
مسئوالن جشنواره پاسخ دهند
به تازگی مصاحبه ای از بهروز افخمی 
که  شده  منتشر  مجازی  فضای  در 
انتقادهای زیادی را به دنبال داشته 
مصاحبه  ایـــن  در  افــخــمــی  اســـت. 
سینماها  مـــدارس،  شــدن  بسته  از 
و تــئــاتــرهــا و رعــایــت پــروتــکــل هــای 
بهداشتی انتقاد می کند! کاربری در 
می کنم.  افخمی  برای  دعا  است: »یک  نوشته  توییتر  در  این باره 
امیدوارم هیچ وقت گوشه بیمارستان کاسه چه کنم چه کنم برای 
عزیزان کرونایی ات به دست نگیری و هیچ وقت دچار مصیبت ننه 
و مسئوالن  »دبیر  است:  نوشته  دیگری هم  کاربر  نشوی«.  علی 
دادن  اجــازه  بــدن چــرا  توضیح  باید  فجر  فیلم  بــرگــزاری جشنواره 
بهروز افخمی بدون ماسک وارد کاخ جشنواره بشه و علیه تمام 

پروتکل های بهداشتی مصاحبه کنه«.

مرد باغیرت نسل گذشته
پــس از درگــذشــت علی انــصــاریــان، 
ــاره او در فضای  محتوای زیــادی درب
مجازی تولید شد و کاربران به شیوه 
تسلیت  را  او  درگــذشــت  خــودشــان 
همه  از  بیش  که  امــا چیزی  گفتند 
توجه کاربران را جلب کرد، پستی بود 
که انصاریان در فروردین ماه امسال 
اشتراک  به  اینستاگرام  در  به ســردار سلیمانی  ارادتــش  زمینه  در 
گذاشته بود. انصاریان در این پست که این روزها در میان کاربران 
دست به دست می شود، نوشته است: »سالم. تولدتون مبارک مرد 
با غيرت نسل گذشته، مرد دوس داشتنی. نمی شه دوست نداشت 

سردار قاسم سليمانی رو«.

بر مبنای کدام قانون؟
ــرا در  یــکــی از قــوانــیــن در حـــال اجـ
احراز حضانت  کشور،  فرودگاه های 
ــانـــونـــی تــوســط  ــر ســــن قـ ــ ــراد زیـ ــ ــ افـ

همراهان است. 
ــره پـــیـــرانـــی، هــمــســر شــهــیــد  ــهـ شـ
ــا انــتــقــاد  ــژاد بـ ــی نـ ــایـ داریــــــوش رضـ
در  قـــانـــون  ایــــن  اجــــــرای  روش  از 
کارت  گرفتن  برای  کردم  مراجعه  کانتر  نوشت:»به  اینستاگرامش 
پرواز. خانم متصدی گفت باید نسبت و حضانت شما با دخترتان 
توسط مأمور تأیید شود. گفتم من بچه را به دنیا آورده ام، بزرگ 
کرده ام، مأمور شما باید تأیید کند بچه من هست یا خیر؟ مأمور 
آمد. گفتم بر مبنای کدام ماده قانون این تأیید باید انجام شود؟ 
بلد نبود. گفتم: شما وقتی بر مبنای قانونی من را معطل می کنید 
باید قانون را هم از بر باشید. امیدوارم شرکت هواپیمایی کشوری 
و نیز کسانی که این قانون جدید را وضع کرده اند به ابهام من در 

این مورد پاسخ دهند«.

ــت زاده  اوایـــــل می شد  ــ ــرب ــ  مــحــمــد ت
هشتگ »واکسن بخرید« را گذاشت به 
حساب فوران احساسات عمومی، اما 
حاال سخت است آن را سوءاستفاده از 
درگذشت دو فوتبالیست تازه درگذشته 
کشورمان ندانیم. اصالً مطالبه واکسن 
از سوی مــردم، حق طبیعی آن هاست 
به  تبدیل  مطالبه  ایــن  که  زمانی  ولــی 
یک جریان هدفدار برای ایجاد دوقطبی 
این  در  و  مــی شــود  حاکمیت  و  ملت 
مسیر دســت بــه انــکــار هــر نــوع داده 
علمی و آمار رسمی می زند، هیچ جوره 
مطالبه  یک  عنوان  به  آن  از  نمی  توان 

مردمی یاد کرد. 

#واکسن_بخرید»
مدت ها  از  بخرید«  »واکسن  هشتگ 
پیش از این حواشی در فضای مجازی 
داغ شــده بــود امــا پــس از درگــذشــت 
مرحوم میناوند، به صفحه سلبریتی ها 
هم راه پیدا کرد. چند روز بعد، زمانی 
با  را  کاممان  دیگر  که رسانه ها یک بار 
انصاریان  علی  درگذشت  انتشار خبر 
تلخ کردند، این هشتگ تبدیل به ترند 

توییتر و اینستاگرام شد.
بسیاری  مانند  هم  #واکسن_بخرید 
از جریان های مجازی، بسیاری از اهالی 
با  ناخواسته  را  اجتماعی  شبکه های 

خودش همراه کرد.

فقط تصور کنید»
نخستین  از  یــکــی  ــار  ــــشــ اف مــهــنــاز 
مــوج جدید  با  که  بــود  سلبریتی هایی 
بازیگر در  هــمــراه شــد. خانم  مــجــازی 
صفحه توییترش نوشته بود:»بر طبل 
شادی بکوبید که نه دعای مادر گرفت و 
نه دعای دیگران! بر طبل شادی بکوبید 
شماهایی که واکسن را سیاسی کردید. 
شماها مسئول مرگ همه مردم هستید. 
برای مردم مظلوم ایران، خانواده هامون و 
برای همه که بین شما ها گیر افتادن و 

یکی یکی می میرن خشمگینم«.
وزیـــر  مـــشـــاور  زاده،  وهــــاب  عــلــیــرضــا 
توییت  به  واکنش  در  البته  بهداشت 
ــت:»از حـــدود ۸  ــوشـ مــهــنــاز افــشــار، نـ
یک  تقریباً  جهان  جمعیت  میلیارد 
ــد واکــســن کــرونــا تــزریــق کــردنــد.   درصـ
ــافــت  دری دُز  تـــک  هـــم  ــا  ــ آن ه بیشتر 

کردند که عمالً ایمنی ایجاد نمی کند و 
نمی تواند از مرگ کسی جلوگیری کند! 
سؤال اینکه چرا هیچ کدام از لیدرهای 
ــا و  اروپـ مظلوم واکــســن بخرید کــه در 
واکسن  امـــروز  تــا  افتادند  گیر  آمریکا 

نزدند؟!«
ــکــی دیـــگـــر از تــویــیــت هــای فــضــای  ی
مجازی که حاشیه های زیادی را ایجاد 
کـــرده بـــود، توییت ســیــاوش فــالح پــور 
از  خاورمیانه  در  بود:»واکسیناسیون 
مرز ۱۰ میلیون دز عبور کرد. اسرائیل 5 
میلیون دز، امارات 3 میلیون و 4۰۰ هزار 

دز و ترکیه 2 میلیون و 2۰۰ هزار دز«. 
پوریا آسترکی، کارشناس ارتباطات هم 
در واکنش به این توییت جنجال برانگیز 
گسترده  واکسیناسیون  نوشت:»علت 
در امارات و ترکیه، دسترسی به واکسن 
چینی اســـت. علت دســتــرســی آن هــا 
در  آن هــا  واکسن چینی، مشارکت  به 
آزمایش واکسن و تست واکسن چینی 
اولویت  حــاال  و  اســت  مردمشان  روی 
ایــران  کنید  تصور  شما  دارنـــد.  خرید 
مــردم  روی  چینی  واکــســن  تست  در 
خــود شما  واکنش  مــی کــرد.  مشارکت 

چی بود؟«

شهید واکسن!»
پرحاشیه ترین جنجال دربــاره هشتگ 
»واکسن بخرید« را اما کتایون ریاحی 
راه انداخت. او با انتشار تصویری از علی 
انصاریان با عنوان »شهید واکسن« در 
اینستاگرامش نوشت:»این مردم چقدر 
دلشان معجزه می خواست و این مردم 
چقدر دست به آسمانت بلند کردند و 

دعا کردند. معجزه واکسن بود«.

انتقادها  کوتاهی،  زمــان  مــدت  از  پس 
از خانم بازیگر به قدری باال گرفت که 
کامنت های صفحه اش  او مجبور شد 
اما  مــجــازی  فضای  کــاربــران  ببندد.  را 
از جشن  تــصــاویــر متعدد  انــتــشــار  بــا 
تولد کتایون ریحانی که هفته گذشته 
بدون رعایت پروتکل های بهداشتی در 
یکی از مجلل ترین هتل های شهر یزد 
بــرگــزار شــده بــود، حسابی او را سنگ 
فعال  حیدری،  پریسا  کردند.  یخ  روی 
رسانه ای درباره واکنش کتایون ریاحی 
به درگذشت علی انصاریان، در توییتر 
بماند  ریــاحــی  کتایون  نــوشــت:»خــانــم 
که حرمت کسی که فوت کرده رو نگه 
نداشتی کاش حداقل می ذاشتی چند 
روز از خبر برگزاریِ بدون رعایِت پروتکلِ 
مراسم تولدت می گذشت بعد هشتگ 

شهید واکسن می زدی«.

در حد اسکار بود! »
سحر زکــریــا هــم کــه به تازگی بــه دلیل 
کنار  زمینه  در  حــاشــیــه ســازی هــایــش 
و  تلویزیون  فضای  از  شــدن  گذاشته 
سینما، نامش را سر زبان ها انداخته، با 
انتشار الیوی در صفحه اینستاگرامش، 
ــب بـــه ایــن  واکــنــشــی عــجــیــب و غــری

موضوع داشت. 
ــو  الیـ در  ــان  ــهــ ــ ــاگ ــ ن ــر  ــگــ ــ ــازی ــ ب ــم  ــ ــان خــ
اینستاگرامش شروع به اشک ریختن 
کـــرد و بـــا فـــریـــادهـــای پـــی در پـــی، از 
مسئوالن خواست با هر شرایطی برای 
خارجی  واکــســن  مــردم  و  سلبریتی ها 

تهیه کنند!
زکـــریـــا بـــا وجـــــود فــــوت بـــســـیـــاری از 
سلبریتی های سراسر جهان بر اثر کرونا، 

مدعی شد هیچ ورزشکار یا هنرمندی 
در کــشــورهــای دیــگــر جـــان خـــود را از 
دست نداده  است. او همچنین با وجود 
مرگ و میر و ابتالی باال در کشورهای 
سازنده واکسن کرونا و اثربخشی مثبت 
هر  زد  فــریــاد  واکسن ها  ایــن  نداشتن 

واکسنی هست بخرید و به ما بزنید!
ایـــن الیـــو جــنــجــالــی امـــا مــوجــب شد 
او  نام  هشتگ  مجازی  فضای  کاربران 
را در توییتر داغ کنند. یکی از کاربران 
زکریا  نوشته اســت: »خانم  درایــن بــاره 
ــازی نمی کنه  بـ نــشــون داد اگـــه خـــوب 
مشکل کارگردان هاست وگرنه اینکه ما 

دیدیم تو الیو در حد اسکار بود«. 
کـــاربـــر دیـــگـــری هـــم نــوشــتــه اســـت: 
»خانم زکریا کاش ناله هاتو خرج مردم 
مـــی کـــردی. ای کــــاش نــشــون مـــی دادی 
مردم برات مهم تر از خودتن. شما که از 
سلبریتی های اون طرف صحبت می کنی 
کاش بدونی اون طرف سلبریتی ها پشت 
بــرای  جایگاهشون  از  و  هستن  مــردم 

گرفتن حق مردم استفاده می کنند«.

چرا ما در اولویت نیستیم»
معتبر،  واکسن  تأمین  می دانیم  همه 
مطمئن و اثربخش تا زمان تولید واکسن 
ایرانی کرونا، از وظایف وزارت بهداشت 
تا کنون تالشش  این وزارتخانه  است. 
بر  و  داده  انجام  را  واکسن  تهیه  بــرای 
اساس آخرین اخبار، نخستین محموله 
واکــســن  روســی درحـــال ورود بــه ایــران 
است. با وجود این برخی از سلبریتی ها 
و جریان های خاص مجازی، تالش دارند 
درگذشت  از  سیاسی  سوءاستفاده  با 
چهره هایی مانند مهرداد میناوند و علی 
انصاریان، از آب گل آلود ماهی بگیرند و 
به مردم القا کنند تمام مردم دنیا به جز 
ایرانی ها در حال دریافت واکسن کرونا 

هستند! 
در پایان توییت یکی از کاربران فضای 
مجازی دراین باره را می خوانید:»در غرب 
ده ها بازیگر معروف در آمریکا میلیون ها 
دالر از درآمدشان  را برای درمان بیماران 
کــرونــایــی و یــا ساخت واکــســن هزینه 
کرده اند اما سلبریتی های ایرانی نه تنها 
کاسبی  کنار  در  کــه  برنداشته  قدمی 
کردن از داروهای تقلبی کرونا، می گویند 

چرا ما در اولویت واکسن نیستیم!«

دهاِن درندشت
ایــوانِ درندشت نشسته ایم، زیر سقف آسمان.  روی  رقیه توسلی: 
همه ماسک بسته ایم. بعدِ یک سال آمدم خدمتشان. آدرس خانه 
کم کمک داشت فراموشم می شد. اولتیماتوم می دهم و جدی و مُصر 
می گویم پذیرایی، بی پذیرایی. همین که یک نظر ببینمتان رفته ام خاله 
جان... که البته یک نظر مبدل می شود به یک ساعت. یک ساعتی 
که »ســارا« و دخترعمه اش زحمت فــراوان می کشند دست کمی از 
کوالک و بهمن و سیل و سونامی نداشته باشد... به مدد زبانشان... 

جمله هایشان... جمالت گدازنده و کشنده شان.
نه مالحظه صاحبخانگی در کار است، نه آداب میهمان بودن و نه 
احترام بزرگ تر و نه روز زن. تا به خودمان بیاییم کار از ارّه و تیشه 

می گذرد و دلخوری باال می گیرد.
باورم نمی شود مرافعه شان با تیکه انداختن ساده ای، آغاز شود و الو 
بگیرد و برسد به توهین مستقیم. با بی نزاکتی پیش پاافتاده ای مثل 
این جمله که: عزیزم! یعنی هنوز نمی دونی دو تا ماسک زدن فایده 

نداره، قربونت؟

تیرهای پرتابی:
 ۱۰۰ از  ویـــروس  می سپریم  نکن!  تــرس سکته  از  وقــت  یــه  - شما 

فرسخی ات رد نشه، جانم.
+ نه، مثل تو خوبه که هنوز خودتی و کرونام نتونست یه ذره عوضت 
کنه. میری پیش فالنی و بهمانی، چُغلی. بعد یه طوری میگی فدات 

شم که انگار طرفت گاگوله.
- آخخخییی. خب بگو حسودیت شده. بیا سوئیچُ بردار یه چرخی 

بزن، عقده ات بخوابه.
بنزسوار شدی  گرفتی،  با هم  رو  و مهریه  نکردی طالق  + شاهکار 

که... کردی؟
- من نمی دونم تو چرا شوهر نمی کنی؟ 

+ می تونم بپرسم االن بچه ات کجاست مامی نمونه؟ 
خُردوخمیر از میدان جنگ برمی  گردیم. از دست سارا عصبانی ام. 
از دست خاله زاده ای که زبانش مار دارد و می تواند در طرفه العینی 
میهمانی را به خاک و خون بکشاند. اما چه می شود کرد که روز زن 
است... روز تمام زنان؛ حتی او که نمی خواهد زبانِ مهربان و ُشسته 
رُفته ای داشته باشد؛ روز بانوان مبادی آداب و آنان که برای انصاف، 
پشیزی ارزش قائل نیستند؛ روز دختران مجرد؛ روز بیوه گان زخمی و 
تنها؛ روز زنان سرپرست خانوار؛ روز قربانیان اسیدپاشی و دخترکانی 
که مدرسه نمی روند و سرچهارراه گل و دستمال کاغذی می فروشند.
پی نوشت: »روزانه دست کم ۶ هزار فکر در جمجمه ما تردد می کنند. 
اگر قرار بود شکل آدم ها متناسب با افکار روزانه شان ترسیم شود ما 
به هیوال بدل می شدیم. فکرهای منفی مثل الیه چربی روی سرمان 

ماسیده می شد و هر روز بر حجم آن ها افزوده می گشت.
تصور کنید روزی ۶ هــزار فکر روی صــورت ما بماسد، در ماه ۱۸۰ 
هزار فکر می شود و پس از یک سال، صورت بتنی ما آن قدر سنگین 
می شود که نمی توانیم آن را جابه جا کنیم. جالب اینکه فکرها با هم 
مرتبط هستند. وقتی ما منفی فکر می کنیم باقی فکرها نیز مرتبط با 

آن ها منفی خواهند بود«.
سنجاق: بی نزاکتیِ پیش پاافتاده نداریم. »آقاجان« همیشه می گفت 

هر جسارت و گستاخی ای، کوه است.

 مجازآباد

ورود پرسپولیس به جمع مدعیان و زنگ خطر برای رحمتی ورود پرسپولیس به جمع مدعیان و زنگ خطر برای رحمتی 

تمدید صدرنشینی استقاللتمدید صدرنشینی استقالل
 با یک پیروزی اقتصادی با یک پیروزی اقتصادی
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گفت وگو با »علی قلم سیاه« به انگیزه نمایش عکس های انقالبی او در فرهنگستان هنر 

نوشتن با دوربین برای بزرگ ترین انقالب قرن

توهم زدگان 
ــه آن هـــایـــی کــه پیش  بـــرای پــاســخ ب
گاه  و هنوز هم  ایــن مدعی شــده  از 
و بــیــگــاه مــدعــی انــد کــه آمــریــکــا در 
سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقالب 
از زمین  نقش داشــت، الزم نیست 
تراشید.  مـــدرک  و  دلــیــل  آســمــان  و 
فقط چند دقیقه وقت الزم دارید تا 

نگاهی به رخدادهای روز ۱۸ بهمن، یعنی چند روز مانده به پیروزی 
این روز، وزارت خارجه آمریکا خیلی رسمی  بیندازید. در  انقالب 
و جدی اعــالم کــرد: »ایــاالت متحده همچنان دولــت بختیار را به 
رسمیت می شناسد«. این یعنی نه دولت موقت و معرفی شده از 
سوی امام)ره( یعنی رهبر انقالب اسالمی را قبول دارد و نه ماهیت 

انقالب را. 
جالب است که در همین روز، شاه هم توهم می زند و در مصاحبه 
مفصل با مطبوعات اروپایی می گوید: »من پادشاه ایران و فرمانده کل 

قوای نظامی ایران هستم«!
به مهدی  نامه ای  در  بهمن 57  روز ۱۸  وزارت خارجه هم  کارکنان 
بازرگان، نخست وزیر دولت موقت اعالم کردند: »اردشیر زاهدی 
باقی  واشنگتن  در  ایــران  در سفارت  پست غصبی خود  در  هنوز 
است و ۱2 دیپلمات مخالف خود را اخراج کرده و قفل گاوصندوق 
رمزدار سفارت را نیز شکسته و اسناد آن را برده و بودجه سفارت را 
به حساب شخصی خود واریز کرده است«. البته به جز محمدرضا 
پهلوی و وزارت خارجه آمریکا، دیگرانی که حوادث مهم این روز را 
رقم زدند، تقریباً فهمیده  بودند کار رژیم طاغوت تمام شده. یک 
نمونه اش اردشیر زاهدی که اگرچه حاضر نیست از سفارت کنار 

برود اما پول ها را پیشاپیش به غارت برده است. 
کرد  پیشنهاد  هم  رئیس جمهور مصر  انــورســادات،  طــرف،  آن  از 
تحویل  ایــران  به  آمریکا  از سوی  به تازگی  که   ۱4 اف  جنگنده های 
شده، به مصر انتقال داده شود! این در حالی است که در ایران، 
نخست وزیر دولت موقت تالش دارد بختیار و ارتشبد قره باغی 
را به استعفا و پذیرش پیروزی انقالب و قطعی شدن سقوط رژیم 

شاهنشاهی راضی کند.
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اتفاق ترسناک برای رحمتی 

 هجوم پولدارهای لیگ 
به دروازه های شهرخودرو 

کفاشیان: انتخاب سرمربی تیم ملی سخت ترین کار ممکن است 

 من بودم ویلموتس را 
برکنار نمی کردم 

گزارش خبرنگار قدس از مراسم خاکسپاری علی انصاریان 

کریمی و مهدوی کیا: خدا کمک 
کند این داغ را تحمل کنیم 

نگاهی به سوء استفاده سلبریتی ها از درگذشت مهرداد میناوند و علی انصاریان

کاسبی  با #واکسن_بخرید
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هفته چهاردهم لیگ برتر با پیروزی پرسپولیس، 
های  آبــی  تا  رسید  پایان  به  استقالل  و  سپاهان 
پایتخت همچنان در صدر جدول رده بندی باقی 
از  آستانه  در  استقالل  هـــواداران  بمانند،هرچند 
دست دادن این موقعیت بودند، اما گل دیرهنگام 
اسماعیلی این تیم را در صدر جدول نگه داشت.

صبر پرشورها لبریز شد#
پنجشنبه در تبریز پرسپولیس با لباس مشکلی 
موفق شد کــاری کند کارستان و تراکتور را یک بر 
صفر شکست دهد. این بازی که در تبریز برگزار 
بــرای  هــم  بیشتری  گــل هــای  می توانست  می شد 
شاگردان یحیی داشته باشد که درخشش بی چون 
و چرای اخباری مانع از آن شد که شاهد بازی پرگلی 
باشیم. تک گل این بازی را سیدجالل حسینی در 
نیمه دوم به ثمر رساند و نعمتی ، امیری، نوراللهی و 
مهدی خانی به نوبت فرصت های صددرصدی را به 
هدر دادند تا تراکتور کیسه گل نشود. این شکست 
باعث شد که پرشورها بعد از مدت ها خون جگر 
و  باشگاه  مالک  ــوزی،  ــ زن علیه  ــوردن ســرانــجــام  خـ
شعار  تیم  سرمربی  و  کاپیتان  شجاعی،  مسعود 
دهند. پرسپولیس با سه امتیاز تبریز خودش را در 

جدول باال کشید و 21 امتیازی شد.

زنگ خطر برای رحمتی#
همزمان با این بازی شهرخودرو در مشهد اسیر 
مسی های کرمان شد و با یک گل در خانه مغلوب 
شد. این شکست زنگ خطری برای رحمتی بود که 
تیمش با مشکالت مالکیتی و مالی رو به  رو است. 
آن ها کم کم به انتهای جدول نزدیک می شوند اگر 

فکری به حال تمرکز تیمی شان نکنند.

سپاهان برنده دربی نصف جهان#
دیــروز و در روز دربی ها ابتدا در جنوب صنعت 
نفت آبــادان میزبان فــوالد خوزستان بود که این 

بازی با تساوی یک - یک به اتمام رسید.
ــادان و موسی  آب بــرای نفت  رضا خالقی فر )۶۵( 

بازی  کردند.این  گلزنی  فوالد  برای   )۷۳( کولیبالی 
البته بعد از گل صنعت نفت برای دقایقی پرتنش 
را آفساید  ابتدا گل خالقی فر  شد. داور مسابقه 
اعالم کرد اما سپس در تصمیم خود تجدیدنظر 
کــرد و در میان اعــتــراض فــوالدی هــا، رأی بــه گل 
نفتی ها داد.نفت آبادان که برای حضور موقت در 
نیاز داشت  بازی  این  امتیاز  صدر جدول به سه 
نتوانست از سد شاگردان جواد نکونام عبور کند 
تا با توجه به برد سپاهان، با 2۳ امتیاز به رده سوم 
جدول برود.همچنین فوالد نیز با این تساوی به 
امتیاز 2۰ رسید تا امیدوار به هفته های پیش رو 
برای رفتن به جمع مدعیان قهرمانی در لیگ برتر 
باشد.دیروز دربی اصفهان هم برگزار شد که این 
دیدار در نهایت با پیروزی سه بر یک سپاهانی ها 
به پایان رسید. در این دیدار برای سپاهان محمد 
محبی، دانیال اسماعیلی فر و یاسین سلمانی گل 
زدند و حسین شنانی برای ذوب آهن گلزنی کرد.  

پیروزی اقتصادی استقالل#
در آخرین دیدار هفته تیم فوتبال استقالل تهران 
در ورزشگاه آزادی با شکست یک بر صفر تیم 
کسب  با  توانست  بازی  این  در  نساجی  فوتبال 

امتیاز کامل در صدر جدول باقی بماند.
پیروزی  می توانستند  بازی  این  در  ها  استقاللی 
ســوزی  فرصت  امــا  برسانند  ثبت  بــه  را  گلی  پــر 
شاگردان محمود فکری این اجازه را به آن ها نداد 
اقتصادی  کامالً  پیروزی  یک  با  ها  استقاللی  تا 
باقی بماند.  همچنان در صدر جدول رده بندی 
استقالل در این بازی در نیمه نخست موقعیت 
چندان خطرناکی را روی دروازه نساجی به وجود 
دو  از  استفاده  بــا  نساجی  بازیکنان  تــا  نــیــاورد، 
موقعیت ایده آل با رشید مظاهری تک به تک 
فروپاشی  از  مانع  فکری  اقبالی  اما خوش  شوند 
با  بازی در نیمه نخست  تا  دروازه مظاهری شد 

تساوی بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم آبی ها شدت حمالت خود را افزایش 
های  موقعیت  نساجی  دفــاع سنگین  اما  دادنــد 
گلزنی را از استقاللی ها گرفت تا بازی تا دقیقه 
بازیکنان  بین  این  در  بــرود،  پیش  تساوی  با   8۰
شاید  تا  داشتند  حمله  ضد  به  چشم  نساجی 
اما  کنند  پــاره  را  هــای خــود  ناکامی  نــوار  بتوانند 
مدافعان استقالل سرسختانه از دروازه مظاهری 
اسماعیلی  اما فرشید  کردند. دردقیقه 8۵  دفاع 
توانست  از پشت محوطه جریمه  با یک شوت 
به  را  تیمش  تا  کند  بــاز  را  نساجی  دروازه  قفل 
یک گل سرنوشت ساز برساند، البته بعد از این 
گل آبی ها صاحب یک ضربه پنالتی شدند که 
مهدی قایدی این ضربه را به دیرک دروازه کوبید 
اما  بماند،  باقی  آبی ها  برای  این گل  تا حسرت 
در نهایت استقاللی ها با تک گل اسماعیلی در 
متداوم  رکورد صدرنشینی  تا  ماندند  باقی  صدر 

فکری ادامه یابد.

 ورود پرسپولیس به جمع مدعیان و زنگ خطر برای رحمتی 

تمدید صدرنشینی استقالل با یک پیروزی اقتصادی

سوارز: بارسلونا به من گفت که روی من حساب نمی کند
لوئیس سوارز پس از ۶ سال بارسا را ترک کرد و به اتلتیکو مادرید رفت. به 
گزارش سرویس ورزش مهاجم اروگوئه ای اتلتیکو مادرید راجع به خروج از 
بارسلونا پس از اینکه رونالد کومان سرمربی آبی اناری ها شد، صحبت کرده 
است. سوارز گفت: »وقتی بارسلونا به من گفت که دیگر روی من حساب 

نمی کنند، خیلی برای من سخت بود، انتظار این را نداشتم.
به خصوص به خاطر مدل برخورد و رفتاری که با من داشتند، خیلی لحظات 

سختی را سپری کردم. 

خشم مورینیو باال گرفت
ژوزه مورینیو، سرمربی تاتنهام، در مقابل سؤال خبرنگاری که پرسید چرا 

گرت بیل در بازی برابر چلسی غایب بود، از کوره در رفت.
به گزارش سرویس ورزش مورینیو در پاسخ به خبرنگار تلویزیونی که از او 
پرسید چرا بیل را به بازی نفرستاده، گفت: »سؤال خوبی است... اما تو 
لیاقت شنیدن پاسخ را نداری!«. تاتنهام ممکن بود با حضور گرت بیل 
در بازی به نتیجه بهتری از شکست 1-۰ دست پیدا کند و به طور حتم 

اوضاع با حضور بیل در زمین بدتر از آنچه که بود نمی شد.

ستاره گرانادا به کومان: دلقک هستی!
زمین  در   ۵-۳ توانست  ای  دقیقه    12۰ مــاراتــن  یــک  از  پــس  بارسلونا 
گرانادا پیروز شده و راهی نیمه نهایی کوپا دل ری شود. به گزارش ورزش 
سه دقیقه 11۳ بازی و وقتی آلبا گل پنجم را زد، کومان به شکلی ویژه 
نیمکت نشین های  بازخورد خوبی در میان  که  اتفاقی  کرد.  خوشحالی 
گرانادا نداشت.روبرتو سولدادو خشمگین ترین بود. او که یکی از سه گل 
گرانادا را به بارسا زده بود، رو به کومان فریاد می زد: »تو غیر عادی هستی. 
یک دلقک. احترام گذاشتن بلد نیستید. این روش پیروز شدنتان است«.

هالند جانشین آگوئرو می شود
بر اساس ادعای مارکا منچسترسیتی برای جانشینی سرخیو آگوئرو به 
دنبال جذب ارلینگ هالند خواهد بود.سرخیو آگوئرو بعد از پشت سر 
گذاشتن چند فصل بی نظیر در منچستر سیتی و تبدیل شدن به اسطوره 
و بهترین گلزن تاریخ این باشگاه رفته رفته به درهای خروج نزدیک شده 
با مصدومیت های  آرژانتینی طی ماه های اخیر دائماً  این ستاره  است. 
پیاپی دست و پنجه نرم کرده و تا حدود زیادی از دوران اوج خود فاصله 

گرفته است.

شهرخودرو بعد از توفانی که در اصفهان به پا کرد و 
سپاهان را شکست داد در مشهد مقابل مس کرمان 
زمینگیر شد. به گزارش سرویس ورزش در حالی که 
همه فکر می کردند با پیروزی در نصف جهان سربازان 
رحمتی با روحیه خوب پا به میدان می گذارند اما گویا 
شوک حاصل از مشکالتی که برای مالکان این تیم 
به وجود آمد کار خودش را کرد. تیمی که مقابل مس 
کرمان دیدیم هیچ نشانه ای از جسارت و جنگندگی 
هفته قبل نداشت. بد بینانه است که از حاال بنویسیم 
بازیکنان کلیدی شهرخودرو با دیدن اوضاع مالی تیم 
از ساق هایشان برای کوچ نیم فصل مراقبت می کنند.

پس از حواشی ایجاد شده برای مدیران، اعالم شد تیم 
فوتبال شهرخودرو از گزند اتفاقات حول مدیرانشان در 
امان خواهد بود، اما حتی اگر بشود به چنین چیزی 
خوشبین بود، رحمتی و دستیارانش قطعاً با ادامه 
این وضعیت، نه تنها فرصت طالیی بهبود و تقویت 
تیمشان را در تعطیالت نیم فصل از دست خواهند 
داد، بلکه به شدت باید نگران از دست دادن مهره های 

تأثیرگذارشان باشند.
جالب آنکه در این شرایط سخت اقتصادی، احتماالً 
بار دیگر تیم های دولتی و صنعتی از این آب گل آلود 
ماهی خودشان را صید خواهند کرد. همان هایی که در 
ابتدای فصل بازار را با قیمت های نجومی و سرسام آور 
به التهاب کشاندند. تیم هایی که به نظر منابعشان 
نامحدود است؛ چرا که هروقت الزم است دست در 

جیب کت جادویی شان می کنند و با پول پاشی، کاری 
می کنند که در تیمداری هم فاصله طبقاتی غیرقابل 

جبرانی شکل گیرد.

در سراشیبی تند#
نمایش ضعیف و دور از انتظار 8۰ دقیقه ای شاگردان 
تــازه لیگ برتری شده  مهدی رحمتی مقابل تیم 
مس رفسنجان، آن هم در خانه، متأثر از اتفاقات 
حاشیه ای که حول این تیم در هفته گذشته رخ داد، 
بلندترین زنگ خطر را برای فوتبال در خطه خراسان 
به صدا درآورده است؛ چرا که فوتبالدوستان این 
منطقه دیگر به تیمی که صرفاً بتواند خود را در لیگ 
برتر حفظ کند دلخوش نیستند و توقعاتشان بسیار 

بیشتر از گذشته است.

آرامش نیاز اول رحمتی#
البته نکته امیدوار کننده برای تیم فوتبال شهرخودرو 
حضور جواد وطن خواه در رأس مدیریتی این باشگاه 
است. او با تجربه باالیش می تواند نقش بسزایی 
در عبور تنها نماینده لیگ برتری خراسان از بحران 

موجود داشته باشد.
به  نمایش هایی  بــرای  شــهــرخــودرو  هرچه هست 
مراتب امیدوارکننده تر نیازمند آرامش، تمرکز و البته 
تأمین منابع مالی است. البته با قید فوریت برای 

بهره بردن از فرصت تعطیالت نیم فصل.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران می گوید که 
اگر او در فدراسیون حضور داشت ویلموتس را 

اخراج نمی کرد.
مــردم حضور  و  ورزش  برنامه  در  کفاشیان  علی 
یافت و در خصوص موضوعات مختلف صحبت 
کرد. او که سابقه کار با چند سرمربی تیم ملی را 
دارد، در خصوص کارلوس کی روش صحبت هایی 
را انجام داد و همچنین گفت که اگر او بود به 

همکاری با ویلموتس پایان نمی داد.

سخت ترین کار #
من به کمیته فنی گفتم که باید به دنبال کسی 
آفریقا مربیگری کرده  برویم که در جام جهانی 
با  بالفاصله  و  از آن صحبت کردیم  بعد  باشد. 
کی  روش وارد مذاکره شدیم. در آن زمان سعیدلو 
به ما تأکید داشت پول مربی خارجی را می دهد 
و شما نگران نباشید. کاری نداریم که بعدها او 
به مشکل خورد و پولی نداد، اما ما پول کی روش 

را تأمین کردیم. 
واقعیت این است که مردم باید مربی تیم ملی 
را قبول کنند. مثالً کی روش سوابق خوبی داشت 
و رسانه ها هم در ابتدا با او موافق بودند. من 4۰ 
سال در ورزش بودم و باید اعتراف کنم یکی از 
سخت ترین کارها در ورزش انتخاب سرمربی تیم 

ملی فوتبال است.

کی روش اهل بیزینس نبود#
و  باشد  کــارش  روی  تمرکزش  تمام  باید  مربی 
اگر قرار باشد در کشور حضور نداشته باشد یا 
نمی شود،  موفق  باشد  بیزینس  دنبال  به  مــدام 
و 1۰۰درصـــد  نبود  بیزینس  دنــبــال  بــه  کـــی روش 
به همراه کادر فنی روی کارش تمرکز می کرد. او 
در هفت سال تیم ملی را در رده نخست آسیا 
لژیونرهای  و  بــرداشــت  قدم هایی  و  داشــت  نگه 
و  علمی  کارهای  او  آورد.  ما  فوتبال  به  را  خوبی 
فنی خوبی کرد تا به امروز رسیدیم. بارها شده 
و  نگرفت  را  حقوقش  ماه  هفت،هشت  که  بود 
می توانست شکایت کند، اما این کارها را نکرد.

 
من بودم ویلموتس را اخراج نمی کردم#

این مربی نتایج خوبی نگرفت، اما اگر من بودم 
به  را  ملی  تیم  می گفتم  و  می کردم  حفظ  را  او 
جام جهانی ببر. اگر او تیم ملی را به جام جهانی 
می شد.  فسخ  قـــراردادش  به خود  نمی برد خود 
سلیقه آقــای تاج در آن زمــان به شکلی بود که 
بیشتر  مــن  امــا  کــنــم،  او کمک  بــه  و  بیایم  مــن 
خودم را به سمت نایب رئیسی آسیا کشاندم. 
او از افــرادی مشورت گرفت و انصافاً هم تحت 
فشار بود. این را هم بگویم نباید همه تقصیرها 
را گردن هیأت رئیسه بیفتد، چون ممکن است 

یک مربی خوب از آب دربیاید و یک مربی بد.

اتفاق ترسناک برای رحمتی

هجوم پولدارهای لیگ به دروازه های شهرخودرو
کفاشیان: انتخاب سرمربی تیم ملی سخت ترین کار ممکن است

من  بودم ویلموتس را  برکنار نمی کردم

گزارش کوتاه

بهت و اشک در اردوی طارمی و یاران 
این  پــورتــو،  بازیکن  نــانــو،  شدید  مصدومیت  پــی  در 
بازیکن در میان بهت و اشک هم تیمی های خود از 
جمله مهدی طارمی و په په با آمبوالنس به بیمارستان 
اعزام شد. به گزارش سرویس ورزش در دیدار پورتو و 
بلننزس، نانو برخوردی شدید و دلخراش با دروازه بان 
زمین  روی  بیهوش  را  او  تنها  نه  که  داشــت  حریف 
باقی گذاشت که دیگر بازیکنان پورتو را نیز در شوک 
از ستارگان  تن  دو  په په  و  بــرد. طارمی  فــرو  نگرانی  و 
پورتو بودند که صورت اشک آلود و نگران شان بارها در 

صفحه تلویزیون به نمایش درآمد.

مشت های گره کرده#
ــازی بــود که نانو در تالش  در وقــت هــای تلف شــده ب
ــو در  ــورت ــه ثــمــر رســانــدن گــل پــیــروزی بـــرای پ بـــرای ب
محوطه جریمه بلننزس با مشت های دروازه بــان تیم 
میزبان برخورد کرد. شدت برخورد نانو با استانیسالو 
کریتسیوک، دروازه بــان بلننزس، به حدی بود که این 

بازیکن بالفاصله بیهوش روی زمین افتاد.
و  ــود  ب افــتــاده  زمین  روی  حرکت  بــی  و  بیهوش  نانو 
ــه تــیــم پــزشــکــی و  ــا وحــشــت ب بــازیــکــنــان دو طـــرف ب
آمبوالنس حاضر در ورزشگاه عالمت دادند که برای 
کمک به او وارد زمین شوند. نانو توسط آمبوالنس به 
بیمارستان منتقل شد هر چند 1۵ دقیقه طول کشید 
تا تیم پزشکی توانستند او را با احتیاط به آمبوالنس 

منتقل کنند.

پیکه: در اسپانیا حسود زیاد است

سیلی  خوردیم و سرمان 20 بار چرخید!
جــرارد پیکه ستاره بارسا که این روزهــا به 
دلیل مصدومیت به دور از میادین است، 
مــعــروف  یــوتــیــوبــر  دو  ــا  ب مصاحبه  دو  در 
کـــرد. یــک مصاحبه  اســپــانــیــایــی شــرکــت 
ــومــز شــخــصــیــت مــشــهــور در  بـــا ایـــبـــای گ
شــبــکــه هــای اجــتــمــاعــی اســپــانــیــا بـــود و به 

سؤاالت مختلفی پاسخ داد.

مسی می رود#
پیکه در مورد بوروفکس مسی در تابستان و 
درخواست جدایی او از بارسا گفت: »پس از 
شکست سنگین برابر بایرن می توانید تصور 
بازیکنان  و  تیم  بــر  کــه شــرایــط حاکم  کنید 
چگونه بود. مسی حس خوبی نداشت اما 
سپس اتفاقاتی رخ داد که سبب شد قضیه 
به بهترین شکل خاتمه پیدا کند. لئو ماند 
جدایی  بــرای  عقیده اش  روی  معتقدم  ولــی 
مانده بود. او را االن خیلی خوشحال می بینم 
و با انگیزه بــرای کسب پیروزی و موفقیت. 

داشتن مسی یعنی موفقیت تضمینی«.

رفع مصدومیت#
مصدومیتش  وضــعــیــت  ــورد  مــ در  پــیــکــه 

ــظــارات هستم  ــت ان از حــد  گــفــت: »بــهــتــر 
و ریــکــاوری بــه خــوبــی پیش مـــی رود. فکر 
می کردم مصدومیتم طوالنی مدت تر باشد 
ولی زودتر به میادین برمی گردم. هنوز باید 
به توپ ضربه  و  و پرش کنم  بدوم  بیشتر 
داده  وفق  با شرایط جدید  را  خــودم  بزنم. 
ام. قرار بود جراحی کنم اما تصمیم گرفتم 
سر  پشت  را  مصدومیت  فیزیوتراپی  بــا 

بگذارم«.

شانس اول سه گانه#
قهرمانی  بــرای  بارسا  شانس  مــورد  در  وی 
ــا وجـــود اخــتــالف 1۰ امــتــیــازی با  اللــیــگــا ب
تیمی  تنها  هــنــوز  ــارســا  »ب اتلتیکوگفت: 
گانه  سه  فتح  شانس  که  اسپانیاست  در 
اتلتیکو  به  را  اللیگا  حــاال  از  شما  دارد.  را 
در  ۵-صفر  را  بازی  هر  اتلتیکو  می دهید؟ 

حال برنده شدن است؟«.

سیلی خوردیم#
خاطره شکست 8-2 از بایرن؟ »اشتباهات 
را مجازات  ما  به خوبی  و  فراوانی داشتیم 
قدر  االن  شد  باعث  که  شکستی  کردند. 

تک تک جام ها را به خوبی بدانیم. بسیار 
ــدگــی همین اســت.  دردنــــاک بـــود ولـــی زن
سیلی ای خوردیم که سرمان 2۰ بار چرخید. 
چیزتان  همه  روی  مدتی  تا  ها  باخت  این 

تأثیر منفی می گذارد. 
ــواده  ــان و خــان ــا دوســت ــبــاط ب در کـــار و ارت
و  بدهید  وفــق  را  باید خودتان  ولــی   ..... و 
با  برای همه عمر  فاجعه  این  بهتر شوید. 
بارسا خواهد ماند. در اسپانیا حسود هم 
تا  ناکامی تان هستند  منتظر  و  زیاد است 

ویران تان کنند«.

بدرفتاری با بیل#
انتقادات تند رسانه های اسپانیایی از گرت 
گرت  با  رسانه ای  لحاظ  از  معتقدم  بیل:» 
بیل خوب رفتار نشد. او در کسب جام های 
اروپــایــی رئــال در ســال هــای گذشته نقش 

مهمی داشت. 
می توانید عاشق گلف باشید و مشکلی هم 
نباید  حتماً  فوتبالیست  یک  نیاید.  پیش 
کند. هر کسی  فکر  فوتبال  به  24 ساعت 
احترام  باید  و  دارد  را  خــود  خــاص  عالیق 

گذاشت.«.

درگــذشــت  یــادبــود  در  اســتــوری  ســه  پرسپولیس  سرمربی 
بازیکنان اسبق این تیم منتشر کرد.استوری اول مربوط به 
تصویری از خودش با تی شرت یادبود علی انصاریان است 
استوری دیگر مربوط به شادی گل جالب توجه شاگردانش با 
عدد هشت و تقدیم آن به علی انصاریان است و در استوری 
دیگر هم با قــراردادن کالژ عکس از هادی نــوروزی، مهرداد 
اوالدی، مهرداد میناوند و علی انصاریان، یاد بازیکنان اسبق 

و فقید تیمش را زنده نگه داشته است.

علی کفاشیان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در گفت وگویی اظهار 
کرد اگر او بود ویلموتس را برکنار نمی کرد و همچنین عنوان کرد که 
واکنش  این موضوع  بــدود.  باتالق  در  باید  فدراسیون  آینده  ریاست 
علی کریمی که یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال است را به 
دنبال داشته است کریمی با انتشار یک استوری در اکانت رسمی اش 
در اینستاگرام نوشت: باتالقی که تو و دار دسته ات درست کردین؟! 
برو دعا کن که من به این صندلی نرسم وگرنه همتون باید جواب پس 

بدین شک نکن آقای خوش خنده.

علی کریمییحیی
علی  خــود  نزدیک  دوســت  فــراغ  غم  در  سرمربی شهرخودرو 
انصاریان عکسی از بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( منتشر کرده و در 
این استوری خطاب به انصاریان نوشته است: »امشب هم به 
یادت بودم. فرقش با هفته های قبل این بود که نشد بهت زنگ 
بزنم.هنوز صدای سالم دادنت به آقا در گوشم است. همیشه به 
یادتم« سید مهدی رحمتی سالیان زیادی است که خادم امام 
رضا)ع( است و ارادت خاصی به این حضرت دارد. همچنین او 

دوستی دیرینه ای با انصاریان داشت.

تراکتور روز  با  بازی  هافبک مهاجم پرسپولیس که در 
خوبی را پشت سرگذاشت و چندین موقعیت مناسب 
به علی  را  پیروزی تیمش  بــازی  این  از  ایجاد کرد بعد 
مرگ  »از  نوشت:  توییتی  در  و  کــرد  تقدیم  انصاریان 
نترسید از این بترسید که وقتی زنده هستید چیزی به 
نام انسانیت در شما بمیرد«. سیامک نعمتی شادی 
گل مقابل تراکتور را همراه با همبازیانش با نشان دادن 

عدد 8 به انصاریان تقدیم کردند.

سیامک  نعمتیسید مهدی رحمتی

گزارش خبرنگار قدس از مراسم خاکسپاری علی انصاریان

کریمی و مهدوی کیا: خدا کمک کند این داغ را تحمل کنیم

ضد  حمله

پیروزی شیرین فرش آرا در اهواز
هفته نهم لیگ برتر فوتسال کشور عصر دیروز برگزار شد که 
در یکی از بازی ها فرش آرای مشهد در اهواز مقابل حفاری 
به گزارش  را شکست داد.  تیم  این  با سه گل  و  قــرار گرفت 
 1۷ پیروزی  این  با  مرتضایی  مجید  شاگردان  ورزش  سرویس 
این مسابقات  گــروه ب  رده دوم جــدول  به  و  امتیازی شدند 
صعود کردند. گفتنی است دیروز ایمان شیراز یکی دیگر از 
تیم های حاضر در گروه ب از حضور در مقابل سن ایچ انصراف 

داد و در بازی حاضر نشد.
نتایجبازیهاس

کوثر اصفهان۳ - ۵ مس سونگون 
حفاری اهواز ۰ - ۳ فرش آرا

شهید منصوری2 - 2 اهورا بهبهان 
فردوس قم2 - ۳ گیتی پسند  

شهروند ساری4 - ۵ مقاومت البرز

»آزمون« بازی با آرسنال را از دست می دهد؟
با اعالم سرمربی تیم فوتبال زنیت سنت پترزبورگ، سردار 
گروهی  تمرین  به  قــادر  فعالً  تیم  این  ایرانی  مهاجم  آزمــون 
تیم  ایــرانــی  مهاجم  آزمـــون  ســـردار  مهر،  گـــزارش  نیست.به 
امارات  در  تیم  این  تدارکاتی  اردوی  در  روسیه  زنیت  فوتبال 

دچار آسیب دیدگی شد و فعالً در تمرینات حضور ندارد.
آزمــون  وضعیت  مــورد  در  زنیت  سرمربی  سماک«  »سرگئی 
گفت: متأسفانه او هنوز قادر به تمرین با تیم نیست. سردار 
به صورت جداگانه تمرین می کند و تحت درمــان است. وی 
افزود: در حال حاضر سخت است بگوییم سردار چه زمانی 

تمریناتش را با تیم آغاز می کند.

پرونده خطرناک سرخ ها مختومه شد
واریز پول از سوی باشگاه پرسپولیس به حساب مربی پیشین 
پرسپولیس  باشگاه  شد.سایت  تأیید  فیفا  توسط  تیم  ایــن 
از پرونده های  نوشت: »تیم مدیریت باشگاه موفق شد یکی 
خطرناک پیرامون این باشگاه در فیفا را زودتر از آنکه به حکم 

نهایی برسد، مختومه کند.
پرونده  خاطر  به  بعدی  جرایم  اخطار  با  نهایی  حکم  وقتی 
شکایت »اینیگو والنسیا« دستیار »گابریل کالدرون« سرمربی 
پیشین پرسپولیس به ایمیل باشگاه رسید، جعفر سمیعی، 
مجید صدری و ابراهیم شکوری به فکر یافتن راه حل افتادند 
تا به سرعت این بدهی پرداخت شود. این اتفاق، بخش اول 

ماجرا بود.
از  پــول  جابه جایی  ایـــران،  علیه  ظالمانه  تحریم  شــرایــط  در 
ولی  اســت،  بسیار سخت  به حساب های خارجی  کشورمان 
باشگاه توانست با سرعت قابل توجهی، کار تسویه حساب با 

اینیگو را پیش ببرد و پرونده را ببندد.

مشکل مالی رادو حل شد
ــان کــروات تیم فوتبال پرسپولیس بــرای بــازی با مس  دروازه بـ
رفسنجان مشکلی ندارد. به گزارش سرویس ورزش این بازیکن 
کروات که در چند وقت اخیر به دلیل بازی نکردن و پرداخت 
نشدن مطالباتش درخواست فسخ قرارداد کرده بود، تا حدودی 

مشکالتش برطرف شده است.
تا  بین 1۵  تراکتور مبلغی  با  بازی  از  قبل  باشگاه پرسپولیس 
2۰ هزار دالر به این دروازه بان کروات پرداخت کرد تا سطح 

پرداختی به این سنگربان به اندازه سایر بازیکنان تیم برسد.

نوازی:
شرایط حمیداوی تمرکزمان را گرفته است

مربی تیم فوتبال شهر خودرو پس از ناکامی تیمش در کسب 
به  تیم  تمرکز  عدم  و  نابسمانی  از  متوالی،  پیروزی  سومین 
در  گفت.نوازی  عنابی پوشان  مالی  حامی  مشکالت  واسطه 
مالک  بــرای  پیش آمده  مشکالت  اشــاره  با  خبرنگاران  جمع 
باشگاه و هلدینگ شهر خودرو افزود: ما از شروع هفته جاری 
باعث  موضوع  همین  و  روبــه رو شدیم  مختلفی  خبرهای  با 
شد تا حواشی وارد تیم شود و روی شکل کار تأثیر بگذارد؛ 
امیدوارم زودتر این مشکالت حل شود چراکه اتفاقاتی که رخ 

می دهد به ضرر تیم است. 
قرار بود در استان خراسان رضوی از شهرخودرو حمایت شود 
اما شرایط حمیداوی هم به این شکل پیش رفته و تمرکز ما 

به هم خورده است.

چمنیان: بضاعت تراکتور در همین حد بود
دستیار مسعود شجاعی می گوید که مشکالت این تیم باید 
گــزارش »ورزش سه«، عباس  آسیب شناسی و حل شود.به 
چمنیان افزود: بضاعت تیم ما همین قدر است. روی نیمکت 
اشکان دژاگه را داشتیم اما بازیکن صددرصد آماده نیست و 
آسیب دیدگی اش هنوز وجود دارد. تمام شرایط ما برای این 
بود که نتیجه را تغییر دهیم اما این اتفاق رخ نداد و من هم از 

هواداران عذرخواهی می کنم.

مشکل مالی استقالل با هتل آکادمی 
به  استقالل  باشگاه  اعضای  ورود  از  آکادمی  هتل  مسئوالن 
محل اقامتشان به دلیل پرداخت نشدن بدهی ها جلوگیری 

کرده بودند ولی این مشکل ساعاتی بعد حل شد.
در  مظلومی  پرویز  تماس  از  پس  ورزش  سرویس  گــزارش  به 
نهایت مشکل موقتاً حل شد و ساعاتی بعد یکی از نزدیکان 
علی نامداری که از هواداران استقالل به شمار می رود و پیش 
تر نیز اخباری در مورد کمک های مالی او به باشگاه منتشر 
شده بود، در هتل آکادمی حاضر شد و بدهی باشگاه استقالل 

را پرداخت کرد.

منهای فوتبال

 دورخیز عباس جدیدی 
برای کرسی آسیایی کشتی

انتخابات شورای کشتی آسیا همزمان با رقابت های قهرمانی قاره 
آسیا، فروردین ماه سال 14۰۰ در شهر آلماتی قزاقستان برگزار 

می شود.
به گزارش سرویس ورزش، پیش از این فدراسیون کشتی اعالم 
کرده بود عباس جدیدی نماینده ایران در این انتخابات خواهد 
بود. جدیدی که سابقه نایب قهرمانی در المپیک و قهرمانی در 
مسابقات جهانی را دارد، همراه تیم ملی کشتی در رقابت های 
قهرمانی آسیا 2۰2۰ در دهلی نو هم شرکت کرد تا رایزنی های الزم را 

با مسئوالن بلندپایه کشتی آسیا انجام دهد.
اسامی نامزدهایی که در حال حاضر عضو شورای کشتی آسیا 
هستند و برای این دوره نیز کاندیداتوری خود را اعالم کرده اند به 
شرح زیر است: دولت تورلیخانوف از قزاقستان،کنت اولیور لی از 
کره جنوبی،کیتیپوش سوشانتابوتر از تایلند،خانم یه ژانگ از چین.

 حضور یاران حدادی 
در پلی آف CBA قطعی شد

تیم بسکتبال سیچوان با درخشش سنتر ایرانی خود صعودش به 
پلی آف سوپرلیگ بسکتبال چین را قطعی کرد.

به گزارش ورزش سه، حاال یاران حدادی با 1۹ برد و 1۷ باخت در 
رتبه دهم لیگ چین CBA قرار دارند. چهار تیم برتر این جدول 
خودکار در مرحله دوم پلی آف حضور می یابند اما هشت تیم 
پنجم تا دوازدهم باید با هم به رقابت بپردازند تا چهار تیم دیگر 
مرحله دوم پلی آف را مشخص کنند. اگر سیچوان در رتبه دهم 
ماندگار شود باید در دور اول پلی آف CBA به مصاف جیلین برود.
درخشش حدادی در لیگ چین در شرایطی این روزها چشمگیر 
است که اردوی تیم ملی در تهران برای پنجره آخر انتخابی کاپ 
آسیا آغاز شده و تقریباً همه بازیکنان به جز حامد قرار است در 
این اردو حاضر شوند. با توجه به قوانین سختگیرانه چین برای ورود 
خارجی ها، حدادی مثل اردوی قبلی تیم ملی را همراهی نخواهد 

کرد.

کاهش یک میلیونی آمار کشتی گیران کشور
رئیس فدراسیون کشتی، یکی از چالش های این فدراسیون را افت 
کمیت دانست و اعالم کرد که شاهد کاهش یک میلیون نفری 

تعداد کشتی گیران هستیم.
به گزارش سرویس ورزش علیرضا دبیر در دیدار با رئیس سازمان 
جمعیت  اینکه  بیان  بــا  فــارس  اســتــان  برنامه ریزی  و  مدیریت 
کشتی گیران نسبت به دو دهه گذشته ده ها برابر کمتر شده است، 
کاهش آمار کشتی گیران کشور در سال های گذشته از 1.۵ میلیون 
نفر به 4۰ هزار نفر را زنگ خطر جدی و به معنای اتمام حیات 
کشتی در کشور برشمرد و در عین حال تأکید کرد این موضوع 
برای یک رشته ورزشی سنتی در کشور همچون کشتی فرنگی یک 

معضل جدی است.
دبیر، استان فارس را یک ظرفیت ویژه در کشتی فرنگی کشور 
دانست و خاطرنشان کرد: فارس، قهرمانان بزرگی همچون امید 
نوروزی در کشتی فرنگی ایران و جهان دارد و هم اکنون نیز چندین 
کشتی گیر از فارس در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی حضور دارند.

برتری تیم ملی بوکس ایران مقابل سوریه
به گزارش سایت رسمی فدراسیون بوکس، دیدار تدارکاتی تیم های 
ملی بوکس ایران و سوریه در سالن بوکس شهید همت برگزار شد 
که در نهایت بوکسورهای کشورمان به برتری دست یافتند. امید 
احمدی صفا در ۵2، باقر فرجی در ۶۳ ، مسلم مقصوری در ۶۹، 
سید شاهین موسوی در ۷۵، احسان روزبهانی در ۹1 و پوریا امیری 
در به اضافه ۹1 کیلوگرم، ترکیب تیم ایران را در این دیدار تشکیل 
می دادند.در پایان تیم کشورمان با نتیجه ۵ بر یک مقابل حریف 

به پیروزی رسید.

حادثه برای قهرمان کاراته آسیا
دارنده نشان طالی کاراته آسیا دچار سانحه آتش سوزی شد و به 

شدت آسیب دید.
به گزارش خبرنگار مهر، مهران یوسفی که سال 2۰1۰ همراه با تیم 
ملی کاراته ایران قهرمان آسیا شد و عنوان فنی ترین کاراته کا قاره 
کهن را به خود اختصاص داد، به دلیل سانحه آتش سوزی از 

ناحیه دست و صورت به شدت آسیب دید.
مهدی احمدی مربی یوسفی در این رابطه گفت: یوسفی در محل 
کار خود به دلیل نشتی گاز دچار سانحه آتش سوزی و بالفاصله 

به بیمارستان منتقل شد و پزشکان کارهای درمانی را آغاز کردند.
وی ادامه داد: یوسفی بعد از کارهای اولیه از بیمارستان مرخص 
شده و تا دو ماه آینده اجازه تمرین ندارد. او هر روز برای انجام امور 
درمانی باید به بیمارستان مراجعه کند و بعد از بهبودی و اخذ 

مجوز، تمرینات خود را آغاز می کند.

 تعویق مسابقات تکواندو 
کسب سهمیه المپیک در آسیا

اتحادیه تکواندو آسیا با ارسال ایمیلی از تعویق رقابت های کسب 
سهمیه المپیک خبر داد و تاریخ جدید برگزاری این مسابقات 
را اعالم کرد.به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، با اعالم 
اتحادیه تکواندو آسیا، مسابقات کسب سهمیه قاره آسیا به منظور 
حضور در بازی های المپیک توکیو در دو بخش تکواندو و پاراتکواندو 
که قرار بود ۶ تا 8 فروردین ماه سال آینده به میزبانی اردن برگزار 

شود، به تعویق افتاد.
اتحادیه تکواندو آسیا با ارسال ایمیلی به فدراسیون های عضو از 
تعویق این رویداد به خاطر شرایط کرونا خبر داد و اعالم کرد این 
رقابت ها 24 تا 2۶ اردیبهشت ماه 14۰۰ )14 تا 1۶ می( برگزار خواهد 

شد.

دلیل  به  انصاریان  و  میناوند  مرحوم  حمیدرضا عرب: 
ویژگی های بــارز فنی در دوران بــازی و نیز به علت روی 
خندان و طبع شوخشان پس از اتمام دوره فوتبالی، شاید 
حتی بیشتر از سایر بازیکنان هم نسل خود، سرشناس 
و خاطرات فوتبالی و غیرفوتبالی زیادی را برای هواداران 
انصاریان  علی  بودند.درگذشت  زده  رقــم  ــران  ای فوتبال 
موجی از ناراحتی را میان اهالی فوتبال و سینما به پا کرد. 
انصاریان که به دلیل سال ها بازی حرفه ای میان فوتبالی ها 
شهره بود وهمگان او را دوست داشتند و بعد از پایان 
دوران فوتبال نیز سراز سینما درآورد و دراین عرصه نیز به 
موفقیت هایی دست یافت، با عروج خود چشم بسیاری 

را گریان کرد. به خصوص فوتبالی ها. 

کریمی: علی برادرم بود#
علی کریمی یکی از غمگین ترین چهره هایی است که این 
روزها می توان دید. او که پس از درگذشت مهرداد میناوند 
با غم بزرگ تری مواجه شد. غمی که او این گونه از آن یاد 
می کند: »نمی دانم چه بگویم. علی انصاریان برای من مانند 
برادر بود. او را خیلی دوست داشتم. خیلی دعا کردیم که 
علی به زندگی برگردد اما انگار خدا می خواست اول دعای 
علی را مستجاب کند؛ چون او می  خواست تا زمانی که زنده 
است سایه مــادرش باالی سرش باشد و حاال این اتفاق 
افتاده است. رفتن علی اما برای مادرش خیلی سخت بود. 

من سخت ترین کار دنیا را کردم که خبر درگذشت او را 
به مادر عزیزش دادم. برایم دشوار بود اما باید این کار را 
می کردم. خدا به مادر علی صبر دهد«. علی کریمی بیش 
از این نمی تواند درباره هم قطار قدیمی سخن به میان آورد. 
او این روزها در اوج سکوت روزگار می گذراند. بغضی فرو 
خورده. درست مانند مهدی مهدوی کیا که به مانند کریمی 
خاطراتش با مهرداد میناوند وعلی انصاریان را مرور می کند.

مهدوی کیا: ضربه خوردم#
مهدوی کیا که سال ها با علی دوســت و رفیق بود دربــاره 
رفتن انصاریان:» من و علی سال ها بچه محل بودیم. علی 
را خیلی دوست داشتم. او مهربان بود. قلب صافی داشت. 
ما سال ها درکنار هم بودیم. بعد از رفتنش من واقعاً ضربه 
خوردم. می دانم که تحمل این درد برای مادرش سخت تر 
است. خدا به مادر علی صبر دهد. خدا به آن ها کمک کند 

که این داغ را تحمل کنند«.

استقاللی ها در مراسم#
در مراسم تدفین علی انصاریان که صبح هنگام برگزار 
شد، چهره  های بسیاری حضور داشتند که آمده بودند با 
خانواده انصاریان ابراز همدردی کنند. علی فتح هللا زاده و 
وریا غفوری نیز به نمایندگی از استقاللی ها دراین مراسم 
حضور داشتند و پا به پای سرخ ها علی را بدرقه کردند. 

انصاریان یک فصل هم پیراهن استقالل را پوشیده بود.

تسلیت  اینفانتینو #
نامه ای به  ارســال  با  اینفانتینو، رئیس فیفا  جیانی 
انصاریان  علی  درگذشت  ایــران،  فوتبال  فدراسیون 
در  ورزش  گـــزارش ســرویــس  بــه  گــفــت.  تسلیت  را 
بخشی از نامه اینفانتینو، آمده است: کلمات برای 
توصیف این ضایعه ناکافی به نظر می رسند. میراث 
و دستاورد انصاریان به ویژه شخصیت، محبوبیت 
نخواهد  یــادهــا  از  هرگز  او  انسانی  خصوصیات  و 
رفت. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در پیام 
همدردی خود با فوتبال ایران، نوشت: به نمایندگی از 
جامعه فوتبال بین الملل، عمیقاً با فدراسیون فوتبال 
ایران، دوستان و عزیزان علی، ابراز همدردی می کنم.
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

انقالب بزرگ فرهنگی و حفظ دستاوردها 
پیروزی انقالب اسالمی و برپایی نظام جمهوری اسالمی صرفاً یک 
رویداد سیاسی و جابه جایی قدرت نبود. پس از سرنگونی حکومت 
پهلوی انقالب بزرگ فرهنگی نیز شکل گرفت و به سرعت در سرتاسر 
کشور گسترش یافت. این در حالی است که در بسیاری کشورها 
انقالب ها صرفاً جنبه سیاسی داشته و هیچ دگرگونی در عرصه فرهنگ 
و باورهای مردم رخ نداده است. در صورتی که در ایران جدای مسائل 
سیاسی دگردیسی و تحول بنیادینی در حوزه فرهنگ و ادب کشور 
رخ داد. تحوالت بزرگ فرهنگی رخ داده به طور چشمگیری سبب 
شد تغییرات عمده ساختاری در بستر جامعه، نهاد خانواده، دوایر و 
مراکز مختلف دولتی و غیردولتی ایجاد شود. بی شک یکی از مهم ترین 
تحوالت رخ داده پس از انقالب حول محور هنجارهای اجتماعی، 
باور و بینش مردم می گردد. این اتفاق چشمگیر به گونه ای بود که 
بسیاری از باورها و مناسبات حاکم بر جامعه به طور کامل از میان رفت 
و هنجارهای دیگری جایگزین آن شدند. قابل ذکر است که پیش از 
شکل گیری انقالب نقش دین و باورهای دینی در جامعه انکارناپذیر 
است؛ چرا که به واسطه همین باورها بخش عمده ای از مردم وارد 
میدان شدند، اما همین باورهای دینی پس از انقالب تقویت شد. بر 
این اساس متولیان امور فرهنگی بالفاصله بر آن شدند تا در راستای 
اشاعه فرامین دینی و ایجاد دگرگونی بنیادین تالش کنند. تغییر 
پوشش مردان و زنان طولی نکشید که فراگیر شد. آرمان ها و اهداف 
فرهنگی متناسب با باورهای انقالب از راه هــای مختلف چون تغییر 
محتوای درس ها، قوانین رایج در اداره ها و مراکز فرهنگی و هنری دنبال 
شد. یکی از بزرگ ترین تحوالت فرهنگی پس از انقالب صنعت سینما 
بود. فیلم های فارسی دوره پهلوی از دیرباز همچنان برپایه مضامین 
روسپی گری، باده گساری، نزاع و انتقام استوار بود و هیچ تحولی در این 
راستا رخ نمی داد. در آن دوران به ندرت آثار قابل توجهی چون فیلم گاو 
و دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی و گوزن ها کاری از مسعود 
کیمیایی تولید می شدند. اما پس از انقالب تحوالت بزرگ فرهنگی 
صنعت سینما را در ایران دگرگون کرد. دگرگونی رخ داده سبب شد تا 
سینمای ایران رشد چشمگیری داشته باشد تا حدی که آثار سینمایی 
ایران در جشنواره های بین المللی جهان در سالیان متمادی خوش 
بدرخشد. در وادی ادبیات نیز رشد چشمگیری را شاهد بودیم. ادبیات 
کودک و نوجوان به منصه ظهور رسید و رشد چشمگیری داشت. در 
حوزه ادبیات داستانی نیز تحوالت قابل تعمقی رخ داد. حضور زنان 
در عرصه داستان نویسی بسیار نظرگیر بود. جدای از آن داستان های 
خلق شده پس از انقالب به تدریج از جنبه ساختاری دچار تحول 
بنیادین شد و انواع سبک های داستان نویسی با آثار قوام یافته وارد 
بازار کتاب شدند. بی شک حفظ دستاوردهای موجود نیازمند تالش 
و برنامه ریزی متولیان امور فرهنگی است. در سال های اخیر متأسفانه 
هیچ بودجه ای در نظر گرفته نشده و حمایتی در حوزه فرهنگ و ادب 
کشور شکل نگرفته است در حالی که رها کردن عرصه فرهنگ، ادب 
و هنر آسیب های جبران ناپذیری به بستر جامعه وارد می کند. این 
در حالی است که برای رسیدن به این جایگاه زحمات چشمگیری را 
شاهد بوده ایم. جنگ هشت ساله نیز پس از وقوع انقالب اسالمی 
دستاوردهای بزرگی داشت که متأسفانه در گذر زمان فراموش شد. 
برگزاری مراسم های تکراری درست پس از فرا رسیدن دهه فجر و یا 
آغازین روزهای مهر نمی تواند در حفظ فرهنگ انقالب مثمرثمر باشد. 
در این راستا می طلبد تا متولیان امور فرهنگی طرح های بدیع و دقیقی 

را برای ارتقای مجدد فرهنگ، ادب و هنر کشور به اجرا درآورند. 

چطور به هنر عکاسی عالقه مند شدید؟  
کالس پنجم بودم که پدرم دوربین جعبه ای 
و  اول  نسل  دوربــیــن هــای  از  ســاده  بسیار 
دوم را گرفت که با آن دوربین هم خودش 
مــی داد.  یاد  به من  و هم  عکاسی می کرد 
عالقه مندی من این طور شروع شد، ادامه 
پیدا کرد تا اینکه در دبیرستان یک معلم 
می تواند  کــرد  اعـــالم  کــه  داشــتــیــم  شیمی 
را  عکس  و  فیلم  ظهور  عــالقــه مــنــدان،  بــه 
ظهور  او  از  من  ترتیب  این  به  بدهد،  یاد 
فیلم و عکس را یاد گرفتم. سپس کنکور 
دادم که موجب شد فعالیت های هنری ام 
کمتر شود، تا اینکه در سربازی یک افسر 
سپاه دانشی شدم و به روستاها رفتم و از 

روستاییان و غیره عکس گرفتم. 
عــکــاســی  دانــشــجــویــی  دوران  ــول  طــ در 
ــردم، ضــمــن ایــنــکــه هــمــزمــان عضو  ــی کـ مـ
ورزش  و  بودم  جوانان  بسکتبال  ملی  تیم 

قایقرانی را هم دنبال می کردم.

سمت    به  چطور  شما  عکاسی  گرایش 
فاین آرت و طبیعت کشیده شد؟

ــزو عـــالقـــه، ذوق ذاتــــی و  ــا جــ ــرهـ ــــن ژانـ ای
مسیر  ترتیب  این  به  بــود،  من  خانوادگی 
بیرون  اجتماعی  محیط  از  مــن  عکاسی 
آمد و کمی به ورزش و سپس عکاسی از 
کانسپت  عکاسی  هم  مقداری  و  طبیعت 
تمایل پیدا کرد. همچنین من یک البراتور 
بــــزرگ فــیــلــم و عــکــس را هـــم مــدیــریــت 
دانشجویان  ــرای  بـ مرجعی  کــه  مــی کــردم 
بود، به همین دلیل از سال 1363، تقریباً 
جمله  از  کــشــور  دانــشــگــاه هــای  تــمــامــی 
الزهرا،  دانشگاه  بعدها  تــهــران،  دانشگاه 
سمینارها  بــرای  غیره  و  آزاد  دانشگاه های 
می کردند  دعــوت  مرا  ورک شاپ هایشان  و 
ادامه  امروز هم  تا  و تدریس عکاسی من 

یافته است. 

بهمن    طــالیــی  روز   10 در  عــکــاســی  از 
سال57 برایمان بگویید.

آن زمان من در سازمان محیط زیست کار 
روز  هر  می آمدم،  از شهرآرا  می کردم، چون 
مسیر میدان آزادی تا میدان امام حسین)ع( 
از  و  داشتم  دوربین همراه  را طی می کردم. 
اجتماعات و اتفاقات ساده آن روزها عکاسی 
کردم اما از بین آن ها، عکس هایی که حرکت 
و اجتماعات بانوان را نشان می دادند بیشتر 
و  روی جلد  و  گرفتند  ــرار  ق استقبال  مــورد 
کیهان  روزنــامــه  روز«  »زن  نشریه  داخـــل 
روزنــامــه  چندین  همچنین  شــدنــد،  چـــاپ 
کردند.  استفاده  عکس ها  این  از  هم  دیگر 

متأسفانه تعدادی از نگاتیوهای آن زمان در 
اسباب کشی های من گم شده و اکنون حدود 

30 فایل در آرشیو دارم.

ســوژه هــایــی    چــه  ســـراغ  روز   10 آن  در 
رفتید؟

آن روزها مردم دیگر خانه نمی رفتند و به 
همه جنبه های تظاهرات کامالً مسلط شده 
بودند و کسی هم جرئت تعرض به آن ها را 
نداشت. آن زمان ستادهایی تشکیل شد 
و از هر اداره دو نفر اجازه داشتند که در 
مراسم استقبال از امــام)ره( شرکت کنند. 
اعــزام  زیست  محیط  ســازمــان  از  هم  من 

شدم و اجازه دادند که به فرودگاه بروم.

در فرودگاه هم عکاسی کردید؟  
لحظه  که  پرتوی  آقــای  مانند  نه  البته  بله 

را عکس  از هواپیما  امــام)ره(  پایین آمدن 
که  جایی  و  داخل سالن  از  بلکه  گرفتند؛ 
مردم جمع شده بودند عکاسی کردم و در 
جایی هم آقای طالقانی خسته شده و با 
عصا کنار ستون نشسته بودند که من از 

ایشان هم عکس گرفتم.

ــا، کــدام    ــوژه  هـ از مــیــان عــکــس هــا و سـ
توجه  مــورد  و  بیشتر مشهور شد  عکس 

قرار گرفت؟
یک عکس از میدان آزادی و البته بیشتر 
را نشان  بـــانـــوان  نــقــش  ــه  ک عــکــس هــایــی 
بــه طــور مثال  ماندگار شــدنــد.  مــی دادنــد 
یک خانم در تظاهرات، نوزاد خود با لباس 
قرمز و کاله سفید را در آغوش گرفته که از 
آن عکس به عنوان شکوفه انقالب بسیار 
عکس های  از  دیگر  یکی  شــد.  استقبال 

مشهور من هم تصویر بانوی جوانی است 
که دستش را باال برده و به نوعی بانوان را 

رهبری می کند.

مانده،    جا  به  عکس های  می کنید  فکر 
روایت دقیقی از دوران انقالب هستند؟

بله زیرا بسیاری از عکاسان نامی کشور و 
به خوبی  را  تصاویر  این  عکاسان خارجی 
ثبت و ضبط کردند و از این طریق هم به 
ارج و قرب رسیدند. محمد فرنود، جاسم 
آثار  گلستان  کاوه  مرحوم  یا  و  غضبان پور 
بسیار خوبی دارند که چندین جلد کتاب 
از این تصاویر و همچنین عکس های دوران 
آن هم چــاپ شده  از  و حتی پس  جنگ 

است.

نــقــش عــکــس را در مــانــدگــاری وقــایــع   

انقالب  مانند  واقــعــه ای  ــژه  وی بــه  تاریخی 
چقدر مهم می دانید؟ 

بدون تردید هر اتفاقی که می افتد توسط 
امــروزه  مــی شــود.  تاریخی  ثبت  عکاسان 
دنیا با عکاسی بسیار کوچک شده، یعنی 
همان طور که اعضای یک خانواده از وقایع 
منزل خود اطالع دارند، مردم دنیا هم در 
هر نقطه جهان به راحتی از طریق عکس 

از حال هم باخبر می شوند.
انقالب اسالمی ایران هم به سبب حضور 
تمام  چــه  هــر  زیبایی  بــه  نــامــی،  عکاسان 
به  واقعه  این  بود.  قرن  انقالب  بزرگ ترین 
قدری اهمیت داشت که عکاسان ایرانی و 
خارجی ماندگارترین تصاویر خود را از آن 
امروز  عکاسی  شرایط  قطعاً  کردند.  شکار 
عکاسان  همچنان  اما  کرده،  تغییر  بسیار 
ــراد صــاحــب اخــتــیــار در  ــ هــســتــنــد کـــه افـ
تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار می دهند.

در خـــط علمی  فــقــط  عــکــاســی  ــروزه  ــ ــ ام  
بــلــکــه نقش  و هــنــری حــرکــت نــمــی کــنــد 
یکی  دارد.  هم  اقتصاد  توسعه  در  مهمی 
آن  کاربرد  و  دنیاست  برتر  صنعت   10 از 
شگفت انگیز است. در حال حاضر بخش 
موبایل هایی  زمین  کره  از جمعیت  زیادی 
دارند که مجهز به دوربین است. در جامعه 
توسعه  در  و  گرفته  قــدرت  امــروز عکاسی 
گردشگری که سالیانه صدها میلیارد دالر 
است.  مهم  بسیار  دارد  اقتصادی  گردش 
همچنین قدرت ورزش هم از طریق عکس 
معرفی می شود. امروزه از کائنات و اعماق 
زیبایی  دریاها عکس می گیرند. همچنین 
لباس ها، خودروها و... هم از طریق عکس 

دیده می شود.

ــــک مـــعـــلـــم، مــهــم تــریــن    ــوان ی ــ ــن ــه عــ ــ ب
بـــه هــنــرجــویــان عکاسی  ــی کـــه  ــایـ درس هـ

می دهید چیست؟
اعــتــبــار  و  ــان  ــودشــ خــ ــاخــت  شــن و  درک 
ــه در دســت  ــه دوربـــیـــنـــی کـ بــخــشــیــدن بـ
آن هاست. کسی که این دوربین را ساخته 
آن را به خوبی می شناسد اما ما به عنوان 
فشار  که  حالت  ساده ترین  در  بهره بردار 
دکمه و چرخاندن لنز است، از آن استفاده 
می کنیم. به همین دلیل من به هنرجوها 
توصیه می کنم که اول کتاب دوربینشان را 
بخوانند و بدون شناخت از کارکرد دوربین 
مراحل،  این  از  نشوند. پس  وارد عکاسی 
ــردن خـــود اســـت. عکاس  کـ درس کــشــف 
مال  تصویر  از  که چند درصد  بداند  باید 
را  داشته های خود  باید  او  است،  خودش 

در تصویر نمایان و از دیگران کپی نکند.

یادداشتی بر رمان »مشیانک« نوشته الله فقیهی

تلواسه نقش های پنهان
نقش های  و  واقــعــی  زنــدگــی  بین  مــرز  علی الله سلیمی: 
مختلفی که افراد به دالیل گوناگون در طول زندگی بازی 
می کنند گاهی در هم ادغام می شود و تشخیص هر یک از 
آن ها در مواردی حتی غیرممکن می شود. اگر چه از همان 
ابتدا افــرادی که بازی در نقشی هر چند کوتاه و مقطعی 
را به دالیل گوناگون می پذیرند تا حدودی به این نکته هم 
باور دارند که ممکن است اثراتی از آن نقش برای همیشه 
در زندگی واقعیشان باقی مانده باشد. حاال اگر یک نفر 
در موقعیتی قرار گیرد که مجبور باشد همزمان چند نقش 
متفاوت را در ذهن و روان خود بپذیرد، کنار آمدن با شرایطی 
که در آن قــرار گرفته به مراتب سخت تر می شود. مانند 
شخصیت »نورا« در رمان »مشیانک« الله فقیهی که در 
ظاهر ماجرا، بازی در نقشی برای یک فیلم را که بیشتر جنبه 
خانوادگی دارد می پذیرد اما در طول بازی احساس می کند 
اتفاق هایی از جنس واقعیت در هنگام بازی اطرافیانش در 

حال رخ دادن است. 
نورا به همراه همسرش، »نریمان« وارد بازی شده و زوج 
افسانه، همبازی آن هــا هستند که در  و  دیگری؛ سامان 
واقع نقش های اصلی را این دو زوج بازی می کنند. آن ها 
در زندگی واقعی هم نقش دوستان صمیمی و خانوادگی را 
برای همدیگر دارند و برای همین رفتارهایشان در نقشی که 
بازی می کنند جای سؤال ندارد اما نورا با تأملی در نقش های 
پرسش های  اسیر  خــود  ناخودآگاه  در  افسانه  و  نریمان 
بی پاسخی می شود که یافتن پاسخ های منطقی برای آن ها 
آسان نیست. او احساس می کند در ظاهر ماجرا اتفاق 
خاصی نیفتاده و نباید نگران باشد اما در درون او غوغایی 
برپا می شود که از چند آبشخور سرچشمه می گیرد. یکی 
از آن ها، گذشته نورا است که حتی احتمال بازگشت به آن، 
آشفته اش می کند؛ نوعی خأل و تنهایی که با آمدن نریمان 

پر شده اما حاال با قرار گرفتن در موقعیت جدید، خیال نورا 
راحت نیست. نشانه ها او را سرگردان می کند. از یک طرف، 
ساقه ریــواس او را به گذشته ای شیرین می برد: »یادش 
می آمد در اولین سال های زندگی مشترک، ساقه های ریواس 
آن قدر در لمس هم ذوب شده و آمیخته بودند که یک 
ساقه ازلی بودند انگار، مشیک و مشیانک. و نورا چقدر از 
تماشای این ساقه پروار حظ می برد. انگار بند بند وجود نورا 

و نریمان به آن اتصال ازلی بازگشته بودند...«.
نورا برای حفظ این تصویر ذهنی تالش می کند اما واقعیت 
برای او بی رحم تر از آن است که بشود به آن امیدوار بود. با 
این حال، نورا سعی می کند امیدوار باشد: »همه چیز بازی 
بود. بازی همه چیز بود. کاش این باور می توانست قلب را 

تسکین و روح را آسایش دهد«. در چنین موقعیتی است 
که نورا به معجزه »بازی« بیش از پیش ایمان می آورد. اوج 
باور نورا به فاطمه نشوری، نخستین بازیگر زن تئاتر گیالن 
ختم می  شود که بــازی کرد تا زندگی اش را نجات دهد و 
بازیگر جسوری شد و نامش در تاریخ ماند. الله فقیهی در 
کنار روایت زندگی نورا و نریمان، قصه زندگی فاطمه نشوری 
را هم روایت می کند که البته وجه مشترک آن ها، همان بازی 
و بازیگر بودن است. شاید برای همین است که نورا اغلب 
وقایع پیرامون خود را از دریچه بازی و بازیگر بودن می بیند 
حتی همسایه ها را در مجتمع مسکونی که در آن سکونت 
دارند. گویا زبان ارتباطی برای نورا همان بازی کردن است. 
تقریباً همه همسایه ها به بازی گرفته می شوند بدون اینکه 

اطالع داشته باشند تا حرف های پیدا و پنهان بین نورا و 
نریمان رد و بدل شود. »نریمان یک لحظه سرش را باال 
آورد ولی به صرافت حضور نورا نیفتاد. بعد از چند لحظه 
دوباره سرش به ضرب به سمت او برگشت. بعد از درنگی، 
رو به سامان و خانم ها گفت فقط چند لحظه می خواهد با 
نورا صحبت کند. همسایه ها از پله ها فاصله گرفتند. نورا 
چشم های نریمان را تشخیص نمی داد. به جایشان دو 
سایه در حال ظهور می دید. آهسته راه افتاد و رفت کنارش 
نشست. نریمان سرش را پایین انداخت. گرمی بازویش 
را از زیر مانتو حس می کرد. حس خفگی چون بختگی 
رویش افتاد. سعی کرد نفس های عمیق بکشد. صبر کرد 
نریمان چیزی بگوید. چون نگفت، نورا گفت: »همسایه ها 

باور کردن«.
نریمان صورتش را برگرداند سمت نورا: »باور کردن؟ مگه قرار 

نبود باور کنن؟ پس این همه تمرین برای چه بود؟«
بعد سرش را برگرداند و شمرده گفت: »اونا باور کردن یا تو؟«
پس زدن این باور برای نورا تنها با ایمان  داشتن به قدرت 
جادویی »بازی« است که در جای جای تاریخ قدرت اثرگذار 
خود را به رخ کشیده است. نورا در هزارتوی ذهن خود به 
گوشه و کنار تاریخ سرک می کشد تا قوی تر از قبل ایمان 
بیاورد به باوری که در اندرون خود نهادینه کرده است اما 
گاه واقعیت تلخ و گزنده بین او و باورهایش فاصله می اندازد.
القای چنین حس های متضاد و چندگانه را نویسنده از 
طریق ظرفیت های زبانی عملی کرده است. برای الله فقیهی 
در این رمــان، »زبــان« یک اولویت است و همین رویکرد 

ساختار مشیانک را متفاوت و به یاد ماندنی کرده است. 
چاپ اول)1399( رمان »مشیانک« نوشته الله فقیهی در 
260 صفحه با شمارگان هزار نسخه از سوی انتشارات قو در 

تهران چاپ و منتشر شده است.

محمدرضا یوسفی از تألیف آثــار جدیدی برای 
نــوجــوانــان خبر داد و گــفــت: کتاب  کــودکــان و 
داستان »مــادربــزرگ اینجوری« و رمــان نوجوان 

»عالیجناب بو« را به ناشر تحویل داده ام.
این نویسنده، درباره جدیدترین آثارش به مهر، 
گفت: از جمله کتاب های در دست چاپم می توانم 
به »مادربزرگ اینجوری« اشاره کنم که دربردارنده 
داستان های به  هم پیوسته درباره یک مادربزرگ 
است و بــرای گــروه سنی نوجوان نوشته شده و 
برای چاپ به نشر هوپا تحویل دادم. این نویسنده 
پیشکسوت در ادامه بیان کرد: همچنین کتاب 

»عالیجناب بو« هم رمانی مبتنی بر دیالوگ است 
که متن گفتاری ندارد و همه عناصر داستان در 
دیالوگ ها نهفته است. این رمان نوجوان را برای 
چاپ به نشر محراب قلم سپرده ام. عالوه بر آن 
هم به تازگی رمانی برای نوجوانان به انتشارات 
به  همچنین  یوسفی  داده ام.  تحویل  قدیانی 
بــرای کودکان و نوجوانان«  مجموعه »شاهنامه  
اشــاره کرد و افــزود: از مجموعه »شاهنامه برای 
کودکان« تا به  حال 56 جلد منتشر شده و از 
مجموعه »شاهنامه برای نوجوانان« تا به  حال 
30 جلد منتشر شده است و در حال حاضر نیز 

حدود 40 جلد دیگر از »شاهنامه برای نوجوانان« 
رسیدم.  رضاشاه  کودتای  به  اکنون  و  نوشتم  را 
به گفته این نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان، در این مجموعه شخصیت های 
شاهنامه با تاریخ ایران، قدم به قدم جلو می آیند. 
يوسفی كه پيش از اين برای نگارش كتاب های 
»حسنی به مكتب نمی رفت« و »ستاره ای به نام 
غول« برنده ديپلم افتخار دفتر بين المللی كتاب 
برای نسل جوان شده، در فستيوال بين المللی 
ادبی برلين نيز به  عنوان نويسنده  برگزيده  ايرانی 

حضور داشته است.

خبر خوش برای 
عالقه مندان به آثار 

»محمدرضا یوسفی« 

تازه های نشر

پشت ویترین

گفت وگو با »علی قلم سیاه« به انگیزه نمایش عکس های انقالبی او در فرهنگستان هنر 

نوشتن با دوربین  برای بزرگ ترین انقالب قرن
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کامران پارسی نژاد، نویسنده و منتقد
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 نویسنده کرمانشاهی هزار جلد
 از کتاب هایش را به زندانیان اهدا کرد

نویسنده  آهــنــگــرنــژاد،  جلیل 
اقـــدامـــی  در  کـــرمـــانـــشـــاهـــی 
از  پسندیده 1000 جلد کتاب 
شخصی  کتاب های  مجموعه 
زنـــدان  کتابخانه  ــه  ب را  خـــود 

دیزل آباد این شهر اهدا کرد.
به گــزارش ایبنا، جلیل آهنگرنژاد دربــاره انگیزه خود از این کار 
گفت: »بر این باورم که بسیاری از زندانیان بد نیستند. اما به 
دالیلی که گاه برگ های پرونده شان می گوید یا نمی گوید، بایستی 
به قول »شامی کرماشانی« مدتی مهمان آن محنت سرا باشند 
پس چه بهتر که در آن فضای اجباری، فرصت استفاده از چنین 

کتاب هایی هم بیابند.«
جلیل آهنگرنژاد درباره ایده اهدای کتاب به زندانیان، گفت: این 
فرصت را مدیرکل زندان های کرمانشاه فراهم کرد. استقبال خوب 
مدیریت زندان های استان، برایم یک اتفاق خوب بود. اتفاق از این 
جهت که تاکنون چنین دریچه ی فرهنگی متفاوتی در این حوزه 

گشوده نشده بود.
آنجا که رشته  از  کــرد:  اهدایی هم عنوان  ــاره کتاب های  وی درب
غالب  اســت،  ادبیات  روشــن  دنیای  و مسیر هنری ام  تحصیلی 
کتاب های کتابخانه ام در دایره ی هنر و ادبیات قرار دارد. ادبیات 
فارسی، ترجمه و بخشی هم ادبیات کُردی شاکله اصلی کتاب هایم 
را می سازند. اما در کنار ادبیات، آثار تاریخی و اجتماعی هم مورد 
نیز  ــدان  زن به  اهدایی  کتاب های  دلیل،  همین  به  و  بــوده  توجه 

مجموعه ای از این زمینه ها و موضوعات است.
فعالیت های  با  همزمان  اکنون  که  کرمانشاهی  نویسنده  ایــن   
مختلف ادبی به کار روزنامه نگاری نیز مشغول است، توانسته 
است عطر و بوی زبان مادری را در فضای رسانه ای هم در حد 
توان منتشر کند و در این سال ها نشریه »صدای آزادی« را به 
دو زبان کُردی و فارسی منتشر کرده است. از او سه کتاب شعر 
به زبان کُردی، تصحیح برزونامه  کُردی )مشترک( و دو مجموعه 

شعر فارسی منتشر شده است.

 زهرا علیزاده  هنر را از اجداد خود به ارث برده است. نیاکانی که 
خط خوشی داشتند و نقاشی سیاه قلم انجام می دادند. پدرش 

خطاط و استاد دانشگاه بوده و هنر را از کودکی به فرزند 
خود آموخته است، تا جایی که معلم دوران ابتدایی »علی 
قلم سیاه« به مرحوم پدرش می گوید که این پسر میرعماد 

آینده است، از او محافظت کنید. 
علی قلم سیاه عکاس نام آشنایی است که عکاسی 

از دوران انقالب تا طبیعت و ورزش را در کارنامه 
خود دارد. او به عنوان یکی از 10 عکاس تأثیرگذار 

بر عکاسی کشورمان مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفته است، 
مهم  و  بــوده  دوساالنه عکس  نمایشگاه  دوره  اجرایی سه  دبیر 
مسابقات  از  عکاسی  سابقه  که  است  هنرمندی  او  اینکه 

المپیک در دوره های مختلف را در کارنامه خود دارد. 
این روزها چهار فریم از آثار انقالبی این عکاس در کنار آثار 
دیگر عکاسان هم نسل او در فرهنگستان هنر به نمایش درآمده 
اســت. در روزهــای فجر و شکوفایی انقالب اسالمی 
به سراغ این عکاس انقالبی رفته و گفت وگویی با 

ایشان داشتیم که در ادامه می خوانید.
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