
در انتظار آغاز جشنواره
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ایران، با اشاره به آغاز جشنواره فجر 
از روز دوازدهم بهمن، در حساب توییتری 
خود مطلبی را خطاب به هموطنانمان در 
استان سیســتان و بلوچستان منتشر کرد: 
»اولین جشنواره فجر در روز شنبه ۱۲ بهمن 
برگزار می شود: اختتامیه جشنواره شعر فجر. 
استان سیستان و بلوچستان میزبان شاعران ایران زمین است تا با ترانه و ترنم، مهر 
همدلی را بسرایند و اشک و غبار از دیده ها و چهره ها بزدایند. درانتظار این دیدار 

خواهم بود. سپاس بیکران از دبیران و داوران«.

الموت المریکا
پــس از بازتاب گســترده تظاهــرات ضد 
آمریکایی مردم عراق در رسانه های داخلی و 
خارجی، حاال کاربران شبکه اجتماعی توییتر 
با ترند کردن هشتگ »الموت المریکا« در 
ســطح جهانی، یک بار دیگــر به تظاهرات 
میلیونی عراقی ها علیه آمریکا، واکنش نشان 
دادند. در ادامه چنــد نمونه از توییت های 
منتشر شده توسط کاربران را می خوانید: »این اجتماع عظیم را مقایسه کنید با 
تجمعات 4-3 هزار نفره دلقک های تحت امر سفارت آمریکا در بغداد. این تصاویر را 
مقایسه کنید با کلوزآپ های رسانه های غربی از میدان التحریر که حاال مردم عراق 
در آن فریاد می زنند #الموت_المریکا... کجایی که ببینی دریا ساختی با قطره های 

خونت حاج قاسم«.

درمان کرونا با چایی نبات!
رسانه های چینی روز گذشته اعالم کردند 
دولت چین توانسته داروی درمان ویروس 
کرونا را بسازد. اگرچه هنوز این خبر توسط 
سازمان بهداشــت جهانی تأیید نشده و 
امکان تکذیب آن در آینده وجود دارد، اما 
ویروس کرونا و ساخت داروی آن، سوژه 
شوخی های کاربران فضای مجازی شده 
است. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده در این باره را می خوانید: 
» این چینی ها الکی شلوغش کردن. کرونا اصالً دارو نمی خواد. ما ایرانی ها با 
سوپ شلغم و خوددرمانی می تونیم حلش کنیم... یعنی االن مامان بزرگ های 
چینی هم دارن به نوه هاشون می گن این داروهای شیمیایی آشغاله نخورین و 

به جاش چایی نبات با زعفرون می دن بهشون تا خوب شن؟«.

روستاهایی که نه آب دارند و نه برق
زهره سادات هاشــمی، مجری صداوسیما 
با انتشــار تصاویری از حضورش در مناطق 
بلوچســتان، در  ســیل زده سیســتان و 
اینستاگرامش نوشــت: »سیل به روستاها 
خســارت وارد کرده نه شهر چابهار. برخي 
از مناطق روســتایي نه آب دارن و نه برق 
)قبل از ســیل هم نداشتن(. اینجا وضعیت 
بهداشتي اسفناکه و عجیب سرویس بهداشتي )توالت( و اقالم بهداشتي مورد نیازه. 
بسیاري از مزارع آسیب دیدن و تعداد زیادي دام به خصوص بز تلف شده. اگر تمایل 
به کمک دارین بهترین کار، شناسایي گروه ها و یا افراد خیِر فعال در سیستان و 

بلوچستانه و خیلي خوبه که کمک هاتون نقدي باشه«.

 قرار بود برگردد
ماجرای مهاجرت کیمیا علیزاده از چند هفته پیش آغاز 
شد. هرچند همان روزهای اول چند رسانه  مجازی خبر 
مهاجرت تکواندوکار جوان ایرانی را منتشــر کردند اما 
این موضع چندبار از سوی مسئوالن ورزشی کشورمان 
تکذیب شد. مسئوالن آن زمان اعالم کردند کیمیا علیزاده 
به آن ها گفته برای طی کردن فرایند درمانش راهی هلند 
شده و پس از کامل شدن مراحل درمان، دوباره به ایران 
برمی گردد تا تمریناتش را برای شرکت در المپیک از سر 
بگیرد. حامد معدنچی، همســر والیبالیست علیزاده که 
ســابقه بازی برای تیم ملی را هم در کارنامه اش دارد، اما 
فیلم هایی از حضور بدون حجاب کیمیا علیزاده در کشور 
هلند منتشر کرد تا به شایعه مهاجرت همسرش بیشتر از 
قبل دامن بزند. شایعات ولی زودتر از چیزی که خیلی ها 
فکرش را می کردند، به واقعیت تبدیل شد و رسانه ها چند 
ساعت پس از انتشار تصاویر بی حجاب علیزاده در صفحه 
مجازی همســرش، اعالم کردند ملی پــوش تکواندوی 
کشورمان به هلند پناهنده شده و از این پس با پرچم این 
کشور در رقابت های بین المللی حاضر خواهد شد. خبر 
مهاجرت علیزاده اما هنوز از ســوی خودش و مسئوالن 

کشورمان به طور رسمی تأیید نشده بود.

 حمله به »ساعی«
کیمیا علیزاده چند روز پــس از اعالم خبر مهاجرتش 
از ســوی رســانه های رســمی، با یک بیانیه تند و تیز 
اینســتاگرامی، باالخره این خبر را تأیید کرد. در بخشی 
از بیانیه اینستاگرامی علیزاده آمده بود: »هر زمان صالح 
دیدند، مصــادره ام کردند. مدال هایــم را به مدیریت و 
درایت خودشــان نسبت دادند. من برایشان مهم نبودم. 
هیچ کداممان برایشان مهم نیستیم، ما ابزاریم. فقط آن 
مدال های فلزی اهمیت دارد تا به هر قیمتی که خودشان 

نرخ گذاشتند از ما بخرند و بهره برداری سیاسی کنند«. 
علیــزاده در بخشــی از بیانیه اش به »هادی ســاعی« 
پرافتخارترین ورزشکار المپیکی کشورمان هم تاخته بود و 
خطاب به او نوشته بود: »حاال که نیستم می گویند تن به 
ذلت داده ام. آقای ساعی! من آمدم تا مثل شما نباشم و در 
مسیری که شما پیش رفتید قدم برندارم. من در صورت 
تقلید بخشی از رفتارهای شما، بیش از شما می توانستم 
به ثروت و قدرت برســم. من به این ها پشت کردم. من 
یک انســانم و می خواهم بر مدار انسانیت باقی بمانم. در 
ذهن های مردساالر و زن ستیزتان، همیشه فکر می کردید 
کیمیا زن است و زبان ندارد! روح آزرده من در کانال های 
آلوده اقتصادی و البی های تنگ سیاسی شما نمی گنجد. 
من جز تکواندو، امنیت و زندگی شاد و سالم درخواست 
دیگــری از دنیا ندارم. مردم نازنیــن و داغدار ایران، من 
نمی خواستم از پله های ترقی که بر پایه فساد و دروغ بنا 
شده باال بروم. کسی به اروپا دعوتم نکرده و در باغ سبز به 
رویم باز نشده. اما رنج و سختی غربت را به جان می خرم 
چون نمی خواستم پای سفره ریاکاری، دروغ، بی عدالتی و 

چاپلوسی بنشینم«.
ساعی همان زمان که شایعه هایی درباره مهاجرت علیزاده 
مطرح شده بود، درباره او گفته بود: »هر ورزشکاری باید 
اعتقاد داشته باشد که به پرچم کشورش وفادار بماند. این 
نکته اهمیت زیادی دارد که قهرمانان ما در ایران و در این 
شرایط رشد کردند و نمی دانم چرا یکمرتبه یادشان می آید 
مهاجرت کنند و لذت آنجا بیشتر از عزت ایران برای آن ها 
اهمیت می یابد. در حالی که به نظر من پناهندگی یک 

ذلت بزرگ برای هر شخص محسوب می شود.اعتقاد دارم 
کیمیا علیزاده هر کجای دنیا که باشــد، به اندازه ای که 
ایران به او توجه کرد، مورد توجه نخواهد بود. آنچه مسلم 
است در کشــورمان توجه بیش از حدی به علیزاده هم 
شده و حتی می دانم تکواندوی هیچ کجای دنیا شرایط 
ایــران را ندارد و به خصوص توجهی که در این مدت به 

علیزاده شده به هیچ تکواندوکاری در دنیا نمی شود«.

 نمی تواند پست اینستاگرامش را  بخواند!
بیانیه تند و تیز کیمیا علیزاده از سوی مسئوالن کشورمان 
بی پاسخ نماند. محمد پوالدگر، رئیس فدراسیون تکواندو 
دراین باره گفــت: »مطلبی را که کیمیا منتشــر کرده 
خودش ننوشته است. کیمیا نمی تواند آن را از رو بخواند. 
دروغ های زیادی در این متن اســت. نتایج تیم دختران 
ایران را با ســایر کشورها مقایسه کنید تا مشخص شود 
که چه کارهایی برای بانوان ایران انجام داده ایم. هیچ کس 
نمی تواند حداقل درباره خانم علیزاده مدعی شود که به 
او بی مهری یا بی توجهی شــده، چون شرایط او در ایران 
به گونه ای اســت که بیش از اینکه مسئوالن به او توجه 
کنند مورد محبت و حمایت همیشگی مردم قرار دارد. 
حتی زمانی که به دلیل بیماری در بیمارســتان بستری 
بود ازدحام اقشــار مردم و مسئوالن برای عیادت از او به 
حدی بود که مسئوالن بیمارستان و سایر بیماران دچار 
مشکل شــده بودند. همصدا شدن بعضی افراد با صدای 
بیگانه در کم توجهی به ایشان پیش از اینکه بی انصافی 
نســبت به مسئوالن ورزش کشور باشد، ظلم فاحش در 
حق مردم و نظام اسالمی است. در مقابل این همه محبت 

و قدرشناسی چگونه می توان مدعی بی توجهی شد«. 

  بازیچه سیاست
مدتی بعد اما ماجرای پناهندگی علیزاده به هلند به طور 
کلی کنسل شد و تکواندوکار سابق کشورمان یکباره سر 
از آلمــان درآورد و با حضــور در یک کنفرانس خبری، 
اعــالم کرد قصد دارد از این پس زیر پرچم این کشــور 
در رقابت های بین المللی حاضر شود! در همین کنفرانس 
خبری هم بود که معدنچی، با فحاشــی به همســرش، 
صحبت های او را قطع کرد تا شایعات درباره پناهندگی 

کیمیا به آلمان، وارد فاز جدیدی شود.
کاربران فضای مجــازی حاال معتقدند علیزاده که فقط 
۲۱ ســال دارد، مورد سوءاستفاده همسرش قرار گرفته 
و معدنچی برای دریافت اقامت آلمان، از او سوءاستفاده 
کرده است. یکی از کاربران دراین باره نوشته است: »پسره 
زیر لب بهش فحش ناجور می ده و کیمیا ساکت میشه. 
این همون چیزیه که دنبالش بودی کیمیا خانوم؟ یک روز 
قهرمان یک کشور بودی و حاال شدی مجوز اقامت یک 
والیبالیست متوسط«. کاربر دیگری نوشت:»نمک خوردی 

و نمکدان را شکستی خانم علیزاده«.
ســید محمود رضوی، تهیه کننده سینما هم دراین باره 
نوشته است:»کیمیا علیزاده به اسیری برده شده، وقتی 
اظهارنظر می کند که می خواهد قهرمان شــود، جوابی 
می شنود که سکوت غم انگیزی می کند! جوابی که حتی 

رسانه ای مثل رادیو فردا هم آن  را منتشر کرد«.

  پای شهین خانم در میان است!
پس از این ماجرا، چند خبرگزاری معتبر در کشورمان به 
نقل از چندین تن از دوستان و فامیل های کیمیا علیزاده، 
اعالم کردند تکواندوکار سابق ایران، در تماس اینترنتی با 

آن ها اعالم کرده همسرش او را مجبور به مهاجرت کرده 
اســت! در ادامه بخشی از صحبت های علیزاده را که این 
خبرگزاری ها منتشر کرده اند می خوانید: »شوهرم من رو 
ابزاری برای خودش می داند. متن بیانیه من رو هم شوهرم 
به من داد تا منتشــر کنم و می دانم کار افرادی است که 
می خواهند کارهای مهاجرت من را انجام دهند. اگر من 
نتوانم اینجا موفق شوم قطعاً متارکه می کنم و همه چیز 
رو به مردم خواهم گفت. چون شــوهرم من را مجبور به 
ترک ایران کرده و حاال می فهمم هدف از نزدیک شدن و 
ازدواج با من ساختن آینده  خودش بوده است!« کیمیا در 
ادامه از زنی ثروتمند به نام شهین رونمایی می کند که در 
قبال پرداخت پول از او خواسته بود در انتخابات اسفند ۹۸ 
از لیست انتخاباتی که معرفی می کند، دفاع کند! بر اساس 
ادعای این خبرگزاری ها، کیمیا علیزاده گفته است، شهین 
به او قول پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان را داده و گفته سال 
۹4 مبلغ ۵۰ میلیون به مهناز افشار برای حمایت از لیست 

امید پرداخت کرده است! 
این صحبت ها البته بعدها توســط پــدر کیمیا علیزاده 
تکذیب شــد، ولی بخشــی از کاربران فضــای مجازی 

همچنان به صحت این ادعاها باور دارند!

 هاله ای  از ابهام
گذشته از تمام این حواشی، بزرگ ترین عالمت سؤالی 
کــه این روز ها درباره زندگی حرفه ای علیزاده مطرح 
می شــود این است که آیا کیمیا می تواند برای آلمان 
در بازی های المپیک ۲۰۲۰ به میدان برود؟ ایرانی ها 
و در رأس آن، رئیس فدراســیون تکواندو می گویند 
چنین چیزی غیرممکن است، چون به لحاظ کار های 
اداری و قانونی، یک ورزشــکار باید حداقل سه سال 
در کشور مقصد حاضر باشد تا بتواند برای آن کشور 
در بازی های المپیک به میــدان برود. خود علیزاده 
هم دراین باره گفته اســت: »حاال این المپیک نشــد 
مهم نیســت؛ از المپیک بعدی و المپیک های بعدی 
تالشــم را برای رسیدن به مدال می کنم، چون هنوز 

۲۱ ساله هستم«.
با وجود این اما نایب رئیس فدراسیون تکواندوی آلمان، 
آینده حرفه ای علیزاده را بیشتر از این حرف ها در هاله ای 
از ابهام قرار داده اســت. موســی چیچک گفته است: 
»واقعیت این اســت که هیچ تضمینی نمی شود درباره 
حضور کیمیا برای المپیک پیــش رو داد. اگر کار های 
تابعیت او تــا دو هفته دیگر صورت بگیــرد، می توان 
امیــدوار بود، در غیر این صورت نه، شــدنی نیســت. 
البته خود کیمیا خیلی خوب می داند برای رسیدن به 
ترکیب و حضور در تیم آلمان باید به ســختی مبارزه 
و تالش کند و قرار نیســت چیزی به او هدیه شــود«. 
این یعنی مشکل کیمیا علیزاده فقط عدم حضورش در 
المپیک پیش رو نیســت و درحالی که ویزای اروپای او 
فقط یک هفته دیگر مهلت دارد، کارهای اقامتش هنوز 
درست نشــده و احتمال دارد همان طور که هلندی ها 
دست رد به سینه علیزاده زدند، آلمانی ها هم دست او 
را توی پوســت گردو بگذارند. عالوه بر این ها، برخالف 
تصور کیمیا، قرار نیست فدراســیون تکواندوی آلمان 
خیلی راحت به او شــانس حضور در ترکیب اصلی تیم 
ملی اش را بدهد، چون رســانه های آلمانی هم کمی تا 
قسمتی با حضور او در المپیک مخالف اند و از فدراسیون 
خواســته اند فرصت حضور در المپیک را به ورزشکاران 

آلمانی بدهد نه یک پناهنده ایرانی.

پاس گل ظریف به رئیس جمهوِر در حال استیضاح!
قدس زندگی: همه چیــز از مصاحبه 
جنجالــی محمدجواد ظریــف با مجله 
اشــپیگل آغاز شد. در بخشــی از این 
مصاحبه، خبرنگار از ظریف می پرســد: 
»آیــا مذاکره با آمریــکا را پس از ترور 
سردار سلیمانی غیرمحتمل می دانید؟« 
وزیر امورخارجه کشورمان هم در پاسخ 

می گویــد: »خیر. من هرگز چنین امکانی را رد نمی کنم؛ به شــرط آنکه 
آن ها رویکرد خود را تغییر دهند و واقعیات را به رسمیت بشناسند. از نظر 
ما مهم نیســت که چه کسی در کاخ سفید می نشیند. چیزی که اهمیت 
دارد، نحوه رفتار آن هاســت. دولت ترامپ می تواند گذشته اش را جبران 
کند، تحریم ها را بــردارد و پای میز مذاکره بازگردد. ما کماکان پای میز 
مذاکره هســتیم و آن ها میز را ترک کردند. آمریکا آسیب بزرگی به مردم 
ایران زده اســت. روزی که آن ها برای جبران، کاری بکنند، خواهد آمد. 

ما صبر زیادی داریم«.
ترامــپ هم بالفاصله پــس از این مصاحبه در توییترش نوشــت: »وزیر 
امورخارجه ایران می گوید ایران خواســتار مذاکره با ایاالت متحده است. 

اما می خواهد که تحریم ها برداشته شود. نه مرسی!«
از آنجایی که ترامپ این توییت را به زبان فارسی در صفحه مجازی اش منتشر 
کرده بود، کاربران ایرانی حسابی از توییت تحقیرآمیز رئیس جمهور آمریکا 

عصبانی شدند و از ظریف بابت پیشنهاد مذاکره به آمریکا، انتقاد کردند. 
ظریــف البته پس از بــاال گرفتن انتقادها، اعالم کــرد متن مصاحبه اش 
اشــتباه ترجمه شده است! وزیرامورخارجه کشورمان در توییتی با انتشار 
تصویــر بخش هایی از مصاحبه خود با اشــپیگل و لینک این مصاحبه به 
زبان انگلیسی، در توییتر نوشته است: »بهتر است به دونالد ترامپ توصیه 
شود که نظرات و تصمیمات سیاست خارجی خود را بر اساس واقعیت ها 
پایه گذاری کند، نه بر اســاس عناویــن خبر های فاکس نیوز یا مترجمان 
فارســی اش. برای آگاهی بهتر، او می تواند مصاحبه کامل من را )به زبان 

انگلیسی( بخواند«.
پس از این اما کاربران فضای مجازی با انتشــار متن دقیق مصاحبه وزیر 
امورخارجه کشــورمان، ادعای او را زیرسؤال بردند. سید محمود رضوی 
در توییتر نوشــته است: »االن که عکس اصل مصاحبه را دیدم می فهمم 
که دوپهلو نگفته اند و متأسفانه مستقیم از مذاکره با آمریکا حرف زده اند! 
آقای ظریف به کجا چنین شــتابان؟ ما به دنبال انتقام سخت هستیم و... 

غیر از آن حرفی به زبان نیاورید«.
وحید یامین پور هم در این باره نوشــت: »دلیل تماس اخیر ظریف برای 
مذاکره را در این تحلیل بی بی ســی باید فهمیــد: محمد جواد ظریف از 
معادالت سیاســی آینده حکومت ایران حذف شــده است زیرا آمریکا با 

بی اثر کردن برجام، او را بی اعتبار کرد«.
در ادامه چند نمونه دیگر از توییت های انتقادی کاربران را می خوانید:

اینکه ظریف فکر می کند ترامپ ممکن است گذشته را اصالح کند و این 
تغییــر، حتی پس از ترور مقام  عالی رتبه ایرانی، باز هم باب مذاکره را باز 
می کند، خطرناک تر از آن اســت که ظریف مثاًل بگوید با همین آمریکای 
تروریســتی مذاکره می کنم.  اولی عالوه بر غلطی و ذلتبارِی دومی، وهم 

و خیال هم دارد.
با اینکه رهبر معظم انقالب فرمودند جنتلمن های پشت میز مذاکره همان 
تروریســت های فرودگاه بغدادند، باز آقایان، حــرف از مذاکره می زنند؟! 
وجالب تر از این چند روز پیش جانشــین حاج قاســم ســردار قاآنی رو 

همین ها تهدید به ترور کردند!
 آقای ظریف! تو به قاتِل حاج قاســم عزیز در حالی که در شرایطی سخت 
)از قبیل استیضاح( قرار داشت پاس گل دادی! آقای ظریف! جسارتاً این 

حراِج کم سابقه عزت ایرانی هاست.
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ورزش
پرونده ای برای نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال

 نبرد چهار نفر 
با نماینده نصف جهان

گزارش قدس از اردوی استقالل درکشور ثالث

 مغرور نشوید
 الریان را هم ببرید

 گفت وگو با احمد دهقان به انگیزه انتشار دومین مجموعه داستان کوتاهش 

می خواهم بهترین و انسانی ترین داستان جنگ را بنویسم

زائر نام ها شده ام
رقیه توسلی: اذان ظهر را گفته اند که می رسیم. آمده ایم زیارت بلکه به قول 

»خانجان« پرنده روحمان را آزاد کنیم. 
هنوز دست به ادعیه نبرده ایم که »امیرمهر« هم می آید. پسر متولی امامزاده.

مثل روز، روشــن اســت خواهری تا دقایقی دیگر شیطنتش گل کرده و سِر 
شــوخی را باز می کند. همین هم می شود. امیرمهر، دوان دوان و صمیمی که 
می آید پیش »آبان«جان، خواهری فرصت را مغتنم می شمارد و از توی کیفش 

خوراکی صید شده را می گیرد سمتش و می گوید:
سالم شاِخ شمشاد! اگه بدونی دلم چقد تنگ شده برات.

آن وقت کودک چهار ســاله اســت که مثل دفعات پیش دارد تمام زورش را 
می زند که: من علی آقام نه شاخ شمشه... و ویفر تعارفی را می گیرد.

وسط این قصه تکراری، موبایلم زنگ می خورد. فاطمه-ر می افتد. همکار است. 
جواب می دهم.  خواهری، ول کن ماجرا نیســت. می گوید: اِه... راست میگی... 

پس چرا اون دفعه ای گفتی اسمم امیرمهر آقاست.
و می شنود که دو تا اسم دارم ُخب.

زیارت عاشورا را که باز می کنم، گوشی ام دوباره می رود روی ویبره. این بار هانیه 
جان است. دوست بامعرفتی که خیلی باانرژی و حال خوب کن است. مشغول 
تایپ می شوم با او که خاله مرضیه، لبخندزنان می نشیند روی صفحه و پیامکم 

نصف نیمه می ماند.
خواهری همچنان مشغول چک و چانه زدن است که جواب می دهم.

تلفنم که تمام می شود، می شنوم آبان دارد دوستش را »آقاعلی« صدا می زند. 
اصالً امروز معرکه ای است برای خودش! معرکه اسامی قشنگ و درخشان!

خانومی، نذری می گرداند توی امامزاده. خرما و نان را خیلی باسلیقه چیده توی 
بقچه های کوچک سبزرنگ. کاغذی هم منگنه کرده به بنِد بقچه. می خوانم. 
الُم  ِهیَدُة، اَلسَّ یَقُة الشَّ دِّ الَُم َعلَْیِک أَیَُّتَها الصِّ الَُم َعلَْیِک یَا بِْنَت َحِبیِب اهللِ، السَّ السَّ
َعلَیک یا »محدثه« »مرضیه« »طاهره«  »صدیقه« »طیبه« »صفیه« »ساجده« 
»هانیه«. وقت سالم به بانوی بانوان، اشک امانم نمی دهد... نمی دانم نشانه ها و 
ترتیب اسامی خاص واقعاً خودشان کنار هم ردیف شده اند امروز یا من دوست 
دارم این طور به نظر بیایند؟ نام هایی که پیامبرمان روزی ُدخت بهشتش را با 

آن ها خطاب می فرمود.
پی نوشــت: پرواز می کند... پرنده اســیر روحم، پرواز می کند... اصالً کدام 
پرنده ای است که حرف از هفت آسمان آزادی باشد و زمینگیر بماند... خانجاِن 

خدابیامرز راست می گفت که این طایفه هر نوبه دست و دلبازند!

تراکتور و صنعت نفت بازندگان بزرگ

یحیی صدر را شخم زد

روایت مجازی

روزمره  نگاری

»کیمیا علیزاده« در ماجرای مهاجرت به آلمان بازی خورده است؟

»آپ چاگی« به نمکدان وطن

 محمد تربت زاده   کیمیا علیزاده تمام پل های پشت سرش را خراب کرده است. 
این را خودش هم می داند. به همین خاطر در کنفرانس خبری تیم تکواندوی آلمان، 
به صراحت اعالم می کند قصد ندارد به ایران برگردد. اما صدای لرزان، رنِگ پریده و 
تپق های پی در پی، چیز دیگری می گوید. به خصوص زمانی که »حامد معدنچی« 
-همسر علیزاده- با الفاظ زشت و عجیب و غریب، وسط صحبت های کیمیا علیزاده 
می پرد تا او را ساکت کند. تکواندوکار ۲۱ ساله ایرانی پس از تشر همسرش ساکت 
می شــود و تریبون را به سایر شرکت کننده ها واگذار می کند. فیلم سکوت علیزاده 

پس از توهین همسرش به او اما آن قدر در فضای مجازی حاشیه ساز شده که حاال 
کاربران فضای مجازی با اطمینان بیشتری می گویند علیزاده، چوب ندانم کاری هایش 
را خورده و قربانی بازی های سیاســی پشت پرده همسرش شده است و به زودی 
پشیمان خواهد شــد. ماجرایی که حتی اگر حقیقت هم داشته باشد، هیچ جوره 
نمی توانــد آِب رفته را به جوی برگرداند. این را می شــود از نظرات کاربران فضای 
مجازی فهمید که دیگر کیمیا علیزاده را »قهرمان« خودشان نمی دانند و پشت بند 

نام او القابی مثل »وطن فروش«، »خائن« و... را ردیف کرده اند.
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سینا حسینی: بیست و پنجم اسفند ماه  روز سرنوشت 
ســازی برای فوتبال ایران خواهد بود، روزی که رئیس 
جدید فدراسیون انتخاب خواهد شد تا فوتبال ایران پس 
از نزدیک به دوازده ســال از مدیریت دو رفیق اصفهانی 
دوره جدیدی را تجربه کند!هرچند هنوز هیچ کاندیدایی 
به صورت رسمی برای حضور در انتخابات نام نویسی نکرده 
است اما از رفتارهای نامحسوس گزینه های کلیدی کاماًل 
پیداست فوتبال ایران در آخرین روزهای سال جاری یک 

رویداد پرحاشیه و پر خبر را شاهد خواهد بود.

 10 امضای مهم
اما پرســش کلیدی اینجاســت که در برهه کنونی چه 
گزینه هایــی قصد ورود بــه عرصه انتخابــات را دارند و 
می خواهند برای حضور در این رویداد بزرگ وارد رقابت 
شــوند؟ از آنجا که کاندیداهای متقاضــی باید هر یک 
امضای 10 نفر از اعضای مجمع هفتــاد و چند نفری را 
بدست آورند، فضا برای حضور بسیاری از کاندیداها مهیا 
نیست و کســانی می توانند به این عرصه ورود پیدا کنند 
که در محافل فوتبالی دارای نفوذی قابل توجه باشند با 
این وجود در حال حاضر پنــج نفر برای جمع آوری امضا 
دست به کار شدند.هرچند بعید به نظر می رسد این پنج 
نفر بتوانند شرط جمع آوری 10 امضا را با موفقیت پشت 
ســر بگذارند، اما یک به یک کاندیداهای فعلی را معرفی 

و شانس انتخاب آن ها را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

  حیدر بهاروند؛ بازنشسته ای در سودای ریاست
سرپرست کنونی فدراســیون فوتبال به اعتقاد خودش 
یکی از جدیدترین گزینه ها برای پیــروزی در انتخابات 
اسفند ماه است، اما وی با یک بحران بزرگ رو به رو است. 
او به دلیل قانون منع فعالیت بازنشستگان امکان حضور 

در انتخابات را ندارد و بدون تردید در صورت نام نویسی 
از سوی هیئت رسیدگی به تأیید صالحیت کاندیداها رد 
صالحیت خواهد شد تا نتواند در انتخابات حضور داشته 
باشد. با این حال وی با وجود توصیه های پنهانی مسئوالن 
وزارت ورزش و جوانان در حال رایزنی است تا بتواند مجوز 
حضور در انتخابات را بدست بیاورد.وزارت ورزش و جوانان 
و بدنه مدیریتی آن مخالفت سرسخت بهاروند به شمار 
می روند از این رو این روزها به بهانه انتخاب سرمربی تیم 
ملی به دفعات به مالقات وزیر ورزش می رود تا در این بین 

بتواند رضایت او را جلب کند.

  سعید آذری؛ سه گانه مدیران اصفهانی؟
ملی پوش ســابق تیم ملی وزنــه برداری کــه یکی از 
منتقدان سیســتم مدیریت فعلی فوتبال ایران اســت، 
یکی از جدی ترین گزینه های حاضر در انتخابات است. 
آذری پس از استعفای اجباری تاج از فدراسیون فوتبال 
از جمله نفراتی بود که خواســتار برگــزاری زودهنگام 

انتخابات فوتبال شد، او با اعضای مجمع فدراسیون فوتبال 
روابط ایده آلی دارد و گفته می شــود وی جزو نخستین 
کاندیداهایی بوده که توانسته 10امضای مورد نیاز را برای 
نام نویسی جمع آوری کند.آذری از ابتدای فصل نوزدهم 
تالش بی شائبه ای داشت تا به عنوان مدیرعامل یکی از دو 
باشگاه دولتی انتخاب شود اما البی های پشت پرده مانع از 

تحقق این رؤیای مدیر اصفهانی شد.

 مهدی محمد نبی؛ گزینه در سایه 
دبیرکل ســابق فدراســیون فوتبال و عضو فعلی هیئت 
مدیره باشگاه پرســپولیس یکی از گزینه های احتمالی 
ریاســت فدراسیون اســت، او پیش از کنار رفتن مهدی 
تاج از فدراسیون فوتبال گزینه دبیرکلی فدراسیون تاج 
بود اما تشدید بیماری تاج سبب شد وی انتخاب نشود اما 
گفته می شود حمایت های پشت پرده از حضور وی شانس 

انتخاب وی را به شدت تقویت کرده است.
گفته می شــود اگر وزارت ورزش و جوانان تا دقیقه 90 

به جمع بندی کامل نرســد احتماالً نبــی گزینه جدی 
انتخابات خواهد بود چــون ارتباطــات مطلوبی با وزیر 
ورزش دارد و می تواند مجری قابل اعتمادی برای اجرای 

سیاستگذاری های وزیر ورزش در حوزه فوتبال باشد.

 مصطفی آجرلو؛ کاندیدایی برای همه فصول!
مدیرعامل سابق پاس و تراکتورسازی یکی از افرادی است که 
اصرار دارد در تمام انتخابات فدراســیون های فوتبال حضور 
داشته باشد اما تاکنون این رؤیای او تحقق نیافته است. آجرلو 
خود را جدی ترین منتقد مدیریت حاکم بر فوتبال ایران می داند 
و معتقد است می تواند منجی فوتبال ایران لقب گیرد اما نکته 
جالب توجه اینجاست که آجرلو هیچ گاه نتوانسته به عنوان 
یک کاندیدا به مجمع ورود پیدا کند اما با این حال همیشــه 
در تالش است به عنوان یک مدعی ریاست در نقش منجی 
ظاهر شود تا شاید به مجمع انتخاباتی فدراسیون راه پیدا کند.

  عزیز محمدی؛ به دنبال رؤیای بازگشت
رئیس پیشــین ســازمان لیگ که با وزیر سابق ورزش و 
جوانان به شــدت درگیر شــده بود پس از کنار رفتن از 
چرخه مدیریت به عنوان یک منتقد شناخته شده و تالش 
داشته همیشــه به عنوان یک چهره جنجالی در محافل 
خبری شــناخته شــود اما وی در این حوزه هرگز موفق 
نشــد. عزیزمحمدی یکبار دیگر هم شانس خود را برای 
انتخاب به عنوان رئیس فدراســیون مورد آزمایش قرار 
داده اما در رقابت با مهدی تاج نتوانست به پیروزی دست 
پیدا کند، ولی حاال با آرامــش خاطر با علم بر اینکه دیگر 
مهدی تاج در جمع کاندیداها حضور ندارد به عنوان یک 
رقیب انتخاباتی قصد ورود دارد. البته باید دید او می تواند 
10امضای الزم از اعضای مجمع را جمــع آوری کند یا 

اینکه همانند آجرلو پشت خط خواهد ماند.

پرونده ای برای نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال

نبرد چهار نفر با نماینده نصف جهان

قتل بازیکن سابق هادرسفیلد در خیابان
ورزش:  جردن سینوت، فوتبالیست 25ساله انگلیسی که پیش از این بازیکن تیم لیگ 
برتری هادرسفیلد بوده در جریان یک درگیری و زد و خورد کشته شده است. به گزارش 
رسانه های انگلیسی جمجمه جردن سینوت شکسته بوده و او با ضربه جسمی سخت به 
سرش کشته شده است.پلیس شهر ناتینگهام گزارش هایی دریافت کرد که از یک دعوا 
و زد و خورد خبر می داد. با حضور پلیس در محل حادثه آن ها با جردن سینوت مواجه 
شدند که بی حرکت روی زمین افتاده است. سینوت به بیمارستان منتقل شده و پزشکان 

او را به کمای مصنوعی بردند ولی او در نهایت به دلیل جراحات وارده از دنیا رفت.

وینیسیوس در فهرست سیاه زیدان
ورزش:  وینیسیوس بار دیگر از فهرست 18 نفره رئال کنار گذاشته شد تا مشخص 
شود در ایده های زیدان جایگاه محکمی ندارد. ستاره برزیلی 19 ساله نخستین بار 
نیست که در فصل جاری از فهرســت رئال کنار گذاشته می شود و زیزو یکبار دیگر 
نشان داد که چندان روی این بازیکن حساب نمی کند. رودریگو دیگر برزیلی رئال 
اما همچنان مورد اعتماد مرد فرانسوی قرار دارد و امشب شانس بازی خواهد داشت. 
گرت بیل، آسنســیو و ادن هازارد به دلیل مصدومیت و دنی کارواخال هم به دلیل 

محرومیت دیشب غایب بودند.

گتوزو: به اینتر هم می روم
ورزش:  جنارو گتوزو، سرمربی ناپولی، واکنش جالبی نسبت به حضور احتمالی روی 
نیمکت اینتر در آینده نشان داد. گتوزو در هفته های اخیر نتایج خوبی با ناپولی کسب 
نکرده و خیلی زود تحت فشار انتقادات قرار گرفته است.  او در بخشی از کنفرانس قبل 
از بازی تیمش برابر یووه به پرسشی مبنی بر احتمال سرمربیگری اینتر واکنش جالبی 
نشان داد. او گفت:» قبول هدایت اینتر؟ چرا که نه! من بخشی از تاریخ باشگاه بزرگ 
میالن بوده ام و در این تیم مربیگری هم کردم اما حاال یک سرمربی حرفه ای هستم . 

به کار بردن کلمه خیانتکار برای چنین مواردی اصاًل درست نیست.«

اوله گنار سولسشر: از اخراج شدن نمی ترسم
ورزش:  سولسشر سرمربی منچستریونایتد که این روزها به شدت تحت فشار قرار دارد 
می گوید از اخراج نمی ترسد. سولسشر همچنین می گوید: بازیکنان جدید یونایتد باید با 
فرهنگ باشگاه سازگاری داشته باشند.سولسشر به دیلی میل گفت:»ما باید عاقالنه هزینه 
کنیم. این یکی از کلیدهای اصلی موفقیت از دید من است. من و باشگاه به این نتیجه 
رسیدیم که فرهنگ جذب بازیکن باید تغییر کند. من از این بابت که ممکن است اخراج 
شوم ترسی ندارم و نگران پست خودم نیستم. من فقط به کار کردن ادامه می دهم. البته 

شکی نیست که ما به نتیجه احتیاج داریم.

امیرمحمد ســلطان پور :  هفته هفدهم رقابت های 
لیگ برتر دیروز با برگزاری دو بازی به پایان رســید که 
با پیروزی تیم های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان 
همراه بود. در ورزشگاه آزادی و در حضور چیزی حدود 
چهل هزار نفر، پرسپولیس در حساس ترین دیدار هفته 
از تراکتور پذیرایی کرد؛ دیداری که بین دو تیم اول و سوم 
جدول برگزار شد و با توجه به اینکه تیم دوم جدول یعنی 
سپاهان این هفته امتیاز از دست داده بود، سه امتیاز آن 

با ارزش تر نیز به نظر می رسید.
یحیی گل محمــدی در اولین دیدار رســمی که هدایت 
سرخپوشان پایتخت را به دســت گرفته بود با تغییراتی 
جزئی تیمش را روانه زمین کرد که کریســتین اوساگوآنا 
خرید جدید آن ها نیز یکی از آن تغییرات بود. می توان قبول 
کرد که یکی از بدترین نمایش هــا را از طرف یک بازیکن 
خارجی از زمان براندائو در لیگ برتر، از طرف اوســاگوآنا 
شــاهد بودیم، اما چند بازیکن محوری پرسولیس آنقدر 

خوب بودند تا این تیم برای کسب سه امتیاز خیز بردارد. 

  درخشش خیره کننده امیری
وحید امیری یکــی از بهترین عملکردهــای خود را از 
زمان بازگشــت به ایران ارائه داد جایی که در نیمه اول 
و در دقیقه 9 با پاس بســیار زیبا در عمق  علیپور را در 
موقعیت تک به تک قرار داد و او بدون درنگ با ضربه ای 

دقیق توپ را از باالی سر رشید مظاهری به درون دروازه 
تراکتور فرستاد. این گل باعث شد شروع خوب بازی از 
طرف دو تیم جای خود را به یک بازی پر برخورد بدهد. 
ترکیبی از جلوگیری از به جریان افتادن بازی حریف با 
خطا، اعتراضات مداوم به داوری و قضاوت ضعیف باعث 
شده بود که در بسیاری از دقایق بازی دیروز شاهد یک 
بازی کسل کننده و اعصاب خرد کن باشیم. به جز اخراج 
ساکت الهامی سرمربی تراکتور به خاطر اعتراض به داور، 
بازیکنان پرســپولیس و نماینده تبریز در این بازی 10 
کارت زرد گرفتند که مدیریت ضعیف محمدرضا اکبریان 
به عنوان داور و تالش صورت نگرفته از طرف بازیکنان 
برای کمک به او در امر قضاوت در خراب شدن بسیاری از 
زمان های بازی تاثیرگذار بود. در این میان در نیمه دوم 
وحید امیری یک چشمه دیگر از جادوی قدیمی خود را 
به همگان نشــان داد جایی که به زیبایی از سه بازیکن 
گذشت و با یک بغل پای بسیار آرام در دقیقه 55 اختالف 
را به دو گل رساند. تراکتوری ها بعد از این گل بیشتر به 
حمله متمایل شدند تا به بازی برگردند، اما به جز ضربه 
ایستگاهی دقایق پایانی احسان حاج صفی که به تیرک 
دروازه بیرانوند خورد، موقعیت هــای نصفه و نیمه ای 
بیشتر خلق نکردند. پرسپولیس در پایان با نتیجه 0-2 
تراکتور را مغلوب کرد تا  اختالف خود را در صدر جدول 

با دیگر رقبا زیاد کند.

 فرصت  سوزی نفت
در دیگر بازی دیروز صنعت نفت که فصل بسیار خوبی 
را پشت سر می گذاشــت نیز فرصت مناسبی داشت تا 
خود را بیشــتر در جمع مدعیان لیگ برتر جا کند، اما 
با یک باخت غافلگیرکننده مقابل نفت مسجدسلیمان 
فرصت چنگ زدن به موقعیت طالیی که از دست رفتن 
امتیاز توسط سپاهان و تراکتور به وجود آورده بود را از 
دست داد. علیرضا علیزاده در دقیقه 41 و امید سینک در 
دومین دقیقه از وقت های تلف شده نیمه دوم گل های 

تیم میزبان را به ثمر رساندند.
در پایان این هفته پرسپولیس با 37 امتیاز در رتبه اول 
قرار دارد، سپاهان با 32 امتیاز دوم است و تراکتور و نفت 
آبادان با 30 امتیاز در تعقیب آن ها هستند. الزم به ذکر 
است که استقالل تهران و شهرخودرو نیز با 29 امتیاز در 
رتبه های پنجم و ششم جدول قرار دارند و این در حالی 
است که آبی پوشان یک بازی کمتر نیز نسبت به تمامی 

رقبا دارند.

 گل محمدی: حساســیت روی کار دو تیم تاثیر 
منفی گذاشت

سرمربی پرسپولیس حساسیت های بسیار باالی بازی را 
عامل تاثیرگذار در دیدار دیروز عنوان کرد. 

یحیی گل محمدی گفت: »بازی خیلی سنگینی برای هر 

دو تیم بود. بیشتر بازی فیزیکی و درگیرانه از هر دو تیم 
دیدیم. به موقع و زیبا گل زدیم. یکی از بازی های خوبی 
بود که شــما دیدید از لحاظ اینکه هر دو تیم دوســت 
داشتند ببرند. هر دو تیم بازیکنان فنی و خوبی داشتند.

 حساسیت آن قدر زیاد بود که روی کار دو تیم تاثیر منفی 
گذاشته بود. خدا را شکر توانستیم سه امتیاز را بگیریم.«

 پژمان: اوساگونا باید ۳ بار اخراج می شد
مربی تیم فوتبال تراکتور بعد از شکســت تیمش برابر 
پرســپولیس ضمن قبول ضعف تیمش از عملکرد داور 
انتقاد کــرد. علیرضا پژمان، مربی تراکتــور که به دلیل 
اخراج ساکت الهامی، به نشست خبری این دیدار آمده 
بود گفت: »امروز، روز خوب ما نبود و ســنگین تر بازی 
کردیم. نمایش بازی های قبل را نداشتیم و خوب نبودیم. 
البته داور هم اشتباهاتی داشــت. مثال اوساگونا سه بار 
باید اخراج می شد اما داور مالحظه او را کرد و به جای او 

سرمربی ما را اخراج کرد.«
او درباره جو ورزشــگاه هم گفت: »هر وقــت به تهران 
می آییم فحش های بدی می شــنویم. ما همه خانواده 
داریم و درست نیست به خانواده بازیکنان ما مثل دژاگه 

و ایمانی فحاشی شود. 
باشگاه پرسپولیس باید این حواشی را جمع کند و فکری 

به حال این موضوع بکند.«

ورزش: هادی رضایی سرپرست کاروان ورزش ایران در 
بازی های پارالمپیک توکیو نشست خبری برگزار کرد تا 

آخرین شرایط این کاروان را تشریح کند.
لزوم برگزاری این نشســت آن هــم در فاصله زمانی 
کوتاه نسبت به نشست قبل بیشتر از این حیث بود که 
34 سهمیه کسب شده برای پارالمپیک توکیو توسط 

کمیته ملی پارالمپیک حذف شده است.

 سال گذشته سیاست نهایی شد
وی گفت: آذرماه 97 پس از نشســت ســتاد بازی ها، 
سیاستی برای چگونگی حضور در پارالمپیک تهیه شد 
و برای اظهار نظر به فدراسیون های مربوطه ارسال شد. 
فرصتی یک ماهه دادیم، پس از آن سیاســت تدوین 
شد سپس در تاریخ 23 بهمن ماه در نشستی با حضور 
نمایندگان فدراسیون نابینایان و جانبازان، سیاست را 

نهایی کردیم.

 تغییر پیش بینی تعداد مدال 
رضایی با بیان اینکه این سیاســت به صورت رسمی 
توســط کمیته ملی پارالمپیک اطالع رســانی شد، 
خاطرنشان کرد: آن زمان نمی دانستیم وضعیت کسب 
سهمیه ها چگونه است، آن زمان فقط حضور والیبال 
نشسته در توکیو قطعی بود. پس از آن بود که در مورد 
کسب سهمیه ها و مدال آوری پیش بینی کردیم، آن 
زمان پیش بینی شد که 33 مدال می گیریم اما امروز با 
توجه به عملکرد ورزشکاران خودمان و تحلیل عملکرد 
رقبا، تا حدی پیش بینی ها تغییر کرده اســت. طبق 
پیش بینی فعلی، کاروان ایران می تواند در توکیو 30 
مدال شامل هفت طال، 12 نقره و 11 برنز کسب کنیم.

 سیاست کمیته اعزام کیفی بوده است
رضایی با تأکید بر اینکه پیش از این بارها اعالم شــده 
بود که کسب سهمیه پارالمپیک مالک اعزام قطعی به 
توکیو نیست، خاطرنشــان کرد: سیاست کمیته ملی 

پارالمپیک برای خیلــی از رویدادها، اعزام کیفی بوده 
است، برای پارالمپیک توکیو هم قرار داشتن در یکی از 

گروه های چهارگانه را مالک اعزام گذاشته ایم.

  مسائل مالی؟ 
سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک توکیو با تأکید بر 
اینکه مسائل مالی هیچ تأثیری در سیاست اعمال شده 
نداشته یادآور شد: درست است که بخشی از بودجه را 
دریافت کردیم اما خوشبختانه تا به امروز در پرداخت 
حقوق، برگزاری اردو و اعزام ها هیچ کوتاهی نداشــته 
ایم. صرفاً برای پیروی از سیاست خود اقدام به حذف 

برخی سهمیه ها کردیم.

 تعداد مدال فرقی نمی کند
وی بــا یــادآوری اینکه در حــال حاضــر حضور در 
پارالمپیک توکیو با لحاظ شــدن 39 ســهمیه است، 

خاطرنشــان کرد: برای این تعداد 
ســهمیه کاروان 70 نفــره در 
بازی ها خواهیم داشت. با این 
ترکیــب 30 مدالی که پیش 
بینی شده به دست می آوریم 

و اگــر هم 
کاروان را 
گ تر  ر بز

و  کــرده 
مثاًل با 170 

یا 200 نفر به 
توکیــو برویم 
بازهم همین 
تعداد مدال 
را بدســت 

می آوریم.

تراکتور و صنعت نفت بازندگان بزرگ

یحیی صدر را شخم زد
سرپرست کاروان ورزش جانبازان و معلوالن:

هدف: اعزام کیفی به پارالمپیک است 

مصاحبه روز 

سرآسیایی: شکست بحرین غیرت 
می خواست که داشتیم

ورزش: سرمربی تیم فوتبال شــهرخودرو خراسان به شدت از 
عملکرد بازیکنانش در بازی با الرفاع بحرین تمجید کرد. مجتبی 
سرآسیایی در گفت وگو با ورزش ســه با بیان مطلب فوق اظهار 
کرد: من ابتدا دلم می خواهد که شیرینی این پیروزی ارزشمند را 
به مردم شهرم هدیه کنم که از چندین سال دوباره به درخشش 
نماینده شهرشان امیدوار شــده اند و به لطف حضرت رضا)ع( 
برای نخستین بار طعم پیروزی در آسیا را هم چشیدند؛ اگرچه 
که برخی تصمیمات غیرفوتبالی سبب شد تا کنار هوادارانمان 
نباشیم و AFC شور و هیجان ورزشگاه امام رضا)ع( را نبیند، اما 
ان شاءاهلل با صعود از پلی آف، نخستین ســه امتیاز خانگی را در 
نخستین میزبانی آسیایی در ورزشگاه شهرمان و در کنار آن ها 
جشن خواهیم گرفت.وی با گالیه از کم محلی ها به شهرخودرو 
گفت: ما به حمداهلل مشــکل مالی نداریم چون آقای حمیداوی 
برای تیم ما همه کار کرده و بهترین امکانات را اینجا در شارجه 
فراهم نمود اما کمترین توقع از استانی که تیمش برای نخستین 
بار به آسیا می رود این اســت که حداقل حمایت معنوی کند ما 
غریبانه پای در مسابقات آسیایی گذاشتیم اما از آن جا که لطف 
حضرت رضا)ع( به ما زیاد است بردیم تا مردم را در اوج مشکالت 
اقتصادی قدری شــاد کنیم.سرمربی شــهرخودرو با اشاره به 
دوندگی بی امان تیمش مقابل بحرین متذکر شد: این برد مقابل 
حریفی که فوتبال ملی ایران همواره مقابلش ذهنیت داشــته و 
دارد فقط یک جور ممکن بود که ما آن حربه را داشتیم. جدای 
از تمام مباحث فنی و آنالیز ما برای پیروزی در این بازی غیرت 
می خواســتیم که هر بازیکنی داخل زمین رفت تمام وجودش 
را گذاشت تا حتی با وجود تساوی در نیمه اول باز هم ما به گل 

رسیدیم چون برای چیزی جز بردن به آسیا نیامده ایم.

حمیدرضاعرب: پیروزی مقابل الکویت موجی از امیدواری 
در اردوی استقالل به پا کرده است تا این تیم پس از عبور 
از سد الریان به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا راه یابد. 
در شبی که آبی ها با مشکالت و حواشی بسیار رخ در رخ 
الکویت قرار گرفته بودند، بی توجه به تمام مصیبت هایی 
که در روزهای اخیر سپری کرده بودند توانستند با بردی 
ارزشــمند و پر گل حریف کویتی را از پیش رو بردارند و 
یک گام به مرحله گروهی نزدیک شــوند. پس از پیروزی 
اســتقالل مقابل الکویت فرهاد مجیــدی حرف هایی با 

بازیکنان زد که قابل تأمل بود. 

  هشدار مجیدی
مجیدی به موضوع مهمی اشــاره کرده که شــاید کلید 
موفقیت اســتقالل در بازی با الکویت هم باشد. فرهاد به 
بازیکنان گفته:» ما نباید ازاین برد مغرور شویم. برد بزرگ 
و خوبی بود. من خوشحالم و شما هم خوشحالید اما کار ما 
تازه شروع شده و باید با همین انگیزه در بازی بعد مقابل 
الریان قــرار بگیریم. آن ها تیم خوبی هســتند. بی گمان 
قوی تر از الکویت خواهند بود و ما باید با انگیزه ای که مقابل 
الکویت قرار گرفتیم مقابل این تیم هم ظاهر شویم. به همه 

شما توصیه می کنم از یاد این پیروزی خارج شوید«. 

  جنگجویان آبی
مجیدی درباره نمایش تیــم نیز با بازیکنان صحبت هایی 
انجام داده اســت. او از همه راضی است:» همه شما تالش 

کردید ومن شما را تحسین می کنم. خسته نباشید. این برد 
نتیجه زحمات شما بود. 

اما امیدوارم برد های ما ادامه داشته باشد. ما باید پیوسته 
پیروز باشــیم و با همین روحیه به لیــگ برگردیم. مردم 
منتظر دومین برد ما در بازی های پلی آف آســیا هستند. 
نباید آن ها را چشم انتظار بگذاریم. باید ببریم تا خستگی 

این روزها از تن هواداران ما هم خارج شود«. 

  تفکرات استراماچونی - مجیدی
مجیدی حاال می داند که بازی با الریان هرگز شباهتی به 

بازی با الکویت نخواهد داشت. او از غروری که ممکن است 
بازیکنانش را فرا گرفته باشد عمیقاً نگران است. به همین 
دلیل آقای سرمربی می کوشد تا قبل از بازی با الریان ضرب 
غرور شــاگردانش را بگیرد تا آن ها با انگیزه مقابل دومین 
رقیب قراربگیرند. استقالل والریان سه شنبه یعنی فردا شب 
رخ در رخ هم قرار می گیرند. استقالل سابقه پیروزی مقابل 
تیم های قطری را دارد و سابقه شکست هم درکارنامه این 
تیم مشاهده می شود اما باید دید که این بار تیم استقالل با 
تلفیقی از تفکرات استراماچونی - مجیدی به کجا می رسد 

و آیا قادر است از سد این تیم خوب قطری بگذرد یا خیر؟!

گزارش قدس از اردوی استقالل درکشور ثالث

مغرور نشوید، الریان را هم ببرید

ضد  حمله

خلیل زاده: اول پول ما را بدهند بعد بازیکن 
خارجی بیاورند

ورزش: مدافع پرسپولیس خطاب به مســئوالن باشگاه گفت که ابتدا پول 
بازیکنان فعلی را بدهند و بعد به سراغ بازیکن جدید بروند.مدافع پرسپولیس 
با بیان اینکه بازیکنان تیمش از نظر مالی وضعیت خوبی ندارد، گفت: االن 
بخواهم درباره مشکالت مالی صحبت کنم می گویند چرا می گویی. ما 25 
درصد پول گرفته ایم. نیم فصل دوم شروع شده و ما دریافتی نداشتیم. کمترین 
دریافتی را در لیگ داشــتیم و هیچ اعتراضی تاکنون نکردیم. امید عالیشاه 
پول نداشــت. ما پول جمع کردیم و اجاره خانه او را دادیم. بشار رسن پول 
نگرفته و چند روز هم تمرین نکرده است. امیدواریم پول بشار رسن را بدهند. 

خلعتبری:  ان شاءاهلل  با دست پر به ایران 
بازگردیم

ورزش: محمدرضا خلعتبری درباره پیروزی تیمش در دیدار برابر الرفاع 
بحرین اظهار کرد: خوشبختانه در نخستین بازی پلی آف لیگ قهرمانان 
آسیا توانستیم برنده باشیم تا به مرحله بعد برسیم. بازی سختی بود و 
حریف را به هیچ وجه دســت کم نگرفتیم. وی درباره گلزنی اش در این 
دیدار گفت: گلزنی من یا بازیکن دیگر مهم نیســت و خوشحالیم که 
به مرحله بعد رســیدیم. امیدوارم در ادامه راه در مصاف با السیلیه هم 
موفق باشیم. السیلیه رقیب سرسختی است و باید تالش زیادی کنیم. 

ان شاءاهلل که با دست پر به ایران باز خواهیم گشت.

مبلغ قرارداد بیرانوند با تیم آینده اش
ورزش:  در نشستی که بین مسئوالن باشگاه پرسپولیس و ایجنت علیرضا 
بیرانوند برگزار شد، دروازه بان شماره یک تیم ملی با قراردادی سه ساله به 
عضویت تیم آنتورپ بلژیک درآمد. طبق این قرارداد بیرانوند از فصل آینده 
برای تیم آنتورپ بازی خواهد کرد و در ســال اول 600 هزار یورو دریافت 
خواهد کرد. این قرارداد سه ساله در پایان هر ســال با افزایش 100 هزار 
یورو  همراه خواهد بود. با این حساب بیرانوند در سال اول 600 هزار یورو، 
در سال دوم 700 هزار یورو و در سال سوم 800 هزار یورو دریافت خواهد 
کرد. همچنین باشگاه بلژیکی قرار است مبلغ فسخ قرارداد بیرانوند با باشگاه 
پرسپولیس را در سه قسط تا آغاز تابستان 99 به این باشگاه پرداخت کند. 
قسط اول در دو سه روز آینده به حساب باشگاه پرسپولیس واریز خواهد شد.

پیروزی» خنت« با گلزنی میالد محمدی
ورزش:  تیم های خنت در هفته بیست وســوم ژوپیلــر لیگ بلژیک با 
درخشش بازیکن ایرانی خود به پیروزی رسید. بامداد دیروز تیم خنت 
در دیداری خانگی از هفته بیست وسوم ژوپیلر لیگ پیروزی 4 بر یک را 
برابر تیم خنک کسب کرد. میالد محمدی در دقیقه 45 گل نخست تیم 
خنت را به ثمر رساند. رومان بزوس )52(، وادیس اوفه )88( و نیناگبو 

)4+90( زننده سه گل دیگر تیم خنت بودند.

ورزشگاه بازی الریان و استقالل مشخص شد
ورزش: : ورزشگاه بازی تیم های الریان قطر و استقالل ایران در مرحله 
پایانی پلی آف لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد. سایت رسمی باشگاه 
الریان قطر اعالم کرد بازی با استقالل سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه 
جاسم بن حمد شــهر دوحه که متعلق به باشگاه الســد است برگزار 

می شود. ورزشگاه جاسم بن حمد گنجایش 15 هزار تماشاگر را دارد.

 قلم قرمز ناظم الشریعه
 بر نام بازیکن سرشناس تیم ملی 

ورزش:  فهرست 20 نفره تیم ملی فوتســال برای حضور در مسابقات 
فوتسال قهرمانی آسیا در شرایطی اعالم شد که نام فرهاد توکلی بازیکن 
سرشناس فوتسال ایران در آن دیده نمی شود. توکلی در تورنمنت مشهد 
در ترکیب تیم ملی قرار گرفت اما حاشیه های ایجاد شده بین او با یکی از 
بازیکنان تیم ملی و همچنین سرمربی تیم ملی سبب شد تا زمزمه هایی 
در مورد خط خوردن نام او از فهرســت بعدی تیم ملی شنیده شود. در 
نهایت با اعالم اسامی تیم ملی فوتسال مشخص شد که ناظم الشریعه 
با وجود اعتقاد فنی و نیازی که به این بازیکن کلیدی داشــت به دلیل 
مسائل ایجاد شده در تورنمنت مشهد روی نام او قلم قرمز کشیده است.

ITC مهاجم عمانی سپاهان صادر شد
ورزش: محســن الغســانی مهاجم 22 ســاله تیم ملی عمان در فرصت 
نقل و انتقاالت زمســتانی به عضویت تیــم فوتبال ســپاهان درآمد و روز 
پنجشــنبه هفته گذشــته قرارداد خودش را با باشــگاه ایرانــی به مدت 
18ماه امضا کرد. الغســانی با توجه به اینکه مجوز بــازی او در ایران آماده 
نبود، موفق بــه همراهی تیم در نخســتین بــازی نیم فصل دوم نشــد.

شیخ در یک قدمی تیام
ورزش:  مهاجم تیم استقالل در یک دیدار آسیایی برای این تیم دبل کرد 
تا تعداد گل های زده اش برای استقالل را دو رقمی کند. مامه تیام مهاجم 
پیشین آبی پوشــان در مدت زمان کم حضورش در استقالل توانست با 
گلزنی های فراوان نام خودش را در صدر گلزنان خارجی این تیم قرار دهد. 
تیام در حالی که تنها 13 بار برای استقالل بازی کرد، با زدن 12 گل بهترین 
گلزن خارجی این تیم شد. دیاباته حاال با 10 گل در کنار ساموئل دومین 
گلزن برتر آبی پوشان است و برای رسیدن به آمار تیام تنها دو گل نیاز دارد. 

منهای فوتبال

لیگ برتر بسکتبال
تهاجم به سبدها در شرق

علی عبداحد: هفته بیست و دوم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در 
حالی امروز پیگیری می شود که تیم ها با مغایرتی که در تعداد بازی ها به علت 
لغو بعضی از دیدارها وجود دارد، در مکان های حقیقی جدول قرار ندارند .این 
در حالی است که تیم های پاالیش نفت آبادان، آویژه صنعت پارسا مشهد، 
ذوب آهن اصفهان، رعد پدافند شهرکرد و نیروی زمینی هر کدام 21 بازی 
انجام داده اند و تیم های شهرداری گرگان، پتروشیمی بندر امام، مهرام تهران 
توفارقان آذرشهر، شورا و شهرداری قزوین و شهرداری بندرعباس 20 دیدار 
انجام داده اند و تیم های شــیمیدر قم، اکسون تهران و صنعت مس کرمان 
19 بازی برگزار کرده اند. با این مقدمه، شهرداری گرگان صدرنشین امروز 
میزبان یکی از مدعیان لیگ برتر )مهرام تهران( اســت. مهرامی ها که دور 
رفت و در تهران توانسته اند 67 بر 66 گرگانی ها را شکست دهند، امروز در 
سالن پرماجرای گرگان دیداری سخت، اما مهیج و جذاب خواهند داشت. 
پیش بینی می شود هر دو تیم شاهد اوج تهاجم به سبدهای یکدیگر باشند. 
آویژه صنعت مشهد که می توان از آن به عنوان پدیده مسابقات نام برد امروز 
در سالن خانه بسکتبال مشهد پذیرای تیم قدرتمند و پرمهره شیمیدر قم 
است. آویژه ای ها از 21 بازی دارای 14 پیروزی و هفت باخت و با 35 امتیاز 
در جایگاه پنجم جدول و شیمیدر با دو بازی کمتر )19 بازی( دارای 14 برد 
و پنج شکست و 33 امتیاز در ششــم جدول ایستاده اند.شیمیدر ی ها دور 
رفت 78 بر 70 پیروز بازی بودند و انتظار می رود سبدهای میزبان مشهدی و 
میهمان قمی روز پر از گلی خواهند داشت. یادآور می شود بازی آویژه صنعت 
پارسا مشهد و شیمیدر قم از ساعت 17/30 امروز از شبکه استانی سیمای 

خراسان رضوی پخش مستقیم می شود.

   برنامه دیدارهای هفته بیست و دوم 
پاالیش نفت آبــادان- توفارقان آذرشــهر / رعد پدافند شــهرکرد- ذوب 
آهن اصفهان / پتروشــیمی بنــدر امام - صنعــت مس کرمــان / آویژه 
صنعت مشهد- شــیمیدر قم / نیروی زمینی -اکســون تهران / شهرداری 
بندرعباس - شــورا و شــهرداری / شــهرداری گــرگان -مهــرام تهران 

لیگ جهانی کاراته - پاریس
گنج زاده: این جایزه خوشحال کننده نیست

ورزش: کاراته کای تیم ملی ایران پس از کســب جایزه بهترین کاراته کای 
جهان گفت: این جایزه برای من خوشحال کننده نیست چرا که داوری اجازه 
نداد به خواسته خودم برسم .سجاد گنج زاده گفت: در مبارزه من با رقیب حریف 
آمریکایی که سه بار پیش از این مقابل او  پیروز شده بودم، اشتباهات فاحشی 
داشتند و در واقع با من خوب رفتار نکردند و نباید به این شکل قضاوت می کردند.

محمدرضا خزاعی: امروز دوشــنبه هفتم بهمن، با انجام 
بازی نهایی، قهرمان نوزدهمین دوره  مسابقات هندبال آسیا، 
شناخته می شود. کره جنوبی و قطر که درنیمه نهایی برابر 
ژاپن و بحرین پیروز شده اند، امروز نقطه پایانی جام نوزدهم 
را ثبت می کنند. کره برای دهمین بار قهرمان آسیا می شود؟ 
یا قطر برای چهارمین دوره متوالی این جام را به خانه می برد؟ 
درمرحله نیمه نهایی، کره جنوبی باحساب »32-34« ژاپن 
را شکست داد و قطر با برد »24-28« مقابل بحرین، انتقام 
شکست درمسابقات انتخابی المپیک را ازاین تیم گرفت. 
تا بحرین و ژاپن، رقابت برســر عناوین ســوم و چهارم را 
برگزارکنند.اما دربازی رده بندی عنوان های پنجم و ششم 
ملی پوشان بی انگیزه کشورمان »26-29« مغلوب امارات 

شدند و در مکان ششم قرارگرفتند.
اوایل سال 2022، بیستمین دوره هندبال قهرمانی آسیا 
واواسط همان سال بازی های آســیایی برگزارخواهد شد 
و کار برای کســب نتیجه درآن مسابقات ازهم اکنون باید 
آغاز شود. واقعیت این است که هندبال ما نشان داده است 
که توانایی حضور در باالترین مکان هندبال آسیا را دارد، 
به شرط آنکه از سوی مسئوالن ورزش کشور مورد توجه 

قرارگیرد. هندبال یــک ورزش اروپایی اســت و ما برای 
همترازی با تیم های سطح اول جهان، باید ازدانش بهترین 
مربیان این رشته سود ببریم. بکارگیری مربیان درجه 2 و 3 
و ارزان قیمت، نظیر همان هایی که در دهه های اخیر آمدند 

و رفتند، ما را به جایی نمی رساند.

تیم ملی نیاز به پوست اندازی دارد
هندبال قهرمانی آسیا در گام آخر

لیگ برتر بسکتبال
شهرداری گرگان - مهرام

    دوشنبه 7 بهمن - 16:15 زنده از شبکه ورزش

جام اتحادیه انگلیس
استون ویال - لسترسیتی

    سهشنبه 8 بهمن -  23:15 زنده از شبکه ورزش

جام حذفی انگلیس
بورنموث - آرسنال

      دوشنبه 7 بهمن - 23:30 زنده از شبکه ورزش

جام حذفی ایتالیا
میالن - تورینو

      سهشنبه 8 بهمن - 23:15 زنده از شبکه سه

ورزش در سیما

9ع
81
37
29
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ادب و هنر

موسیقی

نگاهیبهمجموعهداستان»جشنجنگ«
بالتکلیفی آدم های از جنگ برگشته

مجموعه داستان»جشن جنگ« نوشته احمد دهقان شامل 10 داستان 
کوتاه با موضوع جنگ اســت. نویسنده در نگاه اول از زمان وقوع جنگ 
فاصله گرفته، اما پیوند ناگسستنی همواره بین شخصیت های او و خاطرات 
جنگ وجود دارد که وقت و بی وقت خودی نشــان می دهد و قهرمانان 
داستان های دهقان را به روزهایی می برد که به طور مستقیم درگیر جنگ 
بوده اند. در داســتان اول این مجموعه »جشن جنگ« که عنوان کتاب 
هم از آن برگرفته شــده، دانشــجویان یک دانشگاه در قالب اجرای یک 
پرفورمنس، قصد بازســازی صحنه ای از جنگ را دارند و مشتاق دیدن 
واکنــش آدم های عادی جامعه در مقابل هدف قرار دادن یک انســان با 
ابزارهای مشابه ادوات نظامی هستند. یکی از شخصیت های این داستان، 
ســیاوش وقتی صحنه را می چیند، صحبت های تأمل برانگیزی درباره 
تشابه جنگ و جشن می گوید که هر دو پدیده جمعی محسوب می شوند 
و با سخاوت و افراط همراه هستند. در این داستان نویسنده سعی کرده 
درباره ماهیت جنگ بگوید که گروه های اجتماعی را به خدمت می گیرد 

تا هدف خاصی را پیش ببرد.
موضوع دیگری که در داســتان های کتاب »جشن جنگ« بیشتر نمود 
دارد، بالتکلیفی آدم های از جنگ برگشته در جامعه پس از جنگ است. 
این آدم هــا که در زمان جنگ و هنگام حضور در جبهه ها، مهارت های 
رزمی گاه مثال زدنی داشــته اند، پس از پایان جنگ، جایگاه متناســب 
با روحیــه و توانایی خود در اجتماع پیدا نمی کننــد و همواره خود را 
افراد جامانده از موقعیت های اجتماعــی و اقتصادی می دانند که برای 
کســب درآمد و امرارمعاش به راه هایی کشیده می شوند که خوشایند 
خودشان نیست. در داســتان دوم کتاب، »تانک چی ها« این رویکرد به 
خوبی مشــهود اســت. اعضای یک گروهان رزمی)ویژه زرهی( در زمان 
جنگ، پس از پایان جنگ قهوه خانه ای را در راســته کهنه فروشــان و 
سمســاری ها پاتوق خود می کننــد و از روزگار فعلی و خاطرات دوران 
جنگ می گویند. آدم هایی که هر یک از آن ها را اجتماع به نوعی پس زده 
است. اوج این نگاه انتقادی در داستان»تک تیرانداز« نمود بیشتری دارد؛ 
تعدادی از رزمنده هــای دوران جنگ که برخی از آن ها مهارت ویژه ای 
هم در تیراندازی داشــته اند، در ســال های پس از جنگ و اوج بیکاری 
آن ها، از طرف یکی از شهرداران به کار کشتن سگ های اطراف شهر با 
اسلحه های جنگی گماشته می شوند. این افراد از سر ناچاری و بیکاری 
و به خاطر کســب درآمدی مختصر بــرای امرارمعاش این کار را قبول 
می کنند، هر چند در ادامه داستان آن ها از همکاری در کشتن سگ ها 
خودداری می کنند. در برخی موارد هم نویسنده به آدم هایی می پردازد 
که پس از پایان جنگ و بازگشــت از مناطق جنگی، به زندگی ساده و 
مختصر هم قانع بوده اند که آن هم از این افراد دریغ شــده است. مانند 
داستان»بی مروت« که در آن قهرمان داستان وقتی پایش را در جنگ از 
دست می دهد، به روستای محل زندگی خود باز می گردد و تنها رؤیای 
زندگی اش که دختر جوانی بوده و او قصد خواستگاری، ازدواج و زندگی 
مشترک با او را داشته، از دست رفته می بیند و برای همیشه تنهایی را 
برمی گزیند و از طریق شــغل چوپانی روزگار می گذراند.  نگاه انتقادی 
نویســنده به عملکرد مسئوالن نسبت به آدم های از جنگ برگشته هم 
گاه پررنگ تر می شود. حتی در مواردی او به استفاده ابزاری از نشانه ها، 
نمادها و ســمبل های جنگ مانند پیکر شهدا هم اشاره می کند. مانند 
داســتان»بوی کافور و گالب« که در آن از نحوه تقســیم و اختصاص 
پیکرشــهدای دوران جنگ برای خاکسپاری در شــهرها و مکان های 

عمومی انتقاد می شود. 
بخش دیگری از داســتان های کتاب»جشن جنگ« را آثاری به خود 
اختصاص داده کــه حوادث اصلی آن هــا در صحنه های نبرد اتفاق 
می افتد. هر چند قهرمانان این داستان ها در زمان روایت، از آن زمان 
وقوع حــوادث فاصله گرفته اند، اما ذهنیت این افراد هنوز درگیر آن 
اتفاق هایی اســت که بخشــی از ناخودآگاه آن ها را هنوز هم اشغال 
کرده اســت. مانند داستان های»رفیق«، »قربانی«، »آخرین زمستان 
جنگ«، »نشانه« و »فراموشی« که قهرمانان این داستان ها با گذشت 
سال ها هنوز احساس هم می کنند در انجام بخشی از وظایف انسانی 
و اخالقی خود در مقابل همنوعان و  همرزمان خود کوتاهی و غفلت 

کرده اند و به نوعی عذاب وجدان دارند.

 چه شد پس از گذشت 15 سال، دومین 
مجموعه داستانتان را منتشر کردید؟

برای من نوشتن داستان  کوتاه فرصتی است بین 
نوشتن های دیگر تا بتوانم بخشی از دلتنگی های 
خودم را روی کاغذ بیاورم. داستان کوتاه برای من 
جزو غریضی ترین نوشته هاست و نشان از حس و 
حال درونی من دارد. برای همین اگرچه رمان هم 
می نویســم، اما داستان های کوتاه  برای من مورد 
احترام اســت، چون با نوشتن هر داستان بخشی 
از وجــود خودم را روی کاغذ می آورم. »من قاتل 
پســرتان هســتم« همین حس را داشت. وقتی 
این مجموعه را نوشتم، خیلی ها گفتند در مورد 
سرنوشــت آدم های پس از جنگ نوشته ام و تلخ 
است. چون گمانم این است که زندگی به گونه ای 
پیش می رود که سرنوشــت این گونه آدم ها تلخ 
می شود. شــخصیت های هر داستان، یک زمانی 
قهرمانان دوران خودشان بوده اند که پس از جنگ 
دیگر آن قهرمانی وجود نداشت. مدتی طول کشید 
تا بتوانم دوباره مجموعه داستان کوتاه دیگری را 
آماده کنم. »جشن جنگ« تقریباً با همان حال و 

هوای »من  قاتل پسرتان هستم« نوشته شد. 
 

 با گذشت این همه ســال نگاه شما در 
نوشتن داستان کوتاه همان نگاه »من قاتل 
نیستید  نگران  اســت.  هستم«  پسرتان 
از اینکه شــما را به عنوان نویســنده ای 
اما  می شناسند که اگرچه پیشرو هستید، 

فقط از تلخی های جنگ می نویسید؟ 
مــن در داســتان های کوتاه خودم را سانســور 
نمی کنم، چون قرار نیست قسمتی از تکه پاره های 
خودم را انتخابی در اختیار خواننده قرار دهم. اگر 
قرار است وجود خودم را در اختیار خواننده قرار 
دهم بگذارید شــفاف، زالل و دیدنی باشد. شاید 
این تلخی هم بخشــی از وجود خود من باشــد 
که روی کاغذ آمده اســت. نگاه خاصی به ادبیات 
جنگ دارم که از درون من می جوشــد. بله گفته 
می شود مجموعه داستان های من تلخ، ضدجنگ 
و یا پیشــرو است، اما من هیچ گاه به این کلمات 
توجه نداشته ام، چون قرار نیست با کلمات بازی 
کنم. قرار است وظیفه خودم را انجام دهم. وظیفه 
من نوشتن و اضافه کردن برگی به ادبیات کشور 
است، مأموریت این است. اگر یک مجموعه دیگر 
بنویســم کار من با انجام این مســئله در عرصه 
داســتان کوتاه به پایان می رسد. همواره گفته ام 
عرصه های بســیاری وجود دارد که باید به آن ها 
بپــردازم. اگر دو برابر عمر معمول را هم داشــته 
باشم، آن قدر سوژه و کار دارم که بتوانم بنویسم 
و منتشــر کنم. اگر خدا عمری دهد دوست دارم 
مجموعه داستان کوتاه دیگری بنویسم و این کارها 
را سه گانه کنم. پس از انتشار این سه گانه، مطمئناً 
مجموعه داستان دیگری نخواهم نوشت، چون فکر 
می کنم در داستان کوتاه تمام شده هستم. البته 
هر چه غیر از داســتان کوتاه بنویسم، باز هم با 

موضوع جنگ خواهد بود. 

 ســومین مجموعه چه زمانی نوشــته 
می شود؟

نمی دانم چه زمانی باشد.
 

 شما همیشه گفته اید نوشتن از »عشق« 

و »جنگ« تمام نشدنی است و راجع به این 
دو مضمون همیشه داستان نوشته می شود. 
در جنگ چه مسئله مهمی برای شما وجود 
دارد که همیشه قلم شما به سمت نوشتن از 

آن می رود؟ 
در مورد داســتان جنگ حرف های زیادی وجود 
دارد. گاهــی نابرادران می خواهند ایــن برادر را 
آنچنان که خودشــان می خواهند جلوه دهند و 
نمی خواهند حقیقت دیده شود، اما من می خواهم 
بهترین و انسانی ترین داستان جنگ را بنویسم و 
گمان می کنم اگر داستان جنگ این گونه باشد 
خوانده می شــود. عهد من با خودم این است که 
صادق باشم، کاری به دیگران نداشته باشم، خودم 
را سانســور نکنم و بهترین داســتان را بنویسم. 
عهدی که با خودم بســته ام یعنی شــکوه دادن 
به داستان اســت؛ در این صورت حس خوب به 
خواننده منتقل می کند. این را خیلی گفته اند و 
کلیشه شده که جنگ در همه جا یک امر مذموم 
اســت، اما پر از یادگرفتنی هاست، پر از شکوه و 
جالل است. من می خواهم بهترین داستان جنگ 
را بنویســم و نگاهی به حرف های دیگران ندارم. 
شاید در گذشته دور این حرف ها می توانست در 
من اضطراب به وجود بیاورد یا من را ناامید کند، 
اما سعی کرده ام به حس درونی خودم اتکا کنم. 
ادبیات جنگ ما نهال تازه ای است، هیچ کس نبوده 
چراغ راه ما باشــد، اما می تواند بر ادبیات گذشته 
متکی باشــد. من ســعی کرده ام برای نوشتن از 
آن چراغ راه اســتفاده کنم. برای همین همیشه 
گفته ام ادبیات کالسیک ما می تواند به آنچه امروز 

می خواهیم بنویسیم، کمک کند. نویسنده جنگ 
باید از جنگ بداند، اما باید مولوی، سعدی، حافظ 
و عبید را هم بشناسد. اگر آن ها را خوب بشناسد، 
می تواند داستان شرقی و ایرانی بنویسد که به قول 

حافظ و عبید پر از رندی باشد. 

 همه داســتان های شــما با تجربه های 
برآمده از جنگ نوشــته شده اند. نظرتان 
راجع به نســل جدید نویســندگانی که 
درباره جنگ می نویسند، اما هرگز جنگ را 

ندیده اند، چیست؟
در گذشته نه چندان دور، گروهی ادبیات جنگ 

را انحصار می کردند به نویسندگانی که جنگ را 
دیده اند. همواره مخالــف این نظریه بودم، چون 
دســت کم در میان دیگران دیده ام کســانی که 
در جنــگ نبوده اند، بســیار خوب نوشــته اند و 
شــگفت انگیز در این حوزه حضور پیدا کرده اند. 
امروزه نســلی به وجود آمده که جنگ را ندیده، 
امــا خیلی خــوب از جنگ می نویســد. آن ها با 
تحقیــق، خواندن و گفت وگو با کســانی که در 
جنگ حضور داشته اند و همچنین تخیل بزرگ 
خودشان، داســتان جنگ می نویسند. این گروه 
شگفتی ســاز هســتند و بهترین داستان های ما 
را می نویســند. این گروه گرچه در جنگ حضور 
نداشــته اند، اما به خوبی فهمیده اند سوژه جنگ 
بهترین و ناب ترین سوژه برای نوشتن داستان های 
بزرگ است. همان طور که بزرگان ادبیات جهان به 
ادبیات جنگ پرداخته اند، آن ها نخواسته اند جنگ 
را ستایش کنند بلکه می دانند ظرف جنگ آن قدر 
گنجایش دارد که می تواند بزرگ ترین حرف ها و 
سوژه ها را در خودش جای دهد. گمان می کنم با 
وجود نگاه های تــازه، آثار بزرگی را خواهیم دید 
و نوشــته خواهد شــد و ادبیات جنگ می تواند 
معرف ادبیات ما حتی در حوزه هایی غیر از حوزه 

فارسی زبانان باشد . 

 عــده ای از کارشناســان معتقدند این 
نگاه های تــازه به تحریــف دفاع مقدس 

پرداخته اند. نظر شما چیست؟
نویسندگان جدید برخالف نویسندگان باتجربه 
به تاریخ وفادار نیســتند و به تخیل و حرف های 

انسانی بیشــتر توجه می کنند. فرزند دیگری از 
جنگ متولد می شــود که این فرزند اگرچه برادر 
فرزند قبلی است، اما شکل و شمایل، اخالق، رفتار 
و کردار دیگری دارد. بعضی می خواهند بگویند او 
برادر نیست در حالی که به نظر من این نوع نگاه، 
حرکت و نوشتار، برادر ادبیات قبلی است و باید به 
آن احترام بگذاریم. این نسل نوع دیگری از ادبیات 
جنگ را معرفی می کند. نگاه جدیدی به جنگ 
دارد که این نگاه پس از چهار دهه الزم اســت به 
وجود آید. این نویسندگان راه درستی می روند، هر 
چند آن ها هم آزمون و خطا می کنند، چون این 
نهال تازه پاست. به نظرم حقیقت دست هیچ کس 
نیست و هر نویسنده ای قسمتی از حقیقت را در 
دست دارد. بگذاریم همه بنویسند تا عقل جمعی 
ادبی موجب نوشته شدن کارهای باشکوه در حوزه 

جنگ شود. 

 احتمال خلق شاهکار جنگ از میان آثار 
نویسندگان جوان وجود دارد؟

بله، اگر قرار اســت شــاهکاری در ادبیات جنگ 
متولد شــود، باید زمــان بگذرد تا گــرد و غبار 
جنگ فرو بنشــیند و بشود جنگ را خوب دید و 
صداهای مختلف را شنید. وقتی نزدیک به جنگ 
هستیم، خمپاره و توپ ها در کنار ما فرود می آیند 
و صداهای دیگر شنیده نمی شود. نویسنده های 
نســل جدید، می توانند رنگارنگ ببینند و خوب 

بنویسند. 

 آیا ســعه صدر برای خلق داستان های 
متنوع و رنگارنگ از جنگ در میان متولیان 

امر به چشم می خورد؟
بله، ســعه صدر در میان متولیان، چه به اجبار و 
چه اختیاری به وجود آمده اســت و نویسندگان 
ما می توانند از جنگ با نگاه های متفاوت بنویسند. 
دوران جدیدی شروع شده که در آن نویسندگان 

به راحتی می توانند داستان جنگ بنویسند. 

 برای مخاطب امــروز که به دنبال صلح 
و زندگی آرام اســت، چطور باید از جنگ 

نوشت؟
رمان روزمره نیست و حرف روزانه نمی زند. رمان 
عمیق تر از این حرف هاست. برای همین است که 
»جنگ وصلح«، »وداع با اســلحه« و »آناکارنینا« 
همچنان خوانده می شوند و لذت هم برده می شود. 
رمان و داستان ورای این حرف هاست. به گمان من 
قرار نیست با داستان نویسی در مورد مسائل روزمره 
صحبت کرد. داستان وظیفه دارد بگوید امروز چرا 
این طور اســت و در مورد آن صحبت کند. رمان 
جنگ همیشه خوانده می شود، چون قرار نیست 
تبلیغ جنگ بکند. ضمن اینکه انسان ها از ازل تا 
ابد جنگ را در کنار خودشان دارند، اما رمان جنگ 
مهم تر از این هاســت و می خواهــد دنیا را زیباتر 
جلوه دهد و حرف هــای مهم تری بزند. همچنان 
که آتش هم برای ســوزاندن اســت و هم برای 
گرم کردن، رمان جنگ هم می خواهد انسان ها را 
در زمستان های سرد امروز یاری و دل آن ها را به 
آینده گرم کند. رمان جنگ با این شرایط می تواند 
در هر دوره ای خوانده شــود، چون برای دلگرمی 
آیندگان می آید، نه ایجاد اضطراب و دلسردی. اگر 

این اتفاق بیفتد، رمان خلق شده است.  

برش

برای  هم  آتش  که  همچنان 
برای  هم  و  است  سوزاندن 
هم  جنگ  رمان  گرم کردن، 
در  را  انسان ها  می خواهد 
و  یاری  امروز  زمستان های سرد 
دل آن ها را به آینده گرم کند. 
رمان جنگ با این شرایط می تواند 
در هر دوره ای خوانده شود چون 
برای دلگرمی آیندگان می آید، نه 

ایجاد اضطراب و دلسردی 

یادداشت

علی اهلل سلیمی، داستان نویس و منتقد
annotation@qudsonline.ir

به بهانه حاشیه ساز شدن شعری از »مصطفی رحماندوست« در فضای مجازی

بایکشعر،عمریراقضاوتنکنیم
عباســعلی سپاهی یونســی: خاصیت فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی این است که می توانند یکروزه موضوعی 
را پررنگ و توجه هــا را به آن موضوع جلب کنند و خیلی ها 
یک نوشــته یا یک خبر را بدون کنــکاش در واقعیت ماجرا 
دســت به دســت کنند که از قافله بازنشری ها عقب نمانند. 
این پررنگ کردن می تواند گســتره وســیعی داشته باشد از 
رفتار یک سلبریتی تا نام یک کتاب کودک، تا شعر مصطفی 
رحماندوست. همین چند وقت پیش بود که نام کتاب شاعر 
خوب کودکان طیبه شامانی»ُدم گربه ها را بکش« در فضای 
مجازی دســت به دســت شــد. خیلی ها موضع گرفتند که 
وامصیبتا یک نفــر دارد به بچه ها حیوان آزاری یاد می دهد و 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم آن را منتشر کرده 
و آن را باز نشــر کردند. من مطمئنم 90 درصد آن هایی که 
مطلب را باز نشر کردند آن کتاب را نخواندند و شعر»کوچـه 
شـیطان« از آن کتاب را کـه نـام کتـاب نیـز برگرفتـه از متـن 
همیـن شـعر اسـت، اتفاقاً شـــاعر در آن نـکات تربیتـی و 
اخالقـی را به شـیوهای غیرمسـتقیم بـه کـودک یـادآوری 
می کنـد: «تـو گفتـی کـه بـا بنـد کفش / نوک اردکـت را ببند 
/ دم گربه ها را بکش/ به مرد کچـــل هـم بخنـد/ تـو گفتـی 
بچسـبان آدامـس/ بـه مـوی پسـردایی ات/ بزن بر سـر مورچه/ 
تو با لنگه دمپایی ات/ چرا دوسـت داری که من/ شـبیه خودت 
بد شـوم؟/ نمی خواهم از این به بعد/ من از کوچه ات رد شـوم(. 

رحماندوستازشعرشچهمیگوید؟
حاال چند روزی است که شعری از مصطفی رحماندوست دست 

به دست می شود و او متهم می شود که نگاه زن ستیزانه ای در 
این شعر داشته است. شعر این است که: »گل پسرم رو قربون/ 
تاج ســرم رو قربون/ می خواد بره مدرســه/ بخونه حساب و 
هندسه/ بزرگ بشه زن بگیره/ عروس برای من بگیره/ خودش 
کنارم می شینه/ زنش برام میز می چینه/ آب میاره/ نون میاره/ 
پلو و فسنجون میاره«. در تماسی با مصطفی رحماندوست، او 
این توضیحات را داد: »بله، این شعر از من است که ۲1 سال 
پیش ســروده ام. ابتدا در مجله دوست چاپ شده سپس 1۸ 
سال پیش در کتابی به نام ترانه های نوازش در کنار شعرهای 
نوازشی دیگر توسط کانون پرورش به چاپ رسیده و چند بار 
تجدید چاپ شده است.در این مدت در ایران و خارج روی آن 
آهنگ گذاشته اند و پخش کرده اند. در ایران هم حمید جبلی 
آن را خوانده و با آهنگ سازی استاد ملیحه سعیدی در آلبوم 

سبزه ریزه میزه عرضه شده است. 
ایــن ترانه بــرای یک تــا سه ساله هاســت و از زبان یک 
مادربزرگ اســت. قانون باورپذیــری و واقع گرایی ایجاب 
می کند کــه آن مادر این گونه حرف بزنــد. در آن کتاب 
در کنار هر شــعر دخترانه یک شعر پسرانه هم چاپ شده 
است. ترانه های نوازشی زنده کردن یکی از سنت ها و آداب 
گذشــتگان ماست . خوشحالم که در این ترانه ها پدران و 
مادران هم به گذشــته فرهنگی خویش پیوند می خورند، 
هم به گونه ای طبیعی و فطــری به فرزندان خود عاطفه 
می ورزند. هیــچ عیبی ندارد که یک مدعی برابری حقوق 
زن و مرد که از این برابری فقط پســرانه زدن موهایش را 
مبارزه می داند، مخالف شــعر من باشد. اگر خیلی جاها با 

دموکراسی فاصله داریم، دست کم بگذارید در حرف زدن 
و ناســزا گفتن ادای آزادی بیان را درآوریم. من تا این حد 
بلدم برای پدر ومادرهــا و بچه ها حرف بزنم. دیگران هم 
به جای دعوت مقامات به سانســور که راحت ترین شیوه 
حذف دیگران اســت، هنر به خرج دهند با شیوه مطلوب 
خودشان برای بچه ها شعر بگویند. خدا را چه دیدی شاید 

آثار آن ها بیشتر گرفت.
 ولی اینکه حاال چرا پس از ۲1 سال این شعر این چنین علم 

شده، دالیلی غیرادبی و غیرتربیتی دارد که بماند«.

اززاویهدیگرببینیم
توضیحات شاعر شعر صددانه یاقوت را خواندید در مقام دفاع 
نیســتم، اما همان طور که برخی دوســتان یک شعر شاعر را 
مبنای ســنجش ایشــان قرار دادند من هم حق دارم از سال 

137۲ که جایزه ای از دســت ایشــان گرفتم تا امروز درباره 
او دانســته هایم را به اشتراک بگذارم. من هم نگویم خیلی ها 
می داننــد او حق بزرگی به گردن ادبیات کودک و نوجوان ما 
دارد دست خیلی ها را گرفته و لطف او موجب شده خیلی ها 
به ادبیات کودک و نوجوان کشیده شوند و نخستین کتابشان 

را چاپ کنند. 
تا آنجا که دیده ام برای به رسمیت شناختن ادبیات کودک و 
نوجوان تالش کرده اســت. می توانم گواهی بدهم هرگز از او 
رفتاری ندیده ام که نشانی از این باشد که او جنس مرد را برتر 

از زن می داند. 
کوتاه سخن اینکه او استاد ماست، انسان است و مثل هر انسانی 
هم قابل نقد، اما بی انصافی است شعری را که حدود ۲1 سال 
پیش گفته است سر دست بگیریم و رحماندوست را با انگشت 

نشان بدهیم که او مردساالر و زن ستیز است!

زمانیان: مجید اسطیری به تازگی رمانی 
نوشــته  و در آن از ظرفیت هــای ژانــر 
جنایی -پلیسی استفاده کرده تا داستانش 

را در یک بستر روستایی روایت کند. 
»وقتی خورشــید خوابید« داستان یک 
بازجوی باسابقه است که برای بررسی یک 
پرونده خاص به یک روســتای دورافتاده 
اعزام می شود. دختر یکی از مقامات ارشد 
ارتش در لباس سپاهی دانش به این روستا 
رفتــه و حاال قتلی رخ داده که باید راز آن 
کشف شــود. این رمان از حدود رمان ژانر 
جنایی فراتر می رود و از مناظر مختلف به 

ماجرای پیچیده این روستا نگاه می کند. 
مجید اســطیری به عنوان نویســنده اثر 
کتاب »وقتی خورشــید خوابید« را یک 

رمان اجتماعی می داند که بستر وقایع آن 
سال های ابتدایی دهه 40 و یک روستای 
محروم است. اسطیری توضیح می دهد با 
قصد و نیت قبلی به سراغ ژانر جنایی نرفته 
بلکه داســتان به گونه ای بوده که باید بر 

بستر این ژانر روایت می شده است. 
نویســنده »رمق« می گویــد: طرح رمان 
در ذهن من بیشــتر معطوف به بســتر 
اجتماعــی یک روســتا در دوران پس از 
انقالب سفید در حکومت پهلوی دوم بود. 
یکی از محورهای انقالب سفید راه اندازی 
ســپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه آبادانی 
بــود. در ذات این حرکــت پهلوی نکات 
جالب توجه، متعــارض و قابــل درنگی 
می دیدم. در مرحله طراحی رمان متوجه 

شدم باید اوج این تعارض را نشان بدهم و 
این تصویر فقط با نوشتن یک رمان جنایی 

ارائه می شد. 
اسطیری در پاســخ به این پرسش که 
چرا با توجه به اینکــه مخاطب ایرانی 
به خواندن داستان های جنایی- پلیسی 
عالقــه دارد، امــا نویســندگان کمتر 
ســراغ این ژانــر می رونــد، گفت:هر 
قصه ای مناســب قرار گرفتن در قالب 
یک داســتان جنایی نیســت، اما اگر 
نویســنده ای بتواند قصه متناســب با 
این ژانر را کشــف و خلــق کند، قطعاً 
ویژگی های این ژانــر کمک فراوانی به 
نویسنده می کند تا یک رمان پرکشش 
و خواندنــی بیافرینــد. در حال حاضر 

ژانر  نویسندگان  نمی توانم درباره دیگر 
جنایــی در ایران نظــری بدهم چون 
رویکرد من به این ژانر چنان که گفتم 
نویســندگان خیلی  دیگر  رویکــرد  با 
تفــاوت دارد، اما در مــورد مخاطبان 
می توانــم بگویم قطعاً اگــر آثار خوبی 
در ایــن ژانر ببینند توجــه ویژه ای به 
آن خواهند کرد. یعنی نوشــتن در ژانر 
جنایی )و اساســا ژانرنویسی( فرصتی 
اســت برای اینکه مخاطبان از دســت 
رفته رمان فارسی را مجدداً جلب کنیم 

تا آثار نویسندگان وطنی را بخوانند.
مجید اســطیری متولد ســال 1364 در 
تهران است. دقت نظر و توجه ویژه به امور 
عــادی و به ظاهر جزئی و ایجاد خالقیت 

در آن از خصیصه های نوشــتاری اوست. 
مجموعه داستان »تخران« و رمان »رمق« 

از این نویسنده منتشر شده است.

استفادهازظرفیتهای
داستانجنایی-پلیسی

 ژانرنویسی موجب 
جلب مخاطب می شود

پشت ویترین

دفترسرود»آوایرضوان«مؤسسهآفرینشهایهنری
آستانقدسرضویافتتاحشد

گروه های سرود دوباره جان می گیرند
مهدیه قمری: آیین افتتاحیه دفتر 
سرود »آوای رضوان« هفته گذشته 
بــا حضور محمدعلــی چمی گو، 
آفرینش های  مؤسسه  مدیرعامل 
هنــری آســتان قدس رضــوی، 
مدیــران و معاونت های فرهنگی 

دستگاه های متولی در پردیس تربیتی »توانا« تهران برگزار شد. مسئول بخش 
آوای رضوان مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در گفت وگو با 
قدس در خصوص اقداماتی که قرار است این دفتر انجام دهد، به خبرنگار ما 
چنین توضیح داد: دفتر آوای رضوان دو سال است به صورت ویژه تر در مؤسسه 
آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی اقدام به تولید سرود و آماده سازی 
گروه های سرود می کند، اما به علت ارتباط بیشتر با وزارتخانه ها و ارگان ها، 

دفتر سرود »آوای رضوان« در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.
سیدمجتبی ذبیحی به استفاده از موسیقی با زبان یا آکاپال در گروه های سرود 
اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از ویژگی های گروه های سرود بخش آوای 
رضوان است و همین موضوع سبب شده تا در ایام خاص و در نمازجمعه ها 
گروه های سرود بتوانند حضور یابند و سرودهای مناسبتی را برای مردم اجرا 
کنند. »آوای رضوان« تالش کرده با گروه های سرود شهرهای مختلف مرتبط 
شود  و آثار متنوعی ارائه دهد. ذبیحی همچنین توضیح داد: با افتتاح دفتر 
آوای رضوان در تهران با 10 تا 15 گروه ســرود پایتخت هم مرتبط خواهیم 
شــد و فعالیت هایمان را گسترده خواهیم کرد.   مسئول بخش آوای رضوان 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، مشهد را قطب سرود کشور 
عنوان کرد و افزود: برای ارتقای گروه های سرود فعال سایر استان ها زمینه های 
حضور آن ها را در مشهد و دوره های آموزشی فراهم خواهیم کرد.  وی با بیان 
اینکه آوای رضوان تاکنون 100 گروه ســرود تولید کرده است، در خصوص 
فعالیت های اخیر این دفتر گفت: در مناسبت های ویژه از جمله تشییع پیکر 
سردار سپهبد شهید ســلیمانی، گروه های سرود این بخش جزو نخستین 
گروه هایی بودند که در این مراسم با موسیقی آکاپال برنامه هنری اجرا کردند.

فضای مجازی و شعر

گفت وگو با احمد دهقان به انگیزه انتشار دومین مجموعه داستان کوتاهش

میخواهمبهترینوانسانیترینداستانجنگرابنویسم

 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  دومین مجموعه داســتان احمد دهقان با 
عنوان »جشن جنگ« به فاصله گذشت 15 سال از انتشار »من قاتل پسرتان 
هستم« منتشر شد. این اثر اگرچه سال گذشته منتشر شده، اما رسانه ها کمتر 
از این مجموعه نوشته و گفته اند. »جشن جنگ« از معدود کتاب هایی است که 
مخاطب دوست دارد بعد از تمام شدن کتاب، توضیحات نویسنده را درباره اش 
بشنود. داستان های مجموعه مثل سایر داستان های دهقان فقط از جنگ است، 
با همان التهابات و آدم هایی که با یادگاری هایی در جســم و ذهن شان از آن 
سال ها به امروز پرتاب شده اند. »جشن جنگ« یک پرسش اساسی را در ذهن 

مخاطب ایجاد می کند که احمد دهقان در دل جنگ به دنبال چه روایتی برای 
جامعه خودش اســت و در دل رفتارهای ناهنجار اجتماعی امروز چه چیزی 
چشم و جان او را به خود مشغول کرده که برای آن ها، تنها در جنگ پاسخی 

پیدا کرده است؟ 
احمد دهقان به همه پرســش های ما پاسخ داد و تأکید کرد: با انتشار سومین 
مجموعه داســتان کوتاهش، همه حرف هایش را در مورد جنگ گفته و دیگر 
داســتان کوتاهی با موضوع جنگ نخواهد نوشت و این مهم را به نویسندگان 

جوان و تازه نفس واگذار می کند. 
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