
نانسی از خودشونه!
وقتــی رئیــس مجلــس نماینــدگان 
آمریکا به شــبکه » ای بی ســی« گفت: 
»شــرکت کنندگان در تجمعــات اخیر 
تهران، دانشجو بودند... اما چیزی که شاهد 
آن بودیم حضور چشمگیر مردم در مراسم 
تشییع قاسم سلیمانی بود...مردم واقعی 
ایران همان کسانی هســتند که در این 
مراسم بودند«. کاربران ضد انقالب ایرانی حمله به او را شروع کردند. بعضی از 
واکنش این کاربران را بخوانید: »نانسی هم از خودشونه...نانسی پلوسی عقلشو 

از دست داده؟ داره از ایران دفاع می کنه، چرا«.

سپاهی حیا کن !
 بعد از صحبت های سردار حاجی زاده و 
گردن گرفتن ، سانحه سقوط هواپیمای 
اوکراینــی ، تقریباً قابل پیش بینی بود 
کــه ضد انقــالب ، فرصــت طلب ها ، 
منافقین و ... با تمام قدرت، حمله شان 
را متوجه ســپاه کنند و مثاًل این نهاد 
را از چشــم مردم بیندازنــد. از همان 
روز اول هم در فضای رســانه ای و فضای مجازی ، جنگ آشــکار تولید 
محتوا در این زمینه شــروع شــد. در این میان البته پست های مختصر 
و ســاده ای هــم بودند که یک دنیا حرف داشــتند. یــک کاربر فضای 
مجازی دیروز با انتشــارتصاویری از کمک رسانی سپاهیان و بسیجی ها 
 به مردم ســیل زده سیســتان و بلوچستان نوشت: ســپاهی حیا کن ، 

مملکتو رها کن!

بدتر از ترامپ
مســائل  تحلیلگر  محمــدی  مهــدی 
سیاسی و بین الملل در صفحه شخصی 
خود درتوییتر درباره تحریم جشــنواره 
فجر توســط برخــی از ســلبریتی ها 
موضع ترامپ در قبال سقوط هواپیمای 
اوکراینی نوشــت: »حتــی ترامپ هم 
)البته با هدف الپوشــانی جنایت خود( 
از روز اول گفت: شــلیک به هواپیمای اوکراینی اشــتباه بوده اما برخی 
سلبریتی های داخلی از کشــتن مردم حرف می زنند. روی خون مردم 
نشســته اند تا فالوور جمع کنند یا اقامت خارج بگیرند. با کسانی که از 

ترامپ هم بدترند چه باید کرد«؟

شبیه به چمران
عبداهلل گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان 
در صفحه شخصی خود در توییتر روایتی 
از آخرین حضور سردار سلیمانی قبل از 
شــهادت در لبنان را منتشر کرد. گنجی 
در توییتر نوشــته است: »یکی از کسانی 
که شــهید ســلیمانی را قبل از شهادت 
در لبنــان دیده، برایــم تعریف کرد که 
هنگام خداحافظی ســردار، فرزند یکی از شهدای لبنان ازش پرسید که کجا 
می خواهی بروی؟ سردار پاســخ داد: به سوی مقتلم. چقدر شبیه به شهید 

چمران است این یقین به موعد شهادت«.

 محمد تربــت زاده اجازه دهید این طــور بگوییم که 
منهای هنرمندان تعداد انگشت شــماری از آن ها که به 
عنوان هنرمند شناخته می شوند، مابقی تحریم کننده های 
تلویزیون و جشــنواره فجر کسانی هســتند که یا اصاًل 
اثری در این جشنواره ندارند، یا اثرشان نتوانسته حداقل 
استانداردهای الزم برای شرکت در جشنواره را کسب کند. 
حتی در میان مجریانی که تلویزیون را تحریم کرده اند هم 
بیشترشان، کمتر از پنج ساعت در ماه، آنتن داشته اند. با 
این وجود اما کمپین تحریم جشنواره فجر و صداوسیما، 
در فضای مجازی ســروصدا به راه انداخته است. هرچند 
بســیاری از کاربران فضای مجازی، تحریم جشنواره فجر 
را گذاشــته اند به پای همراهی آن ها با مردم، اما به گفته 
برخی از اهالی دنیای هنر، پشت پرده این کمپین به ظاهر 
مردمی جریان ها و چهره هایی قرار دارند که یک سرشان 
می رسد به ترکیه و یک سر دیگرشان به سفارتخانه انگلیس 

در تهران!

 فقط در بخش کارگردانی
همه چیز از جشــنواره تئاتر فجر شــروع شد. فقط چند 
ســاعت بعد از اینکه رســانه ها اعالم کردنــد هواپیمای 
اوکراینی به اشــتباه توسط پدافند هوایی کشورمان مورد 
اصابت موشک قرار گرفته، جمعی از اهالی تئاتر انصرافشان 
را از جشنواره فجر اعالم کردند. این چهره های تئاتری در 
اقدامی عجیب و غریب از نادر برهانی مرند، دبیر جشنواره 
هم خواسته اند از سمتش انصراف دهد! البته آقای برهانی 
و دبیرخانه جشــنواره هنوز واکنشی به این ماجرا نشان 
نداده اند. این انصراف ها مدتی بعد به جشنواره فیلم فجر 
هم رســوخ کرد و برخی از جمله مســعود کیمیایی هم 
انصرافشــان را اعالم کردند. البته تهیه کننده فیلم »خون 
شد« بعد از اینکه متوجه شد کیمیایی تصمیم گرفته فیلم 
را از جشنواره خارج کند، اعالم کرد: »فیلم »خون شد« در 
جشنواره فیلم فجر حضور دارد و نمایش داده می شود، اما با 
احترام به نگاه و نظر آقای کیمیایی تقاضای ما این است که 
فیلم در بخش کارگردانی داوری نشود و در مابقی بخش ها 

مورد قضاوت قرار بگیرد!«.
پس از این، چنــد نفر دیگر مثل فاطمه گودرزی، هومن 
سیدی و... هم انصرافشان از جشنواره را اعالم کردند. البته 

این چهره ها هیچ کدام، اثری در جشنواره امسال نداشتند!

  ادا و اطوار
پرحاشــیه ترین اســتعفاها اما مربوط به حوزه تجسمی 
جشــنواره فجر بود. نخســتین نفری که انصرافش را از 
جشنواره اعالم کرد، ابراهیم حقیقی، دبیر جشنواره بود. 
بعد از او داوران جشنواره هم اعالم کردند که در جشنواره 
تجســمی فجر حضور نخواهند داشــت. بعد از این، موج 
انصراف ها فراتر رفت و به شورای سیاست گذاری رسید که 
البته انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس در 
بیانیه ای انصراف سه تن از اعضای شورای سیاست گذاری 
دوازدهمین جشــنواره هنرهای تجسمی فجر را تکذیب 
کرد. انصراف های پی درپی در حوزه تجسمی جشنواره اما 
کم و بیش مورد انتقاد هنرمندانی قرار گرفت که معتقد 
بودند این روِش اعتراض، بیشتر ادا و اطوار به حساب می آید 
وگرنه کسی که به سیاست های نظام انتقاد دارد، اصالً چرا 
باید داوری جشنواره فجر را قبول کند؟ سروش میالنی زاده، 
یکی از هنرمندان حوزه تجسمی کشورمان در اینباره در 
صفحه اینستاگرامش نوشته بود: »در شرایط فعلی از هر 
زاویه ای نگاه می کنم می بینم داســتان انصــراف دادن از 
دبیری و داوری جشنواره تجسمی فجر مثل یک شوخی 

آزاردهنده است. دبیران و داوران نباید فراموش کنند که 
اگر هیچ کس نداند، جامعه تخصصی تجسمی می داند که 
این ِســمت ها را بعد از اعتراض های آبان ماه قبول کردند. 
دیگر انصراف دادن برای چیست؟ حتی اگر چشمتان آن 
زمان بسته بود و دیر متوجه شدید هم از نظر من ایرادی 
ندارد! اما دیگر پروپاگاندای خبری برای چیســت؟ بروید 
انصراف بدهید و شرمنده باشید و صدایش را هم درنیاورید. 
اگر هم در این کشور هنر را از سیاست جدا می دانید که با 
سر باال به داوری و دبیری و مشاوره ها ادامه دهید. فراموش 
نکنیم که موج سواری روی چند موج، احتمال سقوط را 

بسیار زیاد می کند«.

 موسیقی جدی نباید تعطیل شود
حوزه ای که کم و بیش از انصراف بازی در امان ماند، حوزه 
موسیقی جشنواره فجر بود. البته جشنواره موسیقی فجر 
هم پس از حمله  مجازی به »کیهان کلهر« بابت برگزاری 
کنســرت تا اندازه ای به حاشیه رفت. کیهان کلهر اما در 
واکنــش به این اعتراض ها گفت: »فکــر می کنم در این 
شرایط باید با هم باشیم و در میان شما باشیم و از نفس 
یکدیگر استفاده کنیم و به جای عصبانی بودن یا به جای 
پرخاشگری، این جّو زمخت و خشن را با موسیقی تلطیف 
کنیم تا برای همه ما قابل تحمل شود. موسیقی جدی و 
هنر جدی هیچ وقت نباید تعطیل شود؛ زیرا کارش به تفکر 
وا داشتن افراد است نه مسئله دیگر؛ از لحاظ اجتماعی اگر 
بخواهیم قدمی برداریم، باید به فرهنگمان توجه کنیم و 
فرهنگ را باور کنیم و ریشــه تمام مسائل را در فرهنگ 
بدانیم. اگر مسائل فرهنگی تحلیل بروند و ما کار نکنیم، 

خیلی ها از این بابت خوشحال خواهند شد«.
علیرضا قربانی و علیرضا عصار هــم دیگر خواننده هایی 
بودند که اگرچه کنسرت هایشان را برای احترام به خانواده 
جانباختگان هواپیمای اوکراینی لغو کردند، اما کم و بیش 
مورد اعتراض مجــازی قرار گرفتند. دلیل اعتراض ها هم 
اظهارنظرهای این دو خواننده درارتباط با رویکرد اعتراضی 
به ماجرای سقوط هواپیما بود. عصار در اینباره گفته بود: 
»به عنوان یک شهروند ایرانی؛ هیچ کدام از ما موافق خیلی 
از اتفاق هایی که در این روزها می افتد نیستیم، اتفاق هایی 
مانند شکستن شیشه ها و تخریب اموال عمومی، اما نظر 
شــخصی من این است که حق با مردم است و مسئوالن 
در هر ِسمتی که هســتند باید دقت کنند که این مردم 
شایستگی شان بیشتر از این حرف هاست که بخواهند با 
این همه سختی در کشوری زندگی کنند که ثروت بسیار 

دارد«.

  ساندویچِی رو به روی دانشگاه!
بعضی از هنرمندانی که نخواســته اند نامشــان فاش 
شود، اما گفته اند که ریشــه کمپین تحریم جشنواره 
فجر، برمی گردد به خط   دهی یکی از ســلبریتی های 
خارج نشین به نام »امیر پوریا«. پوریا یکی از منتقدان 
ســینمایی اســت که تا همین چند وقــت پیش در 
تلویزیــون و رادیو، برنامه اجرا می کرد اما مدتی پیش 
تصمیم گرفت از ایران مهاجرت کند و به ترکیه برود. 
آقای منتقد از همــان زمان هم یکباره یادش آمد که 
در تمام سال های فعالیتش در صداوسیمای جمهوری 
اســالمی، با تمام خط و مشــی های آن مخالف بوده، 
به همین خاطر شــروع به انتشــار پست های عجیب 
و غریب سیاســی در صفحه اینستاگرامش کرد! حاال 
بر اســاس گفته چهره های هنری، آقــای منتقد که 
خودش جای پایش را در شبکه های ماهواره ای محکم 

کرده، کمپین تحریم جشــنواره فجــر را آغاز کرده و 
با چهره هــای مطرح هنری تمــاس می گیرد و آن ها 
را تشــویق به شــرکت در این کمپین می کند! البته 
بعضی ها هم می گویند پروژه تحریم جشــنواره فجر، 
از ســاندویچی رو به روی دانشگاه امیرکبیر آغاز شده 
است! یعنی جایی که به گفته رسانه ها سفیر انگلستان 
پیش از بازداشــت با تعدادی از سلبریتی های معروف، 

جلسه مشترک گذاشته بود.

 شهوِت دیده شدن
آن طور که کارشــناس های این حــوزه می گویند، موج 
انصراف های احساســی سلبریتی ها و چهره های مختلف 
هنری ریشه در جوسازی رســانه های آن طرف آبی دارد. 
اهالی دنیای هنر می گویند جوســازی رســانه ای، دقیقاً 
جامعه هنری را دوپاره کرده و از آن ها »دشمن مردم« یا 
»دوست مردم« ساخته است. طبیعی است که در این میان 
خیلی ها می خواهند در دسته دوم قرار بگیرند و به همین 
خاطر است که سراسیمه و بدون تأمل، به کمپین تحریم 
جشنواره فجر و صداوسیما پیوسته اند. البته نباید فراموش 
کنیم که رویکرد رسانه های داخلی هم کم و بیش به این 
ماجرا دامن زده است. خصوصاً زمانی که این رسانه ها، خبر 
انصراف چند چهره  گمنام از بخش های مختلف جشنواره 
فجر را با تیتر »کمپین تحریم جشنواره فجر« در فضای 

مجازی منتشر کردند. 
با وجود تمام این مســائل اما هیچ کس شــک ندارد که 
کمپین تحریم جشنواره فجر، بیشتر از آن  که جنبه انسانی 
و همزادپنداری با خانواده هــای قربانیان پرواز اوکراین را 
داشته باشد، یک حرکت سیاسی است. حرکتی که دقیقاً 
مثل ســال 96، بازیگران و سلبریتی ها را به بازی گرفته و 
بدون اینکه خودشــان بدانند، آن ها را دستمایه پیشبرد 

اهداف سیاسی خودش کرده است.
البته قبــل از اینکه ایــن حرف ها را بگذاریــد به پای 
سلبریتی ســتیزی رسانه ها، بد نیســت بدانید که حتی 
برخی از ســلبریتی ها هم بازی خوردن همکارانشــان 
توســط جریان های سیاسی را قبول دارند. مثل سیروان 
خسروی که با انتشــار تصویری از یک آفتاب پرست در 
صفحه اینســتاگرامش، عملکرد سیاسی همکارانش در 
ســال های اخیر را به رفتار آفتاب پرســت تشبیه کرده 
است! به عنوان حسن ختام، پست اینستاگرامی سیروان 
خسروی را بدون کم و کاست و از زبان خودش بخوانید: 
»سلبریتی ها از ماهیگیری از آب گل آلوِد هیچ حادثه ای 
نمی گذرند و شهوت دیده شدنشان تمام ناشدنی است. 
نه سبز بودم، نه بنفش شــدم، نه تَکرار کردم و نه سیاه 
می شــوم.   ولی افسوس که هنوز هم بسیارند کسانی که 
دنباله رو سلبریتی های آفتاب پرستی هستند که یک روز 
ســبزند، یک روز بنفش، یــک روز عزادارند، یک روز به 
فالن کاندیدا »اعتقاد راســخ« دارند، روز دیگر تظاهر به 
فریب خوردگی می کنند، یک روز تاریخ سازند و روز دیگر 
تاریخ باز. این ها همان هایی هســتند که از ماهیگیری از 
آب گل آلــوِد هیچ حادثه ای نمی گذرند و شــهوت دیده 
شدنشان تمام ناشدنی است. من نه از »درود به شرف«ها 
خوشــحال می شــوم و نه از »لعنت«ها ناراحت، چون 
می دانم تنها با یک پســت عوامفریبانه تمام »لعنت«ها 
به »درود« تبدیل می شــود. قطعاً قلب من هم همانند 
هر انســانی از این همه مصیبت به درد آمــده، اما باور 
دارم که گذاشــتن یک عکس مشکی یا پُست هایی که 
جز برانگیختن احساساِت لحظه ای هیچ کاربردی ندارند، 

هیچ دردی را درمان نخواهد کرد«.

زیر پونز چه خبر است؟
قدس زندگی: حتی دهه هشتادی ها هم با 
تصویر این مطلب، بیگانه نیستند. کوره های 
آجرپزی مثالً در »اســماعیل آباد« تهران، 
تقریباً شناسنامه و نماد این شهر شده اند و در 
برخی از شهرهای دیگر کشور هم نمونه اش 
وجود دارد. ســاکنان و برخــی از آن ها که 
قبالً کارگر این کوره پزخانه ها بوده اند، عمر 

دودکش کوره ها را حتی تا 100 سال هم گفته اند. بنابراین می شود آن ها را به چشم 
یک میراث هم دید. االن، حرف تعطیلی کوره پزخانه ها نیســت، بلکه حرف غیب 
شدن این دودکش های 100 ساله است. ظاهراً کوره پزخانه ها و دودکش هایشان تا 
چندی پیش به قیمت یک تا 3 میلیارد تومان خرید و فروش می شده و حاال هم 
دارند یکی یکی و شــبانه آن ها را تخریب می کنند. جوری که یکی از ساکنان به 
»فارس« می گوید کسی به این نقطه شهر توجه چندانی ندارد، ما زیر پونز نقشه 
شــهری واقع شده ایم! هرچند برخی مسئوالن شهرداری منطقه گفته اند به فکر 
تبدیل برخی کوره پزخانه ها به موزه آجر هســتند و احتماالً یکی دو تا از آن ها را 
حفــظ خواهند کرد، اما خیلی ها امیدی به این ماجرا ندارند و می گویند به زودی 
بقیه دودکش ها هم غیب شده و به جای کوره پزخانه ها، آپارتمان ساخته می شود! 

دِل عشاق به فرمان کسی نیست
رقیه توسلی: از همسایگان پنجاه ساله است »کبری خاله«. از آن قابله های کاربلد 
قدیمی. نصف نوزادان محله مان را او به دنیا آورده. سال هاست دختر پسرهای زاییده 

شده حومه، کلّی خاطرخواهش هستند. از جمله خواهری و من.
امروز جلوی در خانه، این مادربزرگ پُر برکت و عشق را می بینیم. بعد احوالپرسی 
با همان صدای لرزان قشنگ می گوید: اوالد تا قیامت، اوالده.. یک ماهه، هفتاد ساله 
ندارد... اعظم جان، دختر خانوم ریاحی یک ساعت پیش به حرفم خندید، ولی شما 
آویزه گوشتان کنید. در گوگل جست وجو می کنم. در جواب اوالد می آید فرزندان، 
جمع ولد. ذهنم تا اعظم کشــیده می شود. تا پسر هشت ساله اش. می گویم شاید 
بی تقصیر است و شرایط زندگی متفاوت دور از ایران درس های دیگری یادش داده. 
شــاید هم داشــته به چیز دیگری فکر می کرده.  روی تخت »عزیز« وسط بساط 
سبزی ها نشسته ایم که زنگ آیفون را می زنند. خواهری گوشی را برمی دارد و می رود 
روی ایوان. 10 دقیقه بعد، دمغ برمی گردد توی نشیمن و آنچه را که شنیده بازگو 
می کند. می گوید کبری خاله نمی دانست پسر طفل خدای اعظم فوت کرده. آمده 
بود بگوید از مادرش حاللیت طلبیــده. می رود که خودش را این بار به دنیا بیاورد! 
غمباد می گیرم و می روم سراغ دکمه. توی َسرم، شاسی زردرنگی هست که خیلی 
روزها ســراغش را می گیرم. آن وقت ها خصوصاً که بی اندازه غصه دارم و می خواهم 
حافظه ام بشود عین سر صبح. فشارش می دهم چندین دفعه. مثل پاک کن عمل 
می کند. مشتری که توی سبزی فروشی یقه کارگر مغازه را گرفته و بددهنی می کند، 
پاک می شود... زن و مردی که توی اتومبیل کناری سیگار می کشند... آن قسمت از 
دیدار کبری خاله که غیبت به حساب می آید... به عالوه اشک های عزیز که نمی داند 

اعظم دخترش نیست. 
چکش: چقدر خامی بد است... وقتی فکر می کنی می دانی درحالی که هیچ چیز 

نمی دانی... 
به عزیز می گویم: خواهش می کنم گریه نکن. مگه اعظم دختر بزرگه خانوم ریاحی 
رو شما خاطرت میاد؟ با مکث و مهربانی می گوید: تا دلت بخواهد. دوزاری ام همیشه 

دیر می افتد. چقدر آلزایمر دارم من به اینکه مادرها تا خوِد قیامت، مادرند!

 مجازآباد
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ورزش
گزارش قدس از جلسه معارفه سرآسیایی به عنوان سرمربی 

دستیار » زنگا« در شهرخودرو

 گفت وگو با ابراهیم اکبری دیزگاه، نویسنده »شاه کشی« در آستانه سالروز فرار شاه خائن

ادبیات به »شاه« نگاهی تاریخی داشته نه داستانی

B.B.C دشمن رسانه ای
از همان ســاعت نحســی که صدا و تصویرش قدم به دنیای رسانه ها گذاشت و از 
»خبررسانی آزاد« چتر سیاهی ساخت برای »خبرسازی دشمنانه«؛ تنها و تنها، در 
تعقیب یک هدف شوم و ناجوانمردانه بود، نه چیز دیگر یا واقعیت دیگر. »صدای 
دشمن تاریخی« ایران زمین به این شکل آغاز شد و هنوز هم به جادوگری رسانه ای 
خودش ادامه می دهد. هدف این نهاد خبری و رسانه ای »لندن بنیاد«، یک حقیقت 
بیشتر نیست و آن، ویرانگری جامعه  ایرانی و نظام عاطفی - دینی مردم ایران زمین 
است. این خط ویرانگری، در خبر، تفسیر و گزارش های مفهومی و برنامه سازی های 
مستند، دائم در تکاپو است و به گونه ای آشکار می کوشد تا با تحقیر و کوچک انگاری 
ارزش های ایمانی و رفتارهای مؤمنانه، حفره های تضادآفرین در دامنه  وسیع افکار 
عمومــی و نیز نظام عاطفی- مذهبی جامعه  ایرانی ایجاد کند و با گســترش این 
تضاد، افکار عمومی را از حمایت ارزش های ایمانی و دینی دور ســازد تا بتواند به 
اقتدار ملی اندیشه والیت، آسیب برساند. »B.B.C« یک هدف دوگانه را با قاطعیت 
دائم، تعقیب می کند و تقسیم بندی خبر، تفسیر و حتی پخش موسیقی و سریال 
سینمایی را با این هدف رسانه ای تنظیم می کند و سپس به طبقه بندی خبر و... 
می پردازد. بله، »B.B.C« دشمن اسالم و مدافعان دین است و در همه این سال ها 
و روزها، همیشه کوشیده است به اسالم و روحانیت آسیب بزند و از این رو دشمن 
ارزش های ایمانی مردم ایران شده و برای درهم شکستن سازه های ایمانی جامعه، 
اســتراتژی رسانه ای »شلیک در تاریکی« را به کار گرفته است. این »استراتژی«، 
عبارت است از استفاده و بهره وری درجه یک از پخش اخبار مه آلوده و لبریز از سؤال 
و ابهام. اخباری از این دست پس از انتشار به بی بی سی امکان می دهد که بتواند برای 
تبیین و روشنگری در پیرامون خبر، از کارشناسان و مفسران دعوت به عمل آورده 
و درباره  یک  خبر سه دقیقه ای، 300 دقیقه حرف و تحلیل به شنونده ارسال کند 
و گوش و چشم و ذهن او را، در محاصره کامل کلمات تفسیری قرار دهد و »خبر« 

آن گونه فهمیده یا برداشت شود که رسانه بی بی سی می خواهد.
روش »شلیک در تاریکی« همیشه در حوادث دامنه دار و پر سروصدا، ریلی است که 
رسانه »B.B.C« پهن می کند، تا بتواند با حرکت ابهام آفرینانه  خبری و خبرسازی 
و نیز- بازآفرینی خبر- به گونه ای پیشروی کند که نقشه کشیده است و می خواهد 
مخاطب را به آن نقطه که جایگاه بی اعتمادی به رسانه های ایرانی است، سوق دهد و 
به مشتریانش بگوید: همیشه در »B.B.C« آزادی خبر و خبررسانی حکمفرماست؛ 
در صورتی که همیشه »دیکتاتوری خبر و خبررسانی« در »B.B.C« تمامی قاعده 
کار و فعالیت را شکل می دهد و فقط نقش نمایش خبررسانی آزادانه  را در صحنه 
رادیو و تلویزیون بازی می کند. آنچه که اهل سیاست، رسانه، روزنامه و همه  آنانی 
که کارشان و فعالیتشان به رسانه ارتباط پیدا می کند، باید نیک بدانند، این است که 
»B.B.C« دشمن رسانه ای ایران زمین است و جز »تحریف«، »تحقیر« و »تکذیب« 
همه حقایق، فضائل و دستاوردهای ملت بزرگ ایران و اندیشه شکوهمند تاریخی 
والیت، هیچ وظیفه ای نــدارد و حلقه  هیچ تکلیفی را بر گردن خویش نیاویخته 
اســت.  »B.B.C« تنها یک وظیفه را برای خــود تعریف کرده و یک »هدف« را 
تعقیب می کند: در آتش انداختن »ایمان« مردم و ایران مقتدر و ایجاد »گسست 

در ذهنیت جامعه  ایرانی«.

نگاهی به خریدهای پرسپولیس در نیم فصل

 گل محمدی 
9 میلیارد آب خورد

منهای سیاست

روزمره نگاری

 سینا واحد

نامه فرهنگ

ایران-چین13:45 امروز در انتخابی المپیک

آخرین امیدهای »امید«

در پشت پرده کمپین تحریم جشنواره فجر چه خبر است؟

به صرف ساندویچ با سفیر
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سینا حســینی: پس از ســه روز پر خبر و پر استرس 
سرانجام بازیکنان شهرخودرو با ســرمربی جدید خود 
آشنا شدند. مجتبی سرآسیایی که پیش از این به عنوان 
مدیر تیم فوتبال شــهرخودرو کنار گل محمدی حضور 
داشــت پس از آخرین جلســه هیئت مدیره باشگاه به 
عنوان جانشین یحیی معرفی شد تا یکی از سخت ترین 

مأموریت های دوران فوتبالی خود را تجربه کند.
انتشار اخبار متعدد درباره جدایی سرمربی تنها باشگاه 
لیگ برتری شرق کشور و اظهارات فرهاد حمیداوی در 
برنامه تلویزیونی دوشنبه شب مبنی بر اعمال فشارهای 
قوی از سوی مسئوالن باالدستی ورزش کشور سبب شد 
هواداران این باشگاه به محل تمرین این تیم در ورزشگاه 
پیر و سالخورده تختی بیایند تا در جلسه معارفه سرمربی 

جدید حضور پیدا کنند.

  تمرین با مدیرکل
حضور مدیــرکل ورزش و جوانان و اعضای هیئت مدیره 
باشگاه شهرخودرو نشان دهنده حساسیت جلسه معارفه 
ســرمربی بود چون این تیم کمتــر از ده روز دیگر باید 
به عنوان نماینده ایران و خراســان در رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا حضور پیدا کند تا از جایگاه فوتبال استان 

دفاع کند.
پیش از شــروع تمرین، بازیکنان قدیمــی و تازه وارد به 
رختکن تختی رفتند تا پشــت درهای بسته حرف های 
مالک باشگاه و سرمربی جدید را بشنوند، پس از نزدیک 
به پانزده دقیقه بازیکنــان به همــراه کادر فنی جدید 
شهرخودرو به زمین آمدند تا سرآسیایی نخستین تمرین 

رسمی تیمش را زیر نظر بگیرد.

  جلسه 6 ساعته انتخاب سرآسیایی
با آغاز تمرین فرهاد حمیداوی در جمع خبرنگاران قرار 
گرفت تا در خصــوص نحوه انتخاب ســرمربی جدید و 
اعضای کادر فنی این باشگاه توضیحاتی را ارائه دهد، وی 
خطاب به خبرنگاران گفت: پس از 6 ساعت جلسه هیئت 
 مدیره، به نتیحه رسیدیم که سرآسیایی بهترین گزینه 
است. او 6 سال است که کنار این تیم است و ارتباط خوبی 
با بچه ها دارد. به اضافه اینکه استفان کوزین ایتالیایی به 
عنوان دستیار نخست به ما اضافه خواهد شد. او در النصر 
امارات، الشــباب عربســتان، در قبرس و البته تیم ملی 
کامرون هم کار کرده و دســتیار سابق زنگاست. قرارداد 

یک سال و نیمه با سرآسیایی داریم.

  حمیداوی دل شکسته
وی در  پاسخ به پرسش خبرنگار قدس مبنی بر اینکه با 
وجود فشارهای متعددی که به باشگاه از سوی مسئوالن 
ارشــد ورزشــی برای جدایی گل محمدی وارد شد، آیا 
توان رقابت با تیم های دولتی را دارد یا نه گفت: مجموعه 
شهرخودرو نسبت به اتفاقات اخیر دل شکسته است ولی 
از این موضوع می گذرم. اما با تمام این تفاســیر حقیقت 
ماجرا این است که یحیی از جمع ما جدا شده و برای او در 
تیم جدیدش آرزوی موفقیت دارم، اما به هواداران فوتبال 
خراسان بزرگ قول می دهم از هیچ تالشی دریغ نخواهیم 
کرد و به لطف خدا همچنان تالش می کنیم پرچم فوتبال 

خراسان را برافراشته نگه داریم.

  یک اوکراینی در شهرخودرو
وی در پاســخ به پرســش دیگر خبرنگار مــا مبنی بر 
خریدهای جدید تیم و استفاده از سهمیه بازیکن آزاد این 
تیم برای حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا و ادامه 
مسابقات لیگ برتر گفت: چهار، پنج بازیکن به ما اضافه 
شده اند و یک بازیکن اوکراینی هم به ما اضافه خواهد شد. 

همچنین امکان دارد یک بازیکــن خارجی دیگر اضافه 
شود. وی در خصوص شــایعاتی مبنی بر در اختیار قرار 
نگرفتن استادیوم امام رضا برای مسابقات آسیایی افزود: 
در مشهد جز وفاق و همدلی و همراهی چیزی ندیده ام. 
همه مسئوالن به ما همیشه لطف دارند و خیالمان راحت 

است که دوستان به فکر شهرخودرو هستند. 

  دستیاران جدید
مجتبی سرآســیایی، سرمربی جدید شــهرخودرو پس 
از قبول هدایت این تیم در جمــع خبرنگاران نیز گفت: 
قبل از هر چیز باید بگویم که حضور به عنوان ســرباز در 
این مجموعه برایم مهم اســت که در هر جایی که الزم 
است کمک کنم. با تصمیم مدیریت قرار شد من وظیفه 
ســرمربیگری را به عهده بگیرم و اطاعت کردم. شــفاف 
باید بگویم کار سخت اســت.او درباره دستیاران و کادر 
فنی تیمش گفت: چند نفر را بررســی کردیم، در نهایت 
دستیار نخست من ایتالیایی خواهد بود. رزومه او را دیدیم 
و شــرایطش را آنالیز کردیم. باشگاه هم پیگیر است تا به 
زودی به ما اضافه شود. مصطفی صداقت از قبل با ما بوده 

و همراهمان است. داوود سیدعباسی هم به ما اضافه شد 
و همچنین آریانی به عنوان مربی بدنساز کنار ماست. یک 

مربی گلر نیز به زودی به ما اضافه می شود.

  دعوت به همدلی
سرمربی جدید شهرخودرو خاطرنشــان کرد:  باید برای 
موفقیت، انرژی خیلی خوبی از سوی مدیریت شهری و 
استانی بگیریم. دلیل موفقیت سال گذشته ما همین بود، 
امسال هم امیدوارم با وجود همه مشغله ای که دارند، هم 
حضور داشته  باشند و گرمای حضورشان را بگیریم، هم 
اینکه جاهایی فقط آن ها می توانند مشکل ما را حل کنند. 
اگر حمیداوی دلسرد شــود، دوباره همه چیز به سمت 
بحران های سابق می رود و فشار فوتبال روی دوش نهادها 
خواهد بود، پس االن که می شــود قلب مردم را به شکل 

راحت تری شاد کرد مبادا دریغ کنیم.
وی در پایان گفت: بدون شــک کمک هایی شده که تیم 
به اینجا رسیده، نیاز اصلی ما مباحث سخت افزاری است. 
مدیرکل ورزش و جوانان کمک کردند و هفته ای دو، سه 

جلسه زمین ثامن را در اختیارمان گذاشتند.

گزارش قدس از جلسه معارفه سرآسیایی به عنوان سرمربی 

» زنگا« در شهرخودرو دستیار

کالدرون: من سفیر ایرانم 
ورزش: گفت وگویی از سرمربی سابق آرژانتینی پرسپولیس با سایت »البیان نیوز« 
منتشر شد که کالدرون در آن گفته بود: تنها اشتباه زندگی ام کار در ایران بوده است. 

این کشور برای کار کردن مناسب نیست و محیطی کاری خوبی ندارد.
پس از انتشار این مطلب، کالدرون در گفت وگو با خبرگزاری میزان، در این خصوص 
گفت: هرگز در مورد ایران چنین حرفی را نزدم. من از مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
ناراحتم و دالیل آن را هم گفته ام، اما ایران کشور بسیار خوبی است و مردم خوبی هم 

دارد. همان طور که پیش از این هم گفتم من سفیر ایران بوده و خواهم بود.

پسر کرویف سرمربی اکوادور شد
ورزش: فدراســیون فوتبال اکوادور )FEF( از انتصاب جــوردی کرویف به عنوان 
سرمربی جدید تیم ملی این کشــور خبر داد.فرزند یوهان کرویف، مربی افسانه ای 
سابق بارسلونا، حاال برای اولین بار هدایت یک تیم ملی را برعهده دارد. پیش از این، 
وی قبل از تصدی نخستین پست مربیگری خود در قبرس نیز مدتی کار کرده بود. 
کرویف اولین مربی اروپایی است که از زمان دووزان دراسکوویچ )۱۹۹۳-۱۹۸۸( 
مســئولیت هدایت اکوادور را به عهده گرفت و ماموریت وی هدایت این تیم برای 

هدایت این تیم به جام جهانی فیفا قطر ۲۰۲۲ خواهد بود. 

ابهام در سرنوشت گوتزه در دورتموند
ورزش: با وجود شایعات زیادی که درباره آینده ماریو گوتزه، ستاره خط میانی بوروسیا 
دورتموند مطرح شده، میشائیل زورک مدیر ورزشی دورتموند می گوید این باشگاه هنوز 
درباره آینده ستاره کهنه کارش تصمیمی نگرفته است.گوتزه ۲7ساله در پایان فصل 
جاری شاهد به پایان رسیدن قراردادش با دورتموند می شود. ولی این هافبک کهنه کار 
از وضعیت خود در دورتموند راضی نیست چرا که در فصل جاری تا اینجا تنها در 5 بازی 
برای زردپوشان به عنوان بازیکن فیکس به میدان رفته. به همین علت است که شایعات 

زیادی درباره خروج او از دورتموند و پیوستنش به تیم های دیگر مطرح شده است

منوی غذای جادویی رونالدو 
ورزش: کریستیانو رونالدو به داشــتن اندامی ایده آل و کامال روی فرم مشهور است. 
بخش مهمی از این قضیه به منوی غذایی خاص او بر می گردد.منویی که خود او آن را 
جادویی می داند. او در طول روز حتی تا 6  وعده غذایی می خورد.غذای اصلی او را انواع 
ماهی تشکیل می دهند. در این میان گوشت و اغلب مرغ نیز در منوی غذایی او دیده می 
شود. منوی صبحانه او را بیکن، پنیر و ماست کم چرب تشکیل می دهند. او همچنین از 
نان تست اووکادو نیز استفاده می کند.برای ناهار در بشقاب اول، مرغ و ساالد و در بشقاب 

دوم ماهی صرف می کند. برای شام نیز غذای او گوشت و ماهی هستند.

امین غالم نژاد: تیم ملی امید کشورمان عصر امروز در 
آخرین بازی مرحله گروهی خود به مصاف چین خواهد 
رفت. شاگردان حمید اســتیلی در حالی پای به میدان 
می گذارند که امیدشــان برای صعود از این گروه بسیار 
کمرنگ است و تنها کورســوی امیدی برای رسیدن به 
مرحله بعد دارند. شکست ملی پوشان کشورمان مقابل 
کره جنوبی حاال کارشــان را برای صعود بسیار سخت 
کرده است و تنها یک معجزه می تواند آن ها را برای ماندن 

در جام امیدوار کند.
در حال حاضر کره جنوبی با 6 امتیاز صعودش را قطعی 
کرده اما برای صعود به عنوان تیم صدرنشین نیازمند یک 
مساوی است. از سوی دیگر ازبکستان برای قطعی کردن 
صعود خود نیازمند یک مساوی است و برای صدرنشینی 
باید کره جنوبی را شکست دهد. همچنین تیم ملی ایران 
نیز برای صعود نیازمند پیروزی با دوگل یا بیشتر مقابل 
چین و شکست ازبکســتان مقابل کره جنوبی است. با 
این تفاسیر باید همه چیز دســت به دست هم بدهد و 
البته شانس هم با تیم کشورمان همراه باشد تا بتواند از 
این گروه صعود کند. امــا آنچه می تواند مانع تحقق این 
اتفاقات شود کم انگیزه بودن بازیکنان کره جنوبی است 
که صعودشان قطعی شده و تنها با یک تساوی به عنوان 

تیم نخست راهی مرحله بعد می شوند. 

  استیلی: در دو بازی گذشته به حقمان نرسیدیم
حمید استیلی پیش از بازی تیم های فوتبال امید ایران 
و چین در رقابت های انتخابی المپیــک ۲۰۲۰ توکیو 
درمورد شرایط این تیم اظهار کرد: پس از شکستی که 
مقابل کره جنوبی داشتیم شرایط مان نسبتاً خوب است. 
با وجود شایستگی هایی که بازیکنان ایران داشتند در دو 
بازی اخیر نتوانستیم به حق خود برسیم. همه می دانند 

که گروه ایران ســخت ترین گروه رقابت هاست و حتی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به این موضوع اذعان کرد. 
وی ادامه داد: بازی ها بسیار نزدیک به هم است. توانایی 
ایران بیشتر از چیزی است که در دو بازی اخیر دیدیم. 
با وجود شایســتگی که بازیکنان داشــتند نتوانستیم 
نتیجه ای که انتظار داشــتیم در دو بازی اخیر کســب 
کنیم. اســتیلی اظهار کرد: کره جنوبی امســال شرایط 
بسیار خوبی دارد، با ۲۳ بازیکن همسطح آمده و مدعی 
قهرمانی است. تیم ازبکستان هم همین شرایط را دارد. 
اگر ما بتوانیم با اختالف حداقل دو گل چین را شکست 
داده و کره  جنوبی هم از ســد ازبکستان بگذرد، شانس 
صعود داریم. به دعای مردم نیاز داریم. در دو بازی گذشته 
تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا به موفقیت برسیم، اما 
کمی بدشانس بودیم. امیدوارم در نهایت تیم ملی فوتبال 

امید ایران موفق باشد.
وی با اشاره به انتقاد پیشکسوتان نسبت به ترکیب تیم 
ملی و تغییر پســت بازی بازیکنان، گفت: به تمام نقطه 
نظرات کارشناســان احترام می گذارم. ولی ما نزدیک 
تیم هستیم و می بینیم کدام بازیکنان شایستگی حضور 
در ترکیب از ابتدا را دارند. شــرایط آب و هوایی گرم و 
شرجی در تایلند حاکم است و برخی از بازیکنان نیازمند 
مدیریت زمان هستند. در بازی نخست قائدی را در نیمه 
دوم فرستادیم که شرایط بازی بهتر شد. یا در بازی دوم 
شجاعی را در نیمه دوم وارد کردیم که شرایطش نسبت 
به بازی نخســت بهتر شــد. چون نزدیک تیم هستیم، 

شناخت بهتری از وضعیت داریم.
ســرمربی تیم ملی امید افزود: می خواهیم بهترین تیم 
را زمین ببریم و بتوانیم با بهتریــن تیم بهترین نتیجه 
را کســب کنیم. امیدوارم بازیکنان ما سبب خوشحالی 

مردم شوند.

ورزش: محســن مهرعلیزاده، رئیس فدراسیون جهانی 
زورخانه ای و کشــتی پهلوانی گفت: شرایط حضور این 
رشته در بازی های آسیایی به این شــکل است که باید 
۲5 کشور ما را تأیید کنند و فعالیت زیادی در کشور خود 
داشته باشند.وی در نشست خبری سومین دوره مسابقات 
جهانی زورخانه ای و کشتی پهلوانی اظهار کرد: سال ۸۳ 
که فدراســیون جهانی زورخانه ای را بنیانگذاری کردم، 
فکر نمی کردم این قضیه تا این حد مؤثر باشــد. گذشت، 
صلح، فداکاری، ادب و احترام در این رشــته وجود دارد. 
رئیس فدراسیون جهانی زورخانه ای گفت: این رشته در 
۸5 کشور شناخته شده و باور نمی کردم در این ۱۳ سال به 
این حجم برسیم. ما مربیان زیادی را به کشورهای مختلف 
اعزام کردیم تا آموزش بدهند و مسابقات زیادی در دنیا 
برگزار می شود. زمانی که ما می خواستیم این فدراسیون را 
راه اندازی کنیم، رشته زورخانه ای کم کم در حال فراموش 
شدن بود و زورخانه ها به دیزی سرا تبدیل شده بودند اما 

حاال به رشد خوبی رسیده است. 

  24 کشور در ایران
مهرعلیزاده افزود: امروزه همه دنیا دست به دست هم می دهند 
که کشور ما را ناامن کنند اما در حال حاضر هم ۲4 کشور برای 
سومین دوره مسابقات جهانی ثبت نام کرده اند که حدود ۱۰۳ 
ورزشکار به ایران خواهند آمد. در حال حاضر روی آمریکای 
التین به دلیــل هزینه های زیادی که دارد ســرمایه گذاری 
نکرده ایم، چون از لحاظ اسپانســری وضعیت چندان خوب 
نیست و دولت هم نمی تواند در این وضعیت به ما کمک کند. 

  تاریخچه مسابقات
وی با اشاره به ســابقه برگزاری مسابقات جهانی این رشته 
گفت: نخستین دوره در سال ۲۰۰۸ با حضور ۱۱ کشور در کره 

جنوبی برگزار شد که عراق به قهرمانی رسید. در دوره دوم که 
سال ۲۰۱6 بود ۱۹ کشور با حضور ۱۲۰ ورزشکار در اندونزی 
رقابت کردند که ایران عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. عالوه بر 

این هر دو سال یکبار مسابقات قاره ای برگزار می شود.

  کمک 15 میلیاردی دولت
وی در پاســخ به این پرســش که یکی از ایراداتی که به 
فدراسیون شما گرفته می شود این است که چرا دولت باید 
بودجه بدهد گفت: در همه فدراسیون هایی که کشورها 
آن ها را بنیانگذاری کرده اند، دولت ها کمک می کنند. در 
بهترین حالت 4 میلیارد تومان از دولت گرفتیم، اما در یک 
سالی دولت کمک نکرد و 4 میلیارد به 4۰ میلیون تومان 
رسید. کشتی پهلوانی در حال جا افتادن در جهان است و 

ربطی ندارد که دولت اصالح طلب یا اصولگرا باشد. 

   لیگ زورخانه ای و کشتی پهلوانی
وی در مورد اینکه آیا تالشــی هم بــرای برگزاری لیگ 
زورخانه ای و کشــتی پهلوانی صورت می گیرد یا خیر، 
گفت: در کشــورهای مختلف کمک می کنیم که لیگ 
برگزار شود اما به هر حال کشوری که تنها دو باشگاه دارد 
آن هم بالروس، زمان می برد لیگ راه اندازی شــود. البته 

یکی از روش های رشد سریع همین برگزاری لیگ است.

  حضور در بازی های آسیایی
مهرعلیزاده در مورد اینکه آیا امیدی به حضور در بازی های 
آسیایی دارید یا خیر، گفت: در جاکارتای اندونزی سعی 
کردیم وارد شــویم اما ورود به آنجا ســابقه بیشــتری 
می خواســت. شــرایط حضور این رشــته در بازی های 
آسیایی به این شکل اســت که باید ۲5 کشور ما را تأیید 

کنند و فعالیت زیادی در کشور خود داشته باشند.
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آخرین امیدهای »امید«
رئیس فدراسیون جهانی زورخانه ای و کشتی پهلوانی عنوان کرد

کشتی پهلوانی در دنیا جا می افتد

مصاحبه کوتاه

ستار نیامده رفت
همدانی: در رسانه ها فهمیدم معاون شدم

ستار همدانی گفت: شاید سر رشته ای از اقتصاد و درآمدزایی 
داشته باشم اما خودم را در قواره معاون اقتصادی یک باشگاه 

بزرگ مثل استقالل نمی دانم.
کمتر از چند ساعت پس از انتصاب ستار همدانی به عنوان 
معاون اقتصادی باشگاه اســتقالل همدانی با انتشار پیامی 

انصراف خودش را از پذیرفتن این سمت اعالم کرد.
همدانی در خصوص این تصمیمش اظهارکرد: در درجه اول از 
مدیران باشگاه استقالل که به بنده اعتماد کردند تشکر می کنم. 
اما خودم را در حد معاون اقتصادی این باشــگاه نمی دانم.وی 
اضافه کرد: شاید دوستان اشتباه برداشت کرده اند و تصورشان 
بر این باشد که »ستار همدانی« خواهان گرفتن پست و مقام در 
استقالل است که این باوری اشتباه است. بنده اگر قبالً سرپرستی 
این تیم را پذیرفتم دلیلش این بود که در این پست می توانستم 
خدمت کنم اما در ســمت معاونت اقتصادی نمی توانســتم.

پیشکسوت آبی پوشــان تصریح کرد: شاید من »بیزینس من« 
خوبی باشم و در درآمدزایی برای بیزینس خودم سررشته داشته 
باشــم، اما خودم را در قواره معاون اقتصادی باشگاه نمی دانم.

سرپرست سابق استقالل تأکید کرد: در این خصوص هیچ کس 
با من صحبت نکرد و من خودم از طریق رسانه ها اطالع یافتم 
که معاون باشگاه شــدم.همدانی خاطرنشــان ساخت: برای 
آنکه دوستدار موفقیت اســتقالل و هوادار این تیم باشم الزم 
نیست حتماً پست و مقام در باشگاه داشــته باشم. من بدون 
پست هم این تیم را دوســت دارم و خودم را جزو این خانواده 
می دانم. کار مــن در فوتبال فنی و اجرایی اســت و به صورت 
مســتقیم تنها از این طریق می توانم به تیمم کمک کنم و به 
جز آن تنها می توانم هوادار آن باشم و برای موفقیتش دعا کنم.

ورزش: پرسپولیســی ها برای حضــور در نقل  وانتقاالت 
زمستانی کار چندان دشواری نداشتند. آن ها پس از جونیور 
براندائو، چند بازیکن دیگر را در این پنجره از فهرســت 
خود خارج کردند و با یک بازیکن تا اینجای کار به 

توافق رسیدند تا قرارداد رسمی امضا کنند.
آدام همتی، فرشــاد احمدزاده، حســین 
ماهینی و محمدامین اســدی بازیکنانی 
بودند که بی گمان از پرســپولیس جدا 
شدند و کریستین اوساگونا تنها بازیکنی 
بود که در این مدت به جمع سرخپوشان 
پیوســت. او پــس از حضــور چشــمنواز 
در ذوب آهن از ایران رفت و در بازگشــت قرار بود به فوالد 
برود که با جذب پاتوسی توسط فوالد او سر از پرسپولیس 
درآورد. این در حالی است که سرمربی جدید سرخ ها این 
بازیکن را از مدت ها قبل زیر نظر داشت و حتی قصد کرده 
بود او را به شــهر خودرو ببرد.با این حال بزرگ ترین اتفاق 
پرسپولیس در نیم فصل جا به جایی سرمربی این تیم بود. 
کالدرون رفت تا گل محمدی پس از مدت ها به خانه برگردد.

  ۹ میلیارد برای سرمربی جدید!
باشگاه شهر خودرو در ابتدا با جدایی گل محمدی مخالفت 
می کند اما پس از چند دوره مذاکره و بر اســاس گفته فرهاد 
حمیداوی فشارهای وارد شــده وی موافقت می کند که در 
صورت پرداخت 6 میلیارد تومان، رضایت نامه گل محمدی 
صادر شود. در نهایت حمیداوی اعالم می کند که در صورت 

صدور چک شخصی یکی از اعضای هیئت  مدیره پرسپولیس، 
رضایت نامه گل محمدی را امضــا خواهد کرد. از این رو یکی 
از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، در دو فقره چک 
با فاصله دو ماه، 6 میلیارد تومان در وجه باشگاه شهر خودرو 
پرداخت می کند تا این گونــه رضایت نامه گل محمدی برای 
حضور در پرسپولیس صادر شود. بر اساس توافق سرمربی جدید 
پرسپولیس، این باشــگاه برای یک فصل و نیم هم ۳ میلیارد 
تومان به عنوان دستمزد به گل محمدی بپردازد که با احتساب 
مبلغ رضایت نامه باید گفت یحیــی گل محمدی نزدیک به 

۹ میلیارد تومان برای پرسپولیس هزینه در بر داشته است.

   استوکس هم می آید؟
به تازگی بحث حضور دوباره آنتونی استوکس، مهاجم سابق 
تراکتور در فوتبال ایران مطرح و عنوان شد که به پرسپولیس 
ملحق می شــود. با قطعی شــدن خبر حضور اوســاگونا و 
موضع گیری تبریزی ها مبنی بر اینکه از این بازیکن شکایت 
کرده اند و حضورش در تیم های دیگر مشکل ساز می شود، 
این شائبه مطرح شــد که قرمزها موفق به جذب استوکس 
نشده اند. اما  ظاهراً مسئوالن پرسپولیس بررسی های الزم 
را انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که جذب این مهاجم 
ایرلندی تبعاتی برای باشگاه ندارد. از آنجا که استوکس نشان 
داده مهاجمی به مراتب گلزن تر از اوساگوناست و علیپور نیز 
همچنان یکی از مدعیان آقای گلی به شمار می رود از حاال 
می توان گفت که مهاجم نیجریــه ای باید در تیم یحیی به 

عنوان بازیکن ذخیره باشد.

 درباره »کیکه ِستَین« سرمربی جدید بارسلونا

عاشق فلسفه کرویف 
امیرمحمد سلطان پور: پس از آنکه ارنستو والورده از سمت خود 
به عنوان سرمربی بارسلونا در روز دوشنبه اخراج شد، »کیکه ِستَین« 
هدایت آبی و اناری پوشان را به دست گرفت. این انتخاب مقداری 
عجیب به نظر می رسید به خصوص اینکه گزینه هایی بسیار نام 
آشناتر مثل رونالد کومان و ژاوی به عنوان گزینه های جانشینی 
والورده مطرح بود. سرمربی سابق بارسا در دو فصل حضور خود در 
نیوکمپ دو قهرمانی اللیگا را بدست آورد اما به خاطر دو شکست 
تحقیرآمیز در لیگ قهرمانان اروپا به دســت آاس رم و لیورپول 
دائماً تحت فشار اخراج قرار داشت. آن ها همین چند روز پیش بار 
دیگر پیش افتادگی خود در یک بازی بزرگ این بار در سوپر جام 
اسپانیا را از دست دادند تا کاسه صبر مسئوالن باشگاه لبریز شود. 
در ادامه با ستین سرمربی جدید بارسا بیشتر آشنا خواهیم شد:

  شروع از زمین های ماسه ای!
کیکه ستین دوران فوتبال خود را به عنوان بازیکن فوتبال ساحلی 
آغاز و خود را به چهره ای نام آشنا به خاطر تکنیک باالیش مطرح 
کرد. پس از مدتی به فوتبال چمنی روی آورد و در تیم ریسینگ 
سانتاندر به یک اسطوره بدل شد. او در دو دوره متفاوت، مدت ۱۲ 
سال را در این باشگاه گذراند و از هواداران لقب »استاد« را دریافت 
کرد. او مدتی را نیز در تیم های اتلتیکومادرید و لوگرونز گذراند 
و در سال ۱۹۹6 در تیم لوانته به بازنشستگی رسید. همان گونه 
که پیش بینی می شد ستین کار مربیگری خود را در ریسینگ 
در سال ۲۰۰۰ آغاز کرد. او مدتی نیز به عنوان سرمربی تیم پولی 
اجیدو و لوگرونز در دسته های پایین تر اسپانیا گذراند و تجربه 

ســرمربیگری در رده ملی را نیز به مدت ســه ماه در تیم گینه 
استوایی داشت. مدت پنج سال هدایت تیم لوگو در دسته سوم 
اسپانیا بلندمدت ترین تجارب کیکه است و صعود به دسته دوم 
را می توان اصلی ترین دستاوردش در این مدت ارزیابی کرد. در 
باالترین رده فوتبال اسپانیا در سال ۲۰۱5 کار خود را با تیم الس 
پالماس آغاز کرد و زمانی که هدایت این تیم را به دست گرفت 
تیمش در آستانه سقوط بود. اما وی نه تنها با کسب رتبه یازدهم 
این تیم از جزایر قناری را در لیگ اسپانیا نجات داد بلکه سال بعد 
از آن تیمش در آستانه کسب صعود به رقابت های اروپایی نیز قرار 
داشت. با اینکه موفق به انجام این کار نشد اما کارشناسان و فوتبال 
دوستان اسپانیایی تحت تأثیر فوتبال جذاب و تماشاگرپسندی 

شده بودند که تیم ستین ارائه می داد.

  ورود استاد شطرنج به زمین چمن
جای تعجب نداشت که پس از الس پالماس تیم بزرگ تری مانند 
رئال بتیس او را در سال ۲۰۱7 به عنوان سرمربی خود انتخاب 
کند. او با بتیس سهمیه لیگ اروپا را بدست آورد و با کسب پیروزی 
5بر۳ در دربی مقابل سویا به قلب هواداران نیز راه یافت. تیم او به 
رقم زدن نتایج عجیب عادت کرده بود و آخرین شکست خانگی 
بارسلونا نیز در سال ۲۰۱۸ به دست تیم ستین با نتیجه 4بر۳ رقم 
خورده است. او در تابستان ۲۰۱۹ به دلیل قرارگیری تیمش در 
رتبه دهم با باشگاه قراردادش را فسخ کرد اما اوضاع این تیم با رفتن 
او نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر نیز شده است. او توانایی باالیی در 
پیدا کردن استعدادهای خوب نیز از خود به نمایش گذاشته و به 

عنوان مثال فابین روئیز که هم اکنون در ناپولی توپ می زند و یا 
لوئیز فیرپو که مدافع چپ بارسلونا است توسط وی کشف شده 
است. ستین به شدت به شطرنج عالقه مند است و در این حوزه 
نیز چهره ای شناخته شده محسوب می شود. او حتی در مقابل 
بزرگ ترین استادان شطرنج جهان یعنی آناتولی کارپوف و گری 
کاسپاروف به رقابت پرداخته و به شدت معتقد است که برخی 

از جنبه های شطرنج را می توان به راحتی در فوتبال لحاظ کرد.

  عاشق فوتبال مالکانه و کرویف
ستین عالقه بسیار زیادی به فوتبال مالکانه دارد که سال هاست 
در بارسلونا عالقه به این استراتژی را می توان حس کرد. چیدمان 
مورد عالقــه وی نیز روش هجومی ۱-۳-۲-4 اســت اما با این 
وجود همیشــه ترجیح وی حفظ توپ باقیمانده است. سرخیو 
بوسکتس یکی از عالقه مندان همیشگی به کیکه ستین بوده و 

حتی یکبار پیراهن امضا شده خود را برای او فرستاده که روی آن 
نوشته بود: »برای کیکه؛ به خاطر عشق و نگاه جالبت به فوتبال. 
برایت بهترین ها را آرزومندم«. ستین همیشه خود را عاشق یکی 
از بزرگ ترین و تأثیرگذاران بارسلونای نوین یعنی یوهان کرویف 
لقب داده اســت. او در این باره می گویــد: »وقتی در مقابل تیم 
کرویف بازی می کردید، باید در تمام مدت مسابقه دنبال توپ 
حریف می دویدید. با خودم می گفتم که این شکل فوتبالی است 
که می خواهم در تیم هایم اجرا کنم چون می دانم که چگونه انجام 
می پذیرد. اینکه چگونه تیمی بسازیم که حریف دائماً در کل بازی 
به دنبال شما بدود. از زمان دیدن این سبک بازی بود که تغییر 

اصلی در زندگی و دوران فوتبال من رقم خورد«.
و حاال در اتفاقی جالب که در سرنوشــت کیکه ســتین نوشته 
می شود، او هدایت تیمی را به عهده گرفته که این سبک بازی در 

آن متولد شده است.

دروازه بان اسطوره ای ایران که هم اکنون شاهد درخشش 
پسرش در لیگ پرتغال هستیم، در استوری اینستاگرامی 
از فالوورهایش دعوت می کند کــه در رای گیری یکی از 
صفحات فوتبالی معروف اینستاگرامی به نفع امیر عابدزاده 
رای بدهند. احمدرضا عابدزاده به رای گیری صفحه 4۳۳ 
اشــاره کرده که با رای گیری، به دنبــال انتخاب بهترین 
دروازه بان لیگ های اروپایی در هفته ای که گذشت است و 
نام امیر نیز در کنار ستارگانی مثل کورتوا و آسمیر بگوویچ 

دیده می شود.

چهره نام آشــنای فوتبال کشــورمان که این روزها بحث زیادی 
پیرامون بازگشتش به عنوان سرمربی یکی از تیم های پرسپولیس 
و یا تیم ملی مطرح بود، جدا از این بحث ها در اســتوری خود به 

معضل سیل استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. 
علی دایی در استوری خود نوشته: »وضعیت سیستان و بلوچستان 
بحرانی است؛ در این شلوغی ها سیستان و بلوچستان مظلوم را آب 

برد؛ صدای آن ها باشید.«

علی داییاحمدرضا عابدزاده
کاپیتان سابق پرسپولیس بعد از رسمی شدن جدایی اش از این تیم در 
پستی اینستاگرامی به آن واکنش نشان داد. حسین ماهینی نوشته است: 
»ممنونم از باشگاه بزرگ پرســپولیس که اجازه داد هفت فصل پیراهن 
مقدسش که آرزوی بچگیم بود رو بپوشم. از هوادارای عزیز پرسپولیس 
که همه جوره پشتم بودن و منو تحمل کردن. از تمام مربی هایی که برام 
زحمت کشیدن و ... « و او در ادامه از همسر، پدر و مادر، خبرنگاران و حتی 
از هواداران استقالل هم تشــکر و عذرخواهی کرده است تا خداحافظی 

احساسی داشته باشد.

اســطوره تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرســپولیس، مانند 
بسیاری از چهره های مرتبط به این باشگاه مطرح و پر طرفدار، 
در استوری اینستاگرامی خود به انتخاب یحیی گل محمدی به 
عنوان سرمربی سرخپوشان پایتخت واکنش نشان داده است. 
مهدی مهدوی کیا در استوری خود که همراه با عکسی از گل 
محمدی است نوشــته: »خوش آمدی برادر؛ امیدوارم روزهای 
خوبی را رقم بزنی.« که نشان می دهد این انتخاب جدید باشگاه 

که البته حاشیه ساز نیز بود را می پسندد.

مهدی مهدوی کیاحسین ماهینی

نگاهی به خریدهای پرسپولیس در نیم فصل

گل محمدی ۹ میلیارد آب خورد

ضد  حمله

در جام باشگاه های آسیا
الرفاع بحرین، حریف شهرخودرو شد

ورزش: دیدارهای پلی آف نخست رقابت های لیگ قهرمانان آسیا برگزار 
شد و الرفاع بحرین موفق شد با یک گل، نماینده هند را شکست دهد تا 
حریف شهرخودرو ایران در مرحله بعد این رقابت ها گردد.به این ترتیب، 

شهرخودرو ایران در ورزشگاه امام رضا)ع( پذیرای الرفاع بحرین باشد.

فوالد - استقالل لغو شد
ورزش: در حالی که قرار بود تیم های فوتبال فوالد خوزستان و استقالل 
تهران در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر در تاریخ بیست وهفتم دی 
ماه رو در روی هم قرار بگیرند، این بازی لغو و برگزاری آن به زمان دیگری 
موکول شد. پیش از این دو باشگاه فوالد و استقالل نسبت به برگزاری 
این دیدار در تاریخ فوق اعتراض داشتند و حتی فوالدی ها تهدید کرده 
بودند که حاضر به انجام بازی در این تاریخ نخواهند شد، اما سازمان لیگ 

مقابل این فشار ها تأکید به برگزاری بازی داشت.

پورعلی گنجی در العربی ماندنی شد
ورزش: باشگاه العربی قطر از توافق با هالل محمد، کاپیتان تیم فوتبال 
الخور خبر دادند و این بازیکن رسماً سرخپوش خواهد شد، اما تغییری در 
وضعیت پنج بازیکن خارجی العربی ایجاد نمی شود و آن ها در نیم فصل 

دوم نیز به همکاری با این باشگاه ادامه خواهند داد. 
مرتضی پورعلی گنجی، آرون گونارسون، مارک مونیسا، حمدی حرباوی 
و السوگا، بازیکنان خارجی العربی هســتند که به گفته مسئوالن این 
باشگاه به دلیل وجود برخی مشکالت و شروط ویژه موجود در قراردادها، 

امکان جابه جایی آن ها وجود ندارد.

یک مربی صربستانی در کادر فنی استقالل
ورزش: عضو هیئت  مدیره باشگاه اســتقالل اعالم کرد که یک مربی 
صربستانی به کادر فنی اضافه خواهد شد. با اعالم کامران منزوی، عضو 
هیئت  مدیره باشگاه اســتقالل قرار است یک مربی صربستانی به کادر 
فنی فرهاد مجیدی اضافه شود. مجید نامجومطلق، بهزاد غالمپور و صالح 

مصطفوی دستیاران مجیدی در استقالل هستند.

خلعتبری و طاهران به شهرخودرو پیوستند
ورزش: به نقل از سایت رسمی باشگاه فرهنگی  و ورزشی شهر خودرو 
خراسان، محمدرضا خلعتبری، بازیکن پیشــین ذوب آهن که سابقه 
حضور در شهر خودرو را نیز دارد، پس از توافق با فرهاد حمیداوی، مالک 
باشگاه قراردادی ۲.5 ساله منعقد کرد.همچنین علی طاهران، بازیکن 

پیشین تراکتور نیز با عقد قراردادی به شهر خودرو خراسان پیوست.

فرشاد احمدزاده شاگرد نکونام شد
ورزش: وینگر پرســپولیس با عقد قــراردادی به تیــم فوتبال فوالد 
خوزســتان پیوست.باشــگاه فوالد برای تقویت تیم خود در نیم فصل 
دوم لیگ برتر با فرشــاد احمدزاده، وینگر تیم پرســپولیس به توافق 
رسید و قرارداد همکاری امضا کرد. احمدزاده سابقه بازی در تیم های 
پرسپولیس، اسالسک لهستان، تراکتور و پارسه تهران را در کارنامه دارد. 
فوالد در نقل و انتقاالت زمستانه، زبیر نیک نفس، پاتوسی، سینا زامهران 

و فرشاد احمدزاده را جذب کرد.

بشار رسن:
 طلبم را نگرفته ام اما در پرسپولیس می مانم

ورزش: به نقل از شــبکه فیفا اســپورت، بشار رســن هافبک عراقی 
پرسپولیس فصل ســوم حضورش را در این تیم پشــت سر می گذارد. 
او با وجود آنکه از سرخپوشان طلب دارد اما تأکید کرد که تیم را ترک 
نمی کند. بشــار در گفت وگویی تلفنی که با فیفا اسپورت داشت گفت: 
من در زمستان از دو باشگاه الشرطه و نیروی هوایی پیشنهاد داشتم اما 
تصمیم گرفته ام در پرسپولیس بمانم. با وجود آنکه طلب خود را دریافت 

نکرده ام اما تا پایان فصل در پرسپولیس باقی خواهم ماند.

پرسپولیس را یحیی با برد استارت زد
ورزش: تیم پرسپولیس در نخستین بازی با هدایت یحیی گل محمدی، 
موفق به پیروزی مقابل بادران شــد. پس از اینکه یحیی گل محمدی 
قرارداد خود با پرســپولیس را با حضور در دفتر این باشگاه امضا کرد و 
رسماً هدایت ســرخ ها را برعهده گرفت، دیروز در دیدار با بادران برای 

نخستین بار شاگردان خود را محک زد. 
در این بازی که نکته ویژه اش جدا از حضور یحیی گل محمدی، قضاوت 
رضا کرمانشــاهی و همچنین حضور فرهاد کاظمی به عنوان سرمربی 
بادران بود، پرسپولیس نمایش خوبی را ارائه کرد و در نهایت شاگردان 
گل محمدی در روز نخست سرمربیگری یحیی با برد دو ُگله برابر بادران 

زمین را ترک کردند.

استقالل امیدهایش را 6 ُگله کرد
فرهاد مجیدی و ادامه مسیر استراماچونی 

ورزش: تیم فوتبال استقالل تهران در ادامه روند آماده سازی برای نیم 
فصل دوم دیروز به مصاف تیم فوتبال امید همین باشــگاه رفت که با 

نتیجه 6 بر یک پیروز شد. 
در این بازی علی دشتی، ارسالن مطهری، مرتضی تبریزی و شیخ دیاباته 
برای استقالل گلزنی کردند. جدا از نتیجه این بازی و تعویض های صورت 
گرفته، آبی پوشان در این دیدار با همان مدل ۳-5-۲ استراماچونی بازی 
کردند که نشان می دهد مجیدی همان روشی را که  استرا در این تیم جا 

انداخت قصد دارد ادامه دهد.

تراکتور بازنده بزرگ نقل  وانتقاالت نیم فصل 
ورزش: تیم فوتبال تراکتور تبریز یکی از کم ســروصداترین تیم های 
لیگ برتر در فصل نقل وانتقاالت زمستانی بود و می توان گفت در بین 
تیم های مدعی ضعیف ترین عملکرد را به خود اختصاص داد. سیداحمد 
موسوی، فورچونه، سوگیتا و مازوال چهار بازیکن خروجی تراکتوری ها 
در نیم فصل بودند که قرار بود به جای آن ها بازیکن جدید جذب شود. 
اتفاقی که هنوز رخ نداده است و این باشــگاه از این پس فقط می تواند 

بازیکن آزاد جذب کند.

رادولوویچ سرمربی جدید ذوب آهن
ورزش: میودراگ رادولوویچ، سرمربی مونته  نگرویی 5۲ ساله که سابقه 
هدایت تیم های ملی لبنان و میانمار را در کارنامه دارد، به عنوان سرمربی 

جدید ذوب آهن انتخاب شد.

منهای فوتبال

قهرمانی زیر 23 سال آسیا
امید ایران - امید چین

    چهارشنبه 25 دی - 13:45 زنده از شبکه سه

جام حذفی ایتالیا
یوونتوس - اودینزه

      چهارشنبه 25 دی - 23:15 زنده از شبکه سه

ورزش در سیما

سریع ترین مرد ایران در راه پاریس
ورزش: پس از اینکه حسن تفتیان برای تمرین در ایران با مشکالتی 
همچون آلودگی و کمبود امکانات و نداشتن مربی دست و پنجه نرم 
می کرد، سرانجام فدراسیون دوومیدانی برای آماده سازی سریع ترین 
مرد ایران در راه المپیک دست به کار شد و مقدمات اعزام او برای شرکت 

در اردوی فرانسه را مهیا کرد.

مدال آوران توکیو استخدام وزارت ورزش 
می شوند

ورزش:  با دســتور وزیر ورزش مدال آوران المپیک توکیو در وزارت 
ورزش استخدام می شوند. ســلطانی فر گفت: وزارت ورزش و جوانان 
امســال 4۲ نفر از مدال آوران جهانی و المپیکی و آسیایی را استخدام 
کرده است و ان شاءاهلل پس از المپیک ۲۰۲۰ توکیو قهرمانان بیشتری به 

استخدام این وزارتخانه در خواهند آمد.

در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید
معافیت فدراسیون ها و باشگاه ها از پرداخت 

مالیات
ورزش:  با تصویب امروز مجلس شــورای اسالمی خدمات ورزشی از 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند. داود عزیزی، مدیرکل امور 
مجلس وزارت ورزش و جوانان گفت: دو سال قبل دولت محترم الیحه 
مالیات بر ارزش افزوده را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرده بود که با 
پیگیری های مستمر وزارت ورزش و جوانان تمام باشگاه های ورزشی و 
فدراسیون هایی که به ارائه خدمات ورزشی مشغول هستند از پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند.

بلندقامت ترین ورزشکار تاریخ پارالمپیک: 
خداحافظی نمی کنم

ورزش:  مرتضی مهرزاد با بلندقامت ترین ورزشکار تاریخ پارالمپیک 
بر پیگیری مستمر تمرینات باشــگاهی و ملی اش تأکید کرد و گفت: 
تا پارالمپیک ۲۰۲۰ با هدف حضور در ترکیب تیم اعزامی به توکیو و 
قهرمانی در این بازی ها تمرین می کنم. پس از آن هم برای تکرار همه 
موفقیت هایی که تا به امروز بدست آورده ام پیگیر تمرینات خواهم بود. 
در حال حاضرهم هیچ برنامه ای برای خداحافظی ندارم. تازه چهار سال 
است که وارد والیبال نشسته و تیم ملی شده ام و فکر می کنم حاال حاالها 
باید باشم و تمرین کنم. در واقع من تازه به والیبال نشسته سالم گفته ام، 

نباید به این زودی به فکر خداحافظی باشم.

حضور سنگنوردان درانتخابی تیم ملی 
ورزش:  به گفته رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، 
ترکیب اعزامی به رقابت های گزینشی المپیک با برگزاری رقابت های 
باشگاهی به عنوان انتخابی تیم ملی مشخص خواهد شد. رضا زارعی با 
تأکید بر اینکه اعزام سنگنوردان به رقابت های گزینشی المپیک قطعی 
است گفت: اگرچه نمایندگان ایران در مرحله قبلی مسابقات انتخابی 
المپیک به نتیجه نرســیدند اما بی گمان اعزام آن هــا به تنها رویداد 

باقیمانده برای کسب سهمیه قطعی است.

برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا
تیم ملی هندبال عازم کویت شد

ورزش: تیم ملی هندبال کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی 
آسیا و انتخابی جهانی پس از یک هفته اردو و بازی تدارکاتی در ترکیه 
عازم کویت شد. در رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی که 
در روزهای ۲6 دی تا 7 بهمن ماه سال جاری در کویت انجام خواهد شد 
۱۳ تیم حضور دارند. ایران در گروه نخست با تیم های نیوزیلند و بحرین 

همگروه است.
گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:

گروهA؛ ایران، بحرین و نیوزیلند
گروه B؛ قطر، ژاپن و چین

گروه C؛ کره  جنوبی، عربستان و استرالیا
گروه D؛ کویت، امارات، عراق و هنگ کنگ

اعتراض شدید شیمیدری ها نسبت به داوری 
ورزش: هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال با برگزاری هفت 
دیدار به پایان رسید که در مهم ترین دیدار پتروشیمی بندر امام با نتیجه 

۸5 بر ۸۳ شیمیدر قم را از پیش رو برداشت.
البته این دیدار با حواشی مختلفی همراه بوده است به نحوی که پس از 
پایان بازی مسئوالن شیمیدر مراتب اعتراض شدید خودشان را نسبت 
به عملکرد ضعیف داور بازی تقدیم ناظر بازی کردند تا در اسرع وقت به 

شکایت این تیم رسیدگی شود.

خیرآبادی: ناشنوایان فرنگی کار می توانند 
قهرمان جهان شوند

ورزش: مدیــر فنی تیــم ملی کشــتی فرنگی ناشــنوایان گفت: 
هدف گذاری بر این است تا تیم ملی کشــتی فرنگی ناشنوایان را در 
جهان مطرح کنیم. جمشید خیرآبادی درباره مسابقات قهرمانی کشور 
و انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان اظهار کرد: این مسابقات 
روز پنجشنبه و جمعه ۲6 و ۲7 دی در اهواز برگزار خواهد شد که در 
پایان این رقابت ها نفرات اول تا سوم به تیم ملی دعوت می شوند که این 
نفرات پس از ارزیابی در چند رقابت درون اردویی و مسابقات داخلی 
بهترین ها برای مسابقات جهانی که خرداد در ترکیه برگزار می شود، 

گزینش خواهند شد.
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ادب و هنر

چهره ها و خبرها

تازه های نشر

ابراهیم  هنر/ جواد شیخ االسالمی   و  ادب   
اکبری دیزگاه از جمله نویسندگان صاحب فکر و 
صاحب قلمی است که در رمان هایش به شخصیت 
شاه و آنچه او بر سر مردم آورده، پرداخته است. 
از کشور،  فرار شاه  بهانه 26 دی ماه سالروز  به 
بازنمایی  و  »شاه کشی«  کتابش  درباره  او  با 
شخصیت شاه در ادبیات داستانی انقالب اسالمی 

به گفت وگو نشستیم که می خوانید. 

شکل  چطور  »شاه کشــی«  رمان  ایده   
گرفت؟

خیلی دقیق یادم نیست، چون نوشتن رمان خیلی 
طول کشــید. یعنی سال 90 شــروع شد و تا سال 
95 ادامه یافت. رمان بارها بازنویسی شد تا اینکه به 
کتاب فعلی تبدیل شد. من در شاه کشی می خواستم 
نشان بدهم زیستن در فضای ظلم و دیکتاتوری شاه 
می توانــد چه تأثیری بر ذهن و زبان مردم داشــته 
باشــد. این ایده اصلی من بود و تصور من این بود 
که ظلم حداکثری و سخت می تواند معنا را از زندگی 
آدم ها بگیرد و آن ها را مســخ و به حیوان یا به یک 
شیء تبدیل کند. در شاه کشی هم می بینید که مثاًل 
سهراب، حجت، آزاده، مادر خانواده و دیگران دچار 
یک نوع پریشانی هستند. یک پریشانی ذهنی و زبانی 
که می توانید تجلی اش را در سیمای آن ها ببینید. به 
اعتقاد من قدرِت پریشانی مثل قدرت شاهنشاه منجر 
به ظلم حداکثری، زیاد و عریان می شــود. خاصیت 
ظلــم عریان این اســت که ذهن و زبان انســان را 
مشوش کند و او را به چیزی دیگر تبدیل کند. اتفاقاً 
کسانی که جلو این ظلم می ایستند معتقد و انقالبی 
می شوند خود کتاب هم البته در ارشاد دچار ممیزی 
شد. مثالً در ذهن من سهراب مثل موسایی بود که 
علیه فرعون قیام کرده است. بر این اساس یک جمله 

هم از تورات گذاشته بودم که برداشتند.

 شــما بــروز و ظهور شــاه در ادبیات 
داســتانی را چطور می بینید. آیا شخصیت 
او، نحوه حکمرانی تا فرارش از کشــور، در 

ادبیات داستانی ما بازنمایی شده است؟
ابتــدا باید تعبیرم را از »فرار« بگویم. ســه واژه 
»فرار«، »تبعیــد« و »هجرت« وجود دارد. مثاًل 
یک بار شاه یک کشور فرار می کند، یک بار کسی 
که در یک مملکت آزار می بیند فرار می کند، یک 
بــار هم پیامبر یک مدینه فرار می کند، اما وقتی 
کســی در رأس هست فرار کند، وای به حال او! 
مثاًل وقتی حضرت یونــس)ع( فرار می کند خدا 
از او ناراحت می شــود و او را عذاب می دهد. ولی 
وقتی پیامبر)ص( ازمکه فرار می کند یک معنای 

دیگــری دارد. درباره خود اصل فــرار می توانیم 
بســیار صحبت کنیم. قرآن به مــا می گوید به 

سمت خدا فرار کنید.

 برسیم به موضوع تصویر شاه در ادبیات 
داستانی ایران. نظر شما در مورد این تصویر 

چیست؟ 
حضور شاه در ادبیات ما بیشتر حضوری تاریخی 
و بیوگرافیک اســت، تا حضور رمانی یا داستانی. 
شــاه حضور دارد، ولی داستانی و رمانی نیست. 
حضور تاریخی و بیوگرافیک یعنی شخصیتی آن 
جایی و آن زمانی اســت.یعنی از کسی صحبت 
می کنیم که در فالن زمــان چنین ویژگی هایی 
داشــت. همان طور کــه یک مورخ درباره شــاه 
می نویســد، نویسنده ما همین طور از شاه نوشته 
است. حضور داستانی یک شخصیت یعنی خلق 
یک شــخصیت اینجایی و اکنونی یعنی مخاطب 
حس کند، شــخصیت همین جاســت و اکنون 

حضور دارد. 

 فرق این دو نگاه چیست؟ 
فرقش در ذات رمان و تاریخ است. تاریخ همیشه 
مطالبی که از گذشــته، در آنجــا و در آن زمان 
بوده اســت را روایت می کند ولی رمان می گوید 
مســئله همین جاســت. مثال من این است که 
مورخ ذره بین یا تلســکوپ گذاشــته است؛ ولی 

رمان نویــس در دســتش آینــه دارد. خاصیت 
آینه این اســت که تو را به خودت نشان بدهد. 
بــه عبارت دیگر مــورخ دارد از او حرف می زند، 
رمان نویــس از تو. وقتــی رمان نویس می خواهد 
شــاه را به تصویر بکشد می گوید فالنی که داری 
این کتاب را می خوانی، نکند که خود تو هم یک 
شــاه هستی! نکند خودت هم مستبد، دیکتاتور، 
بی ریشه و وابســته ، بی تعلق و اهل فرار هستی. 
مورخ می گوید فالن شــخصیت این طور بود، اما 

رمان نویس می گوید شــاید خــودت هم مثل او 
باشــی. از این منظر ادبیات ما به شخصیت شاه 
چنین رویکردی نداشــته و بیشــترنگاه تاریخی 
و بیوگرافیک داشــته اســت. در »شاه کشــی« 
می خواســتم نگاهی این زمانی به شــاه داشته 
باشم و او را نشــان دهم . جمله ای که از هویدا 
گذاشــته ام با همین هدف است که بگویم رمان 
مربوط به زمان امروز ماســت. اگر من شبیه این 
آدم بشــوم چه فرقی بین من و او هســت؟ شاه 
می تواند نباشــد ولی آدم های او و نگاه او باشند. 
یعنی من و شــما آدم هــای او باشــیم و فقط 
چهره های ما فرق داشته باشد. پس باید آینه ای 
مقابل »شــاه« گرفت و آن را روبه روی مخاطب 
گذاشــت. من با چنین تصوری »شاه کشــی« را 

نوشتم.

 پس شــما هم معتقد هســتید تصویر 
واقعی شــاه در ادبیات ما منعکس نشده و 
این اهمال موجب مواجهه بعضًا نادرســت 

نسل امروز با این شخصیت شده است؟ 
چه در رمان و چه در تاریخ، اگر روایت منصفانه 
از شخصیت شاه داشته باشیم، جامعه دچار تنبه 
و تذکر می شــود. اینکه امروز بعضی جوان ها به 
شــاهان قبلی اندکی گرایش پیــدا کرده اند دو 
دلیل دارد. یکی اینکه گذشــته را نمی شناسند 
و این تقصیر ماست که گذشته را درست تصویر 

نکرده ایم یعنی یا کاریکاتوری معرفی کرده ایم و 
یا خیلــی متعصبانه و یا اینکه زبان ما در روایت 
لکنت داشــته اســت. این لکنــت خیلی جدی 
است. رمان نویس لکنت زبان دارد چون نمی داند 
موقفش کجاست. فکر می کند اگر از اول تا آخر 
به شــاه فحش بدهد رمانش انقالبی است. فکر 
می کند اگر اتفاقات را پشــت سرهم بندی کند 
رمانش انقالبی است. از طرفی لکنت داریم چون 
نقد ادبی نداریم، چــون فکر نمی کنیم. حمایت 
بعضی از شــاه در ایــن زمانه ربطــی به خوب 
و بد بودن »شــاه « ندارد، بلکــه ناامیدی او به 
آینده اســت که چنین رجوعی به گذشته دارد. 
رمان نویس نباید حرف های مورخ، اهل رســانه و 
اهل منبر را بنویســد. نویسنده باید به افق خیره 
بشــود و آینده را برای خواننــده و اهل مدینه 
تصویر کند و رؤیاهایشــان را تعبیر کند . جامعه 
وقتی آینده روشــن را دید، امیدوار می شود و به 

جای فرار به گذشته، آینده را می سازد. 

 با تجربه ای که در نوشتن دارید، بگویید 
نویسنده چطور باید برای مردمش این رؤیا 

را بسازد؟
من زیاد به این مســئله فکر می کنم که چه کسی 
می توانــد به یــک رمان نویس کمــک کند؟ فکر 
می کنم قرآن یکی از متون بسیار عجیبی است که 
بایــد به آن توجه کنیم. البتــه نه به این دلیل که 
من مسلمان و شیعه هســتم، بلکه به عنوان یک 
رمان نویس معتقدم باید موقــع خوابیدن قران را 
بغل بگیرم و با آن مأنوس باشم، چون قرآن کتاب 
آینده اســت. رمان نویســی که می خواهد آینده را 
نشان بدهد باید از جایی راهنمایی بگیرد. حضرت 
یوسف)ع( را مثال می زنم که از تاریکی چاه بیرون 
آمده و به تاریکی قصر رفته و از این تاریکی هم به 

تاریکی زندان تبعید شده است. 
این انسان در سه زندان محبوس است، ولی همیشه 
ذهن و قلبش درگیر آینده است. وقتی پس از 11 
سال زندان آن خواب ها را برای او تعریف می کنند، 
آینده را در رؤیای پادشاهی که کافر است می بیند 
و راه را روشــن می کند. من تصورم این اســت که 
رمان نویــس و هنرمند اصیل باید با جامعه چنین 
کاری کنند نه اینکه علیــه این و آن حرف بزند و 
پشت سر سیاسیون راه بیفتند. نویسنده نه باید بر 
حکومت باشد و نه با حکومت. نویسنده باید فراتر 
از حکومت باشــد که بتوانــد راه را به اهل مدینه 
نشــان بدهد، چون اگر با حکومت باشد مدام ذیل 
موضوعات و افراد حکومت قرار می گیرد و نمی تواند 

آینده را ببیند.

برش

حرف های  نباید  رمان نویس 
منبر  اهل  و  رسانه  اهل  مورخ، 
به  باید  نویسنده  بنویسد.  را 
افق خیره بشود و آینده را برای 
تصویر  اهل مدینه  و  خواننده 
کند و رؤیاهایشان را تعبیر کند. 
جامعه وقتی آینده روشن را دید، 
فرار  به جای  و  امیدوار می شود 
می سازد.  را  آینده  گذشته،  به 
این  علیه  نباید  اصیل  هنرمند 
سر  پشت  و  بزند  حرف  آن  و 
باید  او  بیفتد.  راه  سیاسیون 
فراتر از حکومت، راه را به مردم 
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صحبت های مسعود نجابتی درباره سوءاستفاده از تصویر هنرمندان جشنواره تجسمی فجر در یک عکس جنجال برانگیز

وزارت ارشاد باید پیگیری کند 

در پی درخواست ۱۳ ناشر خارجی برای ترجمه کتاب سردار شهید سلیمانی 

ناشران در انتشار خاطرات »حاج قاسم« عجله نکنند! 

 ادب و هنــر/ مهدیــه قمری  چند روزی اســت در 
فضای مجازی شــاهد انصراف تعدادی از داوران و مسئوالن 
برگزارکننده جشــنواره هنرهای تجســمی از این جشنواره 
هستیم. در پی این انصراف،  عکسی در فضای مجازی منتشر 
شــده که در آن تصویر و عنوان هنرمندانی که از جشــنواره 
انصراف داده اند در کنار هم چیده شده است. پس از انتشار این 
عکس انجمن هنرهای تجسمی انقالب اسالمی به این عکس 
واکنش نشان داد و گفت: این عکس واقعیت ندارد و از عنوان 
هنرمندان سوءاستفاده شده است. بعضی از هنرمندان هم به 
انتشار تصویرشــان در این عکس معترض شده اند و مدعی 
شده اند از تصویر آن ها سوءاستفاده شده و آن ها همچنان در 

جشنواره حضور دارند.  

 با این رفتار خواسته اند برای خودشان تبلیغ کنند
مسعود نجابتی، هنرمند خوشنویس، 
طراح گرافیــک و داور جشــنواره 
هنرمندانی  جزو  تجسمی  هنرهای 
بود که به انتشار این عکس اعتراض 
کرد. وی با بیان اینکه بســیاری از 
هنرمندانی که تصویر و عنوان آن ها 
در پوستر منتشر شده قصد خداحافظی ندارند و نباید از این 
افراد سوءاستفاده می شد، در پاسخ به این پرسش که  چرا در 
شرایط حســاس فعلی تعدادی از هنرمندان چنین واکنشی 

داشته اند، بیان کرد: بسیاری از این هنرمندان با انقالب همسو 
نبودند و با این رفتار خواسته اند برای خودشان تبلیغ کنند که 

این نوع اطالع رسانی و تبلیغ آن ها باید بررسی شود. 
وی با انتقاد از سوءاستفاده از تصویر هنرمندان افزود: بسیاری 
از این هنرمندان نمی دانند از تصویر آن ها سوءاستفاده شده 
و الزم اســت این موضوع از طریق وزارت ارشــاد و جشنواره 

هنرهای تجسمی پیگیری شود.
نجابتی انصــراف گروهی از هنرمنــدان از ادامه فعالیت در 

جشنواره هنرهای تجسمی را عملی از قبل برنامه ریزی شده 
عنوان کرد و متذکر شــد: این هنرمندان می توانستند فقط 
عکس خود را در فضای مجازی قرار دهند نه اینکه دیگران را 
وارد اهداف خود کنند. عالوه بر این ما هنوز نمی دانیم دقیقاً چه 
اتفاقی افتاده و هر روز با اطالعات جدیدی نسبت به اتفاقاتی 
که به تازگی  صورت گرفته روبه رو می شویم. همچنین از این 
مدل اتفاق ها در ســال های جاری کم نبوده، چرا پس از این 
اتفاق )انفجار هواپیمای اکراینی( برخی از هنرمندان تصمیم 

به انصراف از ادامه فعالیت جشنواره گرفته اند؟
این هنرمند خوشــنویس و طراح گرافیک بیان کرد: به نظر 
می رســد این موضوع می تواند تذکر و تلنگری به شــورای 
سیاســت گذاری و انتخاب هنرمندان به عنوان هیئت داوران 
باشد تا در سال های آینده با دقت بیشتری این افراد را انتخاب 

کنند.  

 واکنش هنرمندان به اتفاقات روز جامعه 
باید هنرمندانه باشد

این هنرمند خوشنویس و طراح گرافیک در پاسخ به پرسش 
دیگری مبنی بر اینکه واکنش هنرمندان به مسائل روز جامعه 
باید چگونه باشــد، تصریح کرد: این واکنش باید هنرمندانه 

باشد.
مسعود نجابتی گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف جشنواره 
هنرهای تجســمی فجر توجه به آثار هنری فاخر و مرتبط با 
انقالب اسالمی اســت، اما این جشــنواره در سال های اخیر 
ماهیت خود را از دســت داده و از این هدف خود دور شــده 
است. در چند سال اخیر حضور هنرمندانی که دغدغه انقالب 
را دارند در این جشــنواره کمرنگ شــده و رقابت رشته های 

هنری نیز به صورت دوساالنه یا ساالنه درآمده است.
به گفته او توقع هنرمندان از جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
مبنی بر رشد و ارتقای آثار متناسب با اهداف این جشنواره در 

سال های اخیر اجرایی نشده است.

 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  در روزهای گذشــته خبری 
منتشر شده مبنی بر درخواست ناشران 13 کشور برای ترجمه 
اثری در مورد سردار شهید قاسم سلیمانی. مجید جعفری اقدم، 
مدیر انتشــارات و آژانس ادبی پل در گفت وگو با برنامه رادیویی 
تقاطع فرهنگ که از شبکه رادیویی فرهنگ پخش شده، گفته 
اســت: پس از شهادت ســردار ســلیمانی تعدادی از ناشران و 
آژانس های ادبی دنیا که با ما در ارتباط هســتند، از ما پرسیدند 
آیا اثری در ایران هست که ایشان را به  صورت کامل معرفی کند؟

طبق گفته این ناشر کشورهای ترکیه، مصر، الجزایر، آذربایجان، 
صربستان، انگلیس، آمریکا، سوریه، لبنان، قزاقستان، گرجستان، 
ایتالیا و فرانسه، از ایران خواسته اند کتابی درباره شهید سلیمانی به 

آن ها معرفی شود تا بتوانند این کتاب را ترجمه کنند. 
جعفری در ادامه این خبر گفته است: پس از بررسی آثار موجود 
در بازار کتاب، به این نتیجه رسیدیم در حال حاضر کتاب جامعی 
که همه ابعاد زندگی سردار سلیمانی را در بربگیرد، وجود ندارد. 

 چرا اثر جامعی در مورد سردار سلیمانی 
نوشته نشده است؟

با توجه به اینکه سردار شهید سلیمانی همه این سال ها به شکل 
تک خال نظامی ایران و یک سیبل معرفی شده، اما اثر مکتوبی که 
بتواند به عنوان یک اثر جامع برای شناخت او به دنیا معرفی شود، 
وجود ندارد.  پیرامون این مسئله با حمید خلیلی، مدیر انتشارات 
شــهید کاظمی که سال هاســت در حوزه انتشار تاریخ شفاهی 

رزمندگان، فرماندهان و سرداران جنگ فعالیت می کند گفت وگو 
کردیم. خلیلی همان ابتدا در پاسخ به پرسش ما می گوید: نوشته 
نشدن اثر جامع در مورد شهید سلیمانی به چند دلیل اتفاق افتاده 
است که مهم ترین آن حضور سردار در جبهه های متعدد  است. 
وی توضیح می دهد: بیشتر سال های زندگی شهید سلیمانی در 
جبهه ها گذشت و همین موجب می شد نتواند روی این مسئله 
تمرکز کند. عالوه بر این، موقعیت ایشان و مسائل امنیتی موجب 

می شد نتواند به راحتی از خاطراتش صحبت کند. 
مدیر انتشارات شهید کاظمی، اخالص و عالقه به گمنامی را دلیل  
دیگر نوشــته نشدن خاطرات سردار سلیمانی می داند و تصریح 
می کند: سردار و بسیاری از فرماندهان دیگر که خاطراتشان ثبت 
نشده در زمان حیاتشــان مالحظاتی دارند، اخالص آن ها اجازه 
نمی دهد از اقدامات مؤثرشان صحبت کنند در حالی که می بینیم  
ژنرال ها و فرماندهان جنگ کشــورهای دیگر عالقه داشــتند 

فتوحاتشان را اعالم کنند و به همه نشان دهند. 

 ناشران در نوشتن خاطرات سردار عجله نکنند!
خلیلی معتقد است با توجه به فضایی که پس از شهادت سردار 
سلیمانی در کشور به وجود آمد، بسیاری از ناشران برای نوشتن 
کتاب ایشان اقدام خواهند کرد. مدیر نشر شهید کاظمی با بیان 
اینکه مطالبه کشورهای دیگر نباید ما را هول کند که اثر ضعیفی 
ارائه دهیم، همه ناشران را در این مورد خاص به تأمل و صبوری 
دعوت می کند و تأکید می کند: تولیدات سال های گذشته نشان 

می دهد تولید اثر آســان است، اما برای سردار نباید کار ضعیف 
تولید شود، چون ایشان شناسنامه مقاومت و دفاع مقدس ایران 
معرفی شده اند و ارائه اثر ضعیف همه سال های دفاع و مقاومت 
ما را زیرســؤال می برد.  این ناشر برای نوشتن اثر جامع و کامل 
درمورد شــهید سلیمانی  پیشــنهاد می دهد وزارت ارشاد وارد 
گود شــود و کارگروهی متشکل از  ناشــران مطرح و حرفه ای، 
نویسندگان، خانواده شهید و همرزمان تشکیل دهند تا به همه 
ابعاد ایشان پرداخته شود، چون ابعاد زندگی شهید سلیمانی بسیار 
گسترده است.  وی می گوید: غیر از مطالبه کشورهای دیگر، نسل 
جوان امروز می خواهد او را بشناسد تا متوجه شود چرا در تشییع و 
تدفین پیکر مطهر ایشان آن حماسه اتفاق افتاد؟ آیا اثری سست و 
ناقص می تواند پاسخگوی پرسش های نسل پرسشگر امروز باشد؟  
خلیلی همچنین توصیه می کند در شرایط فعلی همه دوستان 
و همرزمان شهید سلیمانی حتی آن هایی که فقط یک بار او را 

دیده اند، خاطرات دیدارها را بنویسند و آن ها را ثبت کنند.  

 نوشتن از رفاقت های »حاج قاسم« برای نسل امروز
مدیر نشر شهید کاظمی در پاسخ به این پرسش که آیا این نشر 
برای نوشتن اثری جامع با موضوع شهید سلیمانی اقدام خواهد 
کــرد، می گوید: با توجه به رفاقتی که میان شــهید کاظمی و 
سردارسلیمانی وجود داشته، قطعاً به این مسئله فکر می کنم و به 
نهادهای مرتبط هم اعالم آمادگی کرده ام، اما برای انجام این کار 
عجله نمی کنیم و با به کارگیری نویسنده ها و مصاحبه کننده های 

متعدد و بررســی جوانب وارد عمل می شویم، چون هم خانواده 
و همرزمان ایشــان داغدار هســتند و هم باید به همه فیلم ها و 
دستنوشته هایی که از ایشــان وجود دارد، پرداخته شود. ضمن 
اینکه اگر ببینیم نشری مثل نشــر سوره مهر برای نوشتن این 

خاطرات اقدام می کند، ما وارد این حوزه نمی شویم. 
خلیلی در پایان گفت: نظر من این بود که با توجه به عالقه ایشان 
به مشارکت در نوشتن اثر شهید کاظمی که با شهادتشان محقق 
نشد، حاال اثری بنویســیم با محوریت هر دو شهید و در آن به 
دوستی این دو تأکید کنیم تا الگویی از رفاقت برای نسلی ارائه 

دهیم که به مسئله »دوستی« و »رفاقت« توجه ویژه ای دارد. 

هنر و فضای مجازی

گزارش روز

گفت وگو با ابراهیم اکبری دیزگاه، نویسنده »شاه کشی« در آستانه سالروز فرار شاه خائن

ادبیات به »شاه« نگاهی تاریخی داشته نه داستانی

سرگذشت یک زندانی سیاسی در حکومت پهلوی  
به نشر: به تازگی رمان »روز برمی خیزد« 
به قلم مصطفی فعله گری در حوزه ادبیات 
انقالب اسالمی توسط انتشارات به نشر به بازار 

کتاب آمد.
مصطفی فعله گری در این اثر داستانی روزگار 
حکومت پهلوی را روایت و سرگذشت یک 
زندانی سیاسی اهل اندیشه را بیان می کند 
کــه آرزوی نگارش زندگی یکی از زندانیان 
سیاسی نامدار جهان را در سر دارد و در این 
جست وجو، به ضرورت نوشتن کتابی درباره 

امام موسی کاظم)ع( می رسد. این اثر 111 صفحه ای با قیمت 160 هزار 
ریال منتشر شده است.

 چگونگی انعکاس شخصیت»شاه« 
در ادبیات داستانی

تصویرگری شــخصیت، منش، باورها، سیاست های خرد وکالن و زندگی 
خصوصی محمدرضا پهلوی پس از پیروزی انقالب اسالمی، آنچنان که توقع 

می رود در آثار داستانی رخ نداده است.
 در وادی ادبیات داســتانی اصوالً پرداختن به زندگی و شــخصیت افراد 
حقیقی شناخته شده ای که در تاریخ نقش مهمی ایفا کرده اند یا در زیرگروه 

داستان های تاریخی قرار می گیرد یا زندگی نامه داستانی. 
 در داستان های تاریخی جدای طرح حوادث متنوع و مختلف، فرد خاص 
به عنوان یکی از شخصیت های داستانی چه قهرمان، چه شخصیت فرعی 
داستان انتخاب می شــود، اما در زندگی نامه داستانی تمام اثر حول محور 
شــخصیت موردنظر قرار می گیرد. پس از پیروزی انقالب اســالمی توقع 
می رفت ژانر رمان تاریخی پیرامون انقالب اسالمی مورد توجه قرار گیرد که 
متأسفانه به دالیل مختلف چون بروز جنگ هشت ساله این اتفاق نیفتاد. 
در این میان نویسندگان پس از انقالب نیز آنچنان تمایلی به تصویرگری 
چهره شــاه و سایر اعضای حکومت پهلوی از خود نشان ندادند. خاصه در 
بخش زندگی نامه داستانی بسیاری از شخصیت های انقالبی و مبارز مورد 
توجه قرار گرفتند، اما یک نفر درباره محمدرضا پهلوی زندگی نامه داستانی 
خلق نکرد. بی شــک بســیاری از جوانان که دوران انقالب را تجربه نکرده 
بودند، هیچ گونه اطالعی از شخصیت و منش شاه ندارند. مطالعه کتاب های 
تاریخی هم نمی تواند تمام ابعاد تاریخی زندگی شاه را مشخص کند؛ چرا که 
تاریخ همواره به مسائل کلی می پردازد و ریزه کاری های زندگی افراد حقیقی 
را مشخص نمی کند. این ادبیات داستانی است که می تواند تمام ابعاد زندگی 
و شخصیتی افرادی چون محمدرضا پهلوی را مشخص کند. در وادی رمان 
تاریخی انقالب اسالمی، تعداد معدودی از نویسندگان چون محمدعلومی 
در رمان »پادشــاه در کوچه دلگشا« و محمدکاظم مزینانی در رمان»شاه 
بی شین« شخصیت شاه را تصویرگری کردند، اما آنچنان که توقع می رود در 
آثاری از این دست هم چهره حقیقی شاه خلق نشده است. می طلبد در این 
وادی به صورت جدی دست به کار شد و تمام نقصان های موجود را برطرف 
کرد. برای همگان مشخص است شاه دچار مشکالت بزرگ روحی و روانی 
چون ترس، بزرگ بینی و قدرت طلبی بود و اشتباهات بزرگی را مرتکب شد. 
در این راستا می طلبد نویسندگانی که به علوم روان شناختی تسلط دارند 
اقدام به خلق رمان های روان شناختی درباره زندگی شاه کنند. در تمام دنیا 
رسم بر این است که براساس شخصیت افراد تأثیرگذار تاریخی رمان های 
روان شــناختی خلق شود. در دوران پهلوی بســیاری از رویدادهای مهم 
سیاسی چون کودتای 28 مرداد، سقوط دولت مصدق و... هنوز به درستی 
در عالم رمان مطرح و واکاوی نشده است چه برسد به اینکه نقش شاه و نوع 
برخورد و عملکرد او در ارتباط با این مسائل مطرح شده باشد. معدود آثاری 
که نیم اشاراتی هم به زندگی شاه داشتند غالباً نتوانسته اند چهره حقیقی 
شاه را ترسیم کنند . آنچنان که در رمان»شاه بی شین« شخصیت شاه به 
درستی طراحی نشده است. در شرایط کنونی که بسیاری از جوانان هیچ 
آگاهی و شناختی از دوران پهلوی و زندگی محمدرضا ندارند و تحت تأثیر 
برخی جریان ها اطالعات اشتباه دریافت می کنند، پرداختن به شخصیت 
شــاه و درشت نمایی زندگی و باورهای او امری بسیار مهم است. منتها در 
این راســتا باید جانب عدالت را رعایت کــرد و با نگاهی کامالً تحلیلی به 
شخصیت اصلی شاه پرداخت.در این ارتباط باید دید دغدغه و پرسش های 
جوانان امروز چیســت و براساس آن به واکاوی شخصیت شاه و اتفاق های 
پیرامون او پرداخت. در غیر این صورت جوانان به مطالعه این گونه رمان ها 
عالقه مند نمی شوند. در چنین شرایطی می طلبد تا نویسندگان عالقه مند 
را ترغیب به نگارش رمان در این وادی کرد و این کار زمانی نتیجه می دهد 
که نویسنده به مباحث علوم اجتماعی، سیاسی، فلسفی و تاریخی اشراف 

کامل داشته باشند.

محمدرضا بایرامی در نشست رونمایی از آخرین اثرش:
اثر بعدی ام یک تابو شکنی است

مهر: محمدرضا بایرامی در نشست 
رونمایی آخرین اثرش، از تصمیم 
خود برای انصراف از انتشــار آثار 

تازه اش خبر داد.
این نویسنده در جلسه رونمایی از 
کتاب »درخت ابریشم بی حاصل« 

گفت: واقعیت این است که از یکی دو سال پیش هزاران صفحه یادداشت 
دارم که باید آن ها را به آقای سیدعلی شجاعی بسپارم و بگویم که این برای 
شماســت. یک کار بسیار بزرگی را آغاز کردم که وقتی با دوست نزدیکم 
آقای امیرخانی مشــورت می کردم می گفت از منظر تابوشکنی و موضوع 

جدیدی که تاکنون کسی بدان نپرداخته است، این کار را نکن.  
بایرامی ادامه داد: این کار مربوط  به یک فراز تاریخی است که خیلی شبیه 
به شــرایط این روزهایمان است. یک جلد آن را نوشته ام و بقیه اش مانده 
است. به نظرم هنوز فرمش درنیامده است و فرم آن باید شبیه به »مردگان 
باغ سبز« می شد، اگرچه نباید تکراری باشد. تمام فیش برداری های جلد 
دوم را دارم، کتابی که تاریخ اســت، اما تاریخ نیســت. مثل »مردگان باغ 
سبز« هم نیســت که در مواردی آدرس های دقیقی بدهم و بعداً دعواها 
را جمــع کنم. می خواهم بگویم که چنین کارهایی دارم، اما دســت نگه 
داشــته ام. یکی را می دانم که برای 20-10 سال دیگر است و دیگری هم 

حاال حاالها مانده است. 
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