
عمران روشنی مقدم
پس از انتشار تصویر و خبردردناک خودکشی 
یکی از کارمندان شرکت نفت -عمران روشنی 
مقدم - کاربران فضای مجازی با پست هایی 
که چند نمونــه اش را در ادامه می خوانید به 
این خبر واکنش نشان دادند: آقایونی که توی 
وزارت نفت حقوق نجومی می گیرن و دست 
نماینده های از رده خارج شــده رو هم توی 
مجموعه های زیر دستشون بند می کنن آیا گوشی برای شنیدن صدای این کارگرها 
دارن؟... هرچه اکبر طبری ها رو بیشتر حلق آویز کنین، کمتر عمران روشنی مقدم ها 

حلق آویز میشه... ننگ بر مسئولی که شب راحت سرشو زمین بذاره...«.

رفتار کم سابقه
دانمارکی ها سابقه خوبی در حمایت از ایران 
ندارنــد. ماجرای چند ســال پیش توهین 
یکی از سیاســتمداران این کشور به پیامبر 
اســام)ص( را هم که البد یادتان هســت. 
اما روز گذشــته مدیر مسئول روزنامه جوان 
توییتی را منتشــر کرد که نشــان از رفتار 
متفاوت و بی ســابقه دانمارک دارد. عبداهلل 
گنجی در توییتر نوشت: »باالخره دانمارک پذیرفت عربستان از تروریسم در ایران 

حمایت می کند و سفیر سعودی را به همین دلیل احضار کرد که بی سابقه است.
وزارت خارجه دانمارک: این احضار به دلیل نقش ســرکرده های گروه تروریستی 
االهوازیه   در تحریک به انجام عملیات تروریستی در ایران و حمایت مالی ریاض 

صورت گرفت«.

جیغشان درآمد
اگر برایتان سؤال اســت که آمریکا چرا در 
سیاســت های تحریمی اش، خودروســازی 
ایران را هــم هدف گرفته و اصرار به تحریم 
آن دارد، توییت ســیدمحمد حسینی، وزیر 
اسبق ارشــاد و عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران را بخوانید که با انتشار عکسی از بازدید 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه از ایران خودرو، 
نوشته است: »بازدید سردار حاجی زاده از ایران خودرو برای کمک به ارتقای صنعت 
خودروسازی، جیغ رادیو فردا و دوستان داخلی آمریکا را درآورده، چون نگرانند این 
صنعت با استفاده از توان و تجارب ساخت موشک و... به رشدی برسد که هم نیاز 

و رضایت مردم را تأمین کند و هم منبع درآمد ارزی مهمی برای کشور شود«.

نیم خودرو 
دیروز اخبــار تلویزیون پارکینــگ برخی از 
خودروسازان را نشان داد که پر از خودروهایی 
بود که مثاً یک صندلی، چراغ، رادیوپخش، 
آینه بغل و... نداشته و ناقص به حساب می آیند 
و به همین دلیل عرضه نمی شــوند. این در 
حالی است که نتایج قرعه کشی فروش فوری 
خودرو هم اعام شده و به زودی ممکن است 
اولین خودروهای قرعه کشی شده تحویل برندگان شوند. شاید به همین مناسبت 
یکــی از مجریان جوان تلویزیون، ویدئوی جالبی از یــک خودرو نصفه نیمه را در 

اینستاگرامش منتشر کرده و نوشته: ماشین اولین برنده قرعه کشی! 
البته ویدئو را که ببینید متوجه می شوید این »نیم خودرو« توانایی هایش از برخی 

خودروهای کامل وطنی بیشتر است. 

 محمد تربت زاده ماجــرای قتل »جــورج فلوید« و 
اعتراض های سراســری آمریکا را تقریبــاً همه مان از بر 
شده ایم. مرد سیاه پوستی که در روز ۲۵ مه، برای خرید از 
فروشگاهی در شهر مینیاپولیس، ۲0 دالر به صاحب مغازه 
پرداخــت می کند اما پس از آنکه صاحب مغازه به جعلی 
بودن دالرها شک می کند، با پلیس تماس می گیرد. پس 
از تماس کارمند فروشگاه با پلیس، دو مأمور پلیس از راه 
می رسند و یکی از مأموران با بیرون آوردن اسلحه از جورج 
فلوید می خواهد دست هایش را باال ببرد که جورج فلوید 
مانع بســتن دستبند به دست هایش می شود و حاضر به 
نشستن در ماشین پلیس نمی شود. جورج فلوید دلیل سوار 
نشدن به ماشین را ترسیدن از فضا های تنگ و بسته اعام 
کرده بود که در این لحظه درک شووین، افسر پلیس فلوید 
را روی زمین دراز می کند و درحالی که دستبند بر دستان 
مقتول بود نقش بر زمین می شود. در این حالت چند مأمور 
پلیس، جورج فلوید را گرفته بودند؛ درک شــووین زانوی 
چپ خود را بین ســر و گــردن او قرار می دهد که فلوید 
پشت سر هم گفته است نمی تواند نفس بکشد. پای درک 
شووین روی گردن جورج بود، در این حالت جورج فلوید 
تنها توانست هشت دقیقه دوام بیاورد و همان جا درگذشت. 

دنیا علیه تبعیض نژادی#
این قصه کوتاه، تمام چیزی است که این روزها آمریکا را 
وارد یکــی از بزرگ ترین بحران های نارضایتی مردمی در 
تاریخش کرده است. بحرانی که روز گذشته منجر به اشغال 
بخش هایی از سیاتل توسط گروه های مردمی معترض شد.

از حواشی مختلف اعتراض های مردمی آمریکا در این روزها 
زیاد شنیده اید اما ماجرای سرنگونی مجسمه  چهره های 
مختلف که بــه نوعی با جریان های نژادپرســتی ارتباط 

داشته اند، کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. 
جنبشــی که حاال از مرزهای آمریکا هم فراتر رفته و وارد 
مرزهای اروپا شده و مردم در سرتاسر اروپا، مجسمه های 
چهره های شــاخص را پایین می کشــند تا از این طریق 

اعتراضشان به بی عدالتی و تبعیض نژادی را اعام کنند. 

یادبود دوران سیاه#
ایالت ها و شهرهای مختلف آمریکا پر است از مجسمه های 
یادبود تاجــران بــرده داری، ســردمداران جنبش های 
نژادپرســتانه، قهرمان های نژادپرست جنگ های شمال و 

جنوب و بسیاری از نمونه های دیگر. 
مخالفت با نصب مجســمه های یادبود دوره های خاصی 
از تاریخ آمریکا که مملو از نژادپرســتی است، نخستین 
بار از ســوي مدافعان تساوي حقوق مدني از اواسط سال 
۲01۵ آغاز شد. طرفداران این نهضت تاکنون بارها اقدام 
به پایین آوردن و یا تخریب این گونه مجسمه ها کرده اند 
یا با اســپری های رنگ، چهره  این مجسمه ها را مخدوش 

کرده اند. 
حمایت از ادامه نصب این مجسمه ها در آن سال ها و تاش 
مخالفان براي ســرنگون کردن آن ها از طرفي نشان ادامه 
نیرومند گرایش های نژادپرســتانه در آمریکا و از ســوي 
دیگر نمادی از نیرومند تر شــدن نهضت های مخالفت با 

نژادپرستي پیدا و پنهان در این کشور محسوب مي شود.
بر اســاس آمارهاي موجود در مجمــوع یک هزار و ۵03 
مجســمه یادبود ایــن دوره از تاریخ آمریکا در سراســر 
کشور نصب شــده و تاکنون ایالت های مختلفي از جمله 
ایالت کارولیناي شــمالي، کالیفرنیا، فلوریدا و کنتاکي به 

جمع آوري آن ها اقدام کرده اند.

نماد دودستگی#
برای نخستین بار اهالی شهر شارلوتزویل در ایالت ویرجینیا 
بودند که مجسمه یادبود دوران جنگ های شمال-جنوب را 
پایین کشیدند. هرچند این تندیس و مجسمه های مشابه  
آن  بارها توسط معترضان در سال های گذشته تخریب شده 
بودند اما این بار ماجرا تفاوت می  کرد، چرا که این مجسمه ها 

به طور کامل پایین کشیده شدند. 
هرچند مسئوالن محلی در ابتدا این حرکت اعتراضی را 
جدی نگرفتند اما مدتی بعد اعتراض های روز شنبه ایالت 
ویرجینیا که طي آن مجســمه یادبود دوران جنگ های 
داخلي آمریکا پایین کشــیده شد، ســرآغاز تازه ای براي 
نهضت مقابله با گرایش های نژادپرســتانه در این کشور و 

سرنگوني همه این مجسمه ها در سراسر آمریکا شد.
به همین خاطر تري مک اولیف، فرماندار ایالت ویرجینیا 
که به دنبال درگیری های روز شــنبه در ایالت خود اعام 
وضعیت اضطراري کرده بود، با صدور بیانیه ای خواســتار 
جمع آوري همه مجسمه های این ایالت شد و وجود چنین 
مجســمه هایی را سد راه پیشــرفت و اتحاد در کشورش 
خواند. اولیف در این بیانیه از مردم، مسئوالن شهرداري ها 
و مجمع قانون گذاري ایالت خود خواسته است همه این 
مجســمه ها را جمع آوري و به عنوان یادگارهاي تاریخي 
این کشور به موزه ها منتقل کنند. او همچنین اضافه کرده 
واقعه شارلوتزویل نشان مي دهد چگونه این مجسمه ها که 
زماني نشانه بزرگداشت رهبران ایالت های کنفدراسیون به 
حساب مي آمدند، اکنون به سمبلي از نفرت و دودستگي 

تبدیل شده اند.

سقوط جورج واشنگتن#
بر اساس گزارشــی که روزنامه آمریکایی آکسفورد ایگل 
به دنبال شــعله ور شدن آتش خشــم معترضان به قتل 
فجیع »جورج فلوید« منتشــر کرده، پــس از این ماجرا، 
تظاهرات کنندگان آمریکایی به مجسمه های شخصیت های 
نژادپرست و بناهای یادبود سربازان کنفدراسیون آمریکا 
مانند ژنرال رابرت لی، استونول جکسون، جفرسون دیویس 
و ژنــرال جی ای بی حمله کرده و برخی از آن ها را تخریب 
کردند. در شهر بیرمنگام ایالت آالباما نیز تظاهرات کنندگان 
با استفاده از یک حلقه طناب و کامیون اقدام به کشیدن 
مجسمه چارلز لین فناندی از پایگاه دریایی او کردند. بر 
اســاس این گزارش، معترضان همچنین به برخی از آثار 
و مجسمه ها در ایالت می سی سی  پی، کارولینای شمالی 
و تنســی حمله کردند و شعارهایی مربوط به نسل کشی 
را روی بنای کنفدراسیون دانشگاه پردیس می سی سی پی 
نوشــتند. عاوه بر آن، کاربران شــبکه های اجتماعی در 
حســاب توییتری خود فیلم مربوط به سقوط مجسمه 
»جورج واشــنگتن« مؤســس و نخستین رئیس جمهور 

آمریکا را منتشر کردند.

از گرامی داشتن یک نسل کش دست بردارید#
این اما پایان ماجرای حمله به مجسمه ها در آمریکا نبود. 
پس از این اتفاق ها، مجسمه های »کریستف کلمب« واقع 
در »سان فرانسیسکو« و »پراویدنس« در روز گرامیداشت 
این کاوشــگر مورد حمله قرار گرفتنــد.   معترضان، روز 
دوشــنبه دو مجســمه یادبود »کریســتف کلمب« در 
» سانفرانسیسکو« و » پراویدنس« را با پرتاب کردن رنگ 

قرمز و نوشتن جمله های اعتراضی مورد حمله قرار دادند.
آن ها جمله هایی چون » از گرامی داشــتن یک نسل کش 
دست بردارید« و»همه یادبودهای مربوط به نسل کشی را 

نابود کنید و تمامی استعمارگران را بکشید« را که  اشاره ای 
به  نقش » کریستف کلمب«  در استعمار آمریکای شمالی 
و کشــتار سرخپوســتان و ترویج برده داری است، روی 

مجسمه ها نوشتند.
برای بسیاری از بومیان آمریکا اختصاص دادن یک روز برای 
گرامیداشت »کریستف کلمب«  غیرانسانی و اهانت آمیز 
محســوب می شــود. به همین خاطر مــردم مکزیک، 
»ورمونت« و »مین«  در دومین دوشــنبه ماه اکتبر »روز 

بومیان آمریکا«  را به جای » روز کلمب«  جشن می گیرند.

حمله به تندیس »کولستون«#
بر اســاس گزارش خبرگزاری فرانسه، حاال پای جنبش 
تخریب مجسمه ها به اروپا باز شده است. این روزها انگلیس 
هم مانند آمریکا تبدیل به صحنه تظاهرات علیه نژادپرستی 
شــده و این دومین هفته پیاپی است که انگلیسی ها در 
اعتراض به قتل جورج فلوید به دست پلیس مینیاپولیس 
تظاهرات می کنند. معترضان انگلیسی با الهام گرفتن از 
گروه های مخالف آمریکایی، چند روز پیش مجسمه یک 

تاجر معروف برده را پایین کشیدند.
مجســمه ادوارد کولستون توسط معترضان بریتانیایی با 
طناب به پایین کشیده و تخریب شد. کولستون در قرون 
گذشــته یکی از معروف ترین تجار برده بوده که هزاران 
انســان بی گناه را از آفریقا به اروپا و آمریکا برد و آن ها را 
به بردگی کشاند. تظاهرات کنندگان جنبش ضدنژادپرستی 
پس از پایین کشیدن مجسمه کولستون، با اسپری قرمز 
صــورت او را رنگ آمیزی کــرده و آن را به درون رودخانه 
انداختنــد. همزمان بــا این اقدام، وزیر کشــور انگلیس 
حسابی از معترضان انتقاد کرده و از پلیس خواسته تمام 
دست اندرکاران این واقعه را برای محاکمه دستگیر کند. اما 
پس از باال گرفتن دوباره اعتراض ها، صادق خان، شــهردار 
لندن، زیرفشار افکار عمومی دستور داد همه مجسمه ها 
و اسامی خیابان های پایتخت بریتانیا مورد بازنگری قرار 

گیرند.

جنبش ضدنژادپرستی در بلژیک#
پس از این پایین کشیدن تندیس »ادوارد کولستون« در 
بریتانیا، جنبشی علیه سایر تندیس های مرتبط با تبعیض 
نژادی هم در فضای سیاســی اروپا داغ شد. درحال حاضر 
جنبش بزرگی برای جمــع آوری تندیس های »لئوپولد« 
پادشــاه افســانه ای بلژیک در سرتاســر اروپا راه اندازی 
شــده است.  به دلیل تدابیر شــدید امنیتی و همچنین 
برخوردهای شــدید با معترضان در اروپا، این افراد هنوز 
نتوانســته اند مجســمه های لئوپولد را پایین بکشند. از 
طرف دیگر بسیاری از فعاالن سیاسی حامی معترضان و 
همچنین رهبران احزاب مرتبط با کارگر هم مخالفتشان 
را با پایین کشــیدن مجسمه ها به شکل مرسومش اعام 
کرده اند و از معترضان خواســته اند از طریق قانونی برای 
حذف این تندیس ها از کشــور اقدام کنند. معترضان هم 
در واکنش به این خواسته، طوماری اینترنتی تهیه کرده اند. 
تا کنون بیش از 30 هزار نفر در بلژیک با امضای دو طومار 
خواســتار برچیدن مجسمه های لئوپولد دوم، پادشاه این 
کشور در دوران استعمار شدند. دولت البته هنوز پاسخی به 
درخواست معترضان نداده است. حاال باید منتظر بمانیم تا 
ببینیم پس از باال گرفتن موج جدید اعتراض ها در آمریکا 
که با اشغال بخش های از سیاتل همراه بوده، معترض های 
اروپایی همچنان صبر پیشه می کنند یا یک بار دیگر، مانند 

آمریکایی ها به خیابان ها می آیند؟
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ورزشورزش
 شاه حسینی،عضو کمیته بررسی پرونده فساد فوتبال 

در گفت و گو با قدس:

 مدیران فدراسیون 
پنهان کاری می کنند

ابراهیمی: به »االهلی« قطر بر می گردم

 با حضور ویلموتس
اتحاد در تیم ملی کم شد

عکاسان خبری از خطرات و جذابیت های شغلشان در دوران  کرونا می  گویند

تاریخ به عکاسی بحران نیاز دارد

سخت تر از والفجر8
ایــن مطلب همان قدر  قدس زندگی:  
که شــاید بدون رعایت نکات نگارشــی 
و امایی و انشایی نوشــته شده، همان 
قدر هــم البته صمیمانه، رک و راســت 
و بی تعارف از یک مشــکل شهری گایه 
می کنــد و خطابــش هم به مســئوالن 
شهری اســت و هم به برخی شهروندان 

کم توجه به وظایف و حقوق شــهروندی. در صفحه توییتر »ســید امیر- 
جانباز جنگ تحمیلی« می خوانیم: 

»بایــد یه قانونی بود که حداقل ماهی یک روز مســئولین شــهرداری و 
شهرسازی با ویلچر برن تو خیابونا تا شاید بفهمن این شهری که ساختن 
چه جهنمیه واســه ویلچرنشینان. امروز رفتم یه خورده میوه بخرم، بَِواهلل 
از عملیات والفجر هشت ســخت تر بود! تُرا به روح تختی، جلوی پل های 

ورودی به پیاده رو ماشین پارک نکنید.
 در کانشــهر تهران ۶0درصــد ادارات و ســازمان های دولتی و نیمی از 
 بانک ها و دســتگاه های خودپرداز امکانات حداقلی برای ویلچرنشــینان 

ندارند.
مراکز خریدهای روزمره که بماند. ولی تازگی ها پارک ماشین در پیاده روها 

و جلو پل های ورود به پیاده رو هم مزید بر علت شده...
تا کســی یک روز روِی ویلچر در شهر نچرخد نمی فهمد یک معلول براِی 
حضور در شــهر چه مشــکاتی دارد. به دریا رفته می داند مصیبت هاِی 

طوفان را...«.

بدآموزی دارد
 فؤاد آگاه: مــا االن نگرانیم مبادا پخش 
برخــی صحنه هــای دادگاه » طبــری« 
بدآموزی داشته باشد! منظورمان البته آن 
قسمت هایی نیست که مجرم یا متهم به 
فســاد اقتصادی، چشم در چشم قاضی و 
دوربین های خبرنگاران مدعی می شود ۲0 
ســال خدمت صادقانه در پرونده اش دارد. 

حتی منظورمان آن قسمت هایی نیست که طبری می گوید دوستانی دارد بهتر 
از برگ درخت و این دوستان حاضرند با یک اشاره، همه ویاهای لواسان بلکه 
خود لواسان و بلکه تر، ایران را به پایش بریزند و سند شش دانگ به نامش بزنند. 
منظورمان دقیقاً قســمت آخر حرف های طبری است که می گوید: »اگر شما 

چنین دوستانی ندارید، مشکل خودتان است و به من ربطی ندارد«! 
یعنی نگرانیم همین جمله، خدای ناکرده، زبانمان الل، برخی مسئوالن را در 
برخی سازمان ها و دستگاه ها تحریک کند بروند دنبال چنین دوستان دست و 
دلبازی بگردند که حاضر باشند به خال هندویی، سمرقند و بخارا و لواسانات 

را سند بزنند.
بنابراین به برخی مسئوالن توصیه می کنیم به جای اینکه بگردند و دوستانی از 
جنس دوستان طبری برای خودشان پیدا کنند، دنبال »طبری« هایی بگردند 
که ممکن است در ســازمان یا دستگاه زیر نظرشان به کار مشغولند و هنوز 
دستشــان رو نشده اســت... همکارانم از اتاق فرمان اشاره می کنند که »چرا 
الکی تشــویش و نگرانی ایجاد می کنی؟ چرا مردم و برخی مسئوالن را به هم 
بدبین می کنی؟ شاید یکی دوست داشته باشد لواساناتش را که نه، شمیرانات و 
غیره جاتش را سند بزند به نام دوست و رفیقش...«. غلط نکنم همکارانم زودتر 

از بقیه به فکر دوست یابی افتاده اند!

یزدانی، مدافع استقالل در گفت و گو با قدس:

 مدعی قهرمانی هستیم

حکایت امروز

روزمره نگاری

فوری و فوتی

نگاهی به جنبش تخریب مجسمه شخصیت های نژادپرست در آمریکا و اروپانگاهی به جنبش تخریب مجسمه شخصیت های نژادپرست در آمریکا و اروپا

سقوط سمبل های نفرتسقوط سمبل های نفرت

کاش می شد برای »مریدا« چای ریخت
رقیه توسلی: کاش می شد بعضی شخصیت ها را از وسط کارتون ها بیرون 

کشید و باهاشان گپ زد و چای خورد.
مشغول تماشای انیمیشن »فصل شکار« هستم. کارتونی که ویرم گرفته امروز 
پایش بنشــینم. از آن روزهاست که دلم هوای دنیای بهتری کرده. جایی که 
بشــود فارغ از زمان و مکان، تویش غرق شــد... لذت برد... از ته دل خندید... 

بچگی کرد... »آبان« شد... »گل ترمه« شد... کرونا را فراموش کرد.
اول صبحی انگار قفســه کارتون ها صدایم زدند. آن وقت من ماندم و »پاندای 
کونگ فــوکار« و »دلیــر« و »راتاتویی« و »فصل شــکار« و »فردیناند« که 
دلبریشــان از بقیه بیشــتر بود. البته که گلچین کردن بین »پو«، »مریدا«، 
»رمی« و »بوگ« برایم آسان نبود بس که خاطر همه شان را می خواهم و هر 
کدام حال و هوای قشــنگ و داستان جذاب خودشان را دارند. اما کو چاره ای 

غیر از انتخاب؟
سر پنج راه گزینش که قرار گرفتم چشم هایم را بستم تا بین سفر به جنگل، 
کوه و دشت، قلبم فرمان آخر را بدهد. که آنی دوروبرم پُر شد از صدا. بله، انگار 
تا به خودم بجنبم کودک درونم دست به کار شد و حاال هم هیجان زده و کیفور 
دارد جمــات »بوگ« و »الیوت« را تقلید می کند. کودکی که کارتون فصل 
شکار را گذاشته توی دستگاه و وسط کوسن های رنگی محو مکالمات باحال 
خرس و گوزن است. کودکی که خوشحالی دارد از نگاهش می ریزد. کودکی 
که قصه دوست دارد، دور شــدن از مرارت دنیای آدم بزرگ ها را، شوخی را، 

شیطنت را.
کودک درونم مبهوت سکانس هاســت و به ســه فصل دیگر این کارتون 
دلش را خوش کرده اما نویســنده درونم پرتوقع تر از این حرف هاســت 
و زیر گوشــم هی ُغرولند می کند: کاش با بعضی شخصیت های کارتونی 
می شــد قرار گفت وگو گذاشت. مثًا رفت برای »مریدا« چای ریخت و به 
او گفت چه خوب اســت شاهزاده وار رفتار نمی کنی و به تیروکمان عاقه 
داری و این قدر ماهرانه اسب ســواری بلدی. یا سرآشپز »رمی« را ببری 
توی آشپزخانه ات و از او تقاضا کنی که با رزماری و مرزنجوش و برگ بو 
برایت جادو کند. بخواهی پیش غذایی، دســری، کسوله یا استیکی یادت 
 بدهد. یا با »فردینادیِد« مهربان از رینگ مبارزه و قدم زدن توی چمنزار 

حرف زد.
کودِک درون روی کاناپه غرق صفحه نمایشگر است و دارد کیف می کند 
از سروکله زدن های بوگ و الیوت اما نویسنده درون، دست تکان می دهد 
برای قفســه کارتون هایی که روزش را ســاختند و از خودش می پرسد: 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی چرا معــادل »پویانمایــی« را برای 

»انیمیشن« برگزید؟
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سیناحسینی: عبدالرحمن شاه حسینی، رئیس پیشین کمیته 
انضباطی فدراســیون فوتبال، یکی از حقوقدانان شناخته شده 
ورزش ایران اســت که همیشه بدون تعارف درباره مشکالت و 
موانع قانونی در این حوزه سخن گفته است، وی در واکنش به 
اتفاقات روزهای اخیر به ویژه ماجرای حضور مهدی تاج در برنامه 
تلویزیونی »فوتبال برتر« و موضوع اصالح اساس نامه فدراسیون 
فوتبال حرف های مهمی داشــت، به همین دلیل به سراغ وی 
رفتیم تا درباره این مسائل با وی به گفت و گو بپردازیم، حاصل 

این گفت و گو را با هم در ادامه مرور خواهیم کرد.

یکی از موضوعات پر حرف و حدیث این روزها، موضوع س
اصالح اساس نامه فدراسیون بود که با حساسیت فیفا نیز 
مواجه شد، در حالی که در ماجرای بررسی پرونده فساد 
که از سوی مجلس دنبال می شد، مشخصاً به این موضوع 

اشاره شد، در این رابطه توضیح می دهید؟
سال 86 که فیفا به دلیل دخالت دولت در امور فوتبال،فعالیت های 
فدراســیون را به حالت تعلیق در آورد،اعضای کمیته انتقالی با 
رعایــت احترام به قوانین نهادهای داخلی و بین المللی اقدام به 
نگارش اساس نامه کردند که اتفاق خوبی بود، اما فاجعه زمانی 
رخ داد کــه برخی افراد بدون رعایت اصول و قواعد بین المللی 
اقدام به اصالح اساس نامه کردند که بدون در نظر گرفتن مفاد 
قانونی مورد تأیید فیفا و بدون اخذ تأییدیه از فیفا و هیئت دولت 
جمهوری اسالمی هر کاری دلشان می خواست را انجام دادند که 
حاصلش شد این فاجعه تلخ که حاال فوتبال ایران به آن مبتال 
شده است، مشــخصاً در پرونده بررسی فساد در فوتبال که از 
سوی مجلس تهیه و در صحن علنی قرائت شد این نکته عنوان 
شد که غیر قانونی ترین اقدام در مدیریت فوتبال با این کار رقم 

خورد و سرنوشت فوتبال ایران به مخاطره انداخته شد.

در زمان فعالیت کمیته تحقیق و بررســی فساد در س
فوتبال آیا این نکته را به مدیران فوتبال متذکر نشدید که 
رفتار آن ها در اصالح اساس نامه خالف قانون بوده است؟ 
بالغ بر 10 بار این نکته را به مسئوالن گوشزد کردیم اما گوش 
شنوایی وجود نداشت. ما در آن مقطع رئیس فدراسیون، دبیرکل 
و رئیس سازمان لیگ را به مجلس فرا خواندیم و اعالم کردیم 
این اتفاق غیر قانونی فوتبال ایران را با چالشــی بزرگ روبه رو 
خواهد کرد اما برای آن ها مهم نبود و کار خودشان را انجام دادند.

با وجود ایرادهای وارده چرا دستگاه قضایی وارد عمل س
نشد، در حالی که تخلف مدیریت فدراسیون کامالً آشکار 

بود؟
در آن مقطع به ما برچسب رفتار سیاسی زدند و با پیش کشیدن 
نهادهای بین المللی و تهدید به تعلیق تالش کردند برای خود 
زمان بخرند اما همه دیدیم که فیفا دو هفته پیش هشدار داد اگر 
اساس نامه اصالح نشود قطعاً کمیته عادی سازی تشکیل خواهد 
شد، در حالی که ما قبل تر اعالم کردیم مدیران فوتبال به دنبال 
ایجاد دیکتاتوری، انحصار در فوتبال ایران بودند، حاال هم یقین 
بدانید که به همین پیش نویس ارسالی هم ده ها ایراد وارد است 
اما آن ها جرئت این را ندارند که این اســاس نامه پیشنهادی و 

پیش نویس را رسانه ای کنند.

اما با این حــال این امیدواری وجود دارد که با اعمال س
فشار فیفا قدری از این تالش برای رسیدن به قدرت و 

ایجاد انحصار در فوتبال کاهش پیدا کند.
این آقایان عادت دارند پشــت درهای بسته بنشینند و کار 
کنند و گرنه خیلی راحــت و عادی متن پیش نویس را در 
اختیار کارشناســان، افراد خبره و رســانه ها قرار می دادند 
که همه متوجه شــوند چه مطالبی به عنوان اساس نامه به 
فیفا ارســال  شده است. مگر این آقایان چه نکاتی را در آن 

پیش نویس نوشته اند که حاال ترس از افشای آن دارند؟

در پرونده قرارداد ویلموتس، در ماجرای پیش نویس س
اساس نامه، در ماجرای قرارداد کی روش، درباره قرارداد 
اسکوچیچ و بسیاری از مسائل همه چیز مخفیانه پیش 

می رود و هیچ شفافیت و صداقتی در کار نیست؟
لبــاس مدیریــت برای مدیــران کنونــی گشــاد و بی قواره 
اســت، تا کنون از خود ســؤال کــرده اید این افــراد چرا این 
همــه پنهــان کاری دارنــد؟ چــرا این قدر تــالش می کنند 
 کســی ســر از کار آن ها در نیــاورد، چــون می دانند خوب 

عمل نکردند. 
قراردادهای ترکمنچای می بندند! در همین مدت نگاه کنید چه 
افتضاحات و فاجعه هایی رقم خورده است! ماجرای ویلموتس، 
ماجرای اســکوچیچ، ماجرای کی روش و ماجرای اســاس نامه 

همگی مصداق بارز بی کفایتی اســت! مــردم از طرح و الیحه 
دولت و مجلس خبردار می شــوند، رسانه ها درباره آن ها حرف 
می زنند، موافقان و مخالفان نظرات پیشنهادی خود را می دهند 
امــا در فوتبال ایران همه چیز به شــکلی مخوف و ناباورانه ای 
محرمانه انجام می شود. این فوتبال متعلق به مردم است، آقای 
مدیر فدراسیون آقای دبیرکل آقای رئیس سازمان لیگ تو چکاره 
هستی که حقیقت را از مردم پنهان می کنی؟ مگر قانون گذاری 

محرمانگی دارد که تو همه چیز را از مردم پنهان می کنی؟ مگر 
این مسائل از برجام حساس تر است؟

با این حال بسیاری از منتقدان بر این باورند که فشار س
نهادهای بین المللی و نهادهای نظارتی داخلی ممکن است 
این وضعیت را به جایی برســاند که دیگر کسی جرئت 

چنین رفتارهایی را نداشته باشد.
وقتی یک مدیر بی عرضه باشــد جرئت نمی کند کســی به 
ســراغش برود، پنهان کاری می کنــد و همه چیز را از مردم 
پنهان می کند، ســر ماجــرای ورود دولت بــه فوتبال تا به 
حال به این مســئله دقت کرده ایــد وقتی نیاز به پول دارند 
می گویند دولت باید از ما حمایت کند، وقتی دولت می گوید 
باید حسابرســی شود و بازجویی شود می گویند ما استقالل 
داریم و به سراغ فیفا می روند. به نظرم دولت و وزارت ورزش 
باید تکلیف را یکسره کنند. اگر این آقایان معتقدند استقالل 
می خواهنــد اجازه دهند آن ها کار خود را بکنند تا فردا این 
افراد و مدیران بی عرضه دیگــر در بوق و کرنا نکنند که در 
کار ما دخالت شد. رسماً اعالم می کنم مشکل بزرگ فوتبال 
ایران حضور مدیران بدون شناســنامه و بدون هویت است 
که اشــتباهی وارد فوتبال شده اند و امروز وضعیت را به این 
روز انداخته اند، اگر واقعاً اســاس نامه درستی نوشته شود و 
مجمع اصولــی روی کار بیاید قطعــاً از این وضعیت نجات 

پیدا خواهیم کرد.

البته رئیس پیشین فدراسیون معتقد است که عملکرد س
خوبی داشته اســت، و در ماجرای عقد قرارداد مارک 

ویلموتس یک شاهکار مدیریتی رقم خورده است.
صحبت های رئیس فدراسیون فوتبال در یک برنامه تلویزیونی 
ریالی ارزش قانونی ندارد، مهم این است که ببینید آیا اتفاق 
قانونــی و ایده آل رقم خورده اســت یا خیر؟ درباره مصاحبه 
آقای تــاج که خیلی از آن ها تالش کردند آن را مناظره لقب 
دهند باید بگویم که این فقط یک مصاحبه بود که آقای تاج 
در آن متکلــم وحده بود، فقط حــرف خودش را زد، اگر یک 
حقوقدان یا فرد آشنا به مسائل حقوقی آنجا بود و از تاج سؤال 
می پرســید وی را به چالش می کشید آن وقت می توانستیم 
بگوییم که او در مناظره شــرکت کرده در غیر این صورت که 

این می شــود یک مصاحبه که همه چیز بر اساس میل آقای 
رئیس پیش رفته است. صدا و سیما باید به افرادی که در این 
ارتباط حرف دارند این فرصت را بدهد تا عدالت رسانه انجام 
شود، در غیر این صورت صدا و سیما هم در حق فوتبال ظلم 

کرده است.

به نظر می آید با حضور مهدی تاج در برنامه تلویزیونی س
فوتبال برتر کامالً مخالف هســتید و به عنوان یکی از 
منتقدان در این ارتباط ســؤال های زیادی را از رئیس 

فدراسیون دارید؟
من مشــکل شــخصی با آقای تاج و بقیه افراد ندارم اما مسئله 
من این اســت که در خصوص قرارداد مارک ویلموتس حرف ها 
و ابهام های زیادی وجود دارد، این فرد در مظان اتهام است و افکار 
عمومی، کارشناسان و خبرگان ورزشی معتقدند ایشان زیر قرارداد 
ترکمنچای را امضا کرده و باید به واسطه این کار در مراجع قضایی 
و نظارتی پاسخگو باشد. شما به این مسائل خوب دقت کنید ارقام 
اعالمی از ســوی ایشان که درباره قرارداد ویلموتس عنوان شده 
کف ارقام بوده در حالی که حقیقت ماجرا به شکل دیگری است. 
آقای تاج باید به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال درباره حیف و 

میل بیت المال پاسخگو باشد. 
تمام حرف های ایشان از ابتدای ورود ویلموتس تا به امروز را کنار 
هم قرار دهید متوجه می شــوید که ایشان چقدر تناقض گویی 
کرده و از نظر حقوقی این تناقض گویی ها خالف اســت. ایشان 
در ایــن قرارداد رعایت منافع ملی و رعایت حقوق بیت المال را 
انجام نداده است. اگر از جیب شخصی خود قرار است این مبلغ را 
هزینه کند هیچ ایرادی ندارد در غیر این صورت کار کامالً خالف 
قانون است. حرف های او در این برنامه تلویزیونی از نظر قانونی 
دارای اعتبار نیســت، وقتی می توان حرف های او را دارای اعتبار 
دانســت که وی در دادگاه صالحه به سؤال های مدعی العموم و 

قاضی پاسخ دهد.

از منظر حقوقی در برهــه کنونی آیا مدعی العموم و س
قوه قضائیه می توانند در این پرونده ورود کنند؟

100 درصد، این قرارداد در جامعه ایجاد تنش کرده است، شائبه 
سوء استفاده به وجود آورده اســت، فدراسیون به دلیل هزاران 
مسئله که مهم ترینش این است که افراد فعلی همگی منتخب 
همین آقا هستند و رابطه رئیس و خادمی بین آن ها حاکم است 
صالحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. از این رو من معتقدم 
که دادستان تهران به عنوان مدعی العموم باید به این پرونده ورود 
پیدا کند. اصالً مالک نیست که این آقا در تلویزیون چه می گوید و 
چه مدلی از خود دفاع می کند، باید در خصوص این پرونده دادگاه 
تعیین کند که آیا تاج متخلف است یا اینکه وی گناهی ندارد؟ 
اگر در طول این ســال ها چند مدیر فوتبال از سوی قوه قضائیه 
محاکمه می شدند شاید امروز چنین فاجعه هایی رقم نمی خورد. 

برخــی نمایندگان هم اقدام به طرح ســؤال از وزیر س
کرده اند، آیا به اعتقاد شما این مسئله می تواند به پیشرفت 
پرونده شفافیت درباره چگونگی استخدام این مربی کمک 

کند؟
شــک نکنید اگر این اتفاق زودتر از این ها رقم می خورد شــاید 
چنین فاجعه هایی رقــم نمی خورد، من اخبار را دنبال می کنم، 
با توجه به پرونده بررســی پرونده فســاد و اظهارات شجاعانه 
برخــی نمایندگان در ارتباط با مقوله فســاد در فوتبال به ویژه 
صحبت های آقایان احسان قاضی زاده هاشمی و نصراهلل پژمان فر 
در این ارتباط من کامالً امیدوارم که ماجرا پیگیری شــود، این 
نمایندگان نشان دادند از آن جنس افرادی نیستند که فقط به 
فکر صندلی هستند، بر این اساس به اعتقاد من آیت اهلل رئیسی 
 به عنوان رئیس قوه قضائیه باید دســتور تشکیل این پرونده را 

صادر کنند.

شاه حسینی، عضو کمیته بررسی پرونده فساد فوتبال در گفت و گو با قدس:

مدیرانفدراسیونپنهانکاریمیکنند

لیپی: گتوسو به سرمربی سطح باالیی تبدیل می شود
ورزش: سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایتالیا، از سرمربی کنونی ناپولی تمجید 
کرد و آینده روشنی را برای او متصور شد. مارچلو لیپی می گوید: »جنارو گتوسو هم 
در حال تبدیل شدن به سرمربی سطح باالیی است. او در حال پیشرفت است و این 
را در ناپولی نشان داده است. جنارو در دوره دشواری هدایت ناپولی را برعهده گرفت 
که با وجود مصدومان و شرایط سختی که بود به نظر می رسید پایان دوره درخشان 
این تیم رسیده اما گتوسو این تیم را با ذکاوت، آرامش و ثبات و حتی سختگیری به 

مسیر خود بازگرداند. حاال می توانیم ناپولی را تیم گتوسو ببینیم«.

دله آلی از بازی با منچستریونایتد محروم شد
ورزش: دله آلی، هافبک انگلیسی تیم فوتبال منچستریونایتد که در ماه فوریه ویدئویی 
از خــود در فضای مجازی منتشــر کرده بود که در آن بحران به وجود آمده ناشــی از 
شــیوع ویروس کرونا را به تمسخر گرفته بود با یک جلسه محرومیت از سوی اتحادیه 
فوتبال انگلیس مواجه شــد. به این ترتیب این هافبک انگلیسی که بابت این حرکتش 
هم عذرخواهی کرده بود از حضور در دیدار روز جمعه هفته آینده مقابل منچستریونایتد 
محروم شد. اتحادیه فوتبال انگلیس همچنین آلی 24 ساله را به پرداخت 50 هزار پوند 
جریمه نقدی و حضور در کالس های آموزشی مرتبط با بیماری کووید 19 محکوم کرد.

محرومیت سمدو به خاطر شرکت در میهمانی
ورزش: در پی نقض قرنطینه و عدم رعایت فاصله اجتماعی، نلسون سمدو به دلیل نقض قوانین 
دولت اسپانیا و اتحادیه اللیگا از حضور در تمرین دیروز بارسا منع شد. رسانه های  اسپانیا  از 
حضور  مدافع پرتغالی بارسلونا در یک جشن تولد با حضور تعداد زیادی از دوستان او در یک 
رستوران خبر دادند. تعداد افراد حاضر در این جشن از تعداد مجاز فراتر رفته بود و به همین 
دلیل او پروتکل های دولت اسپانیا و نیز اتحادیه اللیگا را نقض کرد. در نخستین مرحله سمدو از 
سایر هم تیمی هایش جدا شده و  قرار است از او تست کرونا گرفته شود و تا آن زمان حق شرکت 

در تمرینات گروهی را ندارد و احتماالً بازی روز شنبه برابر مایورکا را نیز از دست خواهد داد.

مالدینی به خاطر سنگ کلیه جراحی شد
ورزش: پائولو مالدینی، اســطوره و مدیر ورزشی فعلی تیم فوتبال میالن به دلیل ابتال 
به سنگ کلیه در بیمارستان بستری شد و به همین دلیل در تمرینات روسونری غایب 
بود. مالدینی که تا چند روز دیگر  52 ساله خواهد شد، به تازگی در ماه مارس به همراه 
پسرش دنیل به ویروس کرونا مبتال شدند، موضوعی که سبب نگرانی هواداران روسونری 
شد.  انتظار می رفت مالدینی در تمرینات روز چهارشنبه میالنی ها حضور داشته باشد اما 
عمل جراحی کوچکی را به منظور بهبود انجام داده است، با این حال بازی میالن مقابل 

یوونتوس را از نزدیک تماشا خواهد کرد و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.

حمیدرضا عرب: بازگشــت سیاوش یزدانی به فرم 
ایده آل خیال فرهاد مجیدی را در خط دفاع تیمش 
آســوده خواهد کرد. یزدانی بــه دلیل مصدومیت  
بازی های کمی را در ترکیب تیمش از دســت نداد 
اما حاال بازگشتش می تواند برای سرمربی استقالل 
خبرخوشایندی باشد. یزدانی اکنون در بهترین شرایط 

بدنی قرار دارد.

زمان قابل توجهی از ترکیب استقالل دور س
بودی اما خبرها حکایت از پایان مصدومیتت 
دارد. آیا ســرمربی اســتقالل می تواند روی 

بازگشت قطعی تو حساب کند؟
مشــکل خاصی ندارم و آسیب دیدگی ام بهبود پیدا 
کرده است. سه هفته است مشغول تمرین هستم. در 
حال حاضر مشکلی پیش نیامده و سرحال هستم. اگر 
خدا بخواهد در شروع دوباره لیگ با استقالل خواهم 
بود. خوشــبختانه شــرایط خوبی داریم و با قدرت 
مشغول تمرین هستیم. امیدوار هستم خطری ما را 
تهدید نکند و بتوانیم این بحران را پشت سر بگذاریم.

بابت شــیوع ویروس کرونــا و حضور در س
بازی های لیگ برتر نگران نیستی؟

بــه خاطر وضعیتی که کرونا به وجــود آورده، بازی 
کردن ریسک اســت ولی به عنوان یک فوتبالیست، 
دوســت دارم فوتبال بازی کنم چون اگر این اتفاق 
نیفتد، زندگی ما مختل و دچار مشکل می شود. من از 

ته قلبم دوست دارم لیگ شروع شود. 

نگران نیستید که در اردوها یا سفرها کرونا س
بگیرید؟

ما آموزش هایی دراین باره دیدیم و حواسمان هست 
امــا هرکاری بکنیم خطراتی ما را تهدید می کند. به 
هرحــال باید خودمان را با این شــرایط وفق دهیم. 
بسیاری از مردم هم برای شروع لیگ لحظه شماری 

می کنند.

اســتقالل را همچنان مدعــی قهرمانی س
می دانی؟

چرا که نه؟ ما شانس باالیی داریم. در فوتبال چیزی 
قابل پیش بینی نیســت. 10 مسابقه تا پایان فصل 
داریم و تالش خود را برای رســیدن به صدر جدول 
انجام می دهیم. اســتقالل اگر امتیازات را جمع کند 
دور از ذهن نیست که دیگر تیم ها هم امتیاز از دست 
بدهند. در فوتبال بارها اتفاق افتاده که تیمی روز آخر 
قهرمانی اش را از دست داده است. امیدواریم همین 

اتفاق به نفع ما تکرار شود.

این روزها درباره بدهی به بازیکنان و مربیان س
خارجی هم اخبار نگران کننده ای به گوش 

می رسد. 
 صحبت در خصوص موضوع مالی در 

حیطه اختیاراتم نیســت و تیم ما 
مربی و کاپیتــان دارد. خبری از 

این موضوع ندارم ولی ما تا 
به امروز 50 درصد 

فتــی  یا در

داشتیم. از نظر مالی شرایط خوبی نیست و امیدوارم 
مسئوالن باشگاه به این مسائل رسیدگی کنند.

از سیاه جامگان شروع س اما  تبریزی هستی 
کردی.

پدر و مادرِ پدر من تبریزی هستند. خانواده من برای 
کار به مشــهد رفتند و من در مشهد به دنیا آمدم و 
پیشرفت من در مشهد بود و به پیام و سیاه جامگان 

رفتم که منقرض شدند.

ظاهراً قرار بوده اول پرسپولیسی شوی؟س
پرســپولیس تیــم بزرگی اســت و مدیرعامل 
ســیاه جامگان اصرار داشــت من بیشتر دیده 
شــوم و او می گفت من در پرسپولیس می توانم 
موفق باشــم اما خب من ترسیدم. شرایط من 
در پرســپولیس خوب بود امــا من جوان بودم. 
بازیکنــان جوان البته در تیم دایی بازی کردند 
و من بــه پیکان رفتم و از روندی که داشــتم 

راضی هستم.

توهم قرار بود لژیونر شوی؟س
بله. البته مقصد من پرتغال نبود و قرار بود به کشور 
دیگــری بروم که در نهایت این اتفــاق رخ نداد. هر 

فوتبالیستی دوست دارد به اروپا برود.

به تیم ملی فکر می کنی؟س
بله. من در ســپاهان سال های خوبی داشتم و توقع 
داشتم به تیم ملی دعوت شوم اما به من کم لطفی 
شد. در پیکان سه سال فوق العاده داشتم و شرایط 
خوبی را سپری کردم. هنوز هم دیر نیست و خیلی 
امیدوارم به تیم ملی دعوت شوم. شاید در استقالل 
بیشتر دیده شــوم. برای هر بازیکنی حضور در تیم 

ملی افتخار است.

در حال حاضر در مورد حضور تو در تیم ملی س
صحبتی نشده است؟

نه صحبتی نشده ولی در این چند سال همیشه از من 
پاسپورت گرفته شده است ولی زمان اعالم فهرست 

اسمی از من نبود.

ورزش: علــت کــوچ هندبالیســت های ایرانی به 
باشگاه های کشــورهای دیگر، مشکالت موجود در 
هندبال ایران در چند سال گذشته بوده است. تغییر 
در رأس فدراسیون، پویا نبودن لیگ برتر، پایین بودن 
میزان قراردادها، راه نیافتن تیم های ملی هندبال به 
نیمه نهایی مسابقات آسیایی، راه نیافتن به مسابقات 
جهانی، همه و همه ســبب شده تا هندبال ایران در 
این سال ها از نقطه اوج خود فاصله بگیرد. اصلی ترین 
دلیل بازیکنان برای لژیونر شــدن پایین بودن رقم 
قراردادهای لیگ برتر است که سبب شده آن ها راهی 

کشورهای اروپایی شوند.

مقایسهمبالغقراردادی#
رقم قرارداد هندبالیســت ها در لیگ داخلی در قبال 
سایر رشته های توپی آن قدر کوچک است که حتی 
بازیکنان تمایلی به بیان آن ندارند. ســقف قرارداد 
آن ها در فصل گذشته برای تیم قهرمان 150 میلیون 
تومان بود. البته این مبلغ برای بهترین بازیکنان در 
تیم قهرمــان و نایب قهرمان بود و رقم قرارداد برای 
ســایر بازیکنان و ســایر تیم ها یک سوم این مبلغ 
هم نمی شــد. این در حالی است که بازیکنان ایران 
در رشــته هایی همچون والیبال و بسکتبال چندین 
برابر این رقم را دریافت می کنند. با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور نه باشگاه های هندبال توان پرداخت 
بیش از این مبلغ را دارند و نه هندبالیست ها می توانند 
با این شــرایط در لیگ ایران ادامه دهند و راهی جز 

لژیونر شدن برای آن ها نمی ماند.

لژیونرهایمیلیاردر#
در حالی که گفته می شود قرارداد برخی از لژیونرها 
هــزار یا 2 هزار دالر اســت و حضــور در برخی از 
لیگ های خارجی منفعتی بــرای بازیکنان نخواهد 
داشت اما بیشتر لژیونرهای ایرانی حدود یک میلیارد 
و در برخی از موارد بیش از یک میلیارد درآمد دارند.

محســن باباصفری، اهلل کرم استکی، شاهو نصرتی، 
ســعید حیدری راد و علیرضا موسوی که در لیگ 
رومانی و ســجاد اســتکی، پویا نوروزی نژاد و سعید 
برخــورداری نیز که در لیگ های فرانســه، آلمان و 
اسپانیا مشغول هستند بیش از یک میلیارد درآمد 
دارنــد. با وجود شــرایط موجــود در هندبال حتی 
قراردادهایــی با رقم های کمتر نیــز می تواند برای 

بازیکنان هندبال وسوسه کننده باشد.

قوانینعجیب#
فدراســیون هندبال قوانینی را برای لژیونر شدن در 
  ITC نظر گرفتــه و در صورت رعایت ایــن قوانین
بازیکنــان را صادر خواهد کرد. یکــی از مهم ترین 
موارد در این شیوه نامه محدودیت در انتخاب تیم ها 

و کشورهاســت. بر این اساس بازیکنان مجازند تنها 
پیشنهاد از کشورهای آلمان و فرانسه )به صورت آزاد 
در همه تیم ها(، اسپانیا، پرتغال، مقدونیه، لهستان، 
کرواسی، دانمارک، مجارستان، رومانی )چهار تیم اول 
لیگ برتر(، نروژ، سوئد، سوئیس، اسلونی و چک )دو 

تیم اول لیگ برتر( را بپذیرند.
همچنین موارد دیگــر این شــیوه نامه صدور فرم 
ITC توسط فدراسیون هندبال و به صورت محدود 
و یکســاله، در اختیار گذاشتن بازیکنان ایرانی الزاماً 
 ، IHF days از دو هفته قبل از شــروع مسابقات در
بازی های آسیایی، قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک 
است. همچنین حداقل دســتمزد قرارداد بازیکنان 
ملی پوش در رده های مختلف به مبلغ 130 میلیون 
تومان لحاظ شده است. تصویب این شیوه نامه برای 
در اختیار بودن لژیونرها در مســابقات مهم و اصلی 
اهمیت زیادی دارد. اما به نظر می رســد با توجه به 
شرایط موجود در هندبال برخی از این قوانین چون 
تعیین تعداد محدودی تیم و کشور سخت گیرانه به 
نظر می رسد. به خصوص در مواقعی که هندبال ایران 

هیچ رویدادی را پیش رو نخواهد داشت.

راهحلموجود#
به نظر می رسد فدراسیون هندبال اکنون باید در کنار 
این شیوه نامه فکری هم به حال پویا شدن لیگ برتر، 
جذب اسپانسرهای مالی قوی، حذف تیم های ضعیف 
با قراردادهای مالی اندک، فراهم کردن امکان پخش 
تلویزیونی از شــبکه ورزش کند تا حقی از بازیکنان 

که مجبور هستند در ایران بازی کنند ضایع نشود.

چراغسبزلژیونرها#
ســعید برخورداری لژیونر هندبال ایــران در مورد 
لژیونر شدن بازیکنان و سطح تیم های اروپایی آن ها 
گفت: در مورد بازیکنانی که در لیگ اسپانیا، فرانسه، 
بوندس لیگا آلمان و چمپیونزلیگ اروپا بازی می کنند 
باید بگویم سطحش مشخص است و نیاز ندارد کسی 
در موردش نظر دهد. اسپانیا قهرمان دنیا و اروپاست 
و سطح ورزشــش نه تنها در هندبال بلکه در همه 
رشته ها در دنیا مشخص اســت. باید دید مشخصاً 
منظورشــان چیســت. به هر حال آن هایی که در 
کشورهای صاحب هندبال بازی می کنند، سطحشان 
مشــخص اســت و حرفی نیســت. از طرفی وقتی 
بازیکنان می بینند شرایط به لحاظ مالی و همچنین 
به لحاظ گرفتن حق قرارداد فراهم نیســت تمایل 
دارند در هر سطحی بیرون از ایران بازی کنند. این 
موضوع منطقی هم هست. اگر شرایط در ایران فراهم 
باشد بازیکن ترجیح می دهد در کشور خودش بازی 
کند اما من می دانم برخی از تیم ها مبالغ قراردادی 

بازیکنان را حتی پرداخت نمی کنند.

یزدانی، مدافع استقالل در گفت و گو با قدس:

 مدعی قهرمانی هستیم
 علت لژیونر شدن هندبالیست ها چیست؟

میانگین قرارداد:  ۱۰۰ میلیون!

ورزش: امید ابراهیمی در خصوص دالیل 
انتخاب یوپن بلژیک و اینکه فوتبالش در 
این تیم را چطور ارزیابی کرد اظهارکرد: 
با توجه به قراردادی که با االهلی داشتم 
و شرایطی که برایم به وجود آمد تصمیم 
گرفتم با توجه به پیشنهاد یوپن راهی این 

تیم شوم.
وی افــزود: خودم عالقه داشــتم تجربه 
خوبی در اروپا داشته باشم، لیگ بلژیک 
لیگی محکــم و خوب بــود ضمن آنکه 
سرمربی تیم هم از ما راضی بود چون 18 
بازی که انجام دادم شرایط خوبی داشتم. 
البته شرایط به خاطر کرونا به شکلی پیش 

رفت که لیگ تعطیل شد.

ادامهدراالهلی#
وی در خصوص تیــم فصل آینده اش 
با باشگاه االهلی  گفت: من یک ســال 
قطر قــرارداد دارم و چنــد روز پیش 
هم از این باشگاه با من تماس گرفتند 
که چــه تاریخــی در تمرینات حضور 
پیدا کنم. قرار اســت چنــد روز دیگر 

در تهــران بمانم و پس از آن به دوحه 
خواهم رفت تا به این تیم اضافه شوم.

وابستگیبهکیروش#
ابراهیمــی در خصوص اینکه این تیمی 
که االن در اختیار داریم با تیم دو سال 
پیش چقدر فاصلــه دارد تصریح کرد: 
تیم ملــی همان تیم ملی بــود که در 
جام جهانی حضور داشت اما وابستگی 
که بازیکنان به کی روش داشتند سبب 
شــده بود روحیه مضاعفی به بازیکنان 

منتقل شود.
هافبک تیم ملی تأکید کرد: فکر نمی کنم 
کسی باشــد که منکر توانایی های فنی 
کی روش باشد و بازیکنان از ته قلبشان 
کی روش را دوســت داشتند. او به همه 
بازیکنان احترام می گذاشت و فرقی بین 
بازیکنان قائل نمی شــد. از همه بیشتر 
این مســئله مهم بود که او خیلی تالش 
می کرد و ایــن روحیه را بــه ما تزریق 
می کــرد که هیچ فرقی بین تیم ملی ما 

و اسپانیا نیست.

عدمکاراییویلموتس#
ابراهیمی در خصوص اینکه آیا ویلموتس 
انتخاب مناسبی برای جانشینی کی روش 
بود خاطرنشــان کرد: من شــناختی از 
ویلموتس نداشتم و حتی در بلژیک هم 
صحبتی در خصوص او نشــد ولی تجربه 
هشت ساله کی روش خیلی متفاوت تر از 
ویلموتس بود. بیشــتر از همه وابستگی 
بازیکنان به کی روش بیشتر بود. ویلموتس 
هم نتوانست در مدت زمان کوتاه به تیم 
ملی کمک کند. زمانی که ویلموتس آمد 
اتحاد بین بازیکنان ما آن قدر وجود نداشت 
که نتایج الزم را بگیریم و همین مسئله 
سبب شد نتوانیم نتایج خوبی بگیریم و 

شرایطمان سخت شده است.
هافبک تیم ملی تأکید کرد: االن اسکوچیچ 
انتخاب شده و من هم با او کار نکردم ولی 
دوستانی که با او کار کرده اند می گویند 
برای موفقیت تالش می کند. او در بلژیک 
هم حضور پیدا کــرد و من امیدوارم تیم 
ملی ما به همان تیمی تبدیل شــود که 

مردم انتظار دارند.

امیرمحمد سلطان پور: در حالی که دیروز با برگزاری رقابت های 
جام حذفی ایتالیا، فوتبال در این کشور به صورت رسمی دوباره 
آغاز شد، هفته آینده نیز شاهد بازگشت سری آ خواهیم بود. پس 
بهتر است نگاهی بیندازیم به شرایط تیم های برتر این مسابقات که 

در آستانه شروع مجدد در چه حال و هوایی هستند.

1-یوونتوس؛جاافتادن»ساریبال«#
بانوی پیر برای این با مکس آلگری پر افتخار همکاری خود را پایان 
داد و ســکان هدایت تیم را به مائوریسیو ساری سپرد، که بتواند 
بــه روند پیروزی های خود ادامه داده و البته این کار را با زیبایی 
بیشــتری به انجام برساند. اوضاع برای بیانکونری آنچنان در این 
فصل در ابتدا خوب پیش نرفت، اما قبل از تعطیلی مسابقات به 
نظر می رسید شرایط برای آن ها در حال بهتر شدن است و فلسفه 
»ساری بال« به بازیکنان این تیم نفوذ کرده است. به عنوان مثال 
در آخرین بازی مقابل اینترمیالن آن ها اوج فوتبال خود را نشان 
دادند. البته هنوز عالمت سؤال هایی درباره جایگاه درست پائولو 
دیباال در خط حمله این تیم باقی مانده اما خبر خوش برای آن ها 
این است که آرون رمزی و ماتیاس دلیخت به شرایط خوب خود 
برگشته اند و البته مصدومیت سخت جورجیو کیه لینی نیز به پایان 
رسیده و آماده بازگشت به میادین است. مسلماً منتظر صحبت در 
مورد کریستیانو رونالدو نیز هستید. بسیاری از هدف گذاری های 
یوونتوس درباره این فوق ســتاره پرتغالی بنا نهاده شده و با ثبت 
رکورد یازده بازی پشــت سر هم گلزنی، گفته می شود از لحاظ 
فیزیکی در زمان برگشت به تمرین ها حتی از شرایط قبل از کرونا 
نیز در شــرایط بهتری قرار دارد. آن ها به دنبال دفاع چند باره از 
عنوان قهرمانی در سری آ خواهند بود اما اصلی ترین هدف مسلماً 

شکستن طلسم قهرمان نشدن در لیگ قهرمان اروپاست.

2-التزیو؛آخرینامیدقهرمانی#
تالش بسیار زیاد التزیو برای پایان نپذیرفتن مسابقات سری آ با 
وجود کشته های باالی کرونا در ایتالیا عجیب بود، اما می توان این 
تیم را درک کرد. رئیس این باشگاه یعنی کلودیو لوتیتو به خوبی 
از این حقیقت آگاه است که مسلماً سال های زیادی باید بگذرد 
تا تیمش دوباره در این شرایط خوب قرار گرفته و مدعی کسب 
عنوان قهرمانی باشــد. آن ها فقط یک امتیاز از یووه کمتر دارند 

و 12 بــازی دیگر باقی مانده تا اجازه ندهند بانوی پیر به نهمین 
قهرمانی پیاپی خود دست پیدا کند. مسلماً یووه با داشتن ترکیب 
بهتر شانس بیشتری برای قهرمانی دارد اما التزیو نیز پس از اینکه 
دوبار در دیدار رفت سری آ و در جام حذفی آن ها را شکست داده 
به هیچ عنوان کم امید نیست. آن ها از شهریور ماه گذشته هیچ 
شکستی را متحمل نشده اند و چیرو ایموبیله در اوج فوتبال خود 

قرار دارد و می تواند همچنان به گلزنی اش ادامه دهد.

3-اینترمیالنبهدنبالبهبودشرایط#
بازگشــت اینترمیالن به رقابت های سری آ کاماًل تحت تأثیر 
شــایعات بسیار زیاد درباره آینده مهاجم این تیم یعنی لوتارو 
مارتینز قرار گرفته اســت. بارســا او را می خواهد اما لوتارو به 
کونته قــول داده که تمام تمرکزش را بــرای موفقیت اینتر 
گذاشــته اســت. آن ها قبل از تعلیق مسابقات دو شکست بد 
پیاپــی مقابل دو مدعــی قهرمانی یعنی یوونتــوس و التزیو 
داشــتند که سبب شد به رتبه سوم ســقوط کرده و 9 امتیاز 
از صدر عقب بیفتند. البته آبی و مشــکی پوشــان یک بازی 
عقب افتاده در دســتان خود دارند و با بازگشت هافبک بسیار 
خوب خود یعنی استفانو سنســی امیدوارند شرایط را بهبود 
ببخشــند. البته نگرانی هایی درباره ترافیک سنگین بازی های 

آن ها برای هوادارانشان وجود دارد.

4-آتاالنتابرخواستهازکرونا#
هیچ منطقه ای در ایتالیا به اندازه منطقه برگامو که باشگاه آتاالنتا 
در آنجا قــرار دارد از ویروس کرونا ضربــه نخورد. حتی یکی از 
اصلی ترین عوامل شــیوع کرونا در این منطقه به خاطر برگزاری 
بازی آتاالنتا مقابل والنسیا در لیگ قهرمانان بود. این تیم اکنون 
اصلی ترین دلخوشی مردم این منطقه محسوب می شود و عالوه 
بر حضور غافلگیرکننده در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا در این فصل سری آ نیز بسیار خوب کار می کنند و امیدوارند 
که بتوانند این را ادامه دهند. این تیم بدون شــک جذاب ترین 
بازی های ســری آ در این فصل را ارائه داده و سه امتیاز از رم که 
در رتبه پنجم قرار دارد بیشتر کسب کرده است. شکل بازی آن ها 
همیشه غیر قابل پیش بینی بوده و باید منتظر هر اتفاقی در ادامه 

مسابقات توسط آن ها باشیم.

مدافع مطرح پرســپولیس پس از مصدومیت شدید رباط 
صلیبی زانویش که منجر به پایان رســیدن فصل برای او 
شــد در کانال تلگرامی خود ناحیه دقیق مصدومیتش را 
نشان داد! محمد انصاری در کانال تلگرامی خود که حدود 
5هزار عضو دارد، عکســی از تقابل دو تیم پرسپولیس و 
الســد قطر در گذشته را منتشــر کرده که ژاوی با پایش 
بــه نقطه ای از زانوی او اشــاره می کند؛ جایی که محمد 
انصاری می گوید دقیقا ناحیه ای است که به تازگی مصدوم 

شده است.

باشگاه آژاکس، از پیراهن های دوم جدیدش برای فصل آینده 
اردیویزه رونمایی کرد. این پیراهن ساخت شرکت آدیداس 
طرح جالب و شــجاعانه ای دارد که با استفاده از ستارگان 
آژاکس به هواداران معرفی شده است. نکته جالب توجه در 
مورد عکســبرداری بازیکنان با این پیراهن، حضور دنی فن 
دبیک هافبک جوان این تیم اســت که صحبت های زیادی 
پیرامون خروجش از باشــگاه وجود دارد و احتماالً در این 
تابستان آمستردام را به مقصد رئال یا منچستریونایتد ترک 

خواهد کرد.

محمد انصاری

آژاکس

ابراهیمی: به »االهلی« قطر بر می گردم

با حضور ویلموتس اتحاد در تیم ملی کم شد

ضد  حمله

امضای ۱.۵ میلیاردی انصاری فرد برای بیرانوند
ورزش: پس از اینکه باشــگاه آنتورپ بلژیک پیشنهادی برای جذب 
علیرضا بیرانوند و باشگاه پرسپولیس ارائه کرد و حاضر شد مبلغ ۷00 
هزار دالر رضایت نامه او را بپردازد. دروازه بان ملی پوش از باشگاه خواست 
که در قبال پول رضایت نامه تخفیفی قائل شود تا او هم بتواند دستمزد 

بهتری از باشگاه بلژیکی دریافت کند.
در آن مقطع زمانی مذاکرات بیرانوند و محمدحسن انصاری فرد به عنوان 
مدیرعامل وقت باشــگاه ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت انصاری فرد 
موافقــت کرد به جای دادن تخفیــف روی ۷00 هزار دالر متممی به 
قرارداد علیرضا بیرانوند اضافه کند. طبق آن یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان به پایه قرارداد دروازه بان ســرخ ها اضافه شود. حاال که قرار است 
بیرانوند باشگاه پرسپولیس را ترک کند موضوع مطالبات او مورد بررسی 
باشگاه قرار گرفته است. از این رو مهدی رسول پناه به عنوان سرپرست 
باشــگاه صراحتاً به بیرانوند اعالم کرده که متمم امضا شــده از سوی 

انصاری فرد )مدیرعامل قبلی باشگاه( را قبول ندارد. 

 نکونام و شجاعی 
در بین 6 آسیایی برتر تاریخ اللیگا

ورزش: سایت رسمی کنفدراسیون آسیا در نظرسنجی جدید خود، 6 
بازیکن آســیایی برتر تاریخ اللیگا از نگاه خود را نام برد که در این بین 
نام جواد نکونام و مسعود شجاعی، کاپیتان های سابق و فعلی تیم ملی 
فوتبال ایران دیده می شــود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در کنار این دو 
بازیکن، از وو لی چینی، تاکاشی اینوی ژاپنی، پائولینو آلکانتارا فیلیپینی 
و جان آلویسی استرالیا به عنوان برترین بازیکنان آسیایی تاریخ اللیگا 

نام برده است.

»شهرخودرو« در به در زمین!
ایسنا: این باشگاه مشهدی هنوز موفق نشده از بازیکنان و سایر اعضای 
تیمش تست دوم کرونا و یا همان تست PCR را بگیرد و شرایط تمرینی 
این تیم و ادامه تمرینات آن ها در هاله ای از ابهام است. در فاصله تنها 
دو هفته به آغاز مجدد لیگ نوزدهم، شهرخودرویی ها به دنبال انتقال 
زمین تمرینشان به تهران هستند و مالک این باشگاه هنوز از موضعش 

نسبت به انصراف از لیگ برتر پایین نیامده است.

عزت اللهی چطور گزینه استقالل شد؟
میزان: باشــگاه یوپن بلژیک با دو هافبک ایرانی یعنی امید ابراهیمی 
و ســعید عزت اللهی خداحافظی کرد و این موضوع مطرح شــده که 
عزت اللهی قرار است به لیگ ایران بیاید. این در شرایطی است که او در 
تالش است تا باز هم در اروپا بماند و در همان لیگ بلژیک با تیمی دیگر 
کار کند. از طرفی شایعه شده که مقصد بعدی سعید، حضور در باشگاه 
استقالل اســت، اما تا امروز نه فرهاد مجیدی بابت جذب این بازیکن 
درخواستی به کادر مدیریتی باشگاه ارائه کرده و نه خود عزت اللهی به 

استقالل چراغ  سبز نشان داده است.

دادرس: در کمیته استیناف کودتا کرده اند
ورزش: مهــدی دادرس در ارتباط با اظهارات علیرضا صالحی رئیس 
کمیته استیناف که گفته بود اعضای کمیته استیناف او را طرد کردند 
اظهار کرد: متأســفانه یک ماه و نیم است که جلسات کمیته را به من 
اطالع نمی دهند و این از بی معرفتی آقایان اســت. من هم بر مســائل 
حقوقی احاطه دارم و هم بر موضوعات فوتبالی. به نظرم آقایان به اینکه 
بقیه به من احترام می گذارند حسادت می کنند. متأسفانه رفتاری که با 
من شده ناجوانمردانه است. در کمیته استیناف کودتا کرده اند! کمیته 
می خواهد همان کاری را با من بکند که سال گذشته با عباس موسوی 

کردند و او مجبور به استعفا شد.

قرارداد نیلسون با پرسپولیس 6 برابر شد!
ورزش: در حالــی که پرســپولیس با پرداخــت 600 میلیون تومان 
می توانست در پایان لیگ چهاردهم با نیلسون کوریا جونیور تسویه کند 
اما حاال برای پرداخت نیمی از آن باید یک میلیارد و800 میلیون تومان 
بپردازد. پرسپولیسی ها البته امیدوارند که این رقم را از درآمدهای خود 
در فیفا بپردازند و ادعا کرده اند که فدراسیون جهانی فوتبال با درخواست 

آن ها موافقت کرده  است.

از دید فاکس اسپورت
کی روش، نامزد کسب عنوان بهترین مربی آسیا

ورزش: شــبکه »فاکس اسپورت« آســیا امروز در یک نظرسنجی از 
کاربرانش درباره انتخاب بهترین مربی قاره کهن سؤال کرد. این رسانه 
نام 9 مربی تیم های ملی مختلف را برای کسب این عنوان معرفی کرد.

کارلوس کی روش، سرمربی سابق تیم ملی ایران در میان نامزدها قرار 
گرفت. کی روش در نظرســنجی با آلربرتو زاکرونی، آلفرد ریدل، گاس 
هدینگ، پارک هانگ سئو، آوراموویچ، سناموآنگ، فلیکس سانچس و 

راجاگوئاپال رقابت می کند.
کی روش پس از هشت سال مربیگری در تیم ملی ایران در سال 2018 
 راهی کلمبیا شد و هدایت تیم ملی این کشور را تا سال 2022 برعهده 
گرفت. تیم ملی کشــورمان به همراه این سرمربی پرتغالی به دو دوره 

جام های جهانی 2014 و 2018 صعود کرد.

محسن کریمی سه هفته دور از تمرین گروهی
ورزش: محســن کریمی بازیکنی اســت که پس از دوری طوالنی از 
تمرینات به دلیل پارگی رباط صلیبی مدتی است به تمرینات استقالل 

برگشته است تا خود را آماده شروع فصل جدید کند.
با این حال طبق اعالم پزشکان استقالل محسن کریمی نیاز به حداقل 
سه هفته تمرین برای تطابق عصبی و عضالنی خود دارد  و پس از آن در 

صورت موفقیت در تست ها می تواند کار با توپ را آغاز کند.

بشار:
هیچ پیشنهادی از پرسپولیس دریافت نکرده ام   

ورزش: پس از کلی حرف و حدیث ســرانجام بشار رسن به تهران آمد 
تا تمریناتش را با پرسپولیس از سر بگیرد. در این مدت شایعات زیادی 
درباره جدایی او از پرســپولیس در پایان فصل منتشر شد. توضیحات 
او را در این باره بخوانید: نمی توانــم به هواداران دروغ بگویم؛ االن هم 
از قطــر پیشــنهاد دارم که به لحاظ مالی خیلی به نفعم اســت، ولی 
واقعیت این است که هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم و فعالً تمام تمرکزم 
روی پرسپولیس و بازی های باقی مانده در لیگ و آسیاست. اصالً هیچ 
پیشــنهادی درکار نیست و باشگاه هنوز در مورد تمدید قرارداد با من 

صحبتی نکرده است. 

منهای فوتبال

هفته سی و یکم بوندس لیگا
دوسلدورف-دورتموند

 شنبه 24 خرداد -  ۱8:00 از شبکه ورزش

جام حذفی ایتالیا
ناپولی-اینتر

شنبه 24 خرداد -  23:30 از شبکه ورزش

هفته بیست و هشتم اللیگا اسپانیا
اسپانیول-آالوس

شنبه 24 خرداد -  ۱6:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

حضور دو تیم مشهدی در لیگ کشتی قطعی شد
ورزش: سال گذشته تیم تا ثبت جهانی توس به عنوان نماینده این 
اســتان در لیگ برتر کشتی آزاد حاضر بود و با جذب حسن یزدانی 
سروصدای زیادی هم به پا کرد و در نهایت با مقام چهارمی لیگ به 
کار خود پایان داد. حاال پس از نشســتی که رئیس سازمان لیگ با 
استاندار و مسئوالن ورزشی خراسان رضوی داشت قرار است در سال 

99 دو تیم در لیگ کشتی آزاد و فرنگی حاضر شوند.
در حالی که مســئوالن سازمان لیگ کشتی از یک مرداد به عنوان 
تاریخ آغاز رقابت های لیگ برتر کشــتی خبر دادند، در حال حاضر 
حضور نمایندگانی از استان های کرمانشاه، همدان، خراسان رضوی، 
کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان و... در لیگ کشتی قطعی شده 

است.

 بازتاب رفتار پهلوانانه و مؤمنانه 
ورزشکاران ایرانی

ورزش: فدراســیون جهانی کاراته در گزارشــی بــه فعالیت های 
رفتارهای پهلوانانه و انسان دوستانه کاراته کاهای ایرانی در روزهای 

کرونایی پرداخت.
در بخشــی از این گــزارش که اختصاص بــه فعالیت های حمیده 
عباسعلی و بهمن عسگری داشت آمده: این دو ورزشکار نهایت تالش 

خود را انجام دادند تا در لحظات دشوار امید را به اشتراک بگذارند.
در بخش دیگری از گزارش به فعالیت های سجاد گنج زاده نیز اشاره 
شده است: »برخی از ورزشکاران نهایت تالش خود را صرف کمک 
به نیازمندان کردند. سجاد گنج زاده یکی از این ورزشکاران بود که 
در برنامه شب های همدلی با هدف تأمین غذا برای نیازمندان شرکت 
کرد«. الزم به یادآوری اســت که رفتــار پهلوانانه و کمک مؤمنانه 
حمیده عباسعلی و ســجاد گنج زاده به هموطنان آسیب دیده در 
شــیوع ویروس کرونا نیز موجب گردید که دکتر ســلطانی فر وزیر 

ورزش و جوانان از آن ها قدردانی به عمل آورد.

آغاز موتو جی پی 2020 از اسپانیا
اسپورت اکسپرس: موتــو جی پی 2020، 19 جوالی )29 تیر( از 
اسپانیا آغاز خواهد شد اما تقویم دیگر مراحل این رقابت ها بستگی به 
همه گیری جهانی ویروس کرونا دارد. تقویم 13 مرحله موتو جی پی 
در اروپا در ماه های جوالی تا نوامبر )تیر تا آبان( منتشــر شد. چهار 
مرحله از موتو جی پی 2020 نیز می توانند خارج از اروپا در کشورهای 
آمریکا، آرژانتین، تایلند و مالزی برگزار شــوند. در این صورت فصل 
جدید این رقابت ها 13 دســامبر )23 آذر( پایان خواهد یافت. قرار 

است تصمیم نهایی در این مورد تا 31 جوالی اتخاذ شود.
تاریخ دقیق مراحل مختلف موتو جی پی 2020 با توجه به شــرایط 
شیوع ویروس کرونا و مجوزهای دولت های محلی مشخص خواهند 
شد. فصل جدید این رقابت ها قرار بود از ماه مارس )اسفند 98( آغاز 

شود که به دلیل همه گیری جهانی ویروس کرونا به تعویق افتاد.

فیاضی: بازار گرمی نکرده ام
ورزش: ملی پوش والیبال ایران گفت: من با تیم شــهرداری ارومیه 
قرارداد دارم پس دلیلی برای بازار گرمی وجود ندارد و از یکم تیر ماه 
هم تمرینات خود را با تیم شــروع می کنم. پوریا فیاضی درباره این 
موضوع که گفته می شود برخی ستاره های والیبال ایران قصد دارند با 
شایعه پراکنی مبنی بر داشتن پیشنهادهای خارجی بازار گرمی کنند 
توضیح داد: متأســفانه ذهن هایی که این گونه فکر می کنند زیادند، 
اما واقعیت این اســت که وقتی من با تیــم ارومیه قرارداد دارم چرا 
باید بخواهم بازار گرمی کنم. واقعاً این حرف ها درســت نیست. اگر 
پیشنهادی برای من آمده، برای بعد از انعقاد قرارداد با تیم شهرداری 

ارومیه بود، پس دلیلی ندارد که بازار گرمی کنم. 

تعطیلی فعالیت های سوارکاران معلول 
ورزش: رئیس کمیته ســوارکاران معلوالن گفت: به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا تمام برنامه ها و فعالیت های سوارکاران معلول از اسفند 
سال گذشته تا به االن تعطیل شده و تا زمانی که فدراسیون جهانی 
مجوز سفر مربی فرانسوی سوارکاران معلول به ایران را ندهد، امکان 
برگزاری هیچ اردویی را نخواهیم داشت. غزاله منتظم در گفت وگو 
با ایســنا اظهار کرد: قرار بود مربی فرانســوی ســوارکاران معلول 
اردیبهشت ماه برای آموزش و تربیت سوارکاران از طرف فدراسیون 
جهانی به ایران بیاید که به دلیل شیوع ویروس کرونا و حفظ سالمتی 
ورزشکاران این سفر لغو شد و مشخص نیست چه زمانی بتوانیم از 
حضور این مربی فرانســوی دوباره در ایران بهره مند شویم تا اردوها 

را آغاز کنیم.

احتمال تعویق دوباره جام حذفی تنیس 
ایسنا: با صدور مجوز برگزاری مسابقات برخی رشته ها از 22 خرداد، 
فدراسیون تنیس در نظر داشت ادامه جام حذفی خود را در تیر ماه 

برگزار کند تا تکلیف قهرمان این دوره از مسابقات مشخص شود.
 فدراســیون 10 تا 13 تیر را برای برگزاری مرحله یک چهارم نهایی 
تا فینال در نظر گرفته بود اما با آغاز موج دوم شــیوع ویروس کرونا  
گفته شده در حال حاضر فدراسیون اطالعیه هایی در مورد برگزاری 

مسابقات منتشر نکند.
حتی قرار است یکشنبه هفته آینده  فدراسیون تنیس  و خلیلیان 
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی جلسه ای داشته باشند تا در 
مورد برگزاری مسابقات تصمیم گرفته شود چراکه قرار بود مسابقات 
در تهران برگزار شود و پایتخت هم فعالً جزو مناطق قرمز از لحاظ 

شیوع ویروس کروناست.

در آستانه بازگشت فوتبال ایتالیا اوضاع تیم های برتر چگونه است؟

بازگشت رونالدو، لوکاکو و دیگر ستاره ها

برش

 دادستان تهران به عنوان مدعی العموم باید 
به این پرونده ورود پیدا کند. اصالً مالک 
نیست که این آقا در تلویزیون چه می گوید 
در  باید  می کند،  دفاع  خود  از  مدلی  چه  و 
خصوص این پرونده دادگاه تعیین کند که آیا 
تاج متخلف است یا اینکه وی گناهی ندارد؟ 
اگر در طول این سال ها چند مدیر فوتبال 
از سوی قوه قضائیه محاکمه می شدند شاید 

امروز چنین فاجعه هایی رقم نمی خورد
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

ادبیات جهان

پیشنهادهایی برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران
با آزاد شدن بســیاری از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی با قید 
رعایت اصول و قواعد بهداشتی، به نظر می رسد می توان به برگزاری 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی ساالنه 

کشور فکر کرد.
این رویداد در صورتی که بحران همه گیری بیماری کرونا اندکی فروکش کند 
و تا پیش از رســیدن به فصول سرد سال قابل برگزاری است و البته که باید 
برای جلوگیری از ازدحام در نمایشــگاه، چنان که در سال های گذشته اتفاق 
می افتاد، فکر کرد. برای این امر به نظر می رســد دو پیشنهاد قابل بررسی و 
ارزیابی و البته شنیده های ما حاکی است این موضوع در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی  نیز در حال بررسی است و وزارت ارشاد نیز تمایل دارد نمایشگاه را در 
فصل تابستان برگزار کند. پیشنهاد نخست می تواند این باشد که نمایشگاه به 
صورت متمرکز زمانی و غیرمتمرکز مکانی برگزار شود. مکان نمایشگاه همیشه 
مسئله ساز بوده و هر سال بحث بر سر انتخاب یک مکان که هم بتوان همه 
بخش های نمایشگاه را در آن برگزار کرد و هم مشکالت ترافیکی شدیدی در 

شهر ایجاد نکند، سوژه اصلی بحث های مسئوالن و اهل قلم بوده است.
شاید امسال بتوان به طور همزمان همه گزینه های مکانی برگزاری نمایشگاه 
را فعال کرد. هم می توان نمایشگاه را در مصالی بزرگ امام خمینی)ره( برگزار 
کرد، هم در نمایشگاه بین المللی تهران و هم در مجموعه نمایشگاهی شهر 
آفتاب. برای مثال ناشران عمومی  در مصلی باشند، ناشران کودک و نوجوان و 
ناشران آموزشی در جایی دیگر. به این ترتیب از تجمیع غرفه ها در یک مکان 
خاص جلوگیری می شود. ناشران عمومی  می توانند از همه بخش های مصالی 
تهران اعم از شبســتان و رواق ها استفاده کنند. این مسئله البته احتماالً بار 
مالی برای ارشاد خواهد داشت و در این خصوص دولت باید نگاهی خاص و 
ویژه به وضعیت فعلی داشته باشد و اعتبارات الزم را برای برگزاری نمایشگاه 
تأمین کند. پیشنهاد دوم این است که همه بخش های نمایشگاه در مصلی 
برگزار شود اما در دوره های یک هفته ای یا 10 روزه مجزا. البته طوالنی شدن 
مدت زمان برگزاری نمایشگاه ممکن است مشکالتی برای مجموعه مصلی 
ایجاد کند که باید در این صورت، به گزینه های جایگزین یا مدیریت زمانی 
نمایشگاه فکر کرد، به خصوص اگر برگزاری دیگرباره نمازجمعه تصویب شود.

به هرحال با توجه به عالقه مندی ناشــران به برگزاری نمایشــگاه کتاب، به 
نظر می رســد می توان به راه های جایگزین برای برگزاری هرچند محدود و 

غیرمتمرکز نمایشگاه فکر کرد. 

 ادب و هنر/ مهدیه قمری  مردم جامعه به دلیل 
بی اطالعــی از جزئیات بیماری کرونا، شــیوع این 
ویروس را باور نکرده بودند و نمی دانستند کرونا تا چه 
اندازه می تواند ویروس خطرناکی برای سالمت جسم 
انسان ها باشــد، اما وقتی عکس های بیمارستان ها، 
بســتری شــدن بیماران و وضعیت ناگوار همراه با 
شــرایط ویژه  پرستاران و پزشــکان در لباس های 
مخصوص در فضای مجازی منتشر شد، با حقیقت 
ماجرا بیشتر آشنا شدند و هر چه می گذشت آگاهی 
آن ها نسبت به این بیماری و مرحله پیشگیری از آن 

بیشتر مورد توجه قرار می گرفت. 
عکس هایی که توسط عکاســان از جزئیات شیوع 
بیماری کرونا گرفته شد، عالوه بر اینکه ایثارگری های 
جامعه پزشکی و پرستاری را در کنار شرایط ایجاد 
شده برای بیماران نشان داد، همه را به این باور رساند 
که عکاسی از کرونا با عکاسی در بحران هایی همچون 

سیل، زلزله و آتش سوزی متفاوت است. 
عکاســان خبری در روزهای کرونایی جان خود را 
کف دست گذاشــتند و برای انجام رسالت خود به 

بیمارستان ها و مراکز درمانی رفتند. 
با توجــه به تعداد عکس های منتشــر شــده در 
خبرگزاری ها، رســانه ها و فضای مجازی زمان آن 
رســیده تا تأثیرگــذاری »کرونا« بر هنر عکاســی 
سنجیده شــود. به همین منظور در صفحه امروز 
به ســراغ چند عکاس خبری رفتیــم تا با آن ها در 
خصوص خطرات و جذابیت های عکاســی کرونا و 
تغییری که این پدیده توانست در هنر عکاسی ایجاد 

کند، صحبت کنیم. گزارش امروز را بخوانید. 

ارتقای سطح کیفی عکاسی در بحران#
یکی از عکاســان خبری، 
بحران هــا  در  عکاســی 
برای  مهمی  رســالت  را 
جامعه عکاسی می داند و 
می گوید: شرایط عکاسی 
بحران های  بــا  کرونا  در 
دیگر از جمله ســیل و زلزله متفاوت بود، زیرا وقتی 
اتفاقی برای عکاس در سیل یا زلزله بیفتد، فقط او 
را درگیر می کند اما اگر عکاس به این بیماری مبتال 
شود ممکن اســت خانواده و اطرافیان او هم با این 

بیماری چالش داشته باشند. 
احمد بلباسی، عکاس خبرگزاری صدا و سیما با بیان 
اینکه ایثارگری پرستاران، پزشکان و افرادی که در 
بخش خدمات بیمارســتان کار می کنند در شیوع 
بیماری کرونا دیده شد، به ایثارگری عکاسان اشاره 
می کنــد و می گوید: در این شــرایط پس از اینکه 
عکس ها منتشر می شــد، مردم عکس ها را تماشا 
می کردند، اما ایثارگری عکاســان که جان خود را 
کف دســت گذاشتند و برای اجرای رسالت خود به 
بیمارستان ها و مراکز درمانی کرونا می رفتند کمتر 

مورد توجه قرار گرفت.
او معتقد است سطح کیفی آثار عکاسان در سال های 

اخیر ارتقای قابل توجهی داشته و سبب شده خروجی 
بهتری در سایت های خبری و فضای مجازی منتشر 
شود، همچنین سطح کیفی کار عکاسی در بحران 
نیز ارتقا پیدا کرده، زیرا عکاسان تجربیات مختلفی 

در سال های اخیر کسب کرده اند.
این عکاس خبری بیان می کند: شــغل ما در کشور 
امنیت ندارد و هر اتفاقی که برای عکاس و وســایل 
او بیفتد خودش باید پاسخگو باشد و از جانب هیچ 

ارگان یا سازمانی تحت حمایت قرار نمی گیرد.
بلباســی یکی از عمده مشکالت عکاسان را سخت 
بودن مراحل دریافت مجوز عنوان می کند و می گوید: 
با توجه به اینکه عکاســان خبری الزم است برای 
پوشش تصویری کرونا یا بحران های دیگر اقدام کنند، 
به جای اینکه مسئوالن به دنبال عکاسان باشند تا 
این لحظات را ثبت کنند، متأسفانه عکاسان باید به 
دنبال مسئوالن مرتبط باشند تا بتوانند مجوز بگیرند. 
او یکی دیگر از مشکالت عکاسی را ورود عکاسان آزاد 
به حیطه عکاســان خبری عنوان می کند و توضیح 
می دهد: نمی گویم عکاسان آزاد از سوژه های خبری 
عکاسی نکنند، اما بهتر است از مکان ها و سوژه هایی 
عکس برداری کنند که برای عکاسان خبری مشکلی 

ایجاد نشود.

 تاریخ به عکس هایی درباره کرونا #
نیاز دارد

یکی دیگر از عکاســان خبری یکــی از مهم ترین 
تفاوت های بحران ناشی از شیوع کرونا نسبت به سایر 
بحران ها را در ایجاد ضعف در شرایط روحی عکاس 
با توجه به تماشای شرایط سخت و نامناسبی که این 

بیماری برای بیماران، پزشکان، پرستاران و خدمات 
بیمارستان ایجاد کرده، عنوان می کند.

عکاس  حسامی نژاد  امیر 
خبرگــزاری  خبــری 
»تسنیم« در گفت وگو با 
است  معتقد  ما  خبرنگار 
تاریــخ بــه عکس هایی 
درباره کرونــا نیاز دارد. او 
که سابقه 20 سال عکاسی دارد و در همه بحران ها 
برای ثبت لحظه های مختلف حضور داشته، می گوید: 
با همه خطراتی که کرونا دارد اما نمی توان نسبت به 
آن بی تفاوت بود و باید تأثیرگذاری آن را در جامعه 
ثبت کــرد.  او ادامه می دهد: بــرای پرورش من به 
عنوان عکاس خبری سرمایه گذاری شده و به من به 
عنوان یک عکاس اجازه داده می شود در مکان های 
ممنوعه عکاســی کنم و رسالت خود را انجام دهم، 
بنابراین موظفم از سوژ ه های کرونا هم عکاسی کنم. 

حســامی نژاد در ادامه به تأثیــر این هنر در آگاهی 
دادن به مردم اشــاره و تصریح می کنــد: مردم در 
ابتدا با شــنیدن اخباری از شیوع کرونا این موضوع 
را جدی نگرفتند، اما پس از تماشــای عکس ها، در 
رفتار اجتماعی و بهداشتی خود در جامعه تجدید نظر 
کردند؛ این موضوع نشان می دهد زبان و هنر تصویر 
می تواند بسیاری از نکات و موضوعات الزم را به مردم 

منتقل کند و در نحوه نگرش آن ها تأثیرگذار باشد.
این عکاس خبری معتقد است اکنون که شیوع بیماری 
کرونا به سمت مهار رفته و شاید زمان پایانی خود را 
می گذراند، الزم اســت مســئوالنی همچون وزارت 
بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز مربوطه 

جشنواره ای برگزار کنند تا عالوه بر ارزش گذاری برای 
عکاسان و حضور آن ها در شرایط سخت کرونا، آثار 
مختلف در این خصــوص را نیز جمع آوری کنند تا 
آرشیوی از این عکس ها ایجاد شود. حسامی نژاد بیان 
می کند: متأسفانه با پیگیری هایی که انجام دادم، علوم 
پزشکی قم در خصوص برگزاری چنین جشنواره ای 
اقدامی انجام نداد، در حالی که این موضوع بسیار مهم 

و الزم االجراست.

تغییر سوژه های کرونا#
»کرونا یک مشــکل بیولوژیک اســت؛ یعنی در 
دسته بندی بحران جزو بالیای طبیعی به حساب 
می آید. قواعد عکاســی از این بیمــاری همانند 
عکاســی بحران اســت ولی محافظت های خاص 
خود را دارد. البته تجربه عکاســی از کرونا نسبت 
به بحران هایی متفاوت تر اســت؛ زیرا معموالً در 
مواردی مانند سیل یا زلزله می توانید مشکل را به 
صــورت فیزیکی ببینید و می دانید در زمان زلزله 
نباید زیر سقف باشید و یا در زمان سیل در بلندی 

قرار بگیرید«.
مرتضــی نیکوبذلـ  عکاس خبــری آژانس عکس 
سیپاپرسـ  که در ایام قرنطینه و اوج کرونا فعالیت 
باالیی داشــته و اکنون نیز همچنان درباره کرونا و 
موضوعات مرتبط با آن به عکاسی می پردازد، ادامه 
می دهــد: در مورد ویروس کرونا موضوع تا حدودی 
متفاوت اســت و شــما با چیزی طرف هستید که 
به صورت فیزیکی برای مردم قابل لمس نیســت و 
نمی توانید آن را ببینیــد؛ در نتیجه کار تا حدودی 
سخت می شود؛ زیرا سانت به سانت محیط اطراف 

شما می تواند آلوده باشد. او تصریح می کند: در زمان 
زلزله یا سیل با رعایت نکاتی می توانید تا ۹0 درصد 
مصون باشید، ولی در مورد کرونا در خوشبینانه ترین 
حالت تا ۵0 درصد امکان ابتال نشــدن وجود دارد؛ 
زیــرا مثالً برای یک عکاس اگر حتی دســتکش و 
ماســک داشته باشد و وســایل خود را ضد عفونی 
کند، باز هم تا یک حد خاص امکان ضدعفونی کردن 
دوربین بــرای او وجود دارد و در برخی جاها امکان 
ضدعفونی دوربین نیســت و ممکن است از همین 
طریق به بیماری مبتال شــود. اگر هم بتواند همه 
بخش های دوربین خــود را ضدعفونی کند، امکان 
آسیب رسیدن به دوربین وجود دارد«. نیکو بذل در 
خصوص مدت عکاسی از کرونا می گوید: همان اوایل 
اسفند که نخستین موارد مشکوک بیماری یافت و در 
بیمارستان شهدای یافت آباد بستری شدند، کار من 
با موضوع کرونا کلید خورد. نکته جالب در مورد این 
ویروس، تغییر مداوم سوژه ها و تعداد شاخه های زیاد 

برای پرداختن به این موضوع است.
نیکوبــذل در ادامه برای 
توضیح بیشــتر، نمونه ای 
را مثال می زند و توضیح 
می دهد: فرض کنید زمانی 
که از سیل به عنوان یک 
بحــران طبیعــی عکس 
می گیرید، محل سیل، ســیل زده ها و کمپ  آن ها 
برای عکاسی وجود دارد. پس از حادثه نیز می توان 
از بازســازی مکان ها و فضاهای تخریب شده بر اثر 
ســیل عکاســی کرد و پس از یک هفته تا 10 روز 
اعالم می کنند وضعیت به حالت ثابت رسیده و دیگر 
پرداختن به موضوع اهمیت چندانی ندارد. ولی در 
مورد کرونا پس از گذشت سه ماه، از تعداد سوژه ها 
کم نشده و شاید شــکل آن ها تغییر کرده و حتی 
سوژه های قبلی  اضافه شده باشد. »همچنین هنوز 
به مرحله ای نرسیده ایم که بگوییم اکنون بازسازی 
پس از بحران را به تصویر بکشیم، بلکه این ویروس 
هنوز در جریان اســت و اتفاق می افتد. مثالً یکی از 
مواردی که با کرونا با آن مواجه شــدیم، مشکالت 
اقتصادی اســت که البته باید برنامه و یا نقطه نظر 
خاصی را برای به درســتی به تصویر کشیدن این 
موضوع در نظر بگیریــم؛ زیرا در بخش های زیادی 
نیاز داریم وارد زندگی خصوصی مردم شویم و برای 
این کار باید راهی برای بدســت آوردن اعتماد آن ها 
پیدا کنیم«.  او در پایان گفت: کرونا بیشــتر موجب 
شکوفایی عکاسی خبری شد و نشان داد چه کسانی 
واقعاً مرد عمل هستند و چه کسانی بیشتر شیفته  
شکِل شاید زیبای خبر باشند که البته عکاسی خبری 
هیچ شکل زیبایی ندارد و تنها بخش هیجان انگیز آن 
شاید زمانی باشد که عکِس عکاس در یک روزنامه یا 
سایت معتبر منتشــر می شود. آن دسته از عکاسان 
خبری که بیشتر شیفته شکل ظاهری عکاسی خبری 
شده بودند و فکر می کردند شکل ظاهری خوبی دارد، 

اکنون حضور ندارند.
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 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  برای بسیاری از ما جذاب 
است که بدانیم اندیشمندان بزرگ چگونه روزگار می گذراندند 
و زندگی روزمره شان به چه صورت بوده و از چه چیزهایی 
الهام می گیرند و چگونه آثار خود را خلق می کنند. نویسندگان 
بزرگی مانند: جروم دیوید سالینجر، جین آستین، ویلیام فاکنر، 
ارنست همینگوی و هر نویسنده ای که مورد عالقه ماست و 
آثارش را خوانده ایم، چند ساعت از روز را به مطالعه و نوشتن 
نوشتن  موقع  یا  و  می نوشتند  می دادند؟ چگونه  اختصاص 
چه عاداتی داشته اند؟  این پرسش ها »میسن کری« را وادار 
بزرگ ترین  از  از 1۵0 تن  می کند در زندگی روزمره بیش 
فیلسوفان، نویسندگان، هنرمندان و آهنگ سازان جهان ورود 
کند تا بداند » چگونه می توان کار خالق ارزشمند انجام داد و 
در عین حال امرار معاش کرد؟«.  وی برای یافتن پرسش های 
ذهنی اش به سراغ اینترنت می رود و سعی می کند با ورود 
به وبالگ هنرمندان، نویسندگان و افراد برجسته، خواندن 
زندگی نامه، روزانه نویسی و مصاحبه های این افراد، مجموعه ای 
گردآوری کند از عادات زندگی بزرگان که کتاب »عادات و 

آداب روزانه بزرگان« نام می گیرد. 

نشستن بر قله آفرینندگی#
کتاب »عادات و آداب روزانه بزرگان« روایتی نغز از اســتعداد 
شــگرف نوابغی است که به یک جهش از مرزهای روزمرگی 

گذر کرده اند و بر قله آفرینندگی نشسته اند.

در این اثر که با ترجمه حسن کامشاد و توسط نشر »فرهنگ 
جاوید« منتشر شده است، آداب روزانه و برنامه کار و زندگی 
بیــش از 1۵0 تن از بزرگ ترین فیلســوفان، نویســندگان، 
هنرمندان و آهنگ سازان جهان بررسی شده است. با خواندن 
این کتاب می توانید وارد زندگی روزمره بزرگانی چون بتهوون، 
کافکا، سامرست موام، مارک تواین، آگاتا کریستی، اوبرتو اکو، 
هاروکی موراکامی، دیوید لینچ، چارز دیکنز و....شوید و بدانید 
در زندگی روزمره خود چه برنامه ریزی داشته اند که توانسته اند 

خالق آثار موفقی باشند. 
راجع به زندگی روزانه اندیشــمندان و افراد مؤثر آثار زیادی 
نوشته شده اســت، اما برتری و حسن کتاب »عادات و آداب 
روزانه بــزرگان«، موجزنویســی، ساده نویســی و توجه به 
نثر نوشــتاری نویسندگان است. میســن کری تالش کرده 
شخصیت ها در شرح آداب روزانه زندگی شان، با لحن و زبان 
خودشان سخن بگویند.  مخاطب عالقه مند به هنر و ادبیات با 
خواندن این کتاب با عادات، رفتار و سبک زندگی نویسندگان 
و هنرمندانی که نوشته ها و هنر آن ها را دنبال می کند آشنا 
می شــود و آرزو می کند کاش برای مشاهیر سرزمین ما هم 
چنین کتاب هایی نوشته و منتشــر می شد تا با نوع زندگی 

بزرگان این آب و خاک آشنا شویم. 
کتــاب را که می خوانیم در نهایت به این گفته معروف دکتر 
پرایس پریچت، نویسنده و روان شناس می رسیم که :»آدم های 
بزرگ، دیر یا زود همه شبیه به هم از آب درمی آیند. هیچ گاه 

دست از کار نمی کشند . دقیقه ای را از دست نمی دهند. بسیار 
مالمت بار است«.

شرح عرق ریزان روح و جسم #
در ادامه این نوشته، جســتارهایی از کتاب آورده می شود تا 

عالقه مندان با نوع نوشته و نثر این کتاب آشنا شوند. 
در عادات و آداب زندگی »ژرژ سیمنون« نوشته شده: »سیمنون 
یکی از پرکارترین رمان نویســان قرن بیستم بود که در طول 
زندگی اش 42۵ کتاب منتشر کرد، از جمله بیش از 200 رمان 
بازاری با 16 نام مســتعار و 220 رمان به نام خودش و ســه 
جلد حسب حال. شگفت اینکه هر روز هم چیزی می نوشت. 
رمان نویس بلژیکی- فرانسوی، در غلیان ها و فوران های شدید 
کار خالقه ادبی که هر یک دو یا سه هفته طول می کشید، کار 

می کرد. آن گاه هفته ها یا ماه ها چیزی نمی نوشت. 
ســیمنون حتی در هفته های بــاروری اش، روزانه خیلی کار 
نمی کرد. معموالً ساعت 6 صبح از خواب بیدار می شد، قهوه 
درست می کرد و از ساعت 6:30 تا ۹:30 می نوشت. آن گاه به 
پیاده روی دورودرازی می رفت، ساعت 12:30 ناهار می خورد 
و یک ســاعت می خوابید. اوقات بعدازظهــر را با بچه هایش 
می گذراند و پیش از صرف شام به پیاده روی دیگری می رفت. 

بعد تلویزیون و ساعت 10 شب رختخواب. 
سیمنون دوست داشت خود را نوعی ماشین روشمند نوشتن 
نشان بدهد – می توانست در یک نشست 80 صفحه ماشین 

شــده سر هم کند و پس از روی کاغذ آمدن هیچ تغییری از 
هر نظر در آن ندهد- اما این نویســنده به نوبه خود برکنار از 
رفتارهای خرافی نبود. هیچ کسی کار کردن وی را به چشم 
ندید، عالمت »مزاحم نشــوید« که پشــت در اتاق او آویزان 
بود، شوخی بردار نبود. در طول نوشتن هر رمان اصرار داشت 
پیوســته یک لباس تنش باشد. در جیب پیراهنش مقداری 
قرص آرامبخش می گذاشت تا در صورت نیاز اضطرابی را که 
در ابتدای شروع هر اثر جدید به او دست می داد، کم کند. در 
آغاز و در پایان هر کتاب خود را وزن می کرد، طبق محاسبه او 

هر کتاب نزدیک یک لیتر و نیم عرق از او می کشید«.  

پشت ویترین 

عکاسان خبری از خطرات و جذابیت های شغلشان در دوران کرونا می  گویند

تاریخ به عکاسی بحران نیاز دارد

یادداشت

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

تازه های نشر
مرور »روزهای الجوردی« با شهید مهدی الجوردی

مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت: کتاب »روزهای 
الجــوردی« به زندگی  نامه ســردار شــهید مهدی 
الجوردی از فرماندهان زرهی گردان امام ســجاد)ع( 

می پردازد.
»روزهای الجوردی« بیســت و هفتمیــن کتاب از 
مجموعه بیســت و هفتی  ها به قلــم مریم عرفانیان 
است که به زندگی نامه سردار شهید مهدی الجوردی 
از فرماندهــان زرهی گردان امام ســجاد)ع( لشــکر 
27 محمد  رســول  اهلل)ص( با بیانی روان و صمیمی 

می پــردازد. کتاب حاضر مخاطب را با متنی جــذاب و خواندنی با واقعیت  های 
زندگی سردار شهید از دوران کودکی تا زمان شهادت و بر اساس مصاحبه  هایی 
که با خانواده و دوســتان و همرزمانش شده به دور از بزرگنمایی، شعارزدگی و 

خیال پردازی روبه رو می کند. 
در بخشی از کتاب می خوانیم:

»نسرین آن روزها نمی دانست مسئولیت محمد چیست که آن قدر دیر مرخصی 
می آیــد. حاال او هم حس و حال اکرم را درک می کرد. هر دو بچه دار بودند و از 
طرفی تهران و اراک هم بمباران می شد و امنیت نداشت. یادش آمد آخرین باری 
که محمد جبهه می رفت، تولد سونیا را در نبود پدرش توی خانه مادرش جشن 

گرفتند و سونیا...«.
عالقه مندان می توانند این کتاب 31۹ صفحه ای را با قیمت 30 هزار تومان از نشر 

27 بعثت تهیه و مطالعه کنند.

اثری قابل اعتنا برای عالقه مندان به رمان تاریخی
نیســتان: »مهباد دختــر کردســتان« تازه ترین اثر 
منیرالسادات موسوی است. بانوی نویسنده ای که پیش 
از این کتاب های »عشق بدون مرز« و »زنبق های عاشق« 

نیز از وی در انتشارات نیستان منتشر شده است.
موسوی در این کتاب داســتانی را در روزهای پرآشوب 
منتهی به پیروزی انقالب اسالمی روایت می کند؛ روایتی 
عاشقانه و پرهیجان از دل روزهای پر تب و تاب دانشگاه 
تهران در بحبوحه سال های پایانی حکومت پهلوی. دختر 
جوانی که در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران درس 

می خواند و به وضوح با بسیاری از هم دوره ای های خود متفاوت است. دختر خانواده ای 
شیرازی دارد و وضع مالی نسبتاً خوب؛ در زمره دانشجویان مسلمان و مقید است و 
بسیاری از آداب دانشجویی در زمانه خودش را به خوبی ادا می کند، اهل کو ه نوردی 
است و مطالعه و موضوعاتی از این دست. داستان کتاب از مواجهه عجیب پسر جوانی 
با نام شوان با وی آغاز می شود. پسری که مدعی است مدت هاست او را زیر نظر دارد 
و در همان مواجهه اولش از او خواســتگاری می کند. دختر پیشنهاد ازدواج شوان را 

می پذیرد و همین مسئله او را وارد یک ماجرای پرتعلیق و طوالنی می کند.
با چنین پشتوانه ای داستان بلند »مهباد دختر کردستان« یک اثر داستانی قابل 
اعتنا و خواندنی برای تمامی عالقه مندان به آثار داستانی تاریخی ایرانی است که 
از داستان چیزی بیشتر از قصه و از تاریخ چیزی بیشتر از بیان مطول حوادث را 
انتظار دارند. رمان »مهباد دختر کردســتان« در 706 صفحه و قیمت 1۵۵هزار 

تومان منتشر شده است. 

تونل هایی که به تغییر هویت می رسند
چشمه: رمان »مرد زیرزمینی« نوشته میک جکسون 
با ترجمه میثم فرجی از سوی نشر چشمه منتشر شد. 
برخی این رمان را شاهکار میک جکسون دانسته اند. 
این اثر نخستین بار در سال 1۹۹7 منتشر شد و او را 

نامزد جوایز بسیار مهمی از جمله بوکر کرد.
این رمان داستانی با چند راوی است. راویانی که قصه 

خود را به شکل روزنوشته ساخته اند.
قهرمان اصلی رمان یک نجیب زاده ویکتوریایی است. 
ایــن نجیــب زاده قدرتمند که امــالک فراوانی دارد 

و بر جهان خود مســلط اســت تصمیم می گیرد تونل هایی عظیم زیر امالک و 
زمین هایش حفر کند. تونل هایی که به راحتی کالسکه از داخلشان عبور می کند 
و تمــام منطقه را از زیر زمین به هم پیوند می دهند. این تونل ها کم کم هویت 
او را تغییر می دهند و اتفاق هایی آمیخته با نوعی تلخی طنزآلود همراه با نوعی 

دگردیسی عمیق را رقم می زنند. 
در بخشــی از داستان این کتاب آمده است: »وقتی می خوابیم به بادبادک بازی 
می رویم. اما خودمان هم بادبادک هستیم و هم بادبادک باز.اما اگر همه دنیا شب ها 

بادبادک بازی کنند، آسمان باید پر از نخ باشد. خیلی خطرناک است.
سؤال: وقتی دو ریسمان به هم می پیچند چه اتفاقی می افتد؟

چون احتمال چنین اتفاقی زیاد است. آیا امکان دارد دومی به اشتباه از ریسمان 
کسی دیگر پایین بیاید و پس از بیداری متوجه شود در بدن یک غریبه ساکن 

شده است؟«

آثار نویسندگان سیاه پوست پرفروش شد
ایســنا به نقــل از گاردین: 
سیاه پوســت  نویســندگان  آثار 
بریتانیایی در ســایه اعتراض های 
ضدنژادپرســتی اخیر با استقبال 

مخاطبان روبه رو شدند.
رمان »دختر، زن، دیگر« نوشــته 

»برناردین اواریستو« که سال گذشته جایزه »بوکر« را بدست آورد، این هفته 
در رتبه نخســت پرفروش ترین رمان های جلد کاغذی بریتانیا قرار گرفت. 
به این ترتیب »برناردین اواریستو« به نخستین نویسنده زن رنگین پوستی 
تبدیل شد که این جایگاه را بدست آورده است. نام »رنی ادو الج« نویسنده و 
روزنامه نگار سیاه پوست بریتانیایی نیز این هفته با کتاب »چرا دیگر درباره نژاد 
با سفیدپوستان صحبت نمی کنم« در رتبه نخست پرفروش ترین کتاب های 
غیرداســتانی جلد کاغذی بریتانیا قرار گرفت. »ادو الج« نیز به نخســتین 
نویســنده بریتانیایی سیاه پوستی تبدیل شد که به این جایگاه دست یافته 
اســت. آثار »باراک اوباما« و »میشل اوباما« )رئیس جمهور پیشین آمریکا و 
همســرش( نیز به همراه »لورین پاسکال« آشپز سیاه پوست بریتانیایی در 

جدول کتاب های غیرداستانی جلد سخت با استقبال مواجه شد.
با ادامه  جنبش اعتراضی »جان سیاه پوســتان مهم است« در سراسر جهان، 
بسیاری از نویسندگان سیاه پوست پرفروش درباره صنعت چاپ تحت سلطه 
سفیدپوستان انتقاد کردند. روز چهارشنبه »دوروتی کومسان« داستان نویس 
پرفروش، صنعت چاپ بریتانیا را »محیطی خصومت آمیز برای نویسندگان 
سیاه پوست« توصیف کرد که صحبت های او حمایت نویسندگان دیگری را نیز 
به دنبال داشت. در این بین کارکنان »واتراستونز« از بزرگ ترین کتاب فروشی 
بریتانیا خواستند جنبش »جان سیاه پوستان مهم است« را مورد حمایت مالی 

قرار دهد.

آغاز به کار جشنواره کتاب سه دقیقه ای »سه تاک«
ادب و هنر: نخســتین جشنواره  
دانشــجویی کتاب ســه دقیقه ای 
»سه تاک« تیرماه امسال از سوی 
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی 

آغاز به کار می کند.
ایــن جشــنواره با هــدف ترویج 

فرهنگ کتاب خوانی و آشنایی و انس بیشتر دانشجویان با کتاب در دو بخش 
اصلی و ویژه و با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی برگزار خواهد شد.

در بخش اصلی این رویداد کتاب خوانی که تیر ۹۹ با عنوان سه دقیقه با کتاب 
اجرا می شود، دانشجویان عالقه مند می توانند بهترین کتابی را که خوانده اند در 

قالب یک ویدئوی سه دقیقه ای در فضای مجازی معرفی کنند.
برگزیدگان این بخش بر اســاس چهار معیار خالقیت در نحوه  ارائه، محتوا، 
بازخوردهای مخاطبان و نظرات هیئت داوران انتخاب شده، جوایز هفتگی و 

فصلی ارزشمندی به آن ها اعطا خواهد شد.
بخش ویژه  این جشنواره نیز که تیر ۹۹ برگزار می شود، به گلستان سعدی 
اختصاص یافته است. در این بخش دانشجویان می توانند با مطالعه  حکایت های 
گلستان سعدی به طور روزانه در مسابقه  »سه دقیقه با سعدی« شرکت کرده و 

به صورت روزانه و ماهانه جوایز خود را دریافت کنند.
دکتر حامد علی اکبرزاده، سرپرست ســازمان انتشارات جهاددانشگاهی در 
تبیین اهداف این جشنواره اظهار کرد: شرایط خاص زندگی امروزی موجب 
شده جوانان تمایل کمتری به مطالعه داشته باشند و در این راستا نهادهای 
فرهنگی متولی امر کتاب و کتاب خوانی باید راهکارهای نو و بدیعی را برای 

تشویق افراد به ویژه جوانان و دانشجویان اتخاذ کنند.
اکبرزاده با اشاره به اینکه جزئیات هر دو بخش اصلی و ویژه  این جشنواره، هفته  
آینده اعالم خواهد شد، از عالقه مندان دعوت کرد اخبار و اطالعات رویدادهای 
فرهنگی این مجموعه به ویژه جشنواره  سه تاک را از طریق صفحه  اینستاگرامی

http://instagram.com/isba.ir و کانــال پیام رســانی http://t.me/isbair و 
سایت سازمان به آدرس http://www.isba.ir دنبال کنند.

نگاهی به کتاب »عادات و آداب روزانه بزرگان« نوشته میسن کری

جهش از مرزهای روزمرگی
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