
حل مسئله زن و مرد
حساب توییتری »ریحانه« منتسب به دفتر 
رهبــر معظم انقالب، با انتشــار نقل قولی 
از ایشان نوشــت:  »رهبر انقالب: برای حل 
مسئله زن و مرد باید قوانین و مقررات الزم 
تدوین و تصویب شود، سطح خردمندی و 
اندیشه زنان از طریق فعالیت های گوناگون 
فکــری، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و هنری 

افزایش یابد و سطح فکر جامعه نیز به طور عام رشد پیدا کند«.

خیاط در کوزه
حتی کیانوش جهانپور، ســخنگوی وزارت 
بهداشــت خودمان هم پس از کشته شدن 
مرد سیاه پوست بی گناه توسط پلیس آمریکا، 
آن هم به شــکل بی رحمانه   و پس از اینکه 
تظاهرات در ایاالت مختلف این کشــور باال 
گرفت، با انتشار ویدئویی از وضعیت نابسامان 
و کنونی  مینیاپولیــس آمریکا در توییتر 
نوشته است: اشتباه نکنید! اینجا  سوریه نیست! این تصاویر هم اگر چه مشابه آن را 
در 10 سال اخیر یا حتی قبل از آن از بغداد، ادلب، حلب، حمص، حما، پالمیرا و... 
دیده اید، اما هیچ کدام از این ها نیست! اینجا مینیاپولیس است، یه جایی در ینگه 

دنیا،  آمریکا! خیاط برای چند روز در کوزه گرفتار آمده... .

مینیاپولیس...   مینیاپولیس
کانال تلگرامی »پایــش فضای مجازی« با 
بررسی واکنش های مردم در فضای مجازی 

نسبت به تحوالت آمریکا نوشته است: 
»در پی باال گرفتن اعتراض های مردمی به 
تبعیض و خشــونت علیه سیاه پوستان در 
آمریکا، طی 4۸ ساعت گذشته در 4میلیون 
و 223هزار و 72۸ پســت اینستاگرامی از 

سراسر دنیا به تظاهرات در مینیاپولیس آمریکا پرداخته شده است.
همچنیــن کلیدواژه های مینیاپولیــس در بین 10 کلیدواژه برتر اینســتاگرام، 
توییتر، فیس بوک و شــبکه اجتماعی تامبلر قرارگرفته اســت. در بین 10 ترند 
برتر توییتر آمریکا هم پنج کلیدواژه مربوط به تظاهرات در مینیاپولیس اســت. 
با فعالیت کاربران منتقد نژادپرســتی در آمریکا و همصدا با معترضان، کلیدواژه 
#BLACK_LIVES_MATTER در توییتر به ترند ششم  جهانی رسیده است«.

سکوت تاریک
واقعاً معلوم نیســت انتقادهای این چند 
ماه گذشــته از برخی سلبریتی های فعال 
فضــای مجازی که درباره ریز و درشــت 
اخبــار ایــران و جهان در هــر حوزه ای، 
برای  و  می کردند  اظهارنظرکارشناســانه 
گناهکار و بــی گناه دل می ســوزاندند، 
سبب شده که حاال خیلی هاشان لب فرو 
ببندند و بی حســاب و کتاب حرف نزنند یا مســئله دیگری در میان است؟ 
به هر حال کاربران فضای مجازی هم متوجه این مســئله شــده و با انتشار 
تصاویر سلبریتی ها، پست گذاشته اند که: »سکوت تاریک سلبریتی های ایران 
درباره اتفاقات اخیر آمریکا...«! البته این کاربران نگفته اند منظورشان از سکوت 

تاریک چطور سکوتی است!

 مجید تربت زاده  دلیلش خیلــی چیزها می تواند 
باشد. رسوخ فســاد در میان برخی مسئوالن، افزایش 
پرونده های مفاسد اقتصادی در چند سال اخیر، اوضاع 
نه چندان خوب معیشت مردم، شلوغ کاری های فضای 
مجــازی و... هرچه که شــما در این بــاره به ذهنتان 
می رســد. در هرحال مدت هاســت که عادت کرده ایم 
البه الی اخبار ناامیدکننده ای که خیلی هم بزرگنمایی 
می شــوند، رفتارهای پســندیده برخی از مسئوالن و 
شخصیت های کشور خودمان را نبینیم و درعوض مدام 
عکس فالن نخســت وزیر سابق یا فعلی اروپایی را در 
صف نانوایی یا داخل اتوبوس و مترو منتشــر کنیم و 
به گوش مســئوالن خودمان بخوانیم که از این ها یاد 
بگیرید! در ضمن ممکن اســت به این هم عادت کرده 
باشــیم که پرونده یک قتل خانوادگی در کشورمان را 
بیندازیم سر زبان شبکه های اجتماعی و چپ و راست 
برایش مقاله و نقد و تحلیل بنویسیم، اما چیزی درباره 
قتل عام های خانوادگی در دیگر کشورهای دنیا نگوییم! 
در هر حال به همین بهانه، مطلب امروز را با دو روایت 
از آنچــه باالتر گفتیم، ادامه می دهیــم تا ثابت کنیم 
حواســمان به همه ماجراها هست و مرغ همسایه هم 

همیشه غاز نیست!

روایت اول
جوشکاری

درباره امام جمعه اهواز احتماالً چیزهایی شنیده اید. منتها 
از اردیبهشت سال پیش تا امروز، بس که کشور درگیر 
حوادث طبیعی و غیرطبیعی و بعد هم کرونا و تبعاتش 
بوده و آن قدر که از برخی شخصیت ها رفتارهای نمایشی 
در شبکه های اجتماعی سر زده، رسانه هایمان فرصت 
یا جرئــت نکرده اند چیز زیادی درباره حجت االســالم 
والمسلمین موســوی فرد و اقدام های پسندیده اما از 
نگاه برخی ها عجیب و غریبش بنویسند. پس لطفاً اگر 
شما هم ویدئویی که او را در حال جوشکاری لوله های 
آبرســانی به »غیزانیه« نشان می دهد دیده اید، آن را به 
حساب ریاکاری و کارهای نمادین نگذارید. امام جمعه 
اهوازی ها تا دلتان بخواهد در پرونده اش از این دســت 
کارهای مردمی و خداپسندانه دیده می شود و ابایی ندارد 
از اینکه اگر الزم شــد، عبا و عمامه را هم کنار بگذارد، 
آســتین و پاچه هایش را باال بزند، بیل به دست بگیرد 
و کاری بــرای دیگران بکند. در ضمن پیش از اینکه او 
را بیشتر معرفی کنیم یادآوری می کنیم، حجت االسالم 
موسوی فرد همان امام جمعه ای است که وقتی صبح از 
خانه اش بیرون آمد و دید شهرداری، یکروزه کوچه محل 
اقامت جدیدش را آسفالت کرده، یقه شهردار منطقه را 
چسبید که یا سریعاً آسفالت را جمع کنید یا اینکه همه 
کوچه های محله را مثل اینجا آسفالت کنید. اردیبهشت 
سال پیش خبرگزاری ها درباره او که به تازگی امام جمعه 
اهواز شده بود، نوشتند: »حجت االسالم والمسلمین سید 
نبی اهلل موسوی فرد در سال 1335 در شهرستان جهرم 
واقع در اســتان فارس متولد شــد. وی پس از پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی به خرمشهر آمد و در دوران 
جنگ تحمیلی نیز در چندین عملیات کنار رزمندگان 

حضور داشت.
امام  جمعه جدید اهواز پــس از جنگ تحمیلی برای 
گذرانــدن دوره تحصیلی طلبگی به قم رفت و پس از 
اتمام تحصیالت حوزوی به مدت پنج ســال امام جمعه 

رامهرمز بود. او از ســال ۸9 نیــز به عنوان امام  جمعه 
خرمشهر منصوب شده بود... در تابستان به دلیل کم آبی 
و ضعف زیرســاخت های آبرسانی، آبادان و خرمشهر با 
مشکل شوری بسیار باال و تأمین آب شرب مواجه شدند 
و زندگی مردم این دو شــهر دچار مشــکل شد، وزیر 
نیرو نیز در آن مقطع زمانی درباره شــوری آب این دو 
شهر گفت کاهش بارش ها، پایین آمدن سطح رودخانه 
کارون و پیشروی آب دریا به سمت رودخانه موجب شد 
آب رودخانه کارون و بهمنشیر که منبع تأمین بخشی 
از آب شرب آبادان و خرمشهر است به شدت شور شود. 
این وضعیت اعتراض شــدید مردم این دو شهر را در 
پی داشت... موسوی فرد در واکنش به این ماجرا پس 
از پیگیری هایی که انجام داد، گفت: مســئوالن وعده 
داده انــد وضعیت آب طی چند روز به شــرایط عادی 
خود بازمی گردد اما اگر مسئوالن بار دیگر دروغ بگویند، 
من نیز در کنار مردم با عنوان آتش به اختیاری در صف 
مطالبه گری قرار می گیرم... وقتی هم پیگیری ها اثرگذار 
شد اما کارهای اجرای به ُکندی پیش رفت، موسوی فرد 
با حضور در جمع کارگرانی که مشغول کار انتقال آب 
شیرین به این شهر بودند جوشکاری لوله انتقال آب را 
برای ساعتی به عهده گرفت تا کارگران با روحیه و انگیزه 
بیشتری کار کنند. این اقدام او که آن زمان امام جمعه 
خرمشهر بود، با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد و 
در سطح استان و کشور نیز دیده شد. حتی مقام معظم 
رهبری نیز پس از اطالع از این اقدام، در ســخنانی از 
حجت االسالم والمسلمین موسوی فرد قدردانی کردند«. 
در هر حال این ها را نوشــتیم و یک بار دیگر یادآوری 
کردیم تا آن هایی که عادت دارند مرغ های همسایه را 
غاز ببینند و توی بوق و کرنا کنند، متوجه شــوند در 

مملکت خود ما هم از این نمونه ها پیدا می شود.

روایت دوم
تراژدی دردناک و پیچیده

پا بــه پای تــراژدی زندگی و قتــل »رومینا« پدیده 
غمبار دیگری هم طبق معمول شــکل گرفت. حساب 
کنید اظهارنظرها و دلســوزی های بی حساب و کتاب 
و ناآگاهانه ای که در این چنــد روز درباره »رومینا« و 
خانواده اش و به بهانه های مختلف، اینجا و آنجا نوشته 
و گفته شد و خیلی ها با حرص و ولع آن ها را خواندند، 
واقعاً با دل بازماندگان »رومینا« و آبرو و حیثیتشان چه 
کرده اســت؟ ما هم قصد نداریم به کالبد شکافی این 
واقعه بپردازیم و یا حرف های کارشناسانه بزنیم. مخالف 
پیگیری ماجرا هم نیستیم اما دوست داریم بدون جو 
دادن های عجیب و غریب و بافتن ری به روم، قضاوت 
و بررســی های کارشناسانه در این باره را به اهل فن و 
متخصصانش بسپاریم و خون رومینا و آبروی خانواده اش 
را دستاویزی برای زدن حرف های سیاسی قرار ندهیم. 
پس مرور مختصری را که دیروز »فرارو« بر این ماجرا 
داشــت، بخوانید تا حداقل از اصل ماجرا باخبر شوید: 
»... رومینا در خانواده ای سنتی و در روستایی کوچک 
زندگی می کرده است. پدرش بنا به گفته های مادرش 
مردی سخت گیر بوده و همیشه محدودیت هایی برای 
دخترش وضع می کرده است. درروستای محل زندگی 
رومینا ازدواج دختران در سن های پایین، امری عادی 
بوده است. اهالی روستا از لحاظ مذهبی ترکیبی از سنی 
و شیعه بوده اند. پدر رومینا البته شیعه بوده... فردی به 

نام بهمن خاوری که بیش از 15 سال از رومینا بزرگ تر 
بوده و اهل تسنن است خواســتگار رومینا می شود... 
بهمن بنــا به گفته عموی رومینا از طرق مختلف با او 
ارتبــاط می گیرد... پس از مدتــی بهمن و خانواده اش 
خواستار حضور برای خواستگاری می شوند. پدر رومینا 
مخالفت و البته به ســن کم دخترش تأکید می کند. 
ظاهراً پدر از ارتباط رومینا با بهمن هم خبردار شده... 
بهمن خاوری همچنین تهدید به فراری دادن رومینا هم 
می کند. اتفاقی که درنهایت رخ می دهد و رومینا شبانه 
خانه را ترک می کند. فرار برای ازدواج با بهمن، اتفاقی 
است که در خانواده اشرفی سابقه دار بوده... رومینا مدتی 
را ظاهــراً در منزل خواهر بهمن بوده و پدر رومینا نیز 
پس از اطالع از ماجرا شــکایت می کند... در نهایت با 
پادرمیانــی مقام های قضایی و انتظامی رومینا به خانه 
بازمی گردد... دستگاه قضایی نیز بهمن را تبرئه می کند، 
چرا که معتقد بوده رومینا به خواست خودش فرار کرده 
است... ماجرا باید تمام شده باشد، اما گویا انتشار تصاویر 
رومینا از ســوی بهمن در اینســتاگرام، پدر را غیرتی 
می کند و کار به قتل دختر می رســد... می گویند رضا 
اشــرفی پس از قتل از خانه بیــرون می آید و از غیرت 
سخن می گوید... شایعه هایی درباره اعتیاد پدر مطرح 
می شود که از سوی مردم منطقه و خانواده اش به شدت 
تکذیب شده اســت... یکی از مهم ترین سؤال هایی که 
درباره ماجــرا وجود دارد، این اســت که نقش بهمن 
خاوری در رقم خوردن این فاجعه چقدر بوده است؟ آیا 
رومینا به اختیار خود با بهمن فرار کرده است؟ اظهارات 
طرفین نشان می دهد رومینا به خواست خود و از ترس 
پــدرش خانه را ترک کرده اســت، اما روایت هایی هم 
وجود دارد که نشان می دهد بهمن او را با ویدئویی که 

از او داشته، تهدید کرده است. 
سؤال دیگر آن است که بهمن با وجود اطالع از روحیات 
پــدر رومینا چرا پس از فــرار آن ها از خانه و همچنین 
پس از بازگشت او به خانه، تصاویر شخصی رومینا را در 
اینستاگرام منتشر کرده است؟ خاله رومینا می گوید :»با 
این عکس گذاشتن بهمن، بابای رومینا دیوانه شد«. از 
طرف دیگر ظاهراً بهمن خاوری در فراری دادن دختران 
تجربه هم داشته است و پیش از رومینا دختر دیگری را 
بــه قصد ازدواج با او فراری می دهد که البته به هدفش 
نمی رســد. این موارد هم نیاز به تأییــد دارد و قطعی 
نیســت... خاله رومینا هم به تازگــی در گفت وگویی از 
نقش عموی رومینا در تحریک پدر او سخن گفته است... 
براســاس گزارش ها از عموی رومینا هم بازجویی شده 
است. برخی گزارش ها هم از واکنش های تحریک آمیز 
دیگر اهالی روســتا و حتی همسایگان به ماجرای فرار 
رومینا حکایت دارد. بهمن خاوری در گفت وگویی ادعا 
کرده اســت پدرش به خاطر اختالف مذهبی مخالف 
ازدواجش با رومینا بوده است که البته این ادعا از سوی 
خانواده رومینا به شدت تکذیب شده است، چون ازدواج 

بین شیعه و سنی در منطقه مرسوم بوده است«. 
خالصه اینکه با این قتل پای سیاست، جای خالی الیحه 
تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت و الیحه حمایت 
از حقوق کودکان و نوجوانان هم وســط آمده اســت. 
برخی ها حتی ماجرای رومینا را به ســند 2030 ربط 
داده و می گویند اجرای این سند در رخ دادن اتفاق های 
اینچنینی مؤثر است. باید دید این حادثه تلخ باالخره 
منجر به این می شــود که الیحــه تأمین امنیت زنان 

تبدیل به قانون شود یا نه؟

لطفاً بی خیاِل بی خیالی!

قدس زندگی: اگر احتماالً، همزیستی چهار ماهه با کرونا سبب شده خدای 
ناکرده کم کم بی خیال شوید و حساسیت ها و مراقبت های بهداشتی را کنار 
بگذارید، خوب اســت به جز هشدارهای دیروز مسئوالن وزارت بهداشت، این 

یادداشت »فارس پالس« را بخوانید: 
»مرگ؛ واژه غریبی که برای ما ایرانیان آشناتر از هر آشنایی است. گویی اتفاقی 
افتاده که تعجب نمی کنیم که عزیزمان از خانه بیرون برود و برنگردد؛ یا تصادف 

کند، یا خودکشی و یا توسط دیگری به قتل برسد...
آن قدر مرگ برایمان عادی شده که حتی به بازماندگانمان هم فکر نمی کنیم و 
گاه خود، مرگ را در آغوش می گیریم. همانند این روزهای بحرانی که به دلیل 
شیوع کرونا از سر می گذرانیم؛ واپسین سخنان و توصیه های مداح معروف را در 
فضای مجازی می بینیم و می شنویم که می گوید به  سالمت جسمتان ننازید این 
ویروس قوی تر از این حرف هاست و بی خیال، ویدئوی بعدی را تماشا می کنیم!

حتی لحظه ای به دختر دم بختمان فکر نمی کنیم که پس از ما چه کسی باید 
زندگی اش را سروسامان بدهد، پسر سربازمان که با چه حالی از پادگان، خود 
را باالی جسد ما خواهد رساند و یا فرزند دیگرمان که کودکی بیش نیست و 

حاال حاالها نوازش والدینش را نیاز دارد.
ما به هیچ یک از این ها فکر نمی کنیم؛ نه اینکه خودخواه باشیم. نه! بی خیال 

شده ایم. بی خیال. 
آن قدر که مرگ - کرونا - در سفره خانه ها جوالن می دهد، در پاساژها و مراکز 
خرید می دود و در اتوبوس و مترو خانه کرده است و از نزدیکی زیاد اصالً دیگر 
او را نمی بینیم! گویی به عنوان نسل بشر نه تنها در جنگ با این ویروس شکست 

را پذیرفته ایم بلکه در مراقبت از خود و خانواده مان هم بازنده شده ایم. 
با چشمان خود پدری را دیدم که پس از مدتی بستری بودن در بخش کرونای 
بیمارســتان، پس از ترخیص همه اعضای خانــواده اش را در آغوش گرفت و 
بوسید! انگار که بحث قرنطینه و ایزوله بیمار مبتال به کرونا، در دهه های پیش 
مطرح بوده است و االن منسوخ شده و دیگر هیچ بیمار کرونایی در بیمارستان 
بستری نیست و هیچ انسانی جان عزیزش را بر اثر کرونا از دست نداده و غریبانه 

به خاک سپرده نمی شود.
لطفاً بیدار شوید! کسی ما را بیدار کند؛ چرا مرگ را نمی بینیم؟!

ایهاالناس! شاید ما ناقل ویروس باشیم، به مادر سالخورده ای که کرونا از ما به 
او سرایت کرده و جسم نحیفش توان مقابله با آن را ندارد، فکر کنیم. به پدری 
که نان آور خانواده چند نفری است و همه خانواده چشمشان به بازگشت او به 
خانه است و نگاهشان به سالمت بدن او... شاید ما ناقل کرونا باشیم؛ آن هم به 

همه انسان هایی که قطعاً برای زندگی آرزوهایی در سر دارند. 
بیایید از سر نادانی و بی خیالی، انسان ها را بیمار و مبتال نکنیم. اولین انسانی که 
موظفیم از او مراقبت کنیم، خود ماییم. بی خیالی را کنار بگذاریم و دغدغه مند 
این روزها را ســپری کنیم. حتی اگر دیگران بی خیال شده اند، شما مراعات 
کنید؛ در خرید، مسجد، محل کار، اتوبوس و تاکسی و مترو... فاصله مناسب، 
ماســک و شست و شوی دست ها فراموش نشود. یادمان باشد روزهایی را که 
از ترس در خانه هم با فاصله می نشستیم. کرونا از میان ما نرفته، مرگ را در 

آغوش نگیریم«!

 مجازآباد
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رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در گفت و گو با قدس:

 برای داوران کرونایی 
جایگزین داریم

 خواب زمستانی مدیران پرسپولیس 
در ماجرای توافق با شهرخودرو

 مشکل رضایت نامه 
یحیی چیست؟

 گفت وگو با شاعر نماهنگی  زیبا  به انگیزه باز شدن حرم مطهر رضوی

دوباره زائرت شدم...

دردها جامه نیستند
رقیه توسلی: دیگر مطمئن شدم شادی، 
رفیق فابریک غم اســت! مثل دو جنس 
مخالف که عالقه مندند با هم معاشــرت 
کنند و شانه به شانه، همه جا حاضر شوند. 
در حال اســپری میز غذاخوری ام که یاد 
ُجک بی مزه »آبان« می افتم و می خندم که 
شادی دست غم را می چسبد و بی معطلی 

می کشاند وسط ذهنم. هنوز لب هایم جمع نشده که عکس های »رومینا« قطار 
می شوند توی سرم. توی بالکن دارم به گلدان ها رسیدگی می کنم و احوالشان 
را می پرســم که جناِب غم، پچ پچانه می پرسد: جنگل های بلوط زاگرس دارد 

می سوزد. اخبار سنجاب های جزغاله شده کهگیلویه و بویراحمد را دارید؟
گل ها را فراموش می کنم و زیرلبی می گویم: بیچاره هکتارها اکســیژن! آخ از 

پرنده ها و درخت زی ها و چهارپایان طفلکی!
روبه روی کتابخانه، چشــمم به جمال ســفرنامه های خوشمزه ضابطیان که 
روشن می شود و »مارک و پلو« را که برمی دارم، شادی و غم، نفس نفس زنان 

خودشان را می رسانند تا آمار استان های قرمز کرونا را بدهند.
دوشاخه جاروبرقی را می زنم به برق تا کمی خانه را پاکیزه کنم که شادی از غم 
می پرسد: کپرنشین های کرمانشاه از جارودستی استفاده می کنند بندگان خدا؟ 

البته اگر بلدوزر شهرداری چی ها، اجل معلق نشوند روی سرشان. 
تلخی پشت تلخی. روز زمخت و عجیبی برایم رقم می خورد و کاشف می شوم 
شادی، بیشتر عاشِق غم است... چون اصوالً سال هاست دارم وسط حال خوش، 
دپرس می شــوم... اما برعکسش، به تعداد انگشتان دست هم پیش نمی آید و 
نیامده. دوســت دارم برای این دو رفیق دلداده، قدمی بردارم. اما قصه رومینا 
و جنگل زاگرس و کرونا و آســیه پناهی، عزم و عقل همگانی می خواهد. فکر 
می کنم برای داشــتن شادی، باید غم را جدی بگیریم. نگذاریم کاسه صبرش 
لبریز شود. از خانه مان بیرونش نکنیم. پای حرف هایش بنشینیم. اجازه بدهیم 
از خودش بگوید تا اشــکال کار دستمان بیاید. گریستن و ناله انگار بی فایده 
است. برای رسیدن به سرزمین شادی گویا گریزی نیست و باید تک تکمان از 

پل چوبی معلق زهوار دررفته اندوه رد شویم!
لطیفه نوشت: مدادسیاه نوکش شکسته بود. رفت دکتر، نوکش را گچ گرفت... 
وقت گفتن این لطیفه، »آبان« ریسه رفت پشت تلفن. چه شاد و روشن است 

جهان طفل چهار ساله! نمی دانم شاید باید »آبان« باشیم.

نکونام: کی روش را فراری دادیم

 در استقالل 
به من َکلک زدند

حکایت امروز

روزمره  نگاری

از خبرهای خوبی که آن ها را نمی بینیم تا اخبار دردناکی که بعضی ها برایش تحلیل می نویسنداز خبرهای خوبی که آن ها را نمی بینیم تا اخبار دردناکی که بعضی ها برایش تحلیل می نویسند

مرغ همسایه غاز نیستمرغ همسایه غاز نیست
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سینا حســینی: 20 روز دیگر پس از یک وقفه نسبتاً 
طوالنی رقابت های لیگ نوزدهم آغاز خواهد شــد، لیگی 
که قطعاً با همزیستی مسالمت آمیز با ویروس کرونا باید تا 
پایان راه خود را ادامه دهد، اما یک نکته بسیار کلیدی در 
برهه کنونی وضعیت سالمت و آمادگی جسمانی داورانی 
است که بناست قضاوت رقابت های لیگ نوزدهم را برعهده 

گیرند.
به همان مقدار که میزان اخبار منتشــر شــده از سوی 
باشگاه های لیگ برتری درباره حوزه سالمت و تندرستی 
بازیکنان، مربیان و کادر فنی و اجرایی تیم ها در این مدت 
رســانه ای شــد، هیچ خبری درباره وضعیت داوران در 
رسانه ها دیده نشد تا این سؤال برای افکارعمومی به وجود 
بیاید که آیا کســی حواسش به سالمت داوران و آمادگی 
جسمانی آن ها برای شرکت در مسابقات لیگ برتر است 

یا خیر؟
در این ارتباط اسماعیل صفیری، 
رئیس کمیته داوران فدراسیون 
فوتبال در گفت و گو با خبرنگار 
قدس به سؤال های مطرح شده 
آخرین وضعیت  در خصــوص 
شــرایط  و  داوران  ســالمت 
جسمانی آن ها پاسخ داد که در ادامه حاصل این گفت و گو 

را با هم مرور خواهیم کرد.

آقای صفیری؛ در این مدت هیچ خبری از وضعیت س
داوران و شرایط آن ها در ایام تعطیالت مسابقات و 
دوران قرنطینه مشاهده نشد، آیا کمیته داوران در 

ارتباط با این مسئله اقداماتی را انجام داد؟
100 درصد تمام داوران و کمــک داوران و افراد مرتبط 
با این حوزه از ســوی دپارتمــان داوری به صورت دقیق 
و کامل مورد رصد قرار داشــتند به شــکلی که در حال 
حاضراطالعــات الزم از وضعیت تمــام داوران در کمیته 
موجود است و با دانش و آگاهی از وضعیت سالمت داوران 

نسبت به انتخاب آن ها تصمیم گیری خواهد شد.

از آنجا که تنها 20 روز تا شروع رقابت ها باقی مانده س
است، چه تدبیری برای انجام تست های کرونا در نظر 
گرفته شده و داوران چه زمانی تست های استاندارد 

و مورد تأیید وزارت بهداشت را انجام خواهند داد؟
در این ارتباط مکاتبات الزم با دبیرکل انجام گرفته، داوران 
شاغل در لیگ برتر و دسته یک برابر دستورالعملی که تا 

چند روز دیگر به آن ها ابالغ خواهد شــد در استان های 
خود به مراکز درمانی مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان 
مراجعه خواهند کرد تا با نمونه گیری تست کرونا از آن ها 
گرفته شود و برابر مقررات برای حضور در مسابقات آماده 

شوند.

از نظر آمادگی جســمانی نیز برنامه ریزی الزم س
صورت گرفته که مبادا داوران به واســطه دوری از 
فضای مسابقات با مشکل مصدومیت مواجه نشوند؟

قطعاً این هماهنگی انجام شده است، آن ها در این مدت 
به صورت انفرادی تمرینات خود را برابر دســتورالعمل و 
برنامــه ریزی دپارتمان داوری انجــام داده اند. دپارتمان 
داوری در طــول ایام قرنطینه برنامه های تمرینی داوران 
را بــه صورت آنالین زیر نظر داشــت. با ایــن وجود اگر 
داوری از نظر آمادگی جســمانی با مشکل مواجه شود و 
در معرض خطر مصدومیت قرار گیرد قطعاً با کارشناسی 
به وی کمک می شود تا به مرز آمادگی الزم برای حضور 

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در گفت و گو با قدس:

برای داوران کرونایی جایگزین داریم

تمجید برزیلی ها از مهاجم ایرانی
ورزش: سایت »فوتبال ناویا« برزیل در گزارشی به تمجید از مهدی طارمی مهاجم ایرانی 
ریوآوه پرتغال پرداخت و او را یکی از دالیل اصلی کســب نتایج خوب این تیم پرتغالی 
عنوان کرد. این رســانه برزیلی نوشت: تیم ریوآوه در این فصل عملکرد خوبی داشته و 
رقابت تنگاتنگی با ویتوریا گیمارش و اسپورتینگ در باالی جدول دارد. این تیم در این 
فصل شانس کسب سهمیه اروپایی دارد. یکی از دالیل اصلی عملکرد خوب ریوآوه در این 
فصل به درخشش مهدی طارمی، مهاجم ایرانی این تیم برمی گردد. او در این فصل به 

همراه ریوآوه 11 گل به ثمر رسانده و 6 پاس گل داده است.

استقالل جلو محرومیت بلبلی را می گیرد
ورزش: محمد بلبلی در ابتدای فصل با استقالل قرارداد امضا کرد و در این بین آبی ها 
متعهد شدند مبلغی را به عنوان رضایت نامه به باشگاه سپیدرود پرداخت خواهند کرد 
اما با گذشت چندماه چک های باشگاه برگشت خورده است. در این بین برطبق قانون 
باشگاه سپیدرود می تواند اجازه بازی بلبلی را بگیرد اما مدیران استقالل قصد دارند 
هرچه زودتر پول رضایت نامه این بازیکن را پرداخت کنند تا مشــکلی پیش نیاید. 
تمرین تیم فوتبال استقالل مدتی است شروع شده است و بلبلی هم حضور فعالی در 
تمرین آبی پوشان داشته است تا بتواند خود را برای شروع دوباره لیگ برتر آماده کند.

اوساگونا به دنبال بلیت برگشت به تهران
ورزش: به نقل از رســانه باشــگاه پرســپولیس، اوســاگونا پــس از تعطیلی 
تمرینات راهی کشــورش شــد اما با وجود آغاز دور جدیــد تمرینات هنوز به 
تهران برنگشــته اســت. این مهاجم قصد بازگشــت به تهران را دارد اما هنوز 
موفق نشــده پروازی را برای خروج از کشــورش و رسیدن به تهران پیدا کند 
و به همین خاطر در تمرینات غایب اســت. اوســاگونا بــه محض تهیه بلیت 
 راهی کشــورمان خواهد شــد تا ســایر بازیکنان پرســپولیس را در تمرینات 

همراهی کند.

رامین رضاییان در آستانه تمدید با الشحانیه
ورزش: باشــگاه الشــحانیه قطر قرارداد رامین رضاییان، بازیکن ایرانی اش را 
تمدید می کند. به نقل از روزنامه الشــرق قطر، باشــگاه الشحانیه روند تمدید 
قرارداد چهار بازیکن خارجی اش شامل رامین رضاییان )ایران(، احمد عکایشی 
)تونس(، آمانجو )ســاحل عاج( و آلفارو )اســپانیا( را طی می کند. قراردادهای 
این دســته از بازیکنان پایان یافته و الشــحانیه بــرای بهره مندی از آن ها در 
 دیدارهــای باقی مانده فصــل جاری لیگ ســتارگان قطر باید اقــدام قانونی 

انجام دهد.

ورزش: جواد نکونام، ســرمربی فوالد در جمع خبرنگاران 
دربــاره آخرین وضعیت تیمش گفــت: می دانید که اهواز 
شرایط خوبی ندارد و نمی توانســتیم تمرینات را در آنجا 
شــروع کنیم و به همیــن خاطر تیم را بــا رعایت نکات 
بهداشتی و پروتکل های مدنظر به تهران  آوردیم و شرایط 
خدا را شــکر خوب اســت. وی درباره دیدار با استقالل در 
اهواز و احتمال عدم برگزاری در این شهر خاطرنشان کرد: 
تماشاگر در ورزشگاه حضور ندارد و دو تیم در هتل حضور 
دارند. مشکلی وجود ندارد اما تا آن زمان ان شاءاهلل شرایط 
بهتر می شود. مسئوالن استانی وضعیت قرنطینه را جدی تر 
دنبال می کنند تا همه چیز در اهواز بهتر شود. چیزی که 
خیلی مهم است این خواهد بود که مردم و هواداران دوست 
دارند در شهر خودمان میزبانی کنیم و ان شاءاهلل در اهواز از 

استقالل میزبانی می کنیم.

بدون پاتوسی#
نکونام درباره نیامدن پاتوسی و احتمال نرسیدنش به بازی 
برابر استقالل اذعان کرد: بازیکن ما هنوز نیامده است و اگر 
نیاید بازی اول ما باید عقب بیفتد. وقتی برنامه ریزی کردند 
باید دوستان در سازمان لیگ به فکر باشند. نامه زدیم و باید 
بازی ما عقب بیفتد اگر بازیکن ما نیاید. مربیان و بازیکنان 
خارجی قراردادشــان تاریخ دارد و ممکن اســت شکایت 
کنند. همه چیز امکان پذیر است. وقتی برنامه وجود ندارد 
همین مشکالت به وجود می آید. مربی خارجی ما می گوید 

قراردادم تمام شده است. االن نمی داند باید چه کار کند.

طلب از استقالل#
بازیکن ســابق استقالل درباره طلبش از این باشگاه بیان 
داشت: بله من طلب دارم. دو موضوع هست. تیم هایی که 
نمی توانند طلبشان را پرداخت کنند بازیکن نگیرند. در دنیا 
تیمی نیست که بدهی داشته باشد اما بازیکن بگیرد. در 
فوتبال ایران از چند تیم پول می خواهم اما کسی رسیدگی 
نمی کند. در مورد اســتقالل هم بد می شود اگر بخواهم 
پیگیری کنم. طلِب قراردادی من پرداخت نشده است و به 
من در استقالل کلک زدند و مالیاتم هم پرداخت نشد. به 
ای اف سی اعالم کردم و مدارک را ترجمه کردم. به باشگاه 
استقالل گفتم مالیات من را پرداخت کنید و کاری ندارم. 
مدیریت در فوتبال ایران به غیر از سعید آذری و چند نفر 
دیگر اصالً وجود ندارد. مشــکل ما مدیر است. مدیری 
مثل کی روش می آید و او را فراری می دهیم چون جای 

ما را تنگ می کند.

آمار دروغ#
وی درباره شایعه تعلیق فوتبال ایران گفت: از لحاظ 
اینکه فوتبالمان به سالمت و کارایی برسد من موافقم 

که تعلیق شویم. چون مجبور می شویم که درست کنیم. 
آمــار مالیات و بدهی هــا را دروغ می گوییم. مدام دروغ 
می گوییم. امیدوارم تعلیق نشــویم و همه چیز با برنامه 
شــود ولی اگر این اتفاق بیفتد باید بکوبیم و بسازیم تا 

همه چیز درست شود.

شکایت ویلموتس#
نکونام درباره شــکایت ویلموتــس و احتمال محکومیت 
فدراسیون فوتبال ایران بیان کرد: وقتی به فدراسیون فوتبال 
اعالم می کنم که می خواهم فقــط یاد بگیرم و دنبال پول 
نیســتم. گفتم می خواهم یاد بگیرم. اما مربیان خارجی با 
شــما کار ندارند و اینکه نتیجه بگیرند یا نه. آن ها پولشان 
را می خواهند. اشتباه کردیم حداقل شهامت داشته باشیم. 
بدتر از قرارداد ویلموتس هم داشــتیم. بایرن مونیخ وقتی 
سرمربی اش را انتخاب می کند بروید و ببینید از کجا آمده و 
چطور آمده است. چه مسیری را طی کرده تا به اینجا رسیده 
است. ما یک کالس مربیگری رفتیم. خیلی جالب است. یک 
اســتاد از اروپا آوردند تا درس بدهد. ۹۵ درصد کسانی که 
در آن کالس بودنــد در خیابان هم به آن ها تیم نمی دهند. 
نمی گذارند کسانی که دوست دارند و استعداد دارند بیایند 
و کار کنند. همین االن مربی بســازیم برای آینده اما این 

کار را نمی کنیم. اگر کسی به 
ما اخم کند او را از ریشه 

می زنیم و این می شود 
استعدادســوزی. 
چقدر مربی داشتیم 
به  استعدادشان  که 
تصمیمات  خاطــر 
شده  نابود  اشــتباه 

است.

امین غالم نژاد: تیم ملی فوتســال ایــران برای برگزاری 
دیدارهای تدارکاتی خود چند گزینه دارد که مهم ترین آن ها 
رویارویی با تیم های قدرتمند برزیل و اسپانیاست. تیم ملی 
فوتسال ایران باید در سال جدید برای حضور قدرتمند در 
جام  ملت های آسیا آماده شود و یکی از مهم ترین کارهایی که 
برای آماده سازی بهتر تیم ملی می توان انجام داد، برگزاری 

دیدارهای تدارکاتی با کیفیت با تیم های برتر جهان است.
ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی می گوید: برنامه تیم ملی باید 
براساس هماهنگی با سازمان لیگ و کمیته فوتسال باشد و 
هماهنگی اعضای کمیته فنی فوتسال، سازمان لیگ و کادر 
فنی تیم ملی  باید یکسان صورت گیرد و من فکر می کنم 
با توجه به اینکه مسابقات جهانی و آسیایی به تأخیر افتاده 
در حال حاضر بهترین زمان است که کمیته فوتسال به فکر 
بازی های تدارکاتی بهتر با تیم های مطرح جهان برای تیم 
ملی باشد. البته تحقق این برنامه ها به رفع بیماری کرونا در 

سطح جهان بستگی دارد.
وی افزود: تیم ملی کار ســختی را امسال و سال آینده در 
پیش دارد از یک طرف ما باید به فکر بازی های آســیایی، 
جام جهانی و از طرف دیگر به فکر برگزاری اردو و بازی های 

تدارکاتی مناسب باشیم. 
فوتسال ایران برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی گزینه های 

مختلفی دارد که در متن زیر به آن ها می پردازیم.

نبرد با ماتادورها#
تیم ملی فوتســال ایران به احتمال زیاد برای مســابقات 
دوستانه تایلند به این کشور دعوت می شود. این تورنمنت با 
چهار تیم تشکیل می شود و به گفته تایلندی ها یکی از این 
تیم ها اسپانیاست. بنابراین تیم ملی فوتسال کشورمان در 
صورت حضور در این مسابقات چهار جانبه با اسپانیا روبه رو 
می شود. اسپانیا یکی از فنی ترین و قدرتمندترین تیم های 

فوتسال جهان به شمار می رود.  تیم فوتسال اسپانیا در رده 
دوم جدول رده بندی تیم های ملی فوتسال جهان قرار دارد.

دوئل با قهرمان جهان#
یکی دیگر از حریفان احتمالی ایران برای دیدار تدارکاتی، 
تیم ملی برزیل اســت. این تیم یکی از حریفان همیشگی 
فوتسال ایران به حساب می آید و در سال های نه چندان دور، 
بازی های زیادی با تیم ملی کشــورمان برگزار می کرد. این 
اتفاق در سال های اخیر به دلیل مشکالت مالی فدراسیون 
و ســفر نکردن تیم ملی ایران به برزیل رخ نداده است اما 
زمزمه هایی مبنی بر تماس دوباره مسئوالن فوتسال  کشور 
به گوش می رســد. تیم برزیل در رده نخســت رده بندی 

تیم های ملی فوتسال جهان قرار دارد.    

مسابقات کاسپین#
تیم ملی فوتسال ایران هر ساله مسابقات تدارکاتی چهار 
جانبه کاســپین را با حضور روسیه، جمهوری آذربایجان 
و قزاقستان برگزار می کند.  در صورتی که جام ملت های 
آســیا در آذرماه برگزار شــود، تورنمنت کاسپین به بعد 
از این مســابقات موکول می شــود. در صورتی که جام 
ملت های آســیا در اسفند انجام شــود، چهار تیم حاضر 
در تورنمنت کاسپین قبل از جام ملت ها با یکدیگر بازی 

خواهند داشت.
با تصمیم فیفا، مسابقات جام جهانی 2020 فوتسال که 
قرار بود از 22 شــهریور تا 1۳ مهر به میزبانی لیتوانی 
برگزار شود، به علت شــیوع ویروس کرونا یک سال به 
تعویق افتاد. همچنین فوتسال ایران امیدوار است جام  
ملت های آســیا که قرار است مرداد ماه در ترکمنستان 
برگزار شود، همانند جام جهانی به تعویق بیفتد تا زمان 

بیشتری برای آماده سازی تیم ملی وجود داشته باشد.

نکونام: کی روش را فراری دادیم

در استقالل به من َکلک زدند
بازی تدارکاتی، دغدغه اصلی سرمربی تیم ملی فوتسال

تیم ملی به دنبال بازی با برزیل و اسپانیا

ورزش: روز شــنبه مهدی رسول پناه در جمع خبرنگاران در 
مورد پول رضایت نامه یحیی گل محمدی به باشگاه شهرخودرو 

اظهارات قابل تأملی را مطرح کرد.
وی در خصــوص قــرارداد یحیی گل محمــدی و پولی که 
پرسپولیس باید به باشگاه شهرخودرو بپردازد گفت: در مورد 
بحث فرهاد حمیداوی و چک های شهرخودرو مشکلی وجود 
دارد که ما از بازرســی کل کشور استعالم گرفتیم تا تعیین 
تکلیف شود. به گزارش فارس، رسول پناه در مورد اینکه آیا این 
تعیین تکلیف در مورد رضایت نامه گل محمدی انجام می شود 
گفت: خیر، نســبت به اصل قرارداد با باشــگاه پرسپولیس 
اشــکاالت فنی وجود دارد؛ یکی از مســائلش این است که 
صاحبان امضا در آن موقع که باید مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره باشند، امضا نکرده اند؛ بنابراین شائبه وجود دارد و 

ما از مراجع نظارتی خواسته ایم تعیین تکلیف کنند.

دست و پا زدن های بی حاصل #
سرپرست باشگاه سرخپوشان درحالی این موضوع را بیان کرده 
که در اصل ماجرا یعنی پولی که پرســپولیس باید به باشگاه 
مشهدی بپردازد تفاوتی ایجاد نمی کند. بین دو باشگاه برای 
صدور رضایت نامه گل محمدی عددی توافق شــده است که 
پرسپولیس موظف هست این پول را بدهد. اینکه رسول پناه 
روی شائبه دار بودن این قرارداد مانور کرده جای سؤال دارد. 
او مدعی اســت که در این قرارداد صاحبان امضا پای قرارداد 
نیستند درحالی که در آن زمان محمد حسن انصاری فرد به 
عنوان مدیرعامل و ذی حســاب باشگاه امضا کرده اند. مدیران 

فعلی پرسپولیس برای محکم کاری این قضیه حتی می توانند 
بــا صدور چک جدید امضای اعضای فعلی هیئت مدیره را در 

آن قرار دهند. 
اینکه پــس از مدت ها و گالیه هایی که فرهاد حمیداوی بابت 
بدقولی های باشگاه پرسپولیس داشته تازه روز گذشته مشخص 
می شود مدیران سرخپوش نسبت به این توافق شک و شبهه 
دارند. این درحالی است که در این مدت کارگزار مالی باشگاه 
نزدیک به 14 میلیارد به این باشــگاه پول داده است و معلوم 
نیست به جز پرداختی هایی که به بازیکنان و اعضای تیم شده 
سایر مبالغ صرف چه هزینه هایی شده که هنوز پول رضایت نامه 

یحیی گل محمدی به باشگاه مشهدی پرداخت نشده است. 

ادامه رفتارهای عجیب در پرسپولیس#
روند رفتارهای عجیب در باشگاه پرسپولیس ادامه دارد. پس 
از شــایعه نامه آن ها به باشگاه آنتورپ برای واریز شدن قسط 
دوم قرارداد بیرانوند به حســاب کالدرون و منکر شدن ارسال 
این نامه از سوی مدیران سرخپوش، حاال نوبت به رضایت نامه 
یحیی گل محمدی رسیده تا به جای حل و فصل کردن این 
ماجرا با باشگاه مشــهدی اکنون بحث شائبه دار بودن آن را 

مطرح می کنند. 

اگر این قرارداد شائبه دارد چرا مهدی رسول پناه، علی رغبتی 
و مهرداد هاشمی سه عضو فعلی هیئت مدیره در همان زمان 
به آن اشــاره نکردند و پس از بدقولی های مکرر باید این پول 
پرداخت شــود، پای نهادهای نظارتی را وسط کشیده اند؟ به 
نظر در آن تایم مدیران پرسپولیس در خواب زمستانی بوده اند 
که اکنون این قرارداد تازه باید در مراجع نظارتی مورد بررسی 

قرار گیرد.

چرخش 180 درجه ای رسول پناه #
اما رسول پناه درســت پس از یک روز از اظهاراتش در مورد 
قرارداد گل محمدی با 180 درجه چرخش، موضعش را عوض 
کرد. رسول پناه  در ارتباط با قرارداد با یحیی گل محمدی و 
دستیاران وی و تفاهم نامه با باشگاه شهرخودرو اظهار کرد: به 
نظر می رسد، از مسئله ای که مطرح شد، برداشت دقیقی نشده 
است. قبل از هر چیز باید بر حسن نیت باشگاه شهرخودرو در 
نحوه و شــرایط انتقال آقای یحیی گل محمدی و دستیاران 
ایشان به پرسپولیس تأکید کنم و از مدیریت باشگاه شهرخودرو 
هم کمال تشکر را داریم. وی تأکید کرد: باشگاه پرسپولیس از 
باب ماهیت و کلیت توافق صورت گرفته با باشگاه شهرخودرو، 
خود را متعهد می داند ولی صورتجلســه تنظیم شده از نظر 
شــکلی و امضاهای مندرج، ایراد وارد شده است. رسول پناه 
در گفت و گو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه صورتجلســه تنظیمی، از نظر شکلی و 
ذی حسابی باشــگاه دچار ایراد بود، در این ارتباط از سازمان 

بازرسی کل کشور استعالم گرفته ایم.

لوتارو مارتینز َسر فهرست همه باشگاه های بزرگ

از رد پیشنهاد »رئال« تا وسوسه همبازی شدن با »مسی«
امیرمحمد سلطان پور: زمان بندی صحیح، در فوتبال مهم ترین چیز 
اســت، به خصوص اگر بحث در مورد ترانسفر و نقل و انتقاالت باشد. 
در ســال 201۵ زمانی که رئال مادرید می خواست لوتارو مارتینز را 
خریداری کند، او به کهکشانی ها جواب منفی داد و اعالم کرد برایش 
بهتر اســت که فعالً در ریســینگ بماند. حاال پس از گذشت زمان 

مشخص می شود که تصمیم او درست بوده است.

رد پیشنهاد رئال در 18 سالگی#
لوتارو در ســن 18 سالگی نخستین 
بازی رسمی خود در سطح حرفه ای 
را به انجام رســاند تا پس از مدت 
کوتاهی خــود را به عنوان یکی از 
بهتریــن اســتعدادهای تهاجمی در 
فوتبال آمریکای جنوبی مطرح کند. دو 
ســال بعد اینترمیالن او را به ایتالیا آورد و 
وی نیز از آن زمان پیشــرفت چشمگیر خود 
را ادامه داده اســت. حاال نه تنهــا مادریدی ها او 
را می خواهند بلکه بســیاری از باشگاه ها نیز به دنبال 
جذبش هستند. بارسلونا بیشــترین انگیزه را در میان تمام 
این باشــگاه ها برای خرید این آرژانتینی 22 ساله دارد 
و کاتاالن ها تــالش دارند تا باالخره از یک راهی 
بتوانند بند فسخ 111 میلیون یورویی او را 
فعال کنند. آن ها همین االن نیز هزینه 
زیادی را چه از لحــاظ اقتصادی و 
ورزشــی برای نخریدن مهاجمی 

تراز اول بعد از مصدومیت های متعدد لوئیز ســوارز متحمل شده اند. 
بارسا واقعاً نمی تواند اجازه دهد یک پنجره نقل و انتقاالتی دیگر بگذرد 
بدون اینکه یک مهاجم تراز اول جذب کند و به همین دلیل گزینه ای 
خوب مثل لوتارو مارتینز را شناســایی کرده اند. اما سؤال اینجاست 

اکنون آیا زمان مناسبی برای رفتن مارتینز به بارسلوناست؟

استراتژی نامطمئن نقل و انتقاالت بارسا#
نباید فراموش کنیم که بارســا چندین ســال اســت که در حوزه 
نقل و انتقاالت دارای اســتراتژی درست و مشخصی نیست. پس 
جــای تعجبی وجود ندارد که حضور لوتارو نیز در نیوکمپ جواب 
دهد. بــه عنوان مثال فرانکی دی یونگ بــا وجود اینکه از لحاظ 
شکل بازی و نزدیکی فلسفه دو باشگاه آژاکس و بارسا برای لباس 
آبی و اناری ســاخته شــده اما هنوز نتوانسته آن جایگاهی که در 
خط هافبک که برای او مناســب تر است را پیدا کند. درست است 
که لوتــارو برخی از خاصیت های فوتبالی و اخالقی لوئیز ســوارز 
را دارد اما قبل از اینکه به این نتیجه برســیم که او برای بارســا 
خرید مناســبی خواهد بود چند عامل دیگر را نیز باید مورد توجه 
قرار داد. شــاید در نگاه اول، او جانشــینی دقیقاً شبیه به سوارز 
برای خط حمله ســه نفره بارســا در کنار لیونل مســی و آنتوان 
گریزمان باشــد. هرچند نباید فراموش کنیم که این ستاره جوان 
آرژانتینی آن زمانی بیشــتر قابلیت های خود را نشان می دهد که 
در خط حمله ای شــامل دو بازیکن قــرار بگیرد همان گونه که در 
ســه تیم دیگر او یعنی ریسینگ، تیم ملی آرژانتین و اینترمیالن 
شاهد آن بوده ایم. او نه یک مهاجم کالسیک شماره ۹ است و نه 
یک مهاجم شــماره 10 و چیزی بین این دو قرار می گیرد. یکی از 

دالیلی که مارتینز این فصل در اینترمیالن این قدر خوب با روملو 
لوکاکو هماهنگ شده این اســت که این دو دائماً جای خود را  با 

یکدیگر با قرارگیری در بال و یا خط حمله عوض می کنند.

همان دغدغه هایی که گریزمان دارد#
اگر او به بارسا بیاید شاید سرمربی بارسا گریزمان را فدای او کند 
و مســی را پشت سوارز و لوتارو قرار دهد. گریزمان از زمانی که با 
مبلغ 120 میلیون یورو از اتلتیکو به نیوکمپ آمد هنوز نتوانســته 
در بارســا جا بیفتد. مشکل اصلی این ســتاره فرانسوی بیشتر با 
سیســتم خط حمله بارساســت دغدغه ای که ممکن است سراغ 
لوتارو نیز برود. صحبت ها در مورد اینکه لوتارو چه بازیکن کاملی 
اســت از همه جا شنیده می شــود اما او این فصل 16 گل در ۳1 
بازی به ثمر رسانده که تنها نیمی از تعداد گل هایی است که دیگر 
نام بزرگ این روزهای بازار یعنی تیمو ورنر زده اســت. ورنر حتی 
۹ پاس گل بیشــتر نیز داده است. اما با این وجود لوتارو پنج سال 
پیش به این دلیل پیشــنهاد مادرید را رد کرد چون می دانســت 
تیم هــای بزرگ دوباره به ســراغ او خواهند آمــد. حاال رد کردن 
پیشنهاد رقیب ســنتی رئال می تواند بسیار سخت تر باشد. شاید 
این آخرین فرصت برای او باشــد تا با ستاره ای مثل لیونل مسی 
همبازی شــود که ماه آینده ۳۳ ســاله خواهد شد. اگر بارسا هم 
نتواند تا 1۵ جوالی رقم فسخ 111 میلیون یورویی او را بدهد، این 
بند منقضی می شود و دیگر بعید است بتواند حتی با این قیمت او 
را خریداری کند. زمان بندی این خرید برای بارسلونا کاماًل مناسب 
است اما باید لوتارو را متقاعد کنند که آیا زمان بندی انتقال برای 

او نیز مناسب است یا خیر؟

دروازه بان باشــگاه شهرخودرو مشــهد از اهمیت این 
روزهای دوری از فوتبال برای پرداختن به خانواده اش 

گفته است. 
مهدی رحمتی در پســت اینستاگرامی خود می گوید: 
»ویروس کرونا سبب شد من پس از مدت ها در سفر و 
در کنار خانواده باشم. مشغله کاری ورزشی و حضورم 
در اردوها و مسافرت ها کمتر اجازه می داد کنار خانواده 

و به خصوص پسرام باشم«.

مدافع باشگاه پرسپولیس در پستی اینستاگرامی جمالت زیبایی در 
خصوص به جا گذاشتن خاطرات خوب برای مردم می گوید. شجاع 
خلیل زاده در پست خود با انتشار عکسی در کنار سروش رفیعی و 
احمد نوراللهی منتشرشده نوشته است: »یک روز فقط واسه آدما 
یه خاطره میشی، تالشــت رو بکن که خاطره خوبی بشی« این 
پست شجاع واکنش های مثبتی نیز از طرف هم تیمی هایش مثل 
کامیابی نیا و نوراللهی داشته که با چندین شکلک قلب به او ابراز 

احساسات کرده اند.

شجاع خلیل زادهمهدی رحمتی
سرمربی استقالل در خصوص منفعت های تنهایی صحبت 
کرده اســت. فرهاد مجیدی در پست اینستاگرامی اش در 
کنار عکسی از خود که به تنهایی در حال قدم زدن در زمین 
تمرین است در بخشی از صحبت هایش نوشته: »انسانی که 
تنها بودن را بلد است قدرتمند است او مجبور نیست به هر 
قیمتی به دیگری تکیه کند. آدمی که در تنهایی خود شاد و 
خوشحال است رنجی ندارد. اگر کسی یا کسانی شبیه خود 

یافت این رضایت را با آن ها جشن می گیرد«.

پس از اعالم رســمی بازگشــت لیگ دســته اول فوتبال 
اســپانیا از 10 روز دیگر، صفحه رســمی اللیگا در استوری 
اینســتاگرامی خود از چندین ستاره این مسابقات خواسته 
تا جمله بازگشــت به پیــروزی را برای هــواداران بگویند. 
ســتاره هایی مثل یان اوبــالک از اتلتیکومادریــد، آنتوان 
گریزمــان از بارســلونا و ادن هــازارد از رئــال مادرید این 
ســتاره ها بودند کــه با گفتن این جمله در دوربین ســبب 

افزایش انگیزه بیشتر برای هواداران فوتبال اسپانیا شدند. 

اللیگافرهاد مجیدی

خواب زمستانی مدیران پرسپولیس در ماجرای توافق با شهرخودرو

مشکل رضایت نامه یحیی چیست؟

ضد  حمله

مدیر کل حراست وزارت ورزش خبر داد
 ورود وزارت اطالعات 

به موضوع داللی در فوتبال
ورزش: مدیرکل حراســت وزارت ورزش و جوانان گفت: وزارتخانه به طور 
حتــم برای دالالنی که به صورت غیرقانونی در فوتبال کار می کنند برنامه 

دارد و از ظرفیت وزارت اطالعات هم استفاده می کنیم.
»جعفر ســمیعی« در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس در جمع 
خبرنگاران در خصوص تأیید صالحیت کاندیداهای مجامع فدراســیون ها 
اظهار کرد: معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای توســط دفتر امور مشترک 
فدراسیون های ورزشی، اسامی را به حراست اعالم می کند و کار استعالم را 

انجام می دهیم که این کار زمان بندی مشخصی دارد.
وی همچنین در مورد اعتراض برخی از نامزدها مبنی بر رد شدن صالحیت 
آن ها در مجمع انتخابات فوتبال افزود: این نظر شخصی دوستان است. در 
فدراســیون فوتبال یک هیئت سه نفره به صورت شکلی صالحیت آنان را 
بررســی می کند و ورود به صالحیت مدیریتی، امنیتی و حراستی ندارد و 
اســامی را به دبیر فدراسیون اعالم و پس از آن به مرکز حراست وزارتخانه 

اعالم می شود.
مدیرکل حراســت وزارت ورزش و جوانــان در خصوص داللی در فوتبال 
خاطرنشان کرد: وزارت به طور حتم برای دالالنی که به صورت غیرقانونی 
در فوتبال کار می کنند، برنامه دارد و پرونده ای تشــکیل شده و از ظرفیت 
وزارت اطالعات هم استفاده می کنیم. به لحاظ قانونی  نمی توانیم اسم  کسی 

را بیاوریم و پرونده در حال تکمیل شدن است.
سمیعی درباره جرایم در فضای سایبری گفت: متأسفانه بی اخالقی در ورزش 
زیاد دیده می شــود و تنها شامل رشته فوتبال نیست و اشخاص خود باید 

پیگیر این قضایا باشند. امیدواریم این موضوعات در ورزش کمتر شود.

معجزه از بین رفتن کرونا در لیگ برتر!
ورزش: با اعالم یکی از اعضای ســتاد مقابله با تســت کرونا، هیچ کدام از 
باشگاه های ماشین ســازی و تراکتور که چند روز قبل تست کرونا دادند و 
مبتالیان خود را اعالم کردند، هنوز مدرکی به این ستاد نداده اند و مدیران 
فوالد و گل گهر نیز در اتفاقی عجیب اعالم کردند پس از ســومین تست 
کرونا از بازیکنانشان، هیچ کدام از اعضای این دو باشگاه کرونا ندارند. فرهاد 
حمیداوی و شهرخودرو نیز هنوز هیچ مدرکی را تحویل نداده اند و درباره 

مبتالیان این باشگاه تنها اعالم کرده اند دو فرد مشکوک به کرونا هستند.

3 ذوب آهنی در تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا
ورزش: سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( در هفته های 
گذشــته از کاربرانش خواســت بهترین بازیکنان پُست های مختلف 
را در لیگ قهرمانان آســیا در ســال 2016 انتخــاب کنند. در پایان 
چهار نظرســنجی انجام شده و به انتخاب هواداران، سه بازیکن از تیم 
ذوب آهن در ســال 2016 در تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا در این 
ســال قرار گرفتند. محمدرشید مظاهری، علی حمام و احسان پهلوان 
پیش تر در نظرسنجی های مربوط به پُست خود در جایگاه نخست قرار 
گرفته بودند تا ذوب آهن پس از العین که چهار بازیکن در تیم منتخب 
لیگ قهرمانان آســیا در سال 2016 داشت، دومین تیمی باشد که از 

بیشترین بازیکنان در این تیم بهره می برد.

معاون اقتصادی باشگاه استقالل: 
 تعطیلی لیگ 

تأثیری روی قرارداد اسپانسری ندارد
ورزش: معاون اقتصادی باشگاه استقالل گفت: اسپانسر تعهد کرده پایبند 
به قرارداد باشد و تعطیلی لیگ هیچ گونه تأثیری روی قرارداد ندارد. مهدی 
نوروزی درباره اختالفاتی که بین باشــگاه استقالل و اسپانسر قبلی وجود 
داشت عنوان کرد: جلسات این پرونده ها با شرکت ها از جمله شرکت آریا 
برتر برگزار شــده است. با اسپانسر جدید هم که قرارداد بسته شد حاصل 
۳0 جلسه بود. شرکت جهان فوالد متین تعهدات را انجام داد و قرارداد با 
این شرکت امضا شد. وی در مورد اینکه درصورت تعطیلی مسابقات تکلیف 
قرارداد با اسپانسر چه می شود اظهار کرد: قراردادی که بسته شده کامل و 
جامع است و تعطیلی لیگ روی آن تأثیرگذار نیست. اسپانسر کامالً تعهد 
کرده به قرارداد پایبند باشد و برگزاری لیگ هیچ گونه تأثیری روی قرارداد 

ندارد.

نظرسنجی مارکا برای انتخاب بهترین هواداران فوتبال
پرسپولیسی ها در رده 20 جهان

ورزش: نشــریه »مارکا« اسپانیا یک نظرســنجی برگزار کرد تا بهترین 
هواداران فوتبال را با آرا کاربرانش انتخاب کند. در این نظرســنجی نشریه 
معتبر مادریدی هواداران 40 باشــگاه فوتبال در اقصی نقاط مختلف دنیا 
نامزد شدند. هواداران پرســپولیس یکی از این نامزدها بودند که در پایان 
این نظرســنجی با کســب 6 هزار رأی در رده بیستم قرار گرفتند. در این 
نظرسنجی باشگاه الرجا مراکش با قاطعیت تمام با کسب ۳.1 میلیون رأی 
صدرنشــین شد. باشگاه االهلی مصر با کسب 4۵6 هزار رأی در رده دوم و 
باشگاه الزورا عراق نیز با کســب 17۹ هزار رأی در رده سوم ایستاد. نکته 
جالب در این نظرسنجی که 4 میلیون کاربر شرکت کردند باشگاه های بزرگ 

بارسلونا و رئال مادرید در رده یازدهم و هفتم قرار گرفتند.

موضع باشگاه شارلروا درباره کاوه رضایی
ورزش: باشگاه شارلروا شاید قید حفظ کاوه رضایی را بزند. به نقل از روزنامه 
فرانسوی زبان DHNET بلژیک، باشگاه شارلروا نمی تواند به هر قیمتی کاوه 
رضایی را برای فصل آینده طبق درخواست کریم بالحسین )سرمربی( حفظ 
کند، زیرا معتقد است: هزینه این کار زیاد خواهد بود. کاوه رضایی که سال 
2016 با قراردادی به ارزش 6 میلیون یورو از شارلروا راهی کلوب بروژ شده 
بود؛ در فصل گذشــته به صورت قرضی برای شارلروا بازی کرد. اکنون این 
بازیکن ایرانی به کلوب بروژ باز می گردد و شارلروا امیدوار است بتواند او را 
تحت عنوان خرید قطعی یا تمدید دوره قرضی اش حفظ کند. از ســویی 
کلوب بروژ حاضر نیســت کاوه رضایی را با قیمتی کمتر از زمان خریدش 
به فروش برســاند. قرارداد دوره قرضی حضور کاوه رضایی تا ۳0 ژوئن )10 
تیر( پایان خواهد یافت و شارلروا شاید در نهایت بتواند این زمان را برای یک 

فصل دیگر نیز تمدید کند.

شروع رسمی تمرینات گیتی پسند
ورزش: پس از اعالم منفی تست های پزشکی اعضای تیم فوتسال گیتی 
پســند و ارسال کلیه مدارک تســت های Pcr به ایفمارک و سازمان لیگ 
فوتســال، تمرینات این تیم برای حضــور در فینال لیگ برتر، طبق کلیه 
پروتکل های بهداشتی، از دیروز و پشــت درهای بسته آغاز می شود. تیم 
فوتسال گیتی پسند در دو بازی رفت برگشت در فینال لیگ برتر ۹8 اواخر 

خرداد و ششم تیر به مصاف مس سونگون ورزقان خواهد رفت.

یادداشت

منهای فوتبال

هفته بیست و نهم بوندس لیگا
کلن - الیپزیگ

    دوشنبه 12 خرداد - 23:00 از شبکه ورزش

معوقه هفته بیست و چهارم بوندس لیگا
وردربرمن - فرانکفورت

    چهارشنبه 14 خرداد - 23:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

به دنبال قهرمانی در بیابان بی فرهنگی!
ورزش: سال هاســت باشــگاه های فوتبال در ایران با لقب »فرهنگی 
ورزشــی« به فعالیت خود ادامه می دهند تــا بتوانند در کنار تالش 
برای کســب موفقیت در رقابت های مختلف فوتبالی، شرایط را برای 
ایجاد فضایی ســالم تر در بازی های خود ایجاد کنند. ایجاد بسترهای 
فرهنگی در لیگ برتر فوتبال ایران زمانی مهم تر از قبل شد که نهادهای 
بین المللی همچون کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا خواهان توجه ویژه 
به این موضوع شدند. نگاهی اجمالی به درگیری بین هواداران تیم ها در 
سال های اخیر نشان می دهد که میزان خشونت و شکستن هنجارهای 
اجتماعی به مراتب افزایش یافته اســت. از این رو باشــگاه ها نیاز به 
اهتمام ویژه برای حل و فصل مشــکالت اینچنینی در استادیوم های 
خود هســتند تا بتوانند با طرح های ویژه هــواداری خود مانع از بروز 
اتفاقات تلخ و سریالی شوند. جالب اینجاست باشگاه های لیگ برتری 
و پرهوادار فوتبال ایران با تمام این مشکالت کوچک ترین توجهی به 
حل معضل خود ندارند. آن ها که معموالً موضوع فرهنگی در باشگاه 
خود را به انتخاب فرمالیته معاونت باشگاه در این بخش و انتخاب چند 
بوقچی ختم می کردند امسال به انجام همین اقدام ساده و سطحی نیز 

توجه نداشتند.
باشگاه هایی نظیر پرسپولیس و استقالل تهران که جای خالی معاونت 
فرهنگی آن ها مشهود است و از فرصت استثنایی تعطیلی رقابت های 
لیگ برتر به دلیل شیوع ویروس کرونا نیز برای بهبود این موضوع بهره 
نبردند.البته مشکل به تیم های پرهواداری نظیر سرخابی های پایتخت، 
پارس جنوبی جم، شــاهین شــهرداری بوشهر و ماشین سازی ختم 
نمی شود بلکه برخی تیم های کم هوادار دیگر در فوتبال ایران همچون 
پیکان و سایپا نیز کمترین توجه را به بخش فرهنگی خود داشته اند تا 
فوتبال ایران همچنان با فرهنگ و ایجاد بستِر سالم در ورزشگاه ها طبق 

یک هدف مشخص فاصله ای فراوان داشته باشند.
باشــگاه هایی که بدون فرهنگ به دنبال رسیدن به آرزوهای ورزشی 
خود هستند تا نبود آن را با وجود جریمه های فراوان از سوی AFC به 
دلیل عدم وجود نظم بین هواداران خود در رقابت های آسیایی به جان 
بخرند اما تن به ایجاد کانون هواداران و مشوقان واقعی بدون هیچ گونه 

اغراض شخصی در فریادهایشان ندهند.

دروازه بان تیم ملی هندبال
به بوزائو رومانی پیوست

ورزش: محسن باباصفری دروازه  بان تیم ملی هندبال ایران که فصل 
گذشــته را در تیم پلی تکنیکا رومانی بازی مــی کرد، پس از اینکه 
چند پیشنهاد از لیگ رومانی و چند کشور اروپایی دیگر دریافت کرد، 
با عقد قراردادی راهی تیم بوزائو رومانی شــد. این دروازه بان باتجربه 
سابقه حضور در تیم های استوابخارست و تیمیشوآرا در زیمبریلور لیگ 
رومانــی را در کارنامــه خود دارد و این بار نیز خــودش را در چالش 

جدیدی قرار داده است.
در روزهای اخیر دو ملی پوش دیگر ایرانی یعنی اهلل کرم استکی و شاهو 
نصرتی با عقد قرادادی یکساله به این تیم پیوسته بودند و حاال با حضور 

باباصفری جمع ایرانی ها در تیم بوزائو جمع شد.

رستم پور: 
فصل آینده خارج از ایران بازی خواهم کرد

میــزان: مایک رســتم پور در مورد آغاز فصل جدیــد لیگ برتر 
بسکتبال از شهریور امســال اظهار کرد: به نظرم این یک تصمیم 
خوب و ایده آل است که مسئوالن تصمیم گرفته اند از سه ماه دیگر 

لیگ جدید را استارت بزنند و از این موضوع استقبال می کنم.
وی درباره شــرایط خود برای فصل آینــده گفت: به احتمال ۹۹ 
درصــد برای فصل آینده در خــارج از ایران بازی خواهم کرد. هر 
ســال پیشــنهاد ات زیادی از تیم های اروپایی و آمریکای جنوبی 
دریافــت می کنم و پــس از حضــورم در جام جهانــی، مطمئن 
 هســتم کــه پیشــنهاد های بهتری بــرای فصل بعد به دســتم 

خواهد رسید. 
رســتم پور در پاسخ به این ســؤال که آیا مسئوالن شیمیدر مبلغ 
کامل قــرارداد او را پرداخــت کرده اند یا خیر گفت: مســئوالن 
شــیمیدر تنها ۵0 درصد از قرارداد من را پرداخت و بقیه را هنوز 
پرداخت نکرده اند. من یک قرارداد تضمین شــده با این تیم امضا 

کرده ام و انتظار دارم که تمام پول من را پرداخت کنند. 

تسویه بدهی ۷ میلیاردی فدراسیون کشتی
ورزش: فدراسیون کشتی توانست در راستای تالش برای پرداخت 
بدهی های معوق خود، یکی از مشکل سازترین بدهی های بر جای 
مانــده مربوط به ســال های پیــش را پرداخت کنــد. این بدهی 
7میلیــارد تومانی یکی از چالش های مهم بود که می توانســت بر 
اعزام  ورزشــکاران و برگزاری تورنمنت هــای داخلی و همچنین 

اعزام های کشتی گیران به رقابت های خارجی اثر سوء بگذارد.

داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس شد
ورزش: مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس دیروز به میزبانی هتل 
المپیک آغاز شــد.عبدالرضا آریان فر، علیرضا پور سلمانی، پیمان 
جعفری طهرانی، سید محمود رضا حســینی، داود عزیزی، سید 
کامیار کیمیایی و ســیدرضا میر ابوطالبی هفت کاندیدای حاضر 
در مجمع انتخاباتی تنیس بودند که حســینی و میرابوطالبی در 
مجمع  حضور پیدا نکردند. در پایان رأی گیری، داود عزیزی با ۳4 
رأی به عنوان رئیس جدید این فدراســیون انتخاب شد. همچنین 
پوررمضانی یــک، جعفری 6، و کیمیایی دو رأی کســب کردند. 

آریان فرد و میرابوطالب هم انصراف دادند. 

در قضاوت ها برسد.

از آنجا که داوران همانند سایر اعضای درگیر با س
مسابقات لیگ برتر باید هر پنج روز یک بار تست 
کرونا بدهنــد، این آزمایش باید در شــهر محل 
اقامت آن ها انجام شود یا اینکه تست ها روز قبل 
از مسابقات در شهر محل برگزاری مسابقه انجام 

می شود؟
هنوز دســتورالعمل این کار تدوین نشــده و مطمئناً به 
محض نهایی شــدن آن اطالع رســانی الزم بــه داوران 
صورت می گیرد، البته متن اولیه از سوی وزارت بهداشت 
و درمان به فدراسیون ابالغ شده اما ابالغ نهایی و تصمیم 
گیری درباره چگونگی انجام آزمایش های داوران باید برابر 

آیین نامه داخلی از سوی دبیرکل انجام شود.

اگر خــدای ناکرده یکی از داوران حاضر در یک س
کوبل داوران مبتال به ویروس شود، آن وقت تکلیف 

چه خواهد بود، آیا تمام اعضای حاضر در آن کوبل 
از قضاوت محروم خواهند شــد یا تنها یک نفر به 

قرنطینه خواهد رفت؟
در این ارتباط اجازه دهید ابتدا آیین نامه نهایی شود بعد 
رســانه ای شود، اما قطعاً همه این نکات و محدودیت ها 
و مراقبت های پزشکی از ســوی کادر درمانی و کمیته 
پزشکی فدراسیون لحاظ خواهد شد و در نهایت به اجرا 
در می آید تا خطر ابتالی داوران به این ویروس منحوس 

کاهش یابد.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال فهرست داوران س
جایگزین را دارد تا در صورت لزوم داوران یک بازی 
به کلی تغییر کنند یا اینکه برنامه ریزی دیگری برای 

این اتفاق خواهید داشت؟
امیدوارم که هیچ اتفاقی نه بــرای بازیکنان، نه داوران نه 
مربیــان و نه هیچ یک از اعضــای جامعه ما رخ ندهد اما 
احتیاط شرط عقل است طبیعتاً پیش بینی های الزم برای 
همه مراحل صورت گرفتــه و مطمئناً اگر خدای ناکرده 
اتفاقی رخ دهد و مشکلی پیش بیاید قطعاً راه حل اجرایی 

در نظر گرفته شده است.

Zoom
شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان بسیاری از رقابت های 
ورزشی و لیگ های فوتبال داخلی را با تعویق چند ماهه 
مواجه کرده است. به همین دلیل فوتبالیست ها و داوران 
تمرینات خــود را به صورت اختصاصــی در خانه دنبال 

می کنند.
بیژن حیدری که ســابقه قضاوت در دربی پایتخت را نیز 
دارد، در رشــته ارتوپد تحصیل کرده است، این روز ها به 
بیماران کرونایی خدمات ارائه می کند. حیدری دراین باره 
گفت: همچنان مسائل مربوط به درمان بیماران ارتوپد را 
انجام می دهم. در بین بیمــاران خودم، بیماران مبتال به 
ویروس کرونا هم حضور دارند. البته درمان بیماران کرونایی 
مربوط به بخش خودش می شود، اما برخی از این بیماران 
دچار شکستگی لگن هستند و عکس برداری از آن ها را ما 
انجام می دهیم. به برخی از بچه های کم ســن و سال هم 
که درگیر کرونا بودند و نیاز به برطرف کردن مشــکالت 
ارتوپد داشــتند خدمات دادیم و حتی آن ها را جراحی و 
برای ادامه روند درمان ویــروس کرونا، آن ها را به بخش 

بیماران کرونایی منتقل کردیم.
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

نگاه شاعران به حادثه تلخ »رومینا« 
بی توازنی محبت در شعر دیروز و امروز

در این روزها بسیاری ها و از جمله شاعران در شوک واقعه رخ داده برای 
»رومینا« قرار دارند و بازتاب این واقعه را در شعرهای زیادی می توان یافت 

که به تازگی سروده شده اند.
بســیاری از شــاعران از در انتقاد نســبت به زمین و زمان درمی آیند و 
البته از جهاتی محق هم هستند، چون یکی از وظایف شعر، اعتراض به 
نابسامانی ها، کاستی ها و ناروایی هاست. نه تنها در این مورد که در بسیاری 
از ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، شعر اعتراض پا 

به میدان می گذارد و موضع گیری می کند.
به راســتی اعتراض اولین و آخرین راه مواجهه با این نابسامانی هاست؟ 
حقیقت این اســت که  شعر همواره دو رویکرد کلی در این امور داشته 
است. یکی رویکرد اعتراضی و انتقادی که گاهی با لحن تند مستقیم و 
گاهی با طنز و فکاهه رخ می دهد. دیگر رویکردی که می شود آن را اصالح 
فطرت انسانی دانست، اینکه شاعر با بیدار کردن عواطف انسان دوستانه، در 

تالش پیشگیری از وقوع این مصائب باشد.
شاعرانی بوده اند که به سهراب سپهری انتقاد کرده اند که چرا در زمانی 
که عده ای را در پایین دســت آب ســر می برند، او می گوید »آب را گل 
نکنید« ولی حقیقت این است که اگر ما »گل نکردن آب« را گل نکردن 
سرچشمه فطرت و عواطف انسان ها بدانیم و اگر انسان ها این آب را گل 
نکنند، ســر همدیگر را هم نخواهند برید، حاال چه با شمشیر و خنجر 

باشد و چه با داس.
می توان از محبت، انسان دوستی، پاکی و صمیمیت گفت و به این وسیله 
جامعه را پیشاپیش در برابر خشونت ها ایمن ساخت، البته در حدی که 

در توان شاعران است.
حاال این پرسش مطرح می شود مگر شعر ما از محبت خالی بوده است؟ 
اگر دیوان های شاعران قدیم و مجموعه  شعرهای سخنوران امروز را از نظر 
موضوعی بسنجیم، شاید 90 درصد شعرهای فارسی، شعرهای عاشقانه 
باشند و 10 درصد، شعرهای اعتراضی و انتقادی. ولی چه می شود که این 

 همه عاشقانه سرایی نمی تواند مانع خشونت شود؟ 
یک دلیل قضیه این است که در همان عاشقانه سرایی و رویکرد محبت آمیز 
هم بســیاری مواقع رفتارها مهربانانه نیست. بسیار شاعر محبوب را یک 
قاتل بی رحم می داند که تشنه خون اوست. یا هم با رقیب و دیگر عوامل 
صحنه درگیر است. چنین است که بسیاری از شعرهای عاشقانه ما نیز 

رنگی از شکایت و رنجش و گاه خشونت دارند.
ولی موضوع مهم تر این است که شعر ما در حوزه مهرورزی توازن ندارد. 
شاید بتوان گفت حدود 90 درصد از شعرهای عاشقانه ما فقط به محبت 
میان عاشق و معشوق اختصاص دارند و شمار اندکی به محبت نسبت به 
دیگران، نسبت به اعضای خانواده، نسبت به دوستان، نسبت به همسایگان 

و دیگر اعضای جامعه است.
وقتی ما همه محبتی را که می شود در شعرها تزریق کرد، خرج شعرهای 
عاشقانه و آن هم گاه عشق های بازاری می کنیم، دیگر چه انتظاری برای 
تأثیرگذاری شعر در مناسبات نیک میان اعضای جامعه و اعضای خانواده 
داریم؟ حتی شاید از جهتی بتوان گفت همین که شعر ما محبت را فقط 
در محبت های عاشقانه میان دو جنس می بیند، جامعه را در رفتارهایش 
به نامتوازن بودن تشویق می کند. متأسفانه شعر ما در این زمینه با توازن 
و تعادل برخورد نکرده و نتوانسته است محبت را همگانی بسازد. چنین 
است که شعرهایی از این قبیل که »میالد عرفان پور« می سراید، جایگاه 
و اهمیت خاصی می یابد، شــعرهایی که در آن ها بر محبت میان پدر و 
دختر تأکید می شــود، چیزی که در شعر ما غایب است، چه شعر امروز 

و چه شعر دیروز.
دستان مرا بگیر بابا... سردم...

یک  بوسه... که از فرارها برگردم
ِمهری که دریغ کردی از من، بابا!
از هر کس و ناکسی گدایی کردم

س

آرام گرفته ام، بیا باباجان
از حال دلم بپرس... ها... باباجان

آن بوسه که خرج من نکردی، آخر
داسی شد و بوسه زد مرا، باباجان

 ادب و هنــر/ محبوبه ناطق  منصور ضابطیان 
چهره ای فعال اســت که در عرصه هــای گوناگون 
خود را آزموده؛ از حضور در رسانه و نشریاتی مانند 
حیات نو، گزارش فیلم، کلک و چلچراغ تا نویسندگی 
و تهیه کنندگــی برنامه های رادیویــی و تلویزیونی 
پرمخاطبی مانند »ســبد«، »مردم ایران ســالم«، 
»جغرافیای فریاد«، »فــرش واژه«، »نقره«، »رادیو 
هفــت« و »صدبرگ« که از معروف ترین کارهای او 

در تلویزیون است.  
سفر به کشورهای فرانسه، اسپانیا، لبنان، هندوستان، 
ایتالیــا، اتریش، ارمنســتان، کره جنوبی و آمریکا و 
مصاحبه با افراد سرشناســی مثــل لی یونگ آئه و 
نجف دریابندری و نوشــتن و انتشار سفرنامه هایی 
مانند »اگر یــک سوســمار بودیم…«،»اگر یک 
زرافه داشتیم…«، »مارک و پلو«،» مارک دو پلو«، 
»برگ اضافی«، »سباستین«، »چای نعنا«، »موآ« 
و »بی زمســتان« بخش دیگری از دلمشغولی های 
ارزشــمند و خواندنی او در این ســال ها بوده است. 
با این حــال او خــود را روزنامه نــگار، کارگردان، 

پادکست ساز، مجری و تهیه کننده می داند.
منصور ضابطیان چندی پیش با قبول مســئولیت 
تهیه کنندگی 23 عنوان جلد کتاب صوتی به سفارش 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، طبع خود 

را در این بخش آزموده است. 
به همین بهانه بــا او در یک روز گرم خردادی پای 

گفت وگوی بهارانه گرم نشستیم.

استقبال از کتاب های صوتی در ایران چگونه س
است؟

اگر منظورتان آمار و ارقام اســت که من ندارم، اما 
برای کتاب های صوتی می توان گفت یکی از دالیلی 
که کتاب های صوتی مورد اقبال قرار گرفتند این بود 
که مردم فرصت کمتــری برای خواندن کتاب های 
فیزیکال دارند. دیگر اینکه دیوایزهایی برای شــما 
در این شیوه کتاب خوانی فراهم است که می توانید 
کتاب صوتی را سریع بشنوید و مثل گذشته نیست 
که برای شــنیدن ویس ها نیاز به دی وی دی پلیر یا 
سی دی پلیرداشته باشید و به راحتی می توانید آن را 
در تلفن همراهتان بشنوید. در حقیقت در دسترس 
بودن، راحتی و قیمت ارزان، مهم ترین فاکتورهایی 
هســتند که کتاب های صوتی را دوست داشتنی تر 

می کنند. 

این ویژگی هــا در قیاس بــا کتاب های س
الکترونیکی هم وجود دارند؟ 

بله. در مقام مقایســه با کتاب های الکترونیکی باید 
گفت کتاب های صوتی ارزان تر اســت و این مزیت 
دیگری اســت برای افرادی که کتاب های صوتی را 

انتخاب می کنند. 

چه کتاب هایی بیشتر قابلیت صوتی شدن س
دارند؟ 

داســتان هایی که ریتم تندتــری دارند این قابلیت 
را دارنــد که بشــود آن هــا را به همراه موســیقی 
فاصله گــذاری کرده و این ریتم می تواند شــنونده 
را بیشــتر ســرپا نگه دارد؛ اگر شنونده بخواهد سه 
دقیقه اش را بشــنود می توانــد زودتر به یک نقطه 
عطف و پایان یا موزیکی برســد و بتواند در فرصت 
دیگری بقیه داســتان را بشنود. کتاب هایی که یک 
تیک هستند شاید قابلیت کمتری برای صوتی شدن 

داشته باشند. 

یعنی س کتاب هاســت  موضــوع  منظورم 
کتاب هایی که به صورت مونولوگ هســتند 
نسبت به کتاب هایی با موضوع روان شناسانه ، 

قابلیت بیشتری برای صوتی شدن دارند؟
نه موضوع مهم نیســت بلکه ســاختار اثر اهمیت 
دارد که به خاطر برخــی تفاوت ها، اقبال به برخی 
کتاب های صوتی را بیشتر می کند یا دلیل انتخاب 

آن ها برای صوتی شدن هستند.  

کرونا چه تأثیری در اقبال مردم به کتاب های س
صوتی داشته است؟

طبیعتاً تأثیر داشــته، به این دلیل که دسترسی به 
آن از طریق فضای مجازی میسر بود و نمی خواست 
در دوران قرنطینــه برای تهیــه آن از خانه خارج 
شوند. البته بیشــتر این سؤال را از کسانی بپرسید 
که این کتاب ها را منتشــر می کنند مانند فیدیبو 
شینیدو و نوار که فکر می کنم فروششان در این ایام 

خوشبختانه بیشتر بوده است. 

و س امکانات  داستان های صوتی  تولید  برای 
ویژگی های خاصی باید فراهم باشد؟ 

نه، معموالً کتاب های صوتی هر چه ساده تر باشند 
دلنشین تر می شوند. در نهایت گوینده داستان اگر با 
تغییر کوچکی در لحنش بتواند این فاصله گذاری را 
انجام دهد و آدم های مختلف را بتواند معرفی کند، 
پسندیده تر و موفق تر است تا اینکه بخواهد آن را به 

یک نمایش رادیویی نزدیک کند.

در خبری خواندیم قرار اســت 23 عنوان س
کتاب را به صورت صوتــی تنظیم و به بازار 
ارائه بدهید. فعالیت هایی از این دست از قبل 

داشتید؟ 
مجموعــه  کتاب  صوتی کانون بــا عنوان »کتاب 
آوا« که در نخستین گام 20 عنوان از کتاب های 
کودک و نوجــوان را در اختیــار مخاطبان خود 
قــرار داده بود، در دومیــن گام 10 عنوان رمان 
ایرانی و 13 عنــوان رمان خارجی را به نوجوانان 
باالی 12 ســال معرفی خواهد کرد .این کتاب ها 
بــه عنوان محصول کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان، مجموعه ای از بهتریــن رمان های 
ایرانی و خارجی اســت که ایــن مرکز تبدیل به 
کتاب هــای صوتی  کــرده و آماده توزیع اســت. 
کتاب هایی سه گانه  جان کریستوفر »برکه آتش«، 
»شهر طال و ســرب«، »کوه های سفید«، »فریاد 
آق اویلی«، »عاشقانه های یونس در شکم ماهی«، 
»توران تور«، »وقتی مژی گم شــد«، »شناگر«، 
»لک لک ها بر بام«، »میــگل«، »کالس پرنده«، 

»مادر« و »چشمه«. 
رمان های خارجــی را با حضور بازیگران ســینما، 
تلویزیون و تئاتر صوتی کردیم و کتاب های ایرانی را 
با حضور گویندگان رادیو که در میان این دوستان 
می توان به خانم ها افسانه بایگان، گالره عباسی، الهام 
پاوه نژاد، احترام برومند، فاطمه آل عباس و ... اشاره 

کرد.

دلیل شــما برای انتخاب این هنرمندان و س
بازیگران چه بوده است؟ 

مهم ترین نکته  مدنظر ما دانش هنرمندان نسبت به 
ادبیات بود، اینکه آن ها یا کتابخوان حرفه ای باشند 
یا خود تألیف هایی داشــته باشند. طبعاً هنرمندان 
زیادی وجود دارند که امکان همکاری با آن ها وجود 
داشــت، اما اهل مطالعه نبودند. معتقد بودیم این 
اتفاق در خوانش و نگرش آن ها تأثیرگذار است، پس 
نمی توانســتیم در این پروژه از همکاری آن ها بهره 
ببریم. در کنار ایــن اصل مهم، صدای هنرمندان و 
محبوبیت آن ها معیار انتخاب بازیگران و گویندگانی 

بود که در این طرح مشارکت کرده اند.
وقتی ســال ها کتاب خوانده باشــید و اهل کتاب 
خواندن باشــید بهتر می توانید آن را برای دیگران 
بخوانید. از طرف دیگر در آن مقطع می خواســتیم 
آدم هایی هم باشــند که وقت خالی برای قبول این 

پروژه را داشته باشند. 

اگر از صدای نوجوانان برای این کتاب ها که س
مخاطبان نوجوان دارند استفاده می کردید بهتر 

نبود؟ 
نه؛ برای اینکه وقتی دارید کتابی را گوش می دهید 
باید کسی باشــد که بتواند کتاب را درست بخواند 
و  این مهم ترین ویژگی اســت و البته صدای خوب 
داشته باشد. مگر ما چند نوجوان می توانیم پیدا کنیم 
که این کتاب ها را به صورت تأثیرگذار بخوانند. اصاًل 
شــما بگویید به چه دلیل اگر نوجوان باشند، بهتر 

است؟ 

شــاید به این دلیل که ســن نوجوانی، س
حساس تر است و نوجوان ها کمی انحصارطلب 
هستند و گروه سنی خود را بیشتر قبول دارند.  
ممکن اســت برای خودش انحصار قائل باشد، اما 
برای هم ســن و سال هایش این حق را قائل نیست. 
روان شناسان می گویند وقتی می خواهید محصولی 

را بــرای نوجوانــان تولید کنید بهتر اســت که از 
بزرگسال استفاده کنید، چون وقتی نوجوان و کودک 
می بیند کودکی کاری را انجام می دهد که خودش 
نیز می توانســته انجام دهــد، بالفاصله در ذهنش 
مقایســه ای می کند که از کودکی که دارد آن کار را 
انجام می دهد، پایین تر است. اجازه بدهید برخالف 
نظر شما بگویم برای تولید کار کودک و نوجوان بهتر 

است از بزرگسال استفاده کنیم. 

نظرتان درباره کتاب خوانی برخی بازیگران س
مانند آقایان نوید محمدزاده و هوتن شکیبا 
چیست؟ آیا این موضوع می تواند به جاگیری 

و پاگیری کتاب های صوتی کمک کند؟
هر کار مشــروعی که بتواند به گســترش فرهنگ 
کتاب خوانــی و ارتباط مردم بــا کتاب کمک کند 
بسیار مبارک اســت و از آن باید حمایت شود. بله 
آقای محمدزاده و شــکیبا از دوستان من هستند و 
سال هاست آن ها را می شناسم و می دانم هر دو آن ها 
بسیار باسواد و هنرمند و اهل کتاب هستند. وقتی 
حضورشــان می تواند کمک کند که کسی که اهل 
کتاب نیســت و صرفاً به خاطر هوتن شکیبا برود و 
کتاب مثالً »مغازه خودکشی« را بشنود، چه از این 

بهتر؟
کســی که اهل خواندن سرگذشــت نامه ای مانند 
»دوســتی چون کوهستان«  نیست به خاطر آقای 
نوید محمدزاده به سراغ این کتاب می رود و با فضای 
اردوگاه و مسئله مهاجرت آشنا می شود، از این بهتر 

چیست؟ خیلی هم با این موضوع موافقم.

کتاب های صوتی می توانند به نوعی سنت س
قصه گویی را زنده کنند؟

نه، فکر نمی کنــم چون با مخاطب متفاوتی مواجه 
است. مخاطب کتاب صوتی کودکان نیستند بلکه 
بزرگســاالنی هســتند که به خاطر مشغله فرصت 
مطالعه ندارند البته قبالً هم خیلی نمی نشســتند 

کسی برایشان قصه بگوید. 

این کتاب ها می تواند به نوعی به ناشــران س
کمک کند و به مثابه »وی اودی« ها که در دوران 
کرونا نجات بخش فیلم های ســینمایی شد، 

منجی کتاب ها و ناشرانش باشد؟
در مورد کتاب های صوتی فکر نمی کنم کمکی بکند، 
اما شــاید کتاب های الکترونیکی بتواند به ناشران 
کمک کند، چرا که برای شنیدن کتاب های صوتی به 
تمرکز زیادی نیاز است، اما کتاب الکترونیک نسخه 
دیجیتالــی همان کتاب فیزیکی اســت و می تواند 
همان حس خواندن را به خواننده هایش بدهد. جدا 

از آنکه کتاب های صوتــی خیلی راحت قابل کپی 
هستند حتی همان ها که قفل دارند اما کتاب های 

الکترونیکی این ویژگی ها را ندارند.

این ویژگی هــا که برشــمردید در کنار س
مزیت های کتاب های صوتی می تواند عیب یا 

نقطه ضعف این کتاب ها هم باشد؟
نه، این طور نیســت. این ویژگی کتاب های صوتی 
اســت. عیب کتاب هــای صوتی نیســت که برای 
شــنیدنش نیاز به تمرکز دارید. ما وقتی با کســی 
صحبت می کنیم اگر طرف مقابل تمرکزی بر شنیدن 
صحبت من ندارد، عیب من نیست. این ویژگی کاری 
است که داریم انجام می دهیم، به همین دلیل ممکن 
است مخاطبان خاص تری به این کتاب ها اقبال نشان 

دهند.

حقوق معنــوی کتاب های صوتی در ایران س
رعایت می شود؟ 

متأسفانه در خیلی از موارد نه و برخی از دوستان فکر 
می کنند اگر کتابی را صوتی می کنند به نویسنده یا 
ناشــرش کمک کرده انــد در حالی کــه این طور 
نیست. حتی در مورد خود من برخی با افتخار پیام 
می فرستند که بخش هایی از فالن کتاب تو را صوتی 
کردیم و برای عده ای روی اینترنت گذاشته ایم. بعد 
سؤال می کنیم خوب از چه کسی اجازه گرفته اید؟ 
حقوق معنوی کتاب متعلق به من و حقوق مادی آن 
به ناشر مربوط است و قانوناً و عرفاً و شرعاً باید اجازه 
می گرفتید اما متأسفانه مانند خیلی چیزهای دیگر 
رعایت نمی شود. در این 23 اثر نیز ناشر به سراغ ما 
آمده و از ما خواســته است که 23 عنوان کتابش را 

صوتی کنیم.

آقای ضابطیان، دختر من 11 ساله است و س
عالقه زیادی به خواندن کتاب دارد، ولی از آنجا 
که از بدو تولد دید چشــمانش نسبتاً ضعیف 
بوده و نگران این هستیم که با خواندن کتاب 
دچار تنبلی چشم شود، خوشحالیم کتاب های 
صوتی هم وجــود دارد. از طرفی نگران این 
هستیم که اگر به سمت کتاب های صوتی برود 
عالقه اش به کتاب های فیزیکی را هم از دست 
بدهد. شــما چه توصیه ای برای این دسته از 

عالقه مندان به کتاب دارید؟ 
یکی از کارکردهای کتاب های صوتی برای خوانندگان 
نابینا و کم بینا و حتی بزرگساالنی است که در آستانه 
میانســالی دید نزدیک ضعیف تری پیدا می کنند، 
بنابراین با تولید هر کتاب صوتی جدید، یک امکان 
بیشتری برای  این دسته از کتابخوان ها مهیا می شود. 
تعداد کتاب های داســتان و رمانی که با خط بریل 
نوشته شــده محدود اســت و برای کم بینایان هم 
چشم دوختن به کتاب مشکل است، بنابراین جای 
نگرانی نیست که وقتی این همه کتاب های صوتی 
وجود دارد عالقه اش را به کتاب های فیزیکی از دست 
بدهد، چون بعید می دانم کســی که عالقه مند به 
کتاب خواندن باشــد عالقه اش را از دست بدهد. در 
کل مهم این اســت که آدم ها کتاب بخوانند چه به 
صورت فیزیکی، چه الکترونیکی و چه صوتی. فرقی 
نمی کند، ما خواهان توســعه فرهنگ کتاب خوانی 

هستیم .

چه کتاب هایی را بــرای نوجوانان توصیه س
می کنید؟ 

کتاب هایی که در این مدت خواندم مناســب سن 
نوجوانان نیســت، ولی در اپ های ویژه کتاب های 
صوتی، کتاب هایی در بخش کودک و نوجوان به شما 
معرفی می کند. با این حال می توانم بگویم مجموعه 
رمان هــای خارجی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان  که در دهه 40 و 50 منتشــر شده و االن 
تجدید چاپ شــده و مرتب به بازار می آید می تواند 
مجموعه ای ارزشمند و خواندنی برای نوجوانان باشد.

برش

کتاب های  کارکردهای  از  یکی 
و  نابینا  خوانندگان  برای  صوتی 
کم بینا و حتی بزرگساالنی است 
دید  میانسالی  آستانه  در  که 
نزدیک ضعیف تری پیدا می کنند، 
بنابراین با تولید هر کتاب صوتی 
جدید، یک امکان بیشتری برای  
مهیا  کتابخوان ها  از  دسته  این 

می شود

مهدیه قمری: هفته گذشته نماهنگی با عنوان »دوباره 
زائرت شدم« در فضای مجازی منتشر شد که به دلیل 
باز شدن دوباره صحن های حرم مطهر رضوی تولید 
شده است. شاعر اشــعار این نماهنگ قاسم صرافان 
است. او که متولد 1355 در آبادان است،  در ژانرهای 
مختلف شعر سروده، اما او را به عنوان شاعر والیی سرا 
می شناسند که در قالب کالسیک، نوحه و تصنیف های 
مذهبی، آثار زیبایی خلق کرده است. از آثار او می توان 
به »حیدرانه«، »موالی گندمگون«، »هـ دو چشم« و 

»اتفاق« اشاره کرد.

سرودن شعر براساس قطعات ملودی#
صرافــان  در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص نوع 

سرودن شــعری که قرار است با ملودی همراه شود، 
می گوید: این موضوع کار شاعر را کمی سخت و سروده 
را احساسی تر می کند، زیرا قطعات ملودی متنوع بوده 
و این موضوع سبب می شود بیت ها وزن ثابتی نداشته 

باشند.
وی ادامه می دهد: در تک بیت هایی که ســرودم  در  
پویش »به تو از دور ســالم« شــرکت کردم و تالشم 
این بود تا دلتنگی و اشــتیاق عاشقان اهل بیت)ع( به 
امام هشــتم)ع( را به مخاطب منتقل کنم، بنابراین 
زمانی که از آســتان قدس رضوی با من برای سرودن 
این شعر برای این نماهنگ تماس گرفته شد، بسیار 
خوشحال شدم و با توجه به این تجربه سعی کردم این 
میزان دلتنگی محبین اهل بیت)ع( را با بهره گیری از 

نشانه هایی همچون گنبد طال، انعکاس خورشید روی 
گنبد، وجود کبوتران حرم و ... منتقل کنم.

به گفته این شاعر، در این اشعار عالوه بر میزان دلتنگی، 
شــور و اشتیاق، توفیق و لیاقت عاشقان اهل بیت)ع(، 
گالیه هایی که به کمال انسان ها نیز کمک می کند نیز 
توجه شده است. وی در توضیح بیشتر می گوید: بخش 
دیگری از این شعر مربوط به خدمت خادمان و خدمت 
به مردم و همدلی مؤمنانه اســت، زیرا به این نکته در 
شعر با این بیت که »مثل خادما با یاری یتیم این روزا 
تو رو زیارت می کنیم« نیز اشاره می شود و معنای آن 
این اســت که اگر امکان خدمت مانند خادمان را در 
حرم مطهر نداشتیم به دیگران خدمت کنیم و قصد 
داشتم با این مضمون به خدمت در فضای اجتماعی 

برای آن دســته از افرادی که امکان خدمت در حرم 
مطهر را ندارند، اشاره کنم.

 تأثیرگذاری محتوای اشعار #
با استفاده از رسانه تصویری  

صرافان با بیان اینکه تأثیرگذاری محتوای اشــعار با 
استفاده از رسانه تصویری برای مخاطب بیشتر است، 
توضیح می دهد: در این نماهنگ تصویرهایی از حرم 
مطهر رضوی، حضور خادمان در این مکان مقدس و 
بخش هایی از کمک مؤمنانه وجود دارد که دلنشینی 
محتوای اشــعار را برای مخاطب بیشتر کرده و سبب 
می شود تا دل های مخاطبان با تماشای آن به سمت 

حرم مطهر رضوی پر بکشند.

گفت وگو با شاعر نماهنگی  زیبا  به 
انگیزه باز شدن حرم مطهر  رضوی

دوباره زائرت شدم...

شعر و موسیقی

گفت وگو با »منصور ضابطیان« به انگیزه تهیه کنندگی 23 عنوان کتاب شنیداری

دسترسی و ارزانی، کتاب  صوتی را دوست داشتنی   می کند

در حوالی شعر

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

تازه های نشر
رمان تازه خالق »هری پاتر«  در بازار کتاب 

کتابسرای تندیس: رمان »سفیدی مرگبار« نوشته 
جی کــی رولینگ به  تازگی با ترجمه ویدا اســالمیه 
توسط انتشارات کتابســرای تندیس منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
ایــن  رمــان یکــی از عناویــن مجموعه پلیســی 
»ضربت«)استرایک( است که شخصیت محوری اش 
کارآگاه استرایک است و از سال 2013 تا به حال چهار 
عنوان از آن منتشر شده است. رولینگ این  مجموعه 
را با نام مستعار رابرت گالبریت می نویسد. نسخه اصلی 

این  کتاب سال 201۸ منتشر شد.
داستان »سفیدی مرگبار« از این  قرار است که جوان روان پریشی به  نام بیلی برای 
تقاضای کمک در زمینه  بازرسی جنایتی که گمان می کند در کودکی شاهدش 
بوده، به دفتر کورمورن استرایک مراجعه می کند. بیلی با آمدنش، آرامش ذهنی 
استرایک را به هم می ریزد. گرچه بیلی آشکارا مبتال به یک  بیماری روانی است 
و نمی تواند جزئیات عینی چندانی را به یاد بیاورد، اما صمیمیت انکارناپذیری در 

شخصیتش و ماجرایی که بازگو می کند، وجود دارد.
اتفاقاتــی که در داســتان رخ می دهند موجب تغییر و تحــول در زندگی خود 
اســترایک هم می شوند، چون شــهرت تازه و نوظهورش به  عنوان یک  کارآگاه 
خصوصی دیگر نمی گذارد مانند گذشــته به فعالیت های پشت  صحنه و مخفی 
دست بزند. این  کتاب با 912 صفحه و قیمت 130 هزار تومان منتشر شده است. 

داستانی از ناداستان ها 
خزه: »ناداســتانی بــه نام زندگی« نوشــته فریبا 
خانی که به تازگی توســط نشــر »خزه« منتشــر 
شده است، کتابی اســت در سه بخش، بخش اول، 
شامل داســتان ها و داستانک هاســت. بخش دوم 
» داســتان های واگن زنان« نام دارد و دربرگیرنده  
مشــاهدات نویســنده از فضای مترو اســت. »من 
و درختم افرا« عنوان بخش ســوم کتاب و شــامل 
خاطرات و تجربیات نویســنده به عنوان یک مادر 

است.
فریبا خانی متولد 1352 نویســنده  »ناداستانی به نام زندگی« 26 سال است 
که  روزنامه نگاری می کند و در داســتان ها و خاطرات این کتاب هم می توان 

تمایل او به واقع  گرایی و مستندنگاری را مشاهده کرد. 
کتاب های »من ســوزن قــورت دادم« با تصویرگری نگین احتســابیان و 
مجموعه داستان » آدامس با طعم اکالیپتوس« پیش از این از خانی منتشر 

شده است.  
کتاب »من سوزن قورت دادم« شامل برخی از خاطراتی است که فریبا خانی 
از دوران کودکی و نوجوانی اش دارد. این نویســنده هر بار تغییر شــخصیت 

می دهد تا به مخاطبش بگوید این خاطرات می تواند مال هر کسی باشد. 
این مجموعه عالوه بر تشویق مخاطبان به ثبت خاطراتشان، آنان را با تجربیات 

مهم و شیرین نویسندگان مختلف آشنا می کند.

پیش فروش جدیدترین مجموعه شعر »شفیعی کدکنی« 
سخن: محمدرضا شــفیعی کدکنی، استاد دانشگاه، 
پژوهشگر، شاعر و نویسنده  برجسته کشور است که 
پس از 23 ســال جدیدترین کتاب شعر خود را وارد 
بازار خواهد کرد. »طفلی به نام شادی« نام جدیدترین 

اثر محمدرضا شفیعی کدکنی است. 
»طفلی به نام شــادی« هم اکنون توســط انتشارات 
ســخن در مرحله پیش فروش است و پخش کتاب از 
تاریخ هفدهم خرداد ماه آغاز می شود. قیمت روی جلد 

کتاب ۸50 هزار ریال خواهد بود. 
این مجموعه دربرگیرنده ســروده های پس از »هزاره دوم آهوی کوهی« است. 
»هزاره دوم آهوی کوهی« آخرین مجموعه شــعر از شفیعی کدکنی بود که در 
ســال 1376 منتشر شد و شامل پنج دفتر و دربرگیرنده سروده های استاد پس 

از انقالب است. 
زمزمه ها، شبخوانی، از زبان برگ،  در کوچه باغ های نِشابور،  بوی جوی مولیان،  
از بودن و ســرودن،  مثل درخت در شــب باران و هــزاره دوم آهوی کوهی از 

مجموعه های این شاعر گران قدر هستند. 
کارنامه درخشــان شفیعی کدکنی در زمینه شعر فقط به یان مجموعه ها ختم 
نمی شود. او در موضع یک مفسر و منتقد شعر معاصر نیز کتاب های فوق العاده 
بحث انگیز و معتبری منتشر کرده است. الزم به یادآوری نیست که استاد چندین 

کتاب هم در حوزه شعر کالسیک فارسی دارد. 

معرفی رمان های برگزیده »مهرگان ادب«
ایســنا: برگزیــدگان و شایســته های 
تقدیر دوره های نوزدهم و بیســتم جایزه 
»مهــرگان ادب« در بخش رمان معرفی 

شدند.
»کتاِب َخم« نوشته علیرضا سیف الدینی 
رمان برگزیده این جایزه شــد. همچنین 
»آتِش َزندان« نوشــته ابراهیم دمشناس 
و »شکوفه عناب« نوشــته رضا جوالیی 
به عنوان رمان های تحسین  شده و »ط« 
نوشته زاهد بارخدا و »کوچ شامار« نوشته 

فرهاد حیدری گوران به عنوان تقدیرشدگان جایزه »مهرگان ادب« در 
بخش رمان معرفی شدند. براســاس خبر رسیده، هیئت داوران جایزه 
»مهرگان ادب« با خواندن و ارزیابی  یک هزار و 24رمان و داستان بلند 
منتشر شده در سال های 1396 و 1397 در ایران، برندگان نهایی این 

جایزه در بخش رمان را برگزیده است.
در بخش رمان و داســتان بلند از میان هفت رمان راه  یافته به مرحله 
نهایی، هیئت داوران با اکثریت آرا رمان »کتاِب َخم« نوشــته علیرضا 
ســیف الدینی از نشــر نیماژ را به دلیل انتخاب زاویــه دید متفاوت و 
منحصربه فرد متشــکل از راوی مخفی یا خطاکار، بازنمایی معناهای 
متعــدد خمیدگــی و بازنمایــی همزمــان عنصر تقصیــر و اعتراف، 
به کارگیری نثری هماهنگ با ضرباهنگ حوادث بیرونی و احساس های 
درونی، شکســتن مناســبات میان مراد و مرید، بهره گیری از ژانرهای 
مختلف ادبی و نمایشی با زیرساختی واحد، ایجاد مناسبت بینامتنی با 
برخــی از آثار مهم جهان، تلفیقی خالقانه میان محتوا و فرم با زوایای 
پنهان زندگی روزمره، تاریخ و ادبیات، به عنوان بهترین رمان فارســی 
انتخاب کرده و شایســته دریافت تندیس مهرگان ادب، جایزه نقدی و 

لوح تقدیر دانسته است.
جواد اســحاقیان، هلن اولیائی نیا، حســین آتش پرور، پروین سالجقه، 
ســیاوش گلشیری، لیال صادقی و ابوالفضل حسینی، داوری این جایزه 

را برعهده داشته اند.
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