
گروه جهادی خانوادگی
نه اهل فضــای مجازی اند و دنبال فالوور 
بیشــتر و نه به الیک جمــع کردن فکر 
می کنند. شما هم به احتمال زیاد تا امروز 
نام »شــهر قره آغاج از توابع شهرســتان 
چاراویمــاق« در آذربایجــان شــرقی را 
نشــنیده اید. خبرنگار فارس به این شهر 
رفتــه و از خانواده آقــای »مردانه اربط« 
عکس و فیلم گرفته که گروه جهادی خانوادگی درست کرده و همه اعضایش 
بی سروصدا مشغول تولید ماسک هستند، خانه و اماکن عمومی را ضدعفونی 

و دستگاه های ضدعفونی را تعمیر می کنند و چند جور کار دیگر.

نوزاد شیطان!
اگر تــا لحظه خواندن ایــن مطلب، این 
عکــس یا فیلم مربوط به آن را در فضای 
مجازی ندیده باشــید، احتماالً تا ساعتی 
دیگر می بینید. این فیلم در توییتر منتشر 
شده و موجودی عجیب و غریب و شبیه 
شخصیت های فیلم و کارتون های تخیلی 
را نشان می دهد که دور دهانش زائده هایی 
مثل دندان دارد و در حال غذا خوردن به وسیله لوله است. مراقب باشید امروز 
و فردا این فیلم و موجود عجیب و غریب را در فضای مجازی وطنی به جای 
موجودات فضایی یا نوزاد شیطان به شما قالب نکنند. دانشمندان می گویند 

احتماالً این موجود جوجه یک نوع پرنده استرالیایی است.

وایتکس ترامپ !
درست که خبرگزاری ها می گویند برخی 
از شهروندان آمریکایی پس از سخنرانی 
و شــوخی ترامپ مبنی بــر اینکه برای 
مبارزه با کرونا به بیماران مواد ضدعفونی 
تزریق کنید یا به قصد پیشــگیری آن را 
بخورید، واقعاً این کار را کرده اند و دچار 
مسمومیت شده اند، اما یک کاریکاتوریست 
اردنی جور دیگری به این ســخنان مسخره ترامپ واکنش نشان داده است. 
»اسامه حجاج« کاریکاتوری به نام »ضدعفونی کننده ترامپ« را منتشر کرده که 

مورد توجه خبرگزاری ها و کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

ایران همدل
با وجود مشــکالتی که کرونا برای معیشــت همه مردم ما ایجاد کرده اما 
ســبب نشــده آن ها فراموش کنند با 
رســیدن ماه رمضان چطــور می توانند 
هوای یکدیگر را داشــته باشند. کاربران 
ایرانی فضای مجازی کــه پیش از این 
در رزمایش همدلی، مواســات و کمک 
مؤمنانه، نمونه هــای زیبایی از همدلی 
را خلق کرده بودند این بار هم آســتین 
همت را باال زدند و با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، به دعوت رهبر معظم 
انقالب اســالمی به پویش »ایران_همدل« پیوسته اند. بسیاری از کاربران 
فضای مجازی واکنش های خودشــان را با هشــتگ »#ایران_همدل« در 

توییتر با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.

 محمد تربت زاده 
روایت اول

  چه کسی جای »اون« را می گیرد؟
حواشــی بیماری جدید و قصه مرگ و زندگی »کیم 
جونــگ اون« انگار تمامی ندارد! هر روز رســانه های 
مختلف اخبار جدیدی از وضع ســالمتی رهبر کره 
شمالی منتشر و مســئوالن چین و کره جنوبی هم 
یکی پس از دیگری این اخبار را تکذیب می کنند. در 
این میان اما روز گذشته »رویترز« به نقل از چند منبع 
ناشــناس اعالم کردرهبر کره شــمالی کماکان زنده 
است اما مغز او فعالیتی نشــان نمی دهد. همچنین 
یک تیم پزشــکی چینی هم برای درمان رهبر کره 
 Quartz شمالی به این کشور سفر کرده اند. وبسایت
هم پس از باال گرفتن احتمال درگذشــت رهبر کره 
شــمالی، گزارشــی را در زمینه جانشینان احتمالی 

کیم جونگ اون منتشر کرده است.
بر اســاس این گزارش، با توجه به اینکه کره شمالی 
در مدت هفت دهه توسط همین خانواده اداره شده، 
احتماالً خانواده کیم بیشترین شانس در کسب قدرت 
را دارد و در میان خانواده کیم، احتمال اینکه خواهر 
رهبر کره شمالی یعنی »کیم یو جونگ« وارث قدرت 
در کره شمالی باشد، بیش از ۹۰ درصد است. به این 
خاطر که او نژاد و خون ســلطنتی دارد. در سال های 
اخیر هم به همراه برادرش در جریان جلسات مهم با 

رهبران جهان مثل ترامپ، حضور داشته است. 
کیم جونگ اون یک بــرادر دیگر به نام کیم جونگ 
چــول هم دارد که بزرگ تر از اوســت. اما رســانه ها 
می گوینــد او هیــچ عالقه ای به سیاســت و زندگی 
عمومی نــدارد. برادر رهبر کره شــمالی ظاهراً یک 
نوازنده گیتار با استعداد است و بیشتر به دنیای هنر 
و موســیقی عالقه دارد. به همین خاطر کمتر کسی 
احتمــال می دهد که او به مقام رهبری نائل شــود، 
اما واقعیت این اســت که او خون ســلطنتی دارد و 
مرد اســت؛ بنابراین برخی از مهم ترین شاخصه های 
جانشینی رهبر کره شمالی را دارد و نمی توان او را به 

طور کلی نادیده گرفت.
گزینه هــا البته فقط به داخل خانــدان کیم محدود 

نمی شوند.
 »چو ریونگ هائه« که ســال گذشته رئیس جمهور 
هیئت رئیســه مجلس اعالی مردم شد و رهبر کره 
شــمالی او را به عنوان رئیس دولت انتخاب کرد هم 
یکی دیگر از گزینه های جانشــینی است. او چندین 
دهه بــرای خانواده های حاکم خدمت کرده، اما فاقد 
عنصر مهم در جانشــینی رهبری کره شمالی یعنی 

همخونی با خاندان حاکم است. 
کارشناس های سیاسی اما می گویند باتوجه به شرایط 
غیرقابــل پیش بینی در کره شــمالی، امــکان دارد 
مبارزات قدرت برای جانشــینی در این کشــور آغاز 
شود. کارشناس های بدبین تر هم می گویند با توجه به 
مسلح بودن این کشور به سالح هسته ای، امکان دارد 
این سالح ها در اختیار افراد بدون صالحیت بیفتد و 

منطقه را به خطر بیندازد.
 با این همه اما تمــام این صحبت ها حدس و گمان 
اســت و باید حاال حاالها منتظــر بمانیم تا وضعیت 
سالمتی کیم جونگ اون و همچنین اوضاع جانشین 

احتمالی او مشخص شود.

روایت دوم
 ماجرای بودجه 14 میلیاردی

 ستاد استهالل
شــایعه های جورواجور درباره ســتاد استهالل چیز 
تازه ای نیست و سال هاســت که همزمان با آغاز ماه 
رمضــان، کانال ها و صفحه های مختلــف مجازی با 
انتشار تصاویری از کارمندان این ستاد، از رقم بودجه  

میلیاردی ستاد استهالل می نویسند. 
یکی از این کانال ها امســال  هم با انتشار تصویری از 
کارمندان ستاد نوشــت: »بودجه ستاد استهالل: ۱۴ 
میلیــارد تومان/ وظیفه: دیدن ماه رمضان و شــوال/ 
امکانات مورد اســتفاده: خط کش پالســتیکی، نخ، 

تراز«.
این شایعه مورد تازه ای نیست و سال پیش هم دقیقاً 
با همین محتوا در فضای مجازی منتشــر شده بود و 
همان زمان هم مشــخص شد که بودجه ستاد ۱۴۰ 
میلیون تومان اســت. این مبلغ هم فقط برای حدود 
۱۱۰ گروهــی که در ماه رمضــان فعالیت می کنند، 
نیست و ۵۰ تا ۸۰ گروه رصدی که در ماه های دیگر 
کار رصد را انجام می  دهند هم از همین بودجه  ۱۴۰ 
میلیونی استفاده می کنند. معموالً بیشتر بودجه هم 
برای حمل و نقل و تجهیزاتی که در طول سال مورد 

استفاده قرار می گیرد، هزینه می شوند.
حجت االسالم علیرضا موحدنژاد ریاست کمیته علمی 
ســتاد اســتهالل هم همان زمان در این باره گفته 
بود:»هزینه ای که در ســتاد انجام می شود بیشتر در 
مورد بحث بیمه شــدن افراد اســت که مبادا حین 
انجام کار برای آن ها مشــکلی پیش آید. البته ساالنه 
هدیــه ای هم برای افراد در نظر گرفته می شــود که 
آن هم به صورت متوالی پرداخت نشــده است. این 
هدیه حدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان است. این مبلغ 
درنهایــت برای مدیری که زمان بیشــتری را صرف 

کرده، شاید در سال به ۳۰۰ هزار تومان برسد«.
گذشــته از بودجه ســتاد، ابزارهای ســاده  استفاده 
شده توسط کارمندان هم سوژه فضای مجازی شده 
اســت. متخصصان این حوزه در مورد تراز، که سوژه 
شوخی های توییتری شــده، گفته اند استفاده از تراز 
مقدمه ای برای دیدن ماه اســت. در واقع این روزها 
نرم افزارهای مخصوص این کار، محل دقیق خورشید 
و ماه را لحظه ای نشــان می دهند. ایــن نرم افزارها 
 ارتفاع ماه از افق و ســمت آن را هم نشان می دهند. 
نرم افزارها عالوه بر این، نشان می دهند که ارتفاع ماه 
در فالن ساعت، مثاًل ۶ درجه است. حاال اگر بخواهیم 
محل ۶ درجه ای که ماه در آن قرار دارد را پیدا کنیم، 
باید ترازی در اختیار داشته باشیم که بدانیم خط تراز 

یا به اصطالح ارتفاع صفر کجاست.

روایت سوم
  چرا با تتلو برخورد نمی شود؟

بســته شدن صفحه اینستاگرام »تتلو« هنوز داغ ترین 
ســوژه مجازی این روزها به حســاب می آید. ماجرا 
از آنجا آغاز شــد کــه تتلو با فراخوان بی شــرمانه 
اینســتاگرامی از دختران نوجوان طرفدار خود برای 
رابطه جنســی دعوت کرد. برخی از هواداران او نیز 
این فراخوان را به صورت گســترده ای منتشر کردند. 

از آنجایی که این خواننده  پرحاشــیه خواستار جذب 
»دختر های ۱۵ تا ۲۰ ســاله ساکن ترکیه« شده بود، 
درخواستش برای رابطه با دختران زیر سن قانونی با 
موجی از انتقاد ها روبه رو شــد و فعاالن حقوق زنان 
برای بسته شدن صفحه او به اینستاگرام فشار آوردند. 
البته این فعــاالن حقوق زنان، تنهــا منتقدان تتلو 
نبودند و بخش زیادی از فعاالن انقالبی اینستاگرام و 
سایر گروه ها هم با هم متحد شدند تا گزارش تخلف 
مجازی تتلو را به گوش مسئوالن اینستاگرام برسانند.

جنبش ضد تتلو البته فقط در شــبکه های اجتماعی 
فارسی زبان نبود و کاربران ترک هم که از فعالیت های 
غیراخالقی این خواننده در ترکیه به ستوه آمده اند، به 
آن پیوستند. یک روزنامه نگار مشهور ترک در توییتی 
از پلیس امنیت ترکیه خواسته با این خواننده برخورد 
کند و او را برای محاکمه در اختیار ایران قرار دهد. 

روز شــنبه باالخره صفحه تتلو از اینستاگرام حذف 
شد. اینستاگرام همچنین اعالم کرد راه اندازی اکانت 
دیگر توسط فردی که اکانتش مسدود شده غیرقانونی 
است و اجازه این کار را نمی دهد. این یعنی تتلو برای 

همیشه از اینستاگرام خارج شده است. 
اما پــس از باال گرفتــن این حواشــی یک بار دیگر 
ماجرای مافیای شــرطبندی کشور که این روزها در 

ترکیه فعالیت می کند، سر زبان ها افتاده است. 
بدون شــک ترکیه این روزها بهشت اینفلوئنسر های 
ایرانی اســت و بسیاری از آن ها در سال های اخیر به 

این کشور مهاجرت کرده اند. 
بر اســاس گزارشی که فرارو منتشــر کرده، عده ای 
می گوینــد آژانس هــای گردشــگری و اقامتــی در 
ایــن ماجرا نقــش دارند و برخی دیگــر ردپای بازار 
مسکن ترکیه را پیش می کشند. این عده می گویند 
هجوم اینفلوئنســر ها به ترکیه در راســتای تقویت 
ســرمایه گذاری ایرانی ها در این کشور است، به ویژه 

سرمایه گذاری در بخش امالک.
اما پس از داغ شــدن بحث مافیای شــرط بندی در 
ترکیه، تئوری سومی هم مطرح شده است. بر اساس 
این نظریه، سرشــاخه اصلی سایت های شرط  بندی 
ایرانی، اینفلوئنسر ها را به ترکیه می کشانند و از آن ها 

به عنوان مبلغان شرط  بندی استفاده می کنند.
اما اینکه چرا مافیای شــرط بنــدی، ترکیه را برای 

فعالیت انتخاب کرده است، ماجرای دیگری دارد.
بر اساس قوانین ترکیه، هیچ مالیاتی از اینفلوئنسر ها 
گرفته نمی شــود و آن ها بدون محدودیت می توانند 
درآمد کســب کنند. البته به شــرطی که در ترکیه 
سرمایه گذاری کنند. به همین خاطر است که بسیاری 
از اینفلوئنسر های ایرانی و فعاالن شرط بندی در این 
کشــور خانه های گرانقیمت در مناطق خوش نشین 
اســتانبول و دیگر شهرهای توریســتی دارند. عالوه 
بر این، مردم را هم زیرپوســتی به ســفر به ترکیه و 
حتی سرمایه گذاری و مهاجرت به این کشور دعوت 

می کنند.
این یعنی ماجرای جنجال های مجازی تتلو که از یک 
طرف به آرات و از طرف دیگر به ساشا سبحانی و سایر 
اینفلوئنسرها می رسد، احتماالً ابعاد پیچیده تری دارد 
و با وجود انتقادهای مکرر کاربران ایرانی و همچنین 
رســانه های ترک زبان از فعالیت های غیراخالقی این 
افراد در ترکیه، این کشــور به ایــن راحتی ها قصد 

برخورد با اینفلوئنسرهای ایرانی را ندارد.

من دوست دارم »آرات« ملی پوش شود ولی...
محســن ذوالفقاری: هنوز هوا 
گرگ و میش بود که به همراه دایی 
کوچکم توپ پالســتیکی سه الیه 
را از تو انباری برمی داشــتیم، سوار 
موتور می شــدیم »ممد قیچی« را 
سر راهمان برمی داشتیم و خودمان 
را می رساندیم به فنس فوتبال در 
پارک »پنج تــن«. همه بچه ها برای 

خودشان فوتبالیست و گل کوچک باز بودند اما بازی بدون »ممد قیچی« برای 
هیچ کدامشــان انگار لطفی نداشت. او یک اســتعداد ناب بود. استاد دربیل و 
حرکات نمایشی، اســتاد گل قیچی برگردان زدن حتی توی زمین آسفالت 
و گل کوچک. دروازه بزرگ هم که بازی می کردیم از شــوت های سرکش و 
ضربه های قیچی برگردانش کیف می کردیم. همیشــه خدا هم چند جایی از 

دست و پایش زخم و زیلی بود.
آن زمان در رؤیاهایم اغلب »ممد« را در لباس تیم ملی ایران می دیدم و خودم 
را رفیق فابریکش که مثالً دارم برای خبرنگاران پز می دهم که: »این آقا ممد رو 
که می بینید االن برای خودش کسی شده یک زمانی ما براش کسی بودیم! با 

موتور می رفتیم دنبالش می آوردیمش با ما فوتبال بازی کنه...«! 
»ممد قیچی« حاال دیگر اهل قیچی برگردان و تکل زدن و... نیســت. زندگی 
اســیرش کرده و او هــم روزگارش را با کارهای فنی و تعمیراتی به ســختی 
می گذراند. البته مهارت فنی اش به اندازه مهارت های فوتبالی اش نیست اما خدا 

را شکر مخارج زندگی اش را درمی آورد.
این داستان را نگفتم که حتماً »ممد قیچی« را با »آرات حسینی« مقایسه کنم. 
نگفتم که فوتبال آپارتمانی اینســتاگرامی »آرات« را با فوتبال زمین خاکی و 
آسفالتی »ممد قیچی« به نقد بکشانم. حتی در مورد گذشته آرات هم عالقه ای 
ندارم حرفی بزنم و قضاوت کنم که پدرش مرتکب کودک آزاری شده یا نه؟ 
در این زمینه متخصصان، فعاالن حقوق کودکان و کارشناسان تربیتی خیلی 

حرف زده و می زنند.
من همان طور که دوست داشتم »ممد قیچِی« خودمان را در تیم ملی کشورم 
ببینم، به همان اندازه دوســت دارم آرات حسینِی مشهور ۶ساله ای که همه 
باشگاه های مطرح جهان دنبالش هستند و مسی زیر پستش کامنت می گذارد 
را هم در لباس تیم ملی ایران ببینم و چه بسا مثل پدرش ثانیه شماری می کنم 

روزی جام جهانی را باالی سرش ببرد. 
اما همان قدر هم دوست دارم و آرزو می کنم کاش برای رسیدن به این هدف 
هــم خود آرات و خانواده اش با آرامش و بدون شــتاب زدگی و حاشــیه قدم 

برمی داشتند.
دوســت دارم آرات این قدر زود وارد بازی بزرگان نمی شد. دوست دارم آرات 
در دنیای بچگــی اش هم فوتبال بازی کند و هم بازی های دیگر کودکانه اش 
را داشــته باشد. دوست دارم اگر ضربه ای به توپ می زند همه اش برای عشق 
خودش باشــد نه تعداد الیک اینستاگرام. دوســت دارم آرات بیشتر از اینکه 
متعلق به دنیای مجازی و حاشــیه ها باشــد، یک استعداد ناب و فوتبالیست 

ایرانی باشد.
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ورزشورزش
شایعه در فدراسیون فوتبال

 گزینه مورد حمایت وزارت 
از انتخابات کنار می کشد؟

پاشازاده در گفت و گو با قدس:

تیم های بدهکار باید        سقوط کنند

 گفت وگو با شهناز صاعلی، نویسنده و مترجم به انگیزه انتشار آثار تازه اش

موضوع داستان و شیوه روایت برای بچه ها مهم است

بیچاره کرگدن های دل نازِک پیر
رقیه توسلی: دارم فرنی ها را می کشم توی کاسه که یادش می افتم. یاد او 

که »خوشگل جون« از زبانش نمی افتاد.
اول ها که ایاق نبودیم با هم، فکر می کردم شــیفته ام شده. بعدها اما دستم 
آمد به خرگوش خواهرش هم می گوید خوشــگل جون، به کفشی که تازه 
خریده، به سرویس قابلمه صورتی اش، حتی به رعدوبرقی که پشت پنجره 

پهن می شود.
همسایه ای که بعدترها حداقل یک بار در شبانه روز همدیگر را می دیدیم و 

با هم خوش و بش می کردیم.
ُهــدی، کبوتر جلِد عطرها بــود و هر دفعه که می زدم تــوی کار گالب و 
زعفران و وانیل و...، نرم و لطیف با کاسه ای می آمد پشت در خانه ام که چرا 
همسایه داری ات این قدر افتضاح است خوشگل جون؟ سهم ما را بده برویم.

خــالل بادوم ها را می پاشــم روی فرنــی و از خودم می پرســم یعنی االن 
کجاست؟ 

یاد اخالق های قشــنگش می افتم. یاد خوبی هایش. که بلد بود پشــت و رو 
نداشته باشــد، خودش باشد، خوِد خودش، زالل و مهربان و دست و دلباز. 
ساعت مچی اش را باز کند بگذارد توی جیب تعریف کننده. پلوپزش را بدهد 
به دختر همکارش که دوســت داشت برنجشــان را توی دیگ برقی بپزند. 
حساب دارویی مادربزرگ ها را بدهد. بچه کوچولوهای توی مترو را بخنداند 

و وقتی خسته و خواب آلود است ُرک توی صورت آدم بگوید.
انگار هزار سال است که رفته.

 روز اسباب کشــی از زندگی مشــترک اش، ســفر بودم. ندیدمش. حسرت 
آن همه حس خوب را گذاشــت روی قلبم و ناپدید شــد. دلیل رفتنش را 

می دانستم اما شماره تازه اش را ندارم.
چشم هایم را می بندم و بو می کشم. به جای رایحه، َسرم پر می شود از کلمات.

»تنهایی، پوست آدم را کلفت می کند... عشق، دل آدم را نازک... و درد، آدم 
را پیر... با این حساب،  امروز من یک کرگدِن دل نازِک پیرم«!

در خانه روبه رویی باز می شــود. آقای همســایه با تلفن حرف می زند. داد 
می زنــد؛ یعنی چی دوباره همه مراحل تأیید دارو را انجام بدهید. می گفتی 
بنده خدا، توی باغ نیستی مگر؟ کروناست. درضمن پزشک متخصص یادش 
رفت اســم دارو را توی نســخه بیاورد، مِن بیمار تاوانش را چرا باید بدهم 

دوباره بروم تأمین اجتماعی و داروخانه.
کیموتراپی )شیمی درمانی( می کند پدر خانواده. 

مطمئنم اگر االن »ُهدی« ایستاده بود جای من، بی معطلی در را باز می کرد 
و می گفت ماشینم بنزین دارد آقای مقدم فر. بشمار سه آماده ام. تنها نرید 

با این حال ناخوشتون.
در خانه را باز می کنم. کسی آنجا نیست. آسانسور رفته منفی یک.

برمی گردم ســر قابلمه. فرنی انگار زورش به این همه حاِل تلخ نمی رسد؛ 
دلتنگی، کرونا، کانسر.

کاش از خانه روبه رویی غیب نمی شــدی »خوشگل جون«، کاش کووید۱۹ 
خیلی زود شکســت بخورد، دکانی بود کاش که می شــد ردپای آدم ها را 
بدهیم و خودشــان را پس بگیریم، کاش قانون گــذاران هر مجموعه ای از 
بهبودیافتگان دردآشنا بودند و کاش هرگز هیچ کسی مبدل به یک کرگدِن 

دل نازِک پیر نشود!

یک ماه تا پایان قرارداد مهاجم سرخ ها مانده است

 پرسپولیس و علیپور 
دورتر از همیشه

حکایت امروز

روزمره  نگاری

روایت مجازی روایت مجازی 

 از ماجرای »اون« از ماجرای »اون«
 تا فراخوان بی شرمانه »تتلو«  تا فراخوان بی شرمانه »تتلو« 
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ورزش: قرارداد علی علیپور با باشگاه پرسپولیس تا قبل 
از تابســتان پیش رو به پایان خواهد رسید و این بازیکن 
با هیچ پیشــنهاد جدیدی برای تمدید قرارداد از سوی 

مدیران فعلی باشگاه مواجه نشده است.
آخرین بار بهمن ماه ســال گذشته بود که محمدحسن 
انصاری فرد برای بار دوم خواستار تمدید قرارداد با علیپور 
شد اما او خواسته های مالی اش را مطرح و هر اقدامی در 

این مورد را به اواخر فصل موکول کرد.

  سکوت بین الطرفین
در شرایط فعلی که مسابقات لیگ تعطیل است، مدیران 
باشگاه پرسپولیس هیچ واکنشی به تمدید قرارداد علیپور 
از خود نشان نداده اند و این در حالی است که چند واسطه 
در تالش برای انتقال او به فوتبال اروپا و حتی کشورهای 

عربی هستند.
به تازگی مهرداد هاشــمی در یک برنامه تلویزیونی در 
یک اظهارنظر عجیب اعالم کــرد؛ اصالً قبول ندارد که 
قبل از اتمام فصل با بازیکنــی برای تمدید قرارداد وارد 
مذاکره شود و به نظر می آید چنین تفکری سبب شده 
در حال حاضر مذاکره ای با علیپور برای ماندنش در جمع 
سرخپوشان از ســوی مدیریت فعلی این باشگاه انجام 

نشود.
مدیران قبلی باشگاه پرسپولیس از تابستان سال جاری 
بارها به علیپور پیشــنهاد تمدید قرارداد دادند، اما او هر 
بار این پیشــنهاد را رد و بحث تمدید قرارداد را به آینده 

موکول کرده است.

  علیپور در محاصره واسطه ها
از طرفی واسطه های زیادی به دنبال ترانسفر علیپور 

به تیم های خارجی هســتند و بــه وی قول 
داده اند پیشــنهادهای خوبی بــرای وی در 
نقل وانتقاالت تابستانی بیاورند. در صورت 
ادامه این روند، شــاید فقط ویروس کرونا 
و شرایط خاصی که در بیشتر کشورهای 
دنیا ایجاد کرده، مانع ترانسفر شدن علیپور 
و ماندنش در پرســپولیس شود. گفتنی 
است، در تابستان گذشته  باشگاه زولته 
بلژیک به دنبال جذب آقای گل بود که 
این پرونده به دلیل درخواســت باالی 
پرســپولیس برای صــدور رضایت نامه 
بسته شد. باشگاه پرسپولیس در نامه اي 

به باشــگاه بلژیکی اعالم کرده بود با پرداخت ٧٠٠ هزار 
دالر حاضر به جدایی علیپور خواهد بود.

  وسوسه های بی پایان
اما علیپور دربــاره اینکه با پایان فصل قــراردادش را با 
پرسپولیس تمدید خواهد کرد یا تصمیم دیگری می گیرد 
افزود: االن 9 بازی تــا پایان لیگ باقی مانده و من همه 
تمرکزم را روی بازی ها و تمرینات گذاشتم تا دچار افت 
نشــوم. امیدوارم با عادی شدن شــرایط بتوانیم با پوکر 

کردن در قهرمانی دل هواداران را شاد کنیم.
علیپور تأکید کرد: خودم گاهی به آینده فکر می کنم اما 
پرسپولیس تیم بزرگی اســت و برای فکر کردن به آن 
باید ســاعت ها وقت گذاشت تا بتوانم به یک جمع بندی 
خوب برسم. مطمئناً تا وقتی که هواداران پرسپولیس من 
را بخواهند در این تیم خواهم ماند چرا که من عاشــق 
پرسپولیس هستم و هر چه دارم از این تیم است. 6 فصل 
اســت که در پرســپولیس حضور دارم و افت و اوج های 
زیادی را اینجا تجربه کردم. االن هم مهم این است که با 
قهرمانی دل هواداران را شاد کنیم و پس از آن به آینده 

فکر خواهم کرد.
مهاجم پرســپولیس درباره اینکه هواداران منتظر پوکر 
قهرمانی باشــند اظهار کرد: ما تالش می کنیم که این 
اتفاق رخ بدهد. البته واقعاً کار سخت است و هیچ تیمی را 
دست کم نمی گیریم. هر بازی برای ما حکم 
فینــال را دارد و قصد داریم با پوکر 
در قهرمانی، در تاریخ پرسپولیس 

ماندگار شویم.

امین غالم نژاد: باشــگاه االهلی قطــر از اینکه امید 
ابراهیمی را به راحتی از دســت داد پشیمان شده و به 
دنبال بازگرداندن این هافبک پرتالش ایرانی است. امید 
ابراهیمی تابســتان دو سال پیش پس از ترک استقالل 
راهی لیگ ستارگان قطر شد تا پیراهن االهلی را بر تن 

کند.

  اشتباه »دی الباررا«
او در یک فصلی که برابر االهلی به میدان رفت عملکرد 
خوبی از خود نشــان داد اما روبن دی الباررا ســرمربی 
االهلــی اعالم کرد که به این هافبــک ایرانی نیاز ندارد 
و او را در فهرســت فروش قرار داد. دی الباررا سرمربی 
اسپانیایی پس از اینکه جایگزین میالن ماچاال کارکشته 
روی نیمکت االهلی شد تغییرات گسترده ای در فهرست 
خارجی های خود در کمتر از چند ماه ایجاد کرد تا جایی 
کــه از جمع چهار بازیکــن خارجی فصل قبل یک نفر 
هم برای فصل جدید در جمع سبزپوشان باقی نماند تا 
همین موضوع به ســوژه ای جالب در رسانه های قطری 
تبدیل شود به خصوص با تصمیمی که در قبال ابراهیمی 
به عنوان یکی از بهترین بازیکنان فصل گذشته گرفته 

شد.
طبق اعالم روزنامه اســتاد الدوحــه االهلی با توجه به 
عملکرد بسیار خوبی که ابراهیمی در االهلی داشت بار 
دیگر دوست دارد که این هافبک ایرانی را جذب کند و 
به احتمال خیلی زیاد شــاهد بازگشت او در تابستان به 

لیگ ستارگان قطر باشیم.

  رد پای ویلموتس
ابراهیمی پس از جدایــی از االهلی راهی تیم 

یوپن بلژیک شــد تیمی که مالکیت آن در 
اختیار آکادمی اســپایر قرار دارد و همواره 
مکانی امن برای ســتاره های ایران بوده تا با 

ریکاوری الزم بــه دوران اوج خود بازگردند. 
ابراهیمی بعد از انتقال به بلژیک تأکید کرد که مارک 
ویلموتس، سرمربی بلژیکی آن  زمان تیم ملی فوتبال 
و مرتضی پورعلی گنجی که ســابقه بازی در یوپن را 
داشتند به ح ضور در این تیم و لیگ بلژیک را توصیه 
کردند. او گفــت: »به من گفتند که یوپن جای خوبی 
برای فوتبال اســت و تصمیم مــن را برای این انتخاب 
خوب دانســتند. فصل گذشــته که در لیگ قطر بازی 
می کردم بسیاری از بازیکنان، بلژیک را یک لیگ خوب 

ارزیابی می کردند«.

  عملکرد درخشان
ابراهیمــی همانند قبل بدون حاشــیه کار خود در تیم 
بلژیکی آغاز کرد و زمان زیادی را برای پیدا کردن جای 
خود در تیم بلژیکی نیاز نداشت و خیلی سریع به ترکیب 
اصلی پانداها اضافه شد و توانست عملکرد خوبی در سال 
98 از خودش به نمایش بگذارد و یکی از مطمئن ترین 

هافبک دفاعی های تیم ملی ایران لقب بگیرد.

   بازگشت به عقب
حاال با توجه به جدایی »دی الباررا« از االهلی می گویند 
احتمال بازگشــت او به این تیم قطری در تابستان زیاد 
است. ظاهراً او به طور قرضی به بلژیک منتقل شده بود. 
با این حال باید دید او که آرزوهای بزرگی در فوتبال در 
سر داشت حاضر می شود فوتبال مدرن اروپا را ترک کند 
و به عقب برگردد؟به هر حال در سال هایی که منتهی به 
جام جهانی است حضور در لیگ های اروپایی و سطح باال 

از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

یک ماه تا پایان قرارداد مهاجم سرخ ها مانده است

پرسپولیس و علیپور دورتر از همیشه
تالش االهلی برای جذب دوباره ملی پوش ایرانی

»امید«  عقب گرد  می کند؟

سیو بیرانوند مقابل ژاوی در بین مهارهای فراموش نشدنی 
ورزش: AFCدر اینســتاگرام با بازنشــر مهارعلیرضا بیرانوند روی ضربه ژاوی هرناندز 
در مســابقه نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، حرکت سنگربان ملی پوش ایرانی را بین 
مهارهای فراموش نشدنی این مسابقات قرار داد. این عکس العمل دیدنی در دقایق پایانی 
بازی برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲٠۱8 در دیدار پرسپولیس 
با السد اتفاق افتاد که در شرایطی پرسپولیس با نتیجه ۲ بر یک در مجموع از حریف 
پیش بود  ژاوی با ضربه خطرناک دروازه پرسپولیس را تا آستانه فروپاشی برد ولی علیرضا 

بیرانوند با واکنش تماشایی دروازه خود را بسته نگه داشت.

کین: تحمل شوخی های رونی و فردیناند سخت بود
ورزش: اسطوره باشگاه منچستریونایتد می گوید: در مقطع پایانی حضورش در این تیم 
نمی توانست با بازیکنان جوان شیاطین سرخ ارتباط برقرار کند. روی کین در این مورد 
اظهار کرد: »رختکن تیم ها همیشه در حال تغییر هستند و بیشتر در تابستان ها، یک 
یا دو بازیکن جدید اضافه می شوند. پویایی تیم با آمدن بازیکنان جوان تغییر می کند. 
وقتی به پایان دوران حرفه ای ام نزدیک می شــدم، نگاهی به رختکن می انداختم که 
حاکــی از تغییراتی بود که در تیم در حال رخ دادن بود. گاهی اوقات که با هم یکجا 

می ایستادیم، حتی با شوخی های وین و ریو ارتباط برقرار نمی کردم. 

بازگشت بازیکنان آرسنال به تمرینات
ورزش: بازیکنان آرسنال از هفته آینده به زمین تمرین برخواهند گشت. این در حالی 
است که دولت انگلیس هنوز محدودیت های مربوط به قرنطینه برای کنترل شیوع کرونا 
را لغو نکرده است. آرسنال نخستین تیم لیگ برتری است که قصد دارد بازیکنانش را تحت 
تدابیر سخت بهداشتی به تمرینات برگرداند. البته از سرگیری تمرینات شامل سفرهای 
انفرادی بازیکنان و حضور آن ها در تمرینات با پوشاک مخصوص تمرین به منظور جلوگیری 
از حضور آن ها در رختکن برای عوض کردن لباس هایشان است. به این ترتیب بازیکنان 
پس از ورود به مرکز تمرین با خودروهای شخصی شان مستقیماً به زمین چمن می روند.

مارادونا: رونالدینیو جنایتکار نیست 
ورزش: ســتاره سابق برزیل دو ماه پیش به خاطر استفاده از گذرنامه جعلی برای 
ورود به خاک پاراگوئه به زندان افتاد و پس از یک ماه حضور پشت میله ها، دو هفته 
پیش با قید وثیقه آزاد شد اما هنوز در همین کشور در حصر خانگی است تا پروسه 
تحقیقات پرونده او تمام شــود. اسطوره فوتبال آرژانتین از وضعیت او ابراز تأسف و 
تأکید کرد که با او نباید مانند جنایتکاران برخورد شود. دیگو مارادونا معتقد است: 
»اتفاقی که برای رونالدینیو رخ داد، من را ناراحت کرد. او جنایتکار نیست. او دوست 

من است و تا پای جان از او حمایت می کنم«.

سینا حســینی: همزمان با اتمــام فرایند بازنویسی 
اســاس نامه و ارســال متن پایانی اصالح شــده برای 
اعضای مجمع عمومی فدراسیون، مهدی محمد نبی در 
گفت و گو با خبرنگار قدس اعالم کرد: پیش بینی ما این 
است که با انجام مراحل اداری و تأیید اساس نامه از سوی 
دســتگاه های ذی ربط و مراجع داخلی و خارجی امکان 
برگزاری انتخابات در پاییز سال جاری مهیا شود.هرچند 
هنوز اساس نامه اصالح شده به تأیید نرسیده اما چنانچه 
برابر تقویــم زمان بندی همه تأییدیه هــا صورت گیرد 
احتمال برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در سومین 
فصل سال 99 مهیا خواهد بود! ولی انتشار یک خبر تمام 
معادالت حاکم بر انتخابات آتی را به هم ریخت تا یک بار 

دیگر موضوع انتخابات فدراسیون فوتبال داغ شود!

  نقطه سرخط
از آنجا که به دلیل اصالح اساس نامه تمام روال نام نویسی 
از کاندیداها، مرحله تأیید صالحیت ها باید مجدداً سپری 
شــود، رایزنی ها برای آماده باش به کاندیداها به تازگی 
آغاز شده اســت تا دوباره شاهد صف آرایی نامزدها برای 
شرکت در انتخابات آتی باشیم! البته با یک تفاوت بزرگ 
چون شنیده می شود کاندیدای مورد نظر وزارت ورزش و 
جوانان برای حضور در انتخابات فوتبال قصد ندارد مجدداً 
برای کاندیداتوری اقدام به نام نویسی کند.هرچند هنوز 
محمدحسین قریب در این ارتباط واکنش رسمی نشان 
نداده است اما شنیده می شود پس از اینکه انتخابات ۲5 
اسفند ماه به تعویق افتاد قریب به نوعی از ادامه حضور در 
پروسه انتخابات منصرف شده به همین دلیل او تا به امروز 

میلی برای نام نویسی مجدد از خود نشان نداده است! 

  ترس های قریب
در ایــن رابطــه روایت هــای مختلفی وجــود دارد اما 
جدی ترین مسئله ای که در این ارتباط مطرح شده این 

است که برخی دوستان نزدیک وی به او توصیه کردند از 
ورود به این معرکه پرهیز کند چون در حال حاضر بحران 
مالی به شدت او را تهدید می کند به ویژه اینکه ماجرای 
پرونده های سنگینی چون مارک ویلموتس وجود دارد و 
بعید نیســت او هم در این رابطه قربانی شود، از طرفی 
احتمــال ناکامی تیم ملی ایران در رقابت های مقدماتی 
جام جهانی هم مزید بر علت شده تا او به کلی قید حضور 
در این پست مدیریتی را بزند.برخی دیگر هم مدعی اند 
برخی مشــاوران قریب با اشــاره به سرنوشت مدیرانی 
چون امیرحسین فتحی، احمد سعادتمند، محمدحسن 
انصاری فرد به وی تأکید کردند به هیچ عنوان نمی تواند 
روی حمایت ۱٠٠ درصدی وزارت ورزش دلخوش باشد 
به ویژه که ســلطانی فر در سال پایانی فعالیتش در این 
سمت باقی است و قطعاً در دولت بعدی هیچ جایی در 
ورزش نخواهد داشت. از این رو او اگر تا خردادماه سال 
۱4٠٠ هــم دوام بیاورد بی گمان با دولتمردان بعدی به 
چالش خواهد خورد به ویژه که قطعاً دولت بعدی دیگر 

حمایت اصالح طلبان را به همراه نخواهد داشت.

  شادمانی مخالفان
انتشــار این گمانه زنی ها سبب شــد جناح مخالف هم 
با اشــاره به عقب نشــینی احتمالی قریب این اتفاق را 
بــه ضعف مدیریتی وی پیوند بزنند. در کنار اســتفاده 
استراتژیک مخالفان وزارت ورزش از این خبر، نمی توان 
نسبت به شــادمانی طیف نزدیک به مدیران اصفهانی 
غافل بــود. اما بدون تردیــد وزارت ورزش و جوانان در 
صورت قطعی شــدن انصراف قریب به سراغ یک گزینه 
دیگر خواهد رفت که هنوز مشخص نیست گزینه مدنظر 
آن ها در پلن بعدی چه کسی خواهد بود. گویا آن ها در 
نشست های خصوصی خود گفته اند قریب اگر مجوز الزم 
از نظر مالی را دریافت کند و خیالش بابت حمایت مالی 
دولت جمع امکان دارد در تصمیم خود تغییر ایجاد کند.

ورزش: حســین اوجاقی، ســرمربی تیم ملی ووشو در 
خصوص تعویق مسابقات ووشو قهرمانی آسیا اظهار کرد: 
واقعیت این اســت که در حــال حاضر همه دنیا درگیر 
ویروس کروناست و حتی المپیک به عنوان بزرگ ترین 
رویداد ورزشی دنیا به دلیل این بیماری با تعویق یکساله 
مواجه شد. اتفاقی که مشکالت بزرگی را از لحاظ مالی 
برای میزبان و اسپانسرهای گردن کلفتی که هم پیمان با 

کمیته بین المللی المپیک هستند به وجود خواهد آورد.

  تعویق پشت تعویق
وی تصریح کرد: کرونا همه مســابقات جهانی و آسیایی 
رشــته های مختلف ورزشی را تحت تأثیر قرار داده است. 
در ووشــو نیز در حال حاضر مسابقات جوانان جهان در 
مراکش و مسابقات جام جهانی در استرالیا به عقب افتاده 
است و مسابقات دانشــجویان جهان نیز تا اطالع ثانوی 
تعطیل شده است. در خصوص مسابقات قهرمانی آسیا نیز 
تا امروز خبری نبود که نهایتاً این مسابقات که قرار بود در 
هند برگزار شود نیز به تعویق افتاد و طبق اعالم جدید قرار 
است در اوایل سال ۲٠۲۱ برگزار خواهد شد. ما به دلیل 
اینکه هند دیرتر درگیر ویروس کرونا شد، می دانستیم با 
درگیری این کشور احتماالً مسابقات قهرمانی آسیا نیزبه 
تعویق خواهد افتاد.سرمربی تیم ملی ووشو در خصوص 
اینکه با شــرایط فعلی تکلیف مسابقات جام  جهانی چه 
خواهد شد گفت: این مسابقات یک بار دچار تعویق شده 
است. ابتدا قرار بود این مسابقات آبان ماه برگزار شود که 
با تعویق یک ماهه به آذرماه منتقل شد. احتمال دارد در 
خصوص این مسابقات نیز تصمیم گیری مجددی صورت 

بگیرد که هنوز چیزی رسماً اعالم نشده است.

  2 تیم ملی
اوجاقی خاطر نشان کرد: در رده بزرگساالن دو تیم برای 

دو مسابقات جام جهانی و آسیایی خواهیم داشت. برای 
مســابقات جام جهانی تکلیف نفرات ما مشخص است و 
عرفان آهنگریان، محسن محمد سیفی، یوسف صبری، 
علی خورشــیدی و میالد عارفی مقام که در مسابقات 
جهانی موفق به مدال طال شدند به رقابت های جام جهانی 

اعزام خواهند شد.

  انتخاب 50 نفری
وی افزود: برای مسابقات قهرمانی آسیا شرایط متفاوت 
اســت و حــدود 5٠ بازیکن که نفرات برتر مســابقات 
قهرمانی کشــور، نفرات دعوت به اردو و مدال آوران رده 
سنی جوانان و بزرگساالن خواهند بود در اردوی ابتدایی 
حضور خواهند داشت. پس از برگزاری مسابقات انتخابی 
تیــم ملی نیز در نهایــت 6 یا ٧ بازیکن به مســابقات 
قهرمانی آسیا اعزام می شوند. در این شرایط که مسابقات 
جام جهانی از قهرمانی آســیا زودتر برگزار می شــود، با 
بچه ها در ارتباط هســتیم و شــرایط تمرینی آن ها را 

پیگیری می کنیم.

  شرایط اردوی تیم ملی
سرمربی تیم ملی ووشو در خصوص شروع تمرینات تیم 
ملی ووشو گفت: شروع تمرینات ما نیز مانند سایر رشته ها 
منوط به نظر و مجوز ستاد مبارزه با کرونا وزارت ورزش 
و جوانان است. برای حضور در مسابقاتی مانند قهرمانی 
آسیا و جام جهانی حدود سه یا چهار ماه اردو نیاز خواهیم 
داشت. اگر مسابقات آسیایی بهمن ماه برگزار شود ما از 
اوایل آبان ماه کار خود را آغاز می کنیم و برای جام جهانی 
نیز از شهریور ماه تمرینات را شروع خواهیم کرد. با این 
شرایط شهریورماه هیچ اردویی نخواهیم داشت و تنها با 
بچه ها ارتباط خواهیم داشت تا شرایط بدنی خود را حفظ 

کنند تا اردوها آغاز خواهد شود.

شایعه در فدراسیون فوتبال

 گزینه مورد حمایت وزارت
 از انتخابات کنار می کشد؟

تیم ملی تا شهریور تمرین ندارد

سرمربی تیم ملی و وشو : دو تیم 
خواهیم داشت

گفت وگوی روز

زمان من هم فساد بود
دادکان: مشکل ورزش »گدازاده ها« 

هستند نه »آقازاده ها«
ورزش: محمد دادکان با اشاره به مشکالت ورزش و فوتبال کشورمان گفت: باید 
ببینیم چه کسانی آدم ها را جابه جا می کنند. درد ورزش ما این است. شما فردی 
را مســئول می کنی و وقتی آن فرد ورزش را نمی شناسد در عرض یک سال پنج 
مدیرعامل برای یک تیم می گذارد که نمی توانند امکانات مالی فراهم کنند. آن همه 
مشکل هم ایجاد می کنند. حرف های ما سرانجامی ندارد. آنکه خودش را به خواب 

زده است را نمی شود بیدار کرد. 
وی ادامه داد: امروز که لیگ و ورزش تعطیل اســت، بهترین زمان برای بررســی 
عملکرد فدراســیون ها و باشگاه هاست. شما فدراســیونی داری که بیش از ۱٠٠ 
میلیارد تومان بدهکار اســت، همین طور استقالل و پرسپولیس حداقل هرکدام 
۱٠٠ میلیارد تومان بدهکارهستند و تا االن برای پرداخت پولشان از چند جا پول 
گرفته اند. االن زمان بررسی مالی است. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که دیروز با 
رادیو جوان گفت وگو می کرد درباره وجود پشت پرده در ورزش تأکید کرد: پشت 
پرده خیلی زیاد وجود دارد. نه اینکه زمان من نبوده. زمان من هم پشــت پرده و 
فساد بوده است. ولی ببینید فساد به کجا رسیده است. جامعه ما خسته شده است. 

دیگر کسی خبر ورزشی گوش نمی دهد. به این دلیل که فساد زیاد شده است.
وی افــزود: خیلی ها می گوینــد آقازاده ها می آینــد کارهایــی در ورزش انجام 
می دهند. خودم نخســتین نفر این را گفتم ولی به این نتیجه رســیدم آقازاده ها 
قابل احترام اند. این ها گدازاده هستند نه آقازاده. آقازاده که این کارها را نمی کند. 
این گدازاده ها هســتند که در ورزش به آن ها دور می دهیم و اعتبارشــان را باال 
می بریم و ایــن افتضاحات را بار می آورنــد. دادکان درباره اینکه چرا پیگیری ها 
تاکنون نتیجه ای نداشــته اســت و مجلس هم نتوانسته کاری انجام بدهد گفت: 
می دانیــد چرا؟ چون باالدســتی ها هم گرفتار هســتند. 96 نفــر از نمایندگان 
مجلس رد صالحیت می شــوند به خاطر فساد. 4٠ نفر نمی آیند چون می گویند 
آبروریــزی می شــود. آن مجلــس چه چیــزی را می تواند بررســی مالی کند؟

حمیدرضاعرب: باشــگاه های بدهــکار باید به 
سرنوشت باشگاه های اتریشــی دچار شوند. این 
صحبت مهدی پاشــازاده مدافع سابق استقالل 
اســت مردی که فوتبال اروپــا را تجربه کرده و 
برخوردهای قهری با تیم های بدهکار را بهترین راه 

حل برای اصالح امور فوتبال می داند.

باشگاه  مالی  مشکالت  از  عمده ای  *بخش 
استقالل ناشــی از پرداخت نشدن مالیات 
بازیکنان و مربیان است. شما زمانی که در 
اتریش فوتبال بازی می کردید باشگاه در این 

قضیه چه طور برخورد می کرد؟
آنجا داستان متفاوت بود. در اتریش مالیات بازیکن 
و مربی را همان ابتدای فصل باشگاه از کل قرارداد 
کم می کند و شــخصاً به اداره مالیات می پردازد. 

صفر تا ۱٠٠ کار را خود باشگاه انجام می دهد.

* یکی دیگر از مشکالت امروز فوتبال ایران 
بدهی عظیم باشگاه ها به بازیکنان است. آیا 
باشگاهی در اتریش بود که به دلیل بدهی 

محروم شود؟
بله بــود. زمانی که من در اتریــش فوتبال بازی 
می کردم دســتگاه اداره کننــده فوتبال اتریش 
قبل از فصل از باشگاه ها می خواست درآمد خود 
را اعالم کنند و بگویند در حسابشــان چه میزان 

بودجه است. سپس منابع درآمدی باشگاه را هم 
بررسی می کردند و اگر تأیید می شد اجازه حضور 

در لیگ اتریش را می دادند. 
همان تیــم آدمیــرا واکر که مــن برایش بازی 
می کردم به همین دلیل دو هفته مانده به شروع 
لیگ به دسته یک سقوط کرد و تیمی که سقوط 

کرده بود جایش را گرفت.

* واکنش مالک ثروتمند باشگاه آدمیرا به 
این تصمیم سخت چه بود ؟

 در آن دوران یادم می آید که مسئوالن فدراسیون 
فوتبال اتریش از مالک باشگاه اسناد خواستند که 

او ارائه نکرد. مالک باشگاه ما تصور نمی کرد تیمش 
را از حضــور در لیگ برتر اتریش حذف کنند اما 
آن ها تعارف نداشتند و حکم سقوط آدمیرا واکر را 
امضا کردند. مالک باشگاه آدمیرا به خاطر ثروتی 
که داشت باور نمی کرد چنین برخوردی شود اما 

خیلی راحت تیم ها را جا به جا کردند. 
متأســفانه در فوتبــال ایــران هرگــز چنیــن 
سخت گیری هایی وجود ندارد و وضعیت باشگاه ها 
به نقطه ای می رســند که پــول بازیکن را ماه ها 
پرداخــت نمی کنند که نتیجه آن هم می شــود 
ماجرای فرشید اسماعیلی و باشگاه که در گذشته 

نیز بارها رخ داده بود.

طلسم یا فقط یک اتفاق؟

اوضاع سیاه همه شماره 9 های آث میالن!
تام ویلیامز/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: هر چه بیشتر 
می گذرد بیشتر این احســاس به همه ما دست می دهد که 

شماره 9 در آث میالن یک مشکل جدی پیدا کرده است!
از زمانی که فلیپو اینزاگی در ســال ۲٠۱۲ با این شــماره از 
فوتبال خداحافظی کرد، 9 بازیکن این پیراهن روســونری را 
بــه تن کرده اند و در مجمــوع روی هم تنها ۲9 گل به ثمر 
رساندند. اگر بیشتر بخواهیم خنده دار بودن این آمار را بررسی 
کنیم، ۲9 گل فقط دو گل بیشتر از تعداد گل هایی است که 
چیرو ایموبیله مهاجم التزیو در این فصل از رقابت های سری آ 
به ثمر رسانده است. تازه چیرو این گل ها را فقط در 6 ماه اول 
مسابقات به ثمر رساند قبل از اینکه به خاطر شیوع ویروس 

کرونا سری آ مانند بسیاری دیگر از مسابقات تعطیل شود.

  پیونتک نمونه واضح یک طلسم
تجربه ای که به تازگی آث میالن با مهاجم شــماره 9 خود 
یعنی کشیشــتف پیونتک داشت، به خوبی می تواند مصداق 
این باشد که این پیراهن طلسم شده است. او در ابتدای فصل 
۱9-۲٠۱8 شــروع فوق العاده ای در تیم جنوا داشــت و در 
نخستین پنجره نقل و انتقاالتی پس از آن یعنی ژانویه ۲٠۱9 
توسط میالن خریداری شــد تا مشکل خط حمله این تیم 

حل شود. 
البته در ابتدا شــماره 9 به او داده نشد و لئوناردو مدیرفنی 
آن زمان باشــگاه اعالم کرد باید حق پوشیدن این پیراهن را 
با بازی های خوب خود بدســت بیاورد. پس به او شماره ۱9 
داده شــد و در نیم فصل دوم با نمایشی درخشان 9 گل به 
ثمر رســاند تا در پایان فصل شــماره 9 به او هدیه شود. آن 

زمان بود که گل زدن او متوقف شد. ستاره لهستانی در نیم 
فصل نخست فصل جاری تنها چهار گل در تمامی مسابقات 
به ثمر رساند تا در ژانویه به هرتابرلین واگذار شود. فهرست 
مهاجمانی که پس از اینزاگی یعنی هشت سال پیش شماره 
9 میالن را به تن کردند بســیار متنوع است. از ستارگانی در 
حال ظهور مانند همین پیونتک، ماتیو دسترو و آندره سیلوا 
تا مهاجمانی که امتحان خود را در گذشــته پس داده بودند 
مثل فرناندو تورس و گونزالو هیگواین! همه آن ها تالش کردند 
و همه آن ها شکست خوردند. مجری شبکه ایتالیا مدیاست 
و طرفدار آث میالن یعنی بندتــا رادائلی در این باره معتقد 
اســت: »من فکر می کنم اتفاقی مــاورا طبیعی در مورد این 

پیراهن رخ داده اســت. پس از اینزاگی هیچ کس شانسی با 
آن نداشته است. من فکر می کنم بدن و انرژی او هنوز درون 
پیراهن باقی مانده چون او واقعاً عاشق این پیراهن بود. من اگر 
جای مسئوالن میالن بودم این شماره را بایگانی می کردم و 
نمی گذاشــتم هیچ کس به آن دست بزند یا حتی به آن نگاه 

کند!«.

  پاتو آغازگر این داستان
داستان بد شــماره 9 میالن با الکساندر پاتو آغاز شد. جایی 
که پیش از پوشیدن این پیراهن نیز این ستاره جوان برزیلی 
با شماره هفت خود دچار مصدومیت ها و مشکالت مختلفی 

بود. بازیکن بعدی در این پیراهن الساندرو متری در تابستان 
۲٠۱3 از یوونتوس خریده شــد و در ۱5 بازی تنها یک گل 
به ثمر رســاند تا به تیم فیورنتینا قرض داده شــود و دیگر 
هیچ گاه برنگشت. فصل بعد از آن دو بازیکن شماره 9 میالن 
را پوشیدند. فرناندو تورس در نیم فصل اول و دسترو در نیم 
فصل دوم اما روی هم بیشــتر از چهار گل نتوانستند به ثمر 
برسانند. جوالی ۲٠۱5 میالن مهاجم دیگری را با این شماره 
امتحان کرد. آن ها لوئیز آدریانو را از شــاختار خریدند و پس 
از آنکه از این پیراهن ســودی نبرد آن را به جیانلوکا الپادوال 
مهاجم جدید میالن واگذار کــرد. بازیکن بزرگی بعدی که 
توسط مالکان میلیاردر چینی خریداری شد یعنی سیلوا نیز 

اوضاع بهتری پیدا نکرد.

  هیگواین هم نتوانست
هیگواین در آگوست ۲٠۱8 به صورت قرضی از یووه به جمع 
قرمز و مشکی پوشان پیوست و در همان ابتدا چیزی به عنوان 
طلسم برای شــماره 9 را رد کرد. او گفت: »من پیش از این 
هم پیراهن هایی را پوشیده ام که فشار سنگینی رویشان بود 
اما مشکلی پیدا نکردم و شماره 9 میالن نیز فرقی نمی کند«.

اما پس از گذشــت پنج ماه و اینکه تنها موفق به زدن 6 گل 
در سری آ شده بود تصمیم گرفت که به چلسی بپیوندد. بعد 
از او در مورد پیونتک هم صحبت کردیم که چگونه به میالن 
وارد و ســریعاً از آن خارج شد. صحبت در مورد گزینه بعدی 
این پیراهن از همین حاال وجود دارد و بســیاری می خواهند 
بدانند که آیا مائورو ایکاردی یا میلیک که به عنوان گزینه های 

احتمالی مطرح هستند شماره 9 را می پوشند یا نَه.

مدافع ملی پوش کشورمان در پستی اینستاگرامی از تنگ 
شــدن دلش برای فوتبال خبر داد. رامین رضاییان که هم 
اکنون در عضویت تیم الشحانیه در لیگ ستارگان قطر است 
و مانند بقیه فوتبالیســت ها از تعطیلی مسابقات به خاطر 
شــیوع ویروس کرونا رنج می برد، در پست خود که شامل 
چندین عکس از تقابل او با بازیکنان بزرگی مثل کریستیانو 
رونالدو و سرخیو راموس اســت نوشته: »خیلی دلم واسه 

دیدن فوتبال و بازی کردن تنگ شده.. شما چطور؟«

سرمربی نام آشنای فوتبال کشورمان در پست اینستاگرامی خود 
به تمجید از شــکل برخورد باشــگاه آژاکس پس از پایان یافته 
قلمداد شدن مسابقات لیگ هلند پرداخت. پس از آنکه با وجود 
صدرنشینی آژاکس، مسئوالن فوتبال اردیویسه اعالم کردند این 
فصل لیگ هلند پایان پذیرفته و تیمی قهرمان اعالم نمی شــود، 
اما باشگاه آژاکس آن را به دلیل اهمیت سالمت جامعه پذیرفت؛ 
چیزی که مجید جاللی سرمربی گل گهر سیرجان آن را اتفاقی 

جالب دانسته و به ستایش از آن پرداخته است.

مجید جاللیرامین رضاییان
   

ســتاره آرژانتینی باشگاه منچسترســیتی، این روزها در 
قرنطینه کیفیت بازی کامپیوتری خود را نیز بســیار باال 
برده اســت! ســرخیو آگوئرو بهترین گلزن تاریخ باشگاه 
منچسترسیتی مانند بسیاری از مردم جهان در قرنطینه 
خانگی حضور دارد و از این فرصت اســتفاده می کند تا با 
بازی های کامپیوتری خود را ســرگرم کند. او در یکی از 
کلیپ هایی که توسط همسرش فیلم برداری شده آنچنان 
از گلزنی با شــخصیت خودش در بازی فیفا هیجان زده 
می شود که از صندلی بلند شده و به خوشحالی می پردازد!

در حالــی که بســیاری از فوتبالیســت ها در قرنطینه، بازی 
کامیپوتری را برای گذراندن وقت خود انتخاب می کنند، فوق 
ستاره برزیلی در هنر موســیقی پیشرفت چشمگیری داشته 
اســت! نیمار مهاجم گلزن تیم پاری سن ژرمن، در هفته های 
گذشــته تمرینات زیادی را با پیانو داشته و در کلیپ هایی که 
در استوری خود منتشر کرده، با اینکه مشخص است هنوز راه 
زیادی تا حرفه ای شــدن فاصله دارد، اما می تواند قطعه ای که 

می خواهد را به زیبایی اجرا کند.

نیمارسرخیو آگوئرو

پاشازاده در گفت و گو با قدس:

تیم های بدهکار باید سقوط کنند

ضد  حمله

 امروز؛ جلسه نهایی برای 
حکم پرسپولیس - سپاهان

ورزش: دادرس در مقابل فدراسیون فوتبال و در بین خبرنگاران حضور 
یافت و در ابتدا گفت: ما روز پنجشنبه اینجا بودیم و صحبت دو طرف 
را شــنیدیم و دو ساعت وقت گذاشــتیم و آقای صالحی بسیار دقیق 
و هوشــمندانه با مقررات و آیین نامه از طرفین ســؤال می کرد و آن ها 
محترمانه جواب می دادند. ما حرف ها را شنیدیم و فکر می کنم اگر آقای 
صالحی اعالم کنند، دوشنبه بین خودمان رأی را صادر می کنیم و بعد 
اعالم می شود.عضو کمیته استیناف در پاسخ به این پرسش که آیا رأی 
صادر شــده یا نه گفت: اگر رأی امضا شــود ما فوری به ســایت اعالم 

می کنیم.

 مغانلو: بازی ها ادامه پیدا کند
قطعاً در لیگ برتر می مانیم

ورزش: مهاجم تیم فوتبال پیکان تأکید کرد که این تیم در صورت ادامه 
برگزاری مسابقات، قطعاً در لیگ برتر ماندگار خواهد شد. شهریار مغانلو 
در گفت وگو با تســنیم در پاسخ به این پرسش که »آیا پیکان در لیگ 
برتر می ماند؟« تصریح کرد: تیم ما در صورت ادامه برگزاری مسابقات، 
قطعاً در لیگ برتر ماندگار خواهد شد و بابت این موضوع قول می دهم. 
واقعاً حیف است که تیمی مثل پیکان به لیگ دسته اول سقوط کند. 
بازیکنان ما با آمدن عبداهلل ویسی انگیزه پیدا کرده اند و تالش می کنیم 
تا در لیگ برتر بمانیم. فقط امیدوارم این بیماری ریشه کن شود، چون 
جان انســان ها خیلی با ارزش تر از آن است که االن بخواهیم در مورد 

فوتبال صحبت کنیم.

بشاررسن، نامزد بهترین لژیونر فوتبال عراق
ورزش: هافبک عراقی پرسپولیس نامزد بهترین لژیونر فوتبال کشورش 
شــده است.به نقل از حساب رســمی IQ-PRO در توییتر، بشار رسن 
هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس نامزد بهترین لژیونر فوتبال عراق 
در چند فصل اخیر شده است.  رسن درمصاحبه ای اعالم کرده درصورت 

جدایی از پرسپولیس هرگز به استقالل نمی رود.

خبرخوب برای فرهاد و استقالل
ورزش: یکــی از اصلی ترین معضالت تیم اســتقالل قبل از تعطیلی 
مسابقات لیگ برتر، فقدان یک زمین تمرین مناسب بود که روز گذشته 
باشگاه اســتقالل قراردادی با پیمانکار زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی 
منعقد کرد که این قرارداد یکساله و قابل تمدید برای دو سال است تا 
زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی که کیفیتی بسیار باال دارد با حفظ همین 
کیفیت برای دو ســال آینده به شکلی کامالً اختصاصی در اختیار تیم 
فوتبال استقالل باشد.همچنین زمین فوتبال مجموعه ورزشی انقالب 
هم که در اختیار باشگاه استقالل است و به دلیل عدم رسیدگی مطلوب 
در ایــام کرونا وضعیت مطلوب خود را از دســت داده بود، با قراردادی 
جداگانه به پیمانکاری مجرب داده می شود تا رسیدگی و آماده کردن 

این زمین در طول سال توسط پیمانکار صورت گیرد.

پورعلی گنجی در العربی ماندنی شد
ورزش: نشــریه »الوطــن« قطر خبر داد ویروس کرونا ســبب شــده 
تا باشــگاه های فوتبال دچار بحران مالی شوند و آینده بازیکنانشان در 
خطر باشــد. اما باشگاه العربی در این زمینه نیازی به تغییر و تحوالت 
نــدارد. هر چهار لژیونر این تیم قرارداد دارند. بقیه بازیکنان داخلی نیز 
مشکلی برای ادامه حضورشان در تیم ندارند. در نتیجه العربی با وجود 
بحران کرونا تابستانی بی سروصدا را پشت سرخواهد گذاشت. مرتضی 
پورعلی گنجی، مدافع ایرانی العربی است که فصل گذشته با قراردادی 

سه ساله و نیمه به این تیم پیوست و در این تیم ماندگار شد.

با وجود درخواست کتبی چند باشگاه صورت می گیرد
برنامه جدید لیگ، امروز روی میز ستاد کرونا

ورزش: ســازمان لیگ فوتبال با وجود درخواســت چند باشگاه برای 
تعطیلی مسابقات امروز برنامه جدید پیشنهادی خود را به ستاد مبارزه 

با کرونا ارائه می دهند.
 در جلســه ای که سهیل مهدی با اعضای ستاد مبارزه با کرونا خواهد 
داشت، برنامه جدید شروع تمرینات و لیگ برتر ارائه خواهد شد تا این 
ستاد درباره آن تصمیم بگیرد. اگر برنامه ارائه شده مورد تأیید قرار بگیرد، 
هفته آینده ستاد مبارزه با کرونا می تواند نظرش را درباره ادامه بازی ها 
اعالم کند و در این صورت احتماالً از اوایل خرداد ماه شــاهد شــروع 
بازی ها خواهیم بود. مســئله مهم اما بی توجهی به درخواست برخی 
باشگاه ها برای تعطیلی لیگ است؛ البته که تاکنون بیشتر کشورهای 
دنیا نیز نظرشان روی ادامه مسابقات است و فیفا نیز تأکید کرده هیچ 

لیگی به طور کامل تعطیل نشود.

کمک قلعه نویی و سپاهان به آسیب دیدگان کرونا
ورزش: با پیشنهاد امیرقلعه نویی بخشی از قرارداد بازیکنان و مربیان 
ســپاهان در صندوقی برای روزهای خاص جمع آوری می شــود. در 
روزهایی که ویروس کرونا شــرایط جامعه را به حالت ویژه ای درآورده 
و بسیاری از مردم شــغل خود را از دست داده اند، بازیکنان و مربیان 
ســپاهان با جمع آوری کمک های نقدی، مبادرت به تهیه بسته های 
معیشــتی برای خانواده هایی را داشته اند که توان مالی مناسبی ندارند 

و تحت تأثیر این بیماری عجیب قرار گرفته اند. 
همچنین بازیکنان و کادر فنی سپاهان طبقه بندی که در قراردادشان 
وجود دارد، بخشــی از مطالباتشان را به امور خیریه اختصاص داده اند 
و منابع مالی ایجاد شــده از طریق همین بند، این روزها در میان افراد 

نیازمند اصفهان در حال توزیع است.

عنایتی: با استقالل شریک هستیم
ورزش: رســانه رسمی باشگاه اســتقالل اعالم کرد: این باشگاه زمین 
شماره ۲ آزادی را به صورت انحصاری در اختیار گرفته است. این ادعا 
در حالی است که تیم لیگ یکی سرخپوشان پاکدشت این زمین را تا 
پایان فصل آینده اجاره کرده است و قرار است تمرینات خود را در این 

زمین پیگیری کند. 
رضا عنایتی دراین باره گفت: اینکه چرا مســئوالن استقالل گفته اند 
زمین شــماره ۲ آزادی را به صورت انحصــاری در اختیار گرفته اند را 
من نمی دانم ولی ما تا پایان فصل آینده با این مجموعه قرارداد داریم و 
تمریناتمان را هم در این مجموعه پیگیری می کنیم.وی در پایان گفت: 
اتفاقاً مسئوالن این مجموعه روز گذشته با باشگاه  تماس گرفتند و به ما 
اطمینان دادند مشکلی بابت برگزاری تمرینات سرخپوشان وجود ندارد. 
ما به طور قطع تمریناتمان را در این مجموعه ورزشی استارت می زنیم.

منهای فوتبال

 قطع حقوق المپیکی ها 
در یک سال تعویق ا لمپیک 

ورزش: سیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک در مورد 
بودجه فدراسیون ها و مطرح بودن برخی اعتراض ها نسبت به افزایش 
یکسان بودجه برای همه فدراسیون ها گفت: هیئت اجرایی مصوب 
کرده که آقای افتخاری الگویی را برای توزیع بودجه فدراسیون های 
قهرمانی تهیه کند تا پس از تصویب، بر اساس آن اقدام به کار شود. در 
این الگو حداقل ۱٠ آیتم از جمله المپیکی بودن فدراسیون، برنامه های 
قهرمانی در فدراسیون و ... مد نظر قرار داده می شود. در کل اینکه به 
سمت نظام مند کردن پرداخت بودجه به فدراسیون ها هستیم.صالحی 
امیری در پاسخ به پرسشی در مورد حقوق المپین ها و اینکه با توجه 
به تعویق یکساله المپیک توکیو، بازه زمانی یکساله پرداخت حقوق 
افزایش نخواهد داشــت گفت: پرداخت حقوق فقط برای همان یک 
سال اول است، تعویق المپیک سبب افزایش روند پرداختی نمی شود.

غیبت خراسان رضوی در لیگ کشتی 
ورزش: مســعود ریاضی، رئیس هیئت کشتی استان خراسان در 
پاسخ به این پرسش که آیا خراسان رضوی امسال هم قصد تیمداری 
در لیگ برتر را دارد، تصریح کرد: بعید است که امسال بتوانیم این 
کار را انجام دهیم. با وضعیتی که کرونا ایجاد کرد، اسپانسرها جلو 
نمی آیند. بیشــتر مشاغل آســیب دیده اند و بی گمان سال سختی 
خواهیم داشــت. همین که بتوانیم اعزام هایمان را انجام دهیم، کار 
بزرگی است.ریاضی در مورد میزبانی این استان از مسابقات قهرمان 
کشــوری نوجوانان که به دلیل کرونا در اسفند ماه به تعویق افتاد 
گفت: قرار بود میزبان مسابقات کشوری این رده سنی باشیم که به 
خاطر کرونا انجام نشد. میزبانی ما سر جایش هست و هر زمانی که 
شرایط برای برگزاری مسابقات مساعد شود این کار انجام خواهد شد.

 کوبل داوری هندبال ایران
 در اروپا قضاوت می کند

ورزش: با توجه به تعویق یکســاله مسابقات المپیک به دلیل شیوع 
بیماری کرونا فدراســیون جهانی هندبال کلیه مسابقات را یک سال 
دیگــر به تعویــق انداخت.بدین ترتیب مســابقات انتخابی المپیک 
در بخش مــردان از ۱۲ الی ۱4 مارس ۲٠۲۱ در کشــورهای نروژ، 
فرانســه و آلمــان برگزار خواهد شــد. کوبــل داوری هندبال ایران 
متشــکل از مجید کالهــدوزان و ســیدعلیرضا موســویان نیز در 
این مســابقات حضور خواهند داشــت.تیم هندبال ایــران قبالً در 
مســابقات انتخابــی المپیک قاره آســیا با شکســت در همان دور 
گروهی نتوانســته جواز حضــور در المپیک توکیو را کســب کند.

ازسرگیری تمرینات تیم های NBA از جمعه
ورزش: آس نوشت: NBA  به حرکت درآمد. بر اساس گفته آدرین 
ویناروفسکی رقابت های بســکتبال آمریکا نخستین گام را برای از 
سرگیری فرضی بازی ها برمی دارد. روزنامه نگار ESPN اعالم کرد که 
از یکم ماه می )۱۲ اردیبهشت( تأسیسات ورزشی هر یک از شهرها 
که محدودیت کمتری در قرنطینه دارند باز خواهد شد تا تمرین های 
انفرادی برگزار شوند.ویناروفسکی اعالم کرد: این موضوع به معنای 
از سرگیری زودهنگام NBA نیست. بازیکنان می توانند با باز شدن 
تأسیسات در یک جای امن تمرین کنند. تمرین های گروهی ممنوع 
هستند. ممکن است بسکتبالیست ها به جورجیا سفر کنند چون در 
آن جا داد و ستد انجام می شود و باشگاه ها برای تمرین باز هستند. 

تمام تالش NBA  این است بازی ها از سر گرفته شوند.

کوالکوویچ: به اتفاقاتی که افتاد مشکوکم
ورزش: ایگــور کوالکوویچ در گفت و گویی بــا یک برنامه تلویزیونی 
در شــبکه ورزش درمورد فسخ قراردادش با فدراسیون والیبال ایران 
اظهارکرد: به اتفاقی که در مسیر فسخ قراردادم با فدراسیون والیبال 
ایران افتاد کمی مشــکوک هســتم، چون تعاملی با من نشد و فقط 
گفتند قرارداد باید فســخ شود.وی ادامه داد: همان طور که در خبرها 
اعالم شــده است من تنها مربی هستم که تیمم را به المپیک بردم، 
اما روی نیمکت تیم ملی حضور نخواهم داشــت. فدراسیون باید این 
موضوع را توضیح دهد که دقیقاً چه اتفاقاتی رخ داد.سرمربی سابق تیم 
ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: تنها چیزی که به من گفته شده 
را می توانم اعالم کنم. به من گفتند که اصلی ترین دلیل برای فســخ 
قرارداد با من، شــیوع ویروس کروناست. توضیحات بیشتری به من 
داده نشد و فقط به من گفتند که می خواهند قراردادم را فسخ کنند.

پاداش 80 میلیونی برای بوکسورهای المپیکی
ورزش: ســیامک صالحی، نایب رئیس فدراســیون درباره پاداش 
ملی پوشان المپیکی بوکس گفت: بالفاصله پس از پایان رقابت های 
گزینشی المپیک برای دانیال شه بخش و شاهین موسوی پاداش 5٠ 
میلیون تومانی در نظــر گرفتیم که برای آن ها واریز کردیم. ضمن 
اینکه به امید احمدی صفا هم نصف این مبلغ را دادیم چون حقش 

رسیدن به المپیک بود.
او درباره پرداخت دوباره پاداش از ســوی فدراســیون عنوان کرد: 
صحبت هایی با رئیس فدراسیون بوکس داشتم و تا جایی که می دانم 
برای المپین ها پاداشی حدود 3٠ میلیون تومان در نظر گرفته شده 
که به زودی پرداخت خواهد شــد. به این ترتریب به دو بوکســور 
المپیکی حدود 8٠ میلیون تومان از ســوی مجموعه فدراســیون 

پاداش پرداخت خواهد شد تا خستگی از تن آن ها خارج شود. 

 کامرانی: می خواستم موهای
  سرمربی تیم ملی را بَِکنم!

ورزش: گارد رأس ســابق تیم ملی بسکتبال دالیل دوری خود از 
تیم ملی در ســال های اخیر در دو مقطع را بیشتر به خاطر حضور 
یک نفــر در کادرفنی دانســت.وی افزود: پس از آســیایی که به 
فینال نرســیدیم، ما را کنار گذاشــتند و صحبتی هم با ما نکردند. 
بائرمن فرهنگ ما را نمی دانست و فکر می کرد کنار گذاشتن چند 
بازیکن با تجربه راحت اســت. فاصله نیمکت تیم ملی تا بازیکنان 
اصلی هم خیلی زیاد بود، اما از همان مســابقات آسیایی پنج نفر، 
پنــج نفر بازیکنان را تعویض می کرد. پنج دقیقه که می شــد، چه 
خوب بازی می کرد و چــه بد، باید بیرون می آمدی! من هم گاهی 
اوقات شــیطنت می کردم و سر پنج دقیقه کنار خط می ایستادم تا 
تعویض شــوم! گارد رأس ســابق تیم ملی گفت: من، صمد، آفاق، 
حدادی و اوشین بیرون می آمدیم و پنج جوان به زمین می فرستاد. 
وقتی ایــن کار را می کرد، می خواســتم موهای بائرمــن را بَِکنَم! 
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ادب و هنرادب و هنر

به انگیزه برگزاری جلسات شعری مجازی
شرحی چند در فضایل الیو اینستاگرام

در دنیای امروز که همه شــئون زندگــی آدمیزاد به فناوری و به خصوص 
فناوری های ارتباطاتی گره خورده، هیچ چیز حتی کرونا نمی تواند موجب 
شود انســان ها از نیاز خود به ارتباط  دست بکشند. از قدیم هم گفته اند 
تا مستمعی نباشــد، صاحب سخنی سر ذوق نمی آید. تا مخاطب نباشد، 
اثر هنری آفریده نمی شــود. شاعر، داســتان نویس، نقاش، موسیقیدان 
و... به داشــتن مخاطبانشــان زنده اند، حتی همان هنرمندانی که خود را 
پست آوانگارد می دانند و معتقدند هنوز مخاطبان به این درک نرسیده اند 
که هنر آن ها را بفهمند و از آن لذت ببرند، ته دلشان لک می زند برای یک 

لبخند و تأیید مخاطب، دیده ام که می گویم!
اینکه می بینید اگر شاعران از آسمان سنگ ببارد، خودشان را به شب شعرها 
و نشست های شعری و انجمن های ادبی می رسانند، فقط برای این نیست که 
در محضر بزرگان و استادان زانوی ادب به بغل بگیرند و از خرمن فضل بزرگان 
خوشه بچینند، بیش از نود و چند درصدش برای این است که بروند پشت 
تریبون و با صدای رسا و زیبای خود شعرشان را بخوانند و از همه احسنت 
و آفرین بشــنوند و کیف کنند. کرونا که آمد بساط انجمن ها ، نشست ها و 
شب شعرها را برچید. شاعران مجبور شدند به قرنطینه بروند و دیگر جلساتی 
نبود که فیض ببرند و فیض برسانند. این وضعیت را می شد یکی، دو هفته 
تحمل کرد، اما بیشتر از آن؟ یعنی شما شاعری را تصور کنید که بیش از یک 
ماه است شعر برای دیگران نخوانده است؛ تازه شعر جدید هم داشته است، 
نه یکی و دوتا که به لطف قرنطینه، یک دیوان آثار منتشر نشده و در دفتر 
مانده روی دل شاعر آن مانده بود و منتظر روزنه ای بود که بیرون بریزد.»الیو 
اینســتاگرام« شد آن روزنه، اول یکی، دو شاعر آمدند و شعری خواندند و با 
مخاطبانشان حرف زدند. بعد یک گروه از شاعران و هنرمندان رشته های دیگر 
کارشان شد »الیوگذاری« یعنی شروع کردند به برنامه ریزی و لیست دادن و 
مشخص کردن اینکه کدام شاعر کدام شب، میهمان الیو ماست. طوری شده 
بود که وقتی به اینستاگرامت می رفتی، انبوهی از خبررسانی درباره الیوها 
به سمتت هجوم می آورد و بعد تازه باید یکی یکی از گوشه ای رد می شدی 
تا پر شــالت به یکی از دوستان الیوگذاری شده برخورد نکند و گیر نیفتی. 
به همین سادگی شاعری که راه ارتباطی اش با مخاطب به دلیل وضعیت 
اجتماعی پس از شــیوع بیماری کووید19 قطع شده بود، راهی برای راه 
یافتن به خانه های مخاطبان خود یافت. دوباره شعرهایی را که روی دل و 
زبان شاعران مانده بود، مخاطبان شنیدند، برای شاعر استیکر گذاشتند و 
نظر نوشتند، شاعران حرف زدند، اظهارنظر کردند و خودشان را به چشم 
مخاطبانشان آوردند. به نظر می رسد کم کم جلسات شعری مجازی هم راه 
بیفتد و دیگر برای نقد شــدن شعرهایتان الزم نباشد حتی سوار تاکسی 
و مترو شــوید بلکه از داخل خانه هم می شــود با هم ارتباط برقرار کرد و 
جلســات کوچک و محدود نقد شعر هم گذاشت.البته اینجا یک پرسش 
مطرح می شود، آیا بهتر نبود صداوسیما از این وضعیت بهره برداری می کرد 
و به جای اینکه یک پلتفرم خارجی میزبان هنرمندان کشــور ما باشــد، 
خودش شاعران و نویسندگان و اهل هنر و ادب را به برنامه های زنده دعوت 
می کرد و از خانه هنرمندان با آنان ارتباط راه دور می گرفت و میان مخاطب 
و هنرمند اتصال برقرار می کرد؟ چرا بهتر بود، ولی صداوسیما نخواست و 

نکرد مثل همه کارهای دیگری که نمی خواهد و نمی کند!

 سوسن طاقدیس و دغدغه 
خلق آثار ماندگار برای بچه ها 

خدیجه زمانیــان: 8 آذرماه بود که 
به بهانــه انتشــار تازه ترین کتاب 
سوسن طاقدیس با عنوان »دخترک 
موفرفری« با او تماس گرفتم. اولین 
بار بــا صدایی خســته و گرفته، 
گفت:»حالم خوب نیست بعد ازظهر 

تماس بگیرید و کلی عذرخواهی کرد.« بعدازظهر برای دومین بار تماس 
گرفتم هنوز گرفتگی صدای سوسن طاقدیس خوب نشده بود، اما پاسخ 
پرسش های من را داد. این آخرین گفت وگوی من با بانوی شاعر و نویسنده 
بود تا اینکه چند روز پیش خبر درگذشــت ایشان همه را داغدار کرد و 
تلخی اردیبهشت ماه را برای ما به جا گذاشت. در این چند روز درگذشت 
این بانوی بزرگوار، شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان بسیار گفته اند و 
نوشته اند. صفحه ادب وهنر روزنامه قدس در یک ادای دین به این شاعر به 
معرفی کوتاهی از آثار او می پردازد. آثاری که یا به تازگی منتشر شده اند 
و یا قرار اســت در آینده توســط چند نشر به بازار کتاب بیایند تا نشان 
دهند نویسندگان، شاعران و هنرمندان همیشه زنده اند، چون کلمه زنده 
است. سوسن طاقدیس، نویســنده کتاب های کودک و نوجوان در سال 
1۳۳8 در شــیراز به دنیا آمد. فعالیت داستان نویسی حرفه ای خود را با 
نوشــتن داستان »بابای من دزد بود« در کیهان بچه ها آغاز کرد.این شاعر 
و نویسنده سال 1۳8۶ موفق شد برای کتاب »قدم یازدهم« جایزه کتاب 
سال را دریافت کند. لوح تقدیر دانشگاه الزهرا)س( برای مجموعه فعالیت 
هنری، لوح سپاس از مرکز امور مشــارکت زنان ریاست جمهوری سال 
1۳۷9، جایزه پروین اعتصامی برای کتاب »شما یک دماغ زرد ندیدید؟« 

سال 1۳8۴ تعدادی دیگر از جوایز طاقدیس است. 
وی آثار متعددی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به بازار نشر ارائه داده 
که »قدم یازدهم«، »زرافه من آبی است« ، »پشت آن دیوار آبی«، »هزار سال 
نگاه«، »تو هم آن سرخی را می بینی«، »دخترک و فرشته اش«، »بزغاله های 
سبز«، »یکی بود« ، »جوراب سوراخ« ، »فرفری و فرفری و فرفری« و »قایم 
موشک فیلی« چاپ شــده است. کتاب های »بره آهو« ، »این طرف ترگل 
آن طرف ورگل« و »مثل بوی باران« که به نشــر از او در دست چاپ دارد، 
گواه ارادت عاشــقانه و احساس شاعرانه  او به بزرگان دین ماست. یکی از 
هنرهای سوسن طاقدیس این بود که به صورت تخصصی در یک حوزه 
کار کرد و مانند بسیاری از نویسندگان از این شاخه به آن شاخه نپرید و 
توانست در حوزه خردسال با خلق رمان، داستان، بازآفرینی و بازنویسی 
کارهای خوب و ماندگاری انجام دهد. البته او همیشــه انتقادی هم به 
آثاری که برای گروه سنی خردسال در بازار کتاب وجود دارد، داشت. در 
آخرین گفت وگو با روزنامه قدس گفته بود: »متأسفانه بازار کتاب به نوعی 
است که تا اثری به شاعر یا نویسنده ای پیشنهاد می شود، بدون توجه به 
تخصص آن کار را انجام می دهند در حالی که شاعر و یا نویسنده باید به 
موضوع و جامعه هدف اشراف داشته باشد. شاعران فکر می کنند تولید اثر 
برای خردساالن یعنی شعر سرودن در خصوص لباس پوشیدن، خوابیدن 
به موقع در شــب و یا درست غذاخوردن، در حالی که بچه ها در ماه های 
اولیه زندگی شان به آواها توجه می کنند و این صداها ذهن بچه را آماده 
شنیدن صحبت های اطرافیان می کند. نویسنده و شاعر باید با توجه به این 

ویژگی  رشد خردسال دست به خلق اثر ادبی برای آن ها بزنند«.

سپاهی یونسی  عباسعلی  هنر/  و  ادب   
و  زبان  لیسانس  مدرک  دارای  صاعلی  شهناز 
از دانشگاه عالمه طباطبایی است.  ادبیات فارسی 
این مترجم فعالیت های ادبی اش را در سال ۷2 
با نقد ادبی در مجالت کتاب ماه ادبیات و فلسفه-

مجله ادبیات داستانی شروع کرده و بعد به طور 
مفصل در کتاب ماه ادبیات کودک و نوجوان در 
دوره آقای مهدی حجوانی این فعالیت ها را ادامه 

داده است. 
صاعلی همزمان چند زندگی نامــه تألیف کرده 
اســت. زندگی نامه های »ناله  ماوشــان: داستان 
زندگی عین القضــات همدانی«، »بهــرام گور« و 
»عالمه حلی« از آثار تألیفی این نویسنده است. او 
ترجمه رمان هــای نوجوان را هم در فعالیت های 
ادبی اش دارد.»عدد شــیطانی« و »مرد ســفر« از 
جمله آثار ترجمه این نویسنده و مترجم هستند. 
صاعلی به تازگی »قصه گرگ« و »ماجرایی ها« را به 
بازار عرضه کرده است. »قصه گرگ« توسط کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان و مجموعه 
هشــت جلدی »ماجرایی ها« توســط انتشارات 
قدیانی منتشــر شــده اســت. در این مجموعه 
چهار کودک با هشــت ماجرای شــگفت انگیز و 
ســرگرم کننده همراه مخاطب پا به ســرزمین 
ماجراهای ناخواسته می گذارند. »قصر هولناک«، 
»دره  مرموز«، »کوهســتان  ترســناک«، »دریای 
اســرار آمیز«، »رودخانه  عجیب«، »جزیره  خطر«، 
»کشتی پرحادثه« و »ســیرک پرماجرا« عناوین 
کتاب های این مجموعه هستند.با شهناز صاعلی 
درباره ترجمه ها و معیارهایی که برای انتخاب اثر 

دارد به گفت وگو نشسته ایم که می خوانید.
 

  کتاب ها را برای ترجمه بر چه اساســی 
انتخاب می کنید؟

 مالک من برای انتخاب کتاب چند چیز است.
 کتــاب در درجه اول باید توجه بچه ها را به خود 
جلب کند و این کار را عنوان کتاب و جلد کتاب 
انجام می دهد . اگر عنوان کتاب برای بچه ها جالب 
باشــد و همین طور طرح روی جلد به نظرشان 
جذاب بیاید، فوراً آن را انتخاب می کنند. مسئله 
بعدی این است که خیلی دوست دارم در درجه 
اول روی آثــار کالســیک کار کنم، چــون آثار 

کالسیک ماندنی و همیشگی هستند.
 همچنین برایم مهم اســت داستان کتاب برای 
بچه ها آموزنده باشد یا حال بچه ها را عوض کند، 
او را به فکر بیندازد و گوشــه ای از جهانی را که 
نمی شناسد به او بشناساند یعنی کتاب هایی که 
تجربه بچه های دیگر را بــه خواننده اش منتقل 
کند. البته شیوه داستان نویسی نویسنده هم مهم 
است. همه این ها مجموعه ای برای انتخاب کتاب 

کودکان و نوجوانان هستند.

  چقدر به جوایزی که یک کتاب گرفته 
است، اهمیت می دهید؟ این مسئله می تواند 

مالک مهمی برای انتخاب اثر باشد؟
 طبیعی است جوایزی که کتاب گرفته مهم است، 
به خصوص برای ناشری که کتاب را چاپ می کند، 
چون ناشران روی جوایزی که کتاب دریافت کرده 
خیلی مانور می دهند، اما راســتش من چندان 
اهمیتی نمی دهم، چــون من کتاب های فراوانی 
را می بینــم تا برای ترجمه انتخاب کنم و در این 
میان دیده ام کتاب های خوبی هستند که نادیده 

گرفته شده اند.

  به نظرتان چرا کتاب های خوب نادیده 
گرفته می شــوند، چون در هــر حال در 
کشورهای مطرح حوزه کتاب، ساز و کارهای 

مختلفی برای دیده شدن کتاب وجود دارد؟
 به نظرم اولین دلیلش به احتمال زیاد انبوه تولید 
فرهنگی آن هاســت . من که همیشه کتاب های 
ناشران خارجی را رصد می کنم، واقعاً از این همه 
تولید انبوه کتاب و آثار فرهنگی آن ها شگفت زده 
می شوم. نویســندگان پرکار با ایده های نو و قلم 
زیبا فراوان هســتند، نویسندگانی که پر از دانش 
تاریخی، فرهنگی و ادبی هستند و مخاطب خود را 
خیلی خوب می شناسند و طبیعی است در چنین 
جوی باید کتاب هایی برنده شــوند که بیشترین 
امتیاز را می گیرند و این به نشانه نادیده گرفتن و 

ارزشمند نبودن کارهای دیگر نیست، جو رقابت 
شدید است و سخت.

 برگردیم به پرسش اول به این نکته اشاره 
کردید که کتاب های کالسیک را برای ترجمه 
همیشه  می توانند  چون  می کنید،  انتخاب 
خواندنی باشند، این موجب نمی شود بعضی 
از کتاب های خوب را که در بازار وجود دارند 
و در آینده قرار است در لیست کتاب های 

کالسیک قرار بگیرند، از دست بدهید؟
 اکثر کتاب های کالســیک ترجمه شده اند و من 

سعی می کنم دوباره کاری نکنم، مگر علتی داشته 
باشــد. البته همه آثار کالسیک ترجمه نشده اند 
مانند همین کاری که کانون چاپ کرده اســت، 
اما عرض کردم من کتاب های فراوانی را بررســی 
می کنم تا کتابی را انتخاب کنم و مطمئناً کتاب 
خوب حتی اگر کالسیک نباشد، انتخاب می کنم 
و فرمایش شما کامالً درست است، برای کالسیک 

شدن اثر، زمان الزم است.

  پرفروش بودن یک اثر هم برای شــما 
مالک انتخاب است و تا چه اندازه به بحث 
نزدیکــی فرهنگی کتاب ها بــا جامعه و 
فرهنگ ایرانی توجه دارید؟ نیاز هست این 

خصوصیت در نظر گرفته شود؟
 بــا توجه بــه اختــالف فرهنگی شــاید نتوان 
پرفروش بودن را یک مالک محکم در نظر گرفت. 
مطمئناً محیط فرهنگی در فروش اثر تأثیر دارد. 
هنگام انتخاب کتاب، نزدیکی فرهنگی به خصوص 
برای بچه ها به نظرم مهم اســت، چون کودک و 
نوجوان درک درستی از جوامع غیرجامعه خودش 
ندارد -البته در این زمانه با این امکانات ارتباطی 
شاید این حرف مسخره به نظر بیاید - اما دیدن 
یک مسئله است و لمس موضوع چیز دیگر. بچه ها 
با کتابی که برایشان ملموس باشد بهتر می توانند 

ارتباط برقرار کنند.
البتــه نمی توان از همه کتاب هــا چنین توقعی 

داشــت. اگر این موضوع در کتابی باشــد خیلی 
خوب اســت، اما اگر اثری بتواند با تکیه بر فکر و 
اندیشــه و نیازهای عاطفی بچه ها - که در تمام 
بچه ها مشترک است - با آن ها ارتباط برقرارکند، 

کتاب خوبی است.

  شما در دو حوزه تألیف و ترجمه کتاب 
دارید. بعضی هــا معتقدند کارهای ترجمه 
جا را برای آثار تألیف تنگ کرده اســت، با 
این نظر موافقید یا بگذارید بپرسم گرایش 
بیشــتر نوجوانان به آثار ترجمه ناشی از 

چیست؟
 خوب احتماالً نویســندگان فکر می کنند چون 
تمــام کارهای ترجمه همه جور موضوع هســت 
دیگر جایــی برای آن ها نمی مانــد که بخواهند 
درباره موضوعی بنویسند. به نظرم دلیل موجهی 
برای تولید آثار تألیفی نیســت. تصور کنید اگر 
نویسندگان خارجی هم می خواستند درباره آثار 
نویسندگان دیگر چنین فکری بکنند، این همه 
آثــار ادبی به وجود نمی آمد. دامنه تخیل، بی حد 
و مرز اســت، فقط کافی است اسباب تولید آن را 

داشته باشیم .
من خودم چند ایده عالی در ذهن دارم و منتظرم 
روزی بتوانم آن ها را بنویسم. من با بچه ها خیلی 
سر و کار داشته ام و می دیدم که اگر کاری برایشان 
جالب باشد اهمیت نمی دهند اثر ترجمه است یا 
تألیف، حتی گاهی اصالً اســم نویسنده برایشان 

مهم نبوده است. 
موضوع داســتان و شیوه روایت برای بچه ها مهم 
اســت .این موضوع را می توان از دیدگاه ناشران 
هم بررسی کرد که شاید ترجیح می دهند ترجمه 
چاپ کنند تا تألیف . شاید فکر می کنند کارهای 

تألیفی جذابیت چندانی ندارند.

  با ایــن توضیح بفرمایید چقدر کارهای 
تألیفی ما در حــوزه نوجوان ارزش ترجمه 

شدن به دیگر زبان ها را دارند؟
 پاسخ به این پرســش کمی سخت است، چون 
همه آثار تألیفی را نخوانده ام. این مسئله بستگی 
به نیاز مقصــدی دارد که کتاب می خواهد به آن 
زبان ترجمه شود. اکنون آثار کالسیک بزرگسال 
به خیلی زبان ها ترجمه شده و می شوند. اگر اثری 
دارای ویژگی خاصی باشــد، حتماً ارزش ترجمه 
شــدن دارد. حال این ویژگی می تواند یک نگاه 
فرهنگی باارزش باشــد یا معرفی نــگاه تازه ای. 
موضوع این اســت که ما باید در آثار تألیفی نگاه 
 نویی داشــته باشــیم. می توان یک موضوع را با 
شیوه های مختلف بیان کرد. به نظرم اکنون شیوه 
بیان نو اســت که اثر تألیفی را خاص می کند. به 

قول اهالی نقد ادبی، باید آشنایی زدایی کرد.

برش

کتاب  داستان  است  مهم  برایم 
برای بچه ها آموزنده باشد یا حال 
بچه ها را عوض کند، او را به فکر 
بیندازد و گوشه ای از جهانی را که 
نمی شناسد به او بشناساند یعنی 
بچه های  تجربه  که  کتاب هایی 
منتقل  خواننده اش  به  را  دیگر 
کند. البته شیوه داستان نویسی 
همه  است.  مهم  هم  نویسنده 
انتخاب  برای  مجموعه ای  این ها 
کتاب کودکان و نوجوانان هستند

پیشنهاد یک هنرمند برای روزهای بحرانی

ضرورت در نظر گرفتن »صندوق ذخیره هنر« درگالری ها
مهدیه قمری: به دنبال شیوع بیماری کرونا 
در کشــور و تعطیلی نمایشگاه های هنرهای 
تجسمی در نگارخانه ها، اغلب آن ها در قالب 
ایده ای جدید اقدام به برگزاری نمایشگاه های 
هنری و فروش آنالین کردنــد، این موضوع 
اگرچــه به تازگی و پــس از تعطیالت نوروز 
آغاز شده، اما هنرمندان به آن نگاهی مثبت 

و حمایتی دارند.
رضا هدایت متولد سال 1۳۴۵ کردستان است. 
وی مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه 
هنر گرفته و آثارش را در نمایشگاه های متعدد 
گروهی و انفرادی شرکت داده است. هدایت 
برگزیده نمایشگاه طبیعت از منظر شرق در 
ســال 8۴، برگزیده بی ینال جهان اسالم در 
سال 8۵ و برنده جایزه تشویقی تصویرسازی 
نومای ژاپن در ســال 1۳8۳ است. دو کتاب 
به نام های »حیوانات نانجیب« و »زندگی یک 
لبخند« توسط او نوشته و تصویرسازی شده اند. 
وی عضو هیئت علمی دانشــکده هنر سوره 

تهران است و به تدریس هنر در دانشگاه های 
هنری و هنرستان ها اشتغال دارد.  

به عقیده این هنرمند برگزاری نمایشگاه های 
آثار هنری به صورت آنالین موجب می شود 
آثار هنرمندان در شــرایطی کــه گالری ها 

تعطیل هستند، دیده شود. 
وی توضیــح می دهد: بســیاری از موزه ها و 
کتابخانه های معروف جهان نیز به دلیل شیوع 
بیماری کرونا و ضرورت در خانه ماندن، آثار 
خود را به صورت مجازی در ســایت خود به 
نمایش می گذارند که خوشبختانه در ایران هم 
این اتفاق افتاده، اما در قسمت فروش آنالین 
هنوز گالری ها نتوانسته اند موفق عمل کنند، 
البته این موضوع نیز طبیعی بوده و نیازمند 
در نظر گرفتن زیرساخت های الزم از جمله 

فرهنگ سازی در جامعه است.
عضو هیئت علمی دانشکده هنر سوره تهران 
تأکید می کند: بسیاری از هنرمندان نقاشی 
در حال حاضر در شرایطی هستند که امکان 

حتی خرید یک رنگ یا مواد الزم برای خلق 
اثر را ندارند، چون شیوع بیماری کرونا مردم 
و هنرمندان را خانه نشــین کــرده که همه 
این ها موجب کاهش رونق اقتصادی در هنر 

می شود. 
هدایت یادآور می شــود: یکــی از نکاتی که 
می تواند هــم از هنرمندان در این شــرایط 
حمایت کند و هم فــروش آنالین را تقویت 
نماید، حمایت دولتی است که همیشه مهم 
بوده، اما هیچ وقت این حمایت انجام نشــده 

است.
وی پیشنهاد می دهد: اگر صندوق ذخیره ای 
در گالری ها ایجاد شــود و در زمان هایی که 
بحرانی وجود ندارد، مبلغی از جمع فروش آثار 
هنرمندان با هدف کمک به هنرمندانی که در 
زمان بحران دچار مشکالت مالی می شوند، در 
این صندوق قرار بگیرد، شاید بتواند بخشی از 
مشکالت هنرمندان را جبران کرده و از آن ها 

حمایت کند.

هنرهای تجسمی

گفت وگو با شهناز صاعلی، نویسنده و مترجم به انگیزه انتشار آثار تازه اش

موضوع داستان و شیوه روایت برای بچه ها مهم است

یادداشت 

آرش شفاعی، شاعر و روزنامه نگار
annotation@qudsonline.ir

نام ها و یادها  

تازه های نشر

خاطرات زنان از پشت جبهه ها

 راه یار  کتاب »نان سال های جنگ« مروری 
بر نقش زنان روســتای صدخرو ســبزوار در 
پشــتیبانی دفاع مقدس به همت انتشــارات 

»راه یار« راهی بازار نشر شد.
روســتای صدخرو در غرب ســبزوار یکی از 
هزاران روستایی اســت که در سال های دفاع 
مقدس به پشــتیبانی از جنگ مشغول بود، 
امــا در تاریــخ دفاع مقدس کمتــر به نقش 
این روســتاها پرداخته شــده و با بی مهری 

تاریخ نگاران مواجه بوده است. روستاهایی که به مدد جهادسازندگی پایشان به 
پشتیبانی جنگ باز شد. 

زنان روستای صدخرو نمونه ای از زنان انقالبی هستند که عمرشان را پای دفاع 
از انقالب و ارزش هایش گذاشتند. هر چند این زنان سواد زیادی نداشتند و در 
دانشگاهی درس نخوانده بودند، اما در مکتب اسالم یاد گرفته بودند که زندگی 
چیزی نیست جز عقیده و جهاد. برای همین پای تنور خیس عرق می شدند، اما 

از نان پختن برای جنگ دست نمی کشیدند.
»نان سال های جنگ« که محمد اصغرزاده تحقیق و مصاحبه های آن را برعهده 
داشته و به قلم محمود شــم آبادی به نگارش درآمده، خاطرات زنان روستای 
صدخرو در پشتیبانی از جبهه و رزمندگان را در 1۶ فصل روایت کرده و بخش 
پایانی کتاب نیز به تصاویر زنان جهادگر و شــهدای این روستا اختصاص دارد. 
این کتاب با 192صفحه و با تیراژ 2هزار جلد توسط انتشارات »راه یار« راهی بازار 

نشر شده است.

 ادب و هنر   منصور ضابطیان از انتشــار 2۳ 
عنوان کتاب صوتی از میان بهترین رمان های 
نوجوان با صدای بازیگران سینما و تلویزیون و 

گویندگان رادیو در سال 99 خبر داد.
منصور ضابطیان، مدیر پــروژه  بخش نوجوان 
»کتــاب آوا« با اعالم این خبر گفــت: در ادامه  
مشارکت هنرمندان در تولید کتاب های صوتی 
به زودی 2۳ عنوان کتاب جدید برای نوجوانان 
منتشر خواهد شد. در این مرحله نیز همچون 

دوره  گذشــته آثاری مدنظر قرار گرفت که شــمارگان باالی آن ها بیانگر میزان 
استقبال مخاطبان در چند دهه بوده اند.

این نویســنده و مجری رادیو، مخاطبان این کتاب ها را نوجوانان گروه سنی 12 
ســال به باال عنوان کرد و از سه گانه  جان کریستوفر )»برکه آتش«، »شهر طال و 
سرب« و »کوه های سفید«(، »فریاد آق اویلی«، »عاشقانه های یونس در شکم ماهی«، 

»توران تور«، »وقتی مژی گم شد« و »شناگر« به عنوان برخی از این آثار نام برد.
وی بــه ضرورت تولید کتاب های صوتی و کاربردهای آن اشــاره و بیان کرد: به 
طور طبیعی در جریان زندگی امروز که ســریع، پرحرکت و دشوار است باید به 
دنبال شیوه های مختلفی از ارائه  ادبیات بود، اما اکنون با یک کلیک ساده و با یک 
اپلیکیشن، محتوا در همه  جا در اختیار مخاطبان قرار می گیرد، پس برای ورود 

ادبیات به زندگی مخاطبان باید از این شیوه ها استفاده کرد.
بــه گفته  او، مرحله  خوانش این آثار به پایان رســیده که پس از تدوین پایانی، 

مراحل انتشار طی خواهد شد. 

 طالیی   رمان »این  شــهر تو را دوست ندارد« 
نوشــته ابوالفضل بابازاده به تازگی توسط نشر 

طالیی منتشر و راهی بازار نشر شده است. 
ابوالفضل بابازاده، نویســنده این کتاب، دانشجو 
رشته مهندســی مکانیک دانشگاه تهران است 
کــه در این  رمان تالش کرده دور از پیچیدگی، 
جانبداری و زیاده گویی، مشکالت مردم اطراف 
پایتخت را در قالب داستان  آسیب شناسی کند.

داســتان این  کتاب، روایت عاشقانه ای از رابطه 
پســر و دختر جوانی به  نام های مهران و شــقایق است که در بستر حاشیه شهر 
و متأثر از عدالت و توسعه شکل می گیرد. خانواده مهران از شهرستان به حاشیه 
تهران آمده اند و برای خواهر و برادرش اتفاقاتی رخ می دهد که نشانگر معضالت 
پیرامون شهر بزرگ تهران هستند . این  کتاب با شمارگان یک هزار نسخه و قیمت 
2۰ هزار تومان منتشر شده است.در بخشی از این کتاب می خوانیم: »مهران اتفاقات 
کافی شاپ را برای مجید تعریف کرده بود و برای هردوشان مهم شده بود که بدانند 

داخل نامه چه چیزی نوشته شده است. مهران نامه را باز کرد. 
مهران عزیز! 

مهران قادری عزیز! 
خوشحالم مهرانی االن این نامه را می خواند با مهرانی که خونین و کتک خورده 
به درمانگاه آمد تفاوت های زیادی کرده است. ایمان دارم مهرانی که امروز زندگی 
می کند لیاقتش بهترین هاست. من سعی کردم برایت آینه ای  شوم و خودت را 

به خودت نشان دهم«.

حاشیه تهران داستان شد۲۳ رمان نوجوان صوتی می شوند
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