
مرحله بعد چیه؟
خیلی ها بــه زلزله تهــران واکنش های 
مجازی نشان دادند اما فکر کنم فقط یک 
ساعت از زلزله نیمه شب تهران گذشته 
بود که توییتری ها، طبق معمول از شوک 
درآمدند و در حالی که خیلی ها هنوز توی 
کوچه و خیابان بودند، شوخی هایشان را با 
زلزله شروع کردند. چند نمونه را بخوانید: 
»مگه قبالً مرحله ای نبود؟ هنوز کرونا تموم نشــده که... هم اکنون مراســم 
قضای سیزده به در، در بوستان های تهران... واقعاً چی به جز زلزله می تونست 
این وقت شــب، این قدر نشاط ایجاد کنه توی جامعه... زلزله اومد هول شدم 
به جای اینکه برم بیرون رفتم دستامو شستم، خدایا تکلیف مارو معلوم کن... 
یعنی مرحله بعد زلزله چی می تونه باشه... االن در خانه بمانیم یا نمانیم... فردا 
پراید 20 میلیون گرون میشه...... ایرانی ها هرچی میشه، فوری میرن بنزین 

می زنن...«!

تصور کنید داعش می آمد!
شهید حاج قاسم سلیمانی در دی سال 
1396 جمله جالبی گفته بود که: »یک 
زلزله ۵ ریشتری در یک شب تهران را 
به هم می ریزد؛ خب تصور کنید داعش 

وارد کشور ما می شد«. 
حاال و پس از زلزله بامداد جمعه تهران، 
زینب ســلیمانی، دختر حاج قاسم، در 
صفحه اینســتاگرامش این جمله پدر را به اشــترک گذاشــته و زیرش 
نوشــته: »بابا... چرا همیشه دنیا به وقت تو می لرزد؟«. وزیر بهداشت هم 
به زلزله واکنش توییتری نشــان داده و توییت کرده که: »با مســئوالن 
اورژانــس و هالل احمر و مدیران ذی ربــط در بخش های درمانی تماس 
داشــتم و خوشــبختانه تمام مراکز با 100 درصد ظرفیت در آماده باش 
کامل قرار دارنــد«. وزیر ارتباطات هم بعد از زلزلــه، در فضای مجازی 
به مردم توصیه کــرده: »به خاطر وقوع زلزله، ترافیک تماس های صوتی 
شهر تهران چندین برابر شده، لطفاً برای آزادسازی کانال های صوتی، از 
امکان تماس با پیام رسان ها استفاده کنید. هم اکنون ترافیک شبکه  دیتا 

و اینترنت پایین تر از حد نرمال است«.

منفی نگر نباشید
فقط زلزله نیست که می تواند قوه طنز 
کاربران ایرانی فضای مجازی را تحریک 
کنــد. افزایش کاذب قیمــت پراید در 
روزهای اخیرهم می تواند ســبب شود 
برخی ها، انتقادشــان را به این وضعیت 
با واکنش های طنز بــروز بدهند. چند 
اما فقــط نخندید:  نمونــه را بخوانید 
»ترســناک تر از قیمت سرســام آور پراید، اونیه که رفته تو صف وایساده 
بخره... اگه به کسی بگیم ما پراید ۵ میلیونی رو یادمونه فکر می کنم 90 
سال سن داریم... کی فکر می کرد یه روز خودرو 90 میلیونی داشته باشم 
و توی کوچه مون حدود یک میلیارد تومن ســرمایه پارک شــده باشه... 
همــه میگن پول نداریم، نمی فهمم اینایی کــه دارن پراید 90 میلیونی 
ثبت نام می کنن کیا هســتن؟ همیشه نباید منفی نگر باشیم، انصافاً هیچ 
کدومتون تو رؤیا هم تصور می کردین یه روز ماشــین 90 میلیونی سوار 
بشــین... با پسری که ســربازیش تازه تموم شده و کار نداره اما یه پراید 

90 میلیونی داره، ازدواج می کنید...«! 

 قدس زندگی دشــمنان سیاست و آن هایی که به 
طور کلی مخالف هر نوع سیاست ورزی در هر سطحی 
هستند، معتقدند »کرونا« در هر کشور شکل خاصی 
دارد! منظور این ضد سیاســت ها هم این است که 
دولت هــا و حکومت های مختلف، کرونا را طوری به 
مردمشان معرفی می کنند که به نفع خودشان باشد. 
اینکه عینِک بدبینی ِ این عزیزاِن ضد سیاست تا چه 
اندازه منطقی است را کار نداریم، اما با نگاهی کلی 
به نوِع مواجهه رسانه های مختلف در سرتاسر جهان 
با کرونا، متوجه می شــویم که این افراد تا حدودی 
حق دارند! نمونه بارز آن، غرض ورزی های بی بی سی 
در انتشــار اخبار کرونا که چند وقتی اســت سوژه 
شبکه های اجتماعی و رسانه های مختلف شده است. 
خبرگزاری »فارس« هم در همین راستا، لیستی از 
جهت گیری های سیاسی بی بی سی در انتشار اخبار 
کرونا را جمــع آوری کرده کــه در ادامه می توانید 

بخش هایی از آن را بخوانید.

اینجا انگلیس؛ حال همه خوب است!#
احتماالً یادتان هســت که در روزهای اولیه انتشار 
کرونا در کشــورمان و زمانی که پــای این ویروس 
هنوز به اروپا و آمریکا باز نشــده بود، خبر جنجالی 
بی بی ســی با تیتر »ایران دومین قتلــگاه ویروس 
کرونا« در کشورمان جنجال به پا کرد. سروصدایی 
که بی بی سی در آن روزها به راه انداخته بود درحالی 
صورت می گرفت که حدود پنج نفر در کشورمان بر 

اثر ابتال به کرونا جان باخته بودند.
حاال اما شــرایط تغییر کرده و کشــور انگلســتان 
در جایــگاه دوم تعداد قربانیــان کرونا در جهان و 

نخستین در اروپا قرار گرفته است. 
حدس می زنید بی بی سی این خبر را چطور منتشر 
کرده باشــد؟ تصویر پیرمردی خوشــحال در یک 
فضای ســبز و در حال بازی کــردن با یک طوطی 
روی خروجی خبرگزاری بی بی سی قرار گرفته و در 
کنار آن با فونت کوچک نوشته شده: »افزایش جان 
باختگان کرونا در بریتانیا به بیش از 32 هزار نفر«.

این یعنی اگرچه کرونا در انگلســتان جان 32 هزار 
نفر را گرفته، اما اوضاع در این کشــور حسابی گل 

و بلبل است!
عالوه بر این اگر کمی بیشتر به اخبار کرونایی چند 
هفته اخیر کشــورمان که توسط بی بی سی منتشر 
شــده، دقت کنید، متوجه خواهید شــد که تقریباً 
بــرای تمام اخبار از تصاویر مذهبی مثل تصویر یک 
طلبــه با ماســک یا حضور افراد با ماســک در یک 

محیط مذهبی استفاده شده است. 

مقبره دسته جمعی#
در ماجرای گورهای دسته جمعی هم اگر خاطرتان 
باشد، بی بی ســی حســابی برای غرب سنگ تمام 

گذاشت. 

مدتی پیش از آنکه خبــر دفن کردن جان باختگان 
آمریکایی در گورهای دســته جمعی منتشر شود، 
شــایعه هایی درباره دفن جان باختــگان ایرانی در 
این گورها در رســانه ها منتشر شــده بود. هرچند 
این شــایعه ها هیچ وقت تأیید نشد، اما بی بی سی با 
تیترهایی مثل »گورهای دســته جمعی در ایران« 

حسابی روی این اخبار مانور داد. 
چنــدی پس از ایــن اما اخبار دفــن جان باختگان 
آمریکایــی در گورهــای دســته جمعی توســط 

رسانه های معتبر این کشور تأیید شد. 
بی بی ســی هم برای انتشار این خبر از واژه »مقبره 
دســته جمعی« استفاده کرد که حسابی سوژه طنز 

فضای مجازی شد. 
یکــی از کاربران در آن زمان نوشــته بود: » از نظر 
بی بی ســی اگه ایران باشــه، گور دست جمعیه که 
نعش ها رو روی هم مي ریزن و رژیم نتونسته اوضاع 

رو مدیریت کنه. 
اگه ارباب جان )غرب( باشه اسمش می شه: »مقبره« 
دسته جمعی برای کسانی که در اثر کرونا مرده اند! 

و حکومت لطف کرده براشون قبر درست کرده«.

کرونای مسئوالن#
از نظر بی بی ســی، کرونــای ایرانی که مســئوالن 
کشورمان را مبتال می کند، نشانه ضعف و ناکارآمدی 
سیستم بهداشــت و درمان ایران است، اما کرونای 
انگلیســی که بوریس جانسون و ولیعهد انگلیس را 
مبتال می کند، نمونه بارزی از برابری و دموکراســی 

غربی است!
بی بی ســی فارسی در اوایل شــیوع کرونا روی این 
موضوع که چرا آمار کرونا در میان مسئوالن ایرانی 

باالست، مانور خبری می داد. 
بــرای مثال بخشــی از یــک گزارش بی بی ســی 
دراین بــاره را بخوانید: »مثال زنــده برای این ادعا 
مبتال شدن معاون وزیر بهداشت جمهوری اسالمی 
به ویروس کروناست، شخصی که خود پزشک است 
 و در نــوک پیــکان مقابله با انتشــار ویروس کرونا 

قرار دارد. 
این اتفاق طنز تلخی است که عمق فاجعه مدیریت 
کالن در جمهوری اسالمی را هویدا می کند. فردی 
که خود پزشــک اســت و در جایگاهی قرار گرفته 
که باید کشــوری را از ابتال نجات دهد نمی تواند از 

خودش مراقبت کند«.
اما نوبت به بیماری بوریس جانســون، نخست وزیر 
انگلیس که رســید، دیگر خبری از تصاویر منفی و 
ناتوانی انگلیــس در مهار کرونا نبود. درباره بیماری 
ولیعهد انگلیس هم این موضوع تکرار شد. بی بی سی 
از این ماجرا اســتفاده کرد تا با انتشــار اخباری از 
ابتال و بهبود مسئوالن انگلستان به کرونا، امید را به 

جامعه  انگلیس برگرداند.

آمار رسمی و غیررسمی#
دعوا بر سر آمار کرونا هم یکی از داغ ترین سوژه های 
رسانه ها در سرتاسر دنیاســت. بسیاری از رسانه ها 
و فعــاالن مجازی معتقدند در کشــورهای مختلف 
دولت هایشان آمار واقعی مبتالیان به کرونا را مخفی 

می کنند. 
به عنوان مثال بسیاری از رسانه های مطرح انگلیس 
معتقدند آمارهای ارائه شــده توســط مســئوالن 
انگلیسی با واقعیت مطابقت ندارد. روزنامه فایننشال 
تایمز با اســتفاده از گزارش مرکز ملی آمار انگلیس 
نوشت شــمار واقعی جان باختگان مبتال به ویروس 
کرونا، احتماالً دو برابر آماری اســت که دولت این 

کشور اعالم می کند.
همچنین روزنامه انگلیســی دیلی میل در گزارشی 
نوشــت که آمار تلفات ویروس کرونــا در انگلیس 
باالتر از ارقام رســمی اســت که مقام های بهداشت 

این کشور اعالم می کنند.
بی بی ســی اما از آن طرف بدون توجه به حواشــی 
آمار اعالم شــده توسط مســئوالن انگلیس، دست 
گذاشــته روی آمار اعالم شــده توســط مسئوالن 
کشــورمان و تقریباً در تمام خبرهایش، برای اشاره 
به آمار مبتالیان به کرونا در کشورمان از واژه »آمار 
رسمی« استفاده می کند و پس از آن تأکید می کند 

که آمار رسمی با آمار واقعی تفاوت دارد!
بی بی ســی این روزهــا به قــدری در جهت گیری 
سیاسی تابلو عمل کرده که بخش زیادی از فعاالن 
ضدانقالب خارج نشــین هم صدایشــان درآمده و 
حتــی کمپین تحریم این رســانه را کلید زده اند. با 
وجود این اما کارشناسان رســانه می گویند اگرچه 
سیاه نمایی، یأس آفرینی و تضعیف باورهای مذهبی 
توســط بی بی ســی تمامی ندارد، امــا گزارش های 
جنجالی این رســانه  در بحبوحه شــیوع کرونا در 
جهان، موج جدیدی از انتقادها را علیه بی بی ســی 
کلید زده که می تواند آینده  حرفه ای این رســانه  را 
 در جهان پســا کرونایی تا حد زیــادی تحت تأثیر 

قرار دهد.

ببر می غّرد
رقیه توسلی: بی رودربایستی، من درونم 
یک ببر دارم. مثل همه آدم ها که شــیر و 
پلنگ و گرگ و اژدهای خودشان را دارند.

جناب درنده ای که انصافاً دندان روی جگر 
گذاشــتن را خوب بلد است و با هر تق و 
توقی از محل اختفایش نمی زند بیرون. اما 
امان از وقت هایی که مکرر گذرم بیفتد به 

جماعت بی ِخرد و سفیه.
ُخب این جور وقت ها با عرض پوزش خودش را نشــان می دهد و عرض اندام 

می کند. مرغ عشق نیست که ببر است دیگر...!
القصــه.. عصری، رفته بودم کمی پیاده روی. پای کلســترول و بی خوابی 
اگر وســط نبود عمراً هوس این 40 دقیقه اردیبهشت گردی می افتاد به 
کله ام. آخــر توی قرنطینه مدام خوش خیالــی آدم را برمی دارد که همه 
دارند مراعات می کنند و اهل درد و درک اند. اما امان از روزی که پرده ها 
برود کنار و همشــهریان بی ماسک و دستکش و فاصله اجتماعی جلویت 

رژه بروند. 
امان از آن روز که ببِر درونت بیفتد به ولول. طوری که بخواهم ببر را آرام 
بکنم، می زنم کوچه علی چپ و بی هدف می چپم توی اولین سوپرمارکت. 
آنجا با دخترکانی هم خرید می شــوم که بستنی برمی دارند از یخچال و 
در آِن واحد شــروع به خوردنش می کنند. چشمم بی اختیار پی مادرشان 
می چرخد اما دریغ از ذره ای دلواپســی توی نگاه آن بزرگ تر. می خواهم 

دور شوم که جناب ببر غرش بلندی سر می دهد.
آشــفته برمی گردم توی خیابان. نرســیده به چهارراه، ســه نفر، درخت 
نارنجــی را دوره کرده اند. َمرد دارد درخت را تکان تکان می دهد و زن ها 
شکوفه ریخته روی زمین را جمع می کنند. باورم نمی شود توی شهر من 
هنوز کســانی باشند که ندانند کفش ها منبع کووید19 اند و خیابان محل 

گذر کفش ها. 
در حال گریزم که می شــنوم باز ببر بیچاره ام  می غرد. جلوتر که می بینم 
یک ســاعتی مانده به افطار با خودم می گویم: ناِن گرم، برکت سفره است 
و راه کج می کنم ســمت نانوایی. اما ۵ متری اش منصرف می شوم وقتی 
چشــمم روشن می شود به جمال زنان و مردانی که چفت هم ایستاده اند. 
ترجیح می دهم دور همان نان فریزری بگردم. اما ببرخان قاطی تر از چند 

دفعه قبل نعره می کشد؛ پی در پی و خشمگین!
پشیمان از شکستن قرنطینه می رسم جلو آپارتمان. اما انگار همه اتفاقات دست 
به دســت هم می دهند که پایان باز نداشته باشد پیاده روی ام. اول تماشاچی 
ایلی می شوم که به میهمانی همسایه روبه رو آمده اند و بعد با پسرکان کنکوری 

رودررو می شوم که از طبقه سوم سرازیر شده اند.
لحظه آخر چشم هایم را کامل می بندم چون خوِن ببرم به جوش آمده است.

آخرنوشت: ببر، ببر است... کرونا هم که کروناست... تمام سردرگمی من این 
است ما چقدر آدمیزادیم؟
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ورزشورزش
حاشیه های فوتبال ایران در تعطیالت کرونایی تمامی ندارد

 اعترافات جنجالی 
مردان سیاه پوش!

سردرگمی فدراسیون والیبال در انتخاب سرمربی تیم ملی

 والسکو 
منجی والیبال ایران نیست!

 گفت وگو با روح اهلل رشیدی به انگیزه انتشار »آپاراتچی« 

به دنبال روایت مردمی از تاریخ انقالب اسالمی

چند خط سپاس 

گاهی خواندن یک خبر می تواند حالمان را خوب کند. به خصوص وقتی بین 
خبرهای بد اتفاق می افتد. مثالً وقتی وسط اخبار بد کرونا و90 میلیون تومانی 
شدن پراید نفس می کشیم، خبر کشته نشدن گاندوی 2 متر و ۵0 سانتیمتری 
می تواند حالمان را خوب کند. آن هم وقتی هنوز خبر کشته شدن بچه خرس 
به دســت آدم های نامهربان یا تصاویر کشتن فجیع گربه، سگ و... را فراموش 

نکرده ایم.
یکی دو روز پیش بود که تمساح پوزه کوتاهی با طول 2 متر و ۵0 سانتیمتر 
وارد یکی از خانه های روستای سیدآباد چابهار می شود. حتماً منظره وحشتناکی 
بوده است و حتماً می توانست اتفاق بدی برای مثالً بچه صاحب خانه بیفتد و 
بعد هم برای تمساح، اما به خیر گذشت. نکته حال خوش کن در این بین همان 
نجات دادن تمساح بود. همین که مردم با بیل و چوب به جان تمساح راه گم 

کرده نیفتادند و او را از پا در نیاوردند.
یادمان باشد در سال های اخیر گاندوها سبب تلف شدن گوسفند و یا مرغ مردم 
شده اند و بدتر از این، گاندوها موجب کشته شدن بچه ها هم شده اند اما با این 
همه مردم سیستان و بلوچستان یاد گرفته اند با گاندوها زندگی مسالمت آمیزی 

داشته باشند و حتی از آن ها حفاظت هم بکنند.
البته نباید توقع داشت همه آدم هایی که در روستاهای سیستان و بلوچستان و 
نزدیک به اقلیم زیست گاندوها زندگی می کنند این همه دلسوز گاندوها باشند، 
اما در کل حاال مردم می دانند گاندوها هم باید باشــند و زندگی کنند و حتی 
آدم هایی پیدا شده اند که زندگی گاندوها برای آن ها مسئله ای مهم شده است.

یکی از این آدم ها، »ملک دینار شــجره« است. مردی مهربان که در روستای 
»باهو کالت« در همســایگی رودخانه سرباز زندگی می کند و چقدر این مرد 
مهربان تمســاح های پوزه کوتاه را دوســت دارد و برای نجات آن ها کار کرده 
اســت. آن هم دســت تنها و این را در مصاحبه مفصلی که با او یکی دو سال 
پیش داشــتم دانستم. وجود »شــجره« حاال با گاندوها پیوند خورده است و 
گاندوها موجب شده اند باهوکالت روستای گردشگری با موضوع دیدن تمساح 

پوزه کوتاه شود.
این چند خط می تواند سپاســی باشد از آن خانواده ای که تمساح را در حیاط 
خانه خودشــان دیدند اما به او آســیب نزدند، از مردم روستای سیدآباد که با 
محیط زیست تماس گرفتند تا تمساح نجات پیدا کند و از همه آن هایی که در 
این مورد فرهنگ سازی کردند که تمساح هم بخشی از حیات است و نباید آن 

را از صفحه روزگار خط زد.

محمد  بلبلی: 

 وقت دارم 
و خودم را اثبات می کنم

یم
سن

:  ت
رح

ط

روزمره نگاری

حکایت امروز

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

برش

یک  در  خوشحال  پیرمردی  تصویر 
با  بازی کردن  و در حال  فضای سبز 
خبرگزاری  خروجی  روی  طوطی  یک 
بی بی سی قرار گرفته و در کنار آن با 
فونت کوچک نوشته شده: »افزایش 
جان باختگان کرونا در بریتانیا به بیش 

از 32 هزار نفر«.
این یعنی اگرچه کرونا در انگلستان 
جان 32 هزار نفر را گرفته، اما اوضاع 
در این کشور حسابی گل و بلبل است

جهت گیری سیاسی »بی بی سی« در انتشار اخبار کرونا، صدای مخاطبانش را هم درآورد 

آره ...  تو خیلی خوبی!
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سینا حسینی: در روزهایی که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا تمام فعالیت های ورزشی به حالت تعطیل درآمده 
اســت، برنامه تلویزیونی با قحطی ســوژه رو به رو شده 
انــد. از این رو با دعــوت از میهمانان قدیمی به نوعی با 
آن ها خاطره بازی می کنند که در میان این اتفاق برخی 
حاشیه های بزرگ هم کشف می شود که با واکنش تند 

هواداران فوتبال در شبکه های اجتماعی همراه می شود.
یکی از ایــن اتفاقات مصاحبه های چنــد داور در چند 
برنامــه تلویزیونی بود که همزمان با پخش این برنامه ها 
موج شــدیدی از اعتراض ها با اشتباه های هدفدار داوری 
در جامعــه به راه افتاد که در نــوع خود عجیب و بحث 
برانگیز بود، اظهارات جالل مرادی، علی خســروی، رضا 
کرمانشاهیان، محمدرضا اکبریان در برنامه های تلویزیونی 
کار را به جایی کشــاند که حتی مربیان لیگ برتری هم 
وارد این جدال شدند تا یک جنجال بزرگ دیگر در دوران 

تعطیالت کرونایی راه بیفتد.

 از اخراج مجیدی و دایی #
تا برگزاری بازی جنجالی

جرقه اول این اتفاقات را جالل مرادی و علی خســروی 
زدند،جــالل مرادی با بیان بخشــی از خاطرات خود در 
ارتباط با اخراج جنجالی علــی دایی، فرهاد مجیدی به 
بیان دالیل این دو اخراج در دوره زمانی خود اشاره کرد، 
همچنین درباره پیشنهاد رشوه از سوی برخی جریان ها 

برای تعیین نتیجه بازی های مهم حرف زد.
علی خســروی هم درباره قضاوت هــای جنجالی خود 
گفت. اما بیان یکی از خاطرات جنجالی اش ســبب شد 
واکنش های زیادی ایجاد شــود، خســروی درباره بازی 
استقالل تهران و اســتقالل رشت گفت: به دلیل بارش 
شــدید باران فدراسیون دو بار زمان بازی را تغییر داد اما 
برای سومین بار به او اعالم کردند باید به هر قیمتی این 

بازی برگزار شود، حتی اگر فیل از آسمان ببارد! 
علی خســروی در ادامه گفت: بارش باران به قدری زیاد 
بود که مرحوم ناصر حجازی به عنوان سرمربی استقالل 
رشــت از وی خواست بازی را لغو کند اما به دلیل تأکید 
فدراسیون این کار را نکردم در صورتی که بازی در شرایط 
نامطلبی بود، با این حال یک پنالتی برای استقالل رشت 
گرفتــم که گل شــد و در نیمه دوم یــک پنالتی برای 
استقالل تهران گرفتم که گل نشد و استقالل رشت بازی 
را برد، پس از آن مسئوالن فدراسیون به من گفتند به جز 

تو هیچ کسی نمی توانست این بازی را برگزار کند!

همزمان با این خاطره گویی کاربران شبکه های اجتماعی 
واکنش های تندی نسبت به علی خسروی داشتند اما اصل 
جنجال وقتی بود که شامگاه چهارشنبه رضا کرمانشاهیان 
و محمدرضا اکبریان در یــک برنامه تلویزیونی دیگر از 
اشتباه های خود در دیدار فوالد – پرسپولیس و در دیدار 
استقالل - صنعت نفت آبادان در تلویزیون سخن گفتند!

پنالتی اشتباه و درگیری در بیمارستان ارتش!#
رضا کرمانشاهیان در ارتباط با بازی فوالد – پرسپولیس 
که یک پنالتی اشــتباه به ســود تیم فــوالد گرفته بود 
گفت: شــرایط به شکلی رقم خورد که من تا یک هفته 
نمی توانســتم از خانه بیرون بیایم، همزمان با آن اتفاق 
مادرم در بیمارستان ارتش بستری بود که در همان اتاقی 
که مادرم بستری بود یک خانم دیگر هم بستری بود که 
همراهانش در زمان بازی به مادر من توهین می کنند که 
این اتفاق سبب درگیری شدید بین برادران من و پسران 

آن خانم می شود.
همان طور که انتظار می رفت با بیان این خاطره از سوی 
داور دیدار فوالد – پرســپولیس هواداران پرسپولیس به 
شدت به این اتفاق اعتراض کردند و به اشکال مختلف به 

این موضوع واکنش نشان دادند تا دوباره بحث بر سر آن 
پنالتی مشکوک داغ شود.

اعتراف جنجالی اکبریان!#
اما محمدرضا اکبریان نیز در این برنامه تلویزیونی خطاب 
بــه مجری برنامه گفت: هر داوری اعترافاتی دارد که من 
هم در همین زمینه بایــد اعتراف کنم در لیگ هفدهم 
در بازی صنعت نفت – اســتقالل کمک داور به اشتباه 
پرچم زد و گل سالم اســتقالل را مردود اعالم کرد، من 
به عنوان داور می توانستم اشتباهش رو تصحیح کنم اما 
اعتراض های زیاد فرهاد مجیدی سبب شده تا در تصحیح 

اشتباهش دچار فراموشی شوم!
هرچند مجری برنامه تلویزیونی این ماجرا را نشان دهنده 
شجاعت اکبریان دانست و تأکید کرد او شهامت به خرج 
داد تــا این اعتــراف را انجام دهد اما واکنــش هواداران 
استقالل و کاربران شــبکه های اجتماعی به این ترتیب 

نبود.
حجم انبوه انتقادها نسبت به تصمیم اشتباه اکبریان به 
قدری زیاد بود که حتی فرهاد مجیدی هم به این موضوع 
واکنش نشان داد و با اشاره به اظهارات اکبریان این اشتباه 

را در ادامه اشتباهات مهندسی لیگ برتر دانست، هواداران 
باشگاه استقالل نیز به این مسئله واکنش های تندی نشان 

دادند تا یک جنجال جدید پایه ریزی شود!
از طرفی دیگر باشگاه های لیگ برتری دیگر نیز وارد این 
قائله جنجالی شدند و تأکید کردند اشتباهات داوری ضرر 
و زیان هــای فراوانی را به آن ها وارد کرده اســت و از این 

قبیل اشتباهات در فوتبال ایران کم نیست!

داوران ممنوع المصاحبه شدند#
همزمان با پخش اعترافات تلویزیونی داوران لیگ برتری، 
و افزایش تنش ها در شبکه های اجتماعی، کمیته داوران 
فدراسیون فوتبال به اکبریان و خورشیدی و کرمانشاهیان 
به خاطر مصاحبه های جنجالی تذکر داد و از آن ها خواست 
به هیچ وجه با رسانه ها و برنامه تلویزیونی مصاحبه نکنند.

همچنین کمیته داوران به عوامل زیرمجموعه این کمیته 
از جمله داوران تذکــر داد از هر گونه مصاحبه در مورد 
بازی ها، افراد و ... خــودداری کنند و هرگونه صحبت با 
رسانه ها و فعاالن مجازی نیازمند هماهنگی با این کمیته 

است.

رونمایی از فاجعه اشتباهات داوری!#
شاید امروز متولیان فوتبال ایران اعترافات کرمانشاهیان 
و اکبریــان را نماد شــجاعت تلقی کننــد و با تعریف و 
تمجیدهای پوشالی تصمیمات غلط آن ها را ماست مالی 
کنند اما این رونمایی از یک فاجعه و افتضاح در سیستم 
معیوب و فشل داوری در ایران است! ممکن است برخی 
مدعی شوند اشتباه داوری جزئی از فوتبال است اما از این 
قبیل اشتباهات در فوتبال ایران کم نیست،اشتباهاتی که 
اگر به درستی آنالیز شود مشخص می شود عمق فاجعه 
چقدر است. اعتراف دیر هنگام کرمانشاهیان و اکبریان به 
ســهل انگاری و یقین به اشتباه در این برهه، چه سودی 
برای اســتقالل و پرســپولیس و هوادارانشان دارد؟مگر 
با اعتراف آن ها امتیازهای از دســت رفته یک باشــگاه 

برمی گردد؟ 
این اعترافات تنها از یک فاجعه بزرگ رونمایی می کند 
کــه فوتبال ایــران و داوری آن در چه وضعیت بغرنج و 
نابسامانی به سر می برد! حقیقت بزرگ این است که در 
کمیته داوران و ساختار مدیریتی وجود ندارد و گرنه یک 
داور به این ســادگی نمی توانست با سرنوشت یک تیم 
بازی کند و مدتی بعد با آرامش خاطر بگویید اشــتباه 

کردم!

حاشیه های فوتبال ایران در تعطیالت کرونایی تمامی ندارد

اعترافات جنجالی مردان سیاه پوش!

 مجیدی در میان چهار شماره هفت برتر 
ادوار لیگ قهرمانان آسیا

ورزش: از نگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا، فرهاد مجیدی یکی از چهار بازیکن لیگ 
قهرمانان آسیاســت که تاکنون پیراهنی با این شماره را به تن کرده است. صفحه 
رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( با انتشار تصویری از چهار شماره هفت برتر 
لیگ قهرمانان آســیا، از مخاطبان خود خواست بهترین بازیکنی را که آن ها با این 
شماره پیراهن دیده اند، انتخاب کنند. فرهاد مجیدی مهاجم پیشین و سرمربی فعلی 

استقالل، یکی از این گزینه هاست که کاربران می توانند به آن رأی دهند.

کاوه رضایی در راه بازگشت به بروخه 
ورزش: مطابق اعالم یکی از رسانه های بلژیک، کاوه رضایی برای فصل بعد به تیم 

کلوب بروخه بازمی گردد. 
ســایت فوتبال بلژیک در فهرســت نقــل و انتقاالت بازیکنان شــاغل در»ژوپیلر  
لیگ«)لیگ بلژیک( نام کاوه رضایی را ثبت کرد. این رسانه نوشت: رضایی که عضو 
»کلوب بروخه« اســت به صورت قرضی به شارلروا در فصل جاری پیوست، اما به 
خاطر قراردادی که با باشــگاه اصلی خود دارد، برای فصل آینده به تیم اصلی خود 

باز می گردد.

کمک یک میلیون دالری فدرر به کودکان آفریقایی
ورزش: مؤسســه خیریه راجرر فدرر، اسطوره سوئیس تنیس اعالم کرد که او مواد 
غذایی به ارزش یک میلیون دالر برای ۶۴ هزار کودک و خانواده های آن ها اختصاص 
داده اســت. فدرر که مادرش اصلیتی آفریقای جنوبی دارد در پستی نوشت: اکنون 
باید بیش از هر زمان دیگری برای کمک به خانواده های نیازمند متحد شــویم. به 
نوشــته اسپورت ۲۴، این برای نخستین بار نیست که فدرر چنین اقدام های انسان 
دوستانه ای را انجام می دهد. مؤسسه خیریه او بارها به کودکان در آفریقای جنوبی 

کمک کرده است.

قول مساعد مسئوالن پرسپولیس به بشار رسن
ورزش: هافبک عراقی پرسپولیس با قول مساعد مدیران تیم برای پرداخت مطالباتش 
و تمدید قرارداد مواجه شد. او طی مدت اخیر با اشاره به این موضوع و اینکه نتوانسته 
همانند دیگر بازیکنان دریافتی داشــته باشد، گالیه های زیادی به مدیران داشت و 
حتی تهدید به جدایی در پایان فصل کرد. با این حال مدیران پرسپولیس که به تازگی 
مذاکرات جدیدی برای اسپانسرینگ باشگاه داشته اند، در آخرین جلسه با مدیربرنامه 
این هافبک به او این وعده را داده اند که تمدید قرارداد و البته پرداخت مطالبات این 

بازیکن در اولویت آن ها قرار دارد و باید منتظر این موضوع ماند.

حمیدرضا عرب: محمد بلبلی در استقالل هنوز ندرخشیده 
اســت. او وقتی بعد از آن بازی های درخشان در سپیدرود 
به استقالل ملحق شــد خیلی ها را برای ظهور یک نیمار 
شــبه ایرانی منتظر گذاشته بود اما محرومیت و پیامدش 
مصدومیت بلبلی را از دایره بازیکنان این فصل استقالل تا 
حدی دور کرده است. با این حال پسر جوان و خوش آتیه 
فوتبال ایران اما عمیقاً به آینده اش در فوتبال امیدوار است.

به خاطــر ویروس کرونا وضعیــت تیم ها در س
بالتکلیفی قرار گرفته است. قطعاًاستقالل هم از 
این بالتکلیفی لطمه دیده است. چه صحبتی در 

این باره داری؟
همین طور اســت. ما هم در بالتکلیفی به سر می بریم. 
فعالً که به خاطر ویروس کرونا هیچ چیز قابل پیش بینی 
نیست، اما امیدوارم هرچه زودتر بیماری کرونا ریشه کن 
شــود تا بتوانیم در لیگ حضور پیدا کنیم، ضمن اینکه 
مردم عزیز کشورم هم بتوانند به ثبات رسیده و این قدر 
دلواپس بیماری کرونا نباشند. این روزها شرایط سختی 
را پشت سر می گذاریم. آقای مجیدی هم خودش هنوز 
نمی داند چه زمــان مجوز حضــور در تمرین ها صادر 
می شــود. همه ما به نوعی در اتاق انتظار نشسته ایم تا 
ببینیم مســئوالن چه تصمیمی برای تیم ها می گیرند. 

امیدوارم هرچه زودتر این شرایط بهتر شود.

با این حال به نظر می رســد برای بازگشــت س
برنامه های شــخصی زیادی داری و می خواهی 
خودت را اثبــات کنی. تو هنوز در اســتقالل 

ندرخشیدی.
روزی که به استقالل آمدم هرگز فکر نمی کردم آن اتفاقات 
رخ دهد. متأسفانه من در شرایط بدی به استقالل اضافه 
شدم و از این بابت از خودم راضی نیستم، اما می خواهم 

در استقالل خودم را نشان دهم و می خواهم حقم را در 
این تیم بگیرم. من انگیزه های زیادی برای رسیدن به آن 

چیزی که در ذهنم هست دارم.

چه چیزی؟س
رسیدن به ترکیب اصلی.

اما تو رقیبانی مثل قائــدی، دیاباته، مطهری س
وخیلی های دیگر داری.

فکر کردن به این رقبا همیشــه ســبب رشد من شده 
اســت. باور کنید من رابطه خوبی با بچه های تیم دارم. 
با تک، تک آن ها و همیشــه سعی کردم از آن ها چیزی 
یاد بگیرم. همین بازیکنانی که اسمشان را بردید هریک 
معلم های من بــوده اند و به من آموخته اند. من تالش 
می کنم پیشرفت کنم و برای رسیدن به این مهم حتی 
به پای رقبای خودم هم فکر می کنم و دوســت دارم از 
کیفیــت فوتبال آن ها یاد بگیریم. بــرای من آن ها این 

طوری هستند. رقبایی که به من می آموزند.

با این نیت قطعاً موفق خواهی شــد اما تصور س
می کنی تاب رقابت با اسم های بزرگ را در استقالل 

داشته باشی؟
وقتی من از خودم راضی نیســتم این بدان معناســت که 
برای رسیدن به ایده آل هایم تالش می کنم. من هنوز این 
محمد بلبلی که شما می بینید را دوست ندارم. می خواهم در 
استقالل بدرخشم و فکر می کنم وقت و زمان کافی برای من 
وجود دارد تا خودم را اثبات کنم. من سن و سالی ندارم و از 
طرفی با عشق و عالقه به استقالل ملحق شدم و هدف های 
بزرگی دارم. به زودی من را در ترکیب اســتقالل خواهید 
دید. به زودی خواهید دید که فوتبال من باعث خوشحالی 

هواداران خواهد شد. آن روز نزدیک است.

ورزش: در حالی که فدراسیون والیبال جلسات هم اندیشی 
با کارشناسان برای انتخاب سرمربی تیم ملی برگزار می کند 
مذاکره این فدراسیون با خولیو والسکو افشا شد. محمدرضا 
داورزنی برای نخســتین بار خودش مذاکره با خولیو والسکو 
را تأییــد کرد و گفت که مذاکراتــی در این خصوص صورت 
گرفته است. با توجه به محبوبیت این مربی در ایران می شد 

پیش بینی کرد که فدراسیون والیبال سراغ این مربی برود.

چرا مذاکره با والسکو اشتباه بود؟#
پس از انتشــار خبر مذاکره فدراسیون والیبال با والسکو در 
میزان، رســانه های ایتالیایی هم پیگیر این موضوع شدند و 
والســکو در گفت و گو با این رسانه ها مذاکره اش با فدراسیون 
والیبال ایران را تأیید کرد، اما اعالم کرد پیشنهاد سرمربیگری 
تیم ملی والیبال را نپذیرفته است. مذاکره فدراسیون والیبال با 
والسکو، آن هم در شرایطی که از خداحافطی این مربی نامدار 
از دنیای مربیگری اطالع داشــته جالب توجه است. از طرف 
دیگر کامالً مشخص بود که والسکو این پیشنهاد را نپذیرد، 
چرا که از یک طرف او  حضور در چهار المپیک را تجربه کرده 
و حضور دوباره در این رویداد برای او جذابیت آنچنانی ندارد. 
ضمن اینکه والسکو در دوره ای سرمربی تیم ملی والیبال ایران 
بود که این تیم در ابتدای مســیر موفقیت قرار داشــت و در 
دوره ای هم ایران را ترک کرد که کسب موفقیت های بیشتر 
بسیار سخت شده بود. در شرایط فعلی هم که دوران طالیی 
تیم ملی والیبال ایران به پایان رسیده پذیرفتن سرمربیگری 
تیم ملی توسط والســکو یک ریسک بسیار بزرگ برای این 
مربی محســوب می شود و قطعاً والسکو دوست ندارد میزان 

محبوبیت او در ایران کم شود.

والسکو دیگر انرژی ندارد#
اما بحث اصلی اینجاست که چرا فدراسیون والیبال به دنبال 

استفاده دوباره از این مربی است؟ دالیل مختلفی وجود دارد 
که ثابت می کند این تصمیم فدراسیون والیبال نادرست است. 
اول اینکه والسکو مربی مسنی است و انرژی سابق را ندارد و 
برای کار کردن در تیم ملی والیبــال ایران باید دارای انرژی 
زیادی بود، در غیر این صورت نمی توان انتظار اتفاقات مثبتی 
در تیم ملی بود. از طرف دیگر والسکو در طول دوران مربیگری 
خود به افتخارات زیادی رســیده و با تیم ملی والیبال ایران 
هم عملکرد موفق آمیزی داشــته است و قطعاً سرمربیگری 
دوباره تیم ملی والیبال ایران چالش جذابی برای او محسوب 
نمی شــود. این مربی که در حــال حاضر مدیر تیم های پایه 
والیبال ایتالیاست با فدراسیون والیبال این کشور قرارداد دارد 
و اگر قرار بر این باشــد که سرمربی تیم ملی ایران شود باید 

قرارداد خود را با فدراسیون والیبال ایتالیا فسخ می کرد.

گزینه مطلوب کیست؟#
 با این اوصاف کامالً مشــخص اســت که جــذب این مربی 
می توانست یک اشتباه بزرگ از سوی داورزنی باشد که البته 
خوشبختانه با پاسخ منفی والسکو، پرونده سرمربیگری دوباره 
این مربی در ایران بسته شد. مسلم است که تیم ملی والیبال 
ایران نیازمند مربی اســت که سابقه سرمربیگری در میادین 
مهم بین المللی را داشــته باشد. در حال حاضر برخی اسامی 
داخلی و خارجی که از آن ها به عنوان گزینه های هدایت تیم 
ملی والیبال ایران نام برده می شود فاقد این شرط مهم هستند 
و مشخص نیست چگونه جزو گزینه های مورد نظر فدراسیون 
والیبال شده اند. فدراسیون والیبال برای انتخاب سرمربی تیم 
ملی کار نسبتاً آسانی دارد، چرا که تعداد گزینه هایی که دارای 
چنین شاخصه مهمی هستند بسیار کم است و در نهایت اینکه 
داورزنی باید به دور از جو ســازی ها انتخابی انجام دهد که به 
سود والیبال ایران باشد، نه اینکه تحت تأثیر برخی جو سازی ها 

تصمیم گیری کند.

محمد  بلبلی: 

وقتدارموخودمرااثباتمیکنم
سردرگمی فدراسیون والیبال در انتخاب سرمربی تیم ملی

والسکو،منجیوالیبالایراننیست!

روی خط پرسپولیس

هشدار پرسپولیس به هوادارانش
ورزش: باشــگاه فرهنگی ورزشی پرســپولیس با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد: شماره  حساب هایی که به نام حمایت 
از پرسپولیس مطرح می شوند به هیچ وجه ارتباطی با این 
باشگاه ندارند. باشگاه پرسپولیس  تأکید می کند: هواداران 
عزیز پرسپولیس اخبار و اطالعیه های رسمی باشگاه را از 
طریق مراجع و مبادی رسمی اطالع رسانی آن دنبال کنند. 
درهمین راستا، هرگونه فعالیت های رسمی در زمینه های 
تجاری و اقتصادی باشگاه که به توجه و مشارکت هواداران 
نیاز داشــته باشد نیز صرفاً از این طریق به ویژه در سایت 

رسمی باشگاه اطالع رسانی می شود.

پرسپولیس - برانکو به وقت اضافه کشید
ورزش: پرســپولیس در حالی مدعی است که پرونده 
برانکو نگرانی علیه این باشــگاه شــکل نخواهد داد که 
راهکار آن ها خریدن وقت در این زمینه اســت. باشگاه 
پرســپولیس که این روزها درگیر مسائل مالی است، با 
علم به این موضوع پس از صدور رأی اولیه، در خصوص 
پرونده برانکو از فیفا درخواست گراند پرونده و در ادامه 

اعتراض به آن را داشته است. 
موضوعــی که تنها ۲۰ هزار فرانک ســوئیس به عهده 
این باشــگاه خواهد گذاشــت که آن از مطالباتش در 
فیفا پرداخت خواهد شــد اما حداقل باعث می شــود 
روند پاســخ و ابالغ مجدد را ســه هفته دیگر به تأخیر 
بیندازد. ســرخ ها اکنون با توسل به این حربه به دنبال 
این هستند تا در فرصت شکل گرفته به دنبال توافق با 
اسپانسر و تأمین منابع مالی مورد نیاز باشند و در ادامه 

اقدام به رفع این پرونده کنند.

ورزش: باشــگاه پرســپولیس امروز قرارداد جدید خود 
با کارگزار مالی را در حالی امضا می کند که این شــرکت 
ضمانت داده تا با توجه به شرایط جدید وضعیت مالی این 
باشگاه را سروسامان دهد. به نقل از فارس، بعد از توافقات 
و امضای پیش قرارداد در چهارشــنبه شب بین مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس با مدیران رده باالی کارگزار مالی یعنی 
شرکت آتیه داده پرداز، امروز این قرارداد به طور رسمی با 
حضور مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش امضا می شود. در 
قرارداد گذشته ای که بین باشگاه و این شرکت بسته شده 
بود کف قــرارداد و تضمین برای پرداخت مطالبات لحاظ 
نشــده بود که این مهم ترین ایرادی است که به آن گرفته 

شده و محل اختالف بین باشگاه و این کارگزار شد. 
بعد از کش و قوس هایی که بابت فسخ قرارداد ایجاد شد، 
مسئوالن پرسپولیس با چند شرکت برای جذب اسپانسر 
وارد مذاکره شــدند که در نهایت مهم ترین آن ها همین 
شرکت آتیه داده پرداز و ریحان فیلم بودند. مهرداد هاشمی 
یکی از اعضای هیئت مدیره به دنبال جلب رضایت سایر 
اعضا و وزارت ورزش بود تا شرکت ریحان فیلم جایگزین 
کارگزار قبلی شــود و تاحدودی هم موفق شده بود تا نظر 
همه را جلب کند، اما به یکباره بعد از جلســه مدیرعامل 
شرکت  آتیه داده پرداز با وزیر ورزش و سپس برگزاری یک 
نشســت خصوصی بین او و مهدی رسول پناه سرپرست 
باشگاه سرخپوشان، ورق برگشت و همین آغاز دوباره ای 
برای ایجاد اختالف بین اعضای هیئت مدیره پرسپولیس 

شد.
با وجود اصرارهای مهرداد هاشــمی بــرای قبول قرارداد 
شــرکت ریحان فیلــم و تأکید به اینکه این شــرکت به 

نسبت کارگزار قبلی ۲۰ میلیارد تومان بیشتر حاضر است 
برای باشگاه هزینه کند، اما در نهایت چهارشنبه شب در 
غیاب مهرداد هاشمی باشگاه پرسپولیس با مسئوالن آتیه 
داده پرداز به توافق جدید رسیدند و پیش قرارداد را نیز امضا 
کردند و قرار بر این شد امضای رسمی قرارداد با حضور وزیر 

ورزش انجام شود.
طبق اخبار رسیده در توافق جدید باشگاه پرسپولیس میزان 
کــف درآمد و ضمانت گرفتن از این کارگــزار مالی را در 
دستور کار قرار داده است. این شرکت با توجه به اینکه در 
بورس حضور دارد به این باشگاه ضمانت بابت پرداخت مبلغ 
توافق شده تا آخر خرداد را داده است، این درحالی است که 
ظاهراً شرکت ریحان فیلم برای پرداخت پول بابت ضمانت 

آن قصد داشته چک بدهد.  از سوی دیگر باشگاه به شرکت 
آتیه داده پرداز اعالم کرده برخالف قرارداد قبلی که به ازای 
میزان درآمدزایی به باشگاه پرسپولیس پول می رسید، در 
توافق جدید این کارگزار باید مبلغ توافق شده را بدون در 

نظر گرفتن میزان درآمدزایی به پرسپولیس بدهد. 
مدیران پرسپولیس با تأکید بر اینکه اولویت آن ها پرداخت 
پول اعضای تیم و همچنین بدهی برانکو و دستیارانش و 
بودیمیر است از این کارگزار خواسته تا نسبت به پرداخت 
مطالبات اقدام کند. آتیه داده پرداز مدعی شــده تا پایان 
خرداد در ســه مرحله مبلغ 3۰ میلیارد تومان به حساب 
پرسپولیس واریز می کند. ظاهراً اولین پرداختی هم مربوط 

به هفته جاری است.

رونالدو، مسی و سوآرز در نظر »کالتِنبرگ« بهترین داور دهه گذشته

ازپیراهنامضاشدهتافحاشیبهزباناسپانیایی!
ِمیل/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: مانند هر داور دیگری در تاریخ، شکل داوری 
مارک کالتِنبرگ نیز منتقدان خاص خود را داشت، اما با قضاوت در فینال چندین 
تورنمنت بزرگ فوتبال در دهه گذشــته مانند فینال لیگ قهرمانان و فینال یورو 
۲۰1۶، او نــام خود را جزو بهترین های داوری ثبت کرده اســت. کالتنبرگ مدتی 
است که از قضاوت حرفه ای کناره گیری کرده اما با تجربه بازی های بزرگی که او در 
آن قضاوت داشته، این شانس را پیدا کرده که با بزرگ ترین بازیکنان رودررو شود و 
شاید بهتر از خیلی از کارشناسان با جزئیات اخالقی و فنی آن ها آشنا باشد. در زیر 
صحبت های این داور مطرح انگلیسی را در خصوص سه ستاره مطرح فوتبال یعنی 

کریستیانو رونالدو، لیونل مسی و لوئیز سوآرز با هم مرور می کنیم:

کریستیانو رونالدو پیراهن امضا شده اش را برایم فرستاد#
یکی از اصلی ترین خصوصیات اخالقی که در مورد کریســتیانو رونالدو دوست دارم 
این است که حتی زمانی که تیمش سر افکنده و بی روحیه است، او شخصاً می تواند 
سطح بازی خود را در مسابقه باال برده و بهترین عملکردش را نشان دهد. چه زمانی 
که او بازیکنی جوان در منچســتریونایتد بود و چه زمانی که در رئال مادرید بازی 
می کرد من بازی های او را قضاوت کرده ام و همیشه شاهد بودم که هدفی که دارد 
را به انجام می رساند. وقتی به عنوان داور در بازی که او نیز حضور داشت به میدان 
می آمدم می دانستم داخل زمینی هستم که بازیکنی خاص در آن وجود دارد که در 
یک ثانیه می تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد. ما با هم رفتار احترام آمیز خوبی هم 
داشتیم؛ حتی پس از پایان فینال یورو ۲۰1۶ زمانی که می خواستم از پله ها باال بروم 
و مدال خودم را دریافت کنم او من را در آغوش کشید که نشان می دهد چه سطح 
احترام متقابلی با یکدیگر داشتیم. متأسف شدم که در ابتدای آن بازی مصدوم شد و 
مجبور شد زمین را ترک کند چون می دانستم بازی که قضاوت آن را به عهده دارم 
یک بازیکن بزرگ را از دست داد. با اینکه هیچ گاه چنین درخواستی نمی کنم اما او 
بعد از آن بازی لباس امضا شده خود را نیز برای من در رختکن فرستاد. شاید چون 

هیچ گاه به او اخطار نداده ام این کار را کرد! نخستین باری که یک دیدار رئال مادرید 
را قضاوت می کردم دیدم که ایکر کاســیاس ضربه کرنر را جمع کرد و در طول سه 

پاس رونالدو گل زد. من هنوز از خط وسط زمین نیز رد نشده بودم!

مسی نوع داوری من را عوض می کرد#
نخستین باری که در یک مسابقه مسی در آن میدان 

بود را سوت زدم واقعاً شوکه 
شــده بودم! بازی بارسا 
مقابل پاری سن ژرمن 
بــود و وقتی بازی او را 
از نزدیــک می دیدم با 

می گفتم  خــودم 
خدای  که 

من این 

بازیکن باورنکردنی است! به عنوان یک داور وظیفه دارید که همیشه نگاهتان به توپ 
باشد اما با این وجود با حضور مسی، توپ را معموال گم می کردم، پس ببینید اوضاع 
برای مدافعان حریف چگونه اســت! زمانی که بازی مسی را قضاوت می کردم شکل 
بررسی صحنه ها را نیز تغییر می دادم چون بازیکنان حریف به چندین روش سعی 
می کنند او را متوقف کنند. در همان بازی مقابل پاریس به او اخطار دادم چون روی 
پای بازیکن حریف ایستاد اما هیچ شکایتی نکرد و آن را پذیرفت. قضاوت بازی که او 

در آن حضور دارد بسیار خاص است.

جواب فحش سوآرز را به اسپانیایی دادم!#
اولین دیداری که از لوئیز سوآرز قضاوت کردم او پیراهن آژاکس را می پوشید. او در 
آن بازی به تنهایی چهار گل به ثمر رساند و پس از مسابقه به دوستانم گفتم واقعاً 
یک بازیکن باورنکردنی اســت. بازی او یک جنبه دیگر که جنبه کثیفی هست نیز 
دارد همان گونه که بازیکنی مثل دیگو کاستا دارد اما در استعداد فوق العاده اش شکی 
نیست. وقتی شنیدم که لیورپول او را خریده هیجان زده شدم چون می دانستم که 

لیگ برتر یک بازیکن خاص را بدست آورده است. 
بازی هایی که او در آن حضور پیدا می کرد هر لحظه ممکن بود اتفاقی عجیب را رقم 
بزند و باید همیشه برای چنین اتفاقی آماده می بودم. سوآرز همیشه در بازی هایش 
به زبان اســپانیایی به داوران فحش می دهد به خصوص زمانی که در انگلیس بازی 
می کرد بسیاری از داوران متوجه نمی شدند، اما من چون در همه جای دنیا قضاوت 
کردم با فحش ها به زبان های مختلف آشــنا هســتم و یکی دوباری جواب او را به 
اسپانیایی دادم که شوکه اش کرد! بسیاری داوری را فقط اجرای قوانین می دانند اما 
به نظر من داوری بیشتر مدیریت مسابقه و بازیکنان است. شما باید همیشه مواظب 
باشــید که بازی به زیباترین شــکل خود برگزار شود و همیشه باید برای مدیریت 
بازیکنانی مثال ســوآرز هم آمادگی خود را حفظ کنید. اگر آماده نباشید مشکالت 

زیادی برای شما در مسابقه به وجود خواهد آمد.

اسطوره فوتبال کشورمان به زلزله پنجشنبه شب در تهران 
و حومه واکنش نشان داد. پس از احساس شدن زمین لرزه 
در اســتان تهران که موجب ترس و وحشت بسیاری شد 
و عده زیادی از مردم شــب را در بیرون از خانه های خود 
ســپری کردند، علی دایی در استوری اینستاگرامی خود 
نوشته: »امیدوارم برای هموطنان عزیزمان در مناطق زلزله 
زده مشکلی پیش نیامده باشد. لطفاً در این شرایط مراقب 

افراد سالخورده و کودکان باشید«.

سرمربی اســتقالل به صحبت های محمدرضا اکبریان داور مسابقه 
جنجالی آبی پوشان مقابل صنعت نفت واکنش نشان داد. پس از آنکه 
اکبریان اعتراف کرد که کمک داور مسابقه در صحنه مهم این بازی 
اشتباه کرد، اما به خاطر اعتراض های زیاد مجیدی نتوانسته تصمیم 
درست را بگیرد؛ حاال مجیدی در پستی نوشته:»شما شانس قهرمانی 
رو از اســتقالل گرفتیــد بعد به جای عذرخواهــی با کمال وقاحت 
می گویید مجیدی تمرکز ما را به هم زد. نه آقای داور به شما مأموریتی 

که سپرده شده بود خیلی خوب با کمک کمک داور انجام دادید«.

فرهاد مجیدیعلی دایی
کاپیتان باشگاه چلسی که سابقه بازی در تیم اوساسونا در 
کنار جواد نکونام سرمربی کنونی فوالد خوزستان را دارد، 
در اســتوری خود به خاطره بازی با آن زمان ها پرداخت. 
ســزار آزپیلیکوئتا در استوری اش عکسی از خود در کنار 
جواد نکونام در تمرینات اوساســونا منتشر کرده و لقب او 
یعنــی »صورت بچه« را به کار برده اســت. نکونام نیز در 
پستی اینســتاگرامی ســزار را رفیق خطاب کرده و او را 

بهترین مدافع راست جهان نامیده است.

در حالی کــه باشــگاه های مختلف جهان بــه کمک های 
خود برای مبارزه با شــیوع ویروس کرونــا ادامه می دهند، 
باشگاه اتلتیکومادرید نیز از حرکت جدید خیرخواهانه خود 
 رونمایی کرد که در حســاب توییتر این باشــگاه منعکس 

شده است. 
اتلتیکومادرید ۲۰ هزار ماســک بهداشتی را فراهم آورده تا 
در بین تمامی خانه های اطراف محله ای که این باشــگاه در 

آن قرار دارد بین مردم توزیع شود.

اتلتیکو مادریدسزار آزپیلیکوئتا

چراپرسپولیسحاضربههمکاریدوبارهباکارگزارمالیشد؟

ضد  حمله

شریفات: به مجیدی هم سه سال فرصت دهید
ورزش: اسماعیل شریفات مهاجم تیم فوتبال شاهین در گفت وگو با تسنیم، 
درباره وضعیت مبهم مســابقات لیگ برتــر و نظرهای مختلفی که درباره 
تعطیلی یا ادامه بازی های این فصل مطرح شــده است گفت: من معتقدم 
که بازی های این فصل باید به اتمام برسد. از ابتدای فصل هر تیمی با هدفی 
خاص در این مســابقات شرکت کرد و این صورت خوشی ندارد که بازی ها 
نیمه کاره بماند و چیزی هم مشخص نشود. بازیکن پیشین استقالل درباره 
شــانس موفقیت مجیدی تصریح کرد: پرسپولیس در این چند سال ثبات 
داشــته است و با برانکو ســه بار قهرمان لیگ برتر شد که در هر سه فصل 
مســتحق قهرمانی بود. اگر به مجیدی هم ســه سال فرصت بدهند قطعاً 

می تواند استقالل را به قهرمانی برساند. 

پرداخت مرحله ای مطالبات دیاباته و میلیچ
ورزش: باشــگاه استقالل قصد دارد مطالبات هروویه میلیچ و شیخ دیاباته 
دو بازیکــن خارجی خود را در هفته پیش رو در چند بخش پرداخت کند. 
مسئوالن استقالل به تازگی 1۰ درصد قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی را 
پرداخت کرده اند، اما جمع پرداختی به میلیچ و دیاباته رقم سنگینی است 
و چیزی در حدود ۶-5 میلیارد تومان می شود. احمد سعادتمند، مدیرعامل 
باشگاه استقالل در روزهای گذشته با چند نفر از کسانی که از آن ها شناخت 
دارد صحبت کرده است تا بتواند طلب این دو بازیکن که مورد توجه هواداران 
استقالل هستند پرداخت شود. بر اساس این گزارش، از هفته پیش رو کار 
پرداخت پول میلیچ و دیاباته آغاز می شود و مرحله به مرحله در اختیار آن ها 
قرار می گیرد. سعادتمند به هواداران استقالل قول داده است تا مطالبات این 

دو بازیکن پرداخت شود و تأکید کرده است که جایی برای نگرانی نیست.

تکذیب جدایی صیادمنش توسط فنرباغچه
ورزش: باشگاه فنرباغچه ترکیه اخبار رسانه های ورزشی این کشور درباره 
فســخ قرارداد اللهیار صیادمنش، مهاجم 1۸ ساله ایرانی را رد کرد. باشگاه 
فنرباغچه ترکیه با انتشــار بیانیه ای رسمی اخبار روزهای اخیر درباره فسخ 
قرارداد اللهیار صیادمنش به خاطر نارضایتی از عملکرد فنی این بازیکن را 
یک دروغ توصیف کرد. این باشگاه همچنین اعالم کرد: هیچ تصمیمی برای 

فسخ قرارداد اللهیار صیادمنش در باشگاه فنرباغچه وجود ندارد.

 پایان لیگ برتر روسیه 
با معرفی تیم آزمون به عنوان قهرمان

ورزش: روزنامه اســپورت اکسپرس روسیه به نقل از یک منبع موثق درون 
فدراســیون فوتبال این کشــور نوشــت: دیدارهای باقیمانده فصل جاری 
لیگ برتر روســیه که پس از شــیوع ویروس کرونا تعلیق شده بودند برگزار 
نمی شوند. بر اساس این گزارش، گزینه نیمه کاره ماندن فصل ۲۰۲۰ - ۲۰19 
لیگ برتر روســیه در جلسه هفته آینده کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال با 
حضور نمایندگان باشگاه ها به تصویب خواهد رسید. الکساندر آالاِف، دبیرکل 
فدراسیون فوتبال روسیه پیش از این اعالم کرده بود با نیمه کاره ماندن لیگ 
برتر این کشور تیم زنیت سن پترزبورگ به عنوان قهرمان معرفی خواهد شد 
و تیم ها بر اساس جدول رده بندی سهمیه های فصل آینده لیگ قهرمانان و 
لیگ اروپا را کسب می کنند. در جدول رده بندی لیگ برتر روسیه تیم زنیت 
سن پترزبورگ که از سردار آزمون در ترکیب خود بهره می برد صدرنشین است.

اقدام باشگاه پرسپولیس در مورد استوکس
ورزش: باشگاه پرسپولیس در نهایت در مورد آنتونی استوکس اقدام کرد. 
آنتونی استوکس خرید جنجالی و بحث برانگیز باشگاه پرسپولیس در نیم 
فصل همچنان در کشور خود سپری می کند و در آخرین مکاتبه اش با این 
باشگاه )حدود یک ماه پیش(  خواهان بخش دیگری از قراردادش شده بود 
که این مسئله با واکنشی از سوی پرسپولیسی ها همراه نشد. مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس به تازگی تصمیم گرفتند تا اقدامات اولیه برای شکایت از آنتونی 
استوکس به فیفا انجام دهند. درهمین راستا بندهای قرارداد این بازیکن از 
ســوی مسئوالن حقوقی باشگاه پرسپولیس در حال بررسی است تا حق و 

حقوق این باشگاه در این انتقال ضایع نشود.

دایی نامزد برترین مهاجم تاریخ آسیا
ورزش: فاکس اسپورت با همکاری کنفدراسیون فوتبال آسیا از کاربران خود 
خواسته است بهترین مهاجمان فوتبال آسیا را انتخاب کنند. به نقل از فاکس، 
به خاطر ۶۶ سالگی کنفدراسیون فوتبال آسیا، کاربران این سایت می توانند 
با بررسی مهاجمان گذشته که به عنوان اسطوره مطرح شدند و نیز بازیکنان 
بزرگ و ســتاره های آینده دار فوتبال در قاره آسیا، سه مهاجم برتر خود را 
انتخاب کنند. در این بین نام علی دایی برترین گلزن رقابت های ملی نیز دیده 
می شود که توانسته است با زدن 1۰9 گل به عنوان برترین گلزن ملی فوتبال 
در جهان شناخته شود. هر چند بازیکنان بزرگی در این فهرست 9 نفره از 
جمله بازیکنان تیم های غرب آســیا دیده نمی شود ولی علی دایی در کنار 
هیده توشی ناکاتا و سون هیونگ مین از جمله افرادی هستند که نامشان در 

کنار دیگر مهاجمان قاره کهن دیده می شوند.

صادقی: بازیکنان از فرم ایده آل خارج شده اند
ورزش: کاپیتان تیم فوتبال شــهرخودرو گفت: تعطیالت لیگ برترآن قدر 
طوالنی شــده که حتی از تعطیالت آخر فصل هم بیشتر شده است. اکبر 
صادقی در گفت وگو با فارس در خصوص اینکه شــهرخودرو این روزها بی 
 سر و صداترین تیم لیگ برتر محســوب می شود اظهار کرد: فکر می کنم 
نخستین تیمی که به برگزاری مسابقات اعتراض کرد شهرخودرو بود و خود 
آقای حمیداوی در برنامه زنده اعالم کردند مسابقات نباید ادامه داشته باشد. 
صادقی در پاســخ به این ســؤال که فکر نمی کند ادامه مسابقات منجر به 
مصدومیت بازیکنان شود گفت: احتمال این موضوع زیاد است چون بازیکنان 
ما همه انفرادی تمرین می کنند و بدون تعارف بگویم کامالً مشخص است که 
بازیکنان تیم ها از فرم ایده آل بدنی خارج شده اند. همه تیم ها نیازمند تمرینات 
گروهی هستند و تعطیالت آن قدر طوالنی شده که حتی از تعطیالت آخر 

فصل هم بیشتر شده است. 

AFC تمجید دوباره 
 از تماشاگران سرخابی و ورزشگاه آزادی

ورزش: صفحه رســمی کنفدراسیون آسیا در اینستاگرام با انتشار عکسی 
از ورزشــگاه آزادی، در خصوص عظمت این ورزشــگاه و حضور پرشــور 
تماشاگران پرسپولیس و استقالل نوشت.در صفحه اینستاگرام AFC آمده 
است: »ایرانیان حضور افسانه ای و پر افتخاری در ورزشگاه آزادی و در لیگ 
قهرمانان آسیا داشته اند و با ثبت ۲۰ دیدار پرتماشاگر تاریخ لیگ قهرمانان 
آســیا رکورددار هســتند که در این بین سهم تیم فوتبال پرسپولیس 11 
مسابقه و سهم تیم فوتبال استقالل 9 مسابقه بوده است«. این برای چندمین 
بار اســت که AFC از بزرگی ورزشگاه آزادی و حضور پرشور تماشاگران در 

این ورزشگاه تمجید می کند.

منهای فوتبال

کرونا قحطی مدیریت را فاش کرد
عبداهلل ویسی و ابراهیم صادقی روز پنجشنبه با حضور در یک برنامه 
تلویزیونی هر دو به صراحــت تأکید کردند: دو تیم لیگ برتری در 
شــرایط کنونی به صورت گروهی تمرین می کنند ولی هیچ کسی 
سراغ آن ها نمی رود. همان طور که ما دو نفر در جریان هستیم آن ها 
در حال تمرین گروهی و کار با توپ هستند بسیاری دیگر از اهالی 
فوتبــال هم خبردارند اما انگار نه انگار که ســتاد مبارزه با کرونا در 

ورزش انجام تمرینات گروهی را ممنوع اعالم کرده است!
در همین حال مهرزاد خلیلیان رئیس ستاد مبارزه با کرونا در ورزش 
نیز مدعی است هر تیمی از قانون سرپیچی کند با محرومیت مواجه 

خواهد شد!
کامالً پیداست برخی باشگاه ها با تمرین غیر قانونی به دنبال حفظ 
آمادگی خود برای شروع مجدد رقابت های لیگ برتر هستند،آن ها با 
علم بر این ماجرا که هیچ اراده ای برای مقابله با رفتارهای غیرقانونی 
در ورزش کشور نیست،بر اساس سلیقه شخصی بدون در نظر گرفتن 
قوانین کار خود را انجام می دهند تا این واقعیت برمال شــود که در 

فوتبال ایران ساز و کار درستی حاکم نیست!
البته بدون تردید مقصر وضعیت نابســامان موجود در حوزه فوتبال 
متولیان این رشته ورزشی و مســئوالن ورزش ایران هستند چون 

قدرت الزم برای تصمیم گیری قاطع را ندارند.
فدراسیون و ســازمان لیگ به معنای واقعی کلمه از تصمیم گیری 
قاطع هــراس دارند، چون می دانند اخذ هرگونه تصمیمی می تواند 
مدیریت متزلزل فوتبال ایــران را با بحرانی بزرگ رو به رو کند، به 
همین دلیل با راه اندازی سریال امروز اعالم می کنیم، دائما در حال 
خرید زمان برای خود هســتند تا شاید راه حلی برای تصمیم گیری 
پیدا کنند اما هیچ راهی به جز اخذ یک تصمیم معقوالنه و منطقی 

نیست !
در این بین فشار بیش از اندازه یک تیم برای برگزاری مجدد مسابقات 
لیگ برتر نیز کم تأثیر نیست، تیم فوتبال پرسپولیس که حاال مدعی 
است قهرمانی حق مسلم آن هاست با ایجاد َجوی کامالً هدفمند به 
دنبال این اســت که مسئوالن فدراسیون را تحت فشار گذارد تا اگر 
بناســت لیگ برتر تمام شود، نام آن ها به عنوان قهرمان اعالم شود، 
اتفاقی که ســایر تیم های مدعی به شــدت با آن مخالف هستند و 
مدعی اند با وجود 9 بازی دیگر فدراســیون نمی تواند قهرمانی را به 

پرسپولیس تقدیم کند.
جدا از این بحث درگیری و کشمکش تیم های قعر جدولی و تیم های 
مدعــی لیگ یک هم وجود دارد که آن هم کمتر از جدال بر ســر 
تعیین قهرمان نیست،اما نکته اینجاست مدیریتی که باید تصمیم 
نهایی را اخذ کند که همه جوانب در آن دیده شــود، در حال حاضر 
در فوتبــال ایران وجود ندارد، فقدان مدیریت و ترس از تبعات یک 
تصمیم قاطع در سطح فدراسیون و وزارت ورزش سبب شده جدالی 
بی فایده همراه با یک دنیا حاشــیه به وجود بیاید تا فضای رســانه 
ای کشور و شــبکه های اجتماعی مملو از اظهارنظرهای مختلف و 

غیراصولی شود چون کسی عقل تصمیم گیری ندارد. 
با شــدت گرفتن دوباره ویروس کرونــا و آغاز موج دوم این ویروس 
در سطح کشور بسیاری از کارشناســان پزشکی و مسئوالن ارشد 
ستاد ملی مبارزه با کرونا همچنان معتقدند خطر در کمین سالمت 
شهروندان جامعه اســت و پذیرش ریسک برگزاری بازی های لیگ 
برتر ســالمت جامعه را با خطر جدی مواجه خواهد کرد؛ حاال باید 
دیــد یک نفر در این میان جرئت دارد تصمیم نهایی را اخذ کند تا 
جامعه فوتبال از یک بحران خود ساخته نجات پیدا کند یا همچنان 
باید شاهد دعواهای کالمی و جنگ های زرگری میان خانواده فوتبال 

در جامعه باشیم؟!

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

کریمی: 
تعویق المپیک به من فرصت دوباره داد

ورزش: علیرضا کریمی که پس از شنیدن خبر تعویق المپیک توکیو 
تصمیم به عمل جراحی زانو گرفت، این روزها به فیزیوتراپی می پردازد. 
دارنده مدال نقره کشتی آزاد جهان در سال ۲۰19 در خصوص آخرین 
شــرایط خود و امیدهایش برای حضــور در المپیک گفت: »فعالً 1۰ 
جلســه هســت که کارهای فیزیوتراپی را روی زانویم انجام می دهم. 
روند بهبودی من کامالً روی روال پیش می رود. یک ماه دیگر هم باید 
فیزیوتراپــی را دنبال کنم  و از دو هفته دیگر تمرینات باالتنه را آغاز 
می کنم. هم من و هم تعدادی دیگر از ورزشکاران این فرصت نصیبشان 
شد که وقت بیشتری برای حضور در المپیک داشته باشند. هم از نظر 
جسمی و هم روحی حاال همه ورزشکاران بیشتر می توانند خودشان 

را آماده کنند.

کوهنوردان تا یک هفته صعود نکنند
ورزش: باتوجــه به وقوع زمیــن لرزه در اطراف اســتان های تهران 
و لرستان درپنجشنبه شب بخش جســت و جو و نجات فدراسیون 
کوهنوردی اعالم کرد که احتمال ســقوط ســنگ و همچنین خطر 
سقوط بهمن در ارتفاعات وجود دارد. بنابراین از کلیه کوهنوردان تقاضا 
شــد برای جلوگیری از وقوع هرگونه حادثــه ای از صعود به ارتفاعات 

خودداری کنند. 
همچنین انجمن پزشکی کوهســتان ایران در اطالعیه ای خواستار 
تعویق یک هفته ای صعود کوهنوردان با توجه به زلزله و پس لرزه های 
آن و احتمال ریزش ســنگ شد. بنابراین از کلیه کوهنوردان خواسته 
شد برای حفظ جان خود و همنوردانشان از رفتن به کوهستان در این 

هفته جداً اجتناب کنند.

احتمال برگزاری لیگ والیبال با هشت تیم!
ورزش: با توجه به لغو مســابقات لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۰ و 
همچنین تعویق المپیک، تیم ملی ایران تقریباً هیچ برنامه ای در 
تابستان 99 ندارد. همین موضوع سبب شده تا فدراسیون به فکر 
شروع لیگ برتر سال 99 در اواخر تابستان باشد. البته در روزهای 
اخیر هم ســازمان لیگ و هم فدراســیون والیبال روی ممانعت از 
حضــور تیم های بدهکار به لیگ برتر تأکید کردند و تا آخر خرداد 
به تیم های بدهکار برای تسویه حساب وقت دادند. داورزنی، رئیس 
فدراسیون والیبال اعالم کرد: فدراسیون حتی ممکن است تصمیم 
به برگزاری لیگ با حضور 1۰ یا هشت تیم را بگیرد چون تیم های 

بدهکار مجوز ورود نخواهند گرفت.
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ادب و هنرادب و هنر

هنروفضایمجازی

مهم ترین گردهمایی  شعر کشور امسال برگزار نشد
حلقه ادبی »امین«

طبق یک رســم نیکو، هر سال و در شب والدت امام حسن مجتبی)ع( دیدار 
ساالنه شاعران با رهبر معظم انقالب برگزار می شد، اما امسال به دلیل وضعیت 
خاص و جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا، این جلســه که یکی از مهم ترین 
گردهمایی های شعری کشور است، برگزار نمی شود. خاص بودن این دیدارها از 
آن جهت است که تنها گردهمایی شعری کشور است که با حضور عالی ترین 
مقام مملکت به صورت بی وقفه برگزار شــده و تداوم این برنامه و کیفیت آن 
به گونه ای بوده است که هیچ محفل شعر دیگری از این جهت با آن شباهت 
نداشته است.من در این یادداشت کوتاه به صورت فهرست وار به ویژگی های این 
دیدار اشاره می کنم به این امید که در سال آینده باری دیگر چشم مشتاقان 

حضور در این محفل، به آن روشن شود.
اولین گفتنی این است که هر چند قریب به 20 سالی است که این جلسات 
رســانه ای می شود، در واقع سابقه ای بســیار دارد و به زمان ریاست جمهوری 
حضرت  آیت اهلل خامنه ای برمی  گردد، هر چند در آن زمان به صورت گاه به گاه 
و با تعدادی محدودتر برگزار می شد. من چند باری در یکی از این جلسات که 
در حوالی نوروز ۱۳۶۷ در مشهد برگزار شد، شرکت داشتم و نکته جالب این 
است که گویا شاعران خراسان در این دیدارها فضل تقدم داشته اند، چون در آن 
زمان این دیدارها به پیشنهاد شاعران خراسان و در مشهد، در ایام سفر نوروزی 

رهبر انقالب به مشهد برگزار می شد.
موضوع دیگر در این دیدارها شــکل برگزاری آن اســت که شکل یک حلقه 
ادبی دارد و با دیدارهای دیگر اقشار و صنوف جامعه با رهبر انقالب مشابهت 
نمی رساند. ایشان در ساده ترین شکل در جمع شاعران شرکت کننده می نشینند 
و حتی در سال های قبل که جمعیت کمتر بود، همه روی زمین می نشستند. 
این دیدارها در ماه مبارک رمضان برگزار می شود و سفره افطاری مختصر آن 
هم یادکردنی است. من در افطاری های مسئوالن و نهادها چنین سفره مختصر 

و به دور از تجمل ندیده ام.
اما اگر به محتوای برنامه بپردازیم، توجه مقام معظم رهبری به شعر و وقوف 
کم نظیر ایشان بر نقد و شناخت آن نیز امری است که شاید در میان مقامات 
حکومتی کمتر دیده شده باشــد. گاهی نقدهای ایشان به طرز حیرت آوری 
دقیق بوده است. به خاطر می آورم که باری یکی از شاعران نام آور معاصر که در 
حوزه وزن شعر صاحبنظر و در عین حال صاحب ادعا بود، شعری با یک وزن 
ابداعی خواند و بحرعروضی آن را هم به گمانم بحر متقارب بیان کرد. البته باید 
اعتراف کرد که وزن دشواری بود، ولی مقام معظم رهبری گفتند وزن این شعر 
به بحر مجتث نزدیک تر است و سخن ایشان درست  بود. موارد بسیار دیگری 

از این قبیل هم دیده ایم.
از جنبه  محتوایی، موضوع مهم دیگر اعالم نارضایتی ایشان از شعرهایی بوده 
است که گه گاه شاعران یا از سر اخالص و یا از سر خوشامد، در ستایش ایشان 
سروده اند. ایشان همواره پس از شنیدن چنین شعرهایی، شاعر را از آن برحذر 
داشته اند و گفته اند من با این شعرها معذب می شوم، چون اگر تحسین کنم 
حمل بر خودستایی می شود و اگر کم توجهی کنم شاعر ناراحت می شود. )نقل 

به مضمون(
اما از این ها گذشته، درباره شیوه اجرای این جلسه و به خصوص انتخاب شاعران 
و معیارهای آن از ســوی کسانی که متولی این کار هستند )و این ها مستقل 
از رهبری عمل می کنند( نیز گفتنی هایی هست. گه گاه موقعیت های خوبی 
برای شاعران جوان و شایسته ایجاد شده و گه گاه نیز بعضی مالحظات دیگر 
در انتخاب شــاعران و در مواردی رودربایستی هایی با بعضی شاعران ارجمند 
وجود داشته که انتقادهایی را هم برانگیخته و این خود بحث دیگری می طلبد.

در هر حــال به خاطر تعطیلی این دیدار مهم و خاطره برانگیز در ماه مبارک 
امسال باید متأسف بود و امیدوار به اینکه مهم ترین گردهمایی  شعری کشور در 

سال آینده، با کیفیت مطلوب خودش برگزار شود.

 ادب و هنر/جواد شیخ االسالمی  به تازگی 
کتاب »آپاراتچی« توســط انتشــارات راه یار و با 
تحقیــق و تدوین روح اهلل رشــیدی با محوریت 
زندگــی و فعالیت های جلیــل طائفی، از فعاالن 
فرهنگی اول انقالب در قالب تاریخ شفاهی منتشر 

شده است. 
تاریخ شفاهی و پرداختن به سوژه های فرهنگی و 
تاریخی از دغدغه های روح اهلل رشیدی است. این 
نویسنده سال ۸۹ با دفتر مطالعات جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی که تازه راه اندازی شده بود، آشنا 
می شود و تصمیم می گیرد دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی شعبه تبریز را راه اندازی 
کند. فعالیت های این دفتر در ابتدا فقط در حوزه 
تاریخ شفاهی بود، اما از سال ۸۸ دفتر به صورت 
رسمی شکل گرفت و فعالیت روح اهلل رشیدی هم 

جدی تر شد. 
اهمیت ثبت و ضبــط فعالیت های فرهنگی اول 
انقالب و چند کتابی که روح اهلل رشیدی با همین 
موضوع تدویــن کرده، انگیزه ای شــد تا با او به 
گفت وگو بنشینیم تا صحبت هایش را در خصوص 
میزان اهمیت این خاطرات و وضعیت آثار تاریخ 

شفاهی، بشنویم و بخوانیم. 

چطور با آقای جلیل طائفی آشنا شدید س
و تصمیم گرفتید خاطرات ایشان را تدوین 

کنید؟ 
از ســال ۸۸ و در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی ایده تاریخ شفاهی مربیان پرورشی 
در دهه ۶0 شروع شد. حاصل این پژوهش، کتاب 
»مربای گل محمدی« شد که گفت وگویی بود با 
مربیان پرورشی دهه ۶0 و در تدوین همین اثر با 

آقای جلیل طائفی آشنا شدم. 
پیش از آشــنایی با ایشان درباره پخش فیلم در 
مدرسه ها که در اوایل انقالب خیلی رواج داشت، 
شــنیده بودم. از مربیان مدارس مدام اسم فیلم 
نوری در تاریکی را می شنیدم که مربیان از پخش 
آن در مدرسه ها می گفتند. دوست داشتم راجع به 
این نوع پخش فیلم بیشتر بدانم که تصادفی آقای 
جلیل طائفی را در تبریز پیدا کردیم و بعد برای 

مصاحبه به سراغ ایشان رفتیم.

مخاطب پس از خواندن کتاب »آپاراتچی« س
با خودش فکر می کند چرا این شخصیت ها 
و فعالیت هــای آن ها بــا جزئیات دقیق و 
جذابشان راهی به تلویزیون، سینما و حتی 
کتاب های تاریخ انقالب پیدا نمی کنند و آن 

گونه که شایسته است، دیده نمی شوند؟
چون در تعریف سینمای امروز این ها سوژه های 
استاندارد نیســتند. اساساً رویکرد تاریخ شفاهی 
جبهه فرهنگی در همین راستا شکل گرفت که 
سراغ توده مردم برود نه مشاهیر و تعداد محدودی 
که صرفاً از دوران انقالب روایت های سیاسی دارند. 
برای همین سراغ کسانی می رود که خودشان در 
اســتانداردهای متعارف ســینما و ادبیات و هنر 
امــروز ما نمی گنجند و به تعبیــری همه این ها 

غیراستاندارد به حساب می آیند. 

پس سینما به این سوژه ها و شخصیت ها س
توجهی نمی کند؟

بله، ســینما اصاًل نمی تواند کســی مانند جلیل 

طائفی با دو کالس ســواد را در رده فیلم سازان 
قرار دهند. حتی فیلم نامه های طائفی هم شفاهی 
بوده، چون خودش نمی توانسته بنویسد و باید انشا 
می کرده تا شخص دیگری آن ها را بنویسد. به زعم 
سینمای امروز، این آدم می تواند فیلمساز باشد؟ 
جلیل طائفی برای همین نتوانســت در دهه ۸0 
سری بین سرها در بیاورد، چون فضا عوض شد 
و او نتوانست خودش را با فضای جدید هماهنگ 
کند. طبیعی اســت که در وضعیت اســتاندارد 
ســینما، هنر و... این آدم های غیراســتاندارد و 
زمینه ها و بســترهای غیراســتانداردی که این 
افــراد در آن ها حضــور داشــتند را برنمی تابد. 
غیراســتاندارد از منظر وضع موجود منظور من 
اســت، وگرنه ما می گوییم مــردم اینجا بودند و 
تاریخ انقالب اینجا بوده و در این شــرایط، جمع 
سینما غایب بوده است. ما وقتی خاطرات ایشان 
را در حــوزه ســاخت فیلــم می خوانیم متوجه 
می شویم ایشان با چه مشقاتی با فیلم سوپر ۸، 
فیلم بلند می ساختند. اکنون ساخت فیلم با سوپر 
۸ تبدیل به افســانه شده است. این مسئله واقعاً 
نشان از جدیت و دغدغه مندی ایشان دارد. امروزه 
کســی باور نمی کند طائفی با امکانات آن زمان 
فیلم بلند ۴0 یا ۵0 دقیقه ای ساخته است. مهم تر 
از ساخت فیلم که خیلی هم مهم است، اکران این 
فیلم ها بوده است. ما این کار را در راستای عدالت 
فرهنگی می بینیم؛ یعنی من آقای طائفی را سرباز 
جبهه عدالت فرهنگی می دانم. همچنان که جهاد 
سازندگی در کنار فعالیت عمرانی اش حتماً برای 
فعالیت فرهنگی اش هم وقت می گذاشت و مثاًل 

فیلم پخش می کرد. 
جلیل طائفی و افراد دغدغه مندی مثل او تالش 
می کردنــد تا عدالت فرهنگــی را محقق کنند. 
به مناطقی می رفتند که مردم آنجا حتی اســم 
تلویزیون را هم نشنیده بودند و حتی نمی دانستند 
انقالب شــده است. یعنی به بعضی مناطق حتی 
خبر انقالب هم نرســیده بوده، امــا این ها ثمره 

انقــالب را به آنجا برده بودنــد. در زمان فعالیت 
ایشان، فرهنگ هنوز متحول نشده بوده و مردم 
نمی توانستند تفاوت فیلم و واقعیت را تشخیص 
دهند. خاطره ای تعریف می کند که زمانی خودش 
نقش یک ســاواکی را بازی می کــرده و در حال 
شکنجه یک مبارز انقالبی بوده که شخصی از بین 
جمعیت، او را که پشت آپارات در حال پخش فیلم 
بوده، شناســایی می کند و می گوید این ساواکی 
اســت، بزنیدش! مردم هم دنبالش می کنند که 
چرا فالنی را زدی و شــکنجه  و شهیدش کردی. 
به هر حال این استضعاف فرهنگی وجود داشته 
و چهره هایی مثل آقای طائفی در حال مبارزه با 

این وضعیت بودند.

ثبت این ماجراها چقــدر اهمیت دارد، س
چون بســیاری از این فعاالن در سال های 

گذشته فوت کرده اند؟ 
باید آموزش ها معرفتی باشد و نه تئوریک و چون 
آموزش تاریخی داده نمی شــود، مخاطب هم به 
همین دلیل این نیاز اساسی را احساس نمی کند و 
دنبال مطالعه نمی رود. وقتی سراغ تاریخ بروند هم 
ناگزیریــم که با چهره ها و حوادث ها و ماجراهای 

کلی انقالب را به او بشناسانیم و انقالب در تاریخ با 
ماجراهایش معرفی نمی شود. به همین دلیل نسل 
جدید ما و حتی نسل های اخیر ما هیچ تصوری 

از انقالب ندارند. 

چرا قشر مذهبی احساس نیاز به مطالعه س
تاریخ شفاهی دهه اول انقالب را کمتر درک 

کرده اند؟
چون نظام آموزشــی ما انقــالب را یک پدیده 
انتزاعــی می بیند که در نهایت یکســری آدم 
متخصص و باســواد می نشینند و آن را تحلیل 
می کننــد. مــا از انقالب به مخاطــب روایت 
نمی دهیــم و وقتــی روایــت نمی کنیم برای 
اتفاق  مخاطب همزادپنــداری و همراهی هم 
نمی افتد. حضرت امام ســال ۶۷ ضرورت این 
کار را در آن پیــام معروف که به ســیدحمید 
روحانــی دادند، بیان کردند. بایــد آن پیام را 
به عنوان مانیفســت تاریخ نگاری انقالب تلقی 
کنیــم. امام خمینی )ره( هم اصول این مهم را 
گفتند و هم شــیوه اش را نشان دادند. ایشان 
درآن پیام فرمودند: »باید پایه های تاریخ نگاری 
هــم مانند خود انقــالب روی دوش توده های 
مردم باشد؛ کســانی که ناظر و شاهد انقالب 

بودند«. 
ما باید این نــکات را در روایت انقالب رعایت 
کنیــم. ایــن را هم عــرض کنم کــه خود ما 
هم چنین تصــوری از بزرگی کار نداشــتیم، 
ولی وقتی ورود کردیم متوجه شــدیم جهان 
انقالب اســالمی در روایت هــای تــوده مردم 
متبلور اســت. متأسفانه انقالب اسالمی را فقط 
با روایت های محدود چند آدم سیاسی شنیده 
بودیم که آن ها هم از روایت های مردمی بهره 
کمــی برده بودنــد و تضادهــا و تعارض های 
بیشــتری را در ذهنمــان ایجــاد کردند. ولی 
هر چه به ســمت روایت های مردمی می رویم 
خلوص، صداقت، دقــت و فراگیری انقالب را 

می بینیم. برای همین باید به این سمت برویم. 
البته با کارهای مثقالی و اندک آن هدف اصلی 
محقق نمی شود. باید نهضت تاریخ نگاری اتفاق 
بیفتــد و همه هر جایی هســتند ســراغ این 
سوژه ها بروند. متأسفانه فقری که در نیروهای 
انقالب داریم این اســت که به این افراد توجه 
نمی کنند. یعنــی مرزبندی دیگری هم داخل 
خودمان داریم. مثاًل استاد قره باغی که امروزه 
۷۶ یا ۷۷ ســاله هستند و آن همه در دهه ۶0 
ســرود خوانده اند، از نظر برخــی از ما ارزش 
تاریخ نگاری ندارند. ولی مگر انقالب چیزی جز 
این هاست؟ اگر خاطرات اســتاد راغب روایت 
نشود، هنر انقالب چه چیزی برای عرضه دارد؟ 
در حال حاضر در تقابل با جریان روشــنفکری 
که به شــدت دنبال تحمیل الگوهای فرهنگی 
هنری مدرن و شــبه مدرن اســت، چه چیزی 
جز عرضه همین تجربه های انبوه وجود دارد؟ 
این ها واقعاً هنرمند بودند. کســی که با دست 
خالی و ســواد اندک می توانســته ایده پردازی 
کند و فیلم بســازد، واقعاً هنرمند است. البته 
آقای طائفی هم زندگی پر مشــقتی داشتند و 
حافظه ایشان هم خیلی یاری نمی کرد، ولی با 
این همه کمک کردند تا بخشــی از خاطرات 
ایشان را در قالب کلمه و جمله منعکس کنیم.

چرا خاطرات کسانی که با ایشان تعامل س
و همکاری داشتند ثبت و ضبط نشد؟ 

به خاطر عدم انگیزه نبود. حتماً دوست داشتم 
این اتفاق بیفتد، اما برای به ســرانجام رسیدن 
سریع تر کار و اینکه خدای نکرده این افراد را از 
دست ندهیم، باید پایه کار انجام می شد تا بعد 
ســراغ افراد دیگر برویم. نمی خواهیم وسواس 

زیاد موجب شود سوژه ها را از دست بدهیم. 
درباره کتاب اســتاد قره باغی هم این نقد وارد 
است، ولی من اصرار داشتم که اصل کار یعنی 
گفت وگو با ایشــان انجام شــود و در فرصت 
بعدی اگر فرصت و شــرایطی بــود، پروژه را 

تکمیل کنیم. 

برای مخاطبی که بــرای خواندن این س
کتاب و آثاری از این نوع مردد است، چه 

توضیحی از کتاب دارید؟
حســن این کتاب به ســادگی آن است. یعنی 
سوژه آدم صاف و ســاده ای است که در عین 
حــال کارهای بزرگــی انجام داده اســت. ما 
می توانیــم از تجربه های ایشــان بــه عنوان 
بخشــی از الگوهای کار فرهنگی مان استفاده 
کنیم. اصاًل ایده جشــنواره فیلم عمار از چنین 
سوژه هایی الهام گرفته شده است؛ یعنی پخش 
فیلم در مناطق مختلف شــهری و روســتایی 
پایه گذار ایده جشــنواره عمار بوده اســت. ما 
می توانیم از حیــث مدیریت فرهنگی و هنری 
از این تجربه های ساده استفاده کنیم. ما تاریخ 
را در گذشــته محاصره می کنیم و نمی گذاریم 
به امروز ما برســد. معنای ذکر یــا تذکر هم 
همین اســت، یعنی گذشته را به امروز آوردن. 
قرآن سرشــار از این تذکرات است و به اعتقاد 
مــن راه انتقال دغدغه و حــرف انقالب، انجام 
چنین پروژه هایی در تاریخ شــفاهی شهرها و 

روستاهاست.

برش

محاصره  گذشته  در  را  تاریخ  ما 
می کنیم و نمی گذاریم به امروز 
ما برسد. معنای ذکر یا تذکر هم 
همین است، یعنی گذشته را به 
از  سرشار  قرآن  آوردن.  امروز 
این تذکرات است و به اعتقاد من 
راه انتقال دغدغه و حرف انقالب، 
انجام چنین پروژه هایی در تاریخ 
و  روستاها  و  شهرها  شفاهی 
همین  قالب  در  آن ها  انتشار 

کتاب هاست

پیشنهاد یک هنرمند برای اجرای بهتر برنامه های زنده هنری

ایجاد استودیوی مجهز در فضای مجازی

گفت وگوی آنالین ایران  درودی 
بیایید عشقمان به ایران را با هم تقسیم کنیم

ایســنا: در هیاهــوی الیوهــا و 
گفت وگوهــای دونفــره بی محتوا 
اما پرمخاطب اینســتاگرام، گاهی 
گفت وگوهای خوب و دلنشین، اما به 
نسبت کم مخاطب تری هم در دنیای 

بی پایان مجازی پیدا می شود. 
در همین راستا عصر روز چهارشنبه)۱۷ اردیبهشت ماه( ایران  درودی، نقاش 
صاحب ســبک، نویسنده و کارگردانی که با انجمن دوستی ایران و فرانسه در 
یکی از همین گفت وگوهای مجازی از عشق بی حد و مرز خود به ایران و تاریخ 
این سرزمین سخن گفت.  درودی سخنان خود را با بیان عشق خود به ملت 
ایران آغاز کرد. وی بیان کرد: در سازمان ملل جمله ای گفتم که بسیار دوست و 
به آن باور دارم؛ اینکه نقاشی هویت نقاش را نشان می دهد و من به هویتی که 
در آثارم هویداست، افتخار می کنم. از مردمی که مرا دوست دارند، سپاسگزارم 
و می خواهم بدانید که من لیاقت دریافت عشق شما را دارم. در تمام این سال ها 
صادقانه خدمت کردم و خدمتم هم این است که هنر نقاشی معاصر را به مردم 
بشناسانم و در این راه از امکانات مختلفی همانند تلویزیون و کتاب نیز بهره 
گرفته ام. از جوانی تالش کرده ام نقاشــی معاصر را به ایران بیاورم و این کار را 
از تلویزیون شــروع کردم. این هنرمند نقاش پیشکسوت خاطرنشان کرد: در 
رأس همه انگیزه هایی کــه دارم، ایمان قرار دارد؛ ایمان به هویت ایرانی بودن. 
اسم من ایران است و با انتخاب این نام وظیفه بزرگی را به من محول کرده اند. 
به عنوان یک ایرانی عشقم را با ملت ایران تقسیم می کنم و آن چیزی را که 
از هنر و آفرینش می دانم، به هموطنانم می گویم. تاریخ پرشکوه هخامنشیان و 
کوروش کبیر با حقوق بشر و فردوسی اشعارش بسیار بر من تأثیرگذار بوده اند و 
خودم نیز پیرو موالنا هستم که این موضوع از نقاشی ها و نوع نگاهم به زندگی 
کامالً آشکار است.  درودی با بیان اینکه »خوشبختانه از همه لحظات زندگی 
لذت می برم«، گفت: خودم به تنهایی برای خودم کافی هســتم و در تنهایی 
می توانم بیافرینم و در همین دوره کرونا تمام وقتم را برای نقاشی گذاشتم و 
حس می کنم از خوشبخت ترین انسان های روی زمین هستم. طبیعتاً کائنات 
این عشق را به من برمی گرداند و فکر می کنم برگشت این عشق همان محبتی 
است که از مردم می بینم.  این هنرمند پیشکسوت خاطرنشان کرد: وقتی کار 
می کنم در خلسه مطلق هســتم. در آن لحظه اصالً فکر نمی کنم. اکنون که 
روی صندلی چرخ دار می نشینم و نمی توانم بایستم، در اندازه های کوچک کار 
می کنم، اما کوچک و بزرگ بودن نقاشی ها مهم نیست. زمانی که می توانستم 
در اندازه های بزرگ نقاشی می کشیدم و االن هم در اندازه های کوچک تر. این 
هنرمند پیشکســوت در پایان سخنان خود خطاب به مردم ایران و در حالی 
که با بغض سخن می گفت، اظهار کرد: ایران را دوست بداریم. به زبان فارسی 
احترام بگذارید، درست بنویسید و درست حرف بزنید. ما باید عشق مشترکمان 

به ایران را هم تقسیم کنیم.

هنرهایتجسمی

گفت وگو با روح اهلل رشیدی به انگیزه انتشار »آپاراتچی« 

به دنبال روایت مردمی از تاریخ انقالب اسالمی

یادداشت

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

تازههاینشر
روایت پروازی عاشقانه به سوی معبود

سوره مهر: کتاب »مهاجر عشق« زندگی نامه شهید حاج حمید رمضانی نوشته 
علیرضا مسرتی منتشر شد.

این کتاب حاصل ســه سال پژوهش و بیش از ۱00 ساعت مصاحبه و جمع آوری 
اســناد مکتوب و غیرمکتوب از خانواده و دوستان و همرزمان شهید و ارگان هایی 
مانند بنیاد شهید انقالب اسالمی و مرکز اسناد دفاع مقدس است که تعدادی از این 

اسناد انتخاب و در بخش پایانی کتاب درج شده است.
کتاب در ۶ فصل نگاشــته شده که فصل اول از کودکی و نوجوانی شهید رمضانی 
در سال ۱۳۴۱ آغاز شده و ماجرای تغییر نامش از شاهرخ به حمید را در مصاحبه 
با پدرش بیان کرده است. در فصل دوم به وقایع انقالب تا پیروزی و ورود شهید به 
سپاه پاسداران می پردازد. در فصل سوم هم به آغاز جنگ تحمیلی و ورود شهید به 

جبهه خرمشهر پرداخته می شود.
 فصل چهارم این کتاب ۶ فصلی مربوط به جبهه سوسنگرد است و در آن خاطراتی 

از عملیات فتح المبین، بیت المقدس و چند عملیات دیگر روایت شده است.
 فصل ششــم هم با روایت عملیات خیبر، بدر و والفجر ۸ ادامه دارد و با شــهادت شهید رمضانی در سال ۱۳۶۷ به پایان 

می رسد.
در انتها نیز تصاویر، اسناد و متن مصاحبه سردار احمد غالمپور و سردار بهنام شهبازی درباره حمید رمضانی آمده است. 

رمانی رازآلود و معمایی با چاشنی طنز و هیجان  
نون: رمان »خواهر من، قاتل زنجیره ای« نوشــته اوینکان بریثویت با ترجمه 

میالد بابانژاد و الهه مرادی به تازگی از سوی نشر »نون« منتشر شده است.
اوینکان بریثویت، نویسنده جوان بریتانیایی در اولین کتابش فضایی متفاوت 
را تجربه می کند. »خواهر من، قاتل زنجیره ای« رمانی رازآلود و معمایی است 
که در فضایی با چاشنی طنز و هیجان به وقوع می پیوندد و از سایر رمان های 
همژانرش متمایز است. همین تمایز است که به مذاق خوانندگان و منتقدان 

خوش آمده است.
بریثویت برای این رمان نه  تنها جایزه بهترین کتاب معمایی لس آنجلس تایمز 
را از آن خود کرده، بلکه از یک طرف نامزد جایزه بوکر و بهترین رمان ادبیات 
داستانی زنان شده و از طرف دیگر نامزد جایزه بهترین رمان دلهره آور معمایی 

و همچنین بهترین کتاب اول از دیدگاه خوانندگان گودریدز شده است.
کورید، خواهر بزرگ تر آیوال، همیشــه مسئولیت مراقبت از او را بر دوش خود 
احساس می کند. آیوال خواهری است که زیبایی اش زبانزد خاص و عام است، 

اما مردانی که وارد زندگی اش می شــوند به سرنوشــت خوبی دچار نمی شوند و کورید از این راز به  خوبی آگاه است، 
اما وقتی پای دکتر عاشقش به میان می آید نمی تواند او را به سمت آینده مبهمش رهسپار کند.

کتاب »خواهر من، قاتل زنجیره ای« با قیمت ۴۵ هزار تومان در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

مهدیه قمری: هفته گذشــته مکتب هنــر رضوان در قالب 
برنامه ای زنــده در فضای مجازی با عنــوان »کتابت وحی« 
اقدام به برگزاری آنالین خوشنویســی کرد. هر شــب یک 
هنرمند برجسته خوشنویسی ایران و خراسان به اجرای زنده 
خوشنویسی می پرداخت و گزیده ای از آیات قرآن کریم را با 

سبک خود در هنر خوشنویسی می نوشت.
علیرضا فراستی، خوشنویس برجسته خراسانی یکی از هشت 
هنرمندی است که در برنامه »کتابت وحی« حضور داشت و 
آیاتــی از قرآن کریم را با خط خوش خود نوشــت. او متولد 
۱۳۵0 شــهر فردوس، تحصیلکرده رشته ادبیات فارسی و از 
مدرسان سابق انجمن خوشنویسان ایران است. این هنرمند 
دارنــده مدرک فوق ممتاز خوشنویســی اســت. او تاکنون 
گلگشت های قابل توجهي در عرصه گلشن هنر اصیل ایرانی 
- اسالمي داشته، با خطوط مختلف به ویژه نستعلیق »عروس 
خطوط اسالمی« معاشقه و سیر و سلوک داشته است. فراستی 
ابتدا نزد برادرش استاد محمدعلی فراستی نخستین گام در 
عرصه خوشنویسی را برمی دارد، همچنین از محضر استادان 
بنامی همچــون زنده یاد مصطفی مهدی زاده؛ خوشــنویس 
کتابخانه مرکزی آســتان قــدس رضوی، عبــاس آخوین، 

غالمحسین امیرخانی و موحد کسب فیض کرده است. 

تناسب هنر خوشنویسی و ماه مبارک رمضان#
این هنرمند با بیــان اینکه  برنامه 
»کتابت وحی« در سال های گذشته 
هم اجرای زنده داشته است، نسبت 
به این اقدام مؤسســه آفرینش های 
هنری آســتان قدس رضــوی ابراز 
خرســندی کرد و گفت: امسال به 
دلیل شیوع بیماری کرونا مســئوالن مؤسسه آفرینش های 
هنری به این ایده رسیده اند که هنرمندان به صورت مجازی 
و آنالین آیات قرآن کریم را خوشنویسی کنند. وی افزود: از 
آنجا که خوشنویســی هنری است که ریشه در اسالم دارد و 
هنری قدسی محسوب می شود و ائمه )ع( ما احادیث مختلفی 
دارند که با خط خوش نوشته شده، بنابراین ایده اجرای زنده 

خوشنویسی در ایام ماه مبارک رمضان تناسب خوبی دارد. 
به گفته او هر کدام از هنرمندان خوشنویســی با قرآن کریم 
و احادیث ائمه اطهار)ع( الفت و دوســتی دارند و این موضوع 
در ارتقای سبک خوشنویسی هر کدام از هنرمندان تأثیرگذار 

بوده است.
فراستی در برنامه زنده اجرای خوشنویسی دو آیه قرآن کریم 
که متناسب با ماه مبارک رمضان است را خوشنویسی کرده و 

بیش از ۳۵0 عالقه مند به این هنر از برنامه اش دیدن کرده اند. 
ایــن هنرمند توضیح داد: آیه ۱۹۳ ســوره عمران و آیه ای از 
شــهررمضان را با این هدف که برای عالقه مندان الهام بخش 
باشــد انتخاب کردم؛ چون معتقدم برگــزاری این برنامه ها 
می تواند عالقه مندان بســیاری را به هنر خوشنویسی جذب 

کند و تأثیرات بسیار خوبی در این بخش داشته باشد. 
به گفته او بیشترین عالقه مندانی که برنامه خوشنویسی این 
هنرمند را تماشــا کرده اند جوانان بودند، بنابراین مسئوالن 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی الزم است 
برنامه هایــی مانند کتابت وحی در فضای مجازی را بیشــتر 
برنامه ریزی و اجرا کنند تا قشــر جوان بتوانند بهره کافی را 

از این برنامه ها ببرند. 

نتایج مهم اجرای آنالین#
فراستی درخصوص بسترهای الزم برای برگزاری برنامه های 
هنری آنالین، گفت: به نظر می رســد الزم اســت مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، استودیوها و فضاهای 
مجهزی برای اجرای برنامه های زنده و برگزاری نمایشگاه های 
هنری ایجاد کند تا بتواند هر زمان که نیاز بود برنامه های زنده 

مجازی را برای عالقه مندان اجرا کند.

وی معتقــد اســت: در برنامه های زنده هنــری می توان از 
هنرمندان جــوان نیز کمک گرفت تا هم آن ها و آثارشــان 
دیده شود، هم عالقه مندان به خوشنویسی با هنرمندان جوان 
بیشتر آشنا شوند، زیرا نباید فراموش کرد که این هنرمندان 
آینده کشــور را رقم می زنند و باید آن ها را برای آینده آماده 

کرد.
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