
مرقد اماِم من
نجم الدیــن شــریعتی، مجــری برنامه 
تلویزیونی ســمت خدا یــک روز پس از 
ســالروز رحلت امام)ره( با انتشار عکسی 
از کودکی خود در اینستاگرامش نوشت: 
»صبح شده اســت و من امتحان ریاضی 
دارم. بیدار می شوم. اما این بار نه با صدای 
مادر و نه با زنگ ساعت که با حزن آیات 
ُه اْرِجِعی إِلی َربِِّک راِضَیًه َمْرِضَیًّه« مسجد می گوید  ْفُس الُْمْطَمئَنّ َٔیَُّتَها الَنّ »یا ا
که امام رفته، ولی من باور نمی کنم. پیراهن مشکی ام را می پوشم و به جای 
امتحان ریاضی، روی سنگی زیر درخت لیمو در کنار عکس امام، شمع روشن 

کرده ام. هنوز آن درخت و آن سنگ، مرقد امام من است«.

سه به یک!
اردشــیر زاهدی در واکنش به تازه ترین 
تعامــات ایــران و آمریــکا در صفحه 
شــخصی خود در توییتر نوشت: »ترامپ 
که می گفت به ایران باج نمی دهد مجبور 
شــد ایرانی زندانی در آمریکا را آزاد کند. 
درمقابل نفتکش های ایرانی که به ونزوئا 
می رفتند، خفه خون بگیرد. کلی دالر به 

ایران بدهد. اما ایران فقط جاسوس نیروی دریایی آمریکا را آزاد کرد«.

پیش بینی فروپاشی آمریکا در واشنگتن پست
فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی با 
انتشار بخشی از گزارش واشنگتن پست 
در ارتباط با بحران نژادپرستی در آمریکا، 
در صفحه توییترش نوشت: »مأمور سابق 
ســازمان ســیا در گفت وگو با واشنگتن 
پســت درباره وضعیت کنونــی  آمریکا: 
»این چیزی اســت که در کشورها قبل 
از فروپاشی اتفاق می افتد.« صحبت از فروپاشی آمریکا در روزنامه واشنگتن 

پست قابل توجه است«.

بی آنکه خودم بفهمم
روزبه حصــاری، بازیگر ســریال »بچه 
مهندس« با انتشار یکی از سکانس های 
عاشــقانه این ســریال که این روزها در 
فضای مجازی ســروصدا به راه انداخته، 
در اینســتاگرامش نوشت:»عشق، ِسْحر 
ْحر. روح  است؛ دوست داشتن، باطل السِّ
نادر ابراهیمی بزرگ شا د باشه، تو کتاب 
»آتش بدون دود« بهترین تعبیر رو از تفاوت »عشق« و »دوست داشتن« 
نوشــته: »عشق، قانون نمی شناســد؛ اما دوست داشــتن، اوج احترام به 
مجموعه  ای از قوانین عاطفی ا ســت. و فاصله ای  است ابدی، میان »عشق« 
و »دوست داشــتن« که برای پیمودن این فاصله، یا باید پرید یا باید فرو 
چکید. من هر دو را تجربه کردم. عشــق را اگر نتوانی به ســمت دوست 
داشتن هدایت کنی، تجربه ای دردناک خواهد شد!« گاهی نباید به درد به 
جا مونده از زخم ها فکر کرد، فقط باید گذاشت مرهم کار خودشو بکنه. و 
دوســت داشتِن تو برای من مرهمی بود که ذره ذره ترمیمم کرد، بی آنکه 

خودم بفهمم«.

 مجیــد تربت زاده می توانســت همــان وقتی که 
نخســت وزیر وقت – هویــدا – از در مذاکــره درآمد 
و پیشــنهادهای خوب و شــاید چــرب و چیلی داد، 
قید اســاس نامه و پیمان نامه و تعهــدات اخاقی اش 
را بزند، بی دردســر، بدون ترس از سانســور و توقیف، 
»توفیق« را منتشــر کند و بارِشهرت، کار و زندگی اش 
را ببندد. مرحوم »حسن توفیق« اما نه می خواست برابر 
نخست وزیرکوتاه بیاید و نه از مرام خودش. برای همین 
هربار که »هویدا« پیشــنهاد مصالحه داد، او را جوری 
می پیچانــد. بارها کاریکاتور نخســت وزیر را بُرد روی 
جلد و با او سر به سر گذاشت و دست آخر وقتی دید، 
پیشنهادها دارد از تطمیع به تهدید تبدیل می شود، با 
طنز به هویدا گفت: »... من عضو حزب خران هستم و 

نمی توانم با شما همکاری داشته باشم«!

پدر معنوی#
چــه مرحوم »حســن توفیق« را پــدر معنوی طنز و 
کاریکاتور ایران بدانیم و چه احیاکننده و مدیر مسئول 
روزنامه یا همان هفته نامه »توفیق«، فرقی نمی کند. به 
هرحــال این پدر معنوی، تولدش را به عنوان هنرمند، 
مدیــون »توفیق« اســت. پس اجازه بدهیــد ابتدا از 
»حســن« تولد و زندگی اش بگوییــم و بعد هم کمی 
درباره »توفیق« حرف بزنیم که »حسن« به وسیله آن 
به ایران و ایرانی ها معرفی شــد. حسن توفیق در ۱۱ 
اســفند ۱۳۰۴ خورشــیدی به دنیا آمد. در دارالفنون 
درس خواند و بعد به دانشــگاه تهران رفت و در رشته 
حقوق قضایی دانش آموخته شد. حسن توفیق به جز 
فعالیت هنری و مطبوعاتی، مدت زیادی کارمند وزارت 
دارایی بود، مدتی وکالت می کرد و ســابقه تدریس در 
دانشگاه را هم داشت. البته در صفحه ای ازمجله توفیق 
که مربوط به ســال ۱۳۲۳ یعنی یک سال پس از آغاز 
فعالیت مطبوعاتی اش اســت، این گونه معرفی شــده 
اســت: »قریب ۱۸ سال از عمر حسن توفیق می گذرد 
و فعاً در دبیرستان دارایی مشغول به تحصیل است، از 
هنرمندانی است که در میان همساالن خود کمتر نظیر 
دارد و می توان گفت چنانچه وســیله تشویق او فراهم 

شود، آتیه درخشانی در انتظار اوست«.
جوان ۱۸ ساله سال ۱۳۲۳ پس از برکناری سردبیران 
چپ گرا و متمایل به حزب توده، سردبیر»توفیق« شد تا 
به کمک برادرانش مجله را بگرداند. او در ابتدا با راهنمایی 
و همکاری روح اهلل داوری از کاریکاتوریست های باسابقه 
و بعدها هم به صورت مســتقل، آثار ماندگاری را برای 
هفته نامه توفیق خلق کرد. بســیاری از کاریکاتورهای 
روی جلد این مجله در دوره دوم و ســوم کار حســن 
توفیق بوده است. برگزاری نخستین دوره کاس های 
آموزشــی کاریکاتور در ایران و جذب نیروهای جوان و 
مستعد و نیز راه اندازی و ساماندهی تیم کاریکاتور برای 

مجله از دیگر فعالیت های اوست. 

نوجوانی که کاریکاتور می کشید#
حیف است و اصاً نمی شــود درباره »حسن توفیق« 
حرف زد و درباره خود مجله »توفیق« چیزی نگفت. 9۸ 
سال پیش و در زمان پادشاهی احمدشاه، بزرگ خاندان 
»توفیق« یعنی حسین توفیق امتیاز نشریه فکاهی اش 
را گرفت. تا وقتی رضاخان به قدرت نرسیده بود، توفیق 
بدون دردسر چاپ می شد. با قدرت گرفتن او اما فضای 
اجتماعی و سیاسی به مرور بسته و کار برای بسیاری از 

نشریات از جمله توفیق بسیار سخت شد. برای همین 
تا ۱۳۱۷ خورشیدی این مجله مشی انتقادی نداشت و 
بیشتر با محتوای شعر، نثر و آگهی به چاپ می رسید. 
پس از مرگ حسین هم، انتشارش متوقف شد. از ۱۳۱9 
»محمد علی توفیق« انتشار دوره دوم آن را شروع کرد 
و تا سال ۱۳۳۲ آن را ادامه داد. مطالب توفیق با حفظ 
روش فکاهی و طنزآمیز خود، همانند بسیاری از مجات 
دیگر سیاسی و انتقادی شد. انتقادها و طنزهای توفیق، 
توقیف های پی درپی را به دنبال داشــت و در بحبوحه 
کودتای ۲۸ مرداد مقاله ای با عنوان »فتنه روسیاه« که 
در انتقاد از شاه نوشته شد، محمدعلی را ابتدا به زندان 
قلعه فلک االفاک و بعد هم به جزیره خارک تبعید کرد! 
حدود چهار یا پنج ســال بعد، برای انتشار دوره سوم 
»توفیق«، قرعه به نام »حسن« افتاد. ابوالقاسم حالت 
که از همان اوایــل کار با مجله توفیق همکاری کرده 
بود در بخشی از خاطراتش گفته است: »پس از زندانی 
شدن محمدعلی توفیق رابطه من با محمدعلی توفیق 
قطع شــد، ولی در سال ۱۳۳۶، نامه ای از برادر حسین 
توفیق، یعنی حسن توفیق دریافت کردم که می خواهد 
روزنامه توفیق را مجدد منتشــر کند. من که ۱۲ـ  ۱۰ 
سالی، حســن توفیق را ندیده بودم، برایم مشکل بود 
که بپذیرم او حاال بزرگ شــده است و توانایی انتشار 
نشریه ای توقیف شده را )در غیاب عمویش محمدعلی 
توفیق( دارد، زیرا در گذشته، او را نوجوانی می دیدم که 
تازه کاریکاتور کشــیدن را شروع کرده بود. به هرحال، 
چند مطلب از آبادان برای او فرســتادم که چاپ کرد و 
بعدها هم که به تهران منتقل شدم، همکاری ام را با او از 

نزدیک ادامه دادم...«.

خردبیر#
ماجرای حزب خران که در مقدمه مطلب به آن اشاره 
کردیم، فقط شــوخی »حســن توفیق« بــا »هویدا« 
نبوده اســت. خیلــی از اعضای تحریریــه و همراهان 
مجله »توفیق« درواقع عضو این حزب خیالی بودند و 
بیانیه های این حزب را بهانه زدن و نوشــتن طنزها و 
انتقادهایشان در مجله توفیق می کردند. این به اصطاح 
حزب که از سال ۱۳۴۶ به طور رسمی فعالیتش را شروع 
کرده بود، تشکیات و قواعد و قوانین سفت و سختی 
هم داشت و تا کسی خریت خودش را ثابت نمی کرد، 
نمی توانست عضو آن شــده و کارت عضویت دریافت 
کند! مرحوم عمران صاحی درباره حزب خران گفته 
است: »در روزنامه توفیق یک حزب خران بود که یک 

ارگان خران داشت... من خردبیر آن بودم«! 
بعدها سید فرید قاسمی کتابی با »عنوان روزنامه  حزب 
خران« منتشر کرد که دربرگیرنده همه مقاالت توفیق 
درباره این حزب اســت. حاال اگر خیلی برایتان سؤال 
اســت که فلسفه و دلیل راه اندازی چنین حزبی با این 
اسم و عنوان چیســت، گفته های خود مرحوم حسن 
توفیق را بخوانید: »برای بسیاری از ما پیش آمده که در 
زندگی، با افراد مختلفی برخورد کنیم که درباره زندگی 
گذشته شان می گویند، فان کار خوب را انجام دادم که  
ای کاش انجام نمی دادم... مثاً بازرســی فان منطقه 
ایران را برعهده داشــتم و یک ریال هم رشوه نگرفتم 
در حالی که زندگی حقیرانه ای داشــتم. اما افرادی که 
زیردســت من بودند، رشــوه می گرفتند و وضع مالی 
خوبی هم داشتند. پس من عجب خری بودم! در واقع 

علت نام گذاری این حزب از اینجا آمد«.

کاماًل بهداشتی#
دســت کم در این بند از مطلب، نوبت این اســت که 
کمی هم درباره مشــی و مرام حسن توفیق و تأثیرش 
بر روزنامه ها و مجات طنز بنویسیم. »هادی حیدری« 
درباره شــخصیت حسن توفیق معتقد اســت او واقعاً 
شــخصیتی چندوجهی بود که تنها به کاریکاتوریست 
بودن خاصه نمی شد. هرچند سال های سال، بهترین 
جلدهای مجله توفیق متعلق به او بود. قدرت مدیریتش 
سبب شــد که ۲9 سال بتواند نشــریه طنز توفیق و 
تشــکیاتش را بگرداند. رمز موفقیتش هم این بود که 
همیشه تاش کرد زبان ملت باشد و با اینکه موقعیت 
فراهم بود هیچ وقت زیر ســایه قدرت نرفت. پاکدستی 
توفیــق و آن هایی که بــا او کار می کردند بی نظیر بود. 
یــک بار که وزیر اطاعــات و جهانگردی رژیم پهلوی 
به مناســبت و بهانه ای همه مدیران نشریات کشور را 
جمع کرده در پایان مراسم به تک تک مدیران پاکتی 
حاوی پــول می دهد، او می گوید در این مراســم تنها 
کسی که پاکت پول را نگرفت، حسن توفیق بود. درباره 
او همچنین گفته اند خصلت های مدیریتی هر سه برادر 
یعنی حسن )مدیرمســئول(، حسین )مدیر داخلی( و 
عباس )رئیس هیئت تحریریه( در میان دوستانشان زبانزد 
بود. آن ها می کوشیدند تا وجهه مردمی داشته باشند و 
به هیچ جریان و حزبی هم گرایش جدی نداشته باشند 
و تازه جملگی را ریشخند کنند. در یک جمله، سیاست 
نخبه گرایی توفیق، برخاف دیگر نشریات طنز، توجه به 
عوام و عاقه هایشــان بود. عمران صاحی یک بار هم 
درباره حسن توفیق نوشته اســت: »در عمرش دنبال 
هیچ گونه برنامه غیربهداشتی نرفته است... دوستانش 
لطیفه ای ســاخته بودند و می گفتند حسن آقا دیشب 

رفته الواطی و دو تا چای پررنگ خورده است«!

فرزند خلف توفیق#
سال ۱۳5۰ باالخره سرشاخ شدن هایش با دولت وقت 
به خصوص با نخست وزیر، ســبب شد توفیق، توقیف 
شــود. برادران توفیق خیلی تاش کردند مجله شــان 
را دوباره راه بیندازند اما موفق نشــدند. حسن پس از 
انقاب برای مدتی همراه خانواده اش به آمریکا رفت و 
چند سال بعد به ایران بازگشت. در مراسم نکوداشتش، 
گل آقا - کیومرث صابری فومنی – او را معلم و مربی 
خودش نامید. خیلی ها هنوز هم اعتقاد دارند مجله گل 
آقا فرزند خلف توفیق بود. دو ســال پیش در گفت وگو 
با خبرنگاری گفته بــود: »گاهی که می روم جلو آینه 
صورتــم را اصاح کنم با خودم می گویم این آقا را من 
قباً جایی دیده ام«! یعنی در 9۲ ســالگی هم با وجود 
اینکه می گفت خیلی چیزها را به یاد نمی آورد اما روحیه 
طنزش را از دست نداده بود. هفته پیش یعنی ۱۱ خرداد 
هم چه بسا وقتی فرشته مرگ سراغش آمد، لبخند به 
لب داشت. بگذارید مطلب را با گفته های خودش تمام 
کنیم: »زمان نخست وزیری امیرعباس هویدا توفیق را 
چهار بار توقیف غیرقانونی کردند و هر چهار بار جنگیدم 
تــا روزنامه را از توقیف دربیاورم... هویدا در پنجاهمین 
سال انتشار »توفیق« خیلی تاش می کرد توفیق را در 
مسیر خودش بیاورد... هر وقت من را می دید می گفت 
بیا با ما باش... از هر نظر همه چیز برایت فراهم است... 
ولی من هیچ وقت جواب قطعی ندادم... تا اینکه یک بار 
گفتم برای قبول پیشنهاد شما معذوریت دارم. من عضو 
حزب خران هستم و نمی توانم با شما همکاری کنم...«. 

 اینترنت نسل پنجم
جدیدترین متهم شیوع کرونا در جهان!

و  نظریه های عجیب  تمــام  قدس زندگی: 
غریبی که درباره گســترش کرونا در جهان 
شنیده اید را بگذارید یک طرف، و جدیدترین 
نظریه ای که حســابی هم در میان بخشی از 
کاربران فضای مجــازی طرفدار پیدا کرده را 

بگذارید یک طرف دیگر! 
در نــگاه اول اینترنت نســل پنجم یا همان 

)5جی( هیچ ارتباطی با ویروس کرونا ندارد، اما از نظر هواداران نظریه توطئه 5جی، 
این دو بیشتر از آن چیزی که تصورش را می کنید باهم مرتبط هستند.

بر اساس گزارشی که باشگاه خبرنگاران منتشر کرده، هواداران نظریه توطئه 5جی 
معتقدند، اشعه EMF ناشــی از برج های سلولی تازه مستقر شده 5جی، موجب 
ایجاد انواع آســیب ها به بدن انســان شده و پیشرفت گســترده فناوری سلولی 
موجب پایانی عذاب آور برای انســان می شود. اما این فقط نیمی از معادله است. 
نظریه پردازان توطئه سوگند می خورند که 5G ظاهراً به طور مستقیم با گسترش 
جهانی COVID۱9 مرتبط است! این نظریه پردازان البته پا را فراتر هم گذاشته و 
گفته اند که دلیل استقرار زیرساخت های 5جی در سراسر جهان بدون هیچ گونه 
محدودیت عمومی، واکسن کروناست که بیل گیتس به طور پنهانی در حال تولید 
آن اســت! ظاهراً این واکســن حاوی نانوذرات و تراشه هایی است که به او امکان 

می دهد به لطف آن جهان را کنترل کند. 
این روزها البته ارتباط میان تکنولوژی 5جی و ویروس کرونا وارد ابعاد پیچیده تری 
هم شده است. مثاً بخشی از هواداران این نظریه معتقدند اینترنت 5جی موجب 
گسترش ویروس کرونا می شود. البته هیچ شــواهدی وجود ندارد که ثابت کند 
زمینه های الکترومغناطیسی، سیگنال های رادیویی یا سلولی به گسترش ویروس 
میکروسکوپی SARS-CoV۲ کمک می کنند. اما نظریه پردازان توطئه معتقدند 
که مرگ و میر ناشــی از ویروس کرونا در مناطقی که زیرساخت های 5جی مسقر 

شده اند، سرعت بیشتری دارد. 
 شاید شماهم پس از بررسی آمار مرگ و میر در مناطقی که زیرساخت های 5جی 
در آن مستقر شــده اند، بگویید این نظریه پردازان درست می گویند، اما مخالفان 
آن ها، این طور اســتدالل کرده اند که زیرساخت های 5جی در پر رفت و آمد ترین 
و شلوغ ترین نقاط جهان تعبیه شده اند و این طبیعی است که در این مناطق آمار 
مرگ و میر باالتر از سایر مکان ها باشد و این موضوع ارتباطی با اینترنت 5جی ندارد.

ماجرای ارتباط میان اینترنت 5جی و ویروس کرونا این روزها آن قدر در فضای 
مجازی حاشیه ساز شده که حتی مسئوالن کشورمان هم نسبت به آن واکنش 
نشــان داده اند. به عنوان مثال، محمدرضا بیدخام، مدیــرکل ارتباطات و امور 
بین الملــل مخابرات در این باره گفته اســت: »اصًا چیزی در این زمینه اثبات 
نشده است. تشعشعات حال حاضر کامًا با استاندارد  مطابقت داشته و حتی از 
مقدار استاندارد جهانی نیز کمتر هستند. عاوه بر این تاکنون رابطه امواج 5جی 
با کرونا اثبات نشــده است و هیچ ارتباطی نیز با هم ندارند. تاکنون با توجه به 
بررسی هایی که از طریق وزارت بهداشت سازمان تنظیم مقررات انجام شده، در 
این خصوص هیچ مشکلی وجود نداشته است. همه این امواج استاندارد دارند و 
ســازمان تنظیم مقررات همیشه در حال آزمایش کردن آن ها و تأثیرشان روی 
مردم است. همه تست ها استاندارد بوده و امواج زیر میزان خطرناک هستند، در 

نتیجه هیچ مشکلی وجود ندارد«.
باوجوداین پیام های حاوی اطاعات عجیب و غریب درباره این نظریه با ســرعت 
زیادی در فضای مجازی دست به دست می شود و با سوءاستفاده از اطاعات اندکی 
که در این رابطه موجود است، مخاطب را قانع می کند که ویروس کرونا و اینترنت 
5جی ارتباطی گسترده با یکدیگر دارند. هرچند این پیام ها بیشتر اوقات قابل اعتماد 
به نظر می رسند، اما فراموش نکنید که هیچ کدامشان پشتوانه علمی نداشته و فقط 
قصد جذب مخاطب در شبکه های مختلف اجتماعی را دارند. پس حواستان باشد 

که گوِل سوءاستفاده گران فضای مجازی را نخورید!

 مجازآباد
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ورزشورزش
پای وزیر از انتخابات فدراسیون فوتبال بریده شد

راه نامزدی دایی و مهدوی کیا 
برای ریاست باز شد

بهترین آسیایی لیگ هلند کیست؟

»جهانبخش« و »گوچی« 
مقابل همه آسیا

 گفت وگو با محمد قائم  خانی به انگیزه انتشار  نخستین رمانش 

به دنبال خدا در »کافه پیپ« ...

صدای شکستن گردوها 
رقیه توسلی: مسابقه داستان نویسی راه انداخته. خیلی ساده و بامزه. »آفرینش« 
این مدلی است. خوب بلد است از همه مشارکت بگیرد حتی از مجسمه و قوطی 
ِکِرم و گلدان و دیوار. اصوالً می داند کی و چطور با مهربانی ظاهر شود و به  داد برسد 

تا مثاً از تلخی فاصله اجباری این روزها کم کند.
سر ظهری تعدادی کلمه فرستاده و خواسته مینی مال بنویسیم. ولخرجی کرده و 

سه ساعت هم وقت داده. 
کلیدواژه ها را مرور می کنم؛ برف، کرونا، خانه قدیمی، بازار نرگســیه، َچَپرُچاق، 

دارچین، بی خیال، لباسشویی، ماسک، پوشاک تاناکورا، سیگار.
نمی دانم از کجا جرّقه این بازی توی سرش زده شد، اما هر چه بود خوشا به سعادت 
آن عزیز برنده. چون جایزه قابل قبولی دارد و قسمت جذابش اینجاست که آثار را 

استاد محترمی داوری می فرماید.
همین دو ویژگی، کار را تمام می کند و زنگ رسمیت رقابت در من نواخته می شود.

می روم روی بالکن. این مرض، تازگی ها افتاده به جانم. دقیقاً از وقت قرنطینه خانگی. 
موقع فکر کردن باید جایی باشم که اکسیژن تازه داشته باشد. چشم می چرخانم به 
دورو بر. هوا لطیف و آسمان ابر ندارد. توی دلم می گویم چقدر ساعت مسابقه مان 
قشــنگ از آب درآمده! و یک آن باقی ُرقبا صف می کشند توی ذهنم. همه َقَدر و 
ِچغر و کتابخوان اند. اما نمی ترسم، بالکن نشینی و صدای ویولن خفیف به گمانم کار 

خودشان را کرده باشند. سرم را با اعتمادبه نفس َخم می کنم روی موبایل.
می خواهم شــروع کنم که یکهو و بی ربط یاد روایت گردو و بهلول می افتم. همان 

قصه که فردی چند گردو به بهلول داد و گفت: بشکن و بخور و برای من دعا کن.
بهلول گردوها را شکســت و خــورد ولی دعایی نکرد. آن مــرد گفت: گردوها را 

می خوری نوش جان، ولی من صدای تو را نشنیدم.
بهلول جواب داد: »مطمئن باش خدا خودش صدای شکســتن گردوها را شنیده 

است«!
حاال خودم ربطی پیدا می کنم توی بی ربطی اش. توی قصه ای که بی هوا قِل خورده 
توی فکرم. باید برای بانِی بامحبت این دورهمی کاری انجام بدهم. پس کمترین قدم 
را برمی دارم و عمه ای  می شوم که برای نوه مهربانشان، دعاهای شورانگیز و باشکوه 

و انرژی روشن روانه می کند.
پی نوشت: توی خانه قدیمی در بازار نرگسیه، برف می بارد. وسط این کرونای 
چپرچاق، مردی ماســک پوش دارد ســیگار می کشــد و دارچین می خرد و 
بی خیال آواز می خواند... بی خیال! باید تا وقت هســت پوشاک تاناکورا را توی 

لباسشویی بریزم.

پالس های مثبت فیورنتینا

طارمی در کالچو؟ 

روایت مجازی

روزمره  نگاری

نگاهی به زندگی و فعالیت های مرحوم »حسن توفیق«نگاهی به زندگی و فعالیت های مرحوم »حسن توفیق«

توفیق طنز توفیق طنز 
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سینا ســپهر: همان طور که انتظار می رفت با اولتیماتوم 
جدی فیفا به فدراسیون فوتبال، هیئت رئیسه فدراسیون و 
وزارت ورزش و جوانان از مواضع خود عقب نشینی محسوسی 
داشتند تا فوتبال ایران از خطر تعلیق و تشکیل کمیته عادی 
سازی  نجات پیدا کند تا مسیر برای برگزاری انتخابات سالم 

و بدون دخالت فراهم شود.

سلب حق رأی وزیر#
برخالف ادعای فدراســیون فوتبال که مدعی شده بود فیفا 
هیچ اولتیماتومی به ایران نداده است، صبح روز جمعه چند 
ساعت مانده به اتمام اولتیماتوم قانونی دبیرکل فدراسیون 
فوتبال از اصالحات انجام شــده روی اســاس نامه فوتبال 
رونمایی کرد تا به شــکل علنی شاهد عقب نشینی مشهود 

هیئت رئیسه و متولیان ورزش در وزارتخانه باشیم.
حاال برابر توصیه های فیفا دیگر دســت دولت تا حد بسیار 
زیادی در جریان انتخابات فوتبال کوتاه مانده است، به شکلی 
که حق رأی وزیر و معاون ورزشــی او به شکل کامل سلب 
شــده است و دیگر مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش 
قادر نیست در انتخابات فوتبال حضور داشته باشد. معاون 
ورزشــی وی نیز دیگر در جمع اعضای مجمع نیست و به 
این ترتیب دخالت دولتی ها در پروســه انتخابات به حداقل 

رسیده است!

تاالر نشین های 100تایی#
یکی دیگر از مواردی که از سوی مسئوالن فدراسیون فوتبال 
ایران اصالح شده مربوط به آیین نامه ثبت نام برای ریاست و 
هیئت رئیسه فدراســیون است که در اساس نامه ارائه شده 
سابقه مدیریتی ۱۰ ساله را برای ریاست فدراسیون در نظر 
گرفته بودند که در اصالح جدید ۱۰ ســال هم حذف شده 

است.
بر این اساس بازیکنانی که سابقه ملی باالیی دارند اما سابقه 
مدیریت ندارند هــم می توانند برای حضــور در انتخابات 
فدراسیون فوتبال ثبت نام کنند. البته تعداد بازی ملی این 
بازیکنان باید حدود ۱۰۰ بازی برای تیم ملی کشورشــان 

باشد.
این اتفاق می تواند مسیر ورود اسطوره های ملی پوش فوتبال 
ایران برای حضور در انتخابات را فراهم سازد، اتفاقی که پیش 
از این به واسطه مفاد عجیب و غریب اساس نامه امکان پذیر 
نبود اما حاال افراد صاحبنامی چون علی دایی، مهدی مهدوی 
کیا که در مجامع بزرگ بین المللی دارای اعتبار هســتند 

می توانند در انتخابات فدراسیون فوتبال حضور پیدا کنند.

ورود داورها#
یکی دیگر از نکاتی که در اساس نامه فدراسیون فوتبال تأکید 
شده بود کاندیداهایی که قصد ثبت نام برای انتخابات ریاست 
فدراســیون را دارند باید ۱۰ امضا اعضای مجمع را داشته 
باشند که در اصالحات جدید این میزان امضا به ۶ تا ۸ امضا 

رسیده باشد.
از نکات دیگری که می توان به آن اشــاره کرد این است که 
پیش از این داوران اجازه ثبت نام برای ریاســت فدراسیون 
فوتبال را نداشتند که در اصالحات جدید این حق هم برای 
داوران در نظر گرفته شده است که مثل سایرین بتوانند برای 
انتخابات ریاست فدراسیون ثبت نام کنند. البته این بخش 
شــامل داورانی می شود که تجربه بین المللی باالیی داشته 

باشند.

تغییرات در ارکان قضایی#
یکی از بزرگ ترین ایرادهایی که فیفا به اساس نامه فدراسیون 
فوتبال گرفته بود، انتصابی بودن ارکان قضایی فدراســیون 
توســط رئیس بود که در اصالح جدید این ارکان شــامل 
اعضای کمیته انضباطی، کمیته استیناف و کمیته اخالق 

توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

در حال حاضر اساس نامه تأیید نمی شود #
مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، درباره حواشی 
اخیر این فدراســیون در اصالح پیش نویس اســاس نامه و 
ایرادهای فیفا به برخی از مفاد آن گفت: هفته گذشته نقطه 
نظرات درباره پیش نویس اساس نامه عنوان شد که با برگزاری 
جلساتی در هفته جاری به جمع بندی رسیدیم و فکر می کنم 
تا یکی، دو ساعت آینده اصالحات مدنظر فیفا انجام و به این 

نهاد اعالم خواهد شد.
وی درباره حذف وزیر ورزش در اســاس نامه جدید گفت: ما 
موارد مدنظر فیفا را رعایت کردیم و در این بخش مشــکلی 
نخواهیــم داشــت. از وزارت ورزش تشــکر می کنیم که با 
مــا همراهی کردند. انتخاب رؤســای کمیته های قضایی و 
حسابرســی نیز به مجمع محول شــد. در بخش ماهیت 
فدراســیون هم مطابق قوانین کشــور عمل کردیم. قطعاً 
موضوعات و ایرادهای فیفا حل و فصل خواهد شد. تشکیل 
کمیته عادی سازی منتفی است و چنین خبری صحت ندارد.

دبیرکل فدراســیون فوتبال همچنین درباره حذف بند ۱۰ 
سال سابقه مدیریت برای شرکت در انتخابات این فدراسیون 

به منظور تسهیل در حضور فوتبالیست های سابق اظهار کرد: 
در بخش اساس نامه و کسانی که می خواهند کاندیدا شوند 
انعطاف خوبی به خرج داده شــده است. وقتی اساس نامه از 
فیفا بازگشــت، ظرف یک ماه آینده به مجمع ارائه می شود 
و در صــورت تأیید، مجدداً به فیفا مــی رود. در این بخش 
فیفا نقش مشــاوره ای دارد و در حال حاضر اســاس نامه را 
تأیید نمی کند. نبی همچنین از احتمال برگزاری رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب آسیا به صورت متمرکز 
خبر داد و یادآور شد: ما پیشنهادهای چهار باشگاه آسیایی 
خودمان را اعالم کردیم. احتماالً رقابت ها به صورت متمرکز 
برگزار می شود اما در منطقه شرق به جمع بندی نرسیده اند. 
تاریخ نهایی این مســابقات باید در کمیته اجرایی AFC به 
تأیید برسد. وی در ادامه به موضوع برگزاری لیگ اشاره کرد 
و از تعویق چند روزه این مسابقات خبر داد و گفت: استنباط 
ما این است که مسابقات هفته اول تیر برگزار شود. ما گفتیم 
که باشگاه ها زمان بیشتری داشته باشند. البته این پیشنهاد به 
سازمان لیگ ارائه شده و در نهایت هیئت رئیسه این سازمان 
تصمیم نهایی را می گیرد. این امتیاز را باید داشته باشیم چون 
منطقه سفید هستیم. قطعاً تمرینات شروع شده و مسابقات 

هم الزم االجراست.

پای وزیر از انتخابات فدراسیون فوتبال بریده شد

راه نامزدی دایی و مهدوی کیا برای ریاست باز شد

رونالدو؛ نخستین فوتبالیست یک میلیارد دالری تاریخ
ورزش: کریســتیانو رونالدو به نخستین فوتبالیستی تبدیل شــد که در دوران ورزشی 
خود موفق به کســب یک میلیارد دالر درآمد شده است. نشریه فوربس با انتشار فهرست 
پردرآمدترین ورزشکاران دنیا در یک سال گذشته مشخص کرد که کریستیانو رونالدو با 
احتساب درآمد امسالش موفق شده مجموع درآمدهای خود در دوران ورزشی اش را به یک 
میلیارد دالر برساند. رونالدو از ابتدای سال مالی اول ژوئن 2۰۱9 تا اول ژوئن 2۰2۰ درآمدی 
معادل ۱۰5 میلیون دالر داشته است. او در فهرست فوربس پس از راجر فدرر اسطوره دنیای 
تنیس دومین ورزشکار پردرآمد سال دنیا شده است. رونالدو در میان سایر ورزشکاران دیگر 

رشته ها هم سومین ورزشکاری است که به حدنصاب درآمد یک میلیارد دالری می رسد. 

زنگ خطر در بارسا؛ مسی باز هم تمرین نکرد
ورزش: لئو مســی در تمرین روز چهارشنبه بارسا غیبت داشت و سپس اعالم 
شد که او در بازی درون تیمی روز سه شنبه مصدوم شده است. شبکه تی وی 
ســه در همین رابطه ادعا کرد که شدت مصدومیت مسی به گونه ای است که 
او بایــد بین یک هفته تا ده روز به دور از میادین باشــد و بازی با مایورکا)24 
خرداد( را نیز به همین دلیل از دست خواهد داد. ادعایی که از سوی مسئوالن 
بارسا تکذیب شد. دیروز که بازیکنان به کمپ خوان گامپر برگشتند، بازهم لئو 
مســی در تمرین حضور نداشت. او به صورت انفرادی در سالن بدنسازی و زیر 

نظر فیزیوتراپ ها کار می کرد.

ستاره تیم ملی فوتبال آمریکا: ترامپ یک روده راست هم ندارد!                                      
ورزش: در بحبوحــه اعتراض هــا و تظاهرات در شــهرهای مختلف آمریکا علیه 
نژادپرســتی که پس از مرگ جرج فلوید به دســت پلیس این کشــور آغاز شده، 
ورزشکاران آمریکایی هم به حمایت از این اعتراض و انتقاد از ترامپ رئیس جمهور این 
کشور برخاسته اند. مایکل بردلی ستاره تیم ملی فوتبال آمریکا یکی از این ورزشکاران 
اســت که انتقاد تندش از ترامپ خبرساز شده است. بردلی در سال 2۰۱7 پس از 
دستور ترامپ برای ممانعت از ورود مسافران برخی کشورها به خاک آمریکا گفته بود 
از این تصمیم ترامپ ناراحت و شرمسار است. بردلی گفت: ما رئیس جمهوری داریم 

که تهی است. حتی یک روده راست در شکم ترامپ پیدا نمی شود«.

توماس مولر: نزدیک بود بایرن را ترک کنم
ورزش: توماس مولر ستاره ملی پوش آلمانی بایرن مونیخ که یکی از محبوب ترین 
بازیکنــان حال حاضر این تیم نزد هواداران باواریایی اســت اعتراف کرد در دوران 
سرمربیگری نیکو کوواچ که او را نیمکت نشین کرده بود و به خصوص در اوایل فصل 
جاری به فکر ترک بایرن بوده و تا یک قدمی ترک باشگاه دوران کودکی اش پیش 
رفته است. توماس مولر تا این لحظه بازیکنی تک باشگاه بوده و برای تیمش بایرن 
مونیخ 525 بازی انجام داده است. با اینکه در سال های گذشته تیم های بزرگی مثل 
منچســتریونایتد و آرسنال عالقه زیادی به جذب این ستاره آلمانی داشتند ولی او 

هرگز حاضر نشده تیم محبوب دوران کودکی اش را ترک کند. 

ورزش: باشگاه ریوآوه سیاست را فروش مهدی طارمی 
در ماه ژوئن قرار داده چرا که اگر بیش از این صبر کند 
مهدی آزاد خواهد شد و آن وقت از ترانسفر این بازیکن 
هیچ عایدی نخواهد داشــت. بر اساس گزارش هایی که 
بارهــا آن را خوانده ایم دو باشــگاه مطرح پرتغال یعنی 
بنفیکا و پورتو برای به خدمت گیری این بازیکن ایرانی 
ابراز تمایل کرده اند و اعالم آمادگی کرده اند برای خرید 
ایــن بازیکن 5 میلیون یورو هزینه کنند. البته ســایت 

ترانسفر مارکت ارزش این بازیکن را 7 میلیون یورو 
تخمین زده و طبیعی است اگر مهدی در 

هفته های باقی مانده لیگ برتر پرتغال 
به روند گلزنی اش ادامه دهد قیمت او 

در سایت مورد اشاره باالتر برود. 

پیغام سوسا#
اما همیشــه معــادالت در فصــل نقل و 

انتقاالت آن طور که تصور می شــود 
پیش نمی رود و شــاید در نهایت 
شــاهد حضور مهدی در تیمی 
غیر از پورتو و بنفیکا باشیم. به 

سرمربی  سوسا  پائولو  تازگی 
بوردو فرانسه که از بازیکنان 
به  سابق تیم ملی پرتغال 
شــمار می رود بــا مهدی 
و  تمــاس گرفته  طارمی 

خطاب به این بازیکن ایرانی 
گفته لیگ برتر پرتغال را با جدیت 

دنبال می کند و بازی های او را دیده و قصد دارد 
خرید وی را به باشــگاه فیورنتینا پیشنهاد دهد. 

) از قرار معلوم پائولو سوســا پایان فصل جاری از 
تیم بوردو فرانسه جدا می شود و به فیورنتینا خواهد 

رفت.( مهدی طارمی با تشکر از تماس پائولو سوسا از 
بازی در سری آ و تیم فیورنتینا استقبال کرد اما به این 

نکته اشاره کرد برای جدایی از ریوآوه باید با این باشگاه 
مشورت کند چرا که یک فصل دیگر با این تیم پرتغالی 
قرارداد دارد و از سویی دوست دارد در پایان فصل در 
مورد آینده خود تصمیم بگیرد. البته باید به این نکته 
اشــاره داشت حضور مهدی طارمی در تیم فیورنتینا 

ابتدا منوط به این است که قرارداد سوسا با تیم ایتالیایی 
امضا شود و از سویی باشگاه فیورنتینا باید خواسته های 

مالی باشگاه ریوآوه را برآورده کند. 

فعاًل 5 میلیون یورو#
گفتنی است، دو تیم بنفیکا و پورتو برای خرید مهدی 

طارمی 5 میلیــون یورو به ریوآوه پیشــنهاد داده اند. 
باشگاه پرتغالی امیدوار است با ادامه گلزنی های مهدی 
طارمی در هفته های باقی مانده لیگ برتر پرتغال مبلغ 
رضایت نامــه این بازیکن را باالتر ببــرد. هم چنین در 
روزهای اخیر رســانه های پرتغــال در مورد ابراز تمایل 
یک باشگاه چینی برای در اختیار گرفتن مهدی طارمی 
اخبار متعددی منتشر کردند که گویی مبلغ پیشنهادی 
از سوی باشگاه چینی وسوسه انگیز بود اما مهدی طارمی 
اعالم کرد به هیچ وجه به دنبال بازگشت به فوتبال آسیا 
نیست. مهدی طارمی اگر چه یک فصل دیگر با تیم 
ریوآوه قــرارداد دارد اما جدایی او باید با رضایت 
طرفین به خصوص بازیکن باشد. در غیر 
این صورت قــرارداد باقی مانده به قوت 
خود باقی خواهد ماند و مهدی طارمی 
در صورتی که هیچ یک از پیشنهادها 
را نپذیرد می تواند فصل 
در  هــم  آتــی 
بازی  ریوآوه 

کند.

ورزش: فوتبالیســت های زیــادی از قاره آســیا در 
لیگ های معتبــر اروپایی به میــدان رفته اند که در 
بیــن آن هــا بازیکنان ایرانــی هم حضور داشــته و 
دارنــد. در لیگ هلند که از۶ لیگ معتبر قاره ســبز 
به حســاب می آید، تا حاال 9 آســیایی درخشیده اند 
و حاال وب سایت رســمی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
از مخاطبــان خــود خواســته تا با شــرکت در یک 
نظرسنجی، بهترین آسیایی اردیویسه را معرفی کنند.

3 کره ای#
در این فهرست نام ســه بازیکن از کره جنوبی دیده 
می شــود. اولی هو جونگ مو است که در ابتدای دهه 
۱9۸۰ میالدی به تیم پی اس وی آیندهوون پیوست 
و سه سال در پست هافبک دفاعی این تیم به میدان 

رفت. 
پارک جی سونگ دیگر بازیکنی است که در این تیم 
بازی کرد و از همان جا مورد توجه منچســتریونایتد 
قرار گرفت. پارک در سال های آخر فوتبال نیز دوباره 
به این کشور بازگشت و یک سال بازی کرد. لی یونگ 
پیو دیگر کره ای این فهرســت اســت که او هم در 

پی اس وی بازی کرد.

سایر آسیایی ها #
شــینجی اونو ســتاره تیم ملی ژاپن در 2۱ سالگی 
مورد توجه فاینورد قرار گرفت و به این تیم پیوست. 
وی با تیم قرمز و ســفید هلند قهرمان جام یوفا شد. 
نکته جالب اینکه در بین چهره های موفق آســیایی 

اردیویســه، نام یــک بازیکن از ســنگاپور هم دیده 
می شــود؛ فاندی احمــد کــه در خرونینخن حضور 
داشــت. نکته جالب حضور دو اســترالیایی اســت. 
اولی برت هولمن که ۱۰ ســال در هلند بازی کرد و 
دیگری جیســون کولینا که با آژاکس استارت زد و با 

آیندهوون به پایان خط رسید.

پدافند ایرانی#
اما دو ایرانی هم در این فهرست جلب توجه می کنند. 
رضــا قوچان نژاد که فوتبال خود را از هلند آغاز کرد 
و هفــت قــرارداد جدیــد را نیز به امضا رســاند اما 
موفق تریــن دوره بازی اش در هیرنفین و زووله بوده 
اســت. او در دوره دوم بازی در هیرنفین 27 گل زد 
و کاندیدای کسب کفش طال هم بود. شمار گل های 
گوچی در لیگ اردیویسه 34 است اما وی بیش از 5۰ 

گل را در فوتبال هلند به ثمر رسانده است.
علیرضا جهانبخش در ایــن بین نکات ویژه تری را از 
دوران بازی اش دارد. او تنها بازیکن آسیایی است که 
توانســته در لیگ هلند آقای گل شــود که این نکته 

بسیار مهمی است. 
جهانبخش پیراهن تیم های NEC و AZ را پوشــید 
و پس از پنج ســال، بــا انتقال به برایتــون آلبیون، 
از فوتبال هلند خارج شــد. وی هفت ســال در رده 
بزرگســاالن لیگ هلند به میــدان رفت. نکته جالب 
اینکــه در نظرســنجی ای اف ســی، جهانبخش و 
قوچان نژاد بیشــترین تعداد رأی را به خود اختصاص 

داده اند و صدرنشین هستند.

پالس های مثبت فیورنتینا

طارمی در کالچو؟
بهترین آسیایی لیگ هلند کیست؟

»جهانبخش« و »گوچی« مقابل همه آسیا

گزارش کوتاه

ادعای وب سایت انگلیسی
آرشاوین، مأمور انتقال آزمون به آرسنال!

ورزش: در ماه های اخیر جدایی ســردار آزمون از تیم زنیت 
سن پترزبورگ یکی از شایعات نقل و انتقاالتی مهم در حوزه 
فوتبال اروپا بوده است. ابتدا از ناپولی به عنوان تنها مشتری وی 
نام برده می شد اما کم کم پای تیم هایی چون آرسنال، وستهم 
و حتی آث میالن نیز به این ماجرا باز شد و حاال یک وب سایت 
انگلیسی ادعا کرده که مایکل آرتتا به دنبال جذب این بازیکن 
است. وب سایت Sport Witness با اشاره به منابعی در باشگاه 
ناپولی ادعا کرده اســت: آندره آرشاوین و مایکل آرتتا در تیم 
آرسنال حضور داشــتند و یکدیگر را به خوبی می شناسند. 
اگرچه این دو مســیر متفاوتی را پس از فوتبال خود انتخاب 
کردند اما به نظر می رســد حاال با یکدیگر ارتباط مستمری 
دارند، به خصوص وقتی پای سردار آزمون به میان باشد این 

ادعای منابع ناپولی است.
آندره آرشاوین که سال ها در تیم تحت هدایت آرسن ونگر بازی 
کرد و ستاره خط هافبک آن تیم بود، حاال به فردی کلیدی در 
نقل و انتقاالت فوتبال روسیه و تیم زنیت سن پترزبورگ تبدیل 
شــده و آرتتا امیدوار اســت که او بتواند آزمون را به »امارات 
اســتادیوم« ببرد. وب سایت انگلیسی ادعا می کند که سردار 
آزمون در ماه آوریل به باشگاه آرسنال پیشنهاد شده و پس از 
آن آرتتا با آرشاوین تماس برقرار کرده و خواسته تا این انتقال 
را بررسی کند چرا که توپچی های لندنی به دنبال تقویت خط 

حمله تیم خود هستند.
این در حالی است که عالوه بر آرسنال یک باشگاه دیگر لندنی 
یعنی وستهم نیز به دنبال جذب آزمون است. نکته مهم اینکه 
ناپولی تصور می کند با 25 میلیون یورو می تواند سردار را جذب 

کند اما شاید با ورود آرسنال این معادله نیز تغییر یابد.

امین غالم نژاد: نخســتین نشست خبری 
باشگاه فوتبال شریعت نوین مشهد با حضور 
مسئوالن باشگاه و اصحاب رسانه برگزار شد. 
خانم شریعت مالک باشگاه و عباس چمنیان 
مشاور عالی باشگاه شریعت نوین پاسخگوی 

سئوال های خبرنگاران بودند. 

دومین مالک خانم در فوتبال ایران#
بی بی سکینه شریعت که پس از خانم موسوی 
مالک باشــگاه فوتبال بادران تهران به عنوان 
دومین خانم مالک باشــگاه فوتبال شناخته 
می شود اهمیت ویژه ای برای کشف استعداد  

قائل است.
مالک باشــگاه شــریعت نوین با قدردانی از 
حضور اصحاب رســانه در نشســت خبری 
اظهار کرد: حدود سه سال است که به مقوله 
تیمداری ورود کردیم، اســتعداد های زیادی 
در فوتبال مشــهد و اســتان وجود دارد که 
متأسفانه به دالیل گوناگون فرصت شکوفایی 
این اســتعداد ها مهیا نشــده است، این مهم 
اصلی ترین انگیزه من برای تیمداری بود. منابع 
مالی باشــگاه شــریعت نوین از حضور ما در 
فعالیت های تجاری، ساختمانی تأمین می شود 
و خانواده شــریعت به  طور مشخص مسئول 

تأمین منابع مالی خواهند بود.

چمنیان: سه ماه فکر کردم#
عباس چمنیان ســرمربی ســابق تیم ملی 
نوجوانان فوتبال ایران و مشاور عالی مدیرعامل 
باشگاه شریعت نوین در نشست خبری گفت: 
خوشحالم به واسطه تیمداری خانواده شریعت 
در مورد فوتبال و آینده فوتبال استان صحبت 

می کنیم. 
از ســال گذشــته زمزمه هایی در رابطه با 
حضور من و همکاری با باشــگاه شریعت 
نوین وجود داشــت و ســه ماه فکر کردم 
چگونه می شود به این باشگاه کمک کرد. با 
بررسی سابقه تیم شریعت و شرایط موجود 

فهمیدم این تیم براســاس صداقت شکل 
گرفته اســت و صادقانه پیش خواهد رفت. 
یک حــس بدبینانه وجود دارد که هرکس 
وارد فوتبال می شــود بد قول است و قصد 
سوء اســتفاده دارد اما خانواده شریعت را 
صادق دیدم و با تیمداری باشــگاه شریعت 
نوین می شــود بــه آینده ایــن مجموعه 

امیدوار بود.

حضور از دسته سوم#
چمنیان افزود: چند سالی است که بین لیگ 
برتر و بدنه اصلی فوتبال استان خلع ایجاد شده 

است و در لیگ یک و لیگ دو تیم نداشتیم و 
تیمداری در لیگ سه هم با چالش های فراوان 

صورت گرفته است.
رؤیا پردازی همیشــه بــوده و جوابی نداده 
دنبال ساخت یک مجموعه باشگاهی منسجم 
هســتیم خاصه تیمداری در بخش پایه که 
از اصلی ترین دغدغه هــای مدیران تیم نیز 

می باشد.
چمنیــان در خصوص شــرکت باشــگاه 
شــریعت نوین در لیگ دسته سوم فوتبال 
کشور گفت: این امکان وجود داشت که با 
خرید امتیاز در لیگ دو شــرکت کنیم اما 
خواستیم مدارج ترقی با وجود سختی های 

پیش رو پله پله طی شود.
وی تصریــح کرد: تا ایــن لحظه هیچ گونه 
حمایتی از سوی اداره کل ورزش و جوانان 
خراســان رضوی و هیئت فوتبال اســتان 
نداشــتیم، البته جلســه  خوبی با حیدری 
دبیر هیئت فوتبال اســتان برگزار کردیم و 
قرار شد در هفته آینده جلسه ای با حضور 
ریاســت هیئت فوتبال اســتان و مدیران 

باشگاه شریعت نوین برگزار شود. 
خوشبختانه با عملکرد خوب خانواده شریعت 
هیچ انتظار و کمک مالی نداریم و بیشــتر به 

حمایت معنوی نیاز داریم. 

بازیکن و مربی می خواهند که بماند، باشگاه به دنبال فروش

»داوید لوئیز« نمونه اوضاع بغرنج نقل  و انتقاالت 
امیرمحمد ســلطان پور: اگر بخواهیم صادقانه به قضیه 
نگاه کنیم، اینکه باشگاه آرسنال به داوید لوئیز اجازه بدهد 
که در تابســتان به صورت رایگان تیم را ترک کند، چیز 
آنچنان عجیبی نیســت. فرم او از زمان انتقال از چلســی 
در تابســتان گذشته با مبلغ ۸ میلیون پوند آنچنان جالب 
توجــه نبوده، و حضور او در شــمال لنــدن در این مدت 
کوتاه شــاهد نمایش ها و عملکردهای گهگاه ضعیفی بوده 
که کارنامه پر از افتخار او را تحت تأثیر قرار داده اســت. 
امــا اگر بخواهیم دقیق تر این قضیــه را کند و کاو کنیم، 
گذشتن آرســنال از این فرصت که بند تمدید قرارداد او 
برای یک ســال دیگر را فعال نکند، می تواند نشانه یکی از 
چندین تصمیم سختی باشــد که مقامات توپچی ها باید 
در چند ماه آینده بگیرند؛ چون جدا شــدن داوید لوئیز از 
آرسنال یک تصمیم فوتبالی نبوده و یک تصمیم اقتصادی 

است که آرسنال ترجیح می داد آن را انجام ندهد.

من نمی خواهم بروم#
با اینکــه عملکرد مدافــع برزیلی زیر نظــر اونای امری 
قانع کننــده نبود امــا از زمانی که میــکل آرتتا هدایت 
قرمزپوشــان را به عهده گرفته، لوئیز از کار کردن زیر نظر 
مربی اسپانیایی و متدهای مربیگری او لذت می برد. داوید 
در ایــن رابطه چند وقت پیــش در مصاحبه خود گفت: 

»میکل فوق العاده کار می کند. 
من خوشــحالم که با وجود 33 ســال سن همچنان از او 

می آموزم و پیشــرفت می کنــم و می بینم که فوتبال چه 
چیز زیبایی اســت. میکل تالش دارد که به ما آموزش 
دهد که کجا باید بازی کنیم و چگونه باید بازی کنیم. 
او با نقشــه کار خودش را جلو می برد و فلسفه ای را 
آورده که همه ما کاری را انجام دهیم که برای باشگاه 

بهترین اســت؛ و بهترین برای باشگاه این 
اســت که دوباره بتواند بدرخشــد. مهم 
نیست که چه زمانی و توسط چه کسی 
ما این درخشــش را از دست داده ایم، 
مهــم این اســت که بتوانیــم آن را 

برگردانیم«.
همین طــور که از ایــن صحبت ها 
مشخص است داوید لوئیز تمایلی 
بــرای رفتن نــدارد و برعکس، 
حتی مدیر برنامه و نزدیکان او 

از تمایل زیادش برای ماندن 
در این تیــم می گویند، و با 

توجه به اینکه از زمان سر 
کار آمــدن آرتتا او در ۱5 
بازی ۱4 بار به لوئیز بازی 

که  می دهد  نشان  داده 
ســرمربی نیز روی او 
و تجربه اش حساب 

باز کرده است.

این کرونا لعنتی#
پابلــو مــاری مدافعی بــود که در 
از فالمینگو قــرض گرفته  ژانویــه 
شد و آرسنال امیدوار است در این 
تابستان قرارداد او را دائمی کند. او 
مانند لوئیز دوســت دارد در  دقیقاً 
ناحیه چپ دفاع مرکزی بازی کند اما 
این بدان معنی نیست که آرتتا قید 
لوئیز را زده باشد. آرتتا همچنان 

را  به عنوان مهره لوئیــز 
کیــب کلیدی  تر

د  خــو
و  می داند 
همچنیــن 
که  دارد  امیــد 
تجارب خود  بتوانــد  او 
را به مدافع ۱9 ســاله جوانی که 
به تازگی از ســنت اتین خریداری کرده اند 
یعنی ویلیام ســالیبا انتقال دهد. اما با همه 
این ها داوید لوئیز تنها چند هفته با تمام 
شــدن قراردادش فاصلــه دارد و برای 
آرســنال این نشان دهنده تصمیمی 
سخت در اوضاع پس از کروناست. 
این امــکان وجــود دارد که فصل 

آینده لیگ برتر انگلیس به کلی پشت درهای بسته برگزار 
شــود و آرسنال اگر نتواند از اصلی ترین منبع درآمد خود 
یعنی بلیت فروشــی برای ورزشــگاه امارات استفاده کند 
۱44 میلیــون پوند ضرر خواهد کــرد؛ پس جای تعجب 
نیســت که اگر بخواهند هزینه های خود را کاهش دهند. 
این باشــگاه ســالیانه 23۰ میلیون پوند صرف حقوق به 
بازیکنان و کارکنان این باشــگاه می کند و با وجود قبول 
۱2 درصد کاهش در درآمدهای بازیکنان، خزانه آن ها در 
ســال آینده به شــدت کاهش خواهد یافت. شاید قبل از 
شــیوع ویروس کرونا، آرســنال قبل از داوید لوئیز بیشتر 
تمایل داشت تا بازیکنانی مثل ســوکراتیس، شوکودران 
مصطفی و یا راب هولدینگ را به فروش برساند اما اکنون 
که همه باشگاه های جهان به دنبال کاهش ضررهای خود 
به خاطر این بیماری هســتند شــرایط فرق کرده است. 
داویــد لوئیز ۱2۰ هزار پوند در هفتــه حقوق می گیرد و 
جزو پردرآمدترین بازیکنان باشــگاه محسوب می شود و 
مسلماً آرســنال می داند رها شدن از پرداخت فصلی ۶.5 
میلیون پوند هم می تواند برای آن ها بسیار راهگشا باشد.

قضیه داوید لوئیز به خوبی می تواند نشان دهنده وضعیت 
بغرنج باشــگاه های فوتبال جهان در پنجره نقل و انتقالی 
آینده باشــد. زمانی که آرتتا هدایت آرسنال را قبول کرد 
در ایــن تصور بود کــه بتواند در تابســتان آینده ترکیب 
تیمــش را زیــر و رو کند تا به آن هدفــی که می خواهد 
برسد، اما شرایط اکنون به گونه ای دیگر رقم خورده است.

چمنیان: در تیم شریعت رؤیا پردازی نمی کنیم

بازگشت سرمربی سابق تیم ملی به فوتبال خراسان

ضد  حمله

شوک شکوری به فدراسیون پیگیری می شود؟
میزان: کمتر پیش می آید که یک مقام مســئول در یک فدراسیون، 
قبل از وقوع یک اتفاق مهم هشدار بدهد، اما ابراهیم شکوری سرپرست 
پیشین دبیرکلی فدراسیون فوتبال دســت به این کار زد و در فضای 
مجازی این طورعنوان کرد که برخی در داخل این فدراسیون به دنبال 
دریافت پناهندگی کشــور های دیگر هستند. بدون تردید او اطالعاتی 

دارد که این گونه دست به افشاگری زده است.
از ســوی دیگر، اگر ادعای شکوری درست باشد، باید دید آیا حراست 
وزارت ورزش و مسئوالن بلندپایه فدراسیون فوتبال و کمیته اخالق به 

ادعای مهم شکوری ورود می کنند یا نه؟

پیام های نگران کننده میشو برای شاهین 
ورزش: تمرینات شاهینی ها در شرایطی در اردوی شهریار در دو نوبت 
صبح و عصر دنبال می شــود که کریمیان مربی تیم با همفکری میشو 
در کرواسی کارهای تاکتیکی و برنامه های تمرینی را پیش می برد. اما 
میشــو حرف هایی در رابطه با شرایط بازگشتش به ایران مطرح کرده 
که ابهاماتی پیش روی مدیران باشــگاه بوشهری قرار می دهد.» من با 
مدیرعامل باشــگاه جلسه ای داشتم، اما به نتیجه مشخصی نرسیدیم. 
مســئوالن باشــگاه شــاهین از من می خواهند که به ایران بیایم، اما 

خانواده ام می خواهند که در خانه بمانم«. 

شروع مسابقات لیگ برتر از هفته پایانی خرداد 
ورزش: کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت  در گفت وگویی 
که با برنامه ورزش و مردم با اشاره به زمان ادامه مسابقات فوتبال عنوان 
کرد: برای شــروع لیگ برتر از اول خرداد مجوز برگزاری بدون حضور 
تماشاگر داده شده اما این نکته را باید در نظر گرفت که دسته  بندی های 
مختلفی برای رشته های ورزشی وجود دارد. در رشته های بدنسازی اگر 
شرایط مورد تأیید باشد با رعایت پروتکل منعی برای بازگشایی وجود 
ندارد. از طرفی همه کارکنان باید قبل از بازگشایی تست PCR بدهند.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: براساس ارزیابی در مناطق مختلف 
در مناطق سفید محدودیتی نخواهیم داشت. شروع فعالیت در رشته های 
پربرخورد در شــهرهای قرمز امکانپذیر نیست. اگر وضعیت ارزیابی تا 

پایان خرداد مشکلی نداشته باشد شروع مسابقات بدون مشکل است.

پرداخت ۸۰درصدی شهرخودرو 
ورزش: در حالی که امضا مالک باشگاه شهرخودرو زیر نامه درخواست 
لغو لیگ سبب اتهام فرار از تعهدات مالی توسط این باشگاه خصوصی 

شده بود ، تا سقف ۸۰درصد با بازیکنان این تیم تسویه شد.
گفتنی است، درصد پرداختی باشگاه شهرخودرو، سبب شده تا شاگردان 
سرآســیایی تا اینجا پولدارترین بازیکنان لیگ در شــرایط کرونا لقب 

بگیرند.

بیرانوند، نامزد بهترین دروازه بان آسیا 
ورزش: پس از علی دایی و مهدی مهدوی کیا، علیرضا بیرانوند نیز نامزد 

حضور در تیم طالیی قاره آسیا شد.
در ادامه معرفی بهترین بازیکنان فوتبال در آسیا در پست های مختلف، 
9 دروازه بان برتر فوتبال آســیا انتخاب شده است و کاربران این سایت 
برای انتخاب تیم رؤیایی خود باید یکی از این بازیکنان را انتخاب کنند. 
از مهم ترین رقیبان بیرانوند، می توان به علی الحبسی دروازه بان عمان، 
کاواگوچی دروازه بان باسابقه ژاپنی و لی وون جائه دروازه بان کره جنوبی 
اشاره کرد که از دیگر نامزدهای حضور در تیم طالیی قاره آسیا هستند.

 ۳ گزینه میزبانی 
در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا

ورزش: به گزارش روزنامه ورزشی استاد الدوحه، پس از آنکه در جلسه 
ویدئوکنفرانســی چهارشنبه اعضای کنفدراســیون، کشور های دارای 
نماینده در مســابقات، موافقت خود را برای برگزاری ادامه مسابقات به 
صورت تجمیعی در کشوری خاص اعالم کردند، بحث انتخاب میزبان 
پیش آمد. البته در صورت تأیید این طرح، به نظر می رســد شــرایط 
قطری ها با توجه به ســازماندهی عظیمی که آن هــا در راه برگزاری 
مسابقات جام جهانی 2۰22 کرده اند، نسبت به ازبک ها و اماراتی ها بهتر 
باشــد. زیرا ورزشگاه های مدرن قطر مجهز به سیستم کامالً پیشرفته 
تهویه مطبوع و فن  خنک کردن فضای ورزشگاه هاست. به همین خاطر 
اگر AFC در این مورد تصمیم گیری کند، مسابقات بخش غرب آسیا در 
تاریخ های 24 شــهریور تا ۸ مهر و مسابقات بخش شرق قاره در تاریخ 

۱4 آبان تا 9 آذر برگزار خواهند شد.

پاتوسی هفته بعد در اهواز
ورزش: اردوی آماده سازی تیم فوتبال فوالد خوزستان مدتی است که 
در شهر تهران برگزار شده و همچنان ادامه دارد. آیاندا پاتوسی هافبک 
اهل آفریقای جنوبی تیم فوالد هنوز به خاطر بعضی از محدودیت های 
پروازی نتوانسته به ایران برگردد و در تمرین فوالد حاضر شود. باشگاه 
فوالد خوزستان هماهنگی هایی را با سفارت آفریقای جنوبی در ایران 
انجام داده اســت و پاتوسی حداکثر تا اواسط هفته بعد به اردوی فوالد 

اضافه می شود.

پادوانی غرامت میلیون دالری می خواهد!
آی اسپورت: لئوناردو پادوانی، مدافع سابق استقالل همچنان در انتظار 
دریافت مطالباتش است. پیش از این اعالم شده بود که باشگاه استقالل 
آمادگی پرداخت ۱۰۰ هزار دالر برای پرداخت مطالبات لئوناردو پادوانی 
را دارد، گویا این مدافع سابق استقالل از اعالم شماره حساب خودداری 
کرده است. پادوانی درخواست غرامت میلیون دالری از باشگاه استقالل 

دارد. 

انصاری رباط پاره کرد
ورزش: در تمرین پرســپولیس محمد انصــاری مدافع چپ این تیم 
دچار آسیب دیدگی شــد و به احتمال فراوان این بازیکن دچار پارگی 
رباط صلیبی شــده اســت. این در حالی است که پس از آمدن یحیی 
گل محمدی به پرسپولیس این مربی در سمت چپ دفاع خود بیشتر 
از محمد انصاری استفاده کرده است و روی این بازیکن حساب ویژه ای 

کرده بود. 
محمد نادری دیگر دفاع چپ پرسپولیس هم به طور قرضی در این تیم 
حضور دارد و به طور قطع در پایان فصل از این تیم جدا خواهد شــد. 
با این شــرایط یعنی مصدومیت انصاری و جدایی نادری، بدون تردید 
گل محمــدی از همین حاال باید به فکر خرید یک دفاع چپ مطمئن 

باشد.

منهای فوتبال

بیانیه کمیته بین المللی المپیک از محکومیت آیان
ورزش: کمیته بین المللی المپیک )IOC( اعالم کرد: گزارش مک الرن مربوط 
به فساد وزنه برداری را دریافت کرده و با دقت آن را مطالعه خواهد کرد. این 

مطالب بسیار نگران کننده است.
IOC دراین باره گفت: ما از همکاری مک الرن با کمیته بین المللی المپیک به 

خاطر تحقیقات انجام شده تشکر می کنیم.
براساس این گزارش IOC در سه سال گذشته IWF را ملزم به تطبیق برنامه 

ضد دوپینگ خود کرده است.
در حال حاضر، کمیته بین المللی المپیک به صورت معنادار ســهمیه های 
المپیک توکیو را برای وزنه برداری کاهش داده اســت. حضور این رشته در 
بازی هــای المپیک 2۰24 نیز موقتی بوده و منــوط به اصالحات مداوم در 

برنامه ها و فرهنگ ضد دوپینگ است.

محرومیت چهار ساله دو دوچرخه سوار ایران
ورزش: مائده نظری و فاطمه هداوند دو بانوی ملی پوش دوچرخه ســواری 
کشورمان هستند که فروردین ســال ۱397 تست دوپینگ آن ها به دلیل 
استفاده از ماده ممنوعه استروئید آنابولیک مثبت شد و بر همین اساس نیز 
فعالیت های آن ها به حالت تعلیق درآمد. پس از گذشــت بیش از دو سال از 
آن زمان، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری حکم محرومیت چهار ساله هداوند 

و نظری را به آن ها تحویل داد تا این محرومیت شکل رسمی به خود بگیرد.

رضایی: به هیچ ورزشکاری بدهکار نیستیم
ورزش: دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک گفت: قرار نیست ما مربی خارجی 
را به زهرا نعمتی و ساره جوانمردی پیشنهاد بدهیم، بلکه این یک پیش بینی 

برای آن ها بوده تا در صورت لزوم از این راه استفاده کنند.
هادی رضایی درباره آغاز اردوی ورزشــکاران شانس مدال طال در بازی های 
پارالمپیــک توکیو اظهار کرد: طبق مصوبه ای که داشــتیم مقرر شــد که 
ورزشکاران شانس طال اردوی خود را از اواخر خرداد آغاز کنند تا آماده حضور 
در رویدادهای پیش رو شوند. وی درباره پرداخت حقوق این ورزشکاران گفت: 
ما حقوق ورزشکاران را تا پایان سال 9۸ پرداخت کرده ایم و از این بابت به هیچ 
ورزشکاری بدهکار نیستیم. پرداخت حقوق همزمان با برگزاری اردوهاست و 

به همین دلیل هم این اقدام در سه ماه اخیر رخ نداده است.

حدادی دست به توپ می شود
فارس: لیگ بسکتبال چین که از بهمن ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا با 
تعطیلی روبه رو شده بود طبق اعالم رسانه های این کشور از 3۱ خرداد ماه 
مجدداً آغاز می شــود. این رقابت ها قرار است در دو شهر کینگ دائو و دانگ 
گوان برگزار شود و بازیکنان هر تیم تا قبل از شروع بازی ها باید سه بار تست 
کرونا بدهند. حدادی که عضو تیم نانجینگ است، در این کشور به سر می برد 

و تا شروع رقابت ها به میدان باز می گردد.

رالف شوماخر: 
درباره سالمتی برادرم ساکت می مانیم

ورزش: راننده پیشــین فرمول یک به پرسشی درباره آخرین وضعیت 
میشــائیل شــوماخر، قهرمان هفت دوره این رقابت ها پاسخ داد. رالف 
شــوماخر می گوید: همیشه و در هر شرایطی وقتی از او درباره سالمتی 
و آخرین وضعیت جســمانی برادرش یعنی میشائیل شوماخر پرسیده 
می شود سکوت می کند. رالف 44 ساله برادر بزرگ تر میشائیل شوماخر 
 Grand Prix اســت که سابقه قهرمانی در فرمول یک را دارد. به نوشته
، وی در پاســخ به پرسشــی درباره آخرین وضعیت میشائیل شوماخر 
گفت: مــن و خانواده ام توافق کرده ایم که هرگــز هیچ صحبتی درباره 

این موضوع نکنیم.

چند پیشنهاد خارجی برای ملی پوش هندبال
ورزش: بازیکن تیم ملی هندبال گفت: در این چند وقت اخیر از تیم هایی در 

لیگ رومانی و همچنین خود ایران پیشنهادهایی دریافت کرده ام.
کرمیان در مورد شرایط خود برای فصل آینده اظهار کرد: در این چند وقت 
اخیر از تیم هایی در لیگ رومانی و همچنین ایران پیشــنهادهایی دریافت 
کرده ام و در حال بررســی شرایط هستم تا بتوانم بهترین تصمیم را بگیرم. 

دنبال تیمی هستم تا در آن پیشرفت کنم.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

حمیدرضا عــرب: تنش هــا در هیئت مدیره باشــگاه 
اســتقالل تمامی ندارد و باوجود تعطیلی رقابت های لیگ 
برتر همچنان شــاهد اختالف نظرهــا میان اعضای هیئت 
مدیره باشگاه اســتقالل و احتمال جدایی شان هستیم. در 
روزهای اخیر به واسطه برگزاری نشست ظهر شنبه هیئت 
مدیره باشــگاه اســتقالل این خبر که تغییرات تازه ای در 
تیم مدیریتی باشــگاه استقالل ایجاد خواهد شد، دست به 
دست می شــود و حتی درباره جدایی خلیل زاده و نظری، 
دو عضو هیئت مدیره باشــگاه اســتقالل نقل قول هایی به 
گوش می رسد. وزارت ورزش و جوانان درباره این تحوالت 
هیچ اطالع رســانی نداشته و همچون همیشه منتظر بیان 
نظــرات اعضای هیئت مدیره در نشست هاســت تا پس از 

شرح آن تصمیم گیری کند. در واقع وزارت ورزش همواره 
این سیاســت را در پیش گرفته که خــود عامل برکناری 
اعضای هیئت مدیره نباشد و کار را به نقطه ای برساند که 
خودشان از هیئت مدیره اســتقالل استعفا بدهند! درباره 
خلیل زاده نیز در روزهای اخیر شــایعات بســیاری مطرح 
شــده و حتی وریا غفوری، کاپیتان استقالل در افشاگری 
خــود اعالم کرد که شــرکت آریا برتر ارتبــاط نزدیکی با 
خلیل زاده دارد که اگر این طور باشــد خود خلیل زاده به 

عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره باشــگاه استقالل با این 
پرسش مواجه خواهد شد که چرا پای قرارداد اخذ غرامتی 
را امضا کرده که می گوید اگر باشــگاه اســتقالل نتوانست 
بدهی های شــرکت آریا برتر را پرداخــت کند، باید روزانه 
مبالغــی را به عنــوان غرامت پرداخت کنــد! در حقیقت 
می شــود این طور به ماجرا نگریســت که خلیل زاده برای 
خودش و از کاســه باشگاه اســتقالل غرامت تعیین کرده 
است. صحبت های اخیر وریا غفوری تا حدی نشان می دهد 

کــه اتفاقاتی در پــس پرده رخ داده کــه از دید عوام دور 
مانده و احتماالً خلیل زاده روابطی با شرکت آریا برتر دارد. 
در ماه هــای اخیر اتفاقاتی رخ داده کــه احتماالً کار را به 
جدایی خواهد کشــاند به خصوص اینکه به تازگی باشگاه 
اســتقالل با شــرکت فوالد نوین قرارداد کاری امضا کرده 
و احتماالً ســعادتمند و برخی مسئوالن در وزارت ورزش 
بی میل نیستند که برخی اعضای مدیریتی این شرکت را به 
عنوان عضو جدید هیئت مدیره باشگاه استقالل برگزینند. 
به هرحال نشست امروز هیئت مدیره باشگاه استقالل اگر 
لغونشود پرده از بسیاری از رازها برخواهد داشت و تکلیف 
ادامه همکاری خلیل زاده یا نظری را با باشــگاه استقالل 

روشن خواهد کرد.

ورزش: حاال دقیقاً یک ســال از آخریــن حضور ایوانکوویچ 
روی نیمکــت پرســپولیس می گذرد. خیلی هــا می گویند 
اگر برانکو یک ســر ســوزن برای ترک ایران شک داشت، 
تردیدش همان شب فینال جام حذفی برابر داماش گیالن 
برطرف شد؛ شبی که از صدقه سر مدیران بی کفایت فوتبال 
ایران، برگزاری یک بازی ســاده بــه مضحکه ای تمام عیار 
تبدیل شــد. مربی کروات چند ساعت هاج و واج، در گرما 
و زیر هجوم ملخ ها منتظر آغاز بازی بود، آغاز مســابقه ای 
که تازه محل برگزاری اش را با تیزهوشــی تمام از چند ماه 
قبــل انتخاب کرده بودند! اگرچه برانکو در تجربه بعدی اش 
روی نیمکت االهلی شکســت خورد، اما حــاال می تواند از 
تصمیمش برای ترک ایران راضی باشد. اینجا هنوز شرایط 

همان طور است و تازه بدتر هم شده؛ آن قدر که ما نمی دانیم 
اصاًل می توانیم لیگی داشته باشیم یا نه، آن قدر که چند تیم 
با گردن کلفتی تهدید به انصراف می کنند، یک مربی رسماً 
می گوید اگــر فالن بازیکنم نیاید بــازی نمی کنیم و البته 
دوستان فوتبالیســت هم به صورت فله ای کرونا می گیرند 
و خوب می شــوند! فروردین پارسال برانکو در یک مصاحبه 
بســیار مهم پیش بینی کرد: »فوتبال ایران به زودی آماتور 
خواهد شــد«. یک ســال پس از این ادعا، حاال مالک لیگ 

برتری ما برای فرار از انجام تســت کرونا با افتخار می گوید: 
»ما حتی پول آب معدنی هم نداریم، چه برسد به آزمایش«. 
آفرین به شــما! حاال کار ما از کوچ امثال کی روش و برانکو 
رسیده به جایی که باید ناز رادولوویچ و میشو کرستیچویچ 
را بکشیم که لطف کنند و روی نیمکت ذوب آهن و شاهین 
بوشهر برگردند. روز معارفه گابریل کالدرون در پرسپولیس، 
برانکــو به طعنه خطــاب به او نوشــت: »تبریک می گویم 
دوست عزیز، اما از همین امروز آماده شکایت به فیفا باش«. 

و البته شکایت کالدرون هفته پیش به دست مدیران باشگاه 
رســید. برانکو غیب گو نبود. او فقط با اتکا به تجربه دوازده 
ســال حضور و کار در ایــران، درک کرده بود که قطار این 
فوتبال از ریل خارج شــده و در حال واژگونی اســت. چه 
دردناک است نوشتن این جمالت، اما بله؛ شما راست گفته 
بودی آقای برانکو. صدای اعتراف ما را از فوتبالی می شنوید 
که فیفا از اساس نامه اش ۸۰ ایراد گرفته و در آستانه تعلیق 
است، از فوتبالی که 2۰ سال است حرفه ای شده، اما عرضه 
گرفتــن2۰ هزار تومان حق پخش تلویزیونــی را ندارد، از 
فوتبالی که فدارســیونش رئیس ندارد و قهرمان ســه سال 
گذشــته اش مدیرعامل! این بزم سقوط ماست؛ غریبه ها را 

با آن چکار؟

محاکمه علنی مذاکره کننده ها با ویلموتس
قرار بود پس از رقابت های جام جهانی و جام ملت های آســیا فوتبال ایران با 
انتخاب جانشــین کارلوس کی روش طلوعی دوباره داشــته باشد، منتقدان 
دانه درشت سرمربی پرتغالی با پرچمداری مازیار ناظمی هر روز در شبکه های 
اجتماعــی از انتخاب یک مربی بزرگ خبــر می دادند اما در نهایت یک مربی 

خانه نشین بلژیکی به عنوان جانشین کی روش انتخاب شد.
همان ایام حرف و حدیث بر ســر قرارداد ترکمنچای وی بســیار زیاد بود اما 
مسئوالن فوتبال ایران و وزارت ورزش هر بار اخبار مرتبط با قرارداد چند میلیون 
یورویــی ویلموتس را تکذیب کردند تا شــاید به نوعی این افتضاح تاریخی را 
پاک کنند اما حاال با رونمایی از مفاد قرارداد این ســرمربی از سوی نهادهای 
نظارتی مشــخص شده اســت فوتبال ایران تا خرخره زیر بار بدهی به مارک 
ویلموتس فرو رفته اســت! باورش سخت اســت اما قرارداد ویلموتس دو برابر 
قرارداد کارلوس کی روش است، کی روش سالی یک میلیون و 2۰۰ هزار یورو 
دستمزد می گرفت اما مرد بلژیکی برای هر سال فعالیت 2 میلیون و 25۰ هزار 
یورو دستمزد داشته جدا از آن بابت هر پیروزی ۶ هزار یورو پاداش می گرفته و 
در نهایت ۱۰ درصد از پاداش جام جهانی هم به وی اختصاص می گرفته است!

جدا از خسارت سنگینی که بابت استخدام مارک ویلموتس به فوتبال نحیف 
و آسیب پذیر ایران وارد شده است،یک مسئله تعمق برانگیز دیگر نیز در این 
بین به شدت افکار عمومی را آزار می دهد که هیچ کسی حاضر به عذرخواهی و 

استعفا از مسئولیت خود در قبال این فاجعه نیست!
اعضای هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال در حال حاضر برای در امان ماندن از 
انتقادها مدعی اند مهدی تاج مسبب عقد این قرارداد بوده است اما نباید فراموش 
کرد به همان میزانی که مهدی تاج در عقد این قرارداد افتضاح مقصر اســت، 
تک تک اعضای هیئت رئیسه نیز در این افتضاح سهیم هستند، از طرفی دیگر 
مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و ناظر بر انعقاد قرارداد نیز باید در این 
ارتباط پاسخگو باشد که چرا و به علت این قرارداد فاجعه آمیز با سرمربی بلژیکی 
تیم ملی نوشته شد تا فوتبال ملی ایران به این ترتیب زیر بار تعهدات خانمان 
برانداز مالی برود. بدون تردید قوه محترم قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به 
تخلفات اداری و مالی می تواند اعضای هیئت رئیسه فدراسیون، رئیس فدراسیون 
فوتبال و وزیر ورزش و جوانان را به واســطه حیف و میل بیت المال و بودجه 
عمومی کشور تحت تعقیب قرار دهد و به تخلفات و سوء مدیریت موجود در 

عقد این قرارداد رسیدگی کامل کند.

اختالف های ریشه ای درهیئت مدیره استقالل
خلیل زاده و نظری می روند؟

مروری بر پیشگویی پروفسور
فوتبال ایران به زودی آماتور خواهد شد
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

نویسندگان اهل بیت b و خلق 10 رمان بزرگ
مدتی می شــود بــه همــت معاونت تولید انتشــارات به نشــر وابســته 
به آستان قدس رضوی طرحی بزرگ مبنی بر نگارش 10 رمان مدرن دینی 

در ارتباط با بزرگان عالم تشیع در حال اجراست.
طرح ارزشمند نگارش 10 رمان درباره  اهل بیت)ع( آن هم به سبک و سیاق 
امروزی به همت دکتر ســیداحمد میرزاده، معاونت محترم تولید انتشارات 
به نشر قوام یافته و مسیر اصلی خود را طی می کند. اشاره به این نکته ضروری 
است که از گذشــته آثاری در قالب زندگی نامه داستانی در این وادی خلق 
می شــد که به دلیل تکرار قالب قدیمی غالب آثار شبیه به هم می شدند. در 
صورتی که ادبیات داستانی دینی باید همگام با دغدغه های جامعه روز و به 
منظور جذب مخاطب امروز که بسیار متفاوت با دوره های قبل است، دچار 
تحول شود و سبک های نوین داستان نویسی را تا حدی که به ساحت مقدس 
بزرگان دین لطمه ای وارد نشــود، تجربه کند. همچنین باید به این مسئله 
توجه داشت که هدف اصلی از نگارش رمان های مذکور صرفاً روایت زندگی 
اهل بیت)ع( نیست بلکه رســالت و منزلت بزرگان دین، اهداف، رهنمودها، 
دانش و  جهان بینی این عزیزان می تواند درشــت نمایی شود . از آنجایی که 
نویسندگان این مجموعه خالق قالب رمان هایی با تمامی قوانین و نظام درونی 
و بیرونی  منســجم آن هستند، گاه از رویدادها و شخصیت های تخیلی نیز 
اســتفاده شده است. گاه رد پای ابلیس و شدود مطرود به میان می آید. گاه 
دشــمنان خدا چون ابن ملجم ، اشعث بن قیس و  حرقوص بن زهیر، روایت 
داستان را برعهده می گیرند تا هویت خوارج و خط فکری آنان را برمال سازند.

نکتــه قابل تعمق، انجام تحقیق و پژوهش دقیق و موشــکافانه  در ارتباط 
با هر یک از بزرگان عالم تشــیع است . این شــامل  دستیابی به اطالعات 
مهم و تأثیرگذاری برای فضاســازی، جریان های فکری دوره های مختلف، 
موقعیت جغرافیایی، توصیف مکان ها، اشیا، فرهنگ، سنن، غذا، تفریحات، 
مســائل اجتماعی و به طور کلی جامعه دوره های مدنظر می شود. به منظور 
تحقق این امر مهم آقای دکتر سعید طاووسی، پیوسته گروه داستان نویسان 
را همراهی می کند و ضمن معرفــی کتاب های تاریخی معتبر در هر دوره، 
پاسخگوی سؤاالت نویسندگان مرتبط با تاریخ تشیع نیز هستند. کارشناس 
حوزه داستان نویســی  این طرح اینجانب هستم. کارشناس نهایی آثار آقای 
محمدرضا سرشار هســتند. به منظور دست یازیدن به اهداف مورد نظر هر 
دو هفته یک بار نشســت تخصصی برگزار می شود.این نشست ها به منظور 
تبادل اندیشــه ، کسب تجارب مفید، رفع نواقص و ایجاد همدلی است و در 
این میان مباحث مهمی در رفع شبهات مطرح شده است . 10 نویسنده ای 
که در این طرح قرار است 10 رمان ماندگار را  به ترتیب اثری که در ارتباط 
با اهل بیت)ع( خلق کنند، عبارتند از:  امام علی)ع( نوشته کامران پارسی نژاد، 
حضرت فاطمه)س( نوشته مریم شریف رضویان، امام حسن)ع( نوشته  یوسف 
قوجق، امام حسین)ع( نوشته دکتر محسن پرویز، حضرت ابوالفضل )ع( )قمر 
بنی هاشم( نوشته جهانگیر خسروشاهی، حضرت زینب)س( نوشته دکتر امیر 
مهدی مرادحاصل، امام زین العابدین)ع( نوشته معصومه عیوضی، امام محمد 
باقر)ع( نوشته مریم بصیری، امام جعفر صادق)ع( نوشته سهیال عبدالحسینی 

و امام موسی کاظم)ع( نوشته مهدیه ارطایفه.
باید پذیرفت در این میان، ادبیات داستاني، ژرف ترین و پیچیده ترین شکل و 
قالب بیان مضامین الهي و مذهبي است و هیچ  یک از ژانرهاي ادبي قابلیت 

طرح مسائل عمیق دیني و الهي را از زوایاي گوناگون ندارند. 

 ادب و هنر/ جواد شیخ االســامی  ورود نسل 
تازه ای از نویســندگان جوان و دغدغه مند به فضای 
ادبیات داستانی قرار اســت روح تازه ای به داستان 
فارســی بدمد. محمد قائم خانی از همین دســته 
اســت. از خانی پیش از این یک مجموعه داستان 
به نام »حوای ســرگردان« و یک کتاب پژوهشی و 
جامعه شناســانه با نام »جنبش ناراضیان« منتشر 
شده است. سابقه نویسندگی و پژوهش های او نشان 
می دهد با نویسنده ای متفکر، محقق و دغدغه مند 
روبه رو هســتیم. »کافه پیپ« تازه ترین اثر محمد 
قائم خانی است که به تازگی توسط انتشارات معارف 
منتشر شــده اســت. خانی در این رمان به سراغ 
دانشــجویان رفته و پرســش های مهمی را درباره 
دغدغه ها و نگرانی های مرتبط با جوان امروز مطرح 
کرده است. خود او می گوید: در میان شخصیت های 
داستان جدیدش به دنبال »خدا« می گشته است. 
وی در »کافه پیپ« از تجربیات ارتباط با دانشجویان 
بهره گرفته و داستانی روایت کرده است که دغدغه 
 بخشی از جامعه دانشــگاهی و حتی نوجوان امروز 
اســت. با این نویســنده درباره کافه پیپ، چگونگی 
نگارش و دغدغه هایی که موجب خلق این اثر شده 

است به صحبت نشسته ایم که در ادامه می خوانید:

راســتش من هنوز منتظر نخستین رمان س
می کردم  فکر  یعنی  نبودم!  خانی  محمدقائم 
مقداری آرام تر در مســیر نوشتن رمان بلند 
قدم برمی دارید، به همین دلیل با دیدن رمان 
کافه پیپ شگفت زده شدم. چه شد که سراغ 

نوشتن این رمان و این سوژه رفتید؟
اتفاقاً این رمان خیلی زمان نبرد. بعضی کارها دو سال 
اســت که در ذهن من هستند و حتی طرحشان را 
هم ننوشته ام و می گویم هنوز وقتش نشده است، اما 
سوژه و دغدغه کافه پیپ دقیقاً در حین انتشار کتاب 
»حوای سرگردان« به جانم افتاد. دلیلش هم یکی 
دو تا از ســوژه هایی بود که در حوای سرگردان هم 
حضور دارند، چون من در فضای دانشگاهی بوده ام و 
رفت وآمد داشته ام و این آدم ها و مشابه آن ها را دیده 
بودم، سوژه این کتاب در من کلید خورد و با فراغتی 
که حاصل شد، توانستم روی کار تمرکز کنم. ابتدا 
طرح رمان نبود، ولی بعد دیدم قابلیت تبدیل شدن 
به کار بلند را دارد و تصمیم گرفتم رمان باشــد. در 
شکل گیری ایده به صورت رمان بلند هم آقای مهدی 
کفاش خیلی به من کمک کردند و باید از مشورت و 

همراهی ایشان هم تشکر کنم.

در کافه پیپ شاهد این هستیم که حرف های س
نگرانی های  و  معرفتی  و  اندیشــه ای  جدی 
امروزی در قالب یک ماجــرای جنایی بیان 
می شود. البته موضوع کتاب اگرچه بیشتر با 
قشر جوان و دانشگاهی ارتباط بیشتری دارد، 
اما کاماً عمومی است، یعنی حتی نوجوانان 
هم درگیر مسائل این کتاب هستند. چه شد 
تصمیم گرفتید ژانر جنایی را برای بیان این 

دغدغه ها انتخاب کنید؟
ابتدا می خواهم درباره همه گیر شدن مسائل کتاب 
روی حرف شما تأکید کنم. اگر سری به فروشگاه های 

کتاب بزنیم می بینیم روی  میز کتاب های پرفروش و 
میز پیشــنهادات موضوعاتی که در کافه پیپ به آن 
پرداخته ام دیده  و درباره آن خوانده می شود. حتی 
در کتاب های نوجوان هم این بحث ها راه پیدا کرده 
است. همچنین می بینیم که نوجوان ها کتاب های 
بزرگســال را می خوانند. ضمــن اینکه کتاب های 
ترجمه ای با این موضوعات بســیار پرمخاطب شده 
است و باید قبول کنیم که این مسئله واقعاً تبدیل به 
یک مسئله عمومی و همگانی شده است؛ یعنی دیگر 
یک مسئله تخصصی نیست. در کتاب خود من هم، 
به غیر از یکی دو نفر از آدم های داستان، بقیه آدم ها 
بیشتر از اینکه به خاطر فضای دانشگاهی و بحث های 
فکری درگیر این مســائل باشند، به خاطر مسائل 
عمومی و احساسی درگیر این شکاکیت و بی خدایی 
شــده اند. در »کافه پیپ« چنین شخصیت هایی را 
نشــان داده ام. یعنی این نــوع آدم ها اگرچه ممکن 
اســت کتاب هایی با این موضوع و دغدغه بخوانند، 
اما شــکاکیت آن هــا و کلنجار رفتــن آن ها با این 
موضوعات بیشتر به خاطر احساسات عمومی و نوعی 
از شورش فرهنگی و شورش نسلی علیه نسل قبل 
از خودشان است. به همین دلیل فکر می کنم مسئله 
کتاب کافه پیپ یک مســئله عمومی اســت. نکته 
بعدی اینکه من خودم خیلی جنایی خوان به معنای 
حرفه ای نیســتم، ولی در پس ذهنم شاید متأثر از 
آثار داستایوفسکی بوده باشم، چون داستایوفسکی از 
اولین کسانی است که به صورت جدی مطالعه کردم. 
تم اصلی آثار داستایوفسکی هم همین است؛ یعنی نه 
اینکه فقط حرف هایش را به بهانه یک جنایت مطرح 
می کند، بلکه ایده او این است که پشت جنایت ها پر 
از این گونه مســائل اساسی است، ولی ما فقط روی 

جنایت را می بینیم.

فکر می کنیــد در کافه پیپ چقدر از رمان س

»جنایت و مکافات« و ایده داستایوفسکی در 
بیان مسائل این کتاب تأثیر گرفتید؟

موقع نوشــتن کتاب، من به داستایوفســکی فکر 
نمی کردم، چون فضای این تیــپ آدم ها در ادبیات 
یا ســمت کافکا مــی رود یا کامو کــه یک طیف از 
نویســنده های خاص هستند. در کتاب من هم این 
تیپ آدم ها بیشتر هستند، ولی همه این نویسنده ها 
هم، یا اکثرشان، متأثر از داستایوفسکی هستند. یعنی 
هم کافکا هم کامو و هــم دیگران خیلی متأثر از او 
بوده اند. من آن موقع به داستایوفسکی فکر نمی کردم. 
بیشتر درگیر همان نویسنده هایی بودم که این تیپ 
آدم ها، یعنی شــخصیت های داخل رمان، بیشــتر 
آن ها را مطالعه می کننــد و معموالً پس از خواندن 
کتاب هایشــان فکر می کنند یا احســاس می کنند 
خدایی وجود ندارد و زندگی بی معناست. ولی از این 
جهت که نویسنده هایی مثل کافکا و کامو غیرمستقیم 
متأثر از داستایوفســکی بوده اند، من هم باواسطه از 
داستایوفسکی تأثیر گرفته باشم، اما برای این کتاب 
مــن یک بار دیگر آثار کامو و کافکا را مطالعه کردم. 

یعنی در دو ماه اکثــر آثار این ها را خواندم تا بتوانم 
آدم های کافه پیپ را خوب پرداخت کنم.

تعمد شما در استفاده از ژانر جنایی برای س
چه بود؟

جنایت این خاصیت را دارد که ما را به یکباره تکان 
می دهد و بیدار می کند. نمی خواهم از اتفاقی که این 
روزها در کشور افتاده است به نفع خودم سوءاستفاده 
کنم، ولی در همین ماجرایــی که درباره این دختر 
نوجوان و قتل او در کشــور شــکل گرفته اســت، 
می بینیم که یک دفعه همه دارند از همه چیز حرف 
می زنند. یعنی این موضوع یک بعد ندارد، بلکه شامل 
12،10 بعد متفاوت و مختلف می شود. این ها مسائلی 
است که همیشه بوده و دو سه دهه است که ما درگیر 
آن هســتیم و باید به آن فکر کنیم، ولی معموالً به 
این مسائل توجه نمی کنیم و بعد در چنین جنایاتی 
می بینیم که مثل یک آتشفشــان بیرون می زند و 
همه دست و پایشــان را گم می کنند و از خودشان 
می پرسند که چی شــد؟ تازه اینجاست که متوجه 

می شویم این مسائل ابعاد متفاوت و زیادی دارد. 

 به نظر شما مخاطب کمی تنبل، از این رمان س
دغدغه مند و دردمند استقبال می کند؟ 

نمی دانم! باید صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد. 
من همین قدر می دانم که مســئله ای که در کتاب 
عنوان شــده حرف دیروز و امروز نیســت و چالش 
یک نسل است. یعنی بعضی از کسانی که درگیر این 
بحث ها بوده اند و در زندگی به انتخاب هایی هم دست 
زده اند، اکنون بچه دار شــده اند و بچه های آن ها هم 
درگیر همین شکاکیت و بی ایمانی فکری و فرهنگی 
و بی خدایی هســتند و معلوم نیست به چه سمتی 
حرکت می کنند. یعنی جنس مسئله طوری است 
که اگرچه مســئله زمانه ماست، ولی به این راحتی 

کنار نمی رود و با گذر زمان حل نمی شــود. باید با 
این چالش مواجه شــد و ما هم چون آمادگی الزم 
را نداریم، اصالً به ســمتش نرفته ایم، چه برسد به 
واکنش درســت نشان دادن به این مسئله. من فکر 
می کنم این ماجرا می تواند آدم های بیشتری را درگیر 
خودش کند و به همین دلیل باید درباره این مسئله 

بیشتر فکر کنیم و حرف بزنیم.

ولی این شکاکیت خیلی هم بد نیست، اگر س
آن را پاسخ دهیم و نادیده نگیریم. در گرماگرم 
انقاب هم این پیچ را داشــته ایم و تقریباً به 

سامت ردش کرده ایم.
بله، اگر دقت کنیم ما در دهه ۵0 هم شاهد بودیم که 
بخشی از این مسائل جامعه ایرانی را درگیر خودش 
کرده بود و اتفاقاً بعضی از متفکرین انقالب وارد این 
بحث ها شده اند، مثل شهید مطهری، دکتر شریعتی 
و شهید بهشــتی. اگر ما به درستی جریان معرفتی 
انقالب را می خواندیم، این تجربه را می دیدیم. البته 
آن موقع بیشتر به خاطر چپ ها و ماجرای داروینیسم 
وارد این ماجرا شده بودیم، ولی در مجموع متفکرین 
ما به این شکاف ها بی توجه نبوده اند. اما شهادت اکثر 
این متفکرین و سپس تغییر فضاها و درگیری های 
سیاسی که به وجود آمد، بر این مسائل اجتماعی و 
فرهنگی مهم ســایه انداخت و ما را از توجه به این 
شکاف ها غافل کرد. غفلت ما موجب شد این جریان با 
قدرت تمام دوباره باال بیاید و حاال وضع طوری است 
که با 10 تا سخنرانی و چند تا کتاب نمی توان با این 
جریان مقابله کرد و جواب این شبهات را داد. امروز 
باید به زبان نسل امروز به این مسائل پاسخ بدهیم. در 
این فضا یک طرحواره از رمان بلند دیگری در ذهن 
دارم، ولی هنوز به آن قوتی که الزم اســت نرسیده 
و هنــوز یک چیزهایی کم دارد. نمی دانم چه زمانی 
سراغ این طرح خواهم رفت، چون تا زمانی که حرف 
و دغدغه قابلیت داستان شدن پیدا نکند، نباید شروع 
به نوشــتن کرد، ولی بعید نیست در فضای مشابه 

کافه پیپ دوباره سراغ این دغدغه و موضوع بروم.

قشر دانشگاهی مخاطبان خاص کتاب شما س
هستند، فکر می کنید عموم جامعه هم با آن 

ارتباط برقرار کنند؟
نگاه نخست من به سمت دانشگاهیان بوده است، 
چون درگیر این مســئله هستند، ولی فکر کنم به 
واسطه آن ها به جاهای دیگر هم برود. مثاًل از اولین 
گروه هایــی که فکر می کنم درگیر مســئله کتاب 
می شــوند، معلمان جوان و دغدغه مند هســتند. 
به خصوص وقتی با معلمان جوان صحبت می کنم 
می بینم آن ها هم تأیید می کنند که این مسئله به 
نسل پایین تر هم کشیده شــده و حتی بچه های 
ابتدایی هم درگیر این موضوعات شــده اند. شاید 
به واســطه این معلمان به فضاهای عمومی تر هم 
کشیده شــود. از آنجایی که کتاب را نشر معارف 
منتشــر کرده من امیدوارم روحانیون هم مقداری 
بــه کتاب توجه کنند و حداقل به عنوان روایتی از 
چالش های نسل جدید، کتاب را بخوانند، حتی اگر 
شده با آن مخالفت کنند، ولی با این مسئله روبه رو 

شوند.

برش

نویسنده در این رمان به سراغ 
و پرسش های  دانشجویان رفته 
و  دغدغه ها  درباره  را  مهمی 
نگرانی های مرتبط با جوان امروز 
در  قائم خانی  است.  کرده  مطرح 
»کافه پیپ« از تجربیات ارتباط با 
دانشجویان بهره گرفته و داستانی 
دغدغه  که  است  کرده  روایت 
بخشی از جامعه دانشگاهی و حتی 

نوجوان امروز است

برگزیده دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش »سرامیک« در گفت وگو با قدس:

بسیاری از نمایشگاه های هنری از اهداف هنری شان فاصله گرفته اند 
مهدیه قمری: برگزیده دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر در بخش »ســرامیک« در خصوص این هنر می گوید: هنر 
ســرامیک قدمت تاریخی دارد، سرامیک امروز به تمام صنایعی 
گفته می شود که به نحوی از روش هایی با مواد اولیه سیلیکاتی 
ساخته شده، سپس در درجات حرارت معین پخته و محکم شده 
باشد و معنی عام دارد. چینی، شیشه، بلور، سفال و ... از صنایع 
سیلیکات همه جزو فن سرامیک محسوب می  شوند، اما سرامیکی 
که با هنر تلفیق می شود برای مردم بیشتر جنبه تزئینی دارد و از 

این حیث مشتریان زیادی دارد.
کاظــم ابراهیمی که از ســال 89 در 
تحصیالت  میراث فرهنگــی  رشــته 
دانشــگاهی خــود را در بیرجند آغاز 
کرده، پیش از تحصیل در این رشــته 
هیچ شــناختی درباره هنر سرامیک 
نداشــت و پس از ادامــه تحصیل در 
رشته هنرهای اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد، هنر سرامیک 
را ادامه داد. همچنین او در کنار تولید آثار ســرامیکی، ساخت 
مجسمه، دکوراسیون داخلی و طراحی صحنه نیز انجام داده است. 
این هنرمند عالوه بر شرکت در جشنواره شیخ بهایی و برگزاری 
تعدادی نمایشــگاه انفرادی و گروهی، با پیگیری آثار برگزیده 
جشنواره هنرهای تجسمی در سال های گذشته، تصمیم به ارسال 

اثر برای دوره دوازدهم این جشنواره گرفته است.

تجسم مرگ آب با هنر سرامیک#
این هنرمند در خصوص اثر ارســال شــده خود به دوازدهمین 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر بیان می کند: موضوع اثر مرگ 
آب بود، سعی کردم در این اثر نشان دهم آب حتی اگر سرجای 

خود قرار بگیرد باز هم ممکن است قابل استفاده نباشد. در ساخت 
این اثر از تکنیک و قالب گیری خاصی استفاده کردم که به نوعی 

ایده جدیدی است.
ابراهیمی در پاســخ به این پرســش  که فکر می کردید در این 
جشنواره برگزیده شــوید، می گوید: جشــنواره فجر به دنبال 
نوع آوری ها و ایده های جدید در آثار تولید شــده است، بنابراین 
اثر من نیز که دارای یک ایده جدید با موضوع مرگ آب اســت، 

احتمال دیده شدن و برگزیده شدن را داشت.
این هنرمند به کنســل شــدن مراســم افتتاحیه و اختتامیه 
دوازدهمین جشنواره هنرهای تجســمی فجر اشاره می کند و 
توضیح می دهد: برگزاری نمایشــگاه های هنری حاصل از این 
جشنواره و گردهم جمع شدن هنرمندان در فضای این رویداد 

هنری می تواند سبب شنیدن نقدها و توجه به نقاط  قوت و ضعف 
آثار ارسال شده به جشنواره شود، زیرا هنرمندان درباره آثار با هم 
گفت وگو می کنند و هر هنرمند نقاط ضعف اثر خود را متوجه 
شده و سعی می کند در دوره های بعدی جشنواره این موضوع را 
رفع کند، اما شــیوع ویروس کرونا سبب کنسل شدن همه این 

موضوعات شد.

کاسبی در برگزاری نمایشگاه ها#
ابراهیمی یکــی از مهم ترین جنبه ها در معرفی یک اثر را انجام 
تبلیغــات می داند و می گوید: در حیطه هنر تبلیغات الزم انجام 
نشــده است، زیرا اثر هنری الزم اســت پیش از فروش به مردم 
معرفی شده تا شناخته شــود. اگر مخاطب از وجود چنین آثار 

هنری بی اطالع باشد، نسبت به خرید آن اقدامی انجام نمی دهد.
وی معتقد اســت: هنرمندان زیادی در هنرهای مختلف فعال 
هستند، اما فقط تعداد کمی با تالش و پشتکار بسیار توانسته اند 
در جامعه شناخته شوند. از سوی دیگر متولیان هنرهای تجسمی 
همچون میراث  فرهنگی الزم اســت اولویت هــای هنرمندان و 
دغدغه های آن هــا از جمله بیمه، درآمدزایی و امنیت خرید اثر 
هنری در کنار ارائه خدمات مناســب بــرای حضور هنرمند در 
نمایشــگاه های ملی و استانی را در نظر گرفته و از هنرمندان در 
این زمینه ها حمایت کند. به گفته این هنرمند درست است که 
هنرمندان باید به دغدغه مهم خود که رونق اقتصادی هنر است 
توجه کنند، اما هم اکنون بسیاری از نمایشگاه های هنری برای 
هنرمندان کاسبی شده و از جنبه هنری و اصلی خود خارج شده 
است. وی نسبت به برگزاری نمایشگاه های مجازی که به دلیل 
شــیوع بیماری کرونا از ســوی برخی از گالری ها در کشور اجرا 
می شود نظر مثبتی دارد و معتقد است این موضوع سبب دیده 

شدن آثار برای مخاطب می شود.
ابراهیمی پیشــنهادی نیز در خصوص برگزاری نمایشگاه های 
مجازی دارد و توضیح می دهد: اگر سازمان هایی همچون میراث 
فرهنگی چنین نمایشــگاه هایی را در سایت خود برگزار کنند، 
بهتر اســت، زیرا آثار هنرمندان را جمع آوری کرده و به صورت 
گروهی در ســایت خود که برای عموم امکان بازدید وجود دارد 
قرار می دهند و با این کار به دیده شدن و معرفی آثار هنرمندان 

کمک می کنند.
وی معتقد است: در شهرهای کوچکی مانند بیرجند نه تنها بازار 
هنری بلکه بازار تخصصی هنر وجود ندارد. همچنین هنرمندان 
از طریق معرفی دوستان و کوچک بودن شهر می توانند برای آثار 

جدید سفارش بگیرند و آثار خود را به عالقه مندان بفروشند.

هنرهای تجسمی

گفت وگو با محمد قائم  خانی به انگیزه انتشار  نخستین رمانش 

به دنبال خدا در »کافه پیپ« ...

در حوالی داستان 

کامران پارسی نژاد، نویسنده و منتقد 
annotation@qudsonline.ir

تازه های نشر
عاشقانه ای برای 16ساله ها 

نشر شهید کاظمی: عاشقانه ای برای 16 ساله ها، روایت داستانی از زندگی شهیده 
راضیه کشاورز، دختری که در سن 16سالگی  آسمانی شد، توسط انتشارات شهید 

کاظمی منتشر شد. 
عاشــقانه ای برای 16 ساله ها، نوشته ســعیده اکبری، روایت شخصیت دختری 
نوجوان اســت. دختری که تمام تالشش را به کار می بندد تا در زندگی اول باشد. 
در شانزدهمین بهار عمرش حادثه ای رخ می دهد و او را در رسیدن به خواسته اش 
کمک می کند. انفجاری که در سال 1387 در حسینیه سیدالشهدای شیراز رخ داد، 

نقطه اوج زندگی او را رقم زد.
سرانجام در سن 16سالگی در فروردین  ماه سال 1387 پس از آنکه از زیارت بارگاه 
امام رئوف به شهرش بازگشت، آرزویش برآورده شد و بر اثر انفجار بمب در حسینیه 
کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز توسط عوامل تروریستی وابسته به غرب، پس 
از تحمل 18 روز درد و رنج ناشی از جراحت به جمع شهیدان سرفراز و سربلند که 

ره 100 ساله را یک شبه پیمودند، پیوست. 

مجموعه  »شعر ما« به دست نوجوانان می رسد
کانون پرورش  فکری کودکان و نوجوانان: مجموعه  10 جلدی »شعر ما« با هدف 
آشــنایی نوجوانان با شاعران پیشکسوت به  زودی از سوی انتشارات کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان وارد بازار کتاب می شود. فاطمه ساالروند به عنوان دبیر 
این مجموعه گفت:ایده  مجموعه »شعر ما« در پاییز سال 1398 شکل گرفت و قرار 
شد منتخبی از شعرهای شاعران بزرگسال و پیشکسوت برای نوجوانان منتشر شود. 
از همان ابتدا قرار بر چاپ 10 گزیده مستقل از 10 شاعر بود. برای انتخاب شاعران 
با در نظر گرفتن گوناگونی سلیقه و عالقه های مخاطبان، عالوه بر تنوع قالب ها، تنوع 
طیف ها، نگاه ها و ســبک های مختلف شعری را در نظر داشتیم و به همین منظور 
نام های متنوعی در این مجموعه به چشــم می خــورد که در این میان می توان به 
شمس لنگرودی تا محمدحسین مهدوی )م. موید( و محمدعلی بهمنی و… اشاره 
کرد. وی در توضیح شیوه  گردآوری این آثار گفت: مهم ترین اصل در انتخاب شعرها، 
توجه به سن و سال و حس و حال مخاطب نوجوان بود. پس با در نظر داشتن نیازها، 

گرایش ها و درک و فهم متفاوت نوجوان امروز به این انتخاب ها رسیدیم.

فرهاد حسن زاده:
بچه ها دوست دارند رمان  عاشقانه بخوانند

ایسنا: فرهــاد حســن زاده، در پی 
اتفاقی کــه بــرای »رومینا، دختر 
1۴ساله تالشــی« رخ داده است و 
کشــته شــدن او به دست پدرش، 
درباره پرداختن به مسائل نوجوانان 
و نقــش ادبیات بــر جلوگیری از 
خشــونت های خانگی، اظهار کرد: 

ادبیات کودک را کودکان نمی نویسند و بزرگ ترها می نویسند، بنابراین گسستی 
در این میان وجود دارد و ممکن است بزرگ ترها از دغدغه بچه ها بی خبر باشند. 
خود من زمانی که در جمع  بچه ها می روم از آن ها می پرسم اگر شما نویسنده 
بودید، دوست داشتید درباره چه چیزی بنویسید؟ بچه ها همان طور که درباره 
ژانر ترس، معمایی و فانتزی حرف می زنند از عشق هم حرف می زنند و دوست 
دارند رمان های عاشقانه بخوانند. این یعنی اینکه آن ها کمبودش را احساس 
کرده اند. این موضوع خود بانگ هوشیاری است. بچه های این نسل نیاز دارند 
داستان هایی از خود واقعی شان بخوانند که عشق هم یکی از این مسائل است. 
تجربه نشان داده ما از هر چه تابو ساخته ایم و حذف کردیم، راه خودش را پیدا 
کرده اســت. باید نگاه ها را عوض کرد، باید به جای سد، پل ساخت. باید هنر 
عشــق ورزیدن را به کودکانمان بیاموزیم تا خشونت، کینه و قهر جایش را به 
مهر، صلح و مدارا بدهد. فکر می کنم خواندن این داستان ها به بچه ها شناخت 
می دهد، روحشــان را تراش می دهــد و آن ها را آماده می کند تا با جنبه های 
پنهان آدم ها آشــنا شوند. بچه ها هر چه بیشــتر از این داستان ها بخوانند در 
مواجهه عملی با بحران های زندگی واکنش های بهتری از خود بروز خواهند داد.

وی افزود: کتاب های نوجوانان را فقط نوجوانان نباید بخوانند بلکه بزرگ ترها 
هم باید آن ها را بخوانند تا بتوانند درک بهتری از دنیای نوجوانان پیدا کنند. 
من در این ســال ها در کارهایی که داشته ام کمرنگ و پررنگ به این مسئله 
پرداخته ام. مثالً رمان »هستی« که عشق در آن یک رگه  پنهان بود. در کتاب 
»این وبالگ واگذار می شــود« عشق پررنگ تر بود؛ این کتاب داستانی در دل 
جنگ ایران و عراق است و در شهر آبادان اتفاق می افتد. ماجرای پسر نوجوانی 
است به نام »زال« که به دختر همسایه دل باخته است، اما خانواده دختر به 
 خاطر جنگ مجبور به مهاجرت می شوند و کلید خانه شان را به پسر می سپارند. 
آن ها تصور می کنند جنگ زود تمام می شود و برمی گردند. بدین ترتیب زال 30 

سال منتظر می ماند که آن ها برگردند و کلیدشان را برگرداند.

محمود علمی درگذشت
ادب و هنر: محمود علمی، بنیان گذار انتشارات بدرقه جاویدان درگذشت.

اتحادیه ناشــران و کتاب فروشان تهران با اعالم این خبر نوشت: »بدینوسیله 
درگذشت مرحوم مغفور شادروان محمود علمی، بنیان گذار انتشارات جاویدان 
را به اطالع همکاران گرامی می رسانیم. ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم 

علمی و کلیه بازماندگان، برای آن مرحوم علو درجات الهی را خواستاریم«. 
محمود علمی متولد 130۴ بود. حدود ســال 1321 به دانشگاه رفت و به کار 
نشــر وارد شد و آن را ادامه داد. نخســتین کتابی که او منتشر کرد، کلیات 
سعدی تصحیح محمدعلی فروغی بود. محمود علمی با نام مستعار و تخلص 
»م.درویش« شعر هم می ســرود و دیوان شاعران کالسیک را نیز تصحیح و 
حاشیه نویسی و منتشر می کرد. او عضو خانواده علمی بود؛ خاندانی که بیش 
از 100 سال است در کار چاپ هستند و انتشارات زیادی را مدیریت کرده اند.
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