
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

15
روایت داغ

چه
دری

کمک بانک 
مرکزى به فوتبال

همتی، رئيس بانک مرکزی 
از کمک ارزی به تيم ملی سخن 
گفته است: «اين موضوع به ما 
مربوط نيســت، اما ما در بانک 
مرکزی بــه تيم ملــی کمک 
خواهيم کرد. ما ان شاءاهللا کمک 
خواهيم کرد. شما می توانيد در 
اين زمينه با معاونت ارزی بانک 
مرکزی هم صحبت کنيد. آنها 

بيشتر در جريان هستند.»

رسن از اردوى 
پرسپولیس رفت!

در فاصله چند ساعت مانده 
به ديدار پرسپوليس و نساجی 
بشــار رســن ، هافبک عراقی 
سرخ ها اردو را ترک کرد، البته 
اشــتباه نکنيد دليل اين کار 
توسط رسن شايعاتی که درباره 
جدايی اش شــنيده می شود، 
نيست. او به دليل مصدوميت 
تيمش را ترک کــرد و مقابل 

نساجی به ميدان نرفت.

کن لوچ فیلمبردارى 
فیلم جدیدش را 

شروع کرد
«ببخشید دلتنگت شدیم» 
جدیدترین فیلــم کن لوچ، 
کارگردان بریتانیایى، از دیروز 
کلید خــورد.  فیلــم جدید 
کن لوچ روایتگــر خانواده اى 
اســت که با بحران اقتصادى  
ســال 2008 براى پرداخت  
بدهى هایشــان به مشــکل 

برمى خورند.

سرنوشت 
نامعلوم جیمزباند

با کناره گیــرى دنى بویل، 
سرنوشت شــخصیت منفى 
«جیمزباند 25» مشــخص 
نیست. سعید تغماوى بازیگر 
سینما به روزنامه ابوظبى گفته 
اســت که دنى بویل، در ماه 
گذشــته او را براى شخصیت 
اصلى منفى قسمت جدید این 

فیلم انتخاب کرده بود.

 

صمد نيکخواه بهرامی، کاپيتان تيم ملی بسکتبال به واسطه پيشنهادی که بابت حضور در آمريکا دريافت 
کرده، قصد دارد تيم ملی را رها کند. او دراين باره گفته است: «چند باری با سرمربی و مسئوالن تيم صحبت 
کردم. من از ۱۷ سالگی در تيم ملی بازی کردم و االن ۱۸ سالی می شود که ملی پوش هستم. فکر می کنم 
همه از ميزان عالقه من به تيم ملی و اين که در چه شرايطی در بازی های ملی حاضر شدم، خبر دارند. واقعا با 
توجه به شرايط زندگی ام و فرصتی که برای بازی در آمريکا نصيبم شده، حيف است که چنين موقعيتی را 

از دست بدهم. غيبت من خيلی در نتيجه گيری تيم ملی تا ثير نمی گذارد.»

کاپیتان صمد؛
آمریکا به 

جاى تیم ملى 
بسکتبال!

عکس نوشت

عبداهللا اسکندری، چهره پرداز پيشکسوت سينمای کشورمان که نزديک به 
نيم قرن سابقه فعاليت در اين هنر دارد، عکسی قديمی از خود را در کنار عوامل و 

بازيگران يک فيلم از جمله اکبر عبدی در اينستاگرام به اشتراک گذاشت.

کارلوس کى روش پس از پیروزى تیم ملى ایران مقابل ازبکســتان در بازى 
دوســتانه، پیراهن شــماره 26 ایران را به هکتور کوپر، دوست قدیمى خود و 

سرمربى ازبکستان هدیه داد.

محمدرضا هدايتی عکسی دلگير از پشت صحنه «قهوه  تلخ»  منتشر کرد که 
در آن بازيگرانی به چشم می خورند که ديگر در قيد حيات نيستند. در اين عکس 
يادگاری محمدرضا هدايتی، سيامک انصاری و عارف لرستانی کنار عزت اهللا 

انتظامی ايستاده اند.

تعصب و عالقه یک مازندرانى به تیم شهرش! در روزهایى که نساجى قائمشهر 
بازى دارد، افراد زیادى این گونه مغازه خود را تعطیل مى کنند. 

تیتربازى
حسین عرفانى همه را غافلگیر کرد 

درگذشت صداى خاطره ها

نیره خادمى| همیــن یک ماه قبــل بود که 
دوبلورها با یک کیک تولــد غافلگیرش کردند اما 
حاال باید برایش دست تکان بدهند. تا همین چند 
وقت قبل خیلى ها نمى دانستند که حسین عرفانى 
از نســل غول هاى دوبلورى ایران مبتال به سرطان 
ریه اســت. حتى روز سه شنبه که گفتند در بخش 
مراقبت هاى ویژه بسترى اســت، کسى حرفى از 
سرطان نزد اما نزدیکانش مى دانستند که چه رنجى 
مى کشد صداپیشه معروف همفرى بوگارت. او حاال 
براى همیشه رفته است آن هم در 76 سالگى؛ اگر 
چه صداى بم و نیرومندش در فیلم هاى درخشان 
کازابالنکا، شاهین مالت، داشتن و نداشتن، گذرگاه 
تاریک، دست چپ خدا، کى الرگو و گنج هاى سیرا 
مادره همچنان در حافظه ها است. عرفانى در کارتون 
محبوب «لوك خوش شانس» صدا پیشه شخصیت 
«جالى» است و در فیلم هاى بسیارى به جاى شون 
کانرى صحبت کرده اســت؛ ازجمله در  هایلندر، 
اژدهادل (قلب اژدها)، صخره، یافتن فارستر، گذرگاه 
مارسى، هر چه سخت تر باشى زمین مى خورى. البته 
او به جاى بازیگــران ایرانى چون «اکبر عبدى» در 
فیلم «سفر جادویى»، «کاظم افرندنیا»، «جمشید  
هاشم پور»، «محمد برسوزیان»، «محمد مطیع» 
هم صحبت کرده بود. او در مراسم تولدى که سوم 
مرداد براى او گرفته بودنــد، خطاب به دوبلورهاى 
جوان گفته بود:  «ما ممکن اســت چند روز دیگر 
نباشــیم و به همین خاطر هــم از آمدن صداهاى 
خوب به واحد دوبالژ خوشحال مى شویم.» حسین 
عرفانى دوبله را از  ســال 1340 و مدیریت دوبالژ را 
از  ســال 1356 آغاز کرده بود. حسین عرفانى جز 
صداپیشــگى در فیلم هایى چــون حرمت رفیق، 
سریال تلخ و شیرین  و سریال عالیجناب هم نقش 
ایفا کرده بود. شــاید خیلى ها او را بیشتر به واسطه 
برنامه «صبح جمعه با شــما» بشناسند؛ برنامه اى 
که از دهه 60 به بعد با حضــور او، مرحوم منوچهر 
نوذرى، منوچهر والى زاده، شهال ناظریان و نزدیک 
به 20 نفر دیگر از دوبلورهاى معــروف ایرانى اجرا 
مى شد اما بعدها برنامه جمعه ایرانى جایگزین آن 
شد. مراسم تشییع این هنرمند ساعت نه ونیم صبح 
روز پنجشنبه، 22 شهریور ماه از مقابل مسجد بالل 
در خیابان ولیعصر به سمت بهشت زهرا(س) برگزار 

خواهد شد.
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اختالفات علی دايی با مسئوالن باشگاه پرسپوليس بر سر مطالباتش و سختگيری حيرت انگيز برای 
دريافت دو ميليارد تومان پول نقد برای رضايت دادن، پرونده ای است که باعث دلخوری بخش اعظمی 
از هواداران پرسپوليس شده است. بسياری از کانال های هواداری در حال شديد ترين انتقادات از دايی 
هستند و خيلی ها هم از عملکرد مديران باشگاه گاليه دارند. با اين حال توضيحات ديروز دايی که گفته 
بود خودش تاکنون نديده که مردم از دســتش ناراضی و دلخور باشند، بازتاب زيادی داشت. علی دايی 
اگر يک ساعت وقت بگذارد و فضای مجازی را با دقت دنبال کند، به خوبی متوجه می شود که تا چه حد 
محبوبيت او ريزش داشته و هواداران از دستش عصبانی هستند. فقط کافی است هشتگ نام خود را در 

توييتر دنبال کند.

شکست سنگين ٦ بر صفر کرواسی 
مقابل اســپانيا باعث داغ شدن هشتگ 
داليچ در فضای مجازی و دعوای دوباره 
طرفداران کی روش و برانکو شده است. 
برانکو در حاشــيه برگزاری جام جهانی 
اعالم کرده بود که ايران برای صعودکردن 
به مربی برنده ای چون داليچ نياز داشت. 
منتقدان کی روش هم عملکرد داليچ را 
به رخ اين مربی می کشيدند. سه شنبه 
شب اما با شکست ســنگين کرواسی 
اين بار نوبت طرفداران کــی روش بود  
که با زير ســوال بردن داليــچ به خاطر 
شکست سنگين مقابل اسپانيا به برانکو 
و منتقدان کی روش حمله کنند. آنها با 

تأکيد بر اينکه ايران در جام جهانی به اسپانيا با گل به خودی يک بر صفر باخت، دعوايی درست و حسابی با 
پرسپوليسی ها داشتند. اين درگيری با هشتگ داليچ، برانکو و کی روش هنوز ادامه دارد. 

در کمــال نابــاوری دوربين های 
مداربسته تعبيه شده در جزيره اشک 
پارک ملــی درياچه اروميــه از يک 
پلنگ بالغ تصاويری حيرت انگيز ثبت 
کردند. نکته قابل توجه اينجا است که 
اين منطقه هرگز زيستگاه پلنگ نبوده 
است. بحران خشکی درياچه و سوء 
مديريت در رسيدگی به وضع موجود 
هم دوباره باعث شــد که هشــتگ 
درياچه اروميه در فضای مجازی داغ 
و نظرات مختلفی درباره آن منتشر شــود. با توجه به فجايعی که خشک شدن درياچه به دنبال داشته 
بسياری از کارشناسان تذکراتی جدی درباره تبعات منفی عدم رسيدگی به اين درياچه داده اند. اينکه 
جانورانی چون پلنگ از کيلومترها دورتر بتوانند به خاطر خشکی خودشان را به جزيره برسانند هم يکی از 

پيامدهای بد اين موضوع است.

#  دالیچ
#  دریاچه ارومیه #پلنگ 

#  على_دایى

 

نورا بيگ|  نوحه خوانی يکی از آن رسم های عزاداری به ويژه در دهه محرم 
است که از گذشته با شعرهای آيينی و حماسی و همراه با گوشه ها، دستگاه ها 
و آوازهای ايرانی مأنوس شده بود. جلوتر که آمديم، کالم شعری نوحه ها از 
شعرهای مذهبی فاصله گرفت و سبک موسيقايی آن نيز عوض شد. بارها 
صاحبنظران بسياری در عرصه شعر و موسيقی مثل محمدعلی بهمنی از 
اين رويه ها انتقاد کرده اند و اين بار هم نوبت عبدالجبار کاکايی، شاعر و عضو 

شورای شعر وزارت ارشاد است. او می گويد که مداحی هايی که می شنويم 
بيشتر به ترانه های پاپ نزديک است و از جهت ريتم و ملودی و حتی 
گاهی کالم با شــعرهای مذهبی فاصله دارد: «يک اقدام عمومی 
برای اينکه سطح شــعر مداحی و منبری ما باال برود الزم است تا 
سواد و دانش ادبی اين شــاعران باال برود و آثار وزين و سنگين تر 

بســرايند. آن چه ما از طريق رسانه ها يا هيأت های مذهبی 
می شنويم، نشان دهنده آن است که انتخاب شعرها 

برای نوحه سرايی ها خوب نيست و هر  سال هم 
همين مطلب را تکــرار می کنيم که معموال 
اين شــعرها، شــعرهای پيش پا افتاده ای 
هستند که سراينده های شان هم شاعران 
متوسطی هستند که صرفا ذوق و عشقی 
برای سرودن شعر مداحی دارند.» کاکايی 
معتقد است که اشــتياق نسل امروز به 

سرايش اشعار آيينی کم شده است.
 البته قبال هم محمدعلی بهمنی درباره توانايی مداحان در درك شــعر 
صحبت کرده بود: «بسياري از مداحان از شعرهاي سطح پايين بهره مي برند 
و در مقابل شعر خوب عاشورايي كم مي آورند. قرن ها است اين پرسش كه 
چرا شعرهاي سخيفي درباره  واقعه  عظيم عاشورا سروده مي شود كه درخور 
اين واقعه  عظيم نيســت، بي جواب مانده است. ســال ها است مي شنويم 
كه مي گويند «هر كــه دارد هوس كرب وبال،  بســم اهللا» و درواقع 
فكر نكرده اند كه كربال هوس نيســت و اگر به  جاي «هوس» از 
«عطش» استفاده شــود، مي بينيد كه از لحاظ معنا شوكت 

ديگري پيدا مي كند.» 
همانطور که قبال هم گفته شد موضوع به اينجا ختم نمی شود 
و موسيقی مذهبی هم منتقدان زيادی دارد. محمد معتمدی 
يکی از خوانندگانی است که از طريق نوحه و روضه خوانی 
به عرصه موسيقی سنتی ايرانی پا گذاشته است. او در 
اين باره گفته است: «کم تدبيری ها موجب شده که در 
حوزه موسيقی مذهبی که نوحه خوانی هم جزوی از 
آن است،  شرايط به گونه ای هدايت شود که موسيقی 
رديف دســتگاهی ايران جای خود را به ملودی های 
غربی بدهد که نوحه خوانان در آن کمترين تأثير را 

دارند.»

شــهروند | ١٠ روز بعد از پايان 
رسمی بازی های آسيايی شايعاتی 
مبنی بر فرار يک ورزشــکار ايرانی 
از دســت ماموران ضددوپينگ در 
دهکده ايــن بازی هــا در اندونزی 
به گوش رســيد. همچنين گفته 
می شود دو ورزشــکار ديگر که در 
يکی از رشــته های رزمی فعاليت 
می کنند، نتوانســتند از دســت 
مامــوران ضددوپينگ فرار کنند و 

مجبور شدند تست بدهند. طبق اين گزارش ها از اين ورزشکاران 
تست خون گرفته شده و به زودی نمونه مثبت آنها اعالم می شود 
و مدال هايی که گرفتند، پس گرفته خواهد شــد! برای اطالع 
از صحت و ســقم اين ماجرا با دکتر غالمرضا نــوروزی، رئيس 
فدراسيون پزشکی- ورزشی که سرپرست تيم پزشکی اعزامی 
به بازی های آسيايی ٢٠١٨ بود، تماس گرفتيم. او دراين باره به 
«شــهروند» می گويد: «چنين مطلبی کذب محض است. من 
در دهکده حضور داشــتم و اگر چنين اتفاقی رخ می داد، قطعا 
مطلع می شدم. گرفتن تست دوپينگ از ورزشکاران در بازی های 
آسيايی چه داخل دهکده و چه بيرون از آن اتفاقی عادی بود. از 

روز نخســت ما موظــف بوديم 
اطالعات ورزشــکاران و شماره 
اتاق آنهــا را در اختيــار کميته 
ضددوپينگ بازی ها قرار دهيم و 
آنها نيز طبق روال هميشگی اخذ 
تست ممکن بود به صورت سرزده 
به اتاق ورزشکاران بروند.» وی در 
واکنش به اين که گفته شده اين 
٣ نفر جزو ورزشکاران رشته های 
رزمی بودنــد و حتی مدال آوری 
هم کرده اند، می افزايد: «در رشــته های انفرادی تقريبا از تمام 
نفرات قبل و بعد از مسابقه تســت گرفته می شد. از مدال آوران 
بالفاصله بعد از پايان مســابقه نمونه ادرار و خون می گرفتند. 
اين يک اتفاق عادی در بازی های آســيايی به حساب می آيد.» 
رئيس فدراســيون پزشــکی- ورزشی با اشــاره به شايعه فرار 
کردن يک ورزشکار از تست دوپينگ می گويد: «مگر می شود 
ورزشکار از تست دوپينگ فرار کند؟ ماموران فقط يک ساعت 
منتظر می مانند و اگر ورزشکار نيايد، برايش گران تمام می شود. 
ورزشکاران فقط در صورتی می توانستند از تست فرار کنند که از 

اندونزی خارج شوند.»

عبدالجبار کاکایى از تغییر سبک هاى روضه خوانى مى گوید

جاى خالى دانش ادبى در مداحى
برهان هاى یک مسئول براى تکذیب دوپینگ رزمى کار!

الرئیس فدراسیون پزشکى- ورزشى به «شهروند» مى گوید هیچ ورزشکارى نمى تواند از دست ماموران تست دوپینگ فرار کند
نج

ج
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

هفته هـاى  در   شـهروند  روزنامـه 
اخیـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
انتقـادات خـود بى نصیـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پیامـک 

باشـید تمـاس  در   5000262662
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