
این لبخندهای حقیقی

محسن ذوالفقاری/ چالش لبخند در فضای مجازی، البد هزار جور واکنش 
مثبت و منفی را به دنبال داشت، اما برای من و خیلی ها، بهانه ای شد تا این 
بار با دقت در چهره های خندان و بشاش شهدا سیر و سیاحت کنیم و بیشتر 
بیندیشــیم. بعدش هم یادمان بیاید که انگار آیه: »فرحین بما آتاهم اهلل من 
فضله و یستبشــرون بالذین لهم یلحقوا بهم مــن خلفهم ااَّل خوف علیهم و 
الهم یحزنون« اســتنادی قرآنی برای همین چالش لبخند است. به ترجمه 
آیه دقت کنید: »آنان به خاطر آنچه خداوند از فضلش به آن ها داده، شادمانند 
و به کسانی که به دنبال ایشــانند، ولی هنوز به آن ها ملحق نشده اند، مژده 
می دهند که نه ترسی بر آن هاست و نه غمی خواهند داشت«. خالصه شاید 
برای نخســتین بار یک کمپین مجازی سبب شد بعد دقت در آیات قرآن و 

خواندن تفسیرش این طور نتیجه بگیرم که: 
1- شادی شهدا به خاطر الطاف الهی است، نه عملکرد خودشان. 

٢- شــهدا از همرزمان خود دل نمی کنند و آینده خوب را به آن ها بشــارت 
می دهند. 

3- کامیابی شهدا، همیشگی است و هرگز غم از دست دادن نعمتی را ندارند. 
در ضمن یاد صحبت های رهبر انقالب در جمع خانواده شــهدا افتادم که: »... 
قضیه این جوری اســت؛ این کالم خدا است، مژده ی خدا است که می گوید 
این ها زنده اند، پیش خدایند، مورد لطف الهی اند، مورد رزق الهی اند، خرسندند، 
خوشحالند؛ به من و شما هم پیغام می دهند و می گویند که بدانید اگر از این 
راه بیایید، در این سرمنزل نه غم هست، نه نگرانی؛ نه ترس هست و نه حزن... 

راه این است. راه را درست رفتند، صحیح رفتند، درست حرکت کردند«. 
پ.ن اول: شهدا زنده اند و همان طور که خودشان شادمانند، ترس و غم و دلهره 
و دلسردی را از کسانی که دنباله رو آن ها هستند می گیرند. بنابراین هر قدر 
جامعه ای به یاد شهدایش باشد، شادمانی اش بیشتر است و نگرانی و اضطراب 

و دلهره اش کمتر.
پ. ن دوم: راستی... زنده نگه داشتن یاد شهدا فقط به گریه و زاری و عزاداری 
اســت؟ گفتن از لبخندها و شــادمانی ابدی آن ها، تالش برای نشاط جامعه 

نیست؟
پ. ن سوم: شــهدا در قهقهه مستانه و شــادی وصوِل »عند ربهم یرزقون« 
شــادمانند و به پیروانشان نیز بشــارت می دهند نه ترسی بر آن هاست و نه 

اندوهگین می شوند.

 کیان راد این روزها فضای مجازی پر شده است از 
انواع و اقسام شایعات مربوط به کرونا. از انتشار فایل های 
صوتی که تهیه کنندگان آن ادعا می کنند از پزشکان 
اصلی  مرکز  تهران،  دانشوری«  »مسیح  بیمارستان 
مقابله با کرونا در کشورمان هستند بگیر تا پست های 
اینستاگرامی بیمارانی که ادعا می کنند در بیمارستان 
روبه رو  درمانی  کادر  بد  برخورد  با  دانشوری  مسیح 

شده اند. 
هرچند در این مدت مسئوالن بارها اعالم کردند هیچ 
کدام از پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری فایل صوتی  
را در فضای مجازی منتشــر نکرده اند و کسانی که در 
فضای مجازی از شــرایط بیمارستان مسیح دانشوری 
پست گذاشته اند، هیچ وقت در این بیمارستان بستری 
نبوده اند، اما شــایعه های مجازی علیــه کادر درمانی 
و مدافعان ســالمت کشــورمان انگار تمامی ندارند و 
روز به روز بیشــتر از پیش به نگرانی هموطنانمان از 

شیوع کرونا در کشور دامن می زنند. 

  900 هزار تومان برای تست کرونا!
جدیدترین شــایعه ای که این روزها جامعه پزشــکی 
کشورمان را وارد حاشــیه کرده است، ادعای دریافت 
مبالغ نجومی از متقاضیان آزمایش کرونا در بیمارستان 

مسیح دانشوری تهران است. 
به تازگی یکی از کاربران فضای مجازی که ادعا می کند 
برای انجام تست کرونا به بیمارستان مسیح دانشوری 
مراجعه کرده است، با انتشار پستی در فضای مجازی 
مدعی شده بیمارســتان برای انجام تست، 900 هزار 
تومان از او دریافت کرده اســت! ادعایی که حاال پایش 
به شــبکه های آن طرف آبی و رسانه های بیگانه هم باز 
شــده و حتی چندین کاربر دیگر هــم پس از مطرح 
شــدن این ادعا، اعالم کرده اند  بیمارستان از آن ها هم 
چندین میلیون برای انجام تست، هزینه دریافت کرده 
است. هرچند همین االن اگر با عالئمی شبیه به عالئم 
کرونا به مراکز درمانی کشورمان مراجعه کنید، متوجه 
خواهید شــد که بدون دریافت هزینه از شما تست به 
عمل می آید، اما بد نیســت واکنش مسئوالن به این 
شایعه عجیب و غریب که بازخورد زیادی هم در فضای 

مجازی داشته است را مرور کنیم. 

  موظف به رعایت اصول هستیم
نسرین امینیان، مدیر روابط عمومی بیمارستان مسیح 
دانشــوری درباره این شــایعه ها می گوید: »هم شما و 
هــم من می دانیم در تمام مراکز درمانی تمام خدمات 
برای مراجعه کنندگان مشکوک و مبتال رایگان است. 
این انصاف نیســت که با مطرح کردن این شایعه های 
بی اساس اذهان عمومی را بیش از این نگران تبعات این 
بیماری کنیم. از ابتدای شیوع این بیماری بیمارستان 
مسیح دانشــوری در خط مقدم رسیدگی به بیماران 
بدحال و همچنیــن مواردی که مشــکوک به کرونا 
هستند قرار گرفته است. بارها درباره اینکه تمام مراحل 
رسیدگی به بیماران مبتال به کرونا رایگان است از رسانه 
ملی و رسانه های وزارت بهداشت اطالعاتی در اختیار 
شهروندان قرار گرفته است و ما هم مثل هر بیمارستان 

دیگری موظف به رعایت این اصول هستیم«.

  هیچ هزینه ای دریافت نمی شود
عالوه بر این، سخنگوی وزارت بهداشت دریافت هزینه 

از بیماران مبتال به کرونا در بیمارســتان ها را تکذیب 
می کند و می گوید حساب مراجعه کنندگانی که نشانه 
و داللتی از بیماری کرونا نداشته باشند و تنها به دلیل 
نگرانی اصرار به آزمایش داشــته باشند از بیمارانی که 
پزشــک عالئم آن ها را مشــکوک به کرونا تشخیص 
می دهد جداســت: »برخی از افرادی که به بیمارستان 
مراجعه می کنند عالئمی مانند بیماری آنفلوانزا دارند. 
پزشــک این را تشــخیص می دهد اما ممکن اســت 
بیمار همچنان نگران باشــد و اصرار به آزمایش داشته 
باشــد، یا حتی ممکن است پزشک برای یقین حاصل 
کردن دســتور سی تی اســکن یا سی وی سی بدهد. 
اگر در این مراحل اثبات شــود مراجعه کننده مبتال به 
کروناست از آن بیمار هیچ گونه هزینه ای برای مراحل 
مختلف آزمایش و درمان دریافت نخواهد شد«. کیانوش 
جهانپور با اشــاره به اینکه بیماران مبتال کد رهگیری 
دریافت می کنند، ادامه می دهد:»صفر تا 100 هزینه های 
بیمارانی که مبتال به کرونا هستند را دولت تقبل کرده 
و از این عزیزان در بیمارستان ها هیچ هزینه ای دریافت 

نمی شود«.
این البته تنها شایعه  این روزها علیه مدافعان سالمت 
کشورمان نیست. چند وقت پیش هم رسانه های مجازی 
اعــالم کرده بودند متهم ردیــف اول احتکار کاالهای 
بهداشتی، یکی از پزشکان کشورمان است! سازمان نظام 
پزشکی کشور هم پس از داغ شدن این شایعه در فضای 

مجازی با انتشار بیانیه ای آن را تکذیب کرد. 

  رپورتاژ تبلیغاتی
اما اگر برایتان ســؤال شده که این حمله های مجازی 
به جامعه پزشکی کشورمان از کجا آب می خورد، باید 
به کمی عقب تر برگردید و نگاهی بیندازید به گزارش 
روزنامه »نیویورک تایمز« درباره کم کاری مســئوالن و 

کادر درمانی کشورمان در جریان شیوع کرونا. 
این گزارش جنجالــی که چند روز پیش در نیویورک 
تایمز به چاپ رســیده، حاال حسابی در فضای مجازی 
کشورمان سروصدا به راه انداخته و بسیاری از کاربران 
با استناد به همین گزارش، عملکرد جامعه پزشکی را 

زیرسؤال می برند. 
این گزارش نیویورک تایمز اما نه توســط خبرنگاران و 
کارشناسان این روزنامه، بلکه توسط دو برادر ایرانی با 
نام های »آرش عالیی« و »کامیار عالیی« تنظیم شــده 
و در اصل یک رپورتاژ تبلیغاتی اســت، نه یک گزارش 

تحلیلی .

  پروژه براندازی نرم
بر اســاس گزارشی که باشگاه خبرنگاران جوان درباره 
برادران عالیی منتشر کرده، 30 دی 13۸۷، مدیرکل 
ضدجاسوســی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی، در 
یک نشســت خبری از »طراحی پروژه براندازی نرم در 
ایران« خبــر داد. چند روز قبل تر از آن، روابط عمومی 
دادســرا و دادگاه انقالب اسالمی با صدور اطالعیه ای، 
خبــر داد چند نفر به اتهام تالش بــرای براندازی نرم 
بــا حمایت آمریکا به حبس محکوم شــدند. مدیرکل 
ضدجاسوســی وزارت در نشســت خبری خود گفت 
چند نفر در زمینه این پرونده دستگیر شدند که »آرش 

عالیی« و »کامیار عالیی« دو نفر از آنان بودند.
بر اساس اظهارات این مقام امنیتی، این افراد با تشکیل 
گروه های 1۵ تا ٢0 نفره از برخی گروه های اجتماعی 

از جمله نخبگان علمی، روحانیون، پزشکان، استادان 
دانشگاه و هنرمندان و ورزشکاران، برای آنان سفر های 
علمی به ایالت های مختلف آمریکا ترتیب می دادند و 
در این سفر ها آمریکایی ها با تأثیر فکری بر این گروه ها 

آمریکا را تنها ناجی ایران معرفی می کردند.

  سری توی سرها درآوردند
در نهایت در ٢ بهمن ۸۷، حکــم دادگاه این دو برادر 
صادر شد و آرش عالیی به ۶ و کامیار به سه سال زندان 
محکوم شدند. در ٢1 بهمن همان سال، کامران باقری 
لنکرانی، وزیر وقت بهداشت و درمان، این دو برادر را به 
»تبلیغ علیه فعالیت های جمهوری اسالمی در پوشش 
مقابله با ایدز« متهم کرد. لنکرانی همان زمان دراین باره 
گفته بود:»ما در وزارت بهداشــت جاسوس نداریم، اما 
خارج از وزارت بهداشت افرادی در پوشش درمان ایدز 
فعال بودند که وزارت اطالعات به موقع آنان را شناسایی 

و با آنان برخورد کرد«. 
همزمان با این ماجرا، روند چهره سازی از این دو برادر 
در رســانه های ماهواره ای آغاز شد. به طوری که وقتی 
برادران عالیی از زندان آزاد شدند، بالفاصله به آمریکا 
رفتند و انواع و اقسام جوایز حقوق بشری به آن ها تعلق 

گرفت. 
پس از آن هم تبدیل به کارشــناس های سیاســی و 
اجتماعی شــبکه های ماهواره ای فارسی زبان شدند و 

برای خودشان سری توی سرها درآوردند!

  قوی ترین نظام سالمت منطقه
برادران عالیی که مدت زیادی در بایکوت رســانه های 
آن طرفــی بودند، حاال با یک مقاله جنجالی به صحنه 
برگشته اند. روزنامه نیویورک تایمز در قسمت معرفی 
نویسنده، برادران عالیی را »پزشک« و »کارشناس آشنا 
با نظام بهداشت و درمان ایران« معرفی کرده تا به عنوان 
معروف ترین و پرفروش ترین روزنامه آمریکا، نام  آن ها را 
به عنوان پرچمداران پروژه »ایران هراسی« یک بار دیگر 

سر زبان ها بیندازد. 
گزارش برادران عالیی اما درحالی در روزنامه نیویورک 
تایمز به انتشار رســیده که حتی نمایندگان سازمان 
بهداشت جهانی هم در بازدید های میدانی از خط مقدم 
نبرد ایرانی ها با ویروس کرونا، در چند گزارش از سطح 
باال و پیشرفته  نظام سالمت و درمان ایران گفته اند. به 
طوری که حتی مسعود بهنود، کارشناس بی بی سی هم 
در این باره در توییترش نوشته است: »نماینده سازمان 
بهداشت جهانی در مصاحبه با سی.بی.سی کانادا: ایران 
دارای قوی ترین نظام سالمت منطقه است. از امکانات 

ایران شگفت زده شدیم«.
عالوه بر این بد نیســت بدانید این گــزارش درحالی 
در رســانه های دنیا منعکس شده که کشورهایی مثل 
پاکستان،هند، افغانستان و... که در همسایگی کشورمان 
هستند به علت آنکه زیرساخت های درمانی الزم برای 
تشخیص بیماری را ندارند، تقریباً هیچ آمار منطقی ای 
از مبتالیان کرونا در کشورشان را اعالم نکرده اند. حتی 
ترکیه –به عنوان پیشرفته ترین همسایه  کشورمان- که 
طبق گفته کارشناسان، باتوجه به گسترده بودن صنعت 
توریسم در این کشــور، باید بیشتر از تمام کشورهای 
منطقه درگیر کرونا می شــد، هنوز زیــر بار اعالم آمار 
رســمی نرفتــه و ورود کرونا به کشــورش را تکذیب 

می کند!

نفوذ به سبک آفتابه
 ،holly dagres فؤاد آگاه / اینکه خانــم
عضو اندیشــکده معروف »شورای آتالنتیک« 
خواســته در فضای مجازی بــا آمریکایی ها 
شــوخی کند یا به ما ایرانی هــا تکه بیندازد 
چندان معلوم نیســت. به هــر حال آخرین 
توییــت او که تصویــری از یــک آفتابه را 
منتشر کرده و زیرش نوشته: »اگر نمی توانید 
دستمال توالت پیدا کنید، مشکل دستشویی 
را به ســبک ایرانی و بــا »آفتابه« حل کنید« 
در فضای مجازی خیلی دیده شــده و مورد 
توجه قرار گرفته است. آن هم در شرایطی که 
می گویند در برخی شهرهای آمریکا دستمال 

توالت نایاب شده و حکم کیمیا را دارد! 
ایرانی های مجازی بازی که همیشه در صحنه 

فضــای مجازی حاضرنــد، در واکنش به این توییت پاســخ های جالبی را 
نوشــته اند: »یعنی می خوام بگم تو دستشویی هاتونم داریم نفوذ می کنیم... 
ما اگر بخواهیم از این هم به شــما نزدیک تر خواهیم شد... با آفتابه بهشون 
تهاجم فرهنگی کردیم... یکی به این خانوم بگه ما خودمون از آفتابه استفاده 
نمی کنیم، شیلنگ رو بهشون پیشنهاد کنید... نکن! اینم صادر میکنن توی 

ایران کمیاب میشه...«.
ایــن را هم ناگفته نگذاریم که خانم holly dagres صد درصد آمریکایی 
هم نیســت و گویا مادربزرگی ایرانی دارد، مدت هفت سال در ایران حضور 
داشــته، در دانشگاه مصر درس خوانده و چندان هم با آداب و رسوم شرق 
به خصوص ایرانی ها بیگانه نیســت، اما در شــوخ طبعی به پای هموطنان 

همیشه در صحنه فضای مجازی نمیرسد!

خوش رقصی برای کودک ُکش
قدس زندگی / یعنی حسابش 
را بکنیــد، چه آن هایــی که آن 
طرف آب به مدد استعدادشــان 
در ترانه خوانــی یــا بــه کمک 
هرزه ســرایی و هرزه خوانی، یا با 
استفاده از سوابق قبل انقالبی و... 
این همه ســال، خوانده و نواخته 
و گاه و بیــگاه از ایــران و ایرانی 
گفته و مثالً بــرای ایران و ایرانی 
دل ســوزانده بودند، حاال با یک 

اشاره »بن سلمان« البد به هوای دالرهای سعودی، راه می افتند آن همه راه را 
می کوبند تا در حضور ولیعهد کودک ُکش سعودی ها و برای صندلی های خالی 
سالن، هنرهای داشته و نداشته شان را روی دایره بریزند، خوش رقصی شان را 

بکنند و مزدش را بگیرند. 
همه این ها مســخره و البته دردناک است اما دردناک تر و مضحک تر از همه 
این ها ترانه »رؤیای آزادی« شادمهر عقیلی است که: »دنیایی که بمب و موشک 
نمیســازه، موشک روی خواِب کودک نمیندازه«! به نظرشما آقای به اصطالح 
هنرمند، فراموش کرده بود دارد این ترانه را برای کسی می خواند که در چند 
سال گذشته با بمب ها و موشک هایش، مردم و کوکان یمنی را به قتل رسانده 

است؟
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گزارش قدس از جلسه مهم آبی ها

قول فتح اهلل زاده به مجیدی؛ هم  
پول می رسد هم زمین تمرین

 گفت وگو با سارا اسماعیلی یکی از نویسندگان مجموعه »دوستت دارم دمشق« 

ادبیات می تواند برقرارکننده صلح و امنیت 
درمنطقه باشد  

یک عاشقانه ساده
رقیه توسلی: دیروز، میزگرد داشتیم... درباره این سؤال که امروز بعدازظهر 
قرنطینگی مان را چگونه بگذرانیم؟... نه! تا برداشــِت اشتباه نفرموده اید عرض 
کنم نه از این جلسات که فاصله یک و نیم متری رعایت نشده و همه تَنگ هم 

نشسته اند، نه... از این ها که یکی مان یمین نشسته بود، یکی مان یسار.
»مالحت خانوم« در پاسخ گفت: پاشو برویم کیک بپزیم تنبل جان! 

»آفرینش« اما نظرش این بود: بیا مسابقه. سر یک ساعت مقرر بزنیم تو گوش 
یادداشت های شیطان.)این کتاب هدیه برادرخان به همه اعضای خانواده بود 
چندی پیش. به نظرم با این کارش شاد کرد روح لیانید آندری یف مرحوم را(

»آقای همســر« می خواســت مارکوپولووار راه بیفتیم برای یافتن دستکش و 
ماسک و محلول ضدویروس.»مالمت خانوم« با نگاهی چپ چپی فرمایش کرد 
چرا قشــنگ دست و رو شسته و نظیف نرویم چند ساعت بخوابیم بلکه نای 

شنیدن اخبار هولناک بعدی و بعدی را داشته باشیم.
»گلسان« رفیق دوران کرونا، پیامک داد اگر تمایل دارم عصری برویم مایحتاج 
خریداری شده چهار سالمند را برسانیم دستشان. این دوست تازه یک پرستار 
شگفت انگیز است.»عمه سوســن« که کامالً در جریان خاطرخواهی ام به هنر 
هفتم هست اسم سه فیلم را گذاشت کف دستم و گفت اگر موافقی این ها را 

ببینیم و کلی تبادل اندیشه کنیم. هستی؟
و آخری شــان خانوم دکتر بود که تماس گرفت بروم عطاری. انگار ســفارش 

عصاره گل میخکم آماده است.
پندنوشت: به قول خانجان، دانا نیستی نباش، عیبی ندارد جانم... اما یک 

وقت هایی لنگ لنگان هم که شده برو خودت را به شهِر بهتران برسان... قاطی 
عقلشان شو... اگر شده به اندازه یکی دو ارزن ازشان یاد بگیر.. تالش کن توی 

زندگیت، بهتران را از دست ندهی جانکم!... بهتران کی اند؟ مادرخدابیامرزم 
همیشه می گفت: بهتران، آدمیزاد داناست... همان که دنیا روی فداکاری و 

مرام و مشتی گری شان می چرخد.
بعدازظهری از بعدازظهرهای خدا: بوی محشر وانیل و گالب را پس 

می زنم و از خیر دیدار با آندری یف مرحوم می گذرم و می روم دم پنجره ای 
می ایستم که این روزها توی خیابانش جز تک و توکی ماشین رد نمی شود. 
خواب و فیلم و التیام دندان درد را هم می گذارم برای بعد. برای آن وقت که 

حال دلم بهتر شده باشد. همان طور که فکرم درگیر آنتن مخابرات و زنی 
است که بی ماسک از زیر خانه ام رد می شود شماره »گلسان« را می گذارم 

روی زنگ. انگار انتخابم انجام شده. در این ساعات ساکت موذی هیچ 
گزینه ای به دردبخورتر از رفتن به شهر بهتران نیست.

برانکو پس از محکوم کردن پرسپولیس در فیفا: 

 اگر  پول  نداشتند  چطور 
استوکس  و  اوساگونا  را گرفتند؟

باورمیکنید؟

روایتمجازی

روزمرهنگاری

پروژه حمله به مدافعان سالمت از کجا آب می خورد؟

خط مقدم زیر آتش
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سینا حسینی: فوتبال ایران را بــه جرئت می توان یک 
فوتبال ورشکسته لقب داد، هرچند مدیران و مسئوالن 
فدراسیون فوتبال در گزارشــات مکتوب خود به کمیته 
اجرایی کنفدراسیون فوتبال آســیا اعالم کردند فوتبال 
ایران تمام استانداردهای جهانی را رعایت کرده و از نظر 
سیستماتیک بدون اشکال است اما رونمایی از پرونده های 
انضباطی باشگاه های ایرانی در کمیته حل اختالف فیفا 
نشــان داد نه تنها صداقتی در گزارش های فدراســیون 
مبنی بر نداشتن پرونده های مالی باشگاه ها وجود ندارد 
بلکه باشــگاه های ایرانی با بدهکاری های انباشته شده 

چندمیلیاردی مواجه هستند.
در شرایط کنونی سه باشگاه ایرانی در آستانه محرومیت 
بین المللی قرار دارند و چنانچه تا ضرب االجل مشخص 
شده بدهی خود را پرداخت نکنند با جرایم سنگین تری از 

سوی ارکان قضایی فیفا مواجه خواهند شد.

11 شاکی سرخ
در فهرســت باشــگاه های بدهکار ایرانی سرخپوشــان 
پایتخت با یازده پرونده مالی مقتدرانه در صدر قرار دارند 

و بیشترین خطر از طرف فیفا آن ها را تهدید می کند.
هرچند مدیرعامل این باشگاه در مصاحبه های سریالی 
خود مدعی است مشــکل مدیریت خواهد شد اما میزان 
بدهی های این باشگاه به یازده شاکی خود نشان می دهد 
پرسپولیس با یک تراژدی سنگین مالی مواجه است که 
اگر این بدهی ها پرداخت نشود بی گمان محرومیت های 
بین المللی به مدت چند فصل گریبان گیر آن ها خواهد 
شد و جدا از محرومیت از پنجره های نقل و انتقاالتی خطر 

کسر امتیاز نیز آن ها را به شدت تهدید می کند.
برانکوایوانکوویــچ، پانادیچ، زالتکو، مارکــو، کالدرون ، 
خواگین، والنسیا، نیلسون، بودیمیر، گابریل، چوک  افرادی 
هستند که تاکنون به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از 
پرسپولیس شکایت کرده اند، برخی از آن ها در حال حاضر 
از کمیته حل اختالف فیفا حکم گرفتند و برخی در انتظار 

صدور حکم از سوی این رکن قضایی فیفا هستند.
نگاهی دقیق به رقــم جریمه این افراد نشــان می دهد 
بزرگ ترین چالش مالی باشگاه پرسپولیس در دهه های 
اخیر در آستانه وقوع اســت و اگر مدیران این باشگاه در 
50 روز آینده این مبالغ را پرداخت نکنند با دردسرهای 

بزرگ تری رو به رو خواهند شد!
البته انصاری فرد معتقد است حق با پرسپولیس است و 
با اعتراض به احکام صادره می توان از پرداخت این جرایم 

خودداری کرد تا جلو خسارت میلیاردی گرفته شود اما با 
توجه به سابقه این باشگاه در پرونده های انضباطی امیدی 
به تحقق این وعده نیست و به نظر می رسد این اظهارنظر 
بیشتر شبیه یک شوی رســانه ای است تا یک وعده قابل 
دسترسی. از این رو هواداران به شدت نگرانند که با اعمال 

این جرایم قهرمانی احتمالی باشگاه به خطر بیفتد.

پنجره های نیمه باز آبی
وضعیت باشــگاه اســتقالل هم به همین شــکل است، 
آبی پوشان پایتخت تا روز بیستم اسفندماه بایستی جرایم 
تعیین شده از ســوی کمیته حل اختالف فیفا را به سه 
شاکی خود پرداخت کنند در غیر این صورت از سه پنجره 
نقل و انتقاالتی خود محروم خواهند شد، ایسما، جپاروف، 
گادوین منشا سه بازیکن سابق این باشگاه به دلیل پرداخت 
مطالبات خود به کمیته حل اختالف فیفا شکایت کردند 
تا این کمیته باشگاه اســتقالل را ملزم به پرداخت بدهی 
آن ها کند، با این وجود علی فتح اهلل زاده سرپرست باشگاه 
استقالل در اظهارنظری اعالم کرد محرومیت دور از انتظار 
نیست اما مدیران این باشگاه در تالشند از طریق مذاکره 
مانع از محرومیت شــوند تا با گرفتن زمان از طلب کاران 

قدری فرصت داشته باشند که همه مطالبات را پرداخت 
کنند. اما این پایان کار برای اســتقاللی ها نیســت چون 
وینفرد شفر و دستیارانش و اســتراماچونی و همکارانش 
نیز مطالبات معوقه ای از باشگاه استقالل دارند که بدون 
تردید آن ها نیز در هفته های آتی با دریافت حکم از کمیته 
حل اختالف برای وصول مطالبات خود اقدام خواهند کرد.
البته فتح اهلل زاده و همکارانش امیدوارند با دریافت چراغ 
سبز از سوی شفر و اســتراماچونی با مذاکره قدری زمان 
به دســت آورند تا با تأخیری معقوالنه مطالبات آن ها را 

پرداخت کنند.

تراکتور داغان
سومین باشگاه در خطر محرومیت باشگاه تراکتورسازی 
تبریز است که به واسطه شکایت آنتونی استوکس چنانچه 
در مهلت مقــرر بدهی این بازیکن پرداخت نشــود برابر 
قانون محرومیت از نقــل و انتقاالت و جریمه نقدی برای 
این باشگاه در نظر گرفته خواهد شد. در کنار این پرونده 
شــکایت احتمالی آروین هم در نوبت انتظار قرار گرفته 
و بعید نیســت پرونده انضباطی بعدی برای این باشگاه 

تبریزی از سوی فیفا موضوع شکایت وی باشد.

حمایت کورکورانه فدراسیون
اما پرســش بزرگی که در این بین وجود دارد این است که 
فدراسیون فوتبال در جریان تمامی این شکایت ها قرار داشته 
و به خوبی می دانسته که باشــگاه های حاضر در لیگ برتر 
دارای شاکیان داخلی و خارجی هستند که هنوز مطالبات 
خود را به صورت کامل دریافت نکرده اند اما مدیران فوتبال 
ایران با نادیده گرفتــن این حقیقت صحه بر عملکرد مالی 
باشگاه ها گذاشتند و تأیید کردند که این باشگاه از نظر مالی 
نظام مند هستند و دارای نقص و ایراد کلی نیستند اتفاقی که 

حاال مشخص شده یک دروغ بزرگ بوده است!
اگر فدراسیون فوتبال به صورت جدی در این مقوله رفتار 
می کرد و سخت گیری های انضباطی را رعایت می کرد شاید 
امروز شاهد چنین تراژدی از سوی فیفا نبودیم اما با رقم 
خوردن چنین اتفاقاتی یک حقیقت مشخص شد نه تنها 
باشــگاه های ما از نظر مالی و ساختاری حرفه ای نیستند 
بلکه فدراسیون پنج ســتاره فوتبال ایران نیز با الپوشانی 
و نادیده گرفتن حقایق به متخلفان کمک کرده اســت تا 
فضایی غبارآلوده و غیر شفاف را در ساختار مالی خود به 
اجرا درآورند تا فوتبال ایران از نظر مالی نمره قبولی کسب 

نکند و مهر مردودی بر کارنامه اش نقش ببندد.
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چراغ سبز فیفا به اجرای آزمایشی قوانین جدید در هلند
ورزش: فدراسیون جهانی فوتبال با اجرای آزمایشی برخی قوانین جدید در رده های پایه فوتبال 
هلند موافقت کرده است. این تغییرات که در جلسه اخیر نمایندگان فدراسیون های فوتبال آلمان، 
انگلیس، بلژیک و آمریکا در شهر زیست هلند مورد بررسی قرار گرفت، جلسه ای با محوریت ارتقای 
VAR و روش های استفاده بهینه از آن شامل برگرداندن توپ به زمین بازی با ضربه پا به جای 
پرتاب اوت با دست، در نظر گرفته شدن سقف محدودیت خطا برای یک بازیکن، انجام تعویض  های 
نامحدود، محاسبه زمان مفید برای بازی )تنها زمانی که توپ در جریان باشد( و اخراج موقت 

بازیکنان در صورت دریافت دو کارت زرد می شود.

فوتبال ایتالیا در آستانه تعطیلی قطعی
ورزش: کشور ایتالیا به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در وضعیت کامالً قرمز قرار دارد. 
دو شب پیش دولت این کشور دستور به قرنطینه کامل چندین استان داد که سبب شده تا 
16 میلیون نفر حق ورود و خروج نداشته باشند. فدراسیون فوتبال ایتالیا چند روز پیش اعالم 
کرد که به مدت سه ماه تمام رقابت های فوتبال، پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگر 
برگزار خواهد شد اما پس از قرنطینه 16 میلیون نفر، حاال این امکان وجود دارد که فوتبال 
در این کشور به طور کامل متوقف شود. به عبارتی فوتبال نه پشت درهای بسته و نه با حضور 

تماشاگر که به معنای پایان کار سری آ در فصل جاری خواهد بود.

رونالدینیو در حبس باقی خواهد ماند
ورزش: اسطوره فوتبال برزیل و برادرش چند روز پیش در زمان ورود به خاک پاراگوئه با پاسپورت 
جعلی این کشور دستگیر شدند. رونالدینیو از زمان دستگیری اش در مرز توسط پلیس مرزبانی 
پاراگوئه با حکم بازداشت موقت در یک هتل نگهداری می شد. با وجود خوشبینی های ابتدایی در 
خصوص عدم سخت گیری قاضی، رونالدینیو فهمید که قاضی قصد ندارد به پیشنهاد دادستانی 
گوش دهد و نظرش این است که او باید تا ادامه رسیدگی به اتهامش به زندان رفته و در زندانی در 
پاراگوئه زندانی شود. وکالی رونالدینیو تالش کردند قاضی را مجاب کنند که در این مدت برای او 

حکم حبس خانگی صادر کند تا او در هتل بماند ولی در نهایت قاضی این را قبول نکرد.

آلبا: هواداران به من احترام بگذارند
ورزش: ستاره بارسلونا پس از پیروزی تیمش مقابل سوسیداد از هواداران بارسا خواست به 
او احترام بگذارند. یوردی آلبا حتی این را در خوشحالی پس از گلی که به سوسیداد زد »گلی 
که البته توسط var مورد قبول واقع نشد« نیز نشان داد. آلبا می گوید: »هیچ کس دوست ندارد 
هواداران علیه اش باشــند. من به هواداران احترام می گذارم ولی آن ها هم باید به من احترام 
بگذارند. هیچ کس دوست ندارد مردم برایش سوت بزنند، به خصوص پس از گذشت فقط 15 
دقیقه از بازی، زمانی که نتیجه هنوز تساوی بدون گل است. این درست است که ما باید مشکالت 

تیم را اصالح کنیم ولی در حال حاضر ذهنیت و نگرش خوبی بر تیم ما حاکم است«.

ورزش: باشــگاه پرســپولیس به پرداخت مطالبات برانکو 
ایوانکوویچ مربی سابق خود محکوم شد. خبرگزاری فارس از 
طریق رضا چلنگر با برانکو تماس گرفته و گفت وگویی را                                          درباره 

محکوم شدن پرسپولیس با وی انجام داد. 

    آیا حاضر هستید به این باشگاه تخفیف بدهید و به 
نوعی کوتاه بیایید؟

به غیر از سه سال ســختی که منجر به یک نایب قهرمانی و 
دو قهرمانی لیگ برتر شــده است، مطالبات مطروحه طبق 

روزشمار برای فصل گذشته است که بابت آن شکایت 
کرده ام. مجدداً یــادآوری می کنم که تیم ما تحت 
شرایط بسیار استثنایی و با شرایط دشوار به موفقیت 
رسید؛ یعنی با وجود بســته بودن دو پنجره نقل و 

انتقاالتی و مصدومیت چندین و چند بازیکن با 
وجود اینکه نهایتاً 15 بازیکن را                                          در مسابقات در 

اختیار داشتیم موفق شدیم با عبور از 
تمامی موانع به فینال جام باشگاه های 

آسیا برسیم. تأکید دیگری هم دارم.
شایان ذکر اســت حتی پس از 
جدایی از باشــگاه با وجود سه 
بار نامه نگاری رسمی در خالل 
سه ماه آخر فعالیتم و همچنین 
برگزاری جلسات در استانبول 

ترکیه و مجدداً چندین جلســه 
پی درپی در زاگرب در محیط سفارت 
جمهوری اســالمی ایران باشــگاه و 
مسئوالن وقت و همچنین مسئوالن 
باالدســت آن ها حق الزحمه من و 

همکارانم را                                          پرداخت نکردند.
به این موضوع هم باید اشــاره کنم 
که برای کسب عنوان قهرمانی جام 
حذفی هیچ پاداشی در قراردادهای 
بازیکنان و کادر فنی لحاظ نشده بود 
و جالب اســت که مردم بدانند من 

از جیب خودم هزینه کرده و پاداش 
ارزی را                                          به بازیکنــان در محل تمرین 

پرداخت کردم. 

   حاضرید کوتاه بیایید؟ 
شنیده ام مسئوالن باشگاه مدام می گویند 
ما پول نداشتیم که به برانکو بدهیم، اما از 
بنده و مربی بعدی )کالدرون( درخواست 
تخفیف می کنند. استخدام بازیکنان خارجی 
جدید و حضور یک بازیکن برزیلی که فقط دو 

ماه در پرسپولیس بود و همچنین جذب نفراتی 
مثل استوکس و اوســاگونا خودش اظهارات 

مسئوالن باشگاه پرســپولیس را                                          تکذیب می کند. اگر پولی 
وجود داشته که این بازیکنان را جذب کردند چرا حق الزحمه 

ما در موعد مقرر پرداخت نشده است؟ 

    پس از مذاکراتی که با ســفیر ایران در کرواسی 
داشتید، آیا کسی از باشگاه پرسپولیس با شما تماس 

گرفت؟
خیر، فقط در آن زمان در حضور ســفیر محتــرم ایران در 
زاگرب دو نوبت مذاکره با نمایندگان باشــگاه برگزار 
شد و متأسفانه نتیجه خاصی نداشت. حاال هم 
باشگاه محکوم شده و موظف است مطالبات 

ما را                                          پرداخت کند.

    این روزها دراگان اســکوچیچ 
هموطن شــما به عنوان سرمربی 
تیم ملی انتخاب شده 
خیلی ها  البتــه  و 
انتقاد کردند که چرا 
مسئوالن فدراسیون 
این مربی را                                          در رأس 
سرمربیگری  هرم 
تیم ملی قرار دادند. 
دیدگاه شما در این 

زمینه چیست؟
اسکوچیچ مربی خوبی است 
که با زوایــای فوتبال ایران 
آشنایی دارد. او همچنین 
کیفیت بازیکنان فوتبال 
ایران را                                          می شناسد ولی 
اینکه آیا این مربی یا 
مربیان دیگر در تیم 
ملی ایــران موفق 
می شوند را                                          گذشت 
زمان ثابت خواهد 

کرد. 

    حضور کریــم باقری در 
کنار این مربی را                                          چطور ارزیابی 

می کنید؟
من کریم باقری را                                          20 ســال است به 
عنوان بازیکن و همکار فنی می شناسم. 
باقری از نظر شخصیتی بسیار خوب است 
و از نظر فنی باکیفیــت، مطمئناً حضور او 
در تیم ملی ایران می تواند تأثیرات مثبتی 
داشته باشد و انتخاب بسیار مناسبی توسط 

اسکوچیچ صورت گرفته است.

ورزش: ویروس کرونا ورزش های مختلف را تحت تأثیر 
قرار داده؛ تکلیف المپیک روشــن نیست، موتو جی پی 
لغو شــده، فرمول یک برگزار نخواهد شد و ورزشکاران 
چند کشور از جمله ایران در صورت حضور در بازی های 

ژیمناستیک باید در قرنطینه باشند.
در ایران ابتدا بازی ها بدون تماشــاگر شدند اما شیوع 
کرونا خیلی زود بازی ها را به تعطیلی کشاند و حاال اثری 
از فوتبال در کشور ایران نیست. ایران، کره جنوبی و چین 
تنها کشورهایی هستند که به علت وخامت اوضاع، تمام 
مسابقات و تورنمنت ها در رده بزرگســاالن و پایه را به 
تعویق انداخته اند و در دیگر نقاط در حال حاضر شرایط 
آن طوری نیست که تصمیم تعطیلی گرفته شود و بیشتر 
بازی ها پشت درهای بسته برگزار می شوند. در انگلستان، 
ایتالیا و... تصمیمات الزم برای برگزاری بازی های فوتبال 

گرفته شده اما در سایر ورزش ها چطور؟

   موتو GP؛ برگزاری بازی های موتو جی پی در قطر 
لغو شد. این در حالی است که موتو دو و موتو سه به انجام 
رسیدند. همچنین تغییراتی در تقویم جهانی ایجاد شده 
اند و دور بعدی موتو جی پی قرار است در ایاالت متحده 
آمریکا برگزار شــود؛ البته امکان تغییر تاریخ با توجه به 

شیوع کرونا وجود دارد.
  فرمول یک؛ رقابت های شانگهای که قرار بود در ماه 
آوریل برگزار شود لغو گردیده است. کسی نمی داند دیگر 
بازی های جایزه بزرگ اتومبیلرانی برگزار می شوند یا نه.

   المپیک؛ مسئوالن IOC تصمیم نهایی را نگرفته 
اند اما احتمال دارد المپیک توکیو 2020 لغو یا تعویق 

شود. البته امکان برگزاری به موقع هم وجود دارد.
   دوومیدانی؛ کنفدراســیون دوومیدانی آســیا 

تصمیم گرفت کــه بازی های داخل ســالنی که قرار 
بــود 12 و 13 فوریه در هانژوی چین به انجام برســد 
لغو شوند. ماراتن رم نیز برگزار نمی شود و فدراسیون 
دوومیدانی ایتالیا تصمیم گرفته تا تمام مسابقات این 
رشــته را تا ماه آوریل به تعویق بیندازد. درباره ماراتن 
بارســلون گفته های ضد و نقیض وجود دارد و تصمیم 

نهایی گرفته نشده است.
   دوچرخه سواری؛ بسیاری از تیم ها تصمیم گرفته 
اند در تورنمنت های لغو نشده بازی نکنند. این در حالی 
است که بسیاری از بازی ها در سراســر اروپا به تعویق 
افتاده اند. فدراســیون جهانی تعویق، لغو یا برگزاری را 

به عهده تصمیم گیران محلی و دولتی گذاشته است.
   تنیس؛ نخستین مسترز ســال )ایندین ولز( از 12 
مارس آغاز خواهد شد. مســئوالن برگزاری بازی اعالم 
کردند که 250 ایستگاه شست وشــوی دست را تعبیه 
کرده اند و همچنین تنیســورها عالوه بر این که حوله 
اختصاصی خود را باید به مســابقات بیاورند، همچنین 

آن ها را نباید به توپ جمع کن ها بدهند.
   ژیمناستیک؛ مسابقات قهرمانی جهان در دوحه 
پشــت درهای بســته برگزار می شــوند و ورزشکاران 
کشــورهای ایران، چین، مصر، کره جنوبی و ایتالیا در 

صورت حضور باید در قرنطینه باشند.
   جودو؛ باشگاه های مادرید تعطیل هستند و گفته 
شده که کالس های جودو نیز به علت احتیاط و به صورت 

موقت تعطیل هستند.
   اســکی آلپاین؛ بازی های کورتینا آمپزو که قرار 

بود 16 تا 22 مارس به انجام برسد روز جمعه لغو شد.
   تریاتلون )ورزش سه گانه(؛ بازی های انتخابی 

اروپا به دلیل اقدامات پیشگیرانه لغو شدند.

برانکو پس از محکوم کردن پرسپولیس در فیفا: 

اگر پول نداشتند چطور استوکس و اوساگونا را گرفتند؟
احتمال لغو یا تعویق المپیک ۲۰۲۰ توکیو

کرونا ورزش را مغلوب کرد

مصاحبه کوتاه

پس از درخشش مقابل تیم نامدار فرانسوی
قدوس: زدن دو گل به مارسی عالی است

ورزش: سامان قدوس هافبک ایرانی تیم آمیان فرانسه که توسط فیفا 
محروم شد و مدت ها نتوانســت تیمش را همراهی کند، در بازی برابر 
مارسی تیم دوم جدول رده بندی لیگ فرانســه از دقیقه 82 به میدان 
آمد و تیمش توانست بازی 2 بر صفر باخته را با تساوی 2 بر 2 عوض کند. 
بازیکن ایرانی گل دوم تیمش را در ثانیه های پایانی به زیبایی به ثمر رساند. 
سایت le11amienois گفت وگویی با سامان قدوس انجام داد که در 

زیر می خوانید:

   به ثمر رساندن گل تســاوی بخش برابر مارسی نشانه چه 
چیزهایی برای شما و تیم آمیان است؟

چیزهای زیادی! کسب نتیجه تساوی برابر مارسی در زمانی که 2 بر صفر 
عقب بودیم، اتفاق بسیار بزرگی است. شخصیت تیمی و فردی خود را به 
خوبی نمایش دادیم. ما پیش از این در آغاز هفته صحبت های زیادی در این 
رابطه کرده بودیم. فکر می کنم بهترین هفته تمرینی را در طول فصل جاری 

داشتیم. این نتیجه شاید در پایان فصل برای آمیان سرنوشت ساز باشد.

   ارزیابی شما از کسب چنین نتایجی برابر تیم های بزرگ و 
بدست آوردن نتایج بد رودرروی تیم های ضعیف چیست؟

سخت اســت که بخواهم دلیل این اتفاق را توضیح دهم. همیشه برابر 
تیم های خوب، عالی هستیم اما زمانی که باید مقابل تیم هایی با قدرت 
کمتر بهتر باشیم، خودمان را گم می کنیم. باید خیلی بهتر بازی کنیم، 
زیرا فقط 10 بازی در لیگ دسته اول فرانسه برای آمیان باقی مانده است. 

   نگران شرایط تیم آمیان هستید؟
البته که نگران هستم اما استرسی ندارم. ما تیم بسیار خوبی هستیم و فقط 
در جایگاهی که باید باشیم قرار نداریم. به اعضای تیم آمیان اعتماد کامل 

دارم و فکر می کنم به جایگاه خود می رسیم. 

حمیدرضاعرب: فرهاد مجیدی در نشستی که به تازگی 
با علی فتح اهلل زاده داشته چه گفته است؟ او از چه مسائلی 
پرده برداشته؟  فرهاد دراین نشست به  مشکالتی همچون 
زمین تمرین که او و بازیکنان را ماه هاســت کالفه کرده و 

همچنین مسائل مالی اشاره مستقیم داشته است.
البته اســتقالل از ابتدای فصل با این مشکل دست و پنجه 
نرم می کرد و فرهاد مجیدی نیز در زمان مدیران قبلی نیز 
همواره با این مصائب مواجه بود اما حضور فتح اهلل زاده سبب 
شده تا مجیدی با صراحت از مشکالت پرده بردارد. مجیدی 
می داند که حساســیت های علی فتــح اهلل زاده روی زمین 
تمرین و وسواس او روی مســائلی از این دست می تواند به 
بهبود اوضاع کمک کند و او را به خواسته اش برساند به همین 
دلیل سرمربی استقالل نشست با فتح اهلل زاده را مغتنم شمرد 

تا پیرامون این موضوع مهم قول هایی از فتح اهلل زاده بگیرد. 
البته شاید نیازی هم به قول گرفتن نبود چون سرپرست 
مدیرعاملی باشگاه اســتقالل از روزی که از وزیر ورزش و 
جوانان حکم گرفت، روی این مســئله مهم تأکید داشت 
و بارها اعالم کرد که استقالل باید در زمینی تمرین کند 
که در خور نام استقالل باشد نه اینکه مدام محل تمرینش 
تغییر کند. اتفاقی که در ایام ســرد ســال و روزهایی که 

بارندگی بود بارها رخ داد و لطمه هایی وارد آورد. 

 اختالف سازی در استقالل
این نشست شاید برای آن ها که دوست داشتند خبر هایی 
درباره اختــالف فرهاد با فتــح اهلل زاده را به دالیلی واهی 

بشــنوند به مانند خاتمه همه شــایعات و توهمات باشد. 
هرچند که این ماجرای اختالف سازی همواره در استقالل 
وجود داشته و هیچ بعید نیست که برخی با وجود نشستی 
که فرهاد با فتح اهلل زاده برگزار کرد بازهم ساز اختالف را 

کوک کرده و به آرامش امروز استقالل خدشه وارد کنند.
به هرحال این نشســت در روزهای گذشــته به دفعات 
تکرار شده و مجیدی که حاال می بیند مدیری حساس به 
استقالل آمده از هر فرصتی استفاده می کند تا مشکالت 
را مطرح و قول هایی از مدیرجدید باشگاه استقالل بگیرد. 
حال باید دید که ماجرای فتح اهلل زاده و مجیدی در فصل 

جاری آیا ختم به خیر خواهد شد یاخیر؟! 

شرایط رؤیایی
بدون شــک اگر بازیکنان حقوق خود را دریافت کنند در 
شرایطی که شکایت های خارجی هم از راه رسیده و مشکل 
زمین تمرین حل شود استقالل روی نوار آرامش گام خواهد 
برداشت. به نظر می رسد این تعطیالت ناخواسته بهترین 
فرصت است برای علی فتح اهلل زاده تا به قول هایی که داده 
عمل کند. البته گفته می شود سرپرست تیم استقالل هم 

از مجیدی قول هایی گرفته و از او یک جام خواسته است.

با اذعان به از دست رفتن قهرمانی این فصل برای سیتی

استرلینگ: لیورپول منتظر واکنش بزرگ ما باشد!
اسکای اسپورتس/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: در حالی که 
دیشب در مهم ترین بازی هفته لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی در 
اولدترافورد به مصاف منچستریونایتد رفت؛ رحیم استرلینگ ستاره 
سیتیزن ها از همین حاال به لیورپول هشدار داد که با وجود قهرمانی 
قریب الوقوع قرمزها، باید منتظر پاسخ محکم شاگردان گواردیوال در 
آینده ای نزدیک باشند. هر چه می گذرد بیشتر متوجه می شویم که 
قهرمانی قرمزهای آنفیلد در این فصل لیگ برتر امری اجتناب ناپذیر 
است. شــاگردان یورگن کلوپ قبل از بازی دیشب سیتی مقابل 
یونایتد اختالفی 25 امتیازی را با نزدیک ترین رقیب خود یعنی 
شاگردان پپ گواردیوال به وجود آوردند و با کسب نخستین قهرمانی 
خود در رقابت های لیگ داخلی پس از 30 سال فاصله ای بسیار کم 
دارند. استرلینگ در مصاحبه اختصاصی خود با اسکای اسپورتس 
قبل از بازی دربی دیشب، به سســت بودن سیتیزن ها در جنگ 
برای قهرمانی در این فصل اذعان کرد اما به هواداران آبی آسمانی 
پوش تضمین داد که واکنش سیتیزن ها و همه هم تیمی هایش به 
قهرمانی لیورپول، در فصل آینده پاسخی بسیار بزرگ خواهد بود. 

در زیر مصاحبه رحیم استرلینگ را با هم مرور می کنیم:

  برای کمتر کسی جای شک و شبهه ای است که لیورپول 
باالتر از سیتی قهرمان لیگ برتر می شود؛ نظرت در مورد 

رقابت های این فصل چه بود؟
لیورپول این فصل با اختالف نسبت به دیگر تیم ها بهترین عملکرد 
را داشته و ثبات فوق العاده ای هم از خود به نمایش گذاشته است 
و به همین دلیل است که در صدر جدول جای دارند. ما هم در این 
فصل سست عمل کردیم و نتوانستیم استانداردهای باالیی که داریم 

و توقعاتی که از ما می رود را به شکلی کامل به نمایش بگذاریم. ما 
باید از االن تا پایان فصل همه دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر 
بگذاریم و لیورپول هر کاری که می خواهد بکند به ما مربوط نیست، 

چون سرنوشت در دستان خودشان است.

  آیا نمایش فوق العاده این فصل لیورپول به معنای سلطه 
آن ها بر این لیگ برای مدتی طوالنی خواهد بود؟

ما دو فصل گذشــته قهرمان بودیم و لیورپول در آســتانه کسب 
نخستین قهرمانی اش است. اما من مطمئنم فصل که تمام شود 
بازیکنان ما زخم خورده خواهند بود. هم تیمی های من مســلماً 

در تابستان تیم را ترک می کنند و وقتی برگردند با انگیزه های دو 
چندان مسابقات را آغاز خواهند کرد. برای فصل آینده با توان بسیار 
بیشتری برای جبران این فصل کار خواهیم کرد و پاسخی بزرگ را 

به لیورپول خواهیم داد.

  به تازگی هم تیمی تو یعنی برناردو سیلوا در مصاحبه ای 
گفت که سیتی این فصل خیلی زود لیگ و رقابت با لیورپول 

را رها کرد؛ آیا با نظر او موافقی؟
من نمی توانم بگویم که ما خیلی راحت گذاشتیم که این اتفاق 
بیفتد. فوتبال شاهد اتفاقات مختلفی اســت و خیلی چیزها از 

ســانتیمترهایی که در برخی بازی ها تعیین کننده بود گرفته و 
چیزهای بســیار کوچک دیگر که از ابتدای فصل در این قضیه 
تأثیرگذار است را شامل می شــود. مهم ترین اتفاق در این فصل 
برای ما زمانی بود که گل گابریل خســوس به تاتنهام که سبب 
کسب سه امتیاز ما می شد توسط VAR رد شد. همین چیزهای 
ریز و کوچک سرنوشت یک فصل را تعیین می کند. ما در نخستین 
فصلی که قهرمان شدیم گل های دقیقه آخری زیادی زدیم که 
با گل من در مقابل بورنموث آغاز شد و سبب شد این تَکانش تا 
پایان فصل برای ما ادامه پیدا کند. ما این ایمان را پیدا کرده بودیم 
که همه دیدارهای خود را می توانیم با پیروزی پشت سر بگذاریم؛ 
عجوالنه رفتار نمی کردیم چون می دانستیم در نهایت پیروزیم. 
درست است که ما در بهترین دوران خود در این فصل نبودیم اما 
چیزهای کوچک زیادی به ضرر ما اتفاق افتاد که بدشانسی بود و 

تأثیر خود را گذاشته است. 

  آیا برای انتقام شکســت های خانگی در لیگ و جام 
اتحادیه مقابل یونایتد انگیزه بیشتری پیدا نکرده بودید که 
از آن ها انتقام بگیرید و نگذارید برای سهمیه اروپا بجنگند؟

ما از این لحاظ به این بازی نگاه نمی کنیم. دیدار با یونایتد همیشه 
بازی بزرگی است اما برای ما تفاوتی با دیدار مثالً میان هفته که در 
جام حذفی مقابل شفیلد ونزدی به میدان رفتیم ندارد. این بازی مثل 
هر بازی برای پیروزی به میدان رفتیم اما اولدترافورد همیشه مکان 
سختی برای کسب پیروزی بوده است. اما برای اینکه نگذاریم آن ها 
سهمیه لیگ قهرمانان کسب کنیم انگیزه ای نداریم؛ انگیزه ما تنها 

کسب پیروزی است.

بازیکن سابق آبی پوشان پایتخت در واکنش به صحبت های 
مطرح شده اخیر در خصوص اینکه وی از استقالل طلب پول 
کرده است، در استوری اینستاگرامی آن را تکذیب کرد. 
ایسما به زبان فارسی نوشته: »در این چند روزه متأسفانه یک 
سری خبرهایی شنیدم که من تقاضای پول کردم از باشگاه 
که حقیقت نیست و این طلب باشگاه پاختاکور است. وقتی 
من استقالل را ترک کردم اعالم کردم هیچ وقت از استقالل 
درخواست پول نمی کنم و هیچ وقت هیچ مشکلی برایشان 

درست نخواهم کرد چون عاشق استقالل هستم«.

مهاجم ملی پوش کشــورمان در استوری اینستاگرامی 
توصیه هایی به مردم در خصوص وضعیت ایران به خاطر 
شیوع ویروس کرونا کرده اســت. سردار آزمون مهاجم 
تیم زنیت ســنت پترزبورگ در لیگ روسیه در استوری 
خود با هشتگ »فرهنگ« نوشــته: »مردم عزیز ایران 
خواهش می کنیم به شمال ســفر نکنین چون وضعیت 
آن منطقه قرمز اســت و همه چیز را به شوخی نگیرید. 
نگران سالمتیتون باشین و سالمت دیگران را نیز به خطر 

نیندازید«.

سردار آزمونایسما
پس از قهرمانی بوکاجونیورز در ســوپرلیگ آرژانتین، 
حساب اینستاگرامی این باشگاه مطرح در چندین پست 
و استوری به حواشی این قهرمانی و رویدادهای پس از آن 
پرداخته است. از عکس یادگاری با دیگو مارادونا میهمان 
ویژه این مسابقه تا جشن هایی که بازیکنان با هواداران 
در ورزشــگاه و با هم تیمی های خودشان در رختکن 
برگزار کردند این رویدادها را تشــکیل می دهد. جالب 
توجه ترین آن ها عکس هایی اســت که از شور و شوق 

باورنکردنی بازیکنان در رختکن منتشر شده است.

اسطوره بسکتبال در استوری خود به هدیه جالب یکی 
از هوادارانش پرداخته است. لبران جیمز که هم اکنون 
بزرگ ترین بازیکن بسکتبال ان بی ای محسوب می شود، 
در استوری خود کلیپی از هدیه یکی از هوادارانش به نام 
اشتون لین منتشر کرده که کفش زیبایی را به صورت 
دست ساز با دوختن تصاویری از مهم ترین دوران ورزشی 
لبران روی آن را برایش ساخته است. لبران با تشکر از 
او ابراز امیدواری کرده که بتواند باز هم سبب افتخار و 

انگیزه وی شود.

لبران جیمزبوکاجونیورز

گزارش قدس از جلسه مهم آبی ها

قول فتح اهلل زاده به مجیدی؛ هم پول می رسد هم زمین تمرین

ضد  حمله

با اعالم فدراسیون فوتبال بحرین
دیدار ایران و بحرین به آبان ماه موکول شد؟

ورزش: در حالی کــه تصمیم گیری درباره زمان برگــزاری بازی های 
مقدماتی جام جهانی در آسیا در دو جلســه مهم انجام خواهد گرفت 
فدراسیون فوتبال بحرین از تاریخ قطعی برای رویارویی با تیم ملی ایران 
سخن گفت و در این باره اعالم کرد که تیم های ملی ایران و بحرین که 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا دیدار خــود در بازی های مقدماتی جام 
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روبه روی یکدیگر قرار بگیرند.

کرونا؛ مشکل جدید بیرانوند برای حضور در بلژیک!
ورزش: مدیرعامل پرسپولیس می گوید که تا زمان بازگشت اوضاع به 
حالت طبیعی و پیش از شیوع ویروس کرونا، بیرانوند نمی تواند به آنتورپ 
برود. محمدحسن انصاری فرد در این باره می گوید: ما قرارداد را با باشگاه 
آنتورپ بلژیک بســتیم و یک پولی هم دریافت کردیم و یک مقدار هم 
چند روز بعد دریافت می کنیم. ولی به واسطه ویروس کرونا او نمی تواند 
برود تا وضعیت عادی شود و آخر فصل از ما جدا می شود. ما 350 هزار 

دالر هم آخر فصل می گیریم.
وی افزود: بیرانوند مردانگی کرد و آن موقعی که بند فســخ قراردادش 
700 هزار دالر بود، می  توانست برود و باشگاه آنتورپ می توانست این 
مبلغ را پرداخــت کند اما گفت من تا آخر فصــل می مانم و به نظر من 

بیرانوند برای ما سنگ تمام گذاشت.

نامجو مطلق: نمی دانیم باید تمرین کنیم یا نه؟
ورزش: مجید نامجو مطلق مربی استقالل گفت: در حال حاضر تمرینات 
ما چند روز تعطیل شــده است اما در مورد شــروع تمرینات این آقای 

مجیدی است که باید نظر بدهد.
او در مورد اینکه خلیل زاده رئیس فدراسیون پزشکی-ورزشی تمرین و 
برگزاری مسابقات را همکاری با بیماری کرونا خوانده هم گفت: من این 
حرف را قبول دارم ولی وقتی تعطیلــی لیگ تا چهاردهم فروردین ماه 

است ما باید چه کار کنیم؟ نمی توانیم که تمریناتمان را تعطیل کنیم.
وی افزود: از یک طرف شنیده ایم ورزش مقاومت بدنی را باال می برد اما 
از طرف دیگر بحث آن آلودگی هایی اســت که ممکن است برای افراد 
خطر ساز باشد و این کار را خیلی سخت می کند. خودمان هم نمی دانیم 

چکار کنیم.

مطهری: می شد لیگ را تعطیل نکنند
ورزش: مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: یکسری باید مراقب حرف 
زدنشان باشد چرا که حرف های آن ها روی تماشــاگران فوتبال تأثیر 

می گذارد.
مطهری راجع به تعطیلــی رقابت های لیگ برتر اظهــار کرد: در وهله 
نخست باید بگویم که اصاًل دوست نداریم اتفاقی برای کسی بیفتد اما 
در خیلی از کشــورها این روزها بازی های فوتبال ادامه دارد اما بدون 
تماشاگر. درست اســت که ما در صدر جدول هستیم اما همواره نشان 
داده ایم که قانونمدارهستیم. در کل باید بگویم که سالمتی مردم از هر 

چیزی مهم تر است.

ریو آوه با گل طارمی از صدرنشین امتیاز گرفت
ورزش: تیم ریو آوه با گلزنی مهدی طارمی صدرنشین لیگ برتر پرتغال 
را در خانه اش متوقف کرد. تیم های پورتو و ریــو آوه بامداد دیروز طی 
دیداری در چارچوب هفته بیســت وچهارم لیگ برتر پرتغال برابر هم 
به تساوی یک بر یک رســیدند. پورتومیزبان ابتدا در دقیقه 18 توسط 
چانسل به گل رسید، اما مهدی طارمی بازیکن ایرانی ریو آوه در دقیقه 
32 کار را به تساوی کشاند. مهدی طارمی در دقیقه 88 این بازی جای 

خود را به کارلوس مانه داد.

کاوه رضایی در شارلروا 1۲ گله شد
ورزش: از هفته بیســت و نهم رقابت های لیگ فوتبال بلژیک، شارلروا 
در خانه خنت به میدان رفت و به پیروزی 4 بر یک دست یافت. در این 
بازی کاوه رضایی و علی قلی زاده دو بازیکن ایرانی از ابتدا در ترکیب تیم 
شارلروا حضور داشــتند رضایی در دقیقه 90 هم موفق شد گل چهارم 
تیمش را با یک ضربه پنالتی به ثمر برســاند. مهاجم ایرانی با این گل 
تعداد گل های خود را به عدد 12 رســاند و به رده سوم برترین گلزنان 

لیگ بلژیک صعود کرد.

قطری ها از پورعلی گنجی تست کرونا گرفتند
ورزش: دلیل غیبت مرتضی پورعلی گنجی، مدافع ایرانی العربی دوحه در 
بازی اخیر لیگ ستارگان قطر برابر تیم الخور مشخص شد. به نقل از روزنامه 
الوطن قطر، مرتضی پورعلی گنجی که به تازگی از ایران به قطر بازگشته بود 
طبق قوانین مهاجرتی این کشور به خاطر شیوع جهانی ویروس کرونا تحت 
آزمایش های ویژه پزشکی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده آزمایش 
کرونای این بازیکن ایرانی خط دفاعی العربی دوحه منفی بود و انتظار می رود 

از امروز در تمرینات گروهی تیمش حضور یابد.

انصاری فرد: جام را به پرسپولیس بدهند
ورزش: محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل پرسپولیس در یک برنامه 
تلویزیونی اعالم کرد:»لیگ 100درصد ادامه پیــدا می کنند هر چند 
ممکن است یک مقدار تأخیر داشته باشــد«. او که در برنامه ورزشگاه 
صحبت می کرد در ادامه گفت:»چون آقای سهیل مهدی اعالم کردند که 
باید تکلیف دو تیم سقوط کننده و صعود کننده به لیگ برتر مشخص و 
همچنین سهمیه لیگ برتر در فصل بعد باید مشخص شود بازی ها برگزار 
خواهد شد«. مدیرعامل پرسپولیس اما در ادامه گفت:»اگر هم لیگ برتر 
برگزار نشود پرسپولیس با این وضعیت قهرمان است. من نمی دانم برنامه 
قطعی مسئوالن برای ادامه مسابقات چیست اما اگر لیگ تعطیل شود 

باید قهرمانی را به پرسپولیس بدهند«.

فتح اهلل زاده: اولتیماتوم پاختاکور صحت ندارد
ورزش: به نقل از سایت رســمی باشگاه اســتقالل، در روزهای اخیر 
شایعاتی مبنی بر محرومیت باشــگاه استقالل به دلیل شکایت باشگاه 
پاختاکور ازبکستان در صورت عدم پرداخت مطالبات شنیده شده است.

علی فتح اهلل زاده ضمن تکذیب این شــایعه گفت: اینکه گفته می شود 
فردا آخرین فرصت باشگاه استقالل برای پرداخت مطالبات پاختاکور 
ازبکستان است و در صورت پرداخت نشــدن این مطالبات، باشگاه با 
محرومیت مواجه می شود صحت ندارد. وی ادامه داد: الزم است خدمت 
هواداران عزیز عرض کنم که خطری در حال حاضر باشــگاه را تهدید 
نمی کند و بنده همه تالش خود را بــرای حل پرونده های جاری به کار 
بسته ام تا این پرونده ها در زمان خودشان با مذاکرات صحیح حل شوند.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
والنسیا - آتاالنتا

         سهشنبه ۲۰ اسفند -  ۲3:3۰ زنده از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
پاری سن ژرمن - دورتموند

              چهارشنبه ۲1 اسفند -  ۲3:3۰ زنده از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
الیپزیگ - تاتنهام

           سهشنبه ۲۰ اسفند - ساعت: ۲3:3۰ از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
لیورپول - اتلتیکومادرید

                   چهارشنبه ۲1 اسفند -ساعت: ۲3:3۰ از شبکه سه

هفته بیست و نهم لیگ برتر انگلیس
لسترسیتی - استون ویال

           دوشنبه 19 اسفند - ساعت: ۲3:3۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

جام جهانی لوکزامبورگ
 تیم ملی شمشیر بازی ایران 
از صعود به نیمه نهایی بازماند

 ورزش: دیدار تیم های ملی شمشیر بازی آلمان و ایران در جدول
8 تیمی جام جهانــی لوکزامبورگ برگزار شــد که طــی آن تیم 

کشورمان با نتیجه 45 به 28 متحمل شکست شد.
ملی پوشان شمشیر بازی ایران با این نتیجه از صعود به مرحله نیمه نهایی 
جام جهانی لوکزامبورگ باز ماندند و باید دیدارهای خود را برای کسب رده 

پنجم تا هشتم مسابقات ادامه دهند.
فرانسه، حریف اول ایران برای کسب یکی از این جایگاه ها به حساب می آید.
علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی ترکیب تیم ملی شمششیر 

بازی اسلحه سابر ایران را در جام جهانی لوکزامبورگ تشکیل می دهند.

درخشش عبادی پور در لهستان 
ورزش: در هفته بیست و سوم لیگ والیبال لهستان )پالس لیگا (، تیم 
اولشتین در حضور سید محمد موسوی ستاره ایرانی خود در خانه برابر تیم 
قدرتمند زاکسا با نتیجه 3 بر یک )19 بر 25، 23 بر 25، 27 بر 25، 17 بر 
25( مغلوب شد. موسوی که با کسب 12 امتیاز همچون دیدارهای گذشته 

نمایش خوبی ارائه داد نتوانست مانع شکست تیمش شود.

کسب بقیه سهمیه ها به تعویق می افتد؟
بالتکلیفی کاراته کاهای ایرانی در آلمان

ورزش: تیم ملی کاراته ایران پس از لغو مســابقات لیگ برتر کاراته وان 
مراکش همچنان در آلمان به سر می برد.

ملی پوشان کاراته خود را در کمپ تمرینی آلمان برای رقابت های لیگ برتر 
کاراته وان مراکش آماده می کردند، اما خبر رسید که به دلیل شیوع ویروس 

کرونا این رقابت ها هم لغو شده است.
حاال اعضای تیم ملی که باید در راه کسب سهمیه المپیک در رقابت های 
مراکش و ســپس مرحله آخر لیگ برتر کاراته وان در پاریس شــرکت 
می کردند، در آلمان بالتکلیف هستند. در صورتی که ملی پوشان به تهران 

بازگردند، برای خروج با محدودیت هایی مواجه خواهند بود.

در رنکینگ جدید سابریست ها
عابدینی و رهبری سقوط کردند

ورزش: پس از پایان رقابت های بخش انفرادی جام جهانی شمشیربازی 
سابر لوکزامبورگ، رنکینگ جدید سابریست ها را اعالم کرد. 

مجتبی عابدینی کاپیتان تیم ملــی به این دلیل کــه در جام جهانی 
لوکزامبورگ حضور نداشت از رده 10  به 12 جهان سقوط کرد.

اما محمد فتوحی و علی پاکدامن به ترتیب سه و چهار پله  صعود کردند. 
محمد رهبری هم یک پله سقوط کرد. 

اقدام فدراسیون بسکتبال 
برای اعتراض به غیبت در جام جهانی

ورزش: تیم بســکتبال نوجوانان ایران به خاطر لغو برگزاری مسابقات 
قهرمانی آسیا و انتخابی جهان در بیروت لبنان و قرار نداشتن در جمع چهار 
تیم برتر آسیا طبق رنکینگ جدید فرصت حضور در جام جهانی 2020 

بلغارستان را از دست داد.
این موضوع اما با واکنش فدراسیون بســکتبال همراه بود به طوری که 
اعتراضاتی به فدراسیون جهانی بسکتبال )فیبا( و کمیته بین المللی المپیک 
)IOC( مطرح شده است. کمیته ملی المپیک ایران هم در این زمینه کنار 
فدراسیون بسکتبال قرار داشت و به همین دلیل اعتراضات مورد نظر با 

امضای سیدرضا صالحی امیری مطرح شده است.

دغدغه بنا برای کسب 
سه سهمیه باقیمانده المپیک

ورزش: اردوهای تیم ملی کشــتی آزاد و فرنگی در حالی به دلیل 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا لغو شده که کشتی ایران همچنان 
به دنبال کســب 6 ســهمیه باقیمانده بازی های المپیک اســت. 
سهمیه هایی که قرار بود طی روزهای 8 تا 10 فروردین در مسابقات 
گزینشی قرقیزستان کسب شــود و محمد بنا و همکارانش حساب 
زیادی برای رسیدن به هدفشــان در این میدان آسیایی باز کرده 
بودند. البته محمد بنا عالوه بر دغدغه کسب این سهمیه ها، نگران 
سالمتی کشتی گیران نخبه و ملی پوش است که حاال به نوعی رها 

شده و به شهر و دیار خود رفته اند.
محمد بنا در تازه ترین اظهارات خود در رسانه ها اعالم کرد همان طور 
که در شــرایط کنونی یک نفر که به ویروس کرونا مبتال شده را به 
قرنطینه می برند تا سالمت خود را بدســت بیاورد، آیا بهتر نیست 
نخبه های المپیکی مان را هم زودتر به قرنطینــه ببریم تا مبادا به 

ویروس کرونا مبتال نشوند؟  
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ادب و هنر

پشت ویترین

خرید آثار هنری؛ سرمایه گذاری برای آینده 
همیشه شروع هنر با یک انگیزه و شاید با یک حس غریزی همراه است، 
بعضی ها این حس را ادامه می دهند و به شکل حرفه ای انجام می دهند 
که انگیزه آن ها فقط و فقط یک عشــق است. از سوی دیگر هنرمندان 
بســیار حساس هســتند و هر اتفاقی که بیفتد دیر یا زود نسبت به آن 
واکنش نشان می دهند. آن ها متأثر از جامعه هستند و هر کدام از آثارشان 
می تواند ناشی از یک اتفاق یا واکنش آن ها به موضوعات روز جامعه باشد. 
حال هنرمندی در رشته نقاشی و هنرمند دیگری در رشته مجسمه سازی 
ممکن است مدل واکنششان متفاوت باشد، شاید هم واکنشی مشترک 
نســبت به موضوعات روز جامعه داشته باشــند. به هر حال تلفیق این 
موضوعات با ایده، خالقیت و دغدغه هنرمندان اســت که اثری متفاوت 

را خلق می کند.
وجود آثار متفاوت سبب می شود مردم به تماشای آثار هنری جذب شوند 
و از به نمایش گذاشته شدن آثار هنری استقبال کنند، اما در این میان 
الزم اســت به این نکته نیز اشاره شــود که چون هنرمند هم زندگی و 
هم هزینه زندگی دارد، باید درآمد داشــته باشد. این موضوع به عنوان 
»اقتصاد هنر و معیشــت هنرمندان« در سال های اخیر عنوان شده، اما 
هنوز فرهنگ ســازی مناسبی در این خصوص در جامعه صورت نگرفته 
است. مردم قیمت  تابلوهای هنری را باال و سنگین می دانند و متأسفانه 

توجهی به خرید این نوع آثار نمی کنند.
به نظر می رسد برای هنر ارزش قائل نشدیم، بسیاری از مردم پول دارند 
و هزینه های بسیار سنگین تر از  قیمت آثار هنری می  کنند، هزینه  هایی 
که ماندگار نیست، مانند خرید لوازم مصرفی که عمر مفید آن کم است. 
دیدگاه عمومی جامعه متأسفانه دیدگاه درستی نیست و متوجه نیستیم 
که خرید اثر هنری نوعی سرمایه گذاری برای آینده محسوب می شود، زیرا 
با خرید اثر اصل هنری سرمایه  ای است که می  تواند نسل به نسل منتقل 

شود و به مرور زمان ارزش افزوده پیدا  کند.
این در حالی اســت که در طول تاریخ می بینیم هنرمندانی که در زمان 
خودشان در فقر کامل به سر می برند، ولی پس از گذشت زمان تابلوهای 
آن ها میلیاردها دالر به فروش می رســد. از ســوی دیگر در کشورهای 
خارجی مردم حتی اگر هنرمند را نشناسند، اما وقتی با تابلویی که امضای 

هنرمند را دارد مواجه می شوند برای آن ارزش قائل هستند.
البته راهکارهای مختلفی در سال های اخیر برای خرید آثار هنری صورت 
گرفته، از جمله این شیوه ها می توان به فروش آنالین اشاره کرد که عمدتاً 
توسط گالری ها صورت می گیرد. استقبال مردم و هنرمندان از این مدل 

فروش هم خوب بوده است.
به نظر می رسد استفاده از شیوه ای که بتواند فروش آثار هنری را افزایش 
داده و اقتصاد هنر را ارتقا دهد، ارزشــمند است. اما در این میان برخی 
از هنرمندان دوســت دارند با خریدار آثار هنری از نزدیک ارتباط برقرار 
کنند و در این خصوص که خریدار موردنظر عشــق و عالقه ای نســبت 
به آثار هنری دارد یا قصد ســرمایه گذاری در این مبحث را دارد، با وی 

صحبت کنند.

»بی رد« منتشر شد
رمانی با هنرنمایی کولی های ایران

زمانیان: نخستین رمان مجتبی 
تجلی با عنوان »بی رد« در نشر 
سیب سرخ منتشــر شد. این 
جامعه شناسانه  نگاهی  با  رمان 
و فلسفی به مرور زندگی نسل 
جوان تحصیلکــرده و دچار از 
هم گسیختگی و نابسامانی افکار 
آنان می پردازد. نسلی که در پی 
هویت واقعی و نقشی در جامعه 

کنونی است. گروهی که از فاصله خود با پدران و مادرانشان درکی منفی 
دارند و از سویی رفتارها و افکارشان از سوی آنان نفی می شود.

مجتبی تجلی، نویسنده این کتاب گفت:  شخصیت اصلی داستان جوانی 
است که فلســفه خوانده و حاال تحت فشار اطرافیان در پی کسب و کار 
اســت، اما آن را راه رهایی از بن بســت فکری خود نمی داند. پس در پی 

یافتن خود، خویش را مخفی می کند و بی َرد می شود.
این نویسنده در ادامه با اشاره به حضور کولی ها در این داستان به عنوان 
یک اتفاق داســتانی افزود: کولی ها در دل این داستان برای قهرمان آن 
مظهر بی نام و نشانی اند. به آن ها می پیوندد و با سبک و سیاقشان محشور 
می شود. تا آنکه شخصیتی دیگر از نسل پیشین او سر راهش قرار می گیرد 
تا برای یافتن راه حقیقی همراهی اش کند. البته ناآرامی روح جوان او را 
در این مســیر ناکام می گذارد و رها شده در جهان همچنان پی خود را 

می گیرد. 
وی افزود: برای معطوف کردن توجه ها به زندگی کولی های ایران مدتی به 
تحقیق در زندگی این قوم و معاشرت با آنان پرداخته ام و در داستان آنان 

را غیرمستقیم در معرض کنجکاوی مردم می گذارد.
تجلــی که در پرداخت داســتانش به ادبیات عامه توجه داشــته در 
خصوص اســتفاده از فولکلور گفت: در این داستان اهتمام ویژه ای به 
ادبیات عامه و گویش فولکلور داشــتم و جا ی جای داســتان از لغات 
و اصطالحات مهجور و در حال فراموشــی اســتفاده کردم. همچنین 
اقلیم خراســان و نقاط کمتر توجه شده  میراث فرهنگی و تاریخی آن 
دیار بدون آنکه اشــاره ای مستقیم به جانمایی وقوع داستان شود، از 

دغدغه های داستان بلند »بی َرد« است.
تجلی که ســال ها در زمینه گویش عامه، تحقیــق و پژوهش کرده، در 
خصوص تحقیقاتی که داشته این طور توضیح می دهد: واژه هایی از گویش 
عامه خراســان را مورد واکاوی و ریشه یابی قرار داده ام که در رسانه های 
مختلف منتشر شد. به تازگی داستان کوتاهی با مضمون حفظ گویش و 
فولکلور نوشته ام و در آن به سایش زبان و دیرینگی آن اشاره شده و تغییر 
واژگان گویش و ادبیات عامه در نسل جوان مورد توجه قرار گرفت. گویش 

محلی جزئی از میراث ماست که پیش چشمان ما از بین می رود.
وی گفت: »بی رد« ابتدا قرار بود داستان کوتاهی با همان مضامین باشد ، 
اما دیدم جست وجو در پی یافتن خویشتن، چیزی نیست که بتوان آن 
را با موجز گویی داستان کوتاه عرضه کرد، به ناچار داستان بسط داده شد 

و رمان در آمد. 
الزم به یادآوری اســت، مجتبی تجلی، پزشک و دانش آموخته دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد است و در کنار حرفه خود به نوشتن نیز می پردازد. از 
این نویسنده پیشتر مجموعه داستان کوتاه »به ترس هایم سالم می کنم« 
که به قنات قصبه گناباد ]میراث جهانی ثبت شده در یونسکو[ تقدیم شده 

و مقاالت و نقدهای متعدد در نشریات مختلف منتشر شده است. 

 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان »دوستت دارم 
دمشق« تالشی است از نویسندگان جوان برای 
ایجاد ارتباطی عمیق بین جنگ و باورهای دینی 

با ادبیات برای همه کسانی که کتاب می خوانند.
این کتاب شــامل 10 داســتان از 10 نویسنده 
جوان اســت که به بحران سوریه و پدیده داعش 
پرداخته اند. داســتان  های ایــن مجموعه از نظر 
سبک، فرم و زاویه دید گوناگون و متنوع هستند. 
داستان  ها ســعی دارند در بستر عاطفی اتفاقات 
حماسی را روایت کنند و گوشه  ای از این بحران 
را نمایــش داده و حس همدلی را بپرورانند. زنان 
محوریت اکثر این داســتان  ها هســتند. دمشق 
و دفاع از حرم، جنگ داخلی ســوریه، اســارت 
زنان و کودکان به دســت داعش، مدافعان حرم، 
مستشــاران ایرانی، لشــکر فاطمیــون و حمله 
تروریســتی داعش به مجلــس، درونمایه اصلی 

داستان های این مجموعه است. 
افســانه گودرزی، سارا اســماعیلی، سیده زهرا 
طباطبایی، سیده اسماء  هاشمی، رقیه بابایی، سیده 
طاهره موســوی، زهرا اخالقی، زینب بخشایش، 
صدیقــه شاهســون و سیده نفیســه محمدی، 
نویسندگانی هستند که در این مجموعه اثری از 

آن ها منتشر شده است.  
در خصوص این مجموعه با ســارا اســماعیلی 
یکی از نویســندگان این مجموعه و نماینده این 
گروه داستان نویســی به گفت وگو نشسته ایم که 

می خوانید. 

 چطور شد مجموعه داستان »دوستت 
دارم دمشق« با این موضوع نوشته شد؟ 

بهار 96 بود که اســتاد مریــم بصیری خبری از 
برگزاری کارگاه داستان کوتاه و رمان با محوریت 
حضرت زینــب)س( و مدافعان حرم به ما دادند. 
اعضای گروه با توجه به ســوابقی که پیشــتر در 
نویســندگی داشــتند و عالقه به این موضوع و 
داشــتن هدف و دغدغه برای نوشتن از جنگ و 
بحران داعش انتخاب شدند. از خرداد 96 کارگاه 

شروع شد و تا اردیبهشت سال97 ادامه داشت.

 موضوعات داســتان ها زنان اســت و 
نویسندگان هم زنان هستند. چطور از این 
زاویه به جنگ سوریه پرداخته شده است؟  

زنان در طــول تاریخ از جنگ هــای زمان صدر 
اســالم گرفته و تا هر جنگی چه جنگ ایران و 
عراق و چه جنگ سوریه به عنوان عنصري فعال 
و مؤثر برای کمک رســاني به مردان جنگجو، هم 
در پشــت جبهه ها حضور داشتند و هم در زمان 
ضــرورت برای جنگیدن حاضر می شــدند و در 
بسیاري از موارد، جنگ را به نفع گروه خودشان 
تغییر مي دادند. همان طور که در جنگ با داعش 
دالوری های زنان کرد را نمی توان نادیده گرفت و 

داستان هایی شنیدنی از دالوری این زنان موجود 
اســت. سختی تجربه زیســت در فضای جنگی 
بیشتر شامل حال زنان می شود. زنان هستند که 
وظیفه نگهداری از فرزندان، تربیت آن ها، روحیه 
دادن به رزمنده و به صورت کلی مدیریت فضای 
پشت جبهه ها را برعهده دارند و پس از جنگ هم  
زنانی همچون همسران، مادران و فرزندان دختر 
رزمندگان، مادران شهدا، همسران شهدا، فرزندان 
دختر شــهید، مادران، همسران و فرزندان دختر 
جانبازان و همســران، مــادران و فرزندان دختر 
آزادگان کسانی هستند که بزرگ ترین جامعه زنان 
مربوط به جنگ را تشکیل می دهند. از آنجایی که 
همه افراد این کارگاه خانم بودند بالطبع موضوعات 

زنانه در اولویت دغدغه های ما قرار داشت.  

 راجع به جنگ های سوریه چه اطالعاتی 
داشــتید. آیا امکان سفر به مناطق جنگی 

برای شما وجود داشت؟ 
با توجه به اینکــه در زمان شــروع کارگاه، تازه 
کتاب های مربوط به مدافعان حرم، خاطرات شهدا، 

کتاب های مربوط به ایدئولوژی داعش چاپ شده 
بود، تصمیم گرفتیم ما هم با همراهی استادمان 
ســرکار خانم مریم بصیری  قدم در این مســیر 
بگذاریم و با راهنمایی ایشان تحقیقاتمان را شروع 
کردیم. جلسات به صورت دو هفته یک بار برگزار 
می شد و در این جلســات در مورد تحقیقاتمان 
صحبــت می کردیــم و در مــورد طرح هــای 
داستان های کوتاه و رمان رایزنی می کردیم. امکان 
ســفرکردن و دیدن جریانات و اتفاقات مربوط به 
ســوریه و عراق از نزدیک برای ما وجود نداشت، 
بنابراین سعی می کردیم با تحقیقاتی که از طریق 
اینترنت، کتــاب و افرادی کــه از نزدیک با این 
جریان روبه رو شده بودند، از جمله مدافعان حرم،  
کسب اطالعات کنیم و با قدرت تخیل و همدلی، 
خودمان را در آن فضا قرار بدهیم و دنیا را از زاویه 
دید فردی ببینیم که یا در عراق و سوریه با بحران 
داعش، جنگ و مصائب مربوط به آن دست وپنجه 
نرم می کند و یا خانواده ای که عزیز خود را برای 
دفاع حرم حضرت زینب)س( به جنگ فرســتاده 

است و بعد قلم به دست بگیریم.  

 منابع مطالعاتی شما برای نوشتن داستان 
چه بود؟

ابتدا تمام کتاب هایی که در زمینه مدافعان حرم، 
ایدئولوژِی داعش، روان شناسی داعش، خاطرات 
مدافعان حرم، داســتان ، رمان و شعر چاپ شده 
بودنــد، جمع آوری شــدند. همه اعضــای گروه 
کتاب هــا را مطالعه کردنــد، همزمان با خوانش 
کتاب ها تحقیق در رابطه با تاریخچه شکل گیری 
داعش، گروه ها و انشعابات آن ها و کشورهایی که با 
آن ها همکاری می کردند را شروع کردیم. تحقیق 
در رابطه با مدافعان حرم در مقیاس وسیع تر اینکه 
از چه کشوری هستند، چه مذهبی دارند و چگونه 
کنار هــم قرار گرفته اند نیز همزمان با تحقیقات 
دیگر صــورت گرفت. جمع آوری هر گونه خبر از 
این دســت که فرضاً داعش در چه تاریخی چه 
شهری را تســخیر کرده، اتفاقاتی که در رابطه با 
زنان ایزدی افتاد، بررســی فضای مجازی و چک 
کردن تمام کانال ها و پیج ها در پیام رســان ها که 
له یــا علیه مدافعان حرم بودند و بررســی تمام 
صفحه های مجازی که مردم در شهرهای درگیر 
داعش آن ها را مدیریت می کردند، انجام شــد. از 
طرفــی جمع آوری عکــس و فایل های صوتی از 
جمله ســخنرانی ها و حتی موسیقی هایی که در 
رابطه با مدافعان حرم و یا داعش منتشر شده بود، 
جمع آوری مستندهایی که در این زمینه ساخته 
شده بود، جمع آوری وصیت نامه های مدافعان حرم 
و شعرهایی که شعرا در مورد آن ها سروده بودند، 
گردآوری مصاحبه ها و مجالت مربوط به مدافعان 
و داعش، جمع آوری نقشه کشورهایی که با داعش 
همکاری می کردند و نقشه کشورهایی که درگیر 
داعش بودند نیز از دیگر فعالیت های اعضای این 

کارگاه بود. 

 این نویسندگان چطور انتخاب شدند و 
آیا سابقه نوشتن داستان داشته اند؟ 

این نویسندگان پیشتر دو کار گروهی به سرپرستی 
ســرکار خانم مریم بصیری  در مورد جانبازان و 
دفاع مقدس داشــتند و بعد مشغول کارگروهی و 
تکی در رابطه با مدافعان حرم و امام رضا)ع( شدند. 

این مجموعه داستان حاصل کارگاه مدافعان است. 
در حــال حاضر هم مشــغول کارگاه مهدویت و 
اربعین هستند. بعضی از این نویسندگان پیشتر 
کارهای چاپ شــده انفرادی داشتند و بعضی از 
آن ها در این کارگاه توانستند آثار خود را به چاپ 
برسانند. از جمله خانم بخشایش که پیشتر یک 
کتاب در دست چاپ داشتند. رمان »اردیبهشت 
نام دیگر توســت« با محوریــت مقابله با بحران 
داعش و با تمی عاشــقانه از نشر شهید کاظمی 
از ایشان در این کارگاه به چاپ رسید. همین طور 
رمان »گنجشک ها بی صدا می گریند« اثر دیگری 
از همین نویسنده با موضوع داعش از نشر سروش 
در دست چاپ است. مجموعه داستان »ُسّر َمن 
َرای« از خانم اسماءهاشمی که به بحران داعش 
در عراق پرداخته از دستاوردهای دیگر این کارگاه 
است که در دست چاپ در انتشارات سروش است. 
نویسندگان دیگر نیز آثاری از جمله داستان کوتاه 
در همین مجموعه و بعضی آثار انفرادی در حال 

نگارش و در دست چاپ دارند. 

 فکر می کنیــد نقش ادبیات در اتفاقات 
منطقه و کشورهای همسایه چیست و چقدر 

ادبیات باید به این مسائل توجه کند؟
بسیاری از نویسندگان حوادث و اتفاقات مربوط 
به جنگ را که در سرزمین خودشان یا کشورهای 
دیگر رخ داده به عنوان موضوعی برای نوشــتن 
انتخاب کرده اند و آثار ارزشــمند و فاخری را به 
یادگار گذاشــته اند. اگر به تاریخ جوامع مختلف 
نگاهی بیندازیــم می بینیم هیچ جامعه ای نبوده 
که از جنگ در امان بوده باشــد. جامعه شناسان، 
روان شناســان و دانشــمندان هر کدام جنگ را 
از دریچــه نگاه خود می بیننــد و مثل هر پدیده 
اجتماعی و تاریخی دیگری برایشــان بااهمیت 
اســت و به آن می پردازنــد. از آنجایی که الزمه 
نوشتن داشــتن اطالعات در زمینه های مختلف 
تاریخی، جامعه شناســی، روان شناسی و فلسفه 
اســت، نویســندگان نیز از این قاعده مســتثنا 
نیســتند، چنان که ادبیات جنــگ یک اصالح 
تعریف شده در تقسیم بندی انواع ادبی)ژانر( است. 
نویســندگان معموالً با پرداختن به داستان هایی 
که مربوط به جنگ اســت عــالوه بر اینکه برای 
نسل جدید جامعه شــان تصاویری از رشادت ها 
و ازخودگذشــتگی های خود برای دفاع از وطن 
را ترســیم می کنند و از فداکاری ها و مظلومیت 
رزمندگان می گویند، از طریق نوشــتن می توان 
سبک تفکر افراد را دستخوش تغییر و با نوشتن 
راهی برای برقراری صلح و امنیت فراهم کرد.  این 
فقط سیاست نیست که با جریان های منطقه در 
ارتباط اســت بلکه ادبیات و هنــر هم از راه های 
برقراری ارتباط، صلح و امنیت است و از این جهت 

اهمیت بسیار زیادی دارد.

برش

فضای   در  زیست  تجربه  سختی 
زنان  حال  شامل  بیشتر  جنگی 
می شود. زنان هستند که وظیفه 
تربیت  فرزندان،  از  نگهداری 
آن ها، روحیه دادن به رزمنده و 
فضای  مدیریت  کلی  صورت  به 

پشت جبهه ها را بر عهده دارند

به نشر: مدیرعامل به نشر از اجرای طرح »کروتاب« شامل 
تخفیف 25درصدی تمامی آثار این انتشــارات در فروشگاه 

الکترونیکی به نشر خبر داد.
حسین سعیدی با بیان اینکه بهترین 
پیشــنهاد در شــرایط فعلی برای 
پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، 
حضور هموطنان در منازل اســت، 
اظهار کرد: در همین راستا انتشارات 
به نشر همگام با تولید، توزیع و فروش 
آثار در سراسر کشــور، طرح »کروتاب« را راه اندازی کرده تا 
مخاطبان بدون خروج از منزل و نیاز حضوری به فروشگاه های 
کتاب، در خانه و با یک کلیک بتوانند کتاب های مورد عالقه 
خود را خریداری نمایند.به گفته مدیرعامل به نشــر در طرح 
»کروتاب« مخاطبان می توانند از تخفیف 25درصدی خرید با 
بسته بندی کامالً بهداشــتی همراه با اقالم متبرک و ارسال 

رایگان کتاب به تمامی نقاط کشور بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: حدود 700عنوان کتاب از تولیدات انتشارات 
به نشــر در موضوعــات فرهنگ و گفتمان انقالب اســالمی، 
سیره معصومین)ع( و فرهنگ زیارت، تاریخ، رمان، زندگی نامه، 
آثار کــودک و نوجوان  بــه همراه آثار پرمخاطب از ســایر 
ناشران کشــور در حوزه های دینی، انقالب اسالمی، کودک و 
 نوجوان در فروشــگاه الکترونیکی انتشارات به نشر به نشانی

 www.behnashr.com  ارائه شده است.مدیرعامل به نشر 
هدف از اجرای این طرح را افزایش ســرانه مطالعه و گذران 
مناسب ساعات فراغت خانواده های ایرانی در روزهای پیش رو 
دانست و یادآور شد: در حال حاضر بازه خاصی برای این طرح 
وجود ندارد و تا زمانی که نیاز باشد در کنار مردم خواهیم بود 

تا فضا را تلطیف کنیم.
وی با اشــاره به معرفی طرح »کروتاب« از طریق اشتراک در 
شبکه های اجتماعی، کانال ها و صفحه اینستاگرام به نشر، از 
معرفــی روزانه آثار در فضای مجازی خبــر داد و افزود: برای 
کاربرانی که با خرید اینترنتی مشکل دارند تمهیداتی صورت 
گرفته و از طریق فضای اینستاگرام می توانند سفارشات خود را 
اعالم کرده تا سایر مراحل توسط انتشارات به نشر صورت گیرد.

مدیرعامل به نشر متذکر شد: انتشارات به نشر پیش از این با 
اجرای طرح »هر روز یک کتاب« شامل تخفیف 25درصدی و 
طرح »پیشنهادات ویژه« با تخفیف بین 10 تا 20 درصد همراه 

کاربران فروشگاه الکترونیکی این انتشارات بود.
وی با اشــاره به اســتقبال مخاطبان کتاب از طرح »هر روز 
یک کتاب« انتشارات به نشــر افزود: عالوه بر کتاب دوستان، 
مدارس، مهدهای کودک، کتابخانه و مراکز فرهنگی با خرید 
آثار به تعداد باال از اقصی نقاط کشور به ویژه در شهرهایی که 
شعبه های انتشارات به نشر در آن ها فعال نیست به ما اعتماد 
کرده و به خوبی از این طرح اســتقبال کردند به گونه ای که 

بیش از 80 درصد خریدها خارج از مشهدمقدس بوده است.

قمری: این روزها ویروس کرونا و بیماری ناشــی از آن به تیتر 
اخبار جهان تبدیل شــده و با درگیر شــدن مردم کشورهای 
مختلف به این بیماری، افرادی از قشــرهای مختلف در تالش 
هســتند تا با آگاهی دادن به مردم، از میزان ســرایت بیماری 
بکاهند. درعین  حال به دلیل هشدارهای متعدد درباره پرهیز از 
تجمعات، بیشتر رویدادهای هنری در کشورهای درگیر با کرونا 

به حالت تعلیق درآمد. 
ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. با 
توجه به شیوع بیماری کرونا در ایران، 
مسئوالن در کنار تعطیلی دانشگاه ها 
و مــدارس، ســینماها و برنامه های 
هنــری را در دو هفته اخیر تعطیل 
اعــالم کردند و این موضوع ســبب 
تعطیلی  برنامه های هنری اعم از نمایشگاه ها تا مراسم حراج آثار 
هنرهای تجسمی شد. هنرمندان تجسمی مانند بسیاری دیگر 
از رویدادهای اجتماعی، نسبت به این بیماری و همه گیری آن 
واکنش نشــان دادند و در کشــورهای مختلف دست به خلق 
تصاویری با رویکردهای گوناگون زدند. شوخی با ترس ناشی از 
احتمال ابتال به بیماری بخشی از این آثار را شکل داده است. در 
بعضی دیگر از آثار می توان تقدیر و سپاسگزاری مردم از پزشکان 
و پرســتاران حاضر در بیمارســتان ها را دید. تعداد دیگری از 
هنرمندان قصد روحیه دادن به جامعه را دارند و عده ای دیگر 
توصیه های پزشکی و بهداشتی را در قالب تصویر درآورده اند. 
مدیرگروه نقاشــی دانشکده هنر دانشــگاه الزهرا)س( و عضو 
هیئت علمی این دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به 
اینکه برخی از هنرها مانند ســینما و تئاتــر نیازمند حضور 
هنرمندان در مراسم و دورهمی های هنری است، گفت: هنرمند 

هنرهای تجسمی از جمله نقاشی برای خلق اثر خود نیازمند 
فضایی آرام اســت تا بتواند اثر خوبی را خلق کند، زیرا نقاشی 
هنری نیســت که هنرمند  بتواند یک شبه اثری خلق کند و 
واکنش نشــان دهــد. دکتر داریــوش فرددهکــردی اعتقاد 
دارد:هنرهای تجســمی در ایجاد روحیه و نشاط مردم نقش 
بسیار مهمی ایفا می کنند.وی ادامه داد: برای اینکه این هنرها 
بتوانند در جامعه ایجاد نشاط و روحیه کنند الزم است مسئوالن 
رســانه ملی، وزارت ارشــاد و انجمن های صنفی این هنرها از 
هنرمندان دعوت کنند تا در برنامه های مختلف شرکت کرده و 
آثــار خود را برای مردم به نمایش بگذارند.مدیرگروه نقاشــی 
دانشــکده هنر دانشــگاه الزهرا)س( و عضو هیئت علمی این 
دانشــگاه، حمایت های مسئوالن از هنرمندان را مهم عنوان و 
اضافه کرد: شرایط مختلف جامعه سبب می شود هنرمندان با 
ایده ها و خالقیت های خود آثاری خلق کنند، اما خلق این آثار 
در مدت طوالنی و شــاید پس از گذشــت هر اتفاق یا رویداد 
صــورت گیرد.فرددهکردی اعتقــاد دارد: واکنش هنرمندانی 
همچون کارتونیست ها و کاریکاتوریست ها سریع تر از نقاشان 

است، زیرا خلق اثر نقاشی زمانبر است.

به نشر به »کروتاب« پیوست 

در منزل بمانید و کتاب نوش جان کنید
مدیر گروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا)س( تأکید کرد

نقش هنرهای تجسمی در ایجاد روحیه و نشاط  مردم 

هنرهای تجسمیفضای مجازی

گفت وگو با سارا اسماعیلی یکی از نویسندگان مجموعه »دوستت دارم دمشق« 

ادبیات می تواند برقرارکننده صلح و امنیت در منطقه باشد  

یادداشت

مینو نصیرزاده، نقاش و مدرس 
annotation@qudsonline.ir

تازه های نشر
»موش سر به هوا« در بازار کتاب

قدس آنالین: کتاب »موش ســر به هوا« نوشــته 
فرهاد حسن زاده در انتشارات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به چاپ رسید.کتاب »موش سر 
به هوا« قصه  سفر هفت موش است که با تصویرگری 

علی خدایی شکل خالقانه ای پیدا کرده است.
کودکان عالوه بر خواندن قصه و تماشــای تصاویر، 
می تواننــد با فکر کردن به پرســش هایی که کتاب 
مطرح می کند، پاســخ بدهند. این کتاب مناســب 

کودکان باالی هفت سال است و به تفاوت ها و ویژگی های فردی اشاره می کند 
که می تواند در نگاه اول مورد سرزنش دیگران قرار گیرد، ولی در موقعیت های 
خاص اهمیت و فایده آن مشخص می شود.کتاب »موش سر به هوا« می تواند به 
تغییر دیدگاه کودکان کمک کند، اعتمادبه نفس آن ها را افزایش دهد و آن ها را 

در مسیر پذیرش ویژگی های شخصیتی  خودشان قرار دهد.
یادآوری می شــود، فرهاد حســن زاده به عنــوان نامزد ایرانــی جایزه جهانی 
هانس کریســتین اندرسن ســال های 2018 و 2020 و همچنین نامزد جایزه 
آســترید لیندگرن برگزیده  شده است. کتاب »موش سر به هوا« که به تازگی  
رونمایی شــده در ۴8صفحه تمام رنگی با قیمت ۳0هزار تومان از سوی کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است. 

سوره مهر: کتاب »یه آبنبات گنده« مجموعه شعر 
طیبه شــامانی شامل 1۴شــعر برای خردساالن در 
ارتباط با جهان پیرامون کودکان اســت که به تازگی 

منتشر شده است.
این کتاب اســت که در آن به موضوعات مختلفی 
چون مجســمه، عروســی، برف، بازی و... پرداخته 

شده است.
شعرهای این اثر با ریتمی آهنگین، در ارتباط با دنیای 

پیرامون کودک است. 
در شعرها همچنین مسائل آموزشی برای بچه ها به صورت غیرمستقیم مطرح 

شده است.
در یکی از شعرهای این مجموعه شاعر این گونه سروده است:

آدم برفی/ دماغ من هویجه/ چشام شبیه فندق/ شال و کاله نازم
اومده از تو صندوق/ رنگ تنم سفیده/ هستم شبیه پشمک

مربّا روم بپاشی/ می شم یه کوه یخمک
مثل »مادر مهربان« مجموعه شعر دیگری از طیبه شامانی که توسط سوره مهر 

منتشر شده است. 

شهید کاظمی: خون دل؛ کنکاش تاریخی نامه منشور 
روحانیت امام خمینی)ره(، جدیدترین اثر جوادموگویی 

توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شد. 
جواد موگویی با توجه به دغدغه شخصی و همچنین 
براســاس تحقیقات و تاریخ پژوهی های چند ســال 
گذشــته به این نکته می رسد که باید بیش از پیش 
روشــنگری کرد و تاریخ ایران بــه خصوص بیانات 

حضرت امام)ره( را مرور و تبیین کرد. 
وی در ایــن باره می گوید: با توجه به صراحت کالم حضرت امام)ره( در نامه 
منشور روحانیت، متأسفانه درباره این نامه هیچ گاه بررسی و پژوهشی نشده 
و این جای تأسف است که با گذشت ۳2سال از نگارش این نامه، دستگاه ها 
و نهادهای فرهنگی و تبلیغی هیچ بررسی و پژوهشی با این محوریت منتشر 

نکرده اند. 
بنابراین در این اثر عالوه بر متن نامه منشــور روحانیت، پژوهش هایی در مورد 
اصل منشور و همچنین شخصیت هایی که در تاریخ انقالب دچار انحراف و خدشه 
به نظام جمهوری اسالمی به خصوص روحانیت وارد کرده اند، مورد بررسی قرار 

گرفته است.

خون دل منتشر شد»یه آبنبات گنده« برای بچه ها
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