
عفو دانشجویان محکوم شده امنیتی
کمال لطفی، فعال فضای مجازی 
بــا انتشــار پســتی در توییتر با 
اشــاره به خبر عفو تعــدادی از 
دانشــجویان محکــوم شــده در 
پرونده های امنیتی توســط رهبر 
انقالب، نوشــت: »برای اولین بار 
رئیس دســتگاه قضا نام تعدادی 
از دانشــجویان محکوم شــده در 
پرونده های امنیتی را در لیست ارسالی عفو به محضر رهبر معظم انقالب 

قرار دادند که مورد موافقت ایشان قرار گرفت«.

جواب آزمایش کرونا
علیرضا وهــاب زاده، خبرنگار حوزه 
ســالمت و پزشــکی که خودش 
هم در قرنطینه همراه دانشجویان 
بازگردانده شــده از چین است، در 
حســاب توییتری خود از سالمت 
کامل دانشجویان خبر داد و نوشت: 
»جــواب آزمایش های بچه ها امروز 
اومد و  خوشبختانه هیچ مورد مثبتی 
از ابتال به ویروس کرونا در بین دانشجویان برگشته از ووهان شناسایی نشد. 

البته یک هفته دیگر هم برای اطمینان بیشتر باید در قرنطینه باشیم«.

»علی بابا« عذرخواهی کرد
هک شــدن ســرور های ســایت 
»علی بابا« توسط هکر ها و لو رفتن 
اطالعات کاربران این سایت، حسابی 
در فضای مجازی جنجال به پا کرده 
و حاشــیه های زیــادی را به دنبال 
داشــته اســت. »علی بابا« اما روز 
گذشته با انتشار یک رشته توییت 
به این حواشی پایان داد و مسئولیت 
ایــن اتفاق را برعهده گرفت و از کاربران عذرخواهی کرد. حســاب توییتری 
سایت علی بابا با انتشار این توییت ها از پیگیری موضوع در دستگاه های قضایی 
و امنیتی خبر داده و نوشته است: »مسئولیت این اتفاق را می پذیریم و بابت 
این اتفاق از شــما عذرخواهی می کنیم. حفاظت از اطالعات همواره برای ما 
اولویت بوده و اقدامات الزم برای پیشگیری از این اتفاق صورت گرفته است«.

شمسی جون و پری خیاط!
کاربــران فضــای مجازی بــا داغ 
کردن هشــتگ #برف_گیالن در 
توییتر، بابت مشــکالت پیش آمده 
در گیالن، مســئوالن را حســابی 
مورد انتقــاد قرار دادنــد. در ادامه 
چند نمونه از توییت های منتشــر 
شده توســط کاربران را می خوانید: 
»هیس! مسئوالن درحال غافلگیری 
هستند... چرا مسئوالن که از قبل هشدار برای برف سنگین داده بودن، جاده ها 
رو نبستن و جلوی ورود مردم به جاده رو نگرفتن که همچین فاجعه ای پیش 
بیاد؟... حتی توی گروه شمســی جون و پری خیاط هم خبر پیش بینی این 

برف پخش شده بود؛ آخه چرا مسئوالن غافلگیر شدن االن؟«

 محســن ذوالفقاری همه ماجــرا و حقیقت هایش از 
فضای مجازی شروع شد. آن روزها داشتم توی اینستاگرام 
می چرخیدم که چشمم افتاد به خبر و عکس های سیل 
سیستان و بلوچســتان. خیلی ســریع، دایرکت زدم به 
بچه های تیم رسانه ای عهد که: »جمع کنید بریم سیستان 
و بلوچســتان«! البته آن ها خودشان زودتر از من خبردار 
شده بودند. برای همین توانستیم چند نفر از آن هایی را که 
زودتر از ما در منطقه سیل زده حاضر شده بودند، پیدا کنیم 
و دربــاره کم و کیف ماجرا و اوضاع منطقه با آن ها حرف 
بزنیم. بیشترشان با حرف هایی که زدند انگار آب سردی 
پاشیدند روی اشــتیاق، هیجان و کنجکاوی ما! آخرش 
هم خیلی ســفت و ســخت تأکید کردند که: »نیازی به 
حضورتون نیست! گروه های دیگه اومدند و تا دلتون بخواد 

عکس و فیلم گرفتند و کار رسانه ای کرده اند«!

 همه چیز جور شد
ولی ما هم طاقت نداشتیم در شرایطی که می گفتند سیل 
سیستان و بلوچستان را درنوردیده و در هرمزگان هم دارد 
خرابی به بار می آورد، بی خیال بمانیم و کاری انجام ندهیم. 
اصالً مگر دلیل و هدف از رفتنمان فقط نشان دادن تلفات 
و بدبختی ها بود؟ اگر این بود که همان فروردین 98، خیلی 
بهتر و بیشتر می توانستیم بیچارگی و آوارگی مردم پلدختر 

و اهواز را به نمایش بگذاریم!
باالخــره تصمیمان به رفتن قطعی شــد. با برو بچه های 
تیم رسانه ای »عهد« هم عهد شــدیم که کار و زندگی و 
برنامه هایمــان را تعطیل کنیم و به جایش بیفتیم دنبال 
آماده کردن وســایل و تجهیزات مورد نیاز. خوشبختانه 
همه چیز جور شــد و فقط ماند ماشین شاسی بلندی که 
بتواند ما و تجهیزاتمان را توی دشت و بیابان های سیل زده، 
همه جا ببرد. در نهایت هم چون تصمیمان را گرفته بودیم 

به یک سوارِی ساده راضی شدیم!

 فقط باید چشمهاتو باز کنی
برای کمک به ســیل زده ها رفتیــم ولی وقتی به منطقه 
رســیدیم بیشــتر از خرابی و تلفات، محرومیت دیدیم و 
محرومیت! دنبال خط و ربط ســیل و محرومیت بودیم. 
دنبال شناخت بهتر منطقه بودیم. دنبال فهم بهتر سیستان 
و بلوچستان بودیم. دنبال کسی که سال ها اینجا کار کرده 
باشــد و این ها را به ما بگوید، دقیق هم بگوید و مطمئن 
حرف بزند. دوست داشتیم سفرمان در بلوچستان با آگاهی 
و شناخت کامل شــروع بشود. همین هم شد. تو همین 
حال و هوا و فکر و خیاالتمان، آقای»سیدی« روبه رویمان 

نشست و سفره دلش را باز کرد:
»شما که رسانه چی هستید خوبه که از منطقه و اقتضائاتش 
بیشتر بدونید! خوبه که ذهنیت ها رو تغییر بدین... خوبه که 
تصاویر ذهنی ساخته شده در ذهن مردم رو عوض کنین... 
چهره ای که برخی ها از اینجا و مردمش ترسیم کرده اند، 
بیشتر پر از ترس و وحشــت و نفرت و فقر و محرومیت 
است. این چهره سازی یک بُعدی دو تا عامل بیشتر نداره... 
یا کار دشمن خائنه یا اینکه حاصل تالش دوست جاهل! 
دشمن که تکلیفش مشخصه. باید دشمنیشو بکنه، ولی 
امان از دلسوزان نادان که تو زمین دشمن بازی می کنند 
و گل به خودی می زنند. اینجا هرکی میاد دوربین و قلم 
دســت می گیره و به بهانه به تصویر کشیدن سیل، فقر و 
محرومیت مــردم، فقط روی نقاط منفــی زوم می کنه! 
فقط تاریکی نشون میده! نمی گم اینا نیست... ولی فقط 
اینا نیســت! اینجا اگه چند نقطه منفی و سیاه می بینی، 

همون قدر و بلکه خیلی بیشتر از اون، می تونی هزار نقطه 
و نکته مثبت و روشن هم پیدا کنی... اینجا تاریکی هست 
اما ستاره های پرنور زیادی هم داره... فقط باید چشمهاتو باز 

کنی و این همه ستاره رو ببینی...«.

 فقر، قناعت، نجابت
آقای »ســیدی« درســت می گفت. اینجا تاریکی، فقر و 
محرومیت بود، اما انســانیت و قناعــت هم بود. نجابت و 
ســخاوت هم بود. یعنی در همان شرایط سیل و با وجود 
محرومیت، وقتی برایشان میهمانی می رسید به احترامش 
گوسفند قربانی می کردند. فقیر و غنی هم نداشت و میزبان 
حتی اگر یک گوسفند داشت آن را برای میهمانش قربونی 
می کــرد! اینجا چند برابر محرومیت هایش، اســتعداد و 
خالقیت بود، عشق و عالقه و شور و شعور برای پیشرفت 

هم تا دلتان بخواهد دیده می شد. 
جاذبه گردشــگری، چشــم اندازهای زیبا و دلنشــین، 
نخلستان های چشم نواز، کپرهای ساده اما آرامش بخش، 
غذا های محلی خوش طعمش و لباس های محلی بسیار 
زیبا و... هم که نیاز به یادآوری ندارند و پیش از این ها بارها 
گفته و نوشته شده است. اما سال هاست انگار این دیارعالوه 
بر همه مواهب خدادادی، محرومیت نصیبش شده است. 
محرومیتی که قطعاً خدادادی نیست و ناشی از عملکرد 
اشتباه ما انسان هاست. سهم این همه استعداد و خالقیت، 
مدارس کهنه و نیمه خرابه ای شده که دل هر بیننده ای را 

به درد می آورد. 
اینجا از عدالت آموزشــی خبری نیســت و ظرفیت ها و 
اســتعدادها انگار در مسیر قاچاق ســوخت و کارگری و 
عملگی می سوزد و یا شکار دانشگاه های پولی می شوند و 
دیگر به شهر و دیار و روستایشان برنمی گردند! کسی اگر 
به سیستان و بلوچستان می آید اینجا زیبایی ها را نمی بیند، 
چون رسانه های غیررسمی و سیاه بازهای فضای مجازی 
از کپر، لباس بلوچی و مردم نجیــب این دیار، تصویری 
مخدوش ساخته و آن را منتشــر کرده اند. این سرزمین 
ســال ها درگیر ســیل بی تدبیری بوده است. همین هم 
می شود که اگر سازمان ها و ارگانی اینجا ساختمان سازی 
می کنند، کمتر کســی حاضر به زندگــی در خانه هایی 
می شود که با حساب و کتاب و متناسب با شرایط جوی 
و فرهنگی منطقه ساخته نشده است. خیریه ها و خیلی از 
گروه های جهادی هم کمتر دقت می کنند که این سرزمین 
و مردمــش نیاز به »توجه« دارند نه »ترحم«! توجهی که 
درد و مشکل اصلی آن ها را ببیند، قناعت و نجابت مردم 

را بفهمد و... .

 سیل ما را نخواهد بُرد؟
حرف های آقای »سیدی« آن قدر دقیق، درست، دلسوزانه و 
در عین حال واقع بینانه بود که کار روزهای بعد ما را سخت 
کرد و دشوار. روزها و شب های بعد که با مردمان این خاک 
و بوم دمخور و دمساز شــدیم به ُکنه حرف هایش بیشتر 
و بیشــتر پی بردیم. مثالً پسری که بدون لباس درست و 
حسابی، از شدت سرما دندان هایش به هم می خورد، اما با 
دیدن میهمانان رسانه ای روستایشان، تالش می کرد لبخند 
بزند و به گرمی با ما ســالم و احوالپرســی کند. مردی که 
کپــرش و در واقع زندگی اش خراب شــده بود و در چادر 
زندگی می کرد اما در جواب به ســؤاالتمان کلمه ُشکر از 
زبانش نمی افتاد. الشه های گوسفندی که کنار جاده افتاده 
بود و شــرمندگی از چهره های صاحبانشــان می بارید که 
نمی توانند جلو پای میهمانشان، گوسفندی قربانی کنند و... . 
بعد از دیدن همه ایــن اتفاق ها و جریان ها، صحبت های 
مولوی روســتای عبدالرحمن عورکی شنیدنی بود: »این 
ســیل با اینکه خرابی ها و ویرانی هایی را با خود آورد ولی 
سال ها فعالیت ها و اقدامات وهابیت را هم با خودش برد! 
چه تالش هایی کردند تا اتحاد شیعه و سنی را خدشه دار 
کنند ولی با ســیل کمک های مردمی و حضور نیروهای 

جهادی همه نقشه های آن ها نقش بر آب شد«!
ماحصل ســفر ما به منطقه، به جز مصاحبه ها و فیلم و 
عکس هایمان، دیده ها و شنیده هایی بود که ثابت می کرد 
بلوچستان پر از فرصت های طالیی است. فرصت هایی که 
متأسفانه روزبه روز می سوزد! بیش از سیل به عنوان یک 
پدیده طبیعی، این سیل فرصت سوزی است که چه بسا 
هنوز هم دارد همه چیز را با خودش در این منطقه می برد. 
یادمان باشــد توجه مسئوالن و توجه بیشتر ایران به این 
منطقه، فرصت ساز اســت، اما ترحم بی حساب و کتاب، 
ُمســکن بخش کوچکی از دردهای امروز مردم اســت و 

عاملی تهدید آفرین برای فردا. 
اگر تالش هــا و اقدام هایی که با نیــت محرومیت زدایی 
انجام می شــود، همراه با شناخِت درست از منطقه باشد، 
فرهنگ ساز اســت، ولی اگر شتابزده و بدون آگاهی باشد 
فرهنگ سوز است. اگر دستان خالی اما پرتوان روستایی، 
پرتوان تر بشــود نعمت اســت، اما اگر این دســتان را به 
کمک های موقتی عادت بدهیم، تــوان آن ها را گرفته و 
به دستانی نیازمند تبدیلشان کرده ایم. سیل سیستان و 
بلوچستان با وجود شناخت و آینده نگری، بدون جوزدگی 
و شــتابزدگی در ارائه خدمت، می تواند تبدیل به نعمتی 
خدادادی شــود. بدون این ها اما ویرانگر خواهد بود و حاال 

حاالها، دار و ندار منطقه را با خود خواهد بُرد. 

به سبک توییتر

قدس زندگی :  اگر شبکه های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام تا همین چند 
وقت پیش صفحه های پربازدید ایرانی را به بهانه های مختلف از دســترس خارج 
می کردند؛ حاال شمشــیر را از رو بسته اند و به پشتوانه مصوبه های دولت و کنگره 

آمریکا به فعالیت های ضدایرانی در این فضا ادامه می دهند. 
بر اســاس گزارشی که باشــگاه خبرنگاران جوان منتشــر کرده، چهار سناتور 
جمهوری خواه از شرکت شبکه اجتماعی »توییتر« خواستند به بهانه تحریم های 
ایران، تمامی حساب های کاربری سران و مقامات جمهوری اسالمی ایران از جمله 
رهبرمعظم انقالب و محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان را مسدود کند.

جمهوری خواهان سنا با ارسال نامه ای به ابتکار »تد کروز« سناتور ضدایرانی برای 
مدیرعامل شــرکت توییتر، برای اینکه اهرم فشاری برای اجرای درخواست خود 
داشته باشند، مدعی شدند توییتر تحریم های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است. 
در بخشی از این نامه نوشته شده است: »با وجود اینکه متمم اول ]قانون اساسی 
آمریــکا[، از حقوق آزادی بیان آمریکایی ها حمایت می کند – و توییتر هم نباید 
سخنرانی سیاسی آمریکایی ها را سانسور کند – ]اما ایرانی ها[ از هیچ حفاظتی ذیل 

قانون حقوق ایاالت متحده برخوردار نیستند«.
نگارندگان این نامه مدعی هستند شــرکت های آمریکایی از ارائه هرگونه کاال یا 
خدمات به مسئوالن ایرانی، شامل خدمات مبتنی بر اینترنت منع شده اند و بدین 
ترتیب باید ارائه خدمات توییتر به آن ها قطع شــود. پیشــتر هم »برایان هوک« 
نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایــران و رئیس  »گروه اقدام ایران« در 
وزارت خارجه این کشور، از شرکت های گرداننده شبکه های اجتماعی بین المللی 

خواست حساب های متعلق به سران ایران را مسدود کنند.
با وجود این، کارشناسان این حوزه می گویند مسئله مسدودسازی صفحات مربوط به 
ایران در شبکه های اجتماعی پرمخاطب خارجی موضوعی است که از سال گذشته با 
قرار گرفتن اسم سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست گروه های تروریستی ایاالت 
متحده داغ شد. پس از تصویب قانون مربوطه در هیئت حاکمه آمریکا، اینستاگرام 
به عنوان نخستین شبکه اجتماعی صفحات مربوط به مقامات سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و هر کسی را که به نوعی تشخیص داده می شد ارتباطی با سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی دارد را مسدود می کرد؛ سیاســتی که تا همین امروز هم دنبال 
شــده است. اما آن طور که از شواهد برمی آید، اقدام اخیر چهار سناتور آمریکایی و 
درخواست از مدیران توییتر برای مسدودسازی صفحات منتسب به دفتر مقام معظم 
رهبری و ظریف در توییتر روش جدید آمریکایی ها برای مقابله مجازی با کشورمان 
محسوب می شود و احتماالً قرار است از این به بعد جایگزین روش قبلی آن ها در 

زمینه مقابله مجازی با سیاستمدارها و فعاالن مجازی کشورمان شود.

 مجازآباد
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ورزش
شایعه نگران کننده در اردوگاه آبی

 »دیاباته« با استقالل 
قرارداد ندارد؟

90 درصد تیم ملی از جام تختی انتخاب شدند

محمد بنا: فضای اروپایی 
مناسب کشتی گیران نیست

 گفت وگو با وجیهه سامانی که اثرش به تازگی مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است

مزد 23 سال نویسندگی

پرسپولیس به دنبال جانشین بیرانوند
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داستان شیرهای بی یال و کوپال

فؤاد آگاه: حاال کار از تحریک احساسات بشردوستانه هم گذشته است. 
بــرای چاخان های فضای مجازی دیگر قدیمی شــده کــه مثاًل فیلم یا 
تصویری از یک کودک کار، یک پیرمرد، یک جنازه و.... را منتشــر کنند  
و زیرش متن اشــک آور و دردآلودی بنویســند و ماجرا را به مســائل و 
مشــکالت اقتصادی کشور ربط دهند تا بلکه شما را کلی تحت تأثیر قرار 
دهند. این روزها، جاعل ها، شایعه ســازها و شــایعه بازهای فضای مجازی 
به فکر احساســات حیوان دوستانه مخاطبانشــان هم افتاده اند. نمونه اش 
تصاویری اســت که در چند روز گذشته از شیرهای باغ وحش مشهد در 
فضای مجازی منتشــر شد. شیرهایی که از همه ابهت شیر بودن و یال و 
هیبت شــیرانه، فقط پوستی روی استخوان داشتند. اثری هم از فتوشاپ 
و این جور ترفندها در کار نبود و شــما در همان عکس های کم کیفیت 
هم می توانســتید به راحتی تعداد دنده های شــیرها را از روی پوستشان 

بشمارید و به حال زارشان اشک بریزید.
نکتــه جالب ماجرا این بود که پســت ها و پیام هــای زیر هر کدام از این 
عکس ها به جــای اینکه حرف از اصول حیوان دوســتانه بزنند به برخی 
مســئوالن و بلکه به کل نظام، نفرین و لعنت فرســتاده بودند که چرا از 
بودجه باغ وحش هم دزدی می کنند؟ آخر پست هایشان هم، یکی نتیجه 
گرفته بود: »نظامی که بــه مردم خودش رحم نمی کند، هرگز نمی تواند 

حقوق حیوانات را تأمین کند«! 
خبرگزاری »فارس« در همین زمینه، روز گذشــته تصاویری را منتشــر 
کرد که نشــان می دهد این تصاویر مربوط به باغ وحش مشــهد نیست. 
نکته جالب تــر ماجرا هم این اســت که تصاویر، اصاًل مربــوط به ایران 
نیســت و در واقع شــرح رنج و درد شــیرهای یک باغ وحش در سودان 
اســت که البد مســئوالن حکومتــی و باندها و جناح های سیاســی اش  
حق و بلکه غذای آن ها را باال کشــیده اند! شــما هم اگر از جمله کسانی 
هســتید که روزهای گذشــته این تصاویر را دیده و دلتان برای شــیرها 
سوخته اســت، دلســوزی تان جای دوری نمی رود. شــیر، شیر است و 
 نوع پوســت بر استخوان چســبیده اش هم باالخره حیوان است و جای 

دلسوزی دارد! 
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زیاش با چلسی به توافق شخصی رسید
ورزش: نشریه هلندی »تلگراف« مدعی شد باشگاه چلسی با حکیم زیاش، هافبک مراکشی 
آژاکس به توافق شخصی برسر انتقال 45 میلیون یورویی این بازیکن به استمفوردبریج در 
تابستان پیش رو رسیده است. این هافبک مراکشی که پیش از این مورد توجه باشگاه هایی 
همچون آرسنال، پاری سن ژرمن، تاتنهام و بایرن مونیخ هم قرار داشت؛ تا پایان ماه ژوئن 2022 
تحت قرارداد با آژاکس است. او که از سال 2016 در این تیم هلندی است تاکنون در 157 بازی 
به میدان رفته و 47 گل هم به ثمر رسانده است. زیاش این فصل در 29 بازی برای آژاکس به 

میدان رفته و هشت گل زده و 21 پاس گل را از خود برجای گذاشته است.

کاسیاس نامزد انتخابات ریاست فدراسیون اسپانیا
ورزش: رادیو کادناسر اسپانیا اعالم کرد که ایکر کاسیاس قصد دارد برای انتخابات بعدی ریاست 
فدراسیون فوتبال اسپانیا نامزد شود. سنگربان سابق تیم ملی اسپانیا که پس از حمله قلبی اش 
دیگر به میادین برنگشته،  برخالف خبرهایی که از احتمال بازگشت وی به زمین فوتبال حکایت 
داشتند، دیگر نمی خواهد به دوران بازیگری اش ادامه دهد و در پاییز سال آینده برای گرفتن 
جای لوئیس روبیالس در مسند ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا اقدام خواهد کرد. گفته می شود 
کاسیاس در هفته های اخیر مالقات هایی با کارلس پویول و آندرس اینیستا داشته تا از آن ها 

بپرسد که آیا می تواند روی حمایتشان حساب کند یا خیر.

احتمال بازگشت سریع سوارز به ترکیب بارسلونا
ورزش: مهاجم اروگوئه ای بارسلونا که پیش از این گفته می شد ممکن است دیگر نتواند در فصل 
جاری بازی کند، ممکن است پیش از پایان فصل به میادین بازگردد. لوئیس سوارز که در اواخر 
دی ماه زانوی راست خود را به تیغ جراحان سپرد تا صدمه وارده به مینیسک خارجی زانویش 
برطرف شود، در همان زمان از سوی باشگاه بارســلونا اعالم شد که این مهاجم اروگوئه ای در 
حدود چهار ماه به دور از میادین خواهد بود. حاال خبر می رسد که این مهاجم 32 ساله ممکن 
است زودتر از موعد مقرر و پیش از پایان فصل به میادین بازگردد. سوارز این فصل در آمادگی 

باالیی به سر می برد.

رونالدو نازاریو: بارسلونا مرا نخواست
ورزش: ستاره سابق تیم ملی برزیل اعتراف کرد؛ جدایی اش از بارسلونا با تصمیم این باشگاه 
صورت گرفته نه به میل او! رونالدو نازاریو می گوید: »من در پایان فصل با بارسلونا برای تمدید 
قراردادم توافق کردم و به اردوی تیم ملی برزیل رفتم. پنج روز پس از باشگاه با من تماس 
گرفتند تا بگویند که نمی توانند مطابق برنامه قراردادم را تمدید کنند. هیچ چیز هرگز به من 
وابسته نبود. اگر دست خودم بود می خواستم در بارسلونا بمانم. وقتی که باشگاه برای من 
آن طوری که فکر می کردم ارزش قائل نبود، چه کاری از دستم ساخته بود؟ رفتن یا نرفتن 

از بارسلونا دست من نبود. خودم دوست داشتم بمانم«.

مترجم: امیرمحمد سلطان پور: مرد 47 ساله آرژانتینی چند 
ماه هست که خود را کامالً دور از فوتبال و حواشی آن قرار داده اما 
می دانند که مائوریسیو پوچتینو چقدر دوست دارد که به دنیای 
فوتبال و البته لیگ مورد عالقه خود یعنی لیگ برتر انگلیس 

برگردد. در زیر مصاحبه وی را با هم مرور می کنیم:

 مسلماً هر باشگاه لیگ برتری دوست دارد شما را به 
عنوان سرمربی آینده خود انتخاب کند؛ در خصوص 

بازگشت به این لیگ چه نظری داری؟
اگر بخواهم حقیقتش را بگویم من عاشق کار کردن در لیگ 
برتر انگلیس هستم. می دانم که بازگشت من دشوار خواهد بود 
اما اکنون باید صبر داشته باشم و ببینم در آینده چه اتفاقاتی 

خواهد افتاد.

آیا برای بازگشت آماده هستی؟
االن در حال ریکاوری هستم اما آماده ام. در فوتبال باید همیشه 
آماده باشــید چون در فوتبال هر اتفاقی ممکن است بیفتد و 
شما باید برای همه شرایط آماده باشید. من آماده ام و منتظر 
چالشی جدید هستم. این اطمینان را دارم که چالش بعدی من 

فوق العاده خواهد بود.

 در این مدت که از مربیگری دور بودی به چه کارهایی 
مشغول شدی و چگونه شایعات در مورد خودت را دنبال 

می کردی؟
من سفرهای زیادی به آرژانتین، قطر و اسپانیا داشتم. در کنارم 
خسوس پرز )دستیار او در تاتنهام( حضور داشت که او بیشتر 
اخبار را دنبال می کرد. این شایعات پیرامون من همیشه وجود 
داشته و ما مربیان این را پذیرفته ایم. مردم به افرادی عادی نیاز 
دارند و ما هم نمی توانیم ادعا کنیم که افرادی خاص هستیم. ما 
بازیگر نیستیم و نمی توانیم آن چیزی که به ا او اعتقاد نداریم را 

انجام دهیم.

تو پنج سال را در تاتنهام گذراندی و ذهنیت این تیم 
را به کلی تغییر دادی؛ چه احساسی از فکر کردن به این 

باشگاه به تو دست می دهد؟
من به دوران حضورم در تاتنهام افتخار می کنم. اتفاقات مثبت 
زیادی در زمان حضور من در آنجا به وقوع پیوست. من در زمان 
بسیار حساسی هدایت این تیم را به عهده گرفتم. ما اتفاقات 
وحشتناکی را از سر گذراندیم. از خراب کردن استادیوم وایت 
هارت لین تا ساخت استادیوم جدید و مدتی را در ومبلی بازی 
کردن، فقط یک فرد فوتبالی می داند که چه دشواری هایی این 
فرایند دارد. وارد کردن فلسفه و ایده های جدید در این باشگاه 
کاری بسیار سخت بود اما به کارم که موفق شدیم که تاتنهام را 

به سطح جدیدی برسانیم افتخار می کنم.

آیا بدست نیاوردن عنوان قهرمانی به همراه تاتنهام 
تو را اذیت نمی کند؟

حضور در لیگ قهرمانان اروپا برای چند سال پیاپی و باالتر قرار 
گرفتن نسبت به باشگاهی مثل آرسنال در لیگ برتر انگلیس 
میراث بسیار خوبی بود. مسلماً کسب عنوان قهرمانی اتفاقی 
بسیار عالی محسوب می شود اما برای ما با شرایطی که پشت سر 

گذاشتیم چیزهای دیگر در اولویت قرار داشت.

چندین سال قبل به عنوان بازیکن به آمدن به لیگ 
برتر انگلیس بسیار نزدیک شدی؛ چرا این اتفاق نیفتاد؟
در آن زمان فوتبال انگلیس با االن بسیار تفاوت داشت. محیط 
فوتبال انگلیس بسیار بسته بود و ارتباط برقرار کردن با مربیان 
و بازیکنان در این لیگ دشــوار بود. در حالی که مربیان دیگر 
کشورها تأثیرگذاری بسیار بیشتری داشتند و برای امتحان 
کردن سبک های جدید فوتبال آماده بودند. حتی زمانی که 
به عنوان سرمربی به ساوتهمپتون آمدم ذهنیت بازیکنان مثل 
فوتبال قدیم انگلیس روی توپ های ارسالی بلند قرار داشت. اما 
اکنون لیگ برتر بسیار متفاوت شده و بهترین لیگ جهان است.

ورزش: سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با بیان اینکه فضای 
آکادمی ملی المپیک باز و اروپایی است گفت: این فضا مناسب 
کشتی گیران نیست و به همین دلیل موافق برگزاری اردوهای 

تیم ملی در باشگاه انقالب نیستم.
محمد بنا درباره انتخــاب فرنگی کاران اعزامــی ایران به 
رقابت های قهرمانی آسیا اظهار کرد: برخی ها تفکرشان این 
بود که هر کشتی گیری که در جام تختی قهرمان شود حتماً 
باید به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام شود، در حالی که ما 
اصالً چنین حرفی نزده بودیم اما با این حال 90 درصد تیم را از 

نفرات نخست جام تختی انتخاب کردیم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره چرایی برگزار نشدن 
اردوهای تیم ملی کشتی فرنگی در آکادمی ملی المپیک بر 
خالف تیم ملی کشتی آزاد گفت: یکی دو مرتبه تجربه حضور 
در آکادمی ملی المپیک را داشتم و به این نتیجه رسیدم که 
این مکان برای برگزاری اردوهای کشتی مناسب نیست. فضای 
آکادمی المپیک فضایی باز و به قول معروف اروپایی است و 
مناسب فضای تمرینی کشتی گیران نیست. من اعتقادی به 
حضور کشتی گیران در چنین فضاهایی ندارم. کشتی گیر اگر 
موفقیت می خواهد باید چند ماه سختی بکشد تا موفق شود. 
خانه کشتی بهترین مکان برای آماده سازی تیم ملی است و 

نیازی به برگزاری اردو در آکادمی نمی بینم.

 2 تشک کافی نیست
وی در گفت و گو با ایسنا درباره فضای تکراری برگزاری اردوها 
در خانه کشتی و اینکه برخی معتقدند این موضوع ممکن 
است سبب لطمه به روحیه ورزشکاران شود خاطرنشان کرد: 
خانه کشتی سال ها محل برگزاری تمرینات تیم ملی بوده و 
بهترین نتایج هم از آن بیرون آمده است. با چنین نظری موافق 
نیستم و کشتی گیری که می خواهد پشت بزرگان دنیا را به 
تشک بچسباند باید سختی بکشد و فقط به فکر تمرین باشد. 

در ضمن من 36 کشتی گیر را به اردو دعوت کرده ام و وجود دو 
تشک در آکادمی برای تمرینات کافی نیست.

 مربی پروری
بنا درباره غیبت بهروز حضرتی پور و رسول جزینی دو مربی 
تیم ملی در اعزام به رقابت های آسیایی نیز گفت: این دو در 
تهران می مانند تا اردوی تیم ملی از 25 بهمن تا 5 اســفند 
را برگزار کنند. غیر از دو مربی ســازنده، دو مربی جوان در 
رقابت های آسیایی کنار من هستند و من در این رقابت ها 

می خواهم یک نظاره گر خوب برای ساخت مربی باشم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به این پرسش که با 
این اوصاف به نظر می رسد قصد دارید توجه بیشتری به بحث 
پرورش مربی در کشتی فرنگی داشته باشید خاطرنشان کرد: 
در این سال ها مربیانی نیز کنار من بودند که بعد از آن رفتند و 
سرمربی آذربایجان شدند. نه اینکه صرفاً من آن ها را پرورش 
داده باشم، بلکه مهم دیده شدن است که ویترین تیم ملی 
بزرگساالن بهترین جا برای دیده شدن یک مربی خواهد بود. 
من همواره تالش زیادی برای کمک به ساخت مربی داشته 
ام. البته مربیان جوان ما همگی تحصیلکرده و با دانش هستند 
اما نیاز به دیده شدن دارند و من هر کاری از دستم بربیاید برای 

آن ها انجام خواهم داد.

 داستان سرپرست
وی در پایان درباره معرفی سرپرست جدید برای تیم های 
ملی از سوی فدراسیون کشتی و اینکه آیا با این اوصاف 
حسام الدین جعفری سرپرســت تیم ملی خواهد بود یا 
خیر گفت: بی گمان او سرپرست تیم ملی است و همیشه 
کنار ما بوده و خواهد بود. فدراســیون کشــتی از آقای 
کریمی به عنوان سرپرست کل در چارت سازمانی خود 

استفاده می کند.

پوچتینو، منچستریونایتد را در آماده باش قرار داد 

عاشق برگشتن به لیگ برتر هستم
90 درصد تیم ملی از جام تختی انتخاب شدند

محمد بنا:   فضای اروپایی مناسب کشتی گیران نیست

حمیدرضاعرب: مبالغی که به تازگی باشــگاه استقالل به 
حساب شیخ دیاباته واریز کرده پس از تاریخی بوده که طبق 
زمانبندی ابتدای فصل حکم به آزاد شدن این بازیکن می دهد. 
در قراردادی که شیخ با اســتقالل منعقد کرده نوشته شده 
چنانچه باشگاه استقالل در پرداختی های خود سه ماه تأخیر 
داشته باشد این بازیکن می تواند یک طرفه قراردادش را با این 

باشگاه لغو و به تیم دیگری منتقل شود. 
پرداختی اخیر به شــیخ نیز پس از تاریخ مقرر انجام شــده و 
طبق اخباری که از باشگاه استقالل بیرون می آید این بازیکن 
می تواند با استناد به آن توافق از استقالل جدا شده و به عنوان 

بازیکن آزاد به تیم دیگری منتقل شود. 

  دیاباته در فرانسه
دیاباته پس از اینکه به تازگی با مصدومیت مواجه شــد چند 
روزی را در ایران به فیزیوتراپی پرداخت اما ناگهان از باشگاه 

استقالل خبر آمد که شیخ راهی فرانسه شده است. 
سفر مهاجم دومتری به فرانســه احتمال جدایی اش از این 
باشگاه را افزایش داده است به این دلیل که پس از جراحتی 
که در ناحیه عضله چهارسر برای دیاباته به وجود آمد قرار بود 
در ایران به روند درمانی خود ادامه دهد. باشگاه استقالل به 
دنبال شــایعاتی که پیرامون قرارداد جدید دیاباته با یکی از 
تیم های خارجی در رسانه ها دست به دست می شود واکنش 

نشان داده و اعالم کرده این بازیکن طبق قول و قراری  که با 
باشگاه داشته در روزهای آتی به ایران بازمی گردد و جای هیچ 
نگرانی وجود ندارد اما به واقع تا زمانی که دیاباته به ایران نیاید 
نمی توان درباره بازگشت این بازیکن تأثیرگذار به اردوگاه آبی 

نظر قطعی داد. 

سینا حسینی: عملکرد ضعیف علیرضا بیرانوند در ترکیب 
پرسپولیس در نیم فصل دوم و ماجرای جدایی او در پایان فصل 
از ترکیب پرسپولیس سرمربی جدید این تیم را به فکر فرو برد 
که به صورت جدی به دنبال انتخاب گزینه جدید برای حفاظت 
از دروازه پرسپولیس باشد. هرچند وی هیچ واکنش رسمی به 
این مسئله نشان نداد اما کمتر کسی است که نداند یحیی به 

دنبال یک گلر مطمئن برای پرسپولیس 99 است!

 پیام  مثبت به »نیازمند«
اما پرســش کلیدی اینجاســت که گزینه مورد نظر یحیی 
کدام یک از دروازه بانان فعال در لیگ برتر اســت؟ نخستین 
گزینه ای که خیلی ها از وی نام می برند، پیام نیازمند دروازه بان 
موفق سپاهان اصفهان در فصل نوزدهم است! به همین واسطه 
خبر عالقه مندی یحیی گل محمدی بــه جذب وی پس از 
ثبت نخستین شکست پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا در 

رسانه های خبری منتشر شد! 
انتشــار این خبر یک بازی برد - برد برای پرســپولیس بود، 
نخست اینکه نشان می داد گل محمدی به هیچ وجه از عملکرد 
بیرانوند رضایت ندارد و این موضوع می تواند ســبب شــود 
بیرانوند به اشتباهات خود پی ببرد، از طرفی طرح این موضوع 
در آستانه بازی با سپاهان در لیگ برتر تمرکز دروازه بان جوان 
سپاهان را بر هم خواهد زد و سبب می شود پرسپولیس برنده 

این جنگ روانی شود.

از آنجا که قرارداد پیام نیازمند تا خرداد 99 با باشگاه سپاهان 
اعتبار دارد این شــائبه پیش می آید که وی نیز از این انتقال 
اســتقبال کند چون بی گمان پولی که به عنوان دستمزد از 
پرسپولیس دریافت می کند هرگز با رقم قراردادش با سپاهان 

قابل مقایسه نیست!
نیازمند پایان فصل جاری به 

عنوان بازیکن آزاد می تواند 
به هر پیشنهادی پاسخ 
مثبت دهد. از این رو کار 
اصفهانی ها برای حفظ 
وی به شــدت دشــوار 

خواهد بود، 
به  لذا 

نظر 

ضد  حمله

لغو دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال با آرژانتین 
ورزش: تیم ملی فوتسال قرار بود در دیداری تدارکاتی در فروردین ماه 
ســال آینده در تهران به مصاف تیم ملی آرژانتین برود، اما این بازی به 
دلیل امتناع تیم آرژانتین از حضور در ایران لغو شد. پیش از این اتفاق 
نیز مسابقات فوتسال قهرمانی آســیا که قرار بود از اوایل اسفند ماه در 

ترکمنستان برگزار شود به دلیل شیوع بیماری کرونا لغو شده بود.
همچنین دیدار دوســتانه تیم ملی ایران و عراق نیز پس از این اتفاقات 
منتفی شد و حاال لغو دیدار با آرژانتین، سومین اتفاق غیرقابل پیش بینی 

برای تیم ملی فوتسال کشورمان در چند وقت اخیر است.

پرسپولیس الشحانیه را گلباران کرد
ورزش: تیم فوتبال پرســپولیس پس از شکســت برابــر الدحیل، در 
دیداری تدارکاتی به مصاف الشــحانیه رفت و توانست این  تیم را ۸ بر 
صفر شکســت دهد. بازیکنانی که مقابل الدحیل به میدان رفته  بودند 
به تمرین ریکاوری پرداختند و ســایر نفرات در بازی تدارکاتی مقابل 

الشحانیه بازی کردند.
برای پرســپولیس در این دیدار امید عالیشاه، اوساگونا، مهدی عبدی، 
سعید حســین پور )دوگل(، آنتونی استوکس )دو گل( و امیر روستایی 

گلزنی کردند.

وضعیت مبهم قائدی 
ورزش: دکتر کاوه ستوده پزشک تیم استقالل با انتشار پیامی هرگونه 
اظهار نظر در خصــوص مدت زمان دوری مهدی قائــدی از میادین را 
گمانه زنی های بدون مبنای پزشکی دانســت و با رد این گمانه زنی ها 
اعالم داشت وضعیت قائدی تنها پس از انجام معاینات کامل پزشکی و 

مشخص شدن نتایج آزمایشات و MRI مشخص می شود.

منصوریان در برزیل! 
ورزش: علیرضا منصوریان و یک ســرمربی پرتغالــی دو گزینه اصلی 
هدایت در تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هســتند. این مربی پرتغالی 
را سرجیو، سرمربی سابق تیم صنعت نفت چندی پیش به مدیران این 
باشگاه معرفی کرد. با این حال اما به نظر می رسد شانس منصوریان برای 

سرمربیگری در این تیم بیش از همتای پرتغالی خود است.

مخالفت مجیدی با سفر لیدرها با استقالل
ورزش: سرمربی استقالل در صحبت با مسئوالن این باشگاه اعالم کرده 
تا می توانند فهرست مسافران استقالل را در سفرهای خارجی کم کنند 
و جز مسئوالن باشگاه و اعضای تیم کسی در سفرهای خارجی این تیم 
حضور نداشته باشد. مجیدی حتی اعالم کرده استقالل هیچ لیدری را به 
همراه خود در سفرها نبرد تا فهرست استقالل فقط شامل اعضای تیم و 

برخی از مسئوالن باشگاه استقالل باشد.

مهدی ترابی به شارجه می رسد
ورزش: مهدی ترابی که در پایان نیمه نخست بازی با الدحیل دچار آسیب دیدگی 
شد به دویدن و راه رفتن دور زمین و تمرین اختصاصی پرداخت. حقیقت پزشک 
پرسپولیس درباره میزان مصدومیت هافبک این تیم اظهارکرد: تالش می کنیم 
ترابی را به بازی با شارجه امارات برسانیم و هر چه زودتر او را برای تمرینات گروهی 

در اختیار کادر فنی قرار دهیم.

جریمه ۱0 میلیون تومانی عارف غالمی
ورزش: پس از اعالم رأی کمیته انضباطی درباره درخواست استیناف 
باشگاه اســتقالل و عارف غالمی به طرفیت باشــگاه سپاهان مبنی بر 
محکومیت باشگاه به پرداخت 150 میلیون ریال بابت تخریب صندلی 
ورزشگاه و شعار هواداران علیه داور و محکومیت عارف غالمی، بازیکن 
تیم استقالل به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی و چهار جلسه 
حضور در جلسات آموزشــی فدراســیون فوتبال برای ارتکاب تخلف 
تحریک تماشاگران و بدرفتاری با مسئول برگزاری مسابقه محکوم شد.

منهای فوتبال

مربی تیم ملی قایقرانی: در سه ماده شانس 
داریم

ورزش: مربی تیم ملــی قایقرانی آب هــای آرام گفت: نمی خواهم 
منفی فکر کنم اما واقعاً گرفتن سهمیه المپیک سخت است و تالش 
می کنیم حداقل یک سهمیه بگیریم. اقلیمی در پاسخ به این پرسش 
که برای کسب سهمیه المپیک در کدام ماده ها شانس داریم تأکید 
کرد: نبی رضایی در کانو تک نفره هزار متر شانس دارد. در کایاک تک 
نفره هزار متر هم علی میرزایی جزو سه نفر برتر می تواند قرار بگیرد. 

همچنین در کایاک 500 متر بانوان هم شانس داریم.
او در مورد شانس کانو دو نفره هزار متر برای کسب سهمیه المپیک 
نیز گفت: شانسی نداریم و عادل مجللی  و اجاقی برای ماده های غیر 
المپیکی کانو 500 و 200 متر تالش می کنند. آن ها پس از مسابقات 
جهانی تمرینات استقامتی را انجام ندادند، بنابراین شانسی در کانو 

دونفره هزار متر نداریم.
ترکیب تیم ملی بوکس اعالم شد

ورزش: تیم ملی بوکس ایران قرار است برای حضور در رقابت های 
گزینشی المپیک اسفند ماه عازم اردن شود. بر این اساس با تصمیم 
کادرفنی تیم ملی بوکس اســامی هشت بوکســور اعزامی به این 

رقابت ها به شرح زیر اعالم شد.
وزن 52 کیلوگرم؛ امید احمدی صفا وزن

57 کیلوگرم؛ دانیال شه بخش
وزن 63 کیلوگرم؛ اشکان رضایی

وزن 69 کیلوگرم؛ سجاد کاظم زاده
وزن 75 کیلوگرم؛ سیدشاهین موسوی

وزن ۸1 کیلوگرم؛ احسان روزبهانی
وزن 91 کیلوگرم؛ طوفان شریفی

وزن 91+ کیلوگرم؛ ایمان رمضانپور
رقابت های کسب سهمیه المپیک از 12 اسفند به مدت هشت روز در 

امان پایتخت اردن برگزار خواهد شد.

تنها سه تیرانداز به پارالمپیک می روند
ورزش: دبیر فدراســیون جانبازان و معلوالن از قطعی شدن اعزام 
تنها سه تیرانداز زن به پارالمپیک توکیو از پنج سهمیه کسب شده 

در این رشته خبر داد.
محمدحســین پور افزود: با وجود اینکه در رشته پاراتیراندازی پنج 
سهمیه توسط ساره جوانمردی، ســمیرا ارم، رقیه شجاعی، مهدی 
زمانی و محمدرضا میرشفیعی کسب کرده ایم اما تا امروز تنها سهمیه 
ساره جوانمردی، سمیرا ارم و رقیه شجاعی برای حضور در پارالمپیک 
توکیو قطعی شده و وضعیت میرشفیعی و مهدی زمانی برای اعزام 

به توکیو مشخص نیست.

تغییر وزن رقیب آمریکایی علیرضا کریمی
ورزش: جی دن کاکس آزادکار وزن 92 کیلوگرم آمریکا و دارنده دو 
مدال طال و یک برنز جهان و برنز المپیک برای اینکه بتواند در المپیک 

2020 مبارزه کند مانند علیرضا کریمی به وزن 97 کیلوگرم رفت.
رقابت های کشتی آزاد المپیک از 10 وزن این رشته، در 6 وزن 57، 
65، 74، ۸6، 97 و 125 کیلوگرم برگزار می شــود و به همین دلیل 
بسیاری از کشتی گیران در سراسر جهان برای اینکه بتوانند در این 

رویداد بزرگ به میدان بروند تصمیم به تغییر اوزان خود می گیرند.
جی دن کاکس چهره مطرح کشتی جهان از آمریکا و دارنده دو مدال 
طال و یک برنز جهان و برنز المپیک 2016 ریو که پس از کسب مدال 
طال در رقابت های جهانی 2017 پاریس در وزن ۸6 کیلوگرم، به وزن 
92 کیلوگرم آمده بود، این بار نیز تصمیم به تغییر وزن خود گرفته 

تا بتواند شانس حضور در المپیک 2020 توکیو را بدست بیاورد.
این آزادکار پرقدرت و تنومند آمریکایی تاکنون جدی ترین سد در 
برابر علیرضا کریمی نماینده وزن 92 کیلوگرم ایران در رویدادهای 
بین المللی بود تا جایی که کریمی هیچ گاه نتوانســت مقابل وی به 

برتری برسد.

شایعه نگران کننده در اردوگاه آبی

»دیاباته« با استقالل قرارداد ندارد؟

پرسپولیس به دنبال جانشین بیرانوند

مظاهری و نیازمند؛ »رادو« رقیب هر دو

 لو رفتن رقم قرارداد 
باشگاه استقالل خبر و تصویر پرداخت حقوق یک ماهه شیخ دیاباته 
را منتشر کرد که بر اساس آن 12۸ هزار درهم به حساب این مهاجم 
اهل کشور مالی پرداخت شده بود. این مبلغ با نرخ این روزهای ارز که 
در باالترین حد خود طی چند ماه اخیر قراردارد، حدوداً معادل 36 هزار 

دالر می شود. به این ترتیب دستمزد ستاره آفریقایی آبی ها برای یک 
سال بدون احتساب آپشن و پاداش های احتمالی درحدود 435 هزار 
دالر است. یکی از مدیران باشگاه استقالل با تکذیب این خبر اعالم کرد: 
»قرارداد مهاجم این تیم کمتر از مبلغی است که در رسانه ها اعالم شده 
و دریافتی ستاره آفریقایی استقالل برای یک فصل نزدیک  به 350 
هزار دالر است«. با در نظر گرفتن توانایی های شیخ دیاباته و عملکرد 
درخشانش در فصل جاری و همچنین به یاد آوردن بازیکنان خارجی 
بی کیفیتی که با مبالغی سرسام آور برای مدتی در تیم های ایرانی حضور 
یافتند و نتوانستد انتظارات را برآورده کنند، می توان گفت استقالل در 

نقل و انتقاالت تابستانی خرید مقرون به صرفه ای انجام داده است.

 مشکل تاکتیکی
دیاباته اکنون تأثیرگذارترین بازیکن استقالل در خط حمله محسوب 
می شود به طوری که این تیم قادر نیست درغیاب این بازیکن مقابل 
ضعیف ترین تیم گروه خود در لیگ قهرمانان آسیا)الشرطه( نتیجه 
مطلوبی بدست آورد و همچون گذشته با پیروزی میدان را ترک کند. 
شاید اگر شیخ استقالل را ترک کند این دشواری بیش از این در استقالل 
نمود پیدا کند و این تیم روی نوار ناکامی قرار بگیرد. به هرحال واقعیتی 
که این روزها به طور ملموس در استقالل مشاهده می شود همین تک 
محوری بازیکنان همچون دیاباته اســت که وقتی باشند تیم نتیجه 
می گیرد وقتی نباشند تیم آن نتیجه ای که مد نظرش است بدست 

نمی آورد.

می آید این آخرین فصلی است که نیازمند را با پیراهن سپاهان 
می بینیم مگر اینکه اصفهانی ها سر کیسه را ُشل کنند.

 مظاهری گزینه دوم
در همین بین اما شــایعات 
دیگــری هــم وجود 
دارد کــه همزمــان 
بــه عالقه مندی گل 
محمدی و باشــگاه 
پرسپولیس به جذب 
نیازمنــد، آن ها 
ی  و ر

گزینه های دیگر نیز کار می کنند که جدی ترین گزینه رشید 
مظاهری دروازه بان فعلی تراکتورســازی تبریز است. از آنجا 
که ممکن است این فصل آخرین دوره تیمداری زنوزی مالک 
متمول تراکتورسازی تبریز در لیگ برتر به حساب آید. ممکن 

است رشید مظاهری قید ماندن در تبریز را بزند. 
وی ســابقه همکاری با گل محمدی در ذوب آهن اصفهان را 
دارد و یحیی نیز به خوبی به او اعتقاد دارد ممکن است رشید 
در این رقابت تنگاتنگ از پیام نیازمند سبقت بگیرد تا جای 

بیرانوند در پرسپولیس را او بگیرد.
جالب اینکه در بازی فصل گذشته پرسپولیس و ذوب آهن که 
در اصفهان برگزار شد هواداران پرسپولیس به شدت مظاهری 
را تشویق و او را رشید پرسپولیسی خطاب کردند. مظاهری هم 
به ابراز احساسات پرسپولیسی ها پاسخ داد و برای آن ها دست 
زد. همچنین بعد از پایان بازی رشید در جمع خبرنگاران گفت: 

»بازی با پرسپولیس برای من یک دیدار خاص و ویژه بود«.

 رادوی سرپنجه
در کنار این گمانه زنی ها نباید از گلر دوم پرسپولیس در حال 
حاضر هم غافل ماند، رادوشــوویچ در حال حاضر توانمندی 
قابل توجهی از خود ارائه داده اســت و می تواند به عنوان یک 
گلر مطمئن با سایر مدعیان به رقابت بپردازد، از این رو مطمئناً 
پایان فصل شاهد یک رقابت جذاب میان گلرهای شاخص لیگ 

برتری برای پیوستن به پرسپولیس خواهیم بود.

مرادمند: مقابل پاختاکور دنبال جبران هستیم
ورزش: محمدحسین مرادمند، مدافع تیم فوتبال شهر خودرو گفت: تیم ما با الهالل قابل قیاس نیست و با وجود تفاوت های 

زیادی که با این تیم داریم نمایش بدی از خودمان ارئه نکردیم.
محمدحســین مرادمند درباره اینکه چرا در بازی با الهالل به میدان نرفت، اظهار کرد: من در بازی با فوالد از ناحیه مچ 
پا مصدوم شدم و این موضوع ســبب شــد تا نتوانم پس از آن بازی با تیم تمرین کنم. البته برای بازی با الهالل هم به 
خاطر مشکل ویزا یک روز دیرتر به اردو اضافه شــدم، ولی همان طور که گفتم مصدومیت از ناحیه مچ پا سبب شد که 
 برای بازی با الهالل ریسک نکنم. خوشــبختانه االن وضعیت بهتری دارم و به امید خدا مشکلی برای دیدار با پاختاکور 

نخواهم داشت.

مالقات اسکوچیچ با جواد نکونام 
ورزش: تیم فوالد در حال حاضر در تهران به سر می برد. تمرین این تیم در حالی در زمین شماره دو آزادی برگزار شد که 
دراگان اسکوچیچ سرمربی جدید تیم ملی در آن حاضر شد. از آنجایی که دراگان اسکوچیچ سابقه بازی در الس پالماس 

اسپانیا را دارد، به زبان اسپانیایی با جواد نکونام )که سابقه بازی در تیم اوساسونا اسپانیا را دارد( به گپ و گفت پرداخت.
همچنین ایوب والی کاپیتان تیم فوالد خوزستان که در گذشته شاگرد اسکوچیچ بوده است نزد سرمربی جدید تیم ملی 

رفت و این انتصاب جدید را به او تبریک گفت.
گفتنی است دراگان اسکوچیچ در حاشــیه تمرین فوالد، ضمن تشکر از این باشگاه خوزستانی و سرمربی این تیم گفت: 

جواد نکونام را کامال می شناسم. او بازیکنی بزرگ و آینده مربیگری فوتبال ایران است.

 آگهی تغییرات شرکت خوشه های سبز صنعت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28853 و شناسه ملی 10380441199    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,11,13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای علی اکبر کارخانه چین به شماره ملی 0938305352 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای علیرضا کارخانه چین به شماره ملی 0942377257 به سمت مدیرعامل و آقای محمدرضا کارخانه چین به شماره ملی 
0941951715 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره - کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت به امضاء مش��ترک آقای               

علی اکبر کارخانه چین و علیرضا کارخانه چین و آقای محمدرضا کارخانه چین همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769216(

9ع
81
44
34

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی شیشه ایمنی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7512 و شناسه ملی 10380233081    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد استقبال به شماره ملی 
0938558153 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای مصطفی استقبال به شماره ملی 0938586262 به سمت 
رییس هیئت مدیره و آقای علی اس��تقبال به ش��ماره ملی 0922634378 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 
دو س��ال انتخاب ش��دند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور ش��رکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769223(
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 آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی 
مشهد بهروز شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 6406 و شناسه ملی 10380222257

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 1397,12,14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. - ترازنامه 
و صورت سود و زیان صورتهای مالی سال 1396 
به تصویب رس��ید. - موسس��ه حسابرسی فراز 
مش��اور به س��مت بازرس اصلی و خانم س��میه 
قربانیان کیکانلو به س��مت ب��ازرس علی البدل 

برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)769276(

,ع
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14
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آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مهندسی 
و بازرگانی شمس طوس شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 5397 و شناسه ملی 
10380213272

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
ذی��ل  تصمیم��ات   1398,04,25 م��ورخ  س��الیانه 
اتخاذ ش��د : - موسس��ه آئی��ن پژوه��ان ایرانیان 
به ش��ماره مل��ی 14006282050 به عن��وان بازرس 
اصل��ی و آق��ای س��ید محم��د س��عید طباطبائی به 
کدمل��ی0931454964 بعنوان ب��ازرس علی البدل 
سال98 برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
- روزنام��ه کثیراالنتش��ار قدس جه��ت درج آگهی 
ه��ای ش��رکت تعیین ش��د. -صورتهای مالی س��ال 

1397 مورد تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)769497(

,ع
98
14
49
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 آگهی تغییرات شرکت آروند فیدار سپنتا 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

585 و شناسه ملی 14007059074
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره 
م��ورخ 1397,04,06 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د : آقای س��لمان پردل به ش��ماره ملی 
0731317262 به س��مت مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای محس��ن پردل 
ب��ه ش��ماره مل��ی 0732226211ب��ه س��مت 
رئیس هیئت مدیره -کلیه اسناد و مدارک 
و اوراق بهاء دار با امضاء منفرد مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری فریمان )769565(

,ع
98
14
50
3

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس�تان مازندران- س�اری در نظر دارد نس�بت به فروش درختان س�یل آورده در بستر رودخانه روستای 
استخرپش�ت قطعات 14 و 15 س�ری 2 بخش 6 واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس�تان نکا به حجم 19/361  متر مکعب 

چوب آالت صنعتی و به حجم 21/101 متر مکعب چوب آالت هیزمی  اقدام نماید.
 عالقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روزدوش�نبه مورخ 98/11/28با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اس�ناد 

مزایده را دریافت نمایند.
1- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها، تا ساعت 13 روز یک شنبه مورخ 98/12/4 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز دو شنبه مورخ 98/12/5 می باشد.

2- تضمین شرکت درمزایده به مبلغ  25/000/000 ریال به شماره حساب IR460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طبق آیین 
نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج دراسناد مزایده فرم FRW105/0 تهیه و ارایه گردد.

3-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
4-سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.

 5- محل دریافت ، تحویل اسناد، وگشایش پیشنهادها ،اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مازندران-ساری به نشانی ساری- انتهای بلوار پاسداران  با کد 
پستی 95369 - 48158  می باشد.

    FRW103              )آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس�تان مازندران- س�اری در نظر دارد نس�بت به فروش درختان سیل آورده و ریشه کن سری 1 بخش 7 قطعه 18 - 19 بستر 
رودخانه سوچلما واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا به حجم 32/818  متر مکعب چوب آالت صنعتی و به حجم 59/690 متر مکعب 

چوب آالت هیزمی  اقدام نماید.
 عالقمن�دان م�ی توانن�د از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روزدوش�نبه مورخ 98/11/28با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اس�ناد مزایده را دریافت 

نمایند.
1- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها، تا ساعت 13 روز یک شنبه مورخ 98/12/4 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز دو شنبه مورخ 98/12/5 می باشد.

2- تضمین شرکت درمزایده به مبلغ  50/000/000 ریال به شماره حساب IR460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طبق آیین 
نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج دراسناد مزایده فرم  FRW105/0 تهیه و ارایه گردد.

3-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
4-سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.

 5- محل دریافت ، تحویل اسناد، وگشایش پیشنهادها ،اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مازندران-ساری به نشانی ساری- انتهای بلوار پاسداران  با کد 
پستی 95369 - 48158  می باشد.

    FRW103              )آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان ریشه کن و سیل آورده در مسیر رودخانه روستای گلورد کوچک 
واقع در قطعه 32 س�ری 2 بخش 4 طرح جنگلداری نکا - ظالم رود واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس�تان نکا به حجم 180/48  متر مکعب 

چوب آالت صنعتی و به حجم 3/00 متر مکعب چوب آالت هیزمی  اقدام نماید.
 عالقمن�دان م�ی توانن�د از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روزدوش�نبه مورخ 98/11/28با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اس�ناد مزایده را دریافت 

نمایند.
1- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها، تا ساعت 13 روز یک شنبه مورخ 98/12/4 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز دو شنبه مورخ 98/12/5 می باشد.

2- تضمین شرکت درمزایده به مبلغ  100/000/000 ریال به شماره حساب IR460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طبق آیین 
نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج دراسناد مزایده فرم FRW105/0 تهیه و ارایه گردد.

3-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
4-سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.

 5- محل دریافت ، تحویل اسناد، وگشایش پیشنهادها ،اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مازندران-ساری به نشانی ساری- انتهای بلوار پاسداران  با کد 
پستی 95369 - 48158  می باشد.                                                                                                                                                     شناسه آگهی 768096
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 18 جمادی الثانی 1441 13 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9184

ادب و هنر

هنرهای تجسمی

درباره یک نوستالژی زنده 
در آسمون ابر و باد

فرهنگ کهن ایران زمین، میراث نیاکان ماست؛ میراثی که همچون پوستینی 
کهنه اما گرم، ما ایرانیان)و فارسی زبانان( را از زمهریر بی ریشه بودن و بی ریشه 
شدن، حفظ می کند. این ستون، با همه بضاعت اندک نویسنده اش، درباره 

همین میراث ماندگار است. 
پرنده ها بر پهنه زمین، همراه و همزاد آدمی هستند. در اسطوره های کهن 
آفرینش، پرنده ها در پنجمین روز و آدمیزاد در ششمین روز، خلق شدند. 
از این رو میان آدمیان و پرندگان، الفتی دیرینه است. تا همین سال های نه 
چندان دور، این موجودات مینویی، همزیستی بهتری با آدم ها داشته اند. هر جا 
درختی بوده، مأمن گنجشک ها و سارها بوده و هر جا آب و زمینی، زیستگاه  
سهره ها و چکاوک ها. نه تنها در دل باغ ها و کشت و کارها که حتی در شهرها 
هم لک لک ها بر بلندای بناها، یا کنج متروک باالخانه ها آشیانه می کرده اند. حاال 
از آن همه همزیستی و همزبانی، تنها خاطره های دیر و دوری باقی مانده که 

نقل پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در شب های بلند زمستان است.
در این میان اما یک پرنده نوســتالژیک هم هســت که میهمان زمستانی 
خراســان زمین است؛ پرنده ای که مثل یک یادگار زنده، هر سال در گوشه و 
کنار این جغرافیای پهناور پیدایش می شود. هنوز هم که هنوز است، حرکت 
آرام دســته های درنا در آسمان آبان ماه، خبر از شروع فصل سرما می دهد و 
بازگشتشان در اسفند و فروردین، خبر از آغاز روزهای گرم. درناها هر سال با 
شروع ماه های سرد از عرض های شمالی به مناطق جنوبی تر پرواز می کنند و 
اگرچه نه به اندازه قدیم اما به شکل دسته های پراکنده به زمین های دور از 
آبادی ها می آیند تا فصل زمستان را اینجا بگذرانند؛ هرچند به خاطر کم بودن 
جمعیتشان دیگر آن قدرها به چشم نمی آیند و در سودای دیدنشان باید به 
دشت های پرت افتاده ســفر کرد. در این میان شماری از درناها هر سال در 
دشت های مرزی تایباد و تربت جام، زمستان گذرانی می کنند. در نگاه اهالی 
دشت جام، تماشای پرواز دسته های درنا، خوش یمن است و حضورشان در 

کشت و کارها، برکت آور.
درناها اما با نام »کلنگ« از قدیم در همه جغرافیای خراسان زمین، پرنده هایی 
آشــنا بوده اند؛ پرنده هایی که نزدیک آبگیرها می گردند و در گرگ و میش 
سحرگاهی صدا به آواز بلند می کنند.  در شاهنامه و در داستان »هفت خوان 
اســفندیار« پهلوان ایرانی، سحرگاه با شــنیدن بانگ کلنگ می فهمد که 
چشــمه ای در نزدیکی آن هاست و به »گرگسار« تورانی می خروشد که چرا 

وجود این چشمه را از او پنهان کرده است.
چو بگذشت از تیره شب یک زمان/خروش کلنگ آمد از آسمان

برآشفت زآوازش اسفندیار/پیامی فرستاد زی گرگسار
که گفتی بدین منزلت آب نیست/ همان جای آرامش و خواب نیست
کنون زآسمان خاست بانگ کلنگ/ دل ما چرا کردی از آب، تنگ...

درناها عالوه بر آواز سحرگاهی، به ویژگی های دیگری هم شناخته می شوند. 
یکی شان پرواز منظم و هشت مانندی است که تماشای آن، تجربه ای دلنشین 
و بی مانند اســت. همین پرواز ردیفی، باعث شــده درناها در بخش هایی از 

خراسان به »کلنگ قطار« معروف شوند. 
عالوه بر این، حضور کوتاه آن ها و پس از آن، پروازشان به سرزمین های دور 

سبب شده داستان های عاشقانه فراوانی درباره درناها روایت شود. 
مقام ُدرنِه)درنا( در موســیقی شمال خراسان، شرح همین عاشقانه هاست. 
می گویند چوپانی، دلداده دختری به نام درنا می شود اما دست روزگار میان 
دو دلداده جدایی می اندازد. درنا به سفری بی بازگشت می رود و چوپان در غم 
او، آوازهای سوزناک می خواند. استاد مرحوم »محمدابراهیم جعفری« شاعر 
و نقاش بی بدیل معاصر، شعری برای این عاشقانه ها سروده که بارها و بارها 
در اجراهای مقام درنه، بازخوانی شده است؛ از جمله این اجراها، اجرای استاد 
»محمد یگانه« استاد موسیقی مقامی شمال خراسان )و فرزند برومند استاد 
مرحوم »حاج حسین یگانه«، بخشی بزرگ شمال خراسان( است که با همین 

شعر، قطعه ای شنیدنی در مقام درنه خوانده است؛ 
پرای تو بسته مباد/ لبات پر از رنگ شاد

در آسمون ابر و باد/ دشتای سبز آباد/ کفترای بسته آزاد
پراتون خسته / لباتون بسته

صدای تو از کوه دور/ قصه های سنگ صبور/ رنگ مهتاب و اشک بلور
سایه ابر و ماهه/ چشمم به راهه...

استاد »کیهان کلهر« هم در یکی از قطعات آلبوم ماندگار »شب، سکوت، 
کویر« از مقام درنه برداشتی هنرمندانه داشته است؛ این برداشت با شعر 
عاشقانه استاد »علی معلم دامغانی« و صدای جاودانه خواننده اش، به یکی 

از بهترین قطعات بازاجرای موسیقی مقامی بدل شده است؛
ببار  ای بارون ببار/ با دلم گریه کن خون ببار

در شبای تیره چون زلف یار/ بهر لیلی چو مجنون ببار  ای بارون
دال خون شو خون ببار/ بر کوه و دشت و هامون ببار

به سرخی لبای سرخ یار/ به یاد عاشقای این دیار
به داغ عاشقای بی مزار  ای بارون...

 ادب و هنر/ جواد شیخ االســامی  چند روز 
پیش مراسم رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری 
بر رمان »آن مرد با باران می آید« نوشــته وجیهه 
سامانی برگزار شد. »آن مرد با باران می آید« رمانی 
برای کودک و نوجوان است که  با موضوع انقالب 
اسالمی نوشته شده است. این اثر تا کنون به هشت 
چاپ رســیده و به تازگی هم مورد توجه و عنایت 
رهبر معظم انقالب قرار گرفته است.  »بادبادک ها«، 
»خواب باران«، »آن مرد با باران مي آید«، »عروس 
آســمان« و »تو را من چشــم در راهم« بخشی از 
آثاری هستند که از خانم سامانی منتشر شده و به 
چاپ های چندم رســیده اند. این نویسنده تا کنون 
دبیر جوایز متعدد ادبی بوده و آثارش هم برگزیده 
جشــنواره ها شده است. با وجیهه ســامانی درباره 
کتاب »آن مرد با باران می آید«، تأثیر تقریظ رهبر 
معظم انقالب بر کتاب ها و حال و روز ادبیات انقالب 

به گفت وگو نشسته ایم که می خوانید.

  به نظر شــما تقریظ هایی که رهبر معظم 
انقاب بر یک کتاب می نویســند چقدر بر 

استقبال مردم از کتاب تأثیر می گذارد؟
در مورد این کتاب فعالً نمی شود نظر داد، اما تجربه 
کتاب های قبلی نشان داده که استقبال خوبی از این 
آثار شــده اســت، یعنی این کتاب ها دیده شده اند. 
آن قدر بــازار پخش کتاب های خوب ما دچار نقص 
اســت که باید از این اتفاقات استقبال کنیم. توجه 
رهبر ســبب می شــود کتاب ها در معــرض دید و 
اطالع رســانی قرار بگیرند و این اتفاق خوبی است. 
البته این کار وظیفه ایشان نیست، اما در کم کاری 

بازار نشر اتفاق بسیار مثبتی است.

  انگیزه شما از نوشتن کتاب »آن مرد با باران 
می آید« چه بود؟ به نظر می رســد نخستین 
کتاب شما در حوزه ادبیات کودک و نوجوان 

باشد. 
من در این ســال ها درباره دفاع مقدس، مســائل 
اجتماعی، عاشقانه، خانوادگی و ... داستان نوشته ام، 
اما تا به حال با موضوع انقالب داستان ننوشته بودم. 
احساس کردم به عنوان یک زن نویسنده، ِدینی به 
انقالب دارم و باید با نوشتن رمانی با این موضوع، آن 
را ادا کنم. خألهای ژانر نوجوان هم موجب شد این 
کتاب برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته شود. ما 
پس از انقالب خیلی زود وارد جنگ شدیم و ادبیات 
ناخودآگاه به سمت ادبیات دفاع مقدس کشیده شد، 
برای همین ادبیات انقالب در حاشیه قرار گرفت و 
دیده نشد. توجه ها بیشــتر به ادبیات دفاع مقدس 
و جنگ معطوف شــد، هرچند این ها هم زیرشاخه 
ادبیات انقالب هستند، چون هر تعریف و ارزشی که 
انقالب با خودش آورده است ذیل ادبیات انقالب قرار 
می گیرد. اما این اتفاقات موجب شــده ما کمتر به 
نفس انقالب، چرایی و چگونگی اش بپردازیم. البته 
این خأل هم در ادبیات بزرگســال و هم در ادبیات 
نوجــوان وجود دارد، اما من ایــن خأل را در بخش 
نوجوان بیشتر احســاس و در این حوزه کار کردم. 

جالب اینکه نوشتن کتاب را وقتی می خواستم شروع 
کنم با خودم  گفتم ممکن اســت از کتاب استقبال 
نشود. ما در زمانه ای هستیم که داستان های ترجمه 
و کتاب هایی مانند هری پاتر به شــدت بازار ادبیات 
نوجوان را اشــباع کرده اســت. ذائقه بچه ها عوض 
شــده و کمتر به سمت این نوع داستان ها می آیند. 
به خصوص که موضوع کتاب درباره انقالب اســت و 
خیلی از بچه ها با آن بیگانه اند. با این فرض که شاید 
کتاب دیده نشــود، آن را برای انجام وظیفه ای که 
حس می کردم، نوشتم اما خوشبختانه کتاب دیده 

شد و در سه سال به چاپ هشتم رسید.

  چه ویژگی موجب شــد کتــاب از طرف 
مخاطب جدی گرفته شود؟

تمام تالشــم را کردم تا اثری ساده و روان بنویسم؛ 
یعنی طوری که خواننده نوجوان کتاب را دســتش 
بگیرد و بتواند دو روزه آن را بخواند. از طرفی سعی 
کردم قصه جذابی بنویسم که نوجوان را دنبال خود 
می کشاند. به خصوص در شخصیت پردازی که به نظر 

خودم خوب از آب درآمده است. 
شاید این دو عامل سبب شــده هم برای مخاطب 
جذاب باشد و هم حضرت آقا اشاره کنند داستان به 
واقعیت نزدیک است. چون ایشان شخصیت پردازی 
و داســتان را مورد توجه قرار دادند. البته دوستان 
نویسنده باید در این مورد نظر بدهند، ولی چیزی که 
آقا فرمودند این بود که خوب و هنرمندانه و پرجاذبه 
است. من برای این کار 9 ماه تحقیق کردم. انقالب 
که پیروز شد، دوساله بودم و تجربه ای نداشتم. برای 
مســتند بودن این اثر، پژوهش کردم و داســتان و 
کتاب های زیادی خواندم و فیلم های مرتبط را هم 
دیدم.  البته من همیشــه در جلســات نقد کتاب 
گفته ام ممکن است این اثر ضعف هایی داشته باشد، 
همان طور که قوت هایی دارد، ولی سعی کردم تاریخ 

را درست روایت کنم.

  نزدیک شدن به ذهن و زبان بچه ها چقدر 
سخت بود؟ 

پیش از این داستان های کوتاه برای نوجوان نوشته 
بودم اما این کار، نخســتین تجربه رمان نویسی من 
بود و چون در نشــریات نوجوان کار کرده بودم، با 
فضا بیگانه نبودم. سبک نگارشی من به صورت کلی 
خیلی روان و ساده و خوشخوان است. این ویژگی ای 
است که من در کار بزرگسال هم دارم و هیچ اصراری 
هم ندارم، تغییرش دهم. چون قصه باید روایت شود، 
حرف خودش را بزند و در ســاده ترین شکل زبان، 

معنی را منتقل کند. 

  اقبال مخاطب، انگیزه شــما را در نوشتن 
برای نوجوانان بیشتر نکرده است؟ 

ایده هــا و ســوژ های ذهنی من، بیشــتر در حوزه 
بزرگسال است. فکر من بیشتر درگیر مسائلی است 
که مربوط به بزرگساالن است، البته رده نوجوان هم 
بسیار مهم است، اما آن قدر کار بر زمین مانده است 
که هرگوشــه اش را بلند کنیم یک جای دیگر روی 
زمین می ماند. همه نویسندگان باید بیایند و هرکدام 
گوشــه ای از کار را بگیرند. یکی از خبرنگاران از من 
پرسید شما احســاس نمی کنید باید رمان انقالبی 

دیگری بنویســید؟ گفتم نه، با اینکه دوست دارم و 
سرشار از اطالعات هستم و برای نوشتن دستم باز 
است اما احساس می کنم کار خودم را انجام داده ام 
و حاال باید دیگران هم نقش خودشان را بازی کنند. 
هر کس دیدگاه، ایده و نظر خودش را دارد و باید از 

دریچه های مختلف به مسئله ورود پیدا کرد.

  آیا قبول دارید نویسندگان، به مخاطبان 
جهانی بی توجه هســتند و باید در موضوع 
انقاب آثاری بنویسند که بتوان آن را ترجمه 

کرد؟ 
بله، چون ما هنوز در اقناع داخلی به نتیجه مطلوب 
نرســیده ایم و در فرهنگ یا داســتان نتوانسته ایم 
نیازهــای اولیه مان را بر طرف کنیم. هنوز آن قدر از 
تولید سرشار نشــده ایم که به فکر خارج از کشور و 
ترجمه کتاب هایمان باشیم، چون اثر ترجمه ای باید 
ویژگی های خودش را داشــته باشد و ما نمی توانیم 
هر اثری را ترجمه کنیم. موقع نگارش باید نگاهمان 
به این باشــد که کتاب قرار اســت ترجمه شود. ما 
هنوز به آن نقطه نرسیده ایم و هنوز باید به مخاطب 
داخلی بیشتر فکر کنیم تا مخاطب خارجی. متأسفانه 
ترجمه، بازار کتاب را پر کرده اســت، در نخستین 
قدم باید سیطره آثار ترجمه را کم کنیم. البته من 
منکر کار ترجمه نیستم، چون ترجمه، مکمل ادبیات 
داستانی ماست؛ اما همان طور که گفتم بازار ما پر از 
کارهای ترجمه است. البته من خبر دارم که سوره 
مهر حرکت هایی در ترجمه آثار فارســی انجام داده 
است، اما بیشتر آثار بزرگسال بوده است. امیدوارم این 

اتفاق برای آثار کودک و نوجوان هم بیفتد.

  از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتابتان چه 
حسی دارید؟ 

ســال گذشــته به دیدار آقا رفتم و  رمان »خواب 
باران« را به ایشــان هدیه دادم؛ اصالً در ذهنم نبود 

»آن مــرد با باران می آیــد« را هم بیاورم؛ چون هم 
رمان نوجوان بود، هم اینکه احســاس کردم کتاب 
نوجــوان را هدیه نمی دهند. دوماه پیش که یکی از 
بزرگان ادبیات را دیدم و می دانستم ایشان اطالعاتی 
دارند، پرسیدم اطالع دارید خواب باران من را رهبری 
خوانده اند یا نه؟ گفت: بلــه، می دانم که خوانده اند. 
گفتم: آقا چیزی نوشته اند یا نه؟ گفتند آقا هر کتابی 
می خوانند حتماً یادداشــتی هر چند کوتاه، برایش 
می نویســند و گفتند رهبر معظم رمان دیگری از 
من را هــم مطالعه کرده اند. گفتم کتاب دیگری به 
ایشــان نداده ام، که ایشان گفتند، گویا به دستشان 
رسیده است. پرسیدم: چیزی نوشته اند؟ جواب دادند: 
»ان شاءاهلل!« اینجا بود که مطمئن شدم آقا متنی که 
قابل انتشار باشد بر کتاب نوشته اند. خالصه من از 
دو ســه ماه قبل خودم را آماده کرده بودم، اما وقتی 
کامالً مطمئن شــدم خیلی خوشحال شدم. به این 
دلیل که احســاس کردم مزد این 23 سال زحمت 
و سختی که کشیده ام را یک روزه گرفته ام، چون بر 
خالف چیزی کــه همه تصور می کنند کار ما اصاًل 
کار ساده ای نیســت، به خصوص کسی که بخواهد 
موضوع های ارزشی بنویسد و قلمش را صاف، پاک 

و مطهر نگه دارد. 
مشــکالت مربوط به ناشــر، پخش، مسائل مالی و 
اقتصادی و دیده شدن یا دیده نشدن کار هم وجود 
دارد، یعنــی خودت باید تالش کنی تا کتابت دیده 
شود. نویسنده نباید برای یک کتاب این همه زحمت 
بکشد. نویســنده باید تولید محتوا کند و کاری به 
بقیه مسائل نداشته باشــد. وقتی همه این ها را به 
جان می خری، پــس از دو دهه تالش، تنها چیزی 
که می تواند خستگی را از تن و وجودت بیرون ببرد، 
همین است که بشنوی رهبرت برای کتاب تو متنی 
توأم با رضایت نوشــته اند. من برای خودم باالتر از 
ایــن اتفاق خوب، چیزی متصور نبودم. یعنی حتی 
باالترین جایزه ادبی در داخل و خارج از کشــور هم 

نمی توانست من را تا این اندازه خوشحال کند.

  حاال که حرف جوایز ادبی شد، می خواستم 
ادبی  درباره جشــنواره های  نظرتان  بپرسم 
چیست؟ این جایزه ها بر جریان ادبی کشور 

تأثیری دارند؟
مــن اصالً کاری به محتوا و کتاب هایی که برگزیده 
شده یا نشده، ندارم و تنها می خواهم درباره کارکرد 

ادبی جشنواره ها صحبت کنم. 
باید بگویم متأسفانه جشنواره های ما بر جریان ادبی 
کشور تأثیر خاصی ندارند. مثالً این طور نیست به اثر 
منتخب، اقبال عمومی شود یا اثر به چاپ های متعدد 
برسد. جشــنواره های ادبی ما جریان ساز نیستند و 
جشنواره هیچ برنامه ای برای تبلیغ و معرفی کتاب 
برگزیده نــدارد. این حلقه مفقوده جشــنواره های 
ماست، یعنی جشــنواره های ادبی فقط برای اهالی 
ادب برگزار می شــوند، نه مردم کتابخوان. امیدوارم 
با همت اهالی ادبیات این مشــکالت رفع شــود و 
 شــاهد فضای بهتری در ادبیات داستانی کشورمان 

باشیم.

برش

تولید محتوا کند  باید  نویسنده 
و کاری به بقیه مسائل نداشته 
باشد. وقتی همه این ها را به جان 
تالش  دهه  دو  از  پس  می خری، 
تنها چیزی که می تواند خستگی 
را از تن و وجودت بیرون ببرد، 
همین است که بشنوی رهبرت 
با  توأم  متنی  تو  کتاب  برای 

رضایت نوشته اند
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گفت وگو با عوامل ساخت نماهنگ »عطر بصیرت« که در فضای مجازی مورد اقبال قرار گرفت 

بیان دغدغه های امروز انقالب با ابزار سرود
مهدیه قمری: نماهنگ عطر بصیرت، کاری از گروه ســرود انصارالحجه است که 
با همکاری معاونت تبلیغات اســالمی آســتان قدس رضوی به منظور بزرگداشت 
چهل ویکمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی تولید شــد. شعر این نماهنگ را 
محمدجواد الهی پور ســرود و سید حســین میرداماد نیز کارگردانی این اثر را بر 
عهده داشت. نماهنگ عطر بصیرت در مدت سه دقیقه با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدا روایتگر گوشه هایی از دستاوردهای انقالب اسالمی است که توسط نوجوانان 
این گروه سرود اجرا شده و شور انقالبی را به مخاطبان منتقل می کند. این کلیپ 
به دلیل ویژگی های بصری و محتوایی مورد توجه مردم قرار گرفت، شعر بازسازی 

شده با ملودی های جدید تلفیق و در فضایی از باغ دفاع مقدس خوانده شد. 

 بیان دغدغه های امروز انقالب با ابزار سرود
محمدجــواد الهی پور، شــاعر معاصر، دربــاره تولید این 
نماهنگ گفت: رویکرد آســتان قدس رضوی و مؤسســه 
آفرینش های هنری، بازسازی سرودهای انقالبی و تلفیق 
آن با ملودی های جدید است تا توسط هنرمندان نوجوان 
در گروه های ســرود تولید شــود. الهی پــور توضیح داد: 
استفاده از این نوع نماهنگ ها معمول نیست، اما می تواند 

در معرفی اشــعار به مخاطبان نقش مهمی ایفا کند. این شــاعر با اشاره به اینکه 
اشــعار انقالبی در این نماهنگ بازسازی شده تا با ملودی ها هماهنگ شود، گفت: 
قوت اشــعار یکی از دغدغه های ما بود، بنابراین اشــعار از نظر محتوایی بازسازی 

شد و ارتقا پیدا کرد.
وی بیــان دغدغه های امروز انقالب را هدف تولید ایــن نماهنگ ها عنوان کرد و 
افــزود: می خواهیم بگوییم هنوز مردم دغدغه های انقالبی دارند و می خواهند این 

دغدغه ها را از طریق هنر و شعر به نسل های بعد از انقالب منتقل کنند.
به گفته الهی پور این روزها توجه خاصی به تولید نماهنگ نمی شــود یا اگر شده 

موسیقی، شعر و تصویر از کیفیت قابل توجهی برخوردار نبوده است.
او همچنین گفت: آســتان قدس رضوی از کلیپ های بازسازی سرودهای انقالبی 

حمایت خوبی انجام داده است. 

 حمایت ارگان ها  از تولید نماهنگ 
در بخش دیگر این گفت وگو کارگــردان نماهنگ »عطر بصیرت« توضیح داد: این 
نماهنــگ در باغ موزه دفاع مقدس تولید و تالش شــده مــکان و دکور نماهنگ، 
متناســب با محتوای آن باشــد. سید حســین میرداماد با بیان اینکه این نماهنگ 
بخشــی از باغ موزه دفاع مقدس را به مخاطبان معرفی کرده اســت، یادآوری کرد: 

تولید این گونه نماهنگ ها به دلیل هزینه های باالی آن با حمایت نهادها میسر است. 
این کارگردان در خصوص بازخورد این نماهنگ در فضای 
مجازی هــم توضیح داد: به گفته آســتان قدس رضوی 
استقبال مردم از »عطر بصیرت« در فضای مجازی خوب 
بوده و حتی این نماهنگ توســط شــبکه های غربی هم 

پخش شده است.
میردامــاد درخصوص فعالیت های جدید خود گفت: چند 
نماهنگ با موضوع سردار سپهبد شهید سلیمانی تولید کرده ایم، اما این تولیدات 

بدون حمایت آستان قدس رضوی ساخته شده اند.

موسیقی

تازه های نشر
یادداشت های کاشفی خوانساری درباره نویسندگان روایت سه دختر عراقی از جنایات داعششرح زندگی و فعالیت چهره اصلی موسیقی انقاب 

راه یار: همزمان با آغاز دهه فجر، کتاب 
»بانگ آزادی« خاطرات شفاهی احمدعلی 
راغب، آهنگساز سرودها و ترانه های معروف 
انقالب به قلم محســن صفایی فرد توسط 

انتشارات »راه یار« منتشر شد.
»بانــگ آزادی« کــه در 392صفحــه با 
گفت وگوهای مهدی چیت ساز و مرتضی 
قاضی و به قلم محسن صفایی فرد منتشر 
شده، زندگی و فعالیت های احمدعلی راغب 
به عنوان یکی از چهره های اصلی موسیقی 
انقــالب را از دوران کودکی و نوجوانی در 
بنــدر انزلی و بعدها حضور در تهران را در 

هفت فصل روایت کرده است. البته فصل پایانی »بانگ آزادی« به تصاویر و اسناد 
مرتبــط با فعالیت های احمدعلی راغب اختصاص دارد. همچنین خواننده کتاب، 
می تواند با اسکن QR کدهای درج شده، سرودها و ترانه های به یاد ماندنی ساخته 

شده توسط احمدعلی راغب را بشنود.
در بخشی از این کتاب و از زبان راغب می خوانیم: »روز شهادت شهیدمطهری، 
مصادف با ســالروز تولد من است؛ دوازدهم اردیبهشــت به دنیا آمده ام، ایشان 
هم دوازدهم اردیبهشت شهید شدند. 12 اردیبهشت برایم کارسازترین روز بود، 
چراکه ســرودی برای آن روزساختم که االن کل موسیقی ما را به اینجا رسانده 
است. البته عده ای در موسیقی به بیراهه رفته اند ولی به نظرم در رسیدن به جاده 
اصلی موفق بوده ایم. آن روز، تاریخ زندگی هنری ام ورق جدیدی خورد. احساس 
کردم باری را که روی دوش داشتیم، به مقصد رسانده ایم و دیگر می توانیم نفس 

راحتی بکشیم«.

ادب و هنر: همزمان با چهلم حاج قاسم 
سلیمانی کتاب »بهار« نوشته عامر حمیو 
در هیئت میثاق با شهدا با حضور آیت اهلل 
سعدی)رئیس  حجت االسالم  میرباقری، 
دانشگاه امام صادق(، آقایان میثم مطیعی 
و مهدی رســولی رونمایی شــد. این اثر 
توسط ســیدرضا قزوینی غرابی ترجمه 
شده است. تا کنون آثار داستانی متعددی 
در عراق، دوران ســیاه حضور داعش را 
برای مخاطبــان روایت کرده اند و بخش 
چشــمگیری از آن ها روایتگر مظلومیت 
دختران و زنان ایزدی بوده اند. کتاب بهار 

روایت دختری جوان به نام بهار است از سرگذشت زنان و دختران عراقی که به 
همراه دو دوستش اسیر گروهک تروریستی داعش می شوند.

سه دختر دانشجوی همکالس عراقی همزمان با سقوط موصل به دست داعش 
به اســارت این گروه تروریستی درمی آیند.هریک از این دختران نمایندۀ یکی 
از گروه های قومی و مذهبی عراق هستند. کتاب از دو جنبه درخور اهمیت و 
توجه است: نکتۀ نخست اطالعات چشمگیر نویسنده از درون جامعۀ ایزدی و 
آداب و رسوم و متون مقدس آن هاست که در بخش های متعددی از کتاب به 
چشم می خورد. اطالعات فراوان نویسنده در این باره حتی شگفتی جامعۀ دینی 
ایزدی را نیز در پی داشت؛ به گونه ای که در ابتدا گمان آن ها بر این بود که این 

کتاب را نویسنده ای ایزدی نوشته است .
نکتۀ دوم، توصیف دقیق جنایات این گروه تروریســتی و توصیف موشکافانۀ 

خشونت آن ها علیه قربانیان، به ویژه زنان زندانی است.

گویا: کتاب »عــزم و رزم و قصه« مجموعه 
مقاالت، نقدها و یادداشــت های ســیدعلی 
کاشــفی خوانســاری درباره دفاع مقدس و 

انقالب اسالمی منتشر شد.
در کتــاب »عــزم و رزم و قصــه« 6 مقاله، 
6 نقد و 29 یادداشــت از سیدعلی کاشفی 
خوانساری، نویسنده و منتقد ادبی به چشم 
می خورد. کاشفی خوانســاری این آثار را در 
فاصله سال های 1371 تا 1398 در مطبوعات 
مختلف به چاپ رسانده اســت. مقاله هایی 
چــون »رمان جنگ در ایران، فهرســت نقد 
داستان های جنگ، کتاب شناسی امام خمینی 

در کتاب های کودکان، 30 سال ادبیات داستانی انقالب، تعهد و آزادی، رمان جانبازان 
و... در کنار یادداشت ها و نقدهایی درباره افرادی چون نادر ابراهیمی، شیوا ارسطویی، 
ناصر ایرانی، داوود بختیاری دانشور، محمدحسین بهجتی )شفق(، راضیه تجار، شاهرخ 
تندرو صالح، محسن چینی فروشان، ابراهیم حسن بیگی، بنفشه حجازی، جهانگیر 
خسروشاهی، احد ده بزرگی، قاضی ربیحاوی، مصطفی رحماندوست، مصطفی رخ 
صفت، مصطفــی زمانی، محمدعلی زم، فیروز زنوزی جاللی، محمدرضا سرشــار، 
محسن سلیمانی، سیدمهدی شجاعی، افسانه شعبان نژاد، طاهره صفارزاده، سیروس 
طاهباز، فریدون عموزاده خلیلی، حسین فتاحی، قاسمعلی فراست، امیرحسین فردی، 
اسماعیل فصیح، فریبا کلهر، منصور کوشان، احمد محمود، محسن مخملباف، تقی 
مدرسی، محسن مؤمنی شریف، یوسفعلی میرشکاک، محمد نوری زاده، و... در این 
کتاب درج شده است. کتاب »عزم و رزم و قصه« در 256 صفحه و با قیمت 39 هزار 

تومان منتشر شده است. 

گفت وگو با وجیهه سامانی که اثرش به تازگی مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است

مزد 23 سال نویسندگی

نمایشگاه فروش آثار هنرمندان معاصر ایران  
قمری: نهمین نمایشگاه فروش آثار 
چند نسل هنرمندان معاصر ایران از 
فــردا 25 بهمن به مدت یک ماه در 

گالری الله برگزار می شود.
مدیر گالری الله در خصوص برگزاری 
این نمایشگاه به خبرنگار ما گفت: این 

نمایشگاه با حضور 86 هنرمند و بیش از 200 اثر هنری از فردا عصر ساعت 16 
تا 20:30 با حضور هنرمندان و دوستداران هنر در نگارخانه الله افتتاح می شود.

محمد حســین سعلبی فرد موضوع آثار به نمایش گذاشته در این نمایشگاه را 
آزاد عنوان کرد و افزود: دی ماه امسال برای هنرمندان پیشکسوت و جوان نقاش 
و طراح دعوت نامه ارســال کردیم و در این نمایشگاه از هر هنرمند سه اثر برای 

عالقه مندان به هنر نقاشی و طراحی به نمایش گذاشته می شود.
وی با تأکید بر اینکه این نمایشــگاه به فروش تابلوهای کوچک اختصاص دارد 
و اندازه تابلوها نباید از 50 در 50 بیشــتر باشد، اضافه کرد: سال گذشته سقف 
فروش یک میلیون تومان و امسال یک میلیون و 200 تومان است. مدیر گالری 
الله سبک آثار نقاشی و طراحی را معاصر و رئال دانست و متذکر شد: هدف از 
برگزاری این نمایشگاه توسعه فرهنگی است. سعلبی فرد بیان کرد: هنرمندان آثار 
گرانبهای خود را به گونه ای ارائه کرده اند که از یک سو منجر به ایجاد انگیزه برای 
خرید آثار فاخر هنری شود و از سوی دیگر، ضمن تقویت ذائقه بصری شهروندان، 
به همگانی کردن هنر معاصر یاری رسانند. گفتنی است؛ آیین گشایش نمایشگاه 
روز جمعه 25 بهمن ساعت 16 تا 20:30 با حضور هنرمندان و دوستداران هنر 

در نگارخانه الله واقع در خیابان دکتر فاطمی، برگزار می شود.
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