
طنز لرزه
اگر تا امــروز از روحیه برخی هموطنانمان 
که برای هر اتفاق تلخی جوک و شــوخی 
می ســازند، شاکی بودید، انصاف بدهید که 
حداقل در این روزهای کرونایی، داشــتن 
روحیه طنز نه تنها عیب نیســت بلکه به 
دردبخور هم هســت! روز گذشــته پس از 
اینکه خبر زلزله در قم منتشر شد و کاربران 
خاطرشان جمع شد که اتفاق خاصی نیفتاده، سِر شوخی و طنزشان هم باز شد. 
برخی پست های فضای مجازی را بخوانید: »خدا جون کسی چیزی درباره قمی ها 
بهت گفته؟ چیزی شده؟ ناراحتی از دست ما؟ طوری شده بگو خب!... االن یه عده 

میان میگن زودتر قم رو قرنطینه کنین تا زلزله به جاهای دیگه نرسه«!

کرونا تعطیلشان کرد
فقط یک شبکه نبود بلکه همه شبکه های 
فارســی زبان آن طــرف آب از روزی که 
مردم ایران ســخت درگیر کرونا شدند با 
انتشــار اخبار دروغ و ناامیدکننده درباره 
ایران، دست به دست این ویروس دادند. 
حاال که ایران اینترنشنال به دلیل ابتالی 
یــک نفــر از کارمندانش، پخــش زنده 
برنامه هایش را تعطیل کرده، »امید دانا« فعال سیاسی خارج نشین در توییتی 
نوشته: » رسانه سعودی ایران اینترنشنال در حالی که از عدم توانایی ج ا برای 
کنترل  کرونا، پروپاگاندا رسانه ای می کرد خودش توانایی امن نگه داشتن یک 
دفتر چندصد متری را نداشته... تهدید کرونا فرصت شناخت دشمنان وجودی 

ایران و جوامع غربی بدون رتوش را برایمان فراهم کرد«.

برپا!
ماجرای »آیالنــد« را که قطعاً خبر دارید. با 
انتشار دابســمش های مختلف درباره خانم 
معلمی که اصطالح آنالین را »آیالند« تلفظ 
کرده و دستمایه شــوخی و طنز در فضای 
شده بود، شــایعه اخراج او هم روز گذشته 
منتشر شــد. حاال محسن حاجی میرزایی، 
وزیر آموزش و پرورش در این باره نوشت: »به 
احترام معلمی که ۱۷ سال پس از بازنشستگی هنوز عشق معلمی در وجودش است 
و با تالش فراوان در حال کار با تکنولوژی های روز است، برپا! خودم هم ایستاده در 

تماس تلفنی با خانم صفایی مراتب احترام و افتخارم را به ایشان ابالغ کردم«.

باران بادمجان
خدا را شــکر که در ایــن اوضاع و احوال 
از آســمان گودزیال روی سر مردم نبارید! 
یعنی وســط بحران کرونا مانده بود که از 
آســمان بادمجان روی ســر مردم تهران 
ببارد. ویدئوی این باران بادمجانی که دیروز 
در فضای مجازی منتشــر شد، بدجوری 
همه را ســر کار گذاشت. حاال مشخص 
شده سازنده این ویدئوهای قالبی، امین تقی پور یک ایرانی ساکن کاناداست 
که مسلط به طراحی جلوه های ویژه است. گویا او به خاطر درگذشت پدرش 
به ایران برگشته اما به خاطر کرونا پروازش کنسل شد و در ایران مانده و البد 

از سر بیکاری دارد ملت را سر کار می گذارد!

 محمد تربت زاده چه دوســت داشــته باشیم و 
چه نداشــته باشــیم، این روزها همه جا صحبت از 
کروناست. ویروسی که تقریباً تمام دنیا را فرا گرفته 
و آمار مبتالیان به آن، روز به روز بیشــتر از گذشته 
می شود. به همین خاطر هم هست که اخبار مربوط 
به کرونا تقریباً تمام رســانه ها را اشباع کرده است. 
اخباری که خیلی  وقت ها بدون هیچ پشتوانه ای در 
فضای مجازی منتشر می شوند و عالوه بر دامن زدن 
بر نگرانی های مردم، رونــد مقابله با این ویروس را 
هم مختل می کننــد. به همین خاطر، بد نیســت 
اگــر به جای پرداختــن به شــایعه های جورواجوِر 
فضای مجازی، نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای 
کرونایی در ایران و جهان که صحتشان توسط منابع 

معتبر تأیید شده است.

چراکودکانمبتالنمیشوند؟
باوجود شیوع جهانی کرونا، این ویروس تا حاال عده 
بسیار کمی از کودکان را مبتال کرده است. موضوعی 

که دانشمندان را حسابی متحیر کرده است.
هرچند هنــوز هیچ دلیــل علمــی محکمی برای 
مقاومــت بــدن کــودکان در مقابل کرونا توســط 
دانشمندان کشــف نشــده اما روزنامه »واشنگتن 
پست« با انتشار گزارشــی دراین باره سعی کرده تا 

حدی به ابهام ها در این زمینه پاسخ دهد.
به نوشته واشنگتن پست، چین که مرکز شیوع این 
بیماری کشــنده بود، هیچ موردی از مرگ کودکان 
بر اثر ویروس کرونا را گزارش نکرده است. همچنین 
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، فقط ۲.۴ درصد 
مــوارد ابتال به کرونا در چیــن کودک بودند و فقط 
۰.۲ درصد از کودکان مبتال، به شــکل جدی بیمار 

شده اند.
طبق یک پژوهش جدید کــه روی ۴۴هزار و 6۷۲ 
مورد ابتالی قطعی به کرونا انجام شده، میزان مرگ 
و میر در بیماران ۱۰ تا ۳۹ ساله، تقریبا ۰.۲ درصد 
بوده و در سنین پایین تر، موارد مرگ و میر و عالئم 

حاد بیماری تقریباً مشاهده نشده است.

الگویانتشار
دانشــمندان می گوینــد در تمام الگوهای انتشــار 
ویروس هایــی از جنس آنفلوانزا، چیزی شــبیه به 
حــرف )U( وجــود دارد که یک ســر آن کودکان 
هســتند، چون سیســتم  ایمنی آن ها هنوز توسعه 
نیافته اســت.افراد ســالمند هم سر دیگر این شکل 
هستند، چون سیســتم  ایمنی آن ها ضعیف تر شده 
اســت. در مورد کرونا اما این الگوی انتشار به طور 

کلی به هم ریخته است!
بر اســاس آخرین یافته های دانشــمندان اما چند 
احتمال برای عدم ابتالی کــودکان به کرونا وجود 
دارد. احتمــال اول اینکه شــدت عفونــت به آنچه 
بیماران قباًل در معرض آن بوده اند، مربوط می شود. 
یعنــی کودکان هم به کرونا مبتال می شــوند اما به 
دلیل آنکه پیش از این بــه ویروس هایی از خانواده 
کرونا مبتال نشــده اند یا کمتر مبتال شــده اند، این 

ویروس برای آن ها کشنده نیست. 
در دومین احتمال، شــدت آلودگــی هیچ ارتباطی 
بــا ویروس ندارد و بــا میزبان ارتبــاط دارد؛ مانند 
شرایط زمینه ای در ریه ها، دیابت و فشار خون باال. 

از آنجایی که تعداد کمی از کودکان هفت ســاله یا 
نوزادان فشــار خون باال دارند، آمار مرگ و میر در 

آن ها نزدیک به صفر است.
دانشمندان در ســومین احتمال هم این موضوع را 
در نظر گرفته اند که شــدت عفونت می تواند ناشی 
از آســیب آلودگی در ریه ها باشد که مردم در طول 
ســال ها متحمل می شوند اما کودکان هنوز آنچنان 

که باید و شاید با آن دست و پنجه نرم نکرده اند.
جالب است بدانید دانشمندان حتی در آزمایشگاهی 
در تگزاس، به موش ها، ســارس تزریق کردند که به 
ویروس جدید کرونا بسیار نزدیک است. موش های 
کم سن و سال در آزمایشگاه، عفونت را دفع کردند، 
اما بدن و ریه های موش های بزرگ تر توسط بیماری 
از بین رفت. پس از این آزمایش دانشمندان متوجه 
شدند که مرگ و میر موش های بزرگ تر، نه فقط به 
ضعف در سیستم های ایمنی شان مربوط است، بلکه 
به نوعی »اختالل نظمی« مربوط می شود که موجب 
شد سیستم  ایمنی شــان به ویروس سارس بیش از 
حد واکنش نشان دهد. این امر، شبیه به نحوه مرگ 
انسان ها در اثر ویروس جدید کروناست. با این همه 
هنوز نمی توان دلیل قطعی عدم ابتالی کودکان به 

کرونا را اعالم کرد.

کشفواکسنکرونا
بهترین خبر این روزها درباره کرونا اما خبر نزدیک 
شــدن دانشمندان به ســاخت واکسن این ویروس 

است. 
براســاس آخرین گزارش ها، دانشــمندان دانشکده 
امپریال لنــدن پس از انجام تحقیقاتی دلگرم کننده 
در مورد موش ها درخصوص واکســن کرونا از تکرار 
این آزمایش روی مبتالیان به کووید ۱۹ خبر دادند. 
البته دانشمندان تأکید کردند که روند دستیابی به 
این واکســن در خوشبینانه ترین حالت، چندین ماه 

زمان خواهد برد.
دکتر رابین شــاتوک، رئیس قســمت عفونت های 
مخاطــی در بخــش بیماری های عفونی دانشــگاه 
امپریــال، در این باره گفته اســت: »در حال حاضر 
ما واکسن نمونه حیوانی را داریم که نتایج اولیه آن 
دلگرم کننده است. امیدواریم با دریافت بودجه کافی 
برای مرحله بعدی آزمایش های بالینی در تابســتان 

به پیشرفت های خوبی دست یابیم«.
البته در این میان عده ای هم دانشــکده امپریال را 
به دروغگویی و جلب توجه متهم کرده اند که دکتر 
شاتوک پاسخ آن ها را این طور داده است: »این یک 
تالش جهانی است و اختصاص اعتبار الزم برای این 
امــر می تواند تأثیر بســیاری در درمان این بیماری 
داشته باشد. ما با یکدیگر مسابقه نمی دهیم بلکه با 
همکاری هم در حال مقابلــه با این ویروس فراگیر 

هستیم«.
بنا بر گفته های دکتر شــاتوک، این تیم یافته های 
خــود را در مورد آزمایش واکســن روی موش ها با 
محققانــی از پاریس به اشــتراک گذاشته اســت تا 
بتوانند بــا همکاری یکدیگر ایــن آزمایش را روی 

انسان ها هم انجام دهند.

درمانکرونابادهانشویه!
در کنار اخبار خوب و امیدوارکننده اما اخبار عجیب 

و غریب و بدون پشتوانه هم کم به گوش نمی رسد. 
در جدیدترین شــایعه فضای مجازی درباره ویروس 
کرونا، به نقل از چند مؤسســه پژوهشــی ناشناس، 
نقل شــده که قرقره کردن دهان شویه جلو ابتال به 

ویروس کرونا را می گیرد!
سازمان جهانی بهداشــت اما این شایعه را تکذیب 
کرده اســت چرا که هیچ مدرک و شواهدی وجود 
ندارد که نشــان دهد قرقره کردن مایع دهان شویه 

در جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا مفید است.
ســازمان بهداشــت جهانی همچنین توضیح داده 
که برخی برند های دهان شــویه می توانند بعضی از 
میکروب ها را برای مدت چند دقیقه در بزاق دهان 
از بیــن ببرند. با این حال به این معنی نیســت که 
مایــع دهان شــویه می تواند جلو ابتــال به ویروس 

کرونای جدید را بگیرد.

ماهیقرمزدرکمینهفتسین؟
گذشته از این صحبت ها که بسیاری از کارشناسان 
حوزه محیط زیست به طور کلی با خرید ماهی قرمز 
مخالفند و معتقدند این ماهی ها می توانند به زیست 
بوم کشورمان آسیب برسانند، امسال به دلیل شیوع 
کرونا، بحث حذف ماهی قرمز از ســفره هفت سین 

بیشتر از همیشه باال گرفته است. 
احتماالً همان کســانی که تا دیروز خریداران ماهی 
قرمز را بابت تزئین کردن سفره هفت سین با ماهی 
مذمــت می کردند، حاال در فضای مجازی شــایعه 
کرده اند کــه ماهی های قرمز از کشــور چین وارد 

کشورمان شده اند و ناقل بیماری کرونا هستند!
اما بد نیســت بدانیــد که واردات موجــود زنده از 
چین، از مدت ها پیش در کشــورمان ممنوع شــده 
و طبق گفته حســین عرفانی، رئیس اداره مراقبت 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، 
ماهی های قرمز شب عید وارداتی نیستند و در ایران 

پرورش یافته اند.

لطفًادرخانهبمانید
گذشــته از تمام این حواشــی، شــایعه ها و اخبار 
جورواجــور؛ تمام متخصصان، دانشــمندان و همه 
فعاالنــی که در حــال حاضر برای مقابلــه با کرونا 
بســیج شــده اند، معتقدند همچنــان بهترین راه 
مقابلــه با کرونا، رعایت بهداشــت فردی و قرنطینه 
خانگی است. اینکه چه زمانی واکسن ویروس کرونا 
ســاخته می شــود، یا اینکه چرا کــودکان به کرونا 
مبتال نمی شوند یا انتشار اخبار مختلف از پیشرفت 
این ویروس در سرتاســر جهان، هیچ کدام دردی را 
از مــا دوا نمی کنند. برعکس در بســیاری از موارد، 
پیگیری اخبار غیرمعتبر فضای مجازی مانند اینکه 
جوان ها تا چه اندازه به کرونا مبتال می شوند یا اینکه 
دستکش و ماســک تأثیری بر کرونا دارد یا نه و یا 
اینکه ویروس کرونا چه مدتی در هوا زنده می ماند، 
می تواند به اســترس  و دلشــوره های خیلی هایمان 
دامــن بزند. پــس در کنار بی توجهی به شــایعه ها 
و دنبال کردن اخبار معتبر از رســانه های رســمی، 
سعی کنید توصیه های مســئوالن را جدی بگیرید 
و بــه جای تزریق ناامیدی به خود و خانواده تان، در 
خانه بمانید تا روزهای ســخت کرونایی را پشت سر 

بگذاریم.

لعن و نفرین بسه!

قدس زندگی: اینکه کرونا قدرت شــیوع باالیی دارد و خطرناک اســت، 
درســت؛ اما اگر شما هم جزو آن دســته از هموطنانی هستید که دائم 
لعن و نفرین بابت کرونا را نثار چینی های بخت برگشــته ای می کنید که 
هنوز هم خودشان درگیر شیوع این بیماری اند، وقتش رسیده که در لعن 
و نفرین هایتــان تجدید نظر کنید! ظاهــراً »زو ژنگ« کارگردان و بازیگر 
مشــهور چین، ۱۵میلیون یوان )معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دالر( برای 
کمک به مردم ایران در مقابله با  کرونا اهدا کرده اســت که ۵۰۰ دستگاه 
اکسیژن سنج خون)Pulse Oximeter( ۲۵ دستگاه  اکسیژن ساز و یک 
دســتگاه CPR را هم شامل می شود. این خبر و تصاویر مربوط به آن را 
ســفیر چین در ایران در حساب توییتری خود منتشر کرده است. خوب 
اســت بدانید که این کمک ها با پرواز بــاری هواپیمایی ماهان از چین به 

ایران ارسال می شود. 
بنیــاد خیریه آفتاب جدید پکــن که از حدود دو هفتــه پیش در حال 
جمع آوری و ارسال کمک های مردم این کشور آسیایی به ایرانیان است، 
در انتقال کمک ها بــه ایران فعالیت می کند. ژنــگ، بازیگر و کارگردان 
فیلم های »گمشده در تایلند«، »گمشده در هنگ کنگ« و »گمشده در 
روسیه« است. نخســتین فیلم این کارگردان یعنی »گمشده در تایلند« 
که در سال ۲۰۱۲ روی پرده رفت، در مدت کوتاهی توانست یک میلیارد 

و ۲۰۰ میلیون یوان در گیشه بفروشد.
البته نه این توییت آقای سفیر نخستین توییتش درباره ایران و کروناست 
و نــه کمک آقای کارگــردان و بازیگر اولین کمک چینی ها به حســاب 
می آید. پیش از این یک میلیون ماســک از ســوی »جک ما« بنیان گذار 
 »Trip«شرکت چینی »علی بابا« به ایران اهدا شده بود. همچنین شرکت
۱۰۰ هزار ماســک به ایران اهدا کرد. تاکنون ۹ محموله کمک چینی ها 
شامل ماسک، داروهای ســنتی، کیت های تشخیص کرونا، دستگاه های 
اکسیژن ساز، دستگاه تحلیل کیت و داروهای مبارزه با کرونا با هواپیمای 

باری ماهان از چین به ایران ارسال شده است. 
همه این موارد را ســفیر چین پیــش از این در توییترش اعالم کرده بود 
و در ضمــن بارها به دولتمردان و مردم ایران برای غلبه بر کرونا دلگرمی 

داده بود. 
 سفارت ایران در چین هم پیش از این با انتشار پیامی در حساب ویبو از 
کمک ۴ میلیون یوانی از ســوی مردم چین به ایران برای مقابله با شیوع 

بیماری کرونا در ایران خبر داد و از یاری رسانان چینی تشکر کرد.
البته اگر در یک ماه گذشــته حرف و حدیث ها و شــایعه ها درباره کرونا، 
حالی برایتان گذاشته باشد، قطعاً فراموش نکرده اید که ایران تقریباً تنها 
کشوری بود که در روزهای آغاز شیوع کرونا در چین و برخالف شایعه ها 
و سروصداهایی که غربی ها به راه انداخته بودند از این کشور حمایت کرد. 

حاال هم چینی ها دارند پاسخ همان حمایت را می دهند.

 مجازآباد
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ورزش
مالک تراکتور، وزارت و فدراسیون را متهم کرد

 جنگ های مهندسی شده
در تعطیالت لیگ

حمیداوی با تهدید پرسپولیسی ها تأکید کرد 

گاو صندوق خالی شهرخودرو

 وحید خضاب از کتاب »جاسوس استورم« می گوید

یک اثر خواندنی برای سالیق متفاوت کتابخوان 

تقدیم به ۳۲ حرِف الفبای فارسی
رقیه توسلی: »نوشتن و رنِج آن، شعار نیست. شوخی هم نیست. رّدش را در 

روان و تِن نگارنده به خوبی به جا می گذارد«.
عینکم را روی مالجم می گذارم، نه از آن جهت که واضح تر بفهمم دوروبرم چه 

خبر است و در خودم؛ از آن روی که اشک ها بی اجازه راه افتاده اند. 
همیشه خدا، ته سال همین است. فکر می کنم برای آن های دیگر هم همین 
باشــد. آن ها که حرفه شــان جراحی و سروکله زدن با ســوژه ها و جمالت و 
قصه هاســت. گزارش و یادداشت است. خانوم ها و آقایونی که خیلی قبل تر از 
کرونا، توی کار قرنطینه بوده اند. آن ها که ســیصدوخرده ای سال، خودشان را 
می کشند به قرنطینه و می سپارند دست چندوجب جا. تا مادری و پدری شان 
را در حق مطالب توراهی ادا کنند. آنان که از میان صدها حرفه که می شناسیم 

انتخاب کرده اند، بنویسند و عاشق حروف فارسی شده اند.
حاال که اســفند دارد ترکمان می کند باز آن رنج هر ســاله، عود کرده و باز هاج و 
واج نمی دانــم باید با غرقاب این دل چه کنم؟ بروم یک گپ مفصل راه بیندازم با 
او، بی اعتنا باشم، بگذارم ابر بهار باشد یا غمخواری اش را کنم؟ دِل تنها را می گویم.

به هرحال وقت خداحافظی کیســت که تپش قلب نگیــرد؟ اصالً خاصیت مرور 
خاطرات همین اســت که آدم حالی به حالی شــود و دیگر ذره ای از او در اکنون 

پیدا نشود.
حاال من درست ایستاده ام در همان نقطه... در ایام خاطرات... بچه هایم آمده اند... 
بی اطالع قبلی... خندان، خانه را پر کرده اند... انگار نه انگار که زمانه کروناست... 
انگار نه انگار مادرشان دارد از فرط شادی و اندوه، مجنون می شود... من بی هوا 
پوشــه روزمره نگاری ســال ۹8 را باز کرده ام و در چشم به هم زدنی تک تک 
یادداشــت ها سرریز شده اند از لپ تاپ به چشم ها و بعد خانه را فتح کرده اند... 

دستنوشته های عزیز آمده اند مثل هر سال با مادرشان خداحافظی کنند.
آخر سالِی آن ها که کتاب نویس و روزنامه نگارند خیلی شبیه به دیگران نیست! 
آن ها نمی توانند یا بلد نیستند چه جور به باقی آدم ها توضیح بدهند گاهی با 
تک تک حروف و ۴۰۰ کلمه نوشته شان چای می خورند، می خندند و می روند 
سفر. آن ها نمی دانند چه جور شرح دل کنند که توی سر عزیزانشان شاخ، سبز 
نشود... آن ها بچه هایشان را دوست می دارند چه آن ۴۰۰ کلمه ای و چه ۲هزار 

و 6۰۰ کلمه ای شان را.
حاال که تار و بی عینک و گریان دارم تک تک نوشته هایم را در آغوش می کشم، 
به مادر دیگری فکر می کنم که همزادیم... و رنج و شادی مشترک داریم... به 

»الهام فالح« که نسخه آشفته دیوان عمر ما را خوب می داند!

آخرین اخبار، حواشی و شایعه ها از گسترش ویروس کرونا در جهان

روزهایسختکرونایی

یک بانکدار همه کاره استقالل می شود

فتح اهلل زاده: مردانه استعفا 
دادم
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ورزش: اســتقالل این روزها با چالش ها و مشکالت زیاد 
مواجه اســت. عدم پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان 
خارجی موجب شده هر لحظه این باشگاه با خطر بسته 
شدن پنجره نقل و انتقاالت یا حتی کسر امتیاز و جرایم 
دیگر مواجه شود. شــاید فتح اهلل زاده تصور نمی کرد که 
کارش تا این حد مشــکل باشــد به ویژه اینکه راه های 
درآمدزایی هم سخت شده و دیگر کار مثل گذشته نیست 
که او راحت بتواند با بازیکن و مربــی صحبت و آن ها را 

متقاعد کند.
در کنار این مسائل، فتح اهلل زاده دچار بیماری شد تا عمر 
مدیریت دوباره اش در اســتقالل کمتر از سه هفته دوام 
داشــته باشــد. او که دو بار در قامت عضو هیئت مدیره 
استعفا کرده بود، با اســتعفا از سرپرســتی باشگاه، در 
این زمینه هت تریک کرد. مشــکالت عدیده استقالل و 
بدهی های زیاد آنچنان فتح اهلل زاده را تحت فشار گذاشته 
بود که او چاره را در استعفا دید. در این میان بیماری هم 
مزید بر علت شد هر چند فتح اهلل زاده چندی پیش با بیان 
اینکه ترسی از کرونا ندارد، گفته بود که »اگر کرونا بیاید، 

چنان او را می زند که برود.«
علی فتح اهلل زاده بعــد از اینکه تنهــا 16 روز به عنوان 
سرپرست باشــگاه استقالل قبول مســئولیت کرده بود 
استعفای خود را تقدیم وزیر ورزش کرد تا بالفاصله پس 
از موافقت وزارت ورزش و جوانان نام های متعددی برای 

جانشینی او و مدیریت استقالل مطرح شود.

 بانکدار قدیمی
اما در میان این اســامی که از بــرای انتخاب مدیرعامل 
اســتقالل مطــرح شــده اســت بــه نظر می رســد 
احمدســعادتمند گزینه اول باشــد که از سوی وزارت 
ورزش و جوانان هــم مورد تأیید اســت و  در عین حال 
سابقه عضویت در هیئت مدیره باشگاه را نیز در کارنامه 

خود دارد.
 او عالوه براینکه در مقطعی به عنوان رئیس هیئت مدیره 
اســتقالل ســابقه حضور در کادر مدیریتی این باشگاه 
را داشــته اســت، عناوین زیادی از جمله مدیرکل اداره 
استعدادیابی و توســعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش، 
سرپرســتی فدراســیون پینگ پنگ، کاندیدای ریاست 
فدراسیون های هندبال، وزنه برداری و اسکی را در کارنامه 
خود دارد و البته مدیرعاملی باشگاه بانک سرمایه را هم 
تجربه کرده، و اینک گزینه اول برای عهده دار شدن ِسَمتی 
اســت که در این یک ســال اخیر دچار تغییرو تحوالت 

بسیاری شده است.
سعادتمند که به عنوان عضو اقتصادی باشگاه استقالل به 
هیئت مدیر اضافه شده بود باید دید در صورت بازگشت 
به این باشگاه چه برنامه هایی برای حل وفصل مشکالت 

عدیده آبی ها دارد.

 فتح اهلل زاده: مرگ را دیدم
سرپرست مستعفی استقالل در مورد استعفایش گفت: 
حقیقتاً در این چند روز مرگ را مقابل چشــمانم دیدم. 
وضعیــت صدایم گویای همه چیز اســت، ولــی خدا از 

آن هایی که این همه تهمت به من زدند، نگذرد.
اگر یادتان باشــد روزی که سرپرســتی باشــگاه را بر 
عهده گرفتم از کمپ حجازی و ورزشــگاه امام رضا )ع( 
بازدید کردم و آنجا شــدیداً ســرما خوردم. با این وجود 
کار را ادامــه دادم و آن بیمــاری در بدنم باقــی ماند اما 
چند روز بعــد ذات الریه کردم. بعد از چنــد روز اقدام به 
مصرف آنتی بیوتیــک گرفتم و بدنم به شــدت ضعیف 
شــد و آنفلوانزای شدیدی که داشــتم با ضعف بدن من 
را خانه نشــین کرد. االن چند روز اســت در اتاق خودم 
حضور دارم و خانواده ام تنها بــه من غذا می دهند و حق 

بیرون آمدن و رفتن از اتاق را ندارم. امروز و فردا هم دوباره 
باید سی تی اسکن بدهم و فعالیت چندانی نداشته باشم. 
اگر یادتان باشد من قباًل یک حمله قلبی را تجربه کرده 
بودم و متأسفانه در این چند روز آن قدر هجمه و مطالب 
دروغ علیه من نوشته شده که همه این ها را به خدا واگذار 
کردم. برای یک عده هم متأسف هستم که 5، 6 سال نابینا 
بودند و ندیدند که چه اتفاقاتی رخ داده اما در عرض 16 
روز می گویند هیئت مدیره باید مصوبات خودش را منتشر 
کند. صراحتاً می گویم ما فقط یک مصوبه در هیئت مدیره 
داشتیم که خوشحال می شوم دوستان آن را هم منتشر 
کنند. خدا به من عمر بدهد آن هایی که تهمت زدند را در 
دادگاه می بینم و وقتی زبانشان در آنجا بند آمد همه را به 

شما معرفی خواهم کرد.

 ادعای شوالیه
پزشک من صراحتاً گفته 20 روز از خانه خارج نشوم و تا 
3، 4 ماه هم فعالیت سنگین نداشته باشم. من استقاللی 
هستم و استقالل را دوست دارم اما یک عده ای تهمت ها 
را کنار بگذارند. آن هایی که گناه می شــویند اگر از من 
سند و مدرکی دارند نشانم بدهند. من سالم کار کرده ام و 

امروز هم می توانستم در استقالل بمانم. فوقش در اینجا 
می ماندم و با سختی کارم را می کردم ولی مردانه استعفا 
دادم و از وزیر ورزش هم تشکر می کنم که به من فرصت 
داد و ان شاءاهلل استعفای من را قبول خواهند کرد. به آن 
عده از دوستان هم که مرتب در حال تهمت زدن هستند 
می گویم که بین مرگ و زندگی فقط یک نفس است از خدا 

بترسید و خودتان را مدیون آدم ها نکنید.

 ترسی از بدهی ها ندارم
بدهی هــا از حد تصورم بســیار باالتر بــود به خصوص 
پرونده هایی که از فیفا به باشــگاه ارسال می شد اما همه 
می دانند که بهانه جو نیستم و ترسی از این گونه مشکالت 

نداشتم. 
این ها بدهی های باشگاه بود اما من هم فتح اهلل زاده هستم 
و اگر مریض نمی شــدم با خلیل زاده و منزوی مشکالت 
را حل می کردم. کمــا اینکه در دوســه روز اول برخی 
شــکایت ها را پیگیری کردم . آدمی نیستم که از بدهی 
فرار کنم اما پزشکی که ســال ها من را معاینه می کند و 
 زیرنظر او هستم اعالم کرده که فعالیت سنگین نداشته 

باشم. 

یک بانکدار همه کاره استقالل می شود

فتح اهلل زاده: مردانه استعفا دادم

هتل های رونالدو در اختیار بیماران کرونا
ورزش: نشریه »مارکا« اسپانیا خبر داد کریستیانو رونالدو، فوق ستاره یوونتوس در اقدامی 
خیرخواهانه برای مبارزه با ویروس کرونا تمام هتل هایش را در اختیار دولت پرتغال قرار داد. 
اسطوره فوتبال پرتغال اعالم کرد که تمام هتل هایش در کشور پرتغال را برای درمان بیماران 
کرونایی در اختیار دولت می گذارد تا محلی برای درمان این بیماران شود. او همچنین اعالم 

کرد که تمام دستمزد کارکنان این هتل در این زمان بحرانی را خودش پرداخت می کند.
رونالدو این روزها در خانه اش در کشور پرتغال در قرنطینه است. پس از اعالم مبتال شدن 

دنیله روگانی همبازی اش در یوونتوس به کرونا او در خانه اش قرنطینه شده است.

سادیو مانه، گزینه اول خرید رئال
ورزش: روزنامه انگلیسی میرر اعالم کرد: باشــگاه رئال مادرید، سادیو مانه؛ ستاره 
سنگالی لیورپول را به عنوان هدف اول خود در نقل و انتقاالت تابستانی در نظر گرفته 
و در تماس با مانه این موضوع را به اطالع او رسانده است. مانه در فصل جاری یکی 
از درخشان ترین ستاره های تیم یورگن کلوپ بوده و سال گذشته هم در قهرمانی 
قرمزها در لیگ قهرمانان نقش قابل توجهی بازی کرد. درخشش مانه در این دو فصل 
موجب شده زین  الدین زیدان، شیفته این مهاجم سنگالی شود. زیزو خواهان انتقال 

مانه به برنابئو است. 

فان دایک: قهرمانی لیگ برتر مثل لیگ قهرمانان است
ورزش: به نقل از ساکرنت، ویرجیل فان دایک؛ مدافع هلندی لیورپول درباره نزدیک بودن 
این تیم به قهرمانی در لیگ برتر انگلیس گفت: خیلی خوشحالم که توانستم با لیورپول 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجریه کنم و اکنون نیز در نزدیکی قهرمانی در لیگ برتر 
انگلیس هستیم. این برای من افتخار است همان گونه که توانستم بهترین بازیکن لیگ و 
بهترین بازیکن اروپا شوم. این افتخارات را فراموش نخواهم کرد چون می دانم با طی کردن 
چه مسیری به اینجا رسیدم. می دانم لیورپول سال ها قهرمانی در لیگ برتر انگلیس را تجربه 

نکرده است و این قهرمانی بسیار ماندگار خواهد بود. 

دزدی مسلحانه از خانه مدافع تاتنهام
ورزش: تاتنهام سه شنبه هفته گذشته در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان میهمان الیپزیش بود و در همان زمان، چهار مرد مسلح وارد خانه فرتونگن شدند.

سوفی دی فریس، همسر فرتونگن و دو فرزندشان در زمان حمله این افراد که به دنبال پول 
و اجناس قیمتی بودند، در خانه حضور داشتند. این اتفاق ساعت 8 غروب به وقت محلی رخ 

داد. دزدان به چاقو و قمه مسلح بودند و موجب وحشت همسر و فرزندان فرتونگن شدند.
یک فرد نزدیک به باشــگاه تاتنهام گفت: دزدان خانه را گشــتند و با برداشتن وسایل 

الکترونیکی، فرار کردند. پلیس صحنه جرم را بررسی کرده است.

ورزش: محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، در برنامه 
فرمول یک با اشاره به اینکه مشکالت اصلی تراکتور داخل 
تیم نیست، بلکه چیزهای دیگر است که کاری از دستمان 
برنمی آید تا اصالح کنیم اظهار داشت: مشکالت اساسی 
شامل نفوذ وزارت ورزش در فدراسیون است و تیم های 
خاص را مدیریت می کنند که ســهامدار این تیم ها نیز 
هستند. پرسپولیسی بودن وزیر ورزش شایعه است؟ خود 
آقای انصاری فرد از این تریبون اعالم کردند که ایشــان 
شبانه با هیئت مدیره جلسه گذاشته و تصمیم می گیرند و 
تقریباً سه چهار روز قبل، آقای انصاری فرد این موضوع را 
اعالم کرد. در تمامی موضوعات، این شکلی است. ان شاءهلل 
هر موقع بگذارند تراکتور قهرمان لیگ برتر می شود. دلیل 
باخت های ما چه چیزی است؟ شما فیلم ها را نگاه کنید، 
بنده نمی گویم در داوری ها اتفاق خــاص می افتد، ولی 
معتقدم که تعصب در داوری ها وجــود دارد، البته اگر از 

جای دیگر سفارش نشده باشد.
زنوزی ادامه داد: وزارت ورزش، صنایع و... هر کدام چند 
تیم دارند و شــائبه هایی هم در خصــوص نتایج بود که 
من معتقدم هیچ موقع تراکتور بیشــتر از سه امتیازی 
که در بازی رفت مقابل ماشین ســازی احتیاج داشت، 
نمی تواند احتیاج داشته باشد که تراکتور با تمام قدرتش 
به ماشین سازی دو بر صفر باخت. این در حالی است که 
تراکتور برای بازگشت به کورس قهرمانی، به آن سه امتیاز 
نیاز داشــت. من وجدانم راحت است و می خواهم وقتی 
سرم را روی بالش بگذارم، راحت بخوابم. مثل بعضی ها 
شب ها جلسه نمی گذارم تا یک سری کارها را انجام دهم.  

 پاسخ باشگاه پرسپولیس
اما باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیه ای به اظهارات مالک 
باشــگاه تراکتور واکنش نشــان داد. در این بیانیه آمده 
است:مطرح شدن مجدد برخی صحبت های تفرقه برانگیز 

و غیرمحترمانه در یک برنامه تلویزیونی اگرچه نشــانه 
روشنی بر ذهنیت خطرناک گوینده این جمالت است اما 

وظیفه ما نصیحت و دعوت به احترام است.
جناب آقای زنوزی مالک محترم تراکتور و ماشین سازی! 
چندی پیش در متنی که از شما منتشر شده بود در پاسخ 
به حرف های استاد حسین کالنی اسطوره بی بدیل فوتبال 
ایران و باشگاه پرسپولیس که از مشی و صحبت های شما 
با آن کالس خاص انتقاد کرده بود گفته بودید که از ایشان 
درس ادب و معرفت یاد گرفته اید اما در عمل، کودکانه با 
اســتفاده از نام پیروزی به دنبال شکستن دل هوادارانی 
بودید که در نهایت حضور آن هاست که به صندلی های 

فوتبال وجاهت می دهد.
امروز در مقابل رفتار تفرقه انگیز شما، ما خوشحالیم که 
کریم باقری اســطوره فوتبال آذربایجان را روی نیمکت 

خود داریم. 
و یک یادآوری دیگر... اگر به خاطر داشته باشید پرسپولیس 
بازی رفت خود را در تبریز به تراکتور واگذار کرد و حتی از 
سپاهان و شهر خودرو هم شکست خورد. در آن روزها در 
پرسپولیس کسی بهانه نیاورد. پذیرفتیم و سخت کار کردیم 
اما سوال اینجاست که چطور در آن روزها حرفی از مهندسی 

و به قول شما فساد سازمان یافته نبود؟
این فوتبال است آقای زنوزی! رشته ای که خوشبختانه کسی 
با حرف و وعده در آن قهرمان نشده. اگرچه شما در عرصه 
عمل انگار چاره ای جزتکرار اتهام های زشــتی که تنها در 
توجیه ناکامی به زبان می آید ندارید. نکاتی که کمیته اخالق 
و انضباطی در هر صورت باید پیگیر اثبات یا رد آن باشند و اگر 

عاری از حقیقت باشد، گوینده را وادار به عذرخواهی کنند.
کاش سعی کنید در فوتبال کمتر صحبت کنید و بیشتر 
ببینید و بیاموزید که شاید حق هواداران تیمتان بیش از 
اینی است که در دوره مالکیت شما برایشان رقم خورده 

است.

ورزش: کنفدراسیون روئینگ آسیا با تأیید فدراسیون جهانی 
رقابت های ارگو روئینگ قهرمانی قاره کهن که قرار بود اواخر 
اسفند در بحرین برگزار شود را لغو کرد. هنوز زمان جدید این 
مسابقات مشخص نشده و پس از تعیین زمان جدید رقابت ها 
ورزشکاران برای حضور در این مسابقه راهی بحرین می شوند. 
قرار است مسئوالن فدراسیون جهانی در جلسه ای با مسئوالن 
کمیته بین المللی المپیک درباره این موضوع رایزنی کرده و تا 15 

مارس )25 اسفند( تصمیم نهایی خود را اعالم کنند.

نامه فدراسیون
پیش از این با تأکید فدراسیون پزشکی ورزشی و وزارت ورزش 
و جوانان رقابت های انتخابی تیم ملی ارگو روئینگ ایران نیز لغو 
شد. رئیس فدراسیون قایقرانی پس از لغو مسابقات انتخابی 
المپیک در نامه به فدراسیون جهانی روئینگ خواستار این شد 

تصمیمی بگیرند که حق ورزشکاران ایرانی ضایع نشود.
علیرضا سهرابیان، رئیس فدراســیون قایقرانی در نامه هایی 
جداگانه از فدراســیون جهانی و کنفدراسیون روئینگ آسیا 
خواست ضمن مشخص شدن شرایط انتخابی المپیک توکیو، 
در جلسه 1۷ مارس حق ورزشکاران در مسیر این رویداد بزرگ 
ورزشی نادیده گرفته نشــود. فدراسیون جهانی تغییراتی در 
برنامه مسابقات انتخابی خود ایجاد کرده و قرار است مسابقات 
انتخابی المپیک آسیایی و آخرین رقابت های جهانی انتخابی 
المپیک همزمان )1۷ تا 19 می – 2۷ تا 30 اردیبهشــت( در 
سوئیس برگزار شود. پیش از این قرار بود مسابقات قاره آسیا 
اوایل اردیبهشت و مسابقات جهانی اوایل خرداد برگزار شود که 

مسئوالن جهانی این رقابت ها را همزمان اعالم کردند.
قرار است مسئوالن فدراسیون جهانی در جلسه ای با مسئوالن 
کمیته بین المللی المپیک درباره این موضوع رایزنی کرده و تا 15 

مارس )25 اسفند( تصمیم نهایی خود را اعالم کنند.

جلسه مهم سه شنبه
رئیس فدراسیون قایقرانی ایران ضمن قدردانی از مسئوالن 
بین المللی روئینگ برای اهمیت به ســالمت ورزشکاران، به 
تالش های شبانه روزی قایقرانان ایران و البته ورزشکاران آسیایی 
برای رسیدن به المپیک توکیو اشاره کرد و از فدراسیون جهانی 
و کنفدراسیون روئینگ آسیا خواست که با توجه به حق این 

ورزشکاران بهترین تصمیم برای مسابقات انتخابی المپیک 
گرفته شود و برنامه ریزی مناسبی در این راستا انجام بگیرد.

فدراسیون جهانی سه شنبه همین هفته جلسه ای با مسئوالن 
کمیته بین المللی المپیک دارد تا وضعیت مسابقات انتخابی را 
مشخص کند. سرمربی تیم ملی روئینگ در پی لغو رقابت های 
انتخابی المپیک 2020 هم گفت: فدراسیون جهانی سه  شنبه 
جلسه ای برای تعیین تکلیف رقابت های انتخابی دارد و باید 

تصمیمی منطقی بگیرد.

 خطر از دست دادن المپیک
افشین فرزام، سرمربی تیم ملی روئینگ درباره لغو رقابت های 
انتخابی المپیک 2020 اظهار کرد: بــا تصمیمی که اکنون 
فدراسیون جهانی گرفته همه ورزشکاران آسیایی ضرر می کنند. 
نه تنها ورزشکاران ایران که برای رقابت ها تالش کردند بلکه 
کشورهای آسیایی هم ضرر می کنند. حتی کشورهای اروپایی 
نیز برای مسابقات سوئیس برنامه داشتند و با لغو این رقابت ها، 

المپیک را از دست می دهند.
سرمربی تیم ملی روئینگ با اشاره به جلسه فدراسیون جهانی 
و کمیته بین المللی المپیک بیان کرد: امیدوارم که فدراسیون 
جهانی تصمیمی منطقی بگیرد. با این اتفاق ورزشکاران آسیا 

و اروپا ضرر می کنند و به نظرم روئینگ زیر سؤال خواهد رفت.

  فشار روانی باال
فرزام با بیان این مطلب که ورزشــکاران تمریناتشان را انجام 
می دهند گفت: ورزشکاران تمریناتشان را انجام می دهند اما 
بحث امروز این است که فشــار روانی زیادی روی آن هاست. 
وضعیتشان مشخص نیست و این موجب می شود از نظر روانی 
اذیت شوند. از طرفی چند ورزشکار آسیایی نیز در فضای مجازی 
به تصمیم فدراسیون جهانی اعتراض کرده اند که نشان می دهد 
آن ها هم تحت فشار هستند. وی همچنین تأکید کرد: از دست 
رفتن المپیک تنها به معنای عدم حضور در این رویداد نیست. 
اگر ورزشکاران مطمئن شوند که المپیک برایشان تمام می شود 
بدون انگیزه می شوند و از تمرین فاصله خواهند گرفت. این اتفاق 
سبب می شود ما برای اردوهای بازی های آسیایی 2022 هم 
دچار مشکل شویم. امیدوارم که مسئوالن فدراسیون جهانی 

تصمیمی مناسب بگیرند.

مالک تراکتور، وزارت و فدراسیون را متهم کرد
جنگ های مهندسی شده در تعطیالت لیگ

نامه رئیس فدراسیون قایقرانی برای دفاع از حق ایرانی ها

روئینگ سواران در شیب تند حذف

گزارش کوتاه

فوتبال های مهمی که کرونا از ما گرفت! 
ورزش: مقاومت فوتبال هم در مقابل شیوع ویروس بدقلق کرونا سرانجام 
در هم شکست و گســترش این ویروس در قاره اروپا، نفس رقابت های 
باشگاهی قاره سبز را هم گرفت. در ادامه مروری خواهیم داشت بر تمامی 
مسابقات حساس داخلی و خارجی که کرونا در این هفته مانع از برگزاری 

آن ها شد و میلیون ها هوادار فوتبال در ایران و جهان را پکر کرد.
لیگ برتر انگلیس: شنبه در هفته سی ام رقابت های لیگ انگلیس 
قرار بود تیم های برایتون و آرسنال به مصاف هم بروند. دیداری که حاال 
خبری از برگزاری آن نیست و به جای آن، میکل آرتتا سرمربی جوان 
آرسنال باید به دنبال درمان بیماری کرونا باشد. همچنین دیدار تیم های 
منچسترسیتی-برنلی، استون ویال-چلسی و تاتنهام-منچستریونایتد هم 

دیگر دیدارهای مهمی بودند که در لیگ برتر لغو شدند.
اللیگا: بارسا قرار بود این هفته روز شنبه در زمین تیم مایورکا به میدان 
برود و رئال مادرید هم که در جایگاه دوم جدول قرار داشت روز جمعه 

میزبان ایبار بود که هیچ کدام از این دیدارها برگزار نشدند.
بوندس لیگا: حساس ترین دیدار این هفته بوندس لیگا؛ دربی روهر بین 
تیم های دورتموند و شالکه بود. بازی تیم های یونیون برلین و بایرن مونیخ 

هم دیگر دیدار مهمی بود که در لیگ آلمان به تعویق افتاد.
سری آ: در بین کشورهای اروپایی ایتالیا فعالً بیش از همه با کرونا درگیر 
اســت بولونیا-یوونتوس، لچه-میالن، آتاالنتا-التزیو و اینتر-ساسولو 

دیدار های مهم فوتبال ایتالیا بودند که برگزار نمی شوند.
لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا:  قرار بود سه شنبه و چهارشنبه این 
هفته چهار دیدار مهم و سرنوشت ساز در دور برگشت مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شود. با این وضع، تکلیف هشت تیم 
صعودکننده به مرحله بعدی لیگ قهرمانان فعالً معلوم نیست و مشخص 
نیست این مسابقات در چه زمانی دوباره از سر گرفته خواهد شد. لیگ اروپا 
هم در آتش کرونا سوخت و در شرایطی که پنجشنبه گذشته چند بازی از 
این رقابت ها برگزار و تعدادی لغو شد، حاال دور برگشت مرحله یک هشتم 

نهایی این رقابت ها به طور کامل کنسل شده است.

ورزش: بدقولی باشگاه پرســپولیس برای پرداخت حق 
انتقال گل محمدی از شهر خودرو سبب شده تا مسئوالن 
باشگاه مشهدی خواستار پیگیری بند جریمه انتقال این 
مربی شــوند. یحیی گل محمدی در نیم فصل دوم بعد از 
جدایی کالدرون از باشــگاه شــهر خودرو به پرسپولیس 
منتقل شد و قرار بود مسئوالن باشــگاه پرسپولیس رقم 
انتقال این مربی را چند روز پیش به باشــگاه مشــهدی 

پرداخت کنند، اما این اتفاق رخ نداد. 

 خسارت یک و نیم میلیاردی
فرهاد حمیداوی با اشاره به این موضوع گفت: در قراردادی 
که با باشــگاه پرســپولیس امضا کردیم، مبلغ یک و نیم 
میلیارد تومان بابت عدم پرداخت حــق انتقال در تاریخ 
مقرر ذکر شده و با توجه به اینکه قرار بود پرسپولیسی ها 
این رقم را مدتی پیش به مــا پرداخت کنند این اتفاق رخ 
نداده، بنابراین باشگاه پرسپولیس باید خسارت یک و نیم 
میلیاردی را عالوه بر رقم صدور رضایت نامه، به باشــگاه 

شهرخودرو پرداخت کند.
وی تأکید کرد: در این قــرارداد همچنین در ازای هر روز 
تأخیر یک میلیون تومان جریمه درنظر گرفته شــده که 

روی این موضوع هم اقدام خواهیم کرد.

 بدقولی سرخ ها
وی افزود: آقایان رســول پناه و نبی روز پنجشــنبه با من 
تماس گرفتند و تا روز شــنبه از من فرصت خواستند که 

پول رضایت نامه را پرداخت کنند، اما  هیچ اتفاقی رخ نداده 
است، بنابراین طبق صحبتی که انجام داده بودم، چک را 
به آقای دکتر بختیاری معاونت حقوقی باشگاه ارائه کردم 
تا او اقدام های الزم را انجام دهد و باید اشاره کنم که دیگر 

موضوع از دست من هم خارج است. 

 ردپای فیفا
مالک باشگاه شهر خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا در 
این زمینه شکایتی به فدراسیون یا فیفا صورت می گیرد، 
گفت: طی قراردادی که با باشگاه پرسپولیس امضا کردیم، 
می توانیم تمام حساب های این باشگاه را ببندیم، حتی اگر 
آن ها با فیفا هم مراوده داشته باشند، دچار مشکل می شوند 
چون ابتدا باید با ما تسویه حســاب کننــد. در این زمینه 
تمهیدات دیگری هم داشته ایم که از طریق وکیل باشگاه 

آن ها را پیگیری خواهیم کرد. 

 گاو صندوق خالی شهرخودرو
وی خاطرنشــان کرد: من به آقای نبی در عالم همکاری 
گفتم که راضی به دریافت ضرر و زیان نیســتیم و مربی 
تیممان را دراختیار شــما گذاشــتیم و قول گرفتیم که 
طلبمان پرداخت شــود، اما این اتفاق رخ نداده و در شب 
عید برای پرداخت پول بازیکنان دچار مشــکل هستیم و 
کسی هم پاسخگوی ما نیست. فقط امیدوارم روزی نرسد 
که مسئوالن باشگاه پرسپولیس بگویند که از این موضوع 

بگذرم؛ چون من همه تأکیدها را انجام داده بودم.

بلیچر ریپورت/مترجم: امیرمحمد سلطانپور: اینکه تعطیلی 
مسابقات لیگ حرفه ای بسکتبال آمریکا )NBA( به خاطر شیوع 
ویروس کرونا در این کشور چه ضررهای فیزیکی به جامعه بسکتبال 
خواهد زد هنوز مشخص نیست و این قضیه در مورد ضررهای هنگفت 
مالی نیز صدق می کند. اما آن چیزی که قطعی است این است که 
ضررهای اقتصادی که چنین تعطیلی دارد تأثیرگذاری بسیار طوالنی تر 
از صدمات فیزیکی خواهد داشــت. این ضررها از فوق ســتاره های 
این رشــته با حقوق های نجومی تا فردی که در باجه بلیت فروشی 
کار می کند یا کارگری که مسئول تمیز کردن زمین است را شامل 
می شود. با اینکه ستاره ها وضعیت مالی بسیار امن تری نسبت به خیلی 
از کارکنان پیرامون NBA دارند، اما بازیکنان شاغل در لیگ حرفه ای 
با ادامه این وضعیت شاهد خواهند بود که دیگر چکی دریافت نکنند و یا 
حتی مجبور باشند حقوق هایی که تاکنون گرفته اند را نیز پس بدهند!

پول هایمان را پس بده!
در سال 2016 توافق نامه ای هفت ساله میان لیگ و اتحادیه بازیکنان 
بسکتبال به امضا رســید که این اجازه را به لیگ می داد که حقوق 
بازیکنان را به میزان 1/08 درصد برای هر بازی لغو شده کاهش دهد. 
به عنوان مثال اگر بازی میان لس آنجلس لیکرز و هیوستون راِکتس 
که قرار بود پنجشنبه شب گذشته برگزار شود لغو گردد و دیگر در این 
فصل برگزار نشود، لبران جیمز باید فقط برای همین بازی، مبلغ 404 
هزار و 286 دالر از قرارداد 154 میلیون دالری و چهار ساله ای که فصل 

گذشته به امضا رساند را برگرداند.
با اینکه لبران با هر بازی لغو شده پول زیادی را از دست می دهد اما او 
منابع درآمدی زیاد دیگری دارد که می تواند هیچ مشکلی برایش به 
وجود نیاورد. از طرف دیگر ما بازیکنان دیگری را می بینیم که شرایط 
متفاوتی دارند. به عنوان مثال بازیکن 25 ساله گولدن استیت ووریرز 
یعنی مایکل مولدر که قرارداد خودش را فقط برای 18 بازی پایانی 
فصل 2019/20 با این باشگاه بسته مســلماً اکنون از لحاظ روحی 
شرایط خوبی ندارد! معموالً برای بازیکنی که پیش از این سابقه بازی 

در NBA را نداشته او حدوداً 9 هزار و ۷00 دالر برای هر بازی حقوق 
می گیرد. این رقم برای بازیکنی که از G League آمده که میانگین 
حقوق ۷ هزار دالر در ماه است پیشرفت چشمگیری است؛ اما با این 
شــرایط مولدر باید قید چنین حقوقی برای هر بازی را بزند. اکنون 
تمامی بازیکنان NBA به این چیزها فکر می کنند و این را نیز مدنظر 
دارند که اگر حتی مسابقات دوباره پیگیری شود ممکن است حقوق 
خود را به شــکلی کامل دریافت نکنند. به عنوان مثال در قراردادی 

دیگر، 10 درصد از حقوق بازیکنان امانت نزد نهاد مالی CBO باقی 
می ماند که در آن ذکر شده که اگر حقوق و درآمدهای یک بازیکن 
بیشتر از میانگین درآمد یک باشگاه بود، مالک باشگاه می تواند این 
10درصد را برای خود بردارد. چنین قراردادی برای بخشی از مالکان 
بیشتر از دیگری سود دارد. تفاوت باشگاه های بزرگ و پردرآمد و با 
دیگر باشگاه ها دقیقاً مانند تفاوت جیمز و مولدر است یعنی حقوق 
کمتر به بازیکن موجب برگشت 10 درصد ناچیزی است. باشگاه های 

کوچک تر همیشه این نکته را یادآوری می کردند که تالش آن ها برای 
پایین نگه داشتن حقوق ها به علت عدم پرداخت مالیات به خاطر مازاد 
پرداختی حقوق است؛ اما اکنون باشگاه های بزرگ این شانس را دارند 
که به خاطر جریمه ها از حد معمول خارج نشده و مالیات ندهند بلکه 

پول خوبی نیز از ستاره ها برگردانند.

کارگرانی که مشغول کار نیستند
اما مسلماً بزرگ ترین ضربه را در چند هفته یا شاید چند ماه آینده نه 
ستارگان بلکه کارکنانی در حوزه بسکتبال خواهند خورد که از لحاظ 
مالی بنیه ای بسیار ضعیف تر دارند. مسئوالن گیت و پارکینگ سالن ها، 
انتظامات، کارگران و نیروهای خدماتی مختلف از این دسته اند که 
تعدادشان برای هر باشگاه بین هزار تا 2هزار نفر است. معموالً آن ها 
حداقل میزان حقوق قانون کار را به صورت ساعتی دریافت می کنند. 
مثاًل شرکت خدماتی آرامارک که مرکز آن در شهر فیالدلفیاست 
و نیروهای خدماتی و کارگری و همین طور ســرویس غذا را برای 
مکان های تفریحی در 19 کشور جهان و 9 سالن بسکتبال در سراسر 
آمریکا زیر پوشش دارد، پس از شیوع ویروس کرونا دچار مشکل فراوان 
شده و مسلماً بسیاری از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد. این ها تازه 
ضررهایی است که نیروهای خدماتی باشگاه ها به صورت مستقیم 
دریافت می کنند وگرنه نباید فراموش کرد که رستوران ها، پارکینگ ها 
و مراکز اقامتی بسیاری در نزدیکی سالن های بسکتبال NBA ساخته 
شده که درآمد خود را به خاطر حضور تماشاگران در مسابقات بدست 
می آورند و با تعطیلی مسابقات مســلماً همه آن ها تحت تأثیر قرار 
خواهند گرفت. بسیاری از قراردادهایی که با کارکنان باشگاه ها بسته 
شده بر اساس کمیسیون فروش بلیت است و اگر مسابقه ای نباشد 

بلیتی فروخته نخواهد شد و آن ها نیز حقوقی نخواهند داشت.
شیوع ویروس کرونا این مشکالت را برای ورزش بسکتبال خواهد 
داشت و با اینکه مالکان ثروتمند باشگاه ها و شاید ستاره ها کمترین ضرر 
را داشته باشند اما بسیاری از افراد عادی که در کنار این ورزش خرج 
خود را درمی آوردند اکنون زندگی خود را در خطر فروپاشی می بینند.

حساب توییتر باشگاه ساوتهمپتون که حسابی حوصله اش 
از تعطیلی مسابقات لیگ برتر انگلیس سر رفته، به ابتکار 
بامزه ای دست زده است. توییتر این باشگاه با اکانت های 
دیگر باشگاه های لیگ برتر دوزبازی مجازی ترتیب داده 
که به عنوان مثال مســابقه آن ها با اکانت منچسترسیتی 

بسیار جذاب شد!

فوق ســتاره فوتبال جهان نیــز به اتفاق های اخیــر در خصوص 
گسترش شیوع کرونا در جهان واکنش نشان داد. لیونل مسی در 
پستی اینستاگرامی می گوید: اوضاع کنونی جهان پیچیده شده و 
همگان نگران سالمت خود و نزدیکانشان هستند. او از کسانی که 
در مبارزه با این بیماری در خط مقدم هستند تشکر کرده و به مردم 

توصیه می کند مانند او و کودکانش در خانه بمانند.

لیونل مسیساوتهمپتون

ســتاره ملی پوش باشگاه زنیت ســنت پترزبورگ روسیه 
پس از درخشش در بازی این هفته، از اتفاق خوب دیگری 
که برایش افتــاد، خبر داد. ســردار آزمون در اســتوری 
اینستاگرامی خود عکســی از اسبش سریک منتشر کرده 
که نخستین کره خود را به دنیا آورده است. سردار می گوید 

شنبه بهترین روز زندگی اش بوده است.

حساب رسمی اینستاگرامی لیگ برتر باشگاه های انگلستان در 
این روزهایی که مسابقات به خاطر شیوع ویروس کرونا متوقف 
شده است، به انتخاب بهترین عکس های فصل تا به این جای کار 
پرداخته است. لیگ برتر در پست خود چندین عکس منتخب را 
اعالم کرده که نخستین آن صحنه گل قیچی برگردان علیرضا 

جهانبخش به تیم چلسی است.

لیگ برتر انگلیسسردار آزمون 

حمیداوی با تهدید پرسپولیسی ها تأکید کرد 

گاو صندوق خالی شهرخودرو

ضد  حمله

محرومیت هواداران دو تیم از تماشای دیدار رودررو
پرسپولیس و تراکتور نقره داغ شدند

ورزش: کمیتــه انضباطی فدراســیون فوتبــال، تماشــاگران دیدار 
پرسپولیس و تراکتور را از تماشــای یکی از دیدارهای دو تیم به عنوان 
میزبان محروم کرد. این کمیته همچنین رای به برائت اشکان دژاگه دارد 
اما محمدرضا خانزاده، بازیکن تیم تراکتور به پرداخت 100 میلیون ریال 
جریمه نقدی، ساکت الهامی به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی 
و شجاع خلیل زاده بازیکن تیم پرسپولیس  به 100 میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم شدند.

قلعه نویی: 
سپاهان راه پنج ساله را در ۱.۵ سال طی کرد

ورزش: سرمربی تیم فوتبال ســپاهان گفت: یک روند روبه رشد پنج 
ساله را در یک سال و نیم طی کردیم و در حال حاضر در سه جام مدعی 
هستیم. امیر قلعه نویی در پاسخ به این سؤال که آیا با وجود فاصله 10 
امتیازی ســپاهان با صدر جدول امیدی به قهرمانــی تیمش دارد؟ به 
تسنیم اظهار داشت: 1.5 ســال پیش که مسئولیت سپاهان را برعهده 
گرفتم، تیم چهار پنج ســال بود که شرایط خوبی نداشت و یک پروسه 
زمانی سه چهارشنبه ســاله با یک بودجه خیلی خوب نیاز داشت تا به 

شرایط آرمانی برسد.  

جاوید کاندیدای برترین فوتسالیست جهان شد
ورزش: مهدی جاوید، ملی پوش فوتسال کشورمان و بازیکن تیم مس 
سونگون در میان برترین بازیکنان فوتســال جهان قرار گرفت. سایت 
جهانی فوتسال پلنت، اسامی نامزدهای برترین بازیکن فوتسال جهان 
در ســال 2019 را اعالم کرد که مهدی جاوید نیز یکی از این بازیکنان 
است.جاوید فصل گذشته در گیتی پســند به میدان می رفت و امسال 
به مس سونگون پیوست. او به همراه مس به فینال مسابقات قهرمانی 
باشگاه های آسیا راه یافت و در رقابت های بین قاره ای بازی کرد. آدولفو 
فرناندس از اسپانیا، آرتوم سرگوویچ از روسیه، هنریکو داکونها الگارت 
از برزیل، کارلوس واگنر گوالرته از برزیل، لئاندرو لینو دوس سانتوس از 
برزیل، آلکس رودریگو داسیلوا از ایتالیا، دامیان استاسونه از آرژانتین، 
تاینان داسیلوا از قزاقســتان و توموکی یوشیکاوا از ژاپن، رقبای جاوید 

برای کسب عنوان بهترین بازیکن جهان محسوب می شوند.

کمک بزرگ آزمون به ثبت رکورد جدید زنیت
ورزش: سردار آزمون با ثبت نخستین هت تریک خود در تاریخ حضورش 
در لیگ برتر روسیه در بازی شنبه شب زنیت سن پترزبورگ برابر تیم 
اورال نمره فنی عالی را به خود اختصــاص داد. خبرگزاری چمپیونات 
روسیه با مشارکت کاربرانش نمره فنی عالی 9 را برای سردار آزمون در 
نظر گرفت. این نخســتین نمره عالی مهاجم تیم زنیت در فصل جاری 
لیگ برتر روسیه اســت.تیم زنیت در بازی برابر اورال با نتیجه ۷ بریک 
پیروز شد و سردار آزمون سه گل به ثمر رساند. از سوی دیگر سرمربی 
44 ساله تیم زنیت سن پترزبورگ همزمان با نخستین هت تریک سردار 
آزمون به رکورد جدیــدی در دوران مربیگری اش دســت یافت. این 
بزرگترین پیروزی برای سرگئی ســماک در قامت سرمربی بود و او را 
از این حیث رکورددار کرد. پیش از این زنیت با نتایج 5 بر یک در لیگ 

برتر روسیه تیم های روبین کازان، آنژی و روستوف را مغلوب کرده بود.

شاگرد قلعه نویی زیر نظر برانکو
ورزش: محسن الغسانی مهاجم 22 ساله عمانی سپاهان با وجود برقرار 
بودن تمرینات سپاهان از جمع شاگردان قلعه نویی موقتا جدا شد تا در 
اردوی تیم ملی کشور خود شرکت کند.تیم ملی عمان قرار بود یک بازی 
دوستانه با نیوزلند انجام بدهد. اگرچه این دیدار با توجه به شیوع کرونا 

لغو شد اما با نظر برانکو اردوی این تیم در شهر مسقط برقرار است.

رأفت:
 استقاللی ها می گفتند به پرسپولیس رحم کردیم

ورزش: پایان رأفت مهاجم سابق سرخپوشان تهرانی که یکی از گلزنان 
مطرح این تیم به شمار می رفت درباره شــائبه های مهندسی نتایج به 
سود پرســپولیس گفت: یک نفر این صحبت را مطرح کرد و بعد آن ها 
که در فوتبال هستند به موضوع دامن زدند. نباید زحمت یک مجموعه 
قدرتمند را زیر سؤال ببریم. مهاجم سابق پرسپولیس مثالی از گذشته 
زد و گفت: زمان ما در آن دربی که 9 نفره شدیم و 65 دقیقه با این شرایط 
بازی کردیم هم یادم هســت حرف هایی مطرح شد. ما خیلی زحمت 
کشیدیم و دویدیم و در نهایت هم گل نخوردیم و بازی بدون گل مساوی 
شد. آن زمان هم استقاللی ها گفتند به ما گفته اند به پرسپولیس گل 
نزنید و رحم کنید. چه کسی به آن ها گفته بود گل نزنید؟ آیا یک مهاجم 

می تواند در دو قدمی توپ را گل نکند؟

قایدی: برنامه ای برای جدایی از استقالل ندارم
ورزش: عکسی از مهدی قایدی در فضای مجازی منتشر شده که او را 
در حال یادگیری زبان انگلیسی نشان می دهد. با انتشار این عکس این 
گونه برداشت شد که این بازیکن درصدد جدایی از جمع آبی ها و ملحق 

شدن به یک تیم خارجی است.
مهدی قایدی می گوید: فعالً هیچ برنامه ای برای جدایی از استقالل ندارم. 
اگر در آینده هم پیشنهادی برای من بیاید جدایی ام باید با نظر باشگاه 
باشد و تا زمانی که باشگاه صالح بداند در استقالل بازی خواهم کرد و 
به طور حتم جدایی ام از تیم با نظر مشترک باشگاه خواهد بود. دو هفته 

است که یادگیری زبان را شروع کرده ام. 

کنعانی زادگان: پرسپولیس لیورپول آسیاست
میزان:مدافع سر پوشــان تهران گفت: خودمان را با لیورپول انگلیس 

مقایسه نمی کنیم اما پرسپولیس لیورپول آسیاست. 
محمدحسین کنعانی زادگان گفت: تیم ما آن قدر خوب تمرین می کند و 
از همه مهم تر بسیار خوب ریکاوری می کند که این مسئله موجب می شود 
ما با تمام تیم ها متفاوت باشیم. پرسپولیس در نیم فصل اول هم با اختالف 
قهرمان شد و در نیم فصل دوم هم از تمام رقبای قهرمانی امتیاز گرفتیم.

تعطیلی تمرینات استقالل تا اطالع ثانوی
ورزش: تمرینات تیم فوتبال اســتقالل به دلیل شیوع ویروس کرونا تا 
اطالع ثانوی تعطیل شد. به نقل از باشــگاه استقالل، با اعالم کادرفنی 
تیم فوتبال اســتقالل تمرینات این تیم تا اطالع ثانوی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا تعطیل خواهد بود. پیش از این قرار بود تمرینات استقالل 
از 26 اسفند آغاز شود. طبق اعالم ســتاد مبارزه با بیماری کرونا، تمام 
فعالیت های ورزشــی از جمله لیگ برتر فوتبال تا پایان فروردین 99 

تعطیل خواهد بود.

منهای فوتبال

کمیته بین المللی المپیک تعطیل شد
ورزش:کمیته بین المللی المپیک )IOC( به کارمندانش گفت: به 

خاطر شیوع ویروس کرونا کارهای خود را از منزل پیگیری کنند.
IOC اعالم کرد که بیش از 500 کارمند دفتر مرکزی المپیک، از فردا 
تا اطالع ثانوی به استثنای برخی کارکردهای اساسی، در خانه کار 
خواهند کرد. شیوع ویروس کرونا همچنین سبب شد تا IOC موزه 

المپیک را به مدت دو هفته تعطیل کند.

مبارزه استعداد درخشان کشتی فرنگی با سرطان 
ورزش: بر اساس اعالم فدراسیون کشــتی محمدرضا آقانیا، دارنده 
مدال نقره کشــتی فرنگی نوجوانــان جهان، مــدال برنز المپیک 
جوانان و مدال نقره نوجوانان آسیا به دلیل ابتال به بیماری سرطان 
در بیمارستان بستری شد. این پســر جوان که یکی از استعدادهای 
درخشان کشتی فرنگی به شــمار می رفت و باید امیدوار بود پس از 
بهبودی بتواند به راهش ادامه دهد، این روزها به دلیل ابتال به سرطان 
پروستات در بیمارستان کسری بستری شده و باید تا چند ماه شیمی 

درمانی را پشت سر بگذارد.

تفتیان در راه بازگشت
ورزش: حسن تفتیان که مدتی اســت کمپ تمرینی خود را برای 
آماده ســازی بهتر جهت حضور در المپیــک 2020 در پاریس برپا 
کرده، این روزها به دنبال بلیت برای بازگشت به تهران است. به دلیل 
محدودیت های پروازی بازگشت تفتیان با کمی تأخیر مواجه شده، اما 
به نظر می رسد او بتواند در روزهای آینده خودش را به تهران برساند. 
مشخص نبودن برنامه المپیک و همچنین بالتکلیفی تمامی مسابقات 
ورزشی در سراسر جهان برنامه های سریع ترین مرد ایران را هم مثل 

بقیه ورزشکاران المپیکی تحت تأثیر قرار داده است.
از ســوی دیگر احســان حدادی، پرتابگر المپیکی ایران با حمایت 
فدراسیون 28 اسفندماه راهی آمریکا می شود تا مرحله جدید اردوی 

خود را زیر نظر مک ویلکینز، مربی آمریکایی برپا کند.

دبیر: از زیر تشک موش و گربه بیرون کشیدیم!
ورزش: دبیر، رئیس فدراســیون کشــتی در خصوص تجهیز خانه 
کشتی گفت: روز اولی که در فدراسیون کشــتی معارفه شدم، سر 
تمرین تیم های نوجوانان و جوانان رفتم. وقتی وضعیت خوابگاه ها را 
دیدم، از کشتی گیران عذرخواهی کردم. به آن ها همان روز گفتم قول 
می دهم اردوی بعدی وضع خوابگاه ها این طور نباشد. شاید باورتان 
نشود، اما زیر جایگاهی که برای تشک ها زده بودند، گربه و موش مرده 
بیرون کشیدیم. باید وضع اتاق بچه ها را می دیدید. یک ماهه سعی 
کردیم خانه کشتی شماره دو که حاال نامش شهید صدرزاده است را 
با شرایط بهتری آماده برگزاری اردوها کنیم. خدا کمک کرد و بدون 
یک ریال بودجه دولتی با هزینه بیش از 1۷ میلیاردی خانه کشتی 
شهید ابراهیم  هادی را بازســازی کردیم که حاال به جرئت می توانم 

بگویم بهترین خانه کشتی در دنیاست.

اهدای مدال طالی ملی پوش والیبال نشسته 
به پرستاران

ورزش: هیئــت ورزش های جانبازان و معلولین اســتان مرکزی از 
اهدای مدال طالی حسن محمدی به پرســتاران بیمارستان امام 
خمینی)ره( این استان خبر داد. این ملی پوش والیبال نشسته، مدال 
طالی مسابقات جهانی برزیل و تندیس مبارک آستان قدس رضوی را 
به پرستاران بیمارستان امام خمینی)ره( محالت اهدا کرد. این اقدام 
در راستای تجلیل از زحمات پرستاران در راستای مقابله با کرونا و 

بیماران مبتال به این ویروس انجام شد.

فدراسیون ورزش های رزمی تغییر نام داد
ورزش: بنا به درخواست مسئوالن این فدراسیون و موافقت مسئوالن 
وزارت ورزش و جوانان در ابالغ رسمی از سوی این وزارتخانه از این پس 
فدراسیون ورزش های رزمی با نام فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی 

در عرصه های داخل و بین الملل فعالیت خواهد کرد.

محمدیان: روی پتو کشتی گرفتم! 
ورزش: مدعی وزن 9۷کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد گفت: از روز اولی 
که دوباره اســتارت زدم، همه فکر و برنامه ام روی سال 1399 بود و 
اکنون نیز انگیزه ام تغییر نکرده است. محمدحسین محمدیان با اشاره 
به اینکه تمریناتش را در خانه پیگیری می کند، اظهار کرد: باشگاه ها 
تعطیل شــده اند و وضعیت هم به  گونه ای نیست که خیلی بشود از 
منزل خارج شد. خوشبختانه من در خانه هم حریف تمرینی دارم. 
تشک کشتی ندارم اما چند روز پیش چند پتو روی زمین انداختم و با 
پدرم و برادرم مرور فن کردیم. در خانه می دوم و طناب می زنم. برادرم 

۷5 ــ ۷4 کیلو است و می شود با هم تمرین کشتی کنیم.

کیهانی: تابع نظر وزیر درباره انتخابات 
فدراسیون دوومیدانی هستم

ورزش:نامزد انتخابات فدراســیون دوومیدانی تأکید کرد که تابع 
نظر وزیر ورزش و جوانان و رئیــس کمیته المپیک در انتخابات این 
فدراسیون است. مجید کیهانی در گفت وگو با تسنیم، اظهار کرد: از 
روز اول ایمان داشتم و گفتم که هم مسعود سلطانی فر؛ وزیر ورزش 
و جوانان و هم رضا صالحی امیری؛ رئیس کمیته ملی المپیک هیچ 
جهت و سوگیری  در انتخابات فدراسیون دوومیدانی نداشتند. آنچه 
در روز مجمع اتفاق افتاد، این بود که از برخی مفاد آیین نامه عدول 
شد و برخی مفاد رعایت نشــد و در واقع منجر به اعتراض به شیوه و 

شکل برگزاری انتخابات شد.
وی افزود: من به عنوان نامزد انتخابات ایرادها را گفتم و به اطالع همه 
نیز رساندم. در نهایت به عنوان عضو کوچکی از خانواده دوومیدانی 

تابع نظر وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک هستم.

پاکدل: از کنفدراسیون هندبال آسیا برای 
معرفی نمایندگان مهلت گرفتیم

ورزش: رئیس فدراسیون هندبال ایران اعالم کرد، این فدراسیون برای معرفی 
نمایندگان ایران در جام باشگاه های آسیا از کنفدراسیون آسیا مهلت گرفته 
است. علیرضا پاکدل درباره برگزاری لیگ برتر هندبال گفت: به باشگاه ها نامه 
زدیم و اعالم کردیم از دهه سوم فروردین لیگ را ادامه می دهیم، اما با بخشنامه 
وزارت ورزش مبنی بر ممنوعیت برگزاری مسابقات لیگ تا پایان فروردین، 

این موضوع منتفی شد و باید ببینیم چه می شود.

ویروس مرگبار چگونه NBA را در خطر فروپاشی اقتصادی قرار می دهد؟

کرونا، حرفه ای تر از لبران جیمز! 
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ادب و هنر

آتش و اسطوره حیات دوباره 
در فالت ایران، آیین های کشــاورزی، بستر شکل گیری بسیاری از باورهاست. 
پدران و مادران باســتانی ما هر سال، پنهان شدن دانه در زیر خاک و رویش 
دوباره آن را به کمک باران می دیده اند و بر همین اساس، جهان هستی را تفسیر 

می کرده  اند؛ تفسیری که هنوز هم در پس زمینه باورهای ایرانی وجود دارد. 
کدام دانه فرورفت در زمین که نَُرست

چرا به دانه انسانت این گمان باشد)موالنا جالل الدین بلخی(
اساساً حیات گیاهی در به خاک سپردن و پنهان گشتن دانه در زیر  زمین است. 
دانه تا نیست نشود، تولدی دیگر و رستاخیزی دوباره نمی یابد. این تجربه عینی 
اقوام کهن، نمی تواند بر دیدگاه و جهان بینی آن ها تأثیر نگذاشــته باشد. باور 
اساطیری »ایزد شهیدشونده«، دقیقاً از همین منظر شکل گرفته است؛ ایزدی 
که هر سال با قطع باران و فرارسیدن گرما و خشکی زمین، می میرد و با رویش 
دوباره زمین در بهار، حیات می یابد و انسان وظیفه دارد، در عزای این ایزد بگرید 

تا زمینه حیات دوباره او و موجبات برکت در زندگی خودش را فراهم آورد. 
در این باور، باران خواهی و جلب توجه ایزد برای بارش بیشتر باران هم جلوه ای 
آیینی داشته و »گریه مقدس« نیز از همین منظر شکل گرفته است؛ پدران و 
مادران ما در جلب توجه ایزدان، اشک می ریخته اند، تا اشک های ایزدان در قالب 

باران، بیشتر شود و زمین را بارآورتر کند. 
در این میان، این مرگ یا شــهادت، عزاداری های عظیمی را هم هر ســاله در 
پی داشته است که البته در روزگاران متأخر در اشکالی دیگر، نمود پیدا کرده 
و بازتولید شده است... . ایزد شهیدشونده در ادامه با تطور اسطوره ها و آیین ها، 
جای خود را به قهرمان شهیدشونده می دهد. قهرمانی که می میرد تا مرگش 
موجبات گشایش و برکت را فراهم آورد.»سیاوشان« یا آیین های سوگ سیاوش 

در ایران کهن، حاصل همین تحول است. 
داستان سیاوش در واقع بازتابی از باور به ایزدی است که در اعصار کهن تقدس 
داشته است؛ اعصاری که ایرانیان به ایزدانی باور داشته اند که از منظر مرگ و حیات 
گیاهی شناخته می شده اند؛ مرگ و حیاتی که هر سال، نو به نو، تکرار می شود. 
سیاوش مظلومانه کشته می شود و فرزندش کیخسرو که انعکاس حیات دوباره 
اوست، ایران زمین را از دست افراسیاب تورانی که نماد خشکسالی است، نجات 
می دهد و سبزی و خرمی و برکت را به ارمغان می آورد. از این روست که  کیخسرو 

در مهرگان، تاج گذاری می کند که آغاز سال نو کشاورزی است:
گزیدش یکی روز فرخنده تر
که تا برنهد تاج شاهی به سر
چنان چون فریدون فرخ نژاد

برین مهرگان، تاج بر سر نهاد...)شاهنامه فردوسی(
در ایــران کهن اما پس از عزاداری هــای آیینی در مرگ ایزد گیاهی، نوبت به 

جشن های آیینی و حیات دوباره او می رسیده که همین نوروز باشد. 
افزون بر این ها، اسطوره سیاوش، ارتباط ویژه ای با جهان گیاهی دارد؛ چنان که 
از خونش گیاه »پرسیاوشان« می روید. در باور ایرانیان الله هم گیاهی است که 

با خون سیاوش مظلوم در ارتباط است. 
اساساً این باور که از خون مظلومان، گیاهی همچون الله بروید، بازتاب همان 
اندیشــه کهن ایزدان گیاهی و مرگ و زندگی نوشونده آن هاست که در اعصار 

متاخر، به اشکال گوناگون در باور ما مردم، جلوه گر شده است.
در هر دشتی که الله زاری بوده است
از سرخی خون شهریاری بوده است

این شاخ بنفشه کز زمین می روید
خالی است که بر رخ نگاری بوده است)خیام نیشابوری(

اما جلوه ای دیگری از اسطوره سیاوش نیز به روزگاران معاصر رسیده است. 
ســیاوش یا سیاوخش یا به روایت کتاب کهن اوستا »سیاو اَرَشن«، یعنی مرد 
ســیاه.)جالب آنکه اسب سیاوش هم شــبرنگ، نام دارد( اما چرا باید سیاوش 
را مرد ســیاه نامید؟ زیرا او یک بار قدم به جهان مردگان گذاشــت. اساساً در 
اندیشــه ایرانیان، سیاهی و تاریکی جلوه مرگ و نور و روشنایی و آتش، جلوه 
زندگی است؛ چنانکه پدران و مادران ما بر خاک تازه درگذشتگان چراغ)آتش( 
روشــن می کرده اند تا به او جلوه ای از زندگی ببخشند؛ سنتی که هنوز هم در 
روستاهای خراسان زمین، تداوم دارد...  . سیاوش برای دفاع از پاکدامنی  و اثبات 
راستگویی اش، می پذیرد تا از میان خرمن آتش افروخته گذر کند. او با این کار 
به جهان مردگان راه می یابد اما می تواند از آن جهان به حیات دوباره برگردد. 

سیاوش از میان آتش ها عبور می کند و سالمت می یابد... .
همین اسطوره کهن، بعدها در قالب شخصیتی بازتولید می شود که سر و صورتی 
ســیاه دارد. این مرد سیاه اما لباس سرخ می پوشــد و درست پیش از نوروز، 
پیدایش می شود؛ گویی سیاوشی اســت که آمده تا زندگی دوباره در نوروز را 
پیغام بیاورد؛ پیغامی که با شادی و پایکوبی فراوان همراه است؛ البته با افروختن 
آتش، که همراه همیشگی سیاوش است؛ نیز با پریدن از روی آتش که اشاره ای 
به مرگ و زندگی دوباره این اسطوره کهن است. حاجی فیروز)که احتماالً نامش 
برگرفته از شخصیتی تاریخی اســت( نماد حیات دوباره اسطوره ای است که 
سبزی و خرمی را به ایران زمین می آورد؛ حیاتی مداوم که هر سال در آغاز بهار، 
در نوروز، نو می شود و هم از این منظر است که ما بر سفره های نوروزی، سبزه 

می گذاریم تا نشانه ای از حیات دوباره باشد. 

 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان وحید خضاب 
یکــی از محققــان و مترجمان جــوان و فعال 
کشورمان در حوزه مسائل امنیتی و تاریخی است. 
خضاب آثار متعددی منتشــر کرده است. وی در 
ادامه ترجمه هایش با موضوع تکفیری ها و مسائل 
تاریخ و امنیت، به تازگی سراغ برگردان از اثری با 

ماجرای جاسوسی رفته است. 
کتاب»جاسوس اســتورم« روایتی داستانی دارد 
و بســیار جذاب نوشته شده است. کتاب، زندگی 
شــخصی به نام مورتن استورم است که در ترور 
یکی از افراد مطرح القاعده به نام »انور العولقی« 
نقش زیادی داشــته است. راوی که خود استورم 
اســت، خاطراتش را از زمان کودکی تا زمانی که 
تبدیل به یک جاسوس زبده می شود، نقل می کند.

 یک ماجرای جاسوسی
راوی اهــل دانمارک اســت. او در یــک خانواده 
پرتنش به دنیا آمده و کودکی بسیار بدی داشته 
اســت. پدر و مادرش از هم جدا شده اند و دوران 
تحصیالت ناموفقی را گذرانده اســت. از نوجوانی 
وارد گروه های خالفکار شده و در دوران نوجوانی 
هر خالفــی از حضور در گروه های اراذل و اوباش 
گرفته تا دزدی مسلحانه، قاچاق و مسائل دیگر، 

مرتکب شده است.  
روند زندگی او به همین شکل ادامه دارد تا اینکه 
در دوران جوانی به صــورت اتفاقی با کتابی که 
راجع به زندگی پیامبر)ص( است، آشنا می شود 
و با خواندن آن به اســالم تمایــل پیدا می کند. 
البته علت مســلمان شــدن او فقط این کتاب 
نیست. شاید یکی دیگر از دالیل مسلمان شدن او، 
وضعیت بد روحــی و رهایی از آن وضعیت بوده 
است. به هر حال مورتن استورم مسلمان می شود، 
اما مسلمان شــدن پایان ماجرای او نیست و به 
نوعی آغاز ماجرای اوســت. ماجرایی که مسیر او 

را به انگلستان و بعد به یمن می کشاند.    
از آنجا که تکفیری ها در دهه 90 در لندن حضور 
گســترده ای داشــته اند و به این شهر لندنستان 
می گفته اند، به صورت اتفاقی با یکی از مســاجد 
تندروهای تکفیری انگلیســی مواجه می شــود.  
تکفیری هــای فعال در لنــدن او را به یمن اعزام 
می کنند تا در یکی از مدارس سلفی یمن درس 
بخواند . ورودش به یمن همزمان اســت با آشنا 
شــدنش با گروه های محلی تکفیری و نیروهای 
القاعــده و مشــخصاً انورالعولقی. فــردی که در 
سال های پس از 11 سپتامبر، به عنوان مهم ترین 

مبلغ القاعده در سطح جهان مطرح می شود.  
استورم پس از آشنایی با او، جزو نزدیک ترین افراد 
العولقی می شود. او تصمیم می گیرد به سومالی 
برود که در آنجا هم گروه های تکفیری و ســلفی 
فعال بودند. استورِم بدون دین که مسلمان شده، 
به زودی سلفی و سپس تکفیری می شود، اما باز 
هم ماجرایش طوری پیش می رود که با شبهه ای 
بسیار سست )که می شــود آن را کامالً »آبکی« 

نامید( مرتد می شود. 
ارتداد هم  موجب تغییر موضع او می شود و دست 

او را در دست چند سرویس اطالعاتی می گذارد 
و »مراد اســتورم تکفیری« تبدیل می شــود به 
»جاسوس استورم«  و  موجب می شود با گروهی 
که قرار است العولقی را ترور کنند، همکاری کند. 

 اثری برای عموم مخاطبان  
»جاسوس استورم« یک کتاب قطور است که به 
خاطر گرانی کاغذ و باال رفتن قیمت کتاب در سه 
مجلد منتشر می شود تا مخاطب بتواند آن ها را به 

مرور تهیه کند.   
در اولین جلد این سه گانه، سه دهه زندگی استورم 
نقل شده یعنی از دوران  کودکی تا سال 2002 اما 
مجلدهای دو و ســه به گستردگی زمانی این جلد 
نیست و بیشتر حول و حوش ترور انور العولَقی است. 
مترجم »جاسوس استورم« تأکید می کند: متن 
این کتاب به طور کامل ترجمه شــده و چیزی از 

آن حذف نشده است. 
خضاب می گوید: اگر به نظر مترجم مســئله ای 
خالف واقع از زبان استورم مطرح شده، در پاورقی 
کتاب توضیحات الزم داده شــده است. حتی در 
بخش هایی از کتاب که کلمات خوب و پاکیزه ای 
از زبان راوی نقل نشده، این کلمات کامل حذف 

نشده بلکه حرف اول آن نوشته شده و بقیه حروف 
سه نقطه گذاشته شده است. 

 پازل خواندنی کامل می شود 
  قرار است از سوی نشر شهید کاظمی 20 عنوان 
کتاب ترجمه با محوریت امنیتی و تاریخی منتشر 
شود و بنای کار بر این است خاطراتی برای ترجمه 

انتخاب شوند که دو ویژگی داشته باشند. نخست 
اینکــه این آثار روایت های قابــل اعتنا و متقنی 
داشته باشند و دوم اینکه به اندازه  ای خوشخوان 
باشند که حتی مخاطب عمومی هم بتواند با آن 

راحت تر ارتباط برقرار کند.  
آقای مترجم می گوید: قرار اســت هر کــدام از این 
ترجمه ها، قطعه ای از پازلی باشــند کــه با در کنار 
هم قرار دادن آن هــا، مخاطب با  تفکرات گروه های 
تکفیری،  دامنه فعالیت آن ها، دشمنی هایشــان با 
یکدیگر، چشم اندازها، اهداف و ارتباطاتشان آشنا شود. 
به گفته خضاب»جاســوس استورم« قطعه ای از 
این پازل اســت که تکفیری های یمن را پوشش 
می دهــد و کتاب های بعدی که قرار اســت در 
آینده منتشر شــود، حوزه فعالیت تکفیری ها را 
در فیلیپین، اندونزی، قفقاز و حتی بوسنی نشان 
می دهد. راویان این کتاب ها خاطرات خواندنی و 

عجیبی را برای مخاطب نقل کرده اند. 

 صحت و سقم اطالعات 
در تاریخ شفاهی

یکی از مهم ترین مسائل در تاریخ شفاهی صحت 
اطالعات راوی و راستگویی است. این پژوهشگر در 

خصوص صحت و سقم اطالعات استورم در این 
اثر می گوید: در تاریخ شفاهی قابلیت محک زدن 
صحت و کذب مطالب وجود دارد. ما مطلبی که 
قرینه صدق داشته باشد می توانیم ارائه کنیم، اما 
اینکه با قطعیت بگوییم حتماً آنچه روایت شــده 
عین حقیقت اســت، نمی توان صحبت کرد. این 
مسئله نه تنها برای این کتاب که راجع به همه آثار 

تاریخ شفاهی قابل تعمیم است.  
خضــاب در خصــوص آثــاری کــه براســاس 
شخصیت های سیاســی ایران نوشته شده است، 
توضیح می دهد: درباره شــخصیت های سیاسی 
خودمان کتاب های زیادی نوشــته شــده است. 
همه مطالب گفته شــده هم کامالً صحت ندارد، 
اما راویان دروغ هم نگفته اند، چون طبق مباحث 
حوزوی بحثی داریم با عنوان کذب قولی و کذب 
قایلی. یعنی گوینده عمداً ماجرا را به گونه دیگری 
جلوه می دهد. کذب قولــی همان چیزی که ما 
می گوییم به علت گذشــت زمان راوی یا اشتباه 
تعریــف کرده و یا از زاویه دیــد خودش به وقایع 
نگاه کرده اســت. حرف غلط است اما راوی دروغ 
نگفته، بنابراین هر کســی حرف راست می گوید 
لزوماً درست نمی گوید، این یک قاعده کلی است، 
بنابراین کتاب های تاریخ شفاهی بر همین قاعده 

استوارند. 
وی می افزایــد: مــا نمی توانیــم بگوییــم همه 
روایت های این کتاب عیناً اتفاق افتاده، اما با توجه 
به کلیت روایت و مطالب دیگری که می بینیم و 
طبق گفته های افراد دیگر، روایت ها درست است. 
وحید خضاب، مترجم، پژوهشگر و تاریخ نگار است. 
خضاب مترجم تخصصــی جریان های تکفیری 
و جریان مقاومت اســت که پیــش از این آثاری 
چون روزی روزگاری القاعــده، من در رقه بودم، 
در راه پردردسر، اسرارجعبه سیاه، از افغانستان تا 
لندنستان، کامالً سری، تاریخ درخشان آل سعود و 

فرمانده در سایه، از او منتشر شده است.
»زندگی زیر پرچم داعش« از آثار دیگر این مترجم 
است و به گفته خودش شاید متفاوت ترین کتابی 
باشــد که تا به حال درباره بحران سوریه، داعش 
و »جنگ جهانی« موجود  نوشته شده که این اثر 
هم از سوی نشر شهید کاظمی منتشر شده است.  
»جاسوس استورم« اثر تازه این مترجم جلد سوم  
از »مجموعه کتاب های اطالعاتی امنیتی« است. 
بخشــی از کتاب را در اینجا می آوریم تا با نثر و 

ترجمه این اثر آشنا شوید. 
»دوباره داشــت ترس و وحشــت برم می داشت. 
سفرم برای دیدار با انورالعولقی تمام شده بود، ولی 
اگر دســتگاه اطالعاتی یمن از طرح من خبردار 
شــده و اجازه داده بودند سفرم را تکمیل کنم و 
به اینجا برسم تا بازداشتم کنند یا اگر خود عولقی 
دیگر به من اعتماد نداشت و می خواست در اینجا 
بالیی به سرم بیاورد چه؟ از آن گذشته، فدیه هم 
اینجا بود. او عولقی را می شناخت و می دانست که 
ما با هم دوســتیم، ولی از قصد واقعی من هیچ 

خبر نداشت«. 

برش

روایتی  استورم«  »جاسوس 
جذاب  بسیار  و  دارد  داستانی 
نوشته شده است. کتاب، زندگی 
استورم  مورتن  نام  به  شخصی 
است که در ترور یکی از افراد 
»انور  نام  به  القاعده  مطرح 
داشته  زیادی  نقش  العولقی« 

است

خبر
پیشنهادهای یک نویسنده به اهالی قلم در روزهای قرنطینه 

»کرونا« نباید موجب رخوت نویسندگان شود 
زمانیان: غالمرضا حیدری ابهری، ســاکن قم و نویسنده آثار 
کــودکان و نوجوانــان، این روزها مثل بســیاری از مردم در 

قرنطینه خانگی به سر می برد. 
او از زمانــی که وضعیت مردم و به خصوص شــهروندان قم 
به شــرایط قرنطینه خانگی درآمــد، در منزل فعالیت های 
نویسندگی اش را انجام می دهد. این نویسنده معتقد است همه 
مردم باید به وضعیت ایجاد شده و حفظ سالمت خودشان و 
مردم احترام بگذارند و در قرنطینه خانگی بمانند، اما معنای 

قرنطینه خانگی به معنای کار نکردن و تنبلی نیست. 
حیدری ابهــری که تا به حــال آثار 
زیــادی برای گروه ســنی کودک و 
نوجوان نوشته و منتشر کرده، در این 
روزها پیشــنهادهایی برای ناشران و 

نویسندگان دارد.   

 خواندن کتاب های نیمه تمام
او می گوید: قرنطینه خانگی به معنای دســت روی دســت 
گذاشــتن و کار نکردن نیســت به خصوص  افــرادی که در 
حوزه نشر و تألیف هستند باید از فرصت به وجود آمده بیشتر 
استفاده کنند. مثالً کتاب های خوانده نشده و آثار نیمه تمام 
قفسه های کتابخانه را بخوانند و یا نوشته های نیمه تمامشان 

را کامل کنند. 
نویســنده »نان و نمک« معتقد است: حاال که فرصتی پیش 
آمده بیشــتر از گذشــته در کنار خانواده باشیم چه خوب 
اســت کتاب های نوشــته شــده مان را برای بچه ها بخوانیم 

و  واکنش هــای آن ها را ببینیم. این اتفاق نتایج خوبی دارد، 
هم موجب همدلی بیشتر بین اعضای خانواده می شود و هم  
واکنش های مخاطب اصلی آثارمان یعنی بچه ها را می بینیم.  

به گفته نویسنده »حدیث زندگی« با گسترش فضای مجازی، 
قرنطینه بودن دلیل بیکار شــدن نیســت و نویسندگان در 
فضای مجازی می توانند با تصویرگر، ناشر و ویراستار مرتبط 

باشند.  
حیدری ابهــری با بیان اینکه این روزهای ســخت می گذرد 
و ما نمی توانیم نســبت به غــذای روح بی تفاوت باشــیم، 
می گوید:»کرونا« نباید موجب رخوت نویسندگان در شرایط 

فعلی شود. شــاید به خاطر تعویق زمان برگزاری نمایشگاه 
کتاب بسیاری از نویسندگان و ناشران دچار بی انگیزگی و یأس 
شــوند، اما نباید کار تعطیل شود. فقط اجباری در کتابخانه 
شخصی خودمان کار می کنیم و اتفاقاً فراغت بیشتری برای 

انجام کارهای ناتمام داریم.  

  از این وضعیت عبور خواهیم کرد
این نویســنده و پژوهشــگر ادامه می دهد: اگر این چند 
وقت هم رســتوران ها و هتل ها تعطیل اســت به معنای 
تعطیلی همه چیز و نابودی این شــغل ها نیست. این اتفاق 

و شرایط فصلی است و دوباره همه مشغول کار می شویم، 
اما  اکنون فرصتی است تا نویسندگان خودشان را تجهیز 
 و مطالعــه کنند و خودشــان را برای نوشــتن آثار بهتر 

آماده کنند. 
به گفته او بســیاری از نویسندگان هم ناامید هستند که در 
حال حاضر ناشــری اثر منتشر نمی کند در حالی که فضای 
نشر ما همیشه با افت و خیز همراه بوده، اما هیچ گاه متوقف 
نشده است. در حال حاضر وظیفه نویسنده ها، نوشتن است 
باید بنویسیم و نگران انتشار اثر نباشیم، باالخره همه ما از این 

وضعیت عبور خواهیم کرد. 
حیدری ابهری معتقد است: بعضی نویسندگان طی سال آثار 
زیادی نوشته اند و  اکنون نیاز به استراحت و تجدیدقوا دارند. 
استراحت برای نویســنده الزم است، چون هر نویسنده بعد 
نوشتن یک اثر باید با مطالعه، روح و فکرش را تغذیه کند تا 

مسیر نوشتن را با قدرت بیشتری ادامه دهد.  
غالمرضا حیدری ابهری، نویسنده و محقق در حوزه تعلیم و 
تربیت کودکان اســت که تجربه ای طوالنی در بیان مفاهیم 

دینی به کودکان دارد.  
»ضرب المثل های دم دار«، »ما و فرشــته ها«، »مهربانی با 
حیوانات«، »ســرزمین عددهای قرآن«، »از این خونه به 
اون خونه«، »به من بگو خدا کیســت؟«، » دایره المعارف 
اســالم برای کودکان«، »نان و نمک« و»من  اهل بیت)ع( 
را دوســت دارم« فقط چند عنــوان از کارنامه پربار این 
نویســنده اســت. برخی از آثار این نویسنده به زبان های 

انگلیسی،عربی،اردو،آلمانی و اسپانیولی ترجمه شده اند. 

زاویه دید  

وحید خضاب از کتاب »جاسوس استورم« می گوید

یک اثر خواندنی برای سالیق متفاوت کتابخوان 

میراث نیاکان

حسن احمدی فرد، روزنامه نگار و پژوهشگر
annotation@qudsonline.ir

بــه  برقعــی  حمیدرضــا  از  جدیــد  اثــر   14 کاظمــی:   شــهید 
بازار می آید.

تازه ترین آثار ســیدحمیدرضا برقعی، شــاعر مطرح آیینی کشــور در قالب 
مجموعه 14 جلدی شــعر کودک از سوی انتشارات شهیدکاظمی قم به چاپ 

می رسد.
غافــل  هــم  نوجــوان  و  کــودک  مخاطــب  از  برقعــی  ســیدحمیدرضا 
نیســت و در تازه تریــن تــالش خــود، مجموعه اشــعاری را کــه برای 14 
 معصوم ســروده و مناســب مخاطــب کودک اند، به نشــر شــهید کاظمی 

سپرده است.
مدیر انتشــارات شهیدکاظمی در این رابطه گفته اســت: اشعار کودِک آقای 
برقعی همان حال و هوای اشــعار بزرگســال او را دارند، با همان سطحی که 
شــعرهای دیگر او از احســاس و معرفت برخوردارند؛ با این تفاوت که زبانی 
کودکانه دارند. معارفی که اگر در جاِن کودک نشینند، امید می رود تا سال ها 

همراه او باشند.
وی یادآور شد: این مجموعه تحت عنوان »کتاب های اشک« در قالبی جذاب 
 و در قطع خشــتی به  زودی از ســوی انتشــارات شــهید کاظمی روانه بازار 

می شود.  

سیب سرخ: محمدرضا براری از انتشار تازه ترین مجموعه داستان خود با عنوان 
»الل ماهی« از سوی انتشارات سیب سرخ خبر داد.

مجموعه داستان شامل هفت داستان کوتاه است که در فضا و اقلیم شمال کشور 
رخ می دهند و عناصر طبیعت پیرامون در تک تک داســتان ها نمودی آشکار دارد. 
مفاهیمی چون تنهایی و رنج انسان امروز، در مواجهه با خود و اطرافش و شکل گیری 
کشمکش، در این داستان ها آشکار است. انسان محوری و نگاه به درونیات انسانی 
از ویژگی این مجموعه داســتان محسوب می شود. قلب عروس دریایی، وداع آخر، 
نــور الی درخت ها، الل ماهی، خراب خانه، تاریکی اعمــاق و اتاق جوانی از جمله 

داستان های مجموعه داستان »الل ماهی« هستند.
این داستان نویس بیان کرد: به علت تعلق خاطر به نثر و زبان پیراسته و ایجاز در 
داستان نویسی سعی کرده ام به نثر و زبان داستان توجه ویژه داشته باشم تا مخاطب 

را در لذت خواندن داستان همراه تر کنم.
محمدرضا براری متولد 1۳۵۶ و ساکن شهرستان بابلسر است و تاکنون مجموعه 
شعرهای »دیگر اشتهای عاشق شدن ندارم «، »شباهت« ، »فرشته هایی از فلز« و 

داستان»صندوقچه  آرمان خواهی« از وی منتشر شده است.
مجموعه داستان »الل ماهی« نوشته محمدرضا براری به  زودی از سوی انتشارات 

سیب سرخ وارد بازار کتاب می شود.

تازه ترین آثار »برقعی« 
در بازار کتاب  

 رنج انسان امروز 
در »الل ماهی« 

تازه های نشر

ارزیابی »بلقیس سلیمانی« از وضعیت ادبیات در سال جاری
نویسندگان نگران چاپ آثارشان هستند 

ایسنا:  بلقیس ســلیمانی، درباره 
ارزیابــی اش از وضعیــت ادبیات در 
ســال جــاری اظهار کــرد: فضای 
امســال، فضای ناامیدکننده ای بود. 
فضای اجتماعی، فضایی پرالتهاب و 
پراســترس بود؛ ادبیات هم تابعی از 

اجتماع اســت و می توان گفت فضای ادبیات هم ناامیدکننده  بود. نویسنده ها 
بیش از هرچیزی نگران این بودند که چطور آثارشان را چاپ کنند. آن ها نگران 

این  بودند که گرفتار سانسور نشوند و کتابشان مجوز بگیرد.
او افزود: ناشران به علت گرانی کاغذ سخت گیرتر شده بودند. کتاب نخریدن مردم 
هم مسئله دیگری بود. به نظر می رسد فضای ادبیات خارجی پررونق تر است و 
خریدار بیشــتری دارد و ظاهرا در اداره سانسور کتاب هم حساسیت کمتری 
نســبت به  آن وجود دارد. سلیمانی خاطرنشان کرد: ادبیات در سال 9۸ ادامه 
روند این چندساله است. ادبیات خارجی خیلی مورد استقبال قرار می گیرد، در 
ادبیات داخلی هم سانسور همچنان پای برجا و قوی است. برخی از نویسندگان 
کتاب هایشان را در خارج از ایران منتشر می کنند یا ترجیح می دهند در فضای 
مجازی منتشــر کنند، برخی هم از خیر چاپ کتابشان می گذرند. با این همه 
کتاب های خوبی به ویژه در زمینه نقد ادبی و فلسفه منتشر شد  و این طور نبود 
که کتاب خوبی منتشر نشود. او با تاکید بر این که حساسیت بر ادبیات داستانی 
ایرانــی زیاد بود و بازار ادبیــات خارجی پر و پیمان، بیان کرد: از تجدید چاپ 
کتاب ها می توانم بگویم تعداد خوانندگان کتاب کم شده است. علت این موضوع 
هم مشخص اســت؛ وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر می شود و اولین 

چیزی که از سبد خرید مردم حذف می شود، کتاب است. 
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