که در ماه های 
اخیر دیگر باید به آن عادت کرده باشــند. ایــن تنش با گل 
دقایق وقت های تلف شــده خامس به پایان رسید اما با همه 
این ها این بازی متعلق به هازارد بود، همان گونه که آینده رئال 

متعلق به اوست.

مهاجم ملی پوش تیم زنیت ســنت پترزبورگ، بعد از 
عملکرد درخشان در دیدار این هفته تیمش در لیگ 
روســیه، به منتقدینش کنایه زد. سردار آزمون عالوه 
بر درخشش در مسابقه هفته گذشته تیمش در لیگ 
قهرمانان اروپا مقابل بنفیکا، در ابتدای این هفته نیز با 
به ثمر رساندن یک گل و یک پاس گل، جایزه بهترین 
بازیکن زمین را دریافت کرد. سردار با انتشار عکسی 
به همراه این جایزه در پست اینستاگرام خود نوشته: 
»حاشیه هایی که از من می سازید من را قویتر می کنه.«

با وجود عملکرد نه چندان خوب مهدی طارمی در دیدار 
هفته اخیر باشگاهش یعنی ریو اوه در سوپرلیگ پرتغال، 
حساب اینستاگرام این باشگاه اما همچنان به حمایت از 
این بازیکن ملی پوش کشورمان ادامه داده است. طارمی 
که در این هفته با زدن یک گل به خودی نقش ویژه ای در 
توقف تیمش ایفا کرد، بعد از دعوت شــدن به تیم ملی، 
پست اینستاگرامی باشــگاه ریو اوه را مشاهده می کند 
که با عکسی از او برایش در پیراهن ایران آرزوی موفقیت 

می کند.

باشگاه ریو اَوهسردار آزمون
گویا ُکری خوانی کســانی که عالقه مند به بازی 
ویدیوئی فیفا هســتند فقط بــه گیمرها محدود 
نمی شود بلکه به بازیکنان فوتبال نیز سرایت کرده 
است. به عنوان مثال ســدریک باکامبو بازیکن 
سابق تیم های سوشــو و ویارئال، در توییتر خود 
با گیمرهای عالقه مند بــه انجام بازی های آنالین 
فیفا 20، به آن ها توصیه می کنــد با وجود امتیاز 
تقریبا مشابه با بازیکن گران قیمتی مثل مارکوس 

رشفورد، او را باید انتخاب کنند!

ستاره کلمبیایی رئال مادرید بعد از گلزنی در دیدار این 
هفته تیمش مقابل گرانادا از احساس بسیار قوی خود از 
این اتفاق گفت. خامس رودریگز که بعد از بازگشت به 
رئال نتوانسته بود برای سپیدپوشان گلزنی کند، بعد از 
گلی که در وقت های تلف شده مقابل گرانادا خوشحالی 
بسیار پر احساسی را انجام داد، در پست اینستاگرامی 
خود می گوید باعث افتخار و خوشحالی است که دوباره 
موفق شده در سانتیاگو برنابئو دروازه حریفان رئال را 

باز کند.

خامس رودریگزسدریک باکامبو

ضد  حمله

اوج گیری االهلی پس از اخراج برانکو
ورزش: با اخراج برانکو االهلی بحران خود را پشــت سرگذاشــت و به 
روزهای اوج خود نزدیک می شــود. این تیم بعد از برانکو، سه بازی در 
لیگ عربستان انجام داده است که نتیجه آن دو پیروزی و یک تساوی 
بوده که آن هم برابر النصر مدافع عنوان قهرمانی بوده است.االهلی در 
سه بازی که بعد از برانکو در لیگ عربستان به میدان رفته دروازه اش را 
بسته نگه داشته است. این تیم شنبه شب هم توانست با سه گل الفیحاء 
را شکست دهد تا رسانه های سعودی از بازگشت این تیم به روزهای اوج 
بعد از اخراج برانکو سخن به میان آورند.با این نتایجی که االهلی بعد از 
اخراج برانکو بدست آورده معلوم شد که مشکات این تیم بعد از رفتن 
برانکو حل شده و رفته رفته آن ها به روزهای اوج خود نزدیک می شوند.

پیروزی زنیت مقابل اورال با گلزنی و پاس گل آزمون
سردار بهترین بازیکن زمین شد

ورزش: تیم فوتبال زنیت با درخشــش مهاجم ایرانــی اش در هفته 
دوازدهم لیگ روسیه با نتیجه ۳ بر یک مقابل اورال به پیروزی رسید. 
سردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت در این بازی از ابتدا در ترکیب تیمش 
حضور داشت و موفق شد در این بازی گل دوم تیمش را بسازد و سومین 
گل تیمش را به ثمر رســاند. گل های زنیت در این بــازی را به ترتیب 
ایوانوویچ )۳(، ازدئوف )2۳( و آزمون )6۳( به ثمر رســاندند. در پایان 
این مسابقه، سردار آزمون به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد و جایزه 

بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.

تساوی ریوآوه با گل به خودی طارمی 
ورزش: تیم فوتبال ریوآوه در مسابقات کاپ پرتغال)جام حذفی( بامداد 
دیروز به مصاف  پورتیموننس رفت و در نهایت این دیدار با نتیجه تساوی 

۱ بر ۱ به پایان رسید.
مهدی طارمی، مهاجم ملی پوش کشورمان در این بازی ابتدا در ترکیب 
ریوآوه حضور داشت و به اشتباه دروازه خودشان را با ضربه سر باز کرد 
تا این دیدار با نتیجه تســاوی یک بر یک به پایان برسد.طارمی در این 
فصل از لیگ پرتغال برای ریوآوه سه گل زده و چهار پنالتی گرفته است و 

عملکرد درخشانی را برای تیمش در بازی های گذشته داشت.

 سرمربی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال 
مشخص شد

ورزش: به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست اعضای کمیته فنی 
و توسعه فوتسال و فوتبال ســاحلی دیروز در محل فدراسیون فوتبال 
با حضور مهدی تاج ریاســت فدراســیون، ابراهیم شکوری سرپرست 
دبیرکلی و اعضای کمیته برگزار شد.بر این اساس با حضور کلیه اعضا، 
علی صانعی به عنوان سرمربی تیم فوتسال زیر 20 سال و تیم های پایه 

فوتسال کشور انتخاب شد. 

حضور علی دایی در گل گهر منتفی شد
ورزش: علی دایی اصلی ترین گزینه ســرمربیگری تیم گل گهر بود. 
هرچند دایی بارها نشــان داده است به خاطر مشــغله های کاری به 
پیشــنهاد تیم های غیر تهرانی پاســخ مثبت نمی دهــد اما برگزاری 
تمرینات گل گهر در تهران این امیدواری را در مدیران گل گهر ایجاد 
کرده بود که دایی هدایت این تیم را بر عهده می گیرد.در نهایت و بعد 
از چند دور مذاکره، دایی به پیشــنهاد گل گهر هم پاســخ منفی داد. 
سرمربی پیشین پرسپولیس و تیم ملی به مسئوالن تیم گل گهر اعام 
کرده فعًا به خاطر مشــغله های شخصی فرصت بازگشت به فوتبال را 
ندارد و مســئوالن گل گهر در صورت برکناری قطعی وینگو باید سراغ 

گزینه های دیگر بروند.

قلعه نویی: زمان کی روش لیگ برتر دیده نمی شد
ورزش: سرمربی تیم فوتبال سپاهان بیان کرد لیگ برتر در هفت سال 
گذشته توسط سرمربی تیم ملی )کارلوس کی روش( دیده نمی شد. امیر 
قلعه نویی درباره دعوت از محبی و منصوری بازیکنان ســپاهان به تیم 
ملی با کنایه به کارلوس کی روش سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران 
گفت: خوشحالم که بر خاف سال های گذشته که لیگ دیده نمی شد، 
لیگ را می بینند. وحید هاشمیان و همکاران ویلموتس بازی ها را رصد 
می کنند و کسانی که حقشان است، حداقل دعوت می شوند.وی افزود: 
این دعوت شدن موجب انگیزه در بازیکنان می شود و عیار لیگ را باال 
می برد، ولی در ۷-6 سال گذشته لیگ دیده نمی شد. باید از ویلموتس 

و همکارانش هم تشکر کنم.

ذوب آهن برکناری منصوریان را تکذیب کرد
ورزش: باشــگاه ذوب آهن اعام کرد اخبار مربوط بــه تغییر علیرضا 
منصوریان سرمربی تیم فوتبال این باشگاه و مطرح شدن اسامی دیگر 
کذب است. باشگاه ذوب آهن با انتشــار اطاعیه ای تغییر کادر فنی و 
برکناری علیرضا منصوریان از ســرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه را 
تکذیب و اعام کرد: هر گونه خبر و گمانه زنی در این رابطه کذب محض 
بوده وباشگاه ذوب آهن تعقیب قضایی کسانی که این گونه اخبار دروغ 
را جهت تشویش افکار عمومی و هواداران منتشر می کنند، حق قانونی 

خود می داند.

استقالل به دنبال جذب مهاجم در تعطیالت
ورزش: باشگاه استقال مدت هاست به دنبال جذب یک مهاجم خارجی 
است تا این مهاجم بتواند در کنار دیاباته خط حمله این تیم را تکمیل 
کند، اما با گذشت 6 هفته از شروع لیگ برتر هنوز این مهاجم با استقال 
قرارداد امضا نکرده است.با این حال مدیران استقال در تاش هستند 
تا قبل از شــروع دوباره لیگ برتر مهاجم مورد نظر این باشگاه را جذب 
کنند تااین بازیکن بتواند در بازی با ســایپا برای آبی ها به میدان برود.

در این بین گفته می شود یکی از دالیلی که استراماچونی در تعطیات 
لیگ به کشورش ســفر نکرده این است که روی جذب مهاجم خارجی 

نظارت کند.

AFC شکوری عضو جدید ایرانی
ورزش: ســایت کنفدراســیون فوتبال آســیا)AFC( اسامی کمیته 
فدراسیون های تحت پوشــش خود را روی خروجی سایت قرارداد که 
نام ابراهیم شکوری نیز به عنوان نماینده فوتبال ایران در این فهرست 
دیده می شود.شکوری که حدود هشــت ماه است سرپرست دبیرکلی 
فدراسیون فوتبال ایران وجای محمدرضا ساکت را در این سمت گرفته، 
حاال در AFC نیز صاحب صندلی است که این مسئله می تواند در آینده 

به سود فوتبال ایران باشد.
این در حالی است که درباره آینده شکوری در پستش با توجه به اینکه 

دوره 6 ماهه سرپرستی او به پایان رسیده ابهام هایی وجود دارد .

خبر

بخش بانوان و آقایان در لیگ جهانی کاراته - مسکو
تیم ملی کاراته ایران قهرمان شد

ورزش: ششمین مرحله از رقابت های لیگ جهانی در سال 20۱۹ که 
با حضور 642 کاراته کا از ۸4 کشور، جمعه گذشته به میزبانی روسیه 
در مسکو آغاز شده بود با قهرمانی تیم ایران در هر دو بخش بانوان و 

آقایان به پایان رسید.
تیم ایران با دو مدال طا در بخش بانوان و یک طا، یک نقره و یک 
برنز در بخش مردان بهترین عملکرد را داشت و جایگاه نخست را به 

خود اختصاص داد.
ســجاد گنج زاده آخرین نماینده ایران در مبــارزه پایانی وزن ۸4+ 
کیلوگرم برابر »گوگیتا« از گرجســتان ۷ بر 2 باخت و به نشان نقره 
دست یافت.  برای تیم ایران در این مسابقات ســارا بهمنیار، رزیتا 
علیپور و  ذبیح اهلل پورشیب سه مدال طا، سجاد گنج زاده یک مدال 
نقره و بهمن عسگری یک نشان برنز کسب کردند. طراوت خاکسار و 

حمیده عباسعلی هم از دستیابی به مدال بازماندند.

ساره جوانمردی 
در بین ۱0 پاراتیرانداز برتر جهان

ورزش: وب سایت کمیته بین المللی پارالمپیک در فاصله چند روز 
تا آغاز رقابت های قهرمانی جهان پاراتیراندازی در استرالیا به معرفی 
برترین ورزشکاران جهان این رشته پرداخته که نام ساره جوانمردی 

در بین ۱0 تیرانداز برتر جهان معرفی شده است. 
کمیته بین المللی پارالمپیک در این مقاله از ساره جوانمردی ملی 
پوش کشورمان با لقب ملکه تپانچه یاد کرد و نوشت: »این ورزشکار 
سه بار قهرمانی در جهان و دو بار قهرمانی در پارالمپیک را در کارنامه 
خود دارد و کسب دو مدال طا در رقابت های قهرمانی جهان 20۱۸ 
در ماده های تپانچه خفیف ۵0 متر بادی و تپانچه ۱0 متر بادی بانوان، 

آخرین دستاورد اوست«.

موافقت کمیته ملی المپیک 
با اعزام دوباره سهراب به آلمان

ورزش: در جلســه روز گذشــته کمیته ملی المپیک و داورزنی با 
فدراســیون وزنه برداری یکی از مباحثی که مطرح شد، بحث اعزام 
دوباره ســهراب مرادی به آلمان بود که مــورد موافقت کمیته ملی 
المپیک قرار گرفت. داود باقری نایب رئیس فدراسیون در این مورد 

گفت: 
این وزنه بردار ویــزا دارد و باید هر چه زودتر به آلمــان برود. البته 
پیشــنهاد من این بود همین امروز برود و کارها دارد انجام می شود. 
البته این را هم باید بگویم سهراب مرادی طبق پروتکل درمانی پیش 

می رود وعقب نیست.

قهرمانی زودهنگام مارکس در موتو جی پی
ورزش: پانزدهمین مرحله از مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان 
)موتو جی پی( در پیست بوریرام کشور تایلند برگزار شد و با قهرمانی 

مارک مارکس راننده اسپانیایی تیم رپسول هوندا به پایان رسید.
او زودتر از فابیو کوارتارارو از پتروناس یاماهــا و میِوریک وینیالس 

از مانستر یاماها از خط پایان گذشت و 26 دور مسابقه را طی کرد.
مارکس با کسب برتری در این گرندپری برای نهمین بار قهرمان شد. 
او در حال حاضر با ۳2۵ امتیاز باالتر از دوویزیوسو )2۱۵( و الکس رینز 

)۱6۷(، صدرنشین رقابت های موتو جی پی است. 

اعزام دو سنگنورد به جام جهانی چین
ورزش: مسابقات جام جهانی سنگنوردی چین هفته اول آبان ماه 
با حضور نمایندگان ایران  برگزار می شود. طبق اعام فدراسیون 
کوهنوردی قرار است رضا علیپور و الناز رکابی راهی این مسابقات 

شوند.
رکابی پیش از حضور در جام جهانی چین در بازی های ساحلی قطر 

نیز حاضر خواهد شد. 

اورسجی: کبدی ایران به دنبال کرسی نخست 
آسیا و جهان است

ورزش: رئیس فدراسیون کبدی با اشاره به میزبانی ایران برای 
نخســتین دوره جام جهانی جوانان، نزدیک شــدن به کرســی 
نخســت آســیا و جهان را هدف اصلی از برگزاری این رقابت ها 

عنوان کرد.
عباس اورســجی با تأکید بر اینکه جام جهانی جوانان با پیشــنهاد 
ایران در تقویم 20۱۹ فدراســیون جهانی کبدی قرار گرفت، گفت: 
با توجه به نزدیک شــدن به زمــان مصوب برای ایــن رقابت ها، در 
حال نهایی کردن برنامه ها به منظور برگزاری هرچه بهتر مسابقات 
هستیم. به طوری که بتوانیم عاوه بر برگزاری با کیفیت مسابقات و 
داشتن تیمی مدعی، معرف خوبی هم برای کشورمان باشیم. رئیس 
فدراسیون کبدی در این رابطه ادامه داد: نخستین بار است که جام 
جهانی کبدی در رده سنی جوانان برگزار می شود با این حال استقبال 

خوبی از مسابقات شد. 

خانه  تکانی در فدراسیون والیبال
ورزش: دیروز فدراسیون والیبال دســتخوش تغییراتی بود. برخی 
از بازنشسته های این فدراسیون با دســتورعلی فتاحی، سرپرست 
فدراســیون والیبال و با هماهنگی مقامات باالدســتی از کار خود 

برکنار شدند.
گفته می شــود نفراتی همچون غفار درخشنده، مسعود یزدان پناه، 
یونس حســن زاده، ابراهیم فیروزی، فرهاد شــاهمیری و ادیبان از 
جمله نفراتی هســتند که امروز به کار خود در فدراســیون والیبال 

خاتمه دادند.

شانس های طالی پارالمپیک حقوق گرفتند
ورزش: براساس مصوبه ستاد بازی های پارالمپیک 2020 توکیو، 
کمک هزینه ورزشکاران طایی و مربیان آن ها در 6 ماه اول سال 
۹۸ پرداخت شد. هادی رضایی دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک 
با اعام این خبر گفت: همان طور که قبًا و براساس مصوبه ستاد 
بازی ها اعام شده بود برای کادر فنی و ورزشکاران شانس کسب 
طا در بازی های پارالمپیــک 2020 توکیو ۱2 مــاه و مربیان و 
ورزشــکاران شــانس مدال نقره و برنز 6 ماه کمک هزینه در نظر 
گرفته شــده بود که کمک هزینه 6 ماه نخست سال ۹۸ برای ۳0 
نفر از ورزشکاران شــانس طایی و کادر فنی توسط کمیته ملی 

پارالمپیک پرداخت شد.

فرهاد مجیدی را از اول نمی خواستند

پشت پرده انتخاب استیلی 
برای سکانداری تیم ملی امید

من هم سید جالل را 
بازی نمی دادم!

حسینی: مسی نیستم
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فرهنگ و هنر

گزارش خبری

موسیقی

احمدرضا درویش:
منتظر نسخه قانونی »رستاخیز« باشید

احمدرضا  هنــر:  و  فرهنگ 
فیلــم  کارگــردان  درویــش، 
»رستاخیز« ضمن انتقاد مجدد 
از شــرایطی که منجر به انتشار 
نســخه غیرقانونی این فیلم در 
فضای مجازی شد، از عالقه مندان 

خواست منتظر انتشار نسخه قانونی آن باشند.
وی در حاشــیه حضور در برنامه »آی فیلم پالس« از تولیدات شــبکه 
تلویزیونی »آی فیلم« ضمن اشــاره به حواشی انتشار نسخه غیرقانونی 
»رستاخیز« در فضای مجازی بیان کرد: من با انگیزه هایی فراتر از صرف 
فیلم ساختن، همراه با گروهم »رستاخیز« را ساختم. پس طبیعتاً اکران 
نشدن آن یا انتشار غیرقانونی اش دلسردمان نکرده و فکر می کنیم همین 

که قدمی برداشتیم و »رستاخیز« ساخته شد، توفیق بوده است.
وی در عیــن حال تأکید کرد: تنها ناراحتی ما مظلومیت فیلم اســت. 
مدیریت فرهنگی کشــور ما باید برای مســئله ای که فیلم با آن روبه رو 
بود، تدبیری می اندیشــید نه اینکه صورت مسئله را پاک کند. با انتشار 
غیرقانونی فیلم لطمه شدیدی به ما زده شد درحالی که می شد اتفاقات 

بهتری را رقم زد.

کتابیدربارهساخت»رستاخیز«مینویسیم
احمدرضا درویش ادامه داد: ما نه از بودجه بیت المال برای ساختنش مصرف 
کردیم و نه کسی کمکی به ما رساند بلکه خودمان جذب بودجه کردیم و حتی 
خارج از کشور اقداماتی انجام شد. در آینده کتابی در مورد ساخت »رستاخیز« 
می نویسیم و به این آسیب ها دقیق تر اشاره می کنیم. ما حتی برای اکران فیلم 
در خارج از کشور اقداماتی انجام دادیم که متأسفانه پخش غیرقانونی فیلم 
همه چیز را خراب کرد در حالی که می توانست پیامدهای مثبت و ماندگاری 
به بار آورد. ما به عنوان افرادی که براساس باورهای مشخصی دست به ساخت 

فیلمی مثل »رستاخیز« زده ایم، حق نداریم ناامید شویم.
وی در مورد ساخت فیلم جدید و نگرانی از تکرار تجربه »رستاخیز« گفت: 
شــاید از منظر عقالنی کســی که مثل من فیلمش اکران نشده و بعد هم 
اثرش غیرقانونی نمایش داده شود، از ادامه کار بترسد و این احتمال را بدهد 
که ممکن اســت این اتفاق بار دیگر رخ بدهد. بعد از این ماجراها من به این 
نتیجه رسیدم که مدیران ما پای امضا و مجوزشان نمی ایستند و من هم دیگر 
از آن ها مجوز ســاخت فیلم نمی گیرم. این در حالی بود که فیلم ما در مورد 

قله معارف شیعه بود.
کارگردان »کیمیا« اظهار کرد: آنچه برای »رستاخیز« رخ داد، سرقت فرهنگی 
است. من دوست دارم هم کسانی که این فیلم را منتشر کرده اند، هم مسلمانان 
معتقد و شیعیان عرب و غیرعرب بدانند ما به عنوان سازندگان و صاحبان اثر 
راضی نیستیم که فیلم به این صورت منتشر شده و امیدواریم مردم خودشان 
از دیدن فیلم پرهیز کنند و دیگران را هم از تماشای »رستاخیز« در فضای 
مجازی که عملی حرام است، پرهیز دهند. اگر عالقه مندان صبر کنند توسط 
صاحبان فیلم به صورت کامالً قانونی و شرعی فیلم بارگذاری خواهد شد و 

می توانند آن را باکیفیت خوب تماشا کنند.

جهانامروزتشنهدیدنوشنیدنحرفهایماست
کارگردان »رستاخیز« تأکید کرد: جهان واقعاً مشتاق شنیدن حرف های 
برآمده از فرهنگ ماســت. متأسفانه دنیا بیشتر از دریچه سیاست با نام 
کشــور ایران آشناســت. ما برای اینکه بتوانیم حرف هایمان را فراتر از 
سیاست و بحث های سیاسی بیان کنیم، باید از طریق فرهنگ، تاریخ و 
هویتمان سبک زندگی مان را معرفی کنیم و حتماً به امکاناتی نیاز داریم تا 
به مطالبات جواب بدهیم. یکی از راه های مؤثر و شاید تنها راه رسانه است. 
از طریق به کارگیری زبان تصویر و صدا به راحتی می توان با مخاطبان در 
هرجای دنیا ارتباط برقرار کرد و وقتی پیامی از کانال رسانه صادر می شود، 
دیگر محدود به مکان و زمان نیست و در لحظه به کل دنیا می رسد و اثر 

خودش را می گذارد.
وی ادامه داد: با توســعه فناوری های جدیــد در عرصه انتقال پیام، 
اهمیت شــبکه های برون مرزی بیشتر احســاس می شود. در جهان 
اشــباع از اطالعات، ما حتماً باید کرسی فرهنگی خودمان را داشته 
باشیم. صدای ما باید در همه شــبکه ها و الیه های رسانه ای شنیده 
شود. متأســفانه ما در ســینما دچار توهمی عجیب شده ایم و فکر 
می کنیــم حضور جهانــی داریم در حالی که به نظــر من این طور 
نیســت. حتی در پایتخت شهرهای اسالمی هم کسی آنچنان دنبال 
سینمای ایران نیست. در همین مزارشریف که همزبانیم و فرهنگمان 
مشترک است، در بازار فروش فیلم هایشان یک فیلم ایرانی هم دیده 
نمی شــود و بیشــتر دنبال آثار چینی و تایلندی هســتند! در این 
شــرایط نقش شبکه ای چون آی فیلم و سایر شبکه های برون مرزی 
دوچندان احساس می شــود. ابتکار تأسیس شــبکه آی فیلم بسیار 
هوشمندانه بود و باید روز به روز با فرم های تازه با همه محدودیت ها 

به جلو پیش برود.

 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان »سهراب 
بچه ســوم بود. اول برادر بزرگترمان بود، بعد 
من و بعد ســهراب. وقتی به دنیا آمد، دو سالم 
بود و خودم هم کوچک بودم و خیلی چیزها را 
به یاد نمی آورم اما یادم می آید سهراب شیطان 
بود و ما با هم همبازی بودیم. بازی های ما هم 
شــبیه بازی های بچه های دیگر بود. دوزبازی 
می کردیم که روی کاغذ بود. من 6 ساله بودم 
و او چهار ســاله. بعد هم که بزرگ تر شــدیم، 
تخته نــرد بازی می کردیم. ســهراب با وجود 
شیطنت هایش مدرسه رفتن را دوست داشت. 
صبح زود قبل از باز شــدن مدرســه، پشــت 
در بســته نشســته بود منتظر، حتی اگر برف 
آمــده بود یا هر چیز دیگری. درســش خیلی 
خوب بود. ریاضی و نقاشــی را خیلی دوســت 
داشــت. شــاگرد نمونه تنها یک ایراد داشت. 
یکی از معلم هایش گفتــه بود تو همه  چیزت 
خوب اســت و فقط عیبت این است که نقاشی 
می کنی! چون ســهراب ســر کالس نقاشــی 
می کشید. قریحه اش را داشت و سر هر درسی 
مشغول نقاشــی بود.  ذوق شاعری هم خیلی 
زود خودش را نشــان داد. از همان کودکی به 
نقاشی و شعر عالقه مند بود. نخستین شعرش 
را در هشت سالگی گفت؛ زمانی که بیمار شد 

و نتوانست به مدرسه برود:
»ز جمعه تا سه شنبه خفته ناالن/نکردم هیچ یادی 
از دبســتان/ ز درد دل شب و روزم گرفتار/ ندارم 

یک دمی  از درد آرام«
این ها گفته هــای همایون دخت، خواهر بزرگ تر 
ســهراب از برادرش اســت که همزمان با تولد 

سهراب بازخوانی کردیم. 
امروز زادروز سهراب ســپهری است، شاعری 
که در میان عامه مــردم یکی از محبوب ترین 
شــاعران نیمایی اســت.البته ایــن محبوبیت 
مربوط به زمان خودش یعنی دهه 40 و دوران  
قبل انقالب نبود با اینکه اکثر کتاب های مهم 
او همان زمان چاپ شــد اما ســهراب پس از 
انقالب تازه توانســت طرفداران خودش را پیدا 
کند درســت زمانــی که نبود و رفتــه بود به 

»سمت مبهم ادراک مرگ«. 
سهراب که در دوران پرالتهاب دهه  40 که شاعران 
بسیاری به سرودن شــعرهای سیاسی مشغول 
بودند، اعتنایی به سیاست نداشت و همین موضوع 
زمینه انتقادهای بسیار به او شد. سپهری خودش 
متوجه این انتقادها بود. او در نامه ای در این باره، 
نوشــته بود: »من می دانستم که پاسبان ها شاعر 
نیستند. در تاریکی آن قدر مانده ام که از روشنی 

حرف بزنم«.   
اما پس از انقالب بــه خصوص دو دهه 60 و 70 
اقبال به شعر سپهری بیش از زمان حیات او شد. 
به طوری که رفته رفته رســانه ها به نام او توجه 
کردند و شــعرهای او در کتاب مدارس، مجالت، 
رادیــو و تلویزیون آمد و همه ایــن موارد دالیل 

خوبی بود تا او مخاطب خودش را پیدا کند. 
البته گرایش های شــعری دهه های پیشین به 
خصوص دهه 80 و 90 نشــان می دهد دیگر 
از آن »هجوم« به شــعر سپهری خبری نیست 
و تقریبــاً می توان گفت تب ســپهری خواندن 
فروکش کرده و ذائقه مردم تغییر کرده است.    
در گــزارش امروز، همزمان با زادروز این شــاعر 
محبوب به سراغ دو تن از شاعران و کارشناسان 
رفته و میزان اقبال از اشعار سهراب را در چند دهه 

گذشته با هم مقایسه کرده ایم.   

هشتکتابسپهریکناردیوانحافظ
مصطفــی علیپــور در 
ابتــدا می گویــد: توجه 
به ســهراب، به تحوالت 
سیاســی و اجتماعــی 
جامعه برمی گردد که از 
انقالب شــروع می شود 

و به دهه های اخیر می رســد. شعرهای سهراب 
جنبه های زبانی و عرفانــی دارد که در روزگاری 
طرفدار نداشــته اســت؛ چراکه پیش از انقالب 
بحث های روز مسائل سیاسی بود و طبیعی است 
که در چنین شرایطی شــعرهای سهراب دیده 
نشود.  اما در دهه 60 ،جنگ و موضوعات انقالب 
همه چیز را تحت الشعاع خودش قرار داده بود و 
یک فضای ایدئولوژیکی حاکم شده بود که کسی 
سراغ ادبیات غیرسیاسی نمی رفت اما از دهه 70 
بــه بعد جامعه از جنگ و انقالب فاصله می گیرد 
و در آن زمان کســانی که از این اندیشه ها فاصله 
می گیرند به سمت شعرهایی شبیه به شعر سهراب 
می آیند تا از آرامش و رهایی که در اندیشــه ها و 

شعر سهراب بود، بهره مند شوند. 
این شاعر با بیان اینکه در سال های پس از پیروزی 
انقالب ما با یک جامعه عصبانی و سیاســت زده 
روبه رو بودیم، معتقد است: جامعه نیاز به »حضوِر 
پیِچ مالیم« داشت این حس در اشعار ایدئولوژیک 
و سیاسی شاعرانی مانند اخوان، شاملو و نیما پیدا 
نمی شد اما در اشعار سپهری وجود داشت و برای 
همین گرایش سمت اشعار این شاعر در دهه های 

60 و 70 بیشتر شد. 
شــاعر »از گلوی کوچک رود« با بیان اینکه من 
به طور مطلق نمی توانم بگویم تب سهراب خوانی 
فروکــش کرده اســت، توضیح می دهــد: مردم 
شــعرهای سپهری را همچنان می خوانند اما اگر 
مبنای این سنجش، افت فروش »هشت کتاب« 
ســهراب باشــد باید گفت جامعه از کتاب او و 
خریدن آثار او اشباع شده چون در خانه مخاطبان 

شــعر همان طورکه دیوان حافظ هست، هشت 
کتاب سپهری هم پیدا می شود. 

علیپور بــا نقل قولــی از براهنــی در خصوص 
توجه نســل امروز به اشعار ســهراب می گوید: 
شــرایط اجتماعی جهانی امروز، فرصت تأمل در 
خویشتن را از مردم گرفته است. به قول براهنی 
امروز در دنیای آشــفته ای هستیم و شاعر زبان 
آشفتگی هاســت. ذائقه کتابخوان امروز همین را 
می طلبد که شعر ابزار بیان آشفتگی های جهان 
باشد. در این شرایط مردم کتابخوان و شعرخوان 
به دنبال ظهور شــاعران و خواندن اشــعاری اند 
که تصویرگر و تحلیلگر این شــرایط باشد و شعر 
سپهری در حال حاضر پاسخگوی مردمی  که در 

این شرایط زندگی می کنند، نیست.  
این شاعر معتقد اســت: مردم به دنبال خواندن 
اشــعاری هستند که بتوانند خودشان و وضعیت 
جهــان را در آن ها ببینند، ماننــد دهه 50 که 
خواندن اشــعار نیما، اخوان ثالث، شاملو و فروغ 

فرخزاد طرفدار بیشتری داشت. 

تأثیرشفیعیکدکنی
برسلیقهکتابخوانها

علیپور در معرض نقد بودن اشــعار ســپهری را 
یکی دیگــر از دالیلی می داند که ممکن اســت 
بر سلیقه قشــر کتابخوان تأثیر گذاشته باشد و 
آن ها را جهت دهد. وی توضیح می دهد: سپهری 
جزو شــاعرانی بوده که همیشــه در معرض نقد 
صاحبنظران و شــاعران بزرگ بوده است. برخی 
شــاعران نقاشی های او را بیشــتر از شعرهایش 
می پســندند. از نیمه دوم دهه 40 که به عنوان 

شاعر مطرح می شود از میان شاعران فقط فروغ به 
او ارادت داشت آن هم به خاطر تأثیر و تأثراتی که 
بر هم می گذاشتند اما شاعری مثل شاملو  شعر 
او را نمی پذیرفت و همیشه می گفت من نمی توانم 
درک کنم سهراب چگونه این شعرها را می گوید. 
سر آدم های بی گناهی را لب جوب می برند و من 
دو قدم پایین تر بایستم و توصیه کنم که: »آب را 
گل نکنید!« تصورم این بود که یکی مان از مرحله 

پرت بودیم. 
نویسنده »ساختار زبان شعر امروز« با بیان اینکه 
نقد و نظرهــای نظریه پردازانی مانند شــفیعی 
کدکنی هم تأثیر خودش را بر عامه مردم و قشر 
کتابخوان می گذارد، معتقد است: با خواندن این 
نظرهــا در گذر زمان مخاطبان با حقایق شــعر 
سهراب بیش از گذشته آشنا شدند. کدکنی هم 
که مانند نیما شــعر را از منظر ساختار می بیند 
و از ایــن منظر آثار را بررســی می کند و معتقد 
است شعر سپهری ســاختارمند نیست و از این 
منظر منتقد اشــعار او می شود. شفیعی کدکنی 
در مورد شــعر سهراب گفته بود: »شعر او در کل 
زنجیره ای است از مصراع های مستقل که عامل 
وزن، بدون قافیه آن ها را به هم پیوند می دهد و به 
ندرت دارای ساخت شعری )Structure( است 
به همین مناســبت دورترین کس است از نیما و 
اخوان و شــاملو... و به نظرم می توان گفت نوعی 
شعر سبک هندی جدید است که مجازهای زبانی 
بیش ترین سهم را در ایجاد آن دارند. سپهری تمام 
عمرش بیش از آنکه صرف شعر گفتن شود، صرف 
کوشیدن در راه رسیدن به سبک شعری شد و با 
»صدای پای آب« به سبک شعری موفقی رسید 
و همان سبک در »ما هیچ ما نگاه« بالی جان او 
شد و مشتش را در برابر خواننده هوشیار باز کرد«.

    
تأثیرفضایمجازیرادستکمنگیریم

مریم جعفری آذرمانی معتقد است: فضای مجازی 
در دیده شــدن و یا دیده نشــدن اشعار شاعران 
تأثیر خودش را دارد. وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا در ســال های اخیر تب »سپهری خوانی« 

فروکش کرده، می گوید: در صفحات شاعران غیر 
از شعرهای خودشان، گاهی به دالیل مختلف از 
جمله عاشــقانه یا شخصی یا به اقتضای اتفاقات 
اجتماعی و سیاسی شــعرهایی از شاعران دیگر 
نشر داده می شــود. مثالً یکی از شاعرانی که در 
ســال های اخیر شعرش در فضای مجازی بسیار 
استقبال می شود و تقریباً روزی نیست که بیتی 
یا شعری از او در فضاهای مجازی نبینیم یا از او 
صحبتی نشود، حسین منزوی است. منزوی در 
شعرش هم عاشــقانه فراوان دارد و هم غزل های 
متعددی در مضمون هــای اجتماعی و اعتراضی 
دارد که اشعارش بین کاربران به اشتراک گذاشته 
می شود اما مثالً شعر سهراب شاید چندان بیانگر 
احساسات اجتماعی- سیاسی خاصی نباشد، اما 
ممکن است اتفاقی بیفتد که همان اشعار سهراب 
بیانگر احساســات خاصی بشود و شعرش باز هم 

مورد اقبال قرار بگیرد.  
مریم جعفــری آذرمانی 
با بیان اینکــه در حال 
حاضر شعرها بر حسب 
)چه  روزمره  احساسات 
اجتماعی(  چه  شخصی 
در فضای مجازی نشــر 

داده می شوند، معتقد است: امروزه  اقبال به سمت 
نشر اشعار شاعرانی ا ست که از تریبون های رسمی 
 و نهادهای رســمی  کمتر تبلیغ شــده اند چون 
رسانه های رسمی  موجب شده اند مرزهای مختلفی 
میان شاعران به وجود آید مثالً شاید شاعری مثل 
قیصرامین پور بین مردم اقبال داشــته باشد و یا 
حتی خود من شعرش را دوست داشته باشم اما 
مطمئنم از تریبون های رسمی  در حال نشر است 
اما اشــعار منزوی در نشر و تبلیغ خیلی کمتر از 
شاعرانی که در درجه شاعری از او پایین ترهستند 
تبلیغ و نشر شده است، شاید این مسائل موجب 
می شود شاعران از تریبون های شخصی خودشان 
بیشتر شعرهای منزوی را نشر دهند تا فرضاً قیصر 
امین پور را. درباره شعر سهراب باید گفت شعر او 
در زمان هایی خیلی تبلیغ شد به طوری که مردم 
اشعارش را از بر می خوانند. در زمان هایی شعرش 
آن قدر بین مردم خوانده شده که مثالً »آب را گل 
نکنیم« تبدیل به مثل شده است در این شرایط 
جامعه نیازی نمی بیند اشعار او را در فضای مجازی 

منتشر کند. 
جعفــری آذرمانی ادامه می دهد: ســهراب با هر 
شــاعری متفاوت اســت. او آن قــدر میان مردم 
حضور دارد که شاید نیاز نیست نامی  از او آورده 
شود. این ها شاید چندان ربطی به درجه شعری 
این شاعر ندارد بلکه در پی واقعیتی است که در 

دهه های پیشین اتفاق افتاده است.   
شــاعر »ضربان« با بیان اینکه شــعر سهراب با 
همه پیچیدگی هایش، همه فهم است، می گوید: 
صرفاً با تبلیغ نمی توان شــعری را مردمی  کرد، 
شعر باید مایه هایی داشته باشد تا مردمی  شود 
و شعر سهراب این مایه ها را داشت. اما به نظرم 
این قدر از شعر او گفته شده که جامعه در مورد 
شــعر او به اشباع رسیده اســت . چه بسا فرضاً 
اتفاقی بیفتد و مثاًل نهادهــای فرهنگی به هر 
دلیلی شــعر او را ممنــوع بدانند، حتماً موجی 
ایجاد خواهد شــد که فضای مجازی و به ویژه 
اینســتاگرام )که فعاًل رسانه اصلی و اولیه شعر 
است(، دوباره به سمت تبلیغ و نشر شعر سهراب 

هم برود.

برش

متفاوت  شاعری  هر  با  سهراب 
مردم  میان  آن قدر  او  است. 
حضور دارد که شاید نیاز نیست 

نامی  از او آورده شود

افشین هاشمی، کارگردان فیلم»صدای آهسته« در مشهد:

ترسی از تئاتری بودن فیلمم ندارم
نشست نقد وبررسی فیلم »صدای آهسته« در گروه 

هنر وتجربه در پردیس هویزه مشهد برگزار شد.
افشین هاشمی درابتدای نشست درباره انتخاب سوژه و فرم 
خاص نخســتین فیلم مستقلش )صدای آهسته( گفت: من 
خیلی دوســت دارم زبان ، ژانرو فرم های مختلف را در تئاتر و 
سینما با همه تفاوت و تنوعشان تجربه کنم و برایم این موضوع 
بیشتر اهمیت دارد که در حال حاضر به شخصه کدام سوژه و 
فرم را دوست دارم کار کنم و حرف بزنم، خیلی به اینکه گیشه 

چه چیزی می خواهد و می طلبد برایم تعیین کننده نیست.
وی با اشــاره به ساخت فیلم های »خســته نباشید«،»گذر 
موقت« و»خاله قورباغه« در مقام کارگردان افزود: در تئاتر به 
دلیل اینکه امکان تجربه کمی راحت تر از سینماست، توانستم 
نمایش تاریخی ، کمدی و ســنتی را تجربه کنم حال برای 
من اتفاق خوشــحال کننده ای است که در سینما نیز بتوانم 
این مســیر را دنبال  کنم. تالش من یافتن زبان های مختلف 
بیانی برای قصه های متفاوت و ارائه آن هاســت به شکلی که 
مخاطب آن ها را دوست داشــته باشد و امیدوارم این تالش 

به نتیجه برسد.
این بازیگر و کارگردان سینما درباره اینکه چرا در نخستین کار 
مستقلش ریسک ساخت فیلمی با فرم و میزانسن های خاص 
را انجام داده، گفت: صدای آهسته از این جهت یک کار تجربی 
است که فیلمساز می داند فیلم مشابهی برای الگو گرفتن ندارد 
تا براســاس آن حرکت کند. موفقیت یا عدم موفقیت چنین 
فیلم هایی نامعلوم است و ممکن است با مخاطب ارتباط برقرار 
کند که خوشبختانه »صدای آهسته« از این دست آثار است و 

البته ممکن است برقرار نکند که آن وقت باید راه های دیگر را 
جست وجو یا راه رفته را اصالح کرد.

تأثیرفضایمجازیرادستکمنگیریم
در ادامه این نشســت حبیب قاآنی، مجری و منتقد برنامه با 
اشــاره به اینکه فیلم اقتباس از نمایش نامه »صدای آهسته« 
 محمدرضایی راد است و همین موضوع فضای فیلم را تئاتری 
نموده و مخاطب را ســردرگم در دیدن ســینما و تئاتر قرار 
داده اســت. وی از هاشمی سؤال نمود که ایشان توضیح داد: 
من ۲5 ســاله  در عرصه نمایش حضور دارم و مسلماً همه از 

آنچه دارند مانند گنجی استفاده  می کنند پس چرا من نکنم. 
من درکارگردانی این فیلم از فرم، قصه، میزانسن و تئاتر وام 
 می گیــرم، مثالً مونولوگ های رو بــه دوربین که بدون کات 
خوردن  می آید را از تئاتر وام گرفتم. ترسی هم از متهم شدن 
به تئاتری بودن ندارم. چنانکه شاید مخاطبانی که این پیشینه 
را نمی داننــد، فیلم را راحت  می بیننــد و با آن ارتباط برقرار 
 می کنند اما شاید مخاطبی که  می داند، بگوید تئاتری است. 
در صورتی که فیلم هایی سراغ دارم که خیلی تئاتری هستند.

هاشــمی در خصوص اینکه چرا لوکیشــن خارج از کشور را 
برای ساخت فیلمش انتخاب کرد در حالی که فیلم و موضوع 

قابلیت کار در کشــور را هم داشــت، گفت: من نمایش نامه 
دوست خوبم آقای رضایی راد را خوانده بودم و همیشه منتظر 
شــرایطی بودم که بتوانم آن را در مدیوم تصویری کار کنم و 
این اتفاق زمانی که در ســفر بودم برایم مهیا شد. لوکیشن 
خارج از کشور از این حیث که برای من امکان نمایش برخی 
صحنه هــا را ایجاد می کرد خوب بود وگرنه من از ابتدا تالش 
کردم هیچ خط قرمزی را عبور نکنم تا فیلم توسط هموطنانم 
دیده شــود و در نتیجه با توجه به شرایط و امکاناِت موجود 
برای من جهِت ارائه  اثر، ترجیح دادم قوانینی که به فیلم لطمه 
نمی زند را رعایت کنم تا فیلم در ایران هم به نمایش دربیاید. 
از طرِف دیگر من دوســت دارم همچنان در این کشــور کار 
کنم پس طبیعی است که قوانین را چه دوست داشته باشم 
چه نداشته باشــم باید رعایت کنم تا این فعالیت ادامه پیدا 
کند ولی قطعاً ساخت این فیلم در ایران با تفاوت هایی مواجه 
می شد. من برای تبدیل مرد به زن نیاز به نمایش شمایل زنانه 
داشتم. این چیزی است که در ایران با بازیگر ایرانی و مسلمان 
غیرممکن بود، با اینکه شمایل زنانه ای که مدنظر داشتم در 

حد نشان دادن موی سر بود و نه چیز دیگر.
هاشــمی درباره اینکه اگر گروه هنرو تجربه نبود چه اتفاقی 
برای فیلمش رخ می داد ، گفت: اگر گروه هنر و تجربه نبود این 
فیلم هیچ گاه رنگ پرده سینما را نمی دید و احتماالً به تعداد 
اندکی نمایش فیلم بســنده می شد. این فیلم برای مخاطب 
گسترده ساخته نشده و بیشتر مخاطبی را می طلبد که خارج 
از فضای تفریحی سینما عالقه مند به دیدن فیلم های خاص 

و تجربه گراست.

 فرهنگ و هنر/ جبار آذین فیلم های »سال دوم 
دانشکده من« ساخته رسول صدرعاملی، »درخونگاه« 
به کارگردانی سیاووش اسعدی و »پیلوت« کارابراهیم 
ابراهیمیان هم در کنار دیگر فیلم های این روزهای در 

حال اکران، جای گرفتند.
»درخونگاه« یک فیلم تجربی ـ اجتماعی است که با 
نگاهی شیفته و وامدارانه به نگرش ها، فیلم ها و سینمای 
مسعود کیمیایی، مقلدانه و ناپخته و فیلم فارسی گونه 
از کوچه هــا و گذرهای آشــنای اجتماعی و تاریخی 
می گــذرد تا واگویــه دردها و رنج هــا، مردانگی ها و 
ناجوانمردی ها و کوشش های ناکام »رضا«های جامعه 

و فرهنگ و زندگی و آرزوهای آن ها باشد. »درخونگاه« 
گرچه در پیوستن به فیلم و سینمای سرپای اجتماعی 
فاصله دارد اما به دلیل بازی های متوسط بازیگرانش 

و فیلم برداری حساب شده، فیلمی قابل تأمل است.
»پیلوت« ســومین اثر کارگردان آن و از نظرساختار 
سینمایی و پردازش هنری و داستانی، فیلمی متوسط 
و در کارنامه ابراهیمیان فیلمی قابل قبول است. فیلم 
اجتماعــی »پیلوت« امتیازهایی چــون موضوع های 
ملموس، توجه به فرهنگ و مناسبات زندگی بومی و 
ایرانی، فیلم نامه فکر شده و کارگردانی به نسبت جمع 

و جور دارد.

فیلم اجتماعی صدرعاملی از منظــر نگاه، موضوع و 
پرداخت داســتانی و هنری در ادامه سه گانه او؛ »من 
ترانه پانزده سال دارم«، »دختری با کفش های کتانی« 
و »دیشب باباتو دیدم آیدا« قرار دارد. او در این فیلم، 
تماشاگر را همراه دو دختر دانشجو وارد فرازوفرودهای 
زندگی، مســائل، نیازها و خواســته های آن ها کرده 
و به گشــت و گذاری تلخ و شــیرین در جامعه امروز 
ایران می برد. فیلم »ســال دوم دانشکده من« با آنکه 
از فیلم نامه و کارگردانی سنجیده برخوردار است، ولی 
به قوت دیگر آثار پرویز شــهبازی و رسول صدرعاملی 
نیست. کمای شخصیت اصلی فیلم صدرعاملی، پیله ای 

است برای ماندن یا پرواز پروانه ای که زندگی شخصی 
و اجتماعی او در جامعه مانند این شخصیت در کما و 

خواب و بیداری است.

 »درخونگاه« 
تقلیدی وامدارانه از 
سینمای »کیمیایی«

تازه های اکران

سینما

در سالروز تولد شاعر از کارشناسان پرسیدیم

آیامردمدیگر»سهراب«نمیخوانند؟

یک جایزه بین المللی برای علیرضا قربانی
صدای  با  »رؤیــا«  قطعه  مهر: 
علیرضــا قربانــی و همراهــی 
سوالنژ مردینیان به آهنگسازی 
احسان مطوری برنده مدال برنز 
 Global Music Awards
شد. این اثر که از پروژه »صداها 

و پل ها«مرداد امسال منتشر شده بود مورد توجه مخاطبان موسیقی در 
کشورهای مختلف قرار گرفت.

جایزه Global Music Awards به صورت فصلی برگزار می شــود و 
فقط موزیســین هایی در آن می توانند شرکت داشته باشند که مستقل 
باشــند و آثارشان با لیبل کمپانی خاصی به انتشار نرسیده باشد. در هر 
فصل این رویداد ســه مدال طال و نقره و برنز به برگزیدگان بخش های 
مختلف اهدا می شــود و یک جایزه ساالنه هم وجود دارد. این در حالی 
اســت که هنرمندان و آثاری که در طول هر فصل برنده مدال می شوند، 

شانس حضور در رقابت جایزه ساالنه را هم خواهند داشت.
برگزارکننده این رویداد هم سازمانی به همین نام است که یکی از جوایز 
معتبر موسیقی در آمریکای شمالی محسوب می شود. چارلز دنلر و آرتور 

فیلیپی نیز از جمله داوران معروف این رویداد موسیقی هستند.
قطعه »رؤیا« تابستان امسال و همزمان با کنسرت های »با من بخوان« 
با صدای علیرضا قربانی منتشــر شــد. این پروژه قرار است در قالب تور 
سراســری »با من بخوان« پاییز و زمستان امسال در شهرهای مختلف 

ایران برگزار شود.
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