
ارتش انقالبی
پس از اینکه خبر ترک تحصیل تعدادی 
از دانش آموزان »عنافچه« به علت نبود 
پل برای رســیدن به مدرسه در فضای 
مجازی منتشر شد، مهندسان ارتش، به 
دســتور فرمانده کل این نهاد در کمتر 
از چهار روز برای این روستای سیل زده 
خوزســتان پل شناور ساختند. کاربران 
هم به همین بهانه هشتگ #ارتش_انقالبی را در توییتر داغ کردند. یکی 
از کاربران نوشته است: »معلوم نیست بودجه ها کجا خرج می شه که پول 
به ســاخت یک پل ساده نمی رسه و ارتش باید با تالش شبانه روزی برای 

مردم روستایی پل بسازه«.

بهشت همین جاست
مــژده لواســانی همزمــان با ســالروز 
بزرگداشت حافظ در صفحه اینستاگرامش 
نوشت:»حافظیه همیشه جاییه برای من 
که مي تونم اونجا دل ســبک کنم... مزار 
حافظ و درخت هــای رؤیایی نارنج و آواِز 
پرندگان... به این فکر مي کنی، بهشت البد 
همچین آرامش و خیــال و خاطره ای را 
کنار هم دارد! بیستمین روز از پاییز، همیشه به نام حضرت حافظ گره خورده، 
حافظ که کنار ما ایرانی ها بوده و هست و خواهد بود. زنهار تا توانی اهل نظر 
میازار/دنیا وفا ندارد  ای نور هر دو دیده/تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت/

روزی کرشمه ای کن  ای یار برگزیده«.

خدمتگزار خواهیم بود
پرویز فتــاح، رئیس بنیاد مســتضعفان 
درباره خدمت رسانی به زائران عتبات در 
مرزها، در صفحه توییترش نوشت: »بنیاد 
مستضعفان خدمتگزار زائران اربعین است. 
15 میلیون آب، آبمیوه و شیر از تولیدات 
گروه بنیاد مهیا و درحال ارسال است. با 
توجه به خیل زائران با هماهنگی ســتاد 
اربعین و استانداران مرزی دستور توزیع فوری 3 میلیون آب برای رفع کمبود 

را دادم. تا پایان بازگشت زائران خدمتگزارشان خواهیم بود«.

مثل »َمسی« نباشید!
در حاشــیه بــازی ایــران و کامبــوج 
و حضــور زنان در ورزشــگاه، مســیح 
علینــژاد با انتشــار تصویــری از میان 
تماشاگران در توییترش نوشت: »هجوم 
نیروی انتظامی به دختری که نوشــته 
»دخترآبی« رو باالی ســر بــرده بود. 
بین دو نیمه مأموران این تماشــاگر را 
بازداشــت کردند«. حاال یکی از فعاالن فضای مجازی که به عنوان هوادار 
در ورزشــگاه حضور داشته، در تکذیب این خبر نوشته است:»تمام مدت 
بازی »همیاران هوادار« مؤدب، با شخصیت و مهربان برخورد کردند. گلم، 
خانم، خواهر و لطفاً، واژه های اســتفاده شــده از طرف آن ها بود. در اون 
صحنه هم فقط خواســتند پالکارد رو بگیرند. دختر بازداشت نشد. مثل 

َمسی علینژاد نباشید«.

تصور  برخالف  کاپیتوالسیون  تربت زاده   محمد   
خیلی هایمان ریشه انگلیسی ندارد و یک کلمه »التین« 
یا  معنای »عهدنامه«  در  است که در گذشته های دور 
تا  اما  اروپا  حقوقدان های  می شده.  استفاده  »قرارداد« 
عهدنامه های  برای  واژه  این  از  پیش  همین چند سده 
یکطرفه بین دولت ها و امتیازهای ویژه اتباِع قدرت های 

اروپایی در سرزمین های غیراروپایی استفاده می کردند.
از آنجایــی که اســتعمارگران پیــر این روزهــا بند و 
بساطشــان را از کشــورهای آفریقایی و آسیایی جمع 
کرده و شــیوه اســتعمار را به نوع غیرمســتقیم تغییر 
داده اند »کاپیتوالسیون« در دنیای امروز آنچنان که باید 
و شــاید معنا نمی دهد، اما اگــر معنای چند دهه پیش 
»کاپیتوالسیون« را همان معنای امروزی اش بدانیم، طبق 
تعاریف حقوقی باید گفت کاپیتوالسیون عبارت است از 
اعطای حق قضاوت کنســولی و مصونیت های قضایی به 

اتباع یک کشور بیگانه.

پرچمروسیهبربامخانهها
ســابقه کاپیتوالســیون در ایران برمی گردد به عهدنامه 
ترکمانچــای. طبق بند هفتم تا نهم ایــن قرارداد، حتی 
دولتمردان ایرانی هم اجازه نداشتند به ساختمان هایی که 
مالکیت آن در اختیار اتباع روسیه بود، وارد شوند مگر با 
مجوز ســفارت این کشور. عالوه بر این، تمام اتباع روس 
در ایران از نظر حقوقی، مشــمول قانون قضایی روسیه 
می شــدند. هرچند در آن دوران اعطــای چنین حق و 
حقوقی به دیپلمات های ابرقدرت ها مرسوم بود اما تقریباً 
ایران نخستین کشوری بود که حق کاپیتوالسیون را به 
مردم روســیه هم اعطا کرد! آن روزها اتباع روس چنان 
کبکبه و دبدبه ای در کشورمان داشتند که حتی پادشاه 
ایران هم جرئت نداشت به کارشان سرک بکشد. طوری 
که هروقت تهران شلوغ می شد یا گروهی از اوباش به یک 
محله هجوم می بردند، خیلی ها پرچم روسیه را روی بام 
خانه شان علم می کردند تا کسی جرئت نکند به خانه شان 
نگاه چپ بیندازد. حتی در گیرودار مشروطه و زمانی که 
محمدعلی شــاه از سلطنت خلع شد هم سفارت روسیه 
امن ترین نقطه ایران بود که هنوز هیچ کس جرئت نداشت 

به آن تعدی کند.

انگلیس،آمریکا،فرانسهو...
»معاهده پاریس« که پس از شکست ناصرالدین شاه در 
جنگ هرات در سال 1856 بین ایران و انگلستان بسته شد، 
دومین قرارداد در تاریخ کشورمان بود که به اتباع یک کشور 
بیگانه حق کاپیتوالسیون اعطا می کرد. حقوقی که طبق 
این پیمان به اتباع انگلیسی اعطا شد مو به موی حقوقی 
بود که اتباع روســیه در کشورمان از آن برخوردار بودند. 
طبق اسناد تاریخی، دولت کشورمان آنچنان هم از اعطای 
این حق ناراضی نبوده، چون وزارت امور خارجه در نامه ای 
به »روبرت هانری کالیــو« وزیر مختار وقت انگلیس در 
تهران، به دولت انگلیس اطمینان داده که کاپیتوالسیون 
با جدیت اجرا می شود و هیچ چیز نمی تواند مانع آزادی 
دیپلمات های انگلیسی در ایران شود. وزارت خارجه ایران 
در همان روز در نامه دیگری وزیر مختار انگلســتان را از 
آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای آن کشور هم مطمئن 
کرده است. بعدها مشابه همین نامه ها برای سفارت آمریکا 
و وزیــر مختار آلمان در تهران ارســال شــد. در مراحل 
بعد هم، پیمان های جداگانــه دیگری باهدف مصونیت 
دیپلمات ها و فرستادگان رسمی کشورها با فرانسه، سوئد، 

دانمارک و سایر کشــورهای مقتدر آن روز اروپا به امضا 
رســید تا تقریباً دیپلمات های تمام ابرقدرت های درجه 
یک، دو و ســه غربی در کشورمان از حق کاپیتوالسیون 

برخوردار باشند.

التفرقبیناحدًامنالملل
»در این موقع که تشکیالت جدید عدلیه شروع می شود 
الزم می دانم اراده خود را در باب الغای کاپیتوالسیون که 
اهمیت آن از دیدگاه حفظ شئون و حقوق مملکت دارای 
کمال اهمیت است خاطرنشان هیئت دولت نمایم که از 
طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم گردد. بنابراین 
جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود 

را فراهم سازد«.
نوشته باال بخشــی از دستور »رضاخان« است که ششم 
اردیبهشت 13۰6، هنگام دیدارش با قضات جدید دستگاه 
قضایی کشور، خطاب به رئیس الوزرای وقت میرزا حسن 

مستوفی یا همان مستوفی الممالک صادر شد. 
آن سال ها تب ملی گرایی رضاشاه حسابی باال گرفته بود و 
پادشاه ایران قصد داشت با تغییر سیستم قضایی کشور 
و تقلید از روی قانون اساســی فرانســه، به قول خودش 
یک مملکت سرتاپا سکوالر بســازد و دست اجنبی را از 
ســر مردم ایران کوتاه کند. به همین خاطر اولین گامی 
که پس از تغییر در سیستم قضایی کشور برداشت، یک 
اقدام تبلیغی و نمایشی برای لغو تمام امتیازهای ویژه اتباع 

خارجی در کشور بود.
پــس از صدور فرمان رضاخان، کفیل وزارت امور خارجه 
وقت، موضوع را به اطالع وزرای مختار دولت های خارجی 
رســاند. یک سال بعد یعنی روز بیســتم اردیبهشت ماه 
13۰۷، رئیس الوزرای وقت، مهدی قلی هدایت در مجلس 
حاضر شــد و الغای کاپیتوالسیون را رســماً اعالم کرد. 
هدایت در بخشــی از صحبت های معروفش گفت:»من 
افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای 
ملی برســانم، التفرق بین احداً من الملل، همه در تحت 

یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند شد«.

مهرماه43
بعضی از تاریخ نگارها می گویند کاپیتوالسیون در دوران 
رضاشاه به صورت قانون نانوشته همچنان اجرا می شد اما 
روی کاغذ، به مدت حدود 36 سال هیچ امتیازی به اتباع 
بیگانه داده نشد تا اینکه رئیس جمهور آمریکا در تیرماه 
1343، اعطای کمک های نظامی به کشورمان را منوط به 
وضع مقررات قضایی خاص و اعطای مصونیت  به نظامیان 
و دیپلمات های آمریکایی در ایران کرد. بالفاصله پس از این 
درخواست، الیحه مصونیت قضایی آمریکایی ها در مجلس 
سنا مطرح شد. در سوم مرداد 1343 مجلس سنا جلسه 
فوق العاده اي تشکیل داد تا این الیحه جنجالی را بررسی 
کند. این جلســه تا نیمه شــب ادامه پیدا کرد و باالخره 
در بامداد چهارم مرداد 43 این الیحه توسط اعضای سنا 
تصویب شد. الیحه چند روز بعد توسط حسن علی منصور 
به مجلس شــورای ملی برده شد و باالخره پس از چند 
هفته کشمکش ساعت 5 بعد ازظهر 21 مهر 1343 با ۷4 
رأي موافق در مقابل 61 رأي مخالف به تصویب رســید.

سابقهنداشت
هــواداران ایــن الیحه هنــوز هم معتقدنــد قانونی که 
نمایندگان مجلس در 21 مهر به تصویب رســاندند، در 
چارچوب »قرارداد وین« بوده و هیچ جوره نمی شود نامش 

را کاپیتوالسیون گذاشت.
قرارداد وین سندی بود درباره روابط سیاسی میان دولت ها 
که در فروردین 4۰ به تصویب تعداد زیادی از کشورها از 
جمله ایران رســیده بود و حتی ســازمان ملل هم آن را 
به رسمیت می شناخت. کنوانسیون وین که امروزه مورد 
توافق تقریباً تمام کشورهای جهان است، برای سفیران 
و مأموران کنسولی در کشورهای خارجی مصونیت هایی 
را قائل می شود. مدافعان تصویب قانون کاپیتوالسیون در 
دوران محمدرضا شــاه هم با تکیه بر همین ســند، ادعا 
می کنند قانونی که نمایندگان به تصویب رســانده اند در 
واقع مهر تأییدی بــوده بر امضای احمد متین دفتری - 

نماینده مختار دولت ایران در وین- بر پای قرارداد وین.
اما حتی بنا بر گفته تاریخ نگارها و حقوقدان های آمریکایی، 
مصونیتی که ایــران به اتباع آمریکایی داده بود، زمین تا 
آسمان با مصونیت های دیپلماتیک تفاوت داشت. جیمزبیل 
در کتاب »عقاب و شیر« دراین باره نوشته است: »برخالف 
قرارداد کاپیتوالسیون که بیشتر دربرگیرنده نظامیاني بود 
که در آن سوی دریاها خدمت مي کردند؛ در تنظیم نوع 
ایراني آن به طور استثنایي به ایاالت متحده آمریکا اجازه 
داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان 
)حتي غیرنظامي( تنها از حوزه قضایي خود استفاده کنند، 
ولو اینکه افراد مسئول در آمریکا نخواهند این کار را انجام 
دهند... این شکل از قرارداد که بین ایران و آمریکا منعقد 
شده بود به اســتثناي مواردي از آن در آلمان غربي، در 
هیچ یک از کشورهاي دیگر سابقه نداشت و به خصوص به 
لحاظ کاربرد،  بسیار گسترده مي نمود، زیرا هرگونه نظارت 
قانوني ایرانیان را بر گروه هاي آمریکایي مستقر در ایران 
که دائم نیز روبه فزوني بود،  بي اثر و خنثي مي کرد و این 
مي توانست به خویشان و بستگان آن ها نیز بسط یابد...«.

...لغوشد
»انــا هلل و انا الیــه راجعون. من تأثرات قلبــي خودم را 
نمي توانــم اظهار کنم، اگر یک آشــپز آمریکایي، مرجع 
تقلید شما را وسط بازار ترور کند... دادگاه هاي ایران حق 
محاکمه ندارند... اگر شاه ایران یک سگ آمریکایي را زیر 

بگیرد بازخواست خواهد شد...«.
سخنرانی معروف امام)ره( در چهارم آبان ماه همان سال 
هرچند مقدمات تبعید ایشان به ترکیه را فراهم کرد اما 
آغاز موج مبارزات مردمی علیه حق کاپیتوالسیون برای 
اتباع آمریکایی را هم ســبب شد. نشان به آن نشان که 
جمله تاریخِی »من به جرم دفاع از استقالل وطنم تبعید 
مي شوم« که امام آن را پیش از سوار شدن به هواپیما بیان 
کردند، روی بسیاری از  اعالمیه ها و شب نامه ها نقش بست. 
در عرض چند روز اعتراض های مردمی آن قدر باال گرفت 
که یکی از معترضان به نام محمد بخارایی، حســنعلی 
منصور نخســت وزیر وقت را ترور کــرد. با وجود این اما  
آمریکایی ها آن قدر ســفت و سخت به دنبال حفظ حق 
کاپیتوالســیون بودند که خون نخست وزیر ایران و ده ها 
معترض هم نتوانست مانعشان شود. بعدها و سه ماه پس 
از پیروزی انقالب اسالمی الیحه کاپیتوالسیون با تصویب 
شــوراي انقالب و دولت موقت، رسماً لغو شد. در بیانیه 
وزارت خارجه کشــورمان آمده بود: »به پیشنهاد هیئت 
وزیران دولت موقت جمهوري اســالمي ایران و تصویب 
شوراي انقالب اسالمي ، قانون و مصوب 21 مهرماه 1343 
راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي آمریکا در ایران 
از مصونیت ها و معافیت هاي قرارداد وین )کاپیتوالسیون ( 

از تاریخ 58/2/23 لغو شد«.

برای بازنشستگی عجله نکنید!

قدس زندگی: اگر یک کارمند یا کارگر بازنشسته در سن مثالً 6۰ سالگی به شما 
بگوید »بازنشسته نشو!« خیلی چیز عجیبی نیست. اما دانشمندی که دارد به 1۰۰ 
سالگی می رسد و با توجه به زندگی و سن و سال های امروزی اآلن باید روی تخت 
بیمارستان یا توی رختخوابش باشد، وقتی به شما چنین توصیه ای  می کند، ماجرا 
خیلی جالب می شــود. پروفسور »جان. بی. گودیناف« همین چند روز پیش در 
سن 9۷ سالگی برنده جایزه نوبل شیمی شد. مدیر بخش رسانه ای آکادمی نوبل 
گفت و گویی تلفنی را با این دانشمند انجام داده که در ادامه بخش هایی از آن را به 
نقل از »ایسنا« می آوریم: »جان.بی. گودیناف در سال 1922 میالی در آلمان متولد 
شد... او که کهنسال ترین برنده جایزه نوبل است، به توسعه باتری های لیتیوم-یونی 
کمک بسیاری کرده  و به همین دلیل هم نوبل شیمی را از آن خود کرده است... 

- جناب پروفسور از بردن این جایزه در سن 9۷ سالگی چه احساسی دارید؟
احساسی خوب... البته من بیشتر به خاطر اینکه تونستم تا این سن و سال زندگی 

کنم باید خوشحال باشم!
- رمز موفقیت شما برای یک زندگی طوالنی علمی چیست؟

من فقط می گم که زود بازنشسته نشین!
- جایزه شما مربوط به تالش هایتان از آغاز دهه 8۰ میالدی است، اما کار و تالش 

شما همچنان ادامه دارد... این طور نیست؟
خب... ما در حال کار روی چگونگی توسعه یک پلیمر هستیم که حاوی یک مایع 

فسادناپذیر باشه...
- از اینکه این روزها همه مردم دارند از باتری هایی که شما به توسعه آن ها کمک 
کرده اید استفاده می کنند، چه حســی دارید؟بذارید دوباره بگم...از این فناوری 
می شود به شکل خوب یا بد استفاده کرد. حاال اگه از اون به خوبی استفاده بشه، 
من خوشحال خواهم بود... اگه از اون به شکل بدی استفاده بشه، من احساس بدی 
نسبت به اون خواهم داشت. اما این رسم زندگیه... فناوری از نظر اخالقی خنثی 

است. نحوه استفاده ما از فناوری همه چیز رو تعیین می کنه«.

 مجازآباد
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ورزش
174 روز کار، صفر ریال دستمزد!

 از ویلموتس شکیبا 
تا کی روش شاکی

جام جهانی والیبال

 نبرد با سامورایی ها 
در هیروشیما

 بررسی جایگاه نقد ادبی در مطبوعات امروز در گفت وگو با پوریا گل محمدی 

»نقد ادبی« در بوته نقد

نبایدهای هشت گانه
قدس زندگی: اگر ســر و گوشتان از توصیه های ایمنی، بهداشتی و... هرساله 
درباره پیاده روی اربعین پُر است، توصیه های متفاوتی را که در زیر می آید بخوانید.

»فارس« برخالف روال مرسوم، روز گذشته مطلبی را منتشر کرده که در آن به 
شما یادآوری می کند در میان همه کارهایی که در پیاده روی اربعین باید بکنید، 
چه کارهایی را اصالً انجام ندهید: »1- حوصله داشته باشید. امسال حجم زائران 
به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و این موضوع سبب ازدحام بیشتری در 
طول مسیر می شود... عجله در رفت و آمد، هل دادن، اجتماع بی دلیل، اعتراض 
به بازرسی بدنی و... ممکن است تصویر غلطی از فرهنگ مردم ایران در ذهن 
میزبانان عراقی ایجاد  کند. 2- صرفه جویی در آب یادتان نرود. وقتی در میان راه 
برای استراحت به موکب ها یا خانه عراقی ها می روید یادتان باشد زیرساخت های 
عمرانی کشــور عراق نسبت به ایران متفاوت است. در کشور عراق بسیاری از 
روســتاهای بین راه از نجف تا کربال آب لوله کشــی ندارند و در خانه ها از آب 
منبع برای شست و شــو و حمام استفاده می شــود. پس اگر در موکب یا خانه 
عراقی ها ماندید در اســتفاده از آب زیاده روی نکنید. 3- خانم ها روز اربعین به 
خاطر ازدحام به حرم نروند.4- جمع دوستانه یا خانوادگی، لذت سفر اربعین را 
دوچندان می کند، اما خدای ناکرده با شوخی های سخیفی که توهین به مسائل 
فرهنگی و زبان عربی محســوب می شــود، ارزش معنوی این سفر را کاهش 
ندهید. در ضمن خیلی از عراقی ها زبان فارسی را بلدند، پس بیشتر حواستان 
را جمع کنید.5 - میزبانان عراقی تالش می کنند و همیشه بهترین غذای مورد 
نظر خودشان را برای پذیرایی از شما آماده می کنند. اما ممکن است شما آن 
غذا را دوســت نداشته باشــید. مبادا رفتاری از خودتان نشان دهید که باعث 
دلگیری میزبان عراقی شــود. احترام و قدردانی را فراموش نکنید.6- پرتوقع 
نباشید! همه موکب داران ایرانی و عراقی برای آسایش شما تالش می کنند اما 
ممکن اســت گاهی کمبود و تنگنایی وجود داشته باشد. شما در سفر عشق 
هستید و باید همه این کمبودها را به جان بخرید. مبادا با موکب داران ترشرویی 
کنید. ۷- دور زدن قانون کشور عراق هم ممنوع! مثالً اگر بردن گوشی موبایل 
به جایی ممنوع است، چه اصراری دارید که آن را در غرفه امانات نگذارید، زیر 
لباستان پنهان کنید و با خودتان به داخل ببرید! 8- آخرین نکته هم »زباله« 
است. زباله هایتان را در مسیر پیاده روی نریزید. اگر خدای ناکرده با بی توجهی 
زباله ای در مسیر مقدس نجف به کربال ریختید، شاید در درک پیاده روی اربعین 

اشتباه کرده اید. 

مشکل کشتی فرنگی مسابقات انتخابی است یا مسائل مالی؟

 آقای سرمربی 
بنای ناسازگاری گذاشت

ایــن روزهــا شــایعه اســتعفای محمــد بنا دوبــاره تمــام فضای 
کشــتی ملــی را پر کرده اســت. حــاال در 

راهروهای فدراســیون کشتی همه در 
حال پچ پچ هســتند و در مورد ماندن 
یا نمانــدن بنا حرف می زنند. او جمعه 
به بهانه بیماری نوزادش در رقابت های 
انتخابی تیم ملی در اهواز آفتابی نشد 
و البته دیروز هم در نشست ستاد عالی 

بازی های المپیک و آسیایی که با حضور 
وزیر ورزش و معاونانش برای بررسی گزارش 

فدراسیون های فوتبال و کشتی برگزار شد غایب 
بود.در این نشست عالوه بر رئیس و مسئوالن فدراسیون 
فوتبال، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، غالمرضا 

محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد و حسن رنگرز مدیر 
فنی تیم های ملی کشتی فرنگی هم حضور داشتند.غیبت های 
سریالی محمد بنا در رویدادها و نشست های اخیر در حالی رو 

به افزایش است که خیلی ها ...

آرزو بر دل نمی میرد
رقیه توسلی: خوشا به حال آن کوله پشتی...آن کوله که قسمتش می شود 
از گنجه درآید، دستمال کشیده شود...آن ساک که نمی داند چه خبرهاست...

از خواِب دور و دراز بیدارش کرده و در گوش هایش نجوا می کنند: می خواهیم 
برویم سفر بهشت... آن کیف که با صاحبش عازم است... آن کوله که از میاِن 
هزاران هزار همتا، انتخاب می شود برای عاشقی... خوشا به حال آنان تُوبره که 
روی خوش دنیا نشــانش داده می شود... از چهاردیوارِی خانه و شهر می رهد 
و ســند زیارتش امضا می شــود...آن کوله که با صاحبش از مرزها می گذرد و 
می شــود خوِد باد و آفتاب و اشک تا برسد به خاک سرخ... آنجا که می گویند 

عاشورا دارد، تَل دارد، ُفرات دارد، فرشته دارد.
خوشا به حال آن خورجین و توشه دانی که آرزو بر دل نمی میرد و روزی، کسی 

حسین گویان می برد که خوشبختش کند!

نذر ارباب

چه خبر؟

سفر عشق

 نگاهی به تاریخچه »کاپیتوالسیون« در کشورمان 
به بهانه سالروز اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکا 
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ورزش: با اعالم ابراهیم شــکوری، سرپرست دبیر کلی 
فدراسیون فوتبال در برنامه ورزش از نگاه 2 مشخص شد 
که فدراسیون فوتبال تاکنون ریالی به مارک ویلموتس 
پرداختی نداشته اســت. این در حالی است که ماه ها از 
حضور مارک ویلموتس در تهران می گذرد و او تاکنون 
به همراه تیم ملی دو بازی دوســتانه انجام داده است و 
سه هفته از مقدماتی جام جهانی 2022 را هم پشت سر 
گذاشته است. البته تیم ملی در هفته نخست بازی ها با 
قرعه استراحت روبه رو شد  و تاکنون دو بازی انجام داده 
است. ایران در هفته چهارم بازی ها هم 23 مهر میهمان 

بحرین در منامه است.

مشکل ارزی فدراسیون
فدراســیون فوتبال تاکنون حتی یک ریال هم به مارک 
ویلموتس نداده است. این تأکید ابراهیم شکوری در برنامه 
ورزش از نگاه 2 بوده است. طبیعتاً کمی عجیب است و این 
نشان می دهد فدراسیون فوتبال هیچ ذخیره ارزی هم ندارد 
تا برای رفع مشــکالت مالی و همچنین تأمین قسط های 
مارک ویلموتس و دستیاران خارجی اش زمان بخرد. جای 
شکرش باقی است مارک ویلموتس صبور است و مدام در 
مورد دستمزدش صحبت نمی کند و کار را به جاهای باریک 
نمی کشاند. جالب اینکه سرمربی تیم ملی در کنفرانس 
خبری بازی با کامبــوج درباره عــدم دریافت بخش اول 
قرارداد خود و تأثیر آن روی عملکرد فنی تیم ملی این گونه 
پاسخ داد: من یک مربی ام. بازیکنان و تیم ملی کشور ایران 
را دوست دارم. هدفمان این است که در حال حاضر با تیم 

ملی موفق شویم. مسائل دیگر حل می شود.

داد و قال کی روش
این در حالی است که کارلوس کی روش بابت پرداخت 
حقوقش  خون فدراسیون را در شیشــه کرده بود و هر 
از چند گاهی استعفا می داد. ســرمربی سابق تیم ملی 
با وجود هشت ســال حضور در ایران و تنها در حالی که 
دســتمزد حضور در جام ملت ها را طلب داشت و با علم 
به اینکه فدراسیون فوتبال برای پرداخت دستمزدها با 
محدودیت جابه جایی پول مواجه است به فیفا شکایت 
کرد. هر چند فدراسیون فوتبال بر اساس هماهنگی هایی 
که با کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام داد درنهایت موفق 
شد دســتمزد باقی مانده کارلوس کی روش را پرداخت 
کند. شکوری درباره تفاوت ویلموتس و کی روش گفت: 
ویلموتس شخصیت کاماًل متفاوتی دارد. او در چارچوب 
کار و مسئولیتش حرکت می کند که نقطه مثبت است. 
تغییر و تحولی که ویلموتس ایجاد کرده شور و نشاطی 
را به وجود آورده که همه راضی هســتند. سرپرســت 
دبیرکلی فدراســیون فوتبال اظهار کرد: قرارداد قبلی 
)کی روش( مورد بازبینی قرار گرفت و یک تیم روی آن 
کار کردند. 2۷ مورد از آن قرارداد استخراج شد که باید 

آن ها را اصالح می کردیم و در قرارداد جدید )ویلموتس( 
لحاظ می شــد. این اتفاق در قرارداد ویلموتس افتاد که 
اتفاق بزرگی بود. وی در خصوص نگرانی ها نســبت به 
اینکه ممکن اســت ویلموتس هم مثل کی روش شاکی 
شــود، گفت: ویلموتس در یک شــرایط حرفه ای وارد 
ایران شد و از امکانات بازدید کرد. بخش بعدی بحث مالی 
است. تا امروز نتوانستیم حتی یک ریال به ویلموتس و 
کادرش پرداخت کنیم. شکوری در پاسخ به این پرسش 
که ویلموتس تا چه زمانی می تواند دوام بیاورد؟ تصریح 
کرد: ما هم نمی دانیم تا ِکی دوام می آورد. دغدغه اصلی 
ما همین اســت. فکر دیگری نداریم. بارها دیده ام خود 
آقای تاج بابت این دغدغه اذیت می شــود. می دانیم که 
باید پول ویلموتس را بدهیم ولی متأسفانه نتوانسته ایم. 
باید از این مربی تشکر کنیم که تا این حد حرفه ای است. 

پیش بینی های ویلموتس
البته مارک ویلموتس خواهان پرداخت دســتمزدش به 
صورت واریز به حساب است و اینکه منبع مالی که دستمزد 

را به حساب او پرداخت مالی می کند در فهرست تحریم های 
خزانه داری آمریکا وجود نداشته باشد تا او با دردسر مواجه 
نگردد و شاید به همین دلیل بود که قرارداد او با فدراسیون 

فوتبال در سفارت ایران در بلژیک به امضا رسید.

کمک از دولت
اشاره صریح یک مقام رسمی در فدراسیون فوتبال مبنی 
بر اینکه تااکنون ریالی به مارک ویلموتس پرداخت نشده 
است شــاید تأکید بر کمک دولت به فدراسیون فوتبال 
باشد. »پرداخت دستمزد ویلموتس از عهده فدراسیون 
خارج اســت. نیاز اســت از طرف دولت حمایت شویم. 
تالش می کنیم پول هایمان را از فیفا بگیریم. یکســری 
مسائل مثل حق پخش هست که نمی توانیم درباره اش 

صحبت کنیم«.
ترامپ در دستوری به خزانه داری آمریکا فیفا را از انتقال پول 
به حساب فدراسیون فوتبال ایران منع کرده است و بنا به 
گفته یکی از مدیران رده باالی فدراسیون فوتبال اینفانتینو 
برای حل مشکل تاکنون دوبار با ترامپ دیدار داشته است 

اما هنوز راهکاری برای رفع این مشکل پیدا نشده است. تا 
جایی که مهدی تاج و در پی فراهم کردن حضور بانوان در 
استادیوم آزادی برای تماشای بازی تیم ملی نامه ای برای 
رئیس فیفا فرستاد و از او خواست که پول های ایران را آزاد 
کند چرا که بلوکه بودن این پول ها فدراسیون فوتبال را برای 

پیشبرد برنامه هایش با مشکل مواجه کرده است.

کاسه صبر ویلموتس
باید دید در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. آنچه 
که مسلم است صبر مارک ویلموتس هم اندازه ای دارد و 
فدراسیون فوتبال به جای تأکید بر معرفت و صبوری مارک 
ویلموتس هر چه سریع تر در پی رفع این مشکل باشد چرا که 
تداوم این وضعیت حتی می تواند به سرمربی بلژیکی اجازه 
جدایی از تیم ملی را بدهد. اول خرداد به صورت رســمی 
اعالم شد که مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی شده است. 
امروز 21 مهر است و 1۷4 روز از اعالم این خبر می گذرد 
و مارک ویلموتس هنوز یک ریال هم از فدراسیون فوتبال 

ایران دستمزد نگرفته است.

لوکاکو خطر جدید برای دایی
ورزش: روملو لوکاکو در 26 سالگی به آماری از گل ملی رسید که علی دایی در 31 سالگی 
و کریستیانو رونالدو در 29 سالگی به آن دست یافته بودند. مهاجم 26 ساله بلژیکی که 
با تیم هایی چون چلسی و اورتون به فوتبال اروپا معرفی شد و سپس به منچستریونایتد 
پیوست. او حاال پیراهن تیم اینتر را می پوشد اما در تیم های باشگاهی اش برخالف تیم ملی 
نتوانسته عملکرد رضایت بخشی را داشته باشد. این مهاجم تنومند، در آخرین بازی تیم 
ملی بلژیک توانست دو گل دیگر هم بزند تا در هشتاد و سومین بازی ملی، از مرز 50 گل 

عبور کند؛ اتفاقی که او را نسبت به برترین گلزنان ملی جهان متمایز می کند.

شباهت دلیخت و رونالدو از دید فن  درسار
ورزش: دروازه بان بزرگ سابق تیم ملی هلند و منچستریونایتد و مدیر اجرایی کنونی 
آژاکس معتقد است ماتیس دلیخت و کریستیانو رونالدو شباهت هایی به هم دارند. ادوین 
فندرسار می گوید: » دلیخت با ذهنیتی که دارد همیشه سعی در پیشرفت دارد و می خواهد 
بهترین فوتبالیست جهان شود. من پیش از این هم بازیکنانی اینچنینی را دیده ام که یکی 
از آن ها هم تیمی پیشین خودم یعنی کریستیانو رونالدو است. من در منچستریونایتد کنار 
کریس بازی کردم و می دیدیم که او با چه جاه طلبی و سختکوشی در تالش برای بهترین 

بودن است. رونالدو و دلیخت جاه طلبی یکسانی دارند.«

ورود بکام به دنیای نقل و انتقاالت با کیلیان امباپه
ورزش:اسطوره فوتبال انگلیس پس از بازنشستگی، از فوتبال دور نبوده و هم اکنون مالکیت 
باشگاه اینتر میامی را بر عهده دارد که از چند ماه دیگر فعالیتش را در لیگ حرفه ای آمریکا 
شروع خواهد کرد. بکام به تازگی شرکتی را نیز به ثبت رسانده است که در امر معرفی بازیکن 
و نیز نقل و انتقاالت فعالیت خواهد داشت. این شرکت آمریکایی قصد دارد با کیلیان امباپه 
ستاره فرانسوی پی اس جی قرارداد همکاری امضا کند و از طریق او به جذب مشتری بپردازد. 
در این زمینه چه کسی بهتر از دیوید بکام که هم ارتباط نزدیکی با امباپه دارد و هم با باشگاه 

پی اس جی که دو فصل برای آن بازی کرد و همان جا نیز از فوتبال خداحافظی کرده است.

بهترین فوتبالیست دنیا به انتخاب ژوزه مورینیو
ورزش: ژوزه مورینیو بهترین فوتبالیستی که تا کنون بازی هایش در زمین بازی را 
دیده است، معرفی کرد که این بازیکن جزو بازیکنان نسل فعلی فوتبال دنیا نیست. 
سرمربی سابق تیم های پورتو، چلسی، اینتر، رئال مادرید و منچستریونایتد در این 
رابطه می گوید: »رونالدو نازاریو بهترین بازیکنی بوده اســت که من در زمین بازی 
دیده ام. هرچند که مصدومیت ها دوران بازیگری  او را کشتند، دورانی که می توانست 
بسیار بهتر از چیزی که بود باشد. با این حال استعدادی که این پسر با تنها 19 سال 

سن داشت، باورنکردنی بود. رونالدو برزیلی فوق العاده بود.«

ورزش: درچند هفته اخیر اخباری از باشگاه پرسپولیس 
به گوش می رسید مبنی بر اینکه مدیران این باشگاه به 
دنبال مذاکره با سرمربی پیشین خود هستند تا بر سر 
نحوه پرداخــت مطالبات او به توافق برســند و به قول 
خودشان پرونده در فیفا رســیدگی نشود. از همین رو 
در چند روز اخیر پس از نامه نگاری های متعدد، وکیل 
برانکو به ایران آمد تا رو در رو با محمدحسن انصاری فرد 

درباره مطالبات موکلش مذاکره کند. 
در این نشست که در محل باشــگاه پرسپولیس برگزار 
شد انصاری فرد پیشنهاد تخفیف 40 درصدی را به وکیل 
برانکو ارائه کرد و بــه او اعالم کرد در صــورت موافقت 
موکلش طلب او پس از کســر 40 درصد به صورت سه 
قســط پرداخت می شــود. البته وکیل برانکو نیز در این 
نشســت پیشــنهاد خود را برای مصالحه ارائه کرد و در 
نهایت مقرر شــد دو طرف پس از بررســی پیشنهادات، 
پاسخی ارائه کنند. از این رو پس از گذشت چند روز وکیل 
سرمربی پیشین پرسپولیس در نامه ای رسمی به باشگاه 

خواستار ادامه مذاکرات شد.

پیشنهادات
در همین خصوص مهدی خواجه وند، مسئول حقوقی 
باشگاه پرســپولیس در گفت  وگو با ایسنا، درباره ادامه 
جلســات با نماینده برانکو اظهار کرد: وکیل برانکو در 
نامه خود پیشنهاد ادامه مذاکرات را ارائه کرده است و 
قرار است این مذاکرات ادامه داشته باشد. بی گمان ما 
خواســته هایی داریم، آن ها هم خواسته هایی دارند اما 
قطعاً دو طرف باید خواســته های خود را تعدیل کنند 

تا به نتیجه برسیم.
وی درباره شکایت برانکو به فیفا و اینکه دادخواست او در 
فیفا ثبت شده گفت: ما در حال حاضر موضوع را به صورت 
حقوقی پیگیری نمی کنیم و االن به دنبال مصالحه هستیم 
اما بی گمان در زمان خودش اگر نیاز باشد دفاعیات حقوقی 
الزم خودمان را ارائه خواهیم کرد. انصاری فرد هم با تأکید 
بر مصالحه با برانکو می گوید: ما پیشــنهاد خود را در این 
خصوص دادیم و منتظر پاسخ آن ها هستیم. تأکید داریم که 
جای حل اختالف ما و برانکو فیفا نیست و باید این مسئله را 

خارج از فیفا حل کنیم.

قاطعیت برانکو
اما برانکو در خصوص احتمال محرومیت پرســپولیس 
در صورت شــکایت وی  گفت: همان طور که گفتم این 
موضوعی نیست که در اختیار من باشد و به من ارتباطی 
داشته باشد. این موضوع کامل در اختیار باشگاه است و 
به آن ها ربط دارد و بستگی دارد چطور رفتار کنند تا نه 

باشگاه دچار مشکل شود و نه ما. 
من چهارســال در پرســپولیس با یک قرارداد 
حضور داشــتم و هرگز مبلغ آن را باال نبردم و 
درخواستی برای اضافه کردن مبلغ نداشتم. 

من بابــت دریافــت حــق و حقوقــم از 
پرسپولیس از این تیم جدا شدم و چیزی 
بیشــتر از حقم از این باشگاه نخواستم و 
اگر این مشکالت نبود به قراردادم پایبند 
بودم. وقتــی به فینال لیــگ قهرمانان 
رســیدیم باشــگاه 2 میلیــون یورو 
درآمد بدســت آورد. این را هم بگویم 
مــن ارزان ترین مربی 10 ســال اخیر 
پرسپولیس هســتم و این را پیگیری 
کنید متوجه می شــوید صحت دارد. 
حتی آپشن های قرارداد من کمتر از 

آپشن نفرات قبل از من بوده است.

جواد رستم زاده: این روزها شایعه استعفای محمد بنا دوباره 
تمام فضای کشــتی ملی را پر کرده است. حاال در راهروهای 
فدراسیون کشتی همه در حال پچ پچ هستند و در مورد ماندن 
یا نماندن بنا حرف می زنند. او جمعه به بهانه بیماری نوزادش 
در رقابت های انتخابی تیم ملی در اهواز آفتابی نشــد و البته 
دیروز هم در نشست ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی 
که با حضــور وزیر ورزش و معاونانش برای بررســی گزارش 
فدراسیون های فوتبال و کشتی برگزار شد غایب بود.در این 
نشست عالوه بر رئیس و مسئوالن فدراسیون فوتبال، علیرضا 
دبیر رئیس فدراسیون کشتی، غالمرضا محمدی سرمربی تیم 
ملی کشتی آزاد و حسن رنگرز مدیر فنی تیم های ملی کشتی 
فرنگی هم حضور داشــتند.غیبت های سریالی محمد بنا در 
رویدادها و نشست های اخیر در حالی رو به افزایش است که 
خیلی ها از دلخوری او از فدراسیون در مورد جابه جایی های 
اخیر خبر می دهند. او ظاهراً خیلــی حضور مخالفانش را در 

پست های کلیدی فدراسیون تاب نمی آورد.

حمایت صوری یا قاطع؟
اما مدیر تیم های ملی کشــتی فرنگی در واکنش به شایعه 
استعفای او از ســرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی، گفت: 
فدراسیون با وجود چالش هایی که دارد از سرمربیان تیم های 
ملی حمایت می کند. حسن گفت: بنا و محمدی از شایسته 
ترین مربیان کشتی هستند. فدراسیون با همه چالش هایی 

که دارد در مسیر حمایت از این عزیزان حرکت خواهد کرد.

اختالف عمیق
اما اصل داستان این است که محمد بنا به عنوان سرمربی 

تیم ملی کشتی فرنگی همچنان معتقد است ترکیب 
تیم ملی نباید با برگزاری رقابت های انتخابی شکل 
گیرد و شناخت کادر فنی از توانایی مدعیان و انتصاب 

نفرات به جای انتخــاب، در چیدمان تیم ملی 
کافی است. اما حضور حسن رنگرز به عنوان 
مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی این 
امید در مدعیان تیم ملی زنده شده که این 
مدیر جوان بتواند با طلسم شکنی در فرایند 

انتصاب نفرات تیم ملی، برگزاری رقابت های 
انتخابی را حتمی و اجرایــی کند. کاری که محمد 

بنا همچنان با آن مخالف اســت و اعتقاد دارد هیچ فرایندی 
نمی تواند جای انتصاب نفرات تیم ملی را بگیرد.

صف آرایی منتقدان
در این بین خیلی از منتقدان بنا هم با صف آرایی در کنار رنگرز 
معتقدند حذف فرایند انتخابی از سیستم ارنج تیم های ملی به 
معنایی است که آینده کشتی را دستخوش نتیجه گرایی کرده 
و هیچ راهی برای رشد و اعتالی نسل بعدی باقی نمی گذاریم. 

مطمئناً مدعیان جوان و با انگیزه زمانی که ببینند کادر فنی فقط 
روی چند مهره خاص و همیشگی دست می گذارد و توجهی به 

تالش آنان ندارد، انگیزه خود را از دست می دهند.

فشار به وزارت؟
اما یک گمانه زنــی دیگر هم با توجه بــه دلخوری های بنا از 
امکانات تیم ملی در این بین مطرح شــده که از حربه او برای 
تحت فشــار قراردادن وزارت حکایت دارد. محمد بنا چندی 
پیش با بیان اینکه باید شرایط محیط المپیکی باشد گفته بود: 
ما اعزام های مختلف غیر از گزینشی داریم، باید اعزام های آماده 
سازی داشته باشیم و در رقابت های قهرمانی آسیا نیز شرکت 
کنیم. می دانم شرایط اقتصادی سخت است اما از وزارت ورزش 
و کمیته ملی المپیک می خواهم تا آن جایی که امکان دارد 
دغدغه های ما را در این زمینه کم کنند. خیلی بد است که ما 
بخواهیم یک جای معمولی برویم و بودجه یک نفر را کم کنیم 

که بتوانیم راحت تر برویم.
با توجه به اتفاقات اخیر باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی 
در انتظار کادر مربیگری تیم های ملی کشتی ایران که ماه های 

حساس و سرنوشت سازی 
را پیــش رو دارند، 

خواهد بود. آیا بنا 
واقعاً مــی رود یا 
امکانات می گیرد 

و می ماند؟

مذاکرات برانکو و پرسپولیس پیچ خورد

مرد کروات پنجره های قرمز را می بندد؟
مشکل کشتی فرنگی مسابقات انتخابی است یا مسائل مالی؟

آقای سرمربی بنای ناسازگاری گذاشت

گزارش ویژه

گل گهر و شاهین همچنان مشغول مذاکره
تازه واردها سرمربی ندارند!

ورزش: لیگ برتر فوتبال ایران با گذشت 6 هفته از آغاز خود 
دستخوش تغییرات شده و دو ســرمربی خیلی زود جایگاه 
خود را از دست دادند. وینکو بگوویچ ســرمربی کروات که 
با گل گهر به لیگ برتر صعود کرد، نخســتین مربی بود که 
در پی نتایج ضعیف از ســمتش برکنار شد. نکته قابل توجه 
اینکه مســئوالن گل گهر قبل از اینکه جایگزین بگوویچ را 
انتخاب کنند، اقدام به برکناری این مربی کردند و حاال حدود 
10 روز است که نماینده ســیرجان بدون سرمربی کارش را 
ادامه می دهد.مسئوالن گل گهر در این مدت با گزینه های 
مختلفی مذاکره کردند و به توافقاتی نیز رســیدند اما هنوز 
برای انتخاب ســرمربی جدید تردیدهایی دارند و به همین 
خاطر کسی را انتخاب نکرده اند. از این رو تمرینات گل گهر 
در حال حاضر زیر نظــر مجتبی جباری دنبال می شــود و 
مسئوالن باشــگاه نیز باید در چند روز آینده و قبل از دیدار 
هفته هفتم مقابل سپاهان سرمربی جدید را برگزینند.عالوه 
بر گل گهر سیرجان، یک تیم لیگ برتری دیگر نیز سرمربی 
ندارد. شاهین بوشهر که در هفته های ابتدایی لیگ برتر نتایج 
ضعیفی کسب کرده بود، با استعفای عبداهلل ویسی مواجه شد. 
سرمربی شاهین پنجشنبه شب خبر کناره گیری اش از این 
تیم را اعالم کرد و مسئوالن باشگاه نیز هیچ مخالفتی نکردند 
تا جدایی او تقریباً قطعی باشــد. از این رو شــنیده می شود 
شــاهینی ها نیز مذاکرات خود را با چند مربی آغاز کرده اند 
اما هنوز با هیچ کس توافقی نداشتند تا سرنوشت این تیم نیز 
بالتکلیف باشد. شاهین در هفته هفتم میهمان نفت مسجد 
سلیمان است و مسئوالن این باشگاه نیز در تالشند تا قبل از 

مسابقه آینده سرمربی جدید را انتخاب کنند.

ورزش: بازیکن تیم شــهرخودرو خراســان گفت: برای 
موفقیت در هر سه جام این فصل برنامه داریم و امیدوارم 
بتوانیم با استفاده از شــرایط میزبانی، از سد نفت مسجد 
سلیمان عبور کنیم. سعید صادقی در گفت وگو با ایسنا، در 
رابطه با بازی آتی تیمش در برابر نفت مسجد سلیمان در 
جام حذفی اظهار کرد: بازی نخست مقابل نساجی را در 
قائمشهر توانستیم با برد پشت سر بگذاریم و راهی مرحله 
بعد شویم. حاال با استفاده از شــرایط میزبانی می توانیم 
نفت مسجد سلیمان را در مشهد با شکست بدرقه کنیم تا 

شانسمان برای قهرمانی در حذفی را افزایش دهیم.
بازیکن تیم شهرخودرو تصریح کرد: نفت مسجدسلیمان از 
جمله تیم های خوب لیگ برتر است که در مسجدسلیمان 
هم اجازه نداد با سه امتیاز زمین مسابقه را ترک کنیم. به 

هیچ وجه این رقیب سرسخت را دست کم نمی گیریم.
وی در خصوص پیروزی تیمش در برابر پرسپولیس تهران 
اظهار کرد: خوشبختانه در آخرین لحظه مزد زحماتمان 
را گرفتیم و به پیروزی رسیدیم. از ابتدا برای برد به میدان 
رفته  بودیم و می خواستیم طلسم پرسپولیس را بشکنیم 
و با یک برد شــیرین، هم در میان مدعیان باالنشین باقی 
بمانیم و هم دل هوادارانی که از ساعت ها قبل به ورزشگاه 

آمده  بودند را شاد کنیم.
وی افزود: پرسپولیس یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در 
لیگ برتر نوزدهم است. آن ها عالوه بر سه قهرمانی متوالی، 
شاکله خود را حفظ کردند و کار ســختی مقابل این تیم 
داشتیم، اما با دســتورات تاکتیکی یحیی گل محمدی، 
موفق شدیم به خوبی از پس این رقیب سرسخت برآییم 

و به پیروزی برسیم. چندین و چند موقعیت روی دروازه 
حریف ایجاد کردیم و ابدا تیم دست  و پا بسته ای نبودیم.

صادقی خاطرنشــان کرد: همدلی میان بازیکنان، دانش 
کادر فنی و البته فراهم شدن شرایط مورد نیاز توسط مالک 
باشگاه سبب شده تا شــرایط خوبی در این فصل داشته 
 باشیم و به موفقیت های فصل قبل را ادامه دهیم. این سه 
ضلع، از شهرخودرو خراسان تیمی خطرناک ساخته و در 

هر سه جام یکی از مدعیان اصلی هستیم.
بازیکن تیم شهرخودرو خراسان تأکید کرد: تعطیالت لیگ 
برای تیمی مثل شــهرخودرو که روی دور برد و پیروزی 
بود، مناســب نبود. البته با برگزاری دیدار دوستانه مقابل 
تیم ملی امید و برگزاری تمرینات در تهران ســعی شــد 
آمادگی مان را حفظ کنیم. به کســب موفقیت در هر سه 

جام این فصل امیدواریم. 

دنیل ادواردز/مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: جمعه 
شــب، حرکت به ظاهر توقف ناپذیر انگلیــس در راه صعود 
به رقابت های یورو 2020 توســط تیم ملی چک ضربه بدی 
را متحمل شــد؛ جایی که تیم میزبان عقــب افتادگی خود 
را جبران کرده و سه شیرها را با نتیجه 2بریک شکست داد. 
اوضاع برای شاگردان گرت ساوتگیت بحرانی به نظر نمی رسد 
اما این بازی درس خوبی برای آن ها بــود که بازی های ملی 
چگونه می تواند به خصوص بــا آن عملکرد  دفاعی ضعیف به 

راحتی گلوی آن ها را بُبرد.

رکوردی که از دست رفت
پیش از این بازی، انگلیس 10 ســال بود که در یک مسابقه 
مقدماتی شکست نخورده و در هر چهار دیدار مقدماتی خود 
در راه یورو 2020 نیز پیروز از میدان خارج شده بود و با کسب 
سه امتیاز احتمالی در پراگ می توانست صعود خود را قطعی 
کند. آن ها در ابتدای بازی حتی یک پنالتی نیز روی اشتباه 
مهلک دفاع حریف هدیه گرفتند که هری کین آن را به گل 
تبدیل کرد. پس از این گل، کسب پیروزی پیاپی شماره پنج 
در دســترس بود اما بازیکنان انگلیس هیچ قدرتی از خود به 
نمایش نگذاشتند و اسیر عملکرد فوق العاده چکی ها شدند که 
به خاطر نتایج ضعیف در بازی های قبلی به شــدت به دنبال 
جبران مافات بودند. درست اســت که این باخت تأثیری در 
صعود قریب الوقوع ســه شــیرها به یورو ایجاد نخواهد کرد 
اما مسلماً پرسش های زیادی را در ذهن ساوتگیت به وجود 
می آورد که آیا می تواند تیمش را به عنوان یک مدعی به آن 

رقابت ها بفرستد؟

غریبه مثل کین و مگوایر
خط دفاع انگلیس فقط چهار دقیقه توانست از گل تیم خود 
محافظت کند. آن ها توپ ارســالی روی ضربه کرنر حریف را 

نتوانســتند به خوبی دفع کنند، تا توپ رها شده در آنجا جلو 
پای یاکوب برابچ قرار گرفته و او بازی را به تســاوی بکشاند. 
پس از این گل دروازه بان سفیدپوشان یعنی جوردن پیکفورد 
بیشتر از آنچه که تصورش را می کرد دچار زحمت شد و بارها 
مقابل شوت های حریف قرار گرفت. هیچ تیمی در ۷8 بازی 

گذشته نتوانسته بود در یک نیمه تعداد شوت های خود مقابل 
انگلیس را دو رقمی کند اما چک این کار را کرد و دروازه بان 

اورتون سه سیو بسیار عالی داشت.
زوج خط دفاع انگلیس یعنی هــری مگوایر و مایکل کین به 
قدری از کنار هم بودن و ارتباط برقــرار کردن معذب بودند 

که انگار دو غریبه در قطار در یک مســافرت طوالنی هستند 
که می خواهند نخستین مکالمه را با یکدیگر آغاز کنند. تیغ 
انتقادات فقط به ســمت آن ها نیســت و دو هافبک مرکزی 
یعنی جوردن هندرسون و دیمین رایس نیز عملکرد ضعیفی 
داشــتند. آن ها نه تنها کمکی به خط دفاع شکننده انگلیس 
نداشــته بلکه هیچ فعالیتی نیز در جلو راندن تیم خود انجام 
ندادند تا انگلیس فقط بر پایه جرقه های تکنیکی و استعداد 
خدادادی ســانچو و اســترلینگ حمالت خود را پایه ریزی 
کند. البته آن شب، شب استرلینگ هم نبود چون نتوانست 
از موقعیت تک به تک به وجود آمده برای خود روی اشــتباه 
خط دفاع چک که کمتر دچار ضعف می شد را استفاده کند. 
تیم میهمان اواخر بازی روی دروازه جمهوری چک فشار آورد 
اما نه تنها نتوانست دوباره از حریف پیش بیفتد بلکه توسط 
زدنک اوندسارک که به عنوان یار تعویضی به زمین آمده بود 

در فاصله پنج دقیقه به انتهای بازی، گل دوم را هم خورد.

یک سال فرصت برای پیشرفت
شکست مقابل چک برای انگلیس فاجعه نبود، چون آن ها فقط 
کافیست در بازی فردا مقابل بلغارستان پیروز شده و کوزوو 
نتواند بازی خود را ببرد تا صعود خود را به صورت مســتقیم 
قطعی کنند. اما با این وجود باخت مقابل چک قدمی به شدت 
رو به عقب برای سه شیرها بود جایی که ساوتگیت به عنوان 
سرمربی مدام به مردم کشورش قول دستاوردهای بزرگ تر 
را می دهد. مسلماً در بازی های تابســتان آینده چالش های 
بزرگ تری نســبت به تیم ضعیف شــده چک در پیش روی 
آن ها خواهد بود. با نمایشی که انگلیس در خط دفاعی داشت، 
مسلماً از همین حاال سبب شــده مهاجمان بزرگ غول های 
اروپایی دندان های خود را تیز کنند تا تابستان آینده مقابل 
آن ها قرار بگیرند؛ مگر آنکه پیشــرفت چشمگیری را در تیم 

آن ها شاهد باشیم.

بعد از پیوســتن سید محمد موســوی والیبالیست 
ملی پوش کشــورمان به باشــگاه ایندیکپل آزتس 
اولشتین در لهستان، اینستاگرام این باشگاه به این 
خرید جدید خود واکنش نشــان داد. ایندیکپل در 
چندین پست و استوری اینســتاگرامی عکسی از 
موسوی را برای نخستین بار در لباس »سفید و سبز 
باشگاه« منتشر کرده اســت. آن ها اعالم کرده اند 
که به زودی موسوی برای شــرکت در تورنمنتی در 

سینسیناتی آمریکا به آن ها ملحق خواهد شد.

اسطوره تیم ملی فوتبال انگلیس و مجری مطرح این روزها 
که فعالیت گسترده ای در شبکه های اجتماعی دارد، در 
توییت جدید خود به شکست تیم کشورش بعد از 10 سال 
در رقابت های مقدماتی واکنش نشان می دهد. گری لینه 
کر می گوید این برای اولین بار بوده که از 10 سال گذشته 
تماشای بازی تیم ملی کشورش را از دست داده، و اگر او 
بازی های این کشــور را نگاه نکند ببینید چه اتفاق بدی 

می افتد!

گری لینه کرباشگاه ایندیکپل
دروازه بان با تجربه تیم شهر خودرو مشهد در پستی 
اینستاگرامی به سالگرد تولد پدرش واکنش نشان 
داد. سید مهدی رحمتی دروازه بان سابق استقالل 
تهران که تا اینجا فصلی بســیار خوب را به همراه 
تیم جدیدش در مشهد گذرانده، عکسی از دوران 
کودکی خود به همراه پدرش منتشر کرده و با تبریک 
تولد او می گوید: »پدرم بهم ثابت کرد که فرشته ها 

هم می توانند مرد باشند.«

فوق ستاره پرتغالی بعد از گلزنی دوباره در لباس تیم ملی 
کشورش، از حال و هوای خود در گلزنی در استادیومی 
خاطره انگیز گفته است. کریستیانو رونالدو بعد از به ثمر 
رساندن یکی از ســه گل تیمش در پیروزی مقابل تیم 
لوکزامبورگ در مقدماتی یورو 2020 که در ورزشــگاه 
خوزه آلواالده )زمین خانگی تیم اسپورتینگ لیسبون، 
تیم دوران نوجوانی او( به ثمر رسید، از خوشحالی خود از 

این اتفاق و کمک به پیروزی تیمش گفته است.

کریستیانو رونالدومهدی رحمتی

تعطیالت لیگ برای شهرخودرو مناسب نبود

صادقی: در هر سه جام مدعی هستیم

ضد  حمله

پیروانی به کادر فنی امیدها اضافه می شود
ورزش: رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به انسجام و وزن فنی کادر 
هدایت تیم امید ایران گفت: مجموعه خوب و همدلی اکنون در رأس 
تیم امید ایران حضور دارد و به زودی امیرحسین پیروانی هم به این 
جمع اضافه می شود. مهدی تاج درباره شانس تیم امید برای صعود به 
المپیک توکیو گفت: من به این تیم بسیار امیدوارم و امیدهای ایران نفر 
به نفر از همه حریفان بهتر هستند و شانس زیادی برای صعود داریم و 
از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک می خواهم پشتیبانی بیشتری از 

این تیم و فدراسیون داشته باشند.

تغییر زمان سه مسابقه از هفته هفتم لیگ برتر
پرسپولیس یک روز زودتر به میدان می رود

ورزش: کمیته مسابقات از تغییر زمان سه مسابقه از هفته هفتم لیگ 
برتر فصل 99-98 خبر داد. به نقل از سایت  سازمان لیگ فوتبال ایران، 
به دلیل اینکه برخی تیم ها در جام حذفی بازی ندارند برای پوشــش 
خبری و تصویری بهتر و مطلوب تر مسابقات و همچنین فرصت مناسب 
به عالقه مندان فوتبال برای  پیگیری این رقابت ها ســه مسابقه زیر از 
هفته هفتم لیگ برتر به جای روز دوشنبه 29 مهر 98 در روز یکشنبه 

28 مهر 98 برگزار می شود:
ماشین سازی تبریز- فوالد خوزستان ساعت 16

پرسپولیس - پیکان تهران ساعت 18
پارس جنوبی جم - صنعت نفت آبادان ساعت 18

مهاجم جدید استقالل عصر امروز در تهران
ورزش: گری هوپر مهاجم اسکاتلندی چند روز پیش با امیر حسین 
فتحی در ترکیه به توافق رسید و قرار است وی امروز به تهران سفر کند. 
هوپر قرار است پس از سفر به تهران فردا صبح در تست های پزشکی 
در ساختمان ایفمارک حاضر شده و مستقیماً راهی تمرین تیم فوتبال 
استقالل شود. هوپر با درخواست آندره آ استراماچونی به تیم فوتبال 
استقالل اضافه خواهد شد. آبی پوشــان قرار است روز 25 مهر ماه در 

ورزشگاه آزادی به مصاف فجر شهید سپاسی بروند.

بیرانوند نامزد جایزه رویایی AFC شد
ورزش: کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخش جوایز سالیانه خود بخش 
رویایی ایجاد کرده است که در قسمت های مختلف توسعه و پیشگامی 
بخش های مرتبط با فوتبال آســیا را نشــان می دهد. گفته می شود 
علیرضا بیرانوند به دلیل فعالیت های انســان دوســتانه بعد از حادثه 
اخیر ســیل، نامزد این جایزه شده است، این مراســم 8 آبان در شهر 

کوآالالمپور مالزی برگزار می شود.

 جام باشگاه های فوتبال ساحلی جهان 
قرعه کشی شد

ورزش: نخســتین دوره مسابقات فوتبال ســاحلی جام باشگاه های 
جهان 2019 قرعه کشــی شد. این مســابقات از 29 مهر تا 5 آبان با 
حضور 20 تیم برتر دنیا از 6 قاره در شــهر آالنیا ترکیه برگزار خواهد 

شد. در این دوره از رقابت ها، دو تیم از ایران حضور دارند.
تیم شاهین خزر رودسردر گروه دوم با تیم های فالمینگوی برزیل، بوکا 
دانسک لهستان و العربی کویت و تیم مقاومت گلساپوش یزد درگروه 
اول با تیم های آالنیا اســپور ترکیه، گلدین پالس مجارستان و میژو 

هاکای چین همگروه هستند. 
طبق قرعه کشــی انجام شده قرار است تیم شــاهین خزر رودسر در 
نخســتین دیدارش به مصاف فالمینگو برزیل برود و تیم گلسادپوش 

یزد به مصاف آالنیا اسپور ترکیه برود.

 حمایت هواداران ناتینگهام فارست
 از انصاری فرد

ورزش: پس از زدن چهار گل توســط کریــم انصاری فرد به کامبوج 
هواداران ناتینگهام فارست از مدیران این باشــگاه به خاطر از دست 

دادن این بازیکن انتقاد کردند.
سایت ناتینگهام پست نوشت: هواداران این تیم انگلیسی پس از زدن 
چهار گل توسط انصاری فرد برای تیم ملی ایران در فضای مجازی از 
مدیران باشگاهشان انتقاد کردند که چرا سبب جدایی وی شدند. آن ها 
اعتقاد دارند این بازیکن امسال می توانست مشکالت خط حمله تیم 
انگلیسی را حل کند. چند کاربر این ســایت عنوان کردند که اگر این 
بازیکن در این تیم می ماند گزینه خوبی در خط حمله ما وجود داشت.

 غیبت دو بازیکن شهر خودرو 
در جام حذفی

ورزش: دو بازیکن تیم شهرخودرو به دلیل مصدومیت بازی مقابل نفت 
مسجدسلیمان در جام حذفی را از دست دادند.  فرشاد محمدی مهر و 
اکبر منادی دو بازیکن مصدوم شهرخودرو در بازی مقابل نفت مسجد 
سلیمان  که در مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی برگزار می شود 

غایب خواهند بود.

 اعالم اسامی بازیکنان تیم ملی فوتسال 
برای قهرمانی آسیا

ورزش: بازی های مرحله انتخابی قهرمانی فوتســال آسیا 2020 در 
منطقه جنوب و مرکز آسیا از 29 مهر لغایت 5 آبان ماه 98 به میزبانی 
ارومیه در سالن غدیر برگزار می شود. برهمین اساس، اسامی بازیکنان 
دعوت شده از سوی ناظم الشریعه برای حضور  در این مسابقات به شرح 
زیر است:مسعود محمدی، ســعید مؤمنی، مهدی کریمی، ابوالقاسم 
عروجی، اصغر حسن زاده، ساالر آقاپور، طاها نعمتیان، رحمان سارانی، 
سعیداحمد عباسی، مهدی جاویدی، علیرضا عسگری، حمید احمدی، 

بهزاد عظیمی  و محمد شجری.

سایت فیفا: رونالدو به دایی نزدیک تر شد
ورزش: کریســتیانو رونالــدو با گلی کــه جمعه شــب در مصاف با 
لوگزامبــورگ زد، به رکورد آقــای گل فوتبال جهان کــه در اختیار 
علی دایی، مهاجم اسبق کشــورمان است، یک گل دیگر فاصله اش را 
کمترکرد. رونالدو که در این بــازی از مرحله مقدماتی جام ملت های 
اروپا »یورو 2020« گل دوم تیمش را در برد 3 بر صفر به ثمر رساند، 

94 گله شد.
صفحه توییتری فیفا با درج این نکته عنوان کرد،  رونالدو تا رکورد دایی 
که 109 گل است،15 گل فاصله دارد. رتبه سوم بهترین گلزنان تاریخ 

جهان فرنس پوشکاش با 84 گل است.

منهای فوتبال

جام جهانی والیبال
نبرد با سامورایی ها در هیروشیما

ورزش: روز نهم جــام جهانی والیبال 2019، شــاهد تقابل دو تیم 
آفریقایی و دو تیم آسیایی با یکدیگر خواهد بود. شاگردان کوالکوویچ 
نیز در ایــن روز به میدان می روند. تیم ملی والیبــال ایران امروز در 
نهمین روز جام جهانی 2019 ژاپن در شــهر هیروشیما به مصاف 
میزبان خواهد رفت. ایران، پایین تر از روســیه و ایتالیا )هر سه تیم 
چهار پیروزی و چهار شکست دارند( در جایگاه هفتم جدول ایستاده 
و ژاپنی ها به لطف میزبانی و پیروزی مقابل تیمی مثل روســیه با 6 

پیروزی در جایگاه چهارم جدول قرار دارند.
روز یکشــنبه، عالوه بر تقابل دو تیم آسیایی، دو تیم آفریقایی مصر 
و تونس نیز در هیروشیما با هم روبه  رو خواهند شد. تونسی ها پس 
از هشت شکست متوالی به دنبال نخستین پیروزی هستند تا جام 

جهانی را بدون پیروزی ترک نکنند.
برنامه بازی های روز نهم جام جهانی به  شرح زیر است:

آرژانتین - روسیه، ساعت 5:30
ایتالیا - کانادا، ساعت ۷

آمریکا - استرالیا، ساعت 8:30
لهستان - برزیل، ساعت 9:30
تونس - مصر، ساعت 11:30
ایران - ژاپن، ساعت 13:50

غیبت نوشاد عالمیان در مسابقات تور جهانی
ورزش: تیم ملی تنیس روی میز ایران در غیاب نوشاد عالمیان و با 
ترکیبی پنج نفره در دو بخش مــردان و زنان در تور جهانی بالروس 

شرکت می کند.
تور جهانی بالروس جزو رویدادهایی است که اعزام تیم ملی تنیس 
روی میز به آن به عنوان بخشی از برنامه های آماده سازی فدراسیون 

برای انتخابی المپیک لحاظ شده است.

عاشورزاده گرندپری بلغارستان را از دست داد
ورزش: مرحله سوم مسابقات گرندپری در ســال 2019 با حضور 
32 تکواندوکار برتر جهان در هر چهار وزن المپیکی از روز جمعه 26 
مهرماه در »صوفیه« بلغارستان آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه 
دارد.مردان ملی  پوش تکواندو ایران بامداد روز سه شنبه 23 مهرماه 
راهی این کشور می شــوند.آرمین هادی پور در وزن 58- کیلوگرم، 
میرهاشم حسینی و سروش احمدی در وزن 68- کیلوگرم و سجاد 
مردانی و ســعید رجبی در وزن 80+ کیلوگرم تکواندوکاران ایرانی 

حاضر در این دوره از رقابت ها هستند.
پیش از این قرار بود فرزان عاشورزاده نیز در این رویداد حضور داشته 

باشد اما وی در این میدان مبارزه نمی کند.

موسوی در مراسم معارفه:  در لهستان 
می توانم ماهیگیری کنم!

ورزش: مدافع ایرانی تیم اولشتن لهســتان در مراسم معارفه خود 
شرکت کرد و از یک سرگرمی جدید در لهستان گفت.

سید محمد موسوی درباره حضور در لهستان و تیم اولشتن گفت: 
خوشــحالم که لهســتان دریاچه زیاد دارد و می توانم ماهیگیری 
بروم. در ادامه خبرنگاری از او پرسید که آیا ماهیگیری بلد هستی 
که بازیکن ایرانی پاسخ داد یاد خواهم گرفت! خوشحالم با متئوژ 
میکا نیز در یک تیم هســتم. ما در تیم های ملی مان برابر هم قرار 

گرفتیم. 

هشدار رنگرز به یزدانی
ورزش: رنگرز مدیر تیم های ملی کشــتی درباره پیش بینی برخی 
مبنی بر اینکه حســن یزدانی بی گمان طال می گیــرد، گفت: هیچ 
قطعیتی وجود ندارد. حسن یزدانی شایســته  ترین کشتی گیر ما و 
یکی از تاریخ سازان و حماسه سازان این رشته در دنیاست اما به دلیل 
اینکه رکوردی نیست و یکی دو حریف جدی پیش روی او است کار 
برای او سخت خواهد شد و من احساس می کنم این روزها بیشترین 

فشار و استرس نتیجه گیری روی او متمرکز است.

علیرضا کریمی در بازار بزرگ
ورزش: علیرضا کریمی با اشــاره به اینکه در لیگ برتر آزاد در وزن 
92 کیلوگرم کشتی خواهد گرفت، اظهار کرد: خیلی وقت است که 
با بازار بزرگ ایران قرارداد بسته ام. تمریناتم را به زودی آغاز می کنم 
و رفته رفته برای المپیک استارت خواهم زد. در لیگ در همان وزن 
92 کیلوگرم کشتی خواهم گرفت. پس از اتمام این رقابت ها، از آذر 
ماه اردوهای تیم ملی آغاز می شود، چون باید در مسابقات گزینشی 

المپیک شرکت کنیم.

رکورد دو ماراتن دنیا شکست
ورزش: الیود کیپچوگه، در رقابت های ماراتن وین تاریخ ســازی 
کرد و توانست مسیر مسابقه را در کمتر از دو ساعت بدود. دونده 
کنیایی در رقابت های ماراتن ویــن اتریش رکورد 1:59:40.02 
به ثبت رســاند و تاریخ ســازی کرد.دونده کنیایی پس از ثبت 
این رکورد فوق العــاده گفت: »احســاس خیلــی خوبی دارم، 
امیدوارم این رکورد  برای همه یک انگیزه باشــد؛ همه می توانند 
به خواسته هایشان برسند اگر بتوانند به خوبی خود را آماده کنند. 
انســان هیچ محدودیتی ندارد. می خواهم از همه تشکر کنم؛ این 
رکورد را همه ما به ثبت رساندیم و همه در کنار هم توانستیم این 

تغییر را در جهان ایجاد کنیم«.

دارت قهرمانی جوانان جهان
سیفی نایب قهرمان شد

ورزش: مهرداد سیفی در فینال بخش انفرادی پسران مقابل حریف 
خود از انگلیس قرار گرفت و با وجود یک رقابت پایاپای و فشــرده 
مغلوب این دارتر مطرح جهان شد و با ایستادن بر سکوی دوم دنیا، 
مدال نقره جوانان جهان را برگــردن آویخت. پیش از این تیم دوبل 
دختران متشکل از فاطمه کریمی و فاطمه صفی یک مدال ارزشمند 
برنز برای کشــورمان به ارمغان آورده بودند. همچنین امیر مهدی 
زنگی آبادی در رقابت های انفرادی با دو برد و سه باخت نتوانسته بود 

از مرحله گروهی صعود کند.
بدین ترتیب تیم دارت جوانان کشورمان با یک نقره، یک برنز، یک 
مقام پنجمی و دو عنوان نهمی در مجموع رده بندی تیمی به عنوان 

ششم جهان دست یافت.

سه شیرها چگونه پس از 10 سال در مقدماتی شکست خوردند؟

سقوط از عرش به فرش

174 روز کار، صفر ریال دستمزد!

از ویلموتس شکیبا تا کی روش شاکی
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فرهنگ و هنر

خبر

در نشست معرفی و خوانش »به سفارش مادرم« عنوان شد
عراق در اربعین یک آرمانشهر است

»به  نویســنده  فرهنگ و هنر: 
سفارش مادرم« عنوان کرد: همه 
جذابیت نگارش کتاب »به سفارش 
مادرم« این بــوده که کتاب یک 
مخاطب داشــته باشــد و آن هم 

مادرش باشد. 
روز گذشته نشست خوانش و معرفی این اثر به میزبانی اداره کل کتابخانه های 
عمومی خراسان رضوی و با همکاری انتشارات به نشر در کتابخانه مرکزی امام 
خمینی)قدس سره( مشهد و با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی، فرهیختگان و فعاالن فرهنگی و... برگزار شد. احسان حسینی نسب، 
نویسنده کتاب »به سفارش مادرم« در این نشست با اشاره به سفارش مادرش 
برای رفتن به این سفر گفت: حتی اگر این سفر به سفارش مادرم هم نبود، باز 
هم همان چیز از آب در می آمد. مواجهه من با مردم یک سرزمین، مواجهه 
فردی متأثر از شرایط سیاسی، مذهبی، خانوادگی و... نبود، تصورم این است 
که بســتر عظیم انسانی که به ســمت یک مقصد مشخص، رنج پیاده روی 
طوالنــی را به جان می خرند و تمام آن هــا یک آرزو دارند تا به نقطه نهایی 

برسند، این فرصت را نمی دهد که شما در آرای خود تشکیک کنید.
وی خاطرنشــان کرد: بنابراین حتی اگر به ســفارش مادرم هم به این سفر 

نمی رفتم، یکی از تماشاهای مهم جهان را از دست داده بودم.
وی بــا بیان اینکه صرف نظر از حمایت از این راهپیمایی بزرگ، این حضور 
شــگفت انگیز و بی نظیر مردم است که این راهپیمایی عظیم را رقم می زند، 
تأکید کرد: به نظرم آنجا فرصت برای دیدار با یک امام  حسین متکثر شده در 
هر آدمی هست که به آن سفر می رود و راهپیمایی اربعین تکثیر یک هویت و 
اندیشه است که بسیار باشکوه و شاید حتی تقریباً و تحقیقاً یک اتفاق بی نظیر 
است. این نویسنده و روزنامه نگار خاطرنشان کرد: عراق در اربعین حسینی 
یک آرمانشهر است، در اتوپیای اربعین حسینی هیچ کسی بر دیگری برتری 
ندارد و همه با هم در یک مسیر گام بر می دارند، از این رو دیدم اگر این اتفاق 
را گزارش ندهم به مادرم جفا کردم و بعد عکس ها را به خدمت متن کتاب 
گرفتم و مادر که کتاب را خواند، احساس کردم با یک انقالب درونی مواجه 

شده و ماجرا برایش بیشتر از یک کتاب است.
حسینی نسب یادآور شد: یک سبک زندگی در این کتاب وجود دارد که آن 
ترویج فرهنگ و گفتمان است. به تعداد آدم هایی که این کتاب را خوانده اند، 
زائــر اربعین وجود دارد. حال مادر با خواندن این کتاب خیلی خوب شــد و 

طبیعتاً حال من هم خوب شده است. 
این نویسنده در پاسخ به پرسش حضار درباره بسط و توسعه فرهنگ بومی 
مناطق اظهار کرد: اینکه بخواهیم انسان ها را با فرهنگ و گفتمان آشنا کنیم 
کار درستی است و طبیعت سفر نیز همین است که راهی جز نوشتن وجود 
ندارد و تصویر به اندازه متن ماندگار نیست. متن همیشه بستر بهتری برای 

بیان جزئیات فرهنگی است.
وی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم راهی به سرزمین امام حسین)ع( پیدا کنیم 
باید این راه را در مادرمان جست وجو کنیم. جاده صاف کن این مسیر مادرها 
هستند و خوشحالم که در این کتاب به آرمان شخصی یعنی مادرم و آرمان 

اجتماعی یعنی امام حسین)ع( توجه کردم.
گفتنی است این اثر جزو پرفروش های بیش از ۳۰ کتاب فروشی این انتشارات 
در سراســر کشور اســت و در یک سال اخیر به چاپ چهارم و تیراژ بیش از 

6 هزار نسخه رسیده است و مردم ارتباط بسیار خوبی با آن برقرار کردند.

رابرت دنیرو: 
منتظر دیدن ترامپ در زندان هستم

بازیگر  دنیرو«  »رابرت  ایســنا: 
هالیــوودی با گانگســتر خواندن 
»دونالد ترامپ« گفت، بی صبرانه 
منتظر دیدن رئیــس جمهور در 
زندان اســت. دنیرو در حاشــیه 
نمایش فیلــم »مــرد ایرلندی« 

جدیدترین همکاری اش با »مارتین اسکورســیزی« در جشنواره فیلم لندن 
در گفت وگو با گاردین گفت: ما یک مشکل واقعی و فوری داریم و آن داشتن 
یک رئیس جمهور گانگســتر اســت که فکر می کند هر کاری که بخواهد 
می تواند انجام دهد. مشکل این است که اگر او بتواند در واقع از آن قسر در 
برود آنگاه همه ما یک مشکل داریم. جمهوری خواهان گستاخی که اطراف 
ترامپ هســتند و در واقع از او دفاع می کنند، ترسناک هستند و باید کاری 
انجام دهیم. دنیرو همچنین با اشاره به نزاع دنباله دار ترامپ با رسانه ها افزود: 
این نارضایتی کسانی است که درباره آن می نویسند و آنچه ما می بینیم یک 
گانگستری روشن است. آن ها نمی توانند از این قلدری کردن قسر در بروند 
و مردم عقل ســلیم دارند و می بینند چه اتفاقاتی در حال روی دادن در این 
جهان و این کشور است. این بسیار شرم آور است که جمهوری خواهان چنین 
رفتار بدی دارند.  این بازیگر ۷6 ســاله در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا 
احتمال می دهد ترامپ در نتیجه تالش های کنونی برای اســتیضاحش در 
نهایت به زندان بیفتد نیز گفت: امروز ما رئیس  جمهوری عجیب و غیرطبیعی 
داریم که فکر می کند گانگستر است که حتی یک گانگستر خوب هم نیست... 
گانگسترها شرف دارند، با شما دست می دهند، از شما قول می گیرند و به شما 

قول می دهند، اما این آدم )ترامپ( چنین چیزی نیست. 

»علیرضا شجاع نوری« بازیگر نقش سلمان شد
شــجاع نوری«  »علیرضا  فارس: 
بازیگر نقش ســلمان در مجموعه 
تلویزیونی »ســلمان فارسی« به 

کارگردانی داوود میرباقری شد.
علی عسکری، رئیس رسانه ملی 
دیــروز از کارگاه های پیش تولید 

ســریال سلمان فارسی دیدن کرد. بنا بر این گزارش، در این دیدار که بیش 
از سه ساعت به طول انجامید، اعالم شد بناست »علیرضا شجاع نوری« نقش 
سلمان فارسی را ایفا کند. تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی اواخر آذرماه 

در جزیره قشم آغاز خواهد شد. 
پیش از این »مرتضی میرباقری« معاون سیما در گفت وگو با خبرنگار رادیو 
و تلویزیون خبرگزاری فارس، درباره آخرین روند تولید سریال های الف ویژه 
»سلمان فارسی« و »موسی)ع(« گفته بود: به امید خداوند قرار است سریال 
سلمان فارسی به کارگردانی داوود میرباقری را اوایل تابستان ۹۸ کلید بزنیم 
و تمامی بازیگران این سریال در همین زمان مقابل دوربین می روند، اما باید 

تمام تمهیدات برای تولید چنین سریالی برآورده شود.
در این سریال الف ویژه بناست سه فصل از زندگی سلمان فارسی به تصویر 
کشیده شود که هنوز مشخص نیست همه این سه فصل با حضور یک بازیگر 
ساخته خواهد شد یا شجاع نوری در همه فصل های این سریال حضور نخواهد 

داشت. 

 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان نقد ادبی 
به معنای مطالعه، بحث، ارزیابی و تفســیر آثار 
ادبی با رویکردها و نظرهای مختلف همیشــه 
مورد توجه منتقدان، مؤلفان، نویســندگان و 
عالقه مندان بوده اســت؛ امــا حد و حدود نقد 
ادبی هنوز مــورد اختالف بســیاری از اهالی 

ادبیات است.
بسیاری از شاعران، نویسندگان و کارشناسان 
معتقدند رســانه های امروز نسبت به نقد ادبی 
بی توجه اند. البته بی توجهی به نقد فقط شامل 
رسانه ها نیست و در سال های اخیر فضای ادبی 
به ســمتی رفته که نقد در مطبوعات جایگاه 
گذشــته را نــدارد. در خصــوص چرایی این 
مسئله، شــرایط امروز نقد و جایگاه نقد ادبی 
در مطبوعــات امروز با پوریــا گل محمدی به 

گفت وگو نشستیم. 
پوریا گل محمدی؛ شــاعر، کارشــناس رشته 
زبان و ادبیات فارســی و کارشــناس  ارشــد 
انسان شناسی و دکترای جامعه شناسی است. 

»این جا هیچ خیابانی بی طرف نیست«، »شب 
باش، اما کســی را سیاه نکن«، »با صدای بلند 
به تو فکر می کنم«، » فنون شاعری« و » شعر 
و شاعری در ایران باســتان و میانه« از جمله 

آثار اوست. 

 جایگاه ادبیات و نقد ادبی در مطبوعات 
امروز کجاست و چقدر رسانه ها به ادبیات 

توجه می کنند؟ 
جامعــه خودش را بــا حرکت زمــان تطبیق 
نمی دهــد. یک زمانــی یک روزنامه منتشــر 
می شــد و مــردم بــرای خریــدن و خواندن 
همــان روزنامه توی صــف می ایســتادند تا 
روزنامه بخرند اما اکنــون، روزنامه ها پر تعداد 
و خبرگــزاری و رســانه های متعــدد متولد 
شــده اند. روزنامه ها در همه حوزه های خبری 
ورود کرده اند و چند رســانه ای شــده اند، اما 
بــه هر حال در زمانی که منبع اطالع رســانی 
مردم فقط روزنامه ها بودند، روزنامه ها وضعیت 
مشخص تری داشتند. روزنامه ها درآمد داشتند 
و نیروهای متخصص بــه خدمت می گرفتند. 
مدیر مسئول، ســردبیر و خبرنگاران همه در 
کار خود متخصص بودند و روزنامه توسط افراد 
متخصص اداره می شــد. حتی اگر خبرنگاری 
تــازه کار وارد فضــای روزنامه می شــد دبیر 
ســرویس، ســردبیر و مدیر مســئول آن قدر 
حرفه ای بود که مراقبــت می کرد خبرنگار در 
چــه حد و حدودی باید حرکت کند، اما امروز 
روزنامه ها معموالً صفحــات ادبی ندارند ولو با 
اولویت فرهنگی مجوز گرفته باشند. روزنامه ها 
با عناوین و اولویت های فرهنگی و یا اجتماعی 
مجــوز می گیرنــد امــا تیترهــا و عکس های 
صفحــه اول همه رنگ و بوی سیاســی دارند، 
ایــن رویکرد طبیعی اســت؛ چاره ای نیســت 
جز آنکه مطبوعات از چیزهایی بنویســند که 
بتوانند روی پای خودشــان بایستند و  اندکی 
بیشــتر دوام بیاورند. در این شرایط چه کسی 
برایش اهمیت دارد بــرای فالن کتاب جریان 
ایجــاد کند و یا مطلبی بنویســد که فالن اثر 
دیده شــود. در روزنامه های امــروز چند تیتر 
ادبی می بینید؟ مگر نویسنده یا شاعری بمیرد 
و برایش مطلبی نوشته شود و عکس و تیتری 

بیاید صفحه اول. 

 البته هنوز بعضی مطبوعات هستند که 
کمابیش به نقد آثار می پردازند. 

بیشــتر با نظــر مواجهیم تا نقد. مــا نظر را با 
نقد اشــتباه می گیریم. خیلی ها نظر می دهند 
اما نظرشــان نقد نیســت. عده ای چند کتاب 
می خوانند و فکر می کنند همه چیز می دانند، 
منتقد هســتند. کتاب خواندن ســبب منتقد 
شــدن کســی نمی شــود. نقد را باید علمی  و 
آکادمیک آموزش دید. وقتی شاعری در مورد 
اثری صحبتی می کند، نگاه خودش را می دهد 

اما نقدی ارائه نداده است. 
دکتــر پاینده منتقد اســت و حرفــه ای کار 
می کند. او تشــخیص می دهد سیمین دانشور 
نویسنده پسامدرن است و دالیلش را هم بیان 
می کنــد و مقاله او در مجالت معتبر منتشــر 
می شــود. خیلی وقت ها ما آثــار هم را معرفی 

می کنیم و اسم آن را نقد می گذاریم. 
این ها نگاه و نظر اســت. نقــد خودش تعریف 
دارد و روزنامه نــگار و خبرنگار هم باید نقد را 
بشناســد و هر چیزی را به عنوان نقد منتشر 
نکند. نقد، اصول، ویژگی و تعریفی برای خود 
دارد و برخالف تصور عموم، نقد، نشــان دادن 
ایراد نیست که در افواه می گویند: نقدی هم بر 

فالن اثر دارم! 
نقد یعنی بررســی علمی یک اثر. یعنی دیدن 
ویژگی های مثبت، منفی و یا نشان دادن فضای 
خاکستری اثر و توضیح آن برای مخاطب. نقد 
یعنــی آوردن دالیل متقن برای نشــان دادن 
نقــاط مثبت و منفی اثر. نقد عــالوه بر اینکه 
اثــری را به مخاطب معرفــی می کند چراغی 
روشن روی اثر ادبی می اندازد و ویژگی های اثر 

را به صاحب آن هم نشان می دهد. 
البتــه رســانه ای ماننــد روزنامه بــه خاطر 
ظرفیت هــای محــدودی کــه دارد می تواند 
ســتون ثابت نقد داشته باشــد، چون نوع نقد 
در مطبوعات و خبرگزاری ها با نوع نقد مجالت 
تخصصی متفاوت اســت. مخاطب نباید توقع 
داشته باشــد در روزنامه نقد تخصصی منتشر 

شــود، این نوع نقد فضای مجالت تخصصی را 
می طلبد. نقد روزنامــه باید کوتاه و عامه فهم 
باشد. حتی باید کنار ســتون نقد، عنوان نقد 
مطبوعاتــی آورده شــود تا مخاطــب بداند با 
چــه نوع نقدی مواجه اســت. به طور کل نقد 

روزنامه، نقد دانشگاهی و پژوهشی نیست. 

 بســیاری معتقدند مطبوعات فعلی با 
نگاه جانبدارانه آثار را نقد می کنند و این 
ایران  ادبی روز  بر اساس جریان های  نقد 

نیست. نظر شما در این مورد چیست؟ 
سفارشی نویســی و منتقدان سفارشــی انگی 
اســت که به مطبوعات امــروز می خورد که از 
بعضی جهات هم درســت اســت. سؤال این 
اســت که چرا باید حتماً کتاب دوست شاعر یا 
نویسنده مان را نقد کنیم یا توقع داشته باشیم 
فالن کس چون دوست ماست باید اثر ما را نقد 
کند؟ قرار نیست کسی به منتقد سفارش دهد. 
اما اکنون منتقدان بر اســاس سفارش، دست 
به قلم می شــوند نه بر اساس آنچه نیاز جامعه 
ادبی است؛ حتی گاهی برای تخریب یک اثر و 
یا صاحب اثر می نویســند و به اصطالح »نقد« 
می کنند. در حالــی که منتقد خودش متوجه 

می شــود چه اثری باید نقد شــود. به هر حال 
نمی شود چیزی را با اجبار و زور به ذهن مردم 

قالب کرد. 

ادبی   نقدهای  امروز  آسیب  مهم ترین   
که در رسانه ها منتشر می شود، چیست؟ 

منتقدان! کســی که اثر ادبــی را نقد می کند 
فقط نباید کارشناس ادبیات باشد. ادبیات هم 
ســاختار دارد و هم مفهوم و محتوا؛ در حالی 
که کارشناسان ادبیات معموالً آثار را به لحاظ 
ســاختاری نقد می کنند؛ اگر در بحث مفهوم 
ادبیات حرفی زده نشــود نقدی صورت نگرفته 

است. 
ادبیات، جامعه شناســی،  باید  منتقد حرفه ای 
تاریخ و سیاســت را بشناســد و اثر را در همه 
این ابعاد ببیند. مهم اســت کــه اثری هم به 
لحاظ ساختار قوت داشته باشد و هم انعکاسی 
از شرایط امروز جامعه اش باشد. باید مشخص 
باشد آیا شاعر یا نویسنده در بطن جامعه بوده 
یا نــه و یا اثرش چقدر انعــکاس فضای امروز 

جامعه است. 
متأسفانه  اســت.  شاعر، ســخنگوی مردمش 
منتقدان ما یک بعدی به آثار نگاه می کنند در 
حالی که ســواد منتقد باید فرای ادبیات باشد 
و اگر غیر این باشــد نقد اصاًل دیده نمی شود. 
نقدهای یکجانبــه موجب بیراهه رفتن ادبیات 
می شــود. البته نقدی درســت اســت که هم 
مورد فهم عوام باشد و هم مورد قبول خواص. 
همیشــه نباید برای عده ای خاص نقد نوشت 
و نقد باید طیف وســیعی از مــردم جامعه را 

دربربگیرد. 
آفت دیگر این اســت که اثر بد، نویسنده بد و 

ناشر بد نقد نمی شود. 
در حالی یکی از وظایــف منتقد ادبی معرفی 
ناشــر بد، آثار بد و نویســندگان و شــاعران 
بد اســت تا هم به نوعی مقابل رشــد ناشران 
کیلویی و هم در شــرایط گرانی کاغذ، مقابل 
انتشار آثار بد گرفته شود. چرا آثار بد به راحتی 

چاپ شــوند اما اثر ماندگار نتواند عرضه شود. 
واقعاً نباید به عده ای اجــازه داد از راه ادبیات 
به ســود برسند. ادبیات برند اعتباری است که 
شــاید نتواند خودش به طورمســتقیم سودآور 
باشــد اما اثرگــذاری آن را نمی تــوان کتمان 
کرد؛ مثل اینکه حافظ و ســعدی را از شــیراز 
یا نیما را از شــعر معاصر بگیریــم. ادبیات در 
جامعه باید چنین کارکردی داشــته باشد که 
البته پیش از این ها داشــته اســت. شعرای ما 
بهترین ثروت های ما هستند. فردوسی، موالنا، 
حافظ و ســعدی ثروت ها و دارایی ما هستند 
که ایران را با نام این ها می شناســند و فرهنگ 
اســت که عنوان ما را در دنیا نگه داشته است. 
بــا اقتصاد و سیاســت نمی توان دنیــا را فتح 
کــرد؛ فقط با ادبیــات می توان بــر دنیا غلبه 
کرد. انگلیس و فرانســه با زبانشان توانسته اند 
دنیا را فتح کنند و اگر روســیه جایگاه کنونی 
را در جهــان دارد به خاطــر ادبیات غنی این 
کشور است. اگر ما هم توانسته ایم تا اآلن دوام 
بیاوریم به خاطر پیشــینه غنی ادبی مان است. 
هر جا هم خودمان از پس پاسداری از ادبیات 
بر نیامده ایــم، دیگران به ادبیــات ما خدمت 
کرده اند. نیکلسون اثر موالنا را تصحیح می کند 

و روسیه شاهنامه را. 

 آثار ادبی نســبت به گذشته، بیشتر 
منتشر می شــود. منتقد چقدر می تواند 
ادبیات را رصد و آثار جریان ساز را معرفی 

کند؟ 
بله، واقعاً تعداد ناشران، شاعران و نویسندگان 
امروز زیاد اســت. مگر منتقد چقدر زمان دارد 
این همــه کتاب بخواند یا چقدر پول دارد این 
کتاب ها را بخرد! قباًل ناشــر کتاب می فرستاد 
بــرای منتقد، اما امروز ناشــران ایــن کار را 
نمی کنند. آن زمان دیده شــدن و معرفی یک 
اثر برای ناشــر اهمیت داشت، اما اکنون چون 
کارکرد رسانه برای مردم مانند گذشته نیست 
ناشــران چنین هزینه هایــی نمی کنند. ضمن 
اینکه خودشــان در فضای مجــازی می توانند 

برای خود تبلیغ کنند. 
البته شــیوه های نقد امروز نســبت به گذشته 
تغییراتی هم کرده اســت. مثــاًل جوایز ادبی 
کارکردی مشــابه نقد دارند، چــون به دنبال 

معرفی اثر خوب هستند. 

 یعنی جوایــز ادبی با انتخاب اثر برتر، 
ادبیات روز را نقد می کنند؟ 

بله. نقد یکی از کارکردهای جوایز ادبی است. 
چون بین آثار دســت به انتخاب می زند و بعد 
از بررسی های الزم، تصمیم می گیرد کدام اثر 
باید به جامعه معرفی شــود. اگــر جوایز ادبی 
کارشان را درســت انجام دهند یعنی یک نقد 
خوب انجــام داده اند. مطبوعات اگر این جوایز 
ادبی را درســت معرفی کنند و متوجه باشند 
کدام جایزه ادبی سفارشی نیست و جدی است 
و آن را معرفــی کنند آن ها هــم به نوعی کار 
نقد انجام داده اند. بخشــی از نقد همین است، 
چون در جوایز ادبــی تعداد زیادی اثر خوانده 
می شود، درباره شــان بحث می شود و در یک 
مسئله به تفاهم می رسند. این عین نقد است. 
به هر حال نقد شــکل های مختلف پیدا کرده 

است. 

برش

ادبیات،  باید  حرفه ای  منتقد 
سیاست  و  تاریخ  جامعه شناسی، 
را بشناسد و اثر را در همه این 
ابعاد ببیند. مهم است که اثری 
هم به لحاظ ساختار قوت داشته 
شرایط  از  انعکاسی  هم  و  باشد 

امروز جامعه اش باشد

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری:

فراخوان »ترامپیسم۲« اعالم نشده، تایمز اسرائیل داغ کرد
صبا کریمی: سیدمسعود شجاعی طباطبایی، مدیر 
مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و  دبیر دومین دوره 
مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور »ترامپیسم« و از اعضای 
شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری ششمین جشنواره جهانی 
هنر مقاومت با نگاهی اجمالی به پنجمین دوره جشنواره مقاومت 
اظهار کرد: پنجمین دوره جشنواره مقاومت با چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی  مصادف شد و به نظر رسید باید مباحثی 
را مطرح کنیم که در ارتباط با مضامین انقالبی باشد و تمام تالش 

ما این بود یکسری اتفاقات به صورت ملی برگزار شود.
وی در ادامــه افــزود: به طور مثــال در بخش عکس، بحث زن 
ایرانی مطرح شــد و موفقیت های آنان در زمینه هنر، ورزش و... 
به صورت تک عکــس و مجموعه عکس هایی از کیمیا علیزاده 
در حوزه ورزش و نرگس آبیار در حوزه ســینما به دیوار آویخته 
شد. مجموعه عکس ها به گونه ای بود که فقط هنرمندان ایرانی 
می توانند از پس آن بربیایند و در حوزه کاریکاتور و کارتون نیز بنا 
را بر طراحی شخصیت و چهره 4۰ فرد خبیث و ملعون گذاشتیم. 
البته بخش کارتون بین المللی بود و امســال در دوره ششم نیز 

بین المللی برگزار می شود.
شجاعی طباطبایی تأکید کرد: عالوه بر این، وظیفه خود دانستیم 
غیر از مباحثی که در حوزه انقالب مطرح می شــود، پاسخگوی 

نیازهای دیگر مردم هم باشــیم. سال گذشته به نظرمان رسید 
به بحث اشرافیگری، ژن برتر و بحث اختالس ها بپردازیم. این ها 
اتفاقاتی است که برای مردم، بسیار مهم و خاطرشان از آن مکدر 
اســت. اگر ما تعریف درستی از این وقایع به جامعه ندهیم این 
رســانه های معاند هستند که آن گونه که خودشان می خواهند 

جواب می دهند و آن را منعکس می کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعالم فراخوان 
دومین دوره مســابقه ترامپیسم گفت: به تازگی فراخوان آن 
اعالم شــده است و امسال دومین دوره مسابقه ترامپیسم را 
پس از برپایی موفقیت آمیز و حیرت انگیز نخستین دوره آن 
برگــزار می کنیم. به این دلیــل می گویم حیرت انگیز که در 
بســیاری از جشنواره های جهانی و مسابقات هنری سمت و 
سوی سیاسی دیده نمی شــود یا هنرمندان در آن ها حضور 
پرشــوری ندارند، اما در مسابقه ترامپیسم شاهد حضور ۷۵ 
کشور بودیم که نشان داد اتفاق بسیار خوبی افتاده و کسانی 
که شرکت کرده بودند همه از هنرمندان تراز اول آن کشور 
بودند، مانند هنرمندانی که از آمریکای التین و اروپا شرکت 
کرده بودند و حتی دو تن از برگزیدگان ما از کشــور آمریکا 
بودند. بنابراین به نظر رســید با توجه بــه اقدامات عجیب 
ترامپ باید فعالیتی صورت بگیــرد و اتفاقاً همان اوایل کار 

وی بــود که رهبر معظم انقالب در ســخنانی فرمودند ما از 
ترامپ متشکریم که چهره واقعی آمریکا را نشان داد، ما نیز 

وظیفه خود دانستیم که چهره واقعی او را منعکس کنیم.

 تایمز اسرائیل بالفاصله دربرابر آن موضع گرفت
مدیر مرکز هنرهای تجسمی  حوزه هنری تصریح کرد: ما بحث 
اطالعات و فراخوان را آغاز کرده ایم؛ تاکنون ۱۳ کشــور شرکت 
کرده اند و هنرمندان بســیار خوبی از سراسر دنیا در این رویداد 
بین الملی حاضر می شــوند. این مســابقه برای مــا از اهمیت 
بســیاری برخوردار است.  جالب است بدانید ما هنوز فراخوان را 
اطالع رسانی نکرده بودیم که تایمز اسرائیل بالفاصله دربرابر آن 
موضع گرفت و اعالم کرد ایرانی ها درصدد برپایی ترامپیســم 2 
هستند و باز می خواهند با جوایز بسیار، ترامپ را به چالش بکشند 

و مسائلی که خودشان می خواستند را مطرح کردند.
ایــن کاریکاتوریســت افزود: کل جوایز مــا در 22 بخش 6 
هزار یورو اســت و در مقایســه با جوایزی که در مسابقات 
و جشــنواره های جهانی داده می شــود ناچیز است و حتی 
جزو پایین تریــن مبالغ جایزه هم به حســاب می آید.  این 
در حالی اســت که یک مسابقه سیاسی که در آمریکا برگزار 
می شــود جایزه های 2۵ هزار، ۱۵ هــزار و ۱۰ هزار دالری 

دارد. اما رسانه های غربی جمع جوایز ما را عنوان می کنند و 
می گویند با جوایز بزرگ 6 هزار یورویی هنرمندان را ترغیب 
می کنند و به نوعی درصدد فریب هنرمندان هستند و صدها 
هنرمند نیز در این رویداد بین المللی شــرکت می کنند. در 
حالی که کل مبلغ جایزه ما 6 هزار یورو اســت. جالب است 
که آن ها پیشــاپیش به تعداد حضور بســیار هنرمندان هم 

اشاره و تلویحاً آن را پیش بینی می کنند.
شجاعی طباطبایی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که وقتی 
درباره ترامپیسم صحبت می کنیم نخست رسانه های صهیونیستی 
واکنش نشــان می دهند و این نشان می دهد که آن ها نسبت به 
ترامپ چه اعتقاد عمیق و عجیبی دارند و از ســویی دیگر نشان 
می دهد ما هدف درستی را نشانه گرفتیم که رژیم صهیونیستی 
آشــفته می شــود و نگران این اتفاق اســت. همه این مسائل و 
واکنش ها نشان از این است که هدف گذاری این کار درست بوده 

و مسیر درستی را انتخاب کرده ایم.

زمانیان: به تازگی زندگی نامه داستانی شهید شوشتری 
برای گروه سنی نوجوان به بازار کتاب آمده است. این 
کتاب که با عنوان »تولد در باران« توســط نشر سوره 
مهر منتشر شده با قلم و بیان داستانی به شرح زندگی 
شــهید شوشــتری از دوران کودکی تا زمان شهادت 

پرداخته است. 
»تولد در باران« در ۱۱ فصل با عناوین »تولد در باران«، 
»شوق مکتبخانه«، »لحن خوش حسن خوانی«، »شروع 
یک زندگی«، »مهاجرت به نیشابور«، »تعطیالت در 
منطقه جنگی«، »مهر گرما روی پیشــانی«، »زورو، 
بی سیمچی ماهر«، »فرمانده آشنای مرصاد«، »تلواسه 
رنگ انار« و »احیای حیات در سیستان« نوشته شده 
و در هر فصل به یکی از مقاطع حســاس و تأثیرگذار 

زندگی شهید نورعلی شوشتری می پردازد. 
به گفته نویســنده، این اثر روایتگر برهه های مختلف 
زندگی یکی از فرماندهان تأثیرگذار در سال های دفاع 

مقدس و پس از آن اســت که با قلمی روان و ســاده 
برای مخاطب نوجوان نوشته شده است؛ مخاطبی که 
در سال های جنگ نبوده و حاال نیاز دارد از آن دوران 
مستنداتی بخواند تا تاریخ معاصر کشورش را بیشتر 
بشناسد. »تولد در باران« به گونه ای نوشته شده که از 
مقاطع مختلف زندگی شهید روایتی آورده شده است و 
مخاطب با خواندن این روایات با روحیات و سرگذشت 

شهید آشنا می شود.
سلیمی نوشتن این کتاب را از همان ماه های ابتدایی 
پس از شهادت شهید شوشــتری آغاز کرده است. او 
می گوید: این اثر خاطره نیســت بلکــه زندگی نامه 
داســتانی است که بر اساس مســتندات جا مانده از 
شهید نوشته شده است. زمانی که من تصمیم گرفتم 
این اثر را بنویســم هنوز چند ماه بیشــتر از شهادت 
ایشان نگذشته بود. آن زمان منابع کم بود و من با تکیه 
بر اســناد به جا مانده و گفت وگوهایی که با خانواده، 

همرزمان و دوســتان و آشنایان انجام شده بود تالش 
کردم اثر را بنویسم. 

به گفته نویســنده، از زمان تألیف »تولد در باران« تا 
انتشــار اثر نزدیک به یک دهه گذشته است و در این 
زمان کتاب های زیادی با موضوع شــهید شوشتری 
نوشته شــده و به بازار کتاب آمده است. در حالی که 
اگر همان زمان و بالفاصلــه بعد از تألیف، این کتاب 
منتشر می شد جزو نخستین آثاری بود که به زندگی 

این شهید می پرداخت. 
در ســال های اخیــر کتاب هــای زیادی بر اســاس 
زندگی نامه شهدا نوشته شده است. بعضی از این آثار 
مورد اقبال مخاطب واقع شده و بعضی در قفسه های 
کتابخانه جا خوش کرده اند و خوانده نشده اند. سلیمی 
در خصوص این آثار می گوید: معموالً زندگی نامه هایی 
که توســط داستان نویسان نوشته شده اند تجربه های 
موفقی بوده اند که مورد اقبال مخاطب هم واقع شده اند. 

این نویسنده معتقد است از آنجا که این آثار باید دیده و 
خوانده شوند، پس باید نوشتن آن را به داستان نویسان 
واگذار کرد، چون آن ها با اصول نویســندگی آشــنا 
هستند و اثری خلق می کنند که می تواند حق مطلب 

را در خصوص شهید ادا کند. 
گفتنی اســت، شهید شوشتری در ۱2 اردیبهشت 
۱۳2۷ در روستای ینگجه از توابع بخش سروالیت 
شهرستان نیشابور در خراسان رضوی به دنیا آمد 
و در 26 مهر مــاه ۱۳۸۸، هنگام برپایی پنجمین 
نشست ســران قبایل و طایفه های این منطقه، به 
همراه تعــدادی از همرزمانش، بر اثر انفجار بمبی 
در منطقه پیشین سیستان و بلوچستان به شهادت 

رسید.
 از علی اهلل سلیمی پیش از این »باد برگ ها را سمت 
دره ها می برد«، »دلبســتگی در ســال های سخت« 

و»زمستان و چله ها« به بازار کتاب آمده بود.

مرور زندگی شهید 
شوشتری در یک 

زندگی نامه داستانی

پیشنهاد امروز

هنرهای تجسمی

بررسی جایگاه نقد ادبی در مطبوعات امروز در گفت وگو با پوریا گل محمدی 

»نقد ادبی« در بوته نقد
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