
قدردانی رهبر انقالب از کشاورز
مجلــه اینترنتــی »نــگار« بــا انتشــار 
تصویرنوشــته ای در کانال رســمی تلگرام 
خود نوشت: »مدتی پیش روزنامه جام جم 
به مناسبت نودمین ســالگرد تولد مرحوم 
محمدعلی کشاورز، مصاحبه ای با وی انجام 
داد که در شــماره روز ۲۶ فروردین ۹۹ این 
روزنامه منتشــر شــد. رهبر انقالب پس از 
مطالعه این گفت وگو به یکی از اعضای دفترشان سپردند با این بازیگر پیشکسوت 
تماس تلفنی گرفته شود و ضمن جویا شدن احوال او از روحیه باال و امیدبخش 
این بازیگر پیشکسوت قدردانی شود. مرحوم کشاورز نیز در پاسخ، ضمن درخواست 

ابالغ سالمش به رهبر انقالب، از توجه و تفقد ایشان تقدیر و تشکر کرده بود«. 

خیلی به شما بدهکاریم
پیکر شــهید مدافع حرم »جواد اهلل کرم« 
پس از چهار سال در منطقه خان طومان 
سوریه کشــف و هویتش شناسایی شد. 
مراسم تشییع قرار است فردا، ۲۸ خرداد 
برگزار شود. اما بازگشت پیکر این شهید 
به کشور و همچنین وداع جانسوز فرزندان 
شــهید گرانقدر با پدرشان سبب واکنش 
کاربران در فضای مجازی شده است. برخی از آن ها را بخوانید: تکه استخوانی از 
یوسفی آمده ... قیمت این لحظه ها چند؟ خیلی به شما بدهکاریم... بعد مدت ها 
دوری، آروم توی بغل باباش خوابیده ... آن قدر حسرت آغوش تو دارم که نگو ... 

کاش می شد این تصویر را قاب کرد و برای همه مسئوالن فرستاد ... «.

این ولنگاری...
سیدمحمود نبویان، نماینده مجلس یازدهم 
در واکنــش به فیلم های شــبکه نمایش 
خانگی در توییتی نوشــت:  »آقای صالحی، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آیا متعلق به 
جمهوری اســالمی است یا خیر؟  وضعیت 
فیلم های به نمایــش درآمده به هیچ وجه 
خوب نیست به طوری که حتی شما اجازه 
نمی دهید خانواده تان این فیلم هــا را نگاه کنند.  این ولنگاری در فضای مجازی 
را مشــاهده می کنید؟! آقای صالحی، اگر وزارت فرهنگ و ارشاد برای جمهوری 
اسالمی اســت پس باید همه توان و بودجه این وزارتخانه در اختیار مطبوعات، 

فضای مجازی و فیلم هایی قرار بگیرد که تقویت کننده انقالب هستند«.

تا تعطیل نشود 
برخــالف نماینــده ای کــه در مطلب باال 
انتقادش را آوردیــم و خیلی از نمایندگان 
دیگر مجلس که این روزها چپ و راست از 
دولت و سازمان های مختلف انتقاد می کنند، 
حجت االسالم آقاتهرانی، نماینده مردم تهران 
از خود نمایندگان مجلس یازدهم انتقاد کرده 
است. او در صفحه توییتری خود نوشته است: 
 »تا کنون در  مجلس یازدهم به انقالبی بودن اغلب نمایندگان افتخار کرده ام، ولی از 
استقبال بسیار کِم نمایندگان نسبت به حضور در کمیسیون فرهنگی خیلی تعجب 
کردم. وضعیت کمیسیون فرهنگی در دوره نهم هم همین گونه بود؛ تا اینکه رئیس 

مجلس و نوابش به این کمیسیون پیوستند تا تعطیل نشود«!

روایت اول
 کرشمه بانو

 محمد تربت زاده فیلمی که این روزها از قبرستان 
الکچری لواســان در فضای مجازی دست به دست 
می شــود را احتماالً دیده اید. قبرســتانی به سبک 
قبرســتان  های الکچری اروپایی که شــبیه به یک 
پارک تفریحی با امکانات بسیار عالی است و سنگ 

قبرهای گرانقیمتی هم در آن دیده می شود. 
از آنجایی که انتشــار فیلم این قبرســتان الکچری 
همزمان شده اســت با انتشار صحبت های جنجالی 
اکبر طبری درباره رفقای بامعرفتش که حاضرند کل 
لواســان را به نامش بزنند، حاال بسیاری از کاربران 
شایعه ای را در فضای مجازی راه انداخته اند که این 
قبرستان الکچری هم با پرونده اکبر طبری ارتباط 

دارد.
برخالف ایــن شــایعه های مجازی اما قبرســتان 
الکچری لواسان در واقع یک قبرستان وقفی قدیمی 
اســت در یکی از محله های قدیمی شــهر لواسان 
به نام گورســتان گلندوک. ایــن فیلم تکه ای برش 
خورده  از این گورســتان است که ماجرای الکچری 
شــدنش ربطی به همه اموات آن ندارد، بلکه همه 
چیز برمی گردد به زنی »کرشمه« نام که پیکرش در 
این قبرستان دفن شده و عشق به او به قدری قوی 
بوده که موجب شده پس از مرگش چهره بخشی از 

این گورستان قدیمی متحول شود.
سنگ قبر خانم کرشمه که از مرمر سیاه با حاشیه  ای 
از جنس اســتیل است نشان می دهد این زن متولد 
۵۵ بوده و در ســال ۹۷ در سن ۴۲ سالگی از دنیا 
رفته. درباره اینکه این مرحوم کیســت و چه کسی 
دور و بــر مزارش را به ســبک اروپایی و آمریکایی 
آرایش داده حرف و حدیث زیاد اســت؛ ولی نقطه 
اشــتراک همه ی این حرف  ها می  رســد به شوهر 
این زن. می گویند این مرد خــارج از ایران زندگی 
می کند، کارش برج ســازی اســت و پولش از پارو 
باال می رود. به همین خاطر هر پنجشــنبه خیرات 
مفصلی برای همسرش می دهد و با دل و جان برای 

آبادی گورستان تالش می کند.
بر اســاس گزارش رســانه ها، یکی از اعضای هیئت 
امنای گورستان می گوید این مرد سالی چند بار به 
عشق همســرش به ایران می آید و می خواهد هنوز 
هــم دنیا و همه زیبایی هایش را به پای همســرش 
بریزد،  حتی شــده بــا آباد کردن همه گورســتان،  
ســاختن سرویس  های بهداشــتی مجهز و لوکس و 

حاال هم با طرحی برای برنزی کردن سر در گلزار.
قبــر بانو کرشــمه در ردیفش تنهاســت و این طور 
کــه می گویند مــرد تا ته ردیــف را خریده،  باغچه  
زیبایی هم در آنجا ساخته و سراسر ردیف را چمن 

مصنوعی کرده.
گرچــه عضــو هیئت امنــای گورســتان می گوید 
هیچ کس دیگری خرج آبادانی این قبرستان قدیمی 
نکرده و همه این هزینه ها را همســر بانو کرشــمه 
متقبل شــده، اما برخی کسانی که عزیز خود را در 
بخش جدیدتر گورســتان گلنــدوک دفن کرده اند 
می گویند آن ها هــم برای نونوار شــدن و دلبازی 
ردیف قبر مرده شــان هزینه های زیــادی کرده اند 
حتی اگر خانواده اموات دیگر ردیف اعتقادی به این 

کار نداشتند. 
شــایعه هایی هم درباره قیمت های نجومی قبرهای 
این گورســتان در فضای مجازی منتشــر شده که 

خیلی هایشان فاصله زیادی با حقیقت دارند. 
بر اســاس گفته محلی ها، خرید قبر در گورســتان 
گلندوک ظاهراً هم به پارتی نیاز دارد هم پول زیاد. 
یکی از واســطه های فروش قبرهای این قبرســتان 
می گوید یک ســال و نیم است هیچ قبری فروخته 
نشده. واسطه دیگری اما می گوید گلندوک هنوز قبر 
فروشــی دارد اما به تعداد محدود که اگر دو طبقه 
باشد قیمت ۵۰۰ میلیون و اگر سه طبقه باشد ۷۰۰ 

میلیون تومان است. 
با این حال هنوز شــایعه های زیادی دراین باره وجود 
دارد. عــده ای می گویند کســانی که عزیزانشــان 
در قبرســتان خاکند، اجازه فــروش هیچ قبری را 
نمی دهند و در صورت اصرار هیئت امنا، خودشــان 
آن قبر را می خرند و خالــی می گذارند تا گلندوک 
شلوغ نشــود. عده دیگری هم می گویند بخش های 
خاصی از این گورستان به طور محدود و به آدم های 

خاص فروخته می شود.

روایت دوم
 فحش بده، پول بگیر!

احتماالً برای شــما هم ســؤال پیش آمــده که بچه  
پولدارهــای اینســتاگرامی که روزانــه ده ها عکس و 
فیلم مختلف را از تفریحات الکچری روزمره شــان در 
صفحات اینستاگرامی بارگذاری می کنند، هزینه   این 

همه ریخت و پاش را از کجا می آورند؟
آن هایــی کــه صفحه هــای پرمخاطــب دارنــد و 
برای خودشــان اســم و رســمی در فضای مجازی 
دســت و پا کرده اند، معموالً به لطف تبلیغات مجازی 
روزگار می گذرانند اما بســیاری از فعاالن مجازی که 
مثل دیگران در شــبکه های اجتماعی شناخته شده 
نیستند، مجبورند به مشاغل کاذب مجازی رو بیاورند. 
مشاغل کاذبی که خیلی  وقت ها تا روزی ۵۰ میلیون  

هم برای فعاالن مجازی درآمد ایجاد می کنند!
معموالً با شــنیدن »شــغل کاذب« مشــاغلی مانند 
دستفروشــی، تراکت پخش کنی، فال فروشــی و... به 
ذهنمان خطور می کنــد اما اینترنت و فضای مجازی 
همان طور که بر تمام بخش هــای زندگی روزمره مان 
تأثیر گذاشته، مفاهیم زیادی را هم دستخوش تغییر 
کرده اســت. درست مثل شــغل کاذب که این روزها 
برای اشــاره به شــاغالن فضای مجــازی که وظیفه 

کامنت نویسی، فحش دادن، بازدید کردن از پست ها، 
الیک زدن، هشتگ زدن و... را دارند، استفاده می شود.

بر اساس گزارشــی که در رسانه های مجازی منتشر 
شــده، هــر بازدیدکننــده صفحات یا بــه اصطالح 
»سین کار ها« برحسب فعالیتشــان، ماهانه بین ۱.۵ 
تــا ۳ میلیون در ماه درآمد دارند! کپشــن نویس های 
اینستاگرامی هم که وظیفه نوشتن کپشن هایی برای 
جذب مخاطــب را دارند، بین ۵ تا ۵۰ میلیون در ماه 
درآمد دارند. این مشــاغل البته جزو کم درآمدترین 
مشــاغل فضای مجازی هســتند و اگر می خواهید با 
شــغل های الکچری تر در فضای مجازی آشنا شوید، 

ادامه مطلب را بخوانید!
بسیاری از شاغالن فضای مجازی، درآمد روزانه دارند. 
مثل هشــتگ زن ها که چیزی بین یک تا ۲۰ میلیون 
در روز درآمد دارند. کســانی که وظیفه هشتگ زدن 
را بر عهده دارند، از کاربران فضای مجازی هزینه های 
هنگفت می گیرند تا هشتگ هایی در زیر پست هایشان 

قرار دهند که بازدید پست آن ها را چند برابر کند.
برخی از کســانی که صفحه هــای پرمخاطب تری در 
اینســتاگرام دارند هم به شــغل تبریک تولدگویی رو 
آورده اند! این اشخاص در ازای دریافت مبلغی بین یک 
تا ۲۰ میلیون، تولد اشخاص مختلف را در اینستاگرام 

تبریک می گویند تا شخص مورد نظر غافلگیر شود!
شاید عجیب ترین شــغل کاذب در فضای مجازی اما 
فحش نویسی باشــد! کســانی که ماهانه بین یک تا 
۵میلیون تومان دریافت می کننــد تا در صفحه های 
اشخاص خاص مثل سلبریتی ها یا یک شاخ مجازی، 
فحش نویســی کنند و کمپین هایی برای ریپورت و یا 

بالک کردن پست های این افراد راه بیندازند!
این پایان ماجرا نیست و عده ای هم هستند که عکس 
و فیلم های الکچری به کاربران اینستاگرام می فروشند.

احتماالً دیده ایــد که برخی از فعاالن مجازی، به طور 
مداوم عکس هایی از خوراکی های گرانقیمت، تفریحات 
الکچری و ریخت و پاش های گوناگونشان را در فضای 
مجازی به اشتراک می گذارند. اما بد نیست بدانید که 
بسیاری از این افراد، این تصاویر را از عکس فروش های 
اینســتاگرامی خریده اند و برای تحت تأثیر قرار دادن 
مخاطبانشــان، به نام خودشان در اینستاگرام منتشر 
کرده انــد! این افراد حتی بــرای خرید عکس هایی از 
بستری شدن در بیمارستان یا زیر سرم رفتن هم پول 
پرداخت می کنند تا ترحــم کاربران فضای مجازی را 
برانگیزند! براساس گزارش ها، این تصاویر و فیلم ها بین 

۵۰ هزار تا یک میلیون تومان فروخته می شوند!
شــاید بد نباشــد کــه در پایان با یکــی از عجیب و 
غریب تریــن شــغل های فضــای مجازی هم آشــنا 

شوید: آی دی فروش ها!
آی دی فروش ها کسانی هستند که بالفاصله پس از 
مطرح شدن یک شــبکه اجتماعی در جامعه، به این 
شبکه اجتماعی هجوم برده و صدها آی دی مختلف 
با نام افراد معروف، ســازمان ها، ارگان ها و رســانه ها 
می ســازند. مدتی بعــد و پس از آنکه این شــبکه 
اجتماعی در میان مردم گل کرد، چهره های شاخص، 
سازمان ها، ارگان ها و... حاضرند برای آنکه صفحه ای 
با آی دی  به نام خودشــان داشــته باشند، میلیون ها 
تومان هزینه کنند. اینجاســت که آی دی فروش ها با 
فروش آی دی هایشان به این افراد سودهای میلیونی 

به جیب می زنند!

چند می گیری تقلب برسونی؟!
قــدس زندگی: وقتــی کرونا 
آمــد و نظام آمــوزش عالی هم 
مثل خیلــی از بخش های دیگر 
نیمه  مملکت دچــار تعطیلی و 
مجازی  آموزش  شــد،  تعطیلی 
یکبــاره رونق گرفــت. خیلی ها 
هــم از خوبی هــا و مزایای این 
روش آموزشی حتی در پساکرونا 
گفتند. تا همین یک هفته پیش 
هم کســی فکر نمی کرد از بغل 
این روش آموزشــی تقریباً نوپا، 
یک مشکل و معضل بزند بیرون. 
»فارس« روز گذشــته گزارشی 
را در این باره منتشــر کرد و از 
پدیده ای بــه نام »همیار تقلب« 

خبر داد.
همیار  آگهی هــای  روزهــا  این 

و کمک بــرای حضور در امتحانــات آنالین، به لیســت متعدد خدمات 
غیرمعمول اضافه شــده است. خدمت جدیدی که در آن دانشجویی برای 
ساعت امتحان آنالین، دانشــجوی دیگری را به کمک می گیرد و قیمت 

این خدمت هم توافقی تعیین می شود!
گشــتی در تجمع های دانشجویان در فضای مجازی نشان می دهد خیلی 
زود ایده کمک داشتن در امتحانات به فکر بسیاری از دانشجویان رسیده 

است.
یعنی از دید برخی دانشجویان همیار تقلب در امتحان، راه حل خوشایند 
و میانبری برای امتحانات مجازی اســت. شخصی با آی دی علی، در یکی 
از این گروه ها، دانشــجوی رشته فنی اســت و به اصالح دوستان و افراد 
دیگر کاربلد اســت. او بــرای کمک در چند درس اعــالم آمادگی کرده  
اســت. علی درباره قیمت همیاری در امتحان می گوید: »هزینه برای یک 
ساعت امتحان ۵۰ هزار تومان است؛ سؤال ها را می بینم و اگر بلد بودم و 

خواستید هر چند سؤال که توانستم کمک می کنم«.
فــرد دیگــری با آی دی فرهــاد، قیمت مناســب تری را ارائــه می دهد. 
او می گویــد: »قیمت ۴۰ هزار تومان اســت و هزینــه را قبل از امتحان 
می گیرم«! یادآوری هم می کند که این قیمت در مقابل هزینه ای که برای 
جبران درس و ترم می کنید و همین طور نگرانی بابت پاس نکردن درس 

چیزی نیست و قصدش از این کار، بیشتر کمک است!
البته اگر شما مشــتری  این افراد هستید باید درصدی هم روی سوخت 
شدن پولتان حساب کنید، چون تضمینی وجود ندارد که همیار شما بعد 

از دریافت پول، سر وقت در جلسه امتحان شما حاضر شود. 
البته این تخلف در ظاهر شیرین همیشه با قصد مالی انجام نمی شود. 

آی دی ســروش کــه برای داشــتن همیار در امتحان یــک درس فنی 
درخواســت کمک کرده، در این باره می گوید: اگر بخواهم پول بدهم که 
کمک هســت اما مجانی هم کســی پیدا می شود که کمک کند، باالخره 
یک جور مرام اســت؛ من هم چیزی را بلد باشم کمک می کنم. پول هم 
نمی گیرم. با قیمت ۵۰ هزار تومان کسی را پیدا کرده ام اما مطمئنم بدون 

پول هم پیدا می شود. فعاًل تا امتحان زمان دارم!
البته تقلب پدیده جدیدی نیســت و از دیرباز در همه روش های امتحان 
وجود داشــته اما اینکه در دل آموزش مجازی امروزی، به صورت موجه 
و بــا نام »همیــار امتحان« خیلی راحت و جالــب دارد در نظام آموزش 
 عالی مــا رواج پیدا می کند و کســی هــم َکَکش نمی گزد، مســئله ای 

قابل توجه است.

 مجازآباد
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تکمیل  مأموریت های نیمه تمام

مدیرعامل آویژه صنعت خبر داد

آماده نبرد در لیگ برتر 
بسکتبال هستیم

 درباره استاد محمدعلی کشاورز که دیگر تکرار نمی شود

اصالت داشت

خوش اقبال ها می شنوند!
رقیه توسلی: دنیا غرق صداست. همه 
حرف می زننــد. همه جمادات و نباتات. 

کافی است خوب گوش کنیم.
خوب گوش می کنم. ُغرُغِر نشیمِن بهم 
ریخته ام، بلند اســت. فریاد ســیب های 
لک دار میوه فروش کــه می گویند ما را 
برندار. تــوی مغازه تعمیرات، دســتان 

فرز کفــاش حرف می زننــد. گلدان های پژمرده بالکنی که رد می شــوم 
از مقابلشــان. ســگ پاکوتاهی که صاحبش، بلوز چهارخانه تنش کرده. 
استیکر قلبی که »بهاره«جان صبح به صبح، قِل می دهد سمت گوشی ام. 
دســتکش هایی که توی گرمای ۳۷ درجه پوشــیده ام و عصای چوبی که 

توی زباله دان شهر همکالمش می شوم.
از آنجا که امروز ســعی ام بر این است دنیا را بیشتر بشنوم، ادامه می دهم. 
صدای صندلی های پاره اتوبوس واحد می آید. خنزرپنزرهای دستفروشی 
که روی صندلی اش خواب اســت. چشــمان مردی که دو بســته سیگار 
می خرد. صدای کاغذی که خورده پشــت شیشــه شیرینی فروشی؛ یک 

عدد کیف زنانه پیدا شده.
تابلــو مطب ها و ادارات را نمی خوانم، می شــنوم. پــچ پچ ماهی های قزل  
گوشــه بازار و گفتنی هــای کلنگ و بیلی که آقایی دارد می گذاردشــان 

صندوق عقب. 
از ســکوت پرصدای دخترکی که بابت نخریدن بســتنی بادومی، تیربرق 
را به آغوش می کشــد هم غافل نمی مانــم. از زنگ خواهرکم که درددلی 

نمی کند اما داد می زند باطری روحی اش، سبز نیست.
... و گوش می دهم به اســامی آن کوچه ها و خیابان ها و میدانچه هایی که 
خیلی حرف ها برای شــنیدن دارند. طوری که هنــوز از روی پالکارد آبی 
نخوانده ام کوچه »شهید مجتبی علمدار« که صداها، برابرم قطار می شوند. 
مثاًل می شــنوم؛ دلتنگی ای که ماند به قیامت، مادران شهدای مفقوداالثر، 
مجمعه های مزین به کله قند و چفیه و ســربند، مدافعان حرم و قبرهایی 

که هنوز پیکر ندارند. می شنوم حاج قاسم سلیمانی، محمد بلباسی.
پانوشــت: سال هاســت نشــنیدیم. باید همیــن امروز کار را یکســره 
 کنیــم و از چشــم هایمان بخواهیــم بشــنوند و از گوش هایمــان کــه 

باسوادتر شوند!

حرف های تند فتحی علیه سعادتمند و جباری 

 استقالل را 
به 100 کیلو برنج فروختند!

باور می کنید؟

روزمره  نگاری

از ماجرای قبرستان از ما بهتران در لواسان تا پدیده جدیدی به نام شغل های کاذب مجازیاز ماجرای قبرستان از ما بهتران در لواسان تا پدیده جدیدی به نام شغل های کاذب مجازی

الکچری تا گور!الکچری تا گور!

برش

قبرستان الکچری لواسان یک قبرستان 
وقفی قدیمی است در یکی از محله های 
قدیمی شهر لواسان به نام گورستان 
گلندوک. این فیلم تکه ای برش خورده  
ماجرای  که  است  گورستان  این  از 
اموات  به همه  ربطی  الکچری شدنش 
آن ندارد، بلکه همه چیز برمی گردد به 
زنی »کرشمه« نام که پیکرش در این 

قبرستان دفن شده است 
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امیرمحمد ســلطان پور: پــس از 100 روز تعطیلی، 
مسابقات لیگ برتر انگلیس از فردا شب دوباره آغاز خواهد 
شد. از ساعت 21:30 استون ویال میزبان شفیلد یونایتد 
خواهد بود و از 23:45 نیز منچسترسیتی مقابل آرسنال 
قرار می گیرد. در زیر شرایط تیم های مطرح این لیگ را 

در آستانه شروع مسابقات بررسی می کنیم:

آرسنال؛ حاال باید فلسفه آرتتا جواب دهد#
زمانی که در آذرماه گذشته، میکل آرتتا هدایت آرسنال 
را بدست گرفت، مشــخص بود که کارهای زیادی برای 
بهبود شرایط در این باشگاه باید صورت بگیرد. توپچی ها 
پیش از آن با اونای امری اوضاع نابســامانی را پشت سر 
گذاشــته و در رتبه دهم جدول قرار داشتند. شاید رتبه 
کنونی آن ها یعنی نهم آنچنان با آن زمان تفاوت نکرده 
باشد، اما اتفاقات امیدبخشی در این تیم حس می شود. به 
عنوان مثال آن ها در 10 بازی گذشته لیگ برتر تنها در 
یک بازی شکست خورده اند. این سبب شده که اختالف 
قرمزپوشان با تیم های باالی جدول به شدت کاهش پیدا 
کنــد و به عنوان مثال آرســنال با یک بازی کمتر فقط 
هشت امتیاز با تیم چهارم جدول یعنی چلسی و کسب 
ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا فاصله داشــته باشد. آن ها 
همین طور بــه مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی نیز 
راه پیدا کرده اند. قبل از تعطیلی مســابقات لندنی ها در 
روند بسیار خوب سه پیروزی پیاپی قرار داشتند و شاید 
تعطیلی به خاطر شیوع ویروس کرونا در زمان بدی اتفاق 
افتاد اما این فرصت را به آرتتا داده که روش ها و فلســفه 

خاص خود را بیش از پیش به بازیکنان دیکته کند.

چلسی؛ با همان فرمان پیش برو#
شکل ســرمربیگری فرانک لمپارد، استفاده از بازیکنان 
جوان و رابطه بسیار خوبی که با طرفداران چلسی دارد، 
سبب شــده تا او را به عنوان گزینه ای بلند مدت برای 

هدایت شیرهای لندن در نظر بگیریم. حاال که محرومیت 
نقل و انتقاالت این تیم به پایان رسیده و در این تابستان 
ستاره های جدیدی به این تیم اضافه خواهند شد، شاید 
این 9 بازی باقی مانده امتحان خوبی برای نشــان دادن 
توانایی های دیگر لمپارد به عنوان یک ســرمربی کاربلد 
باشــد تا بتواند چلسی را به ســالمت به سهمیه لیگ 
قهرمانان برســاند. اعتماد لمپارد بــه جوانان واقعاً جای 
تحســین دارد اما این را نباید فراموش کنیم که چلسی 
قطعاً دوباره خرج زیادی در بازار خواهد داشــت تا بتواند 

به سیطره لیورپول و منچسترسیتی بر لیگ پایان دهد.

لیورپول؛ یک قدم دیگر تا قهرمانی#
زمانی که مسابقات تعطیل شد، لیورپول در یک قدمی 

پایان دادن به طلسم 30 ساله قهرمان نشدن خود در 
لیگ فوتبال انگلیس قرار داشت. 

شــیوع ویروس کرونا و شــایعاتی مبنی بر نیمه تمام 
اعالم شــدن مســابقات، این ترس را به دل هواداران 
لیورپــول انداخته بود که نکند یک بدشانســی دیگر 
گریبانگیر آن ها در راه کســب جام باشد. البته آن ها 
در آخریــن بازی خارج از خانه ای کــه برگزار کردند 
بــا نتیجه 3برصفر به واتفورد باختند. قهرمانی قرمزها 
فقط روی کاغذ قطعی نشــده و اگر در 9 بازی آینده 
تنها دو برد کســب کنند این اتفاق خواهد افتاد اما با 
این وجود یورگن کلوپ به بازیکنانش توصیه کرده که 
مسابقات را دست کم نگیرند و در تمامی دیدارها سه 

امتیاز را کسب کنند.

منچسترسیتی؛ فصل بد خود را فوق العاده کن#
امسال، سال بدی برای منچسترسیتی بود. آن ها در همین 
مقطع از فصل نسبت به فصل گذشته از مسابقات 11 امتیاز 
کمتر کسب کرده اند، و بدتر از آن 25 امتیازی است که از 
لیورپول عقب مانده اند. آن ها حاال درگیر یک داســتان بد 
دیگر یعنی احتمال محرومیت از حضور در لیگ قهرمانان 
اروپا در فصل آینده نیز هســتند. این روزها اوضاع سختی 
برای ســیتیزن ها به وجود آمده اما شاگردان پپ گواردیوال 
مصمم هستند که شرایط را در بازی های باقی مانده بهبود 
ببخشــند. نباید فراموش کنیم که آن ها در این فصل جام 
اتحادیه را باالی ســر بردند و هنــوز در جام حذفی و لیگ 
قهرمانان شانس دارند و اگر بتوانند این دو جام را کسب کنند 

فصل بد آن ها به یک فصل فوق العاده تبدیل خواهد شد.

منچستریونایتد؛ امیدواری در اولدترافورد#
شــاید به جز لیورپول که دنبال قطعی کــردن قهرمانی 
خود بود، هیچ تیمی به اندازه منچســتریونایتد از تعطیلی 
مسابقات ناراحت نشد. با وجود اینکه آن ها در ابتدای فصل 
بی ثبات عمل می کرده اند اما چندین هفته پیش از تعطیلی 
بازی ها به نظر می رسید که اوضاع برای سولسشر و شیاطین 
سرخ در مسیر درســت خود قرار گرفته و روی فرم آمده 
اند که نمونه آن 11 بازی پیاپی بدون شکســت آن ها بود. 
یکی از چیزهایی که هواداران به آن بسیار خوشبین بودند 
این مهم بود که یونایتد موفقیت های قبل از تعطیلی خود 
را بــدون دو عنصر کلیدی تیم یعنی پل پوگبا و مارکوس 
رشــفورد بدست آورده است. تنها عامل مثبت در تعطیلی 
مســابقات نیز همین بود که این دو بازیکن مصدوم اکنون 
ریکاوری کرده و می توانند در ترکیب قرار بگیرند. یونایتد 
چهار امتیاز با سهمیه لیگ قهرمانان اروپا فاصله دارد اما در 
کنار آن لیگ اروپا و جام حذفی را نیز به عنوان گزینه های 
دیگری برای کسب جام و به پایان رساندن یک فصل خوب 

هدف گذاری کرده است.
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طارمی، بالی جان غول های پرتغال
ورزش: روزنامه »ojogo« پرتغال در گزارشی از این مهاجم ملی پوش ایران به 

عنوان دردسری برای سه تیم بزرگ پرتغال یاد کرده است. 
بــا 12 گل در 29 بــازی در نخســتین فصل حضــور در لیــگ پرتغال، این 
بازیکن 2۷ ســاله ایرانی همواره مقابل ســه تیم بزرگ ایســتاده است؛ گلزنی 
بــه بنفیکا )کاپ پرتغــال(، گلزنی در بازی با پورتــو )در آخرین دیدار قبل از 
 تعطیلی لیــگ به خاطر کرونــا( و گرفتن چهار پنالتــی در دو رویداد مقابل 

اسپورتینگ«.

قاسمی نژاد: برای گرفتن سهمیه آسیا تالش می کنیم
ورزش: مهاجم تیم فوتبال شهرخودرو درباره شروع مجدد مسابقات لیگ برتر گفت: فکر 
می کنم جو بدی درباره تیم های خصوصی ایجاد شد، در مورد تیم خودمان هم خیلی ها 
گفتند که مالک باشــگاه به مسائل مالی فکر می کند، ولی آقای حمیداوی مدتی پیش 
با دادن چک، دریافتی بچه ها را به ۷5 تا 80 درصد رساند، در ضمن بحث اصلی مالک 
باشگاه ما سالمتی افراد بود. امین قاسمی نژاد که با تسنیم صحبت می کرد  با بیان اینکه 
تیمش برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا تالش می کند تصریح کرد: هدف ما این 

است که در 9 بازی باقیمانده نتایج خوبی گرفته و سهمیه آسیا را بدست بیاوریم.

پسر مازندران، محبوب ترین کشتی گیر جهان
ورزش: اینستاگرام اتحادیه جهانی کشــتی به تازگی اقدام به برگزاری یک تورنمنت 
مجازی کرد؛ مســابقاتی که جنگ محبوبیت بین بزرگان کشتی آزاد جهان بود. حسن 
یزدانی رقبای خود را در رقابت مجازی محبوبیت یکی پس از دیگری شکست داد. پس 
از کنار زدن عبدالرشید سعداله یف، نابغه کشتی گیر روسیه در نیمه نهایی توسط حسن 
یزدانی و هوادارانش، در فینال این تورنمنت مجازی حسن علی اف، کشتی گیر آذربایجانی 
رقیب یزدانی بود. نابغه جویباری کشتی ایران در یک رقابت نزدیک توانست با کسب 

53 درصد آرا و حدود 164 هزار رأی قهرمان این تورنمنت مجازی شود.

شکایت نفت کار دست اسکوچیچ می دهد
ورزش: اســکوچیچ که چندی پیش به بهانه بازگشت به کشورش قراردادش با صنعت 
نفت را فسخ کرد و اندکی پس از آن به طرز عجیبی با فدراسیون فوتبال توافق کرد و سر 
از نیمکت تیم ملی درآورد، با واکنش های تند باشگاه صنعت نفت مواجه شد و آبادانی ها 
که در این زمینه خود را »مغبون« می دانستند، نسبت به اسکوچیچ طرح شکایت کردند.

به گزارش مهر با گذشت مدت زمانی از این شکایت، به نظر می رسد حکم انضباطی 
برای این پرونده صادر و آماده ابالغ اســت. حکمی که ســرمربی تیم ملی ایران را 
مجبور به پرداخت مبلغی حدود 80 هزار دالر غرامت به باشگاه صنعت نفت می کند.

ورزش: امیرحسین فتحی مدیرعامل سابق باشگاه استقالل 
درباره مسائلی که به او نسبت داده می شود، موضع گرفت 
و همچنین سمت وســوی بحث خیانت را به شخص علی 
جباری اسطوره دهه 40 و 50 باشگاه استقالل برگرداند و 
نسبت هایی به او داد که شاید هواداران فعلی فوتبال چیزی 

از آن به خاطر ندارند.

حقوق 8 میلیونی#
دوستان به دروغ اعالم کردند فتحی در استقالل 25 میلیون 
تومان حقوق می گرفته است تا بقیه را تحریک کنند. آقای 
سعادتمند مدیرعامل فعلی باشــگاه می خواست دریافتی 
خودش را توجیه کند و دو برابر آن را به من نســبت داد. 
اسناد مالی در باشگاه موجود است و نمی توان حرفی زد که 
قابل اســتناد نباشد. من در استقالل 8 میلیون و خرده ای 

حقوق می گرفتم. 

پول می خواستند برای اینکه توهین نکنند!#
شــعارهایی که در ورزشگاه داده می شــد هدفمند بود و 
دســت هایی پشــت پرده وجود داشــت که آن را هدایت 
می کرد. مگر می شود استقالل هفت هفته پیروز شود و علیه 
فتحی شــعار بدهند؟ به بنده می گفتند قرار است به شما 
در فالن ورزشــگاه و فالن محل توهین شود؛ این قدر به ما 
پول بده تا اجازه توهین ندهیم. مگر می شود ما به صنعت 
نفت پنج گل بزنیم و هوادار شــعار بدهد؟  همین افراد از 
سادگی پیشکسوتانی مثل جباری استفاده می کنند تا من 

را به خیانت متهم کنند. آن هایی خیانت کردند که 40 هزار 
تومان با 100 کیلو برنج گرفتند و از استقالل رفتند. از این 
جهت بله؛ من به اســتقالل خیانت کردم چون تیم را پس 
از چهار ســال در صدر جدول تحویل دادم! خیانت کردم 
چون استراماچونی را با کمترین هزینه به استقالل آوردم. 
اما خیانت را کسانی کردند که به اسطوره های باشگاه مثل 
ناصر حجازی توهین کردند؛ کسانی که عکس حجازی را از 

اتاقشان پایین آوردند و گفتند که این عکس را پاره کنید. 

قرارداد شفر اشتباه بود#
علت معلق و رد کردن شفر صرفاً مبلغ قراردادش بود. اگر 
قیمت قرارداد شفر معقول بود، حتماً او را حفظ می کردیم. 
من هیئت مدیره و کمیته فنی باشگاه را توجیه کردم که 
شفر را برکنار کنند چرا که اگر این کار را نمی کردیم باید 
مبلغ یک میلیــون و 500 هزار دالر به او و دســتیارانش 
می دادیم. بنده استدالل کردم شفر مربی خوبی است ولی 
به این اندازه نمی ارزد. اســتدالل ما برای قطع همکاری با 
شفر این بود که با یک میلیون و 500 هزار دالر می توانیم 
مربی جوان با مبلغ ۷00-800 هزار دالر بیاوریم. اگر حتی 
خسارت 500-600 هزار دالری به شفر می دادیم باز هم به 
اصل قرارداد او نمی رسیدیم. شفر در شکایت خود به فیفا 
یک میلیون و 650 هزار دالر درخواست کرده بود ولی صرفاً 
رأی 225 هزار دالری برای او صادر شد. ما در این شکایت 
نفع بردیم. بنده همان موقع سه صفحه مکتوب به وزیر نامه 
نوشتم و دالیلم را برای متضرر نشدن استقالل مطرح کردم.

ورزش: تیم های متقاضی حضور در لیگ برتر بسکتبال باید 
درخواست خود برای این حضور را به فدراسیون ارائه کنند تا 
پس از بررسی های الزم و در صورت دارا بودن استانداردهای 
موردنظر، در فهرست شــرکت کنندگان در مسابقات قرار 
داده شوند. به گفته رئیس فدراسیون بسکتبال زمان مقرر 
برای اعالم درخواســت تیم ها به فدراسیون برای حضور در 
لیگ برتر هفته آینده اعالم می شود. رامین طباطبایی رئیس 
فدراسیون بســکتبال گفت: قصد داریم شهریورماه فصل  
جدیــد لیگ برتر را آغاز کنیم. به همین دلیل هفته آینده 
به تیم ها اعالم می کنیم که در صورت داشــتن برنامه برای 
حضور در این رقابت ها، درخواســت خود را به فدراسیون 
اعالم کنند. رئیس فدراسیون بسکتبال تأکید کرد: تنها طرح 
درخواست مالکی برای لیگ برتری شدن نیست. تیم های 
متقاضی باید اســتانداردهای الزم را داشته باشند تا مجوز 

الزم برای شرکت در مسابقات را بگیرند.
فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال به دلیل کرونا و شیوع این 
ویروس نیمه کاره ماند. این رقابت ها تا مرحله آغاز پلی آف 
پیش رفت تا دیدارهای این مرحله و همچنین چند دیدار 

معوقه مرحله مقدماتی برگزار نشد.

اعالم آمادگی پارسا#
 مدیرعامل باشگاه آویژه صنعت پارسا در خصوص شرایط 
باشگاه براي فصل جدید گفت: برنامه ها و سیاست هاي باشگاه 
از قبل مشخص شده اما منتظر تصمیم فدراسیون بسکتبال 

هستیم تا برنامه هاي تمریني و سایر امورات تیم را براي فصل 
جدید آغاز کنیم. هرچند باتوجه به شرایط اقتصادي ویژه اي 
که همه بخش هاي اقتصادي را درگیر کرده شرایط مشکل تر 
از قبل شــده اما قطعاً اعضاي هیئت مدیره و مالک محترم 
باشگاه حمایت هاي الزم را براي فصل جدید انجام خواهند 
داد. جعفر فالح گفت: پس از دوري چندین ســاله استان 
از لیگ برتر بســکتبال کشور  تیم بسکتبال آویژه صنعت 
پارســا توانست در دو فصل گذشته با حضور در لیگ برتر، 
نماینده اي شایســته و بدون حاشیه براي استان باشد و به 
باور کارشناســان در فصل گذشته فراتر از انتظار ظاهر شد 
و توانست شور و نشــاط را براي اهالي بسکتبال استان به 
ارمغــان بیاورد که البته قطعاً این حضور آبرومندانه حاصل 
حمایت و همدلي بود. وی رشد ورزش حرفه اي و قهرماني 
را منوط به تشویق بخش خصوصي و حامیان مالی دانست 
و افزود: در شرایط فعلي یافتن حامي مالي و اشخاصی که 
راغب باشــند تا در ورزش هزینه کنند بسیار سخت است 
پس امیدوارم مسئوالن محترم استان قدر چنین اشخاصي 
را بیش از گذشته بدانند و با حمایت به موقع سبب افزایش 
انگیزه بیشتر این عزیزان براي رشد و تعالي ورزش استان و 

در نهایت ایجاد شور و نشاط در جامعه شوند.
وی در پایان گفت: با دستور مهندس هنرور مالک محترم 
باشگاه یک قسط دیگر بازیکنان و کادر فني تیم بسکتبال 
آویژه صنعت پارسا پرداخت شد تا مجموع پرداختي هاي این 

باشگاه به سقف 90 درصد برسد.

حرف های تند فتحی علیه سعادتمند و جباری 

استقالل را به 100 کیلو برنج فروختند!
مدیرعامل آویژه صنعت خبر داد

آماده نبرد در لیگ برتر بسکتبال هستیم
ضد  حمله

برگزاری جام حذفی در دستور کار سازمان لیگ
فوالد- استقالل در اهواز برگزار می شود

ورزش: سهیل مهدی، سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره دیدار 
فوالد -استقالل که قرار است در اهواز برگزار شود گفت: ستاد مبارزه با کرونا 
اعالم کرد: با رعایت پروتکل های بهداشــتی حتی در شهرهایی با وضعیت 
قرمز هم می توانیم فوتبال را برگزار کنیم. به همین دلیل شرایط را به سمتی 
می بریم که باشگاه ها در ورزشگاه های خانگی خود میزبانی کنند. مگر اینکه 
ابالغ جدیدی برای شهر خاصی به ما داده شود که در آن صورت با تعامل 
بین دو باشگاه فضایی ایجاد می کنیم که مشکلی پیش نیاید. همچنین وی 
درباره زمان برگزاری مسابقات جام حذفی گفت: این مسابقات را در برنامه 
داریم و مصمم به برگزاری مسابقات هستیم. باید اجازه دهیم تیم ها ابتدا وارد 
فاز رقابت ها شوند و سپس تعیین می کنیم در خالل یا اواخر مسابقات، با 

کمک تیم ها می توانیم مسابقات جام حذفی را برگزار کنیم.

شفر به استقالل زمان داد
ورزش: وینفرد شــفر که در هفته های پایانی فصل گذشته از کار برکنار 
شده بود پس از ترک ایران از استقالل شکایت کرد و موفق شد آبی ها را به 
پرداخت 550 هزار دالر جریمه کند. طبق رأی فیفا استقالل باید دیروز پول 
شفر را پرداخت می کرد اما مدیران باشگاه توانستند از وکیل او چند روزی 

زمان بگیرند و در حال حاضر خطری آبی ها را تهدید نمی کند.

تمرینات اختصاصی انصاری شروع شد
ورزش: به نقل از باشــگاه پرســپولیس، محمد انصاری دو هفته پیش با 
مصدومیت و پارگی رباط صلیبی روبه رو شــد و به همین خاطر قرار است 
اوایل تیرماه زانوی خود را به تیغ جراحان بسپارد. انصاری البته این روزها 
مشــغول انجام تمرینات اختصاصی است تا عضله چهارسر خود را تقویت 

کرده و برای انجام جراحی آماده شود.

 طومار انصراف بازیکنان و مربیان
از بازی در لیگ برتر

ورزش: در فاصلــه کمتر از 10 روز تا شــروع مســابقات لیگ برتر، هنوز 
تردیدهای جدی برای چند باشــگاه درخصوص آغاز لیگ برتر وجود دارد 
و حاال هفت باشگاه خصوصی فوتبال ایران  و دو باشگاه بحران زده با ارسال 
نامه ای به سرپرست فدراسیون فوتبال یعنی حیدر بهاروند اعالم کرده اند 
که از حضور در ادامه مســابقات لیگ نوزدهم معذور هستند. باشگاه های 
تراکتور، شــهرخودرو، نفت مسجدسلیمان، ماشین سازی، پارس جنوبی، 
پیکان و نساجی ارسال کنندگان این نامه هستند که این بار امضای بازیکنان 

خود را هم زیر نامه دارند. 

ورزش در سیما

هفته سی و دوم بوندس لیگا آلمان
وردربرمن - بایرن مونیخ

 سه شنبه 27 خرداد -  23:00 از شبکه ورزش

قابل توجه رئیس جدید بسکتبال خراسان رضوی
جناح بندی و تسویه حساب ممنوع

ســرانجام پس از کلی حرف و ماجرا و یک سال تأخیر پرابهام که در برگزاری 
مجمع انتخاب رئیس هیئت بسکتبال خراسان رضوی به وجود آمد، امروز از 
ساعت 10 صبح در سالن جلسات اداره کل تربیت و جوانان و با حضور رامین 
طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال، اعضا و 1۷ نفر از مجمع بسکتبال استان  
از میان هشت نفر کاندیدای تأیید صالحیت شده با آرا خود، رئیس جدید را 
برای مدت چهار ســال انتخاب خواهند کرد. )یادآور می شود، این مجمع که 
قرار بود در تاریخ 98/5/12 در مشهد برگزار شود، در دقیقه 90 به خاطر عدم 
حضور رئیس فدراســیون بسکتبال، کنسل شده بود(. امید است امروز اعضا 
مجمع که نمایندگان و معتمدان اهالی بسکتبال هستند، با صداقت و دقت نظر 
و نیز با شجاعت و امانتداری و به دور از هر دسته بندی به برنامه های قابل اجرا 
و عملیاتی نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند بنابراین حاضران توجه داشته 
باشند که مسئولیت و عملکرد آینده رئیس جدید بسکتبال و زیرمجموعه اش 
بستگی به انتخاب و تشخیص اعضا 1۷ نفره مجمع بسکتبال است که امروز 

در مشهد رأی خواهند داد.
 طبق اطالع اداره کل ورزش و جوانان، هشت نفر نامزد ریاست هیئت بسکتبال 
عبارتند از: محمدرضا توکلی زاده، مجید جلیلی، مهدی صاحبیان، رضا علیزاده، 

وحید عنوانی، عادل مشیریان، مجید ولی پور، هدی پیروی.
انتظار می رود کاندیداهای حاضر با شــجاعت از برنامه های خود برای ریاست 
هیئت دفاع کنند و از هرگونه انصراف خودداری نمایند و یا به نفع نامزد خاصی 
صحنه رقابت را ترک نکنند زیرا که تجربه مجامع گوناگون، شائبه ها و ابهام هایی 

از قبیل بده بستان های قبل از مجمع را تقویت می کند! 
رئیس جدید از امروز و در طول مأموریت و مسئولیت و متولی گری چهار ساله 
خود، موظف است همواره از تفکرات جناحی و دسته بندی و تسویه حساب های 
درون هیئتی و صنفی بســکتبال به دور باشد و خالصانه تمام توان و تالش 
خود و عوامل زیرمجموعه هیئت را صرف ارتقا و ســربلندی بسکتبال استان 
و نوجوانــان و جوانــان اعم از بانوان و آقایان نمایــد و نیز تجلیل و تکریم از 
پیشکسوتان و بزرگان و موسپیدان بسکتبال و همچنین پیگیری مطالبات و 

خدمات به اهالی بسکتبال را در اولویت کاری قرار دهد.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

زندگی برایش زیبا بود
محمدعلی کشــاورز، آدمی بزرگ و هنرمندی با نقش های ماندگار بود. 
آنچه موجب ماندگاری نقش آفرینی های زنده یاد کشــاورز شد، نخست 
ارزش کیفــی آثاری بود که او به خوبــی در آن ایفای نقش کرده بود و 
دیگری شاخصه های رفتاری شخصیت فردی و تأثیر اجتماعی ایشان در 

برخوردهای اجتماعی و فرهنگی این شخصیت بود. 
وی عالوه بر اینکه در حرفه هنرپیشگی، چیره دست و  توانمند بود، انسانی 
فروتن و دوستدار مردم بود. عمیقاً باور داشت که عضوی از خانواده بزرگ 

ایرانی هاست و باید در این پازل اجتماعی، اثرگذار باشد که چنین بود.
من در آثاری با ایشــان همبازی بودم و دو بار در نقش پسرشــان ظاهر 
شدم. صحبت هایی که در پشت صحنه با ایشان داشتم، برایم راهگشا بود. 
مثل یک پدر که با پســرش حرف می زند، می گفت همه ما به هم ربط  
داریم، هم گذشــته و هم آینده ما، برای همین نمی توانیم خودخواهانه 

زندگی کنیم. 
آقای کشاورز تسلط زیادی در بازیگری داشت و همین مهارتش موجب 
شده بود مورد توجه کارگردان های بزرگی باشد، حتی کارگردان هایی که 
از نظر ســبک کاری نزدیک به هم نبودند. مثالً ایشان با کارگردان هایی 
همچون عباس کیارســتمی و فرخ غفاری که در انتخاب بازیگر بسیار 
حســاس بودند، همکاری کرد. در حالی که دیگر بازیگران هم نســل و 
هم دوره ایشان با این کارگردان همکاری نداشتند. این فیلم سازان، روشی 
را در سبک بازی کشــاورز یافته بودند که در دیگر بازیگران هم نسل او 
ندیده بودند. بازی های زنده یاد کشاورز بسیار به واقعیت نزدیک بود. نگاهی 
به کارنامه کاری آقای کشاورز نشان می دهد ایشان با چه کارگردان های 
متنوعی کار کردند. از کیارستمی بگیرید تا ابراهیم گلستان . با نگاهی به 
نقش هایی که ایشــان در آثار مختلف ایفا کرده، متوجه می شویم دنیای 
شخصیت هایی که روی پرده ساخته شده اند، تا چه اندازه با هم متفاوت 
هســتند  و این نشــان از توانایی او در بازیگری داشت. اکنون برخی به 
بازیگــران توصیه می کنند بازی نکنید و زندگی کنید در حالی که آقای 
کشاورز می گفت باید بازی کنید ولی باورپذیر، چون باورپذیری نقش برای 

تماشاگر مهم است.
ایشــان در حوزه مردمداری هم انسان متواضعی بودند. به یاد دارم برای 
جشنواره ای در جوار ایشان به اصفهان، زادگاهشان رفتم. با برادرشان به 
محلــه و بازار قدیمی که روزگاری در آنجا رفت و آمد داشــتند، رفتیم. 
برخورد کسبه با آقای کشاورز چنان صمیمی بود که گویی اعضای یک 

خانواده اند. 
این رفتار دوستانه خیلی برایم جذاب بود، چون این احترام از اعماق 
دل بود، تعــارف نبود. به همین دلیل محمدعلی کشــاورز، جایگاه 
ارزشمندی در میان مردم داشــت. بسیار دوست داشتنی و بامحبت 
بود، شــوخ طبعی رندانه ای داشت که نشــأت گرفته از توجهش  به 

جوانب جزئی زندگی بود. 
شناخت خوبی از هنرهای تجسمی داشت، چون دخترش نقاش بود 
و می خواســت با تســلط مطالعاتی روی مکاتب نقاشی، به دخترش 
نزدیک تر شــود. حتی مطالعات اجتماعی باالیی هم داشت. در مدح 
مقام اســتادی ایشان همین بس که با منش و رفتارش به من روش 

زندگی کردن را می آموخت. 
به یاد ندارم آقای کشــاورز با کســی قهر باشــد یا از کســی چنان 
آزرده خاطر شود که نامش را به نیکی یاد نکند. مقام انسانی و ارزش 
انســان در نگاه ایشان بسیار متجلی بود. نکته جالب اینکه در سنین 
پیری هم مثل جوان ها زندگی می کرد، می گفت جوانی و جوانه زدن، 
میل به زندگی را در مــا زنده نگه می دارد. چنین به جوانب عرفانی 
زندگی توجه می کرد و زندگی برایش بســیار زیبا بود. خدا بیامرزد 

این نیکو مرد را.

 سیما و سینما/ زهره کهندل سال گذشته 
بود که محمدعلی کشــاورز در فقدان همنشین 
دیرینش جمشید مشــایخی گفت: »ما پنج نفر 
بودیم! پنج رفیق کــه در عرصه هنر همدیگر را 
جســتیم. عمر رفاقت هایمان از 60 سال گذشته 
بود. می دانید 6 دهه رفاقت یعنی چه؟ اما حاال سه 
نفر از این جمع کم شدند. با اینکه از این فراق ها 
قلبم به درد می آید، اما شوق دیدار آن ها در جهان 
دیگر آرامم می کند. انگار ما باید رفاقت را در سرای 
دیگر هم بیاموزیم«. حــاال از آن پنج یار دیرین، 
محمدعلی کشاورز هم به جمع دوستانش عزت اهلل 
انتظامی، داوود رشــیدی و جمشــید مشایخی 

پیوسته و تنها علی نصیریان مانده است.
نمی توان از سریال های پرخاطره تلویزیون یاد کرد 
و اسم محمدعلی کشــاورز را به  خاطر نیاورد؛ از 
»دایی جان ناپلئون« گرفته تا »سلطان و شبان«، 
»ســربداران«، »هزاردســتان«، »پدرســاالر« و 
بسیاری دیگر از سریال های ماندگاری که با بازی 
زنده یاد محمدعلی کشاورز روی صفحه جادویی 
تلویزیون های قدیمی نقش بستند و تا سال ها بعد 

تکرار و ماندگار شدند.
محمدعلی کشاورز  در حالی در سن ۹0 سالگی 
راهی سفر ابدی شــد که نقش های ماندگارش 
بر پرده ســینما، صحنه اجــرا و قاب تلویزیون، 
مهم ترین میراث ماندگارش محسوب می شود. 
هنرمندی که هم در ســینما خوش درخشید و 
هم در تلویزیون و توانســت آثار ماندگاری را از 
خود به جای بگذارد. درباره منش هنرپیشه ای 
که دیگــر تکــرار نمی شــود، با چنــد تن از 
پیشکســوتان عرصه بازیگری گفت و گو کردیم 

که می خوانید.

بازیگری برایش شوخی بردار نبود#
بازیگر  تقی پــور،  آتش 
تئاتر، سینما و تلویزیون، 
درباره زنده یاد کشــاورز 
برای  وقتــی  می گوید: 
نخســتین بــار در دهه 
40 به دانشکده هنرهای 
دراماتیک رفتم، ایشــان را مالقــات کردم و در 
تئاتر »حکومت زمــان خان« به کارگردانی آقای 
رکن الدین خسروی با ایشان همبازی بودم. ما این 
تئاتر را یک ماه روی صحنه بردیم که کار بسیار 
خوبی بود و اســتقبال زیادی از آن شــد. از آنجا 
رفتارهای محترمانه و روابط انسان دوستانه آقای 

کشاورز را به یاد دارم.
وی با بیان اینکه زنده یاد کشاورز، یک انسان آزاده 
و وارســته بود، خاطرنشان می کند: این خصلت 
آزادگــی را در نوع کارهایــی که انتخاب می کرد 
و نــوع برخوردش با اطرافیان می دیدیم. او آدمی 
بود که فراغ بال داشــت، حرفش را رک و راست 
می گفت و از گفتن مشکالت و حرف حق ترسی 
نداشت.   درس های زیادی از ایشان یاد گرفتم و 

شاگردی شان را کردم. 

این بازیگر اضافه می کند: نسل قدیمی بازیگران، 
خاک صحنه تئاتر خوردند و مســیر ترقی را به 
درستی طی کردند، ولی اکنون این طور نیست. 
این نسل در دوره خودشان تئاتر را رونق بخشیدند 
و حتی به صورت زنــده در تلویزیون، تئاتر اجرا 
می کردند. انضباط کاری برایشان اهمیت داشت 
و به موقع سر صحنه می آمدند. این نسل هنر را  
جدی می گرفتند و هنر برایشان امری حیاتی بود 
و برایشان شوخی بردار نبود که با آن تفریح کنند. 
بیان مشکالت و مسائل مردم در آثارشان برایشان 
اهمیت داشت و تأثیر هنر را عمیق می کردند، در 
حالی که این منش در نسل جدید بازیگران کمتر 

دیده می شود. 
نسل بازیگران قدیمی، فرهنگ و روش خاصی در 
این هنر داشتند، تمریناتشان جدی بود و همه چیز 
سر جای خودش بود و فرهنگ نظم در بازیگران 
آن دوره بیشــتر بود. ضمن اینکــه کار کردن با 
کارگردان های خوب و قوی موجب می شــد که 
تمــام اعضای گروه هم نگاهشــان به اثر هنری، 
متعالی شــود. آن زمان نسل جدی فیلم سازانی 

وجود داشتند که با نسل بازیگران امثال مرحوم 
کشاورز، به درک و زبان مشترکی در کار رسیده 

بودند، برای همین آثارشان ماندگار شده است. 
وی با بیان اینکه نســل بازیگران همدوره آقای 
کشــاورز، جایگاه و رســالت ویژه ای برای هنر و 
بازیگری قائل هســتند که کمتر دیده می شود، 
یادآور می شــود: امیدواریم جایشان خالی نماند. 
این ها در زمانی که تئاتر جدی بود، کار کردند و 
آدم های دلسوزی برای هنر ایران بودند که نسل 
بعدی خودشان را تربیت کردند و هیچ وقت تئاتر 

برایشان شوخی بردار نبود. 

هنر برایش اصالت داشت#
بازیگر  معصومی،  پروانه 
سینما و تلویزیون هم با 
بیان اینکه فقدان زنده یاد 
کشاورز، خسران بزرگی 
بــرای ســینمای ایران 
اســت، می گوید: ایشان 
انســان بسیار نیکی بودند و هیچ وقت حاشیه ای 

در اطرافشــان نشنیدم، هنرمندی بودند که هنر 
برایشان اصالت داشت.

وی یکی از دالیل ماندگاری نقش های کشــاورز 
را در باورپذیــری در ایفای آن نقش دانســته و 
می افزاید: گاهی فیلم هایــی می بینم که بازیگر 
زور می زنــد بازی کنــد، ولی آقای کشــاورز 
آن قــدر واقعی بازی می کرد که مخاطب آن را 
باور می کرد، بــه همین دلیل هنوز نقش حاج 
اسداهلل در ســریال »پدر ســاالر« در ذهن ها 

مانده است. 
وی بــا بیان اینکه حرفه بازیگری برای نســل 
جدید بازیگران چندان جدی نیســت، توضیح 
می دهد: ما نسل بازیگران قدیمی به حرفه مان 
احتــرام می گذاشــتیم و حرمــت بزرگ ترها 
را حفــظ می کردیــم، ولی اکنــون احترام به 
قدیمی ها و بزرگ ترها خیلی کم شــده است. 
به یــاد دارم زمانی که مــا کار می کردیم اگر 
بزرگ تری در کاری با ما هم بازی بود، به ایشان 
بسیار احترام می گذاشتیم ولی اکنون بازیگران 
جوان به سختی ســالم می کنند! در این نسل 

منش اســتاد، شــاگردی وجود نــدارد، چون 
استادی نداشــته اند که در محضرش شاگردی 
کنند. نســل بازیگران قدیمی یاد گرفتند که 
باید پله پله رشــد کنند و روابــط محترمانه را 
حفظ کنند. شــاید یکی از دالیــل ماندگاری 
نقش ها و بازی های هنرمندان قدیمی به خاطر 
همین منش و روش درستشــان در بازیگری 

بوده است. 

دنبال حاشیه نبود#
داریوش ارجمند، بازیگر 
ســینما و تلویزیــون با 
زنده یاد  یاد  نکوداشــت 
این  کشــاورز می گوید: 
هنرمند بــزرگ متعلق 
به نسلی است که منش 
خوبی در هنر داشــتند. این نســل از هنرمندان، 
آدم های نیکی بودند و آثارشــان نشــان می دهد 
بازیگری برایشــان جدی بوده و اگر چنین نبود، 

ماندگار نمی شدند. 
وی با اشاره به نســل قدیمی بازیگرانی همچون 
زنده یــاد مشــایخی، زنده یاد انتظامــی، زنده یاد 
رشیدی و زنده یاد کشاورز، می گوید: از این نسل 
طالیی فقط آقای نصیریان مانده است. این نسل 
از تئاتر شــروع کردند و  خــاک صحنه خوردند. 
تمام ارزش هایی که در هنرشــان دارند وام گرفته 
از روزگار هنرمندی شــان در صحنه تئاتر است، 
چون جنس کار در تئاتر با سینما و تلویزیون فرق 
می کند و تمام کسانی که بازیگری را با تئاتر شروع 

کردند، در سینما ماندگار شدند. 
ارجمند با بیان اینکه سریال هایی که آقای کشاورز 
بــازی می کــرد در ذهن بســیاری از مخاطبان 
تلویزیون ماندگار شده است، خاطرنشان می کند: 
این نســل طالیی بازیگری در روزگار خوشی به 
نقش های ماندگارشان رسیدند. همه این بزرگواران 
بــا زنده یاد علی حاتمی کار کردند و هنرپیشــه 
فیلم هــای این کارگردان بزرگ ســینمای ایران 
بودند. علی حاتمی، فیلم سازی تکرارنشدنی بود و 
هنوز جانشینی ندارد. این نسل با چنین فیلم سازی 

کار کردند که آثارشان را ماندگار کرد. 
وی ادامــه می دهــد: چنــدی پیــش فیلــم 
»کمال الملک« را می دیــدم و بازی های تمام 
بازیگــران در این اثر، درخشــان بود. به نظرم 
یکــی از دالیل مهم این بازی های درخشــان، 
کارگردانی علی حاتمی بود. در واقع شکوفایی 
هنری ایــن بازیگران به خاطر بــازی در آثار 
زنده یــاد حاتمی بــود کــه نقش آفرینی های 
مانــدگار و فوق العــاده ای را از ایــن بازیگران 
گرفت. این فیلمساز، مرد یگانه ای در سینمای 

ایران بود که دیگر تکرار نشد. 
وی یادآور می شــود: نســل جوان سینما باید 
ببیند که نســل گذشــته چه کردند. نســل 
گذشته، عاشــق بودند، دنبال هنر بودند و نه 

دنبال حاشیه هنر.

ه 
خان

ما 
سین

ح/ 
طر

زنده یاد محمدعلی کشاورز و نقش های رنگارنگی که ماندگار شد

خشِن دوست داشتنی 
سیما و سینما: در میان نقش های رنگارنگ و خاطره سازی 
که زنده یاد محمدعلی کشاورز در گنجینه خاطرات مخاطبان 
به یادگار گذاشته است، چند نقش او درخشش و ماندگاری 
بیشتری دارند. شخصیت هایی که پنج دهه است مخاطبان 
ســینما و تلویزیون با آن خاطره دارند. در ادامه نگاهی به 6 

نقش ماندگار در کارنامه این استاد می اندازیم. 

»دایی جان سرهنگ«؛ درخشش در کنار ناپلئون!#
شــاید بتوان ســریال »دایی جان ناپلئون« ناصر تقوایی را 
مهم ترین اثری دانست که کشاورز در سال های دهه ۵0 و پس 
از بازی در فیلم رگبار، بازی کرد. او در این مجموعه تلویزیونی 
ایفاگر نقش »دایی جان سرهنگ« برادر دایی جان ناپلئون بود. 
شخصیتی ترسو و وابسته به برادر بزرگ تر که درجه واقعی او 
سرگرد بازنشسته ارتش است ، اما در یک میهمانی به حکم 
ضمنی دایی جان که او را »داداش سرهنگ« صدا کرد، همه 

به مرور عادت کردند او را آقای سرهنگ بنامند.

»اتابک اعظم«؛ محتشم ریاکار و قدرت طلب!#
کشاورز در »کمال الملک« علی حاتمی) ۱۳6۲( اتابک اعظم را 
با خصلت هایی همچون اشرافیت در رفتار و گفتار، تزویر، ریا، 
قدرت طلبی و مال دوســتی برای همیشه ماندگار کرد. اتابک 
اعظم به فردی تبدیل می شــود که بازی سیاسی را به  خوبی 
بلد اســت و هنگامی  که با پرخاش به شاه و درباریان در پی 
نجات کمال الملک از اتهام دزدی است، بیشتر به فکر صعود 

خود از نردبان قدرت است.
اتابک اعظم در ســال های انتهایی صدارتش عزم مسافرت به 
مکه را می کند و موقعی که مظفرالدین شــاه از او می پرسد از 
کدام مسیر می رود، به روسیه اشاره می کند و پاسخ شاه که »از 

این راه به خدا نمی رسی، حاجی« او را مکدر می کند.

»خوابگزار اعظم « طناز و با مالحت #
کشاورز این ویژگی ها را در نقش خوابگزار اعظم سریال »سلطان 
و شبان« نیز این بار با مالحت و سادگی بیشتری ارائه می کند. 
نقشــی که برخالف اغلب آثار تاریخی که در آن بازی داشته 
بدون حضور صداپیشه و با صدای خودش در ذهن بینندگان 
جاودانه شده است. بازی در این دو اثر توانایی کشاورز در ایفای 

نقش های محتشم، اشرافی و قدرت طلب را به رخ می کشد.
در »ناصرالدین شاه آکتور ســینما« و »دلشدگان« که اولی 
ساخته محسن مخملباف و دومی  به کارگردانی علی حاتمی 
در ســال ۱۳۷0 ساخته شدند، کشاورز بار دیگر نقش چنین 
شخصیت هایی را با قدرت و بدون بازی و حرکات اضافه ارائه 
داد. به  ویژه اینکه در فیلم نخست اندکی طنز را نیز در بازی 

خود به شخصیت افزود.

»شعبون استخوانی«؛ خونریز وهم انگیز!#
در مجموعــه ماندگار »هزاردســتان« محمدعلی کشــاورز 

شــخصیت به غایــت ســخت )از حیث شــیوه بــازی و 
شخصیت پردازی( و به ظاهر ساده اما پیچیده را بازی می کند. 
او باید آینه تمام نمایی از پلشــتی، بی آرمان بودن، قلدرمآبی، 
جهالت و سنگدلی را در شخصیت شعبون استخوانی منعکس 
می کرد. شــخصیتی که خود نیز همچون ســایرین، قربانی 

توطئه های هزاردستان می شود و فرجامی شوم می یابد.
شعبون، آدمی  پیچیده از آب درآمده است که همه جا هست 
و هر کاری می کند. از کشتن حیوانات چهارپا تا نقشی که در 
ترور های سیاســی دارد و به  هم زدن میتینگ ها و تظاهرات. 
چهره پردازی شــعبون در جاهایی که به گذشته می رویم به 
همراه نگاه نافذ زنده یاد کشاورز که گویی با سوءظن به همه 
نگاه می کند و سروشکل به هم ریخته شعبون و سپس بعد از 
پوشیدن لباس جدید و خندیدن هایش به پرسش های مفتش 
تأمینات به جای پاسخ دادن به وی، همچنان موجب می شود 
این نقش به عنوان یکی از شــاه نقش های او در ذهن ها جای 

بگیرد.
کشاورز در »هزاردســتان« انرژی فوق العاده ای برای انعکاس 
درست سبعیت و زشتی سیرت و صورت شعبون از خود نشان 
می دهد. اوج این خشــونت و پلشتی را می توان در سکانس 

درگیری او و مشتریان میخانه اسحاق یهودی دید.
این هنرمند پیشکسوت در گفت وگویی که ۱0 سال پیش با 
روزنامه »جام جم« داشت، درباره سختی های نقش »شعبان 

بی مخ« گفته بود:»چیزی نزدیک به یک ماه فقط در مورد این 
شخصیت مطالعه کردم، مسافرت رفتم، به برخی محله های 
جنوب شــهر می رفتم و با آدم هــای آنجا صحبت می کردم، 
به نحوه بیانشــان دقت می کردم و حرکاتشــان را به ذهنم 
می سپردم. همه این ها بعدها در حین کار بسیار کمکم کردند 

و توانستم در قالب این نقش فرو بروم«.

»محمدابراهیم«؛ خشِن دوست داشتنی »مادر«#
بــازی در مــادر )۱۳6۸( در نقش محمد ابراهیــم به همراه 
دیالوگ های نابی که حاتمی  برای این شــخصیت نوشــته و 
نوع پوشــش و موهای فر شــده و دندان های طال و خنده ها 
و خشــم محمدابراهیم به عنوان خان داداش و نوع سیگار بر 
لب گذاشــتنش و راه رفتن های توأم با لنگر انداختن و البته 
به  عالوه دوبله منوچهر اسماعیلی، بیش از پیش موجب شد 
تا یقین حاصل کنیم که کشاورز بازیگری است که جلوه های 
بصری اگرچه در کامیابی هایش مؤثر بوده اند، اما این بازی او و 
انعطاف عجیبی که در اجرای نقش های مختلفی داشته است، 
بیــش از پیش نام و چهره او را برای عالقه مندان بازی هایش 

پررنگ کرده است.

»اسداهلل  خان«؛ مستبد دلسوز!#
پدرســاالر )۱۳۷۳( ســاخته مرحوم اکبر خواجویــی بار دیگر 

توانست نام او را بر ســر زبان ها بیندازد. این مجموعه با حضور 
چند چهره سینمایی و تلویزیونی سرشناس به یکی از آثار موفق 
کشاورز بدل شد و هنوز هم برخی به این نقش اشاره می کنند. 
شخصیت »اســداهلل خان« با بازی کشاورز به پدری بدل شد که 
هم خانواده اش را دوست دارد و هم تحمل مخالفت آنان را ندارد.

در اینجا نیز کشــاورز با اســتفاده از نگاهی نافذ و مکث ها 
و جوش وخروشــی که هنگام شــنیدن مخالفت فرزندان با 
خودش نشان می دهد، توانســته شخصیتی باور پذیر به این 
نقش بدهــد. مخاطب هم از دخالت هــا و زیاده خواهی  های 
اســداهلل خان رنجور می شود و هم دلسوزی این پدر مهربان 

برایش جذابیت دارد.
شــاید یکی از ویژگی های مهم بازی کشاورز در نقش »اسداهلل 
خان« تسلط او در پیاده کردن همین دو خصلت متفاوت است. او 
با تکیه بر حالت چهره و حرکات خود و سرعت بیان دیالوگ هایی 
که با دوبله احمد رســول زاده تکمیل شد، گاه چهره ای پرمهر و 
دل انگیــز به خود می گرفت و گاه به گلوله ای از آتش و خشــم 

تبدیل می شد.
اوج این خشم ناشی از اقتدار زخم خورده را می توان در سکانس 
معروف و تأثیرگذار به هم خوردن میهمانی  آشتی کنان دید. جایی 
که او با خشونتی جنون آمیز روی بشقاب های چیده شده در سفره 
پا می کوبــد و از اینکه فرزندان، عروس و دامادهایش هر یک به 

بهانه ای او را ترک کرده اند، به  شدت عصبانی بود.

سینما

درباره استاد محمدعلی کشاورز که دیگر تکرار نمی شود

اصالت داشت

یادداشت

جهانگیر الماسی، بازیگر سینما و تلویزیون
annotation@qudsonline.ir

حمید جبلی خطاب به کشاورز: 
خالصه که کار خوبی نکردی!

سیما و سینما: حمید جبلی، بازیگر پیشکسوتی که در چند اثر ماندگار 
مانند فیلم »مادر« همبازی زنده یاد محمدعلی کشاورز بود،  در یادداشتی 
خطاب به همبازی قدیمی اش از رفتن او نوشت. او که خیلی اهل گفت و 
گو نیست و به ویژه دستش چندان به نوشتن یادداشت های یادبود برای 
همکارانــش نمی رود، ولی این بار بــرای نگارش مطلبی یا خاطره ای از 
محمدعلی کشاورز با او، طرح موضوع شد، دست به قلم شد و در پاسخ 

به درخواست ما یادداشتی برای این هنرمند نوشت.
این هنرمند با یادآوری بازی های مشــترکی که با محمدعلی کشاورز 
داشته، در یادداشت خود که آن را در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است:

»محمدعلی خان ُمردن هم دل خوش می خواهد.
استاد کشــاورز حداقل می گذاشــتی این ویروس عالم سوز تمام شود. 
حداقل می توانستیم به آن دنیا بدرقه ات کنیم. چرا این قدر مظلوم و تنها؟ 
کاش می شــد همه با هم گریه کنیم. نه برای تو که حتماً جای بهتری 
می روی، برای خودمان که رفیقی و اســتادی را از دست دادیم. خالصه 

که کار خوبی نکردی.
»مردی که موش شد« را یادت هست؟ چقدر با هم می خندیدیم. مرحوم 
احمد بهبهانیـ  نویسنده فیلم نامهـ  می گفت اگر شما نبودید، این قصه 
درنمی آمد. فیلم »مادر« که جای خودش را داشــت. وقتی مرا به خانه 
راه نمی دادی، مرحومه چهــره آزاد چقدر می خندید و می گفت پس از 
فیلم برداری همدیگر را ماچ کنید و مرحوم علی حاتمی به ما می خندید 

که همدیگر را در آغوش می کشیم.
فیلم »دلشدگان« که بماند، همه با هم پر از خاطره برگشتیم. در » یک 
مرد یک خرس« چه شوخی هایی که با خرس نمی کردیم. مرحومه نادره، 
مرحوم گرمسیری و االن باید بگویم مرحوم محمدعلی کشاورز! باشد که 
روزی در آن دنیا همه با هم گروهی درست کنیم و همه دور هم باشیم.

به امید دیدار«. محمدعلی کشــاورز ۲۵ خرداد ماه  در سن ۹0سالگی 
درگذشت و امروز ۲۷ خرداد ماه به خاک سپرده می شود.
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