
روایت اول / کار ما نبود
»رائفی پــور« این بار نه در یک تحلیل و 
سخنرانی مخصوص به خودش، بلکه در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، پاسخ 
وزارت ارتباطــات را داد. یادتان هســت 
چند وقت پیش یک مســئول وزارتخانه 
اعالم کرد ســامانه »پاداسکای« متعلق 
به مؤسســه مصاف و رائفی پور با ارسال 
پارازیت هــای خطرناک جی پی اس، نزدیک بوده باعث ســقوط یک هواپیما 

بشود؟
حاال رائفی پور دوباره به این مســئله واکنش نشان داده است: »ادعای وزارت 
ارتباطات درباره ســامانه »پاداسکای« کذب است، آن اتفاق، مدت ها قبل از 
رونمایی سامانه ما رخ داده اســت... خود وزارت ارتباطات هم یقین دارد که 
ارســال پارازیت از ســمت ما نبوده و خودشان می دانند که چه کسی یا چه 
مجموعه ای پشــت آن است«. آقای تحلیلگر این بار تحلیل خاصی نکرده و 
فقط پاداسکای را تبرئه کرده است، اما با مبهم حرف زدن، سؤالی به سؤال های 
بی جواب مخاطبانش درباره دلیل ارســال پارازیت های خطرناک اضافه کرده 

است!

روایت دوم / به من میگه برو...
برخی سلبریتی ها انگار حیات و مماتشان 
گــره خورده به حاشیه ســازی در فضای 
مجازی. یعنی این روزها مردم و کاربران 
این فضــا، از ســلبریتی بــودن برخی 
هنرمندان، ورزشکاران و... ناراحت نیستند، 
اما رفتارهای برخی از آن ها که با هیچ کدام 
از اصول انسانی، عرفی و اجتماعی جور در 
نمی آید، همه را به ستوه آورده است. تازه ترین این رفتارها مربوط به ویدئویی 
است که »سحر قریشی« از خودش منتشر کرده است. قریشی در حالی که 
با دوســتانش در پارک در حال قدم زدن است و لباسی سبز به تن دارد، به 
پاکبانی که در کنار مســیر پیاده روی آن ها نشســته است نزدیک شده و به 
دوستانش می گوید لباسش با آن پاکبان همرنگ است. این در حالی است که 

برای اشاره به آن پاکبان از واژه »این« استفاده می کند.
پاکبان پارک از این برخورد ناراحت شده و برای حفظ فاصله معمول، به خانم 
بازیگر می گوید که از او فاصله بگیرد؛ قریشی با حالتی تمسخرآمیز در حالی 
که به شدت می خندد به دوستانش می گوید: »میگه برو! همین مونده بود این 

به من بگه برو«!

روایت سوم / با کرونا بازی کنید
باالخــره دوران قرنطینــه، کرونا و حتی 
پســاکرونا باید خیلی چیزهایش با قبل 
فرق کند. یعنی نمی شــود از کودکان و 
نوجوانان توقع داشــت همیشه و باز هم 
مثل قبل، روی گوشی یا رایانه شان فقط 
با ماریو، قارچ خور و این جور چیزها سرگرم 
شوند. ظاهراً کیوان ملک محمدی که یک 
بازی ساز ایرانی است بازی ای ساخته که به زودی ویروس کرونا را روی گوشی 
یا تبلت و... کودکان و نوجوانان ایرانی می آورد تا هم ترسشان از این ویروس 
منحوس بریزد و هم بیشتر به فکر راه های مبارزه با آن بیفتند. در این بازی، 
بازیکنان در نقش ویروس کرونا با هدف مبتال کردن انسان ها ظاهر می شوند 
و این ویروس سبزرنگ خوشحال و خندان، با درک زنجیره ارتباط انسان ها با 

یکدیگر همه را آلوده می کند و... . 

 محمد تربــت زاده آن طور که رســانه های کره 
شــمالی می گویند، رهبر کشورشان برای مردم یک 
موجود افســانه ای است. »کیم جونگ اون« البته به 
همان اندازه برای مردم ســایر نقاط کره زمین هم 
مرموز و عجیب و غریب اســت. البد به همین خاطر 
اســت که هالیوود چند میلیون دالر سرمایه گذاری 
می کند تا درباره زندگی شــخصی رهبر کره شمالی 
فیلم سینمایی بســازد یا خبرنگارها خودشان را به 
آب و آتــش می زنند تا بتوانند از زندگی کیم، ســر 
در بیاورند. پس خیلی واضح اســت که حتی غیبت 
یکروزه  رهبر کره شمالی هم، مورد توجه رسانه  های 
دنیا قرار می گیرد چه برســد بــه غیبت 11 روزه، 
شــرکت نکردن در مراســم  مهمی مثل جشن تولد 
پدربزرگ کیم و شــایعه هایی درباره وخامت اوضاع 

جسمانی رهبر کره شمالی!

 عمل جراحی در دل کوه
»کیــم جونگ اون« آخرین بار 11 آوریل یعنی 11 
روز پیش در رســانه های دولتی کره شــمالی ظاهر 
شــد و حاال که حــدود 11 روز از غیبت رهبر کره 
شــمالی، از انظار عمومی می گذرد، شایعه ها درباره 
وضع سالمتی اش بیشتر از همیشه باال گرفته است. 
شــایعه هایی که البته توسط منابعی در چین و کره 
جنوبی تکذیب شده اســت، ولی برخی از رسانه ها 
می گویند اوضاع کره شــمالی مشکوک تر از همیشه 

به نظر می رسد. 
ماجرا از گزارش جنجالــی روزنامه »ان کی«، یک 
رســانه انگلیسی زبان مســتقر در کره جنوبی، آغاز 
شــد. این روزنامه به نقل از منبعی در کره شمالی 
مدعی شــد که رهبر این کشور به تازگی یک عمل 
جراحــی قلب انجــام داده و در یــک ویال خارج از 
پیونگ یانگ در حال بهبودی اســت. براساس این 
گزارش، عمل جراحی کیم جونگ اون در 1۲ آوریل 
در بیمارستان خانوادگی هیانگسان، در حوالی کوه 
میوهیانگ، واقع در اســتان پیونگان شمالی، انجام 
شد و در حال حاضر کیم در ویالی هیانگ سان که 
در نزدیکی بیمارستان قرار دارد، تحت نظر پزشکان 

است.

 افراط در سیگار کشیدن
روزنامه انگلیســی پــا را از این هم فراتر گذاشــته 
و پای چیــن را به ماجرای عمــل جراحی کیم باز 
کرده بود. به ادعای روزنامه »ان کی«، یک پزشــک 
از بیمارســتان کیم مان یــو در پیونگ یانگ، عمل 
جراحی رهبر کره شــمالی را هدایت کرده اســت. 
همچنین پزشــکانی از بیمارســتان عمومی صلیب 
ســرخ کره و دانشگاه علوم پزشکی پیونگ یانگ در 

عمل جراحی حضور داشتند. 
ایــن روزنامه البته توضیح داده کــه پس از باثبات 
شــدن وضع کیم، بیشتر پزشــکان به پیونگ یانگ 
بازگشــتند و فقط برخی پزشــکان برای مراقبت از 

رهبر کره شمالی، در کنار او مانده اند.
روزنامه انگلیسی در ادامه هم پا روی خط قرمزهای 
رهبر کره شمالی که دخالت در زندگی شخصی اش 
اســت، گذاشــته و توضیح داده که سالمت کیم به 
خاطر افراط در ســیگار کشیدن، چاقی و کار بیش 
از حد به خطر افتاده و رهبر کره شــمالی را به این 

روز انداخته است.
پس از بازنشر گسترده گزارش این روزنامه انگلیسی 
زبان، شــبکه آمریکایی ســی ان ان هم ضمن تأیید 
عمل جراحــی کیم جونگ اون، مدعی شــد رهبر 
کره شــمالی در خطر جدی اســت. این شبکه ادعا 
کرد آمریــکا اطالعاتــی را زیرنظــر دارد مبنی بر 
اینکه رهبر کره شمالی، پس از انجام عمل جراحی 
اوضاع چندان مناســبی ندارد. خبرگزاری سی ان ان 
همچنیــن به نقل از یک مقام آمریکایی اعالم کرده 
ماجرای وخامت اوضاع جســمی کیم حقیقت دارد، 
اما اینکه رهبر کره شــمالی تا چــه اندازه در خطر 

است هنوز معلوم نیست.

 حال کیم خوب است
هنوز چند ســاعتی از انتشــار گزارش های روزنامه 
»ان کی« و خبرگزاری »ســی ان ان« نگذشــته بود 
که خبر تکذیب این ماجرا در رســانه ها منتشر شد. 
تکذیبیه اما نه از ســوی دولت کره شمالی، بلکه از 

سوی کره جنوبی و چین صادر شد! 
بر اساس گزارشی که فرارو منتشر کرده، خبرگزاری 
یونهاپ کره جنوبی، به نقــل از مقامات دولتی این 
کشــور اعالم کرده که کره جنوبی هیچ گونه عالئم 
غیرمعمولــی در رابطه با ســالمت کیم جونگ اون 
ندیده اســت! خبرگزاری کره ای در ادامه به نقل از 
یک مقام دولتی کره جنوبی نوشــته اســت: »هیچ 
عالئم غیرمعمولی در کره شــمالی وجود ندارد. این 

)شایعات(، حقیقت نیستند«. 
یک مقام دیگر کره جنوبی هم دراین باره گفته است: 
»هیچ عالئمی در رابطه با سالمت کیم رصد نشده و 
کیم تا همین اواخر، در انظار عمومی ظاهر می شد«.

ســومین مقــام رســمی کــه خبر وخامــت حال 
کیم جونــگ اون را تکذیب کرد، یکــی از مقامات 
دپارتمــان ارتباطات بین المللی حزب کمونیســت 
چین بــود که گفته بود زندگی رهبر کره شــمالی 

در خطر نیست.

 کاماًل عادی است
برخالف رسانه های غربی که از کاه، کوه ساخته اند، 
رســانه های چین و کره می گویند غیبت کیم کاماًل 
عادی است و پیش از این هم بارها پیش آمده است. 
به عنوان مثال رهبر کره شــمالی در اوایل سپتامبر 
۲۰1۴، تقریباً به مدت ۴۰ روز از انظار عمومی غایب 
شــد و سپس در حالی به انظار عمومی بازگشت که 
می لنگید و یک عصا در دست داشت. بعد ها آژانس 
اطالعاتی کــره جنوبی اعالم کرد که کیم در ناحیه 

مچ پا عمل جراحی داشته است.
اما چیزی که این بار غیبت کیم را وارد حاشیه کرده 
اســت، تحوالت عجیب و غریب در کره شــمالی و 
حضــور خواهر کیــم یعنی »کیم یــو جونگ« در 
جلســات مهــم و نقش آفرینــی او در تصمیم های 

حیاتی کشور است. 
رسانه هایی که غیبت رهبر کره شمالی را غیرعادی 
می داننــد، معتقدند کیم از مدت ها پیش از غیبتش 
هــم حضور جــدی در انظــار عمومی نداشــته و 
مدت هاســت در فعالیت های مهم عمومی شــرکت 
نمی کند و خواهر اوســت که زمام امور را به دست 

گرفته است.

 تکیه بر جای برادر
همان طور که گفتیم آخرین باری که کیم در رسانه های 
دولتی کره شمالی ظاهر شد، حدود 11 روز پیش بود. 
یک روز بعد، یعنی در روزی که گفته می شــود کیم به 
بیمارستان منتقل شده، جلســه پارلمان کره شمالی 
برگزار شد، ولی کیم در آن شرکت نکرد. سپس، روز 1۵ 
آوریل جشن تولد پدربزرگ کیم برگزار شد. با اینکه این 
جشن یکی از بزرگ ترین  مراسم های کره شمالی است، 

کیم برای نخستین بار در آن شرکت نکرد. 
رهبر کره شــمالی عالوه بر این، در جدیدترین آزمایش 

تسلیحات کره شمالی هم حضور نداشت.
از طرف دیگر اما به موازات کاهش حضور کیم جونگ اون 
در فعالیت های عمومی و دولتــی، حضور خواهر او در 
این فعالیت ها برجســته تر شده است. بر اساس آخرین 
اطالعات منتشر شده در رسانه ها، از چند هفته قبل از 
عمل جراحی کیم، خواهر کوچک تر او، کیم یو جونگ، 
زمام امور را به دست گرفته و به گفته روزنامه »چسون 
ایلبو«، مدت هاست که او به جای کیم، به حزب کارگران 

یا همان حزب حاکم بر کره شمالی دستور می دهد. 
این روزنامه در ادامه نوشته است: »جایگاه خواهر کیم 
برجسته تر شده، به نقل از منابع معتبر، کیم یو جونگ 
به نام خود دســتوراتی صادر می کند و دیگر از نام کیم 
جونگ اون استفاده نمی کند. شایعه هایی در کره شمالی 
در حال انتشــار اســت مبنی بر اینکه کیم یو جونگ 

مسئول همه امور به جز امور نظامی، شده است.«

  باید منتظر بمانیم
کارشناسان سیاسی و مخالفان کیم جونگ اون با ردیف 
کردن تمام این شواهد در کنار همدیگر، به این نتیجه 
رسیده اند که اوضاع سیاسی در کره شمالی حسابی بیخ 
پیدا کرده است. به خصوص حاال که گزارش هایی هم 
از ارتقای جایگاه سیاسی خواهر کیم در رسانه های کره 
شمالی منتشر شده است. افزون بر این حدود یک ماه 
پیش هم کره شــمالی آزمایش موشکی انجام داد که 
کره جنوبی از این امر ابراز تأسف کرد و خواستار توقف 
آن شد. برای نخستین بار در سال های اخیر اما شخصی 
به جز کیم جونگ اون، موضع رسمی کشور را در این 
مورد اعالم کرد. خواهر رهبر کره شمالی در بیانیه ای 
تند و تیز، مســئوالن کره جنوبــی را مورد انتقاد قرار 
داد و از آزمایش های موشکی کشورش دفاع کرد. این 
موضوع بیشــتر از پیش شائبه به پایان رسیدن دوران 

رهبری کیم را تقویت کرد.
با وجود تمام این حواشی اما کره شمالی هنوز به طور 
رســمی راجع به شایعه های اخیر درباره سالمت کیم 
و حاشــیه های حضور کیم یو جونگ در فعالیت های 
حاکمیتــی و دولتــی، موضع گیری نکرده اســت. به 
همین خاطر اســت که برخی کارشناسان هم حضور 
کمرنگ رهبر کره شــمالی را امری عادی می دانند و 
آن را به مســائلی مانند محافظت در برابر کرونا ربط 
می دهنــد. عده دیگری هم می گویند ماجرا فقط یک 
عمل جراحی ساده است و رهبر کره شمالی به زودی 

به سر کارش باز خواهد گشت. 
با تمام این مســائل اما همچنان باید منتظر بمانیم تا 
ببینیم کیم جونگ اون در قبال این حواشی چه موضعی 
می گیرد و تا زمانی که رهبر کره شمالی دوباره در انظار 
عمومی ظاهر نشود، هیچ جوره نمی شود سفت و محکم 

درباره تحوالت سیاسی در کره شمالی صحبت کرد.

بعضی ها دستشان به عشق می رسد

اشرف مخلوقات!
امــروز، زیاد این مضــاف و مضاف الیه را مزه مزه کردم تــوی دهانم... و دیدم 
به درســتی برازنده عده ایست. مشغول قرنطینه از نوع کتاب خوانی و مرباپزی 

هستم که موبایل روشن می شود و عمه سوسن می آید روی صفحه.
می گوید عمه جان! بیا جلو در و توضیح می دهد آن قدر دلتنگ داداش شدم 

گفتم شاید خیرات، حالم را بهتر کند. حلوا پختم.
ماسک می بندم و دستکش می پوشم و با یک شیشه مربا می روم پایین. مربای 
بهار. دست نمی دهیم. با فاصله استاندارد می ایستیم. عشق هایمان را ردوبدل 
می کنیم و پنج دقیقه با هم توی خیابــان -آرام- بغض می کنیم برای اندوه 

مشترکمان.
لعنت بر کرونا! دلم برای عمه تنگ شــده امــا نمی توانم بغلش کنم... لعنت 
بر کرونا! نمی توانم تعارفش کنم خانه... لعنت بر کرونا! نمی توانم ببوسمش... 
نمی توانم عیدی که پســرعمه کوچولو خریده برایم را بگذارم روی چشم ام... 
نمی توانم بخواهم بیشــتر بماند... نمی توانم از خیرات زیادش، کمی به در و 

همسایه بخشش کنم.
حلوا را می گذارم روی میز. خانه ام پُر از گالب و زعفران می شود و مهربانی از 

الی در می آید تو. همان طور که امکان دارد کرونا آمده باشد.
برنمی گردم ســر کتاِب لذیِذ »پریدخت«. دســت هایم را برای دفعه هفدهم 

می شویم و کنار کتاِب دمرو شده، می نشینم به بلندبلند فکر کردن.
با خودم می گویم: عمه چه موهبت بزرگیست. همشکل باباست، همصدایش، 
شبیه او محجوب می خندد و می گرید، حرف می زند، مبادی آداب است، دست 

ودلبازی دارد.
اصالً چرا امروز و این ساعت، عمه را نخوانم؟ چرا دلم را گره نزنم به انرژی که 

ریخت توی خانه ام؟ چرا خودم هم نشوم یک عمه مهربان؟
اردیبهشت نوشت: گاهی باید آدم ها را خواند. آن ها را که بلدند اشرف باشند، 
اشرف مخلوقات. باید به نویسنده ها گفت لطفاً قلمتان را گره بزنید به سوژه های 
ناب. به آدمیان ناب. به آن ها که عاشقی شــان را مثالً حلوا درست می کنند، 
ماســک و گان می دوزند. شب ها که همه تو ی منازلشان سرگرم استراحت و 
اخبار و شام و موبایل گردی اند آن ها محله ها و معابر را ضدعفونی می کنند و 

بسته های غذایی و بهداشتی می برند برای مستمندان.
گاهی باید چهارچشــمی، دنیای کرونا را دید. توی کرونا اهل دل ها گلچین 
می شوند. بیکار نمی مانند. کاری می کنند که عطر اسمشان توی چهار تا خانه 

جاری باشد.
شکرانه: خدا را شکر، کم از این اشرف ها دوروبرم ندارم.
خدا را شکر کتاب پریدخت حامد عسکری را می خوانم.

خدا را شکر »آفرینش« و »فرید« برای مربای بهار غش می کنند.
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گزارش قدس از اعتراض ها و تحول ها در اردوی آبی ها

آشوب در پشت جبهه استقالل

تعلل کمیته استیناف و اصرار مشهدی ها

شهرخودرو - پرسپولیس 
تکرار می شود؟

 گفت وگو با محمد ترکاشوند به انگیزه انتشار رمان جدیدش

به دنبال تعامل با نوجوان امروزی در»دنده  لج«

پرویزمظلومی در گفت و گو با قدس:

 جرئت پا گذاشتن 
به استقالل را ندارم

روزمره نگاری

باور می کنید؟ 

 رسانه های غربی می گویند  رسانه های غربی می گویند 
خواهر »کیم جونگ اون« جایگزین برادرش شده استخواهر »کیم جونگ اون« جایگزین برادرش شده است

آنجا چه خبر است؟آنجا چه خبر است؟
چینی هایی که سیاه پوست شدند!

فؤاد آگاه: اگر فکر می کنید ویروس کرونا، از راه بینی، دهان یا چشــم وارد 
بدنتان می شود و بعد از اینکه مدتی در راهروها و کوچه پس کوچه های چشم 
و گوش و حلق و بینی، پرســه زد، مستقیم و فقط می رود سراغ ریه هایتان و 
به جاهای دیگر کار و اثری ندارد، اشتباه می کنید. یعنی چه بسا علم پزشکی 

و کادر درمان در کشورهای مختلف هم تا امروز همین اشتباه را می کردند. 
به گزارش »دیلی میل« که ایسنا آن را منتشر کرده، دو پزشک چینی مبتال 
شده به کرونا که تقریباً تا نزدیک مرگ پیش رفته اند، پس از طی دوره درمان 
و بازگشت به زندگی، رنگ پوستشان تغییر کرده است! یعنی تصورش را بکنید، 
دو بیمار کرونایی زردپوست، پس از مدت ها معالجه و درمان، کرونا را شکست 
بدهند اما یکباره پوستشان شروع به تیره شدن کند و دقیقاً بشوند سیاه پوست! 
پزشــک معالج این دو پزشک بیمار گفته: »رنگ غیرمعمول پوست آن ها در 
اثر عدم تعادل هورمونی پس از ویروســی شدن کبد ایجاد شده است. آسیب 
به کبد در بیماران کرونایی در افرادی اتفاق می افتد که وضعیت ابتالی آن ها 

بسیار شدید است«.
البته در همین کشور خودمان هم یکی دو بار چند پزشک اعالم کردند بیمارانی 
با عالئم ناراحتی های گوارشی برای درمان مراجعه کرده اند که بعد مشخص شده 

مبتال به کرونا هستند و ناراحتی هایشان نیز به همین دلیل است.
برخی از متخصصان چینی درباره این دو بیمار سیاه پوست شده، گفته اند دلیل 
تیرگی پوســت آن ها، داروی »پلی میکسین بی« است که در ابتدای دوره درمان 
دریافت کرده اند. مصرف مداوم این دارو، عالوه بر صدمه به کلیه ها و دیگر اندام های 
بدن، سبب رنگی شدن و تجمع رنگدانه ها در سر، صورت، گردن و اندام های تحتانی 
می شود که پس از توقف مصرف دارو، رنگ پوست به حالت طبیعی بازمی گردد. 
حاال برای اینکه شما هم نگران کرونا و بدتر از آن، رنگ پوستتان نباشید این را هم 
اضافه کنیم که »یی فان« یکی از مبتالیان سیاه شده، در گفت وگو با خبرنگاران، از 
بهبودی اش خبر داده و گفته کم کم می توانم از تخت جدا شده و راه بروم. تصویر 
جدیدی هم که از او منتشر شده نشان می دهد رنگ پوستش هم دارد به حالت 

قبلی خودش بر می گردد و قرار نیست همان طور کبود باقی بماند. 

رقیه توسلی
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سینا حسینی: مصاحبه احمد ســعادتمند در ارتباط 
با پرداخت مطالبات دو بازیکــن خارجی این تیم جرقه 
امید را در میان هواداران باشــگاه اســتقالل ایجاد کرد 
که دوران بی پولی به پایان رســیده و حاال مدیر جدید با 
جذب اسپانسرهای داخلی و خارجی می تواند استقالل 
را از بحران اســکناس دور کند اما این امیــدواری دوام 
زیادی نداشت! چون هوادار خارج نشین هم مثل اسپانسر 
رزمی کار داخلــی تنها رؤیابافی کرده بــود. البته هوادار 
خارج نشین پیشــتر هم این بال را بر سر افتخاری و پندار 
توفیقی آورده بود و در جریان تیام، استقاللی ها را با همین 
وعده های رنگارنگ سرکار گذاشــته بود، اما سعادتمند 
بدون توجه به ســبقه این فرد گرفتار بازی تبلیغاتی او 
شد تا در کمتر از چند روز دومین گزینه حمایت کننده 

مدیرعامل جدید پوچ از کار در بیاید.

 چند دستگی در باشگاه
با این وجود ســعادتمند تالش کرد با وعــده ای جدید 
بازیکنان و کادر فنی ناراضی تیم را آرام کند به این امید 
که در روزهای آینده اتفاق مثبت جدیدی رقم بخورد تا 
شاید مشکالت مالی با تزریق موقت فعاًل شعله ور نشود 
اما در این میان مخالفان داخلی ســعادتمند که در حال 
حاضر در استقالل حضور دارند با برنامه ای از پیش تعیین 
شده فشــار به مدیرعامل را افزایش دادند و با استفاده از 
نارضایتی بازیکنان، فرشید اسماعیلی را برای چندمین 
بار پیش انداختند تا از زبان او حرف های خود را نسبت به 

سعادتمند مطرح کنند.

 اسماعیلی بازیگر بازی پشت پرده
مصاحبه آتشــین اســماعیلی شــاخک های همراهان 
مدیرعامل را به حرکت انداخت تا آن ها به دنبال پشــت 
پرده این مصاحبه آتشــین باشند. کشــف حقیقت زیاد 
کار سختی نبود چون در کمترین زمان ممکن مشخص 
شــد ماجرا همان دعوای قبلی در استقالل است. طیف 
حامیان موسوی که حاال دیگر شــاهد حضور او نیستند 
به این شکل سعی کردند اتفاقات اخیر را به عدم کفایت 
مدیرعامل پیوند زنند تا شاید مسیر برای بازگشت عضو 
مستعفی هیئت مدیره فراهم شــود! با رمزگشایی از این 
اتفاق پیشکسوتان باشگاه استقالل که حاال تمام قد پشت 
سر سعادتمند ایســتاده اند وارد گود شدند و با حمالتی 
بی سابقه فرشید اسماعیلی را مورد سرزنش قرار دادند. 
محمد نوری، علی جباری، فنونی زاده و بســیاری دیگر 

از پیشکســوتان اســتقالل با به کار بردن الفاظی تند و 
غیرمنتظره از مدیرعامل باشگاه خواستند در اسرع وقت با 

این بازیکن برخورد شود!
هواداران که توقع چنین رفتار و برخوردی را نداشتند به 
سراغ فرشید اسماعیلی رفتند تا از خجالت وی در بیایند، 
که این اتفاق و هجوم هواداران به صفحه شــخصی او در 
اینستاگرام سبب شد وی تمام کامنت های خود را مسدود 

کند تا گرفتار موج سنگین انتقادات نشود.

 تغییرات در حوزه اطالع رسانی
اما این پایان اتفاق داخلی باشــگاه استقالل نبود، گفته 
می شود سعادتمند از فعالیت تیم رسانه ای باشگاه رضایت 
ندارد به همین منظور قصد دارد به زودی جانشین حاجیلو 
را معرفی کند. انتخاب مدیر جدید روابط عمومی یعنی 

محدود شدن فعالیت های مدیر رسانه ای تیم، از این رو 
دوباره مقاومت ها در مجموعه فنی با این اتفاق رخ داد.

 حذف مشاور پرسپولیسی!
اما دیگر اتفاقی که سبب شد حسابی در ساختمان باشگاه 
خبرساز شود، حذف مشاور جنجالی امیر حسین فتحی 
از سیستم مدیریتی بود. مشاوری که گرایش های زیادی 
به باشگاه رقیب داشــت و با مدیران سابق پرسپولیس 
همکاری داشــت اما با این حال از ســوی مدیر قبلی به 
عنوان مشاور انتخاب شد که سعادتمند برای وی پیغام 
فرســتاد که دیگر نیازی به حضور وی نیست و نباید به 
باشــگاه بیاید، این اتفاق به مذاق مشــاور پرسپولیسی 
باشگاه استقالل شیرین نیامد و او شروع به اعتراض کرد 
اما از آنجا که این تصمیم با استقبال طیف گسترده ای از 

اهالی استقالل مواجه شد زیاد این مسئله به چشم نیامد.

 وضعیت تأسفبار زمین تمرین
در شرایطی که همه تیم های لیگ برتری منتظر تعیین 
تکلیف رقابت های لیگ برتر هســتند تا تمرینات خود را 
شروع کنند، بزرگ ترین دغدغه مدیران باشگاه استقالل 
پیدا شدن زمین تمرین مناسب برای تمرینات تیم است، 
انتشــار تصاویر جدید از وضعیت اســفبار زمین چمن 
مجموعه انقالب نشــان داد این زمین در حال حاضر به 
هر چیزی شباهت دارد جز زمین تمرین، عدم مدیریت 
صحیح از سوی فتحی و پیمانکار مجموعه سبب شده این 
زمین در حال حاضر مملــو از گل های بهاری و قارچ های 
سمی شــود تا زمین به کلی غیر قابل اســتفاده شود. به 
همین دلیل ســعادتمند به شــدت پیگیر است تا بتواند 
رضایت مدیران زمین وزارت دفاع در نوبنیاد را جلب کند تا 
استقالل مجدداً بتواند از آن مجموعه برای تمرین استفاده 
کند چون در حال حاضر زمیــن انقالب قابلیت برگزاری 

تمرینات را ندارد.

 معرفی معاونان جدید در هفته آینده
گفته می شود احمد سعادتمند در روزهای آتی معاونان 
جدید خود را معرفی خواهد کرد، شنیده می شود مهدی 
روحی به عنوان مدیر اجرایی و اداری باشگاه معرفی خواهد 
شد و معاون ورزشی جدید استقالل هم رونمایی خواهد 
شد تا شاهد خداحافظی ســلطانی از مجموعه مدیریتی 
باشگاه باشیم تا به شکل جدی خانه تکانی سعادتمند در 
این مجموعه رخ دهد، معرفی رئیس کمیته انضباطی و 
کمیته حقوقی نیز از دیگر مواردی است که در هفته آینده 

اتفاق خواهد افتاد.

گزارش قدس از اعتراض ها و تحول ها در اردوی آبی ها
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چلسی و PSG؛ نبرد برای جذب دوناروما
ورزش: روزنامه ایتالیایی توتواسپورت اعالم کرد: دو باشگاه چلسی و پاری سن ژرمن 
عزم خود را برای به خدمت گرفتن جیجی دوناروما سنگربان آث میالن جزم کرده 
و قصد دارند برای جذب او با هم نبرد کنند. از کمپ چلسی علت تالش برای جذب 
دوناروما این است که حتی پیش از بحران اپیدمی کرونا، فرانک لمپارد اعتقاد خود به 
کپا آریساباالگا را از دست داده بود و به جای او از سنگربان کهنه کارش ویلی کابایرو 
استفاده می کرد. به همین علت اســت که لمپارد به مدیران باشگاه اعالم کرده که 

خواهان به خدمت گرفتن جیجی دوناروماست.

گران ترین بازیکن تاریخ اتلتیکو در راه منچستر
ورزش: طبق ادعای »Le10Sport«، یکی از اهداف منچستریونایتد، ژوائو فلیکس 
است. ستاره پرتغالی که تابستان گذشــته با انتقالی 126 میلیون یورویی از بنفیکا 
راهی اتلتیکو شد و گران ترین بازیکن باشــگاه لقب گرفت. ژوائو 20 ساله اما شروع 
خوبی در این باشگاه نداشــته و پس از 28 بازی تنها موفق به زدن6 گل شده است. 
این در حالی است که او فصل گذشته در بنفیکا و در 43 بازی 20 گل به ثمر رسانده 
بود. ژوائو در بســیاری از بازی های مهم نیز با تصمیم دیگو سیمئونه روی نیمکت 

نشسته است.

فروش۲۱۶ هزار دالری پیراهن جردن
ورزش: پیراهن شماره 9 تیم ملی بسکتبال آمریکا در المپیک 1992 بارسلونا که به »تیم 
رؤیایی« شــهرت دارد در یک حراجی به قیمت 216 هزار دالر به فروش رسید. این پیراهن 
متعلق به مایکل جردن، اسطوره بسکتبال آمریکاست. روی این پیراهن که در سال 1992 به 
قیمت 17هزار و 500 دالر در یک حراجی خیریه فروش رفته بود، نام و امضای جردن هم دیده 
می شود. تیم رؤیایی بسکتبال آمریکا با حضور بازیکنانی مثل جردن، مجیک جانسون، لری برد، 
اسکاتی پیپن، کارل مالون، پاتریک ایووینگ، چارلز بارکلی، کالید درکسلر، جان استاکتون، 

دیوید رابینسون و کریس مولین به مدال طالی المپیک 1992 رسید. 

ماجرای پیشنهاد استقالل به اینزاگی 
ورزش: در مقطعی که استقاللی ها دنبال سرمربی خارجی بودند و مذاکرات با استراماچونی در 
شرف آغاز بود، احمد سعادتمند مدیرعامل فعلی باشگاه استقالل وقتی متوجه تمایل امیرحسین 
فتحی برای جذب استراماچونی شد، خطاب به او گفت : »اگر می خواهید سرمربی ایتالیایی 
بیاورید، من در ایتالیا دوستانی دارم که می توانم با استفاده از نفوذ آن ها زمینه برای حضور فیلیپو 
اینزاگی ملی پوش اسبق و سرشناس تیم ملی ایتالیا را در استقالل به عنوان سرمربی فراهم کنم«. 
سعادتمند همین حاال نیز در جمع دوستان خود به شدت مدعی است به واسطه رفقایی که در 

ایتالیا دارد می تواند زمینه برای بازگشت این مربی ایتالیایی محبوب به استقالل را فراهم کند.

حمیدرضاعرب: پرویز مظلومی حضور دوباره در باشگاه 
اســتقالل را برنمی تابد و بر این باور است که باید از این 
باشگاه دور باشــد. مظلومی که با ســعادتمند دوستی 
قدیمی دارد اعتقاد دارد که این مدیر نباید به باشــگاه 

استقالل می رفت...

 چند روز قبل صحبت از اهدای جام به قهرمان 
نیم فصل بود. شما چه نظری دارید؟

با کدام منطق باید جام را بــه تیم دیگري داد و تیم هاي 
دیگر را از گردونه رقابت حذف کرد؟

 جایی گفته بودید ۹ امتیاز در زمان مربیگری تان 
جلو بودید اما در نهایت نتوانستید قهرمان شوید.

 بله، من با همین اســتقالل 9 امتیاز از تیم دوم جدول 
بیشتر داشتم اما اتفاقاتي رخ داد که 12 امتیاز از دست 
دادم و قهرماني مان در لیگ پریــد. من این مثال را قباًل 
هم گفته بودم و دوباره تکرار مي کنم که استقالل شانس 

خوبي براي رســیدن به قهرماني 
دارد و هیچ کس نمي تواند 

ایــن اقبــال را نادیده 
بگیرد و رقیــب ما را 
قهرمان اعالم کند. در 
فوتبال گاهي اتفاقاتي 
رخ مي دهد که شــما 
اصاًل نمي تواني فکرش 
را بکني. فوتبال قوانین 

خودش را دارد و 

قهرمان لیگ باید با برگزاري بازي مشخص شود نه اینکه 
بدون فکر نام تیمي را به عنوان قهرمان اعالم کنند. این 

یعني نادیده گرفتن دیگر تیم ها به خصوص استقالل. 

 چه نظری درباره سیاســت های رقیب سنتی 
دارید، به خصوص نماد چهار؟

مــا همیشــه در جدال هــاي رو در رو با هــم رقابت 
حساس تري داشتیم. بسیاري از هواداران آن روزها که 
من مربي بودم به من مي گفتند پرویزخان براي ما بردن 

پرسپولیس از قهرماني در لیگ با ارزش تر است. 

 سعادتمند هم مدیریت استقالل را پذیرفته. او 
موفق می شود؟

سعادتمند را مي شناسم. یک زماني رئیس هیئت مدیره 
بود که با من درباره مدیرعاملي حرف مي زد و من همان 
موقع به او گفتم مدیریت را قبول نکن و نرو. سعادتمند 
اما در صحبت هایي که به تازگی با او داشتم گفت: شرایط 
مهیاست و مي خواهم مدیرعامل شــوم. حتي من را به 

باشگاه هم دعوت کرد اما به دالیلي قبول نکردم. 

 چرا مثل خیلی از پیشکسوت ها به باشگاه 
نمی روید تا خودی نشان دهید؟

هر وقت پایم را داخل باشگاه مي گذارم بعدش برایم 
کلي حاشیه درست مي شــود. مي بینید روزگار را؟ 
پرویز مظلومي با این همه ســال کار در استقالل االن 
نباید جرئت کند به باشگاه برود چون بعضي ها به محض 
اینکه مي بینند او آمد شــروع به تخریب می کنند. من 
استقاللي هستم و دوست ندارم اسمم براي استقالل 
حاشیه درســت کند براي همین 
وقتي سعادتمند مي گوید بیا از او 
عذرخواهي مي کنم و نمي روم تا 
آرامش استقالل به هم نریزد. 

من اوضــاع امــروز را درک 
مي کنم. 

مي دانم که در اردیبهشت 
استقالل باید کلي بدهي 
خارجــي بپــردازد. 
کلي هم بــه بازیکنان 
بدهکارنــد. شــنیدم 
2میلیــون دالر بدهي 

دارند. 
در این شرایط من خودم 
را عقب مي کشم تا مشکل ایجاد 

نکنم.

ورزش: بهداد سلیمی، قهرمان سابق وزنه برداری جهان 
و المپیک درباره اینکه تعویق یکســاله المپیک چقدر 
می تواند به ورزشــکاران ایرانی کمک کنــد بیان کرد: 
تعویق المپیک اتفاق ناخواسته ای بود که برای کل ورزش 
جهان رخ داد اما به نظرم ایــن تصمیم منطقی بود چرا 
که سالمتی ورزشــکاران در اولویت قرار دارد. از طرفی 
ورزشکاران مصدومی چون حسن یزدانی، سهراب مرادی، 
حمیده عباسعلی و علیرضا کریمی را داریم که این تعویق 
المپیک کمک می کند آن ها ریکاوری کنند و آماده شوند 
و در نهایت می توانند ما را به چهار مدال المپیک برسانند. 
او ادامه داد: برخی ورزشکاران هم فشار زیاد مسابقات را 
تحمل می کردند مانند کیانوش رستمی که االن می توانند 
با خیال راحت تر تمرین کنند و دنبال کســب سهمیه 
المپیک و یا کسب مدال باشــند. بنابراین فکر می کنم 

تعویق المپیک برای ورزش ایران اتفاق خوبی باشد.

 خاطره بد از آیان 
سلیمی در پاسخ به این پرسش که سال های آخر دوران 
قهرمانی اش همراه با خاطــره خوب از تاماش آیان نبود 

و اکنون چه نظری نسبت به رفتن او 
از ریاست فدراسیون جهانی 

دارد تصریــح کرد: تاماش 
آیان اتفاقــات بدی را در 
زندگی ورزشی من رقم 
زد و یک مدال با ارزش را 
از من گرفت. اما مثل من 
خیلی هــای دیگر بودند 
که به ناحق مدال هایشان 

از آن ها گرفته شــد. فکر 
می کنم هر کسی اتفاق بدی 

را رقم می زند باید تقاص بدهد 
و این ماجرایی که برای 

تاماش آیان پیش 
از  و  آمــد 

فدراسیون جهانی رفت، تقاص ناعدالتی هایی است که 
در حق برخی از ورزشکاران از جمله خود من کرد.

او ادامه داد: البته آیان چهره قدیمی وزنه برداری جهان 
است و زحمات زیادی هم کشید. با وجود اتفاقاتی که برای 
من افتاد اما دوست نداشــتم به این شکل از وزنه برداری 

برود. اکنون هم برای او آرزوی سالمتی و طول عمر دارم.

  سال بد وزنه برداری 
قهرمان وزنه برداری المپیک لنــدن در مورد اینکه فکر 
می کند ســال 98 برای کدام وزنه بردار ملی پوش سال 
خوبی نبود گفت: فکر می کنم برای چهره های شاخصی 
مانند سعید علی حسینی، ســهراب مرادی  و کیانوش 
رستمی سال خوبی نبود. البته برخی از وزنه برداران هم 
در سال 98 توانستند در مسابقات جهانی مدال بگیرند و 
نام خودشان را مطرح کنند مانند رضا دهدار، علی میری 

و حافظ قشقایی.   

  امیدواری برای سهراب 
او در مورد اینکه با این فرصت به وجــود آمده می توان 
امیدوار بود که سهراب مرادی سهمیه بگیرد و سپس در 
المپیک مدال آور باشد تصریح کرد: دسته 96 کیلوگرم، 
وزن شلوغی اســت و مدال گرفتن در آن نیز سخت 
اســت اما امیدوارم ســهراب مرادی با ریکاوری و 
انجام تمرینــات بتواند دوباره بــه روزهای اوج 

خود برگردد.
سلیمی در پاسخ به این پرسش که با شیوع ویروس 
کرونا در خانه مانده بود یا خیــر گفت: بله من و 
خانواده ام به مدت دو ماه کامل در خانه قرنطینه 
بودیم اما کارهای عقب افتاده در کمیته ملی 
المپیک زیاد داشتم و دیگر باید به 
سر کار بر می گشتم.

پرویزمظلومی در گفت و گو با قدس:

جرئت پا گذاشتن به استقالل را ندارم
گالیه بهداد سلیمی از رئیس سابق فدراسیون جهانی وزنه برداری

»آیان« در حق من ناعدالتی کرد

گزارش ویژه

سرخپوشان در مخمصه
از بدهی ۴۰ میلیاردی تا جدایی راحت ستاره ها

ورزش: بیــش از 45 روز پیش کمیته تعیین 
وضعیــت در حکمی دو بازیکن شــهرخودرو 
یعنی حســن جعفری و میالد سرلک را چهار 
ماه محروم و باشگاه شهرخودرو را از یک پنجره 
نقل و انتقاالتی محروم کرد؛ اتفاقی که قبل از 
دیدار با پرسپولیس رخ داد و صدای مشهدی ها 
را درآورد تا آن ها اعتراض خــود را به کمیته 

استیناف ببرند.
شیوع گســترده ویروس کرونا سبب شده تا 
جلسه کمیته استیناف عقب بیفتد اما باشگاه 
شهرخودرو مدعی اســت که این کمیته در 
بررســی این پرونده تعلل کرده اســت و به 

تماس های این باشگاه پاسخ نداده است .
هر چند جلسات کمیته انضباطی چند روزی 
است آغاز شده است و حتی این کمیته آرای 
چند پرونده را هم اعالم کرده است اما کمیته 
استیناف هنوز تشکیل جلسه نداده است. در 
این راستا فرهاد حمیداوی، مالک شهرخودرو 
در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: چندین بار 
با کمیته اســتیناف تماس گرفتیم اما کسی 
پاسخگو نبود. انگار دلشان نمی خواهد به این 
پرونده رسیدگی شود. ما به دنبال حق طبیعی 
خود هســتیم و بازیکنان ما نادرست محروم 
شــده اند زیرا ما حتی با باشگاه نساجی نیز به 
توافق رسیده بودیم و دلیلی برای محرومیت 

دو بازیکن ما آن هم در آســتانه بازی مهمی 
چون پرسپولیس وجود نداشت.

اما علیرضا صالحی، رئیس کمیته اســتیناف 
در خصوص این پرونده تصریح کرد: ما هنوز 
زمانی را برای رسیدگی به این پرونده در نظر 
نگرفته ایم و هر موقع قرار باشد، ابالغی صورت 
بگیرد ما آن را بر روی سایت فدراسیون فوتبال 

منتشر خواهیم کرد. 
همچنین شایعاتی در خصوص اینکه کمیته 
اســتیناف از روی عمد این پرونده را بررسی 

نمی کند وجود داشــت که باید بگویم این ها 
زایده ذهن و توهم کســانی اســت که آن را 

مطرح کرده اند.
با این اوصــاف و با توجه به اظهــار نظرهای 
مســئوالن شــهر خودرو به نظر می رسد اگر 
کمیته اســتیناف رأی کمیته انضباطی را رد 
کند شهرخودرو می تواند مدعی نتیجه بازی 
با پرسپولیس شود و اگر کمیته استیناف رأی 
را برنگرداند، شهرخودرویی ها به فیفا شکایت 

خواهند کرد.

فابرگاس: کونته من را تبدیل به بازیکنی کرد که فکرش را نمی کردم

بزرگ ترین حسرتم قهرمان نشدن در اروپاست
مترجم: امیرمحمد سلطان پور: این روزها به خاطر 
ویروس کرونا و تعطیلی تمامی مسابقات، ستاره های 
فوتبال بیشتر از همیشه به فعالیت های متنوع و گوناگون 
می پردازند و بر همین منوال، بیشتر نیز با هوادارانشان در 
ارتباط هستند. فرانسسک فابرگاس اسپانیایی یکی از 
بزرگ ترین هافبک های یک دهه گذشته فوتبال اروپا 
که سابقه بازی در تیم های آرسنال، بارسلونا و چلسی را 
دارد و هم اکنون برای موناکو در فرانسه توپ می زند، به 
سؤال های مختلف پیرامون زندگی شخصی و فوتبالی 

خود پاسخ داده که در زیر آن را می خوانیم:

 بهترین بازی که در آن به میدان رفتی چه 
بوده است؟

وقت های اضافه فینال جام جهانی انتخاب من 
است. االن که دوباره این بازی را از تلویزیون 
تماشا می کنم احساس می کنم که نقش 
بســیار تأثیرگذاری در تیمم داشتم و 
همین طور در لحظــه حیاتی کمک 
کردم تا در نهایت کشــورم قهرمان 

شد.

 بهترین هم تیمی هایت در 
باشگاه های آرسنال، بارسلونا، 

چلسی و وموناکو را نام ببر.
آنری در آرسنال، مسی در بارسلونا، هازارد در چلسی و 

فالکائو در موناکو بهترین هم تیمی هایم بوده اند.

 به نظرت بین بازیکنانی که تاکنون توپ طال 
نبرده اند، چه کسی بیشترین حق را داشته است؟

آندرس اینستا بی گمان از بازیکنانی است که باید حداقل 
یک بار توپ طال را برنده می شد.

 فکر می کنی چقدر دیگر می توانی به فوتبال 
بازی کردن در باالترین سطح ادامه دهی؟

من می خواهم حداقل 20 سال به صورت حرفه ای فوتبال 
بازی کنم. به این ترتیب حداقل سه فصل دیگر به این کار 

ادامه خواهم داد. 

 کدام سرمربی، بیشترین نقش را در آموزشت 
ایفا کرده است؟

آرسن ونگر و آنتونیو کونته به شــیوه های مختلف در 
زمان های مختلف آموزش های زیادی، نه فقط در زمینه 

فوتبال برای من داشته اند. 

 بین قهرمانی در جام جهانی و لیگ قهرمانان 
اروپا کدام را ترجیح می دهی؟

مسلماً انتخاب من قهرمانی در جام جهانی است. اما این 
را نیز باید بگویم که قهرمان نشدن در لیگ قهرمانان اروپا 
همیشه بزرگ ترین حسرت من خواهد بود. البته من در 
فینال این مسابقات به میدان رفته ام و تجربه فوق العاده 

حضور در آن را حس کرده ام.

 آیا به نظر تو، نقش بازیکن شماره ۱۰ در فوتبال 
تغییر کرده است؟

باید بگویم متأســفانه بله این اتفاق افتاده است. نقش 
بازیکن شــماره 10 در فوتبال امروز به شــکلی کاماًل 

مشخص در حال از بین رفتن و عوض شدن است.

 آیا تو هم این عقیده را قبول داری که هافبک ها 
امروزه کمتر ماجراجو شده اند؟

100 درصد این را قبول دارم. این روزها فوتبال بیشتر 
از اینکه تکنیکی دنبال شــود به صورت فیزیکی بازی 
می شود؛ این در شکل بازی هافبک ها تأثیر بسیار زیادی 
گذاشته است و سبب شده کمتر به دنبال حرکت های 

ریسکی، خالقانه یا ماجراجویانه باشند.

 تو در هر دو استادیوم آرسنال یعنی هایبری 
و امارات به میدان رفته ای؛ کدام را بیشتر دوست 

داشتی؟
این همیشه یکی از سخت ترین سؤال ها برای من 

بوده است. 
حس بازی کردن در استادیوم هایبری واقعاً خاص 
بود که هیچ وقت دیگر تکرار نشده، اما با این وجود 
از همان بازی اول در ورزشــگاه امارات احساس 

کردم که در خانه خودم بازی می کنم.

 آیا قصد داری تا پــس از پایان فوتبال بازی 
کردن، سرمربی شــوی؟ و چه لیگی را برای کار 

ترجیح می دهی؟
من عاشق سرمربی شدن هستم؛ و به نظرم فرقی نمی کند 
در چه کشور و لیگی می خواهید سرمربیگری کنید، چون 

یک سرمربی خود باید برای همه شرایط آماده باشد.

 زمانی که نوجوان بودی الگوی فوتبالت چه 
بازیکنانی بودند؟

لوئیز فیگو و پپ گواردیوال.

 تو پاس گل های زیادی داده ای؛ بهترین پاست 
در پیراهن چلسی کدام بوده است؟

انتخاب من پاسی است که به گل تبدیل نشد. پاسی که 
برای دیگو کاستا در بازی مقابل سوانزی فرستادم و او آن 
را با یک ضربه نیمه والی از دست داد. من هیچ وقت وی را 

به خاطر این اتفاق نبخشیدم!

 بین استیون جرارد و پل اسکولز کدام هافبک 
را ترجیح می دهی؟

این ها دو ســبک مختلف از هافبک بودند. من عاشق 
پل اسکولز هستم و به نظرم بسیاری از خصوصیت های 
بازی من شبیه به اوست. اما از طرف دیگر زمانی که جوان 
بودم به شدت طرفدار جرارد بودم و نمی توانم هیچ کدام از 

این دو را انتخاب کنم!

مهدی مهدوی کیا نیز به جمع چهره های مطرحی پیوست 
که از علی کریمی در حواشی اخیر دفاع می کنند. پس از 
صحبت هایی که علیه کریمی توســط پدر آرات و تتلو در 
شبکه های اجتماعی مطرح شد، بسیاری به تمجید از ستاره 
سابق تیم ملی پرداختند که در مقابل این هجمه ها سکوت 
کرده اســت. مهدی مهدوی کیا هم تیمی سابق او نیز در 
استوری اینستاگرام خود نوشته: »برادر، در مقابل بعضی 

آدم ها و اتفاقات دنیای امروز، بهترین جواب سکوته!«

ســتاره فوتبال آمریکایی در توییتی به پخش مســتند جدید در 
مورد مایکل جردن واکنش نشان داد. مستند »آخرین رقص« که 
در مورد این اسطوره بسکتبال پخش می شود واکنش های مثبت 
زیادی را به همراه داشته است. جاستین وات قسمتی را پسندیده 
که مربی جردن در بسکتبال آماتور با وجود اینکه می توانست برای 
منفعت تیم خود ورود او به دنیای حرفه ای بسکتبال را به تعویق 
بیندازد اما این کار را نکرد. وات معتقد است هر ورزشکار باید چنین 

مربی داشته باشد.

جاستین جیمز واتمهدی مهدوی کیا
دروازه بان بزرگ سابق تیم های چلسی و آرسنال، از یک 
چالش جدید اما سخت در اینستاگرام خود رونمایی کرد. 
پتر چک در کلیپی که منشر کرده سه توپ تنیس در دست 
دارد و نه تنها با آن ها به حرکات نمایشــی می پردازد بلکه 
در این بین از یک ترامپولین کوچک نیز اســتفاده کرده و 

شرایط را بسیار سخت تر می کند. 
احتماالً در روزهای آینده شاهد اجرای این چالش توسط 

چهره های دیگرنیز باشیم.

ستاره مطرح تنیس مانند بسیاری دیگر از چهره های معروف، 
از الیو اینستاگرام برای حضور پر رنگ در شبکه های اجتماعی 
اســتفاده می کند. رافائل نادال در حالی که در منزلش حضور 
داشت در الیو اینســتاگرامی خود با تنیسورهای مطرح دیگر 

مثل اندی ماری و راجر فدرر هم صحبت شد. 
او مشکالت فنی ارتباط با فدرر را در استوری خود بازتاب داده 
اما ابراز شادمانی می کند که در نهایت موفق به انجام این ارتباط 

شده اند.

رافائل نادالپتر چک

تعلل کمیته استیناف و اصرار مشهدی ها

شهرخودرو - پرسپولیس تکرار می شود؟

ضد  حمله

فیفا طلب جپاروف و منشا را پرداخت می کند
ورزش: به نقل از سایت باشگاه استقالل، امیر سلطانی معاون ورزشی 
باشگاه با اشاره به طلب ســرور جپاروف و گادوین منشا گفت: از طریق 
روابط بین الملل فدراسیون رایزنی هایی با فیفا صورت گرفت تا مطالبات 
برخی از طلبکاران باشگاه از محل مطالبات ما در فیفا پرداخت شود. وی 
افزود: بدین ترتیب مطالبات سرور جپاروف و منشا به همراه مطالبات 

سه تن از وکالی باشگاه این باشگاه از طریق فیفا پرداخت خواهد شد.

لیگ بدون تماشاگر استارت می خورد  
ورزش: رئیس کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ می گوید: بازی ها 
به احتمال فراوان بدون تماشاگر استارت خواهد خورد. سهیل مهدی 
دراین باره به ورزش سه می گوید: اینکه بازی ها در چه شرایطی برگزار 
می شود به سازمان لیگ ارتباطی ندارد و بستگی به نظر ستاد کرونا دارد؛ 
چراکه آن ها باید تشــخیص بدهند آیا برگزاری بازی ها بدون تماشاگر 
خطرناک است یا نه. او ادامه داد: البته پیش بینی می شود همان طور که 
لیگ سه هفته بدون تماشاگر برگزار شد با همین شرایط برگزار شود. 
مگر اینکه تا زمان شروع بازی ها شیوع کرونا متوقف شود که امیدواریم 

این اتفاق رخ بدهد.

عابدینی: 
واگذاری استقالل و پرسپولیس شوخی است

ورزش: امیر عابدینی درباره تصمیم وزارت ورزش برای واگذاری دو تیم 
استقالل و پرسپولیس گفت: ســه دولت در ایران از زمان آقای خاتمی 
و احمدی نژاد گرفته تا دولت آقای روحانی می خواســتند اســتقالل 
و پرســپولیس را خصوصی کنند ولی اراده پوالدیــن که بداند معنای 
خصوصی سازی چیست، وجود نداشته است. رئیس پیشین فدراسیون 
فوتبال که با »رادیو تهران« گفت وگو می کرد ادامه داد: در این شرایط 
می خواهیم مثاًل دو باشگاه را هزار میلیارد تومان واگذار کنیم. کسی که 
می خواهد استقالل و پرســپولیس را بخرد از سال اول باید سالی 100 
میلیارد خرج کند. بنگاه های اقتصادی که می توانستند اسپانسر شوند 
همه خودشان را کنار کشیدند. منافع بنگاه اقتصادی ایجاب می کند در 
سال 99 سیستم را کوچک کنند و دوره خطر را پشت سر بگذارند. حاال 
و در این شرایط می خواهند دو باشگاه را واگذار کنند. در سال هایی که 
شــرایطمان خوب بود این کار را نکردند. این به شوخی نزدیک تر است 

تا واقعیت عملی. 

مهرداد هاشمی:
تمایلی به مدیرعاملی پرسپولیس ندارم

ورزش: عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره شایعه حضور خود در 
مقام مدیرعاملی باشگاه تصریح کرد: انتخاب مدیرعامل در دستور کار است. 
گزینه های مختلفی در حال بررسی هستند. اکنون سه عضو فعال هیئت 
مدیره داریم در حالی که روی کاغذ چهار نفر هستیم چون هنوز با استعفای 
آقای عرب موافقت نشده است. هاشمی افزود: اصالً تمایلی برای مدیرعاملی 
ندارم. چندین گزینه مدیرعاملی به من پیام داده اند و گفتند با ما صحبت شده 
و آماده ایم اما چون شما هستید و به شما تعارف کردند، قبول نکردیم. از همین 
طریق می گویم به هیچ وجه دنبال مدیرعاملی پرسپولیس نبودم. به شما قول 

می دهم مدیرعامل نمی شوم و خیال همه تخت.

کنایه مدیر سپاهان به پرسپولیس
ورزش: مدیر تیم فوتبال سپاهان گفت: آن هایی که صحبت از 10 امتیاز 
اختالف می کنند بدانند سه امتیاز را کمیته انضباطی به آن ها داده است. رضا 
فتاحی در گفت وگو با فارس در مورد اظهارات افشین پیروانی که روز گذشته 
علیه امیر قلعه نویی و سپاهان مطرح کرد گفت: ما پنجشنبه جلسه استیناف 
داریم و نمی خواهم صحبتی در این باره کنم اما باید به یک مورد اشاره کنم. 
آن هایی که صحبت از 10 امتیاز اختالف می کنند بدانند سه امتیاز آن را کمیته 
انضباطی به آن ها داده است، اگر این سه امتیاز را کمیته استیناف برگرداند و 
با پرسپولیس بازی کنیم می توانیم این اختالف را به چهار امتیاز برسانیم و 

دوستان هم دیگر صحبت از 10 امتیاز اختالف نمی کنند.

انصاری فرد: کامالً آماده بازی هستم
ورزش: کریم انصاری فرد، مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه 
السیلیه قطر در جدیدترین مصاحبه از آمادگی اش خبر داد. انصاری فرد 
در مصاحبه با نشــریه »الوطن« قطر گفت: پس از مصدومیتم پیش از 
توقف لیگ ستارگان برنامه های درمانی ام را دنبال کردم. در ایام قرنطینه 
نیز به خوبی توانستم تمرینات ریکاوری را انجام دهم. وی افزود: اکنون 
کاماًل آماده بازی هستم. می توانم برنامه تمرینی تیم برای این روزها را در 
خانه اجرا کنم. در این روزهای کرونا باید در خانه بمانیم تا وضعیت بهتر 

شود و همه دنیا به روال عادی خود برگردد.

 مذاکرات مثبت سپاهان و شارلروا 
برای انتقال دائمی نورافکن

ورزش: امید نورافکن یکی از مهره های تأثیر گذار این فصل ســپاهان 
بود و به همین خاطر باشگاه سپاهان در تالش است تا انتقال قرضی این 
هافبک جوان از شــارلروا را قطعی کند. مذاکراتی در این خصوص بین 
مدیران دو باشــگاه ایرانی و بلژیکی انجام شده که روند خوبی داشته و 
به این ترتیب احتمال بازگشت قطعی هافبک سابق استقالل به فوتبال 

ایران، پررنگ تر شده است.

مخالفت پدر آزمون از انتقال سردار به ناپولی
ورزش: سایت »calcionapoli24« ایتالیا در جدیدترین خبر درباره 
ســردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت و احتمال انتقالش به ناپولی از یک 
مانع بزرگ پیش روی این مهاجم برای حضور در ایتالیا پرده برداشت. 
این رسانه ایتالیایی نوشت: باشگاه ناپولی برای تقویت خط حمله اش 
به دنبال جذب سردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت روسیه است. سران 
باشگاه ایتالیایی عالقه زیادی دارند تا این مهاجم را به ایتالیا بیاورند. در 
ادامه آمده است مسئوالن باشگاه ناپولی برای جذب آزمون موانعی را نیز 
پیش رو دارند. یکی از مهم ترین این موانع مخالفت پدر ستاره ایرانی از 
حضور پسرش در ایتالیاست. پدر آزمون ترجیح می دهد پسرش به جای 

ایتالیا به لیگ های دیگری برود.

ارزش رسن در سایت ترانسفر مارکت چقدر است؟
ورزش: این روزها بشار رسن، هافبک عراقی پرسپولیس در رسانه های 
عربی مصاحبه های زیادی درباره جدایی اش از سرخپوشان انجام داده 
است. بنا به گفته خود این هافبک تیم ملی عراق او از اروپا و باشگاه های 
متمول عربی پیشــنهاد دارد. ســایت »اخبار العــراق« امروز قیمت 
لژیونرهای کشورش را بنا به سایت ترانســفر مارکت اعالم کرد. ارزش 

رسن بنا به اعالم ترانسفر مارکت 750 هزار یورو است.

منهای فوتبال

محمد موسوی در جمع ستاره های پالس لیگا
ورزش: سیدمحمد موسوی پس از کســب تجربه های فراوان در 
تیم ملی، فصل اخیر را برای نخســتین بار در یــک لیگ خارجی 

سپری کرد. 
این مدافع تیم ملی والیبال که در ترکیب تیم اولشــتین لهســتان 
به میدان می رفت، با ثبت 78 دفاع روی تــور موفق، در این بخش 
صدرنشــین جدول مدافعان پالس لیگا شــد. ایــن بازیکن حاال 
با توجه به پایــان لیگ والیبال لهســتان به دلیل شــیوع ویروس 
 کرونا، از ســوی رســانه رســمی پالس لیگا جزو پدیده های فصل 

قرار گرفته است.
از آنجایی که موســوی برای نخســتین بار در پالس لیگا به میدان 
می رفت، درخشــش خیره کننده او سبب شد تا در ترکیب منتخب 
پدیده های فصل قرار بگیرد و جزو ستاره های این فصل پالس لیگا 

باشد.

ادامه تمرینات انفرادی حدادی در چین
فارس: حامد حدادی، بازیکن تیم نانجینگ که با تعطیلی لیگ چین 
در بهمن ماه به ایران آمده بود، با درخواست این باشگاه و اینکه قرار 
است مسابقات از 27 فروردین دوباره آغاز شود، اوایل این ماه به چین 
بازگشت. او پس از ورود به چین و با توجه به قانون این کشور دو هفته 
در قرنطینه قرار داشت و پس از خروج از این وضعیت تمریناتش را 

آغاز کرده است.
در حالی که بازیکنان چینــی این تیم به صــورت گروهی تمرین 
می کنند، اما به حدادی گفته شده است انفرادی تمرین کند. هنوز 
وضعیت لیگ بسکتبال چین مشخص نیست و تیم ها و بازیکنان در 

بالتکلیفی قرار دارند.

تیم ملی هندبال در بازی های ساحلی آسیا 
ورزش: با تالش و پیگیری فدراسیون هندبال و مساعدت سید رضا 
صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، تیم ملی هندبال ساحلی 
ایران به ششمین دوره مسابقات بازی های ساحلی آسیا چین 2020 
) Asian Beach Games ( که از 8 لغایت 15 آذر 1399 در ساینا 

چین برگزار می گردد، اعزام خواهد شد.
این رقابت ها ششمین دوره برگزاری خود را در قاره آسیا پیش رو دارد 
و این نخستین حضور هندبال ساحلی ایران در این مسابقات می باشد. 
هندبال ســاحلی ایران با یک مقام هشــتمی در مسابقات قهرمانی 
جهان در سال 2018 کازان روسیه و دو مدال برنز مسابقات قهرمانی 
آسیا تایلند 2017 و چین 2019 یکی از مدعیان حضور در مراحل 

نهایی در مسابقات پیش رو می باشد.

تدارک فدراسیون بوکس برای جام فجر
ورزش: رئیس فدراسیون بوکس ایران گفت: زمان خوبی در اختیار 
داریم و ســعی می کنیم با اســتفاده از ظرفیت های خود در تهران، 
تورنمنت بین المللی جام فجر را برگزار کنیم. حســین ثوری درباره 
قطعی شدن برگزاری رقابت های بین المللی بوکس جام فجر در ایران 
توضیح داد: رقابت های جام فجر بوکس پیش از این و در ســال های 
قبل هم برگزار شده اســت اما دقیق نمی دانم که آخرین دوره جام 
فجر چه سالی بود. با همه این صحبت ها از نظر من آخرین دوره این 

تورنمنت  10، 12 سال پیش در ایران برگزار شده بود.
او ادامه داد: به هر حال ما قصد داشــتیم این مسابقات  را اسفند ماه 
برگزار کنیم که بنا بر دو دلیل این امکان فراهم نشــد. دلیل اول به 
تعویق افتادن مسابقات گزینشی المپیک در چین به خاطر ویروس 
کرونا و دلیل دوم هم شیوع این بیماری خطرناک در داخل کشور بود. 
ما پیش از این ها با فدراسیون جهانی برای برگزاری این مسابقات به 

توافق رسیده ایم، نظر آن ها مساعد است. 

 برنامه اردویی سنگین 
برای تیم ملی تنیس روی میز

ورزش: طبق برنامه پیشنهادی کادر فنی تیم ملی تنیس روی میز 
برای آماده سازی این تیم جهت کسب سهمیه المپیک و پس از آن 
اعزام به توکیو، 13 مرحله اردوی داخلــی و 26 اعزام برون مرزی 

پیشنهاد شده است. 
تنیــس روی میز از جمله رشــته هایی اســت که امید به کســب 
ســهمیه المپیک در آن وجــود دارد. البته تیم ملــی تنیس روی 
میز ایران از حضور در مســابقات گزینشــی تیمی نتوانســت به 
نتیجه دلخــواه برســد اما ایــن فرصــت را دارد که از شــرکت 
 در مســابقات انتخابــی انفــرادی یــا رنکینگ جهانــی صاحب 

سهمیه شود.
طبق برنامه پیشــنهادی، تیم ملی تنیس روی میــز از 5 خردادماه 
با برگزاری اردوی داخلی آغاز به کار خواهــد کرد و پس از آن روند 
تمریناتش را به برگزاری همین اردوهــا و حضور در تورنمنت های 
بین المللی و مسابقات رســمی مختلف پیگیری خواهد کرد. بر این 
اساس 173 روز تمرین در قالب 13 اردوی داخلی برای ملی پوشان 
تنیس روی میز پیشنهاد شده است. همچنین برای آن ها 26 اعزام 
برون مرزی و از جمله شرکت در مسابقات کاپ آسیا، قهرمانی جهان 

و انتخابی المپیک هم در نظر گرفته شده است.

 کم شدن شانس گزینه های خارجی 
برای سرمربیگری تیم ملی والیبال

میزان: به نظر می رسد فدراسیون والیبال به خاطر هزینه های باالی 
مربیان خارجی قصد دارد از مربیان داخلــی برای هدایت تیم ملی 

والیبال استفاده کند.
نشست هم اندیشــی در خصوص انتخاب ســرمربی آینده تیم ملی 
والیبال برگزار شــد. در این نشســت محمدرضــا داورزنی، وحید 
مرادی، میالد تقوی، سعید درخشنده، منوچهر پورحسن، محمود 
افشاردوست، ناصر میرفخرایی و جمشید حمیدی حضور داشتند و 
در خصوص ویژگی های سرمربی آینده تیم ملی والیبال به گفت وگو 

پرداختند.
شنیده می شود برایند این جلسه بیشــتر روی این موضوع بوده که 
برای جذب مربی تراز اول خارجی نیاز به هزینه بســیاری است و با 
توجه به اینکه تا ابتدای سال آینده تیم ملی والیبال هیچ رویدادی در 

پیش ندارد انجام این هزینه چندان منطقی نیست.
با این اوصاف به نظر می رسد فدراسیون والیبال قصد دارد حداقل تا 
پیش از المپیک از گزینه های داخلی برای هدایت تیم ملی والیبال 
اســتفاده کند. این احتمال وجود دارد اگر تیم ملی والیبال بتواند با 
مربیان داخلی نتیجه خوبی بگیرد در المپیک هم این مربیان روی 

نیمکت تیم ملی بنشینند.

ورزش: بــه گفتــه عضــو هیئــت مدیره 
پرســپولیس، این باشــگاه باید 40 میلیارد 
تومان تا ماه آینده به طلبکارانش بپردازد. شب 
گذشته مهرداد هاشمی در برنامه زنده فوتبال 
برتر حضور یافت و درخصــوص پرونده های 
پرســپولیس در فیفــا گفت: ما هــر حرف و 
کالمی که اینجا دربــاره بدهی ها بزنیم یک 
ســند در دادگاه های بین المللی است و من 
نمی خواهم عدد بگویم امــا می توانم بگویم 
11 مورد شکواییه داریم که هیچ کدام شرایط 
جالبی ندارد. من کیس دارم مثل آقای چوک 
که 10 هــزار دالر بوده اما ســر این مبلغ هم 
مذاکره کردند و هم مصالحه کردند اما این را 
هم نپرداختند! این برای آبروی مملکت خیلی 
بد است، اگر نمی خواهی پول کسی را بدهی 
چرا وقتش را گرفتــی و مذاکره کردی؟ چند 
مورد داریم که عددش زیــر 100 هزار دالر 
است؛ هم مذاکره کردیم، هم مصالحه کردیم 

اما پول را ندادیم!
هاشمی درباره مجموع بدهی ها گفت: مجموع 
بدهی ها 2 میلیون و 50 هــزار یورو یک قلم 
اســت و چند هزار دالر هم یک قلم است و به 
صورت ریالی 40 میلیارد تومان، ما در همین 
یکی دو ماه آینده تعهداتی اســت که احکام 
صادر شــده قطعی اســت که باید با اولویت 

بپردازیم.

 بندهای راحِت رهایی 
ســرخ ها که با محکومیت قطعی در پرونده های 
شــکایت بازیکنان و مربیان خارجی پیشین خود 
دســت و پنجه نرم می کنند با مشــکل پرداخت 
قراردادهای فصل جاری اعضای این تیم نیز روبه رو 
شــده اند. همین امر ســبب نارضایتی بازیکنان 
پرسپولیس شده تا آن ها به فکر جدایی از این باشگاه 
باشند. نکته جالب توجه بند فسخ یکطرفه قرارداد 
این بازیکنان در صورت داشــتن پیشنهاد اروپایی 
است. شجاع خلیل زاده در صورت پرداخت 200 هزار 
دالر می تواند پرسپولیس را به مقصد هر تیم خارجی 
دیگری ترک کند. مدافع پرسپولیس که برای فصل 
آینده نیز قرارداد دارد چنین بندی را قرار داده است 
تا هر وقت پیشنهادی بهتر پیدا کرد بتواند سرخ ها را 
ترک کند. مهدی ترابی نیز در صورتی که پیشنهاد 
اروپایی داشته باشد با پرداخت 30 درصد از مبلغ آن 

می تواند رضایت نامه خود را دریافت کند.
محمد انصاری، ســیامک نعمتی و وحید امیری 
نیز چنین شــرایطی را در قراردادهای خود قائل 
شدند تا بتوانند در تابســتان سال جاری با داشتن 
پیشنهادهای خارجی بهتر از پرسپولیس جدا شوند.

همچنین بازیکنانی نظیر علی علیپور و بشار رسن 
نیز با توجه به اتمام قرارداد خود در پایان فصل جاری 
لیگ برتر، خواهند توانست بدون پرداخت پول از 
پرسپولیس جدا شــده و به پیشنهادات خود فکر 

کنند .

فرشید اسماعیلی به کمیته 
انضباطی باشگاه احضار شد

هافبک تیم استقالل برای ادای پاره ای توضیحات 
به کمیته انضباطی باشــگاه احضار شــد. به نقل از 
سایت باشــگاه استقالل، فرشید اســماعیلی برای 
ادای توضیحاتــی در خصوص مصاحبــه با یکی از 
رسانه ها به کمیته انضباطی باشگاه احضار شد. احضار 
اســماعیلی به کمیته انضباطی با دستور مستقیم 

احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه صورت گرفت.

ZOOM
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ادب و هنرادب و هنر

اردیبهشت،جلوهگاهباورهایکهنایرانزمین
اردیبهشت در گاه شــماری ایرانی، دومین ماه سال است. در جغرافیای 
نیمه خشــک این سرزمین کهنســال، این ماه، بهاری ترین ماه سال به 
حساب می آید. دســِت باران و آفتاب، زمین سرمازده را که در فروردین 
بیدار شده، در اردیبهشت، سبزپوش می کند و علف های بهاری را که سر 
از خاک بیرون کرده اند، به نشو و نما می آورد. اردیبهشت عموماً بارانی ترین 
ماه سال هم هست؛ باران هایی که از قدیم در باور ایرانی ها، جان بخش و 
زندگی آور بوده است. از این منظر، اردیبهشت ماه، جلوه ای از بهشت را در 

دشت و دمن، تداعی می کند. 
در آیین زرتشــت که یکی از کهن ترین آیین ها در سرزمین ایران است، 
اردیبهشت)اََشه َوهیشَته به معنای بر ترین راستی( نام سومین امشاسپند 
پس از سپندارمذ)روح نیکوکار( و بهمن)اندیشه نیک( است. اردیبهشت، 
نگهبان راســتی و درســتی، نظم زمیــن و آتش اســت. در این آیین، 
اردیبهشــت، نام دومین ماه هر ســال و سومین روز هر ماه هم هست و 
اردیبهشت روز از اردیبهشت ماه)سوم اردیبهشت( جشنی بر پا می شود 
که »اردیبهشــتگان« نام دارد. این جشن که در تقویم کنونی به خاطر 
محاسبه سی  و  یکروزه فروردین، دوم اردیبهشت برگزار می شود، »گلستان 
جشن« یا »جشن گل« هم خوانده می شده و اساساً، گرامیداشت رویش 

گل های بهاری در دامن صحراست. 
»ابوریحان بیرونی« در کتاب »آثار الباقیه عن القرون خالیه« که سندی 
مهم درباره آیین های کهن ایران زمین اســت، به این جشــن هم اشاره 
می کند: »اردیبهشت ماه، روز سوم آن، روز اردیبهشت است و آن عیدی 
است که اردیبهشتگان نام دارد برای آنکه هر دو نام متفق شده اند. معنای 
این نام آن است »راستی بهتر است« و برخی گفته اند منتهای خیر است و 
اردیبهشت، َملِک آتش و نور است...«)آثارالباقیه، ترجمه احمد داناسرشت، 

چاپ امیرکبیر صفحه ۳۳۳(
در »تاریخ بیهقی« نیز به این جشن اشاره شده است: »یک روز، وقت گل، 
طاهر گل  افشانی کرد که هیچ َملِک بر آن گونه نکند، چنان که میان برگ 
گل، دینار و درم بود که برانداختند، و تاش و همه مقدمان نزدیک بودند، و 
همگان را دندان مزد داد...«)تاریخ بیهقی، به اهتمام دکتر یاحقی، انتشارات 

دانشگاه فردوسی، صفحه ۳۶۹(
جشن گل که معموالً از نوروز تا ۴۰ روز پس از آن برگزار می شده، هنوز 
هــم در بخش هایی از قلمرو زبان و تمدن فارســی، با پاره ای از آیین ها، 

برگزار می شود. 
در شهر مزارشریف در والیت بلخ در افغانستان کنونی، این جشن با عنوان 
»ِمیله گل ســوری« برگزار می شود و »گل سوری«، همان شقایق است 

که در شعر شاعران هم فراوان یاد شده است؛ حضرت حافظ دارد که: 

غنچهگلبنوصلمزنسیمشبشکفت
مرغخوشخوان،طربازبرگگلسوریکرد...

واژه »ســور« یا »سوری« اساساً برای سرخی آتش به کار برده می شود؛ 
چنان  که این واژه در اصطالح »چهارشنبه ســوری« هم اشاره به سنت 

افروختن آتش، در شب های پایانی سال دارد...  .
جشن گل سوری یکی از مهم ترین و در عین حال زیبا ترین جشن های 
مردم افغانســتان است. این جشن در فولکلور آن مردم هم البته جایگاه 
ویژه ای دارد. چنان که در قصه عاشقانه مالمحمد و عایشه، دو دلداده نذر 
می کنند که اگر به وصال هم برسند، در اولین بهار به مزار شریف- که به 
اعتقاد اهالی آن سامان، مدفن حضرت امیر)ع( است- بروند و در جشن 

گل سرخ حاضر شوند؛

سرکوهبَُلنفریادکردم
علیشیرخدارایادکردم

علیشیرخدایاشاهمردان
دلناشادماراشادگردان

بیاکهبریمبهمزارمالممدجان
...جاندلبرواوا،زاراللهگلسیل

اساساً گل الله)که شــقایق هم گونه ای از آن دانسته می شود( در حوزه 
تمدنی زبان فارسی، گیاهی مقدس اســت. در باور این مردم، الله، گلی 

است که از خون بی گناهان می روید. 

باصبادرچمناللهسحرمیگفتم
...کفنانخونینهمهایناندکهشهیدانکه

انعکاس همین باور را در یکی از شورانگیزترین تصانیف روزگار معاصر هم 
می بینیم که سروده شاعر شوریده، »عارف قزوینی« است:

ازخونجوانانوطناللهدمیده
ازماتمسروقدشان،سروخمیده...

در ایران مرکزی در دامنه های زاگرس، از خوانســار در استان اصفهان تا 
کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری، گیاهی از خانواده الله ها می روید که 
به خاطر شکل خاص گل هایش، »الله واژگون« نامیده شده است. در باور 
دامنه نشینان آن کوه، این گیاه، شاهد کشته شدن سیاوش بی گناه بوده، 
برای همین هم سر به زیر انداخته است. نیز گفته می شود که این الله از 

اشک های سیاوش مظلوم روییده است... 
جالب آنکه الله واژگون هم تنها در اردیبهشت ماه به گل می نشیند. 

در باور کهنسال ما مردم، باران های اردیبهشتی هم باران هایی شفابخش 
هستند؛ باران هایی که از آن به عنوان »آب نیسان« یاد می شود. حتی در 
سنت سمنوپزان، گندم هایی که قرار است به کار پخت سمنو بیایند، بهتر 

است در آب نیسان)ذخیره شده از سال قبل( به جوانه بنشینند. 
در فرهنگ اســالمی هم از آب نیسان به عنوان آب شفابخش یاد شده 
اســت. قدیمی ترین روایت درباره خواص آب نیسان، روایتی است نبوی 
که »عالمه مجلسی« در کتاب »زادالمعاد« به نقل از »سید ابن طاووس« 
آورده است. در این حدیث از زبان پیامبر اکرم)ص( شماری از آیات و اذکار 
نقل شــده که باید بر آب باران اردیبهشت خوانده شود تا شفابخشی آن 

کامل شود...
باوری شــاعرانه هم وجود دارد که می گوید گوهر)مروارید( یک قطره از 
آب نیسان است که در صدف افتاده. »میرزا رضی دانش مشهدی« شاعر 
همشهری قرن یازدهمی، همین باور را دستمایه تصویری زیبا در بیتی 

بدیع کرده است: 

تاکراسیرابکنایابرنیساندربهار
قطرهتاِمیمیتواندشد،چراگوهرشود

ادبوهنر/خدیجهزمانیان»دنده لج« نام اثری داستانی است 
از محمد ترکاشــوند که نشر نیستان به تازگی آن را منتشر کرده 
است. این رمان داستانی است پرکشش و تعلیق از رویارویی یک پدر 
با فرزند جوان و سرکش خود که در اوج دوره بلوغ و جوانی به دلیل 
اختالف سلیقه فکری و فرهنگی از منزل فرار کرده و پدر را برای رفع 
این اختالف به فکر فرو برده اســت. پدر در کشاکش این اختالف 
فکری با پسر به پیشنهاد دوستی قدیمی شروع به مرور خاطرات 
خود می کند تا پرده از یک شباهت بردارد. شباهتی که براساس آن 
عنوان می شود که پسر او کپی ناخوانای اوست و او به تکاپوی کشف 
معنای این عبارت می افتد و به دنبال همین کار اســت که قدم به 
مــرور خاطراتی تلخ از نوجوانی خود می گذارد و خاطراتی را مرور 
می کند که به اصطالح سر او را به سنگی زده است که دوست ندارد 

برای فرزندش هم تکرار شود.
ترکاشوند که چندی قبل رمان »همیشه دختر« را نیز تألیف کرده 
بود، در این داستان به شکلی جدی تر خود را در مقام نویسنده ای با 
دغدغه های اجتماعی به نمایش کشیده است. نویسنده ای که نشان 
می دهد بیش از هر مســئله ای برای او کشف رفتارهای انسانی و 
روابط حاکم میان انسان ها اهمیت دارد و از همین منظر است که 
او در داستان خود به سراغ تنظیم رفتارهای یک خانواده از دریچه 
نگاه به درون آن رفته اســت.  گفت وگوی ما را با ترکاشوند درباره 

»دنده لج« و دغدغه های نویسندگی اش بخوانید. 

برایشمادهدمینشان»دخترهمیشــه«و»لجدنده« 
روزمسائلبهنسبتوهستیدقائلرسالتنویسیداستان

است؟درست.دهیدمینشانواکنشداستاندرجامعه
به نظر من هیچ نویســنده ای بی رسالت نیست، حتی آن هایی که 
شعار هنر برای هنر را می دهند، رسالت دارند و رسالتشان عظمت 
بخشیدن به هنر است. هر نویسنده ای به تبع شرایط زندگی و تجربه 
زیسته و افکار و اندیشه های خود هدفی را دنبال می کند، من هم 
با توجه به دغدغه و عالیقی که به معضالت اجتماعی به خصوص 
مســائل خانواده دارم، زبان داســتان را برای بیــان این دغدغه ها 

می پسندم.

بهوداریداجتماعیدغدغهکههســتیداینویسنده 
نگاهاین.دهیدمینشانتوجهانســانیرفتارهایکشف
قائلداستانبرایرســالتیچنینیاشماستشخصی

هستید؟
زبان داستان، زبان گویایی است برای هر انسانی که به دنبال انتقال 
اندیشه هایش به دیگران است. من که دغدغه اجتماعی دارم، برای 
خودم و همه عالقه مندان مسائل اجتماعی این حق را قائلم که از 
داستان چنین توقعی داشته باشند. ولی هیچ کس نمی تواند رسالت 
داستان را به دغدغه های خودش محدود کند. وقتی پروردگار انسان 
برای رساندن حرف هایش در همه زمینه ها از داستان استفاده کرده 

در حقیقت به رسالتمندی داستان صحه گذاشته است.

هاحلراهاین.ایددادهارائهحلراههاخانوادهبرایشما
وتأملحاصلاست؟شدهدادهمخاطببهاساسیچهبر

است؟کارشناسانمشاورهوهمفکرییاوشمامطالعه
شــخصیت آقا مجید را در داستان دنده لج باالتر از سطح متوسط 
پدران ایرانی تعریف کرده ام. پدری که در ســطح کالن اجتماعی 
راه حل مشکالت را در همه ساالری یافته، ولی در خانه نمی تواند به 
همه ساالری تن دهد، وقتی چنین پدری دچار چالش شود تکلیف 
سایر والدینی که در سطح پایین تری از دغدغه مندی اجتماعی قرار 
دارند، معلوم است. تشخیص این موضوع و راه حلی که در دنده لج 
ارائه شده در یک تعامل بین تجربیات و مطالعات نویسنده و نظرات 
کارشناسی مشاوران خانواده سامان یافته است. تالش والدین ایرانی 
برای استمرار نظام پدرساالری فرزندان ایرانی را دچار چالش های 
شخصیتی فراوانی کرده که بنده در رمان دنده لج به دنبال به تصویر 

کشیدن این چالش ها بوده ام.

وکنیدمیتصویرراهاییروشفقطداستاندرشماالبته 
راهحلقطعیارائهنمیدهید؟

بله، داســتان کتاب علمی دانشگاهی نیست که تمام عوامل یک 

حادثه و همه راه های حل یک مسئله را بشمارد. هنر داستان نویس 
هل دادن کوچک واقعیت هاســت. ما روی یک مســئله متمرکز 
می شویم و آن را در قالب داستان روایت می کنیم. رگه های فکری و 
اندیشه ای به صورت خطوط کمرنگ و گاهی پررنگ در بستر قصه 
نمود پیدا می کند. توقع راه حل قطعی از داســتان شاید به خاطر 
جریــان دغدغه مندی اجتماعی یا مورد ابتال بودن داســتان برای 

خواننده باشد.

واســالمیفرهنگبهتوجهباشــدهارائههایحلراه 
عنوانبهنبودیدنگران.استبودهدینیهایدستورعمل

دارد؟اییکسویهنگاهکهشویدشناختهاینویسنده
وقتی یک طلبه دست به نوشــتن داستان می برد، طبیعی است 
که تحت تأثیر معارف دینی باشد و این حقیقت در قلمش نمودار 
می شود. اما نکته قابل  توجه در داستان دنده لج این است که معارف 
دینی در یک همپوشانی دقیق و عالمانه با جدیدترین تحقیقات و 
پژوهش های اجتماعی برای حل معضالت یا بحران های خانوادگی 

همراه شده اند. 
اینکه یک طلبه به جای دعوت فرزندان به تبعیت از والدین بیاید 
و والدیــن را دعوت کند به تالش برای حفظ آزادی فرزندان و این 

توصیه ها را هم مستند به معارف دینی بداند، مثل یک میوه نوبرانه 
اســت. دنده لج می تواند خانواده هایی را که بین سنت و مدرنیته 
سرگردانند، برای چند ساعت به تفکری عمیق و مؤثر فرو ببرد تا 
بتوانند وزن نسخه های متفاوت تربیتی در حوزه تعارضات خانوادگی 

را بسنجند.

چگونهامروزانسانزندگیدرادبیاتجایگاهشمانظربه 
حلراهامروزانسانهایچالشبرایتواندمیادبیات.است

بسازد؟فرداهایانسانبرایزیبارویایییاودهدارائه
قطعاً بار سنگین رشد هر جامعه ای بر عهده ادبیات است. انسان هیچ 
عضوی قدرتمندتر از زبان ندارد. در ســوره الرحمن پس از خلقت 
انسان)خلق االنسان(، اولین ارزشی که مورد توجه قرار گرفته، مسئله 
بیان است)علمه البیان(. اینکه انسان با زبان یا قلم می تواند حقایق 
موجود در ذهن و دلش را بیان کند و به دیگران انتقال دهد، پس از 
مسئله خلقت باالترین ارزش را دارد. با توجه به این مقدمه جایگاه 
ادبیات روشن است و در این میان ادبیات داستانی به خاطر درگیر 
کردن همزمان قوای تعقلی و احساسی انسان با موضوع موردنظر 
گوینده یا نویسنده جایگاه رفیعی را دارد. هر موضوعی که به انسان 
مربوط باشد برای تبیین و تنقیح و انتقال محتاج به ادبیات است. 
هر چه انسان با کلمه و جمله آشناتر باشد در رسیدن به مقصودش 

قدرتمندتر است. 

تاریخاثرکهبهانهاینبهنویســندگانازبســیاری 
روزمسائلبهنسبتواکنشســمتبه،نشوددارمصرف

چیست؟شمانظر.روندنمی
نخست اینکه ماندگاری اثر تابع شرایط مختلفی است. اگر نوشته ای 
در ترســیم وضعیت یک مقطع از تاریخ اجتماعی موفق باشــد و 
نویســنده هم در ارائه آثار بعدی روند روبه رشــدی را حفظ کند، 
آثار این چنینی هم همیشــه دیده می شــوند مانند آنچه در آثار 
نویسندگان شوروی سابق دیده می شود که همیشه دیده خواهند 
شد. مسئله بعدی این است که مفید بودن یک داستان برای یک 

نسل، هدف معقولی است برای نوشتن.

داردوجودایرانینویسندگانهایرماندرخألهاییچه 
کجاست؟ایراندراجتماعیرمانجایگاهو

در تعریف رمان اجتماعی گفته اند: رمان اجتماعی، رمانی است که 
در آن مسائل اجتماعی، سیاسی یا مذهبی با جهت گیری تعلیمی، 
موردنظر است. هدف و نیت اصلی این نوع رمان، معطوف ساختن 
توجه مردم به کاســتی ها و نقصان های اجتماعی اســت. مسائل 
اجتماعی یک طیف بسیار متنوع هستند که به نظر می رسد هنوز 
سهم خود را در دنیای داستان به دست نیاورده اند. مسائلی مانند 
فاصله طبقاتی، اعتیاد، ترنس ها، طالق، ازدواج موقت، ازدواج سفید و 
تعارضات خانوادگی در مقابل مسئله عشق در جهان رمان جایگاهی 
ندارند و با فاصله زیاد در رتبه های بعدی هستند. یکی از عوامل این 
مسئله این است که نوشتن رمان اجتماعی عالوه بر قدرت نوشتن 
نیاز به ورزیدگی اندیشــه و دردمندی اخالقی دارد. اگر دردمندی 
اخالقی نباشــد، اندیشمند صاحب قلم تن به چالش های این نوع 

نویسندگی نمی دهد.

دودرچون،بودچگونهشمارماندوازمخاطبانبازخورد 
؟ایدپرداختهامروزپسرانودخترانمشکالتبهاثر

هر دو کتاب بنده به نوعی چالش آفرین بود و مخاطب هم دقیقاً با 
این چالش ها ارتباط گرفته است، بنابراین پیام های زیادی از طرق 
مختلف به خصوص از طریق فضای مجازی به دســت من رسیده 
اســت. در داستان همیشه دختر واکنش ها تند و تیزتر بود، چون 
از چند جهت تابوشکنی شده بود. اول اینکه یک نویسنده مرد وارد 
منطقه ممنوعه زندگی دخترها شــده بود. در رمان های فراوانی از 
عشــق دخترها یا هوس دخترها گفته شده بود، ولی قصه گفتن 
و روایت نیازمندی جنسی و عاطفی دخترها یک تابو و خط قرمز 
بود که در همیشه دختر مورد توجه قرار گرفت. دخترهای زیادی 
ناراحت شدند و این داستان را توهین آمیز و موجب تحقیر و ذلت 
دخترها دانســتند. عده زیادی از دخترها هم این رمان را تحسین 
کردند و جســارت نویسنده را در بیان حس و حال دختران ایرانی 

ستودند. 
نســبت به رمان دنده لج هم پیام های زیادی رسیده که نسبت به 
مسئله زوال پدرساالری و سقوط سلطنت خانگی، واکنش مثبت 
و منفی نشــان داده اند و عمدتاً از این رویکرد به تعارضات والدین 
و فرزندان متعجب بودند. برخی این کتاب را روشــنگر و راهنما و 
عده ای از مخاطبان عزیز کتاب را موجب بدآموزی و پررو شــدن 

فرزندان می دانستند.

خودشخصبرایپیامدیچهمتفاوتهایواکنشاین 
تغییریشمانویسیداستانمسیردرمشخصا.داشتشما

کرد؟ایجاد
نویســنده نباید در و پنجره شخصیتش را روی مخاطب ببندد یا 
دور خود دیوار بکشــد. کار اجتماعی تبعات خاص خودش را دارد. 
رمان اجتماعی هم یک کنشــگری اجتماعی اســت که نویسنده 
بایــد واکنش هایش را محققانه بپذیرد. بر پایه این مقدمه من هم 
تحت تأثیر مخاطبم هستم. به این معنا که قطعاً آثار بعدی من اگر 
در ژانر اجتماعی باشند با لحاظ موافقت ها و مخالفت ها خواهد بود. 
خیلی از مخالفت ها و مذمت هــا دریچه های جدیدی را روی من 

باز می کند و برخی از تشویق ها من را مصمم به ادامه راه می کند.

»لجدنده«رمانازوجهیچهبرمخاطبداریددوست 
کند؟توجه

کار مهمی که در دنده لج انجام دادم توجه به جامعه شناسی خانواده 
بود. معموالً برای حل تعارضات خانوادگی خود را محتاج به فراگیری 
علم روان شناسی می دانیم، اما در دنده لج نیازمندی به فراگیری مباحث 
جامعه شناسی مورد توجه بود. تالش برای متقاعد شدن پدر خانواده 
و حرکت او از جایگاه پدرسنتی به سمت پدری مدرن و الزامات این 
جایگاه جدید در رمان دنده لج نباید ندیده گرفته شود. تأکید بر مسئله 
مهم آزادی خواهی نســل جدید و راه های تعامل با نوجوان آزاد، روح 
حاکم بر رمان دنده لج است که بنده معتقدم می تواند کمک زیادی به 

آرام سازی محیط خانواده و رفع تعارضات خانوادگی کند.

برش

بین  که  را  خانواده هایی  می تواند  دنده لج 
چند  برای  سرگردانند،  مدرنیته  و  سنت 
ساعت به تفکری عمیق و مؤثر فرو ببرد تا 
بتوانند وزن نسخه های متفاوت تربیتی در 

حوزه تعارضات خانوادگی را بسنجند

وضعیتموزههادرروزهایکروناییدرگفتوگوبارئیسموزهملیملک

موزه ها کارکرد مجازی را جدی بگیرند 
مهر:یک  کارشناس موزه داری گفت: حسن ویروس کرونا این بود که نقاط ضعف موزه ها 
را نشــان داد و وادارمان کرد به این فکر کنیم که اگر فضای ظاهری و فیزیکی موزه ها 

نباشد، باید چه کار کنیم.
رضا دبیری نژاد، کارشــناس موزه داری و رئیس موزه ملی ملــک، درباره ضرر موزه ها و 
رویکــرد جدید آن هــا در دوران کرونا گفت: در دوران کرونا و تعطیلی موزه ها، شــاید 
موزه های دولتی تنها از بخش درآمدهایی که داشتند ضرر کرده باشند، اما بیشترین ضرر 
متوجه موزه های خصوصی شد. موزه ها از منظر فرهنگی و اجتماعی فرصت خوبی برای 
ارتباط گرفتن با مردم داشتند، اما این  فرصت خود به خود از بین رفت. به قول دوستان، 

کرونا ضعف های ما را بیشتر نشان داد. 

 موزه ها می توانند امید بسازند
وی افزود: در این  شرایط دچار یأس شده ایم چون از آینده مان خبر نداریم، اما آثار موزه ای 
می توانند امید بسازند و وقت آن رسیده که آثار موزه ای را با نگاه امیدوارانه روایت کنیم 
و به نسبت شرایط امروز، آن ها را بازتعریف کنیم. در ادبیات و یا حکایت های سعدی و 
شاهنامه داستان هایی که نگاه امیدوارانه دارند کم نیستند یا حتی حس خوبی که تصاویر 

می دهد هم می تواند در روایت های ما از آثار عیان شود.
دبیری نژاد گفت: جریانی را راه انداخته ایم و از دوستان موزه دار و عالقه مند می خواهیم 
یــک اثر موزه ای که روزی حس امید را به آن ها داده، بازگو کنند و بگویند که چرا این 

حس را از آن اثر گرفته اند. نزدیک به ۲۰ اثر و داستان تاکنون دریافت کرده ایم. از یک  
عروسک و یا تابلو گرفته تا سفال. وقتی به این نگاه می رسیم دیگر مهم نیست که آن 
اثر جام مارلیک است و یا یک  تکه سفال. اگر موزه دار با حس و حال امیدوارانه این آثار 
را روایت کند آن وقت می توان گفت این آثار کاربرد امروزی خود را پیدا کرده اند. کرونا با 
همه ویژگی های منفی که داشت در یک  حوزه تأثیر خوبی به جا گذاشت از جمله اینکه 

موزه ها با نقاط ضعف و قوت خود بیشتر آشنا شدند.

 زیست مجازی موزه ها در دوران کرونا
وی درباره زیســت مجازی موزه ها گفت: اکنون تولید محتوا برای موزه ها جدی تر اتفاق 
می افتد. در این  زمینه موزه ها خیلی کار نکرده بودند. این  روزها می بینیم که با موضوعات 
مختلف از طریق فضاهای مجازی گفت وگوهای زنده پخش می شود و هر کسی می تواند 
حرفش را بزند. سطح فرهنگ زیست اجتماعی باالتر رفته است. به نظرم کرونا حوزه هایی 
را از تک بعدی بودن خارج کرد که یکی از آن ها موزه ها هستند. شاید موزه ها هیچ وقت 
دیجیتالی شــدن و کارکرد مجازی را جدی نمی گرفتند، اما حاال این اتفاق در حال رخ 

دادن است.
دبیری نژاد همچنین گفت: موزه های اروپایی در روزهای قرنطینه از مردم خواســتند تا 
عکس های یادگاری و جذاب خودشان را به اشتراک بگذارند. آن ها با این کار، حس حضور 
مخاطب را نگه داشتند و یا اینکه از مردم خواستند تا آثار هنری را با تصاویر خودشان 

بازسازی کنند. این ها روش های جدید ادراک و تجربه ای است که موزه ها برای مخاطب 
خود ایجاد می کنند. حسن کرونا این بود که به ما فهماند اگر درب موزه ها بسته شود آن ها 
باید چکار کنند. آیا ارزش های فرهنگی مجموعه ها از بین می رود؟ حاال در این شرایط 
ارزش های معنایی و دستاوردهای علمی بشر را چگونه می توان حفظ کرد و در دسترس 
قــرار داد. اگر در این محدودیت ها قرار گرفتیم چه خالقیت هایی باید کنیم و چطور به 
دنیای دیجیتال بیشتر فکر کنیم. اکنون بیشتر موزه ها صفحات مجازی دارند، اما بیشتر 
آن ها از مدیران عکس گذاشــته اند و عکسی از موزه و یا آثار نیست. موزه داری یک کار 
عالقه مندانه است یا شغل صوری. اگر باور داریم که در قبال آن مسئولیت داریم آن موقع 

نباید منتظر دستورها باشیم تا کار خالقانه ای انجام دهیم. 

هنرهای تجسمی

گفتوگوبامحمدترکاشوندبهانگیزهانتشاررمانجدیدش

به دنبال تعامل با نوجوان امروزی در»دنده  لج«

تازه های نشر
انتشارکتابگویایبهروزبوچانی

چشمه:کتاب گویای »هیچ دوستی به جز کوهستان« نوشته بهروز بوچانی با صدای 
نوید محمدزاده منتشر می شود.

این روزها که جهان و ایران درگیر بحران کرونا و قرنطینه است، نوید محمدزاده مشغول 
خواندن کتاب بهروز بوچانی، نویسنده  ُکرد مهاجر است.

بنا بر اعالم نشر چشمه،»هیچ دوستی به جز کوهستان« که به چاپ دوازدهم رسیده 
با اجرای نوید محمدزاده، آهنگ سازی بامداد افشار و هدایت پوریا عالمی در استودیو 
رادیوگوشه در حال ضبط است. در معرفی این کتاب عنوان شده است: »هیچ دوستی 
به جز کوهســتان« تجربه ای تکان دهنده است که شــاید در مرزِ باریِک میان رمان و 
ادبیات غیرداستانی حرکت می کند. کتاب عالوه بر قصه  اُدیسه وارش، سفری است به 
برزخ؛ برآمده از واقعیِت زیستی نویسنده. بهروز بوچانی به خاطِر نوشتِن رماِن »هیچ 
دوستی جز کوه  ها: نوشته  هایی از زنداِن مأنوس« برنده  جایزه  ادبی ویکتوریای استرالیا 
شده است. رادیوگوشه تاکنون با هنرمندان زیادی برای تولید کتاب های شنیدنی خود 
همکاری کرده است. رخشان بنی اعتماد، هوتن شکیبا، گالره عباسی، علی سرابی و 

مسعود فروتن از جمله این هنرمندان هستند. 

سروش: کتاب»ما راهزن نیستیم« نوشته زهرا اخالقی با محوریت سفر امام رضا)ع( از 
مدینه تا خراسان، توسط انتشارات سروش برای نوجوانان چاپ شد.  

این  کتاب یکی از عناوین رضوی داستانی این  ناشر است که موضوعش درباره سفر 
امام رضا)ع( از مدینه به خراسان است و نویسنده در آن  سفر اجباری امام رضا)ع( را در 
قالب داستان روایت کرده است. »ما راهزن نیستیم« یکی از آثار بیرون  آمده از کارگاه 
داستان نویسی »ضامن آهو« با مدیریت مریم بصیری است که در سال ۹۷ برگزار شد.

به  گفته نویســنده کتاب، کارگاه مذکور ۶ماه طول کشیده و ساختار کلی کتاب با 
کمک بصیری شــکل گرفته است. راوی داستان »ما راهزن نیستیم« گاهی آفتاب 
اســت، گاهی باد و... . انتخاب و جان بخشی به اشیا با توجه به زمینه تاریخی اثر و 
ویژگی های امام رضا)ع( انجام شده و نویسنده تالش کرده از این  ترفند برای جذابیت 
بیشــتر اثرش استفاده کند. وی درباره منابع مورد اســتفاده در نگارش کتاب »ما 
راهزن نیستیم« گفت: منابع این  داستان، تمام آثاری است که به  نحوی به زندگی 
امام هشتم)ع( پرداخته اند؛ مثل  »والیت شمس« نوشته محمدتقی مقدم، »هشتمین 

امام« تألیف حمید قلندری، »منتهی االمال« و »عیون اخبار الرضا)ع(« و... .

داستانسفرامامرضا)ع(ازمدینهبهخراسان
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