
دود ُشش!
به  دنبــال تعطیلی یک هفتــه ای مدارس 
تهران کاربــران فضای مجازی هشــتگ 
#آلودگی_هــوا را داغ کردند. در ادامه چند 
نمونه از توییت های منتشــر شــده توسط 
کاربران را می خوانیــد: »آموزش و پرورش 
در مســیر قهقرا. تا کی بی تدبیری؟ تا کی 
پاک کردن صورت مسئله؟...مسئوالن اعالم 
کردند چون هوا آلوده است، کارمندهای ادارات می تونن از مرخصی هاشون استفاده 
کنن و نرن سر کار. عجب خالقیتی! تا حاال به ذهنم نرسیده بود که اگر مرخصی 
بگیرم می تونم نرم ســر کار... حد واسط بین پیش دانشگاهی تا قبولی دانشگاه، 
شش هامون تبدیل به دود شش شده واسه همین دانشگاه رفتن توی این هوا واسه 

قشر دانشجو ضرر نداره«.

دوره  طالیی دانشکده هنر
سید علی صالحی، بازیگر طنز سریال های 
تلویزیــون با انتشــار پســتی در صفحه 
اینســتاگرامش، از عیــادت خود و جمعی 
از هنرمندان ســریال پایتخــت از فردوس 
حاجیــان یا همان عمو فــردوس خبر داد. 
صالحی در اینستاگرام نوشته است: »امشب 
در شهر قائمشهر تولد عمو فردوس نازنین 
بهانه ای شد به عیادت ایشون بریم. تولد دکتر فردوس حاجیان سوم دی ماه هست 
که از دوره ریاست ایشان در دوره طالیی دانشکده هنر و معماری دانشجویانش این 
روز را جشن می گیرند. عمو فردوس این روز ها در بستر بیماری است و مدت هاست 

که سر کالس درس حاضر نمی شود«.

مگس های مدیترانه ای
صفحه اینستاگرام »اینستاخبری« که معموالً 
به حواشی شبکه های اجتماعی می پردازد، با 
انتشار تصویری از »نارنگی های آلوده« نوشته 
است: »پس از کشــف قرص های مختلف 
در برخی بســته بندی های کیک در کشور، 
فروش این محصوالت با افت جدی مواجه 
شده که ضرر بزرگی برای این صنعت است. 
حاال تصاویر منتشرشده در شبکه های اجتماعی حاکی از آلودگی برخی مرکبات 
است و به مردم هشــدار داده می شود از مصرف این میوه ها خودداری کنند. اما 
بررسی ها نشان می دهد این کرم های سفید، همان مگس مدیترانه ای است که اکثر 
میوه های آلوده به این آفت، امحا شده اند. البته این آفت برای سالمتی مردم خطری 

ندارد و مصرف اشتباهی آن، برای انسان بیماری زا نیست«.

سونامی در راه است
بر اســاس اعالم صفحه توییتری مســتند 
»ایکسونامی«، این مستند جنجالی که چند 
ماه پیش برای نخستین بار در سینما هویزه 
مشهد به صورت محدود اکران شد، سرانجام 
پروانه نمایش گرفته است. صفحه توییتری 
این مستند با هشتگ #سونامی_در_راه_
اســت، در توضیح خبر نوشته: »به گزارش 
روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و شورای پروانه نمایش آثار 
غیرسینمایی، برای مستند بلند »ایکسونامی« به تهیه کنندگی محمدرضا بورونی 

مهرآبادی و کارگردانی و نویسندگی محسن آقایی پروانه نمایش صادر شد«.

 محمد تربت زاده ماجرا از آنجا شــروع شد که رسانه ها 
اعــالم کردند »دورهمــی« یک بار دیگر در شــب یلدا 
روی آنتــن مــی رود. پخــش دوباره دورهمــی هرچند 
سورپرایزمسئوالن صداوسیما به حساب می آمد، اما نه تنها 
مثل دوره های قبل مورد استقبال آنچنانی قرار نگرفت، بلکه 
انتقاد تند و تیز رسانه ها و کاربران فضای مجازی را هم به 
دنبال داشت. موضوع انتقادها البته ربطی به میهمان ها یا 
سطح کیفی برنامه نداشت. چیزی که این بار سروصدای 
کاربــران فضای مجازی را درآورده، بحث دســتمزدهای 
نجومی مهــران مدیری و عوامل این برنامه اســت. حاال 
اگر چرخی در فضای مجازی بزنید، متوجه خواهید شــد 
مهران مدیری که در این مدت با انتقادهای جور واجور از 
مسئوالن، خودش را حسابی توی دل مردم جا کرده بود، 
درحال حاضر پایگاه مردمی اش را تا حد زیادی از دست 
داده و بخش زیادی از کاربران فضای مجازی، انتقادهای او 
از مسئوالن را نه همزادپنداری با مردم، بلکه یک نمایش 

عوام فریبانه برای پر کردن جیب های خودش می دانند!

  شب های کمدی با کاپل
طراحی »دورهمی« را در اصل »مهراب قاسم خانی« انجام 
داده است. قسمت های اول آن هم با کارگردانی قاسم خانی 
روی آنتن رفت، اما پس از ماجرای ممنوع التصویری اش، 
مهران مدیری مجبور شد مهراب قاسم خانی را کنار بگذارد 
و خودش کارگردانی برنامه را بر عهده بگیرد. البته رسانه ها 
پیش از اینکه مهراب قاســم خانی از برنامه کنار گذاشته 
شود، ماجرای تقلیدش از یک برنامه کمدی هندی به نام 
»شب های کمدی با کاپل« را پیش کشیدند تا دورهمی در 
همان قسمت های اول وارد حاشیه شود. هرچند عوامل این 
برنامه هرطور بود ماجرای تقلیدشان از یک برنامه هندی 
را ماست مالی کردند، اما چند صباح بعد بحث هزینه های 

سنگین دورهمی، یک بار دیگر برنامه را به حاشیه برد.

  منتقد نیستند، دشمن اند!
مهران مدیری حدود دو سال پیش که بحث دستمزدهای 
باال مطرح شده بود، در برنامه رضا رشیدپور حضور یافت تا 
به شائبه هایی که در فضای مجازی مطرح می شود، پاسخ 
دهد. وقتی رضا رشید پور از مجری برنامه دورهمی پرسید 
که پاسخش به کسانی که می گویند مهران مدیری ساعت 
مچی چندصد میلیونی می بندد، خودروی چند میلیاردی 
سوار می شود و برای حضور در مراسم های مختلف بادیگارد 
اجاره می کند، اما از آن طرف از دردهای کارگران و قشــر 
ضعیف جامعه می نالد، چیست؟ آقای مدیری از ارائه پاسخ 
روشــن طفره رفت و مدعی شد که این افراد با او دشمن 
هستند! مجری برنامه دورهمی در ادامه هم توضیح داد که 
اگر امروز در این جایگاه ایســتاده، به این خاطر است که 
در جوانی کارگری کرده و هزارجور سختی کشیده. مهران 
مدیری اما هیچ جوره حاضر نشد که خالص درآمدش از 
هر قسمت برنامه دورهمی را لو بدهد. با این همه، ماجرای 
دریافتی های نجومی مدیری از برنامه دورهمی، در هیاهوی 
جشنواره فجر آن سال گم شد، اما از چند روز پیش و پس 
از گزارش جنجالی روزنامه »فرهیختگان« از قرارداد سری 
جدید دورهمی، این ماجرا یک بار دیگر با جدیت بیشتر در 

رسانه ها و فضای مجازی مطرح شده است.

  یک پروژه کاماًل اقتصادی؟
آن طور که رسانه ها گفته اند، ویژه برنامه یلدایی دورهمی، 
مقدمــه پخش فصل جدید دورهمی اســت. هرچند که 

مصطفی احمدی، تهیه کننده دورهمی در خرداد همین 
امســال  اعالم کرده بود تصمیمی برای ادامه ساخت این 
مجموعه گرفته نشده است. البته سال گذشته هم وقتی 
فصل قبلی دورهمی به پایان رسید، مسئوالن صداوسیما 
تالش کردند دورهمی را تا نوروز 98 روی آنتن ببرند، اما 
این اتفاق نیفتاد و فقط در شــب سیزدهم فروردین، ویژه 
برنامه سیزده به در روی آنتن رفت.   اما باتوجه به دکور جدید 
و پر هزینه ای که برای آن برنامه تهیه شده بود، خیلی ها 
احتمالــش را دادند که دورهمی برخــالف ادعای تهیه 
کننــده اش، احتماالً در آینده نه چندان دور یک بار دیگر 
روی آنتن برود. این اتفاق اگرچه قرار بود در اردیبهشــت 
رقم بخورد، اما تهیه کننــده و عوامل این برنامه یک بار 
دیگر از ســاخت آن طفره رفتند و حتی اعالم کردند که 
این برنامه برای همیشه به پایان رسیده، اما همان طور که 
خیلی ها پیش بینی کرده بودند، پیش از پایان ســال 98، 

برنامه دورهمی یک بار دیگر به شبکه نسیم برگشت.
رســانه های منتقِد دورهمی می گویند مهران مدیری و 
مصطفی احمدی - تهیه کننده این برنامه-  در تمام این 
مدت مشــغول بازی دادن مسئوالن صداوسیما برای باال 
بردن بودجه ساخت دورهمی بوده اند. این منتقدان حتی 
می گویند پخش ویژه برنامه سیزده به در که با انتقادهای 
بی سابقه مهران مدیری از مسئوالن دولتی همراه بود هم 
بخشی از این طرح اقتصادی بوده و عوامل این برنامه با این 
انتقادهای بی سابقه قصد داشته اند مخاطب را قانع کنند 
که قطع چنــد ماهه برنامه دورهمی، به خاطر انتقادهای 
شجاعانه مدیری از مسئوالن است و از این طریق بیشتر از 
قبل مخاطب و مسئوالن صداوسیما را تشنه ساخت سری 

جدید دورهمی نگاه دارند!

  من هم خبر نداشتم!
با تمام این حواشــی امــا قســمت اول فصل جدید 
دورهمی، شــب یلدا روی آنتن رفــت. در این برنامه 
مهــران مدیری میزبان ســروش صحــت، محمدرضا 
علیمردانی و پژمان بازغی بود. سه مجری شبکه نسیم 
که برنامه های »کتاب بــاز«، »چهل تکه« و »کودک 
شو« را اجرا کرده بودند. مهران مدیری مثل همیشه، 
در این برنامه هم بنا را گذاشــت به انتقاد از مسئوالن 
دولتی و شــخص رئیس جمهور. مدیری در بخشی از 
استندآپ اش که به صورت گسترده در فضای مجازی 
بازنشر شــد، درباره پخش سری جدید دورهمی و در 
کنایه به رئیس دولت، گفت:» گفتم شما برید تصمیم 
بگیرید هر وقت خواستید دورهمی را پخش کنید. به 
من هم نگویید. من خودم صبح جمعه بیدار شــدم و 

دیدم دورهمی در حال پخش شدن است«.
هرچند بازنشر این فیلم در فضای مجازی در ابتدا نام مهران 
مدیری و برنامه دورهمی را به عنوان یک مجری و برنامه 
مردمی، یک بار دیگر سر زبان ها انداخت، اما پس از چاپ 
گزارش افشاگرانه روزنامه فرهیختگان از پشت پرده های 
فصل جدید دورهمی، تمــام معادالت عوامل دورهمی و 

مسئوالن صداوسیما به هم ریخت.

  350 میلیون به عالوه 30 درصد از تبلیغات
بر اساس گزارش روزنامه فرهیختگان، مصطفی احمدی، 
تهیه کننده دورهمی در ابتدا برای ســاخت این سری از 
برنامه مبلغ یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای هر 
قسمت را پیشنهاد داده که با موافقت مرتضی میرباقری، 
معاون ســیما همراه بوده است. پس از اینکه رقم قرارداد 

به دست مسئوالن باالدستی سازمان صداوسیما رسیده، 
با پرداخت مستقیم این رقم به برنامه دورهمی مخالفت 
کرده اند و تصمیم گرفته اند این مبلغ یا حتی مبلغی باالتر 
از آن را به شــکلی که زیاد جلــب توجه نکند در اختیار 

سازندگان دورهمی قرار دهند!
به همین خاطر مســئوالن در نهایت تصمیم می گیرند 
قرارداد سری جدید دورهمی را به شکلی تنظیم کنند که 
هر قسمت حدود 35۰ میلیون تومان برای صداوسیما آب 
بخــورد و 3۰ درصد از درآمد حاصل از تبلیغات بازرگانِی 
قبل، حیــن و بعد از برنامه هم به حســاب تهیه کننده 

دورهمی واریز شود.

  وقتی دغدغه مخاطب گم می شود
انتشار این گزارش در شبکه های اجتماعی مختلف کافی بود 
تا جرقه حمله به برنامه دورهمی، مهران مدیری و مصطفی 
احمدی در فضای مجازی زده شــود و کار حتی تا جایی 
باال بگیرد که دستمزدهای هنگفت عوامل دورهمی تبدیل 
به داغ ترین سوژه توییتر و اینستاگرام شود. حاال عالوه بر 
دستمزدهای باال، بخشی از انتقادهای کاربران، روی محور 
موضوع برنامه دورهمی هم می چرخد. این بخش از کاربران 
معتقدند مهران مدیری به سبک برنامه های زرد ماهواره ای، 
چند ســلبریتی  را به برنامه اش دعوت می کند و از آن ها 
درباره آب و هوا و غذای مورد عالقه شــان سؤال می  کند. 
آقای مدیری در این میان چند استندآپ کوتاه و سرشار 
از کنایه به مســئوالن و آقازاده ها را هم در دستور کارش 
قرار می دهد تا وجهه مردمی برنامه اش حفظ شود. یکی از 
کاربران در این باره نوشته است: »مهم ترین سؤال مدیری 
از مهموناش اینه که تا حاال عاشق شدن یا نه. واقعاً دغدغه 
مخاطب امروز تلویزیون اینه که سلبریتی ها عاشق شدن یا 
نه؟ حاال گیریم چهارتا متلکم این وسط نثار آقازاده ها شد، 

اما اصل ماجرا رو که نمی شه تغییر داد«. 

  انتقاد های پاستوریزه شده
درحال حاضر دایره انتقادها از بحث دســتمزدها، محتوا 
و میهمان های برنامه فراتر رفته و کار به بررســی سوابق 
اسپانسر اصلی برنامه یعنی شرکت »اول مارکت« رسیده 
اســت. منتقــدان دورهمی می گویند مهــران مدیری و 
مصطفی احمــدی، مدیراِن اصلی شــرکت اول مارکت 

هستند که اسپانسر برنامه خودشان شده اند.
گذشــته از تمام این انتقادهای تند و تیز اما بخشی از 
رســانه ها و کاربران هم معتقدند نباید مهران مدیری 
را با این حجم از بدبینــی و بی انصافی قضاوت کنیم. 
هرچه نباشــد خیلی هایمان ســالیان طوالنی با طنز 
درجــه یک مدیری خندیده ایم و خاطره ســاخته ایم. 
این دســته از حامیان مدیری در پاســخ به منتقدان 
دو آتشــه، می گویند: بی انصافی اســت اگر مدیری را 
به عوام فریبی از طریق انتقادهای پاســتوریزه متهم 
کنیم؛ چون آقــای مجری بارها در برنامه اش عالوه بر 
دولت، به رفتارهای اشتباه مردم ایران، فضای مجازی، 

مسئوالن مختلف و حتی سلبریتی ها تاخته است. 
با این وجود اما مهران مدیری هنوز واکنشی به انتقادهای 
گسترده رسانه ها و کاربران فضای مجازی در روزهای اخیر 
نشان نداده و باید منتظر بمانیم تا ببینیم مدیری و عوامل 
دورهمی، قصد دارند پاســخ شک و شــبهه هایی که در 
روزهای اخیر گریبانگیر برنامه شان شده را بدهند یا این بار 
هم می خواهند مثل دو سال پیش ماجرا را با تعریف چند 
خاطره از دوران نوجوانی مهران مدیری ماست مالی کنند؟!

یک هزار دستگاه رایانه برای منافقین
قدس زندگی:  برای تنوع اخبار و مطالب صفحه، ســری هم به اردوگاه منافقین 
بزنیم! »تسنیم« دیروز گفت و گویی را با عضو جدا شده این گروهک منتشر کرد. 
ابراهیم خدابنده درباره حال و روز این روزهای منافقین در آلبانی و هجومشان به 
فضای مجازی گفته است: »حدود یک سال و نیم پیش، یک هزار دستگاه رایانه برای 
سازمان از طریق یک شرکت آلبانیایی به سازمان که سفارش دهنده بود، داده شد. 
اعضای سازمان موظفند در شبکه های اجتماعی، پست های مریم رجوی را پربیننده 
کنند، در این راســتا از ماشین های ترول برای ترند کردن مریم رجوی و سازمان 
استفاده می کنند. فعالیت های سازمان در شبکه اجتماعی اینستاگرام افزایش پیدا 
کرده ... این ها اکانت های فیک زیادی می سازند و از آن ها استفاده می کنند... هر یک 
از اعضای سازمان ممکن است بیش از 1۰ حساب کاربری در شبکه های اجتماعی 
داشته باشند که تصاویر بیشتر آن حساب ها، دخترهای جوان و با نام های آذر، اکرم 
و... است... ترفند جذب فالوورهایشان این گونه است که مدام به تمامی فالوورهای 
خود پیام می دهند تا اینکه بتوانند با یک فرد ارتباط برقرار کنند. پس از اینکه ارتباط 
برقرار شد، ارتباط  گیری با آن فرد با همان اکانت به فرد دیگری در سازمان سپرده 
می شود. موضوع گفت وگوی آنان با کاربران شبکه های اجتماعی، مشکالت آن فرد 
و جامعه است. به طور مثال تصویری که از گورخوابی برخی از مستمندان منتشر 
شد، به قدری توسط اکانت های سازمان بازنشر داده شد که دختر من که در انگلیس 
است، فکر می کرد نیمی از مردم تهران گورخواب هستند! همچنین کنار آن تصویر 
نوشته شده بود »اگر جمهوری اسالمی نبود، اکنون این گورخواب در کاخ خوابیده 
بود ...«. تالش اعضای ســازمان مجاهدین خلق در شبکه های اجتماعی این است 
که کاربران را به مرحله نفرت از نظام برسانند تا آن افراد در شرایطی که به وجود 
می آید، عملیات های ایذایی انجام بدهند، اموال عمومی را آتش بزنند و شیشه های 

بانک ها و مغازه ها را بشکنند«.

 مجازآباد
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ورزش
 پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان 
به مرحله بعدی جام حذفی رسیدند

صعود در سنگ باران

ادعای رئیس کمیته ملی پارالمپیک

 هیچ کجا به اندازه ایران 
به ورزشکاران پاداش نمی دهند!

 اهالی تئاتر از راهکارهای تمرکززدایی در این هنر می گویند

نمایش خوب هرجا اجرا شود، مخاطب دارد

آپارتاید  اقلیمی
»سید عبداهلل حسینی « برایمان نوشته: از آن طرف دنیا امیدوارم یلدای خوبی 
را در کنار خانواده سپری کرده باشید. جالب است بدانید ما در آن سوی کره 
زمین در ژوهانسبورگ کوتاه ترین شب سال را تجربه می کنیم. من در این شعر 

از پنجره دیگری به یلدا نگریسته ام. 

یلدا را دوست ندارم که نام دیگر نا برابری است
که طوالنی ترین شب سال تهران 

کوتاه ترین شب سال ژوهانسبورگ باشد
این سهم  بلند من از یلدای گیسوان تو و سهم ناچیز آفریقاست

فنالند را فراموش کن
که تنها سالی دوبار گیسوانت را لمس می کند

تبعیض جغرافیایی 
من به این آپارتاید اقلیمی اعتراض دارم

دختری در آفریقا به موهای کوتاهش اکستنشن ببافد 
و دختری در اروپا با گیسوانش طناب بسازد

شب هفتاد ساله فلسطین را آیا بامدادی هست؟ 
در روی سپید و موی سیاهت 
یک آفریقا آپارتاید موج می زند

هیچ شبی را بلند و هیچ روزی را کوتاه نمی خواهم
و به استوای اقلیم هفت گانه خاک می اندیشم

جایی که روز و شب برابر باشد
و گرگ و میش برادر

آِه درختان، زود می گیرد!
رقیه توسلی: با این دعا که الهی بنی بشری کارش به افسردگی و خودخوری 
و سؤال بی جواب نکشد، بی مقدمه می روم سر اصل مطلب... سر قصه دیروز که 

گذرمان یک نوک پا افتاد تا »مهدشت«... همین بغل گوش »ساری«.
چشمتان روز بد نبیند، شنیده بودیم کوهخواری و زمین خواری و قارچ و رانت 
و البی از اکسیژنی که می بلعیم نزدیک تر است به ما، اما واقعاً شنیدن کی بود 

مانند دیدن.
باور بفرمایید دمغ ترین آدم دیارمان شــدیم دیروز. جوری که انگار این واژه را 
از احوال ما قالب گرفته باشند. از روی ما که بعد گشت و گذاری کوتاه، گردن 
درد گرفتیم بس که کاشانه رنگ و وارنگ خوش نشین ها بر فراز کوه را رصد 
کردیم. چهاردیواری های اعیانی که تعدادشان به وضوح درختان حاشیه را به 

چالش می کشید.
دیروز می راندیم و دپرس می شــدیم وقتی در کســوت دو شــهروند شمالی 
نمی خواستیم علت حضور این همه ویال در ارتفاعات حاشیه شهرمان را کشف 
کنیم.وقتی هوای خوب و صدای خالص پرنده ها و چشم انداز سبز قادر نبودند 
ســر کیفمان بیاورند. وقتی سگ های نگهبان ویالها هم ما غریبه ها را از صد 

فرسخی بو می کشیدند و می افتادند به پارس.
وقتی انبوه کارگران ســاختمانی سخت مشــغول بودند تا سنگ و سیمان و 

میلگرد بیشتری خالی کنند توی شکم زخمی و دردمند شمال.
وقتی تا چشم کار می کرد ویال بود و ویال و تعداد شیروانی های رنگی تنه می زد 

به درختان معطر پرتقال و لیمو.
چندبار با خودمان تکرار کردیم مهدشت و هر دفعه افتادیم به پوزخند... آخر 
توی کدام دشــتی این همه رّدپای چشم خراش بنا و نجار و جوشکار، جوالن 

می دهد... خدای نکرده دشت جای یورتمه اسب و باد صبا و سایه ماه است.
تازه... دیروز وقت برگشــتن زیروروتر هم شدیم. وقتی از خانه یک مهدشتی 
کسی را تشییع می کردند سمت قبرستان و به وضوح صدای پای مرگ، صدای 
درختان قطع شده، حق الناس، طمع آدمیزاد و صدای طبیعت در حال احتضار 
پیچد در گوشــمان و حالمان شــباهت زیادی پیدا کرد به جماعت گریان و 

پریشان پشت تابوت.
ساعتی بعد که وارونه برمی گردیم سمت »ساری«، تمام مسیر برگشت حول 
محور یک موضوع گپ می زنیم. می پرســیم ویالسازان و برج و باروخواهان به 

تشییع و ختم نمی روند؟ 
نیشگون: طبیعت را دق مرگ نکنیم. آهِ درختان، زود می گیرد!

بررسی عملکرد آسیایی ها در لیگ برتر انگلیس

فصل کابوس وار جهانبخش

باور می کنید؟

روزمره نگاری

شعِر تر

دستمزد نجومی مهران مدیری در برنامه دورهمی یک بار دیگر حاشیه ساز شد

مرد هزار چهره
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امباپه: مسی بازی های من را دنبال می کرد
ورزش: کیلیان امباپه دیروز از ســوی فرانس فوتبال به عنوان بازیکن سال فرانسه 
انتخاب شــد و بعد از آن مصاحبه جالبی انجام داد. امباپه پس از انتخاب به عنوان 
بازیکن ســال فوتبال فرانســه در این باره گفت: من برای کسب کفش طال تالش 
کردم اما در این بین بازیکنی به نام مســی حضور داشت. من دو گل می زدم، او سه 
گل می زد. من سه گل می زدم، او چهار گل می زد. با این وجود من با عثمان دمبله 
صحبت می کردم و او به من می گفت که مسی بازی هایم را دنبال می کند.که ببیند 

گل می زنم یا خیر. این واقعا برای من یک افتخار است و احساس غرور می کنم.

اریکسن و رد پیشنهاد منچستر به خاطر رئال
ورزش: تابستان گذشته، رئال و منچستر حاضر به پرداخت 70 میلیون یورو برای 
شکار اریکسن بودند ولی تاتنهام اصرار به حفظ او داشت. سران باشگاه امیدوار بودند 
که اریکسن قراردادش را تمدید کند ولی این اتفاق رخ نداد.در حال حاضر یونایتد و 
رئال جدی ترین باشگاه های خواهان اریکسن هستند.دنیل لوی مدیر تاتنهام چندی 
پیش به صورت ضمنی پیشنهاد یونایتد را تایید کرد و گفت که برای او مهم نیست 
اگر اریکسن را به تیمی انگلیسی و رقیب مستقیم تاتنهام واگذار کند اما خود بازیکن 

تمایلی برای انتقال به یونایتد ندارد و ترجیح می دهد برای رئال مادرید صبر کند.

دخیا و آمار اسف بار در یک سال گذشته
ورزش: اشتباه مقابل واتفورد اما تنها اشتباه بزرگ داوید دخیا در یک فصل گذشته 
نبوده اســت. او از یک فصل اخیر تا به حال 6 اشتباه تاثیر گذار که منجر به دریافت 
گل شده، داشته است. این آمار بیش از هر دروازه بان و بازیکن دیگری بوده و حاال 
دروازه بان اسپانیایی بیش از هر بازیکن دیگری از فصل گذشته تا به حال اشتباه تاثیر 
گذار داشته است. دخیا این اشتباهات مهم و وحشتناک را پیش از این در بازی های 
بزرگ از خود به جای گذاشته است. اشتباهات وحشتناک در بازی هایی نظیر چلسی 

و آرسنال در لیگ برتر که در نوع خود بسیار عجیب به نظر می رسیدند. 

زالتان در اورتون؟ 
ورزش:  همچنین از دو تیم میالن و اورتون به عنوان محتمل ترین مقصدهای زالتان 
یاد می شود. کارلو آنچلوتی اما چند روز پیش به شکل رسمی به عنوان سرمربی جدید 
اورتون انتخاب شد. سرمربی ایتالیایی اورتون در واکنش به شایعات حضور زالتان 
در اورتون گفت: او دوست خوب من است فکر می کنم که زالتان دوران خود را در 
آمریکا به پایان رســانده اما نمی دانم که ایده او برای آینده چیست. من می خواهم 
با او تماس بگیرم. اگر او بخواهد می تواند برای لذت بردن به بندر لیورپول بیاید اما 

برای بازی کردن نه!

سینا حســینی: ســه دیدار معوقه از هفته یازدهم 
رقابت های لیگ برتر امروز در شهرهای تبریز، سیرجان و 
جم برگزار خواهد شد. در مهم ترین دیدار تراکتورسازی 
تبریز در روزهایی که هنوز جانشین مصطفی دنیزلی به 
صورت رسمی معرفی نشده است با شاگردان یحیی گل 
محمدی مالقات خواهند کرد تا یکی از حســاس ترین 

بازی های معوقه انجام شود.

نبرد استاد و دستیار
گل محمدی و ساکت الهامی که فصل هجدهم در کنار 
یکدیگر هدایت شــهرخودرو را برعهده داشتند، حاال 
برابر یکدیگر قرار دارند تا یک دوئل تمام عیار میان این 

دو مربی جوان شکل گیرد. 
الهامی برای رویارویــی با گل محمــدی انگیزه های 
زیادی داشــت اما با حربه اســتراتژیک مالک متمول 
باشگاه تراکتورســازی تبریز این انگیزه ها دو چندان 

شد.
 مدیران تراکتورسازی برای باال بردن شانس تیمشان 
در این بازی خانگی یک روز قبل از این بازی به ساکت 
الهامی و رسانه های گروهی خبر دادند چنانچه الهامی 
در این بازی برنده میدان لقب گیرد حضورش تا پایان 
فصل به عنوان ســرمربی قطعی اســت. حاال باید دید 
جدال یحیی و ساکت به چه شکلی رقم خواهد خورد.

البته یحیی گل محمدی هــم انگیزه های فراوانی برای 
این بازی دارد، او که پس از پنج هفته ناکامی با پیروزی 
برابر پیکان یک بار دیگر طعم شیرین پیروزی را چشید 
در اندیشه شکست تیم سابقش اســت تا با عبور از سد 
تراکتورســازی تبریز دوباره به کورس قهرمانی اضافه 

شود.

دوئل رحمتی و مظاهری
رویارویی مهدی رحمتی و رشید مظاهری نیز از اتفاقات 
ویژه این دیدار حساس خواهد بود، آن ها با درک صحیح 
از ســه امتیاز حیاتی این دیدار به خوبی می دانند نقش 
آن ها در این بازی به چه میزان تعیین کننده خواهد بود.

ماشین می گازد؟
در دیگر بازی امروز گل گهر ســیرجان در خانه میزبان 
ماشین سازی تبریز است، شاگردان رسول خطیبی که 
در آخرین بازی خــود در چارچوب بازی های لیگ برتر 
استقالل را در آزادی شکست دادند، حاال به دنبال یک 
ســه امتیاز دیگر از تیم بحران زده گل گهر ســیرجان 
هســتند تا جایگاه خود در جدول رده بندی را تثبیت 
کنند. هر چقدر رسول خطیبی به دنبال کسب پیروزی 
در این بازی است، مجید جاللی نیز در آن سوی میدان 
به دنبال برتــری در این پیکار خانگی اســت. موقعیت 
متزلزل گل گهر در جدول رده بندی به شدت جایگاه آقا 

معلم را در معرض خطر قرار داده است.

 فکرهای فرکی 
پارس جنوبی جم که دیگر فراز کمالوند را به عنوان سرمربی 
همراه ندارد و نیمکتش در حال حاضر از وجود سرمربی بهره  
نمی برد باید در خانه به مصاف پیکان تهران برود، جدال تیم 
بدون سرمربی با پیکان فرکی که هفته گذشته در دقایق 
پایانی مقابل شهرخودرو تن به شکست داد می تواند جالب 
توجه باشد، هرچند دو تیم شانســی برای قرار گرفتن در 
جمع تیم های باالی جدول را ندارند ولی امتیاز کامل این 
بازی می تواند موقعیت هر دو تیــم را در جدول رده بندی 

تثبیت کند.

ورزش: رئیس کمیته ملی پارالمپیک با بیان اینکه به دنبال 
کاهش بودجه کمیته ملی المپیک نیســتیم، گفت: این 
اعتراض را داریم که بودجه بازی های پارالمپیک توکیو در 

کمیسیون تلفیق مجلس اصالح و افزایش پیدا کند.

پارالمپیک و بودجه بیشتر
محمود خسروی وفا در جمع خبرنگاران درباره تخصیص 
بودجه جدا بــه بازی های المپیک و تخصیــص ندادن به 
پارالمپیک برای توکیو ۲0۲0 گفت: این سؤال مربوط به من 
نمی شود، اما فعالیت های ما نیازمند بودجه بیشتری است. این 
نقد و اعتراض را داریم که در کمیسیون تلفیق مجلس اصالح 
شود نه اینکه از بودجه المپیک کم شود تا به ما اضافه شود 

بلکه بودجه مستقل در نظر گرفته شود.

مهاجرت قهرمانان
خســروی وفا همچنین درباره مهاجرت برخی ورزشکاران 
معلول به سایر کشورها به خاطر کمبود امکانات، تصریح کرد: 
این مسئله ارتباطی به ورزشکاران پارالمپیکی ندارد. ما هیچ 
خبری از ورزشکاران پارالمپیکی در این زمینه دریافت نکردیم 
و دریافت هم نخواهیم کرد. در بحث امکانات و جوایز مالی هیچ 
جای دنیا به اندازه ما به ورزشکاران پاداش و حقوق نمی دهد. 
تا امروز تمام حقوق ورزشکاران و فدراسیون ها پرداخت شده 
است. تنها کشوری هستیم که اعزام های ما با پرواز چارتر صورت 
می گیرد، اگر باالترین نشان عالی در مجمع کمیته بین المللی 
پارالمپیک به ما داده شد، به دلیل همین مسائل بود. در کمیته 

ملی پارالمپیک هیچ مشکل مالی نداریم و از ابتدای سال تمام 
حقوق ها پرداخت شده است در حالی که کمیته ملی المپیک 
در این زمینه مشــکل دارد.رئیس کمیته ملی پارالمپیک 
همچنین درباره تعداد سهمیه ها و ورزشــکاران اعزامی به 
بازی های پارالمپیک توکیو خاطرنشان کرد: مصوب ستاد عالی 
بازی های پارالمپیک ۲0۲0 بر مبنای اعزام کیفی کاروان است و 
تنها اخذ سهمیه برای اعزام کافی نیست. تنها ورزشکارانی مجوز 
اعزام را خواهند داشت که نزدیک به مدال و سکو باشند. کاروان 

کوچک، اما کیفی که در این شرایط تصمیم بدی نیست.

کوچ به کیش
وی همچنین درباره تشکیل اردوهای پارالمپیکی در کیش 
گفت: مصوبه ستاد این بوده که فدراسیون ها از اول مهرماه 
اردوهای خودی و هوایی ترکیه را برپا کنند. رطوبت ترکیه 
۹۲ درصد است که باور کردنی نیست. به هر صورت برای 
اینکه مشکلی برای ورزشکاران پیش نیاد از هفته آینده چند 
رشته ورزشی اردوهای خود را در کیش برگزار خواهند کرد.

حاشیه های مشهد
خسروی وفا در پایان درباره فروش ساختمانی از جانبازان و 
معلوالن در مشهد توسط فدراسیون برای پرداخت بدهی ها 
و انجام امور جاری فدراسیون افزود: بی گمان مراحل قانونی 
در این زمینه طی شده و مصوبه هیئت رئیسه را داشته اند 
که اقدام به انجام چنین کاری کردند، اما این سؤال باید از 

مسئوالن فدراسیون پرسیده شود.

ورزش: علیرضا جهانبخش در دومین فصل حضورش 
در لیگ برتر انگلستان، نتوانســته انتظارات را برآورده 
کند. جهانبخــش در دومین فصل حضــورش تا پایان 
هفتــه  هجدهم فقط یک بــازی در لیگ برتر داشــته 
اســت. جهانبخش که در دوران ســرمربیگری کریس 
هیوتون به برایتون آمد، با آمدن گراهام پاتر به این تیم 
دیگر نتوانســت اعتماد این مربی را جلب کند و فصل 
کابوس واری را پشت سر می گذارد. عالوه بر جهانبخش، 
این فصل 6 بازیکن آسیایی دیگر در لیگ برتر انگلستان 

بازی کرده اند که عملکرد آن ها را بررسی کرده ایم. 

بیشترین تعداد آسیایی  در برایتون
باشــگاه برایتون سه بازیکن آســیایی در ترکیب خود 

دارد. عالوه بر جهانبخش، متیــو رایان و آرون موی 
دو آسیایی دیگر برایتون به شمار می روند. رایان 
که دروازه بان اصلی برایتون است، سومین فصل 
حضورش در این تیم را پشــت ســر می گذارد 
و این فصــل در لیگ برتر چهار کلین شــیت 

داشته است. 
دیگر بازیکن اســترالیایی این تیم آرون موی 
است. هافبک ۲۹ ســاله برایتون این فصل در 
دوازده بازی برای این تیم در لیگ برتر به میدان 
رفته و در ایــن 1۲ بازی یک پــاس گل به هم 

تیمی های خود داده است. 

سون بهترین آسیایی
ســون هیونگ مین کــره ای، بدون 

شک بهترین بازیکن آسیایی این 
روزهای فوتبال اروپا ست. او که 
یکی از مهره های تاثیرگذار 
تاتنهام است، در 16 بازی از 
18 بازی این فصل این تیم 
بازی کــرده و پنج گل هم 
برای تیمــش در لیگ برتر 
به ثمر رسانده. سون عالوه بر 
این پنج گل، هفت پاس گل 
هم به هــم تیمی های خود 
داده اســت. مهاجم کره ای 
تاتنهام در لیگ قهرمانان 
اروپا هــم عملکرد خوبی 
داشــته و در 6 بازی دور 
گروهی پنج گل به ثمر 

رسانده  است. 

دو آسیایی نیوکاسل
کالغ ها دو بازیکن آسیایی در لیســت خود دارند. کی 
ســونگ یونگ کره ای یکی از آن ها اســت که نهمین 
فصل حضورش در لیگ برتر انگلســتان و دومین فصل 
حضورش در نیوکاسل را تجربه می کند. دیگر آسیایی 
نیوکاسل یوشینوری موتو اســت. این مهاجم ژاپنی که 
دومین فصل حضورش در این تیم را تجربه می کند، این 
فصل 6 بار در لیگ برتر به میدان رفته اما  گلی برای تیم 

خود نزده است.  

یوشیدا و بیشترین بازی در لیگ برتر
مایا یوشیدای ژاپنی هشتمین فصل حضورش در لیگ 
برتر انگلســتان را تجربه می کند. یوشــیدا این فصل 8 
بار برای ســاوتهمپتون به میدان رفته 
اســت. این مدافع 31 ساله ، 154 
بار در لیگ برتر انگلستان بازی 
کرده که در این بازی ها 6 گل 
زده و ۲ پــاس گل هم به هم 

تیمی های خود داده است. 
در بیــن 7 آســیایی که این 
فصل در لیگ برتر انگلستان 
بــازی کرده اند، یوشــیدا با 8 
فصل حضــور و 154 بــار بازی 
کردن بیشــترین تعداد بازی 

را در اختیار دارد. 

ورزش: پرسپولیس با دو گل علی علیپور موفق به برتری 
برابر شــهرداری ماهشــهر و صعود به نیمه نهایی جام 
حذفی شد. شهرداری ماهشهر با وجود اینکه با برتری در 
دیدارهای نه چندان دشوار برابر سردار بوکان و استقالل 
ماهشهر به جمع هشــت تیم برتر جام حذفی راه یافت، 
اما در گروه ب لیگ دسته دوم شرایط جالبی نداشته و 
در رده هفتم جدول قــرار دارد. آن ها البته دیروز بازی 
آبرومندانه ای مقابل مدافــع عنوان قهرمانی به نمایش 
گذاشتند. شــاید اگر داور پنالتی آن ها در نیمه دوم را 
می گرفت اتفاقات دیگری در بــازی دیروز می افتاد. با 
این حال مردان پاشازاده نتوانستند مقابل پرسپولیس 
شــگفتی خلق کنند و با دو گلی کــه از علی علیپور در 
دقایــق 5۹ و 7۲ دریافت کردند، شکســت خوردند تا 
شاگردان کالدرون به عنوان نخستین تیم راهی مرحله 
نیمه نهایی این رقابت ها شوند.بازی دو تیم در نیمه اول 
صفر بر صفر تمام شــد و میزبان در نیمه دوم یک ضربه 

را به تیر دروازه زد.

تعویض کمک داور!
در دقایق پایانی اتفاقات عجیبی در ورزشگاه تختی رخ داد. 
پرتاب سنگ از سوی هواداران منتسب به تیم شهرداری 
ماهشهر به سوی کمک داور بازی فرزاد بهرامی باعث شد 

تا او وارد زمین شده و بازی متوقف شود.
داور بازی را از سر گرفت اما برخورد یکی از این سنگ ها به 
سر بهرامی و زخمی شدن او باعث شد تا وی از زمین خارج 
شده و بازی هم معلق شود. بازیکنان تیم پرسپولیس نیز 
در همین حین زمین را ترک کردند تا شایعه لغو و نیمه 

کاره ماندن مسابقه تشدید شود.
اما دقایقی بعد و زمانی که اکثر هواداران استادیوم را ترک 

کرده بودند، بازیکنان پرسپولیس به زمین برگشتند. نکته 
جالب اینکه داور چهارم یعنی روح اهلل شریفی جای فرزاد 
بهرامی را گرفت. چند ماه پیش در فینال جام حذفی در 
ورزشگاه فوالد آرنا هم اتفاقات جنجالی زیادی رخ داد و 

باعث شد تا بازی با چند ساعت تاخیر برگزار شود.

قهر کالدرون!
گابریل کالدرون در نشست خبری بعد از بازی با شهرداری 
ماهشهر اظهار داشت: دوست داشــتیم روز گذشته در 
خدمت شما باشــیم اما به دلیل تاخیر نشــد این اتفاق 
بیفتد. سپس خبرنگاری در خصوص اینکه چرا بعد از این 
اتفاق، کالدرون در نشست خبری حاضر نشد از سرمربی 
پرسپولیس سوال کرد که مدیر رسانه ای این باشگاه اعالم 
کرد بعد از پایان کنفرانس در این مورد صحبت خواهد کرد 
اما ناراحتی خبرنگاران از تصمیم روز گذشــته کالدرون 
ادامه داشت تا جایی که یکی از خبرنگاران گفت پس ما 
هم سوالی از شما نمی پرسیم، بعد از این صحبت کالدرون 

با ناراحتی نشست خبری را ترک کرد.

صعود  نفت مسجد سلیمان به  نیمه نهایی 
دو تیم نفت مسجد ســلیمان و شــاهین بوشهر هم در 
ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان به مصاف 
هم رفتند که شاگردان مهدی تاتار موفق شدند با شکست 
سه بر دو شاهین بوشهر به مرحله نیمه نهایی جام حذفی 

صعود کنند. 
این بازی که در وقت های قانونی به تساوی ۲ بر ۲ رسیده 
بود در نهایت در پایان 1۲0 دقیقــه با برتری 3بر۲ نفت 
مسجد سلیمان تمام شد تا شاگردان تاتار خود را در جمع 

چهار تیم پایانی این رقابت ها ببینند.

چشم سپاهان و پرسپولیس به تبریز

یحیی با تراکتور در راه صدر
ادعای رئیس کمیته ملی پارالمپیک

 هیچ کجا به اندازه ایران 
به ورزشکاران پاداش نمی دهند!

بررسی عملکرد آسیایی ها در لیگ برتر انگلیس

فصل کابوس وار جهانبخش
پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان به مرحله بعدی جام حذفی رسیدند

صعود در سنگ باران 

گزارش کوتاه

 گل محمدی: تعویق بازی 
به ضرر ما شد و به نفع تراکتور!

ورزش: یحیی گل محمدی سرمربی شــهرخودرو در نشست خبری 
قبل بازی تیمش مقابل تراکتور در بازی معوقه هفته یازدهم لیگ برتر 
اظهار کرد: یک بازی حساســی را در پیش داریم. به نسبت بازی های 
گذشته این دیدار مهم ترین بازی ماست و با توجه به جایگاه های دو تیم 
در جدول، بازی سخت و جذابی را در پیش داریم. با توجه به اینکه دو 
تیم فوتبال خوبی را ارائه می کنند، فکر می کنم بازی خوبی را از هر دو 
تیم شاهد باشیم. برای تیم تراکتور احترام زیادی قائلیم چون بازیکنان 
بسیار خوبی دارند و آقای الهامی هم تغییرات خوبی در تیم ایجاد کرده 
است و هواداران خوبی در این تیم وجود دارد. امیدوارم بازی خوبی انجام 
بدهیم. ما فرصت چندانی برای تمرین نداشتیم و فقط امروز توانستیم با 
بازیکنان کار تاکتیکی را انجام دهیم. در مجموع امیدوارم مصاف خوبی 

را از هر دو تیم ببینیم.
او درباره محروم و مصدوم تیمش گفت: مصدوم آقاجانپور است. یک 
بازیکن تیم ما در اردوی تیم ملی امید است و به غیر از این دو نفر تمام 

بازیکنان برای این بازی آماده هستند.
گل محمدی افزود: تراکتور در این بازی انگیزه بیشتری دارد که بتواند 
سه امتیاز این بازی را به دســت آورد چون در این بازی میزبان است. 
تراکتور در کل روند مثبتی از خود ارائه کرده است. وقتی ما جدول را 
ببینیم، دو تیم بسیار به هم نزدیک هستند و این نشان می دهد ما در 
این بازی به دنبال پیروزی هستیم و حتما در این بازی تمام تالش خود 

را انجام می دهیم تا بتوانیم پیروز میدان باشیم.
سرمربی شهر خودرو خاطرنشان کرد: تاخیر بازی به ضرر ما شد. فکر می کنم 
عقب افتادن بازی به نفع تراکتور شد اما در کل شناخت خوبی از تراکتور 
داریم و فکر می کنم بازیکنان هستند که در نتیجه بازی تاثیر می گذارند و 

شناخت مربیان نمی تواند تاثیر خاصی روی نتیجه بازی بگذارد.

ورزش: سایت معتبر 
ترنســفر مارکــت که 
همــواره دربــاره قیمت 
بازیکنان فوتبال، مبلغ نقل 
و انتقاالت آن هــا و ارزش 
مالــی تیم هــای مختلف 
مطالبی منتشــر می کند، 
یکــی از منابــع پرطرفدار 

اهالی فوتبال است.
این سایت به تازگی تیمی 
منتخب از فوتبالیست های 
حاضر در قاره آسیا را معرفی 
کرده اســت. در این تیم بازیکنان آسیایی، اروپایی، 
آمریکایی و آفریقایی حضور دارند که در باشگاه های 

غربی و شرقی قاره کهن توپ می زنند.
نکته مهم درباره این تیم، حضــور علیرضا بیرانوند 
در آن اســت. گلر ملی پوش پرسپولیس دروازه بان 
تیم منتخب ارزشمندترین های آسیا از نگاه ترنسفر 
مارکت اســت. ارزش او معــادل 3.5 میلیون یورو 

تخمین زده شده است.
در خط دفاع ایــن تیم منتخب، محمــد البریک از 
الهالل، مایکون از النصر عربستان، مهدی بن عطیه از 
الدحیل و لوکاس لیما از االهلی عربستان حضور دارند.

هافبک های تیم منتخب همگی از ســوپر لیگ چین 

انتخاب شده اند: پائولینیو از گوانگژو، رناتو آگوستو از بیجینگ گوان 
و اسکار از شانگهای.

و در خط حمله نیز یاسین ابراهیمی از الریان قطر، هالک از شانگهای 
و مارکو آرناتوویچ از شانگهای حضور دارند.

* شانگهای چین با ســه بازیکن، تنها تیمی اســت که بیش از یک 
نماینده در این تیم منتخب دارد.

* از میان تیم های ایرانی نیز فقط نام پرسپولیس دیده می شود.
* گران ترین بازیکن این تیم، پائولینیو با 35 میلیون یورو اســت و 
پایین ترین ارزش مالی مربوط به محمــد البریک ۲ میلیون یورویی 

است.
* 6 بازیکن از تیم های غرب آســیا و پنج بازیکن از تیم های منطقه 

شرق در این تیم هستند.
* تمام عناصر دفاعی این تیم از دروازه بان و خط دفاع از تیم های غرب 

آسیا انتخاب شده اند.
* فقط دو بازیکن آسیایی در این تیم حضور دارند که بیرانوند یکی از 
آن هاست. محمد البریک هم دیگر بازیکن آسیایی است. جالب اینکه 
ارزش این دو بازیکن آسیایی از بقیه بازیکنان تیم منتخب کمتر است.

* یاسین ابراهیمی و مهدی بن عطیه بازیکنان آفریقایی تیم منتخب 
هستند.

* پنج بازیکن از ســوپر لیگ چین، ســه بازیکن از لیگ عربستان، 
دو بازیکن از لیگ ســتارگان قطر و یک بازیکن از لیگ ایران در تیم 

منتخب هستند.
* بیشترین ملیت در این تیم، برزیلی است که 6 بازیکن از آن حضور 

دارند.

واکنش گری نویل به اتفاقات بازی تاتنهام-چلسی

نژادپرستی در انگلیس؛ قوی تر از همیشه
امیرمحمد ســلطان پور: این روزها اتفاقات نژادپرستی در 
فوتبال اروپا بیشــتر از همیشه تکرار می شــود. حاال با بروز 
اتفاقات دیدار یکشــنبه شب تاتنهام و چلســی در ورزشگاه 
وایت هارت لین شــهر لندن، انگلیســی ها که خود را قربانی 
نژادپرســتی بازیکنان تیم ملی این کشور در اتفاقات اخیر به 
خصوص در بلغارستان می دانستند، حاال متوجه می شوند که 
این ریشه های سرطانی در کشور خودشان نیز رشد کرده است. 
در زیر صحبت های گری نویل، کاپیتان سابق منچستریونایتد 
و کارشناس کنونی شبکه اسکای اسپورتس را در این رابطه با 

هم مرور می کنیم:

ریشه های عمیق نژادپرستی 
»ما همیشه در مورد اتفاقاتی که در سطح بسیار کوچک و یا 
فردی خاص می افتد صحبت می کردیم، اما اوضاع عمیق تر و 
پیچیده تر از این حرف هاست. به خاطر دارم که 15 سال پیش 
در ورزشــگاه برنابئو در بازی که در آن حضور داشتم به اشلی 
کول توهین نژادپرستی شد اما حتی یک لحظه پس از آن نیز 
در رختکن بــه آن فکر نکردم. اما این روزهــا با موجی که در 
شبکه های اجتماعی به وجود می آید همه بازیکنان به این قضیه 
فکر می کنند. رسانه های انگلیسی از فیفا، یوفا و مقامات فوتبال 
اسپانیا توقع دارند که با این معضل مقابله کند، اما خود ما اینجا 
در لیگ برتر انگلیس با این قضیه روبه رو هستیم. لیگ برتر باید 
درمقابل این قضیه به پا خیزد. به نظر من آن ها همیشه پشت 
سر سازمان فوتبال انگلیس )FA( در این قضایا پنهان می شوند 

و تالش می کنند مشکالت خود را از طریق این راه حل کنند.

نژادپرستی در صحنه های سیاسی انگلیس
من دو هفته پیش در مورد ایــن موضوع صحبت کردم که ما 
در این کشــور انتخاباتی برگزار کردیم که احزاب اصلی آن و 
رهبران آن خود بارها به نژادپرستی متهم شده و قبول کرده اند 
که در احزاب خود چنین معضالت نژادپرســتی بارها اتفاق 
افتاده اســت. وقتی در بلندپایه ترین مرکز و حزب این کشور 
مورد قبول واقع شده که ما شاهد نژادپرستی هستیم پس باید 
بگوییم ما نه در سطح بسیار کوچک، بلکه در مقیاسی عظیم 
شاهد این معضل هستیم. برای چنین مشکلی ما باید به دنبال 

راهکاری سریع باشیم. ما شــاید بتوانیم این حرکت را قوت 
ببخشــیم که بازیکنان در صورت بروز چنین اتفاقی زمین را 
ترک کنند تا این جریان سرگرمی برای افراد متوقف شده و 

آن ها را به خودشان بیاورد. 
این تنها راهی اســت که به نظر من می تواند سبب به وجود 
آمدن تغییر شود. شــاید مردم بگویند که چرا من 15 سال 
پیش از زمین خارج نشدم و حاال برایم راحت است در برج عاج 
خود در کابین گزارشگری بنشینم و از بازیکنان بخواهم که 

زمین را ترک کنند.

راه حلی به نام فوتبال
باید بگویم درست اســت که من 15 سال پیش زمین را ترک 
نکردم اما اکنون از خودم خجالت می کشــم کــه این کار را 
نکرده ام و به بازیکنانی که اکنون این کار را بکنند و این قضیه 
را در دســتان خود بگیرند افتخار خواهم کــرد. من می دانم 
بازیکنان چه ذهنیتی دارند، من در زمان بازی تالش می کردم 
به این قضیه اصاًل فکر نکنم و بر فوتبال تمرکز کنم. اما وقتی 
سن شما باالتر می رود عاقل تر می شوید و و این مشکل را در 
جامعه می بینید، با خود فکر می کنید که فوتبال می تواند راه 
حلی برای این معضل باشد. من هیچ اعتقادی به سیاستمداران 
ندارم که بتوانند این مشکل را حل کنند اما باور دارم که فوتبال 
می تواند. قباًل در موضوعات دیگر نشان داده که می تواند تغییر 
به بوجود بیاورد و اگر تاکنون نیز در این زمینه موفق نبوده چون 
به شکل جدی به آن نگاه نشده است. با چند بیانیه و پوشیدن 
تی شرت حمایتی، نمی توان این مشکل را حل کرد. تکرار این 
توهین های نژادپرستی به صورت مداوم در حال تکرار است. 
وقتی که در بلغارستان بازیکنان ملی پوش ما مورد اهانت قرار 
گرفتند همه وحشت زده شدیم و این قضیه روی صفحه نخست 
همه روزنامه ها رفت. ما خوشحال بودیم که به آن ها بگوییم که 
برای مقابله با این قضیه باید چه کاری انجام دهند اما صفحات 
نخست امروز ما به چه چیزی اختصاص یافت؟ لیگ برتر هر 
هفته توسط یک و نیم میلیارد نفر در سراسر جهان در آسیا، 
آفریقا و اروپا تماشــا می شــود. این وظیفه ماست که مشکل 
را حل کنیم نه اینکه انگشــت اتهام را به فدراســیون فوتبال 

بلغارستان بگیریم.«

حساب توییتر باشــگاه اورتون به مراسم معارفه 
کارلو آنچلوتی سرمربی جدید و مشهور این باشگاه 
واکنش نشــان داد. کارلتو که به عنوان یکی از پر 
افتخارترین سرمربیان تاریخ شناخته می شود به 
پیشنهاد این باشگاه شــهر لیورپول و همین طور 
مالک آن فرهاد مشیری پاسخ مثبت داد تا به صورت 
رسمی با اورتون قراداد امضا کند. توییت »تافی ها« 
نیز به جمله »کارلو آبی است« و انتشار چهار عکس 

از این مراسم، اختصاص یافته است.

ستاره فرانسوی منچستریونایتد که بعد از مدتی طوالنی 
از مصدومیت برگشــته به حضور دوباره در زمین و البته 
شکست شیاطین سرخ واکنش نشان داده است. در بازی 
یکشنبه شب، یونایتد در دیداری عجیب مقابل تیم آخر 
جدول یعنی واتفورد با شکست 2-0 روبه رو شد که  پوگبا 
فرصت به میدان آمدن برای 20 دقیقه پایانی را پیدا کرد. 
او در پســت خود می گوید توقع نتیجه بهتری داشته اما 
خوشحال است که به زمین برگشــته، و تیمش به دنبال 

بهبود نتیجه است.

پل پوگبااورتون
این متخصص حرفه ای آمار و عالقه مند به فوتبال 
و تیم لیورپول، در توییتی به عملکرد خیره کننده 
دروازه بان برزیلی قرمزها در بازی های بزرگ از زمان 
آمدن به آنفیلد سخن گفته است. دن ِکِنت در توییت 
خود آماری که جدیدا استخراج کرده را منتشر کرده 
که در آن آلیسون در پنج بازی فینال یا دیدارهایی 
که مشخص کننده حذف شدن یا نشدن لیورپول به 
میدان رفته، تمام 26 شوت داخل چارچوب حریفان 

را مهار کرده است!

هافبک هجومی باشــگاه اســتقالل تهران در پستی 
اینستاگرامی، به حواشــی اخیر مربوط به این تیم که 
خبر از درگیری در رختکن بعد از بازی با ماشین سازی 
تبریز می داد واکنش نشان داد. فرشید اسماعیلی در 
پست خود صحبت ها در خصوص درگیری ها را شیطنت 
 رسانه عنوان کرده و می گوید اگر سوء تفاهمی هم بوده با 
گفت وگو حل شده است. او می گوید»در پنج فصلی که با 
افتخار پیراهن مقدس استقالل را پوشیده ام هیچ فصلی 

به اندازه امسال تیم ما متحد نبوده است.«

فرشید اسماعیلیدن ِکِنت

ضد  حمله

درخواست تازه و عجیب استراماچونی
تمام قراردادم را بدهید تا برگردم

ورزش: سرمربی ایتالیایی تیم استقالل از مسئوالن این باشگاه خواسته 
در صورتی به تهران بر می گردد که تمام رقم قرارداد خود را به صورت یکجا 
دریافت کند. مسئوالن استقالل تمامی درخواست های این مربی را قبول 
کرده اند ولی با این خواسته وی مخالفت کردند.قرار است استراماچونی تا 

امروز خبر نهایی را در مورد بازگشت به تهران به مسئوالن استقالل بدهد.

جزئیات مذاکره پرسپولیس با برانکو
توافق با سرخ ها و حضور در تیم ملی

ورزش: نمایندگان باشگاه پرسپولیس به زاگرب کرواسی رفتند تا جلسات 
محرمانه ای را با برانکو برای توافق درباره نحوه پرداخت مطالبات او داشته 
باشند. حسین قدوسی ضمن تأیید مذاکره نمایندگان باشگاه پرسپولیس 
با برانکو اظهار کرد: نمایندگان باشگاه مدام با مدیر عامل در ارتباط هستند. 
ان شاءاهلل توافق خوبی حاصل شود و پرسپولیس با وجود تنگناهای شدید 

مالی بتواند این بدهی را خارج از فیفا تسویه کند.
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس افزود: برای سرمربی سابق پرسپولیس 

بر روی نیمکت تیم ملی ایران هم آرزوی موفقیت می کنیم.
یکی از شــروط برانکو برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران مشخص شدن 
وضعیت مالی اش با باشگاه پرسپولیس بود و با اظهارنظر مدیر روابط عمومی 
باشگاه پرسپولیس به نظر می رسد شرایط برای حضور وی در تیم ایران تا 

اندازه زیادی قطعی شده است.

پیروزی فرش آرا 
ورزش: هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال دیروز با پیروزی 3 بر یک فرش 
آرا مقابل مقاومت البرز تمام شد.نتایج بازی های این هفته به شرح زیر است.

سوهان محمدسیمای قم3 - مس سونگون 5 
 ارژن شیراز ۲-  سن ایچ ساوه۲ 
مقاومت البرز یک-  فرش آرا 3 

حفاری اهواز۲-  شهروند ساری4  
گیتی پسند  3-  اهورا بهبهان ۲

آذرخش بندرعباس ۲  - هایپرشهر شاهین شهر صفر
شاهین کرمانشاه 3 -  ستارگان ورامین یک

محرومیت قدوس تمام شد    
ورزش: سایت »courrier-picard« فرانسه خبر داد محرومیت سامان 
قدوس، هافبک ایرانی تیم آمیان پس از چهار ماه به پایان رســید. قدوس 
تابستان گذشته به خاطر نقض قراردادش با باشگاه اوئسکا اسپانیا و امضای 
قرارداد با آمیان فرانسه به مدت چهار ماه از میادین محروم شده بود. همچنین 

مبلغ 4 میلیون یورو نیز جریمه نقدی شد. 

پیشنهاد قلعه نویی به عزت اللهی
ورزش: در ماه های اخیر و به  ویژه پس از تداوم نیمکت نشــینی سعید در 
اوپن بلژیک، شایعات زیادی درباره بازگشت این بازیکن به لیگ برتر مطرح 
شده است. البته عزت اللهی با باشگاه روستوف قرارداد دارد و بازیکن آن ها به 
حساب می آید، بنابراین اگر سپاهان بخواهد این بازیکن را جذب کند باید 
پول رضایت نامه او را پرداخت کند. امیر قلعه نویی اما اعالم کرده مشکلی 

برای پرداخت پول رضایت نامه این بازیکن ندارند. 

قائدی: خوشحالم به اردوی تیم امید اضافه شدم
ورزش: مهدی قائدی که همراه تیم فوتبال امید ایران در اردوی قطر به سر 
می برد، گفت: خوشحالم که به اردوی تیم امید در دوحه ملحق شدم. شرایط 
بسیار خوبی در اینجا داریم. وی یادآور شد: جو بسیار خوبی در تیم حاکم است 
و بچه ها تالش می کنند بهترین عملکرد خودشان را نشان بدهند. امیدوارم 
با همین شرایط برای حضور در بازی ها آماده شویم و بتوانیم نتایج خوبی در 

مسابقات مرحله نهایی )انتخابی المپیک( کسب کنیم.

عالیشاه در حوالی شهرخودرو 
ورزش: امید عالیشاه برای پنجمین بازی متوالی جایی در فهرست بازیکنان 
پرسپولیس نداشت و به نظر می رسد تصمیم گابریل کالدرون برای حضور 
او در فهرست خروج این تیم قطعی است. از قرار معلوم عالیشاه که از سه تیم 
لیگ برتری پیشنهاد رسمی دریافت کرده است مذاکرات جدی تری را با 
شهرخودرو مشهد داشته است تا در نیم فصل دوم در جمع شاگردان یحیی 

گل محمدی باشد.
هافبک پرسپولیس تصمیم نهایی خود را هفته آینده برای امضای قرارداد با 
مشهدی ها می گیرد تا این بازیکن نیز همچون سروش رفیعی که با قلم قرمز 

کالدرون روبه رو شده بود به شهرخودرو بپیوندد.

یزدانی به نیم فصل دوم رسید  
ورزش: سیاوش یزدانی در بازی با سپاهان با مصدومیت همسترینگ روبه 
رو شد و بازی های اخیر این تیم را از دست داد تا نیم فصل به شکلی تلخ برای 
این بازیکن به پایان برسد.با این حال یزدانی مدتی است تمرینات اختصاصی 
خود را آغاز کرده است تا بتواند شرایط حضور در تمرینات گروهی استقالل 

را پیدا کند.

سود باالی ترابزون  اسپور از فروش حسینی
ورزش: باشگاه ترابزون اسپور ترکیه در ماه ژانویه تنها در ازای دریافت 
رقم قابل  توجهی می تواند ســیدمجید حســینی مدافع ایرانی اش را 
بفروشد.سیدمجید حســینی که با قراردادی دو ساله با قابلیت تمدید 
برای سال سوم و به ارزش 600 میلیون دالر )در حدود 540 هزار یورو( 
از استقالل به ترابزون اسپور پیوســت، ممکن است در ماه ژانویه از این 
تیم ترکیه ای جدا شود. باشگاه ترابزون اسپور می تواند بند تمدید قرارداد 
این مدافع ایرانی را در صورت لزوم تمدید کند. آن ها در صورت فروش 
حسینی به پیشنهادهایی که از 10 میلیون یورو شروع می شوند، گوش 

فرا خواهند داد.

آزمون در جمع برترین بازیکنان جهان
ورزش: در شرایطی که کمتر از یک هفته تا شروع سال جدید میالدی 
باقی مانده است نشریه  معتبر مارکا لیست 100 بازیکن برتر دنیا را اعالم 
کرده است.در همین راستا تا دیروز نفرات 100 تا 81 لیست بازیکنان 
برتر دنیا در سال ۲01۹ توسط مارکا منتشــر شده  است و نکته جالب 
توجه این فهرست، حضور سردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت روسیه در 

رتبه ۹1 است.
سردار آزمون در شرایطی در رتبه ۹1 قرار گرفته که باالتر از بازیکنانی چون 
بافتیمبی گومیس، معز علی، داوید ویا، جیمز مدیسون، مویزه کین، اکرم 

عفیف، ادسون ادوارد و ازکوئیل پاالسیوس قرار گرفته است.

منهای فوتبال

معوقه هفته یازدهم لیگ برتر ایران
پارس جنوبی جم - پیکان

سهشنبه 3 دی-ساعت: 17:45 از شبکه ورزش

هفته نوزدهم لیگ برتر انگلیس
چلسی - ساوتهمپتون

پنجشنبه 5 دی-ساعت: 18:30 از شبکه ورزش

هفته نوزدهم لیگ برتر انگلیس
تاتنهام - برایتون

پنجشنبه 5 دی-ساعت: 16:00 از شبکه ورزش

هفته نوزدهم لیگ برتر انگلیس
لسترسیتی - لیورپول

پنجشنبه 5 دی-ساعت: 23:30 از شبکه ورزش

معوقه هفته یازدهم لیگ برتر ایران
گل گهر سیرجان - ماشین سازی

سهشنبه 3 دی-ساعت: 15:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

حسن یزدانی جراحی شد
ورزش: حسن یزدانی ستاره ورزش ایران و قهرمان المپیک با موفقیت 
تحت عمل جراحی آرتروسکوپی قرار گرفت. دکتر سهراب کیهانی 
پزشک معالج حسن یزدانی در رابطه با عمل جراحی صورت گرفته 
اظهار کرد: خوشبختانه حسن یزدانی با موفقیت تحت عمل جراحی 
قرار گرفت و شرایط بر اساس آنچه پیش بینی کرده  بودیم پیش رفت.

وی ادامه داد: وضعیت زانوی حســن یزدانی مناســب است و طبق 
پروتکلی که ارائه کرده  بودیــم، پس از 6 هفتــه می تواند به انجام 
فعالیت های ورزشــی بازگردد و در المپیک حضور یابد و امیدواریم 

بتواند به آنچه که مردم دوست دارند و حقش است برسد.

معاون وزیر ورزش خبرداد
پرداخت حقوق المپیکی ها تا پایان سال 

ورزش: معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش گفت: 
آیین نامه نحــوه پرداخت حقوق به ورزشــکاران المپیکی امروز به 

تصویب ستاد رسید و به زودی عملیاتی می شود.
مهدی علی نژاد پس از برگزاری نشست ستاد عالی بازی های المپیک 
گفت: یکی از موضوعات خیلی مهمی که امروز به تصویب ستاد رسید 
آیین نامه نحوه پرداخت حقوق به ورزشکاران المپیکی بود که بنا بود 
از تیر ماه به مدت یک سال به کسانی که سهمیه المپیک می گیرند 
پرداخت شود. حتماً تا قبل از پایان سال پرداخت ها انجام می شود چرا 
که در خصوص منابع مالی مشکلی نداشتیم و فقط منتظر تصویب 

آیین نامه بودیم.

وزنه برداری قطر کاپ
کیانوش رستمی نایب قهرمان شد

ورزش: در پایان رقابت های دسته ۹6 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری 
گزینشی المپیک در قطر کیانوش رستمی با رکورد 178 یک ضرب، 
۲۲5 دوضرب و مجموع 403 کیلوگرم طالی یک ضرب و دو مدال 

نقره دوضرب و مجموع را گرفت.
علی میری دیگر نماینده ایران نیز بــا رکورد 16۲ یک ضرب، ۲0۹ 
دوضرب و مجموع 371 کیلوگرم مدال برنــز دوضرب و مجموع را 

کسب کرد.

مسابقات آلیش قهرمانی جهان
 یک مدال نقره و یک برنز 
به نمایندگان ایران رسید

ورزش: رقابت های آلیش مردان قهرمانی جهان در شهر نورسلطان 
قزاقستان آغاز شد که در پایان مسابقات روز نخست محمد نبی زاده 
در وزن 70 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و روح اهلل نعمتیان در وزن 
60 کیلوگرم به مدال برنز رسید. در این مسابقات دیدارهای رده بندی 
برگزار نشد و یک مدال برنز بر اساس امتیازات کشتی گیران به آن ها 

اهدا شد.

وزیر ورزش خبر داد
یک میلیارد تومان برای خرید مهمات

ورزش: مســعود ســلطانی فر در جلسه ســتاد بازی های المپیک 
و پارالمپیک با ابراز رضایت از کســب ســهمیه های تیراندازی در 
بازی های المپیک تصریح کرد: با توجه بــه جامعه مخاطب فراوان 
و عالقمندی های زیاد به این رشته، این بار می توان با توجه به رفع 
دغدغه های اســلحه و مهمات، عالوه بر حضور در المپیک به کسب 

مدال هم نگاه امیدوار کننده داشت.
 مسعود سلطانی فر اهمیت رفع دغدغه های ملی پوشان را هم مورد 
توجه قرار داد و اظهار کرد: برای حضور خــوب تیراندازی ایران در 
بازی های المپیک عالوه بــر تخصیص های از پیش تعیین شــده، 
مبلغ یک میلیارد تومان برای خرید ســالح و مهمات به فدراسیون 

تیراندازی پرداخت خواهد شد.

طالی سنگین وزن به ایران رسید
 قهرمانی تاریخی تیم ملی کشتی بانوان

در آلیش دنیا
ورزش: تیم ملی کشتی آلیش بانوان ایران برای نخستین بار در تاریخ 
به عنوان قهرمانی مســابقات جهانی این رشته رسید. در روز پایانی 
رقابت های کشتی آلیش قهرمانی جهان در نورسلطان قزاقستان، در 
بخش بانوان تیم ملی ایران با یک طال، یک نقره و یک برنز و کسب ۹3 

امتیاز به عنوان قهرمانی جهان دست یافت.
این نخستین قهرمانی بانوان ایران در مسابقات جهانی آلیش است که 

زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی برگزار می شود.
در رقابت های آلیش مردان هم تیم ایران با ۲ مدال نقره و یک برنز 

نایب قهرمان شد.

11 بازیکن منتخب ترنسفر مارکت
 بیرانوند، گلر ارزشمند ترین 

تیم فوتبال آسیا 



12
سه شنبه 3 دی  1398

 27 ربیع الثانی 1441 24دسامبر 2019  سال سی و سوم  شماره 9142

فرهنگ و هنر

خبر

برای سومین روز درگذشت احد گودرزیانی 
با نگاه کردن به چهره او یاد بهشت می افتادم 

من از احد گودرزیانی نمی توانم خاطره ای بگویم چون نزدیک به 30 سال با 
او مأنوس، محشور و همکار بوده ام. خاطره وقتی شکل می گیرد که دو نفر با 
یکدیگر دیدار ناگهانی داشته باشند و یا حادثه خاصی برای آن ها اتفاق افتاده 
باشد،  اما من سه دهه با »احد« زندگی کردم و این رفاقت فراتر از این است که 
بتوانم با نقل خاطره ای از او یاد کنم. به هر حال بخشی از 30 سال عمری که با 
احد گذشت، بیش از هشت سال آن در دو هفته نامه »کمان« سپری شد. من 
به همراه مرتضی سرهنگی، کوروش پارسانژاد و احد گودرزیانی در این نشریه 
همکار بودیم. اگر بخواهم از احد چیزی بگویم یا بنویسم، برمی گردد به همان 

دورانی که دوهفته نامه »کمان« را راه اندازی کردیم . 
در تاریخ 75/3/11 که روز جمعه بود من این بند را به عنوان یادداشت روزانه  
از دوستانم نوشــته ام که حکایت از نزدیکی، صمیمیت و حس مشترک ما 
نسبت به هم و عالقه هایمان به دو هفته نامه »کمان« دارد. این تاریخ دو ماه و 
نیم با انتشار نخستین شماره »کمان« فاصله دارد که ما در حال آماده کردن 

مقدمات انتشار آن بودیم. 
یادداشت من این اســت: »من بودم و مرتضی سرهنگی و احد گودرزیانی. 
باقیمانده کارهای دفتر کمان را تمام کردیم، همه جا تقریباً تمیز و پاکیزه شده 
بود و خوشبختانه آشپزخانه باز دفتر کار با یک دست ظرف مالمین، 6 چاقوی 
دست دوم، یک سینی، سه قندان چینی، شکالت خوری، سماور گازی، یک 
دست لیوان، دو سطل آشغال، مایع ظرفشویی و اسکاچ شکل گرفت. شیشه ها 
را مرتضی شست، احد تا توانست جارو کشید و من حمام را شستم. به خود 
که آمدیم ساعت 4 بعد از ظهر شده بود. نیم ساعتی هم به گپ گذشت«. این 
نوشته من نشان می دهد ما چه مناسباتی با یکدیگر در این نشریه داشته ایم.    
نشریه راه افتاد. یادم هست احد برای نخستین شماره آن کاری کرد کارستان.  
آقای سرهنگی زحمت کشیده بود و زمینه گفت وگو با همسر سردار شهید 
محمدابراهیم همت را فراهم کرده بود. سرکار خانم ژیال بدیهیان پذیرفتند با 
نشریه ای که تا به حال یک شماره آن هم منتشر نشده بود، گفت وگو کنند. 
احد برای انجام این گفت وگو به اصفهان رفت. این گفت وگو در شــماره اول 
نشریه کمان منتشر شد. مطلب  منتشر شده بسیار خواندنی شد طوری که 
موجب شد ما پس از انتشار آن ، همان روش را ادامه دهیم و با دیگر همسران 
سرداران شهید که نام و آوازه بیشتری داشتند، صحبت کنیم که حتی این 
گفت وگوها در قالب کتاب هایی با عنوان »بانوی ماه« منتشر شد. آثاری که 
تبدیل به الگو شــد .  یادم می آید برنامه روایت فتح و صدا و ســیما از این 
الگو اســتفاده و برنامه سازی کردند. به هر حال ارزش این کار مربوط به احد 
گودرزیانی است، احد انسان توانایی بود. در همان بحبوحه راه اندازی »کمان« 

و مشکالتی که آغاز هر نشریه دارد، ازدواج کرد و تشکیل زندگی داد . 
نشریه »کمان« بسیار تنگدست بود و امکاناتی نداشت. هیچ کدام از ما از این 
نشــریه حقوق نمی گرفتیم . تمام کارها را به صورت رایگان انجام می دادیم. 
احد با همین شرایط هشت سال به عنوان مدیرداخلی نشریه کار می کرد و 
با ما همکاری داشت و از اول تا آخر یعنی 200 شماره نویسنده بخش خبر 
این نشــریه بود. درآمد او از جای دیگری بود. او شخصیتی داشت که تقاضا 
نمی کرد. به همین دلیل این چهره فرهنگی با آن سابقه کار در خانه اجاره ای 
زندگی می کرد و حال خانواده او که سرپرستشان را از دست داده اند با مشکل 
مواجه هستند. او بسیار بی توقع بود. در مراسم خاکسپاری در مورد شخصیت 
او صفت»بی درخواست« عنوان شد که برازنده او و واقعاً همین بود. الیه دوم 

نداشت و با نگاه کردن به او می شد هم ظاهر او و هم باطنش را حس کرد. 
با کمتر کسی مسائلش را درمیان می گذاشت. بیماری که او را به زانو درآورد و 
عمر او را در 50 سالگی گرفت از همه ما مخفی بود. یک هفته مانده به رحلت 
او متوجه شدیم احد ناراحتی قلبی دارد. همه تعجب کردیم چرا کسی از این 

مسئله مهم خبر ندارد. 
من هر وقت به چهره او نگاه می کردم یاد بهترین تصور ممکن می افتادم که 
در ذهن من بهشت خداوند است. این حس مربوط به االن نیست که او رفته، 

من همیشه چنین حسی نسبت به او داشته و دارم. 

 فرهنگ و هنــر/ فاطمه عامل نیک زمانی 
که پای دردودل اهالی تئاتر در شهرســتان ها 
می نشــینیم اغلــب از انباشــت امکانــات در 
پایتخــت گله مند هســتند و معتقدند باید در 
توزیــع امکانات در بین اهالــی تئاتر با عدالت 
بیشــتری برخورد شــود. برخی کارشناســان 
معتقدند برگزاری جشــنواره های استانی یکی 
از راه های کمک به تئاتر شهرستان هاســت و 
می تواند از تمرکززدایــی بکاهد. این درحالی 
اســت که در ســال های اخیر جشــنواره های 
اســتانی از رونق افتاده اند. دلیل این بی رونقی 
را می توان در شــرایط برگزاری جشــنواره ها، 
امکانات فنی تاالرها، آماده نبودن شهرها برای 
پذیرایی از گروه های نمایشی، بی عالقگی مردم 
بــه چنین رخدادی در شهرشــان و همچنین 
همکاری نکردن برخی از مسئوالن آن شهرها 
دنبــال کرد. بــا وجود این مشــکالت به نظر 
می رسد دیگر نســخه جشنواره های استانی به 
کار اهالــی تئاتر شهرســتان ها نمی آید و باید 
به دنبال راهــکاری غیرمقطعی و مؤثر در این 

حوزه بود. 

 مشهد قطب اول تئاتر در کشور است
»مســعود حکم آبادی« که تولید چند اثر مهم 
تئاتری مشهد را در سه سال گذشته در دست 
داشــته در پاســخ به خبرنگار مــا که چطور 
می توان از ظرفیت های تئاتر شهرستان ها برای 
مقابله بر تمرکززدایی در تئاتر ایران اســتفاده 
کرد، اظهار کرد: تئاتر خوب هر کجای کشــور 
اجرا شود مخاطب خودش را دارد و این قضیه 
بارها ثابت شده  است. به عنوان مثال در مشهد 
ما تجربــه اجرای همزمان دو اثر را داشــتیم. 
یکی کاری که متعلق به گروه مشــهدی بود، 
اثــری دیگر با حضــور چهره های ســینمایی 
که نتوانســت به توفیق دســت پیدا کند. این 
نشان دهنده این است که تئاتر خوب مخاطب 
خــودش را دارد. به اعتقاد مــن دلیل این امر 
این است که مخاطبان تئاتر باهوش شده اند و 
بیشتر از اینکه به دنبال چهره باشند، به دنبال 
کیفیت کار و ســابقه گروه مدنظرشان هستند 
تا اینکه بخواهند فالن چهــره را روی صحنه 

ببینند یا نبینند. 
مســعود حکم آبادی در ادامه افزود: به همین 
دلیل تئاتر خوب همه جا مشــتری خودش را 
دارد. فقط شرایطی در شهرستان ها وجود دارد 
که ســر راه این مخاطب هوشمند و اثر خوب 

مانع ایجاد می کنند. 
وی در ادامــه با بیان مشــکل قدیمی کمبود 
سالن در شهرستان ها گفت: مشکل نبود سالن 
در شهرســتان ها مســئله ای قدیمی است که 
هنرمندان را اذیت می کند. اکنون در مشــهد 
ما به شدت درگیر کمبود سالن هستیم و این 
مســئله موجب می شــود نوبت اجرا در سالن 
اصلی تئاتر شــهر در مشهد ســال به سال به 

گروه ها نرسد. 
در کنار آن زمان هایی هم هســت که ما شاهد 
هســتیم سالن خالی است و هیچ اجرایی روی 
صحنه نمی رود و این نشــان دهنده بی نظمی و 

مدیریت ضعیف در این حوزه است. 
این تهیه کننده تئاتر در ادامه افزود: به اعتقاد 
من اگر مشکل سالن البته سالن استاندارد، نه 
ســالن های خصوصی که تنها برای درآمدزایی 
شکل گرفته اند، حل شــود بخش عمده ای از 

مشکالت حل خواهد شد. 
حکم آبادی بــا بیان اینکه مشــهد قطب اول 
تئاتر در کشور است، افزود: شما می شنوید که 
مشــهد قطب دوم تئاتر در کشور است، البته 
مــن این ادعا را رد می کنــم، چرا که معتقدم 
مشــهد قطب اول تئاتر در کشــور است. من 
مدعی هســتم که تئاتر مشهد از نظر کیفیت 

از تئاتر پایتخت جلوتر است. 
در سه سال گذشــته بدون شک برنده اصلی 
جشــنواره های تئاتر فجر یک شهر بوده است؛ 
مشهد. گروه های تئاتری در این شهر عالوه بر 
این حضورهای بین المللی در کشورهای دیگر 
نظیر ایتالیا، اوکراین، نپــال و ترکیه را تجربه 
کرده اند. مشــهد شهری اســت که به واسطه 
شــرایط فرهنگی اش فرصت رشد تئاتر در آن 
افزایش یافته و با تکیه بر گذشته ای درخشان، 
موفق می شــود تئاتر را به عنــوان یک کاالی 
فرهنگی توســعه دهد. تئاتر در مشهد پیشرو 

است.
وی در ادامه گفت: منتها از نظر اقتصاد تئاتر به 
دلیل تعدد ســالن ها و تفاوت شرایط اقتصادی 
مخاطبان در تهران و اســتقبال بیشترشــان 
از تئاتر بــه همراه تبلیغات بیشــتر و مؤثرتر، 
طبیعی اســت که تئاتر تهــران از نظر اقتصاد 

جلوتر از شهرستان ها حتی مشهد باشد. 
بــا این وجــود به نظــر من تئاتر مشــهد در 
گســتره خودش ظرفیت باالیــی دارد. اکنون 
آمارها نشــان می دهند تئاتر مشــهد با همین 
ظرفیت های محدود گاه تا 200 میلیون تومان 
گیشه دارد. در تهران اگر تئاتری به این فروش 
برسد به این معناست که خیلی خوب فروخته 
و تعدادشان در ســال اندک است. البته بحث 
تئاترهای پرهزینه که به عنوان تئاتر الکچری 
از آن ها یاد می شــود که تا یک، 2 میلیارد هم 
می فروشند، از این مقوله جداست، اما در گرید 
تئاترهای معمولی، تئاتر مشــهد دارای جایگاه 

خوبی از نظر گیشه است.

 نمی توانیم از هنرمند توقع داشته 
باشیم در شهر خودش بماند

اکنــون ما هنرمندان مشــهدی، شــیرازی و 
اهوازی بسیاری داریم که در واقع موجب رونق 
تئاتر تهران شده اند، اما ما نمی توانیم از هنرمند 
توقع داشته باشــیم در شهر خودش بماند. به 
نظر شما اگر نوید محمدزاده شهرستان را رها 
نمی کرد، اکنون به این جایگاه رســیده بود؟ یا 
به عنوان مثال اگر آقای کیانیان از مشــهد به 
مرکز نمی رفتند به این درجه رســیده بودند؟ 
خیلی از هنرمندان دیگــر را می توان نام برد.

ســرانجام هنرمند باید از یک جایی مهاجرت 
کند تا بتواند به جایگاهی که شایسته اش است 
برسد. در کنار آن ما هنرمندان بزرگی را داریم 
کــه در زادگاه خود مانده و مهاجرت نکرده اند. 

نمونه اش آقــای صابری و آقــای حاتمی نژاد 
این ها افرادی هســتند که دلشــان برای تئاتر 
شهرشان سوخته و مانده اند، اما گاه شرایط به 
گونه ای است که شما ناچارید کار همین افراد 

را برای اجرا به تهران ببرید. 
شــاید اگر این هنرمندان 30،20 ســال پیش 
شهرشــان را رها می کردند اکنــون به جایگاه 
متفاوتی رسیده بودند، هر چند تئاتر شهرشان 
زمین می خورد. پس بــه اعتقاد من این توقع 
غلطی اســت در زمانی که شــرایط به شکل 
عادالنــه وجود ندارد، از هنرمنــد بخواهیم از 

پیشرفت چشمپوشی کند. 
ایــن تهیه کننــده تئاتر در خصــوص جایگاه 
جشنواره های شهرستانی برای رونق تئاتر اظهار 
کرد: ما یک مشکل بزرگ در تئاتر به خصوص 
در مشــهد داریم آن هم بحث جشنواره زدگی 
اســت. گروه ها تالش می کنند تــا خود را به 
جشنواره ها برســانند. جشــنواره ها عایدی و 

درآمدشان خیلی کمتر از جشنواره هاست. 
به عنوان مثال تئاتری مانند »پیانســتولوژی« 
در اجرا حدود 100 میلیون تومان می فروشد، 
اما در جشــنواره در نهایت به شما 10 میلیون 
تومان می دهند و در عوض شما چیزی حدود 
30 میلیون تومان برای آمدن به این جشنواره 

مجبورید هزینه کنید. 
این جشنواره بیشــتر یک ارضای روحی است 
برای هنرمند که برود هنرش را نشان دهد. از 
طرف دیگر جشــنواره های استانی مدتی است 
به دلیل کمبود امکانات و مشــکالت از رونق 
افتاده اند. هنرمندان به دلیل مشــکالت مالی 
سراغ این جشنواره ها نمی روند و افراد نام آشنا 

حتی برای داوری حاضر نیســتند حضور پیدا 
کنند. جشــنواره ها برای جذب مخاطب مؤثر 
نیســتند و همان طور که گفتــم تنها به درد 

ارضای روحی هنرمند می خورند. 
به اعتقاد من هر شهرستانی برای خودش یک 
پیشکســوت و اســتادی دارد. در کنار حضور 
این پیشکســوت ها همت هنرمندان و حمایت 
مســئوالن هم مهم اســت که پای کار باشند 
و تئاتر شهرشــان را ســرپا نگه دارند. ارشــاد 
در حــال حاضر چه کمکی بــه تئاترمی کند؟ 
شهرداری چه می کند؟ اکنون به نظر می رسد 
حتی موفقیت گروه ها هیچ اهمیتی برای ارشاد 
ندارد و تنها به عنوان آمار در پایان سال از آن 

بهره می برند. 
وی در پایــان با بیــان اینکه اجــرای عموم 
مهم ترین دلیل رونق تئاتر است، تصریح کرد: 
اجرای عموم مهم ترین الزمه اش وجود ســالن 
اســت. اگر همین ســالن هایی که هستند به 
درســتی تخصیص داده شوند، مطمئن باشید 
ما یک شــب خالی نخواهیم داشــت. تجربه 
تئاتر مشــهد در اجراهای عمومی ثابت کرده 
کار خــوب مخاطب خــودش را پیدا می کند، 
اما این مســتلزم این است که به همه گروه ها 
زمان داده شــود و بتوانند در زمان مناسب و 
سالن اســتاندارد اثرشان را پیش روی مخاطب 

ارائه دهند. 

 حضور تماشاگر به گروه های تئاتر 
انگیزه می دهد

رضا گشتاســب، یکی از درام نویســان مطرح 
کشورمان نیز در خصوص تمرکززدایی از تئاتر 
با اشاره به رونق تئاتر در برخی از شهرستان ها 
ماننــد مشــهد، گفت: مــا گزارش های خوبی 
از بعضــی از شهرســتان ها در خصوص رونق 
اجراهای تئاتــر داریم. به خصــوص در مورد 
مشــهد در یکی دو ســال اخیر ما دیدیم که 
اجراهای موفقی در این شهر برگزار شده  است. 
این حضور تماشــاگر و رونق ســالن ها موجب 
ترغیب گروه های تئاتر می شــود. به خصوص 
گروه های تهرانی با دیدن این حضور به سمت 
حضور در شهرستان ها ترغیب می شوند، چون 
می دانید که فــروش در تهران هــم گاهی با 

مشکل روبه رو است. 
وی در ادامه با اشاره به حضور چهره ها در تئاتر 
افــزود: البته این مســئله و تضمین فروش در 
شهرستان ها بیشتر مخصوص گروه هایی است 

که انرژی شــان را بیشتر از محتوا روی حضور 
چهره ها گذاشته اند. 

این گروه ها متصور هستند که با تمرکز بر بازیگر 
چهــره می توانند یک شــیفتگی در مخاطب 
شهرستانی ایجاد کنند، چون دسترسی به این 
دوستان به شکلی که در تهران وجود دارد در 
شهرستان ها ممکن نیســت و عالقه مندان به 
هنر تئاتر در شهرستان ها نمی توانند در سالن 

شاهد حضور این چهره ها باشند.
نویسنده نمایش »دستایت کوممحسن «با بیان 
اینکه حضور آثار گروه های مطرح شهرســتانی 
در سایر شهرستان های کشور با دشواری همراه 
اســت، اظهار کرد: برای من تئاتر شهرســتان 
که چهــره ندارم و می دانم به هر اســتانی که 
بروم آن اســتان هم مانند ما درگیر مشکالت 
مالی اســت و حتی از پس اســکان گروه ما و 
ســایر هزینه هــا برنمی آید، حضور در ســایر 
شهرستان ها دشوار است. همچنین استان هایی 
هستند که سالن های نمایش در آن ها دیگر در 
اختیار اداره کل نمایش یا انجمن ها نیســت و 
بخش خصوصی آن ها را اداره می کند. مشخص 
اســت که آن ها روی گروه های شهرستانی که 
بدون حضور چهره ها هســتند، سرمایه گذاری 
و ریســک مالی نخواهند کــرد. البته بعضی از 
دســتورات وجود دارد ماننــد تبادل گروه ها و 
همچنین در جشــنواره های استانی بنا بر این 
بود که گروه های برتر در استان ها اجرا داشته 
باشــند، اما این برای همه گروه ها نیســت و 

معدود به یک، دو گروه است. 
با همه این موانع مــن معتقدم کارهای خوب 
خیلی از شهرســتان ها اگر به هــر جا بروند و 

تئاتر اجرا کنند، موفق خواهند بود.

 تئاتر تهران را 
شهرستانی ها رقم زده اند

این نویسنده تئاتر در ادامه با بیان اینکه عمده 
حضــور بزرگان تئاتر از شهرســتان ها شــکل 
گرفته است، در خصوص مهاجرت اهالی تئاتر 
از شهرستان ها به مرکز عنوان کرد: اصوالًعمده 
حضــور بزرگان تئاتر از شهرســتان ها شــکل 
گرفته اســت. این بزرگان معموالً هنرمندانی 
بوده اند که به ناچار از شهرستان خود مهاجرت 
کرده و برای ادامه کار به تهران رفته اند. پرسش 
اینجاست چرا؟چون امکانات در شهرستانشان 
برای ادامه حیات تئاتر وجود نداشــته اســت. 
ایــن اصطــالح تمرکززدایی بــه نوعی پاک 
کردن صورت مسئله اســت چون اهالی تئاتر 
شهرستان به مرور در برابر مشکالت عالقه شان 
را بــه حضــور در استان هایشــان از دســت 
می دهند. منابع نیست، امکانات نیست و آنچه 
را ما به عنوان یک گــروه تئاتری می خواهیم 
در اســتانمان وجود ندارد، پس ناچار به کوچ 
می شــویم. بعد موضع می گیریم که یک تئاتر 
در تهران وجود دارد و یک تئاتر در شهرستان. 

باید با تمرکززدایی مقابله کرد.
وی افزود: اگر توجــه کنید تئاتر تهران را هم 

خود ما شهرستانی ها رقم زده ایم. 
اکنــون نزدیک به 90درصد از بــزرگان تئاتر 
افرادی هستند که در سال های دور در کنار ما 
در جشنواره های استانی بوده اند و بهتر و برتر 
از ما کار کرده اند و دیده شــده اند، اما درادامه 
دریافته اند امکانات برای ادامه فعالیتشــان در 
شهرستان ها محقق نیست و به ناچار به تهران 
رفته اند. پس این خود ما شهرستانی ها هستیم 

که تمرکز تئاتر را در تهران رقم زده ایم. 
گشتاســب در پایان گفت: متأســفانه در حال 
حاضــر اگر هــم اقبالــی بــرای تمرکززدایی 
وجود دارد، باز هم عالقه به ســمت دعوت به 
چهره هاست و گروه های شهرستانی حضورشان 

با مشکل مواجه است. 
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مجموعه ای از پنج داستان بلند رضاوحید منتشرشد

»نان خون« نگاهی تازه در روایت عاشورایی 
سروده هایی تقدیم به رهبر فرزانه انقالب

»روح سبز ما! بهار ما! سالم« برای پروانه های ایران زمین منتشر شد
فرهنگ و هنر: پیشــنهاد امروز بــرای مطالعه مجموعه 
داستانی عاشورایی اســت که به تازگی  توسط انتشارات 

نیستان روانه بازار کتاب شده است. 
»نان خون« عنوان مجموعه ای از پنج داستان بلند رضاوحید 
است که با نگاهی تازه به ماجرای عاشورا نوشته شده است. 
این داستان ها با عنوان راشن، نان خون، حسانه، راحله جراح 

و کفتار نوشته شده است.
مهم ترین و هنرمندانه ترین اتفاق در این مجموعه داستان 
کشــف زاویه دید و ســاختاری تازه برای روایت است. با 
وجود اینکه در نگاه ابتدایی داستان درباره موضوعی بازگو 
شــده است که تقریباً تمامی مخاطبان آن درباره آنچه در 
آن گذشــته اطالعات قابل توجهی دارند، اما نویســنده با 
هنرمندی تمام توانسته درامی تازه را در دل این ماجرا خلق 
کند. وی برای کشــف و اجرایی کردن این اتفاق به سراغ 
کشف و خلق چهره های حاشیه ای و نادیده مانده در بستر 

رمان رفته و از زاویه دید آن ها ماجرا را روایت کرده است.
وحید با شناخت کلید واژه های مناسب و صحیح برای روایت 
از ماجرایی چون عاشورا و آنچه در دشت کربال بر اصحاب 
امام حسین)ع( گذشت، او درامش را از زاویه دید افرادی به 
ظاهر کم اهمیت در دل این رویداد روایت می کند، اما همین 
افراد هستند که در نهایت نگاهی تازه به این واقعه را خلق 
می کنند و مخاطب را در پایان در بهت و حیرت فرو می برند. 
شاید بتوان اوج این هنر را در روایت نخست این کتاب و از 
زبان یک تیمارکننده اسب دید؛ فردی که تمام زندگی اش 
را در کار تربیت و پرســتاری از اسب گذرانده و به طمع به 
دست آوردن مزدی برای کابین  کردن دختر دلخواهش که 
او را به خاطر شکســت در یک مسابقه سوارکاری از دست 
داده اســت، پایش به لشکر عمرسعد باز می شود و در آنجا 
طمع به ذوالجناح می بنــدد، اما در نهایت او را چیزی جز 
جنون حاصل نمی شود. جنونی که ناشی از آن  چیزی است 

که در روز عاشورا از اسب و راکبش می بیند.

رضا وحید هر یک داســتان های این مجموعه را در قالب 
یک تکست به هم پیوســته و بلند در چند بخش روایت 
کرده اســت. هر کدام از این داستان ها از منظر زاویه دید 
و شــخصیت پردازی دارای تغییرات و اســتراتژی خاص و 
منحصربه خود هســتند و وحدت موضــوع محوری مورد 
روایت اســت که آن ها را در قالب یک مجموعه گرد آورده 

است.
وحید در روایت خود تالش بســیاری بــه خرج داده تا به 
ادبیات روایی متناسب به سال و زمان روایت این اثر دست 
پیدا کند و از عبارات و ســاختاری برای جمله پردازی بهره 
ببرد که به این ســاخت تاریخی نزدیک اســت و در عین 
حال کلیت داســتان و فضاســازی آن به شــکلی نوشته 
نشــده که یادآور ادبیات ســنگین و سخت خوان تاریخی 
ایران باشــد و مخاطب را برای درک خود دچار سردرگمی 
کند. از این منظر است که تالش نویسنده برای این تلفیق 
اتفاقی هنرمندانه و ســتودنی از کار درآمده و به مشتاقان 
داستان های تاریخی و مذهبی نوید اتفاقی تازه در ادبیات 

داستانی را می دهد.
انتشارات نیستان مجموعه داستان بلند »نان خون« را در 

192 صفحه با قیمت 35 هزار تومان منتشر کرده است.

فرهنگ و هنر: مدیرعامل به نشر )انتشارات آستان قدس 
رضوی( از بازسازی و انتشــار کتاب »روح سبز ما! بهار ما! 
ســالم« شامل سروده هایی کودکانه به محضر رهبر معظم 

انقالب اسالمی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی به نشــر، حسین سعیدی با بیان 
اینکه کتاب »روح سبز ما! بهار ما! سالم« تولید گروه کودک 
و نوجوان انتشارات به نشر با عنوان »کتاب های پروانه« است، 
اظهار کرد: مجموعه اشــعار این اثر به کوشش سیداحمد 
میرزاده و سروده هایی از شاعران انقالبی با تصویرگری وحید 

خاتمی روانه بازار کتاب شده است.
وی با بیان اینکه مجموعه اشعار کتاب »روح سبز ما! بهار ما! 
ســالم« برای رهبر فرزانه و گرانقدر انقالب اسالمی سروده 
شده اند، افزود: »روح سبز ما! بهار ما! سالم« پیش از این در 
قطع رقعی و با تصویرگری متفاوت در دو نوبت و با مجموع 

تیراژ 8 هزار نسخه به چاپ رسیده است.
به گفته مدیرعامل به نشر گروه کودک و نوجوان به نشر 
از سال 1376 فعالیت خود را آغاز کرده و در این مدت 
حدود 3 هزار عنــوان کتاب با تیراژ تولیدات 8 میلیون 
نســخه در موضوعات و قالب های ادبی متنوع منتشــر 
کرده که این آثار در طول سه سال گذشته با تمرکز بر 
موضوعات دینی و ارزش های نظام والیی به لحاظ کمی 
و کیفی رشــد چشمگیری داشــته و با استقبال بسیار 

خوب مخاطبان رو به رو شده است.
وی یادآور شــد: مجموعه اشــعار کتاب »روح سبز ما! 
بهار ما! ســالم« شامل سروده هایی از »حمید هنرجو«، 
»شــاهین رهنما«، »ســید سعید هاشــمی«، »محمد 
عزیزی«، »افشــین عالء« و »سیداحمد میرزاده« است 
که با عناوینی همچون آفتابــی دیگر، باغ عاطفه، او...، 
مثل خنده پدر، دســت های ما، دســتی که بوی جبهه 
دارد، مدینه و تهران، دست خدا، آیینه ایمان و دعا که 
می کنــی؛ از زبان فرزندان ایران اســالمی برای رهبری 

مهربان سروده شده اند.
سعیدی خاطرنشان کرد: بازسازی و چاپ کتاب شعر »روح 
سبز ما! بهار ما! سالم« با تصویرگری متفاوت در 28 صفحه و 
قطع رحلی با شمارگان 500 نسخه در دسترس عالقه مندان 

به کتاب و کتاب خوانی قرار دارد.
در چندیــن بیت از اشــعار ایــن کتــاب می خوانیم: 
»حســینیه پر از فرشتگان بود؛ زالل اشک بچه ها روان 
بود/ کسی به غیر یا خدا نمی گفت؛ کسی خوش آمدی 
به ما نمی گفت/ کســی نمی شــنید بوی خنده؛ دلش 
گرفته بود یــک پرنده/ چقدر منتظر شــدیم اما؛ نبود 
مهربان مــا، خدایا.../ که ناگهان دمید مثل خورشــید؛ 

فرشته قشنگ شهر امید«.
عالقه مندان برای آگاهی از اخبار به نشــر و مشاهده و تهیه 
سایر محصوالت انتشارات آستان قدس رضوي می توانند به 
نشانی اینترنتی www.Behnashr.com یا فروشگاه های 
سطح شهر مشهد و نمایندگي های سراسر کشور مراجعه 
کنند؛ همچنین سامانه پیامکی به شماره 30003209 یا 
کانال اطالع رسانی به نشر از طریق پیامرسان های بله و ایتا به 
آدرس @behnashr نیز از دیگر راه های برقراری ارتباط با 

این انتشارات است.

اهالی تئاتر از راهکارهای تمرکززدایی در این هنر می گویند

نمایش خوب هرجا اجرا شود، مخاطب دارد

 اجرای نمایش برگزیده جشنواره فتح خرمشهر 
در تماشاخانه سرو

فرهنــگ و هنر: نمایش »حال 
همه ما خوب اســت« اثر برگزیده 
بیست ودومین جشنواره تئاترفتح 
خرمشــهر بــا حمایــت انجمن 
تئاترانقــالب و دفــاع مقدس در 

تهران به اجرای عمومی می رود.
نمایش »حال همه ما خوب اســت« براساس نمایش نامه ای از باقر سروش و 
به کارگردانی علیرضا همتیان در تماشاخانه سرو انجمن تئاترانقالب و دفاع 
مقدس  از فردا به روی صحنه می رود. رضا یاوری، پریســا دوســتی، نازنین 
رفیعی و امیرحسین محمدی بازیگران این نمایش هستند. این نمایش چهار 
جایزه شامل جایزه تقدیر از بازیگری زن، جایزه دوم بازیگری مرد، جایزه سوم 
نویسندگی و جایزه سوم کارگردانی را از بیست و دومین جشنواره تئاتر فتح 
خرمشهر کسب کرده است. این نمایش از سه شنبه سوم دی ماه تا 13 دی 
ماه 98 از ساعت 19:30در تماشاخانه سرو انجمن تئاترانقالب و دفاع مقدس 

پذیرای عموم عالقه مندان خواهد بود.

»شاه رگ« سریال شبکه دو در رمضان 99
مجموعه  تصویربــرداری  فارس: 
بــه  »شــاه رگ«  تلویزیونــی 
کارگردانی »سیدجالل اشکذری« 
»محمدرضــا  تهیه کنندگــی  و 
شفیعی« در حال حاضر در شهرک 
سینمایی دفاع مقدس ادامه دارد.

این مجموعه در 30 قسمت 45دقیقه ای برای پخش در ماه مبارک رمضان 
ســال 99 تولید می شود و بناست از شبکه دو سیما پخش شود.  بنا بر این 
گزارش، گروه ســازنده این سریال در حال حاضر در شهرک سینمایی دفاع 
مقدس حضور دارند و بناســت در روزهای آینده برای ادامه تصویربرداری به 
شهرک سینمایی غزالی بروند. داستان »شاه رگ« که در حال و هوای دهه 60 
روایت می شود به قلم کریم لک زاده به نگارش درآمده و نیما رئیسی، عباس 
غزالی، مهدی سلوکی، سیروس گرجستانی، آزاده زارعی، امید روحانی، شادی 
کرم رودی، افســانه کمالی و ... بازیگرانی هستند که در این سریال به ایفای 
نقش می پردازند. در خالصه داستان »شاه رگ« آمده است: در سال های ناآرام 
پس از انقالب در سال 60، گروه ویژه ای برای یک عملیات بزرگ فراخوانده 
شدند. این گروه مسئولیت بزرگی بر عهده دارند؛ چرا که عقربه های چندین 

بمب در تهران در حال حرکت است... .
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