
دوچرخهسوارها
بیشتروعمیقترمیبینند

 وقتی آدم سوار وســیله ای مثل ماشین شخصی خودش می شود و یا 
از سیستم حمل ونقل همگانی مثل اتوبوس، مترو و یا تاکسی استفاده 
می کند، از دیدن دقیق تر محروم می شــود و این تجربه ای اســت که 
همه ما داریم؛ چون در اســتفاده از این وســایل ســرعت عبور بیشتر 
می شود. وقتی سرعت عبور کردن زیاد باشد، فرصِت دیدن کم می شود. 
توی تاکســی نشسته ای و از خیابان عبور می کنی، در این عبور کردن 
درختــان را می بینی که یکی پس از دیگری از کنارت به ســرعت رد 
می شــوند و یا تعدادی از آدم ها را می بینی که در حال عبور کردن اند 
اما فرصت نمی کنی مثاًل بــه اینکه درختان چه چیزهایی دارند و چه 

چیزهایی ندارند فکر کنی.
 در ســرعت زیاد متوجه نمی شوی در چهره آدم ها شادی است یا غم، 
لبخند است یا اخم و به نظر من که تجربه استفاده از همه این وسایل 
را داشته ام و حاال هم ترجیحم این است که فقط و فقط برای سفرهای 
شهری ام از دوچرخه استفاده کنم، دوچرخه تنها وسیله ای است که این 
امکان را به آدمی می دهد همه اشیا و رویدادهای اطرافش را جدی تر و 
عمیق تر ببیند و هر جا دلش خواست چیزی را بیشتر و بهتر نگاه کند، 

ترمز بزند و پا از روی رکاب بردارد.
از این بیشتر دیدن در سال هایی که دوچرخه سوار می شوم لذت زیادی 
برده ام. یک مثال کوچکش این اســت که سر بعضی چهارراه ها وقتی 
چراغ قرمز اســت، خودم را برسانم به باکس های پر از گل شهرداری و 
تا ســبز شدن چراغ گل تماشــا کنم؛ یا مثاًل در حال عبور از خیابانی، 
روبه روی میوه فروشی بایستم تا میوه های رنگارنگ را تماشا کنم و برای 

لحظاتی به هیچ چیز دیگری فکر نکنم. 
البته ایــن روزها اوضاع کمی فرق می کند. با شــروع ماجرای کرونا و 
به خصوص این روزها گاهی دستکش ها و دستمال ها یا ماسک هایی را 

می بینم که در خیابان رها شده اند. 
اگر شما از تاکسی و یا بقیه وسایل نقلیه شخصی و یا همگانی استفاده 
می کنید کمتر این صحنه ها را می بینید، اما برای ما دوچرخه ســواران 
دیدن این وضعیت اجباری است؛ چون نگاهمان به روبه روست و گاهی 
برای حفظ جانمان مجبوریم از پیاده رو تردد کنیم و یا از کنار خیابان 
و این نقاط جاهایی هســتند که این زباله های عفونی را بیشتر می شود 

دید.
 با خودم فکر می کنم کاش در این باره هم بیشــتر تبلیغ می کردیم و 
تذکر می دادیم که این روزها دستکش، ماسک و حتی دستمال کاغذی 
کــه با آن بینی مان را گرفته ایم، زباله عفونی اســت و نباید آن ها را در 

خیابان رها کنیم. 

محمدتربتزادهحال دل خیلی هایمان این روزها 
بابت  از  خیالمان  که  هم  هرچقدر  نیست.  روبه راه 
اقدام های پیشگیرانه خودمان و مسئوالن راحت باشد، 
باز جو جامعه به سمتی رفته است که بی دلیل یا با 

دلیل نگرانمان می کند.
غرغرهای  اطرافیانمان،  ناامیدکننده  صحبت های   
مجازی فعاالن شبکه های اجتماعی، شایعه هایی که 
در صف نانوایی ها و سایر مکان های عمومی دست به 
دست می شود و... همه این ها را بگذارید در کنار سایر 
اخبار ناخوشایند مثل سیل، زلزله و... که در ماه های 
گذشته با آن ها دست و پنجه نرم کردیم. به همین 
خاطر است خیلی ها معتقدند ناامید های مجازی که 
دلشان از ردیف شدن تمام این اتفاقات منفی پشت 
سر هم، پر شده است، آنچنان هم بیراه نمی گویند 
اما به قول کسانی که »چالش لبخند« را در شبکه های 
اجتماعی راه انداخته اند، حاال که دستمان از زمین و 
زمان کوتاه است و کرونا هم ناجوانمردانه یقه بشریت 
را گرفته، چرا خودمان برای خوب کردن حال دلمان 

تالش نکنیم؟

  ناامیدهای مجازی
»کاش کسی بیدارش کند؛ دنیا را می گویم، انگار دارد 
کابوس می بینــد و ما هم به تعبیر آن هر روز به یک 
سازش می رقصیم. این روزها گویی حال زمین و زمان 
خوب نیست. هر روز اخبار تلخ پشت سر هم بر سرمان 
هوار می شــود، اول از شنیدنش شوکه می شویم، جا 
می خوریم و تا به خودمان بیاییم خبر بعدی ما را مسخ 

می کند.
 پوســت کلفت شده ایم، هر بار با خودمان می گوییم: 
»این بار از غصه خواهیــم ُمرد، دیگر تاب نمی آوریم، 
از این بدتر هم مگر می شود!« اما همچنان روزهایمان 
یکــی پــس از دیگری ســپری می شــود و به تریج 
قبایمان هم برنمی خورد. کاش ۹۸ زودتر تمام شود، 
کاش این بار که چشــم باز کردیم، ِگرد هم سر سفره 
هفت سین نشسته باشیم و با حالی خوش و با لبخند، 

سال جدید را به احسن ترین احوال آغاز کنیم«.
این یکی از پیام هایی اســت که توسط یکی از همین 
ناامید های مجازی منتشر شده و کاربران هم با سرعت 
زیادی آن را دست به دست می کنند. اگر چرخی در 
فضــای مجازی بزنید، با انبوهــی از پیام هایی از این 
دست مواجه خواهید شد. انتشار این پیام ها اما آن قدر 
در چند روز اخیر فضای مجازی را تحت تأثیر قرار داد 
تا اینکه ایــده جدیدی به نام »چالش لبخند« به طور 

خودجوش در ذهن کاربران فضای مجازی جرقه زد.

  حال دلمان را خوب کنیم
چالش لبخند از جایی آغاز شد که گروهی از فعاالن 
مجازی، تصاویری از خند ه هایشــان را در شبکه های 
اجتماعی به اشتراک گذاشتند و با نوشتن نام تعدادی 
از دوستانشــان در زیر عکس ها، از آن ها خواســتند 
به چالش لبخند بپیوندند و تصاویر خنده شــان را به 

اشتراک بگذارند. 
حاال دو ســه روزی اســت که #چالــش_ لبخند در 
فضای مجازی داغ شــده است. این چالش آن طور که 
آغازکنندگانش گفته اند، پس از شــیوع ویروس کرونا 
در تعدادی از شــهرهای ایران، در اینستاگرام با هدف 

امیدبخشی به جامعه آغاز شده است. 

اهالی فضای مجازی و طرفداران این چالش، معتقدند 
چالش لبخند سبب شده خیلی هایمان گالری گوشی، 
عکس های جدید و قدیمــی را ورق بزنیم، برای پیدا 
کردن زیباتریــن لبخندمان. دقیقــاً البه الی همین 
لبخندهاســت که خاطرات خوبمان یک بار دیگر در 
ذهنمان مرور می شود و حال دلمان را بیشتر از پیش 

خوب می کند. 

  کرونا را شکست می دهیم
در این چالش می شــود هر عکســی را کــه حال و 
هوای شــاد دارد، به اشتراک گذاشت. عده ای در کنار 
عکس های خنده هایشــان، عکس های دسته جمعی 
تولد و دورهمی های خانوادگی و فامیلی را به اشتراک 

می گذارند. 
بعضی ها هم عکس هایــی از خنده  یا قهقهه  فرزندان 
نوزاد و خردســال خود را به اشــتراک گذاشــته اند. 
زوج های جوان هم عکس های دوتایی خندانشــان را 

منتشر کرده اند. 
عالوه بــر این ها حاال چالش لبخنــد وارد فاز تازه ای 
شــده و عده ای از کاربران با اشــتراک گذاری تصاویر 
خنده های شــهدا و رزمنده های اســالم، روحیه   آن 
روزهای رزمنده هــا را با حال و هــوای این روزهای 
خودمان در چالش لبخند مقایسه می کنند. کاربری با 
انتشار تصاویر خنده چند رزمنده در خط مقدم، نوشته 
است:»اون روزا اوضاع خیلی خراب تر بود ولی خنده از 
روی لبشــون محو نمی شد. رمز پیروزیمون توی اون 
روزا هم همین خنده های امیدوارانه بود. با روحیه باال 

به امید خدا کرونا را شکست می دهیم«.

  شوخی کنید ولی شوخی نگیرید
در کنار کاربــران فضای مجازی، هنرمندان هم برای 
تزریق امید به جامعه، به چالش لبخند پیوســته اند. 
مهرداد صدیقیان یکی از همین هنرمندهاســت که 
با انتشــار تصویری از خنده اش در اینستاگرام نوشته 
است: »گفتن هفته ســختی در پیش داریم! در مورد 
کی صحبت مي کنن؟ ما کــه خیلی وقِت هفته های 
سخُت از پیش رو برمي داریم... فقط این دفعه فرقش 
اینه که ویروس، مسئول و غیر مسئول نمي شناسه... 

هفته همه مون سخت شده، همه مون! 
پس مي خندیم چون چاره ای نداریم، چالش خنده راه 
میندازیم که خودمون حالموُن خوب کنیم. خواهش 
می کنم سعی کنید روحیه داشته باشید. شوخی کنید 
ولی شوخی نگیرید. این عکس هم یادگاری از همین 

چند روز پیش، قبل از بحران جدید فعلی ست. 
#کرونا_را_شکست_میدهیم«.

عالوه بر صدیقیان البته تعــداد زیادی از هنرمندان 
دیگر هم به چالش لبخند پیوســته اند و به ســبک 
خودشــان از مردم خواســته اند روحیه شان را در این 

روزها حفظ کنند.

  حاِل خوب ما را خراب نکنید
هرچند چالش لبخند با اســتقبال بسیاری از کاربران 
فضای مجازی مواجه شــده اما با ایــن حال عده ای 
ســخت منتقد این چالش هستند و معتقدند شرایط 
کشــور به لحاظ اقتصادی، سیاســی و اجتماعی به 
حدی بد اســت که جایی برای خنده باقی نگذاشته 
اســت. ویروس کرونا هم که دیگر هر امیدی را از ما 
گرفته است! به همین خاطر معتقدند انتشار تصاویر 
خنده، نشان دهنده  بی خیالی، بی دردی و بی توجهی به 

معضالت موجود در جامعه و مشکالت دیگران است.
البته طرفداران چالش لبخنــد از اعضای این چالش 
خواســته اند به غرغرهای مجازی این منتقدان گوش 
ندهند و تصاویر لبخندهایشان را به اشتراک بگذارند. 
یکــی از آغازکننده های این کمپیــن درباره انتقادها 
نوشته اســت: »به خدا ما هم می دونیم اوضاع خوب 
نیســت، ما هم می دونیم تعــدادی از هموطن هامون 
دیگه پیشمون نیستن، ما هم می دونیم وضعیت قرمز 
توی خیلی از شــهرها اعالم شده اما مگر غیر از اینه 
که آدمی به امید زندس؟ اگر دوســت ندارین امیدوار 
باشــین، برین یه گوشه منتظر کرونا بمونین اما لطفاً 

حال خوب ما رو خراب نکنید«.

  لطفًا بخندید
اگــر خاطرتان باشــد تــا همین چنــد صباح پیش 
تصاویــر و فیلم هایی از اقداماتی مثل آواز خواندن در 
بیمارستان های چین، خوشحالی از درمان یک بیمار 
یا امیــد دادن به مبتالیان در شــبکه های اجتماعی 
منتشــر شــده بود که خیلی ها آن را با فضای یأس 
و ناامیدی حاکم بر کشــورمان در پی شــیوع کرونا 
مقایسه کرده بودند. چالش لبخند و همچنین تصاویر 
خوشــحال کننده ای کــه از آوازخوانی پرســتارهای 
ایرانی برای بیمارها و روحیه دادن به آن ها در فضای 
مجازی منتشر می شــود، دقیقاً نسخه وطنی همان 
دست اقدامات تحســین برانگیز چینی ها در مقابله با 
کروناســت، اما همان کســانی که تا دیروز از روحیه 
خوب چینی ها تعریف می کردند، حاال چالش لبخند را 
بازی مسخره ای معرفی می کنند که قرار است حواس 

مردم را از مشکالتشان پرت کند! 
اما جدا از بازی های سیاســی ای که در پی داغ شدن 
این چالش در شــبکه های اجتماعی راه افتاده است، 
نمی توانیم انکار کنیم که این چالش موج جدیدی از 
امیدواری و خوشحالی به جامعه تزریق کرده و روحیه  

خیلی ها را زیر و رو کرده است.
 پس لطفاً اگر شما هم تا االن در مقابل پیوستن به این 
چالش مقاومت کرده اید، بی خیاِل غرغرهای مجازی، 
تصاویــر خنده هایتان را در شــبکه های اجتماعی به 
اشــتراک بگذارید تا هم حال دل ما بهتر شود و هم 
حال دل خودتان. به قول حافظ:  ای پســته  تو خنده 
زده بر حدیث قند / مشــتاقم از برای خدا یک شکر 

بخند.
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کتابی درباره تاریخ »کتاب فروشی«

دربیِتپایان
این روزها حس می کنم حالم پریشان است 

از صبح تا شب در دلم یکریز باران است
در چشم من ترکیب بند محتشم جاری ست

سوز دلم مثل دوبیتی های عریان است
حالم شبیه حال مجنون در غم لیالست   
داغم مضاعف گشته و دردم دوچندان است

گاهی دلم مثل مصلی غرق تنهایی است
چشمم قم است و قلب دلتنگم خراسان است

یا حضرت معصومه)س(، قم تنهاست این شب ها 
شمس الشموس! من ببین! حالم پریشان است

در خانه ها و کوچه ها دردی ست پنهانی
هر لحظه بهتی تازه در چشم  خیابان است
دندان قروچه می رود مرگ است این آیا؟
گاهی نفس های من و تو زیر دندان است

از کوچه  آیینه ها آرام تر بگذر!
در شهر ما در هر  قدم  آیینه پنهان است

تابوت ها و دوش تنهایان! چه می بینم؟
آیا خیابان ها خیابان های تهران است؟

در ما حسیِن تشنه ای را سر بریدند آه 
حس می کنم این روزها شام غریبان است

ما با حسین)ع( ایم و علی)ع(، با هادی)ع( و مهدی)عج(
دنیا پر از آل زیاد و آل مروان است

این روزها مردان مرد از بین ما رفتند
این روزها مردن خدای من! چه آسان است
هر روز می میریم و هر شب زنده تر هستیم 

هر روز ما را می کشند و عید قربان است
کاری کنید آه  ای مسلمانان مسلمانان 

دنیای ما در دست مشتی نامسلمان است
اخباریان نامسلمان بی خبر از عشق 

اخبار می گوید که دنیا کافرستان است
گندم نمی کارد کسی، شبدر نمی روید

امروز هر دهقان و دهقان زاده ای خان است
فردا دوباره موسم کاویدن و شخم است 

صد گنج در هر کوه و دشت و دره پنهان است
شد زندگی ماشینی و ماشین گران تر شد 
دیدی که تنها قیمِت جان تو ارزان است

جان را چه آسان دست نفس خیره سر دادی
کفران نعمت کرده ای، این کار  کفران است

هرچند تنها این  فتور و سستی از ما نیست
وهنی اگر نازل شده ست از شهر »ووهان« است

با او مدارا کن، خودش از خانه خواهد رفت
احساس کن درد است و در جان تو مهمان است

شمشیر را بردار و در میدان بگو یاهو
آرام تر چرخش بده، این تیغ بّران است

هندوی افراطی به جان ُمسلم افتاده ست 
این کید ابلیس است و فکر و َمکِر  شیطان است

حکمت نمی داند، به عبرت دل نمی بندد
این بچه فیل بی ِخَرد، گاو دوکوهان است

بازی خور شیطان اکبر! وقت جوالن نیست 
بسیار فتنه پشت این شمشیر پنهان است
تیغ از غالف فتنه بیرون کرده ای، هیهات...

آهسته تر! آرام تر! این بازِی جان است
شیطاِن اکبر، سامری گوساله را ماند

نطقی اگر قی می کند وسواس شیطان است
دنبال غصب عقل و عشق ماست اسرائیل 
حس می کند دنیا بلندی های جوالن است
ما هفت خوان را در خطر طی کرده ایم، اّما 

این هشتمین خوان است آری هشتمین خوان است
سهراب من! گردآفرید من ! سپر بردار

رستم کجایی؟ هان! تهمتن روز میدان است
وا می شود قفل لجوج هر چه دشواری 
وقتی کلید کارها دست کریمان است

قاسم نمی میرد، سلیمانی نمی میرد
در جان ابراهیم آتش ها گلستان است

ای اف به آنانی که از عکس تو می ترسند
ای اف به دنیایی که از نامت هراسان است

مانند ابراهیم ادهم تشنه خواهم ماند
زمزم نخواهم خورد تا از دلِو سلطان است
بشکن شب خاموش دل را نازنین! بشکن 

دل را چراغان کن، نترس این شب، چراغان است
بیرون بیا از خانه با لبخند و با امید 

بی چتر و بارانی بیا در کوچه باران است
سر در گریبانی چرا؟ بشکن زمستان را 
لبخندهامان شیشه  عمِر زمستان است 

اسپند و کندر دود کن! عودی بسوزان باز
هرچند از داغ عزیزان سینه بریان است

بر دف بکوب و نی بزن! تنبور را بردار
رقصی بکن،  ای دل که سرها در گریبان است

باید بچرخی نازنین! با چرخش گردون
تا ماه در چرخ است و تا خورشید گردان است

باید بکوبیم و بسوزیم و بسوزانیم
هرگز نبینم قلعه  خورشید ویران است

این خاک، خاک حافظ و سعدی و فردوسی ست
این ملک، ملک بی زوال، این ملک ایران است

روز پریشانی نماند و شام دلتنگی
شام نکوکاری ست این یا روز احسان است

در کوچه ها آلوچه ها گل می کنند از نو 
در کوچه لبخند و گل و باران  فراوان است
شکر خدا سجاده های عاشقان پهن است 
شکر خدا در سفره های عاشقی نان است
طوفان می افتد عاقبت آرام خواهد شد 

بیدی که گیسویش پریش از دست طوفان است
قصد عبور از نیل و طوفان کن خدا با ماست 
این ناخدا نوح است یا موسی بن عمران است
با ما خلیل است و مسیح و صالح و یوسف
با ما شعیب و احمد و با ما سلیمان است

آیین ما درد است و ایثار و خردورزی 
میراث ما عشق است و ایمان است و قرآن است

موالی من! شعری بخوان، از حافظ و صائب 
حرفی بزن! چیزی بگو!  جانم به فرمان است

پایان غم هامان همین نوروز خواهد بود
آغاز شادی هایمان در بیت پایان است

دیاباتهدرگفتوگوباقدس:

 شاید به بازی هفته 
بعد برسم !

علیرضاقزوه

شعر و شور

نگاهیبه»چالشلبخند«حریفسرسختاینروزهایکرونا

از برای خدا یک شکر بخند

برش

که  شد  آغاز  جایی  از  لبخند  چالش 
تصاویری  مجازی،  فعاالن  از  گروهی 
شبکه های  در  را  خند ه هایشان  از 
با  و  گذاشتند  اشتراک  به  اجتماعی 
دوستانشان  از  تعدادی  نام  نوشتن 
خواستند  آن ها  از  زیر عکس ها،  در 
به چالش لبخند بپیوندند و تصاویر 

خنده شان را به اشتراک بگذارند 

12
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ورزش: آنتونی استوکس به محض بازگشت به لندن به 
خاطر مشکالتی که با نامزد خود داشت و اتهام به آزار وی 
به سرعت بازداشت و روانه دادگاه شد. استوکس که طبق 
رأی دادگاه های قبلی چهارســال از تمــاس با نامزدش 
ممنوع شــده بود، این حکم را نقض کرده بود. دادستان 
ادعا کرده است که استوکس بین ۱۶ نوامبر تا ۳ دسامبر 
سال گذشته با ارســال مکرر ایمیل ها و پیام های متنی 
اظهارات توهین آمیزی به نامزدش داشته و همچنین به 

پدر و مادر نامزدش هم توهین کرده است.
اســتوکس در حال حاضر با قید وثیقه آزاد شده و طبق 
ادعای ســایت »دیلی میــل« در تاریــخ ۲۸ آوریل )۹ 

اردیبهشت ۹۹( محاکمه خواهد شد.
در ایــن دادگاه»مــوراگ مک لینتــوک« وکیــل مالی 
درخواست داد که استوکس در بازداشت بماند. او گفت: 
با توجه به ادعای نقض مکرر حکم دادگاه قانون با تعیین 
وثیقه مخالف اســت. وی افزود: به شاهدان )دادگاه( آن 
امنیتی که انتظار می رود داده نشده است و برای همین 

استوکس باید در بازداشت بماند.
در این دادگاه همچنین وکیل استوکس از این بازیکن 
دفاع کرد و گفت که این بازیکن قوانین را نقض نکرده 
و ماجرا باید در دادگاه حل شود. وی گفت: استوکس 
یک فوتبالیســت حرفه ای اســت و به هــر وثیقه ای 

پایبند است.

بهانه کرونا
البته بهانه او برای عدم حضور در ایران مســئله شــیوع 
ویروس کرونا  است اما با بازداشت او در لندن آن هم در 
شرایطی که پرسپولیســی ها دوباره امیدوار بودند او را 
به تهران بکشانند مشخص می شــود که مسئله فراتر از 
این حرف هاست و استوکس کماکان مشکالت فراوانی 
در زندگی شــخصی اش دارد که ناشی از سبک زندگی 
خاص این مهاجم با اســتعداد ایرلندی است. آنتونی که 
در دوره حضورش در پرسپولیس در سه بازی به عنوان 
یار تعویضی به میدان رفت، در همین مدت کوتاه نشان 
داد که چه قابلیت هایی در فوتبال دارد اما آنچه او در قبال 
دســتمزد دریافتی تیم هایش پرداخت می کند همراه با 
دردســری اســت که هیچ تیم حرفه ای در سراسر دنیا 
حاضر به پذیرش بهای آن نیســت کما اینکه استوکس 
در یک سال گذشته یکی دو بار در تیم های اسکاتلندی 
برای تســت حضور پیدا کرده اما آن ها ریسک استخدام 

وی را برنداشتند.

تهدید سرخ ها
با این حال انصاری فرد مدیرعامل پرسپولیس از فسخ 
قرارداد با این بازیکن خبــر داد و گفت: ما پیش از این 
به دنبال بازگشــت اســتوکس به ایران بودیم تا ضمن 
برخورد انضباطی و قانونی با او و جرایمی که در خور بی 
انضباطی او باشــد بتوانیم از این بازیکن استفاده کنیم 
ولی اعالم کرد در حال حاضر قصد بازگشت به ایران را 
ندارد. وی ادامه داد: روز گذشته هم خبر دستگیری او 
در انگلیس منتشر شد که با این تفاسیر تصمیم گرفتیم 
قید او را بزنیم و دیگر به دنبال بازگشــت این بازیکن 
نیســتیم ولی برای دفاع از حق و حقوق پرسپولیس با 
معاونت حقوقی باشــگاه پیگیر کارهای شکایت از او به 
فیفا هستیم و این مسیر را تا آخر با جدیت می رویم تا 

حق باشگاه پایمال نشود.

کاله گشاد سر پرسپولیس
منابع آگاه در باشگاه پرســپولیس به ایسنا اطالع دادند 

آنتونی استوکس قرارداد حدود ۲۵٠هزار یورویی برای 
۶ ماه با پرســپولیس منعقد کرده و در زمان امضای این 
قرارداد ۱۵٠ هــزار یورو معادل ۶٠ درصــد قراردادش 
را دریافت می کند. البتــه مانند ســایر قراردادها برای 
استوکس هم آپشــن های جالبی ایجاد می شود که در 
صورت محقق شــدن آن ها مبلغ قرارداد به حدود ۳۵٠ 

هزار یورو می رسد.
با وجود اینکه پرسپولیســی ها به تعهدات خود در قبال 
استوکس عمل و حتی بیشتر از عرف، پیش قرارداد به او 
پرداخت کردند اما این مهاجم ایرلندی که همراه تیم به 
دبی سفر کرده بود، دیگر به ایران بازنگشت و پس از چند 
روز هم خبر بازداشت او در لندن منتشر شد. با این حال 
پرسپولیسی ها مدعی هستند قرارداد بسیار حرفه ای با 
او منعقد کرده اند و بر اساس آن می توانند برای غیبت در 
هر بازی ۵٠ هزار یورو و غیبت در هر جلسه تمرین ۳ هزار 

یورو استوکس را جریمه کنند.
با این حال باید دید اگر استوکس دیگر به ایران بازنگردد، 

پرسپولیســی ها چطور می توانند جرایم ذکر شــده را 
اعمال کنند و البته با توجه به پیش قرارداد سنگینی که 
پرداخت کرده اند، از چه طریقی می خواهند ضرر و زیان 

باشگاه را جبران کنند.
باید از محمد حسن انصاری فرد که در برنامه فرمول 
یک با ذوق و شــوق اوکی شــدن اســتخدام آنتونی 
استوکس را پس از تماس تلفنی با دبی با هواداران در 
میان گذاشت پرسید که آیا این انتقال به بهای مالی، 
روانی و کیفــی آن می ارزید یا فقــط موضوع عکس 
یادگاری زیر تابلو فرش دفتر مدیرعامل پرســپولیس 
است که اهمیت دارد؟ برای مدیران باشگاهی ما که 
کار دشــواری در جلب منابع دارند، خرج کردن این 
پول ها نیز باید با وســواس بیشــتری صورت بگیرد 
و البته این چیزی نیســت کــه در باشــگاهی مثل 
پرســپولیس نیاز به تذکر داشته باشــد باشگاهی که 
همین حاال ســه پرونده بزرگ بین المللی را روی میز 

خود می بیند.

پرونده مرد ایرلندی در ایران بسته شد

انصاریفرد:استوکسرابهفیفامیکشانیم

شوک به CR7؛ عارضه مغزی برای مادر رونالدو
ورزش: دولورس اویرو مادر کریستیانو رونالدو به دلیل سکته مغزی به بیمارستان 
منتقل و در آی سی یو بستری شد. دولورس اویرو در منزلش واقع در فونچال مادیرا 
با سکته مغزی مواجه شده و خیلی سریع به بیمارستان منتقل می شود. او در حال 
حاضر تحت مراقبت های ویژه قرار دارد. رونالدو بارها از وابستگی احساسی خود به 
مادرش صحبت کرده و در صورت بروز اتفاقی ناگوار برای او فوق ستاره پرتغالی ضربه 
روحی بسیار ســختی خواهد خورد. رونالدو این روزها در یکی از بهترین فرم های 

فوتبالی خود قرار دارد.  

گرد و خاک مسی در رختکن بارسلونا
ورزش: حواشی باخت در ال کالسیکو و سقوط به رده دوم جدول اللیگا کماکان دامن بارسلونا 
را گرفته است. پس از درز خبر فحاشی کمک ستین به گریزمان و  همچنین انقالب در ترکیب 
بارسا، حاال حاشیه جدیدی به وجود آمده است؛ گرد و خاک مسی در رختکن. لیونل مسی با 
صدای بلند در رختکن به دیگر بازیکنان گفته است: شما نمی توانید مثل رئال مادرید بازی کنید. 
با این حال عصبانیت مسی آن قدر شدید بود که در حضور کیکه ستین به هم تیمی هایش انتقاد 
کرده است. همواره از ستین به عنوان یک  مربی غیر قابل قبول یاد می شود. به خصوص که پس از 

این انتقاد مسی نگاه همه بازیکنان به ستین خیره شده و او هم جوابی نداده است. 

دعوت امباپه به تیم ملی امید فرانسه
ورزش: با انتشار فهرست رسمی اولیه بازیکنان دعوت شده به تیم ملی امید فرانسه 
مشخص شد که نام کیلین امباپه، ستاره باشگاه پاری سن ژرمن هم در این فهرست 
وجود دارد و طبق نظر کادر فنی تیم امید این کشور امباپه در المپیک ۲٠۲٠ توکیو 
تیم امید کشــورش را همراهی خواهد کرد. رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه نوئل 
لوگرت با اعالم خبر دعوت شدن امباپه به تیم ملی امید این کشور گفت علت دعوت 
از امباپه عالوه بر شرایط سنی استعداد خارق العاده این فوتبالیست فرانسوی بوده 

است. امباپه از نظر سنی می تواند در المپیک شرکت کند«.

سمدو + ویدال و ۶۰ میلیون برای جذب مارتینز
ورزش: برنامه جدید بارسا برای تقویت تابســتانی مشخص شد. جذب حداقل دو 
مهاجم با کیفیت که یکی از آن  ها الئوتارو مارتینز ستاره ۲۲ ساله و آرژانتینی اینتر 
است. این بازیکن که در فصل جاری ۳٠ بازی برای اینتر انجام داده و ۱۶ گل به ثمر 
رسانده قیمتی در حدود ۹۴ میلیون یورو دارد. به همین دلیل باشگاه بارسلونا بسته 
ویژه ای برای ارائه به اینتر آماده کرده تا هر طور شــده مارتینز را به کاتالونیا بیاورد. 
سران آبی و اناری ها در نظر دارند تا ۶٠ میلیون یورو پول نقد را به همراه نلسون سمدو 

و آرتور ویدال به اینتر بدهند و در عوض الئوتارو را به خدمت بگیرند.

سیناحسینی: در تمام دنیا هرگاه تغییر و تحولی در رأس 
یک باشگاه ورزشی صورت می گیرد، هواداران آن مجموعه 
ورزشی بزرگ ترین توقعشان موفقیت بی نظیر آن باشگاه 
است و خواستار کســب موفقیت های بزرگ بین المللی 
هســتند اما در فوتبال ایران همه چیز برعکس است، به 
شکلی که بیشتر هواداران باشگاه استقالل از زمان انتخاب 
مدیرعامل جدید خواهان پیدا کردن یک زمین تمرین 
مناسب برای تیم استقالل هستند تا تیمشان بتواند در 

آن زمین تمرین کند.

اجاره 850 میلیونی
همین اتفاق سبب شد علی فتح اهلل زاده از همان روزی که 
برای چندمین بار به باشگاه برگشته است، یکی از محورهای 
اصلی خود را بــه پیدا کردن یک زمین تمرینی مناســب 
اختصاص دهد تا شــاید گالیه ثابت مربیــان را به کلی از 
بین ببرد. با ایــن حال تیم فوتبال اســتقالل همچنان در 
 زمین مجموعه انقالب در حال تمرین است به این امید که 
فتح اهلل زاده بتواند در روزهای پیش رو بحران مستطیل سبز 

را برطرف کند.
فتح اهلل زاده در سه روز گذشــته از دو مجموعه ورزشی 
استقالل بازدید کرده است. کمپ حجازی نخستین جایی 
بود که او به آنجا سر زد اما مشکالت کمپ بسیار زیادتر 
از حد تصور بود، نکته عجیــب اینجا بود که کل امکانات 
کمپ توسط تیم مدیریت قبلی به مدت یک سال ۸۵٠ 
 میلیون تومان اجاره داده شــده بود که این اتفاق نه تنها 
فتح اهلل زاده را در رسیدن به هدفش ناکام گذاشت بلکه 
شــوک مالی جدیدی به وی وارد کرد که چرا مسئوالن 
قبلی با این رقم پایین مجموعه کمپ حجازی را به بخش 

خصوصی اجاره داده اند.
دومین محلی که وی از آن بازدید کرد مجموعه ورزشی 
امام رضا)ع( بود، مجموعه امام رضــا)ع( دارای امکانات 

زیادی به نسبت کمپ داشت اما تنها مشکل این مجموعه 
زمین چمن مصنوعی است. بر اســاس برآورد اولیه اگر 
استقالل بخواهد این مجموعه را به چمن طبیعی مجهز 
کند ابتدا باید نزدیک به دو میلیارد هزینه کند سپس این 
فرایند نزدیک به چند ماه طول می کشد که به تمرینات 

این فصل استقالل نخواهد رسید.
حاال فتح اهلل زاده به دنبال گزینه ســومی است که در حال 
حاضر تمرینات استقالل در آنجا انجام شود تا در این مدت 

راه حلی پیدا کند.

وعده فتح اهلل زاده
فتح اهلل زاده در تازه ترین اظهارنظر خود در ارتباط با مجموعه 
تمرین استقالل می گوید: کمپ حجازی به حال خودش رها 
شده و نمی شود در حال حاضر تیم را به آنجا برد، اما من برنامه 
کوتاه مدتی برای این کمــپ دارم. چند روز پیش که از این 
کمپ بازدید کردم مذاکراتی هم انجام دادم تا یک زمین خالی 
که آنجا وجود دارد را به سطح استاندارد برسانیم و تیم را تقریباً 

از خرداد به آن زمین ببریم. 
وی درادامه افزود: این زمین قرار است با استاندارد های فیفا 
ترمیم و تجهیز شود تا تیم بزرگ استقالل از مستأجری خارج 

شود و یک زمین در شأن خود برای تمرین داشته باشد.

با کدام بودجه؟
با این وجود سؤال اینجاست که با حجم بدهی انباشت شده 
استقالل در برهه کنونی که شــاکیان در انتظار پرداخت 
مطالبتشان از سوی مجموعه مدیریتی هستند آیا ساخت 
یک مجموعه جدید می تواند راه حل مناسبی به حساب بیاید 
یا اینکه طرح این موضوع راه حلی است برای فرار از مخمصه 
کنونی؟ بی گمان برای ساخت و ایجاد یک زمین چمن جدید 
باید مبلغی کالن را به انجام این کار اختصاص داد که با این 

وضعیت به نظر می رسد زیاد با منطق سازگار نیست.

ورزش: تیرانداز المپیکی ایــران گفت: به کمبودها عادت 
کرده ایم اما بدون توجه به این اتفاق در هر مسابقه ای تالش 
می کنیم  تا بهترین  اتفاقات را برای رشته تیراندازی رقم بزنیم.

نجمه خدمتی پس از مســابقات تیرانــدازی دانمارک در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از عملکردی که داشتم خیلی 
راضی هستم. توانستم رکوردهای خوبی را در این مسابقات بر 
جای بگذارم. با توجه به فرصت کمی که تا شروع المپیک باقی 
مانده باید به شکل بهتری تمرینات را دنبال کنم تا رکوردهایم 

را افزایش داده و بتوانم به فینال المپیک برسم.

تمرین با فشنگ باال
ملی پوش تیراندازی با اشاره به مدت  کم  اردوی تیم ملی در 
هانوفر آلمان گفت: با وجود اینکه  اردوی ما در هانوفر آلمان  سه 
روز بیشتر نبود اما خوشبختانه  توانستیم  با تعداد فشنگ  باال به 
تمرین بپردازیم. ما همیشه به کمبودها عادت کرده ایم و بدون 
توجه به این اتفاق در هر مسابقه ای تالش می کنیم  تا بهترین 

 اتفاقات را برای رشته تیراندازی رقم بزنیم.
خدمتی در پاسخ به این پرسش که آیا در مدت کمی که در 
هانوفر بودند توانستند سالح های خود را تجهیز کنند گفت: 
تجهیزاتمان را توانستیم به روز کنیم ولی فکر می کنم هنوز 

فشنگ ها نرسیده است.

 اردوی غیر حضوری
دارنده ســهمیه المپیک توکیو در مــورد اردوی تیم ملی 
تیراندازی در شرایط شیوع ویروس کرونا گفت: در حال حاضر 
به خاطر شرایط به وجود آمده )شیوع ویروس کرونا( تمرین 
نمی کنیم. قرار است اردوی غیر حضوری را زیر نظر سرمربی 
تیم ملی الهام هاشمی داشته باشیم تا بتوانیم آمادگی تکنیکی 
و جسمی خود را حفظ کنیم و از دست ندهیم. تمرین در خانه 
شامل آمادگی جسمی و تکنیکی است. با وسایل تیراندازی 

فقط حالت گیری و خشک تمرین خواهیم کرد.

خدمتی در مورد حضور در مسابقات جام جهانی هند که قرار 
است اواخر اسفند برگزار شود گفت: راجع به حضور در این 
مسابقات اصالً چیزی نمی دانم. به خاطر کرونا معلوم نیست 
بتوانیم برویم. در حال حاضر که تمام پروازها تقریباً لغو شده 
است. وی در مورد پیش بینی از عملکردش در المپیک توکیو 
گفت: اصاًل قابل پیش بینی نیست. من تمام تالش خود را 

خواهم کرد تا بهترین نتیجه را در المپیک بگیرم.

دستور به تمرینات انفرادی
در همین حال رســولی، مدیر تیم های ملی تیراندازی در 
پاسخ به این پرسش که آیا تعطیلی اردوها در شرایطی که 
ملی پوشان پس از اردوی هانوفر در اوج آمادگی بودند، به ضرر 
تیم خواهد بود یا خیر، تصریح کرد: این یک موضوع ملی است 
و در همه بخش ها، تأثیر منفی داشته است. مهم ترین وظیفه 
ما مربیان و ورزشــکاران، حفظ سالمت است و همه تالش 

می کنیم کسی مشکلی نداشته باشد .
رسولی با اشــاره به تمرینات انفرادی تیراندازان تیم ملی 
خاطرنشان کرد: مربیان برنامه ها را ابالغ کردند و آن ها موظف 
هستند تمرینات خود را به صورت انفرادی دنبال کنند. مربیان 
هم نتایج آن ها را رصد می کنند. به محض فراهم شدن شرایط 
از برپایی اردوها استقبال می کنیم. هفته آینده مربیان به ما 
گزارش خود را ارائه می دهند و طبق نظر آن ها پیش می رویم.

برنامه فشرده
سخنگوی فدراســیون تیراندازی، تقویم جهانی را فشرده 
دانســت و تصریح کرد: تقویم جهانی تیراندازی در هر ماه، 
یک مسابقه را دارد. ژاپن به عنوان میزبان المپیک، IOC و 
فدراسیون جهانی مطمئناً تدابیری در نظر می گیرند. موضوع 
فقط رشته تیراندازی نیست و المپیک میزبان رشته های 
زیادی است. آن ها همه رشته ها را می بینند و ما منتظر اخبار 

جدید در روزهای آینده هستیم.

سنگ بزرگ در دست فتح اهلل زاده

استقالل در به در دنبال زمین تمرین
آغاز تمرینات انفرادی ملی پوشان تیراندازی

خدمتی: برای فینال المپیک تمرین می کنم

خبر کوتاه

 AFC معرفی نادری به 
برای دریافت جایزه مسئولیت اجتماعی

ورزش: مشاور فدراســیون فوتبال در امور مسئولیت های 
اجتماعی و بازی جوانمردانه از حرکت ارزشمند ملی پوش 
باشگاه پرسپولیس قدردانی کرد. به نقل از سایت فدراسیون 
فوتبال غالمحسین زمان آبادی گفت: محمد نادری 
ملی پوش پرسپولیس در روزهای اخیر دو اقدام مهم 
را انجام داده که قابل قدردانی اســت. رویکرد اول 
این بازیکن با اخالق و جوان تیم ملی و باشــگاه 
پرسپولیس در صفحه شخصی وی رقم خورد که 
امکان تبلیغات رایگان مشاغل را برای ده ها کاربر 
و فعال بازار فراهم کرده تا به سهم خود در موقعیت 
فعلی به مردم کمک کرده باشــد. موضــوع دوم هم توزیع 
ماسک و وسایل بهداشتی مورد نیاز در برخی مناطق و اماکن 
پرتردد در جنوب شهر تهران بوده که از آنجا که وی عالقه ای 
به اطالع رسانی آن نداشته موضوع بسیار مهم تر می شود و 
جای قدردانی ویژه دارد. زمان آبادی عنوان کرد: محمد نادری 
بازیکن با اخالق تیم ملی یکی از گزینه هایی خواهد بود که 
برای دریافت جایزه مسئولیت اجتماعی و بازی جوانمردانه به 

کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی می شود.

حمیدرضا عرب: شیخ دیاباته تا روزی که در ترکیب 
اســتقالل بود با درخشــش خود چشــم ها را خیره 
می کرد. دیاباته آن قدر در ترکیب اســتقالل اثرگذار 
بود کــه در جدول گلزنــان لیگ برتر نیز پیشــروی 

محسوسی داشت. 
شاید اگر او مصدوم نمی شــد هم خودش در جدول 
گلزنــان وضعیــت دیگری داشــت و هــم تیمش. 
مصدومیت شــیخ بیش از آنچه تصــورش را بکنیم 
برای اســتقالل دردســر آفرین بوده و حــاال وقتی 
می شــنویم که این مهاجم دو متری قرار اســت به 
زودی در ترکیب اســتقالل قرار بگیرد بــه این باور 
می رســیم که خط حمله آبی ها از چیزی که هست 

قوی تر خواهد شد. 
هیچ بعید نیســت که بــا تداوم تعطیلی لیگ شــیخ 
دیاباته را در نخســتین بازی استقالل در لیگ حاضر 
ببینیم. طبق برنامه قرار بــود دیاباته تا یک ماه دیگر 
در ترکیب اســتقالل نباشــد اما تعطیلــی لیگ این 
امید را در دل شــیخ ایجاد کرده که حتی به همین 
نخســتین بازی تیمش بعد از پایان تعطیالت برسد. 
دیداری که قرار بود همین پنجشنبه برگزار شود اما 
به دلیل تعویق بازی ها به زمان دیگری موکول شده 
اســت. حال اگر ســازمان لیگ بنای ادامه بازی ها و 
برگزاری لیگ طبق سر رســیدن نخستین زمانبندی 
بگذارد احتماالً بازی با سایپا به زمان دیگری موکول 

خواهد شد اما یک طرح هم در سازمان 
لیگ این است که برنامه تازه ای نوشته 
شود و تیم ها از همین هفته که مقابل 
رقبا قرار نگرفتند بــه میدان بروند. 
به این ترتیب ممکن اســت شــیخ 
در همین بازی با ســایپا درترکیب 

استقالل بازی کند. 

انگیزه باال
شــیخ درباره بازگشتش 

می گویــد: »درحال درمان 
هستم و شرایط خوب و مثبت 
پیش می رود. هر روز با پزشکان 

تیم در تماس هســتم و کادر فنی 
هم از وضعیت من آگاهی کامل دارد. اگر لیگ ایران 
تا یکی، دو هفته دیگر تعطیل شود هیچ بعید نیست 
که من هم بتوانم برای استقالل بازی کنم. البته باید 
با نظر نهایی پزشــکان این کار را انجام بدهم. من 
تشنه بازگشت به ترکیب استقالل هستم و انگیزه 

بسیاری برای این موضوع دارم«. 
شیخ بشاش، شیخ شاداب، رفتارش همچون آیینه 
می مانــد وهرگز به مانند برخــی خارجی ها رندی 
نمی کند امید اول فرهاد برای رسیدن به صدر جدول 

و جبران امتیاز های عقب افتاده است.

اندی براســل/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: دتمار 
هوپ زیر باران ایستاده بود، دستانش را درهم گره کرده و از 
بازیکنان بایرن مونیخ که اطراف او ایستاده بودند، تماشاگران 
خودی، کارل هاینتس رومینیگه و حســن صالح حمیدزیچ 
که او را در آغوش گرفته بودند تشــکر می کرد. این اتفاقات 
یک پایان عجیب و بی مانند را در یــک بعد از ظهر عجیب به 

وجود آورده بود.

حمایت از مدیر با پاس کاری های کوتاه!
بایرن مونیخ با اختالفی بســیار راحت تر از آنچه که همگان 
فکرش را می کردند با نتیجه ۶برصفر در زمین هوفنهایم در 
آســتانه پیروزی بود. نکته جالب اینجا بود که باواریایی ها 
چنین آتش بازی را در غیاب بهترین گلزن خود یعنی روبرت 
لواندوفسکی رقم زده بودند اما قبل از پایان بازی بر افراشته 
شدن یک بنر در جایگاه هواداران میهمان همه چیز را تحت 
تأثیر قرار داد. روی بنر نوشته شده بود تو یک حرامزاده ای 
و همین جمله سبب شد پروتکل ســه مرحله ای به تازگی 
تصویب شــده توســط یوفا برای اتفاقات تبعیض آمیز در 
ورزشگاه ها که در اصل برای مقابله با شعارهای نژادپرستانه 
وضع شده بود به اجرا در بیاید. بازی متوقف شد و بازیکنان 
داخل زمین و روی نیمکت بایرن به ســمت تماشــاگران 
خودی رفتند تا از آن ها بخواهند بنر را پایین بیاورند. هانسی 
فلیک سرمربی بایرن که به مدت پنج سال هدایت هوفنهایم 
را به عهده داشته به نظر از همه بایرنی ها عصبانی تر بود. اما 
اتفاق عجیب تر بعد از این افتاد، جایی که بازیکنان به زمین 
برگشتند و برای مدت ۱۵دقیقه انتهایی بازی تالشی برای 
حمله به دروازه یکدیگر نکرده و با پاس کاری توپ با یکدیگر 
با هم صحبــت می کردند! طرفداران هوفنهایم به تشــویق 
بازیکنان پرداختند و دتمار هوپ نیز بــه زمین آمدند و به 
گرمی مورد دلجویی همه بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی 

بایرنی ها قرار گرفت.

این جو علیه دتمار هوپ به خاطر چیست؟ 
هوپ میلیاردر و سرمایه دار حوزه نرم افزار است که مالکیت تیم 
شهر محل تولد خود را بدست گرفت و با سرمایه گذاری کالن، 
آن ها را از دســته پنجم فوتبال آلمان به مدت ۱٠ سال است 
که به دسته اول برگردانده و حتی سبب شد تیم محبوبش به 
لیگ قهرمانان اروپا برسد. بسیاری از هواداران فوتبال آلمان 
به همین شیوه سرمایه گذاری هوپ اعتراض دارند و معتقدند 
که او در حال کشتن سنت فوتبال آلمان است. نخستین گروه 
اعتراضی، طرفداران دورتموند بودند که به راهپیمایی بر ضد 

هوپ پرداختند و البته ۱٠ روز پیش جریمه شده و از حضور 
در دو فصل آینده در استادیوم هوفنهایم منع شده اند. و حاال 
هواداران فوتبال آلمان به شیوه های متقابل در حال زدن ضربه 
متقابل به فدراسیون فوتبال این کشور هســتند. فریتز ِکلِر 
رئیس اتحادیه فوتبال آلمان این اتفاق را فاجعه لقب داده و در 
مصاحبه خود با شبکه ZDF گفت: »ما به پایین ترین درجه 
اخالقی خود رسیدیم. این گونه دیگر نمی توانیم ادامه دهیم«. 
مکس ابرل مدیر ورزشی باشــگاه مونشن گالدباخ نیز در این 
رابطه تأکید کرد: هواداران حق دارند که اعتراض خود را بیان 

کنند اما شیوه این اعتراض را مورد قبول واقع ندانست. خوِد 
هوپ نیز در مورد اعتراضات قبلی که هواداران دورتموند علیه 
او داشتند معتقد بود: »من صحبت بیشتری در این خصوص 
نمی توانم داشته باشــم. من واقعاً دلیلی نمی بینم بخواهم با 
افرادی که هیچ ضرری به آن ها نرسانده ام و سال ها مرا مورد 

توهین قرار داده اند  تقابلی داشته باشم«.

چرا علیه نژادپرستی چنین جوی نیست؟
نکتــه جالب توجــه دربــاره شــعار دادن تماشــاگران در 
اســتادیوم های آلمان این اســت که در گذشــته مثاًل وقتی 
تماشــاگران  بدترین توهین های نژادپرســتانه را به مدافع 
هرتابرلین یعنی جــوردن توراناریگا انجــام دادند، داور فقط 
یک کارت زرد به او به خاطر واکنش تندش نشــان داد. هیچ 
بازی متوقف نشــد و هیچ وقت بازیکنــان تصمیم به حمایت 
همه جانبــه از او نگرفتند. با اینکه لفظ به کار برده شــده در 
بنر هواداران بایرن بد بود اما آن ها در بســیاری از مواقع این 
شعارها را حتی به صورت نوشــتاری برای بازیکنان و مربیان 
تیم های حریف به کار می برند و کســی با آن ها درگیر نشده 
است. اســتفاده از واژه حرامزاده در همه تظاهرات علیه هوپ 
بین همه هواداران مشترک بوده است. آن ها این واژه را بدون 
استفاده مستقیم از نام هوپ به کار می برند و باید گفت این کار 
بیشتر از آنکه به خاطر مشکل شخصی با هوپ باشد به خاطر 
این است که به خاطر جریمه ها احساس کرده اند که توانایی 
اعتراض آزاد گرفته شده است و به همین دلیل واکنش آن ها 
نیز تندتر شده است. با همه این ها باید فراموش نکنیم که این 
هرج و مــرج پیرامون توهین به یک مدیــر میلیاردر طبیعی 
نیست. باید واکنش ها نسبت به شعارهای توهین آمیز و تبعیض 
آمیز برای همگان یکسان باشــد. چرا چنین بازخورد سختی 
از طرف همه مســئوالن و رســانه ها زمانی نیست که به یک 
بازیکن سیاهپوست توهین می شود؟ اکنون توراناریگا مدافع 

سیاهپوست هرتابرلین چه فکری با خود می کند؟

توییتر باشگاه واتفورد به حرکت ارزشمند دروازه بان 
خود واکنش نشان داد. بن فاستر که سابقه دروازه 
بانی در تیم ملی را نیز دارد، مدت ها قبل در دیدار 
بازیکنان تیم از کودکان بیمار، به یکی از آن ها که 
هوادار لیورپول بود قول داد که در بازی خانگی مقابل 
قرمزها با او به زمین خواهد آمد. فاستر به قول خود 
عمل کرد و در بازی هفته گذشــته تیمش این کار 
پسندیده را انجام داد تا برای این کودک خردسال 

بمبی از روحیه در مبارزه با بیماری اش باشد.

ستاره جوان منچســتریونایتد در پستی اینستاگرامی،  
روی جلد یکی از مشهورترین نشریات ورزشی جهان خبر 
داد. مارکوس رشفورد که این فصل برای شیاطین سرخ 
فوق العاده کار می کرد و حتی یکی از نامزدهای کســب 
آقای گلی لیگ برتر نیز بود، اکنون به دلیل مصدومیت از 
ناحیه کمر از میادین به دور است، اما نشریه فورفورتو در 
مصاحبه ای اختصاصی به سراغ او رفته و جلد خود را به وی 
اختصاص داده است. شماره ای که به گفته رشفورد امروز 

منتشر خواهد شد.

مارکوس رشفوردباشگاه واتفورد
هافبک سختکوش تیم لسترسیتی پســتی بامزه را در 
اینستاگرامش منتشر کرد. ویلفرد اِندیدی که یکی از عوامل 
اصلی موفقیت روباه ها در این فصل از رقابت ها بوده است، به 
دلیل مصدومیت از میادین دور است، و در حاشیه تمرینات 
با جیمی واردی ستاره تیم مشغول تمرین مشت زنی است. 
واردی در خالل این تمرین در یک شیطنت ضربه ای محکم 
به اندیدی وارد می کند که سبب نقش زمین شدن او می شود. 
این هافبک نیجریه ای اما در پست اینستاگرامی اش قول داد 

که قوی تر به میادین باز خواهد گشت!

مدافع ملی پوش کشورمان که هم اکنون در تیم العربی 
در لیگ ســتارگان قطر بازی می کند، به سهم خود به 
قدردانی از تالش پرسنل پزشکی کشورمان در مقابله با 
شیوع ویروس کرونا پرداخت. مرتضی پور علی گنجی در 
استوری اینستاگرامی خود با انتشار عکسی از پرسنل 
پزشکی یک بیمارستان که برای مقابله با کرونا تجهیز 
شده اند برای آن ها نوشته اســت: »همه پرستاران و 
دکترهای عزیز جای شــما در قلب من است. بابت همه 

فداکاری هایتان از شما تشکر می کنم«.

مرتضی پورعلی گنجیویلفرد اِندیدی

ضد  حمله

موافقت گل محمدی با حضور باقری در تیم ملی
ورزش: فدراسیون فوتبال و دراگان اسکوچیچ در تماس با کریم باقری 

رسماً خواهان حضور او در کادر فنی تیم ملی شده اند.
مربی پرسپولیس ضمن پاسخ مثبت به این پیشنهاد خواستار حضور اردو 
به اردو در تیم ملی شده است تا بتواند به کارش در پرسپولیس ادامه دهد 

که این مسئله مورد موافقت اسکوچیچ قرار گرفته است.
باقری در صحبت با یحیی گل محمدی نیز او را در جریان این مسئله قرار 
داده و سرمربی پرسپولیس هم موافقت خود را با حضور دستیارش در 

اردوهای تیم ملی اعالم کرده است.

بازی های تیم ملی به تابستان سال آینده 
موکول شد

ورزش: گفته می شود کنفدراسیون فوتبال آسیا چهار مسابقه تیم ملی 
ایران در انتخابی جام جهانی و جام ملت های آســیا را با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در منطقه آســیا به تابستان و پاییز ســال آینده منتقل 

کرده است.

تمرین پرسپولیسی ها در فضای بسته
ورزش: بازیکنان تیم پرسپولیس در ســالن بدنسازی تمرین کردند و 
این چنین خود را آماده نگه می دارند. این ســالن که در دوران برانکو 
ایوانکوویچ در اختیار مارکو بود و او در آن تمرینات سخت بدنسازی را 
برای بازیکنان پرسپولیس برنامه ریزی می کرد حاال در کنترل کادرفنی 
جدید سرخپوشان است. در روزهای تعطیلی لیگ برتر حاال تمرینات 
بیشتری در این سالن انجام می شود و یحیی گل محمدی قصد دارد تا 

بازیکنان خود را آماده نگه دارد.

تمرینات استقالل همچنان ادامه دارد
ورزش: با تصمیم سازمان لیگ بازی های هفته بیست و دوم لیگ برتر 
به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار نخواهد شد و بنابراین بازی استقالل 
برابر سایپا به زمان دیگری موکول شده است. با این حال فرهاد مجیدی 
تمرین استقالل را تعطیل نکرده است و آبی ها همچنان تمرینات خود 
را ادامه می دهند تا بدن بازیکنان این تیم افت نکند. البته در صورتی که 
بازی های هفته های بعد نیز لغو شوند احتماالً مجیدی تمرینات تیمش را 
چند روزی تعطیل خواهد کرد تا بتواند سالمتی بازیکنانش را حفظ کند.

کنترل از راه دور؛ ترفند تارتار برای فرار از کرونا
ورزش: کادرفنی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با ارائه برنامه تمرینی 
به بازیکنان از آن ها خواسته است تا در شهرهایشان این تمرینات را انجام 
بدهند. با تصمیم کادرفنی تیم فوتبال نفت مسجدســلیمان تمرینات 
گروهی این تیم تعطیل شده و به بازیکنان برنامه تمرینی داده شده تا 
در شهرهای خود و در فضای مناسب و بهداشتی به انجام این تمرین ها 

بپردازند تا وضعیت بدنی خود را این گونه در حالت مطلوب نگه دارند.

ادامه دردسرهای فتح اهلل زاده پس از بازگشت
بدهی 1.5 میلیاردی استقالل به کمیته وضعیت

ورزش: سرپرست جدید باشگاه استقالل باید در روزهای آینده بدهی 
۱.۵ میلیاردی بــه کمیته وضعیت را هم پرداخت کنــد. از آنجایی که 
اســتقاللی ها در نقل و انتقاالت نیم فصل باید کارت بازی و مربیگری 
نفرات جدید خود و همچنین کادر فنــی این تیم را دریافت می کردند 
به کمیته وضعیت تعهد دادند بدهی ۱.۵ میلیارد تومانی بابت شکایت 
نفراتی چون فرزاد حاتمی، محمد مهدی نظری، جواد نکونام، تعدادی از 
مربیان تیم های پایه که از این باشگاه جدا شده اند و ... را تا ۴۵ روز پس 
از تاریخ ۲۲ بهمن پرداخت کنند. در واقع باشگاه استقالل متعهد شده 
تا تاریخ 7 اسفند که حدود یک هفته از آن تاریخ گذشته مطالبات این 
بازیکن را تسویه کند و گزارش آن را در اختیار کمیته وضعیت قرار بدهد 

اما این اتفاق تا امروز رخ نداده است.

دوری چند هفته ای خلعتبری از میادین
ورزش: مهاجم تیم فوتبال شــهرخودرو به دلیل مصدومیت از ناحیه 
همســترینگ حدود یک مــاه از میادین دور خواهد بــود. محمدرضا 
خلعتبری قبل از دیدار تیمش با پرســپولیس مصدوم شــد و پس از 
عکسبرداری مشخص شــود این بازیکن حدود یک ماه از میادین دور 
خواهد بود. وی در این مدت به درمان خود خواهد پرداخت و سپس در 
کار گروهی تیمش شرکت خواهد کرد. تمرینات تیم فوتبال شهرخودرو 
پس از لغو مسابقات هفته بیست و دوم تعطیل است و احتماالً شاگردان 
سرآســیایی از امروز تمرینات خود را از ســر می گیرند تا تکلیف ادامه 

مسابقات روشن شود.

سردار آزمون آماده بازی در چچن شد
ورزش: سرویس رسانه ای باشگاه زنیت ســن پترزبورگ آخرین شرایط 
جسمانی سردار آزمون را تشریح کرد. سرویس رسانه ای باشگاه زنیت درباره 
آخرین شرایط سردار آزمون پیش از بازی هفته بیست ویکم لیگ برتر روسیه 
برابر تیم احمد گروژنی در جمهوری چچن اعالم کرد: سردار آزمون هم اکنون 
بدون هیچ محدودیتی در تمرین های گروهی زنیت شرکت می کند. او سالمت 
و آماده بازی است. سردار آزمون به خاطر بیماری در بازی نخست نیم فصل دوم 
لیگ برتر روسیه برابر تیم لوکوموتیو مسکو نیمکت نشین شد و از دقیقه 7٠ 

توانست بازی را شروع کند.

کی روش در تمرینات سپاهان
ورزش: مهاجم مصدوم تیم فوتبال سپاهان به تمرینات گروهی تیمش 
بازگشته است. مصدومیت کی روش استنلی مهاجم تیم فوتبال سپاهان 
به پایان رســیده و این بازیکن در تمرینات تیمش حاضر شد و در کنار 
سیار بازیکنان به تمرین گروهی پرداخت. کی روش از لحاظ بدنی آماده 
بازی شده و در صورت برگزاری مسابقات لیگ مشکلی برای همراهی 

تیمش ندارد.

 پرسپولیسی ها به دنبال 
توافق با دروازه بان برزیلی 

ورزش: نیلســون کوریا جونیور، دروازه بان برزیلی سابق تیم فوتبال 
پرسپولیس تهران که به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش از این باشگاه به 
فیفا شکایت کرده، حاال درصدد گرفتن پول خود است تا با سرخ ها تسویه 
حساب کند. مدیران باشگاه پرســپولیس نیز به دنبال کسب رضایت و 
توافق با دروازه بان سابق خود هستند تا با مبلغی کمتر نیلسون را راضی 
کنند. بدهی نیلسون از پنج سال قبل حدود یک میلیارد تومان است که 
این بازیکن بیان کرده حاضر است نیمی از آن را ببخشد و پرسپولیسی ها 

تنها باید به این بازیکن ۵٠٠ تا ۶٠٠ میلیون تومان پول بدهند.

منهای فوتبال

جام حذفی انگلیس
شفیلدونزدی-منچسترسیتی

              چهارشنبه 14 اسفند-  23:15 زنده از شبکه ورزش

نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا
یوونتوس-آثمیالن

چهارشنبه 14 اسفند-  23:15 زنده از شبکه سه 

ورزش در سیما

ژاپن مجوز داد
تعویق بازی های المپیک تا پایان سال 2۰2۰

ورزش: با توجه به شیوع ویروس کرونا، توکیو در ارتباط با کمیته بین المللی 
المپیک )IOC( این اجازه را داد تا پایان سال جاری بازی های المپیک ۲٠۲٠ 
به تعویق بیفتد. سیکو هاشیموتو وزیر المپیک ژاپن در این باره اظهار کرد: این 
قرارداد خواستار برگزاری بازی ها در سال ۲٠۲٠ است که معنای آن می تواند 

اجازه برای تعویق بازی ها باشد.
طبق توافق نامه میزبانی، حق لغو میزبانی برعهده IOC است. توماس باخ رئیس 
کمیته بین المللی المپیک هفته گذشته در مصاحبه ای اعالم کرده بود با وجود 
شیوع ویروس، بازی ها طبق برنامه برگزار می شود. هاشیموتو اعالم کرد: دولت 
و توکیو متعهد به برگزاری بازی ها در تاریخ ۲۴ جوالی هستند. وی خاطرنشان 
کرد: ما تمام تالش خود را می کنیم تا مطمئن شویم بازی ها طبق برنامه برگزار 

می شود. هرگونه توقف در برگزاری بازی ها هزینه بر است.

سایپا قهرمان لیگ برتر والیبال بانوان شد
ورزش: در پی شیوع ویروس کرونا، مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان لغو شد. در 
ادامه فدراسیون والیبال تصمیم گرفت که پرونده این مسابقات را ببندد و رده بندی 
تیم ها را اعالم کند. در نتیجه تیم سایپا به عنوان قهرمان لیگ برتر انتخاب شد. 
تیم های ذوب آهن، باریج اسانس کاشان، پیکان تهران، شورا و شهرداری قزوین، 
اکسون تهران، ستارگان فارس، افق قم و اطلس تهران هم در جایگاه دوم تا نهم 

قرار گرفتند. 

سقوط فدرر در سایه حکمرانی جوکوویچ 
ورزش: نواک جوکوویچ پس از قهرمانی در رقابت های قهرمانی تنیس دبی 
برای یک هفته دیگر صدرنشینی اش را در رنکینگ ATP حفظ کرد. تنیسور 
صربستانی فاصله اش را با رافائل نادال به ۳7٠ امتیاز افزایش داد. این در حالی بود 

که نادال هم قهرمان تنیس آکاپلوکو شد. 
با ۵٠٠ امتیازی که مرد شماره یک جهان کسب کرد امتیازهایش از مرز ۱٠ 
هزار گذشت و هزار و ۲۲٠ امتیازی شــد. نادال با ۹هزار و ۸۵٠ امتیاز در رتبه 

دوم قرار دارد. 

جودو در آستانه تصمیم بزرگ
CAS ترس »ویزر« و لشکرکشی به دادگاه

مهر: جلسه دادگاه حکمیت ورزش برای رسیدگی به پرونده شکایت فدراسیون 
جودو ایران در خصوص تعلیق از سوی فدراسیون جهانی، ۲٠ فروردین ماه در 
سوئیس برگزار خواهد شد. پرونده ای که به نظر می رسد با توجه به اظهار نظر 

چندماه قبل »توماس باخ« نتیجه آن به سرنوشت ورزش کشور بستگی دارد.
از سوی دیگر فدراسیون جهانی جودو و شخص »ماریوس ویزر« از این شکایت 
سخت به هراس افتاده و فهرستی ۱۵ نفره از شــاهدان را برای پیروزی در این 
پرونده آماده و به دادگاه معرفی کرده اســت. در بین اسامی فوق نیز نام سعید 
مالیی، محمد منصوری و وحید سرلک به عنوان سه ایرانی هم دیده می شود که 
قرار است برای شهادت علیه جودو ایران و حمایت از ادعاهای کذب فدراسیون 

جهانی در دادگاه حاضر شوند.
در این سوی دادگاه نیز نمایندگان ایران حضور خواهند داشت، دکتر رضا صالحی 
امیری رئیس کمیته ملی المپیک، دکتر نصراهلل سجادی رئیس کاروان المپیک 
، محمدرضا داورزنی معاون وقت وزارت ورزش، مجید زارعیان سرمربی تیم ملی 
جودو، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون به همراه دکتر امیر ساعد وکیل و 

دستیار وی تیم هفت نفره ایران هستند که به دادگاه cas معرفی شدند. 

تمرینات مجازی فرنگی کاران 
ورزش: تعطیلی اردوهای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی به دلیل پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا و همچنین لغو رقابت های گزینشی المپیک در قاره آسیا که 
قرار بود در قرقیزستان برگزار شود تمامی برنامه های متولیان کشتی را تغییر داد. 
در همین راستا، با توجه به تعطیلی اردوهای آماده سازی، حسام الدین جعفری 
سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی در تشریح برنامه های تمرینی ملی پوشان 
گفت: بهروز حضرتی پور و حبیب اهلل اخالقی به عنوان مربیان کادر فنی، گروهی 
را تشکیل دادند تا از طریق فضای مجازی بتوانیم از آخرین وضعیت فرنگی کاران 
مطلع باشیم. این مربیان به طور روزانه برنامه های ویژه برای هر کدام از فرنگی 

کاران را برای آن ها ارسال می کنند و مدام با آن ها در ارتباط هستند. 

رحمان، جایگزینی در انتخابات فدراسیون 
جانبازان ندارد

ورزش: مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن هفته آینده 
برگزار می شود. سیامند رحمان یکی از اعضای این مجمع به عنوان نماینده 
ورزشکاران بود این در حالی است که وی شامگاه یکشنبه بر اثر ایست قلبی دار 

فانی را وداع گفت.
در همین رابطه حمید علی صمیمی سرپرست فدراسیون جانبازان و معلوالن 
اعالم کرد: هیچ برنامه ای برای معرفی فردی به عنوان جایگزین مرحوم سیامند 

رحمان ندارد.

پیام در آسیا؟ حذف شده ای که مدعی شد!
فارس: در جلسه مدیران عامل باشگاه ها و رئیس فدراسیون والیبال تصمیم 
گرفته شد بازی های این فصل از رقابت های لیگ برتر تعطیل شود و هیچ تیمی 

از لیگ برتر به دسته پایین تر سقوط نکند.
همچنین تیم های اول تا سوم سال ۹7 کاندیدای حضور در جام باشگاه های آسیا 
شدند؛ به این ترتیب که اولویت اول با شهرداری ورامین و سایپا، قهرمان و نایب 
قهرمان سال گذشته است و در صورتی که این دو تیم نتوانند رضایت شاکیان 
خارجی خود را جلب کنند، تیم های پیام و کاله که درفصل ۹7 به مقام مشترک 
سومی رسیدند می توانند برای حضور در جام باشگاه های آسیا اعالم حضور کنند.

علی شیخ االسالمی، مدیرعامل باشگاه پیام با تأیید این خبر گفت: اگر شرایط 
فراهم شود به این موضوع فکر خواهیم کرد چراکه این افتخار بزرگی برای والیبال 
خراسان است. تیم پیام همان تیمی اســت که در آخرین خبرها قبل از اعالم 

تعطیلی لیگ اعالم شد که از جدول رده  بندی کنار گذاشته شده است. 

دیاباته در گفت و گو با قدس:

شاید به بازی هفته بعد برسم!
داستان اعتراضات تماشاگران به دتمار هوپ مالک سرمایه دار هوفنهایم چیست؟

هرج و مرج در بوندس لیگا
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ادب  و هنر

هنرهای تجسمی

»کرونا« و تولد گونه ای دیگر از شعر 
با شــیوع یافتن بیماری کرونــا یا نگرانی های آن در ســطح جامعه، 
شــعرهای کرونایی هم رواج یافته اســت. در مجموع این نوع شعرها 
را در دو دســته می توانیم جای دهیم؛ یکی شعرهایی عاشقانه که در 
آن ها با این بیماری و اشکال سرایت آن مضمون سازی شده و دیگری 
شــعرهای طنز اجتماعی که در آن ها شاعران به این بهانه به مسائل 
مملکت و انتقاد از مســئوالن پرداخته اند. از نمونه های عاشقانه، این 

رباعی از سعید بیابانکی است:
دستان پر از محبتت ما را کشت
آغوش پر از حرارتت ما را کشت
این ها به کنار، چشم بادامی من!
تست کرونای مثبتت ما را کشت

از نمونه های انتقادی، این رباعی از شروین سلیمانی است:
ای کاش نجاتمان ز بُن بست دهد

بر هر که، همان که الیقش هست دهد
ای کاش که با یکایِک مسئولین
َمرِد کرونا گرفته ای دست دهد

ولی تصور من این است که ســاحت شعر باید قدری کلی تر و فراتر 
از این ها باشــد، چنان که ســاحت دین و اعتقادات هم چنین است. 
اکنــون می بینیم رویکــرد بعضی از دینداران ما بــه کرونا، از منظر 
شفابخشی اماکن زیارتی است، در حالی که ما جنبه های بسیار مهم 
دیگری از این بیماری و هر بیماری دیگری داریم که شعر و دین به 
واقع باید وارد آن ساحات شوند، از جمله ساحت اخالقی و تأمل آمیز 

قضیه.
دیروز یادداشــت خوبی از شاعر گرامی محمدمهدی سیار دیدم. وی 
به این اشاره کرده بود که اکنون و در حالی که ما از فضاهای عمومِی 
مذهبــی کناره گرفته ایــم، می توانیم در این تأمــل کنیم  در غیاب 
بلندگو، مداح ، مســجد و حرم، چگونــه می توانیم این معنویت را در 

خودمان زنده نگه داریم. یعنی تجربه نوعی معنویت بدون ابزار.
در مورد شــعر هم می تواند رویکرد شــاعران یک رویکرد معنوی و 
اخالقی باشــد. »مرگ« ســایه ای اســت که همواره آدمی را تعقیب 
می کند و در این زمان  ها انســان بیشتر به این سایه نزدیک می شود. 
گاه از آن می ترســد و گاه با آن رفیق می شــود. این می تواند موضوع 
شــعر ما باشــد. »امید« چیزی که به انســان انــرژی مقابله با همه 
دشــواری ها را می دهد، خود می تواند به وسیله شعر ترسیم شود. ما 
در ایــن ایام به »همدردی« نیاز داریم. دیدیم کســانی را که در این 
ایام ماسک احتکار کردند و کســانی را که ماسک رایگان به دیگران 
هدیه کردند. اینجاست که شعر می تواند به کمک آید و روحیه تعاون 

و همدردی انسان ها را تقویت کند. 
بسیاری از شــاعران در این ایام از جلسات شعر فاصله گرفته اند. این 
خودش می تواند زمینه ای برای مطالعه باشــد. این خلوت ها و انزواها 
را می شــود فرصتی ساخت برای خواندن کتاب های نخوانده، سرودن 

شعرهای نسروده و گفتن حرف های ناگفته. 
این ها دایره ای وسیع از مسائلی است که یک شاعر در چنین وضعیتی 
با آن روبه روست و هر یک از این ها می تواند سوژه شعری شود. انتقال 
ویروس از طریق دست دادن و بوسیدن و امثال این مسائل، ساده ترین 
رویکرد یک شــاعر به این موضوع است. شــاعران می توانند به روح 
انسان های درگیر در این وضعیت نقب بزنند؛ این روح ها را جال دهند 
و آن ها را برای هر دو مســیری که در پیش هر آدمی هست، زندگی 

و مرگ، آماده سازند.

نخستین مسابقه بین المللی کارتون  با موضوع 
»ما کرونا را شکست می دهیم« 

مهدیه قمری: وزارت بهداشــت و دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز با 
مشــارکت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، بنیاد فرهنگی روایت 
فتح، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و شبکه مجازی آی گپ، اقدام به برگزاری نخستین 
مسابقه بین المللی کارتون با موضوع »ما کرونا را شکست می دهیم« 

کرده است.
دبیراجرایی این رقابت هنــری در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: هنر 
و استفاده از رشــته های تصویری همچون کارتون می تواند پیام های 
مختلف اجتماعی به ویژه در حوزه پیشگیری، بهداشت و درمان را در 
مدت کمی به جامعه منتقل کرده و تأثیرگذاری شــگرفی در همین 

مدت کوتاه در نگرش مردم ایجاد کند.
محمدجواد زارع مهذبیه با اشاره به اینکه هنوز بیش از ۳۰ ساعت از 
اعالم فراخوان این مسابقه نگذشته بود که ۲۰ کشور جهان آثار خود 
را به دبیرخانه ارسال کردند، ادامه داد: چین، کوبا، مراکش، صربستان، 
مقدونیه، یونان، مالزی، هند و لهســتان تنها بخشی از این کشورهای 

شرکت کننده هستند.
وی بیان کرد: سیدمســعود شجاعی طباطبایی، دبیر و دکتر هدایتی، 
دبیر هنری این رخداد هنری هســتند.  هنرمنــدان تا ۱۱ فروردین 

مهلت دارند آثار خود را به دبیرخانه این مسابقه ارسال کنند. 
دبیر اجرایی نخســتین مســابقه بین المللی کارتون با بیان اینکه هر 
شرکت کننده می  تواند در هر بخش حداکثر پنج اثر ارسال کند، یادآور 
شــد: به هنرمندانی که آثارشان به فینال راه یابد کاتالوگ نمایشگاه 
اهدا می شــود. )۵۰ فینالیســت( و فایل الکترونیکی PDF کاتالوگ 

برای همه شرکت کنندگان ارائه می شود.
وی تصریح کرد: اهدای جوایز برگزیدگان ایرانی منوط به حضور آنان 
در مراســم اختتامیه است. بدیهی است پس از شکست کرونا، کمک 

هزینه سفر به برگزیدگان تعلق می گیرد.
دبیر اجرایی نخستین مسابقه بین المللی کارتون بیان کرد: در صورتی 
که این ویروس را شکســت دهیم و شــرایط کشــور به حالت اولیه 
بازگردد، مراسم اختتامیه این مسابقه ۱۵ اردیبهشت همزمان با هفته 

شیراز برگزار می شود.

جدیدترین  شیخ االسالمی   جواد  ادب وهنر/   
کتاب محمدهاشم اکبریانی، نویسنده، روزنامه نگار 
و  محقق حوزه تاریخ شفاهی ادبیات و نشر، سوژه 
جالب توجهی دارد. اکبریانی که پیش از این سابقه 
انتشار چندین جلد کتاب تاریخ شفاهی ادبیات معاصر 
شفاهی  تاریخ  سراغ  بار  این  دارد،  کارنامه  در  را 

کتاب فروشان و ناشران معاصر ایران رفته است. 
وی دفتر ســوم تاریخ شفاهی نشــر معاصر ایران با 
عنوان»کتاب فروشــی؛ گفت وگو با کتاب فروشان« 
را  توســط مؤسسه خانه کتاب منتشر و راهی بازار 
نشر کرده است. مؤسسه خانه کتاب پیش از این دفتر 
اول و دوم تاریخ شفاهی نشر معاصر ایران را با عناوین 
»ویرایش؛ گفت وگو با ویراســتاران« و »گفت وگو با 
پخش کنندگان کتاب های عمومی و دانشگاهی« را 

چاپ کرده است.
آنچه در این کتاب مورد دقت قرار گرفته، پرداختن 
به کتاب فروشــی هایی اســت که هر یک سبک و 
ســیاق خود را در عرضه کتاب در پیش گرفته اند. 
در کنار آن به حضور فضای مجــازی و تأثیر آن بر 
کتاب فروشی ها نیز اشــاره شده است. قاچاق کتاب، 
تعطیلی کتاب فروشــی ها و... نیز بخش هایی از این 

گفت وگوها را در خود جا داده است.
به همین انگیزه با اکبریانی درباره تاریخ شفاهی ادبیات 
و نشر ایران، نقدهایی که به آثار او می شود و نگاهش 

به تاریخ شفاهی صحبت کرده ایم که می خوانید.
 

در حوزه  فعالیــت شــما  بیشــترین   
تاریخ شفاهی بوده است. این عالقه از چه زمانی 

و چگونه شکل گرفته است؟
این عالقه برمی گردد به زمانی که من در اواخر دهه 
7۰ مسئول صفحه ادبیات روزنامه همشهری بودم 
و وقتی برای نوشــتن مقاالت و یادداشت ها دنبال 
منابع دسته اول بودم، اما پیدا نمی کردم. همان زمان 
احساس کردم در این زمینه خألهای زیادی وجود 
دارد و الزم است منابعی به وجود بیاید. به نظرم آمد 
بهترین منابع و سند گفته های کسانی است که در 
یک حوزه فعال بوده اند، مثل کسانی که در ادبیات 
فضایــی را تغییر داده اند و یا اثرگذاری داشــته اند. 
بنابراین سراغ این افراد رفتم تا نمایی از فضای ادبیات 
در دهه های ۳۰ و 4۰ تا ۵۰ و حتی 6۰ را برایم بازگو 
کنند و من آن را در اختیار جامعه قرار دهم تا همه 

بتوانند از آن به عنوان منبع استفاده کنند.
 

 به سراغ کتاب»کتاب فروشی« که تاریخ 
شــفاهی کتاب فروشان و ناشــران ایران 
است برویم. چرا ســراغ این سوژه، یعنی 

کتاب فروش ها رفته اید؟
من پس از اینکــه در حوزه ادبیات کاری که باید و 
می توانستم انجام بدهم را با تمام موانعی که داشت 
انجام دادم، ســراغ نشر رفتم. دلیل این انتخاب هم 
این بــود که ما در ایران شــناخت کمی از صنعت 
نشــر داریم. در جامعه ما نشر را فقط به ناشر  و نه  
کتابفروش می شناسند. برای همین تصمیم گرفتم 
نشر را به عنوان چرخه ای ببینم که عوامل مختلفی 
در آن حضــور دارند و بــرای تولید کاالی فرهنگی  
کتاب، عناصر زیادی دخیل هســتند؛ مثل صحاف، 
ویراســتار، مؤلف، حروفچین و غیــره. بنابراین کار 
تاریخ شفاهی صنعت نشر را شروع کردم، به این دلیل 
که معتقدم خیلی از اطالعاتی که اکنون در دست ما 
و در ذهن بسیاری از پیشکسوتان حوزه نشر است، 
پس از مدتی از بین خواهند رفت. با این دغدغه کار 

را شــروع کردم و در قدم اول هم سراغ ویراستاران 
رفتم. دفتر اول این مجموعه به ویراستاران اختصاص 
دارد که با آقای سمیعی، سعادت، خرمشاهی، خانم 
گرگیــن و افراد دیگری گفت وگــو کردم که در آن 
تاریخ  ویراستاری در ایران عصر جدید و ویراستاری 
مدرن را بررســی کرده ایم. پس از کتاب ویراستاران 
بود که به ســراغ کتاب فروش ها رفتــم. در مراحل 
بعدی هم ســراغ حروفچین ها رفتم، یعنی کسانی 
که در حقوق نشر و حوزه چاپ کتاب فعال هستند. 

 مبنای انتخاب افراد برای این کتاب چه بود؟
وقتــی کتاب فروشــی ها را مطالعــه می کنیــم، 
می بینیم جریان های مختلف و اشکال مختلفی از 
کتاب فروشــی در ایران وجود دارد. مثاًل یک عده 
کاماًل مدرن هســتند، با تکنولوژی جلو آمده اند 
و برای کتاب فروشــی از فضای مجازی و اینترنت 
استفاده می کنند. بعضی هم کاماًل سنتی هستند 
و در ایــن روزگار حتی از کامپیوتر هم اســتفاده 
نمی کنند. یعنی ذهنشان منبعی است که می تواند 
بگوید در فالن قفســه فالن کتــاب را دارم یا از 
فالن کتاب چند نســخه دارم. در فرایند نوشتن 
این کتاب، ســراغ هر دو قشر رفتم. چون یکی از 
معیارهای اصلی من پیشکســوتان این حرفه بود؛ 
یعنی کسانی که کتاب فروشی ما در تاریخ معاصر 
مدیون آن هاست. کسانی مثل آقای مستوفی که 
من به سراغشان رفتم و گفت وگو کردیم و همین 
چند روز پیش هم متأسفانه به رحمت خدا رفتند. 
مثاًل آقای مستوفی کتاب فروشی بودند که دغدغه 
کتاب های خطی و نسخ خطی ایران در کشورهای 
خارجی به خصوص هند را داشــتند و با اشراف و 
ارتباطی که داشتند توانستند نسخه های زیادی از 
هند به ایران بیاورند. بنابراین در این کتاب مبنای 
من این بوده که نخست با محوریت پیشکسوتان 
اثرگذار، تاریخ کتاب فروشــی عصر جدید را بیان 
کنم و دوم به ســراغ افرادی بروم که با شکل های 
مختلف مشغول کتاب فروشی هستند. مثل بعضی 
جوان ترها که هنوز با همان سبک و سیاق سنتی 

و قدیمی در حال کتاب فروشی هستند.

 

 در کتاب های تاریخ شــفاهی یک مسئله 
مهم، انتقال تجربه است. فکر می کنید کتاب 
کتاب فروشی و تاریخ شفاهی های صنعت نشر 
تا چه اندازه می تواند برای نشر امروزمان مفید 

و کارآمد باشد؟
از چند زاویه می توان به کار تاریخ شفاهی نگاه کرد. 
یکی انتقال تجربه است، یعنی کسانی که می خواهند 
در شغل کتاب فروشی فعال شوند می توانند تجربه 
گذشتگان را ببینند  و درس آموزی کنند. اما برای من 
هدف اصلی این بود تا منبع کامالً موثقی در اختیار 
پژوهشگرانی قرار بدهم که در آینده می خواهند در 
مورد کتاب فروشــی های امروز ایران تحقیق کنند. 
یعنی ممکن است این تاریخ شفاهی برای جوانی که 
می خواهد یک کتاب فروشی امروزی و مدرن داشته 
باشد، چندان کارآمد نباشد، اما برای پژوهشگری که 
مثالً ۱۰۰ سال آینده قصد مطالعه کتاب فروشی های 

امروز را دارد، کامالً کارآمد است.

قبلی  کتاب های  بــه  منتقدان  بعضی   
شما در حوزه تاریخ شفاهی نقدهای جدی 
داشتند. آن ها معتقد بودند شما با تعدادی 
پرسش مشخص به سراغ افرادی رفته اید 
که هر کدام روحیه، شخصیت، تجربه ها و 
اندوخته های مختلفی داشــتند. به همین 
دلیل همه کتاب ها شــبیه هم هستند و 
یک سیر مشــخص را طی می کنند. یکی 
از نقدها هم این بود که شــما هیچ وقت با 
راوی دچار چالش نمی شوید، نظرتان راجع 

به این نقدها چیست؟ 

درباره اینکه گفته شده کتاب ها چالشی نشده اند و 
با آن چیزی کــه راوی گزارش کرده، برخورد فعال 
نشــده، باید بگویم تاریخ شــفاهی نگاه چالشی به 
مباحث ندارد بلکه باید از زبان یک فرد درباره موضوع 
یــا برهه ای از تاریخ گزارش بدهد. اگر من به عنوان 
پرسشگر بخواهم در مورد صحت اطالعاتی که راوی 
ارائه می کند وارد چالش شوم، بخش اعظمی از کتاب 
به چالش تبدیل می شود. البته ممکن است گزارش 
ارائه شــده به زعم بعضی غلط باشد. در این صورت 
کســی که می گوید این گزارش غلط است در جای 
دیگری جوابــش را می دهد. من فکر می کنم اگر با 
گفت وگوکننده چالش کنم، ممکن اســت کســی 
که گزارش می دهد از حرفش عقب نشــینی کند و 
بگوید حرف شــما درست است و من اشتباه کردم. 
به این توجه کنیم که ممکن است از یک واقعه ده ها 
گزارش وجود داشته باشد که همه هم ادعا می کنند 
گزارش آن ها درست است. به همین دلیل معتقدم 
گفت وگوکننــده اصالً نباید دنبال  تأیید حرف های 
راوی باشد. در دنیا هم همین نگاه به تاریخ شفاهی 
وجود دارد یعنی گفت وگوکننده صرفاً گزارش نویس 

آن گزارشی است که راوی ارائه می دهد. 

 اگر در حین گفت وگویی مطمئن بودید راوی 
درباره یک اتفاق مسلم تاریخی گزارش اشتباه 
یا مغایر با واقعیت بیان می کند،  این اشتباه را با 

او مطرح نمی کنید؟
مــن مطرح نمی کنم، چون قرار نیســت آن کتاب 
تحلیلی یا تحقیقی باشد، تاریخ شفاهی یعنی گزارش 
حرفی که راوی بیان می کند. من نمی دانم چه کسی 
گفته باید در کتاب تاریخ شفاهی چالش وجود داشته 
باشــد. تاریخ شــفاهی یعنی گفتن، آوردن و ضبط 
ســخنان و گزارش فردی که روبه روی شما نشسته 

است.
 

 اگر یک راوی به علت کهولت ســن و یا 
فاصله زمانی با واقعه دچار اشتباه شود و حتی 
خودش هم این مسئله را قبول داشته باشد، 
چه اشــکالی دارد به او گفته شود؟ این اتفاق 

اعتبار کتاب تاریخ شفاهی را بیشتر می کند. 
به سندیت آن کتاب اضافه نمی کند. از کجا می دانید 
آن شــخص بعداً نظرش در مورد گزارشی که ارائه 
داده، تغییر نمی کند و نمی گوید من اشتباه کردم. اگر 
چنین چیزی وجود داشته باشد، راوی بعداً می تواند 
درباره آن واقعه شرح دهد  و یا در چاپ های بعدی 
کتاب، مســئله را عنوان کند. ما در مورد شــمس 
لنگرودی داشتیم که موضوعی را فراموش کرده بود 
و به چاپ دوم کتاب اضافه شــد. ولی هیچ کدام از 
کســانی که من با آن ها گفت وگو کرده ام تا به حال 

نگفته اند در فالن موضوع اشتباه کرده ام.
 

 مثالً نظر آقای محمدطلوعی این است که 
در ایران اصالً تاریخ شفاهی پدید نیامده،  نظر 

شما چیست؟
من موافق نیســتم. درباره کتاب هایی که در حوزه 
تاریخ شــفاهی ادبیات و نشــر کار کرده ایم آگاهی 
الزم وجود دارد، یعنی اگر کسی که درباره تحوالت 
ادبی دهه ۳۰ و 4۰و جریانات ادبی که در آن دهه ها 
وجود داشته ، گفت وگو و پژوهش می کند، از اتفاقات 
و جریان ها اطالع نداشــته باشد نمی تواند پرسشی 
بپرسد. اما در این بین هم ممکن است راوی موضوعی 
را  گزارش بدهد که موافق نظر گفت وگوکننده نباشد. 
اما من در اینجا هم به گفت وگوکننده حق نمی دهم 
بگوید گزارشی که شــما می دهید غلط یا درست 
است، چون آن گزارش از نظر آن فرد درست است، 
پس بگذارید گزارشی که آن فرد می گوید در تاریخ 
ثبت شود، نه گزارشی که گفت وگوکننده می خواهد.

 
 یعنی معتقدید ما باید فقط  گزارش راوی 
را منتقل کنیم تــا مخاطب در پیوند با دیگر 

گزارش ها به یک تصویر کلی برسد.
بله. چون ممکن است شما هیچ وقت نتوانید تصویر 
درستی از یک واقعه پیدا کنید، چون هر کس گزارش 

خودش را می دهد و از یک زاویه نگاه می کند.

 پیش از اینکه کار کتاب فروشی و مجموعه 
تاریخ شفاهی صنعت نشر شروع شود، تحقیق 

و پژوهشی داشتید؟
بله، تا جایی که بتوانم پرسش های دقیق و مناسبی 
بپرسم. اما با جزئیات کامل تحقیق و پژوهش نکردم، 
چون فکر می کنم این کار من نیســت، کار کسانی 
اســت که می خواهند روی این منابع کار پژوهشی 

انجام دهند. 
 

 چرا از تاریخ شــفاهی ادبیــات با وجود 
جذابیتی که دارد، از طرف ناشران، نویسنده ها 

و خوانندگان استقبال نمی شود؟
خیلی ها دوســت دارند کار کنند، اما کار آن قدر 
مشــکل اســت که هیچ کس قادر بــه انجام آن 
نیســت. شما اگر دقت کنید به جز حوزه ادبیات 
که نزدیــک ۱6-۱7 جلد تاریخ شــفاهی در آن 
چاپ شده، با قاطعیت می گویم در هیچ حوزه ای 
این همه کتاب تاریخ شــفاهی نداریم، چون کار 
خیلی ســختی اســت و ســود مادی هم در آن 
وجود ندارد. هزینه های انتشــار بعضی کتاب ها 
را خودم متقبل شــدم، البتــه از بعضی کتاب ها  
مثــل کتاب گفت وگو با لیلی گلســتان و بعضی 
کتاب های دیگر استقبال شــده است، اما دلیل 
عمــده بی توجهی بــه تاریخ شــفاهی مربوط به 

بی عالقگی مردم به کتاب خوانی است. 

برش

به  چالشی  نگاه  شفاهی  تاریخ 
مباحث ندارد، بلکه باید از زبان 
یک فرد درباره موضوع یا برهه ای 

از تاریخ گزارش بدهد

انعکاس زندگی »طلبه ها« در ادبیات داستانی 

ادبیات سوء تفاهم ها را از بین می برد
خدیجه زمانیان: نویسنده کتاب »زن آقا« نقش 
ســینما را در ورود به زندگــی طلبه ها از نقش 
ادبیات پررنگ تر می دانــد. زهرا کاردانی معتقد 
است:» اتفاقاً در سینما غیرطلبه ها به سراغ این 
ســوژه رفته اند و با این موضوع فیلم ساخته اند، 
اما زندگی طلبه ها در ادبیات داستانی با مصادیق 
بسیار کم منعکس شــده و فقط طلبه هایی که 
دســتی هم بر قلم داشــته اند اقدام به نوشتن 
داستان کرده اند و خارج از این قشر، نویسنده ای 
با این موضوع داستانی ننوشته است. اگر بخواهیم 
نمونه ای از این داســتان ها را نام ببریم به تعداد 

انگشتان دست هم نمی رسد«. 
کتاب »قصه سعید و مریم« و مجموعه داستان 
»نوزده« نوشته آرش ساالری، کتاب های »کمیک 
استریپ های شهاب« و »به نام یونس« نوشته علی 
آرمین، »برکت« نوشته ابراهیم اکبری دیزگاه و 
کتاب »وقت معلوم« نوشته مهدی کفاش، عنوان 
چند اثر داســتانی اســت که با موضوع طلبه ها 
نوشته شده اســت. کاردانی با ذکر این عناوین، 
تعداد این آثــار را در قیاس با موضوعاتی که در 
بازار کتاب وجود دارد، اندک می داند و می افزاید: 
»در حــال حاضر رمان های موجــود در بازار که 

شخصیت اول آن ها طلبه باشد، همین ها در ذهن 
من اســت. البته در حوزه روایت که کتاب خودم 
»زن آقا« و کتاب »سی و ده« نوشته سید احمد 

بطحایی قابل ذکر است«.

 زندگی اقشار مختلف 
در ادبیات مطرح شود

این نویسنده در پاسخ به 
این پرســش که چقدر 
ادبیــات  اســت  الزم 
داســتانی بــه موضوع 
طلبه ها و زندگی آن ها 
مختلــف  زوایــای  از 
بپردازد و آثار داستانی براساس زندگی این قشر 
خلق شــود، می گوید: »نه تنها طالب که زندگی 
اقشار مختلف جامعه باید در ادبیات منعکس شود. 
اگر بخواهیم در جامعه با هم تعامل داشته باشیم، 
نیاز به اطالعات از هم داریم. قاعده این اســت، 
وقتی چیزی را که نمی شناسیم و تعریف درستی 
از آن نداریم، اطالعات اشــتباهی نسبت به آن 
تولید می کنیم یا آن اطالعات اشــتباه را مطرح 
می کنیم به این مســئله ســوءتفاهم می گویند. 

اتفاقــی که این روزهــا در جامعه ما خیلی زیاد 
مطرح می شود.ســوءتفاهم موجب شکاف بین 
اقشــار جامعه می شــود. افــرادی کــه از این 
ســوءتفاهم ها متضرر می شــوند، قشر خاصی 
نیســتند، دودش به چشــم همه مردم جامعه 
می رود، چــون کم کم زندگی را برای همه مردم 
جامعه سخت می کند. بنابراین اولین راه این است 

که از مردم بخواهیم خودشان را روایت کنند و در 
مورد خودشان بنویسند و بعد ما سراغ آن ها برویم 
و خودمان تالش کنیم آن ها را بشناســیم تا به 
پرسش های ذهنی مان پاسخ دهیم. قشر طلبه هم 
جزیی از جامعه اند که نیاز به روایت شدن و روایت 
کردن دارند تا فضای جامعه فضای یک دست تری 
شود، ضمن اینکه همان طور که گفتم این موضوع 

مورد عالقه مردم هم هست«.
نویســنده »زن آقا« در پاســخ به این پرســش 
که آیا بهتر اســت طلبه ها خودشــان را روایت 
کنند یا ســایر نویســندگان به زندگی این قشر 
بپردازند، می گوید: »این مســئله ای است که در 
مورد داستان دفاع مقدس هم مطرح می شود که 
آیا باید حاضران در جنگ از جنگ بنویســند یا 
ســایرین هم می توانند حرف های خودشــان را 
بزنند. پاسخ هم مشخص است هر کسی می تواند 
روایت خودش را درباره موضوعی داشــته باشد. 
مثل روایتی که احمد محمود در »زمین سوخته« 
از جنــگ دارد. با آنکه در این کتاب مخاطب به 
نگاه مثبتی نمی رسد، اما چنان با قلم قوی نوشته 
شده و صحنه پردازی ها دقیق است که وقتی آن 
را می خوانیــم به راوی حق می دهیم، چون همه 
قرار نیســت یک نوع نگاه به یک موضوع داشته 
باشــند. در حوزه طالب هم قرار نیست همیشه 
خودشان، خودشان را روایت کنند که اگر این طور 
باشــد از واقعیت دور می شویم. همه آدم ها حق 
دارند آنچه می بینند را روایت کنند. نکته مهم این 
است که نگاه متعهدانه، بدون غرض، واقعی و بدون 

سیاه نمایی داشته باشیم«. 

زاویه دید 

گفت وگو با محمدهاشم اکبریانی به انگیزه انتشار اثر جدیدش

کتابی درباره تاریخ »کتاب فروشی«

یادداشت

محمدکاظم کاظمی/ شاعر و پژوهشگر
annotation@qudsonline.ir

تازه های نشر
عرضه »نبات و لواشک« در کتاب فروشی ها

سروش: مجموعه داســتان »نبات و لواشک« نوشته مهدی نورعلیشاهی است که با 
تصویرگری مریم اخباری از سوی انتشارات سروش برای نوجوانان منتشر شده است.این 
مجموعه شامل ۱4داستان کوتاه با عنوان های »رادیو دوموج، ماشین اصالح دستی، موز 
و آتاری، هوشنگ دیوونه، برف... برف نو، خواب ظهر تابستان، کت و شلوار و موی آلمانی، 
روزهای آخر خرداد، مینی  یاماها و یونولیت، گوســفند بزک کرده، عروسی مورچه ها، 
کاکلی، نبات و لواشک و ســرداب آب نبات ها« است.این  کتاب مجموعه ای از قصه ها، 
داســتان ها و خاطرات جدی و طنز پسر نوجوانی است که بزرگ شده و به سن جوانی 
رســیده و از خاطرات آن روزها می گوید که با آجان، مــادر، برادر و خواهر بزرگترش 
ماجراها داشــته اند. از روزهایی که خواهرش مریم سخت مریض شده و مدام با صدای 
بلند گریه می کند و خیال می کند در حال مردن اســت و با همه وداع می کند، اما در 
نهایت همه چیز به خیر می گذرد.انتشارات سروش، مجموعه داستان »نبات و لواشک« 

را در ۱۲4صفحه با شمارگان ۱۰۰نسخه و قیمت ۱4هزار تومان منتشر کرده است. 

مدرسه: رمان پلیسی - اجتماعی »هفت دقیقه به شلیک« به قلم مصطفی خرامان 
منتشر شد. رمان »هفت دقیقه به شلیک« دو روایت از دو ماجراست که همزمان با 
هم پیش می روند. اما در طول خواندن داستان با زندگی سه نفر آشنا می شوید. عماد، 
دختر خبرنگار و صاحب کیف مردانه.داستان در مورد پسری به نام عماد است. پدر 
عماد صندوقدار شرکتی بوده که به دلیل مشکالت مالی در زندان به سر می برد. عماد 
به خاطر مشکالت مالی می خواهد به مادرش کمک کند تا بتواند زندگی اش را سر و 
سامان دهد. از آن  جایی که مادر نمی تواند او را از این کار منصرف کند، سبزه می کارد 
تا شب عید پسر آن ها را بفروشد. در یکی از روزها کیف پول مردانه ای روی بساط پسر 
سبزه فروش جا می ماند و همین ماجرا پای پلیس را وسط می کشد. دختر خبرنگاری 

هم که آمده برای روزنامه شان گزارش تهیه کند، وارد ماجرا می شود. 
»هفت دقیقه به شــلیک« با ۱۰ فصل در ۱6۰صفحه  از سوی انتشارات مدرسه در 

دسترس مخاطبان قرار گرفته است. 

کتابی از خرامان برای عالقه مندان به داستان پلیسی
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