
هوای ما را هم داشته باش
وزیر ارتباطات که در بحران کرونا، با دادن 
100 گیگ اینترنت رایــگان به کاربران 
تالش کرد وزارتخانه اش سهمی در مقابله 
با کرونا داشته باشد، حاال در اینستاگرامش 
ضمن اینکه ســفارش پزشــکان و کادر 
درمانی بیمارســتان ها را به مردم کرده 
تا از آن ها قدردانــی کنند، حالی هم به 
مستأجران داده و به قول معروف پیش مالک ها ضامن شده: »هموطن عزیز، از 
مستأجرت این ماه اجاره نگیر. اگر الزمه، من وزیر به عنوان یک شهروند بیایم 
و ضمانت بدهم که اجاره را پرداخت می کند«. البته فکر کنم فردا کاربران در 
فضای مجازی به وزیر بگویند: سفارش ما را به اپراتورها هم بکنید که سرعت 

100 گیگ اینترنت رایگان را کمی باالتر ببرند!

واجب کفایی
کفن و دفن آن هایــی که به دلیل کرونا 
فوت می کنند هم بــرای خودش ماجرا 
دارد. با انتشار ویدئویی در فضای مجازی 
کــه در آن دو طلبه به صورت داوطلبانه، 
کفن و دفن یک میت کرونایی را به عهده 
گرفتند، کاربری در توییترش نوشته است: 
»هیچ منتی نیست، نیاز به هیچ تشکر و 
تشویقی هم نیست؛ وظیفه شرعی مان است .این ظرفیت فقه و گزاره »واجب 
کفایی« اســت.وقتی حتی فرزندان میت مبتال به  کرونا جرئت تجهیز جنازه 

پدر ثروتمندشان را ندارند، این دو طلبه به واجب خودشان عمل می کنند«.

التماس می کنیم
کریس هیز، مجری سرشناس تلویزیون 
در صفحه توییتر خود روایتی از وضعیت 
اسفناک زندان های آمریکا ارائه داده است:

»امــروز رفتم زندان ایالتــی بروکلین )در 
نیویــورک(. بــاورم نمی شــود که هیچ 
ضدعفونی کننده  دســتی وجود نداشت و 
توالت ها که هیچ وقت صابون در آن ها پیدا 
نمی شود، همچنان بدون صابون بودند. جرئت کردم و رفتم پیش نگهبان زندان و 
شکایت کردم. گفت:... مدت هاست به اداره زندان ها برای ضدعفونی کننده دست 
التماس می کنیم و به ما نمی دهند .فکر کنید؛ یک زندان دارید که جمعیتی در آن 
است که متهم اند و هنوز محکوم نشده اند و هر روز از محیط بیرون برای آن ها مالقاتی 
می آید. زندانی که ویروس کرونا می تواند در عرض چند روز در آن منفجر شود«. 

کسی تب ندارد
»دورهمی« همچنان و بدون ترس از کرونا 
دارد ضبــط و پخش می شــود. خبرنگار 
»فارس« با اشــاره به همیــن موضوع در 
مقاله ای نوشته است: »ادامه ضبط برنامه 
دورهمی با حضور تماشــاگران، تناقض 
جدی در آموزش های پیشــگیرانه صدا و 
سیما ایجاد می کند. از یک سو شهروندان 
را در آستانه سال نو از سفر و میهمانی رفتن بر حذر می کنیم و از طرفی دیگر 
مقابل چشمان آن ها 400 نفر از نقاط مختلف پایتخت و دیگر شهر ها را کیپ 
هم می نشانیم و به مخاطب اعالم می کنیم خیالش راحت باشد، چرا که اینجا 

ضدعفونی شده و کسی هم تب ندارد...«!

 محمد تربت زاده آگهی »مزایده مالکیت پیام رسان 
سروش« از سوی سازمان صدا و سیما اگرچه در ابتدا 
نبود و خیلی ها احتمال دادند  باور  قابل  آنچنان هم 
فتوشاپ باشد، اما زمانی که این آگهی روی وب سایت 
اطالع رسانی  رسمی  پایگاه   - دیتا«  نماد  »پارس 
مناقصات - منتشر شد، خبر واگذاری سروش به بخش 

خصوصی هم به طور رسمی در رسانه ها منتشر شد. 
برخالف شــایعه های مجازی، صداوسیما قیمت پایه 
پیام رســان سروش را هنوز اعالم نکرده اما چون مبلغ 
تضمین یک میلیارد و ۹1۸ میلیون و 400 هزار تومان 
تعیین شده و رسم مزایده ها تضمین 5 درصدی است 
می تــوان حــدس زد که قیمت ۳۸ میلیــارد و ۳۶۸ 

میلیون تومان باشد.
آگهی فروش این پیام رســان در فضــای مجازی اما 
حسابی سروصدا به راه انداخته و کاربران فضای مجازی 
به مسئوالن صداوسیما یادآوری می کنند که »سروش« 
همان پیام رســانی اســت که قرار بود جای تلگرام را 
بگیرد، اما حاال با کمتر از 500 هزار مخاطب فعال، قرار 

است به مبلغ حدود 40 میلیارد تومان واگذارد شود!

  صاحب نامشخص!
بزرگ ترین شائبه درباره پیام رسان سروش از همان اول 
»مالکیت« آن بود. شــائبه هایی که پس از دریافت وام 
5 میلیاردی توســط این پیام رسان، بیشتر از گذشته 
باال گرفت و حتی سبب شد کمپین هایی برای تحریم 
این پیام رســان در فضای مجازی راه بیفتد. آن زمان 
البته مدیر عامل بخش »ســروش پالس« ادعا می کرد 
این بخش با سرمایه گذاری خصوصی راه اندازی شده و 
هیچ دخلی به صداوسیما ندارد! ادعایی که البته آنچنان 

مورد قبول اهالی فضای مجازی قرار نگرفت. 
حاال هم پس از انتشار آگهی مزایده پیام رسان سروش، 
این بحث درگرفت که »ســروش پالس« را هم شامل 
می شود یا نه. سید جعفر خورشاد، مدیرعامل پیشین 
و رئیس فعلی هیئت مدیره پیام رسان سروش درباره 
این موضوع گفته است: »مالکیت 100 درصدی متعلق 
به سازمان صدا و سیماســت و شامل سروش پالس 
هم می شود«. اما مدیر سروش پالس همچنان خودش 
را تافته جدابافتــه می داند و می گوید از خروج صدا و 
سیما استقبال می کنیم! او پیش از این هم مدعی شده 
بود سروش پالس جداست و توسط سهامدار خصوصی 
توسعه پیدا کرده و به خاطر احترام به کاربران سابقه 

گفت و گوها و کانال ها نام سروش حفظ شده است. 

  چه کسی مقصر است؟
پیام رسان »ســروش« درحال حاضر یکی از سوژه های 
داغ در میان کاربران فضای مجازی اســت. بخشــی 
از کاربران، مســئوالن این پیام رسان و حامیان آن  را 
زیرســؤال می برند و آن ها را مســبب اصلی ســقوط 
سروش می دانند.کاربری نوشته است: »پیام رسانی که 
حتی معلوم نیســت مالکیتش در اختیار چه کسیه و 
از کجــا بهش پول تزریق می شــه، در نتیجه یک روز 
همین طــوری به مزایده گذاشــته می شــه. چرا بین 
بخش خصوصی و دولتی دســت به دست می کنین 
یک پیام رســانو؟ واقعاً توســعه یک پیام رسان آن قدر 
کار سختیه که هزار نفرو درگیرش کردید؟ انتظار چه 

نتیجه ای بهتر از این داشتید؟«
اما بخش دیگری از کاربران هم مســئوالنی را مقصر 

می دانند که در حمایت از پیام رسان های داخلی به طور 
عمدی و غیرعمدی کوتاهی کرده اند.

یکی از کاربران نوشــته اســت: »زمانی که زیرساخت 
فراهم نمی شــه، وزارت ارتباطات همکاری نمی کنه، 
اســتعداد جوون های کشــورمون به تمسخر گرفته 
می شه، در نتیجه پیام رسان ســروش که با این همه 
ذوق و هزینه راه اندازی شــده، در عرض یک سال روی 

دست صداوسیما باد می کنه«.

  واکنش مدیرعامل سروش
پس از اینکه موج انتقادها از واگذاری سروش در فضای 
مجازی باال گرفت، باالخره مرتضی رحیمی، مدیرعامل 
این پیام رسان، با انتشار پستی در فضای مجازی به این 
مسئله واکنش نشــان داد و نوشت: »ما درگیر توسعه 
سرویس و بهبود سطح ارائه خدمات بودیم؛ به طوری 
کــه از مرز ۶ میلیارد پیام گذشــتیم و طبق گزارش 
ســامانه های مانیتورینگ )غیر از قطعی های شبکه و 
قطعی برق و... که خارج از کنترل ما بود( تونســتیم 
بیش از ۹۹.۷ درصد ســاعات شــبانه روز به کاربران 

خدمات ارائه دهیم.
 در این مدت یکی از بزرگ ترین پروژه های جابه جایی 
تجهیزات یک سامانه سراسری با محدودیت های شدید 
سخت افزاری، با دقت تمام و با کمترین اختالل در ارائه 

سرویس، انجام شد.
از دیروز و با انتشــار مزایده فروش مالکیت سروش از 
سوی صداوسیما، اخبار متعددی دست به دست میشه 

که الزم دیدم توضیحاتی در این زمینه ارائه کنم.
هر کسب و کاری در مراحل مختلف سرمایه گذاری، اقدام 
به فروش و جذب سرمایه گذار جدید می کنه. ما مرحله 
قبلی رو بیش از یک ســاله که با سهامدار خصوصی 
خودمــون پیش بردیم و در این گام خوشــحالیم که 
صداوسیما باالخره تصمیم معقولی گرفت تا چابکی، 
تصمیماِت سریع و سرمایه گذارِی به موقع به مجموعه 
ســهامداران برگرده. امیدواریــم با تعیین تکلیف این 
ماجرا، با ســرعت بیشــتری به توســعه خدماتمون، 
به عنوان بزرگ ترین و قدیمی ترین پیام رســان ایرانی 
بپردازیم. قطعاً قوی تر از گذشته تالش خواهیم کرد که 

در مسیر خدمت به شما بهترین باشیم«.

  چرا مردم از پیام رسان داخلی استفاده 
نمی کنند؟

طبــق آخرین آمــاری که مربوط بــه دوران پیش از 
فیلترینگ تلگرام اســت و توســط مرکز افکارسنجی 
دانشــجویان ایران وابســته به جهاد دانشگاهی تهیه 
شده، 5۹درصد مردم ایران از شبکه اجتماعی تلگرام 
اســتفاده می کنند و در صورتی که تلگرام فیلتر شود، 
تنها ۳۸درصد کســانی که از آن اســتفاده می کنند، 
حاضر بــه جایگزینی این شــبکه اجتماعی مجازی 
با پیام رســان های داخلی هســتند. 4۷ درصد هم از 
پیام رســان های داخلی اســتفاده نخواهند کرد و 15 
درصد نیز گفته اند نمی دانیم در این صورت از پیام رسان 
داخلی اســتفاده خواهیم کرد یا خیر. این یعنی حتی 
پیش از آنکه حواشی مربوط به پیام رسان های داخلی 
ایجاد شــود یا کمپین  تحریم آن ها راه بیفتد، کاربران 
فضای مجازی هیچ جــوره اقبالی برای کوچ کردن به 
پیام رسان های داخلی نداشته اند. کاربران فضای مجازی 
اگرچه در توضیح این موضوع، دالیلی مثل ضعف های 

پیام رســان های داخلی یا گاف هــای امنیتی  آن ها را 
مطرح کرده اند اما کارشــناس ها می گویند اشکال کار 
در جای دیگری است و ایراِد کار پیام رسان های داخلی 
که منجر به زمین خوردن آن ها می شود، برمی گردد به 

مدل توسعه این پیام رسان ها. 

  سرمایه گذاری اصولی
مدلی که درحال حاضر برای توسعه و حمایت از رشد 
این پیام رســان ها در نظر گرفته شده با مدل رشد این 
پلت فرم ها در دنیا قابل مقایســه نیست. کارشناسان 
می گویند مسئوالِن حامی پیام رسان های ایرانی فقط 
بی برنامه به این پیام رسان ها پول تزریق کرده اند. این 
مدل توســعه در موضوع های دیگری مثل ســاخت 
جست وجوگر بومی و حتی تلفن همراه ایرانی هم تکرار 

شده و هیچ وقت به نتیجه مطلوبی نرسیده است. 
ایرانی  کارشناس ها معتقدند توســعه پیام رسان های 
و در کل بومی ســازی فناوری های نوین، نیازمند یک 
برنامه ریزی مالی دقیق و سرمایه گذاری اصولی است. 
بدترین نوع توســعه هم همان تزریق بی پشتوانه پول 
است که در همه جای دنیا منسوخ شده اما مسئوالن ما 
همچنان از این روش برای حمایت از کسب و کارهای 

نوپای داخلی استفاده می کنند. 
کسانی که چند پیراهن بیشتر از ما در دنیای تکنولوژی 
پاره کرده اند، معتقدند ســرمایه گذاری اصولی و ایجاد 
فضای مناســب برای توســعه اســتارت آپ ها به طور 
خودکار می تواند به ایجاد پیام رسان های ایرانی موفق 
منجر شــود اما درحال حاضر نهادهای مختلف پشت 
برخی پیام رسان ها قرار گرفته اند که نشان می دهد این 
پلت فرم ها قرار است همانند مدل تزریقی و با سرمایه 

هنگفت نهادهای نیمه دولتی شکل گیرند. 

  آش همان کاسه همان!
بر اســاس گفته های کارشناس ســایت »آی تی ایران« 
بهترین مثال در کشــورمان برای این موضوع، تجربه 
در عرصه تاکســی های آنالین است که نشان می دهد 
رشد اســتارت آپ های این حوزه حتی به رغم حضور 
نهادهــای قدرتمند و تزریق مالــی و محدودیت های 
مختلف متوقف نشده و روز به روز گسترده تر می شود. 
همیــن مثال نشــان می دهد که دولت بــرای ایجاد 
پیام رسان های رقیب تلگرام هم می تواند به جای تزریق 
میلیاردها تومان پول، با مدل تأمین مالی جســورانه 
که مناسب توســعه این کسب وکارهاست کاربران را 
تشویق به حضور در این عرصه کند. تجربه مشهورترین 
پیام رســان های خارجی هم نشان دهنده این است که 
این شــرکت ها هم بر اســاس مدل های تأمین مالی 
جسورانه رشد کرده اند. واتس اپ نمونه موفقی که پس 
از چندین راند سرمایه گذاری به فیس بوک فروخته شد 
و وی چت مشــهورترین پیام رسان چینی نیز از طریق 
سرمایه گذاری جسورانه شرکت Tencent پشتیبانی 

می شود. 
این یعنی تا زمانی که مدل توسعه پیام رسان های ایرانی 
تغییر نکند و نهادهای مختلف دولتی همچنان اصرار 
داشته باشند که بانی ساخت یک پیام رسان ملی شوند، 
آش همان است و کاســه همان و هیچ پیشرفتی در 
این حوزه رقم نمی خورد. پس زیاد بیراه نیســت اگر 
پس از ســروش، شاهد انتشار آگهی های مزایده سایر 

پیام رسان های ایرانی هم باشیم.

بازار خبرهای خوب، کساد نیست
فؤاد آگاه / به این فکر کنید که قرار نیست همیشه، هر وقت و هر جایی که 
گوشی تان را باز می کنید یا روزنامه ای را ورق می زنید، چشمتان بیفتد به اخبار 
و ماجراهای داغ اما تلخ و هولناک کرونایی. باور کنیم در این وانفسایی که فکر 
می کنیم وانفسای خبر خوب است و نرم ترین خبر، خبر دستگیری محتکران 
اقالم بهداشتی است، اخباری هم پیدا می شوند که چشم شما را روشن کنند 
و دلتان را گرم. چند پرده زیر را می خوانیم تا باور کنیم همه پرده های نمایش 

زندگی، پرده های تلخ و غمبار نیستند:

پرده اول: بازار کســاد / رونق جوانمــردی / فیلمی که خبرگزاری در فضای 
مجازی گذاشته، مربوط به مالک و مستأجر است اما مثل فیلمی که چند روز 
پیش دست به دست می شــد، دیدنش حالتان را بد نمی کند. مالک نه تنها 
اسباب اثاثیه مستأجر را توی پیاده رو نریخته بلکه اجاره ۳0 مغازه ای را مالکشان 
بوده، به خاطر شرایط ناجور اقتصاِد کرونا زده، به مستأجرانش بخشیده است. 
»علی جبلی« اهل دیلم اگرچه نمی تواند و تخصص ندارد که در بیمارستان ها به 
جنگ کرونا برود اما به سهم خودش، کمر همت را بسته و سعی می کند »کرونا 
را شکست می دهیم« را رنگ واقعیت ببخشد. یعنی همان کاری را می کند که 
»حاج محمود بیات« کاســب ۶۸ ساله اهل همدان کرده و پیش از این اجاره 
هفت مغازه اش را بخشیده چون به قول خودش اجاره گرفتن از کاسبانی که 
بازارشان کساد است، در این شرایط بی انصافی است و پول بی انصافی از گلوی 

آدم پایین نمی رود. 

پرده دوم: من هستم / »زین العابدین فتحی« 2۸ بهمن، یعنی کمتر از یک 
ماه پیش بازنشسته شد. بازنشسته شد و رفت که خستگی همه این ۳0 سال 
را در کند. آقای پرستار با لهجه شیرین آذری به خبرنگار گفته است: »از شما 
چه پنهان خسته شده بودم و لحظه شماری می کردم برای رسیدن این روز. 
نامه درخواســت بازنشستگی را نوشتم و به بیمارستان آمدم... با دیدن اوضاع 
شوکه شدم... کرونا به بیمارستان رسیده بود و شرایط بخش عادی نبود. نگاه 
بچه ها نگران بود. بدون آنکه فکر کنم چقدر منتظر رسیدن این روز بودم نامه 
درخواست بازنشستگی ام را پاره کردم و به مسئول بخش گفتم از همین لحظه 
روی من حساب کنید. گفت تو که تعهدی نداری. گفتم من هستم. از روز 2 

اسفند تا این لحظه که با شما صحبت می کنم هم خانه نرفتم«.

پرده ســوم: مهلت می دهم / این پرده خودش دو یا سه پرده است و شاید 
شما هم توی شهر و دیارتان مشابهش را دیده باشید. »محمدرضا حیدری« هم 
ورزشــکار است و هم عمده فروش و البته اخالق ورزشکاری هم دارد. چون به 
محض شیوع کرونا و جدی شدن ماجرا در قزوین، به همه خریدارانی که از او 
خرید کرده و چک داده اند، پیام داده: نگران تاریخ چک هایتان نباشید... من به 
شما مهلت می دهم! خبر خوب آخر هم تشکیل گروه های جهادی کوچک برای 
تولید ماسک است که از مرحله کلید خوردن گذشته چون »کارگروه بهداشت و 
درمان مجمع جهادگران بسیج سازندگی تهران بزرگ و قرارگاه جهادی عمار« 
چند روزی است دست به کار شده و با تمام توان پویش ملی و توفان همدلی 

راه انداخته اند و دارند ماسک تولید می کنند.

 مجازآباد
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ورزش
مدیرانی که افتضاح به بار می آورند و محاکمه نمی شوند

پول بهداشت و درمان مردم در 
جیب خارجی های  بی مصرف

پرسپولیس در سراشیبی آشوب

انصاری فرد؛ استعفا یا فرار؟

 گفت وگو با رضیه غبیشی به انگیزه انتشار »به شرط عاشقی«

نمی خواستم کتاب خسته کننده بنویسم

به این برکت، به این شیرینی...
رقیه توسلی:عطر کیک همسایه ریخته توی خانه. بو می کشم و به این فکر 
می کنم چرا ســروقت فِر و پخت شیرینی نمی روم این روزها، که توی راه پله 
کسی چندبار از جان پسرکش مایه می گذارد و قسم می خورد و ول کن ماجرا 
هم نیســت. آن قدر که وقتی صدایش دور می شود، کل فامیل می آیند جلوی 

چشمم .
یاد دایی بزرگه می افتم که سوگندهایش همیشه خدا، رنگ دارد. مثالً می گوید 
سوگند به روشنی روز، به سیاهی شــب... یاد عمه سوسن که اصوالً انگشت 
اشاره اش را این جور موقعیت ها می گیرد سمت آسمان و می گوید به یگانگی اش 
قسم... خواهری هم از آن بابت که اعتقادش این است که یا آدم ها می شناسندم 
و باورم دارند یا برعکس، به شوخی فقط از جاِن »میرزا قلی کله گنده پشتکوهی« 
خرج می کند و می خنداندمان... آقاجان هم تا جایی که به خاطر دارم قسم خور 
نبود مگر سه چهار دفعه ای که گوشه ای از قند و نان را برداشت و گفت به این 
شــیرینی یا به این برکت... اما قسم خور حرفه ای در خاندانمان کم نداریم که 
نمی شود یادشان افتاد و خندان از خود نپرسید که چرا؟ چرا این قدر پای روح 

و جان دیگران را می کشید وسط؟

مرِد قســم خور، نیم ساعتی می شود از پشت در خانه رفته اما انگار »کسری« 
مانده توی پاگرد. کسری جانش... کسرای معصومی که خبر ندارد نامش چطور 
حال صبحم را زشــت و زیبا کرده. مثالً نقل بیدمشکم دیگر شیرین نیست! 
»قلبی به این ســپیدِی« ماریاس دیگر نمی چسبد به جانم! اما ُخب بِد بد هم 
نشد و از طرفی یک سر رفتم تا تعلیم و تربیِت »عزیز« و یاد روزهای دورِ کودکی 
زنده شــد. یاد درک و درایت مادرجان. که قبل از هر آموزشی اول کیک پزان 
راه می انداخت و شــکم و زبانمان را شــیرین می کرد حسابی و بعد می رفت 
سراغ آموزگاری. سراغ درس. می گفت اگر دلتان خواست قسم بخورید، بخورید 
جانک هایم. اما از خدا و قرآن و جاِن هم و اهل بیت، نه... بگویید به قلب سفید 

مالئکه قسم!

ته سال نوشت: توی راه پله، پدری ناخوب رفتار می کند.... نمی توانم از غذایی 
که پخته ام خیرات کنم... دوری نیش می زند، درست عین مار و بی اندازه دلتنگ 

دایی و عمه و خاله و برادر و پدر و خواهرزاده و رفیق ام.
بارالها! می دانم نمی شود دوباره »عزیز« را ببینم که دستکش های فَِرش را آویزان 
می کند و چای می ریزد و راه و چاه می کند برایمان، اما تو را به قلب ســفید 

مالئکه قسم، بیا و از کابوس کرونا، جهان را بیدار کن.

استقالل فراتر از فوتبال است

 میلیچ: فسخ قرارداد؟ 
دروغ است

روایت مجازی

روزمره  نگاری

چرا  صداو سیما قید توسعه پیا م  رسان  سروش  را  زد

مدل عهد بوق !
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ورزش: در حوالی نیمه شــب دوشــنبه اپلیکیشــن 
پرسپولیس خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه حسین 
قدوســی مدیر روابط عمومی باشــگاه دیگر ســمتی 
نخواهد داشــت. آن هایی که فوتبال را از نزدیک دنبال 
می کنند می دانند که قدوسی یار قدیمی و دست راست 
محمدحسن انصاری فرد در طول ســالیان بوده و طبعاً 

تصمیم هیئت مدیره بی پاسخ نخواهد ماند.
جالب اینکه خود قدوسی بعد از ظهر روز گذشته با انتشار 
یک پست مبهم در اینستاگرامش مشخص کرده بود که 

در باشگاه اتفاقاتی در شرف رخ دادن است.

   حمله انصاری فرد به وزیر
با این حال و تا زمان آمدن محمدحسن انصاری فرد روی 
خط برنامه فوتبال برتر کسی نمی دانست که چه اتفاقی 
قرار است رقم بخورد. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در 
نیمه شــب روی خط آمد و ضمن انتقاد از وزیر ورزش و 
اعضای هیئت مدیره با به زبــان آوردن برخی کلمات از 
جمله اینکه به او توهین و جسارت شده و رفتنش به سود 
پرسپولیس خواهد بود استعفای شفاهی خود را از باشگاه 

پرسپولیس اعالم کرد.

   بارمالی سنگین
محمدحسن انصاری فرد که در ۷ شهریور جانشین ایرج 
عرب مدیرعامل پیشین پرسپولیس شده بود در شرایطی 
دست به این کار زد که باشــگاه احکام سنگینی را برای 
پرداخت بدهی کادر مربیان و یک بازیکن کروات دریافت 
کرده و باید به سرعت مبلغی نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان 

را روی میز گذاشته و برای پرداخت آماده کند.
این در شرایطی است که سررسید چک های رضایت نامه 
یحیی گل محمدی که در نیم فصل با یک رقم سرسام آور 
به پرســپولیس آمد نیز مطالبه دیگری اســت که این 
باشــگاه باید از خزانه خود اسکناس خارج کند. تازه این 
را بگذارید کنــار مطالبات بازیکنان کنونی که باشــگاه 
نتوانســته در فاصله ۹ هفته به پایان فصل آن را به مرز 
۵۰ درصد هم برساند.در این فشار مالی عجیب و غریب 
و در شرایطی که البته باشگاه پرسپولیس از نظر نیروی 
انسانی و کادر و بازیکنان در بهترین شرایط یکی دو دهه 
اخیر خود به سر می برد انصاری فرد با انتقاد شدید از رفتار 
هیئت مدیره اعالم کرد که در سمت خود باقی نخواهد 
ماند. استعفایی که شاید از این جنبه باورش دشوار باشد 

که به نظر مدیرعامل مســتعفی پرسپولیسی ها دوست 
داشت تحت هر شــرایطی تا انتهای سال در سمت خود 

بماند و جام قهرمانی لیگ را باالی سر ببرد.

   ورشکستگی سرخ ها
پرسپولیس بهترین سرمایه انســانی باشگاهی در ایران 
را دارد و در عین حال در مرز ورشکستگی اســت. تیمی 
که در آستانه چهارمین قهرمانی لیگ است اما یک ریال 
بابت عناوین به جیب نمی زند؛ لیگ بی پاداش و بدون حق 
پخش و تبلیغات. در عین حال از درآمدهای روز مسابقه 
هم خبری نیست و بلیت فروشی هم تقریباً هیچ سودی 
برای قرمزها نداشته اســت.حاال جدا از وضعیت فوتبال 
ملی، مدیریت فدراسیون و اساساً فرایند ورزش، مدیران 
پرسپولیس در اداره باشگاه دو وظیفه خطیر دارند: »حفظ 
و تقویت تیم و استخدام ســرمربی برای حفظ روند این 
سال ها.«اما با کدام منابع مالی؟ ایرانسل، قرارداد پیراهن، 
اسپانســر روی ســینه، کمک هواداری، با اغماض بلیت 

فروشی اما طبعاً ورودی مالی و مخارج باشگاه هماهنگی 
الزم را ندارند.

   رکوردهای مالی غمبار
اما در عین حال، رژیم مالی باشگاه و شخص مدیرعامل در 
شرایط تأثیرگذار است. باید به این فکر کرد که باشگاهی 
با مشکالت مالی شــدید برای دو مهاجم )که خریدشان 
آنچنان حیاتی نبود( نزدیک بــه ۷۰۰ هزار دالر هزینه 
کرد. همچنین اســت هزینه اســتخدام مربی جدید در 

زمستان که نزدیک به ۵۰۰ هزار دالر )یک رکورد( بود.
همچنین مدیران باشــگاه پرسپولیس به جای پرداخت 
به موقع پول به کالدرون، از او یک شاکی حقوقی جدید 
ســاختند درحالی که قرارداد طوری تنظیم شده بود که 
پرسپولیس می توانست دست باال را داشته باشد. آنچه در 
پایان کار برانکو در ایران رخ داد نیز بی سابقه بود. اینکه 
سرمربی مورد عالقه هواداران پرســپولیس پس از سه 
قهرمانی به فیفا شکایت ببرد. موضوع عجیب دیگراینکه 

قرارداد 1۰۵ هــزار یورویی زالتکــو ایوانکوویچ فقط به 
دلیل دیرکرد 1۰۰ هزار یوروی اضافه خرج روی دست 

پرسپولیس گذاشته. باورتان می شود؟
مورد شگفت انگیز دیگر هم ماریو بودیمیر است؛ بازیکنی که 
فصل گذشته به پرسپولیس آمد و گل قهرمانی این تیم را 
زد. اما چرا مدیرعامل وقت پرسپولیس)عرب( هیچ فعالیت 
کارسازی برای جلب نظر او و بســتن و فسخ قرارداد انجام 
نداد؟  موضوع دیگر اینکه پرســپولیس با وجود در اختیار 
داشــتن جمعی از بهترین حمله وران ایران چرا نزدیک به 
1.۲ میلیون دالر صرف خرید مهاجــم در دو پنجره کرد؟

   خوش خیالی محض
انصاری  فرد ادعای عجیبش در قرارداد با شرکت آتیه پرداز 
را تکرار کرد. اینکه آینده پرســپولیس با یک اپلیکیشن 
بیمه شده و همه مخارج از این طریق پرداخت می شود اما 
اینکه یک آپ با نصب محدود تا چه حد می تواند درآمد به 
باشگاه را سرازیر کند، نکته مهمی است؛ شاید مجموعه ای 

به عظمت و گردش مالی  اسنپ هم نتواند!
پس احتماالً در باشگاه خوش خیالی عجیب و عظیمی در 
جریان بوده و قراردادهای بی محابا به اتکای همین ارقام 
خیالی اســت.  دوگانه مدیرعامل - هیئت مدیره وجود 
ندارد. هر دو طرف به یک اندازه در بی تدبیری ها سهیم اند. 
اما جلوتر از این ها، کلیت فوتبال باشگاهی در ایران است 
که ماجرا را به این سمت سوق داده است. بیایید بپذیریم 
که با این مدیریت و با این بینش کلی فوتبال باشــگاهی 
ایران از این جلوتر نخواهد رفت. انگار هرچه که آب نشت 
کرده از سوراخ های قایق بیرون ریختیم افاقه نکرد و باید 

آماده غرق شدن این تایتانیک ناقص الخلقه باشیم. 

   تکذیب وزارت ورزش 
اما پس از صحبت های مدیر عامل مستعفی پرسپولیس 
روابط عمومی وزارت ورزش و جوانــان با تکذیب ادعای 
محمدحسن انصاری فرد گفت: وزیر ورزش و جوانان هیچ 
دخالتی در عزل و نصب مدیر روابط عمومی پرسپولیس 
ندارد و این اقدام ها از اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل 
باشگاه است و وزارت ورزش و جوانان به تصمیمات مدیران 
باشــگاه احترام می گذارد. انصاری فــرد در گفت وگویی 
مدعی شــد که مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس 
با دســتور وزیر ورزش و جوانان عزل شده که این ادعای 

عجیب تکذیب شد.

پرسپولیس در سراشیبی آشوب

انصاری فرد؛ استعفا یا فرار؟

فیفا: مطالبات منشا کامل پرداخت شود
ورزش: فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( درخواست باشگاه استقالل برای کاهش 
قرارداد گادوین منشا را رد کرد. گادوین منشا مهاجم نیجریه ای پیشین تیم فوتبال 
استقالل از این باشگاه برای پرداخت مطالبات ۴۲ هزار دالری خود شکایت کرده بود.

استقاللی ها اعالم کردند که منشا به دلیل عدم حضور در بازی با شهرخودرو در فصل 
گذشته و دو جلســه غیبت در تمرینات با جریمه روبه رو شده و باید از قرارداد این 
بازیکن کم شود. فیفا اما با توجه به نبود مســتندات در پرونده منشا ادعای باشگاه 

استقالل را رد کرد.

پیشنهاد بایرن به کروس؛ به خانه برگرد
ورزش: تونی کروس که این روزها رابطه ای ســرد با زین الدین زیدان پیدا کرده با 

پیشنهاد بازگشت به بایرن روبه رو شده است.
 نیمکت نشــینی کروس در بازی با ســیتی تعجب برانگیز شــد. کروس در طول 
بازی حتی گرم نکرد و رئال در غیاب او ۲بر یک شکســت خــورد. ادواردو ایندا در 
برنامه ال چیرینگیتو ادعا کرد که پس از سرد شــدن رابطه کروس با زیدان، بایرن 
مونیخ به او پیشنهاد بازگشت داده است. کروس سال ۲۰1۴ بایرن را به مقصد رئال 

ترک کرد و تا ۲۰۲3 نیز با این باشگاه قرارداد دارد. 

اشرف حکیمی: رئال بخواهد برمی گردم
ورزش: اشرف حکیمی، ستاره مراکشی خط دفاعی بورسیا دورتموند که به صورت 
قرضی از رئال مادرید به این تیم آلمانی ملحق شــده می گویــد خود را همچنان 
مادریدی می داند و اگر رئال خواهان بازگشت او باشد در پایان فصل جاری به برنابئو 
بازخواهد گشت.حکیمی در ســال ۲۰18 با یک قرارداد قرضی دو ساله از رئال به 
دورتموند پیوست و در این مدت برای زردپوشــان آلمانی نمایش های درخشانی 
داشته. گفته می شود حکیمی ۲1ساله در پایان فصل جاری دورتموند را ترک خواهد 

کرد ولی این لزوما به این معنی نیست که او به مادرید برخواهد گشت. 

منچستریونایتد دیگر به پوگبا نیاز ندارد
ورزش: پل اینس، ستاره سابق فوتبال انگلیس و خط میانی منچستریونایتد می گوید 
با حضور برونو فرناندس، ســتاره پرتغالی جدید منچســتریونایتد و درخشش او با 
پیراهن این تیم، شیاطین سرخ دیگر نیازی به پل پوگبا نخواهند داشت و می توانند 
او را واگذار کنند. پل اینس گفت:» فرناندس با اینکه تازه به باشگاه ملحق شده ولی در 
همین بازی های محدود عملکرد عالی ای داشته و این می تواند هم به نفع او باشد و هم 
باشگاه. پوگبا هم اگر تا پایان فصل به ترکیب برنگردد برای  پس گرفتن جایگاهش 

کار سختی خواهد داشت و باید با ستاره آماده ای مثل برونو فرناندس رقابت کند«.

جواد رستم زاده: با یک حساب سرانگشــتی و بدون 
مته به خشخاش گذاشتن فوتبال ما  در همین روزهای 
کرونایی بیشــتر از 1۰۰ میلیارد تومان در فیفا نســبت 
به پرداخت حقوق و جریمــه مربیان و بازیکنان خارجی 
محکوم شده است. طعنه آمیز اینکه در سال های اخیر در 
هیچ پرونده ای برنده نبوده ایم و حتی نتوانستیم تخفیف 
بگیریم. امروز در حالی باید 1۰۰ میلیارد پول بی زبان را 
به خارجی ها بدهیم که فیفا به دلیــل تحریم ها پاداش 
تیم ملی و باشــگاه ها را هم بلوکه کرده و فقط با استفاده 
از اهرم بستن پنجره و کسر امتیاز فدراسیون و تیم ها را 
می دوشد. کشور در بدترین اوضاع ممکن از نظر مالی و 
بهداشتی است و بسیاری از هموطنان ما برای تهیه ماسک 
و مواد ضد عفونی کننده در مضیقه هستند اما فدراسیون 
و باشــگاه ها باید میلیاردها تومان به بازیکنان و مربیانی 
پرداخت کنند که برای فوتبال ما تخم دو زرده نکرده اند. 

  بی خاصیت ها در بهشت
خنده دار اســت که پرســپولیس عالوه بــر پرداخت 
حقوق برانکو بایــد به برادر بی خاصیــت این مربی هم 
3 میلیاردتومان حقوق دهد. بله  3میلیارد تومان برای 
مردی که بیرون از مرزهای ایران شــاید تا 1۰۰ســال 
بعد هم تیمی را برای ورود بــه کادر تدارکاتش هم پیدا 
نمی کرد. با این3 میلیارد تومان بی گمان چند درمانگاه 
و چقدر تجهیزات پزشکی می توانیم برای مردمان بی نوا 
و مظلوم سیستان و بلوچستان و روستاهای دور افتاده 
غرب و جنوب ایران تهیه کنیــم؟ واقعاً مگر این فوتبال 
در مقابل جان انسان ها چقدر ارزش دارد که میلیاردها 
تومان سرمایه این مملکت در شــرایط تحریم و جنگ 
اقتصادی باید به فنا برود؟اینجا البته مقصر اصلی مردان 
چشم رنگی نیستند. اینجا بهشت آن هاست و آن ها با علم 

و دانش روز در مورد حقوق و قراردادهای بین المللی پای 
میز مذاکره می نشینند و ما تحت تأثیر جاه طلبی های 
مدیران تازه به دوران رسیده و البته فشار تیفوسی ها تن 
به هر نوع قراردادی می دهیم  بدون آنکه به تأمین منابع 

مالی قراردادها و سرنوشت باشگاه ها فکر کنیم. 

  تاج آزادانه می چرخد
اساساً در فوتبال دولتی مدیر تنها به روزگار مدیریت خویش 
می اندیشــد و مطمئن است که پس از اســتعفا یا اخراج 
دیگر نباید پای هیچ میز محاکمــه ای بابت افتضاحاتش 
توضیحی دهد. همین االن تاج بعد از آن قرارداد ترکمنچای 
با ویلموتس که فوتبال ملی ما را تا خرخره در قرض فرو برده 
به بهانه بیماری قلبی استعفا داد و بدون هیچ بازخواستی به 
سیر و سفر رفت. فتحی و عرب در استقالل و پرسپولیس و 
قبل ترها رویانیان و فتح اهلل زاده هیچ گاه بابت هزینه هایشان 

از بیت المال مؤاخذه و محاکمه نشدند.)شدند؟(

   درس عبرت در تنگدستی
خارجی ها که ســرانجام پولشــان را از حلقوم ما بیرون 
می کشند اما این روزهای تنگدستی باید برایمان درس 
عبرت شود که با سودای ریاســت و مدیریت پول دوا و 
درمان کارگران و زارعان و پیشه وران این مرز و بوم را به 
چاه نریزیم. باور کنید فوتبال بی دایه ما با همین بازیکنان 
و مربیان داخلــی همین گلی را به ســرما می زند که با 
خارجی ها زده است. در جام جهانی با مهاجرانی و طالبی 
به همان جایی رسیدیم که با صرف میلیاردها تومان برای 
برانکو و کی روش رســیدیم. در جام باشگاه های آسیا با 
مربیان ایرانی قهرمان شــدیم و با مربیان خارجی راه به 
جایی نبردیــم. پس برای جان و مال خــود ارزش قائل 

باشیم و کورکورانه آب به آسیاب خارجی نریزیم.

ورزش: مســئول واحد بهداشــت و ایمنی فدراسیون 
پزشکی ورزشی با اشاره به اینکه ورزش و برنامه غذایی 
مناسب در خط مقدم پیشگیری و جلوگیری از عفونت 
قرار دارند، در مورد نحــوه ورزش کردن برای افرادی که 
سیســتم ایمنی بدنی ضعیــف و بیماری های زمینه ای 
دارند توضیح داد.ساناز کبیری، مسئول بهداشت و ایمنی 
فدراسیون پزشکی ورزشــی در ارتباط با اینکه با شیوع 
ویروس کرونا ۵۲۰۰ مکان ورزشــی با تعطیلی روبه رو 
شده است و لزوم انجام فعالیت بدنی و ورزشی در چنین 
مقطع زمانی چقدر است اظهار کرد: پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا در این مقطع زمانی از هر مســئله دیگری 
مهم تر است و باید در چنین وضعیتی به فعالیت فیزیکی 
توجه جدی داشت که در کنار تغذیه مناسب از اهمیت 

بسیار باالیی برخوردار است.

   ورزش کردن مشروط افراد سالم
وی ادامه داد: در این راســتا افراد را به دو دسته تقسیم 
می کنیم؛ آن هایی که هیچ بیماری زمینه ای نداشــته و 
ندارند و از قبل ورزش کرده و در حــال حاضر نیز قصد 
دارند ورزش را ادامه دهند و آن هایــی که دارای عالئم 
و عفونت در دســتگاه تنفسی هســتند. مسئول واحد 
بهداشت و ایمنی فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به 
دسته اول عنوان کرد: ورزش کردن این دسته از افراد با 
رعایت نکات بهداشتی و دستورعمل های صادر شده در 
خصوص پیشگیری از شیوع کرونا ایرادی ندارد اما باید به 
تهویه هوا، ضدعفونی تجهیزات، رعایت فاصله دو متری با 
دیگر ورزشکاران، پرهیز از ورزش شدید و طوالنی مدت 
توجه داشته باشند و در این برهه زمانی مصرف مایعات 
را افزایش داده و به عالئم هشــدار دهنده توجه داشته و 
اگر دچار تنگی نفس، درد عضالنی، ضعف بدن و درد در 

ناحیه قفسه سینه شدند ورزش را رها کرده و به پزشک 
مراجعه کنند.

  نحوه ورزش برای افراد با عالئم زمینه ای
کبیری در مورد آن هایی که بیمــاری زمینه ای دارند و 
با عفونت در ناحیه دستگاه تنفســی دست و پنجه نرم 
می کنند گفت: پرسش این است که آیا این دسته از افراد 
نیز می توانند ورزش خود را ادامه دهند؟ قرار نیست هر 
عفونتی در دستگاه تنفسی ویروس کرونا محسوب شود. 
برخی افراد عالئمی مانند آبریزش بینی و گلودرد مختصر 
دارند و تب دار نیستند اما افرادی نیز عالئم جدی و تب 

دارند سرفه می کنند و درد و ضعف عضالنی نیز دارند.

  ورزش سبک
وی افزود: آن هایــی که عالئم مختصر دارند به شــرط 
رعایت بهداشت فردی و پیروی از دستورعمل های صادره 
می تواند به صورت خفیف و متوسط به میزان کمتر از ۵۰ 
درصد ورزش کردن در دوره های قبلی ورزش کنند و به 

طور حتم انجام ورزش برای این دسته افراد مفید است.
مسئول واحد بهداشــت و ایمنی فدراســیون پزشکی 
ورزشی با بیان اینکه ورزش کردن به دو دسته هوازی و 
قدرتی تقسیم می شود اظهار کرد: پیاده روی، دویدن و 
شنا، ورزش های هوازی هستند و برای اینکه بدانیم افراد 
با چه شدتی ورزش می کنند می توان از آزمون صحبت 
کردن اســتفاده کرد، بدین معنا که در زمان ورزش اگر 
فرد بتواند به راحتی صحبت کند و آواز بخواند شــدت 
ورزش کردن خفیف است اما اگر در زمان ورزش نتواند 
آواز بخواند ولی بتواند صحبت کند، شدت متوسط و اگر 
نتواند در زمان ورزش به راحتــی صحبت کند، ورزش 

شدید است.

مدیرانی که افتضاح به بار می آورند و محاکمه نمی شوند

پول بهداشت و درمان مردم در جیب 
خارجی های  بی مصرف

مسئول بهداشت و ایمنی فدراسیون پزشکی ورزشی:

افراد دارای عالئم کرونا حق ورزش ندارند

گفت و گوی روز

ورزش: مدافع چپ استقالل شایعاتی که در مورد فسخ قراردادش وجود دارد را 
تکذیب می کند و می گوید از نخستین روز سر تمرین حاضر می شود.

است که با سابقه حضور در ناپولی در ابتدای هروویه میلیــچ بازیکنی 
اســتراماچونی با استقالل قرارداد فصل با نظر مثبت آندره آ 
گذشت چند هفته از شروع امضا کــرد. میلیچ پس از 
لیــگ نوزدهم بــه مهره 

مهمی در این تیم تبدیل شد. 
میلیچ در سیستمی دو-پنج-سه 

که اســتراماچونی آن را پایه گذاری کرد و در 
زمان فرهاد مجیدی هم ادامه دارد مهره مهمی محســوب 

می شــود، جایی که او با نفوذهای خود از ســمت چپ استقالل را 
حسابی فعال کرده است و این بازیکن کروات تا بدین جای کار توانسته 

دو گل برای تیمش بزند.
اما میلیچ در تعطیلی 1۰ روزه استقالل به کشورش سفر کرده و در این بین 
شایعاتی به راه افتاده است که او به دلیل شــیوع بیماری کرونا به مدیران 
استقالل اعالم کرده است که به ایران برنخواهد گشت. میلیچ در گفت و گو با 
ورزش سه تمام این شایعات را تکذیب کرد و اعالم کرد از روز اول سر تمرین 

حضور خواهد داشت.

   از روز اول در تمرین شرکت می کنم
هم اکنون در خانه هســتم و در کنار خانواده ام دارم لذت می برم اما 

روز گذشته شایعاتی در مورد بازگشت من به ایران به راه افتاد. من 
حرف هایم را به فرهاد مجیدی می زنم و خیلی برای ســرمربی 

استقالل احترام قائل هســتم. من به او می گویم در نخستین 
تمرین اســتقالل حاضر خواهم شــد، هر زمان که او بگوید 

تمرینات آغاز می شود.

   همه داستان ها دروغ است
این واقعیت ماجراست و همه داستان های دیگر دروغ است. من یک 
بازیکن حرفه ای هستم و در باالترین سطح فوتبال اروپا بازی 
کرده ام. به قراردادم احترام می گذارم و داستان دیگری 
وجود ندارد. در زمستان من آپشنی داشتم که می توانستم 
قرارداد را کنســل کنم اما این کار را نکردم و به قراردادم 

احترام گذاشتم.

  شایعات در مورد جدا شدن از استقالل 
در پایان فصل؟

باید بگویم تمام حرف ها در مورد اینکه 
من در تابســتان اســتقالل را ترک 
می کنم زده می شود دروغ است من 

چنین تصمیمی ندارم.

  تمرکزم روی موفقیت باشگاه 
است

من تنها هدفم موفقیت در فصل جاری و 
موفقیت باشگاه استقالل است. می خواهیم 
قهرمان جام حذفی شــویم، از گروهمان در 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم و در لیگ برتر 
هم تا آخرین لحظه بجنگیــم. در پایان باید 

بگویم استقالل فراتر از فوتبال است.

امشب دو بازی بزرگ در لیگ قهرمانان اروپا برگزار می شود

پاریس درتاریکی
امیرمحمد سلطان پور: شاید جذاب ترین شب از دور برگشت 
مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب باشد؛ 
جایی که چهار غول اروپا از ســاعت ۲3:3۰ در قالب دو دیدار 
بزرگ به مصاف هم می روند کــه تکلیف صعود و حذف آن ها 

مشخص شود.

لیورپول – اتلتیکومادرید؛ قرمزهــا نمی خواهند جام 
دیگری از دست بدهند

امشب در بندر لیورپول، قرمزهای آنفیلد میزبان اتلتیکومادرید 
خواهند بود. شاگردان یورگن کلوپ قبل از بازی رفت به نسبت 
قبل از بازی برگشــت شرایط بســیار متفاوت تری را سپری 
می کنند. قبل از بازی در متروپولیتانو، لیورپول مدت ها بود که 
در تورنمنت های مختلف شکست نخورده بود و مثاًل در لیگ 
برتر فاصله زیادی با شکستن رکورد ۴۹ بازی بدون شکست 
آرســنال نداشــت. اوضاع در اروپا هم برای آن ها خوب بود و 
کمتر کسی فکرش را می کرد که روخی بالنکو که در فرم بدی 
قرار داشت بتواند آن ها را شکســت دهد؛ اما این اتفاق افتاد و 
شاگردان سیمئونه با یک نمایش دفاعی بسیار خوب و با یک 
گل مدافع عنوان قهرمانی مســابقات را بدرقه کردند. اندی 
رابرتسون دفاع چپ تراز اول لیورپول، در مصاحبه پس از بازی 
با حالتی مغرورانه به راه راه پوشان کنایه زد که با کسب پیروزی 
در بازی رفت جوری خوشحالی می کردند انگار قهرمان اروپا 
شده اند، اما ما در آنفیلد منتظر آن ها خواهیم بود. پس از این 
مصاحبه لیورپول با تحمل شکســت 3 بر صفر مقابل واتفورد 

رکورد شکست ناپذیری خود را از دست داد، نتوانست به رکورد 
بیشترین برد پیاپی به تنهایی دست یابد، آن ها از جام حذفی 
هم کنار رفتند تا با وجود اینکه با قطعی شــدن قهرمانی در 
لیگ برتر فقط شاید چند روز فاصله داشته باشیم، اما با حذف 
احتمالی در اروپا آن فصل خارق العاده ای که چند هفته پیش 
انتظارش را می کشیدند تجربه نکنند. در مورد از دست رفتن دو 
رکورد برای لیورپول گفتیم اما بهتر است اشاره بکنیم که آن ها 
همین ابتدای هفته با پیروزی مقابل بورنموث در آنفیلد، با ۲۲ 
پیروزی پیاپی رکورد طوالنی ترین برد متوالی خانگی در تاریخ 
فوتبال انگلیس را ثبت کردند. پس از شکست سیتی در دربی 
منچستر، قرمزها اکنون روحیه ضربه خورده خود را دوباره باز 
یافته اند چون می دانند تکلیف نخســتین قهرمانی لیگ برتر 

برای آن ها مشخص شده است.
از طرف دیگر اتلتیکومادرید که فصل آنچنان خوبی را در اللیگا 
پشت سر نگذاشته می تواند با موفقیت دراروپا به همه سختی ها 
پایان دهد. آن ها با ســرمربیگری سیمئونه در ۲۵ بازی از ۲6 
بازی لیگ قهرمانــان خود که در بازی رفــت از حریف پیش 
افتاده اند موفق به صعود شده اند و با دو بار فینالیست شدن در 
لیگ قهرمانان و سه بار فینالیست شدن در لیگ اروپا در چند 
سال گذشته تجربه بســیار خوبی دارند. از طرف دیگر یکی از 
آمارهای بد آن ها از ابتدای سال جدید میالدی عدم پیروزی 
در خانه حریف بوده است. اما بیشتر این بازی ها مساوی شده 
و البته دیگو ســیمئونه برای بازی امشب هیچ مشکلی با یک 

تساوی دیگر نخواهد داشت!

پی اس جی – دورتموند؛ آن گل خارج از خانه امیدبخش
واقعاً حیف است که بازی امشب در پاریس بدون تماشاگر برگزار 
شود. اما به خاطر خطر شیوع هر چه بیشــتر ویروس کرونا در 
پایتخت فرانسه، مسئوالن بهداشت و سالمت این کشور تصمیم 
قطعی در این مورد را گرفتند، که ممکن است تیم توخل را دچار 
مشکل کند. پی اس جی در بازی رفت مقابل دورتموند ۲ بر یک 
بازنده بود و برای جبران این باخت به تماشاگران خودی برای تهییج 
هر چه بیشتر نیاز داشت. اما آن ها امشب این حمایت را پشت سر 
خود ندارند و نیمار، امباپه و دیگر ستارگان تیم فرانسوی باید کاماًل 
به توانایی های خود متکی شوند. توانایی هایی که مقدار بسیار زیادی 
از آن را به شکل فردی در اختیار دارند، اما با همه این ها وقتی نیاز به 
اتحاد تیمی است، همان گونه که در فصول گذشته در دیدارهایی 
بزرگ معموالً در همین مرحله لیگ قهرمانان مقابل بارســلونا، 
رئال مادرید و منچستریونایتد نشان داده اند ممکن است دچار 

فروپاشی شوند و بازی را از دست بدهند. توخل مسلماً می داند با 
همه موفقیت های تیمش در فرانسه و حتی تکرار محتمل قهرمانی 
در این لیگ، مالکان قطری پی اس جی به دنبال این هستند که 
سرانجام بتوانند قهرمانی اروپا را بدست بیاورند و هر نتیجه ای به 

جز این برای آن ها موفقیت محسوب نمی شود.
از طرف دیگر دورتموند دوباره مدتی است که همان تیم جذاب 
سابق شده اســت. البته این جذابیت به معنای بی نقصی نیست 
و زنبورها با تمام قدرتی کــه در خط حمله به خصوص با حضور 
ارلینگ هالند دارند در خط دفاعی ضعف های خود را مشــاهده 
می کنند. درست است که آن ها پیروز بازی رفت بوده اند اما پیروزی 
۲بریک خانگی هیچ گاه نتیجه مطمئنی نبوده و یک شکست صفر 
بریک نیز آن ها را حذف خواهد کرد. اکنون زمان استفاده از نیروی 
آتش آن ها در خط حمله است و باید برای راحت شدن خیالشان 

حتماً در پاریس گل بزنند.

ستاره تیم استقالل تهران در استوری اینستاگرامی خود طرز 
صحیح تلفظ نام خانوادگی خود را عنوان کرد. مهدی قایدی 
که همگان پیش از این، تصور مــی کردند نام خانوادگی او 
قائدی است، در استوری خود با انتشار عکسی از خود تاکید 
کرد که قایدی تلفظ صحیح نام اوست.او  به دلیل مصدومیت 
بازی های اخیر آبی ها را از دست داد. این در حالی است که 
با توجه به درخشش در لیگ قهرمانان آسیا گفته می شود 

احتمال جدایی اش در پایان فصل بسیار زیاد است.

ستاره سابق تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه های بوخوم و بایرن 
مونیخ در پستی اینستاگرامی به خاطره بازی با ایام کودکی پرداخت. 
وحید هاشــمیان عکس هایی از خود در بازدید از مدرســه دوران 
کودکی اش منتشر کرده و نوشــته: »مدرسه که باز بود نمی رفتم، 
حاال که تعطیله می روم، مدرسه قدیمم در تهران.« وحید هاشمیان 
که در زمان ویلموتس به کادر فنی تیم ملی اضافه شــد این روزها 
منتظر مذاکرات با اسکوچیچ است تا اگر مقدمات کار فراهم شد به 

عنوان دستیار به تیم ملی بازگردد.

وحید هاشمیانمهدی قایدی
یکی از با استعدادترین جوانان فوتبال اروپا که شایعات پیرامون جدا 
شدنش از منچستریونایتد به گوش می رسید با امضای قراردادی 
جدید تعهد خود را به شیاطین سرخ نشان داد. تاهیت چونگ که 
هواداران یونایتد نگران بودند اتفاق دوران جوانی پوگبا برای او هم 
تکرار شود، بعد از امضای قرارداد، در توییتر خود ماندن در یونایتد را 
آرزوی خود لقب داد که به حقیقت پیوسته است.خیلی ها معتقدند 
اون می تواند ستاره آینده شیاطین باشد و جای بزرگان این تیم در 

دهه گذشته را پر کند.

حساب اینستاگرام باشگاه شارلوآی بلژیک که دو تن از بازیکنان 
ایرانی یعنی کاوه رضایی و مهدی قلــی زاده در این تیم بازی 
می کنند، تولد یکی از آن ها را در پســت خود تبریک گفت. 
علی قلی زاده که یکی از استعدادهای جوان فوتبال کشورمان 
محسوب می شود، دیروز ۲۴ ساله شد و باشگاه شارلوآ هم که 
لقب گورخرها را دارد او را یکی از خود لقــب داد و تولدش را 

تبریک گفت.

شارلوآتاهیت چونگ

استقالل فراتر از فوتبال است

میلیچ: فسخ قرارداد؟ دروغ است

ضد  حمله

استقالل از جپاروف مهلت گرفت
ورزش: باشگاه استقالل دو پرونده قطعی در فیفا دارد که بر اساس آن 
باید مطالبات ۹۰ هزار دالری سرور جپاروف را تا تاریخ ۲۲ اسفند سال 
جاری و ۴۲ هزار دالری گادوین منشا تا ۴ فروردین سال ۹۹ را پرداخت 
کند. فیفا در این دو مورد تأکید کرده که در صورت عدم پرداخت بدهی 
باشگاه اســتقالل عالوه بر جریمه از دو پنجره نقل و انتقاالتی محروم 
خواهد شد. در این زمینه باشگاه استقالل از جپاروف تا پایان فروردین 
ســال ۹۹ مهلت گرفت. طبق قوانین فیفا در صورتی که رأی به ســود 
شخصی اعالم شود و آن فرد به فیفا شکایتی دیگر نکند باشگاه مدنظر 
فرصت دارد برای فرار از محرومیت در تاریخ مهلت داده شده مطالبات 
شخص را پرداخت کند.همچنین مسئوالن اســتقالل در حال رایزنی 

هستند که با منشا نیز به توافق رسیده و طلب او را نیز پرداخت کنند.

بازگشت مجید حسینی به تمرین های ترابزون 
ورزش: مجید حسینی و ژوآ پریرا، دو بازیکن خط دفاعی ترابزون اسپور 
که به دلیل مصدومیت مدتی را به صورت انفــرادی تمرین می کردند 
در تمرین هــای گروهی این تیم حضــور یافتند. مجید حســینی به 
دلیل مصدومیت از ناحیه ران پا چند بازی اخیر تیم ترابزون اسپور در 
سوپرلیگ ترکیه را از دست داده بود. این تیم امروز در بازی عقب افتاده 
این رقابت ها میهمان تیم ماالتیا اسپور است. ترابزون اسپور در جدول 

رده بندی سوپرلیگ ترکیه با ۴۹ امتیاز دوم است.

کاوه رضایی در تیم منتخب هفته لیگ بلژیک
ورزش: مهاجم ایرانی تیم شارلروا موفق شد در تیم منتخب هفته قرار 
گیرد.به نقل از سایت Passioneinter شارلروا شگفتی ساز این فصل 
از رقابت ها در لیگ بلژیک موفق شد در هفته بیست و نهم با نتیجه ۴ بر 
یک خنت را شکست دهد.کاوه رضایی در این دیدار بازی خوب و مؤثری 
ارائه داد و توانست یکی از گل های تیمش را به ثمر برساند.عملکرد خوب 
بازیکن ایرانی سبب شــد تا او در تیم منتخب هفته بیست و نهم لیگ 

بلژیک قرار گیرد.

افشای کامل رقم قرارداد ویلموتس
ورزش:یک عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی اعالم کرد 
که قرارداد ویلموتس و دستیارانش به مدت سه سال و به مبلغ 8 میلیون 
یورو با فدراسیون فوتبال منعقد شده است. به گزارش ایسنا، سید احسان 
قاضی زاده هاشــمی در مورد جزئیات قرارداد ویلموتس با فدراسیون 
فوتبال ایران اظهار کرد: رقم این قرارداد در سال اول معادل 3 میلیون 
یورو، در سال دوم معادل ۲.۵ و در سال سوم نیز معادل ۲.۵ میلیون یورو 
منعقد شده است که از این رقم تاکنون معادل ۲ میلیون یورو به صورت 

نقد و چمدانی و از مسیر دبی به این مربی پرداخت شده است.

رده بندی فوتسال
ایران همچنان ششم دنیا

ورزش: جدیدترین رده بندی تیم های ملی فوتسال جهان اعالم شد. 
سایت »فوتسال رنکینگ« دیروز رده بندی هفتگی تیم های ملی فوتسال 
جهان را اعالم کرد که تیم ملی کشورمان بدون تغییر در رده ششم جهان 
و نخست آسیا ماند. در این رده بندی برزیل، اسپانیا، آرژانتین، روسیه و 

پرتغال باالتر از ایران قرار گرفته اند.

استقالل بهترین تیم لیگ برتر در رنکینگ جهانی
ورزش: رده بندی جدید باشــگاهی جهان اعالم شــد که اســتقالل 
 »clubworldranking« همچنان بهترین تیم ایران ماند. ســایت
امروز جدیدترین رده بندی باشگاه های جهان در این ماه را اعالم کرد. 
تیم استقالل با کســب ۴هزار و ۲۲۲ امتیاز با پنج پله سقوط نسبت به 
رده بندی ماه گذشــته در رده 1۴3 دنیا قرار گرفت. پرسپولیس با قرار 
گرفتن در رده 1۵۹ دنیا با ۹ پله سقوط نسبت به ماه گذشته در رده دوم 
ایران ماند. پنج باشگاه برتر جهان در این رده بندی لیورپول، بارسلونا، 

فالمینگو، ریورپالته و منچستر سیتی هستند.

ناپولی به جذب آزمون نزدیک شد
ورزش:سایت »sport.kg« روسیه در گزارشی به عالقه مندی باشگاه 
ناپولی به جذب سردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت پرداخت. پیش از این 
رسانه »کوریره دال اســپورت« ایتالیا از عالقه مندی باشگاه ایتالیایی به 
جذب سردار خبر داد. اما این رسانه روسی خبر داد: مسئوالن ناپولی با 
حضور در سن پترزبورگ مذاکرات خوبی با مسئوالن زنیت انجام دادند 
و به شــدت عالقه دارند تا این انتقال انجام شود. به نظر می رسد انتقال 

مهاجم ایرانی به ناپولی نزدیک است.

بررسی پرونده سپاهان – پرسپولیس در سال جدید!
ورزش: کمیته اســتیناف فعالیت های خود را به خاطر شیوع ویروس 
کرونا در ایران به حالت تعلیق درآورده است و قرار است در سال جدید 
و با فروکش کردن این ویروس بررسی پرونده ها را از سر بگیرد. یکی از 
پرونده های مهم که وارد کمیته استیناف شده پرونده دیدار برگزار نشده 
سپاهان در برابر پرسپولیس است که کمیته انضباطی رأی این دیدار را 
3برصفر به سود تیم پرسپولیس اعالم کرد و باشگاه سپاهان با اعتراض به 

این رأی موجب ارجاع پرونده به کمیته استیناف شده است. 

افشین پیروانی نرفت
ورزش: در شــرایطی که پس از اتفاقات عجیب در باشگاه پرسپولیس، 
شایعاتی درباره استعفای سرپرســت تیم نیز شکل گرفته این موضوع 
صحت ندارد. اتفاقات عجیب دوشنبه شب در باشگاه پرسپولیس سبب 
شد تا شــایعاتی درباره وضعیت افشــین پیروانی به عنوان سرپرست 
این تیم که از سوی انصاری فرد منصوب شــده بود نیز شکل گیرد اما 
اخبار گواهی از کذب بودن این موضوع دارد و کاپیتان و بازیکن سابق 

پرسپولیس در حال حاضر به کار خود ادامه خواهد داد.

فتح اهلل زاده هم در آستانه استعفا؟
ورزش: پس از استعفای محمدحســن انصاری فرد از سمت مدیرعاملی 
پرسپولیس، حاال علی فتح اهلل زاده هم به فکر استعفا از سمتش در استقالل 
افتاده است. ظاهراً بحران مالی آبی پوشان و بدهی های این باشگاه علت 
اصلی این تصمیم فتح اهلل زاده هستند. بازیکنان استقالل هنوز مبالغی از 
این فصل و فصل گذشته و حتی دو فصل پیش هم از این باشگاه طلبکارند. 
از طرفی خارجی های استقالل هم پرداخت منظمی ندارند و به فکر جدایی 
از این تیم افتاده اند. پرونده گادوین منشا )۴۲ هزاردالر(، سرور جپاروف 
)۹۰ هزار دالر(، بویان، وینفرد شــفر )۵۵۰ هزار دالر(، اســتراماچونی 
و دســتیارانش، پادووانی و باشــگاه پاختاکور )به خاطــر رضایت نامه 
ایســما( تنها بخشــی از بدهی های مالی ســنگین این باشگاه هستند.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
لیورپول - اتلتیکومادرید

   چهارشنبه 21 اسفند- 23:30 زنده از شبکه سه

لیگ اروپا
سویا - آاس رم

      چهارشنبه 21 اسفند - 21:25 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
پاری سن ژرمن - دورتموند

 چهارشنبه 21 اسفند -  23:30 زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

هندبال قهرمانی جوانان آسیا به تعویق افتاد
ورزش: هفدهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی پسران جوان 
آسیا که قرار بود تیرماه سال آینده در شیراز برگزار شود به دلیل شیوع 
ویروس کرونا دچار تعویق شد. کنفدراسیون هندبال آسیا در خبری 
بر روی صفحه اینستاگرامی خود خبر از تعویق برگزاری مسابقات داد. 
این رقابت ها، مسابقات انتخابی قهرمانی ۲۰۲1 جهانی مجارستان 
نیز بود.قرار بود این رقابت ها تیرماه ســال آینده به میزبانی شیراز و 
در ایران برگزار شود. کنفدراسیون هندبال آسیا در خبر خود تاریخ 

دقیقی از این رقابت ها ذکر نکرد.

کشتی آزاد قهرمانی آمریکا
قهرمانی آمریکا با طالی باروز و اسنایدر

ورزش: رقابت های کشتی آزاد قاره آمریکا روزهای 18 و 1۹ اسفندماه 
با حضور 66 کشتی گیر از 18 کشور در شهر اوتاوا کانادا برگزار شد که در 
پایان تیم آمریکا به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های کانادا و کوبا به 
ترتیب دوم و سوم شدند. رده بندی تیمی؛ 1- آمریکا ۲۰۵ امتیاز ۲- کانادا 

1۲۰ امتیاز 3- کوبا 1۰۰ امتیاز ۴- ونزوئال 66 امتیاز  

جام باشگاه های والیبال آسیا شاید وقتی دیگر
ورزش: مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا قرار بود از 
3۰ فروردین تا 6 اردیبهشت سال ۹۹ به میزبانی تایلند در شهر ناخون 
راتچاسیما برگزار  شود. کنفدراســیون والیبال آسیا اعالم کرد که به 
درخواست فدراسیون تایلند زمان برگزاری این رقابت ها به دلیل نگرانی 
از شیوع ویروس کرونا در تیم ها مسئوالن، تماشاگران و مشکالت سفر 
تیم ها تغییر کرده و از 1۰ تا 1۷ آگوســت برابر با ۲۰ تا ۲۷ مرداد ماه 
سال ۹۹ برگزار خواهد شد.نماینده ایران در گروه دوم این مسابقات 
با نماینده کشــورهای ویتنام، کره جنوبی و تیم دوم تایلند همگروه 
است. 1۵ داور از 1۴ کشور آسیایی در این رقابت ها قضاوت می کنند که 
علیرضا قریب داور بین المللی والیبال ایران نیز در بین آن ها قرار دارد.

تمرین کمانداران در منزل برای المپیک
ورزش: سرمربی تیم ملی ریکرو زنان و مردان گفت: برای جلوگیری 
از افت رکورد کمانداران ریکرو برای شــرکت در مســابقات کسب 
سهمیه المپیک، به طور مرتب پیگیر تمرینات ورزشکاران از منازل 
آن ها هســتم. مجید میررحیمی درباره وضعیت کمانداران پس از 
تعطیل شدن اردوهای آن ها به دلیل کنترل و پیشگیری از ویروس 
کرونا اظهار کرد: بــا توجه به تعطیلی اردوهای تیــم ملی ریکرو به 
دلیل پیشگیری و کنترل ویروس کرونا و حفظ سالمتی ورزشکاران 
سعی کردم برای جلوگیری از افت رکورد کمانداران هر روز به آن ها 
تمرینات تکنیکی و بدنسازی ارائه دهم تا به صورت انفرادی از منازل 

خود تمرینات را انجام دهند تا مانع افت عملکرد آن ها شویم.
وی گفت: االن شرایط به گونه ای است که اصاًل نمی توانیم کمانداران 
را به حال خودشــان رها کنیم. برای حفظ آمادگــی آن ها چاره ای 
نداریم تمرینات را به صورت انفرادی پیگیری کنیم تا زحماتی که در 

یک سال گذشته برای بهبود رکورد آن ها کشیده شده از بین نرود.

مراسم روشن شدن مشعل المپیک بدون ناهار!
ورزش: مراسم روشن شدن مشــعل المپیک یک مراسم قدیمی و 

دارای اهمیت خاصی است که پنجشنبه در یونان برگزار می شود.
با توجه به شیوع ویروس کرونا قرار شد این مراسم سنتی بدون حضور 
تماشاگران و تنها در حضور 1۰۰ میهمان ویژه از جمله رئیس جمهور 

یونان و توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک برگزار شود.
همچنین مسئوالن شهری یونان اعالم کردند: تا جایی که ممکن است 
مراسم خلوت و کوتاه باشد. مراسم نهار سنتی اعضا نیز به همین خاطر 
لغو شده است.مشعل بازی های المپیک پس از روشن شدن هفت روز 

در یونان به گردش در خواهد آمد و در ادامه به ژاپن برده می شود.

آخرین شرایط بانوی المپیکی کاراته
ورزش: پزشک معالج بانوی المپیکی کاراته عنوان کرد: پس از گذشت 
پنج روز از عمل جراحی، عباسعلی از امروز می تواند بدون محدودیت 
راه برود.دکتر بابک زرگر امینی ضمــن اعالم این خبر در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اظهار کرد: خانم عباسعلی در وضعیت بسیار خوبی قرار 
دارد. از روز بعد از جراحی فیزیوتراپی زیر نظر دکتر حسین آبرون روزانه 
در دو نوبت آغاز شده و همچنان ادامه دارد. دکتر امینی در پایان گفت: 
پیشرفت خوبی را در برنامه های درمانی خانم عباسعلی شاهد هستیم. 
البته نکته مهم در این پیشرفت روحیه باالی این بانوی کاراته کاست. 
با توجه به اینکه آسیب دیدگی و کارهای درمانی خیلی سریع انجام 
شد، ولی با این روحیه مثال زدنی در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. 
ضمن اینکه همراهی خانم خوشــقدم نیز کمک مؤثری برای ماست.

کارسخت فدراسیون وزنه برداری برای اعزام 
نفرات به کلمبیا

میزان: با توجه به لغو مسابقات قهرمانی آسیا به عنوان یکی از مراحل 
گزینشــی المپیک با توجه به اینکه برخی نفرات مورد نظر کادر فنی 
نیاز به حضور در یک رویداد دیگر برای کسب امتیازات الزم به منظور 
حضور در المپیک داشتند، از تورنمنت کلمبیا به عنوان آخرین شانس 
این نفرات نام برده می شــد.از طرفی با توجه به زمان کوتاه باقیمانده 
تا آغاز این تورنمنت و ســختی های پیش رو به منظور اخذ روادید و 
همچنین تهیه بلیت و از سوی دیگر تعطیلی سفارت این کشور در ایران 
فدراسیون وزنه برداری عماًل کار سختی در این خصوص خواهد داشت.

 قلعه نویی: معصوم نیستم
 و اشتباهاتی داشته ام

ورزش: سرمربی تیم فوتبال سپاهان در 
پاسخ به این سؤال که آیا از سوی هیئت 
مدیره ســپاهان توبیخ شده است گفت: 
یک بنده خدایی چند ســالی است که با 
ما مشکل دارد، این خبر را ایشان منتشر 
کرده اســت. چنین چیزی نبوده است و 
تکذیب می کنم. دوســتان کینه دارند. 
روحیات مرا می دانید و چنین مسئله ای 
نبوده است.قلعه نویی در خصوص وضعیت 
پرونده بازی سپاهان و پرسپولیس تصریح 
کرد: درباره این پرونده زیاد بحث شده و 
ما هم یک الیحه ای نوشته ایم و به کمیته 
محترم استیناف داده ایم و امیدوارم این 
عزیزان توجه بیشــتری کننــد. یکی از 
دوستان کمیته انضباطی که مسئولیتی 
در صداوسیما هم دارد ببینید چطور تیکه 
می اندازد. کسی که این دو مسئولیت را 
دارد کنایه می زند و عدالت را در گفتارش 
رعایت نمی کند چطور توقع دارید او در 

رأی خود عدالت را رعایت کند.
سرمربی تیم فوتبال ســپاهان در پاسخ 
به این ســؤال که فکر می کنیــد ادامه 
مســابقات لیگ در تاریخ 1۴ فروردین 
که سازمان لیگ اعالم کرده است انجام 
می شــود؟ گفت: شــرایط دنیا و کشور 
خاص اســت و اینکه هرکس هر تاریخی 

بدهد قطعیت ندارد. همــه چیز به این 
ویروس بســتگی دارد و معلوم نیست تا 
این تاریخ تمام شــود یا خیر. کار خیلی 
خوبی که ما انجام دادیم جلسه ای با تیم 
پزشکی و کادر فنی گذاشتیم و تمرینات 
تیم  را قرنطینه کردیم ما اول تمرین تب 
بازیکنان را می گیریم یک ساعت قبل از 
تمرین رختکن ها را ضدعفونی می کنیم. 
اگر ما تمرین ها را تعطیل کنیم بازیکنان 
به شهرســتان ها می روند. چند نفر برای 
گیالن و مازندران و تهران هســتند که 
استان های قرمزی هســتند و این ها اگر 
بروند و برگردند چه اتفاقی می افتد. ما با 
اصول علم تمرین و مسائل بهداشتی آن ها 
را نگه داشــتیم. تمرین زیر یک ساعت 
هست که مقاومت بدن کم نشود ما با این 
راهکارها تمریناتمان را انجام می دهیم و 
تیم را قرنطینه کردیم.قلعه نویی در پایان 
گفت: آخر ســال اســت و مردم شرایط 

خوبی ندارند.
 من امیدوارم عزیزانــی که می توانند در 
کار خیر بیشتر شــرکت کنند بیشتر به 
هم محبت کنیم من هم انسان هستم و 
معصوم نیستم و اشتباهاتی داشته ام و از 
همه دوستان حاللیت می طلبم رنجشی 

از من دارند مرا حالل کنند. 
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ادب و هنر

زاویه دید 

پیشنهادهای کتاب خوانی »احمد دهقان«
10 رمان خواندنی برای روزهای کرونایی

نویســنده  دهقان،  احمد  ایبنا: 
کشورمان یادداشتی برای روزهایی 
که مردم کشورمان درگیر بیماری 
کرونا هســتند نوشــته و در این 
یادداشــت چند رمــان را برای 

مطالعه پیشنهاد داده است.  

 آناکارنینا، نوشته لئو تولستوی 
چه تعریفی از تولســتوی بزرگ می تــوان کرد جز اینکه گفت او پیامبر 
همه داستان نویسان اســت. همین یک جمله کافی است تا بیشتر او را 
بشناسیم: »همه می خواهند بشریت را تغییر دهند، اما هیچ کس به تغییر 
دادن خودش فکر نمی کند!« پس از این رمان، دو رمان دیگر او را هم باید 

خواند: »مرگ ایوان ایلیچ« و باالخره »جنگ و صلح«. 
 

  وداع با اسلحه، نوشته ارنست همینگوی
چه می شــود گفت درباره نویسنده ای که تمام عمرش را به ماجراجویی 
گذرانــد و هر کدام از آن ها را به رمانی فراموش ناشــدنی تبدیل کرد. او 
در جوانی تصمیم به شــرکت در جنگ جهانی اول گرفت، اما به دلیل 
ضعف بینایی رد شد. ارتش را متقاعد کرد از او به عنوان راننده آمبوالنس 
در جنگ اســتفاده کنند. در میدان جنــگ بر اثر آتش خمپاره مجروح 
شــد و 200 ترکش خورد! او ماجراهای این حادثه و عشقش به پرستار 
بیمارســتان محل بستری اش را به شــکل رمان در کتاب بی نظیر وداع 
با اســلحه آورده اســت. اگر از این رمان خوشتان آمد، »پیرمرد و دریا«، 
»زنگ ها برای که به صدا درمی آید« و مجموعه داســتان های کوتاهش 

نیز خواندنی هستند.  

 شازده کوچولو، نوشته سنت اگزوپری
چه کسی است که نام رمان کوچک شازده کوچولو را نشنیده باشد؟ اما با 
اطمینان می توان گفت خیلی ها آن را نخوانده اند، ولی گاهی با تکه هایی 
از کتاب در دنیای مجازی لذت برده اند. مثالً این:»شازده کوچولو پرسید: 
غم انگیزتر از اینکه بیایی و کسی خوشحال نشود، چیست؟ روباه گفت: 
بروی و کســی متوجه نشود!« این کتاب را باید خواند و گاهی وقت ها از 
این دنیای حقیقی لعنتی دور شد و روزی چند بار، بله روزی چند بار که 
دلت گرفت، رفت تا انتهای سیاره ب612 و غروب خورشید را تماشا کرد. 

 سفر به انتهای شب، نوشته لویی فردینان سلین
این رمان اولین رمان نویسنده اش است که خیلی زود معروف و جهانی 
شد. نویسنده ای با نثر عصبانی و رک که خدابیامرز جالل آل احمد خود 
را مدیون او می دانست و خیلی ها رمان مدیرمدرسه  اش را با الهام از شیوه 
سلین می دانند. قهرمان این رمان همانند سلین پزشک و فردی بداخالق 
اســت که همه اش غرغر می کند و عالقــه دارد حرف هایش را در قالب 
جمالت قصار بیان کند. اسم او )فردینان( مشابه اسم نویسنده است که 

سفرهای ماجراجویانه اش دستمایه این رمان شده است. 

 زوربای یونانی، نوشته نیکوس کازانتاکیس
این رمان ماجراهای یک جوان نویسنده و روشنفکر یونانی است که برای 
راه اندازی مجدد یک معدن زغال سنگ راهی جزیره کرت می شود. او در راه 
با مرد 65 ساله مرموزی آشنا می شود و زوربا چنان تأثیر عمیقی بر نویسنده 
جوان می گذارد که در پایان به درک تازه ای از زندگی و لذت های آن می رسد. 
برای اینکه بدانید زوربا کیست، لحظه ای فیلم رقص دیوانه وار آنتونی کویین 
را در نقش زوربا ســرچ کنید و ببینید. »مســیح بازمصلوب« و »گزارش 
به خاک یونان« از کتاب های مشــهور و خواندنی این نویســنده هستند.

 برادران کارامازوف، نوشته فئودور داستایوفسکی
نمی شود رمان خوان باشــی و داستایوفسکی را کشف نکرده باشی. بله، 
داستایوفســکی را باید کشــف کرد، حال با هر کدام از رمان هایش که 
می خواهد باشد. اما من پیشنهادم برادران کارامازوف است. رمان برادران 
کارامازوف آخرین اثر این نویسنده بزرگ روس است. داستایوفسکی سه 
سال آخر عمر خود را صرف نوشتن آن کرد. به اعتقاد بسیاری این رمان 
بزرگ ترین رمان اوست. نویسنده در ابتدای رمان موضوع مهمی را بیان 
می کند و این موضوع مهم، مرگ اسرارآمیز و دلخراش زمین دار مشهور 
فیودور پاولویچ کارامازوف اســت. بگذریم، راستی»جنایت و مکافات« و 
»ابله« دو رمان مشهور دیگر از او هستند که باید به راستی کشفشان کرد.

 ناطور دشت، نوشته جروم دیوید سالینجر
هر کس از نوجوانی به جوانی گذر کند و این رمان را نخواند، شک نکنید 
ضرر کرده است. هولدن پسر 16ساله ای است که در مدرسه شبانه روزی 
تحصیل می کند و از دبیرســتان اخراج شده و باید به خانه شان برگردد. 
تمام ماجراهای داستان در سه روزی است که او از مدرسه خارج می شود 
تا به خانه شان برگردد. او می خواهد تا سه روز بعد که نامه مدیر مدرسه 
راجع به اخراجش به دســت پدر و مادرش می رسد، به خانه بازنگردد. به 
همین خاطر از زمانی که از مدرســه خارج می شود، دو روز را سرگردان 
و بدون مکان مشخصی سپری می کند و این دو روز سفر و گشت وگذار، 
نمادی اســت از سفر هولدن از کودکی به دنیای جوانی و از دست دادن 

معصومیتش در جامعه پُر هرج و مرج آمریکا. 

 خوشه های خشم، نوشته جان اشتاین بک
خوشــه های خشم درباره زندگی مردم بیچاره ای است که جز امید هیچ 
چیز دیگری ندارند و در سخت ترین شرایط سعی می کنند دلشان را به 
چیزهایی خوش کنند که حتی وجود خارجی هم ندارد، اما می دانند اگر 

امیدشان را از دست بدهند، نابود می شوند.

 سوربز، نوشته ماریو بارگاس یوسا
سوربز داستان زندگی تروخیو یکی از بدنام ترین و فاسدترین دیکتاتورهای 
آمریکای التین است. کسی که برای ۳1 سال بر کشور دومینیکن حکومت 
کرد و هر نوع مخالفتی را سرکوب می کرد و از بین می برد. یوسا در این 
رمان روزگار مردمانی را به نمایش می گذارد که تا مغز استخوان گرفتار 
شده اند و از هیچ کاری برای اثبات وفاداری  به تروخیو ابا ندارند؛ حتی اگر 
بخواهند می توانند مانند سناتور اگوستین کابرال، دختر 14ساله شان را 

دودستی به تروخیو پیشکش کنند. 

 نام من سرخ، نوشته اورهان پاموک
»نام من ســرخ« که اوج شــهرت را برای نویسنده اش اورهان پاموک به 
دنبال داشت، کتابی است با مضامین شرقی. پاموک در این رمان گریزی 
هم به ادبیات و اشعار فارسی می زند. نام من سرخ از عشق می گوید، در 

عین حال ماجرایی جنایی و کارآگاهی را هم در خود گنجانده است. 

 ادب وهنر/ جواد شیخ االسالمی  نام شهید 
سعید سیاح طاهری، جانباز دفاع مقدس و شهید 
مدافع حرم، اگرچه از نوجوانی و جوانی تا میانسالی 
از  دفاع  راه  در  و شهادت  با جانفشانی، جانبازی 
اسالم و ایران انقالبی گره خورده، اما آنچه نام این 
شهید عزیز و واالمقام را پیش از شهادت بر سر 
زبان ها آورد، فعالیت های فرهنگی او در مدارس، 
مؤسسات و زندان های سراسر کشور به خصوص 
از  که  شهیدی  است.  عزیز  خوزستان  و  آبادان 
نوجوانی تا لحظه آخر زندگانی چه در سنگر مبارزه 
با عراق و متفقین و داعش، چه در سنگر مبارزه با 
فقر اقتصادی و فرهنگی در مدارس و زندان های 
از  دست  خوزستان  و  آبادان  به خصوص  کشور، 

تالش و مجاهده برنداشت.
شــرح این زندگی پرخاطره و مخاطره به تازگی از 
زبان همسر شــهید در کتاب »به شرط عاشقی« 
به قلم خانم رضیه ُغِبیشــی و توسط نشر شهید 
کاظمی منتشر شده است. از خانم غبیشی پیش 
از این کتاب های مختلفی همچون »مالصالح« و 
»کارکوب« به چاپ رسیده است. به همین بهانه با 
خانم غبیشی درباره نگارش این کتاب و ویژگی های 
شخصیتی شهید سیاح به گفت وگو نشسته ایم که 

می خوانید.

 ظاهراً شما با خانواده شهید سیاح قرابت 
روی  چقدر  این شــناخت  دارید.  نزدیکی 

کیفیت کتاب مؤثر بوده است؟
ایشان همسرخواهرم هستند و پیش از این وصلت 
هم از اقوام ما بودند. من و خواهرم در دوران جنگ 
همیشــه کنار هم بودیم. یعنی وقتی همسرانمان 
به جبهه می رفتند، مــن و خواهرم در یک منزل 
زندگی می کردیم و این نوع زندگی موجب شد من 
شــناخت کاملی از شخصیت شهید سیاح داشته 

باشم. 
 بنابراین من حق خودم می دانســتم این کتاب را 
بنویســم، چون نسبت ما با شــهید و خانواده اش 
نسبت رفاقت، دوستی و فامیلی بود. آنقدر نزدیک 
بودیم که دور یک سفره غذا می خوردیم. بنابراین 
دو ســه ماه پس از اینکه ایشــان شهید شدند از 
خواهــرم خواســتم خاطراتــش را روایت کند یا 
بنویسد. البته بخشــی از خاطرات مشترک من و 
خواهرم در کتاب »گنجینه رنج« ذکر شده است. 

پس از انجام گفت وگوها و ضبط  خاطرات، تدوین 
کتاب را شروع کردم. در حین تدوین هم در مورد 
ابهامات با خواهرم صحبــت می کردم. جدا از این 
خوشبختانه آقامحمدحسین پسر بزرگ شهید و 
خانواده شــهید درباره کم و کیف زیاد کتاب نظر 
مــی داد و خاطراتش را به طور مــداوم از طریق 
فضای مجازی برای من ارســال می کرد. تقریباً دو 
سه سال طول کشید تا این کتاب کامل شد. کتاب 
تحویل نشر شهیدکاظمی که پیشتر»مالصالح« اثر 
قبلی من را منتشر کرده بود، داده شد. با همکاری 
این نشــر توانستیم کتاب را در چهارمین سالگرد 

شهید سیاح منتشر کنیم.

 اگر بخواهیــد از ویژگی های مهم کتاب 
بگویید، به چه مواردی اشاره می کنید؟

شــخصیت خود شــهید قابل توجه است. ایشان 
شخصیتی دارند که من شبیه اش را کمتر دیده ام و 

یا ندیده ام، چرا که ایشان با وجود جانبازی سختی 
که در دفاع مقدس داشــتند، بیکار ننشســتند و 
روی کارهای فرهنگی متمرکز شدند. خصوصیت 
اخالقی شــان این بود که وقتی کاری را شــروع 
می کردند تا به سرانجام رسیدنش همه تالششان 
را می کردنــد. فرقی نمی کرد در گرمای 50 درجه 

آبادان باشد یا در شرایط سخت دیگر. 
می دیدم که صورتشان از گرما می سوخت، ولی از 
کار دست برنمی داشــتند. زحمات ، دوندگی ها و 
فعالیت های شهید سیاح روز و شب نداشت. همه 
این استقبال ها و تجلیل ها از شهید سیاح پس از 
شــهادت ایشــان اتفاق افتاد. پیش از شهادتشان 
هیچ کدام از مسئوالن با ایشان همکاری نمی کردند 
و او را ســاعت ها، روزها و هفته ها پشت در بسته 
نگه می داشــتند و جواب رد می دادند که شهید 
ســیاح واقعاً از عدم همکاری گله منــد بود. بارها 
مســئوالن دلش را به درد آورده بودند، اما شهید 
ســیاح به خاطرعشــق به وطن و زادگاهش تمام 
ســعی و تالش خودش را می کرد تا به هر شکلی 
که می تواند به آبادان خدمت کند، اما متأســفانه 
جلو پایش ســنگ می انداختند، آن قــدر به او نه 
می گفتند و او را دنبال خودشــان می دواندند که 
بعضی وقت ها مأیوس می شــد، اما وقتی به مردم 
سختی کشــیده ، فقیر و نیازمنــد در عرصه های 
مختلف نگاه می کرد، دوباره شروع به کار می کرد. 
شهید سیاح با همین روحیه کارهای بزرگی انجام 

داد. مثالً جشــنواره دانش آموزی که همیشه بین 
رزمنده ها برگزار می شد را به میان مردم آورد، چون 
معتقد بود باید این مراسم ها را میان مردم بیاوریم 
و روحیه شــادی آفرینی را بین آن ها تزریق کنیم 
تا بچه ها و دانش آموزان که نســل جدید و آینده 
کشور هســتند با مقوله دفاع مقدس آشنا شوند و 
بدانند دین و میهن پرستی وجوه شادمانی هم دارد 
و معنای میهن پرستی جنگ و خونریزی نیست. 
همین اعتقاد و کارها بود که موجب شــد روحیه 
خیلی خوبی در مناطقی که زلزله آمد دمیده شود 
و مردم با امید و روحیه بهتری از پس مشــکالت 

زلزله برآیند. 

 شهیدســیاح از ظرفیت هنرمندان در 
برنامه های مختلف فرهنگی استفاده می کرد. 

درباره این ویژگی شان توضیح دهید. 
حــاج آقای ســیاح می دید مــردم و جوانان این 
بازیگران را دوست دارند و از آن ها دعوت می کرد 
تا در برنامه ها حضور پیــدا کنند. کاری که واقعاً 
تأثیرگذاری برنامه ها را بیشتر می کرد. مثاًل یکی از 
کارهای مهم شهید سیاح معرفی کتاب های خوب 
دفاع مقدس به جوانان و مردم بود؛ کتاب هایی که 
گمنام بودند. ایشان به بهانه های مختلف کتاب های 
دفاع مقدس را معرفی می کرد و در جشنواره های 
دانش آموزی بین معلمان و دانش آموزان مسابقات 
کتاب خوانی اجرا می کرد، یا کتاب ها را به زندان ها 

می برد تا به زندانیان بگوید انسان می تواند خودش 
را پرورش بدهد و تأثیرگذار باشــد. حاج ســعید 
این کارهــا را انجام داد، یعنــی حجم انبوهی از 
فعالیت های فرهنگی. به همین دلیل اســت که 
اولین یادمان شهدای گمنام در سراسر کشور در 
آبادان اســت. یکی دیگر از کارهای ایشان مربوط 
به قطعه همســنگران شــهدا در آبادان است که 
در کتاب شرح داده ایم. تا پیش از پیگیری شهید 
ســیاح، وقتی جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس 
مثاًل در اثر اتفاقی مثل ســکته و بیماری از دنیا 
می رفتند، هر کدام گوشه ای دفن می شدند، ولی 
شهید سیاح با دوندگی و زحمت بسیار توانستند 
قطعــه ای را دیوار به دیوار قطعه شــهدا تحویل 
بگیرند تا وقتی که جانبازان فوت می شوند در  آن 
قطعه دفن شوند. این کاری بود که خیال بسیاری 
از خانواده های جانبازان را راحت کرد. اکنون اگر 
پنجشنبه ها ســری به آن قطعه بزنید می بینید 
که رزمنده ها جمع هســتند؛ هم قبور شــهدا و 
جانبازان را زیارت می کنند و هم می دانند که خانه 
آخرتشان همان جاست و همه دوستانشان هم آنجا 

خوابیده اند.

 در این مــدت از ســمت خوانندگان، 
هنرمندان و زندانیان بازخوردی داشته اید؟

هنوز نه، چون کتاب به تازگی چاپ شده است. به 
همین دلیل هنوز بازخوردی به دست ما نرسیده 
است. اینجا در آبادان من از مسئوالن شهر گله 
دارم. پیش از این عرض کردم که مسئوالن جلو 
پای حاج سعید زیاد ســنگ اندازی می کردند و 
خیلی ایشان را اذیت کردند. البته اکنون برایش 
همایــش برگزار  و از او تقدیــر می کنند! اما به 
من نویســنده که هنوز زنده هســتم و در این 
شــهر زندگی می کنم و آثار زیــادی دارم، اصاًل 
توجهی نمی کنند. چرا خود من باید بروم به این 
مسئوالن خبر بدهم و بگویم کتاب شهید سیاح 
طاهری منتشر شده اســت؟ چرا باید گله کنم 
چرا به این کتاب اهمیت نمی دهید؟ این کتاب 
متعلق به کســی اســت که برای این شهر، این 
اســتان و این کشور زحمت کشید، عرق ریخت 
و در گرما و ســرما گرد و خاک خورد و به این 
اســتان خدمت کرد. چرا نباید برای این کتاب 
رونمایی گرفته شود؟ به جای اینکه آن ها سراغ 
من بیایند، من سراغشــان رفتــم و گله کردم. 
می خواهم بگویم مســئوالن شــهری ما به کار 

فرهنگی هیچ اهمیتــی نمی دهند، اما بگذارید 
یک خواننــده از تهران به آبــادان بیاید، از در 
فرودگاه اســتقبال می کنند، از پلکان هواپیما او 
را به هتــل و این طرف و آن طــرف می برند . 
کاری که حتی یک دهم و یک صدم آن برای یک 
نویســنده انجام نمی شود. این نکات را در پاسخ 
به پرسش شما می گویم که درباره بازخوردهای 
کتاب پرســیدید. وقتی هیچ معرفــی، تبلیغ و 
حمایتی از کتاب نیســت، مردم چطور از وجود 
آن مطلع شــوند؟ البته مسئوالن گفته اند کتاب 
را به مسابقه می گذاریم، اما در حال حاضر فقط 

حرف بوده و عملی در کار نیست.

 شهید ســیاح غیر از اینکه چهره ملی 
هســتند، چهره منطقه ای هم هستند. چرا 
در آبادان از کتاب تقدیر و حمایت نشــده 
اســت. در واقع آبادان اولین شهری است 
که به تجلیل شهید سیاح برمی خیزد، چون 
بســیاری از فعالیت ها و خدمات این شهید 

مرتبط با آبادان و مردم آبادان است.
بله، همین طور است، اما متأسفانه تقدیر از کتاب ، 
خانواده و نویسنده که هیچ، برخورد بسیار زننده ای 
هم داشتند که بابت آن متأسف و ناراحت هستم. 
ماجرا از این قرار است که روز 18 بهمن مراسمی 
برای تقدیر از مادران شهدا برگزار شد که به بنده 
گفته بودند بنا داریم از کتاب شــما هم در مراسم 
رونمایی کنیم. در این مراسم استاندار، فرماندار، امام 
جمعه و مسئوالن شهر هم حضور داشتند. مراسم 
برگزار شــد، بدون آنکه از کتاب رونمایی کنند  و 
طبق گفته خودشــان از من تقدیری بکنند. فقط 
از من خواستند  چند دقیقه صحبت کنم! با همه 
بدقولی ها قبول کردم، اما هنوز شــروع به صحبت 
نکرده بودم که مجری خطاب به میهمانان اشــاره 
کرد،  بروید سوار ماشین بشوید. یعنی درحالی که 
بنده داشــتم صحبت می کردم، دیدم سالن خالی 
اســت. بعد هم یک نفر بدوبدو آمد و گفت:»خانم 
غبیشی، این هم تقدیرنامه شما!« این رفتار آن قدر 
برای من ناراحت کننده بود که هنوز باور نمی کنم. 
من از مسئوالن فرهنگی آبادان درباره کتاب شهید 
سیاح هیچ حمایت و خیری ندیده ام و باید بگویم از 

رفتارشان بسیار متأسف هستم.

 با توجه به اینکه ایشان با چهره ها و افراد 
زیاد و متنوعی ارتباط داشــتند، آیا سعی 
داشتید از خاطرات همه آن ها استفاده کنید؟ 
از حاج سعید خاطرات خیلی زیادی وجود داشت، 
اما این افراد در کشور پراکنده بودند و جمع کردن 
خاطراتشــان در یک کتاب سخت بود. به همین 
دلیل فقط توانســتم خاطره کسانی که در آبادان 
بودند را اســتفاده کنم. ضمن اینکه نمی خواستم 
کتاب خســته کننده و قطوری بنویســم، چون 
جوان ها باید اثر را بخواننــد و جوان های امروزی 

حوصله خواندن کتاب قطور را ندارند. 
 به همیــن دلیل کتــاب را طوری نوشــتم که 
دخترهای جوان و زوجین از نکات برجسته کتاب 

درباره زندگی متأهلی و خانوادگی استفاده کنند. 
همچنین جوانان از شــخصیت حاج ســعید الگو 
بگیرند و اگر کاری را شروع کردند آن را نیمه کاره 

رها نکنند.

ایده گالری داران برای برگزاری نمایشگاه ها در نوروز کرونایی چیست؟

لذت از نوعی دیگر
مهدیه قمری: شــاید در نگاه اول شیوع بیماری کرونا و 
سیر صعودی آن در ایران عاملی برای تعطیلی برنامه های 
هنری و نمایشگاه های مختلف شد، اما اگر نگاهی به تقویم 
هنــری گالری ها بیندازیم، اکثر آن هــا در ایام نوروز و 15 
روز مانده به آغاز ســال جدید تعطیل می شدند، حال که 
بیماری کرونا روال عادی زندگی مردم و هنرمندان را تغییر 
داده، بــا برخی از مدیران گالری هــا در خصوص ایده ها و 
برنامه هایشــان برای برگزاری نمایشگاه ها در نوروز یا پس 
از تعطیالت آن در ســال جدید گفت وگویی انجام دادیم و 

نظرات آن ها را جویا شدیم.

 تماشای اثر هنری به صورت مجازی لذتی ندارد 
مدیر گالری الله می گوید: در سال های 
گذشته معموالً گالری ها از 15 اسفند 
ماه تعطیل بودند، چون در این ایام هم 
هنرمندان مشغول کارهای شخصی و 
خانوادگی خود بودند، هم مردم به دلیل 
شلوغی کارهای نزدیک نوروز استقبالی از برگزاری نمایشگاه ها 

نمی کردند.
محمدحســین ســعلبی فر در خصوص وضعیــت برگزاری 
نمایشگاه های هنری به صورت آنالین در فضای مجازی بیان 

می کند: به جز یکی دو ســایت که نمایشگاه های هنری را به 
صورت آنالین برگزار می کنند، بقیه گالری ها معموالً این کار 
را انجــام نمی دهند، زیرا همه آن ها امکانات الزم برای اجرای 

این ایده را ندارند.
وی به این نکته نیز اشاره دارد که تماشای اثر هنری از طریق 
فضای مجازی هیچ وقت نمی تواند به اندازه تأثیری که به شکل 

حضوری روی مخاطب دارد، باشد. 

 باید از شرایط  موجود استفاده کرد
مدیر گالری مژده نیز به عدم برگزاری 
نمایشگاه های هنری در 15 روز مانده 
به نوروز اشاره می کند. وی  می گوید: 
هر ســال فعالیــت نمایشــگاه ها از 
تعطیلی  و  آغاز می شــد  اردیبهشت 
گالری ها در این مدت ارتباطی به بیماری کرونا و مانند آن 
نداشــت، اما ممکن اســت با شــرایط ایجاد شــده حتی 
اردیبهشت سال آینده نیز نتوانیم نمایشگاهی برگزار کنیم، 
زیرا عالوه بر اینکه مشــخص نیســت تا آن موقع شــیوع 
بیماری کرونا کاهش یافته یا خیر، مردم نیز ممکن است تا 
مدتی در گالری ها به دلیل عدم اطمینان از بین رفتن این 

بیماری، حضور پیدا نکنند.

مــژده طباطبایی به چنــد نمونه پیامکی کــه از ادارات 
مختلف برای وی آمده و مردم را به استفاده از سایت های 
مختلف بــرای انجــام کارهــای اداری راهنمایی کرده 
اشــاره می کند و می افزاید: به نظــرم گالری ها می توانند 
نمایشگاه های هنری را به صورت آنالین در فضای مجازی 
برگزار کننــد، زیرا ظرفیت آن ها بــرای اجرای این ایده 

بیشتر از ادارات است.
وی که تجربــه برگزاری فروش آنالین آثار را نیز دارد، اضافه 
می کند: بــه نظرم تا یکی دو هفته آینــده بتوانیم از طریق 

فضای مجازی آثار هنرمندان را به نمایش بگذاریم.

 برنامه ای برای نمایشگاه حضوری نداریم
مدیــر گالــری»اُ« می گویــد: اگرچه 
اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی تهران 
به مدیران گالری هــا اعالم کرده فقط 
افتتاحیه و اختتامیه ها تعطیل شوند، اما 
تصمیم نهایی مدیران گالری این بود که 
به دلیل عــدم بازدید مردم، نمایشــگاه ها تعطیل شــوند.

ارکیده درودی بیان می کند: برنامه های این گالری را از اوایل 
تیرماه سال آینده آغاز می کنیم و در حال حاضر برنامه ای برای 

تعامل با هنرمندان و مردم به صورت حضوری نداریم.

افــق: تازه ترین اثر رضــا امیرخانی بــا عنوان 
»نیم دانگ پیونگ یانگ« که ســفرنامه دو سفر 

کوتاه به کره شمالی است، منتشر شده است.
رضا امیرخانی در یادداشتی درباره ضرورت انتشار 

کتاب در این وضعیت توضیح داده است:
نیم دانگ، چرا االن؟

در روزگاری کــه مــردم به مصیبتی ســترگ 
گرفتارنــد، چرا باید کتاب منتشــرکرد؟ تالش 

خواهم کرد که موضوع را در نگاه خودم باز کنم.
پرروشن است که در این شرایط به توصیه  پزشکان گرد هم 
نمی آییم، پس کتاب هیچ مراسمی نخواهد داشت. در بهترین 
حالت بسیار امیدوارم که از درگاه های مجازی کتاب را بتوانیم 
بدون نیاز به تردد در خانه به دست مخاطب برسانیم؛ اگر نه 

در نزدیک ترین کتاب فروشی... .
ســال ها پیش در شــرمی مبهم اولین کتاب را برای اولین 

مخاطب پیگیر امضا کردم... و بعدتر مثل بسیاری 
از شرم های نخســتین، آن شرم فروریخت و در 
رسم امضا هم شرکت کردم، چرا که آن را فرصتی 

برای همنفسی با مخاطب می دانستم.
حاال در این شــرایط به طــور طبیعی موضوع 
همنفسی هم منتفی است. به امضای اینترنتی هم 
به همین دلیل بی اعتقادم و آن را بالوجه می دانم.

پس کتاب در سکوت متولد می شود.
من به این نتیجه رســیدم که کتاب منتشــر شود به رغم 
نصیحت ناصحان... در روزگارِ خوشــی صنعت نشر، میهمان 
سفره کتاب فروشی ها و خلوت مردم بودیم، حاال هم در ایام 
ناخوشی باید کنارشان باشیم... . واال مبتکر مناسک نشر ۹۹ 
چــه تفاوت دارد با محتکر ماســکN ۹5! اگر همین کتاب 
بتواند فقط برای دقایقی خواننده ای را از هراِس بیماری دور 

نگه دارد، من و ناشر سود خود را برده ایم«.

آموت: مجموعه داســتان به هم پیوســته »در 
محضر اجنه« منتشر شد. 

مجموعه داستان به هم پیوسته »در محضر اجنه« 
شامل بیش از 40 داستان بسیار کوتاه درباره اجنه 

به قلم سیدعبدالعظیم موسوی منتشر شد.
این داســتان ها بر پایه باورهای مردمان منطقه 
الموت درباره اجنه و پیوند آن ها با زندگی و آداب 

و رسوم آن ها تألیف شده است.
نویســنده این اثر در فاصله زمانی سال های 86 تا 88 دست 
به تألیف این کتــاب زده و به گفته خودش آن ها را متأثر از 
وقایع روز و بــا همراهی طنزی مالیم به مخاطبانش عرضه 

کرده است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

یاس حجت نیست؛ اما عمق مسئله را معلوم می کند. »استا 
موسا«

چون مدت ریاست دکتر تمام شده بود؛ کراسوس 
اجنــه را به خط کرد تا دمشــان را اندازه بگیرد؛ 
ببیند دم کی از همه بلندتر است؛ دور بعد رئیس 

جلسه شود.
اســتا موسا: از آن موقع که پای ما به جلسه  شما 
باز شــد تا حاال 10 دفعه ما را چرخاندید؛ دیدید 
دم نداریم. نه اینکه ما کشته مرده  ریاست باشیم، 
یا ما را برنگردانید تا چیز نداشته را اندازه بگیرید؛ 
یا اینکه چوبدستی ما را به جای دم قبول کنید و چوبدستی 

را اندازه بگیرید!
کراسوس: برگرد استا موسا! تبعیض و پارتی بازی نداریم. برای 
همه دم اندازه می گیریم. نمی شود مال شما را چوب اندازه بگیریم. 
 عدالت پس چه می شود؟ نداری تقصیر خودت است. برگرد! 
نشــر آموت این کتاب را در 1۷6صفحه و با قیمت 2۹هزار و 

۹00تومان منتشر کرده است.

هنرهای تجسمی  

تازه های نشر

گفت وگو با رضیه غبیشی به انگیزه انتشار »به شرط عاشقی«  

نمی خواستم کتاب خسته کننده بنویسم

داستان هایی به هم پیوسته با حضور جن هاتازه ترین اثر رضا امیرخانی در بازار کتاب

برش

وقتی هیچ معرفی، تبلیغ و حمایتی 
چطور  مردم  نیست،  کتاب  از 
البته  شوند؟  مطلع  آن  وجود  از 
به  را  کتاب  گفته اند  مسئوالن 
حال  در  اما  می گذاریم،  مسابقه 
حاضر فقط حرف بوده و عملی در 

کار نیست
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