
روایت اول / نبوغ اتفاقی
باور کنید سندرم های عجیب و غریب، 
فقط مخصوص » دســت بــی قرار« یا 
سریال پایتخت نیست. خبرگزاری ها و 
اخبار فضای مجازی ، دیروز نمی دانم 
به کدام بهانه از ســندرم دیگری حرف 
زدند که شاید شــما کمتر در باره اش 

شنیده باشید. 
یعنی چیزی به نام ســندرم » ساوانت« یا نبوغ اکتسابی هم داریم. مثاًل 
پســرک 10 ساله ای در آمریکا که توپ بیســبال به سرش می خورد و 

ضربه مغزی می شود. 
بعــد از بهبودی البته تبدیل می شــود به نابغه ریاضی که مســئله ها و 
فرمولها را با ســرعت عجیب و غریب حل می کند یا می نویسد. در سال 
۲00۶ میــالدی هم »درک آماتو « پس از اصابت ســرش به دیواره های 
اســتخر دچار ضربه مغزی شــد. او مدتی پس از بهبودی در منزل یکی 
از دوســتانش، اتفاقی پشــت پیانو نشســت و به نواختن حرفه ای پیانو 
پرداخــت. او حاال هم در زمینه موســیقی فعالیت می کنــد. البته این 

نمونه ها را انگار باید سندرم » نبوغ اتفاقی« نامید! 

روایت دوم / تنها سرزمین بدون کرونا
اگر قول می دهید فردا شال و کاله نکنید 
و راه نیفتید به سمت کشورهای جنوب 
آسیای شــرقی، روایت بعدی را برایتان 

بنویسم؟ 
مثاًل خود مــن وقتی به ســرزمین یا 
جایی بدون کرونا فکر می کردم، قطب 
جنوب، فالن کویــر معروف دنیا و... به 
ذهنم می رسید. اما ســر سوزنی فکر نمی کردم کنار گوش چین و وسط 
معرکه کرونا، ویتنام بشــود تنها کشــور بدون کرونــای دنیا که تا امروز 
فقط ۲۶8 مبتال داشــته و فوتی هم نداشته است! این ها را از قول صفحه 

توییتری »دیلی میل« نوشتم.
البته ایــن را هم یادآوری کنــم که فکر نکنید ویــروس کرونا خودش 
راهش را کج کرده و سراغ ویتنامی ها نرفته. آن ها از همان ابتدا قوانین و 
محدودیت های ســفت و سختی را برای پیشگیری از شیوع اعمال کردند 
و به تازگی چون آمار ابتال ثابت مانده و فوتی هم نداشته اند، محدودیت ها 

را لغو کرده اند.

روایت سوم / کاسب کرونایی
کاســب کرونایی که همیشه نباید اهل 
بیزینس و اینجور حرف ها باشد یا مثاًل 
انبارهای بزرگ و پــر از کاالی احتکار 

شده داشته باشد. 
بعضی ها هم اینجوری برای خودشــان 
و شغلشــان، از آب گل آلود کرونا ماهی 
 Bobby Sands می گیرند. کاربری با نام
در توییتر و درباره »نفیســه کوهنورد« نوشــته: »این هم از شــیوه های 
آشــکار و نوین جاسوســی اقتصادی؛ خبرنــگار BBC از تجار ایرانی در 

پوشش تهیه خبر، سؤاالت تدوین شده از سوی  MI۶ را می پرسد ...
نفیسه کوهنورد  خبرنگار مستقر BBC در عراق در صفحه توییتری خود 
با طرح ســؤال نوشته است: اگر در نجف یا کربال تجارت داشتید و کرونا 
و بســته شدن مرزها به آن آســیب زده و مایل به گفت وگو با بی بی سی 

هستید لطفاً برایم پیام بفرستید«.

جنجاِل آرات و علی کریمی#
جدیدترین حاشیه  الیوهای اینستاگرامی مربوط می شود به 
بی توجهی علی کریمی به آرات حسینی. آرات در یکی از 
فیلم های اینستاگرامی اش به علی کریمی ابراز عالقه کرد، 
اما جادوگر آسیا واکنشی به این ابراز عالقه نشان نداد. تتلو 
هم که در این مدت چندین بار با آرات حسینی الیو گرفته 
بود، خودش را وسط معرکه انداخت و علی کریمی را بابت 
بی توجهی به کودک ۶ ساله ســرزنش کرد. پس از این، 
انبوهی از طرفداران آرات و تتلو به صفحه اینســتاگرامی 
علی کریمی حمله کردند. بازیکن سابق پرسپولیس هم 
در واکنش به تمام این حواشی، فقط صفحه اینستاگرامی 
آرات را بالک کرد. پس از این، ماجرا بیشــتر باال گرفت و 
هواداران این پسربچه آن قدر کریمی را به باد فحش گرفتند 
تا مجبور شد صفحه آرات را از بالک دربیاورد، اما واکنش 
دیگری به این ماجرا نشان نداد! در این میان پدر آرات هم 
چندین فیلم از خودش در فضای مجازی منتشــر کرد و 
با توهیــن به علی کریمی اعالم کرد نیازی به توجه او به 

فرزندش ندارد!

دعواهای خاله زنکی#
ماجرای دعوای آرات و علی کریمی که با دخالت تتلو همراه 
شد، آن قدر در فضای مجازی و رسانه ای داغ شده که حتی 
بزرگ ترین رسانه های ورزشی هم به آن پرداخته اند. نتیجه 
مشــترکی که تمام رسانه ها به آن رسیدند اما این بود که 
این دعواهای خاله زنکی اصــالً ارزش پرداختن ندارد! در 
این میان اما یکی از فعاالن مجازی ورزشــی که ســابقه 
فعالیت در رســانه های معتبر را هم دارد با انتشار پستی 
در اینســتاگرامش، این جنجال های مجــازی را وارد فاز 
تــازه ای کرد و حاشــیه های بی پایان اخیــر و الیوهای 
پی در پی اینســتاگرامرها را بخشی از پروژه پولشویی در 
پوشش سایت های شرط   بندی دانست. این فعال مجازی 
در بخشی از پست اینستاگرامی اش نوشته است:»وقتش 
رسیده بپذیرید دعوای پیام صادقیان با تتلو ساختگی است. 
پیام و تهی و تتلو و علی شــمس و ساشا و احالم و سایر 
شاخ های راهزن مجازی از یک کانون شرط  بندی حقوق 
می گیرند. لیدرشان در اسپانیاســت: ملقب به مونتیگو. 
سناریوی دزدیده شدن ساشــا سبحانی در آلمان، افسار 
گسیختگی تتلو، جذب پدر آرات، مراسم پایان ناپذیر دعوا 
و آشتی کنان صوری بین خودشان، همه این نمایش نامه ها 
را سعداهلل امیرشقاقی )ملقب به دکتر( در ترکیه می نویسد. 

آن ها فروشنده ابتذالند و میلیون ها نفر نیز خریدارش!
با هر جنجال مصنوعی، جمعیت بیشتری به صفحاتشان 
می پیوندند تا پول هایشــان را در سایت های شرط  بندی 
آتش بزنند. تتلو دستمزد هنگفتی می گیرد و وظیفه اش 
عربده جویی الیو گذاشتن با اعضای شبکه برای داغ ماندن 

مداوم صفحاتشان است«.
این فعال مجازی در ادامه پای »آقامیری« را هم به ماجرا 
باز کرده و نوشته است: »ُدم آقامیری هم بیرون زده. فردی 
که سرکی به الیو آرات می کشد، برای تتلو کلیپ هندی 

می سازد و با احالم آواز می خواند!«

پدر و پسر مرموز#
البته پیش از این افشاگری، »محمد جرجندی« کارشناس 
امنیت اطالعات، مقیم آمریکا کــه روی موضوع مافیای 
شــرط بندی کار می کند، نــام فردی به نام »ســعداهلل 
امیرشقاقی« و پســرش با نام »فرشید امیرشقاقی« را به 
عنوان دو تن از سرشاخه های مافیای شرط  بندی اینترنتی 
مطرح کرد. به نظر می رسد فرشید امیرشقاقی در این میان 

اصلی ترین مهره باشــد. همین االن اگر نام او را با عنوان 
»مونتیگو« در اینستاگرام جســت وجو کنید، می توانید 
تا حــدودی از روابط عجیب و غریبش بــا خواننده ها و 
اینفلوئنســرهایی که زده اند توی خط تبلیغ سایت شرط 
بندی، باخبر شوید. زندگی فوق الکچری آقای مونتیگو با 
انواع و اقسام خودروهای لوکس و هواپیمای اختصاصی و 
ویالهای چند میلیاردی در کشورهای مختلف جهان هم 
گواهِ این ماجرا هستند! زندگی مونتیگو آن قدر لوکس و پر 
زرق و برق است که خودش هم مدتی پیش در اینستاگرام 
نوشته بود: »هیچ هدف و انگیزه ای که بهش نرسیده باشم 
برام نمونده. امروز در ســن ۲5 سالگی آرزوهایم به پایان 

رسیده و تمام اهدافی که انگیزه من بود تمام شدن«.
محمد جرجندی که در آن زمان توانسته بود به مدارکی 
از پشت پرده های سایت های شرط بندی دست پیدا کند، 
در توییترش نوشته بود درآمد مونتیگو از اداره سایت های 
شرط بندی رقمی میان 15 تا ۲0 میلیون یورو، معادل 35 
میلیارد تومان در ماه است! البته سایت مشرق نیز به عنوان 
یک خبرگزاری رســمی این موضوع را تأیید کرده است. 
مشــرق چندی پیش در گزارشی تحقیقی درباره پدیده 
شــرط بندی و جنجال های پشت پرده آن ها نوشته بود: 
»این پدر و پســر که صاحبان سایت شرط بندی »بت بال 
90« هستند، بسیاری از ســایت های دیگر را هم در این 
زمینه طراحی کرده اند و مدیریت بســیاری از سایت های 
دیگر شــرط  بندی را هم در اختیار دارند و نقش مهمی 
در حمایت مالی و مطرح کردن »شــاخ«های اینستاگرام 
ایفا می کنند«. جالب تر از همه اینکه محل اقامت این پدر 
و پسر جنجالی در ترکیه، هتلی الکچری به نام »دیوان« 
در اســتانبول اســت که این هتل محــل اقامت قبلی یا 
فعلی بسیاری از شاخ های اینســتاگرامی و فعاالن حوزه 
شرط بندی از قبیل محسن افشانی، پویان مختاری، ساشا 
سبحانی، داوود غفاری)هزینه(، وحید خزایی و... بوده است.

روند فعالیت سایت های شرط بندی#
دفتر مرکزی سایت های شــرط بندی یا در ترکیه است 
و یا در ارمنســتان. کارمندان این ســایت ها همدیگر را 
نمی شناسند و اجازه دخالت در این موضوع را هم ندارند 
و فقط مدیران ســایت، اطالعات شخصی کارمندان را در 
اختیار دارند. کار اصلی این کارمندان، پشتیبانی ۲4 ساعته 

از سایت است. 
برای عضویت در ســایت، کاربر بایــد تمامی اطالعات و 
مشــخصات کارت ملی و کارت حساب بانکی خود را در 
اختیار سایت قرار دهد و کارت بانکی حتماً باید به نام خود 
کاربر باشد. دقیقاً همینجاست که نقش کارمندان سایت 
پررنگ می شود. این کارمندان باید در هنگام ثبت نام هر 
کاربر جدید، اطالعات او را آنالیز کنند و با شناســایی او، 
شماره کارتی را برای واریز مبلغ عضویت در اختیارش قرار 
دهند. این شماره کارت ها معموالً روزانه چندین بار تغییر 
می کنند. این چرخش شماره کارت ها هم چند دلیل دارد؛ 
یکی اینکه پرداختی ها نباید در یک کارت بماند و مدیران، 
سریع وجه را به حساب ذخیره خود منتقل می کنند. دیگر 
اینکه امکان شناســایی کارت ها پایین می آید و مهم تر از 
همه اینکه ممکن اســت این کارت ها در پی شــکایت یا 
پیگیری پلیس فتا مســدود شوند. به همین دلیل پس از 
آنکه مبلغ قابل توجهی در یک کارت جمع شد، کارمندان 
بالفاصله پول را تبدیل به بیــت کوین می کنند یا آن را 
به حســاب امنی که در اختیار مدیر سایت است انتقال 
می دهند و شماره کارتی که در اختیار چندین کاربر قرار 
داده بودند را برای همیشه کنار می گذارند تا خطر پیگیری 

پلیس فتا تا چند برابر کاهش پیدا کند. جالب اینکه این 
شــماره کارت ها مال مردم عادی هســتند و سایت های 
شرط بندی این حســاب ها را از صاحبانش اجاره و از هر 

تراکنش دو درصد به صاحب حساب پرداخت می کنند!
نحوه تیــغ زدن کاربــران هم به این صورت اســت که 
کارمندان برنامه شرط بندی را برای آن ها طوری می چینند 
که چندین بار مبالغ هنگفتی را ســود کنند. پس از این 
به کاربران پیشنهاد می دهند چند برابر مبلغی که برنده 
شده اند را ســرمایه گذاری کنند. اگر کاربران این موضوع 
را نپذیرنــد که به بهانه های مختلف مانند رعایت نکردن 
قوانین، حساب مجازی شان مسدود می شود. اما اگر برای 
سرمایه گذاری هنگفت راضی شوند، کارمندان سایت آن ها 
را به ســمتی هدایت می کنند که تمام سرمایه شان را از 

دست بدهند.

به لطف بی توجهی مسئوالن#
ســایت های شــرط بندی این روزها مثل قارچ در فضای 
مجازی رشد کرده اند. این سایت ها به راحتی در اینستاگرام 
تبلیغ می کنند و عضو می گیرند. بســیاری از آن ها درگاه 
پرداخت رسمی دارند یا به وسیله حساب های بانکی داخل 

ایران فعالیت می کنند. 
فعالیت های این ســایت های شــرط بندی در این روزها 
آن قدر گسترده شده که صدای بسیاری از فعاالن فضای 
مجازی را هم درآورده اســت. آذری جهرمی هم که بابت 
فعالیت آزادانه این سایت ها حسابی زیر فشار کاربران فضای 
مجازی بود، حدود هشت ماه پیش در توییتر نوشت:»من 
به زودی پشت پرده این ها را افشا می کنم. زمانش که برسد 
می گویم. دارم تحلیل می کنم. یک اتفاق واقعاً شومی است. 
نقل و انتقال مالی شــرط  بندی در حال حاضر در شبکه 
بانکی کشور انجام می شود. بحث زیاد است، اما باید به موقع 
درباره اش صحبت کرد«. پس از گذشت هشت ماه از این 
ماجرا اما انگار هنوز زمان برخورد با شبکه گسترده مافیای 

شرط  بندی در کشور نرسیده است.
در سایه بی توجهی مسئوالن به این موضوع، اما بسیاری 
از مردم روزانه سرمایه های هنگفتی را در این سایت ها از 
دســت می دهند و هیچ نهادی هم برای حمایت از آن ها 
وجود ندارد. تقریباً همه  این سایت ها در تبلیغاتشان مدعی 
می شوند سایت های معتبری هستند اما بد نیست بدانید 
تقریباً همه  آن ها، زیر سایه مافیای اصلی شرط بندی در 
کشور یعنی همان »مونتیگو« فعالیت می کنند و توسط 
اینستاگرامرها به مردم توصیه می شوند. برای آنکه خدایی 
نکرده قربانی این سایت ها نشوید، نام برخی از معروف ترین 
سایت ها و صاحبانشــان را به عنوان حسن ختام برایتان 

آورده ایم:
سایت سوپربت را فرشاد لطفی یکی از قهرمانان بدن سازی 
می چرخاند. صاحب سایت بیت بت، رضا پرستش است، 
همان کســی که با شباهت به مســی معروف شد. گروه 
شــرط بندی بنفیت با چندیــن زیرمجموعه، هلدینگ 
مونتیگو یا همان فرشــید امیرشقاقی است. خواننده های 
آن طرف آبی مثل سپهر خلســه، جیدال )علی غنی نژاد 
اهری( و عرفان پایدار هم اصلی ترین تشــویق کننده های 
جوانان به ســرمایه گذاری در این سایت ها هستند. سایر 
چهره های اینستاگرامی مثل »تتلو«، »ساشا سبحانی«، 
»پویــان مختــاری« و خیلی های دیگر هــم یا صاحب 
سایت های شرط بندی ای هستند که تبلیغش را می کنند 
یا با بسیاری از این سایت ها همکاری دارند. پس حواستان 
را جمع کنید که در این روزهای کرونایی، ناخواسته قربانی 

مافیای شرط  بندی نشوید!

سنجاب ماسک نداشت
یک: ایستادن پشت پنجره و نگاه کردن به 
باران را دوست دارم... نگاه کردن به بهار را... 
حتی تماشای این فصلی که امسال آنچنان 

شباهتی به خوِد همیشگی اش ندارد.
مثل همه آدم هایی که ایــن روزها غرق 
روزمــره و کرونــا و اوضاع قاراشــمیش 

خودشانند، غرق حال و بار خودمم. 
جناب »رضا صادقی« می خواند توی اتــاق و دغدغه ام جابه جایی لباس های 
نمدار روی شــوفاژ اســت که چشــمم گره می خورد به چشم های درشت و 

زیبایش... از دیدنش خشکم می زند!
اما او نه می ترســد، نه فرار می کند، نه ماتش می برد، فقط ُدم بلند پشمی اش 

را با ناز و غرور توی دست هایش می گیرد و به رودررویی مان ادامه می دهد.
جیکم درنمی آید و آرام در تراس را باز می کنم تا از نزدیک تر رؤیتش کرده باشم 

این سنجاب خان شجاع را!
می روم اما او هم می رود. نه اینکه غیب شــود. اتفاقاً خیلی ســالنه ســالنه و 
شاهانه از روی دیوار سیمانی باغ عبور می کند و ناپدید می شود. طوری که انگار 

می خواهد ببینمش و از خرامیدنش فیلم بگیرم.
با یک ویدئو 14 ثانیه ای شاهکار که برمی گردم توی اتاق، صادقی خواننده دارد 
وصف حال سر می دهد یک جورهایی: می خوام امشب تو برام فال حافظ بگیری...

دو: نمی توانم فکر نکنم... کرونا باز تکانم داد. سنجاب تکانم داد.
از طرز فکر اشتباهی ام شــرمنده می شوم؛ از اینکه انتظار داشتم او مثل یک 
شــکارچی و صیاد به من نگاه کند و نکــرد. از اینکه چرا به خودش نقبوالند 

طعمه و شکار است؟
سنجاب که می رود تازه »سبزک« - طوطِی فرید- می آید توی سرم. پنگوئن، 
کانگرو، الک پشت، گوزن و عروس دریایی که این روزها حرف برای گفتن زیاد 

دارند. جمیع حیواناتی که دلشان از دستمان خون است.
ســنجاب دهان کجی نکرد، داشــت می گفت مــن آزادم، همان طور که تو، 

همان طور که همه مخلوقات خدا باید باشند.
فیلم را برای کسانی که دوستشان دارم فوروارد می کنم و می خواهم برداشتشان 

را برایم بفرستند. 
قرآن نوشت: مگر می شود سوره های نورانی بقره، نمل، نحل، عنکبوت و فیل 

صف نکشند توی سلول های خاکستری ام؟
پ. ن: شماره فرید را می گیرم.

روایت مجازی

دیبهشت 1399
6 ار

شنبه 

1 رمضان1441 
 

 25 آوریل 2020  

ماره 9229  
ی و سوم  ش

سال س

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine

.ir

12

1011

ورزشورزش
پاسخ های شک برانگیز مدیر سپاهان

 سایه سنگین نویدکیا 
روی سر قلعه نویی

بحران سندهای جعلی مالی در استقالل باال گرفت

 اصرار الف - الف 
بر واریز مطالبات خارجی

 ایده های ناشران برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در روزهای کرونایی

وزارت ارشاد زودتر تصمیم بگیرد

شهرخودرو حق دارد ناراحت باشد

 گل محمدی: 95 درصد 
تیم را حفظ می کنم

روزمره نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

 ردپای سایت های شرط بندی  ردپای سایت های شرط بندی 
در پشت پرده الیوهای جنجالی اینستاگرام دیده می شوددر پشت پرده الیوهای جنجالی اینستاگرام دیده می شود

ابتذال فروش ها!ابتذال فروش ها!
یافتن خود در دیگران

این خاصیت آدم هاســت که گاهی آنچه را دوست دارند و نمی توانند انجام 
دهند، در دیگرانی که آن کار را انجام می دهند ببینند و خوششان بیاید.

برای هر کدام از ما هم حتماً مواردی پیدا می شود؛ مثالً برای خودم اینکه با 
دوچرخه راهی بشوم و به سفری دور و دراز بروم آرزویی است که همیشه خدا 
در ذهنم جریان دارد؛ برای همین وقتی دوستی را می بینم که با دوچرخه اش 
سفر می کند کارش را پیگیری می کنم و اگر مجالی داشته باشد حتماً با او 

همصحبت می شوم.
این را داشته باشید تا از پریشب برایتان بگویم که در نم نم باران باید خودم 
را با دوچرخه به فروشگاهی می رساندم. باید می رفتم به خیابان بهار و رفتم. 
از عابری آدرس فروشگاه مورد نظر را پرسیدم. بعد از اندکی فکر کردن گفت: 
»چهارراه دوم ســمت چپ« رفتم و چهــارراه دوم را رد کردم اما آن طرف 

خیابان فروشگاه را ندیدم.
از دو مرد که دم در فروشگاهی نشسته بودند، دوباره آدرس را پرسیدم و یکی 
از مردها که مسن تر بود آن طرف خیابان را نشانم داد و گفت: »البته بسته 

است زنگ بزن شاید همین دور و برها باشد و بیاید«.
این شروع گفت وگوی من و مرد شد. وقتی با گوشی ام حرف می زدم، به 
دوچرخه ام نگاه می کرد و همین که گفت وگو تمام شــد از الستیک های 
دوچرخه ام پرسید، از اینکه بادشان کم نیست؟ نیم ساعتی با هم حرف 
زدیم. من از این گفتم که وقتی آدم طعم واقعی دوچرخه را می چشــد، 
دیگر ممکن نیست آن را کنار بگذارد و برای من این اتفاق افتاده است. 
از این گفتم که یک دوچرخه تا چه اندازه برای خودم و شــهر می تواند 
مفید باشــد و از خیلی چیزهای دیگر. مرد بعد از هر جوابم با ســؤالی 
دیگر ســر ذوقم می آورد که باز هم از دوچرخه بگویم و او با چه حس و 
حال خوبی به حرف هایم گوش می داد. سرانجام به اینجا رسید که چقدر 
خوب است شــما این جور با دوچرخه دوست شده اید و این باعث شده 

است روحیه خوبی داشته باشید.
همه لحظاتی که با مرد درباره دوچرخه و دوچرخه سواری حرف می زدم، 
احساس کردم او هم انسان اهل دلی است که حاال به هر دلیلی دوچرخه 
سوار نمی شود، اما پریشب او آنچه را دوست داشت در من و دوچرخه ام 
که روبه روی او ایستاده بود یافته بود. شاید بگویید او کنجکاو بوده است، 
اما در نیم ساعت صحبت با یک نفر می توان خیلی چیزها را متوجه شد. 
به زبان ساده همان طور که من از همصحبتی با مرد حس خوبی داشتم 
او هم همان حس را داشــت و به نظرم این همان یافتن خود در دیگران 

است. 
بــرای همیــن می توانیم بــا کســی کــه خودمــان را در او یافته ایم 
 همصحبــت شــویم و بــا شــوق و شــور فــراوان بــا آن شــخص 

حرف بزنیم.
آن قدر همصحبتی ام با مرد پر از انرژی مثبت بود که اگر روزی دوباره مسیر 
فروشگاه مورد نظر را بروم حتماً جلو فروشگاهش توقف خواهم کرد تا باز هم 

دوباره از سفر، دوچرخه و دوستی با دوچرخه حرف بزنیم.

رقیه توسلی

 محمد تربت زاده  البد شما هم دیده اید الیو های جنجالی این روزهای اینستاگرام 
را. کرونا اگرچه خیلی ها را خانه نشــین کرده اما نان برخی از اینفلوئنسرها یا همان 

اینستاگرامرها را حسابی توی روغن انداخته است. 
در این روزهــای کرونایی که خیلی ها به اجبار و برای گذراندن وقت های خالی به 
چرخ زدن در فضای مجازی روی آورده اند، چهره های اینستاگرامی هم چپ و راست 
الیوهای جنجالی برپا می کنند و با افشاگری درباره مسائل کم اهمیت مانند رابطه 

فالن بازیگر با فالن خواننده، برای خودشان چندین هزار مخاطب جذب می کنند. 
از الیوهای پرحاشــیه طلبه  اینستاگرامِی خلع لباس شده، یعنی حسن آقامیری با 
خواننده های زن خارج نشــین بگیر تا الیوهای مملو از ابتذال چهره هایی مثل تتلو 

با ساشا سبحانی. 
در این میان چند روزی است که پای کودک ۶ ساله ای به نام »آرات حسینی« و »علی 

کریمی« هم به ماجرا باز شده و فضای مجازی را بیش از پیش ملتهب کرده است.
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ورزش: ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس با بیان اینکه 
مشکالت مالی این باشگاه نگران کننده است، جدایی سیامک 
نعمتی را تکذیب کرد و گفت: فهرست مازاد و سیاه نداریم و 

۹۵ درصد تیم را برای فصل بعد حفظ می کنیم.
سرمربی پرسپولیس درباره شرایط بازیکنان تیمش و زیرنظر 
گرفتن تمرینات سرخپوشان تصریح کرد: کار خیلی سخت 
است. البته تمریناتی را از طریق مربی بدنساز برای بازیکنان در 
نظر گرفته ایم. بازیکنان آمادگی قبل از تعطیالت را نخواهند 
داشت و دو تا سه هفته می شــود دوباره بدن ها را به شرایط 
خوب برگرداند. در این دوره که فوتبال انجام می شود، بازیکنان 
باهوش شده اند و بیش از قبل از خودشان مراقبت می کنند. 

مشکالت نگران کننده#
گل محمدی گفت: مشــکالت مالی خیلی زیاد است. چند 
جلسه با هیئت مدیره داشتیم که محور صحبت ها مشکل 
مالی بود. حتی بازیکنانی هستند که از سال قبل طلب دارند. 
مشــکالت کمی نگران کننده اســت و امیدوارم که زودتر 
برطرف شود. همه می دانند بازیکنان ما با تمام وجود تمرین 
و بازی می کنند و انصافــاً عملکرد خیلی خوبی را با توجه 
به این وضعیت داشــته اند. اصلی ترین دلیل ما هم حضور 

هواداران و شاد کردن دل آن ها بوده است.

شهرخودرو حق دارد#
سرمربی پرسپولیس درباره گالیه باشگاه شهرخودرو مبنی 
بر نگرفتن پول انتقالش از این تیم خاطرنشان کرد: اطالعی 
ندارم که به مســئوالن شــهرخودرو قولی داده شده باشد. 
مسئوالن آن باشگاه هم حق دارند و تعهدی که پرسپولیس 
به آن ها داده است. باید این مبالغ پرداخت شود و نمی توان 
ایرادی از شهرخودرو گرفت. باید سریع تر این مشکل را حل 

کنیم. هرچه جلوتر می رویم کار سخت تر می شود.

استوکس خرید خوبی نبود#
گل محمدی در پاســخ به پرسشی مبنی بر عدم تمایلش 
برای جذب آنتونی استوکس مهاجم ایرلندی و حواشی این 
بازیکن اظهار کرد: وقتی صحبت حضور من در پرسپولیس 
شده بود، حرفی از استوکس با آقای انصاری فرد و مسئوالن 
باشگاه انجام شد که این بازیکن جذب شود. در آن شرایط 
که باشگاه از طرف هوادار برای جذب یک مهاجم تحت فشار 
بود، دو سه گزینه بیشتر روی میز نبود. یکی از این گزینه ها 
استوکس بود. در آن مقطع گفتم اگر شرایطش از نظر بدنی 
مثل تراکتور باشــد، بازیکن خوبی است و می توانیم خوب 

استفاده کنیم ولی آن شرایط را نداشت. استوکس وقتی آمد 
مشــکالت بدنی خیلی زیادی داشت و خودش هم تمایلی 
به اینکه بهتر تمرین کند نداشت. فکر می کنم سبب ایجاد 
حاشــیه های زیادی هم برای تیم شد و خرید خوبی از آب 
در نیامد. تا جایی که می دانم آپشن های سختی در قرارداد 
استوکس آمده و اگر باشگاه پیگیر باشد حتی می تواند مبلغی 

که پرداخت شده است را از این بازیکن برگرداند.

از اوساگونا راضی بودم#
گل محمدی درباره اوساگونا تصریح کرد: او خوب بود و خیلی 

به ما کمک کرد. در دربی هم یک پاس گل خیلی خوب داد. 
در مجموع از اوســاگونا راضی بودم و به ما کمک کرد. البته 
مشکالت مالی هم روی کارش تأثیرگذار بود. او از تمریناتش 
کــم نکرد و با تمام وجودش بازی و تمرین کرد. با این حال 
این مشکالت تأثیر خوبی از نظر روحی و روانی ندارد و تحت 

فشار بود. 

حفظ  ترکیب#
ســرمربی پرســپولیس افزود: فکر نمی کنم نیاز زیادی به 
تغییرات داشته باشــیم. سیاست سال بعد ما هم این است 

که اســتخوان بندی تیم را حفظ کنیــم. ۹۵ درصد تیم را 
حفظ می کنیم. ۵ درصد هم کســانی مثل بیرانوند هستند 
 که قراردادشان را برای سال بعد با تیم دیگری امضا کرده اند.
گل محمــدی دربــاره احتمال انتقال ســیامک نعمتی به 
شهرخودرو گفت: نمی دانم. بعضی ها در تعطیالت در خانه 

زیاد فکر می کنند. 
این صحبت اصالً وجود نداشته و آن را تأیید نمی کنم. نعمتی 
یکی از بازیکنانی اســت که دوست دارم سال آینده هم در 
پرسپولیس باشد. دلیل ندارد بازیکنان خوبمان را به تیم های 

دیگری بدهیم. 

فهرست سیاه نداریم#
ســرمربی پرســپولیس درباره مطرح شدن بحث فهرست 
مازاد و ســیاه در تیمش تصریح کرد: ما فهرست خروج و 
سیاه نداریم. منتظریم تا برنامه بازی ها اعالم شود. با توجه 
به برنامه بازی ها می توانیم یک مقدار راجع به این مسائل 

صحبت کنیم. 
۱۱ بــازی در لیگ برتر و جام حذفــی داریم. این خودش 
یک سوم لیگ اســت. نمی توانیم درباره فهرست ورودی و 
خروجی صحبت و تمرکز بازیکنان را برهم بزنیم. االن در 
شــرایط خیلی حساسی هستیم و باید تمرکزمان را جمع 
کنیم. اختالف خوبی با تیم دوم داریم ولی نباید سبب شود 
فکر کنیم که قهرمان شــده ایم. کار ادامه دارد و باید تمام 
تمرکز و توانمان را بگذاریم تا لیگ تمام شود. بعد فرصت 
برای صحبت درباره نقل و انتقاالت خواهد بود. پرسپولیس 

تیم کاملی است و نیازی به تغییر و تحوالت ندارد.

گران ترین مربی لیگ؟ #
وی در پاســخ به این پرسش که آیا گران ترین مربی ایرانی 
لیگ برتر است؟ تأکید کرد: چون از قرارداد مربیان دیگر خبر 
ندارم نمی توانم صحبت کنم. به خاطر انتقالم از شهر خودرو 
شرایطم یک مقدار ویژه شد. خودم هنوز چیزی گیرم نیامده 
اســت. بودن در پرسپولیس برایم افتخار است چه یک روز 

چه یک سال. 

حمایت از پیروانی #
وی در پایان با اشــاره به حواشی اخیر در پی تقابل افشین 
پیروانی سرپرست پرســپولیس با امیر قلعه نویی سرمربی 
سپاهان گفت: افشین پیروانی را به خاطر حمایت از باشگاه 
تحت فشار گذاشتند. ما همه جوره از افشین حمایت می کنیم 

و پشتش را خالی نمی کنیم. 

شهرخودرو حق دارد ناراحت باشد

گل محمدی: 95 درصد تیم را حفظ می کنم

پیرلو: مشکلی برای شروع کار سرمربیگری ام ندارم
ورزش: اســطوره فوتبال ایتالیا می گوید: ممکن است دوره سرمربیگری اش را در 
خارج از ایتالیا آغاز کند. آندرا پیرلو دراین باره تأکید کرد:»من با چند باشگاه صحبت 
کرده ام و باید ببینم که چه خواهد شد. مشکلی برای رفتن به خارج از کشور و شروع 

کار سرمربیگری در آنجا ندارم. 
من در نیویورک هم به عنوان بازیکن بود ه ام و می توانم کار سرمربیگری ام را در خارج 
از ایتالیا آغاز کنم. اگر می خواهید به جایگاه مدنظرتان در مربیگری برســید، باید 

بتوانید خارج از کشورتان هم کار خود را آغاز کنید«.

تری: بابت اخراج مورینیو گریه کردیم
ورزش: مدافع پیشین چلسی می گوید: بازیکنان این تیم پس از شنیدن خبر اخراج 
ژوزه مورینیو در سال ۲۰۰۷ گریه کردند. جان تری اظهار کرد: »وقتی متوجه اخراج 
مورینیو شدیم، همه ما اشک در چشمانمان حلقه زد. این یکی از آن لحظاتی بود 
که زمزمه هایی در اطراف تیم وجود داشت، ما هم خوب بازی نمی کردیم، در لیگ 
هم عملکرد خوبی نداشتیم و سپس ژوزه وارد رختکن شد و گفت: »ماجراجویی ما 
تا همین جا بود، من اخراج شدم«. او سپس دور چرخید و همه را در آغوش گرفت. 

اشک همه ما در آمده بود و به این فکر می کردیم که »حاال از اینجا کجا برویم«.

اورتون، شانس نخست جذب فیلیپ کوتینیو
ورزش: روزنامه کاتاالن اسپورت می گوید: باشگاه اورتون به عنوان گزینه اصلی خرید 
فیلیپ کوتینیو از بارســلونا مطرح شده. این باشگاه که در فصل های اخیر با بارسا 
روابط خوبی برقرار کرده حاضر است با شرایط بلوگرانا موافقت کرده و ستاره برزیلی 

را به گودیسون پارک منتقل کند.
به گزارش اســپورت، باشگاه اورتون تمایل زیادی برای جذب کوتینیو نشان داده و 
خواستار این است که او را ابتدا به صورت قرضی به خدمت بگیرد با این گزینه که 

در پایان قرارداد قرضی بتواند او را دائمی کند.

نیمار: واقعاً دلم برای فوتبال لک زده است
ورزش: ستاره برزیلی تیم فوتبال پاری سن ژرمن از تجربه اش در قرنطینه خانگی در 
روزهای کرونایی صحبت کرد. نیمار می گوید: »ندانستن اینکه چه زمانی می توانم 
برگــردم به من اضطراب می دهد. واقعاً دلم بــرای بازی کردن، رقابت کردن، بودن 
در کنار هم تیمی هایم در محیط باشــگاه پاری سن ژرمن تنگ شده است. دلم واقعاً 
برای فوتبال لک زده است. اطمینان دارم که هواداران هم می خواهند همه هر چه 
سریع تر به زمین بازی بازگردند. امیدوارم تصمیم گیری )برای مشخص کردن زمان 

از سرگیری مسابقات( هر چه سریع تر صورت بگیرد«.

ورزش: مطرح شدن نام محرم نویدکیا به عنوان یکی از 
گزینه های سرمربیگری تیم فوتبال سپاهان برای فصل 
آینده ســبب ایجاد تردیدهایــی در ادامه همکاری این 
باشگاه با امیر قلعه نویی شده است. تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان در حالی نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را 
با هدایت امیر قلعه نویی پشت سر می گذارد که فاصله ای 
۱۰ امتیازی با پرســپولیس که در صدر جدول حضور 

دارد، پیدا کرده است.
او که پر افتخارترین مربی ایرانی ادوار لیگ برتر محسوب 
می شود توانست سپاهان را به روزهای خوب گذشته خود 
بازگرداند اما در کسب جام حذفی و لیگ برتر ناکام بوده 

است.
رقابت تنگاتنگ فصل گذشته قلعه نویی با برانکو ایوانکوویچ 
سرمربی وقت پرسپولیس سبب حساسیت های فراوان در 
بازی های هر دو تیم در لیگ برتر و جام حذفی شد اما در 
پایان هر دو رقابت، سرخپوشان پایتخت به جام رسیدند 

تا شرایط برای قلعه نویی پیچیده شود.

امیدهای واهی#
رفتن برانکو از پرســپولیس و جذب ستاره های جدید 
برای ســپاهان سبب شد تا بسیاری از هواداران این تیم 
اصفهانی امیدوار به کسب قهرمانی با قلعه نویی شوند اما 
آن ها تا پایان هفته بیســت و یکم رقابت های لیگ برتر 
فصل جاری فاصله ای دو رقمی با مدافع قهرمانی لیگ 

برتر دارند. 
تیمــی که بازی برگشــت امســالش با پرســپولیس 
حاشیه هایی عجیب داشت. سپاهان اصفهان با تأخیر در 
ورزشــگاه نقش جهان حاضر شد اما وارد چمن مسابقه 

نشد تا این دیدار با حکم کمیته انضباطی 3 بر صفر به 
سود رقیب دیرینه و سنتی خود تمام شود.

این حکم پیامدهای منفی زیادی در باشــگاه سپاهان 
داشــت. مســعود تابش از مدیرعاملی ســپاهان کنار 
گذاشــته شــد اما امیر قلعه نویی بــه کارش در رأس 
کادرفنــی این تیم ادامه داد. این اتفاق البته تردیدهایی 
 را هــم برای ادامه کار قلعه نویــی در فصل آینده ایجاد 

کرده است.

مذاکره با نویدکیا#
منوچهر نیکفر سرپرســت باشگاه سپاهان که جانشین 
مسعود تابش شد، در پاســخ به پرسش هایی مبنی بر 
وضعیت امیر قلعه نویی برای فصل بعد، تمدید قرارداد 
را منوط به نتایــج این تیم در پایان فصل کرد تا با این 
پاسخ بر گمانه زنی ها نسبت به وضعیت کادر فنی تیم 

اضافه کند.
از ســوی دیگر از اصفهان خبر می رسد گفت و گوهای 
ابتدایی با محرم نویدکیا برای پذیرش پست سرمربیگری 
این تیم در فصل آینده ایجاد شــده اســت تا شرایط را 
برای بازگشت کاپیتان پیشین و چهره محبوب هواداران 
ســپاهان فراهم کنند؛ جا به جایی احتمالی مهمی که 
می تواند معادالت باشگاه قدیمی و پرهوادار اصفهانی را 

دستخوش تغییرات بزرگی کند.
جالب است بدانید در اسفندماه  حتی صحبت از اضافه 
شدن محرم به کادرفنی تیم ملی هم بود که این موضوع 
منتفی شــد. محرم در حالی قرار بود به کادر فنی تیم 
ملی ملحق شود که ابتدای فصل حاضر نشد دستیار امیر 

قلعه نویی در تیم سپاهان شود.

جواد رســتم زاده: در روزهایی که بــازار الیوهای 
اینســتاگرامی به دلیل شــیوع کرونا داغ شده است 
پنجشنبه شب حسین بادامکی کاپیتان اسبق باشگاه 
پرسپولیس با خداداد عزیزی در الیو اینستاگرام خاطره 
بازی جالبی کرد. این گپ و گفت خودمانی که بیش از 
یک ساعت و نیم به طول انجامید حاوی نکات جالبی 
بود که کمتر جایی نقل شده بود. با هم بخش هایی از 

گفته های خداداد در این الیو را مرور می کنیم.
 زمانی که ســرباز فتح بودم برای اینکه بتوانم برای 
ابومسلم بازی کنم از پادگان فرار کردم و در کمدهای 
رختکن پنهان شــدم تا دژبان ها پیدایم نکنند. پس از 
بازی من را دســتگیر کردند و محبورم کردند با فتح 

قرارداد امضا کنم.
 این اواخر واقعاً هیچ کسی دنبال کار ابومسلم نبود و 
اصاًل دیگر نمی خواستند این تیم به فعالیت خود ادامه 
دهد. عده ای پولــدار می آمدند قول می دادند، عکس 

می گرفتند و می رفتند.
 من در آخرین دوره ای که در مشــهد مربیگری کردم 
بیشتر از اینکه نقش سرمربی را داشته باشم نقش تدارکات 

تیم را داشتم و هر روز برای بچه ها دنبال پول بودم.
 سال هاســت در تیم ملی ســتاره مشهدی نداریم. 
چون اینجا کسی به فکر پیشرفت همشهری اش نیست.

 بدترین اتفاق دوران مربیگری من در رشت و زمانی 
بود که با ســپیدرود مقابل سپاهان 6 بر یک شکست 

خوردم و با تماشاگران درگیر شدم.
 جنجالی تریــن تصمیم مربیگری مــن هم بیرون 
کشیدن وحید عسگری در اواخر بازی و ۱۰ نفره کردن 

تیم مقابل پاس بود.
 اشتباه بزرگ دوران بازی ام را زمانی مرتکب شدم که 
بــه دورتموند نرفتم. آن زمان که از بهمن تهران در حال 
ترانســفر به آلمان بودم اول به تمرینات دورتموند رفتم. 
هیتسفیلد از من خواست که دو نوبت در تمرینات شرکت 
کنم و تست بدهم. آن زمان بازیکنان بزرگی چون ریدله، 
مولر چاپیوسات در آن تیم عضو بودند. وقتی هیتسفیلد 
از من خواســت تا برای بار سوم تست بدهم قهر کردم و 
قبول نکردم. شاید اگر بیشتر صبوری می کردم در آن تیم 

رؤیایی سرنوشت بهتری داشتم.
 در تاجیکستان مدیر باشگاهی که برای مذاکره رفته 
بودم به من گفت همــه ایرانی ها دروغ می گویند. من 
از کــوره در رفتم و دعوا کــردم و گفتم یک بازی من 
در آمریــکا و اروپا و جام جهانی به همه فوتبال شــما 

می ارزد. قرارداد نبستم و برگشتم.
 پس از برگشــتن از خارج در حال بســتن قرارداد 
با پرســپولیس در دفتر پروین بودم که هاشمی نسب 
گفت بیــا برویم تیم عقاب. من همان جــا از علی آقا 

عذرخواستم و به عقاب رفتم.
 رضا حقیقی شــاندیز هنوز می تواند در سطح اول 
فوتبال ما بازی کند. کافی است حمایت شود و خودش 

حاشیه هایش را جمع کند.
 همیشــه در تیم های بی پول کار کردم و هیچ وقت 
نتوانستم بازیکنانی را که دوست داشتم به تیمم ببرم.

با کریــم باقری، عابــدزاده، کریمــی، میناوند رابطه 
نزدیکی دارم. با اســتقاللی هایی مثل برومند و لطیفی 

هم رابطه ام خوب است.

پاسخ های شک برانگیز مدیر سپاهان

سایهسنگیننویدکیارویسرقلعهنویی
خداداد در خاطره بازی با بادامکی

افسوسمیخورمبرایدورتموندصبرنکردم

سینا حسینی: ســعادتمند که پیش از انتخابش به عنوان 
مدیرعامل اســتقالل از عضویت در هیئت مدیره اســتقالل 
انصراف داده بود، پس از کناره گیری علی فتح اهلل زاده از سمت 
مدیرعاملی به بهانه کرونا، از سوی هیئت مدیره نصف و نیمه 
اســتقالل به عنوان مدیر منتخب مســئولیت کار را برعهده 

گرفت.
سعادتمند به واسطه ارتباطات ســازمانی اش تالش کرد که 
بخشــی از مشــکالت موجود در سیســتم مالی و پرداختی 
اســتقالل را حل و فصل کند، از آنجــا که منابع مالی کافی 
در اختیار باشگاه نبود، گزینه مدیرعامل مذاکره با چهره های 
اقتصادی و پولدار بود به همین دلیل برخی مشاوران مدیرعامل 

محمدرضا داداشیان را به وی معرفی کردند.

ردپای بدهکار بانکی#
مالقات داداشیان با سعادتمند در چند نوبت شایعه همکاری 
این فرد با مجموعه اســتقالل را تقویت کرد، اما هیچ حکمی 
برای او صادر نشــد ولــی عکس دو نفره این فــرد با احمد 
سعادتمند در پیج شخصی داداشیان نشان می داد مالقات ها 
به صورت فشــرده در حال انجام است. با این حال خیلی زود 
کاشف به عمل آمد وی مشکالتی در سیستم بانکی دارد و در 

حال حاضر حساب های بانکی او مسدود است!
این اتفاق سبب شد نخستین اشتباه مدیریتی سعادتمند به 
این ترتیب ثبت شــود، اما از آنجا که هرگز باشگاه استقالل 
حضور وی را به صورت رسمی اعالم نکرده بود، تیم مدیریتی 

باشگاه توانست از این معرکه با آسیب کمتری خارج شود.

چالش)الف – الف(#
ایــن بحران هنوز به شــکل کامل تمام نشــده بود که گاف 
مدیریتــی بعدی مدیریت اســتقالل شــکل گرفت، احمد 
ســعادتمند در مصاحبه ای رســمی از طریق کانال باشگاه 
اســتقالل از فردی به نام )الف – الف( به شکل رسمی بابت 
پرداخت مطالبات میلیچ و دیاباته تشکر کرد و مدعی شد وی 
به عنوان یک هوادار طلب ایــن دو بازیکن را پرداخت کرده 
است! اما اظهارنظر دیاباته و میلیچ نشان از این داشت پولی به 

حساب آن ها وارد نشده است!
مسئوالن باشگاه مدعی شدند که به دلیل مشکالت کرونایی 

این پول به زودی در حساب این دو بازیکن خواهد نشست اما 
منتقدان مدعی شــدند این فرد پیش از این سرور جپاروف و 
مامه تیام استقالل را بازی داده بود از این رو نباید سعادتمند 

فریب این بازی تبلیغاتی را می خورد.
کشــمکش بر سر این ماجرا همچنان ادامه داشت تا اینکه 
ظهر پنجشنبه ســندی در فضای مجازی منتشر شد که 
نشان می داد )الف – الف( با جعل سند دقیقاً مشابه همان 
رفتار قبلی مســئوالن باشگاه استقالل را فریب داده است 
در حالی که پولی به حســاب میلیچ و دیاباته واریز نشده 

است!

امیدواری های باشگاه#
یکی از نزدیکان باشــگاه اســتقالل در گفت و گو با خبرنگار 
قدس می گوید: درباره آقای داداشــیان ما هیچ حرفی نداریم 
چون اصالً اتفاقی رخ نداده اگر حکمی صادر شده بود انتقادها 

پذیرفتنی بود اما هیچ حکمی برای هیچ فردی صادر نشد!
وی کــه تمایلی به ذکر نامش ندارد، در ادامه می گوید: درباره 
)الف - الف( هم باید این توضیح را بدهم که وی روز پنجشنبه 
با ما تماس گرفت و تأکید کرد: انتقال پول در سیستم بانکی 
بین ســه تا ۱۰ روز زمان می برد، وی ادعــا دارد روز جمعه 
هفته گذشــته این پول را حواله کرده است، از آنجا که شنبه 
و یکشــنبه بانک های اروپا تعطیل هستند هنوز این پول در 
گردش است و به حساب خواهد آمد. وی در ادامه توضیح داد: 
خود این فرد به ما اطمینان داد اگر پول به حساب باشگاه نیامد 

از طریق مراجع قضایی پیگیری کنید.

شایعه عجیب#
 البته قبل از اینکه سند جعلی واریز وجه در شبکه های اجتماعی 
منتشر شود، خبرگزاری فارس در خبری کوتاه بدون ذکر نام 
اعالم کرد نهادهای نظارتی مانع از کمک های غیر مرسوم یک 
فرد به باشــگاه های فوتبال ایران شدند، هرچند برخی مدعی 
شــدند این فرد)الف- الف( نبوده و منظور فارس )ح - ه( بوده 
اما پیگیری های قدس نشــان می دهد فارس مشخصاً درباره 
)الف - الف( گزارش داده بود چون فرد مذکور در خارج از ایران 
فعالیت های مغایر با قواعد و ساختارهای داخلی دارد از این رو 

تزریق چنین پولی به حساب باشگاه ایرانی به صالح نیست!

مترجم: امیرمحمد سلطان پور: با اینکه لیگ برتر انگلیس نیز 
مانند بسیاری دیگر از لیگ های فوتبال در سراسر جهان تعطیل 
اســت، اما »بن چیلِول« دفاع چپ لسترسیتی که در این فصل 
یکی از بهترین بازیکنان لیگ بود حرف های جالبی برای گفتن در 
مورد موضوعات مختلف دارد. انتخاب بین مسی یا رونالدو، بهترین 
بازیکــن کنونی انگلیس، بهترین بازیکنان لیگ برتر و چگونگی 
قرارگرفتن در مقابل محمد صالح بخشی از صحبت های چیلِول 

است که در زیر می خوانیم:

بین لیونل مسی یا کریســتیانو رونالدو کدام یک را س
انتخاب می کنی؟

من مسی را انتخاب می کنم. رونالدو یک ورزشکار فوق العاده است 
اما مسی بهترین بازیکنی است که ورزش فوتبال به چشم دیده 

است.

ســابقه بازی درمقابل او را هم داری؛ تجربه ات چگونه س
بوده است؟

بله در بازی های پیش فصل مقابل مسی قرار گرفتیم. او یک پاس 
اشــتباه داد و همه او را هو کردند. دفعه بعدی که توپ را گرفت 
مارک آلبرایتون را از بازی محو کرد و پاس گل داد. او باورنکردنی 

بود.

به عنوان یک دفاع گوش مقابل بسیاری از وینگرهای س
تراز اول بازی کردی؟ سخت ترینشان کدام بوده است؟

ریاض محــرز. او آن قدر مهارت های مختلــف تکنیکی دارد که 
سخت ترین گزینه برای مهار کردن است.

محمد صالح چطور؟ این فصــل هم در مقابل او بازی س
کردی؛ چه عواملی سبب شــده او آن قدر برای مدافعان 

تهدیدآمیز باشد؟

در بازی صالح هدف گذاری حرف اول را می زند. او در میدان، خود 
را درگیر کارهای بیهوده نمی کند بلکه وقتی توپ را در اختیار دارد 
مســتقیم به سمت دروازه یورش می برد و می خواهد گل بزند یا 
حداقل شوتی به چارچوب زده باشد. او همیشه تشنه گلزنی است.

3 بازیکن برتر حال حاضر لیگ برتر انگلیس به نظرت س
چه کسانی هستند؟

کوین دبروین، جوردن هندرسون و ویرجیل فن دایک.

بهترین شادی پس از گل را در ترکیب چه کسی دارد؟س
بــاز هم باید واردی را انتخاب کنم. او هر وقت در شــادی پس 

از گل خود پشــتک می زند واقعاً عالی این کار را انجام می دهد. 
مثالً سال گذشته پس از گلش در زمین اورتون پشتک بسیار 

زیبایی زد کــه به خودم گفتم باید مثل او 
تمرین کنم!

بین توپ طال یا قهرمانی س
در لیگ قهرمانان اروپا 

کــدام را انتخــاب 
می کنی؟

یک  وقتی  توپ طال. 
بازیکن به این جایزه 
می کند  پیدا  دست 
آن موقع با خود واقعاً 

می تواند بگوید که موفق بوده است.

برای مدافعان چپ جــوان که می خواهند به باالترین س
سطح برسند چه توصیه هایی داری؟

سختکوشی مهم ترین چیز است. باید وقتی از تمرین برمی گردید 
بدانید که تمام توان خود را در آن خرج کرده اید. همچنین روی 
ســانترهای خود کار کنید و البتــه از لحاظ دفاع در 
شرایط یک به یک مقابل بازیکن حریف نیز باید 

هر روز پیشرفت کنید.

5 دفاع چــپ مورد عالقــه تو کدام س
هستند؟

مارســلو دفاع چپ اصلی مورد عالقه من است. 
همین طور روبرتو کارلوس، جوردی آلبا، اشلی کول 

و داوید آالبا انتخاب های دیگر من هستند.

بهترین بازیکنــی که در مقابلش س
بازی کردی اما هیچ وقت آن قدر به 
او بها داده نشده چه کسی است؟

مارک آلبرایتون. او واقعاً خوب است. تا حاال ندیده ام که حتی یک 
جلسه تمرین را از دست بدهد یا در آن کم کاری کند. او واقعاً یک 

حرفه ای و سختکوش به تمام معناست.

آیا از هدف هایی که لسترسیتی زیر نظر برندان راجرز س
در پیش گرفته هیجان زده ای؟

قطعاً. از زمانی که او هدایت تیم ما را بر عهده گرفته است انرژی 
فوق العاده خود را نه تنها برای بازیکنان بلکه برای کل باشــگاه 
به همراه آورده اســت. این هیجان در کل باشگاه وجود دارد که 
در مســیر درست قدم گذاشته ایم و همه این ها را مدیون راجرز 

هستیم.

سرگرمی ات در خارج از زمین چیست؟ آیا ورزش دوم س
مورد عالقه هم داری؟

من در گذشــته در ورزش کریکت بســیار توانمند بودم. در ۱6 
سالگی باید تصمیم می گرفتم که فوتبال را انتخاب کنم یا کریکت 
را کــه اولی را انتخاب کردم. البتــه در آن زمان توانایی هایم در 

کریکت بیشتر از فوتبال بود اما فوتبال را بیشتر دوست داشتم.

سخت ترین اســتادیومی که در انگلیس در آن قدم س
گذاشته ای کدام است؟

۱۰۰ درصد آنفیلد! َجو آنجا برای تیم حریف بسیار دشمنانه است. 
صدا در آنجا بسیار باالست و کامالً احساس می کنید که چگونه به 
بازیکنان خودی انگیزه می دهند. لیورپول واقعاً تماشاگران خانگی 

خوبی دارد. واقعاً در آنجا حتی صدای خودتان را هم نمی شنوید!

بهترین بازیکن انگلیســی حال حاضر را چه کسی س
می دانی؟

از لحاظ استعداد جیدون سانچو. البته رحیم استرلینگ و هری 
کین هم فصل خوبی را پشت سر گذاشته بودند.

دروازه بان آبی  پوشــان پایتخت در اســتوری اینستاگرامی خود، 
به همدردی با لئوناردو پادوانی هم تیمی ســابق خود که درگیر 
مصدومیتی شدید اســت پرداخت. در حالی که مدت ها از ضربه 
خوردن نخاع مدافع برزیلی می گذرد، مصدومیتی که فوتبال وی را 
تمام کرد، در میان بی توجهی های مسئوالن استقالل به اوحسین 
حسینی می گوید:» ببخش مارو که آن قدر فراموشکاریم«. پادوانی 
در پاسخ به این پرسش که آیا از روزی که ایران را ترک کرده کسی 
از باشگاه با او تماس گرفته یا خیر، چون مدیرعامل استقالل تغییر 

کرده است عنوان کرد:  خیر تماسی نداشتم. 

دروازه بان ملی پوش پرســپولیس در پســتی اینستاگرامی از مردم 
خواست که در آســتانه ماه مبارک رمضان بیشتر هوای همدیگر را 
داشته باشند. علیرضا بیرانوند می گوید: در این وضعیت بد اقتصادی 
مردم باید به یکدیگر کمک کرده و با هم مواسات پیشه کنند. او نوشته 
است: مِن علیرضا بیرانوند به نظرم میرسه که باید هوای همدیگه رو 
داشته باشیم. اگه پولی داریم به همدیگه قرض بدیم. دم ماه مبارک، 
منم تصمیم گرفتم واسه بچه  محل های قدیممون که مشکل مالی 
دارند؛ کمک بفرســتم تا باهاشون همدلی کنم. ماه رمضون فرصت 
همدلیه. هوای همدیگه رو داشته باشیم؛ از همدیگه گره گشایی کنیم.

علیرضا   بیرانوندحسین حسینی
باشــگاه برایتون که علیرضا جهانبخش وینگر ملی پوش 
کشــورمان را در عضویت خود دارد، توســط او به تمامی 
مسلمانان جهان آغاز ماه مبارک رمضان را تبریک گفت. 
علیرضا جهانبخش به عنوان تنها مسلمان باشگاه برایتون 
در کلیپی که در توییتر باشــگاه منتشر شده در این ماه 
برای همه مسلمانان آرزوی توفیق کرده است. با شگاه بزرگ 
ایتالیایی نیز مانند بسیاری از باشگاه های بزرگ دیگر جهان 
حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفته و ابراز امیدواری 
کرده مسلمانان در رمضان به نور الهی و آرامش دست یابند.

قلعه نویی نوشت: »این روزها دنبال واژه ای می گردم تا محبت این 
روزهــا را معنا کنم. معرفت، مرام یا هر چیز دیگری که بود مرا به 
سال های دور برد. به روزهایی که اگر در زمین خاکی محل کسی 
بی مباالتی می کرد و آسیبی می رساند تمام تیم و حتی آن ها که از 
بیرون نگاه می کردند نگران بودند تا آن خشــونت و زشتی عادت 
نشود. در آخر باید بگویم بزرگ ترها و احترامشان- باوجود اختالف 
سلیقه - توپ زمین بازی ما نیست که هر وقت دلمان خواست به 
آن لگد بزنیم. مثل همین عکس که یادم می  اندازد تاریخ و افتخار در 

گرو گرامی دانستن بزرگ ترهاست. خوابتان آرام بزرگ تر های ما«.

امیر قلعه نوییبرایتون

بحران سندهای جعلی مالی در استقالل باال گرفت

اصرارالف-الفبرواریزمطالباتخارجی

ضد  حمله

سخنگوی فدراسیون فوتبال:
»ساکت« هنوز هست

ورزش: امیرمهدی علوی ســخنگوی فدراســیون فوتبال در ارتباط با 
شــائبه های عدم بازگشت مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون فوتبال 
به ایران تأکید کرد: آقای اسالمیان )عضو هیئت رئیسه فدراسیون( روز 
گذشته در این خصوص صحبت کرد. آقای تاج برای مداوای قلبش به 
کشور آلمان سفر کرد و آنجا به کرونا مبتال شد. فکر می کنم تاج دوشنبه 
گذشته از بیمارستان مرخص شد ولی االن شرایط درمان تکمیلی اش 
در حال انجام اســت و هرچه سریع تر به ایران بر می گردد. سخنگوی 
فدراسیون فوتبال در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر استعفا و اخراج 
محمدرضا ساکت از فدراسیون فوتبال گفت: خیر بحث استعفا و اخراج 

نیست.

فیفا : 
لیگ های داخلی و جام های دیگر ناتمام نمانند 

ورزش:به نوشــته روزنامه الرایه قطر، فیفا در این دستورالعمل اعالم 
کرده که هرکدام از کنفدراسیون های قاره ها و فدراسیون های کشورها 
می توانند درباره نحوه برگزاری ادامه مسابقات بعد از حل بحران کرونا 
تصمیم گیری کنند. در این دستورالعمل بر ضرورت تکمیل مسابقات 
لیگ و جام های دیگر تأکید و اعالم شده کشورها نباید مسابقات را لغو 
کرده و یا ناتمام بگذارند، بلکه بعد از برقراری شرایط باثبات و تضمین 

سالمتی جامعه مسابقات را پیگیری کنند.
درباره نحوه تکمیل مسابقات، آزادی عمل به فدراسیون ها داده شده که 
بازی ها را طبق روال طبیعی دنبال کنند یا راهکار و روش های دیگری 

را در نظر بگیرند.

اسکوچیچ: می خواهم اکشن باشم
ورزش: اسکوچیچ درباره اینکه سبک او به چه صورت است نزدیک به 
کی روش یــا ویلموتس تصریح کرد: تفاوت تیم کی روش و ویلموتس 
در دفاعی بودن نیست. تیم کی روش به خاطر دیسیپلین مناسبی که 
داشت سبب می شد برتری داشته باشد. فیلم بازی های اخیر ویلموتس را 
دیدم بیشتر درام بود. سعی می کنیم فیلم های من اکشن باشد. سرمربی 
تیــم ملی فوتبال ایران درباره اینکه آیــا از مربیان کروات که در ایران 
حضور داشتند مشاوره می گیرد عنوان کرد: من شناخت خوبی نسبت به 
مربیان دیگر از ایران دارم اما هر کسی نظر بدهد برای من فرقی نمی کند 

ایرانی باشد یا کروات استفاده می کنم.

پادووانی: 
مدیران استقالل هواداران را فریب می دهند

ورزش: پادوانی، مدافع برزیلی و مصدوم استقالل با گالیه از مسئوالن 
این باشگاه گفت: من از روزی که به کشورم برگشتم مطالباتم را دریافت 
نکردم و چیزی که سبب ناراحتی من می شود این است که بدانم همه 
آن افرادی که برای بازدید از من در مرکز توانبخشی در تهران آمده اند، 
فقط می خواستند در بالین من باشند و یک عکس بگیرند و در اینترنت 

بگذارند؟ آن ها االن کجا هستند؟
وی افزود: اســتقالل همیشــه می گوید که پول ندارد و این باشــگاه 
با مشــکالت مالی روبه رو می شــود ولی ظاهراً همه چیز دروغ است، 
هواداران عاشــق این تیم که با چشم های خودم عشق را در دل آن ها 
دیدم همیشه فریب مدیران این باشگاه بزرگ را می خورند در حالی که 

مدیران باشگاه لیاقت اداره چنین تیم های بزرگی را ندارند.

حکم شکایت شفر قطعی نیست 
ورزش: برخالف اخبار منتشــر شده شکایت سرمربی سابق استقالل 
از این باشــگاه هنوز به مرحله قطعیت نرســیده است. شفر بابت سال 
دوم قراردادش از اســتقالل شــکایت کرد و از فیفا به مبلغ ۵۵۰ هزار 
دالر حکم گرفته است اما برخالف شایعه منتشر شده هنوز این حکم 

الزم االجرا نیست.
استقاللی ها مدتی اســت که از حکم شــفر به دادگاه CAS اعتراض 
کرده اند و امیدوار هستند بتوانند این رأی را کاهش بدهند هرچند که به 

گفته ساشا شفر بعید است این حکم تغییر کند. 

مطالبات استقالل از فیفا چقدر است؟
ورزش: پس از انتشار خبری مبنی بر موافقت فیفا با پرداخت بدهی های 
خارجی دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس از محل درآمدهای این دو 
باشــگاه این ســؤال به وجود می آید که این دو باشگاه چقدر پول در 

فیفا دارند؟
در مورد اســتقالل باید گفت این باشگاه پیش از این 4۰۰ هزاردالر را 
برای پرداخت پول پروپئیچ از فیفا دریافت کرد و در حال حاضر جمع 
مطالبات این باشگاه رقمی در حدود 4۰۰ هزار دالر است. البته این رقم 
بســیار کمتر از بدهی های خارجی استقالل است اما به هرحال آبی ها 

می توانند بخشی از مشکالت خود را با آن حل کنند.

کادر فنی تیم ملی فوتبال مشخص شدند
ورزش: اسامی اعضای کادر فنی جدید تیم ملی فوتبال ایران زیر نظر 
دراگان اسکوچیچ مشخص شدند. دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران دستیاران خود را مشخص کرد. اسکوچیچ عالوه بر وحید 
هاشمیان و کریم باقری به عنوان دســتیاران ایرانی از مالدین زگانیر 
مربی گلرهای تیم ملی کویت که قبالً در تیم زیر ۲۱ ساله های کرواسی 
کار می کرد و همچنین در تیم ملی اسلوونی نیز حضور داشت به عنوان 
مربی دروازه بانان تیم ملی استفاده خواهد کرد. همچنین تونی اوسنیچ 
دیگر دستیار اسکوچیچ در تیم ملی به عنوان مربی حضور خواهد داشت. 

وی سابقه بازی در تیم فوتبال کایزرسالترن آلمان را هم دارد.

پول بیرانوند به کالدرون نمی رسد!
ورزش: باشگاه پرسپولیس با انتشار نامه این باشگاه به آنتورپ بلژیک 
درباره بیرانوند تأکید کرد که مدیران پرسپولیس هیچ تصمیمی برای 
انتقال پول رضایت نامه علیرضا بیرانوند به گابریل کالدرون را نداشته اند. 
ادعا این بود که مدیران پرســپولیس درخواســت داشته اند تا آنتورپ 
بلژیک قســط دوم رضایت نامه )۲۰۰ هزار دالر( را به حساب شخصی 
گابریل کالدرون پرداخت کند که در بین پرونده های فوری پرسپولیس 
در فیفا نیستند. پرسپولیس در این نامه از آنتورپ خواسته که شرایط 
این تیم تغییر کرده و مبلغ ۲۰۰ هزار دالر به عنوان قســط دوم را به 
شماره حساب جدید این باشگاه واریز کند. باشگاه پرسپولیس در این 
باره اعالم کرده است: درخواست تغییر شماره حساب در قرارداد به دلیل 
معرفی یک نماینده جدید برای دریافت های آتی به دلیل قطع همکاری 
با شــرکت صرافی قبلی است که مبالغ ارزی خارج از کشور به حساب 

آن واریز  شده است.

منهای فوتبال

 وزیر، مهره اصلی 
سیاه روزی های قرمز و آبی

عملکرد مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان در بسیاری از حوزه ها به 
دور از منطق مدیریت بوده اما سران دستگاه ورزش نه تنها انتقادات 
وارده را هرگز نپذیرفتند بلکه از ریشه و اساس منکر تمام دخالت ها و 

فشارهای بیش از اندازه شده اند.
وزیــر ورزش و جوانان بــه عنوان رئیس دســتگاه ورزش بارها در 
اظهارنظرهای خود منکر گرایش رنگــی خود و همکارانش در این 
وزارتخانه شــده است مدعی شد ما در فوتبال تنها حامی تیم ملی 

هستیم.
در حال حاضر احمد سعادتمند به عنوان مدیرعامل باشگاه استقالل 
قصــد دارد معاونان خود را انتخاب کند تــا تیم اجرایی مورد وثوق 
وی فعالیت خود را آغاز کنند اما در عین ناباوری وی قدرت معرفی 
آن ها را ندارد چرا که قبل از معرفی باید وزارت نشــینان مجوز الزم 
را صادر کنند! در شــرایطی که این اتفاق با ساز و کارهای حرفه ای 

کامالً مغایرت دارد.
وزارت ورزش مدعی است استقالل زیر نظر هیئت مدیره و مدیرعامل 
فعالیت می کند و آن ها اختیار تام دارند اما جالب است بدانید با وجود 
تمام شعارهای پرطمطراق وزارتخانه باید درباره تک تک نفراتی که 
قرار است در باشگاه مسئولیت بگیرند نظر دهد، حاال کافی است یکی 
از مدیران و مشــاوران وزارت در این بین با گزینه معاونت ورزشــی 
اســتقالل دچار اختالف نظر باشد بی گمان او دیگر تأییدیه الزم را 

بدست نمی آورد!
میل به دخالت، نقش آفرینی در گزینش افراد به شکل قابل توجهی 
نزد مسئوالن وقت ورزش ایران باالست از این رو درباره هر گزینه ای 
شاید ده ها نفر نظر بدهند، پس طبیعی است که مدیرعامل نتواند بر 

اساس تفکرات خود کادر مورد نظرش را انتخاب کند.
به اعتقاد بســیاری از کارشناســان رفتار غلط  مدیــران وزارت و 
دخالت های پنهان آن ها در امور مدیریتی به ضرر مدیرعامل و منافع 
باشگاه خواهد بود اما انگار برای مسببان این اتفاق هیچ اهمیتی ندارد 
بلکه تنها مسئله ای که از نظر آن ها دارای اهمیت است قرار گرفتن 

مهره های دلخواهشان در مناصب اجرایی است.
و نکته تأمل برانگیز اینجاست که تک تک متولیان ورزش ایران در 
مصاحبه های خود از قدرت تصمیم گیری و استقالل رأی مدیرانشان 
سخن می گویند در حالی که دخالت و اعمال نفوذ اصل مدیریتی این 

طیف از مدیران دولت تدبیر و امید است.

همکاری خدابخش با اتحادیه تکواندو اروپا
ورزش: تکواندوکار ایرانی تیم ملی صربستان به صورت زنده به اروپایی ها 
آموزش تکواندو می دهد. اتحادیه تکواندو اروپا با همکاری سایت معتبر 
MasTKD در دوران شیوع کرونا و برای تشویق تکواندوکاران برای ماندن 
در خانــه اقدام به آموزش آنالین با همکاری قهرمانان جهان و المپیک 

نموده است.
پس از یوسف کرمی، مهدی خدابخش تکواندوکار ملی پوش کشورمان 
که سال گذشته با رضایت فدراسیون کشورمان راهی صربستان شد و به 
عضویت تیم ملی این کشور درآمد، به عنوان دومین ایرانی در این برنامه 

به صورت آنالین آموزش تکواندو می دهد.

تعویق دو مرحله دیگر از دوومیدانی لیگ الماس
ورزش: در پی شیوع ویروس کرونا و به تعویق افتادن پنج مرحله نخست 
مسابقات لیگ الماس) دایموند لیگ(، دو مرحله ششم و هشتم هم به 
تعویق افتاد و تاریخ های جدید به زودی از سوی کمیته برگزاری لیگ 
الماس اعالم می شود. پیش از این قرار بود مرحله ششم این رقابت ها در 
تاریخ  ۱8 خرداد ۹۹ به میزبانی آمریکا و مرحله هشــتم در تاریخ  ۲4 
خرداد ۹۹ به میزبانی فرانســه برگزار شود. به این ترتیب تا این لحظه 

مراحل هفتم و نهم تا پانزدهم همچنان به قوت خود باقی است. 

 احتمال تقابل کاسپاروف و فیروزجا 
در جام ملت ها

ورزش: در جــام آنالین ملت ها کــه با ابتکار فیده راه اندازی شــده، 
احتمال رویارویی علیرضا فیروزجا و کاسپاروف وجود دارد. جام آنالین 
ملت ها به ابتکار فیده و سایت  chess.com با حضور تیم منتخب اروپا 
با کاپیتانی گری کاسپاروف قهرمان اسبق جهان، تیم هند به کاپیتانی 
ویســواناتان آناند دیگر قهرمان ســابق جهان و تیم های روسیه، چین، 
آمریکا و منتخب سایر کشورهای جهان با ۱8۰ هزار دالر جایزه از ۵ تا 
۱۰ ماه می )۱6 تا ۲۱ اردیبهشت( برگزار خواهد شد. نابغه ایرانی شطرنج 
جهان در تیم منتخب جهان بازی خواهد کرد و در این تورنمنت احتمال 

رویارویی های جذابی خواهیم بود.

وزنه برداری و دوچرخه سواری در صدر دوپینگی ها
ورزش: بر اساس گزارشی که در خبرگزاری مهر منتشر شده است از مجموع 
هزار و ۲3۰ تست دوپینگی که مأموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در سال 
۲۰۱۹ میالدی از ورزشکاران ایران گرفته اند، نتیجه ۵۷ تست مثبت بوده 
است. ورزشکارانی که طی سال گذشته میالدی در برنامه افسران نادو برای 
توزیع نمونه گیری قرار گرفتند از حدود ۲۰ فدراسیون بودند اما نمونه های 
مثبت اعالم شــده مربوط به ورزشکارانی از ۱۵ فدراسیون بوده است.طبق 
آمار ارائه شده از سوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، وزنه برداری با داشتن 
۹ ورزشکاری که به استفاده از داروهای ممنوعه گرایش داشته اند، در صدر 
رشــته های دوپینگی قرار دارد. از این حیث دوچرخه سواری با 6 ورزشکار 
متخلف، در رده دوم است و کشتی و فوتبال )بدون احتساب فوتسال( هم با 

پنج ورزشکار دوپینگی در جایگاه سوم ایستاده اند.

ملی پوش بوکس: پاداش المپیک را نگرفته ایم
ورزش: ملی پوش المپیکی بوکس ایران گفت: پس از کســب سهمیه 

المپیک، فدراسیون بوکس پاداشی پرداخت نکرده است.
شاهین موسوی گفت: پس از پایان مسابقات گزینشی المپیک تنها جایزه ای 
که گرفتم از سیامک صالحی نایب رئیس فدراسیون بوکس بود. صالحی قبل 
از مسابقات گزینشی المپیک اعالم کرد که برای کسب سهمیه ۵۰ میلیون 
تومان و ســهمیه همراه با مدال های طال و نقره  نیز به ترتیب ۱۰۰ و ۷۰ 
میلیون پرداخت می کند. فدراسیون بوکس حدود سه ماه است که حقوق 
ما را پرداخت نکرده است. ما فکر می کردیم پس از کسب سهمیه المپیک 
پاداش دریافت خواهیم کرد اما نه تنها پاداشی نگرفتیم، بلکه حقوقمان نیز 

پرداخت نشده است. 

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

پدیده لسترسیتی از موفقیت های خود و تیمش می گوید

درکریکتبهترازفوتبالبودم!
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ادب و هنرادب و هنر

به انگیزه انتشار »آرتیست«؛ تازه ترین اثر سعید تشکری
نویسنده ای در بطن نویسنده ای دیگر!

طرح جلد »آرتیســت« تمامی پیش فرض های تــو را به عنوان خواننده 
آثار تشکری درهم می ریزد. نویسنده ای که طرح جلِد رمان های وزینش 
نباید چیزی کمتر از تذهیب و نقوش عالی و نقاشــی های بدیع باشــد، 
حاال این صورتک شــامپانزه یا میمون روی جلد جدیدترین اثرش چه 
می کند؟! صورتِک همان تن پوش های عروســکِی جلو در رستوران ها و 
پاساژها، از همان ها که بی فاش شدن هویتشان، با شادمانی غریبی دست 
تکان می دهند و می رقصند. از همان ها که وقتی گوشــه ای کز می کنند 
و صورتکشــان را برمی دارند، عرق  کرده و کالفه با خســتگی ساندویچ 
فالفلشــان را گاز می زنند و تو از خود می پرسی از پول این کباب ترکی 
میکس ویژه با مخلفاتی که می خوری چقدر سهم او می شود. او که شاید 
به زور 16 سالش شده است و معلوم نیست چرا این موقع شب به جای 
اینکه پای درس و مشق فردایش باشد، در این تن پوش میمون یا گورخر 

یا جوجه کز کرده است. 
»االن توی داستانیم! وسط خیابون، باب اسفنجی، میمون و جوجه از پشت 
یــه وانت پایین پریدن و دوره ام کردن. خب آره اولش من هم خندیدم؛ 
حتی دست به جیب شدم تا هزینه این غافلگیری ناخواسته مثالً بامزه رو 
بپردازم و از دایره ای که دورم درست کرده بودن، بیرون برم؛ اما مشت و 
لگدها شروع شد و مِن نینجوتسوکار، حریف اون ها نشدم. بعد یه ضربه 
محکم به پشــت سرم و بیهوشی. توی یه اتاق، زیر یه خروار عروسک، با 
دهن و دست و پای بسته، توی یه لباس اردک داشتم خفه می شدم. اونجا 

بود که صداش رو شنیدم«.
شروع کتاب غافلگیرکننده و دور از انتظار است، پایانش نیز. اگرچه طرح 
جلد کمی برای این غافلگیری آماده ات می کند و با ســر میفتی وســط  
ماجرا، تند و سریع. مجاِل مکث و تعلل نداری. نویسنده این مجال را به تو 
نمی دهد. همینگوی وار، جمالت را مختصر و مفید، چون سیلی به صورتت 

می کوبد. هنوز یک صفحه نشده مغزت روشن می شود!
داســتان»فرم حلزونی« را با خواننده قرارداد می کند. مسیری روایی که 
به داخل و به ســمت مرکز دور می زند. »ســعید پویا« شخصیت اصلی 
داستان است که دست برقضا چون »سعید تشکری«، او نیز هم »سعید« 
است و هم »نویسنده«، هم زبان تند و طنزی دارد و هم پویاست و چون 
تشکری از تمام سوراخ سمبه های جغرافیا و تاریخ شهرش سردرمی آورد 
با صراحت و دقیق به خواننده آدرس های واقعی می دهد و درعین حال او 

را به کوچه های خیال می کشاند. 
نثر تشکری در آرتیســت در عین پختگی، خالق و به روز است. جوانی 
و شوخ و شــنگی البه الی میانسالگِی نثرش مدام سرک می کشد. او در 
آرتیست از مرزهای شناخته شده همیشگی اش در نویسندگی داستان 
عبور می کند و جسورانه به نگارش گونه ای متفاوت می پردازد. »شخصیت 
»ســعید پویا« در رمان آرتیســت، هم »سعید تشــکری« هست و هم 
نیست. شباهت و عدم شباهت شخصیت داستان با نویسنده کتاب، لذتی 
گیج کننده ای دارد. مدام این پرســش برایت ایجاد می شود که نکند این 
قصه واقعی است. به خود می گویی این دیگر خودش است و باز بیشتر که 
می روی این احتمال کمرنگ می شود، اما می دانی که نویسنده چه کرده 
است! به قول تولستوی؛»آدم باید وقتی به نوشتن بپردازد که هر بار نوک 
قلم را در دوات فرو می  بََرد، پاره ای از گوشت خود را در آنجا بگذارد! سعید 

تشکری این کار را کرده است!«.
روایت »آرتیســت« جذاب و خوش خوان اســت، زبانش نه رسمی است 
و نه محــاوره؛ جایی صحیح میــان این دو. محتــوا؛ بی اضافات معمول 
رمان نویسی، موجز است. نویســنده با بهره  گیری از فرمی خالقانه و نو، 
بی حرافی های معمول، بدون ِکش آمدن و کش دادن، بی آنکه َخلِق بصری 
داستان و کشــمکش هایش را در ذهن خواننده خدشه دار کند، اتفاقات 
را رقم می زند و روایت را پیش می برد. آرتیســت داســتانی است درباره 
خلق شدن یک داستان. روایتی که در آن سعید تشکری دست مخاطب 
خود را گرفته و به دل چالش های پیش روی خودش برای شــکل دادن 
به داســتانش می برد: داستان »سعیدپویا« در داستان »سعیدتشکری«! 

داستانی در دل داستانی دیگر. نویسنده ای در بطن نویسنده ای دیگر!
کدهای هوشمندانه ای را که نویسنده با استفاده از هنر و تکنیک خود در 
روایت به رخ مخاطب می کشد، ستودنی است. تکنیکی که از ابتدایی ترین 
جمالت داستان ملموس است. کدگشایی این تکنیک ها برای خواننده  عام، 
شیرین و هیجان انگیز است و برای مخاطب خاص از جمله نویسندگان و 
هنرجویان داستان نویسی، جایگاه آموزشی دارد. از این منظر می توان فرم 
و نحوه  روایت آرتیست را رمانی آموزشی برای داستان نویسان قلمداد کرد. 
رمانی که در قالب قصه، به خواننده ای که نویسنده و پویاست، راه و رسم 
بهتر نوشتن را می آموزد. رمانی که آرتیست بودن را مدام بازتعریف می کند. 
آرتیســت فرضیات درباره نویســنده بودن را نقض می کند، در فصلی از 
آن آمده: »راز ماندگاری یک نوشــته در میــزان بی نظیر بودن حرکات 
آکروباتیکی که به اســم تعابیر بدیع توی متن به کار می برید نیســت... 
اول چیــزی که باید به آن توجه کنید روح اثرتان اســت«. این یکی از 
کدگشایی های شیرین است. آرتیســت فراتر از داستانش، اثری درباره 
چگونه نوشتن است. فرض تمام نغزهایی که می توان درباره نوشتن اثری 
مطلوب بیان کرد، در لفافه ای داســتانی بیان شده است. می توان گفت 
داستانی که با این جمله تمام می شود چیزی بیش از یک داستان است:

»هــر چیز که بــه زبان گویی، از روح برداشــته ای، امــا هر چیز که به 
قلم نویسی، بر روح نهاده ای«!

برش

هر ساله اجرای نمایشگاه هزینه هایی 
داشت که امسال وجود ندارد. بهتر 
تقویت  برای  هزینه  آن  از  است 
و  ناشران  تقویت  و  چرخه  این 
کتاب فروشی هایی استفاده کنند که 
به مشکل خورده اند.  ماجرا  این  در 
تدابیری مثل کمک بالعوض یا وام های 
تا از ضرر و  بدون بهره اتخاذ کنند 

زیان ناشران هم جلوگیری شود

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی خبر داد

برگزاری سومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی تا پایان سال
مهدیه قمری: در پی لغو برگزاری سومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب 
کجی نمکزار نهبندان به دلیل شیوع ویروس کرونا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خراسان جنوبی خبری جدید به عالقه مندان این جشنواره داد.  
ناصر نبی زاده به خبرنگار ما گفت: اگر بیماری کرونا تا پیش از پایان سال جاری از 
بین برود و زندگی مردم به روال سابق بازگردد، سعی داریم این جشنواره را در پایان 

سال جاری برگزار کنیم.
به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی،  به دلیل ماهیت جشنواره 
مجســمه های نمکی، نمی توان این جشــنواره را به صورت آنالین برگزار کرد. وی 
توضیح داد: هنرمندان آثار این جشنواره را در تاالب کجی نمکزار نهبندان با موادی 
از طبیعت این منطقه  می ســازند و به همین دلیــل حتی نمی توان از هنرمندان 

درخواست کرد به صورت آنالین در این رخداد هنری شرکت کنند.

نبــی زاده همچنین توضیــح داد: اگر بیمــاری کرونا در 
اردیبهشت ماه از بین رفته بود به دلیل کم شدن آب تاالب 

در این ماه، باز هم امکان برگزاری این جشنواره نبود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراســان جنوبی به 
شــرکت 61 گروه از 1۵ استان در سومین جشنواره ملی 
مجسمه های نمکی تاالب کجی نمکزار این استان اشاره کرد 
و افزود: اگر این عالقه مندان قصد حضور در جشنواره مذکور را که احتماالً پایان سال 

جاری است داشته باشند، بسیار استقبال می کنیم.
نبی زاده متذکر شد: آثاری از هنرمندان خراســان جنوبی، تهران، خراسان رضوی، 
آذربایجان غربی، کردســتان، البرز، خوزستان، لرســتان، کرمان، همدان، گیالن، 
اصفهان، یزد، قم و سمنان دریافت شده بود. گفتنی است، هدف از برگزاری جشنواره 

ملی مجســمه  های نمکی، توسعه مجسمه  سازی و هنر محیطی معاصر ایران از طریق 
فراهم آوردن شرایط به روز، شکوفایی آفرینش  های هنری و تأمین نگاه زیبایی شناسانه در 
جامعه، تبادل تجربیات، اطالعات و مهارت  ها در زمینه هنر محیطی در میان هنرمندان و 

حضور و بازدید شهروندان در حین اجرای آثار در خراسان جنوبی است.

هنرهای تجسمی 

ایده های ناشران برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در روزهای کرونایی

وزارت ارشاد زودتر تصمیم بگیرد

تازه های نشر
انتشار دومین رمان برگزیده جایزه  جالل

مرکز: مریم  جهانی، نویسنده اهل کرمانشاه و برگزیده 
جایزه ادبی جالل آل احمد، دومین اثر داستانی خود را 

با عنوان »سنگ یشم« منتشر کرد.
جهانی در زمان انتشار رمان »این خیابان سرعت گیر 
نــدارد« که برای او گران ترین جایــزه ادبی ایران در 
بخش رمان را به ارمغان آورد، نویسنده ای ناشناخته به 
شمار می رفت. خود او در گفت وگوهایش عنوان کرده 
بود که رمانش را خیلی معمولی و پس از بررسی های 
اینترنتی و با یک ایمیل در اختیار ناشر قرار داده و البته 

توانسته نظر موافق وی را برای انتشار جلب کند.
»سنگ یشــم« اما در مقام دومین اثر داستانی وی بار دیگر تجربه ای است در 
زمینه توجه به ساختارهای زیستی بومی منطقه کرمانشاه، اما نمی توان آن را اثر 

داستانی فولکلور دانست.
این نویسنده درباره رمانش گفته است: برای نوشتن »سنگ یشم« یک سال ونیم 
زمان صرف کردم. همین قدر بگویم که اثری است با سویه های انتقادی به سیستم 

آموزشی و همچنین نظام تربیتی موجود. 

قلم خوانندگان 

شادی غفوریان
annotation@qudsonline.ir

داستانی برای نوجوانان 
مدرسه: رمان »زندگی ظاهری روبی« به نویسندگی 
نورا رالی باسکین از سوی انتشارات مدرسه منتشر و 

روانه بازار نشر شد. 
»زندگی ظاهری روبی« که با ترجمه قندهاری به تازگی 
در انتشــارات مدرسه چاپ شده درباره دختری به نام 
روبی است که مادرش در زندان بسر می برد. احساسات 
روبی و کمبودهایی که احساس می کند و مالقات هایی 

که با مادرش دارد، موضوع اصلی این رمان است.
این کتــاب که نامزد دریافــت »جایزه کلیدمحوری 

مطالعه کتاب« در سال 2017 است در 2۵ فصل کوتاه نوشته شده و هر کدام با 
سر فصل جدا، اما داستان به هم پیوسته خواندن را برای نوجوانان آسان تر می کند. 
قندهاری که بیش از 20سال است در زمینه ترجمه ادبی فعال است، جایزه های 
بسیاری را برای آثارش به دست آورده و تالش دارد آثار ارزشمند ادبیات فارسی 
را به مخاطبان دنیا معرفی کند. از ترجمه های  دیگر او در انتشــارات مدرســه 
رمان »فراری« است که  در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سال 98 از جمله 

پرفروش ها بود.

مینی مال هایی از زندگی و زمانه یک سردار
راه یار: کتاب »همیشــه فرمانده« روایتی از زندگی و 
زمانه سردار شهید محمد فرومندی به چاپ دوم رسید.

»همیشه فرمانده« به قلم محمود شم آبادی برای اولین 
بار دی  ماه ســال گذشته و همزمان با سی  و دومین 
سالگرد شهادت سردار محمد فرومندی منتشر شده 
بود. چاپ دوم این کتاب با شمارگان ۵هزار نسخه نیز 

توسط انتشارات »راه یار« وارد بازار نشر شد.
تفاوت کتاب »همیشــه فرمانده« با سایر کتاب های 
زندگی نامه شهدا این است که زندگی شهید فرومندی 

را در قالب مینی مال همراه با تصاویری ناب از این شهید روایت کرده است.
گفتنی اســت، شهید محمد فرومندی با پیروزی انقالب اسالمی به عضویت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی درآمد. فرماندهی سپاه سبزوار در سال 60، فرماندهی تیپ 
امام صادق)ع( و قائم مقامی لشکر ۵نصر خراسان از مسئولیت های مهم وی بوده است. 
این شــهید در مدت حضور در جبهه در عملیات هــای خیبر، بدر، فاو، والفجرهای 
غرورآفرین و آزادی مهران حضور داشت و ســرانجام در 20 دی ســال 136۵ در 

عملیات کربالی ۵ در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

 ادب و هنر/ جواد شیخ االســالمی  هر ساله 
اوایل اردیبهشــت ماه موعد برگزاری نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران بود، اما کرونا همه معادالت 
فرهنگی، سیاســی و اقتصادی را تغییر داده و به 
تبع آن سرنوشت برگزاری نمایشگاه کتاب هم در 
هاله ای از ابهام قرار گرفته است. البته در این مدت 
طرح ها و پیشــنهادهای متفاوتی برای برگزاری 
نمایشگاه توسط مسئوالن مدنظر قرار گرفته و در 
رسانه ها بیان شده اند که هر کدام نقاط  ضعف و 
قوت زیادی دارند و به سختی می توانند جوابگوی 
ضرر و زیانی باشند که به صنعت نشر وارد شده و 
خواهد شد. به نظر می رسد بهترین کار برای حل 
بحران نمایشگاه کتاب تهران همفکری و مشورت 
با اهالی کتاب و فعاالن صنعت نشر باشد، چرا که 
اگر ضرر و زیانی هم هست در مرحله اول متوجه 

ناشران است.   
در گزارش امروز به بررســی چگونگی برگزاری 
نمایشگاه کتاب امسال پرداخته ایم و راجع به این 
مسئله نظر چند ناشر را جویا شدیم که می خوانید. 

 
فروش مجازی ایده تازه ای نیست #

قره داغی،  عبدالحمیــد 
مدیرعامل نشر سوره مهر 
درباره میزان ضرر و زیان 
ناشــران به دلیل تأخیر 
کتاب،  نمایشگاه  لغو  یا 
این  ما  ترجیــح  گفت: 
است که فعالً صبر کنیم و ببینیم چه تصمیمی 
گرفته می شود. به همین دلیل در این مدت کمتر 
درباره نمایشــگاه کتاب صحبت کرده ایم. من در 
جواب خبرنگار دیگری که پرســید آیا تأخیر در 
برگزاری نمایشــگاه به ضرر ناشران خواهد بود، 
گفتم ضرر و زیان تأخیر در برگزاری نمایشگاه بر 
ناشــران عین روز روشن است و نمایشگاه کتاب 
معرفی آثار و حیات یکساله بسیاری از ناشران را 
رقم می زند. امیدوارم با تدبیر و تصمیمات درستی 
که مسئوالن نمایشگاه خواهند گرفت، جلو این 

زیان کمی گرفته شود. 
قره داغی در پاســخ به این پرســش که چند روز 
پیــش در یکی از بخش های خبری اعالم شــد 
نمایشگاه کتاب تهران لغو شده است، توضیح داد: 
در حال حاضر چنین چیزی به ما اعالم رســمی 
نشده و به نظرم آن خبر که در یکی از بخش های 
خبری تلویزیون اعالم شــد منشأ و منبع خیلی 
دقیقی نداشــت. آنچه به ما گفته بودند فقط این 
بود که نمایشــگاه به تأخیر خواهد افتاد. یکی از 
گمانه ها بــرای اواخر خرداد ماه بود و دیگری هم 
پاییز. از طرف دیگر با شرایطی که از روند بیماری 
در جامعه می بینیم مشــخص اســت که گزینه 
خرداد ماه محتمل نیســت و قطعاً در این تاریخ 

برگزار نخواهد شد.
مدیرعامل نشر ســوره مهر در خصوص برگزاری 
نمایشگاه کتاب به صورت آنالین، گفت: فروشگاه  
مجازی کتاب سال هاســت در کشــور ما وجود 
دارد و ایــن روزها به خاطر در خانه ماندن مردم، 
استقبال بیشتری نسبت به آن صورت گرفته ولی 
قطعاً برگزاری مجازی نمایشگاه جای آن تجمع 
و در کنار هم بودن ناشــران و شــور و حالی که 
نمایشــگاه کتاب ایجاد می کنــد را نمی گیرد و 
جذابیت های نمایشگاه فیزیکی که مجموعه ای از 
عوامل و فعالیت های رسانه ای و فضای جامعه در 
رونق آن دخیل بودند را نخواهد داشت. سرانجام 
رویداد نمایشــگاه کتاب در اردیبهشــت ماه هر 
سال، رویدادی بین المللی بود. نمایشگاه مجازی 
کتاب نمی تواند جای آن فضای ویژه و اســتقبال 
را بگیــرد، اما می تواند راهکاری حداقلی باشــد 
برای اینکه ناشــران بتوانند آثار جدیدشان را به 
مردم معرفی کنند. با این همه اگر قرار بر اجرای 
چنین طرحی باشد، نیاز به کار کارشناسی دقیق و 

همه جانبه دارد. ما هم مثل خیلی از ناشران دیگر 
که کتاب هایشان را در فضای مجازی عرضه کردند، 
این کار را کرده ایم. البته سوره مهر سال هاست که 
هم در سایت رسمی و هم در سایت های همکار 
نسخه فیزیکی و الکترونیک کتاب هایش را عرضه 
می کند، ولی این روش هیچ وقت جای نمایشگاه 

فیزیکی را نخواهد گرفت. 

 فاصله زیاد فروش مجازی #
و فیزیکی کتاب 

این ناشر در خصوص وظیفه ارشاد در قبال ناشران 
در شرایطی که تأخیر یا لغو نمایشگاه کتاب، ضرر 
جدی و زیادی به ناشــران و صنعت نشر می زند، 
تصریح کرد: در اتفاق شیوع بیماری تقریباً همه 
بخش های اقتصادی و کســب و کارهای کشــور 
صدمه دیدند. هر کدام از این بخش ها هم متولی 
خودش را دارد. در بخش فرهنگ و هنر که نشر 
یکی از زیرمجموعه های آن اســت، وزارت ارشاد 
متولی اســت. اغلب هنرمندان و اهالی فرهنگ و 
هنر، همه در این برهه دچار آسیب شده اند. وزیر 
محترم ارشــاد هم در این مــدت افرادی را برای 
کارشناسی دقیق و برآورد ضررها و زیان ها مأمور 
کرده بود و در این خصوص گزارش داده اند و حتماً 
برنامه ای برای حمایت دارند. ضرورت این حمایت 
همه جانبه احســاس می شود. مشخص است که 
حتماً باید راهکاری برای حمایت از ناشران داشته 
باشند وگرنه بخش زیادی از ناشرها امکان ادامه 
حیات نخواهند داشت. وی افزود: به هر حال بخش 
زیادی از جامعه نشر کشور مهم ترین محل عرضه 
کتاب هایشان نمایشگاه کتاب بود و می توانستند 
در نمایشگاه برای یک سالشان تبلیغ و کار کنند. 
وقتی این امکان از آن ها گرفته شــده و از طرفی 
ماه اســفند و فروردین هم همه کتاب فروشی ها 
تقریباً تعطیل یا بدون مشتری بوده اند، این صدمه 
چندبرابر می شود. امیدوارم تدبیری اندیشیده شود 

تا فشار کمتری به ناشران وارد شود.  
قره داغی در پاسخ به این پرسش که آیا اقبال مردم 
به کتاب های مجازی موجب کم شدن هزینه های 
چاپ کتاب و ســودآوری بیشتر ناشران می شود، 
توضیح داد: ارتزاق و تداوم فعالیت ناشــرانی که 
سطح فعالیتشان از یک جایی باالتر می رود وابسته 
به پخش گســترده اســت. قدرت فضای مجازی 
با تمام زیرســاخت هایی که دارد، هنوز به اندازه 
ضریــب نفــوذ و قدرتی که پخــش فیزیکی و 
فروشگاهی کتاب دارد، نیست. ممکن است رجوع 

مردم به نشــر مجازی کتاب و خرید مجازی در 
این ایام بیشتر شده باشــد، اما همچنان فاصله 
بین فــروش مجازی و فیزیکی کتاب خیلی زیاد 
اســت. ناشرانی که در این بازار فعالیت می کنند، 
نمی توانند با شــبکه پخش محدود خودشان به 
آن حاشیه سود و چرخه اقتصادی که نیاز دارند، 
برســند. در این روزها اگرچــه فروش مجازی ما 
نسبت به ایام مشابه چندبرابر شده، ولی نمی تواند 
هزینه های ما را که پیش از این از طریق پخش و 

فروش فیزیکی محقق می شد، پوشش دهد.

 حضور در کتاب فروشی ها #
به جای نمایشگاه  

در کنــار نگرانی هــا و 
هشــدارهایی که اهالی 
لغــو  دربــاره  کتــاب 
برگزاری نمایشگاه کتاب 
حمید  می کننــد،  ابراز 
مدیرعامــل  خلیلــی، 
نشر شــهیدکاظمی معتقد است: ما می توانیم از 
تهدید به وجود آمده فرصت بسازیم و نمایشگاه 
کتاب را با ساختار جدیدی برگزار کنیم. خلیلی 
دربــاره پیشــنهادش برای برگزاری نمایشــگاه 
کتاب می گوید: می دانید که هر ســاله نقدهایی 
به نمایشــگاه و نحوه برگزاری آن وجود دارد. من 
معتقدم ما می توانیم امسال بعضی نقایص گذشته 
را رفــع کنیم و از این بحران هم خارج شــویم. 
بودجه نمایشگاه کتاب مشخص است، پس بهتر 
است شــکل هزینه کرد آن را عوض کنند. یعنی 
به جای آنکه برای برگزاری نمایشگاه برنامه ریزی 
کنند، چون دیگر وقتی هم نداریم و باید منتظر 
بمانیم که وضعیت بیماری به ثبات برســد، فکر 
جایگزین باشند. یعنی نمایشگاه تعطیل نشود و 

با مدل دیگری برگزار شود، شاید این مدل جواب 
داد و در سال های آینده هم تکرار شد. سال های 
قبل این طور بود که به اقشار مختلف بُن می دادند، 
امسال هم همین بُن را بدهند، ولی سیستمی را 
به وجود بیاورند که مردم از کتاب فروشی های کل 
کشور کتاب ها را تهیه کنند. سیستم یکپارچه ای 
طراحــی کنند که مــردم به جــای حضور در 
نمایشــگاه کتاب تهران، در کتاب فروشــی های 
کل کشور حضور پیدا کنند، حاال چه به صورت 

فیزیکی و چه به صورت مجازی.

 بهترین زمان برای رفع نقایص#
خلیلی ادامه داد: هر ســاله اجرای نمایشــگاه 
هزینه هایی داشت که امسال وجود ندارد. بهتر 
اســت از آن هزینه برای تقویــت این چرخه و 
تقویت ناشــران و کتاب فروشــی هایی استفاده 
کنند کــه در این ماجرا به مشــکل خورده اند. 
تدابیری مثل کمک بالعــوض یا وام های بدون 
بهره اتخاذ کنند تا از ضرر و زیان ناشــران هم 

جلوگیری شود.
مدیرعامل نشــر شــهید کاظمی با بیان اینکه 
وقتــی برای تأخیــر در تصمیم گیــری نمانده 
است، افزود: باید هر چه زودتر تصمیم نهایی را 
بگیرند و تکلیف ناشران را مشخص کنند. چند 
جلســه دیگر باید بگذارند که نمایشگاه باشد یا 
نباشد؟ معلوم نیست در ماه های بعد هم بتوان 
نمایشگاه را اجرا کرد. اگر بودجه نمایشگاه کتاب 
پشت نمایشگاه های بهاره بیاید و نقص های آن 
طرح هم رفع شود، اتفاق خوبی می افتد. با این 
کار هم نمایشــگاه کتاب برگزار شــده و هم به 
کتاب فروشی ها توجه شده است. الزم هم نیست 
که نمایشگاه کتاب در یک هفته یا 10روز اجرا 
شــود، می توان مثاًل نمای شــگاه را یکی، دو ماه 
استمرار ببخشیم و با این استمرار فروش کتاب 

را باال ببریم. 
خلیلی درباره پیشنهاد برگزاری نمایشگاه مجازی 
کتاب توضیح داد:  نمایشگاه مجازی هم باید باشد 
به خصوص من ناشر واقعاً نشر مجازی را دوست 
دارم، چون کتابم را به صورت نقد می فروشــم و 
خودم هم ارتباط مســتقیمی بــا مخاطب دارم، 
ولی این یک چــاره کوتاه مدت اســت. بهترین 
راه این اســت که سایتی طراحی کنند که تمام 
کتاب فروشی ها  در آن سایت غرفه فروش داشته 
باشــند. یعنی همین طور که در شهر خودشان 
فروش فیزیکی دارند، بتوانند از طریق این سایت 

هم به مخاطبان خودشــان کتــاب عرضه کنند 
و فروش مجازی داشــته باشــند. اگر قرار است 
نمایشگاه مجازی برگزار کنند، باید این گونه باشد 

که به همه کتاب فروشی ها توجه شود.

ارشاد از ناشران کتاب بخرد#
وی بــا بیان اینکه برای جبران ضرر و زیان وارده 
به ناشــران چندین طرح به مســئوالن برگزاری 
نمایشگاه داده ام، ادامه داد: یکی از راه حل ها برای 
حمایت از ناشــران این است که چک ناشران را 
خــود دولت پــر کند، چون ناشــرانی که کتاب 
تولید کرده اند به واسطه مخارج و چک هایی که 
داشته اند، قابل شناسایی هســتند. وزارت ارشاد 
می تواند جای آن چک ها را پر کند و یا از طریق 
تسهیالت وام، وام بدون سود، از ناشران حمایت 
کند. راه دیگر این است که از ناشران کتاب بخرند. 
یک راه دیگر این است که در بحث بیمه به نحوی 
ناشران را کمک کنند و بیمه ناشران را پرداخت 
کنند. اما بهترین راه همان ایجاد زیرساخت های 
فروش مجازی است. یعنی برای کتاب فروشی ها 

بازار فروش ایجاد کنند.
خلیلی با بیان اینکه ما تا همین امروز بیشــتر 
از 120 میلیون تومان چک برگشــتی داریم، 
درباره مشکالت ناشــران در این روزها گفت: 
هزینه کرد ما برای ســال جدید و نمایشــگاه 
کتاب یک  رقــم 600-700 میلیــون تومانی 
بــوده که همــه را بــرای 1۵ فروردین به بعد 
چــک داده ایــم. همچنین به غیــر از حقوق 
اســفند که پرداخت کردیم، حقوق فروردین و 
عیدی کارکنان نشرمان را پرداخت نکرده ایم و 
نگرانی فعلی مان هم بیمه است که احتماالً به 
خاطر تأخیر در پرداخت جریمه می شــویم و 
مشکالتمان بیشتر هم خواهد شد. اگر دولت به 
کمک ناشران نیاید قطعاً ضربه های سهمگینی 

به ناشران  فروخواهد آمد.

 بودجه نمایشگاه به ناشران #
و فعاالن کتاب تعلق بگیرد

حســین  همچنیــن 
ســعیدی، مدیرعامــل 
در  به نشــر  انتشــارات 
پاسخ به این پرسش که 
درباره پیشنهاد برگزاری 
مجازی نمایشگاه کتاب 
چــه نظری دارد، بیان کرد: نمایشــگاه مجازی 
کتاب یــک تفاوت ماهوی با نمای شــگاه کتاب 
تهــران دارد. چون نمایشــگاه تهران فقط یک 
نمایشــگاه نبود، بلکه فروشــگاهی بود که هم 
زمینه جدیدترین آثــار را فراهم  و هم فروش 
باالیی محقق می کرد و هم ارتباط مســتقیمی 
بین ناشــران، نویســندگان و مخاطبان برقرار 
می کرد. پیشنهاد ما این است که نمایشگاه باید 
در اولیــن فرصتی که امکان پذیر اســت، انجام 
شــود. حتی اگر نمایشگاه از فصل بهار به فصل 
مثاًل پاییز منتقل شود، باید نمایشگاه را برگزار 
کنیم. فصل پاییز هم دانشجویان فعال هستند و 
هم مدارس باز است. البته من روی زمان خاصی 
تأکید ندارم، ولی حتماً باید نمایشگاه را در یک 
مقطع زمانی دیگر اجرا کنند. البته نمایشــگاه 
استانی که در سال های گذشته برگزار شده هم 
اتفاق خوبی بود و می توانیــم از این ظرفیت و 

تجربه هم استفاده کنیم. 
ســعیدی با بیان اینکه در صــورت لغو برگزاری 
نمایشگاه کتاب تهران نباید بودجه مصوب آن به 
خزانه دولت برگردد، ادامه داد: باید توجه کنیم که 
اگر نمایشگاه به هر دلیلی برگزار نشد، باید بودجه 
اختصاص یافته به نمایشگاه کتاب به نحوی برای 
حمایت از ناشــران و فعاالن کتاب در نظر گرفته 

شود.
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