
جا صابونی
»علی علیــزاده« در آخرین توییتش در 
حالی که ظاهراً به »آرامکو« و سعودی ها 
پرداخته اســت، کنایه ســنگینی هم به 
برخی از ســلبریتی ها و شــبکه های آن 
طرف آبی انداخته و با انتشــار تصویری 
عجیب نوشته اســت: »این ورودی دفتر 
آرامکو اســت. این لگدمال کردن کرامت 
یک انســان و تبدیلش به یک جاصابونی، این شرم نکردن از چشم های یک 

کارگر، فقط از یک جا بر می آید: از سعودی.
نگاه ســعودی به لیال فروهر و آرش و سینا ولی اهلل و خبرنگاران اینترنشنال 
هم همین است. آن ها هم در چشم سعودی جاصابونی هایی بیش نیستند«. 

چرا قرنطینه نشد؟
اینکه چرا قم و گیالن قرنطینه نشدند، هنوز 
هم برای خیلی ها ســؤال است. در فضای 
مجــازی هم هر روز نظرات کارشناســانه 
و غیرکارشناســانه زیادی در این باره ابراز 
می شود. حاال کیانوش جهانپور سخنگوی 
وزارت بهداشــت در این باره در حســاب 
توییتر خود نوشته است: »قرنطینه کامل 
ووهان، پیشرفت همه گیری را تنها ۳ تا ۵ روز در سرزمین اصلی چین به تأخیر 
انداخت. ویروس پیش از شناســایی ردپای آن، در سایر نقاط کشور هم پخش 
شــده و با شناسایی قم و رشت، البته حساسیت و توجه سایر نقاط باالتر رفته، 
قرنطینه کامل قم و رشت نیز مشکلی را از کشور رفع نمی کرد«. امیدواریم نظر 

آقای معاون، دقیق و علمی باشد و مسئوالن فردا به نتیجه دیگری نرسند.

هزینه قرنطینه
شاید شــما هم بارها از خودتان پرسیده 
باشید که مثالً چرا در همه کشورها، سریع 
از مردم شهرهای مختلف آزمایش کرونا 
نمی گیرند تا مبتال و غیرمبتال مشخص 
شوند. به جز دالیل علمی و منطقی این 
ماجرا، توییت فؤاد ایــزدی را بخوانید. با 
این توضیح که این توییت در واقع فیلم و 
سخنان یکی از نمایندگان کنگره آمریکاست. »کتی پورتر: هزینه تست کرونا 
در آمریکا هزار و ۳۳1 دالر است. اگر قرار باشد کسی قرنطینه شود هزینه آن 
4هزار دالر است. ۳۳ درصد مردم آمریکا به دکتر مراجعه نمی کنند چون پول 

هزینه دکتر را ندارند«.

این ها را فراموش نکنیم
علیرضا وهاب زاده، مشاور مطبوعاتی وزیر 
بهداشت و مسئول فضای مجازی مقابله با 
کرونــا که آن اوایل، هر روزه درباره آمار و 
ارقام رســمی مبتالیان به کرونا در چین 
و بعــد هم دانشــجویان ایرانی قرنطینه 
شده، در فضای مجازی پست می گذاشت 
در توییتر نوشــت: » این روزها نیروهای 
خدمات، کمک پرستار و بهیار رو فراموش نکنیم. می دونید این ها برای بیماران 
مبتال به کرونا دارن کارهایی رو انجام می دن که شاید نزدیکان و عزیزانشون 
هم حاضر به انجامش نباشــند. درمان و ســالمتی بدون حضور و تالش این 

عزیزان هیچ وقت ممکن نبوده و نخواهد بود«.

 کیان راد  کرونا روز به روز بیشتر از گذشته جنجال 
فضای  در  چه  و  رسانه ها  در  چه  می اندازد.  راه  به 
مجازی. اظهارنظرهای مسئوالن امنیتی، تحلیل های 
رسانه ای و شایعه هایی که در فضای مجازی دست 
به دست می شوند، حاال بیشتر از همیشه این سؤال 
را در ذهن مردم پررنگ کرده اند که آیا کرونا واقعاً 
از دل یک پروژه بیوتروریسمی بیرون آمده است؟ 
با سکوت مسئوالن مربوطه همراه  البته  سؤالی که 
این  درباره  رسمی   اظهارنظری  هیچ  هنوز  و  بوده 
کاربران  از  بسیاری  اما  است.  نشده  مطرح  نظریه 
معتقدند  سخت  و  سفت  طور  به  مجازی،  فضای 
دارد.  مستقیم  ارتباط  بیوتروریسم  با  کرونا  شیوع 
اما اگر برایتان سؤال شده که این دسته از کاربران 
توطئه دشمنان  را  به چه شواهدی، کرونا  توجه  با 

می دانند، ادامه مطلب را بخوانید.

 آسیب های حمله بیولوژیکی
بر اســاس تعریف پلیس بین الملل در سال 2007 
بیوتروریســم عبارت اســت از منتشر کردن عوامل 
بیولوژیکــی یا ســمی با هدف کشــتن یا آســیب 
رســاندن به انســان  ها، حیوانات و گیاهان با قصد و 
نیت قبلی و به منظور وحشت آفرینی، تهدید و وادار 
ساختن یک دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی 
یا برآورده کردن خواســته ای سیاسی یا اجتماعی. 
حمله بیوتروریستی هم عبارت است از پخش کردن 
ویروس، باکتری، میکروب یا دیگر عوامل بیماری زا 
و ســمی که موجب بروز بیمــاری و مرگ در میان 

انسان  ها، حیوانات و گیاهان می  شود. 
هرچند کشــف و شناســایی یک حمله بیولوژیکی 
حســابی دشوار اســت اما کارشناســان این حوزه، 

آسیب های آن را به چهار دسته تقسیم کرده اند:
1- فیزیکی: بروز بیمــاری. 2- روانی: بروز ترس و 
وحشت. ۳- اقتصادی: محدودیت سفر و جابه جایی، 
متوقف شــدن فعالیت  های اقتصادی و کسب و کار. 
4- زیست محیطی: آسیب دیدن انسان  ها، حیوانات، 

گیاهان، آلوده شدن منابع طبیعی مثل منابع آب.

 جاسوس ها
در توضیحات مقاله ای که پلیس بین الملل در زمینه 
حمالت بیوتروریسم منتشــر کرده، آمده است این 
حمله هــا از طریق جنگ افزارهــای گوناگون انجام 
می شوند. از جمله بسته های مراسالتی، هواپیماهای 
سبک ســمپاش یا بدون سرنشین مخزن دار، اشیا و 
وســایل مصرفی - بهداشتی و آرایشی، آفات نباتی، 

حشرات و جوندگان ناقل و تنقالت مانند شکالت  .
نقش اصلی را هم در این زمینه جاسوسان و عوامل 
خــود فروخته داخلی ایفــا می کننــد. از این بین 
البسه های دست  لوازم آرایشــی،  مراسالت پستی، 
دوم، بســته بندی های صادراتی، ســیگار و تنقالت 
گزینه های مــورد توجه هســتند. پلیس بین الملل 
می گوید می توان ویروس یا باکتری مورد نظر را در 
پاکت نامه ای ریخت و به مقصد هدف پست کرد. در 
ترکیب مواد سازنده شکالت  ها و تنقالت، مواد مضر 
با تأثیر درازمدت را قرار داد یا به همراه علوفه دامی، 
حشرات ناقل بیماری  های دام و طیور را به کشوری 

فرستاد تا صنایع آن کشور را فلج کنند. 
مقاله های بین المللــی ادعا می کنند معموالً گروه  ها 

و جنبش  هــای سیاســی و فرقه  هــای انحرافــی 
مذهبی هســتند که توانایی تولیــد و به کارگیری 
ســالح  های بیولوژیک را دارند. به طور مثال جنبش 
استقالل طلب قبیله مائومائو در کنیا که از سم برای 
کشتن مأموران حکومت استعماری بریتانیا استفاده 
کردند. فرقه مذهبی راجنیشــی در ســال 1984 با 
آلوده کردن ظروف ســاالد 11 رستوران در آمریکا 
با باکتری )تایفیموریوم ساالمونا( موجب مسمومیت 
7۵0 نفر شــدند. در ســال 199۳ فرقــه مذهبی 
آئوشینریکوی باسیل سیاه زخم را در ناحیه کامیرو 

در مترو توکیو منتشر کرد. 

 بیوتروریسم آمریکا
هرچنــد در بســیاری از مقاله هایی کــه در زمینه 
بیوتروریسم تدوین شده اند، گروه های تروریستی و 
شبه نظامی به عنوان عامالن اصلی انتشار آن معرفی 
شدند اما شواهد تاریخی نشان می دهند بزرگ ترین 
از تروریسم بیولوژیکی علیه جان  استفاده کنندگان 
انسان  ها، سازمان  های اطالعاتی کشورهای قدرتمند 

غربی و رژیم صهیونیستی بوده اند. 
ویروس »ابوال« یکی از مواردی است که بسیاری از 
رســانه ها معتقدند حاصل بیوتروریسم آمریکا بوده 
اســت. پایگاه خبری گلوبال ریسرچ در مقاله ای به 
قلم »جیسون کیسون« دراین باره نوشته است: »ما 
اکنون باز هم می توانیم مطمئن تر از قبل شویم که 
دولت آمریکا در حال دروغگویی درباره بســیاری از 
مسائل از جمله شیوع ویروس ابوالست. در حقیقت 
این مسئله به نوعی یک سیاست در واشنگتن است. 
در این مقاله به دالیلی اشــاره شده است که نشان 
می دهد سه دروغ بزرگ درباره ابوال به اذهان عمومی 
دنیا گفته شــده است. این دالیل در عین سادگی و 
منطقی بودن به شــدت نگران کننده و هشداردهنده 
هستند. برخی شــواهد و بررسی ها نشان می دهند 
در حال حاضر شیوع ابوال یک نوع اقدام تروریستی 
با نقــش دولت آمریکاســت«. نویســنده در ادامه 
چندین دلیل محکم برای ادعاهایش مطرح می کند 
که نشــان می دهــد »ابوال« تمــام و کمال حاصل 

بیوتروریسم آمریکاست.

 اظهارنظر رسمی
هرچند از همان روزهای اولی که کرونا در سرتاســر 
چین ریشــه دوانــده بــود، شــایعه هایی از حمله 
بیولوژیکی آمریکا به اقتصاد چین در رسانه ها مطرح 
شده بود اما نخســتین موضع گیری رسمی توسط 
مسئوالن کشورمان، همین چند روز پیش و توسط 
شهروز برزگر، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلــس صورت گرفت. آقای نماینده اعالم 
کــرده بود نوع جدیدی از ویروس کرونا در اســتان 
گیالن شناسایی شــده که منشأ آن چین نیست و 

می تواند سالح بیولوژیک آمریکا باشد.
تا پیش از اینکه این اظهارنظر رسمی صورت بگیرد، 
هیچ کس ماجــرای حملــه بیوتروریســم را جدی 
نمی گرفت امــا پس از صحبت های آقــای نماینده، 
تئوری حمله بیولوژیکی آمریکا به ایران و چین وارد 
فاز تازه ای شد. چرا که کارشناس ها می گویند شهروز 
برزگــر، به عنوان یک عضو کمیســیون امنیت ملی 
بدون اطالع و آگاهی از موضوعی، مسئله ای را در این 

بُعد و در این شــرایط حساس کشور که به طورقطع 
تبعاتی به همراه خواهد داشــت، مطــرح نمی کند. 
پس این ســخنان نشــان از این دارد که می توان در 
زمینه بیوتروریســتی بودن کرونا احتماالتی را حتی 
تا حــد یقین مطرح کــرد. به خصــوص که رئیس 
ســابق کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، یعنی اصغر فالحت پیشــه هم این موضوع 
را تأیید کرده و از مســئوالن کشور خواسته با توجه 
به شــرایط موجود، مقابله با بیوتروریسم را از حوزه 
پدافنــد غیرعامل خارج کرده و بــه صورت جداگانه 
برای آن برنامه ریزی کنند. آقای فالحت پیشه البته 
در ادامه هم توضیح داده که از امروز تا ســال 20۳0 
دنیا با انواع مختلف بیوتروریسم مواجه خواهد شد، به 
همین خاطر باید سازمانی مستقل با اختیارات ویژه 
شــکل گیرد و ما باید مثل پدافند موشــکی، پدافند 

بیوتروریسم هم داشته باشیم.

 مسئوالن چه می گویند؟
احتمال بیوتروریستی بودن کرونا زمانی بیشتر قوت 
گرفت که ســردار جاللی به عنوان رئیس ســازمان 
پدافند غیرعامل کشــور در پاســخ به این پرسش 
که آیا ویروس کرونا ســاخته شــده از سوی برخی 
کشــورها برای تحت تأثیر قرار دادن اقتصاد چین و 
ایران است، این طور پاسخ داد: »منشأ توسعه کرونا 
با شواهد و قرائن تحلیلی و راهبردی و بعضی نکات 
خبری به دشمن ارجاع می شود، اما  اثبات تخصصی 
آن نیاز به بررســی های آزمایشگاهی و مقایسه بین 
ژنوم ویروس اولیه ثبت شــده و نتایج مطالعه روی 
ژنوم های جدید از نظر نــوع تغییرات عامدانه روی 
آن دارد. هرچند بررســی پیامدهای این ویروس از 
نظر میزان تلفات یا وســعت همه گیری و نوع موج 
رســانه ای حاکم بــر آن در جهت تشــدید ترس و 
وحشــت و نگرانی بین مردم ایــن فرضیه را تقویت 
می کند که یک حمله زیســتی با اهداف اقتصادی 

علیه چین و ایران روی داده است«.

 کج سلیقگی رسانه ای
بــه این ماجرا اضافــه کنید توییتــی را که صفحه 
رسمی رهبر انقالب در توییتر، دو روز پیش منتشر 
کرد. در بخشــی از این توییت آمده بود:»تشــکیل 
قرارگاه بهداشــتی درمانی مقابله بــا کرونا باتوجه 
بــه قرائنی که احتماالً حملــه بیولوژیکی بودن این 
رویداد را مطرح کرده، می تواند جنبه  رزمایش دفاع 

بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار ملی بیفزاید«.
تمام این مــوارد در کنار هم موجب شــده حدس 
و گمانه زنی هــای جامعه دربــاره بیولوژیکی بودن 
کرونــا تقریباً بــه یقین تبدیل شــود. در این میان 
اما پاســخ های ضدونقیض برخی مسئوالن نه تنها 
شرایط را تلطیف و تعدیل نمی کند، بلکه به تردید ها 
و شــایعه ها دامن می زند. چون جــدا از این که ما 
ویروس کرونــا را یک واقعیت بدانیــم و یا به قول 
برخــی از اهالی فضای مجــازی آن را نتیجه توهم 
توطئــه و یا بــه اصطالحی تئــوری توطئه قلمداد 
کنیم، آن چه بیشــتر از همیشه توی ذوق می زند، 
کج سلیقگی رســانه ای مسئوالن است که می تواند 
یک بار دیگر شــکاف بزرگی میان مردم و حکومت 

ایجاد کند.

کاش بهار برایمان مادری کند
رقیه توسلی:
سکانس یک:

با پشت دســتش اشکش را 
تاراند. موبایلش را روشن کرد 
و دوباره گذاشت توی جیبش 
و برگشــت سمت من. وقتی 
گفت:  می کنم،  نگاهش  دید 
تف تــوی این زندگی! لعنت! 
خاک بر سر ما که نمی دونیم 
بــا دل خــراب و صاحــب 

مرده مون چیکار کنیم!
موافق با تک تک گفته هایش، می پرسم: خانوم چی شده؟

جز سکوت جوابی نمی شنوم. سؤالم را دوباره تکرار می کنم.
این بار فقط می بینم می دود طرف دو زنی که از بیمارســتان آمده اند بیرون. 

چشمم دنبالش می رود که متصدی داروخانه اسمم را صدا می کند.
پالستیک ناکامل داروهایم را ورانداز می کنم. از چهار قلم دارو فقط دوتایش را 
گذاشته اند. ماسک و ژل هم موجود نیست. دارم کارتم را می دهم به دستگاه 
که دکتر از پشت پیشخوان سراسیمه خارج می شود. نگاه می کنم. مقصدش 

همانجاست. پیش خانوم هایی که پریشان حلقه زده اند دور هم.
مضطرب و با تپش قلب، صحنه را می پایم. آقایی که مثل من شاهد ماجراست 

می پرسد چی شده جناب؟
داروخانه چی خالصه می گوید: مادر آقای دکتر فوت شدن.

دو: سست و در خأل می آیم بیرون. متصدی جواب ما را که می دهد، نیمه بسته 
داروخانه را می گذارد و پا تند می کند سمت بیمارستان.

عجب خفه کننده اســت این درد... همه گریه می کنند اما با رعایت فاصله... 
خواهر و برادر نمی توانند هم را در آغوش بگیرند و تسال بدهند... دستکش ها 
و ماسک ها را نمی توانند حذف کنند از خودشان... پیداست که دنیا تلخ ترین 
قصه اش را برایشــان رو کرده... فصل جدایی است اما به آمدن دوست و آشنا 
هم امیدی نیست... و هیچ کس جز این زخِم گل و گشاِد معلّق همراهی شان 

نمی کند.
آن ور خیابان ایستاده ام. اما تا به خودم بیایم می بینم در غم غریبه ها دارم زار 
می زنم؛ شاید چون پای حضرت مادر وسط است! یا که شاید چون این روزهای 

ته سال کیست که کرونازده نباشد؟
در چند قدمی بهار:

آقاجان! کاش بودی و یادم می دادی چطور جلو اشک های بی امانم را بگیرم و 
بروم با او حرف بزنم. با او که بزرگ تر از دردهای ماست... و تنها آغوشی است 

که کروناها از هزار فرسخی اش رد نمی شوند.

 مجازآباد
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ورزش
بیرانوند بازیکنی نیست که از او بگذریم

گل محمدی: هنوز به قهرمانی 
فکر نمی کنیم

 آرتتا سرمربی آرسنال و همه تست های کرونایی
 که مثبت شد

مسابقات مهم جهانی 
یکی پس از دیگری لغو می شوند

 گفت وگو با مجید اسطیری، نویسنده رمان تحسین شده »رمق« 

گروه های مختلف ادبی خودشان را نماینده مردم بدانند  

انکار انگلیسی
آیا راهبرد نبرد فرهنگی، تاریخی و تمدنی انگلیســیان با جامعه ایرانی و با 

مذهب ایرانی و با هویت قدرتمند ایرانی، تغییر یافته است؟
آیا نهادهای اســتعماری و جهان خواری و سرزمین خواری انگلیس، پس از 
انقالب بزرگ ملت ایران، از نبرد فرهنگی و هویت ستیزی با ملت ایران زمین 

پشیمان گشته و شیوه مدارا و تساهل پیشه کرده اند؟
اگر بخواهیم به این پرســش ها پاسخ منصفانه بدهیم، این پاسخ یک کلمه 

بیش نیست: نه!
انگلیس نه از نبرد روی برگردانده و نه از جنایت ها و دخالت های پیشــین 
یا از روی کار آوردن حکومت پهلوی ها شــرمنده شده، نه از کشتار مسجد 
گوهرشــاد و خونین جگر کردن شهر مقدس مشــهد اظهار تأثر و تأسف 
کــرده و نه از اعدام ناجوانمردانه آقا شــیخ فضل اهلل در 1۳ رجب 1288، 
عذرخواهی کرده و نه به خاطر پشتیبانی ترور سید عبداهلل بهبهانی ندامت 

نامه منتشر کرده است!
انگلیس همان انگلیس اســت و خط نفرت آفرینی در مدار هویت تاریخی 
جامعه ایران، همان. اشــتباه بزرگ اســت اگر فکر کنیم تاریخ اســتعمار 
سخت افزاری و حکومت از طریق سرنیزه ها و دیکتاتوری رضاشاهی تغییر 
کــرده و مهربانی و احتــرام به حق تاریخی ملت ها، جــای آن را گرفته و 
منش اســتکباری و استعماری، در پرتوی تحوالت دانش و رنگارنگ شدن 
ماشــین ها و خیابان ها و لباس ها از بین رفته و به جای آن تعامل انسانی و 

گفت وگوی تمدنی روییده است.
آنچه هم درباره  رسانه  B.B.C، با روشنی کاملی می توان اظهار کرد این است 
که این رســانه، نماینده کامل و تام االختیار حکومت عالی رتبگان سیاســی 
انگلیس بوده و هست و راهبرد خبری و خبرسازی و تفسیرسازی آن برگرفته از 

بینش تمدنی و نگاه تاریخی این عالی رتبگان حکومتگر است.
اکنون شایســته اســت ببینیم در راهبرد عمومی خبری و خبرسازی این 
رسانه  پرفعالیت، انکاریه ها و یا نادیدنی های هویت جامعه  ایران، شامل چه 
عناصر و یا چه مفاهیمی است؟ آیا این انکارها و ندیدن ها ربطی به تعامل 

انسانی و یا نزدیکی مهرورزانه فرهنگی و یا توسعه  فرهنگی دارد یا خیر؟
انکاریه ها و ندیدن هــای B.B.Cعبارتند از: ادبیــات دفاع مقدس،ادبیات 
برآمــده از انقالب، ادبیــات روحانی و روحانیت، تحوالت شــگرف علمی، 
تحوالت دانش بنیان، تحوالت پزشــکی و... آن دســته یا گروهی که هنوز 
تفکرشان این است که B.B.C، اخبار ایران را درست و نزدیک به حقیقت 
منتشــر می کند، آیا نباید از خودشــان بپرســند این انکاریه ها در راهبرد 

خبررسانی یک شبکه چه معنی می دهد؟
این نوع سانســور، یکی از دیکتاتورمآبانه ترین و خشــن ترین سانسورهای 
فرهنگی و تمدنی در جهان رســانه های امروز به شمار می رود و مخاطب را 
در حصار و زندان جهل، مجبور به مصرف خبرهای ســیاه و نفرت آفرینانه 

می کند.
B.B.C البته یک انکاریه دیگر هم دارد که هر ســال آن را تکرار می کند. 
این انکاریه، بزرگ ترین خصومت ریشــه ای اســتعمار است که بر پیشانی 
چروکیده و نازیبای B.B.C نقش بســته اســت و می توان آن را آشــکارا 
مشــاهده کرد. آن روز بزرگ و باشــکوه و فرح بخش 1۳ رجب، روز تولد 
امیرالمؤمنین)ع( اســت. امسال هم در هفته ای که گذشت، در این شب و 
روز فرح آفرین، در رســانه B.B.Cهمه چیز دیده و شنیده شد به جز یک 

خبر. تولد موال علی)ع( در کعبه تاریخ و کعبه  دل ها و ملت ها!
چرا این انکار خبری، هر ســاله صورت می گیرد و چرا شادمانی یک تاریخ 
زنده و پیش رونده کتمان می شود؟ چون B.B.C دشمن گذشته و امروز و 
آینده  ایران زمین است و از تکیه گاه تاریخی آن »موال علی)ع(« هراسناک 
است و از تولد او و از تولد اسم قدرت آفرین او همیشه و همه وقت بیمناک!

پورعلی گنجی در گفت و گو با قدس:

 زمان انتقاد 
از سرمربی تیم ملی نیست

مرتضی پورعلی گنجی مدافع با سابقه تیم ملی ایران و 
باشگاه العربی قطر چندی پیش به بهانه کرونا در قطر 

قرنطینه شد و البته پاسخ تستش منفی بود. 
بــا او در مورد شــرایط این روزهای 

فوتبال ملی و باشــگاهش حرف 
زدیم.

برای    در قطر مشکلی 
تو به خاطر ماجرای کرونا 

پیش نیامد؟
فقط چند روزی درحالت قرنطینه بودم. شکر 
خدا مشکلی نبود. چیزی که در این شرایط 
به مردم ضربه می زند مسائل روحی و روانی 
اســت. ما نباید از کرونا بترســیم. اگر هم 
خدای ناکرده کسی دچارش شود باید با 
قدرت آن را شکست دهد. خوشبختانه 
هیچ یــک از بازیکنان تیم ما دچار این 

ویروس نشدند و من هم ...

روزمره نگاری

 سینا واحد

نامه فرهنگ 

شیوع کرونا؛ از بیوتروریسم آمریکایی تا تئوری توطئه

واقعًا کار خودشونه؟!
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ورزش: یحیی گل محمدی که در روزهای پرحاشیه فوتبال 
ایران از شهر خودرو جدا شد و به تیم محبوبش پیوست، با 
وجود قرعه دشوار بازی های نخست، توانست نتایج خوبی با 
پرسپولیس کسب کند و در مقطعی غیر منتظره فاصله تیمش 
با سایر مدعیان را دو رقمی کند. سرمربی جوان پرسپولیس 
که تمرینات تیم خود را در روزهای تعطیلی فوتبال به دلیل 
شیوع کرونا همچنان ادامه می دهد، گفت و گویی اختصاصی 
با ورزش سه انجام داده و درباره تمام اتفاقاتی که در یکی دو ماه 
اخیر حول باشگاه پرسپولیس رخ داده صحبت کرد. مصاحبه 

گل محمدی را در اینجا می خوانید:

 یکی از تیم هایی هستید که با وجود تعطیلی لیگ 
همچنان تمرین می کنید.

ما پس از اعالم تعطیلی لیگ چنــد روز تمرینات را تعطیل 
کردیم و از چهارشــنبه مجدداً کار را شروع کردیم. االن هم 
دوباره چند روز تمرین می کنیم و 25 یا 26 اسفند به بازیکنان 
یک هفته استراحت می دهیم و دور بعدی تمرینات از سال 
آینده آغاز خواهد شد. با نتایج خوبی که گرفته بودیم از لحاظ 
روحی - روانی هم روند رو به رشدی داشتیم و دوست داشتیم 
مسابقات ادامه داشــت اما مسابقات به دلیل شیوع بیماری 

کرونا لغو شد و ما هم موظفیم که از قانون تبعیت کنیم.

 شروع خوبی در پرسپولیس داشتید و در پنج بازی 
مقابل مدعیان 13 امتیاز گرفتید.

بله خوشبختانه توانستیم در آغاز نیم فصل دوم شروع خوبی 
داشته باشیم. با مدعیان بازی داشتیم و قرعه سخت بود ضمن 
اینکه دو بازی لیگ قهرمانان آسیا هم بود و خستگی ناشی از 
چند سفر و بازی با تیم های قدرتمند کارمان را سخت کرده 
بود اما با همت و تالش بازیکنان توانستیم نتایج خوبی بگیریم 
و امتیازات مهمی را بدست بیاوریم. نتایج سایر تیم ها هم به 
نفع ما شد و خوشبختانه فاصله امتیازی خوبی در صدر جدول 

داریم اما هنوز هیچ چیز تمام نشده و این را همه ما می دانیم.

 پس از تیم و بازیکنان در این مدت راضی هستید.
بله مهم تریــن دلیل این نتایج خوب هــم همین بازیکنان 
هستند که در هر بازی با قدرت و انگیزه باال وارد بازی شدند. 
تالش آن ها واقعاً جای تشکر دارد و اینکه باز هم نشان دادند 
مرد روزهای سخت هستند و چقدر حرفه ای و با انگیزه کار 
می کنند. هر روز که این بازیکنــان را در تمرین می بینیم از 
انگیزه باالی آن ها لذت می برم و به جرئت می گویم هر روز با 
انگیزه بیشتری تمرین می کنند. 11 سال است که مربیگری 

می کنم و هیچ وقت این میزان انگیزه را در تیم هایم ندیده ام. 
این برای خود من جای تعجب دارد که بازیکنانی که سه فصل 
پشت سر هم قهرمان شده اند چطور هر روز با روحیه و انگیزه 
مضاعف وارد تمرین می  شوند. از بازیکنان تشکر می کنم و به 
آن ها تبریک می گویم که این روحیه و تفکر حرفه ای را دارند. 
فکر می کنم مهم ترین دلیل این انگیزه باالی بازیکنان هم شاد 
کردن دل هواداران است و اینکه دوست دارند همیشه آن ها 

را خوشحال ببینند.

 امسال پرسپولیس بازیکنان خوب زیادی دارد. شما 
این رقابت زیاد برای حضور در ترکیب ثابت را چطور 

مدیریت می کنید که همه راضی باشند؟
ببینید ما باید در سه جام بجنگیم و بازی های زیادی تا پایان 
فصل باقی مانده است که بی گمان با 11 نفر نمی شود همه این 
بازی ها را انجام داد. ما به تک تک بازیکنان احتیاج داریم اما 
باید یک سری نکات را هم رعایت کنیم از جمله اینکه همه 
بازیکنان را در شــرایط بازی نگه داریم و کاری کنیم که در 
تمرینات هم کمتر آسیب ببینند. ضمن اینکه ما در بعضی 
بازی ها با توجه به نوع بازی تیم حریف در ترکیبمان تغییراتی 
داریم. همان طور که قبالً هم گفته ام دو تیم کامل داریم و من 
هم تفاوت چندانی بین بازیکنان نمی بینم که بخواهم از بابت 

نبود چند بازیکن در هر بازی نگران باشم.  

 پس از اوج گرفتن دوباره پرســپولیس و افزایش 
اختالف امتیاز در صدر باز هم صحبت مهندسی لیگ 
از سوی بعضی افراد مطرح شد. واکنش شما به این 

حرف ها چیست؟
بخشی از این صحبت ها کاماًل طبیعی است چرا که به خاطر 
فشاری که از سوی هواداران خود حس می کنند و همین طور 
هزینه های زیادی که انجام داده اند این حرف ها را می زنند. 
ما نباید زیاد به این حرف ها اهمیت بدهیم و مثل قبل فقط 
کار خودمان را با قدرت انجام می دهیم. با این حال از کمیته 
انضباطی فدراســیون می خواهم با افــرادی که حرف های 
نامربوط و تهمت می زنند و روح فوتبال و همین طور خود لیگ 
را زیر سؤال می برند قانونی و قاطعانه برخورد کند. ما به این 
حرف ها اهمیت نمی دهیم و اتفاقاً این مسائل همیشه انگیزه ما 
را بیشتر کرده است. هر موقع چنین حرف هایی مطرح می شود 
بازیکنان ما در جمع خصوصی خودشان به هم می گویند که 

باید متحدتر باشیم و قوی تر کار کنیم. 

 آیا امسال هم پرسپولیس می تواند هم لیگ و هم 
جام حذفی را ببرد؟

شرایط ما در لیگ خوب است. البته بازی های مهمی باقی مانده 
که با تیم های میانه و انتهای جدول است. معموالً نیم فصل دوم 
بازی ها سخت تر است و به طور طبیعی هم همه تیم ها انگیزه 

بیشتری مقابل ما دارند. در جام حذفی هم تیم موقعیت خوبی 
دارد و با توجه به اینکه هنوز حریف ما مشخص نیست و زمان 
کافی داریم می توانیم با تالش زیاد و تمرکز در این جام هم 
قهرمان شویم. با این حال از االن به قهرمانی فکر نمی کنیم 

چون راه زیادی مانده و باید حساب شده کار کنیم.

 وضعیت آنتونی استوکس به کجا رسید؟ باالخره 
برمی گردد و اگر آمد باز هم به او بازی می دهید؟

اســتوکس بازیکن خوبی بود و در بازی هایی که برای ما به 
میدان آمد هم تأثیر خودش را گذاشت از جمله در بازی دربی 
که روی گل دوم تأثیر داشــت. پس از بازی با الجزیره از من 
درخواست مرخصی کرد تا پس از چند هفته در کنار خانواده و 
فرزندش باشد و با این شرط که بعد از یک روز به ایران برگردد 
با درخواستش موافقت کردم اما برنگشت و تا االن هم خبری از 
او نیست. متأسفانه با این کارش هجمه زیادی روی ما و باشگاه 
ایجاد کرد. با این حال می دانم که قرارداد محکمی با او بسته 
شده و باشگاه طبق قرارداد می تواند با شکایت، پولی که به این 
بازیکن داده را برگرداند و فکر نمی کنم خسارتی در این زمینه 

متوجه باشگاه شود.

 این درست است که بیرانوند در دو بازی آخر به خاطر 
عدم تمرکز کافی نیمکت نشین شد؟

بیرانوند دروازه بان شــماره یک ما و مهره ارزشمندی برای 
پرســپولیس اســت. فکر نمی کنم رفتنش به بلژیک روی 
تمرینات و کارش تأثیر منفی بگــذارد. هر روز در تمرینات 
می بینم که چقدر باانگیزه کار می کند و زودتر از همه می آید 
و دیرتر از همه هم می رود. بیرانوند یک ســرمایه ملی و یک 
بازیکن مهم است که به راحتی نمی توانیم از او بگذریم و در 

تیم هم همه او را دوست دارند.
در روزهایی که شــروع مجدد لیگ چند بار به تعویق افتاده 
شایعه ای هم به راه افتاده که ممکن است این فصل به خاطر 

بیماری کرونا لغو شود!
در هر صورت اولویت با ســالمتی مردم است و من خودم به 
شخصه راضی نیستم که با انجام بازی ها سالمتی کسی به 
خطر بیفتد. هر تصمیمی که گرفته شود ما تبعیت می کنیم 
اما اگر هم لیگ به طور کامل تعطیل شود مشکلی که پیش 
می آید بــرای تیم های حاضر در لیگ قهرمانان اســت چرا 
که باید در آسیا به میدان بروند و این برنامه تمرینی شان را 
تحت تأثیر قرار می دهد. خود مــا به همراه بازیکنان هر روز 
موارد بهداشتی را رعایت می کنیم و محل تمرین هم هر روز 

ضدعفونی می شود.

بیرانوند بازیکنی نیست که از او بگذریم

گلمحمدی:هنوزبهقهرمانیفکرنمیکنیم

جنجال برزیلی؛ هشت اخراجی در یک بازی
ورزش: دیدار کالسیک پورتو آلگره بین دو تیم گرمیو و اینترناسیونال با درگیری میان 
بازیکنان پایان یافت. این اتفاق در سه دقیقه مانده به پایان بازی پس از برخورد مویسس و 
په په با هم رخ داد. پس از 1۰6 دقیقه بازی دو تیم به تساوی بدون گل دست یافتند اما فرناندو 
راپایینی، داور آرژانتینی مجبور شد هشت بازیکن را اخراج کند. سه بازیکن و یک بازیکن 
نیمکت نشین از هر دو تیم کارت قرمز دریافت کردند. به احتمال فراوان پس از گزارش داور 
هر دو باشگاه جریمه خواهند شد. گرمیو و اینترناسیونال در گروه E کوپا لیبرتادورس با چهار 

امتیاز در رتبه های اول و دوم قرار دارند.

ایکاردی به ایتالیا بر می گردد
 ورزش: ایکاردی کاپیتان ســابق اینتر با قــرارداد قرضی با بند خریــد دائمی به 
پاری سن ژرمن نقل مکان کرده است. با وجود اینکه ستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن 
در ٣1 بازی 2۰ گل برای این تیم فرانســوی به ثمر رســانده اما خبرنگار معروف 
گاتزتا دلو اسپورت یعنی نیکوال اسکیرا ادعا می کند که او در این تیم نخواهد ماند و 
قراردادش تمدید نمی شود. بر اساس گزارشــی که در این باره منتشر شده است به 
نظر می رسد که مدیر ورزشی یوونتوس یعنی فابیو پاراتیچی مذاکرات خود را با واندا 

نارا، همسر و مدیر برنامه مهاجم 2۷ ساله آغاز کرده است. 

تالش مسی برای رهایی رونالدینیو 
ورزش: رونالدینیو به تازگی در مرز کشــور پاراگوئه به دلیل در اختیار داشتن گذرنامه 
جعلی به وسیله پلیس مرزبانی این کشور دستگیر شد. با وجود اینکه دادستانی پاراگوئه 
پیشنهاد کرده بود او با مجازات زندان مواجه نشود و به جای آن با پرداخت جریمه نقدی 
آزاد شود اما قاضی دادگاه حکم داد که رونالدینیو تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید در 
زندانی در کشور پاراگوئه بماند. همچنین در روزهای گذشته تصاویری نیز از این اسطوره 
برزیلی در زندان منتشر شده بود که اهالی فوتبال را تحت تأثیر قرار داد تا جایی که گفته 

شد لیونل مسی برای آزاد شدن رونالدینیو از زندان دست به کار شده است. 

سیمئونه: بارسلونا مسی را دارد، ما اوبالک را!
ورزش: تعویض های فوق العاده دیگو سیمئونه و ورود مارکوس یورنته و آلوارو موراتا 
به میدان سبب شد اتلتیکومادرید طی 2۰ دقیقه در آنفلید به سه گل دست یافته و 
موفق به حذف لیورپول شود. یان اوبالک در این دیدار نمایش فوق العاده ای داشت 

و دیگو سیمئونه به تمجید از او پرداخت.
دیگو سیمئونه درباره درخشــش یان اوبالک گفت:» او نیز به اندازه دیگران مانند 
ساویچ، لودی، فلیپه و ژائو فلیکس مهم است، اما ما یک دروازه بان داریم که بهترین 

گلر دنیاست، همان طور که بارسلونا مسی را دارد«.

حمیدرضاعرب: مرتضی پورعلی گنجــی مدافع با 
سابقه تیم ملی ایران و باشگاه العربی قطر چندی پیش 
به بهانه کرونا در قطر قرنطینه شد و البته پاسخ تستش 
منفی بود. با او در مورد شرایط این روزهای فوتبال ملی 

و باشگاهش حرف زدیم

  در قطر مشکلی برای تو به خاطر ماجرای کرونا 
پیش نیامد؟

فقط چنــد روزی درحالت قرنطینه بودم. شــکر خدا 
مشــکلی نبود. چیزی که در این شرایط به مردم ضربه 
می زند مســائل روحی و روانی اســت. ما نباید از کرونا 
بترسیم. اگر هم خدای ناکرده کسی دچارش شود باید 
با قدرت آن را شکست دهد. خوشــبختانه هیچ یک از 
بازیکنان تیم ما دچار این ویروس نشدند و من هم که از 
ایران رفته بودم مشکلی نداشتم. امیدوارم هیچ کس به 
این ویروس مرگبار دچار نشود و همه مردم در آستانه 

سال جدید در صحت و سالمت باشند.

  وضعیت تیمت چه طور است؟
همه چیز خوب پیش مــی رود. اوضاع عالی 
اســت. باید بگویم که  این مــاه چند بازی 
سخت داریم، یکی در امیرکاپ مقابل االهلی 
و ســپس الغرافه و الریــان در لیگ. هفت، 

هشت فینال باید برگزار کنیم و من هم 
امیدوارم بتوانم به تیــم کمک کنم تا 
به اهدافی که دارد دســت پیدا کند. 
واقعاً دوســت دارم برای تیمم مثمر 

ثمر باشم.

  در پایان فصل احتمال بازگشتت به لیگ برتر 
ایران هست؟

با العربی قرارداد دارم و هدفم هم ادامه حضور در لیگ 
ستارگان قطر اســت. مذاکره ای با هیچ باشگاه ایرانی 
نداشــته ام و می خواهم همین جا بمانم و با قدرت برای 
موفقیت العربی تالش کنم. نمی دانم این شایعه ها از کجا 
می آید اما به العربی تعهد دارم و دوست دارم با این تیم به 
عنوانی خوب در لیگ ستارگان قطر دست پیدا کنم. پس 
از مصدومیتی که داشــتم، خدا را شکر وضعیت بهتری 

دارم و به روزهای خوبم برمی گردم.

  تو یکــی از بازیکنان ملی هم هســتی. چه 
صحبتی می توانی درباره حضور سرمربی جدید 

داشته باشی؟
ببینید االن شرایطی نیست که بخواهیم از سرمربی تیم 
ملی انتقاد کنیم. فدراسیون فوتبال تصمیمش را گرفته 

و همه باید دست به دست هم بدهیم و به سرمربی تیم 
ملی کمک کنیم. می بینم که اسکوچیچ تالش زیادی 
برای شــناختن بازیکنان دارد و مدام در سفر است. او 
دارد همان کاری را انجام می دهــد که کی روش انجام 
می دهد. اسکوچیچ می داند شــرایط فوتبال ایران چه 
طوری است. او سعی می کند با کارهای روحی و روانی 
شــرایط را به ســود خودش تغییر دهد. او می داند که 
نزدیکی به بازیکنان به خصوص ملی پوشان تا چه اندازه 

کمک حال او خواهد شد. برای همین 
دیدار های حضور با بازیکنان 
لژیونر را در دســتور کار قرار 
داده است. امیدوارم که تیم 
ملی با اسکوچیچ به شرایط 
مطلوب برسد و ما بتوانیم 

ورزش: سایت رسمی فدراسیون جهانی در گزارشی به بررسی از گروه صعود کنیم.
وضعیت کاراته کاهایی که شانس کسب سهمیه دارند پرداخت 
و از رقابت دو ایرانی سنگین وزن به عنوان »دوئل دوستانه« تعبیر 
کرد. در این گزارش که تحت عنوان »تالش هیجان انگیز برای 
المپیک« منتشر شده به چهار نفر برتر رنکینگ المپیک هر وزن 
که بخت بیشتری برای رسیدن به المپیک 2۰2۰ توکیو دارند 
اشاره نموده است. بر اساس این گزارش در کاتای مردان، دامین 
کوئینترو از اسپانیا و ریو کایونا از ژاپن اول و دوم هستند و علی 
صوفو اوغلو از ترکیه، آنتونیو دیاز از ونزوئال و ماتیا بوساتو از ایتالیا 

مدعیان دیگر این بخش هستند.

 ۶۰- کیلوگرم
دارخان اسدیلوف از قزاقستان، استیون داکوستا از فرانسه، آن 
جلو کریسچنزو از ایتالیا و وینسوس فیگوئرا از برزیل چهار نفر 
برتر این وزن هستند. تالش برای بلیت های المپیک در این گروه 

تا پایان هیجان انگیز است.

 ۷۵- کیلوگرم 
یکی از مقتدرترین وزن هاست. امتیازات به قدری نزدیک است 
که تا زمان بسته شدن دوره مقدماتی تغییرات زیادی می تواند 
رخ دهد. بهمن عســگری از ایران با برتری نسبت به لوئیجی 
بوسای ایتالیایی اول است. رافائل آقاایف و استانیسالو هورونا در 
رده های بعدی هستند و کن نیشیمورای ژاپنی نیز حضور دارد. 
سه رقیب امیدوارند که بتوانند اختالف امتیازی را با نفرات بعدی 
کسب کنند. توماس اسکات از آمریکا در مکان ششم قرار دارد و 
ارمان التیمور التمور از ترکیه و یرمک آینازاروف از قزاقستان نیز 

در تالش برای رسیدن به رتبه های باال هستند.

 ۷۵+ کیلوگرم
اوگور آکتاش ترکیه ای صدرنشین است و سجاد گنج زاده در 
رتبه دوم جای دارد. ذبیح اهلل پورشیب دیگر هم تیمی گنج زاده 

است که در مکان سوم قرار دارد و یک دوئل دوستانه دلچسب 
برای راهیابی به المپیک خواهند داشت. جاناتان هورنه از آلمان 
و ایوان وسیچ از کرواسی و ریاتارو آراگا ژاپنی، گوگیتا آرکانیا از 
گرجستان، همچنین، دانیار یولداشف از قزاقستان دیگر نفرات 

حاضر در این وزن هستند.

 ۵۵- کیلوگرم
سراپ اوزچلیک ترکیه ای اول آسیا آنجلیکا ترولوگا، تسو یون 
یون از چین تایپه و سارا بهمنیار از ایران مدعی امتیازات باقی 
مانده هستند. میهو میهارا نیز کاراته کا ژاپنی حاضر در این وزن 
است. جانا مسرشتمیت از آلمان، بتینا پالنک از اتریش و رانران 

لی چین آرزو دارند که بتوانند صعود کنند.

۶۱- کیلوگرم
در فهرســت کاراته کاهای وزن 61- کیلوگرم که امیدوار به 
کسب بلیت المپیک هستند نام های بزرگی دیده می شود. 
یین ژیااویان از چین، جیانا لطفی از مصر، مروه کوبان از ترکیه 
و جووانا پرکوویچ از صربستان مدعی هستند. مایومی سامیه 
کاراته کا ژاپنی این وزن است. هایا جمعه از کانادا، رزیتا علیپور 
از ایران، گوندولین فیلیپ و لیال هورتالت از فرانسه دیگر نفراتی 
هستند که به دنبال کسب امتیاز و رسیدن به رتبه باال و صعود 

به المپیک هستند.

 ۶۱+ کیلوگرم
ایرنا زارتســکا از آذربایجان اول اســت، در حالی که حمیده 
عباسعلی از ایران با 2هزار و 25۰ امتیاز در رده دوم قرار دارد. 
النا کویریسی از سوئیس، ملتم هوکااوغلو از ترکیه رقیبان بعدی 
دور مقدماتی هستند. آئومی یوکوسا از ژاپن نیز نفر برتر ژاپنی ها 
در این وزن است. الزم به ذکر است، حمیده عباسعلی و بهمن 
عسگری دو نماینده شایسته کشورمان هستند که تاکنون 

صعود خود را به المپیک مسجل کرده اند.

پورعلی گنجی در گفت و گو با قدس:

زمان انتقاد از سرمربی تیم ملی نیست
فدراسیون جهانی بررسی کرد

دوئل های بزرگ برای ورود به توکیو

سینا حســینی: یکی از شــعارهای کلیدی مدیریت کالن 
دســتگاه ورزش واگذاری دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس 
در نیمه نخست سال 1٣99 به بخش خصوصی بود. کارناوال 
تبلیغاتی وزارت ورزش بــرای بزرگنمایی این وعده توخالی تا 
حدی پیش رفت که سخنگوی سابق در یک بازه زمانی مدعی 
شد دستگاه ورزش برای باال بردن سرمایه اولیه دو باشگاه تالش 
دارد ساختمان های دو باشگاه را در مجمع فدراسیون فوتبال به 
استقالل و پرسپولیس واگذار کند تا به این بهانه بتوانند در بدو 

فرایند خصوصی سازی سرمایه اولیه باشگاه را افزایش دهند.

 بدهی های سنگین
اما رونمایــی از بدهی های ســنگین دو باشــگاه تمام رؤیای 
تبلیغاتی دســتگاه ورزش را به هم ریخت، تــا حدی که حاال 
دیگر هیچ حرفی از واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی 
نیست. البته مدیران دستگاه ورزش برای الپوشانی این شکست 
تاریخی که محصول مدیریت هزینه گرا در این دو باشگاه است 
از اتفاقات مرتبط با ویروس کرونا بهره برداری کردند تا وانمود 
کنند ویروس کرونا مانع از انجام مراحــل قانونی واگذاری دو 
باشگاه به بخش خصوصی شده است اما حقیقت امر این است 
که بدهی های انباشت شده باشگاه مانع اصلی این فرایند است.

باشگاه های ورشکسته
استقالل و پرســپولیس نه تنها دو مجموعه ورشکسته از نظر 
اقتصادی و مالی به شمار می روند بلکه هیچ یک از شاخصه های 
اصلی برای واگذاری به بخش خصوصی را ندارند. البته مجموعه 

مدیریتی دستگاه ورزش تالش داشت با فعالیت های رسانه ای 
و شــوی تبلیغاتی وانمود کنند که آن ها از نظر سرمایه اولیه 
مشــکلی برای ورود به این حوزه را ندارند اما با نگاهی دقیق 
و ریز به جزئیات بدهی های بین المللی و جاری این باشــگاه 
به بازیکنان، مربیان ســابق و کادر مدیریتی فعلی هیچ نشانه 

امیدوارکننده ای برای واگذاری وجود ندارد.
با شرایط کنونی نه تنها انتظاری برای شنیدن خبر واگذاری دو 
باشگاه به بخش خصوصی وجود ندارد بلکه باید منتظر شنیدن 

خبر ورشکستگی و فروپاشی سیستم مدیریتی دو باشگاه در 
هفته های آتی نیز باشیم.

عزم جزم برای عدم واگذاری
اگر قــرار به کســب موفقیــت بــود، وزارت ورزش به جای 
انتخاب های غیــر اصولی و مصلحتی افراد بــا کفایت و دارای 
سابقه روشن را برای مدیریت این دو باشگاه انتخاب می کرد اما با 
مرور کارنامه مدیران انتخاب شده توسط دستگاه ورزش به این 

باور می رسیم که دستگاه ورزش عزمش را برای عدم واگذاری 
جزم کرده تا واگذاری قانونی به بخش خصوصی!

حضور مدیرانی چون ســیدرضا افتخاری، امیر حسین فتحی 
و پس از آن علی فتح اهلل زاده در استقالل و حضور حمیدرضا 
گرشاسبی، ایرج عرب و محمد حسن انصاری فرد برای مدیریت 
پرسپولیس نشــان می دهد همچنان تفکرات موجود در اتاق 
فکر وزارت ورزش بر محور نتیجه گرایی می چرخد! در غیر این 
صورت هرگز مدیران هزینه گرا روی کار نمی آمدند که چنین 
بدهی های سرســام آوری به بدنه نحیف و آسیب پذیر این دو 

باشگاه تحمیل شود.

بایدهای واگذاری
واگذاری غیر قانونی ســاختمان های دو باشگاه که جزو اموال 
فدراسیون فوتبال اســت نمی تواند درد کنونی این دو باشگاه 

را حل کند.
از این رو نه تنها در سال 99 بلکه در سال 14۰۰ نیز با این سبک 
و سیاق مدیریتی همچنان شاهد اداره این دو باشگاه بر اساس 
همین سیستم معیوب و نامطلوب خواهیم بود، مگر اینکه یک 
وزیر شــجاع و واقع گرا در رأس هرم مدیریتی دستگاه ورزش 
قرار گیرد که با شهامت هرچه تمام ابتدا زمینه پرداخت تمام 
بدهی هایی این دو باشگاه را فراهم کند. این دو باشگاه تا از بدنه 
دولتی وزارتخانه جدا نشــوند و تا هیچ گونه دخالتی در عزل و 
نصب های مدیریتی این باشگاه وجود نداشته باشد نمی توانیم 
باور کنیم که این دو باشگاه پس از سال ها به بخش خصوصی 

واگذار شود.

امیرمحمد سلطان پور: باالخره همان چیزی که طرفداران ورزش 
از آن می ترسیدند اتفاق افتاد. تقریباً تمامی لیگ ها، تورنمنت ها و 
مسابقات ورزشی در جهان به خاطر گسترش شیوع کرونا لغو شد. هر 
کدام از این به تعویق افتادن ها و لغو شدن ها قصه خاص خود را داشت 

که در زیر به برخی از معروف ترین آن ها می پردازیم

جزیره در قرنطینه
مسابقات لیگ برتر انگلیس تا همین پنجشنبه شب قرار بود با حضور 
تماشاگران پیگیری شود، اما چندین بازیکن و مربی با مثبت شدن 
تست های خود سبب شدند که مسابقات حداقل تا سه هفته آینده لغو 
گردد. قضیه از بازیکنان آرسنال شروع شد. چند تن از آن ها به خاطر 
دیدار با مدیرعامل المپیاکوس که به کرونا مبتال شده بود در خطر 
ناقل بودن قرار داشته و قرنطینه شدند تا بازی عقب افتاده چهارشنبه 
هفته گذشته با منچسترسیتی لغو شود. اوضاع تحت کنترل به نظر 
می رسید و سازمان فوتبال لیگ انگلیس که ابتدا تصمیم داشت 
بازی ها را بدون تماشاگر برگزار کند حتی از این تصمیم نیز منصرف 
شد. اما پنجشنبه شب ناگهان اوضاع تغییر کرد. خبر آمد که تست 
کرونای میکل آرتتا سرمربی آرسنال مثبت شده است. این شوک 
بزرگی برای اهالی فوتبال بود چون ســبب می شد تمام بازیکنان 
آرسنال به قرنطینه بروند. این پایان کار نبود و در همان دقایق بود که 
اعالم شد تست کرونای کالوم هادسون اودوی پدیده تیم چلسی نیز 
مثبت شده است. این سبب شد که بازیکنان آبی پوش نیز به قرنطینه 
بروند. برای بنجامین مندی دفاع چپ منچسترسیتی نیز همین 
اتفاق افتاد، از طرف دیگر سه تن از بازیکنان اورتون نیز نشانه هایی از 
بیماری را داشتند تا این تیم نیز به قرنطینه برود. اوضاع به گونه ای شد 
که مسئوالن فوتبال این کشور صبح دیروز در جلسه ای اضطراری 

مسابقات را برای سه هفته تعطیل کنند.
تعطیلی لیگ برای اروپایی ها اتفاق جدیدی نبود. فوتبال در ایتالیا 
به خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور حدود دو هفته 
پیش ابتدا پشت درهای بسته برگزار و سپس به کلی تعطیل شد. 
در آنجا یکی از نخستین نمونه های ورزشکار حرفه ای در جهان که 

به ویروس کرونا مبتال شده بود را شاهد بودیم. دنیل روگانی مدافع 
تیم یوونتوس باعث شد شرایط به کلی در این تیم به هم بریزد و 
باشگاه از بازیکنان خواست در خانه های خود بمانند. به همین دلیل 
کریستیانو رونالدو که برای سر زدن به مادرش در مادیرای پرتغال به 
سر می برد دیگر برنگشته و هنوز آنجاست. مانولو گابیادینی بازیکن 
تیم سمپدوریا نیز دیگر نمونه قطعی است که در فوتبال ایتالیا کرونا 
گرفته است. نگرانی هایی وجود داشت که پائولو دیباال مهاجم مطرح 
یووه نیز کرونا گرفته باشد اما تست او منفی بود. صحبت هایی در 
مورد نیمه تمام گذاشتن مسابقات شــنیده می شود و قرار است 

قهرمان سری آ بعداً با انتخاب هشت تیم برتر و مبارزه آن ها به صورت 
پلی آف مشخص شود.

فرانسه و آلمان دیگر قربانیان
در فوتبال فرانسه و اسپانیا هم قضیه به همین منوال است. آن ها نیز 
ابتدا پشت درهای بسته برگزار کردن مسابقات را امتحان کردند اما 
بعد از مدتی تصمیم به تعطیلی کلی مسابقات گرفته شد. کیلیان 
امباپه معروف  ترین بازیکنی بود که شک و شبهه در مورد ویروس 
کرونا گرفتن او مطرح شد اما آزمایش تست وی منفی از آب در آمد 

تا هنوز در فوتبال این کشور نمونه ای مثبت را خوشبختانه شاهد 
نباشیم. فوتبال آلمان پس از دو کشور ایتالیا و فرانسه تعطیل شد. 
آن ها ابتدا فقط نگران ایالت نوردراین-وستفالن بودن و یکی دو بازی 
را در آنجا بدون تماشاگر برگزار کردند اما بعداً مشخص شد که اوضاع 
در حال از کنترل خارج شدن است و پس از اینکه دو بازیکن از تیم 
هانوفر یعنی جیمز هورن و تیمو هوربس تست کرونایشان مثبت شد 
کالً مسابقات به تعطیلی انجامید. همچنین مسابقات لیگ قهرمانان 

اروپا و لیگ اروپا نیز تا زمانی نامشخص به تعویق افتاده است.

بسکتبال، تنیس و دیگر ورزش ها
مسلماً فوتبال تنها ورزشی نبود که مسابقاتش لغو شد. مسابقات 
بسکتبال NBA یکی دیگر از بزرگ ترین تورنمنت هایی بود که از 
ویروس کرونا تأثیر پذیرفت. شیوع این بیماری در شهر یوتای آمریکا و 
دو بازیکن تیم یوتا جاز بود. رودی گوبرت، ابتدا به این بیماری مشکوک 
بود اما در کنفرانس خبری قبل از بازی تیمش، شروع به مسخره بازی 
در آوردن کرد و با دستمالی کردن میز و میکروفن نشان داد که چنین 
چیزی صحت ندارد؛ اما چند ساعت بعد تست او مثبت از آب در آمد. 
وی هم تیمی خود داناوان میشل را نیز به کرونا مبتال کرده بود. به 
 NBA همین دلیل کل مسابقات بسکتبال حرفه ای آمریکا یعنی
نیز به تعطیلی کشیده شد. چندین تورنمنت معروف تنیس مثل 
مسابقات 1۰۰۰ امتیازی ایندین ولز یا مسابقات مایامی به همین دلیل 
لغو شد اما هنوز چون با زمان برگزاری مسابقات تنیس آزاد فرانسه و 
ویمبلدون فاصله داریم تصمیمی در حال حاضر برای این دو تورنمنت 
بسیار معروف گرفته نشده است. مسئوالن مسابقات قهرمانی فرمول 
یک که قرار بود در استرالیا برگزار شود ابتدا مقاومت زیادی کردند اما 
پس از اعتراضات فراوان به خصوص از طرف قهرمان مسابقات یعنی 
لوئیس همیلتون به ناچار آن ها نیز مسابقات را لغو کردند. باید دید 
سرنوشت مسابقات ورزشی به خصوص لیگ های مطرح فوتبال در 
ادامه گسترش شیوع کرونا در جهان چگونه خواهد بود؛ اما آن چیزی 
که مهم ترین می باشد این است که سالمتی همیشه در وهله اول و 

جلوتر از تفریح و برگزاری مسابقات ورزشی قرار می گیرد.

فوق ستاره برزیلی باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه 
در استوری اینستاگرامی، به روش خود به گسترش 
شیوع ویروس کرونا در پاریس واکنش نشان داد. 
در حالی که نیمار چنــد روز پیش در آخرین بازی 
تیمش قبل از تعطیلی مســابقات، موفق به حذف 
دورتموند از لیگ قهرمانــان و صعود به دور یک 
چهارم نهایی شد، اما به خاطر شیوع کرونا اکنون 
در خانه قرنطینه شده و در عکس خود با ماسکی 

متفاوت و جالب از کرونا می خواهد که برود!

ســتاره بســکتبال تیم یوتا جاز در NBA در پســتی 
اینســتاگرامی، به خاطر رفتارش قبل از اینکه مشخص 
شــود به ویروس کرونا مبتال شده است عذرخواهی کرد. 
رودی گوبرت که در موقع شایعات پیرامون مبتال شدنش 
در کنفرانس خبری بازی تیمش شــروع به تمسخر این 
قضیه کرد، اکنون در پست خود می گوید که در آن زمان 
نمی دانسته که مبتال شده و عذرخواهی می کند و امیدوار 
است شکل رفتار او بتواند به عنوان یک درس برای افرادی 

باشد که این بیماری را شوخی می گیرند.

رودی گوبرتنیمار
هافبک باتجربه تیم بایرن مونیخ آلمان در توییتر خود 
به اوضاع نه چنــدان جالب اروپــا در مواجه با ویروس 
کرونا پرداخته اســت. تیاگو آلکانتارا که به عنوان یکی 
از کاپیتان های تیم بایرن مونیخ نیز محسوب می شود به 
انتقاد از موضع برخی در جدی نگرفتن کرونا و مخالفت با 
لغو بازی های ورزشی پرداخته و در توییتش می نویسد: 
»این دیوانگی است؛ واقعیت را درک کنید و در توهم چرخ 
نزنید. باید صادقانه بگویم که اولویت های بسیار بیشتری 

نسبت به ورزش وجود دارد«.

در حالی که در ایام تعطیلی لیگ برتر فوتبال ایران، اشکان 
دژاگه به آلمان برگشته، در پستی اینستاگرامی عکسی 
از خود در کنار ســرمربی ایرانی االصل تیم هرتابرلین 
منتشر کرده است. دژاگه در برلین پایتخت آلمان حضور 
دارد و در متن زیر پســت خود در کنار الکساندر نوری 
نوشته که:»همیشه از دیدن تو خوشحال می شوم عزیز«. 
الکساندر نوری پس از مدتی دوری از مربیگری در فوتبال 
آلمان، به عنوان دســتیار کلینزمن به هرتا آمد و پس از 

استعفای اسطوره آلمانی هدایت تیم را به عهده گرفت.

اشکان دژاگهتیاگو آلکانتارا

با تفکرات مدیریتی نتیجه گرا

استقالل و پرسپولیس روی دست دولت باد کردند

ضد  حمله

محرمی: هدفم بوندس لیگاست
ورزش: صادق محرمی 24 ساله که در ترکیب اصلی تیم دینامو در دربی 
برابر هایدوک عملکردی خیره کننده داشت در پاسخ به این پرسش که 
دوســت داری روزی در کجا بازی کنی گفت: همیشه بوندس لیگا را به 
عنوان باالترین هدف در رؤیاهایــم می دیدم اما تجربه و آمادگی زیادی 
برای رسیدن به آن لیگ الزم است. برای رسیدن به چنین سطحی باید 
خیلی تالش کرد. من می خواهم قدم به قدم پیش بروم و باید ببینم در 

نهایت به کجا می رسم.

دست رد اسدی بر سینه بوریرام 
ورزش: باشگاه تراکتور شــایعه مذاکره با بوریرام تایلند برای انتقال 
رضا اسدی را تکذیب کرد. باشگاه بوریرام تایلند در روزهای گذشته با 
پیشنهادی یک میلیون دالری به رضا اسدی هافبک تراکتور خواهان 
جذب این بازیکن شد اما او این پیشنهاد را رد کرد و خواهان ماندن در 
تیم تبریزی شد. باشگاه تراکتور در این خصوص اعالم کرده با توجه به 
محبوبیت اسدی در طرفداران و البته عملکرد مؤثر او هیچ مذاکره ای 
با بوریرام انجام نداده و این بازیکن هم پیشنهاد باشگاه تایلندی را رد 

کرده تا در تراکتور به کارش ادامه بدهد.

اولویت مالی پرسپولیس؛ نه برانکو، نه کالدرون!
ورزش: مهدی رسول پناه سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس که 
رئیس هیئت مدیره سرخ ها نیز محسوب می شود، در تمرین این تیم 
حضور یافت و به بازیکنان وعده داد تا بخشی از مطالبات آن ها پرداخت 
شــود. او گفت که از پرونده های پرســپولیس در فیفا اطالع دارد اما 
اولویتش پرداخت حقوق و مطالبات بازیکنان است. این در حالی است 
که پرسپولیس به جز برانکو و کالدرون، ملزم به پرداخت حقوق هفت 

نفر دیگر از جمله دستیاران این دو مربی است.
وزیر ورزش نیز به مدیران دو باشگاه سرخابی تأکید کرده که اولویت هر دو 

باشگاه پرداخت حقوق بازیکنان باشد.

محمدی در جمع 1۰ دروازه بان برتر جهان
ورزش: سایت فوتسال پلنت که از هشت روز قبل شروع به معرفی برترین های 
سال 2۰19 فوتسال جهان کرده امروز اسامی 1۰ دروازه بان برتر و کاندیدای 
بهترین گلر را اعالم نمود که در بین آن ها حضور سپهر محمدی از ایران به 
چشم می خورد. سپهر محمدی در یک سال اخیر میالدی عالوه بر حضور مؤثر 
در دیدارهای تدارکاتی تیم ملی در فصل گذشته لیگ برتر خوش درخشید 
و یکی از عوامل موفقیت، راهیابی و نایب قهرمانی گیتی پسند بود که موجب 

شد با بازی های خوب خود لژیونر شود.
این دروازه بان که در اوایل فصل با مبلــغ رضایت نامه قابل توجهی از 
گیتی پسند راهی گازپروم روسیه شد، در این تیم هم عملکرد موفقی 
داشــت. تا پیش از این، نام گالره ناظمی در بین 1۰ داور برتر ســال 
فوتسال جهان، فرزانه توسلی در جمع 1۰ کاندیدای برتر دروازه بان زن 
فوتسال و همچنین سارا شــیربیگی در فهرست 1۰ فوتسالیست برتر 

زن جهان قرار گرفته بود.

علی کریمی: نتایج پرسپولیس ربطی به 
مدیریت ندارد

ورزش: علی کریمی که بی تردید یکی از محبوب ترین پیشکسوتان تاریخ 
باشگاه پرسپولیس است با اشاره به تغییرات متوالی در پرسپولیس نوشته است: 
»این روزها دوباره شاهد تغییرات در مدیریت باشگاه هستیم! روی صحبتم با 
هواداران پرسپولیس هست؛ در دو  سال گذشته چند مدیرعامل و چند بار 
افراد هیئت مدیره تغییر کرده؟ با این اوضاع و  احوال تیم چه نتایجی کسب 
کرد، بهترین نتایجش را در لیگ برتر. نتایج ربطی به مدیرعامل و هیئت مدیره 
نداشت، فقط و فقط نتیجه حمایت بیش از پیش هواداران و سعی و تالش کادر 
و بازیکنان بود و بس. این نشان دهنده این است که با تمام این تغییرات، باز با 
حمایت هواداران و روحیه دادن به کادر و بازیکنان امسال قهرمانی به مراتب 

راحت تر از سه سال گذشته می باشد«.

فرصت یک ماهه استقالل برای طلب منشا
ورزش: گادوین منشــا بازیکنی اســت که در نیم فصل دوم گذشــته از 
پرسپولیس جدا شد و با استقالل قرارداد امضا کرد و بابت این مدت کوتاه 

حدود 6۷ هزار دالر از این باشگاه طلبکار است.
در قرارداد منشا شرایطی وجود دارد که آبی ها می توانند 6۷ هزار دالر او را تا روز 

سوم اردیبهشت ماه پرداخت کنند. 
در این بین یکی دو روز پیش جپاروف حاضر شــد به باشگاه استقالل یک 
ماه برای دریافت مطالباتش زمان بدهد اما منشا چون دل خوشی از مدت 
حضورش در جمع آبی پوشان ندارد گفته می شود حاضر نیست فرصتی به 

باشگاه بدهد و سر موعد مطالبات خود را می خواهد.

انتقال حسینی به فنرباغچه تکذیب شد
ورزش: به نقل از ســایت »دامگا« ترکیه، چند روزی است شایعاتی درباره 
احتمال انتقال مجید حسینی، مدافع ایرانی ترابزون اسپور به فنرباغچه مطرح 
می شود. اما مدیر برنامه این مدافع ایرانی به شدت این شایعات را تکذیب کرد.

محسن ابراهیمی مدیر برنامه مدافع ایرانی درباره این شایعات گفت: مجید 
حسینی در ترابزون اسپور خوشحال است و اصالً قصد ترک تیم را ندارد. واقعاً 
این شایعات مطرح شده شرم آور است. با کسی مذاکره نکردیم و نمی کنیم. 
ممکن است برخی از افراد باشند که اطالعی از موضوع نداشته باشند و به این 

اخبار اعتماد کنند.

مصدومیت اوساگونا 
ورزش: به نقل سایت باشگاه پرسپولیس، تمرین جمعه پرسپولیس پس 
از دیدار با اعضای هیئت مدیره از ساعت 1٣ در ورزشگاه شهید کاظمی 
شروع شد. مهم ترین بخش تمرین فوتبال درون تیمی بین دو تیم زرد و 
قرمز بود. در این بازی نزدیک که با کری خوانی باالیی همراه بود و بازیکنان 
دو تیم تالش زیادی برای پیروزی کردند، در نهایت تیم زرد پیروز شد. 
کریستین اوساگونا در اواسط تمرین به دلیل مصدومیت جزئی نتوانست 

به کار ادامه دهد.

ترس استقالل از بی کار ماندن استراماچونی 
ورزش: آندره آ استراماچونی سرمربی سابق استقالل، به فیفا شکایت کرده 
است. یکی از مسئوالن استقالل در این خصوص گفت: این شکایت به دست 
فیفا رسیده و چند ماه دیگر جواب آن هم می آید. تا این لحظه استقالل باید 
قرارداد یک فصل او و دستیارانش را بدهد، چون به خاطر عدم پایبندی به 
تعهدات مالی از سوی آبی ها، بازی به نفع اوست. بدترین اتفاق برای استقالل 
این است که استراماچونی فصل بعد هم بیکار باشد! اگر این مربی به هیچ 
باشگاهی ملحق نشود در آن صورت استقالل محکوم می شود تا دستمزد 

فصل دوم قرارداد را هم به این مربی پرداخت کند.

منهای فوتبال

۲ مدال از دوچرخه سواری ایران گرفته شد
ورزش: اعتراض رکابزن باسابقه ایران به محرومیت چهارساله خود از 

سوی کمیته استیناف پذیرفته نشد و او جریمه نقدی هم شده است.
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری مهدی سهرابی رکابزن باسابقه ایران 
را به دلیل استفاده از روش یا ماده ممنوعه به مدت چهار سال از حضور 
در میادین محروم کرد. سهرابی در واکنش به این محرومیت به کمیته 
استیناف اعتراض کرد اما دفاعیات سهرابی مورد قبول کمیته استیناف 
واقع نشد و محرومیت اتحادیه جهانی دوچرخه سواری مورد تأیید قرار 
گرفت.  محرومیت سهرابی از سال 2۰19 آغاز شده  و دوم جوالی 2۰2٣ 

) 11 تیر 14۰2( به پایان می رسد.  
همچنین نتایج مسابقات مهدی سهرابی از تاریخ ٣۰ ژانویه تا ٣جوالی 

2۰1۸ )1۰بهمن 96 تا 1٣ تیر 9۷( پاک می شود. 

 لغو حضور وزنه برداران ایران 
در گزینشی المپیک 

ورزش: تکاپوی دقیقه نودی برای اعزام وزنه برداران ایران به مسابقات 
گزینشی المپیک کلمبیا ناموفق بود و ایران نماینده ای در این رقابت ها 
نخواهد داشت. مسابقات وزنه برداری گزینشی المپیک در کلمبیا برگزار 
می شود. فدراسیون هم برای حضور چند وزنه بردار ایرانی در این رقابت ها 
ثبت نام کرده بود. کیانوش رستمی با انصراف از مسابقات غرب آسیا اعالم 
کرده بود که نمی خواهد در کلمبیا وزنه بزند اما سهراب مرادی برنامه ای 
برای وزنه زدن در کلمبیا نداشت. علی هاشمی هم وقتی متوجه شد در 
حال حاضر خبری از برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا نیست تصمیم 

گرفت به کلمبیا برود. 

با رعایت پروتکل های بهداشتی
وزیر ورزش: اردوی المپیکی ها برگزار می شود

ورزش: مسعود سلطانی فر گفت: باید منتظر بمانیم و ببینیم که وضعیت 
شیوع ویروس کرونا و نحوه مقابله کشورها و نحوه غلبه آن ها بر این ویروس 

چگونه خواهد بود.
وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: تا آنجا که امکانش را داشــته باشــیم 
اردوهایمان را با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگــزار خواهیم کرد. 
مسابقات کســب ســهمیه المپیک یکی پس از دیگری در حال لغو 
شدن است. وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: با تدابیری که اتخاذ شده و 
با هماهنگی فدراسیون جهانی رشته ها و کمیته بین المللی المپیک و 
سایر کنفدراسیون های آسیایی، مسابقات انتخابی این رشته ها قرار است 
به زمان دیگری موکول شود. ما این زمان ها را در حال حاضر نمی دانیم 
و اینکه آیا قبل از مرداد سال آینده مسابقات انتخابی برگزار می شود یا با 

موضوعی دیگر روبه رو خواهیم بود؟

خالقیت سرمربی تیم ملی تیروکمان
ورزش: سرمربی تیم ملی تیروکمان با تأکید بر اینکه اردونشینان این تیم 
به صورت انفرادی پیگیری تمریناتشان هستند گفت: به صورت مجازی 

در جریان تمرینات و شرایط آمادگی آن ها قرار می گیرم.
مجید میررحیمی با اشاره به اینکه »کرونا« سبب لغو مرحله نخست کاپ 
آسیا در تایلند )اسفندماه( و مرحله دوم  کاپ جهانی در چین )اردیبهشت 
ماه 99( شــد گفت: با این حال روند تمرینات تیــم ملی تیروکمان و 
اردونشینان این تیم لغو نشده است اگرچه به خاطر مقابله با ویروس کرونا 

مجبور هستیم با شرایطی خاص پیگیر این تمرینات باشیم.
سرمربی تیم ملی تیروکمان تصریح کرد: در کل 9 نفر از کمانداران با این 
شرایط تمرین می کنند. هر شب در گروهی که ویژه همین شرایط تشکیل 
شده از آن ها گزارش کار می گیریم و برنامه تمرینی شان را ارائه می دهیم. 

 ملی پوش سابر: در المپیک به هر مدالی 
قانع نیستیم

ورزش: ملی پوش شمشیربازی سابر ایران درباره عملکرد خوب خود 
در جام جهانی شمشیربازی لوکزامبورگ گفت: برعکس مسابقات قبلی 
که بیشتر دنبال امتیاز تیمی بودیم، در لوکزامبورگ می خواستیم امتیاز 
انفرادی بگیریم تا جایگاه ما در رنکینگ انفرادی هم برای المپیک خوب 
باشد. خدا را شکر در لوکزامبورگ هم من و هم آقای پاکدامن توانستیم 
هشت امتیاز المپیکی بگیریم. می خواهیم در المپیک توکیو یک قدم پا 
را فراتر بگذاریم و مدال المپیک بگیریم از این رو امکاناتمان هم باید در 
حد و اندازه های مدال المپیک باشــد. تمرکزمان بر این است که مدال 
المپیک بگیریم و خوش رنگ ترین مدال را می خواهیم و به هر مدالی 

هم قانع نیستیم.

 اسبقیان: انتخابات فدراسیون دوومیدانی 
با نظر وزیر برگزار شد!

ورزش: مدیرکل دفتر امور مشترک فدراســیون های ورزشی گفت: 
انتخابات فدراسیون دوومیدانی با نظر وزیر ورزش تحت شرایط خاص 

برگزار شد.
سیدمحمد شروین اســبقیان در مورد برگزاری انتخابات فدراسیون 
دوومیدانی گفت: با شناختی که از آقای علی نژاد دارم مطمئنم که ایشان 
اجازه کار غیرقانونی به کسی را نمی دهد. ما مستندات برگزاری انتخابات 
را توسط معاونت ورزش قهرمانی بررســی کردیم و بعد به ایشان اجازه 

برگزاری انتخابات را داده است.
وی در مورد تخلفاتی که برخالف آیین نامه صورت گرفته است گفت: این 
آیین نامه ای که مطرح شده توسط مقام عالی وزارت ابالغ می شود و قانونی 

نیست. شرایط خاص کشور هم مشخص است. 
شــروین اســبقیان در پایان گفت: وزارت ورزش به هیچ عنوان از 
کاندیدای خاصی حمایت نکرده است. آقای علی نژاد هم تأکید کرده 
بودند که در انتخابات بی نظر است و اگر یک نفر خالف این را سراغ 

دارد به ما اعالم کند.

مدیر تیم های ملی کشتی آزاد: 
در شرایط قرنطینه اردوها را تشکیل می دهیم

ورزش: محســن کاوه مدیر تیم های ملی کشتی آزاد گفت: بیشترین 
چیزی که باید درباره آغاز اردوی تیم ملی روی آن تأکید شود موضوع 

شرایط بهداشتی 4۰، 5۰ نفری است که در اردو حضور دارند.
محسن کاوه در مورد جلسه اخیر فدراســیون کشتی با مدیران وزارت 
ورزش درباره تعیین تکلیف برپایــی اردوی تیم های ملی اظهار کرد: با 
توجه به اینکه مسابقات گزینشــی المپیک را در پیش داریم، باید دید 
شرایط قرنطینه اردوی تیم ملی به چه شکل خواهد شد و در نهایت چطور 
می توانیم تمرینات را دوباره اســتارت بزنیم. کیش یکی از گزینه های 
ماست. البته باید رایزنی انجام شود تا ببینیم در مورد موضوع اسکان و 

پذیرش تیم شرایط به چه شکل پیش خواهد رفت. 

آرتتا سرمربی آرسنال و همه تست های کرونایی که مثبت شد

مسابقات مهم جهانی 
یکی پس از دیگری لغو می شوند
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ادب و هنر

خبر

نان و زمین و زندگی 
فالت ایران، سرزمین کشــاورزی بوده است. حتی پیش از آنکه اقوام 
دامــدار آریایی به این فــالت بیایند، پدران و مادران ما کشــاورزی 
می کرده انــد. آن ها زمین و آنچــه از آن می رســته را هدیه ای الهی 
می دانسته اند و مقدس می شــمرده اند. تقدس دانه ها به ویژه گندم از 
همین رهگذر شکل گرفته اســت. پیشینیان ما گندم را دختر زمین 
می دانســته اند و کاشــت آن را نه صرفاً امری برای تأمین خوراک که 
رفتاری آیینی می دانسته اند. انبوه بی شــماری از سنت ها و باورها در 
کاشت گندم وجود دارد که رگ و ریشه اش به روزگاران کهن می رسد. 
تقدس نان یکی از همان ســنت ها و بازمانده همین باورهاســت. نان 
برای ما مردم مقدس ترین خوراکی است؛ آن  چنان  که  امروزه  روز هم 
حتــی اگر تکه نانی را در راهی ببینیم، حتماً آن را برمی داریم و کنار 
می گذاریم تا مبادا حرمت نان شکسته شود. سنگین ترین سوگندها در 

نزد ما مردم، سوگند خوردن به نانی است که با هم خورده ایم. 
در اوسنه های خراسانی هست که در روزگاران پیشین، به جای برف، آرد 
از آسمان می باریده )کنایه از برکتی که از آسمان فرومی آید( تا آنکه زنی 
نوزادش را با آرد تمیز می کند )کنایه از عصیان اساطیری زن( و پس از 

آن است که بارش آرد تمام می شود و برف از آسمان می بارد. 
عالوه بــر این ها یکــی از کهن تریــن و در عین حــال تمدنی ترین 
خوراکی هــای ایرانی نیــز از جوانه گندم به عمل می آید. ســمنو )یا 
چنان که در افغانســتان و تاجیکستان، در گوشه دیگر خراسان زمین 
می گویند: سمنک( خوراکی اســت حیات بخش، پیچیده در باورهای 
اساطیری و همین باورها به سمنو تقدسی ویژه بخشیده است. بخشی 
از این تقدس تا امروزه  روز هم رســیده اســت. امروز هم باور پررنگی 
در بین ما مردم وجود دارد که براســاس آن، سمنو را حلوای حضرت 
فاطمه زهرا)س( و شیرین شدنش را، آن هم بدون داشتن شکر، نوعی 
معجزه الهی می دانیم و کیســت که نداند چه ارتباط پیوسته ای میان 
باورهای کهن ایران زمیــن و وجود مقدس حضرت صدیقه اطهر)س( 

برقرار است. 
گونه ای دیگر از ســمنو هم هست که در بخش هایی از خراسان زمین 
پخته  و در مشــهد با عنوان»حلوا بربری« شــناخته می شود. جالب 
آنکه تهیه این ســمنوی متفاوت هم شــکلی آیینی دارد و عموماً در 
سالروز شــهادت حضرت فاطمه زهرا)س( پخت می شود. دیگر دانه ها 
هم در فرهنگ کهن ایرانی دارای اهمیت هستند و در نظام تغذیه ای 

ما جایگاهی ویژه دارند. 
در اساطیر ایرانی تا روزگار جمشید، خوراک همه مردمان تنها و تنها 
دانه ها بوده  تا آن هنگام که ضحاک تازی بر جای جمشید می نشیند 
و پس از آن اســت که به اشــاره اهریمن، آدمیان خوردن گوشت را 
می آموزند. در شاهنامه، شناســنامه فرهنگ ایرانی به این قصه اشاره 

شده است.
چنین گفت ابلیس نیرنگ ساز

که شادان زی ای شاه گردن فراز
که فردات از آن گونه سازم خورش

کز او باشدت سر به سر پرورش
خورش ها ز کبک و تََذرو سپید

بسازید و آمد دلی پر امید...
ِسُیم روز، خوان را به مرغ و بره

بیاراستش گونه گون یک سره
به روز چهارم چو بنهاد خوان

خورش ساخت از پشت گاو جوان...
وجود انواع آش ها و شله ها )اشکنه ها و بلغورها( در این فرهنگ، میراثی 
است که از رهگذر اهمیت دادن به دانه ها به جا مانده است. پختن آش 
به عنوان خوراکی برای برآورده شــدن حاجات، سنتی است که ریشه 
در آیین های کهن ایران زمین دارد. آش بی بی  سه شــنبه یا حتی آش 
پشت پا )آشــی نذری که با هدف حفظ مسافر از بالیا طبخ می شود( 
تنها نمونه ای از آیین هایی آمیخته با خوراکی های باســتانی است که 
ریشه های تناورشان به ایران کهن می رسد. آجیل مشکل گشا هم سری 

در همین سنت ها دارد. 
دانه ها در سفره نوروزی هم هستند. 

رسم بوده که کشــاورزان ســبزه انواع دانه ها را در سفره نوروزیشان 
می گذاشــته اند تا پس از پایان نوروز هر کدام را که طراوت بیشــتری 

دارند، برای کاشت در سال نو برگزینند.
سبزه، نماد جوانی و سرسبزی هم عموماً از گندم)در این سال ها بعضا 
از دانه های دیگر( فراهم می شــود. در روزگاران متأخر سیب، سنجد و 
سرکه که هر کدام گوشه ای از حیاتی را نشان می دهند به مادر زمین 

وابسته است.

اهدای آثار داستان نویسان به بیماران کرونایی
کیش  داستان نویســان  مهر: 
آثارشان را به بیماران کرونایی 

اهدا کردند.
به دنبال بستری شدن بیماران 
کرونایی و یا مشکوک به کرونا 
در بیمارســتان جزیره کیش، 
اقدامی  در  کیش  نویسندگان 
داســتان  کتاب های  جالــب 
خود را برای استفاده بیماران 
بیمارستان کیش  به  کرونایی 

اهدا کردند.
ابراهیم حسن بیگی درباره این 

اقدام داستان نویســان کیش گفت: قرنطینه شدن بیماران کرونایی در 
بیمارستان، پراسترس و پراضطراب است. شخص بیمار نمی داند اوقات 

بیکاری خود را چگونه سپری کند. 
بنابراین ما با این کارمان خواستیم گوشزد کنیم که با مطالعه و کتاب هم 
می شود به جنگ کرونا رفت. در واقع استرس ناشی از کرونا را می شود با 
کتاب و مطالعه کم کرد. بیماران بستری در بیمارستان ها با وقتی که برای 
مطالعه کتاب و داستان دارند به همان اندازه قادرند قدرت و توانایی خود 

را برای غلبه با بیماری افزایش دهند.
جزیره کیش به جز ابراهیم حسن بیگی که 6 سالی در این جزیره ساکن 
شــده، هفت داســتان نویس صاحب اثر دیگر نیز دارد. از جمله می توان 
از رضا فیاضی، نازیال نوبهاری، محســن قاســمی، فریده ترقی، مرتضی 

فقیه نصیری و محمد قربان جوشعار نام برد.
این نویســندگان بیش از ۵۰ عنوان از آثار خود را به بیمارستان کیش 

اهدا کردند.

مجید  خدیجه زمانیان   هنر/  و  ادب   
اسطیری متولد سال 1364 در تهران و دانشجوی 
کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی است. 
دقت نظر و توجه ویژه به امور عادی و به ظاهر 
جزئی و ایجاد خالقیت در آن، از خصیصه های 
حال  به  تا  نویسنده  این  از  اوست.  نوشتاری 
و  الکترونیکی  و  چاپی  نشریات  در  زیادی  آثار 
مجموعه های داستانی مشترک به چاپ رسیده 
است. مجموعه داستان »تخران« اولین اثر مستقل 
اولین  انتشار  از  پس  اسطیری  است.  اسطیری 
مجموعه داستانش به سمت نوشتن رمان رفت 

و رمان »رمق« را نوشت و منتشر کرد. 
رمق در بستر بازی های فوتبال جام ملت های آسیا 
در ســال 134۷ روایت می شود و با بازی فوتبال 
ایران و رژیم صهیونیستی به پایان می رسد. بازی 
تاریخی که در ورزشگاه امجدیه )شیرودی کنونی( 
برگزار شد و با پیروزی تیم ملی کشورمان خاتمه 
یافت. نویســنده از دل ماجراهای این داســتان 
فوتبالی به وضعیت فرهنگی آن سال ها پرداخته 

است. 
»رمق« در یازدهمین جشــنواره داستان انقالب 

مورد تقدیر واقع شد. 
از اسطیری به تازگی رمان دیگری با عنوان »وقتی 

خورشی خوابید« هم به بازار کتاب آمده است.
گفت وگوی ما را با این نویســنده درباره »رمق« 

بخوانید. 

 »رمق« با موضوع فوتبال نوشــته شده 
است؛ فوتبال ایران و رژیم اشغالگر قدس. 
چه شــد پس از گذشت سال ها درباره این 

واقعه داستان نوشتید؟
فوتبــال یکی از مهم تریــن عرصه های نمایش 
نیروهای اجتماع اســت. جایی که مردم شادی 
و خشم خود را نشــان می دهند. یک ورزشگاه 
محــل همصدایی و فریاد اســت. ایــن مکان 
به خودی خــود برای من جذابیت و کشــش 
دارد. بازی مقابل رژیم اشــغالگر قدس یکی از 
تاریخی تریــن بازی های تاریخ فوتبال ماســت. 
من در تحقیقاتم دریافتم آن هیجان و شــادی 
که پس از پیروزی مقابل رژیم صهیونیستی در 
جامعه ایجاد می شود، نخستین بروز فراگیر یک 
افتخار ملی است که از طریق فوتبال کسب شده 
اســت. پیش از آن شادی در خیابان ها به خاطر 
پیروزی در فوتبال ســابقه نداشته و نکته مهم 
این است که مسابقه ما با تیم رژیم صهیونیستی 
نزدیک ترین محل برخورد ملت ما با نمایندگان 
رژیم اشغالگر قدس است. گمان می کنم به جز 
این مسابقه فوتبال و مسابقه ای که بعداً در برابر 
باشگاه هاپوئل اســرائیل برگزار می شود  مردم 
ما هیچ وقــت فرصتی برای رویارویی نزدیک با 
نمایندگان رژیم اشــغالگر قدس را نداشته اند. 
پس طبیعی  اســت که گروه های مبارز ســعی 
کرده انــد به بهترین شــکل از این فرصت بهره 
 ببرند تا نفرت خودشان از اشغالگری و جنایات 
صهیونیست ها را نشان دهند. این برخورد نزدیک 
با اینکه مربوط به ۵۰سال پیش است، واقعاً برای 
من جذابیت داشــت و پنداشتم اگر وارد روایت 
آن شوم می توانم صحنه هایی خلق کنم که برای 
جوان امروز دیدنی و چه بســا تأثیرگذار باشد. 

پس از آن مســابقه، ایــران وارد هیچ 
چه بسا  نشد.  رژیم صهیونیستی  با  مصافی 
اگر این اتفاق رخ می داد، آبشخور خلق آثار 

هنری زیادی می شد. 
شاید اما به نظرم شکوه شادی و افتخار مردم در 

آن اولین برخورد چیز دیگری بوده است. 

 این رمان عالوه بر ســوار شــدن بر 
موضوعی که مورد عالقه ایرانی هاست یعنی 
فوتبال، درباره جوانی اســت به نام رئوف 
که در داســتان به دغدغه های او پرداخته 
می شود. این مسائل اجتماعی چطور دغدغه 
ذهن شما شــد و در داستانتان مورد توجه 

قرار گرفت؟ 
رئوف، نماینده جوان ایرانی است نه فقط در دهه 
4۰ که در همه زمان ها و گمان می کنم مسائلی که 
او با آن ها درگیر است، مسائلی فراگیر و مستقل از 
زمان و مکان باشد. او می خواهد آزادی و استقالل 
را بچشد. نمی خواهد همراهی با یک گروه مبارز 
او را محدود کند و در عین حال از آنچه در خانه 
دوستی ایران و آمریکا می بیند مشمئز می شود و 
اهمیت استقالل یک کشور را می فهمد. برای من 
مهم بود که پیوستن یک جوان درون گرا و متفکر 
را به جریان مبارزه نشان بدهم. یعنی چیزی که 
شاید معمول نبوده، بیشتر جوانان مبارز کنشگر و 
برون گرا بوده اند. بازنمایی چنین شخصیتی برای 

من جذابیتی نداشت. بیشتر دوست داشتم نشان 
دهم چطور یک شــخصیت درون گرا و درون نگر 
پیله خودش را می درد و تا آخرین رمقش را برای 

جامعه اش می گذارد.

 شما یک مســئله تاریخی را بر بستر 
روایت قرار داده اید. در این شرایط چطور از 
عنصر تخیل استفاده کردید. آیا تاریخ دست 

و پای شما را نبسته بود؟ 
من آن قدر کــه الزم بود به تاریخ وفادار بودم، اما 
آنچه داستان را به تحرک وامی دارد شخصیت ها 
هســتند. آن ها الزامــاً در تاروپود تاریخ اســیر 
نیستند و کنش های خودشان را دارند. مستندات 
تاریخــی مرتبط بــا حمله به دفتــر هواپیمایی 

رژیم صهیونیســتی هم چندان زیاد نبود که من 
شاید همه آن ها را مطالعه کردم و رمانم را طوری 
طراحی کردم که نیاز نباشد وقایع را عین به عین 

بازگو کنم.

 در پایان داســتان خیلی هوشمندانه 
به داستان ســیمرغ عطار رسیدید و یک 
قرینه سازی بین داســتان خودتان و این 
داستان کهن انجام دادید. از رسیدن به این 
قرینه سازی بگویید. این اتفاق چطور افتاد و 

چطور به این داستان رجوع کردید؟ 
الگوی اســطوره ای بنده داســتان ســیمرغ در 
منطق الطیرعطار بود، چرا که این الگو را از لحاظ 
حماســی و عرفانی بسیار مناسب وضعیت رمان 
خودم یافتم. رمــان رمق به لحاظ نگاهی که به 
مقوله ســلوک قهرمان دارد یــک وجه عرفانی و 
به لحاظ جنبــش قهرمانانه ای که در انتها رئوف 
انجــام می دهد یک وجه حماســی دارد. از یک 
طرف در ابتدای حرکت مرغان عذرآوردن آن ها 
را داریم و اینجا قهرمان من هم در لحظه انتخاب 
درنگ می کند و می خواهد عــذر بیاورد، اما در 
نهایت به این حرکت دســته جمعی می پیوندد 
و تا آخرین رمق خــودش را پای کار می گذارد. 
یک  وجه دیگر شــباهت رمان رمق با داســتان 
سیمرغ هم پنهان شدن شــخصیت های مبارز 
در دل یــک حرکت بزرگ جمعی اســت. همه 

این عناصر موجب شــد خیلی ناخودآگاه رمان 
رمق با داســتان منطق الطیر قرینه سازی شود.

 پیش از نوشتن رمق، مجموعه داستان 
تخران را نوشــته بودید. چطور از فضای 
داســتان کوتاه به نوشتن رمان رسیدید و 

نوشتن در این نوع ادبی را ادامه دادید. 
من مجموعه داســتان»تخران« را بسیار دوست 
دارم، چرا که حاصــل حدود یک دهه تالش های 
جــدی من بــرای داستان نویســی اســت. برای 
گردآوری این 14داســتان بیش از همین تعداد را 
کنار گذاشتم. تنوعی که در این مجموعه به لحاظ 
مضمونی وجود دارد برای من یک امر پسندیده و 
زیبایی شناسی است. به این معنا که بازتاب وجوه 
مختلف زندگی اســت. البته رمان را همگان نوع 
ادبی عصر ما می دانند و من هم مانند خیلی دیگر از 
نویسندگان جوان از همان ابتدای راه آرزو داشتم 
بتوانم رمان بنویســم. پیچیدگی و جامعیت رمان 
وانمود پیچیدگی و جامعیت زندگی است و از این 
لحاظ نسبت به داســتان کوتاه کامل تر و مؤثرتر 
اســت. وقتی در تاریخ شفاهی انقالب به ماجرای 
فوتبال ایران و رژیم صهیونیستی برخوردم، احساس 
کردم این ماجرایی اســت که ظرفیت الزم برای 
نوشــتن یک رمان اجتماعی را دارد و حیف است 
که به آن پرداخته نشود. نکته ای که ذکر آن را الزم 
می دانم این است که به نظرم مسیر صحیح ورود 
به داستان نویســی حتماً از نوشتن داستان کوتاه 
آغاز می شــود و در آثار افرادی که یکسره به سراغ 
رمان نویسی می روند، نوعی ولنگاری در برخورد با 
عناصر داستان می بینم که مخاطب معمولی متوجه 

آن نمی شود، اما مخاطب حرفه ای را آزار می دهد.

 با توجــه به اینکه نویســنده جوانی 
داستانی  ادبیات  در  هستید، چه خألهایی 
ایران می بینید که بــه دنبال پر کردن آن 

خألها با داستان نویسی خودتان هستید؟
مهم ترین خأل ادبیات داستان ایران برخورد فرقه ای 
گروه های مختلف اســت. تقریباً دو  گروه اصلی 
داریم که در برابر هم قرار گرفته اند و یا شاید پشت 
به هم کرده اند یعنی گروه نویسندگان متعهد به 
نظام و آرمان هایش و گروه نویسندگان اصطالحاً 
روشنفکر.این نام گذاری ها را فقط مسامحتا می شود 
پذیرفت و اصالً نام گذاری های دقیقی نیســتند. 
مهم ترین مشــکل امروز ادبیات داستانی ما این 
است که این دو گروه همدیگر را نادیده می گیرند 
و انکار می کننــد و با هم مفاهمه ندارند. اگر این 
گفت وگو شــکل بگیرد و برخوردهای فرقه ای از 
میان برداشته شود ما برمی گردیم سر اصل مطلب 
که همانا ادبیات باشــد و ایران که برای همه ما 
مهم و ارجمند هستند. آن موقع می توان انتظار 
داشــت ادبیاتمان خارج از مرزها هم دیده شود.  

 فکر می کنید چطور این وفاق ادبی شکل 
می گیرد؟

گفت وگو و کنار گذاشــتن بی انصافی. اینکه هر 
دو گروه بپذیرنــد باید کارهای خوب همدیگر را 
ببینند و هر دو گروه خودشــان را فقط نماینده 
مردم بدانند نه نماینده نظام یا نماینده معترضان 

سیاسی.

برش

ادبیات  امروز  مشکل  مهم ترین 
داستانی ما این است که دو گروه 
ادبی گروه نویسندگان متعهد به 
نظام و گروه نویسندگان اصطالحاً 
نادیده  را  یکدیگر  روشنفکر، 
می گیرند و با هم مفاهمه ندارند 
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حسن احمدی فرد، روزنامه نگار و پژوهشگر
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دبیر نخستین مسابقه بین المللی کارتون »کرونا را شکست می دهیم«:  

به دنبال آگاهی و نشاط جامعه هستیم 
مهدیه قمری: در این روزگاری که بیماری کرونا در ایران و 
جهان شیوع پیدا کرده و مسئوالن همه را به خانه ماندن به 
عنوان بهترین شیوه پیشگیری از ابتال به کرونا دعوت می کنند، 
دبیرخانه نخستین مسابقه بین المللی کارتون با عنوان »کرونا 
را شکست می دهیم« از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز همچنان در حال دریافت آثار است. 
سیدمسعود شجاعی  طباطبایی، دبیر 
این مسابقه هنری است. این هنرمند 
در خصوص علت بین المللی شــدن 
ایــن مســابقه در اولیــن ســال 
برگــزاری اش به خبرنگار ما توضیح 
می دهد: روز پس از شــیوع بیماری 
کرونا در ایران با یکی از دوستانم طرح برگزاری این مسابقه را 
بیان کردم، او معتقد بود در سطح ملی این مسابقه برگزار شود، 
اما مــن به دلیل درگیری همه مردم جهــان با این بیماری 

ترجیح دادم مسابقه در سطح بین الملل برگزار شود. 
مدیر خانه کاریکاتور ایران با بیان اینکه فراخوان این مسابقه با 
استقبال هنرمندان روبه رو شد، افزود: تا این لحظه 49 کشور 

خارجی آثار خود را به دبیرخانه ارسال کرده اند. 

 استقبال هنرمندان چین، صربستان و اوکراین 
شجاعی طباطبایی در خصوص کیفیت آثار ارسالی و موارد 
مورد توجه هنرمندان  توضیح می دهد: کیفیت آثار ارسال 
شده نسبتاً خوب اســت.  برخی هنرمندان آثار خود را با 
موضوع سیاست و سالمت ارســال کرده اند و به این نکته 
توجه کرده اند که آمریکا به عنوان کشــوری که به دنبال 
ســالح تروربیولوژیکی اســت، این بیمــاری را در جهان 

گسترش داده است.
به گفته دبیر مسابقه »کرونا را شکست می دهیم« هنرمندان 
چینی بیش از ســایر کشــورها از این مســابقه استقبال  و  
بیشترین آثار را به این مســابقه ارائه کرده اند. پس از چین،  
صربســتان و اوکراین رتبه های بعدی ارســال اثر را به خود 

اختصاص داده اند. 

 نقش کاریکاتور در ایجاد روحیه و نشاط جامعه 
ایــن هنرمند در بخش دیگری از گفت وگو در خصوص تأثیر 
واکنش هنرمندان نســبت به اتفاقــات روز جامعه می گوید: 
واکنــش هنرمندان به اتفاقات روز جامعه موجب می شــود 
مسائل و پیام هایی که الزم اســت راحت تر به مردم منتقل 

شود. از سوی دیگر چون رشته های هنری کارتون و کاریکاتور 
با زبان طنز موضوعات را بیان می کنند این مســئله موجب 
ایجاد روحیه و نشاط جامعه می شود، بنابراین در این شرایط 
نقش هنرهایی مانند کارتون و کاریکاتور در این میان بسیار 

مهم و پررنگ می شود.
شجاعی طباطبایی معتقد است: کارتونیست ها رسالت خود 
را به جامعه ادا کرده اند. به عنوان مثال شــرکت در همین 
مسابقه نوعی ادای دین است، چون هنرمندان در آثارشان 
تأکید کرده بودند که مردم در این شــرایط از سفر کردن 
پرهیز کنند. این نکته مهم  نه تنها در آثار هنرمندان ایرانی 
نشان داده شــده که هنرمندان خارجی هم بر آن توجه و 

تأکید کرده بودند.  

 همه آثار به نمایش درمی آیند 
به گفته دبیرمســابقه بین المللی کارتون »کرونا را شکست 
می دهیم« این مسابقه فقط برای هنرمندان حرفه ای برگزار 
نشــده، بلکه همه می توانند ایده های خود را با هنر کارتون 

تلفیق کرده و در این رقابت هنری شرکت کنند.
شــجاعی طباطبایی با بیان اینکه همه آثار از 11فروردین 
در سایت ایران کارتون به نمایش درخواهد آمد، می گوید: 
با این اتفاق پیام هــای مهمی از طریق کارتون ها به گوش 
مردم می رســد و می توانیم هر چه زودتــر این بیماری را 

شکست دهیم. 

گویا: کتاب »گربه سرخ، گربه سیاه« شامل داستان هایی از نویسندگان بزرگ جهان با 
گردآوری و ترجمه اسداهلل امرایی توسط نشر گویا منتشر و راهی بازار نشر شد.امرایی 
در این  کتاب ســراغ داستان هایی رفته که نویسندگان بزرگ و مهم دنیا درباره رابطه 
انســان یا حیوانات و یا حیوانات به طور مســتقل خلق کرده انــد. وی در معرفی این  
کتاب می گوید: در این  مجموعه داستان هایی هست که حیوانات را به حریم خانه راه 
نمی دهند و گاه رفتاری خشونت آمیز با حیوانات را به نمایش می گذارند. این  مجموعه 
به قصد نشــان  دادن گوشه هایی از استعداد ادبیات و به  طور مشخص داستان نویسی 

گرد آمده است.عناوین داستان ها و نویسندگان این  کتاب به  ترتیب عبارت است از:
»خروس« از مانســیمو بونتمپلی، »شیر« از کریســتوف مکل، »فیل« اثر اسالومیر 
مروژک، »کبوتر« اثر اورســوال هگی، »سگ« نوشته رودی دویل،  »طوطی سخنگوی 
پدر« نوشته سینتیا رایلنت، »قرقاول« به قلم ریموند کارور، »گربه سرخ« به قلم لوئیزه 
رینســر، »بولداگ« از آرتور میلر، »جیرجیرک« از رابرت اولن باتلر، »گرگ سفید« از 
گی دو موپاسان، »سگ رئیس« اثر ساموئل سلون، »سگ بی فایده« اثر دینو بوتزاتی، 
»گربه سیاه« نوشته ادگار آلن پو،»طوطی های دم دراز« نوشته مارسل مارین، »گربه های 
تازه« به قلم پامال پِینتر، »اســب« از مایکل دلپ، »خرس ها در ســکوت درخشان« 
از اسپنســر هولست، »ملخ وجیرجیرک« اثر کاواباتا یاسوناری، »گوساله« اثر ارسکین 
کالدول، »ماهی حلوا« نوشته ماری یال ساال، »مار« نوشته جان اشتاین بک، »پلنگ« به 

قلم خورخه لوئیس بورخس و »ماهی« به قلم لیدیا دیویس.
این  کتاب با 18۵صفحه و قیمت 3۰ هزار تومان منتشر شده است. 

نیستان: انتشارات کتاب نیستان کتاب صوتی »گنجینهاالسرار« را با صدای ساعد 
باقری منتشــر کرد. مثنوی گنجینه االسرار یکی از جالب  ترین آثار عمان سامانی 
درباره عرفان عاشوراست. عمان سامانی، از شاعران پرآوازه  آیینی در اواخر قرن 13 
و اوایل قرن 14 است. عمان سامانی این اثر را در قالب مثنوی عرفانی و حماسی و 

در شرح واقعه  عاشورا سروده است. 
در این مثنوی نسبتاً کوتاه، نکته های ظریفی از عشق و عرفان با بیانی هنرمندانه و 
گرم طرح شده است. عمان را باید اولین شاعری نام برد که اشعار کربالیی را از قالب 

سوگ خارج و در قالب حماسی آمیخته به عشق و روشنگری ارائه کرد.
گنجینه االسرار او حماسه ای عرفانیـ  عاشورایی است. نمایش نامه منظوم جانسوزی 
اســت با چندین پرده. این اثر نفیس روایتی است از رویداد جانگداز کربال که در 
ظاهر به مانند تراژدی با شهادت غمبار قهرمان کربال و یاران او به پایان می رسد، 
اما تأثیرش آغازی اســت بر آنانی که از والی عشق نوشیده اند تا حسینی بمیرند 
و زینبی و مکتبی زندگی کنند. تاکنون روایت ها و ســروده های بسیاری از واقعه  
عاشورا و قیام حضرت سیدالشهدا)ع( شنیده ایم، اما عمان سامانی با روایتی متفاوت 
و نگاهی ذوقی و عرفانی، منظومه ای را از آغاز آفرینش و میثاق الســت تا حرکت 
حضرت سیدالشهدا)ع( به سرزمین طف و انتخاب شهادت، خلق می کند. شنیدن 

این اثر ادبی فاخر به تمام عاشقان امام حسین)ع( پیشنهاد می شود.
به تازگی کتاب صوتی گنجینه االسرار نوشته عمان سامانی  با صدای ساعد باقری 

به قیمت 13هزار تومان منتشر شده است. 

 ترجمه »امرایی« 
از داستان های 

نویسندگان بزرگ جهان  

 ساعد باقری 
»گنجینه االسرار« را 

روایت کرد

هنرهای تجسمی

تازه های نشر

گفت وگو با مجید اسطیری، نویسنده رمان تحسین شده »رمق« 

گروه های مختلف ادبی خودشان را نماینده مردم بدانند  
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