
 کووید 1948
در سالروز تأسیس رژیم اشغالگر قدس و 
همزمانی آن با ایام بحرانی کرونا، کاربران 
 covid1948# از چند روز پیش هشتگ
را در صفحــات خــود داغ کردند و رژیم 
صهیونیستی را به ویروسی تشبیه کردند 
که از 72 سال پیش، مشغول به شهادت 
رساندن فلسطینیان است. در ادامه چند 
نمونه از توییت های منتشر شده توسط کاربران را می خوانید: »روزی با رهبرمان 
خواهیم آمد و نماز را در بیت المقــدس خواهیم خواند. آزادی قدس نزدیک 
است... به زودی خواهیم شنید که: حاج قاسم نبودی ببینی، قدس آزاد گشته، 

خون یارانت پر ثمر گشته«.

قصه حاج اصغر به سر رسید
پیکر شهید، اصغر پاشــاپور در اسفندماه 
گذشته به کشــورمان منتقل شد. مراسم 
تشییع پیکر این شهید بزرگوار اما به دلیل 
انتظار برای بازگشت سر مطهرش به کشور، 
حدود دوماه به تعویق افتــاد. حاال پس از 
گذشت دو ماه از ورود پیکر شهید پاشاپور 
به کشور، خانواده او درخواست کرده اند پیکر 
این شهید مدافع حرم بدون سر دفن شود. به همین دلیل، صبح روز گذشته، پیکر 
این شهید بزرگوار از خانه اش تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( تشییع شد. 
کاربران فضای مجازی هم به همین بهانه هشتگ های #اصغر_پاشاپور و #آقای_

اصغر را در توییتر داغ کردند. یکی از کاربران نوشته است: »حاج اصغر هم به فرمانده  
بی سرش پیوست.  ای کاش بگریند از امروز سحر را/ ای اهل حرم سیر ببینید پدر را...«.

به خاطر ترامپ اشکالی ندارد!
اگرچــه چندیــن هفتــه از اظهارنظــر 
رئیس جمهور آمریکا درباره تزریق وایتکس 
به بدن می گذرد اما هشتگ های مربوط به 
آن همچنان در توییتر ترند است. جمعی 
از فعاالن مجازی هم در همین راســتا از 
توییتر خواستند هشتگ های این موضوع 
و فیلم اظهارنظر ترامپ را در جهت مبارزه 
با انتشار اخبار جعلی و شایعات در این شبکه اجتماعی مسدود کند. توییتر 
هم روز گذشــته در اقدامی عجیب اعالم کرد ویدئو منتشــر شده از ترامپ 
جنبه شــایعاتی یا مخرب ندارد و نیازی به حذف آن نیست! اما توییتر برای 
جلوگیری از پخش شدن اطالعاتی غلط درباره تزریق مواد ضدعفونی به بدن، 

هشتگ های این ماجرا را مسدود کرده است.

آقای وزیر ممنون 
کاربــران فضای مجازی از روز گذشــته 
کمپینی را برای تشــکر از مسئوالنی که 
از ابتدای شــیوع کرونا در کشور صادقانه 
برای ریشه کن کردن این بیماری تالش 
کردنــد، در توییتر داغ کردنــد و فارغ از 
جناح بندی های سیاسی از »سعید نمکی« 
وزیر بهداشت کشورمان به عنوان نماینده 
مسئوالِن زحمتکش، تقدیر به عمل آوردند. کاربری نوشته است: »درسته با 
سعید نمکی توی یک جناح نیستیم اما باید اعتراف کنیم به مسئوالنی نظیر 

این مرد، در هر جبهه سیاسی که باشند افتخار می کنیم«.

روایت اول
 یک فرمول جدید برای مهار کرونا

 قدس زندگی طوالنی شدن قرنطینه در سرتاسر 
جهان به قدری برای دولت ها مشکل ایجاد کرده که 
خیلی هایشان، بی خیاِل هشدارهای پزشکی شدند و 
با تشخیص خودشان، شروع به رفع محدودیت های 
مربوط به قرنطینه کرده اند. کارشناسان هم اگرچه 
تا چند صباح پیــش، دائم دولت هــای مختلف را 
برای پایان دادِن غیراصولی به قرنطینه زیر فشــار 
می گذاشــتند، حاال بــه این نتیجه رســیده اند که 
ادامــه قرنطینه بیــش از این امکان پذیر نیســت 
و همه کشــورها باید دیر یا زود، به شــرایط عادی 
خودشــان برگردنــد. اما در این میــان امکان دارد 
رفــع محدودیت های قرنطینه منجــر به بروز یک 
فاجعه گسترده و شــیوع موج دوم کرونا در جهان 
شــود. به همین خاطر مدتی است که کارشناسان 
و پژوهشگران، به دنبال راهی می گردند تا عالوه بر 
بازگرداندن شرایط کشورها به حالت عادی، خطرات 
ابتالی مردم به ویروس کرونا هم تا حدامکان کاهش 
پیدا کند.در میان تمام پیشنهادهای ریز و درشتی 
که تا امروز در این باره ارائه شده، پیشنهاد محققان 
نیویورک تایمز، بیش از دیگران به تأیید متخصصان 

رسیده است.
محققان نیویورک تایمز می گویند ویروس کرونا یک 
دوره نهفته دارد. یعنی یک تأخیر ســه روزه وجود 
دارد میان زمانی که فرد به ویروس مبتال می شــود 
و زمانــی که این فرد می تواند دیگران را آلوده کند. 
آن ها بر اســاس همین نقطه ضعف، این مدل مهار 
کرونا را پیشــنهاد کرده اند: مردم در یک چرخه دو 
هفته ای کار خود را از ســر می گیرنــد. در این دو 
هفته، چهار روز ســر کار حاضر می شــوند و سپس 
1۰ روز خــود را در خانــه قرنطینه می کنند. دلیل 
انتخاب چهار روز این اســت که افراد در این روز ها 
ممکن است به ویروس مبتال شــوند، ولی احتماالً 
نمی توانند دیگران را مبتال کنند. سپس در آخر این 
چهــار روز، زمانی که قابلیت مبتال کردن دیگران را 
به دست می آورند، خود را به مدت 1۰ روز در خانه 

قرنطینه می کنند. 
به این ترتیــب 14 روز دوره نهفتگی ویروس کرونا 
به پایان می رسد و اگر فرد مبتال باشد، بدون مبتال 
کردن دیگران، متوجه آلودگی خود خواهد شد. البته 
این فرمول در صورتی پاسخ می دهد که جمعیت به 
دو گروه خانوار تقسیم شوند که به طور متناوب در 

هفته ها سر کار بروند.
اتریش نخستین کشوری است که این فرمول را اجرا 
می کنــد. از روز 18 ماه می، دانش آموزان اتریش به 
دو گروه تقسیم می شوند که هر گروه در هر دو هفته 

پنج روز به مدرسه می رود.
بر اســاس گزارش نیویورک تایمز که توسط فرارو 
ترجمه شــده، چرخه دو هفتــه ای می تواند تعداد 
بازتولید ویروس را به کمتر از یک نفر کاهش دهد. 
به عبارت دیگر، میانگین تعداد کسانی که توسط هر 
فرد بیمار به ویروس آلوده می شوند، کاهش می یابد. 
به این ترتیب چرخه 1۰-4 می تواند بیماری را مهار 
کنــد و در عین حال امکان تداوم فعالیت اقتصادی 

را فراهم کند.
حتی اگر فــردی به ویروس مبتال شــد و عالئمی 

نداشــت، او هر دو هفته بــه مدت فقط چهار روز با 
افراد خارج از خانــواده اش در تماس خواهد بود نه 
بــه مدت 1۰ روز. این راهبــرد اثر مهم دیگری هم 
دارد: تراکم افراد در محل کار یا مدرســه را کاهش 
می دهد و بدین ترتیب ســرایت ویروس را محدود 
می کند. دانش آموزان می توانند در دو گروه متناوب، 
هر دو هفته چهار روز متوالی در مدرسه حاضر شوند 
و سایر روز ها از روش های آموزش از راه دور استفاده 
کنند. دانش آموزان می تواننــد در همان روزی که 

والدینشان سر کار می روند به مدرسه بروند.

روایت دوم
 داستاِن خطرناک جهش های 

کرونا
در کنار تمام اخبار خوبی که از گوشــه و کنار دنیا 
درباره پیشرفت در زمینه دستیابی به دارو یا واکسن 
کرونا به گوش می رسد، به تازگی تحقیقی در انگلیس 
انجام شــده که نشان می دهد ویروس جدید کرونا، 
پس از تجربه جهش ژنتیکی، با انسان ها سازگار شده 
اســت. امری که ممکن است شیوع آن را سریع تر و 

ساخت واکسنی برای آن را دشوارتر کند! 
بر اساس گزارشی که روزنامه » ایندیپندنت« منتشر 
کرده، تیمی از پژوهشــگران دانشــکده بهداشت و 
پزشکی اســتوایی لندن روی »توالی یابی کل ژنوم« 
)whole genome sequences( در ده هــا کشــور 
تحقیقاتی انجــام دادند. این پژوهشــگران پس از 
تحلیل بیش از 5هــزار و 3۰۰ توالی یابی کل ژنوم 
در ۶2 کشــور، چندین جهش پیدا کردند که نشان 
می دهند ویروس کرونا به خوبی با انسان ها سازگار 

شده است. 
البته احتمــاالً می دانیــد که جهش پیــدا کردن 
ویروس ها یک امر غیرمعمول نیســت. اما محققان 
نگران هســتند که جهش های یافت شده در کرونا 
سبب پیشرفت آن شود چون این جهش ها به طور 

مستقل در ۶2 کشور رخ داده اند!
محققانی که پژوهش جدید را انجام داده اند، از این 
نکته نگران هســتند که جهش ها به ویروس کرونا 
توانایی بیشتری در انتقال از انسان ها به یکدیگر داده 
و در نتیجه، این امر ممکن است کارآمدی واکسن ها 
یا دارو هایی را که به منظور مقابله با این ویروس در 

حال ساخت هستند، تحت تأثیر قرار دهد. 
بــا وجود این، باید این نکتــه را در نظر بگیریم که 
تمام این موضوعات در حد نظریه هستند و جهش ها 
در این مرحله، هنوز نادر به حساب می آیند و معلوم 
نیست چه تأثیری بر ویروس کرونا خواهند گذاشت.

از طرف دیگر، یک پژوهش هم توســط انستیتوی 
ژنتیک در دانشــگاه کالج لندن انجام شده که 198 
نوع جهش ژنتیکی مکرر در ویروس جدید کرونا را 
شناسایی کرده اســت. پژوهشگراِن این تحقیق، به 
این نتیجه رســیده اند که ویروس های  جدید کرونا 
منبع مشــترکی از اواخر ســال 2۰19 دارند و این 
بدین معناست که انتقال ویروس کرونا از حیوان به 

انسان در همان زمان اتفاق افتاده است. 
محققــان این پژوهش در مــورد جهش های جدید 
کرونا هم می گویند:»همه ویروس ها به طور طبیعی 
جهش پیــدا می کنند. جهش ها به خــودی خود، 
چیز بدی نیســتند و هیچ دلیلی وجــود ندارد که 

سارس-کوو-2 سریع تر یا کندتر از حد انتظار جهش 
پیدا می کنــد. نمی توانیم بگوییم که آیا ســارس-

کوو-2 کشــنده تر و مسری تر شــده است یا نه، اما 
یک چالش بزرگ در شکســت دادن ویروس ها این 
است که اگر ویروس جهش پیدا کند، واکسن یا دارو 
ممکن است دیگر مؤثر نباشد. اگر ما تالش هایمان 
را روی بخش هایــی از ویــروس که احتمال جهش 
کمتری دارند، متمرکز کنیم، شــانس بهتری برای 
ســاخت دارو ها خواهیم داشــت. دارو هایی که در 

بلندمدت، مؤثر خواهند بود«.

روایت سوم
 »کاوازاکی« ارتباطی با »کرونا« 

ندارد
ماجرا از جایی شــروع شد که حدود 85 کودک زیر 
15 سال در 9 ایالت آمریکا و همچنین چند کشور 
اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه و بریتانیا به سندروم 
کاوازاکی یا سندروم پاسخ التهابی سیستمیک مبتال 

شدند. 
کاوازاکی یک ســندروم است که بیشتر در کودکان 
زیر پنج ســال بروز پیدا می کنــد و در این عارضه 
دیواره شریان ها ملتهب می شــوند. عروق کرونر از 
جمله شــریان هایی اســت که در بیماری کاوازاکی 
ملتهب می شود. عروق کرونر، همان عضوی است که 

خون را برای تغذیه به عضله قلب می رساند.
پس از انتشار اخباری درباره موج شیوع این سندروم 
در آمریکا و اروپا، برخی از فعاالن مجازی شایعه ای را 
درباره ارتباط کرونا با این بیماری در فضای مجازی 

راه انداختند. 
اگرچــه همان ابتدا بســیاری از متخصصان ارتباط 
میان این دو بیماری را رد کردند اما برخی هم اعالم 
کردند سندروم جدیدی که در اروپا و آمریکا کشف 
شده فقط عالئمش شــبیه به کاوازاکی است و این 
احتمال وجود دارد که با یک ســندروم ناشــناخته 
طرف باشــیم که بــا کرونا هم بی ارتباط نباشــد. 
به همین خاطر ســازمان جهانی بهداشــت از آغاز 
پژوهش ها به منظور یافتــن ارتباط احتمالی میان 

بیماری کووید19 و بیماری کاوازاکی خبر داد.
تدروس آدهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت، در 
کنفرانس خبری روز جمعه این نهاد گفت: »براساس 
گزارش های اولیه تئوری هایی مبنی بر وجود ارتباط 

سندروم کاوازاکی و کووید 19 مطرح شده است«.
در حال حاضر پزشــکان و متخصصان سراسر دنیا 
برای تحقیق درباره این موضوع به سازمان بهداشت 
جهانی دعوت شده اند.با وجود این، موجی از شایعه ها 
درباره این بیماری در فضای مجازی به راه افتاده و 
بسیاری از صفحه های مجازی بدون پشتوانه علمی 
اخبــاری را از در خطر بودن جان کودکان منتشــر 
می کنند. محمدحســن اعلمی، عضو هیئت علمی 
گروه کودکان دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد هم 
پس از باال گرفتن این شــایعه ها در فضای مجازی، 
برای پایان دادن به نگرانی هــای مردم، اعالم کرد: 
»بیماری شایع شده کاوازاکی کرونا در فضای مجازی 
هیــچ ارتباطی با ویروس کرونا نــدارد و خطاب به 
مردم می گوییم جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد 
و تنها به توصیه هایی که از سوی پزشکان در بحث 

پیشگیری می شود عمل کنند«.

دستمال گلدار برای گورکن ها
رقیه توسلی: گردگیری راه انداخته ام و از این ور اتاق هی با تی و سطل، قِل 
می خورم آن طرف تا در جنگ غبارهای سمج، کم نیاورم که صدایی می شنوم. 
به طرف صدا برمی گردم. انگار یکی از قاب های روی میز یله شده روی دیگری. 

دستکش را درمی آورم و می روم توی سه کنج. 
قاب عکس اوست. زنی ریزمیزه و سردماغ که مهربانی می ریزد از چشم هایش. 

روزی که ایشان را میهمان خانه ام کردم و نشاندم وسط قاب های بلند و کوتاه 
خانوادگی، برق نگاه »عزیز« دیدنی بود.

هنوز متبسم است. از ۶۰-5۰ سال پیش تا امروز. 
از خودم می پرسم: چرا به نمایندگی از عمه های نیک روزگار هیچ وقت معرفی اش 

نکردم؟ »گوهر دوز« جان را.
عمه مادرم را همه این طور خطاب می کنند؛ »گوهر دوز«. بس که دوزنده قابلی 
بوده این خانوم. بس که عروســک پارچه ای دوخت و توی والیت خودشان و 
همجوار گذاشــت توی دست آدم ها. یکجورهایی تحفه عروسک و نخ-دوخت 

رنگی چارقد و نازبالشی هایش شهرت داشته و سر زبان ها بوده انگار.
»عزیز« همیشه می گفت: خدابیامرز! لیاقت اسمش را داشت.

»خاله« هم تا پای خاطراِت خاندانش پیش می آید، محال اســت قربان صدقه 
پروانــه متکاهایش نرود. قربان میراث عمه اش. قربان گل و درخت و ابر و دریا 

دوخت های گوهر خانوم!
و »دایی«محترم که از زبانش نمی افتد: پنجه طال بود، شادروان!

قاب هنرمند فامیل را گردگیری می کنم و می افتم به زمزمه: شما بی شک جایت 
آن طرف خوب است... مگر می شود کسی این طرف را گلباران و عروسک باران 
کند و ۶۰ سال خنده از روی صورتش نپرد و روستا روستا یادش کنند و قشنگ 

نباشد حالش؟
باشکوه است که 4۰ سال بعِد رفتنت هنوز حرف زبان ها باشی و نوه های اقوام، 
پُز هنرمندی ات را بدهند، پُز زنی را که حتی برای گورکن هایش از قبل دستمال 

صورت گلدار دوخته و کنار گذاشته بود.
واقعاً بعضی از کلمات و جمالت مختص برخی آدم هاست و بس. مثالً من وقتی 
بشنوم از در بیرونش کردند از پنجره آمد، فقط یاد »سارا« می افتم... وقتی کسی 
از واژه غیرمنتظره استفاده کند، جز »علی« بنی بشری به ذهنم خطور نمی کند... 
همین طور اگر حرف سوزن و نخ باشد و عروسک، تا ابدالدهر پای شما می آید 

وسط. پای عمه ای که همه اقرار دارند هر روز مهربانی هایش را می دوخته.

 مجازآباد
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ادب و هنرادب و هنر
 همزمان با تعطیلی نمایشگاه کتاب ، فعالیت های مجازی 

حوزه کتاب رونق گرفته است

ناشران مشغول کارند

روزبهانی:

 پشت گوشتان را دیدید
 لیگ بوکس را می بینید!

 نیم  نگاهی به شیوه آموزش مکاتبه ای نقاشی برای کودکان

بازدید از یک نمایشگاه نقاشی  پس از 27 سال

کاش این گونه دوستمان داشته باشند
کنار دیوار حیاط مدرســه بسته های ســه تایی غذا را چیده بودیم و نماینده 
هر خانواده که معموالً هم خانم ها هســتند، می آمدند و بسته غذای نذری را 
می گرفتند و می رفتند. تعداد زیادی آمده بودند و داشتیم به پایان توزیع غذا 
می رسیدیم که دو خانم آمدند. سالمی گفتند و حال و احوالی کردند. یکی از 
آن ها بغض کرده بود. شنیدم که یکی از دو خانمی که از طرف خیریه در جمع 
ما بودند چیزی گفت و لبخندی زد و من بیشتر کنجکاو شدم که بدانم ماجرا 

چیست و زن چه مشکلی دارد که با بغض آمده است.
رفت و کنار یکی دیگر از خانم های مشغول در خیریه روی نیمکت نشست و 
دومی که جوان تر بود ایستاده بود و هر دو چادر به سر. بعد انگار به هم چیزی 
گفتنــد و دو خانمی که آمده بودند و من فکر کرده بودم آمده اند غذای نذری 
بگیرند، داشتند آرام گریه می کردند و این را از رویی که برگردانده بودند متوجه 
شدم و از حرف هایی که می شنیدم. چند دقیقه گذشته و حاال هر چهار خانم 
ساکت شده بودند. نتوانستم بیش از این جلو کنجکاوی ام را بگیرم برای همین 
علت گریه خانم ها را پرسیدم. فکر کردم شاید بتوانم کمکی به حل ماجرا بکنم. 
یکی از خانم ها که در خیریه مشغول است رو به همکار و دوستش کرد و گفت: 
»چون ایشــون رو از خیریه ما منتقل کردن این خانم ها ناراحت شدن و آمدن 

برای خداحافظی«.
ســکوت کردم. درســت مثل دو خانمی که آمده بودند بــرای خداحافظی و 
نتوانسته بودند بغضشان را نگه دارند و آرام سرشان را برده بودند زیر چادرشان 

و ما فهمیده بودیم که گریه می کنند.
سکوت کردم و برای یک لحظه فکر کردم چقدر خوب است که برای منتقل 
شدن یک نفر از شعبه خیریه به شعبه ای دیگر آدم هایی باشند که گریه کنند. 
ســکوت کردم و کمی هم بغض. این نوع دوست داشته شدن ها خیلی خوب 
است. شاید بگویید البد منفعت آن دو زن در بودن این دوستمان بوده است اما 
من فکر می کنم منفعت طلبی نمی تواند آدم ها را این قدر خوش قلب کند که در 

انتقال یک نفر بغض کنند.
چند دقیقه دیگر به ســکوت گذشــت و در این بین چند خانم دیگر آمدند و 
غذا گرفتند و رفتند و دوباره سکوت برقرار شد و من پرسیدم: »حاال چه فرقی 
می کنه یک نفر دیگه میاد جای ایشــون« زنی که جوان تر بود و ایستاده بود، 
گفت: »خانم رزمی دلســوزن و درک می کنن«. خانمی که ایستاده بود همین 
مقدار گفت و بعد ســکوت کرد و من یک عالمه حرف پشت این چند کلمه 
دیدم. یادم آمد چند باری را که با او برای شناسایی خانواده ها رفته بودیم و یادم 
آمد بعضی وقت ها را که زنگ زده بود و درباره وضعیت خانواده ای برایم گفته بود 
تا برایشان کاری بکنیم و همه آن بارها دیده بودم که چقدر از ته دل دنبال این 
است که گرهی را از کار خانواده ای باز کند و چقدر دلسوزانه مسئولیتی را که به 
او واگذار کرده اند انجام می دهد. این فکرها از ذهنم می گذشت که زن مسن تر 
گفت: »هم خانم رزمی و هم خانم ســلطانی خیلی زحمت می کشن هر دو تا 
دلسوزن. خدا به اینا خیر بده« و دیدم هم زن جوان و هم آن که سن و سالی 
از او گذشته بود و می شد رنج را در نگاه و چهره اش دید، چقدر راست و درست 
می گویند. برای لحظه ای دوست داشتم جای آن دو خانم باشم که خوبی هایم 
باعث شود دیگران دوستم داشته باشند. به ساده ترین شکل، بی هیچ پیرایه ای 

و از صمیم دل؛ آن قدر که نبودم بغضی شود در گلویی و اشکی بر صورتی.

 حسین بادامکی در گفت و گو با قدس
 از قهرمانی تاریخی پرسپولیس می گوید

 قهرمانی مقابل سپاهان  شیرین تر
از برد 10 نفره  دربی  بود

روزمره نگاری

حکایت امروز

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

نگاهی به آخرین حواشی کرونا در جهاننگاهی به آخرین حواشی کرونا در جهان

 از  از »»کاوازاکیکاوازاکی««  
تا تا » » جهش ژنتیکیجهش ژنتیکی««
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امیرمحمدسلطانپور: شاید امروز پس از سه قهرمانی 
پیاپی سرخپوشــان پایتخت که در آســتانه چهارمین 
آن هســتند، طرفــداران قرمزپوش بــه موفقیت عادت 
کرده باشند؛ اما دهه هشــتاد آنچنان زمانه خوبی برای 
پرسپولیســی بودن نبود. ســال 1387 آن ها 6 سال بود 
که بهترین رتبه ای که در لیگ کســب کرده بودند سوم 
بود، پس می شــود حدس زد کسب این موفقیت بزرگ 
در دقیقه 96 در آخرین هفته مســابقات با وجود اینکه 
دچار کسر 6 امتیاز شده بودند چه لذتی برای آن ها داشته 
است. یکی از چهره های پرسپولیس در آن فصل، بازیکن 
مطرح مشهدی ها یعنی حسین بادامکی بود که اتفاقاً در 
بازی سرنوشت ساز مقابل سپاهان نیز حضور ثابت داشت. 
به مناســبت ســالگرد آن بازی به یادماندنی با بادامکی 

هم صحبت شدیم که در زیر آن را می خوانید:

َجوعجیببازیهفتهآخرپرســپولیسمقابل
ســپاهانهنوزدرخاطربســیاریازهواداران
باقیمانده؛ازحالوهوایخودتوتیم،قبلازآغاز

بازیبگو.
شــرایط ســختی بود. ما مدت زیادی نبود که با جریمه 
کسر 6 امتیاز مواجه شده بودیم و شب و روز قبل از بازی 
می دانستیم که باید حتماً برنده باشیم و یکی از سرنوشت 
سازترین دیدارهای چند سال گذشته پرسپولیس را در 
پیش رو داریم. می دانستیم که هوادار زیادی به استادیوم 
خواهد آمد و چیزی کمتر از پیروزی، سبب از بین رفتن 

روحیه آن ها و همه ما خواهد شد.

ازتماشاگرانپرتعدادآنبازیگفتی؛درطولبازی
واینکهاوضاعتاآخریندقایقآنطورکهبایدپیش

نمیرفتنگرانفشارمنفیآنهانبودی؟
این نکته همیشــه وجود دارد که در چنین بازی هایی با 
وجود اینکه هوادار پرشمار می تواند انگیزه بخش باشد اما 
همان طور که گفتید ممکن است اگر اوضاع خوب پیش 
نرود، نتیجه عکس داده و شاید شروع به اعتراض بکنند و 
فشار بیشتری به بازیکنان منتقل کند. اما خدا را شکر این 
اتفاق در آن بازی نیفتاد و هواداران تا آخرین لحظه ما را 
تشویق می کردند. همین به ما قوت قلب می داد که سبب 
شد تا آخر بازی آرامش خودمان را حفظ کنیم و در دقیقه 

96 گل قهرمانی را به ثمر برسانیم.

افشینقطبیدرکلفصلصحبتازقلبشیر
میکرد؛اینصحبتهاچهنقشیدرموفقیت

تیمبهخصوصدراینبازیداشت؟
مسلماً حضور افشین قطبی روح تازه ای به پرسپولیس 
داده بود. شاید در مصاحبه ها و کنفرانس های خبری 
بیشتر جنبه های انگیزشی و روحیه دادن او مشخص 
می شد اما از لحاظ تاکتیکی نیز تغییرات زیادی در تیم 
ما به وجود آورده بود. البته نباید فراموش کنیم که در 
آن فصل حمید استیلی و کاشانی هم نقش ویژه ای 
در موفقیت پرسپولیس ایفا کردند. نقش آن ها بیشتر 
از لحاظ انتخاب بازیکنان جدید برای پرسپولیس بود 
که سبب شد ترکیب بسیار بهتر و یک دست تری را 
شاهد باشیم. بازیکنان از لحاظ اخالقی هم خیلی خوب 

انتخاب شــده بودند و از لحاظ نزدیکی و اتحاد شرایط 
بسیار خوبی داشتیم. اما قطبی شخصیتی ویژه بود. او در 
بین دو نیمه بازی با سپاهان در حالی که بازی مساوی 
بود و از قهرمانی دور بودیم، صحبت های دلگرم کننده ای 

برای ما داشــت و از لحاظ روحی و روانی برای نیمه دوم 
سرنوشت ساز ما را آماده کرد.

سپاهانهمدرآنفصلتیمتوقفناپذیریبهنظر

میرسیدومزهپیروزیبرآنهامسلماًبرایشما
دوچندانبود.

بله شرایط ســپاهان واقعاً خوب بود. آن ها از لحاظ مهره 
و کادرفنی تیمشــان را جوری بســته بودنــد که واقعاً 
می خواستند قهرمان بشوند. آن ها در چهار فصل قبل جام 
حذفی سه بار قهرمان شده بودند و این دفعه می خواستند 
قهرمانی در لیگ را تجربه کنند. اما هفته آخر نشان دادیم 

که ما بیشتر قهرمانی را می خواهیم.

پسازگلســپهرحیدریشرایطبازیازکنترل
خارجشدهبودوحتیمراسمقهرمانینیزتحت

تأثیرقرارگرفت.
قابل درک بود. پرســپولیس پس از ســال ها قهرمانی را 
بدست می آورد و نه تنها بازیکنان بلکه هواداران نیز حس 
و حال خودشان را نمی فهمیدند. تعداد زیادی تماشاگر به 
زمین آمده بود و بازی هم از کنترل داور خارج شده بود. 
همین سبب شد که جشن قهرمانی هم تحت تأثیر قرار 
بگیرد. اما من در کل با آن مشــکلی نداشتم. آن شرایط 
جشن قهرمانی با حس و حالی که همه ما داشتیم شبیه 

بود، و سبب شده بود جشنی احساسی را تجربه کنیم.

توتجربهپیروزیدرآنبازیخاصمقابلاستقالل
راهمداشتیکهپرسپولیس

تا10دقیقــهآخربایک
کمتر2برصفرعقب یار
بــودودرنهایتبه
پیروزیرسید.تجربه
اینپیروزیدردربی
یا بود شــیرینتر

قهرمانی؟
آن بازی با اســتقالل 
خاص  شیرینی  واقعاً 

را  خــودش 

داشت. به خصوص پس از اینکه این پیروزی را با کامبک 
و در حالی که 10 نفره بودیم بدســت آوردیم. اما مسلماً 
قهرمانی برای من ارزشش بیشتر بود چون برای هر بازیکن 

قهرمانی در لیگ است که حرف اول را می زند.

آنفصلشاهدتقابلباابومسلمهمبودیم؛تیمیکه
تورابهفوتبالایرانمعرفیکردهبودواتفاقاًفصل

بسیارخوبیراپشتسرمیگذاشت.
مسلماً بازی مقابل ابومسلم برای من احساس خاصی را به 
وجود آورده بود. ابومسلم یکی از بهترین تیم های ایران را 
در اختیار داشت و در پایان فصل هم رتبه چهارم را بدست 
آورد. آن ها در بازی برگشت در تهران در آستانه شکست ما 
با نتیجه 3برصفر بودند اما در نهایت بازی را مساوی کردیم. 
اما هنوز سختی بازی مقابل این تیم را چه از لحاظ فنی و 

چه احساسی فراموش نکرده ام.

آنفصلبهنظرمیرسیدسکویپرتابتوبهسمت
موفقیتهایبیشترباشد؛چراایناتفاقنیفتاد؟

چندین اتفاق دست به دست هم داد که بیشتر بدشانسی 
بــود. فصل بعد از آن من مصدومیت های پیاپی را تجربه 
کردم، همچنین قطبی رفــت و حضور وینگادا برای من 
اصالً خوب نبــود. او به فوتبال من اعتقادی 
نداشــت و سبب شد نتوانم آن گونه که 
باید و شــاید اوج بگیرم. سال بعد از 
آن هــم با دســته ای از هواداران 
پرســپولیس به مشکل برخورد 
کرده بــودم؛ پرســپولیس در 
مجموع خــوب کار نمی کرد و 
خوب نتیجه نمی گرفت و من 
هم به خاطر تغییر پست 
هافبــک  از 

هجومی به دفاعی، بازی که می خواستم را نمی توانستم 
ارائه دهم. آن ها به دنبال یک قربانی می گشــتند و من 

گزینه مناسبی برای آن بودم.

بعدازآنشروعموفقدرتیمملیوحتیگلزنی
دربازیاولقبولداریکهنتوانستیآنچناندوران

موفقیراسپریکنی؟
من به آن چیزی که در فوتبال می خواســتم نرسیدم. از 
خودم و توانایی هایم توقع بیشــتری داشتم اما چندین 
اتفاق دســت به دســت هم داد تا این اتفــاق نیفتد. از 
مصدومیت های بد موقع یا کار کردن با مربیان نامناسب 
و انتخاب باشــگاه هایی که در آن بازی کردم همه در این 

اتفاق سهیم بود.

خروجازپرسپولیسورفتنبهملوانوپدیدههم
کمکزیادیبهتونکرد.

انتخاب ملوان یکی دیگر از اشتباهاتم بود. شاید از لحاظ 
زندگی در انزلی شرایط خوبی داشتم اما از لحاظ فوتبالی 
انتخاب خوبی برایم نبود. بعد از آن به مشــهد برگشتم و 
در پدیده بازی کردم در دسته اول که آن هم اصالً خوب 
پیش نرفت و کال پنج، 6 هفته بیشتر در آنجا دوام نیاوردم. 
حتی بعد از آن که به صبا رفتم و در آنجا جا افتاده بودم 
اما به خاطر مشکالت مالی زیادی که باشگاه داشت باز هم 

شرایط آن چیزی نبود که می خواستم.

همینشدکهبهمشهدبرگشتی؟بهنظرتتجربه
مجددباپدیدهخوببود؟

این بار شــرایط در پدیده خوب بود که البته خوب تمام 
نشد. برخی در این باشگاه بودند که نمی خواستند من در 
آنجا حضور داشته باشم. البته تیم مشهدی بعدی یعنی 
سیاه جامگان شرایط را برای روزهای خوب برگشتن من 
فراهم کرد اما این باشگاه هم منحل شد. بعد از این فقط 
در مشــهد می خواستم باشم اما گزینه فقط پدیده بود و 
نمی خواستم تحت هر شــرایطی به این باشگاه بروم، به 
خاطر همین با اینکه فکر می کنم می توانستم فوتبالم را 

ادامه دهم اما ترجیح دادم که خداحافظی کنم.

درنخستینپستمدیریتیخودتهمبدشانس
بودی؛اینباربهخاطرکرونا!

بله من فقط دو ماه رئیس هیئت فوتبال مشــهد بودم و 
االن سه ماه است که همه چیز تعطیل شده است! البته 
امیدوارم هرچه زودتر شــرایط به حالت عادی برگردد 
چون بدون فوتبال واقعاً زندگی ســخت است. فوتبال 
در همه ابعاد کمک زیادی می تواند به جامعه ما داشته 
باشد اما فعالً فقط برای بازگشت به شرایط عادی باید 

امیدوار باشیم.

چهشدکهاینســمتراقبولکردی؟مسلمًا
بســیاریازنزدیکانتقبلازاینتصمیم،به
خاطرسختیاینکاربهتواخطاردادهبودند.

دقیقاً بســیاری از دوستان و آشنایان به من توصیه 
کردند به خاطر کمبود امکانات و ســختی هایی که 
وجود دارد این ســمت را قبول نکردم اما برای من کار 
سخت جذابیت بیشتری نســبت به کار آسان دارد. در 
همان مدتی که در آنجا بودم متوجه شدم که کار بسیار 
ســختی در پیش رو دارم. با وجود این همه جمعیت و 
عالقه مند، و اینکه از لحاظ امکانات در بدترین شــرایط 
هســتیم و حتی زمین و سالن مناسب برای ارائه نداریم، 
مسلماً موانعی برای کار است. اما با همه این ها به این کار 
حس خوبی دارم و امیدوارم بتوانم شرایط را بهتر از قبل 

کنم.

حسینبادامکیدرگفتوگوباقدسازقهرمانیتاریخیپرسپولیسمیگوید

قهرمانی مقابل سپاهان،  شیرین تر  از برد 10 نفره  دربی  بود

اتوئو:مورینیوبهمنگفتپیراهنشماره9منتظرتوست
ورزش: مهاجم پیشین تیم ملی کامرون از ماجرای جالب پیوستنش به اینتر سخن گفت. 
ساموئل اتوئو می گوید: »مورینیو به روشی ساده من را برای پیوستن به نراتزوری متقاعد 
کرد، او برای من پیراهن شماره »9« اینتر و همراهش این پیغام را فرستاده بود که »این 
پیراهن تو و منتظر توســت«. ماتراتزی سپس به من پیام داد که »اگر تو به اینتر بیایی، 
ما همه جام ها را خواهیم برد«. کمی بعد از آن هم ماســیمو موراتی، رئیس وقت باشگاه 
اینتر با من تماس گرفت و به زبان فرانسوی روان گفت »اتوئو، به من اعتماد کن. تو اوقات 

فوق العاده ای در اینتر داشته و حس در خانه بودن خواهی داشت«.

رونی:یونایتدبایدفنخالراحفظمیکرد
ورزش:مهاجم پیشــین شیاطین ســرخ معتقد است: منچســتریونایتد خیلی زود 
اقــدام به اخراج لوئیز فن خال کرد. وین رونی می گوید: »وقتی لوئیز اخراج شــد، به هم 
ریختــم. کار با او برای من فوق العاده لذتبخش بود. ما باید فن خال را برای فصل ســوم 
حفظ می کردیم چون با وجود او می توانســتیم قوی تر شــویم. من احساس می کردم 
که ما در حال پیشــرفت در برخی موارد بودیم و بازیکنان داشــتند دیدگاه او را درک 
می کردنــد. در طول دو ســال کار زیرنظر فن خال بیشــتر از کار بــا هر مربی دیگری 
آموختــم. به همین خاطر همیشــه قــدردان فن خال خواهم بود. نه بــه خاطر اینکه 
او مــن را کاپیتان تیم کرد، بلکــه به خاطر تمامی اعتماد و باوری که به من داشــت.

ویلیان:بازیکنانازایدهسرگیریمسابقاتناراحتهستند
ورزش:هافبک برزیلی تیم فوتبال چلسی معتقد است: بسیاری از بازیکنان لیگ برتری 
تمایلی به از سرگیری مسابقات در شرایط کنونی ندارند. ویلیان می گوید:»صادقانه باید بگویم 
با توجه به چیزی که می بینم، بیشتر بازیکنان برای بازگشت به میادین مسابقه در این مقطع 
ناراحت هستند. ما واقعاً به دنبال بازگشت به میادین هستیم و دلمان برای بازی کردن و 
انجام کاری که عاشقش هستیم، تنگ شده اما باید شرایط برای انجام این کار ایمن شود. در 
حال حاضر بازیکنان از ایده سرگیری مسابقات لیگ برتر ناراحت هستند، مگر اینکه شرایط 

برای بازی کردن ما کامالً ایمن شود.

ورزش: پس از وقفه دوماهه مسابقات فوتبال در آلمان 
همانند سایر نقاط جهان به علت شیوع گسترده ویروس 
کرونا، مسئوالن فدراســیون فوتبال این کشور تصمیم 
گرفتنــد پس از هفته هــا برگزاری جلســات منظم با 
مسئوالن باشگاه ها  با دستور دولت این کشور مجدداً این 
رقابت ها را از سر بگیرند. حاال مسئوالن لیگ برتر انگلیس 
در تالش هستند تا با بهره گیری از تجربه این کشور در 

بازگشت به مسابقات بتوانند لیگ برتر را برگزار کنند.
اخبار حاکی از آن است که مسئوالن سازمان لیگ ایران 
نیز تصمیم گرفته اند تا برای ادامه لیگ نوزدهم دستورات 
و مقرراتی که در بوندس لیگا اجرایی شده است را در لیگ 

برتر خلیج فارس پیاده کنند.
ایلنا ادعا می کند مسابقات لیگ نوزدهم از 22 خردادماه 
مجدداً از سر گرفته می شود و تیم های لیگ برتری سه 
هفته زمان دارند تا تمرینات آماده سازی برای بازگشت 
به مستطیل سبز را سپری کنند. برخالف بوندس لیگا، 
بازیکنان و کادرفنی و کارکنان باشگاه ها دو هفته پیش از 
برگزاری مسابقات به صورت کامل قرنطینه نخواهند شد 
اما قرار است یک بار پیش از شروع تمرینات و همین طور 
دو روز قبــل از هر دیدار بازیکنــان و اعضای کادرفنی 

باشگاه ها تست کرونا را پشت سر بگذارند. 

کنفرانس خبری#
باتوجه به اینکه فضای مناســب در تمامی ورزشگاه ها 
برای فاصله گذاری اجتماعی در نشست های مطبوعاتی 
رعایت نمی شود سازمان لیگ در نظر دارد تا این جلسات 
را به صورت تله کنفرانس برگــزار کند و خبرنگاران از 
طریق برنامه اسکایپ سؤال های خود را مطرح کنند تا 

سرمربیان نیز از طریق ارتباط مجازی پاسخگو باشند.

خبرنگاران#
با تصمیم ســازمان لیگ و همان طور که ســتاد مبارزه 
با کرونا در نظر دارد، خبرنگاران حق شــرکت در محل 
میکسدزون ورزشگاه ها را ندارند و هیچ گونه مصاحبه ای 
پس از بازی با بازیکنان نخواهند داشــت.با وجود اینکه 
اصحاب رسانه در نشست خبری و میکسدزون ورزشگاه 
حضور نخواهند داشــت اما برای حضور در ورزشگاه و 
پوشش مسابقات از جایگاه خبرنگاران مشکلی نخواهند 
داشت. پیش از هر مســابقه با دستگاه تب سنج دمای 

بدن خبرنگاران کنترل می شــود و استفاده از ماسک و 
دستکش برای حضور در جایگاه خبرنگاران الزامی است.

بدون تماشاگر#
هر مســابقه رســمی از خردادماه تا پایان لیگ نوزدهم 
بــه طور قطعی بدون حضور تماشــاگران خواهد بود و 

مسابقات باید پشت درهای بسته برگزار شود.

نیمکت نشینان#
تمامی اعضای کادرفنی و بازیکنان نیمکت نشــین در 
ورزشــگاه حضور خواهند داشت اما روی نیمکت آن ها 
باید حداقل یک صندلی فاصله داشته باشند. به انتخاب 
ســرمربی برخی از بازیکنان و مربیــان روی نیمکت و 
باقی مانده آن ها روی سکوهای ورزشگاه آن هم با رعایت 

فاصله اجتماعی حضور خواهند داشت.

دست دادن ممنوع حتی در برای شادی گل#
برای مراســم قبل از بازی دو تیم در میانه میدان جمع 
نمی شوند و همین طور قرار نیست آن ها در رویارویی با 
هم تماسی داشته باشند و بخواهند با دست دادن ارتباط 
برقرار کنند. مسئله مهمی که در جریان یک بازی هم 
مورد توجه قرار می گیرد، شادی پس از گل خواهد بود. 
همان طور که در بازی های روز گذشته بوندس لیگا هم 
اگر تماشا کرده باشید، بازیکنان نمی توانند بدون رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی به شادی پس از گل بپردازند.

استان های قرمز و سفید#
طبق گفته مســعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان 
در جلسه روز گذشته ســتاد ملی مبارزه با کرونا پیش 
از برگزاری مسابقات یعنی حدود 20 خردادماه، جلسه 
دیگری تشکیل خواهد شد تا طبق آخرین اخبار و آمار 
از کرونا در ایران برای شــروع مجدد لیگ فوتبال ایران 
آخرین تصمیم گرفته شــود. بــا توجه به اینکه تمامی 
شهرهای ایران درگیر مبارزه با ویروس کرونا هستند امروز 
تنها شهر شیراز به عنوان شهر سفید شناخته می شود و 
سایر نقاط قرمز تلقی می شود. همین طور 14 روز پیش از 
برگزاری بازی ها، سازمان لیگ در نظر دارد تا با شناسایی 
شهرهایی که وضعیت قرمز دارند تصمیم جدیدی برای 
میزبانی تیم های حاضر در این شــهرها داشــته باشد.

ورزش: کاپیتان تیم ملی بوکس ایران گفت: لیگ بوکس 
در رشد این رشــته می تواند تأثیر بسیار زیادی داشته 
باشد و فدراسیون در تالش برای راه اندازی آن است، اما 
متأسفانه این موضوع همانند آن است که بگویم هرگاه 

پشت گوشتان را ببینید لیگ بوکس را هم می بینید.

جانی نداشتم#
احســان روزبهانی درباره شــرایط فعلی خــود با توجه 
بــه تمرینــات در روزهای قرنطینه و تعطیلی بیشــتر 
باشــگاه های ورزشــی به خاطر شــیوع ویروس کرونا، 
توضیح داد: از همان روزهای ابتدایی سعی کردم روزی 
یک نوبت تمرین داشــته باشم تا خیلی دچار افت بدنی 
نشوم. متأســفانه برای رقابت های انتخابی المپیک قاره 
آســیا در اردن خیلی وزن کم کردم و واقعاً جانی برای 
مبارزه نداشتم. البته حریفم هم خیلی قد بلندتر از من 
بود و این موضوع هم بسیار تأثیرگذار شد. بوکسوری که 
به او باختم و ســوم شــد،  20 سانت از من بلندتر بود و 
مشــت زنی هم که او را برد،  چپ گارد بود که توانســت 
مقابلش پیروز شود وگرنه از همه حریفان قد بلندتر بود 
که کار را سخت می کرد. این ملی پوش بوکس ایران در 
پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم خودش بود که وزنش 
را پایین بیاورد یا تنها به اصرار کادرفنی این کار را کرد؟ 
توضیح داد: من در مسابقات جام مکران خودم را به 91 
کیلوگرم رساندم و این اشتباه پس از مسابقات جام مکران 
رخ داد کــه وزنم را 10 کیلو کم کــرده و از 91 به 81 
کاهش دادم. متأسفانه نمی دانستم که در سال باید تنها 
یک بار وزن کم کنم و این موضوع مشکل ساز شد، اگر در 

همان وزن 91 کیلو مبارزه می کردم مطمئنم که سهمیه 
المپیک را کسب می کردم.

لیگ بوکس؟ هرگز#
دارنده مدال برنز بوکس آسیا، درباره برگزاری احتمالی 
مسابقات لیگ برتر بوکس نیز گفت: برگزاری رقابت های 
لیگ برتر بوکس همان موضوع پشــت گوشت را دیدی 
فالن چیز را می بینی است. لیگ بوکس بسیار می تواند 
به رشد این رشــته کمک کند، اما هیچ کس به صورت 
جدی در پی برگزاری آن نیســت. وی در پاسخ به این 
پرســش که در صورت برگزاری لیگ در این مسابقات 
حاضر می شود؟ اظهار کرد: شما به من تیم نشان دهید 
من عضو می شوم. هنوز هیچ چیز مشخص نیست و تنها 
صحبت هایی مطرح شده است، اما قطعاً من هم دوست 

دارم در لیگ حاضر شوم.

 عملکرد فدراسیون#
کاپیتان تیم ملی بوکس ایران در مورد عملکرد فدراسیون 
نیز گفت: از تالش های عوامل فدراسیون باخبرم و آن ها 
همــه تالش خــود را می کنند تا شــرایط خوب پیش 
برود. عملکرد فدراســیون رضایتبخش اســت چون از 
بوکســورهای خود حمایت می کند. وی در پاسخ به این 
ســؤال که آیا همچنان با اسپانسر شخصی خود قرارداد 
دارد؟ تصریح کرد: واقعاً از آقای تقوی به عنوان مدیرعامل 
شرکتی که اسپانسر بنده شده تشکر می کنم. واقعاً اگر 
اسپانسر شخصی من نبود، بازگشتی به ورزش نداشتم و 
دلیل اصلی بازگشتم به ورزش حامی مالی شخصی ام بود.

کپیبرداریازبوندسلیگابرایآغازدوبارهفوتبالدرایران

 روزبهانی:پشت گوشتان را   دیدیدبدون قرنطینه ،  بدون جشن
 لیگ بوکس را می بینید!

اینکه  وجــود  با  امینغالمنــژاد: 
باشــگاه های ایرانی نسبت به گذشته 
از بازیکنان و مربیان خارجی کمتری 
سود می برند اما همین حاال نیز تعداد 
خارجی هــا در لیگ برتر کشــور کم 

نیست.
 از ایــن رو در تعطیالت طوالنی مدت 
کرونایــی بســیاری از خارجی هــای 
تیم هــای لیگ برتری به کشــورهای 
خود سفر کردند. حاال با توجه به اینکه 
مجوز رســمی ادامه لیگ برتر صادر 
شــده باشــگاه ها به صورت رسمی از 
خارجی های خود خواسته اند به ایران 

برگردند.
البته با توجه بــه محدودیت هایی که 
در امــر پروازهای بین المللی به وجود 
آمده ممکن است خارجی های شاغل 
در باشــگاه های ایران برای بازگشت با 
مشکالتی مواجه شوند و این اتفاق با 

تأخیر رخ بدهد.

استنلی: نمی آیم#
در ایــن میــان کی روش اســتنلی، 
مهاجم برزیلی ســپاهان اعالم کرده 
با توجه به شــرایط خاصــی که در 
کشورش دارد و محدودیت های سفر 
و پرواز و مواردی از این دســت فعاًل 
امکان بازگشــت به ایران را ندارد و 
نمی توانــد خودش را بــه تمرینات 

برساند.
 اســتنلی پیــش از این هم ســابقه 
تأخیر بازگشت از مرخصی را داشته 
و در تمرینات پیش فصل ســپاهان 

هم دیر حضور پیدا کرد.
به نظر می رســد ایــن بازیکن قصد 
ندارد در شرایطی که هنوز خطر کرونا 
احساس می شود به ایران برگردد و در 

تمرینات و مسابقات حاضر شود. 

دژاگه در قرنطینه#
پیش از این اشــکان دژاگه هم به یکی 
از هم تیمی هــای خود گفتــه بود در 
صورت شــروع تمرینات در این مقطع، 
بــه ایران برنخواهد گشــت. اما یکی از 
مدیران باشــگاه تراکتــور در این باره 
به خبرنــگار ما گفت: دژاگــه با اولین 
پرواز به کشــور باز می گردد تا در ادامه 
بازی های لیــگ برتر تیــم تراکتور را 
همراهــی کند. به هر حــال پرواز های 
کشــور آلمان به علت شــیوع ویروس 
کرونا لغو شده است و ما پیگیر هستیم 
که مشکل بازگشت دژاگه را حل کنیم.

کرونا و پول مشکل دیاباته#
در ایــن بیــن ظاهــراً خارجی های 
استقالل عالوه بر کرونا برای برگشت 
با مشــکل مالی هم روبه رو هستند. 
دیاباته رســماً اعالم کــرده تا پولش 
را کامــل نگیــرد بــاز نمی گــردد و 
اســتقاللی ها در تالشند 10 هزار دالر  
پــول او را بدهند تا به تمرینات اضافه 
شود. میلیچ هم منتظر تسویه حساب 
کامل اســت تا به تمرینــات برگردد.

 
استوکس و اوساگونا می آیند؟#

پرسپولیســی ها هم با اســتوکس و 
اوساگونا همین دردســر را دارند. اما 
داستان بشار و رادوشوویچ کمی فرق 
دارد و احتماالً آن ها بدون دردســر به 
تمرینات اضافه می شــوند. در ســایر 
تیم ها هم البته احتماالً مشکل پروازها 

کمی دردسر آفرین باشد.

کدامتیمهادرکمینفرزندمصرهستند؟

پاسخ   رد »صالح« به پیشنهاد خوب   »رئال«
ورزش: کمک مربی ســابق تیم ملی مصر فاش ســاخت 
که محمد صالح در ســال 8102 پیشنهاد رئال مادرید را 
رد کرده بود. هانی رمــزی در زمان حضور هکتور کوپر در 
تیم ملی مصر، دســتیار او بود. او در برنامه تلویزیونی »آن 
استریم«، فاش ســاخت که رئال مادرید زمستان 8102 به 
محمد صالح پیشنهاد خوبی ارائه کرد ولی ستاره لیورپول 
در نهایت تصمیم به رد آن گرفت. صالح که تابستان 7102 

از رم به لیورپول پیوست، توانست 
فصل فوق العــاده ای را در این 
تیم پشت سر بگذارد و کمک 
کرد قرمزها تــا فینال لیگ 
قهرمانان نیز صعود کنند. او 
عنوان آقای گلی لیگ برتر 
بازیکن  بهتریــن  و  انگلیس 

رقابت هــا را نیز از آن خود 
کرد. صالح در ســومین 
فصــل حضــورش در 

لیورپول نیز غیر قابل 
نشــین  جا

است.

پیشنهاد #2018
هانی رمزی در مورد پیشــنهاد رئال 
به صالح گفت:» مارس 8102 بود و 
در سوئیس اردو زده بودیم که صالح 
موضوعی را با من در میان گذاشت. او 
گفت که از رئال به او پیشنهاد خوبی 

ارائه شــده و در مورد پذیرش آن 
تردیــد دارد. ســپس با هکتور 
کوپــر صحبت کردیــم و در 
نهایت تصمیم بر این شد تا او 
در لیورپول بماند چون در این 

تیم بسیار راحت بود و عالی کار 
می کرد«.سران رئال در آن مقطع 

بــه دنبال جذب یــک مهاجم جدید 
بودند و اخبار متفاوتی در مورد پیشنهاد به 

صالح منتشر شده بود. حتی رامی عباس ایجنت 
صالح نیز ژانویه 8102 میهمان باشــگاه رئال بود. 

احتماالً پیشــنهاد به صالح نیز همان زمان به او ارائه 
شده بود و ادعای هانی رمزی قابل تأیید است.

بین رئال و لیورپول#
میدو ســتاره ســابق تیم ملی مصر نیــز در همان مقطع 
مصاحبه هایی انجام داد و تأکید داشت که رئال برای محمد 
صالح بهترین گزینه اســت و او باید در پایان فصل با ترک 

لیورپول به رئال بپیوندد.

از انگلستان تا اسپانیا و فرانسه#
این در حالی اســت که باشــگاه های دیگری هم در پازل 

تاکتیکی خود برای جذب صالح دندان تیز کرده اند.
مثال میالنی ها. محمد صالح با ســابقه بازی در رم، آشنایی 
خوبی با مسابقات لیگ سری آ دارد؛ جایی که 92 بار موفق 
به گلزنی در آن شــد و به هر حال بازگشــت به مسابقات 
اســکودوتو هم برای صالح و هم برای باشگاه میالن عالی 

خواهد بود.
پاری ســن ژرمن هم  در حال حاضر 3-4-4 بازی 
می کند. محمد صالح بی شــک در چنین 

سیســتمی خواهد درخشید. در حالی که قوانین مالی 
یوفا به تازگی دچار تغییرات و آشــفتگی هایی شده، 
خریدن محمد صالح می تواند نشان دهنده عزم جزِم 
پاری سن ژرمن برای جذب بازیکن خارجی باشد.

رئال مادرید با زیدان می خواهد با سرعت بازی کرده 
و بــه بازی خود عرض دهــد و محمد صالح گزینه 
بسیار مناسبی برای رســیدن به این هدف است، در 
حالی که به تازگی به دلیل کمبود وینگرهای مناسب، 
بیشتر با سیستم های مرکزی تِر 2-1-3-4 و 2-1-2-

1-4 به میدان رفته اند. محمد صالح می تواند قدرت 
تــازه ای به خط حمله رئال مادرید بدهد و با تجربه 

باالیش یک خرید عالی است.
خیلی دور نرویم وقتی نیمار به پاری سن ژرمن 
پیوست، آماری منتشر شد که نشان می داد 
مثلث بارسلونا در 992 مسابقه مجموعا 

552 بار گلزنی کرده بود.
صالح احتمــاالً جذاب ترین خرید 
بــرای بارســلونا  بــه جای 

نیمارخواهد بود.

کاپیتان سابق باشگاه پرســپولیس در توییتی به قانون جدید 
فوتبال با نگاهی طنز نگاه کرده است. حسین ماهینی که اکنون 
در تیم نساجی مازندران عضویت دارد در توییت خود به اوضاع 
ترکیب کم عمق پرسپولیس در فصلی که پنجره نقل و انتقاالت 
این تیم بســته بود پرداخته و می گوید: »خداروشکر اون سالی 
که پنجره پرسپولیس بسته بود و بازیکن نداشتیم کرونا نیومد، 

تعویض چهارم و پنجم می شد مارکو و زالتکو«.

سخنگوی فدراســیون فوتبال کشــورمان در توییتی از دیدار 
ســفیر ایران در برزیل با لئوناردو پادوانی )بازیکنی که به خاطر 
مصدومیت در لباس استقالل فوتبالش به اتمام رسید( خبر داد. 
امیرمهدی علوی در توییت خود اضافه کرد: »پادو در این نشست 
با احترام تمام از ایران و خاطرات خود در کشــورمان یاد کرد. او 
مدت ها بود از منزلش بیرون نیامده بود. جمالت شیرین فارسی و 

روحیه پادو از نکات جالب نشست امروز بود«.

حسین  ماهینی

امیرمهدی علوی

ســتاره کلمبیایی باشگاه گاالتاســرای ترکیه به انتقاد از اجازه 
نداشتن بازیکنان برای خوشحالی پس از گل در مسابقات فوتبال 
که در بوندس لیگا شــاهد آن بودیم پرداخت. رادامل فالکائو در 
توییتر خود می گوید:»چطور است که فقط شادی پس از گل برای 
بازیکنان ممنوع شده، اما در زمان ضربه کرنر بازیکنان چسبیده 
به هم هستند و حتی در زمان ضربات ایستگاهی و تشکیل دیوار 

دفاعی در نزدیک ترین فاصله نسبت به یکدیگر قرار دارند؟«.

هافبک بلژیکی باشــگاه بروسیا دورتموند به پیروزی 4 بر صفر 
تیمش درنخستین هفته مسابقات بوندس لیگا که پس از تعطیلی 
به خاطر شیوع ویروس کرونا دوباره برگزار می شد واکنش نشان 
داد. اکسل ویتســل در حساب توییترش، با کنایه به نام رقیب 
سنتی بروسیا دورتموند یعنی تیم شالکه 4برصفر، شباهت آن 
با نتیجه ای که بدست آمد را به همگان یادآوری کرد تا به این 

شکل برای تیم رقیب ُکری بخواند.

رادامل فالکائو

اکسل ویتسل

هشدارباشگاههابهخارجیها؛بهایرانبرگردید

استنلی، استوکس و دیاباته بر نمی گردند؟

ضد  حمله

ویلموتس:منتظررأیفیفا
درپروندهتیمملیایرانهستم

ورزش:سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی فوتبال ایران می گوید که فیفا به 
زودی رأی خــود را درباره پرونده حضورش در ایران اعالم خواهد کرد. به 
نقل از اسپورتس، مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران 
در تازه ترین اظهارنظرش درباره قراردادش با ایران گفت: من در 15 نوامبر 
گذشــته با تیم ملی ایران همکاری ام به پایان رسید. من به فیفا شکایت 

کردم و اکنون در حال رسیدگی به پرونده  هستیم. منتظر حکم هستم.

AFCاختالفنظرایرانبا
برسرزمانمسابقاتفوتسالقهرمانیآسیا

ورزش: با توجه به تعویق یکساله جام جهانی و موکول شدن این مسابقات 
به شهریور ســال آینده، با وجود اینکه مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا 
نیز پنج ماه به تعویق افتاده بود ایران تمایل زیادی دارد تا این مســابقات 
نیز مثل جام جهانی با تعویق یکســاله برگزار شده و به بهمن یا اسفند 
امسال موکول شود. با این حال به نظر می رسد کنفدراسیون فوتبال آسیا 
کــه پیش از این یک بار زیر بار تعویق ایــن بازی ها رفته، تمایل دارد تا 
پرونده مســابقات فوتسال قهرمانی آســیا در سال 2020 میالدی بسته 
شــده و در صورت مجبور شــدن بازی ها را به آذر امســال موکول کند.

قراردادمحرمانهدردسترس
خطریک»دالل«برایاستقالل

واحتمالجدایی»دیاباته«
ورزش:در حالی که همچنان افشای اسناد محرمانه استقالل در رسانه ها 
ادامه دارد، باب دیگری در این زمینه باز شد و حاال خبر می رسد یکی از 
مهم ترین قراردادهای بازیکنان این تیم در دسترس یکی از دالالن ایرانی 
قرار گرفته است. به گزارش مهر این دالل با دسترسی پیدا کردن به قرارداد 
شیخ دیاباته و اطالع از بند بند آن نه تنها برخی از اطالعات آن را در اختیار 
دیگران قرار می دهد، بلکه در صدد است تا برای مهاجم گلزن استقالل در 
کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس پیشنهادهای اغوا کننده پیدا 
کند و با جدا کردن دیاباته از استقالل منافع مالی خود را تأمین نماید و این 
در حالی است که حتی خود دیاباته هم در جریان این موضوع قرار ندارد.

هشدار»کالچومرکاتو«بهناپولی
»سیمئونه«آزمونرامیخواهد

ورزش: »کالچــو مرکاتو« ایتالیا در گزارشــی به وضعیت نقل و انتقاالت 
تیم ناپولی ایتالیا و آینده مبهم این تیم برای فصل بعد پرداخته اســت. 
کالچو مرکاتو با اشاره به احتمال جدایی مرتنز از تیم ناپولی نوشت: » دی 
لورنتیس )رئیس باشگاه ناپولی( در حال یافتن یک گزینه مناسب برای 
جایگزینی است. این گزینه می تواند پسری باشد که »مسی ایرانی« نامیده 
می شود. سردار آزمون مهاجم 25 ساله تیم زنیت سنت پترزبورگ است 
که به معنای واقعی جیونتلی )مدیر ورزشی ناپولی( را مسحور کرده است. 
کالچومرکاتو در پایان خبر خود به تیم ناپولی هشــدار داد: »پیش بینی 
می شــود رقابتی از سوی حریف قدرتمندی - برای جذب آزمون- وجود 
دارد: دیگو سیمئونه سرمربی اتلتیکو مادرید به شدت طرفدار بازیکن ایرانی 
است. اگر مرتنز به اینتر برود، ناپولی از قبل جانشین او را انتخاب کرده است«.

کنعانیزادگان:مثلبیرانوند
ازپرسپولیسمیروم

ورزش: مدافع ملی پوش پرســپولیس با بیان اینکه این تیم مســتحق 
قهرمانی در لیگ برتر است گفت: اگر روزی از پرسپولیس بروم مثل علیرضا 
بیرانوند خواهم رفت تا سودی هم به باشگاه برسد. محمدحسین کنعانی 
زادگان در گفت وگو با مهر درباره احتمال باالی از ســرگیری لیگ برتر 
اظهار کرد: من می گویم همه بازی ها برگزار شود تا هرکس به حقش برسد. 
قطعاً با توجه به امتیازهایی که جمع کردیم مســتحق قهرمانی هستیم 
و می خواهم با پیراهن پرســپولیس جام قهرمانی لیگ برتر را باالی سر 
ببرم. وی در مورد قراردادش با پرسپولیس نیز تصریح کرد: افتخار می کنم 
ســال دیگر هم با پرسپولیس قرارداد دارم. اگر هم بخواهم طبق بندهای 
قراردادم به پیشــنهادی فکر کنم قطعاً به منافع باشگاه فکر می کنم. اگر 
روزی از پرسپولیس بروم مثل علیرضا بیرانوند خواهم رفت تا سودی هم 

به باشگاه برسد.

احسانپهلوان،نامزدبهترینهافبکلیگ
قهرمانانآسیا2016

ورزش:کنفدراسیون فوتبال آســیا در ادامه نظرسنجی های خود برای 
انتخاب بهترین تیم منتخب لیگ قهرمانان آســیا در سال 2016 دیروز 
نامزدهای کســب عنوان بهترین هافبک را معرفی کرد. احسان پهلوان، 
هافبک ذوب آهن به عنوان یکی از 9 نامزد کسب عنوان بهترین هافبک 

سال 2016 در لیگ قهرمانان آسیا معرفی شد.

پایانآیندهمبهمرضایی
بیات:کاوهرادرشارلروانگهمیداریم

ورزش:مدیر باشگاه شارلروا بلژیک خبر داد می خواهند برای نگه داشتن 
مهاجم ایرانی خود با باشــگاه بروژ وارد مذاکره شوند. مهدی بیات، درباره 
آینده رضایی عنوان کرد: درباره آینده کاوه با باشگاه بروژ جلسه خواهیم 
گذاشت تا ببینیم برنامه این باشگاه برای آینده مهاجم ایرانی اش چیست. 
وی افزود: رضایی از حضورش در شارلروا خوشحال است اما این را می داند 
که با بروژ قرارداد دارد. تالش می کنیم تا کاوه را برای فصل آینده به صورت 

قرضی یا دائمی در ترکیب تیم حفظ کنیم.

چک۷میلیاردیکارگزاربهباشگاهپرسپولیس
ورزش:باشگاه پرسپولیس چک 7 میلیاردی از کارگزار خود دریافت کرد. 
در تعطیلی بیش از دوماهه مسابقات لیگ برتر و شرایط بد اقتصادی کشور، 
باشگاه پرسپولیس توانست مبلغ 7 میلیارد تومان از کارگزار خود دریافت 
کند. این پول قرار است تا پایان هفته بین بازیکنان و مربیان پرسپولیس 

تقسیم شود تا با روحیه خوبی دور جدید تمرینات خود را آغاز کنند.

تستکرونابرایبازیکنانلیگبرتریاجباری
میشود

ورزش: تمامی بازیکنان لیگ برتری تســت کرونا خواهند داد. تیم های 
لیگ برتری تا قبل از اینکه بازیکنان آن ها تست کرونا انجام ندهند، اجازه 
آغاز تمرینات خود را نخواهند داشــت. این تصمیم قرار است در نشست 
امروز ستاد مبارزه با ویروس کرونا که در فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار 
خواهد شــد، به تصویب برسد. قرار است تست های کرونا بازیکنان لیگ 

برتری زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی باشد.

منهای فوتبال

چوب»انتقادهایگاراژی«الیچرخفوتبال
فعالیت فوتبالیست های خانه نشین استقالل و پرسپولیس در فضای 
مجازی به معرکه برای هواداران فوتبال ایران تبدیل شــده تا حدی 
که برخی فیک نیوزها و پیچ های فان در دنیای مجازی به واســطه 
حرف های خنــده دار و بعضاً کمدی آن ها بتواننــد فالوور و ممبر 
بیشتری جذب کنند تا به این ترتیب سیستم درآمدزایی خود از راه 

کسب تبلیغات را افزایش دهند!
اما حرف ها و نقطه نظرات این طیف از فوتبالی هایی که فوتبالشان 
تمام شده چه دردی از جامعه فوتبال ایران برطرف می کند؟ پاسخ 

این سؤال به صورت روشن و صریح یک کالم است؛هیچ!
آن ها به خیال خود نظراتی کارگشا و ایده آل مطرح می کنند اما در 

واقع نظرات آن ها بیشتر استوار براحساس است تا منطق.
 البته آن ها بیشتر به دنبال موج سواری با اظهارنظرهای پوپولیستی 
و هوادارپسند هستند. هرچند در میان این طیف افرادی هستند که 
با طرح برخی انتقادات هدفمند به دنبال راهی برای نفوذ به سیستم 
مدیریتی باشگاه ها می گردند تا بتوانند از این طریق صاحب مسئولیت 

و درآمدی مشخص شوند.
رفتارهای منفعت طلبانه این افراد معموالً از دید هواداران استقالل 
و پرســپولیس پنهان می ماند اما برخی اوقات که اختالف ها شدت 
می گیرد و کار به افشاگری می رسد کاشف به عمل می آید که ستاره 
دیروز و دلسوز امروز بیشتر به دنبال بیزینس و تجارت است تا دفاع 

از جایگاه واقعی باشگاه مطبوعش!
ریشه این گونه رفتارها کجاست؟ صاحبنظران براین باورند که مدیریت 
ناکارآمد حاکم در فوتبال ایران بدون در نظر گرفتن سیستم های روز 
مدیریتی بیشتر به دنبال تقویت تیم و باند خود هستند تا روز مبادا 
با کمک گرفتن از آن هــا بتوانند از مقام مافوق خود امتیاز بگیرند.

البته همه این جماعت مورد لطف مدیران قرار نمی گیرند بلکه تنها 
افرادی مورد عطوفت و مهربانی مدیرعامل باشگاه ها قرار می گیرند که 
در چارچــوب مورد عالقه مدیر فعالیت کنند و به نوعی آدم و مهره 
آقای مدیر باشــند! با اجرای چنین الگوریتمی افرادی که در بازی 
قدرت قرار ندارند مقابل مدیریت قرار می گیرند و در لوکیشــن های 
مختلف از گاراژها تا کنار چاله سرویس تعویض روغن از سیاست های 

مدیریتی انتقاد می کنند.
حاال تصور کنید با چنین ساختار وحشتناکی پشت پرده انتقادهای 
توفانی و آتشین این افراد چه می گذرد، اما هواداران کم سن و سال 
اســتقالل و پرســپولیس بدون توجه به این نکات فریب بازی های 
روانی این افراد را می خورند و به عنوان سربازان پیاده این طیف علیه 
یک فرد و جریان موضع گیری می کنند. قطعاً نبود نظارت کافی بر 
فعالیت های این افراد در فضای مجازی می تواند ضربات جبران ناپذیری 
به فوتبال ایران و جامعه هواداری وارد کند پس تا دیر نشــده باید 
فکری به حال این جماعت به اصطالح دلسوز اما کاسب مسلک کرد.

کارباشگاههایبدنسازیبهاستانداریکشید
ورزش:در حالی که 30 رشته ورزش انفرادی مجوز فعالیت گرفته اند 
باشــگاه های بدنســازی هنوز اجازه فعالیت ندارند. در همین رابطه 
دیروز نشست هم اندیشی بین باشگاه داران و مسئوالن ورزش استان 
خراســان رضوی برگزارشد. سروش پورآزاد، رئیس هیئت بدنسازی 
استان خراسان رضوی در ابتدای این جلسه گفت: به دلیل مشکالت 
شیوع کرونا خیلی از این باشگاه ها تعطیل یا در آستانه تعطیلی کامل 
هســتند. امیدواریم با تدابیری که اندیشیده می شود این بنگاه های 
اقتصادی- ورزشی سریع تر سامان بگیرند، بازگشایی شوند و بتوانند 
به فعالیت خود در چارچوب پروتکل های بهداشتی ادامه دهند. وی 
افزود: مطمئنیم همه باشگاه داران کامالً مراتب بهداشتی را رعایت 
خواهند کرد.فتاحی، مدیرکل ورزش وجوانان در ادامه این جلســه 
گفت: با وزارت ورزش جلســه داشتیم تا باشگاه ها با ثبت در سامانه 
بتوانند از تســهیالت در نظر گرفته شده اســتفاده کنند. وی ادامه 
داد: برای رشته بدنسازی به صورت ویژه با استاندار مکاتبه کردیم و 
پیشنهاد دادیم استاندار به طور مستقیم با باشگاه دارها صحبت کنند. 
من از وزارت این مجوز را گرفتم که اگر ستاد داخل استان مسئولیت 
را بر عهده بگیرد باشــگاه ها با رعایت پروتکل ها باز شــوند. مجوز 
بازگشایی باشگاه های آمادگی جسمانی صادر شده اما از باشگاه های 
بدنسازی خواهش دارم فعالً فعالیت نکنند تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

حسنی معاون دانشکده علوم پزشکی در پایان جلسه از باشگاه داران 
خواست فعالً در سامانه بهداشتی ثبت نام کنند و پروتکل ها را مطالعه 

کنند تا بتوانند زمینه های اجرای پروتکل ها را رعایت کنند.

چرخهپرسروصدایکشتیبهتصویبرسید
ورزش:چرخه انتخابی تیم های ملی کشتی برای اجرا در سال فنی 
جاری، با رأی قاطع رؤسای هیئت های کشتی استان های سراسر کشور 
به تصویب رسید.این چرخه که در هفته های اخیر سروصدای زیادی 
در رسانه ها و در میان اهالی کشتی به پا کرده، حاال با تصویب از سوی 
هیئت های کشــتی به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد. به نظر 
می رسد محمد بنا و غالمرضا محمدی، سرمربیان تیم ملی هم باید اجرا 
کردن چرخه انتخابی را در سال قبل از المپیک در دستور کار قرار دهند.

تعویقبازیهایهمبستگیکشورهایاسالمی
ورزش: بازی های کشورهای همبستگی اسالمی که قرار بود آگوست 
سال آینده در ترکیه برگزار شود به دلیل تعویق بازی های المپیک 
توکیو به زمان دیگری موکول شد. قرار بود این بازی ها روزهای 20 
تا 29 آگوست 2021 )29 مرداد تا 7 شهریور 1400( در شهر قونیه 
ترکیه برگزار شــود این در حالی است که پارالمپیک از 24 آگوست 
)2 شهریور( آغاز می شــود. براین اساس هیئت اجرایی فدراسیون 

کشورهای اسالمی تصمیم به تعویق بازی ها گرفت.

درآمد200میلیوندالری
ازلیگملتهایوالیبال

ورزش:گراســا، رئیس فدراســیون جهانی والیبال گفت: به دنبال 
درآمدزایی بوده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که بیشترین فرصت برای 
تأمین امنیت ورزش در آینده بلندمدت به کار گرفته شده است. تنها 
برای لیگ ملت ها بیش از 200 میلیون دالر درآمد کسب کرده ایم 
برای 10 ســال آینده که هر ســالی 20 میلیون دالر می شود و این 

میزان، بیشتر نیز خواهد شد.

یادداشت

سیناحسینی
annotation@qudsonline.ir

فوتبالثابتمیکندبازگشتبهشرایطعادیامکانپذیراست
ورزش:هافبک برزیلی تیم فوتبال رئال مادرید معتقد است که فوتبال می تواند به مردم برای 
بازگشت به شرایط عادی کمک کند. کاسمیرو اظهار کرد: »ازسرگیری بازی ها گامی واقعاً 
مهم نه تنها برای فوتبال، بلکه گامی مهم برای جامعه هم هست، اینکه به مردم نشان دهیم 
بازگشت به شرایط عادی امکان پذیر است. این تنها درباره فوتبال بازی کردن نیست، بلکه 
خارج شدن مردم از خانه هایشان هم است. من فکر می کنم اگر تدابیری که باید از آن ها پیروی 
کنیم را رعایت کنیم، ما نیز قادر خواهیم بود این کار )از سرگیری بازی ها( را انجام دهیم. کار 
در خانه اهمیت داشت و ما کارهایی که باشگاه و کادر فنی از ما خواسته بود را انجام دادیم.«
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

غفلت از» سنت مناجات«  درشعر معاصر
یکی از جلوه  های زیبای شعرفارســی، ابراز بندگی  های خالصانه شاعران 

فارسی زبان در طول تاریخ به پیشگاه آفریننده است.  
در طول تاریخ شعر فارسی، ســنتی نیکو برقرار بوده که شاعران کتاب 
خود را با مناجات و ذکر خداوند آغاز می کرده اند، سپس به مدح پیامبر و 
صحابه ) در دوران استقرار تشیع در ایران، مدح ائمه)ع( ( می پرداخته اند 
و بعد وارد موضوع اصلی کتاب می شــده اند. برخی از جلوه  های ماندگار 
شــعر در سرزمین ما همین مناجات  ها بوده است. در قالب  های مختلف 
و زبان  های گوناگون. مثالً در قالب مثنوی مقدمه ارجمند فردوســی بر 
شــاهنامه )به نام خداوند جان و خرد( و مناجات ابتدای مثنوی لیلی و 
مجنون )ای نام تو بهترین ســرآغاز( در ذهن و زبان مردم فارســی زبان 
ماندگار شده است. در قالب غزل نیز مناجات پرشور حکیم سنایی )ملکا 
ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی( و غزل زیبای سعدی )اول دفتر به نام 
ایزد دانا( از این نمونه  هاســت.این سنت ارزشمند در شعر معاصر مغفول 

واقع شده است.
 شاید یکی از دالیل مهم در این امر این باشد که شعر معاصر ما تحت تأثیر 
باید و نبایدهایی قرار گرفته  که تا ســال ها به عنوان حکم  هایی کلی و 
غیرقابل خدشه مورد توجه همه شاعران بوده است. برخی شاعران معاصر 
که معیار و سنجه آن ها برای شعر »پل الوار« و »فردیکو گارسیا لورکا« بود، 
این معیار را در شعر امروز باب کردند که هر شعری که با آگاهی و قصد 
قبلی ســروده شود، شعر نیست و نظم است. پس به این دلیل فردوسی، 
نظامی، ســعدی و بسیاری از بزرگان و بســیاری از شاهکارهای زبان و 
ادبیات فارسی وارد حیطه نظم شدند و خزعبالت و شعرواره  هایی که از آن 

نه حس و حالی و نه معنایی برمی آمد، شعر تلقی شدند.
بخش دیگری از این غفلت نیز از آنجا ناشی می شد که بنیاد اصلی شعر 
امروز ایران از شاعران غرب گرفته شده بود و چون مهم ترین پایه تفکر این 
گروه از شــاعران، اومانیسم بود، طبیعی بود که خدا و خداباوری در شعر 

امروز ایران عقب رانده شود. 
در دوران پس از انقالب، بخشــی از ایــن حکم  های کلی از ذهن و زبان 
شــاعران کنار رفت. در این دوران شاهدیم که شعرهای خداباور زیادی 
سروده شده و شعر آیینی به یکی از استوارترین گونه  های شعری ما تبدیل 
شده، اما در این نوع شعر نیز بیشتر از اینکه شاهد سروده شدن مناجات 

باشیم، شاهد مدح و رثای ائمه)ع( هستیم. 
اگرچه این نوع شعرها دارای ارزش معنوی است و باید به سرایندگانش 
آفرین گفت، ولی همچنان جای خالی مناجات با خدا در شعر امروز ایران 

خالی است.
در ســال های اخیر در شعر شاعران جوان مناجات  های زیبا و شاعرانه ای 
دیده ام، اما به نظر می رسد همتی الزم است تا این شعرهای پراکنده را در 
دفتری جمع کند و به صورتی گزیده و قابل  استفاده برای مخاطبان شعر 
امروز منتشر کند تا این مرواریدهای پراکنده کنار هم بنشینند و بر گردن 
شعر امروز، گردنبندی نفیس از مناجات شاعران امروز با خداوند فروزنده 

ماه و ناهید و مهر، درخشیدن گیرد.

گفته های یک کتاب فروش درباره طرح »بهاره « کتاب
 طرح های فصلی زمانی برگزار شود 

که مردم حقوق گرفته اند
ایبنا: صمد دستاری، مدیر کتاب سرای دیبا در شهر رشت، درباره اهمیت 
طرح های فصلی خرید کتاب عنــوان کرد: ما همواره از دوره اول در این 
طرح ها شرکت کرده ایم و معتقدم که یکی از طرح های تأثیرگذار و مهم 
فرهنگی در حوزه کتاب به  شمار می آیند که اثر مستقیم بر فعاالن صنف 
دارد.وی با بیان اینکه اطالع رسانی نکته مهم این طرح به شمار می آید، 
ادامه داد: دست اندرکاران اجرای طرح باید سعی کنند حجم بیشتری از 
مردم از برگزاری طرح مطلع شوند و در این زمینه در گرو  ه های مجازی 
و تلویزیون باید اطالع رسانی شود؛ همچنین تبلیغات تلویزیونی باید در 
زمان برنامه های پربیننده باشد.دستاری همچنین به نکته ای درباره زمان 
برگزاری طرح بهارانه کتاب هم اشاره کرد و گفت: زمان اجرای طرح نکته 
حیاتی و کلیدی برای ما به  شمار می آید و مجریان باید بدانند عموماً زمانی 
طرح باید اجرا شود که مردم حقوق گرفته اند و به  اصطالح نقدینگی دارند، 
نه اینکه وسط ماه باشد و حقوقی نداشته باشند.وی در ادامه صحبت های 
خود افزود:  برای ما زمان مهم است. اکنون مردم حقوق نگرفته اند و کمتر 
پول دارند؛ چون اواخر ماه است. اگر طرح ها بین بیست و پنجم این ماه  تا 
پنجم ماه آینده برگزار شود که نقدینگی بیشتر است و زمان اجرای طرح 

هم بیشتر شود، قطعاً می تواند مؤثرتر باشد.
وی یادآور شــد: در ســال های اخیر قیمت کتاب بــه دلیل هزینه های 
تولیــد افزایش زیادی داشــته و این موضوع تأثیر زیادی بر کار نشــر 
و کتاب فروشــی ها داشته است و فعالیت کتاب فروشــان تا حد زیادی 
تحت تأثیر این نوســانات و قیمت ها قرار دارد و طرح های فصلی کمک 

خوبی به رونق فعالیت کتاب فروشان در این دوره ها کرده است. 

معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی خبر داد
استقبال ۱۵ کشور از آموزش غیرهمزمان زبان فارسی

دوره های مجازی  برگــزاری  مهر: 
»روش تدریــس زبان فارســی بــه 
غیرفارســی زبانان« بــا توجــه به 
شــیوع ویروس کرونــا و تعطیلی 
مراکز آموزشــی، مورد اســتقبال 
فارسی آموزان در ۱۵ کشور جهان 

قــرار گرفته اســت.رضامراد صحرایی، معاون آمــوزش و پژوهش بنیاد 
ســعدی با بیان اینکه بسیاری از فارســی آموزان در کشورهای مختلف 
از دوره های آموزش غیرهمزمان بنیاد ســعدی استقبال کرده اند، عنوان 
کرد: ثبت نام این دوره مجازی از ۲۵ اسفند ماه آغاز شده و تاکنون مورد 
استقبال چشمگیری از ســوی عالقه مندانی در کشورهای ایران، عراق، 
ترکیه، گرجستان، ژاپن، آلمان، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، تونس، لبنان، هند، 

آرژانتین، مصر و ارمنستان قرار گرفته است.
وی از اصلی ترین ویژگی دوره های غیرهمزمان روش تدریس زبان فارسی 
را، غیر همزمانی حضور دانشــجو و استاد در سامانه عنوان کرد و گفت: 
محتوای این دوره ها به دلیل نوع طراحی، غنی تر و باکیفیت تر نسبت به 
دوره های همزمان طراحی شده است. صحرایی  گفت: تاکنون ۱۴۳ نفر 
در این دوره ثبت نام کردند و ۱۳ نفر به مرحله پایانی رســیده و آزمون 
داده انــد که از این تعداد ۹ نفر نمره باالی ۷۰ کســب کرده و موفق به 

دریافت گواهی نامه بین المللی بنیاد سعدی شده اند. 

روزها  این  مرادی     مهدی  هنر/  و  ادب   
بحث آموزش مجازی نقل محافل علمی است. 
به مدد ابزارها و روش های الکترونیکی، این کار 
شدنی تر شده است، با این همه نهایت آموزش ها 
و  نظری  دروس  بر  متمرکز  فضای مجازی  در 
به ویژه  و  عملی  دروس  تدریس  و  است  تئوری 
درس های رشته هنر دشوار است و از آن دشوارتر 
آموزش ِنقاشی! نیم نگاهی به یک شیوه آموزشی 
ِفراهم  بستر  در  نه  هم  آن  نقاشی  تدریس  در 
ِفناوری در زمانه کنونی بلکه به شیوه مکاتبه ای 
در اواخر دهه 6۰ )حدود ۳۰ سال پیش( شاید 
به  و  باشد  دور  راه  از  آموزش  راهگشای  بتواند 
درک و دریافت ما از این موضوع کمک کند. نام 
مستعار » مهربان« و سپس »رنگین کمان« شاید 
برای کودکان دیروز که امروز پدرها و مادرهای 
۴۰ ساله ای برای فرزندانشان هستند، نامی آشنا 
باشد. مهربان و رنگین کمان دیروز که امروز عضو 
هیئت علمی دانشگاه است بین سال های ۱۳6۷ تا 
۱۳۷۱ افتخار معلمی کودکان را در مرکز آموزش 
جهاد دانشگاهی هنر دانشگاه تهران و نیز معاونت 
آموزشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی را 

داشته است. 

 دانشجویِ  سال اول نقاشی#
 و آغاز آموزش مکاتبه ای نقاشی

محمدرضا سوداگر امروز۵۳ ساله است و استادیار 
گروه نقاشــی در دانشــکده هنر ِدانشگاه شهید 
چمران، امــا در دوره ای که تصمیم گرفت برای 
بچه های روستاها و شهرهای دور و نزدیک ایران 
آموزش مکاتبه ای نقاشی برگزار کند، دانشجوی 
ِ ســال اول نقاشی در دانشگاه هنر تهران بود. در 
همان ســال ها نمایشگاهی از نقاشی های همین 
بچه ها در دانشــگاه هنر تهران به همت ایشــان 

برگزار شده بود.
 سال ها گذشته است و کودکان ۷ تا ۱۲ ساله ای که 
در آن روزگار نقاشی هایشان را در پاکت گذاشتند 
و به نشــانی حوزه هنری تهران پســت کردند، 
امروز مردان و زنانی ســی و چند ساله  هستند. 
نمی دانم سیداحمد امینی ۷ ساله از رشت و ایمان 
قزوینیان 8 ساله از سمنان نقاشی های خود را به 
خاطر می آورند؟ محســن نامدار ۹ ساله از ساری 
چطــور؟ آیا این بچه ها هنوز نقاشــی می کنند؟ 
من نقاشــی های آنان را در کیهان بچه ها دیده ام. 
بی شک اهمیت پرداختن به حاشیه، متن را غنی تر 
می کند و صداهای تازه و کمتر شــنیده شده را 
به مرکز می کشاند. آموزش مکاتبه ای نقاشی در 
دوران غیاب اینترنت یکی از خالقانه ترین کارهایی 
است که یک دانشجوی شیفته نقاشی و دلبسته 
کودکان و نوجوانان ســرزمین خود می توانسته 

انجام دهــد. در دهه 6۰ به یــاد دارم که بچه ها 
نقاشی هایشان را برای تلویزیون می فرستادند. میل 
به دیده  شدن در وجود هر هنرمندی وجود دارد 
چنان که این هنرمند کودکی کم سن و سال باشد. 

یک روایت خواندنی#
این هم روایت نوشــین موســوی که در کیهان 
بچه های شــماره 68۵ سال ۱۳۷۲ نوشته است: 
»آن روز، روز آخر نمایشــگاه بود. باران شدیدی 
می بارید، اما با خودم عهد کــرده بودم حتماً به 
دیدن این نمایشگاه بروم. دلم می خواست با این 
تجربه از نزدیک آشــنا شوم. وقتی به نمایشگاه- 
که در دانشــگاه هنر برگزار شــده بود- رسیدم، 
اول از همه حرف های مســئول نمایشگاه را که 
به دیوار زده شــده بود، خواندم. بعد، حدود ۲۰۰ 
اســم کودکان۱۲-۷ ســال را خواندم که از همه 
جای ایران نقاشــی های خود را فرستاده بودند و 
بعد نگاهی به نقاشی ها کردم. نقاشی هایی که در 
آن ها همه جور تکنیک و کار به چشم می خورد. 
نقاشــی هایی با انواع رنگ ها مثل آبرنگ، گواش 
و... تکنیک هایــی از انواع مختلــف مثل کوالژ و 
کاردستی و از همه مهم تر موضوع هایی که از هر 
چیزی می توانست باشد. هر یک از نقاشی ها نشان 
می داد کــه نقاش آن قبالً چه تمرین هایی انجام 

داده تا توانسته چنان نقاشی ای بکشد«. 

آموزش غیرحضوری یا آموزش مکاتبه ای در دهه 
اول ســال ۱۷۰۰ میالدی آغاز شده است. هنوز 
هم در نقاط مختلف دنیا از جمله در ایران از این 
شیوه آموزش برای تحصیل و یادگیری استفاده 
می شــود. آموزش مکاتبه ای که بــا نامه نگاری 
مدرسه یا مؤسسه های واجد شرایط اداره می شد 
و بین دانشجویان و استادان از طریق نامه نگاری 
ارتباط برقرار می شــد، مورد توجه دانشجویان و 
دانش آموزان بود. همزمان با ایالت  متحده آمریکا 
که در زمینه آموزش از راه دور فعالیت داشــت، 
کشــورهای اروپایی دوره های آموزش را پیش از 
ســال ۱8۴۰ به صورت جزوه های خالصه شده 
آغاز کرده بودند. نخستین دوره آموزش از راه دور 

دانشگاهی که در سال ۱8۹۲ تأسیس شد، با اتکا 
بر اداره پست اداره می شد. 

در ایران نیز برای نخســتین بار در ســال ۱۳۵۰ 
دانشکده ای در دانشــگاه ابوریحان بیرونی برای 
ارائــه آمــوزش از راه دور و به طریق »مکاتبه ای« 
شکل گرفت که مقدمات آن از سال ۱۳۴8 به بعد 
فراهم آمده بود. این دانشکده که با نام دانشکده 
مکاتبه ای فعالیت خود را در چهار رشته تحصیلی 
آغاز کرده بود، در هفت رشته تحصیلی شیمی- 
طبیعی، فیزیک-ریاضی، زبان و ادبیات فارســی، 
آموزش وپرورش ابتدایی، اقتصاد و تعاون روستایی، 
مدیریــت خدمات - بانکی )مقطــع فوق دیپلم( 
و مدیریــت خدمات فنی)مقطــع فوق دیپلم( به 

فعالیت خود ادامه داد.
 این دانشکده بعداً به تعداد دانشجویان و رشته های 
تحصیلی خود افزود و به دو دانشکده »علوم انسانی« 
و»علوم اجتماعی« تفکیک شد. آموزش از راه دور 
در دانشگاه ابوریحان بیرونی، تلفیق مجموعه ای از 
ابزارهای آموزش حضوری و آموزش از راه دور بود. 
کتاب و مواد چاپی محور اصلی این ابزارها به شمار 
می آمد و در حقیقت اساس آموزش مکاتبه ای را 

تشکیل می داد.
 در این نظام به منظور ارائه خدمات آموزشــی و 
ســنجش آن از مواد و مطالب درسی، کتاب ها و 
مطالب مفید جنبی، آزمون های درســی ضمن 

سال، مواد کمک آموزشی، کتابخانه، دفترچه های 
مخصوص مکاتبه با اســتادان برای رفع اشکاالت 
درســی، آموزش های حضوری و امتحانات پایان 
نیم ســال تحصیلی استفاده می شــد. دانشگاه 
ابوریحان بیرونی در سال ۱۳۵۹ به کار خود خاتمه 
داد. این دانشــگاه در خالل ســال های ۱۳۵۹-

۱۳۵۰ در مجموع یک هزار و ۷۷۹ نفر در مقطع 
کاردانی و یک هزار و ۳۰۵نفر در مقطع کارشناسی 

دانش آموخته داشته است )عظیمی،۱۳86(.

 سابقه آموزش نقاشی مکاتبه ای#
 در ایران

ســابقه آموزش نقاشی مکاتبه ای که موضوع این 
گزارش اســت به ســال ۱۳6۷ برمی گردد. این 
شــیوه آموزش که بر آموزش نقاشی به کودکان 
متمرکز است در یک برنامه ریزی گروهی، ابتدا با 
حمایت جهاد دانشگاهی هنر تهران آغاز و سپس 
با تغییر و اصالحات با پشتیبانی معاونت آموزش 
حوزه هنری ســازمان تبلیغات اسالمی)سوره( با 
برنامه ریزی و ساماندهی محمدرضا سوداگر تا سال 
۱۳۷۱ ادامه داشت. در این برنامه کودکان سراسر 
کشور در هشــت مرحله آموزش مکاتبه ای، پس 
از دریافت برنامه هــا، کارهای خود را به صندوق 
پستی ِمعرفی شده می فرستادند و در هر مرحله 
پاسخ هایی از مربی خود همراه با برنامه آموزشی 
بعدی به صورت دستنویس دریافت می کردند. این 
شیوه آموزشی که توسط روزنامه های کثیراالنتشار 
اطالع رســانی می شــد، در روزگار خود در ایران 
بی نظیر بود. در نمایشگاهی که به بهانه آموزش 
نقاشــی مکاتبه ای برگزار شد، بیش از ۷۰۰ اثر از 
بچه های سراســر ایران از ازنا و کازرون و خلخال 
گرفته تا جهــرم و میناب و بروجرد نمایش داده 
شــد. در پایان پاســخ ِ»رنگین کمان مهربان« - 
محمدرضا سوداگر- را به یکی از بچه ها می خوانیم.

»سینا جان سالم
نقاشــی های خوب تو به دســت من رسیدند، از 
کارهای زیبای تو لذت بردم. خانه ها و درخت های 
خوب و باغ باصفایی کشــیده بودی. آیا همیشه 
درختانی را که می کشی یک نوع هستند؟خانه ها 
چطور؟ همه سقف مثلثی دارند؟ دفعه بعد پیش 
از کشــیدن نقاشــی به اطراف خودت نگاه کن، 
شــاید درختان دیگری با شــکل و رنگ دیگری 
وجود داشته باشد. راستی، سقف خانه ای که در 
آن زندگی می کنی چه شکلی دارد؟ از بزرگ ترها 
کــه این نامه را برای تو می خوانند تشــکر کن و 
اگر توانستی تصویر آن ها را برای من نقاشی کن 

و بفرست.
خدانگهدار به امید دیدار«

برش

سابقه آموزش نقاشی مکاتبه ای 
که موضوع این گزارش است به 
سال 1367 برمی گردد. این شیوه 
نقاشی  آموزش  بر  که  آموزش 
به کودکان متمرکز است در یک 
برنامه ریزی گروهی، با برنامه ریزی 
و ساماندهی محمدرضا سوداگر تا 

سال 1371 ادامه داشت

همزمان با تعطیلی نمایشگاه کتاب ، فعالیت های  مجازی حوزه کتاب رونق گرفته است

ناشران مشغول کارند

پیشنهاد یک هنرمند برای ارائه بهتر آثار هنرمندان

استفاده از نرم افزارهای سه بعدی در نمایشگاه های مجازی

 ادب و هنر    ویروس کرونا بســیاری از فعالیت های کشور 
را به تعطیلی کشــاند، اما برای کتاب و کتاب خوانی فرصتی 
ایجاد کرد تا میان مردمی که با کتاب قهر بودند و یا فرصت 
مطالعه برایشــان فراهم نبود، انس و الفت ایجاد کند. در این 
بین فروشگاه های کتاب بهتر از هر زمانی پا به میدان گذاشتند 
و با طرح ارسال رایگان، دسترسی به کتاب را برای مخاطبان 

آسان تر و راحت تر کردند.
زمان که گذشت زمزمه خبرهای تعطیلی نمایشگاه کتاب هم 
به گوش می رســید و این برای ناشران خبر تهدیدآمیزی به  
حســاب می آمد؛ نه از آن جهت که کمبودهای مالی خود را 
در این نمایشگاه می توانند جبران کنند بلکه فرصت ارتباط 
مستقیم با مخاطب را از دست می دادند. این مسئله موجب 
شــد ناشــران هم به این فکر کنند تا بــا انجام فعالیت های 

متفاوت، خأل تعطیلی نمایشگاه امسال را پر کنند.  
در این گزارش به فعالیت های مجازی چند نشــر می پردازیم 
تا مخاطب با آشــنایی از این روش ها به آسانی به کتاب هایی 
که شــامل تخفیف شده است، دسترسی پیدا کند و بخواند. 
این تخفیف ها هم شــامل طرح بهارانه کتاب و هم شــامل 
پویش های متفاوتی که ناشــران در فضای مجازی همزمان با 

تعطیلی نمایشگاه کتاب ایجاد کرده اند، است. 

15 کتاب که باید در ماه رمضان خواند#
»شکوه امر خدا« نام پویشی است که توسط جمعی از ناشران، 
مراکز پخش و کتاب فروشان معتبر سراسر کشور همزمان با 
ایــام ماه مبارک رمضان در حال اجراســت. در این طرح ۱۵ 
کتاب برگزیده از ناشران مختلف برای مطالعه در این ماه عزیز 
معرفی و عرضه می شود.  در این پویش سعی شده کتاب های 
منتخب و برگزیده، مرتبط با ماه رمضان و مناسبت های این 
ماه الهی باشــد.الزم به ذکر است، در این طرح که همزمان با 
ایام بهارانه کتاب است کتاب های منتخب با تخفیف ۲۰ الی 
۳۵ درصد در کتاب فروشــی های معتبر سراسر کشور توزیع 
خواهند شد و عالقه مندان می توانند از این ظرفیت خوب در 
سراسر کشور و به واسطه کتاب فروشی های شهر خود بهره مند 
شوند.فهرست کتاب هایی که در این طرح گنجانده شده اند، به 
شرح زیر است. »علی از زبان علی« نوشته محمد محمدیان، 
نشر معارف/ »شهرخدا« نوشــته علیرضا پناهیان، نشر بیان 
معنوی/ »اســرار ماه رمضان« نوشته محمدتقی فیاض بخش، 
نشر واژه پردازان اندیشه/ »روزه دریچه ای به عالم معنا« نوشته 
اصغر طاهرزاده، نشر لب المیزان/ »طریق وصال« نوشته دکتر 
مرتضی آقا تهرانی، نشر برادر شهیدم /»صلح امام حسن« نوشته 
مقام معظم رهبری، نشر انقالب اسالمی/ »پس از۴۰سال« نوشته 

حمید سبحانی صدر، نشر واژه پردازان اندیشه/ »حا سین نون« 
نوشته سیدمهدی شجاعی، نشر نیستان/ »خلوت انس« نوشته 
حسین ایزدی، نشر شهید کاظمی/ »نماز معراج مؤمن« نوشته 
حسین ایزدی، نشــر شهیدکاظمی/ »چگونه یک نماز خوب 
بخوانیم« نوشــته علیرضا پناهیان، نشر بیان معنوی/»با علی 
درصحرا« نوشته آیت اهلل حائری شیرازی، نشر معارف/»گام های 
سلوک« نوشته حسن قدوسی زاده، نشر معارف/ »شب بندگی« 
گردآوری، نشــر عصر/ »ناقوس ها به صدا درمی آیند« نوشته 

ابراهیم حسن بیگی، نشر عهدمانا. 
عالقه منــدان برای تهیــه این کتاب ها می تواننــد از طریق 
مراکــز پخــش )شــهیدکاظمی۰۲۵۳۷8۴۰8۴۴(، )فدک 
۰۹۱۳۳۱۳۵۳۲8(، )پاتوق کتاب ۰۲۵۳۱۰۷۷(، )کتاب فردا 
۰۲۵۳۷۷۴6۹۹۲( و یــا از طریق مراجعه به کتاب فروشــان 

معتبر سراسر کشور اقدام نمایند. 

غرفه های مجازی »ستاره ها« در شهرها#
نشر ستاره ها تصمیم گرفته همزمان با تعطیلی نمایشگاه کتاب 
تهران، به کمک شبکه توزیع و کتاب فروشی ها با شرایط بهتر از 
نمایشگاه، غرفه این نشر را به شهرهای مختلف ببرد. تخفیف های 
این نشــر در نمایشــگاه کتاب ۲۰درصد بود، اما در حال حاضر 
۲۵درصــد اســت. مخاطب در ایام نمایشــگاه بایــد به صورت 
حضوری خرید می کرد، اما با شــرایط فعلی امکان ارسال کتاب 
برای مخاطب فراهم شده است.  شرایط تخفیفی که نشر ستاره ها 
بــرای مخاطب در نظر گرفته از والدت امام حســن مجتبی)ع( 
تا عیدفطر اســت، یعنی دو برابر زماِن نمایشــگاه کتاب تهران.

با عضویت در صفحه اینســتاگرام و کانال های مجازی این نشر 
به آدرس n_setareha@ می توانید کتاب های این نشــر را در 
فروشگاه هایی که طرح تخفیفی در آن ها برگزار می شود، خرید کنید.

 مهدیه قمری    هفته گذشــته نمایشگاه مجازی 
تاپســتری  فریبا بروفر با نام »بافتن« در کاخ سعدآباد 

برگزار شد.   
تاپســتری قدمتــی هزاران ســاله در جهــان دارد و 
زیرمجموعــه ای از فایبرآرت یا هنر الیاف اســت. در 
هنر معاصر تاپستری شــامل انواع گوناگون روش ها، 
تکنیک های بافت و به کارگیری مواد گوناگون اســت 
که هنرمند برای ارائه اثر از آن ها به شکل آزاد استفاده 
می کند.فریبــا بروفر دارای مــدرک تحصیلی دیپلم 
مجسمه  ســازی از هنرســتان هنرهای زیبای وزارت 
ارشاد اسالمی، لیسانس گرافیک از دانشگاه الزهرا)س(  
فوق  لیسانس تصویرســازی از دانشگاه هنر تهران و از 

مدرسان دانشگاه آزاد و سوره است.
به گفته این هنرمند شاید نتوان منشأ و مبدأ دقیقی 
برای هنر »تاپســتری« پیدا کرد، زیرا ریشه های آن از 
بافت اســت و بافتن نیز همیشه در زندگی بشر وجود 
داشته است. ریشه تاپستری هم از همین بافتن می آید، 
اما از همان زمان و اعصار قدیم هم بیشــتر در زندگی 
ســالطین مورد استفاده بوده و جایی در زندگی مردم 
عادی نداشــته است. شــاید بتوان گفت از سال های 

۱۹6۰ این روند قدری تغییــر پیدا کرد و با نگاه های 
متفاوتی که به آن افزوده شــد، مقداری فضای آن به 
ســمت مدرن بودن حرکت کرد تا جایی که می توان 
حتی در آن نخ هم اســتفاده نکرد.  بروفر ضمن بیان 
این مقدمه در خصوص عالقه منــدی خودش به این 
هنر توضیح داد: حدوداً ۵،۴ ســالی است که تاپستری 
را شروع کرده ام و دلیل اصلی اش هم این بود که بافتنی 
را به عنوان فعالیتی که منجر به تمدد اعصاب می شود 
دوست داشتم و برایم جذاب بود.   ایده اولیه آن هم این 
گونه شکل گرفت که تصویرسازی هایم را ببافم، بنابراین 
کارهای اولیه ام که شامل صورتک و آدمک هایی است را 
بافتم که البته در آن دنیای تصویرسازی خیلی مشهود 
اســت. پس از آن کم کم دغدغه معماری ام شروع شد 
و به نظرم آمد جالــب خواهد بود این هنر با معماری 
ترکیب شــود و در نهایت آثار به وجــود آمد. در واقع 
من در نمایشگاه هایم  تاپستری را با موضوع و دغدغه 

معماری خلق کردم.

ضرورت نرم افزارهای سه بعدی  #
بروفر هفته گذشــته به دلیل شــیوع کرونا نمایشگاه 

مجازی »بافتن« را برگزار کرده اســت. این هنرمند با 
توجه به تجربه برگزاری نمایشگاه آنالین، در خصوص 
نواقــص برگزاری چنین نمایشــگاه هایی گفت: برای 
برگزاری نمایشــگاه آنالین باید زیرساخت هایی برای 
هنرمندان فراهم باشد که وجود نرم افزارهای سه بعدی 

یکی از همین امکانات زیربنایی است. 
وی افــزود: در حــال حاضر در بســیاری از موزه ها و 

نمایشــگاه های مجازی خارج 
از کشــور، از این نرم افزار برای 
دیده شــدن بهتر آثار استفاده 
می شــود، امــا در کشــور ما 
این موضــوع به عنــوان یک 
زیرساخت و بســتر الزم برای 

برگزاری نمایشــگاه های مجازی وجود ندارد. مخاطب 
وقتی آثار هنری را از نزدیک تماشا می کند برای خرید 
آن تمایل پیدا می کند،  از سوی دیگر نمی توان برخی 
از آثار هنری همچون تاپستری را مجازی تماشا کرد.  
در حالی که می توان از چیدمان نمایشگاه فیلم گرفت و 
آن را در سایت نشان داد، زیرا چیدمان در ارائه مناسب 

آثار نقش مهمی ایفا می کند.

گزارش روز

هنرهای تجسمی

نیم  نگاهی به شیوه آموزش مکاتبه ای نقاشی برای کودکان

بازدید از یک نمایشگاه نقاشی پس از 27 سال

یادداشت

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