
مردی شبیه خودش 

فؤاد آگاه: دیروز، برخی خبرگزاری ها، معلوم نیست به کدام مناسبت از 
»عبدالرسول زرین« نوشتند. 

همان رزمنده و تک تیرانداز شهیدی که البد می دانید رکورد شلیک های 
موفق جهــان را در اختیار دارد. یکی از دالیلــی که هنوز معتقدیم این 
شــهید بزرگوار کمی مظلوم و حتی گمنــام مانده، اینکه حتی خودمان، 
چند سطر باالتر مجبور شــدیم برای معرفی اش، از رکوردداری او حرف 

بزنیم. 
از کــم لطفی هایی که در حقش داشــته ایم یکی اینکــه او را تنها یک 
تک تیرانداز معرفی کرده ایم که رکورد هدف گیری های دقیق را شکسته 
اســت. کمتر گفته یا اصاًل نگفته ایم که »زرین« بارها و بارها فرماندهی 
گردان های عملیاتی را به عهده داشــت، چند بار در عملیات ها زخم های 
کاری برداشــت، فرمانده اش او را به خاطر جراحت های شدید، معاف از 
رزم اعالم کرد اما »عبدالرســول« هر بار بازگشــت و رفت سراغ تفنگ 
دوربین دارش، سراغ نقشــه هایش برای دشمن و سراغ پیدا کردن نقطه 

ضعف های دشمن. 
یادمان رفت بگوییم شــهید »خــرازی« پیــروزی در مرحله دوم کدام 
عملیات را مرهون تالش های شبانه روزی »عبدالرسول«، کانالی که حفر 
کرده بود، نقشــه های هوشمندانه اش و تک تیراندازی هایی که کرده بود، 

می دانست. 
خواســتیم با این نوشــته بگوییم اگر مطالب دیروز برخی خبرگزاری ها 
درباره »زرین« را خوانده اید، شما را به خدا او را اصاًل با قهرمانان پوشالی 

فیلم های هالیوودی مقایسه نکنید. 
آن ها نه رکوردهایشــان به گرد پای رکوردهای »زرین« می رســد و نه 
میدان و زمین جنگشان، دفاع مقدس بوده و ایستادن در برابری دشمنی 
که به غارت ســرزمین و ایمانتان آمده اســت. مرام، مســلک، سادگی، 

صمیمیت و ایمان هیچ کدامشان هم با »زرین« قابل مقایسه نیست. 
کدام یک از قهرمانان هالیوودی را ســراغ دارید که پس از زدن هر کدام 
از افراد دشــمن بــه جز ثبت کردنش در دفترچه یادداشــت مخصوص، 
برای او فاتحه بخواند و طلب آمرزش هم بکند؟ شــکارچی بعثی ها، مثل 
»اسنایپر« آمریکایی ها )شیطان رمادی(، نامش و شلیک هایش دل مردم 
عادی عراق را نمی لرزاند و زنان و کودکان را به خاک نمی انداخت. پایش 
کــه به خط و منطقه درگیری می رســید، بعثی ها از تعــداد تلفاتی که 

می دادند می فهمیدند »زرین« سروکله اش پیدا شده است. 
اگرچه رادیو عراق از او به عنوان »شکارچی خمینی« نام می برد اما هیچ 
چیزش شبیه برخی قصه هایی که درباره اش ساخته اند و ساخته ایم نبود. 
»زرین« فقط شــبیه خودش بود. شبیه مرد ساده و به شدت فروتنی که 
همیشــه لبخند به لب داشت و در ســخت ترین تنگناها و موقعیت های 
جنگی پا سســت نمی کرد. »زرین« فقط شبیه خودش بود، شبیه صدها 

زرین دیگر مثل خودش که کمتر از آن ها گفته و نوشته ایم.

 قدس زندگی از همان روزهای اولی که مسئوالن تصمیم 
به فیلتر تلگــرام گرفتند، شــایعه های جورواجور درباره 
فیلترینگ اینستاگرام هم در فضای مجازی منتشر می شد. 
شایعه هایی که بسیاری از آن ها تکذیب شد و خیلی هایشان 
هم به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شد. حاال و پس 
از گذشت حدود دو سال از فیلتر شدن تلگرام، یک بار دیگر 
بحث درباره فیلترینگ اینســتاگرام هم باال گرفته است. 
ماجرا از نامه جنجالــی 400 طلبه به رئیس قوه قضائیه 
آغاز شد. نامه ای که تدوین کنندگان آن به تعبیر خودشان 
خواستار برخورد با عوامل ولنگاری در فضای مجازی بودند. 
هرچند جنجال های مربوط به آن نامه خیلی زود در فضای 
مجازی فروکش کرد اما از روز گذشته در پی حضور وزیر 
ارتباطات در مجلس، بحث ها درباره فیلترینگ اینستاگرام 

یک بار دیگر باال گرفته است.

ناتو   فرهنگی#
صحن علنی مجلس روز گذشته میزبان محمد جواد آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطات بود. در جلســه روز گذشــته ۱0 
نماینده در تذکرات پی در پی به شدت به فضای مجازی 
تاختند تا آنجا که یکی از نمایندگان اینستاگرام را قتلگاه 
خواند و دیگری مدعی شد فضای مجازی موجود از کنترل 

دولت خارج شده است. 
موســی غضنفرآبادی و محمدآصفری، آذری جهرمی و 
دولت دوازدهم را به سهل انگاری در مدیریت فضای مجازی 
متهم کردند و آصفری ضمن پیش کشیدن بحث »ناتوی 
فرهنگی« از اظهارات وزیر ارتباطات با عنوان »هر ایرانی 
یک تلویزیون اینترنتی« به شدت انتقاد کرد و گفت: این 
صحبت وزیر خالف قانون اساسی کشور است. از دیگر سو، 
فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس 
گفت: اکنون بیش از ۵0 درصد ترافیک داده های کل کشور 
به شبکه اجتماعی اینستاگرام اختصاص دارد در حالی که 
طبق قوانین نباید بیش از یک ســوم ترافیک به مجموع 

پیام رسان های خارجی اختصاص یابد. 

ضعف  مدیریتی#
هرچند رسانه ها و اهالی فضای مجازی در ابتدا این انتقادها 
را طبیعی می دانستند اما پس از آنکه رئیس مجلس یازدهم 
هم وارد گود انتقاد از اینستاگرام شد، ماجرا تفاوت کرد و 

زمزمه های فیلترینگ اینستاگرام سر زبان ها افتاد.
قالیباف، انتقادهایش از اینستاگرام را با این جمله آغاز کرد: 
»چرا باید یک پیام ساده بین دو شهروند ابتدا به خارج برود 

بعد به داخل بازگردد«؟
رئیس مجلس یازدهــم در ادامه، دامنه انتقادهایش را به 
وزارتخانه تحت هدایت جهرمی کشــاند و در حضور وزیر 
گفت:»ما در همین شبکه ملی اطالعات در خدمات پایه 
عمومی دچار کمبود جدی هســتیم از جمله در بخش 
پیام رسان و سیستم عامل که وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات باید به آن توجه کند«.
قالیباف همچنین به پیامدهای گســترش اســتفاده از 
اینستاگرام در میان نوجوانان هم اشاره کرد و یک بار دیگر با 
انتقاد از دولت و وزارت ارتباطات گفت:»کودکان، نوجوانان 
و خانواده های ما در معرض فضای آلوده هستند، این فضای 
آلــوده را باید از دو جهت نگاه کرد؛ یکی تولید محتوا که 
هم وزارتخانه و هم بقیه دســتگاه ها مســئول هستند و 
یکی توسعه ســرویس های داخلی ، سیاست های دولت و 
اعمال مدیریت در شــبکه. امروز ما این لجام گسیختگی 
را می بینیم، این ضعف مدیریت و بدون سیاســت گذاری 

بودن را در کشور مشابهی در شرق و غرب نداریم و حس 
می کنید حالت لجام گسیخته و رها شده ای وجود دارد«.

فضای خانمان سوز#
به جز قالیباف اما سایر نماینده ها هم حسابی از خجالت 
وزیر درآمدند. احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در 
مجلس شورای اســالمی با انتقاد از سیاست های وزارت 
ارتباطات و دولت در عرصه فضای مجازی گفت: »فضای 
مجازی موجود در کشور از کنترل دولت و وزارتخانه خارج 
شده، الزم است به صورت اساسی در این حوزه فکر شود«.

پس از آن هم حجت االسالم موسی غضنفرآبادی، نماینده 
مردم بم با انتقاد از مدیریت فضای مجازی و پیام رسان های 
خارجی تأکید کرد اینستاگرام قتلگاه اعتقادات بسیاری از 

جوانان شده است.
نماینده مردم بم همچنین در انتقاد از عدم حمایت دولت 
از پیام رسان های داخلی گفت: »چرا پیام رسان های داخلی 
حمایت نشــدند؟ و چرا پیام رســان های خارجی این قدر 
حمایت می شــوند؟ چه تعداد خانواده  کــه به دلیل این 
فضا متالشی شــدند؛ چقدر فضای خانمان سوز بی دینی، 
بی غیرتی و غرب گرایی را فراهم کرد. چه کســی باید این 
مســائل فضای مجازی را رفع کند؟ آیا شما مسئولیتی 

ندارید؟«

مطالبه جدی مردمی#
علــی بابایی، نماینــده مردم ســاری در مجلس یازدهم 
هم دیگــر نماینده ای بود که علیه اینســتاگرام و وزیر 

ارتباطات سخنرانی کرد. 
آقــای نماینــده خطــاب بــه آذری جهرمــی گفت: 
»افسارگســیختگی در فضای مجازی قابل قبول نبوده 
و متأسفانه وزارت ارتباطات برنامه راهبردی به مجلس 
و دولت ارائه نداده است، برنامه وزارت ارتباطات در یک 
ســال باقی مانده از عمر دولت چه خواهد بود؟ مطالبه 

جدی مردم ساماندهی این فضاست«.
طاهری، نماینده زنجان در مجلس هم با اشاره به نواقص 
زیرساختی در کشــورمان، با ارائه پیشــنهاد تصویب 
قانون مشــخص بــرای اداره و کنتــرل فضای مجازی 
گفت:»باید قانونی شــفاف برای فضــای مجازی تهیه 
شــده تا حداقل های عادالنه در خصوص سرویس های 
خارجی و داخلی رعایت شــود. عــالوه بر این ضریب 
نفوذ فیبرنوری نیز در داخل کشــور ما پایین است. ما 
انتظار ارائه قانونی شــفاف برای فضای مجازی داریم به 
طوری که حداقل های عادالنه رعایت شود. امروز شاهد 
جوالن ســرویس های خارجی نظیر اینســتاگرام بوده 
اما ســرویس ها و نرم افزارهای داخلی از امکانات الزم 

برخوردار نیستند«.
شاید جدی ترین انتقادها به وزیر ارتباطات اما از سوی 
فاطمه محمد بیگی، نماینده مردم قزوین وارد شد. این 
نماینده خطاب به وزیــر ارتباطات گفت:»اکنون بیش 
از ۵0 درصد ترافیک داده های کل کشــور به شــبکه 
اجتماعی اینستاگرام اختصاص دارد در حالی که طبق 
قوانیــن نباید بیش از یک ســوم ترافیــک به مجموع 

پیام رسان های خارجی اختصاص یابد«. 
خانم نماینــده در مورد دغدغه هــای فرهنگی اش هم 
این گونه وزیــر جوان را خطاب قرار داد: »چندی پیش 
اینســتاگرام انتشار تصاویر هرزه نگاری را در بستر خود 
آزاد کرد در صورتی که همین شبکه اجتماعی در ایام 
شهادت سردار ســلیمانی به طور مکرر اقدام به حذف 

پســت های تســلیت کاربران ایرانی می کرد، شما چه 
اقدامی را در مقابله با این موضوع انجام داده اید؟ نگرانی 
دیگر افزایش میزان جرایم رایانه ای اســت که بر اساس 
اعالم پلیس فتا افزایش تعداد کاربران در فضای مجازی 
و عدم فرهنگ سازی در این حوزه سبب افزایش جرایم 
اینترنتی شده است، فروش اسلحه، مهمات، سالح های 
سرد و گرم و پیوستن به سایت های غیراخالقی در بستر 

فضای مجازی انجام می شود«.

بغداد را خالی کنیم؟#
آذری جهرمی هم در واکنش به این انتقادها به دفاع از 
اینستاگرام و فعالیت های خودش در وزارتخانه پرداخت. 
وزیر در پاســخ به ســؤال ها و انتقادهای نمایندگان در 
صحن علنی مجلس شــورای اســالمی، گفــت: »اگر 
اینســتاگرام در زمان شهادت حاج قاســم سلیمانی، 
صفحه های مربوط به ایشــان و کاربرانی که ابراز ارادت 
کردند را می بنــدد، باید بدانیم آن ها تروریســت های 
کت و شلوارپوش هستند و در آن شکی نیست. اما اگر 
سردار در بغداد به شهادت می رسید ما باید آن شهر را 

خالی می کردیم؟«
وزیر ارتباطات در واکنش به انتقادها از وقوع جرم های 
مختلف در بســتر فضای مجازی هم این گونه پاســخ 
داد:»اگــر جرم و جنایتی در فضای مجازی رخ می دهد 

وظیفه رسیدگی آن با وزارت ارتباطات نیست«.
آقای وزیر در ادامه از زیر بار تولید محتوا در فضای مجازی 
هم شانه خالی کرده و اعالم کرد این موضوع ارتباطی با 
وظایف این وزارتخانه ندارد. آذری جهرمی عالوه بر این 
بحث های مطرح شــده در مورد نسبت ترافیکی را هم 

تاحدودی نادرست خواند و پاسخی برای آن ارائه نکرد. 
جهرمی همچنین در پایــان یک بار دیگر مخالفتش با 
فیلترینــگ را ابراز کرد و خطاب بــه رئیس مجلس و 
سایر نمایندگان گفت:»تمام دغدغه هایی که در حوزه 
فرهنگ، ســبک زندگی، دین و کودکان مطرح شــد 
درست و  بجاســت، اما با دست روی دست گذاشتن و 
بستن شــبکه های اجتماعی این مسئله حل نمی شود. 
من باید به عنوان مسئول پیش بروم و شما نیز پشتیبانی 
کنید. این ساماندهی به تنهایی اتفاق نمی افتد. نباید با 
محدودسازی و بستن شبکه های اجتماعی از این مهم 
گذشت. باید تأکید کنم کسی موافق بی دینی و مخالف 

دغدغه های مهمی که دارید، نیست«.

موشکا  تو فضان!#
با تمام این حواشی، در حال حاضر هشتگ های مرتبط با 
فیلترینگ اینستاگرام، در این شبکه اجتماعی و همچنین 
در توییتر داغ شــده و کاربران نظرات مختلفی را درباره 
این موضوع منتشر می کنند. برخی از کاربران به شدت با 
فیلترینگ این شبکه اجتماعی مخالفند و برخی هم از فیلتر 
شدن آن حمایت می کنند. یکی از موافقان فیلترینگ با 
اشاره به موج انتقادی علیه مجلس یازدهم در توییتر نوشته 
است:»خالصه خط تخریبی تیم جهرمی: جهرمی بیسته، 
سرعت نت عالیه، زیرساخت ها حرف ندارن، موشکا همه تو 
فضان، اصالً همه چیز اوکیه ولی مجلس میخواد همه چیزو 

خراب کنه و بین خیابونا دیوار بکشه«.
با این حال مســئوالن هنوز به طور رسمی به فیلترینگ 
اینستاگرام واکنش نشان نداده اند و باید منتظر بمانیم تا 
ببینیم جلسه روز گذشته مجلس، تنها تلنگری به وزارتخانه 

جهرمی بوده یا آغاز پروژه فیلترینگ اینستاگرام است.

حاج جعفر
فروردیــن،   ۱۱ زندگــی:  قــدس 
خبرگزاری هــا فقــط چند خــط خبر 
مختصــر زدنــد: »امــام جمعه شــهر 
»چهار برج« از توابــع میاندوآب که به 
دلیل کرونا در بیمارســتان بستری بود، 
البته مرحوم حجت االسالم  درگذشت«. 
»جعفــر آذرپنــدار« همــه زندگــی و 

تشــکیالت امام جمعگی اش هم واقعاً ساده، مردمی و مختصر بود. آن قدر 
ساده و مختصر که خبرنگاری به سرش نزد برود از نزدیک بررسی کند که 
امــام جمعه مرحوم که بوده و زندگی و فعالیتش هایش چقدر حرف برای 
زدن دارد. خود مرحوم هم اهل فضای مجازی، هشتگ سازی و خطبه های 
مجــازی نبود و فعالیت هایش در میدان زندگی مردم، کنار ســختی ها و 
محرومیت هایشــان با صفا، صمیمیت و فداکاری جریان داشــت. »فارس 
پالس« دیروز گزارشــی درباره جعفر آذرپندار منتشر کرد که بخش هایی 

از آن را می خوانید:
کم امام جمعه ای پیدا می شــود که از روزهای اول شــیوع کرونا، وســط 
خیابان در حال خدمت رســانی به مردم دیده شــود و در نهایت خودش 
مبتال به کرونا شــود و دست آخر، خیلی بی ســروصدا از میانشان برود. 
حبیب فتاحی، مدیر حوزه علمیه سلماس که این امام جمعه را از سال ها 
پیش می شناسد، می گوید: »با حاج جعفر هم والیتی بودم. دوران طلبگی 
هم در یک حوزه و یک حجره بودیم... خانواده اش کشاورز بودند. خودش 
هم برای تأمین مخارج در دوران طلبگی، کشــاورزی می کرد. روی زمین 
پســرعموهایش و زمین همســایه ها کار می کرد... ما از منش او زندگی 
جهادی را شــناختیم... مردم حاج جعفر را دوست داشتند. چون او هم به 
فکرشان و هم مثل خودشان بود. یک مشهدی رحیم داشتیم، هر از گاهی 
وسط خطبه نماز جمعه، پا می شد مشکالتی که داشت را بلند بلند مطرح 
می کرد. حاج جعفر هم بی تعارف بود. می گفت مشهدی رحیم، خطبه که 
تمام شد بیا پشت میکروفون هر چه می خواهی بگو...«. داماد امام جمعه 
مرحوم هم درباره او می گوید: »نــگاه نکنید برخی امام جمعه ها یا حتی 
مسئوالن جزء، ماشین و راننده و حتی سرباز در اختیار دارند. ایشان کاًل 
یک دفتر داشــت، با یک مســئول دفتر... حاج آقا خودش راننده خودش 
بود. اگر مردم دوســتش داشتند، به خاطر دیدن همین ساده زیستی بود. 

حاج آقا برای هر مشکلی فراخوان مردمی می داد. 
از ســیل گرفته تا کمک به زلزله زدگان و حل مشــکالت شــهر به مردم 
مراجعه می کرد... پس از شیوع کرونا خانواده خیلی گفتند در خانه بمان 
و این قــدر بیرون نــرو. حاج آقا می گفت این طور که نمی شــود... دفتر را 
تبدیل کرده بود به محل بسته بندی مواد غذایی برای افراد بی بضاعت... با 
پول هایی که جمع کرده بود اقدام به ضدعفونی معابر شــهر کرد... انصافاً 
در ماجرای کرونا هرکاری از دســتش برآمد، مضایقه نکرد... این طور نبود 
که فقط ناظر باشــد. یعنی بیاید، بازدید کند و برود. یک دوســتی دارم 
در شــهرداری، می گفت: یک شــب تا آخر شــب همراه ما بود و معابر را 
ضدعفونی می کرد... جایی کمی زباله جمع شده بود، دنبال جارو و این ها 
رفتند تا آنجا را تمیز کننــد. احتمال می دهیم همان روزهای ضدعفونی 
معابر خودشــان مبتال شدند. چون بعد از آن ۱0 روز که بستری بودند به 

رحمت خدا رفتند«.

 آن روزها

12

1011

ورزشورزش
انتقاد داریوش ارجمند از بی توجهی به فرهنگ پهلوانی:

 رأی در فوتبال است
نه  زورخانه!

یک سوم پول مربیان خارجی را به تیم های ضعیف بدهند

 تارتار: تیم من 
درگیری روانی دارد

h گفت وگو با سارا عرفانی، نویسنده رمان زندگی حضرت معصومه

عرض ارادت به »دختر ماه«

دل به کرمخانه لطفت بستیم
رقیه توسلی: دل، دل است.

قاعده و قانون و باید و نباید سرش نمی شود. حکم خودش را دارد.
زود می گیرد، زود می شــکند، خــود را دخیل می بندد، دلــداده و مرید 
می شــود، می زند توی خط قیدوبند و با پای ســر می دود تا دولت سرای 

معشوق.
سال هاســت که با چنین دلی زندگی می کنیم امــام رضاجان! با دلی که 
تبدار می شود اگر نیاید و سالم ندهد و نور شما او را دربرنگیرد. اگر اشک 

نریزد وقت دیدار. اگر ابراز حال نکند. 
با دلی که خراســانتان را دمادم نفس می کشد و اصاًل دل دیگری می شود 

آنجا؛ سربه راه تر، خوش اخالق تر، سخاوتمندتر.
دلی که برای دیدار شما هرگز دل دل نمی کند و هر بار نام خادم و پَردار 
و نقاره زن که می آید وسط، نام باب الجوادتان، نبات که می بیند و تسبیح 
توس که ســوغات می آورد زائری، دودو زدن چشمانش، تماشایی است... 
تَر شــدنش را می بینیم... معصومیتش را... و اینکه هر روز بیشتر و بیشتر 

عاشقتان می شود و بغض می شکند.
جانان هشــتمین! سال هاست که دیگر حال ما و این دل جز با شما خوب 
نمی شــود. با شــما که دســت هایتان معجزه دارند و تکه های شکسته را 

ماهرانه بند می زنند.
با شما که می دانیم خانه تان، چه شفاخانه ای است!

آقای خوش خنده ناک اوت می شود؟

 گارد بسته قانون 
مقابل بازگشت کفاشیان

س
فار

ر/ 
ست

ک گ
 نی

دق
صا

س: 
عک

حکایت امروز

دارالشفا

چه خبر؟

به »هاوکینگ« ایرانی رأی بدهید
قــدس زندگی : »وحیــد رجبلو« را 
که فقط 2 درصــد از توانایی های بدنی 
یک فرد عــادی را دارد قباًل در همین 
صفحه مفصل معرفی کردیم و گفتیم با 
وجــود 98 درصد معلولیت ، بنیان گذار 
اســتارت آپ »توانیتو« اســت، بیش از 
200 سایت طراحی کرده، یک تیم ۱2 

نفره را رهبری می کند و بر تمام مشــکالت و ســختی های کار هم غلبه 
کرده است. 

خــب خبر تازه اینکه JCI )اتاق بین المللی جوانان( هر ســاله ۱0 جوان 
برجسته زیر 40 سال را انتخاب می کند که توانسته اند مأموریت JCI را به 
روش های خارق العاده ای به انجام برســانند. JCI با شناسایی این جوانان، 
فرهنگ رهبری در مسئولیت های اجتماعی را در جهان گسترش می دهد. 
این جوان های افتخارآفرین هم به همســاالن خود انگیزه می دهند که به 
دنبــال تعالی و خدمت به دیگران باشــند. حاال وحیــد رجبلو، موفق به 
راهیابی به مرحله نهایی رویداد TOYP شــده و برای انتخاب شــدن در 
بین ۱0 جوان برتر جهان نیاز به حمایت و رأی تک تک ما دارد. برای رأی 

دادن به وحید به آدرس https://toyp.jci.cc مراجعه کنید.
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وزیر ارتباطات همه سؤاالت مجلس  درباره افسارگسیختگی فضای مجازی را پیچاند

جهرمی،  اینستاگرام و چهل دزد بغداد!
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سینا حسینی: بازگشت کفاشیان به فدراسیون فوتبال 
مهم ترین خبری بود که صبح یکشنبه در محافل ورزشی 
در ارتباط با آن صحبت می شد. منتقدان مدیریت فوتبال 
این اتفاق را بازگشــت به عقب توصیف کردند و مدعی 
شــدند جدا از تخلفی که در ایــن ارتباط روی می دهد، 
بازگشــت کفاشــیان یک یارگیری تمام عیار محسوب 
می شود، اما حامیان رســانه ای وی با ایجاد سپر دفاعی 
تالش کردند منتقدان را بــه باج خواهی متهم کنند تا 
شاید مسیر بازگشت آقای خنده برای دومین بار به فوتبال 

ایران فراهم شود.

مدرسهموشها#
نکتــه قابل تأمل اما اینجا بود که رســانه های حامی 
کفاشیان در کنار دفاع از کفاشیان منتقدان بازگشت 
او را با القاب مختلف مورد شــماتت قرار دادند، یکی 
از ایــن افــراد صــادق درودگر بود، رئیس ســازمان 
اقتصادی فدراســیون فوتبال در پاســخ به انتقادات 
برخی رســانه های وابسته به کفاشیان گفت: ابر و باد، 
مه و خورشــید و فلک در کارند تا این آقا برگردد اما 
برای اطالع دوستان آقای کفاشیان من نه سخنگوی 
مهدی تاج هســتم نه مدافع حقوق منتقدان ایشــان 
بلکه ســخنگوی خودم هستم و به جای خودم حرف 
می زنم، فوتبال ایران با این اتفاق متحمل خســارتی 
جبران ناپذیر خواهد شــد و به هیچ شــکلی منطقی 
نیست، مگر فدراسیون فوتبال مدرسه موش هاست که 

یک روز یکی برود فردا برگردد.

ورودمدعیالعموم#
امــا جــدا از ایــن انتقادهــای وارده عبدالرحمــن 
شاه حسینی بازگشت کفاشیان را مغایر با اساس نامه، 
قانون جزایی و کیفری کشــور دانست و تأکید کرد، 
مدعی العموم می تواند به واســطه بازگشت کفاشیان 
به فدراســیون، هم او و هم اعضای هیئت رئیســه و 
مسئوالن وزارت ورزش و جوانان را احضار کند و برای 

آن ها تشکیل پرونده بدهد.
حقوقدانان ورزشی کشور در گفت و گو با خبرنگار قدس 
می گویند: متأسفانه برخی رسانه ها انگار قند در دلشان 
آب شده که کفاشیان برگشته اما زیاد خوشحال نباشند 
دولــت مقبول آن ها عمر زیادی نــدارد چون این اتفاق 

خالف در خالف است.
وی در ادامه گفت: آقایان فکر می کنند مملکت بی حساب 

و کتاب اســت در حالی که این طور نیســت، این نظام 
مدیریت فوتبال ماست که هر کسی هر طور دلش بخواهد 

عمل می کند جدا از آنکه با قانون آشنایی داشته باشد.

ایراداتحقوقی#
نخستین مسئله ای که به عنوان ایراد حقوقی به حضور 
دوباره کفاشیان وارد می شود، این است که دوره فعالیت 
قانونی این افراد اردیبهشت ماه 99 به اتمام رسیده و برابر 
دســتورالعمل فیفا مأموریت افراد حاضر در فدراسیون 
فوتبال تمدید شده است اما از آنجا که کفاشیان در دوره 

غیبتش در فدراســیون حضور نداشته است این تمدید 
مأموریت شــامل حال وی نمی شــود و قطعاً حضور وی 

تخلف است.
دومین مسئله و ایراد قانونی، آنجاست که به فرض اینکه 
وی از سمت خود استعفا داده باشد، وی با هیچ مجوزی 
قادر به حضور دوباره در مسئولیتی که از آن استعفا داده 
است نیست، اگر بخواهد دوباره در این سمت قرار بگیرد 
باید مراحل تأیید صالحیت را سپری کند، بعد در جلسه 
مجمع از برنامه های خود دفاع کند و در صورت کســب 

رأی دوباره به فوتبال برگردد.

ســومین ایراد حقوقی به حضور کفاشیان در فدراسیون 
آنجاســت که به فرض اینکه وی بگوید از ســمت خود 
اســتعفا ندادم، اما وی مدت یک سال در جلسات هیئت 
رئیسه غایب بوده است و براساس قانون وقتی مستخدم 
یک ارگان و سازمان از حد معمول بیشتر غیبت می کند 
باید اخراج شــود، اگر این اتفاق رخ نداده هیئت رئیسه 
فدراســیون فوتبال و اعضای مجمع نیز مرتکب تخلف 
شده اند و باید در مراجع قضایی پاسخگوی رفتار غیرقانونی 

و غیر مسئوالنه خود باشند.
و اما چهارمین ایراد قانونی باید به اجرای قانون سلیقه ای 
منع فعالیت بازنشستگان اشاره کرد، از آنجا که براساس 
تصمیم مجلس فعالیت بازنشســتگان تخلف به حساب 
می آید، حضور دوباره کفاشیان مغایر با قانون جاری کشور 
است و باید دید بر چه اساسی کفاشیان توانسته دوباره به 
فدراسیون برگردد و حاال برای رسیدن به پست سرپرستی 

فدراسیون فوتبال تالش کند.

انتقادنمایندگانملت#
اما موضوع بازگشــت کفاشــیان به فدراســیون فوتبال 
در خانــه ملت هم با واکنش های جدیدی رو به رو شــد، 
حجت االســالم نصراهلل پژمان فر در مورد بازگشت علی 
کفاشیان به فدراسیون فوتبال اظهار کرد: در گام نخست 
باید به صورت شفاف و علنی عنوان شود که چرا این فرد 
دچار محرومیت شــده و ماجرا چه بوده است. هم اکنون 
شاهد بازگشت شخصی به فدراسیون هستیم که حداقل 
برای یک سال از فعالیت در این ورزش محروم بوده است. 
چه اتفاقی موجب شده است تا ایشان فاقد صالحیت برای 
حضور در این عرصه دانســته شود؟ این موضوع باید به 
صورت شفاف اعالم شــود که ماجرا و ابعاد آن چه بوده 

است.
وی در ادامه افزود: اکنون شــائبه های مالی وجود دارد 
که فدراسیون فوتبال و شخص ایشان بایستی پاسخگو 
باشند. ماجرای عودت رقمی چند 10 هزار دالری مطرح 
اســت که ابعاد و حدود آن بایســتی به صورت دقیق و 
شفاف به ملت توضیح داده شود و مردم بدانند که چه بر 
فوتبال کشور رفته که ایشان با محرومیت یکساله مواجه 

شده است.
نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای اسالمی خاطر 
نشــان کرد: آنچه اکنون موجب می شود تا این بازگشت 
که خود قابل تأمل و بررسی بیشتر است مورد انتقاد قرار 

گیرد بازنشسته بودن آقای کفاشیان است. 

آقای خوش خنده ناک اوت می شود؟

گاردبستهقانونمقابلبازگشتکفاشیان

نارضایتی هالند از تداوم قهرمانی های بایرن
ورزش: مهاجم نروژی بروسیا دورتموند به ناکامی دوباره این تیم برای تصاحب 
مقام قهرمانی بوندس لیگا واکنش نشــان داد. ارلینگ هالند می گوید: »اول از 
همه باید بگویم که خیلی بد شــد که بایرن مونیخ دوباره برد و قهرمان شــد. 
با این حال فعاًل وضعیت همین اســت و ما باید تمام تالش خود را برای اینکه 
بهترین دستاورد ممکن را داشته باشــیم انجام  دهیم. ما نایب قهرمانی  مان را 
قطعی کردیم اما تمام تالشــمان را انجام دادیم تا جای ممکن به بایرن مونیخ 

نزدیک شویم«.

دوری دو هفته ای دیونگ از ترکیب بارسلونا
ورزش: باشگاه بارسلونا عصر دیروز وضعیت فرنکی دیونگ که در تمرینات این تیم دچار 
مصدومیت شده است را تشریح کرد. بر اساس اعالم باشگاه بارسلونا، این هافبک هلندی از 
ناحیه ماهیچه نعلی )عضله سولئوس( واقع در ساق پای راست خود آسیب دیده است. در 
حالی که باشگاه بارسلونا زمان بازگشت دیونگ به میادین را اعالم نکرده، نشریه اسپانیایی 
»آ اِس« چاپ مادرید، مدعی شد این هافبک هلندی حداقل دو هفته خانه نشین خواهد 
بود. دیونگ در نخســتین فصل حضورش در بارسلونا در 38 بازی برای آبی واناری ها به 

میدان رفته که از این تعداد 27 بازی را در اللیگا انجام داده است.

فن دایک: کارمان با فتح لیگ برتر به اتمام نمی رسد
ورزش: مدافع سرخپوشان مرسی ساید می گوید: تیم تحت هدایت یورگن کلوپ اهدافی 
بلندمدت در ســر دارد. فن دایک می گوید: »اگر ما این فصل جام قهرمانی را بدست 
بیاوریم، سعی خواهیم کرد فصل بعد از عنوان قهرمانی مان دفاع کنیم. این هدف ماست 
اما همه می دانند که دفاع از عنوان قهرمانی به خصوص در انگلیس چقدر دشوار است. 
ما در لیگ قهرمانان به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی مان بودیم اما نشد. دفاع از عنوان 
قهرمانی خیلی دشوار است. ما سعی می کنیم روی 9 بازی باقیمانده تمرکز کنیم، اما 

امیدواریم با کسب جام پا به فصل بعد بگذاریم و از قهرمانی مان دفاع کنیم«.

مجازات بازیکن رم به خاطر کنایه زدن به باشگاه
 ورزش: باشگاه رم ژوان ژسوس مدافع برزیلی خود را به خاطر اظهارات اخیرش در شبکه های 
اجتماعی که در آن از تصمیمات و وضعیت مالی باشگاه ایراد گرفت، مجازات کرد. ژسوس چندی 
پیش در گفت و گو با هواداران تیم فوتبال رم در توییتر در پاسخ به یکی از آن ها که از او خواست 
رم را ترک کند تا باشگاه مجبور نباشد در وضعیت بد اقتصادی فعلی به او ساالنه 2.2 میلیون 
یورو )خالص( حقوق بدهد، اشــاره ای به حذف شدنش از عکس تیمی جالوروسی داشت و به 
نوعی وضعیت مالی باشگاه را زیر سؤال برد. اظهارات ژسوس خشم مدیر اجرایی باشگاه را در پی 
داشته و او به مدیر برنامه های بازیکن برزیلی گفته برای او جریمه ای نقدی در نظر گرفته است.

ورزش: سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان گفت: با 
توجه به مشکالتی که داشتیم باشــگاه از ما خواست این 
طومار را امضا کنیم تا شاید بازی ها لغو شود. مهدی تارتار 
در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان 
اظهار کرد: خداراشکر وضعیت تیم خوب است و بازی های 
تدارکاتی باکیفیتی انجام دادیم، ولی مشکالت مالی هنوز به 
قوت خود باقی است. ما در تأمین هزینه های روزمره مشکل 

داریم و این اصالً جالب نیست.

مشکلدرپروتکلهایبهداشتی#
سرمربی تیم نفت مسجدسلیمان در مورد میزان آمادگی 
تیمش برای شروع مســابقات تصریح کرد: ما تیم خوبی 
داریم و بازیکنان از ابتدای فصل نشــان دادند توانایی های 
زیــادی دارند. آن قدر خوب بودیم که خیلی ها توانایی های 
ما را باور نمی کردند. تیم ما در انجام پروتکل های بهداشتی 
مشکل دارد. از وقتی تمرینات شروع شده فقط یک بار تست 
کرونا دادیم و بیش از 20 روز است به دلیل مشکالت مالی 
هیچ تستی از تیم ما گرفته نشده است. به همین دلیل آن 

طوماری که به سازمان لیگ فرستاده شد را امضا کردیم.

هشداربهدیگرتیمها#
وی بــا گالیه از وزارت نفت تأکید کرد: وزارت نفت باید به 
تیم های نفتی کمک کند چراکه پای جان یکسری ورزشکار 
حرفه ای در میان است. نمی دانیم پس از 2۵ روز در تیممان 
چه کسی سالم، چه کســی بیمار و چه کسی ناقل است. 
صادقانه این موضوع را از رســانه شما اعالم می کنم و توقع 
دارم به ما کمک کنند. یکسری تیم ها رعایت کردند و هیچ 
بازیکن مبتالیی ندارند، ولی یکسری تیم ها مثل ما نتوانستند 
پروتکل ها را کامل انجام دهند و می توانند ســالمت دیگر 

تیم ها را تحت تأثیر قرار دهند.

تیممادرگیریروانیدارد#
تارتار با اشاره به وضعیت روحیه بازیکنانش تأکید کرد: قطعاً 
تیم ما درگیری روانی دارد. انتظار داریم ستادی که دستور 
برگزاری مسابقات را داده است رسیدگی و سخت گیری کند. 
از باال دســتی ها کمک گرفته و بودجه ای در نظر بگیرد تا 
ما بتوانیم تست بدهیم. اصالً می توانند خودشان افرادی را 

مأمور کنند و از ما تست بگیرند.

مدیرانکمککنند#
وی ادامــه داد: چه ایرادی دارد یک ســوم آن مبلغی 
را که بــه مربیان خارجی دادنــد در اختیار تیم های 
بی بضاعــت قرار دهند تــا ما با ســالمت کامل وارد 
مســابقات شــویم. امیدوارم نظارت بیشتری صورت 
بگیرد و مســئوالن رده باال پای کار بیایند. مگر مربی 
و بازیکــن می توانند بدون فوتبال زندگی کنند؟ ما از 
خدا می خواهیم مســابقات برگزار شود ولی توانش را 
نداریم. حاال وقتش رســیده که مسئوالن به کمک ما 
بیایند. کرونا که ابدی نیست و ممکن است به زودی 
واکســنش کشف شــود، ولی حاال زمان آن است که 

مدیران کمک کنند.

امیدوارنیستم#
سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در مورد شرایط 
میزبانی این باشگاه خاطرنشان کرد: از نمایندگان استان و 
ناصری و حیدری و هیئت مدیره باشــگاه که در این چند 
وقت برای حل مشــکالت کمک می کردند تشکر می کنم. 
همبستگی برای کمک به تیم به وجود آمده و امیدوارم با 
رفع مشکالت بازیکنان با روحیه خوبی وارد مسابقات شوند. 
خیلی به حل مشکالت امیدوار نیستم چراکه این مشکالت 

همیشه گریبان گیر ما بوده است.

ورزش: عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش های زورخانه 
ای خواستار توجه جدی به ورزش های زورخانه ای شد و 
گفت: مسئوالن ورزش توجهی به این رشته ندارند چرا 

که رأی در فوتبال است نه زورخانه!

زورخانهدرمدارس#
داریوش ارجمند عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش های 
زورخانه ای و پیشکسوت ســینما و تلویزیون ایران در 
جریان حضور رئیس کمیته ملی المپیک در فدراسیون 
ورزش هــای زورخانــه ای گفــت: به نظر مــن ورزش 
زورخانه ای باالتر از هر رشته ای است و اگر من در ورزش 
ایران مسئولیت داشتم کاری می کردم هر ورزشکاری اول 
از زورخانه عبور کند. زورخانه جایگاه واالیی در فرهنگ  
سرزمینمان دارد و بعد از مسجد باالترین جایگاه را دارد. 
احیای این ورزش آسان نیست و فقط کار یک فدراسیون 
نیست. دانشگاه و آموزش و پرورش در آن سهیم هستند. 
باید این رشــته از مدارس آغاز شــود و در سنین باالتر 
توســعه پیدا کند. باید پل ارتباطی عمیق با دانشگاه و 

آموزش و پرورش داشته باشیم نه اینکه شعار بدهیم.

اهانتدرورزشگاهها#
وی ادامه داد: ورزشــکاری که فتوت، عرفان و ارزش 
انســانی نمی فهمــد ناچیز اســت. برخی هــا با دارو 
و آمپــول بدنشــان را گنده می کنند امــا مهم ترین 
عامل ورزش که باید تســری پیدا کند ایمان اســت. 
هیچ ورزشــکاری را نمی بینید که وارد گود شود اما 
سرشــار از ایمان و عشق نباشــد چرا که اگر اعتقاد 
نداشته باشــد نمی تواند وارد گود شــود. اگر به این 
فتوت و ایمان اعتقاد نداشــته باشــد می شــود مثل 
فوتبالیست هایی که مثل اسب مسابقه خرید و فروش 

می شوند. باید به ریشــه هایمان برگردیم. چه چیزی 
جز اهانت و توهین در ورزشگاه های فوتبال می شنویم 

اما در گود زورخانه چه می شنوید؟ 
وی در پایان گفت: این ورزش مهارت درونی می خواهد. 
فکر نمی کنم مسئوالن ورزش خیلی به این فدراسیون و 
ورزش زورخانــه توجه کنند و آن را جدی بگیرند. آن ها 
دنبال یارگیری هستند. رأی در فوتبال است. از صالحی 
امیری که خودش فرهنگی است می خواهم توجه جدی 

به این رشته داشته باشد.

پیتزاودیزی!#
صالحــی امیری نیز با تمجیــد از صحبت های داریوش 
ارجمند گفت: همه این حرف ها قابلیت تبدیل شدن به 

یک کتاب را دارد.
رئیس کمیته ملی المپیک گفت: اصرار اینکه ورزش 
زورخانــه ای را مدرن کنیم امکانپذیر نیســت. مگر 
می شــود دیزی را بــا پیتزا مخلــوط کنیم؟ چیزی 
می شــود که اصاًل قابل استفاده نیست. اصرار ما برای 
تغییر شــکل و ماهیت این رشته غلط است و باید در 
ســاختار سنتی آن بماند. مگر چینی ها و ژاپنی ها که 
نزدیک هزار سبک دارند قوانینش را تغییر داده اند؟ 
اگر کســی ورزش ما را خواســت باید با همین شیوه 
بخواهــد نه اینکه آن را تغییــر دهیم. به جای اینکه 

جهانی شویم باید دغدغه ملی داشته باشیم.
وی افزود: اصرارم بر این اســت آقای جوهری برنامه 10 
ساله ای را در هیئت رئیسه تصویب کند. کار اول اینکه 
وضع موجود ساماندهی و مدیریت شود. بحث دوم ارتقای 
نیروهاست و نسل جدید وارد شوند. بحث سوم اینکه از 
طریق تولید کلیپ و فیلم و پخش در سیما ذائقه جوانان 

را با این رشته همراه کنیم.

یک سوم پول مربیان خارجی را به تیم های ضعیف بدهند

تارتار: تیم من درگیری روانی دارد
انتقاد داریوش ارجمند از بی توجهی به فرهنگ پهلوانی:

رأی در فوتبال است، نه زورخانه!

لژیونرها

پایان همکاری انصاری فرد با السیلیه
ورزش: روزنامه الرایه قطر از احتمال قطع همکاری باشــگاه الســیلیه با کلیه 
بازیکنان خارجی فعلی این تیم در پایــان فصل جاری خبر داد.  روزنامه الرایه 
قطر نوشت: براساس گزارش منابع خبری السیلیه تصمیم گرفته شده در پایان 
فصل جاری همکاری با تمام بازیکنان خارجی فعلی باشگاه )ازجمله کریم انصاری 
فرد( به پایان برسد البته این موضوع در نهایت به گزارش فنی سرمربی بستگی 

خواهد داشت.

لیگ برتر برای جهانبخش سخت تر از قبل
لژیونر ایرانی همچنان خارج از فهرست

ورزش: روز گذشــته دو تیم برایتون و آرسنال در استادیوم فالمر به مصاف هم 
رفتند که شــاگردان گراهام پاتر توانستند با گل دقایق پایانی نیل موپا آرسنال 
را با نتیجه 2 بر یک از پیش رو بردارند و پس از گذشــت 10 هفته نخســتین 
برد خود را جشــن بگیرند. اما نکته قابل ذکر خارج شدن علیرضا جهانبخش از 
فهرست بازیکنان برایتون بود. پیش از تعطیلی لیگ برتر جهانبخش در دو دیدار 
آخر برایتون به عنوان یار تعویضی وارد زمین شده بود و عملکرد خوبی از خود 
به نمایش گذاشته بود و پیش بینی می شد در این دیدار مقابل شاگردان آرتتا به 
میدان برود، اما با تصمیم گراهام پاتر جهانبخش مانند هفته های زیادی که در 
لیگ برتر غایب بود، در این دیدار هم غیبت داشت و از فهرست بازیکنان برایتون 

کنار گذاشته شد.

نمره خوب سردار در ترکیب زنیت مقابل زسکا
ورزش: از هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر روسیه، زنیت در مسکو میهمان 
زســکا مسکو بود و به پیروزی 4 بر صفر دســت یافت. گل های این بازی توسط 
ایووانوویچ در دقیقه دو، مالکوم در دقایق 9 و 2+4۵ و درویسی دقیقه 90 زده شد. 
در این بازی ســردار آزمون مهاجم ایرانی زنیت از ابتدا در ترکیب تیمش حضور 
داشــت و در دقیقه 74 تعویض شــد. در این بازی اغلب بازیکنان زنیت عملکرد 

درخشانی از خود نشان دادند و نمره باالتر از هفت را به خود اختصاص دادند.

حمیدرضا عرب: روزی که شــیخ دیاباته وارد ایران 
شــد کاماًل مشــخص بود که با اضافه وزن محسوسی 
رو به رو اســت و باید تمرینات ویژه ای را سپری کند. 
پس از اینکه شــیخ در نخستین تمرین تیمش شرکت 
کرد برخی رسانه ها پیش دســتی کرده و اعالم کردند 
دیاباته هفته های آغازین دوباره لیگ را از دست خواهد 
داد. این پیشگویی ها اما خیلی زود رنگ باخت و دیاباته 
که استعداد قابل توجهی در سوزاندن چربی های اضافه 
دارد، به میزان قابل توجهــی از کیلوهای اضافه خود 

کاست. 

غرولندهایفرهاد#
این ســرعت بی ارتباط با غرولند هــای فرهاد مجیدی 
نبود. ســرمربی اســتقالل به دفعات بــه دیاباته تذکر 
داده بود که ســریع تر چربی های اضافی را آب کند و 
این بازیکن هم عالوه بر تمرینات ویژه ای که باشــگاه 
برایــش درنظر گرفته بود تمرینــات اختصاصی را هم 
انجام می داد. برای مثال شــیخ در محیط خانه ای که 
باشگاه برایش درنظر گرفته صبح ها می دوید و درحین 
دویدن گرمکن هم می پوشید تا کیلو های اضافه زودتر 
آب شــود. این تالش حاال به نتیجه رسیده به طوری 
که حتی احتمال می رود دیاباته در بازی با فوالد روی 
نیمکت اســتقالل بنشــیند. از یاد نمی بریم که شیخ 
پیش تــر پس از مصدومیت ها در بازی های لیگ خیلی 
سریع به شرایط بازی بازمی گشت واز این حیث شرایط 

خاص و ویژه ای دارد. 

دیاباتهروینیمکت#
حاال هم از بازگشــت او در بازی فوق حســاس مقابل 
فوالد خوزســتان صحبت بــه میان می آیــد که اگر 
این طور باشــد دســت فرهاد برای گمــاردن یکی از 
بهترین مهاجمان لیــگ در خط آتش خود باز خواهد 
شــد. دیاباته اما تا سه شــنبه باید صبر کند تا پس از 
تســت نهایی از مربیان استقالل مجوز بگیرد و تیم را 
در بــازی با فوالد همراهی کند. احتمال اینکه شــیخ 
روی نیمکت باشــد چیزی در حدود 90 درصد است و 
تنها 10 درصد احتمال دارد او سفر به اهواز را به کلی 

از دست بدهد.

بازیفوقحساس#
پس از مصدومیتــی که برای تبریزی بــه وجود آمد 
حضــور دیاباته می تواند برای اســتقالل به منزله یک 
الزام جدی باشــد که تمام شواهد نشــان از بازگشت 
این بازیکن به ترکیب اســتقالل در این بازی حساس 
دارد. شاید دیاباته در نیمه دوم بازی با فوالد خوزستان 
ناگهان بــا آن هیکل تنومندش در ترکیب اســتقالل 
دیده شود وخوشــبینانه اینکه او گلزن تیمش در این 
میدان بزرگ هم باشــد. فرهاد مجیدی عمیقاً می داند 
که پیــروزی در این بازی فوق حســاس تا چه اندازه 

برایش امیدوارکننده خواهد بود.

همزمان با جذب »ورنر« توسط چلسی، نگرانی ها باقی است

لطفاً »ویلیان« و »پدرو« را حفظ کنید!
امیرمحمد سلطان پور: با اینکه چلسی موفق شد با انتقال تیمو ورنر از الیپزیگ، یک 
خرید بسیار خوب را انجام دهد، اما همچنان عدم اطمینان درباره ترکیب کنونی این تیم 
وجود دارد. مسلماً هواداران شیرهای لندن از شنیدن خبر خرید چنین مهاجم خوبی با 
رقم 47.۵ میلیون پوند بسیار خوشحال شده اند، به خصوص اینکه آبی پوشان در چند 

وقت اخیر دچار مشکل جدی در امر گلزنی بودند. 
حتی اگر لمپارد می توانســت، بــا توجه به اینکه دو مهاجم کلیدی خــود را به دلیل 
مصدومیــت از دســت داده، همین حاال تیمــو ورنر را به زمین می فرســتاد. اما یکی 
از نکته هــای نگران کننــده در مورد ترکیب چلســی، احتمال باالی خــروج پدرو و 
ویلیــان دو وینگر مطرح آن ها در پایان ماه جاری میالدی اســت چون قراردادشــان 
 به اتمام خواهد رســید و هنوز صحبتی در مورد تمدید قرارداد انجام نشــده اســت.

دستخالیلمپارددربازیهایفشرده#
کار پیوســتن پدرو به رم تقریباً قطعی شده اما آینده ویلیان در هاله ای از ابهام 

قرار دارد. باشگاه چلســی البته چندین بار به شکل واضح ابراز تمایل کرده 
که این دو بازیکن قرارداد کوتاه مدت جدیدی با این تیم امضا کنند تا 

بتواند از این دو تا پایان فصل جاری استفاده کند. 
چون مســابقات سه ماه تعلیق شــده بود این دو بازیکن می توانند در 

فاصله هفت بازی مانده به پایان فصل چلســی را ترک کنند که این اصاًل 
به مذاق مســئوالن و به خصوص فرانک لمپارد خوش نمی آید. به 
جز این حقیقت که اگــر این دو چند روز دیگر تیم را ترک کنند، 
باعث خالی شدن دســت لمپارد برای انتخاب گزینه هایش خواهد 
شــد، از دســت دادن دو بازیکن بســیار با تجربه در ترکیب بسیار 

جوان شــیرهای لندن که برای قرارگیری در رتبه چهارم و کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان اروپا می جنگند ضربه بدی خواهد بود. 

ذهنیتهمیشهبرندهپدرو#
پــدرو به هیچ عنــوان فصل خوبی را در لنــدن نگذرانده اما او را می تــوان یکی از پر 

بازیکنان  حال حاضر فوتبال جهان لقب داد. ذهنیت افتخارتریــن 
سابق  بارسلونا با پیروزی و موفقیت آمیخته شده وینگر 

مثال در پیروزی ماه مارس چلسی مقابل و به عنوان 
ل  پو ر در جــام حذفی دیدیم کــه او چگونه لیو
روی دیگر بازیکنان تیمش تاًثیر مثبت می توانــد 

بگذارد. او می تواند هشت روز دیگر چمدان خود را ببندد اما لمپارد می داند که آن زمان 
تازه بازی های پیاپی و فشرده تیمش فرا رسیده است و پدرو واقعاً به کارش خواهد آمد.

ویلیانباآمارفوقالعاده#
خــروج احتمالی ویلیان ضربه بدتری نیز برای لمپارد خواهد بود. این وینگر برزیلی در 
هفت سال حضور خود در استمفوردبریج بعضی وقت ها به عدم ثبات در بازی اش متهم 
شده اما نباید فراموش کنیم حتی در این فصل، از لحاظ آمار گلزنی و پاس گل، بعد از 
آبراهام بهترین بازیکن تیمش بوده است. و البته ذکر این نکته ضروری است که ویلیان 
نه تها گلزن خوبی است بلکه از لحاظ دادن پاس گل و همین طور خلق موقعیت گل در 
رتبه اول ترکیب چلسی قرار می گیرد. درست است که چلسی از بازیکنان جوان بسیار با 
استعدادی مثل کالوم هادسون اودوی یا کریستین پولیسیک در ترکیب خود بهره مند 
است که می توانند جایگزین این بازیکنان شوند، اما ویلیان از لحاظ آماری نشان داده که 

او بهترین گزینه برای پر کردن جای خالی ادن هازارد در چلسی است.

آیندهروشن،زمانحالنگرانکننده#
حکیم زیاش هم مهره جدید دیگری است که به همراه ورنر در تابستان به تیم لمپارد 
اضافه خواهد شــد که قطعاً سبب جوان تر شدن ترکیب و هم بهتر شدن آن می شود. 
این ترانسفرها مسلماً نشان دهنده این است که چلسی آینده روشنی پیش رو دارد، اما 
مشکل زمان حال چلسی است که نگرانی هایی را به وجود می آورد. شاید تیمو ورنر قید 
بازی در لیگ قهرمانان اروپا با پیراهن الیپزیگ را زد تا بتواند انتقالش به چلسی را تکمیل 
کند، اما مسلماً دوست ندارد فصل آینده با پیراهن آبی این مسابقات را از دست بدهد. او 
نیز مانند همه هواداران چلسی امیدوار است که پدرو و ویلیان حداقل تا پایان فصل 
در چلسی بمانند تا این تیم بتواند به هدف اصلی خود یعنی کسب سهمیه لیگ 

قهرمانان دست پیدا کند.

دروازه بــان ســابق و محبــوب تیــم ملی کشــورمان، 
در بیســت و دومین سالگرد برگزاری بازی دو تیم ایران و 
آمریکا در جام جهانی 1998 به خاطره بازی با آن مسابقه 
پرداخت. احمدرضا عابدزاده در پست اینستاگرامی خود با 
انتشار عکسی از لحظه دست دادن با کاپیتان حریف نوشته: 
»بیست و دومین سالگرد بازی ایران و آمریکا، به یاد اون روز 
و شــاد شدن مردم در اون روزها، امیدوارم همیشه دلتون 

شاد و لبتون خندون باشه«.

سرمربی تیم پرسپولیس در اســتوری اینستاگرامی خود، به 
سالروز تولد هادی نوروزی کاپیتان سابق و مرحوم این باشگاه 

ادای احترام کرد. 
یحیی گل محمدی در استوری خود با انتشار عکسی از هادی 
نوروزی برای او نوشــته: »تولدت مبارک کاپیتان، گر از یادم 
رود عالــم تو از یادم نخواهی رفــت«. گل محمدی همچنین 
هانی نوروزی پســر هادی را نیز در این اســتوری تَگ کرده 

است.

یحیی گل محمدیاحمدرضا عابدزاده
خبرنگار مطرح ورزشــی اســپانیا با جــرارد پیکه مدافع 
سرشناس بارسلونا در توییتر به درگیری لفظی پرداخت. ادو 
آگیره که همیشه به عنوان خبرنگار، مشهور به طرفداری از 
رئال مادرید بوده است، در توییتی به مصاحبه اخیر پیکه 
که از سختی های قهرمان شدن تیمش گفته بود واکنش 
نشــان داده و توییت زده »تو گریان بــه خانه برخواهی 
گشت«. جرارد پیکه نیز در توییتی جواب آگیره را داده و به 

او گفته: »پایت را از گلیمت درازتر نکن«.

ســنگربان باشــگاه منچســتریونایتد و تیم ملی اسپانیا به 
مصدومیت شدید دیگر دروازه بان مطرح لیگ برتر انگلیس 
واکنش نشان داد و برای او آرزوی سالمتی کرد. داوید دخه آ 
البتــه این هفته به خاطر نمایــش نه چندان خوب خود در 
پیراهن یونایتد انتقادهای زیادی را متحمل شــد در توییت 
خود به مصدومیت شــدید برند لنو دروازه بان آرســنال از 
ناحیه زانو که قطعاً فصل را برای او تمام کرد واکنش نشان 

داده و برایش نوشته که: »قوی بمان!«

داوید دخه آادو آگیره

پس از مصدومیت تبریزی

»دیاباته« سورپرایز فرهاد مقابل فوالد؟

ضد  حمله

مرزبان گزینه مربیگری ذوب آهن
ورزش: تیم فوتبال ذوب آهن پس از عدم بازگشت میودراگ رادولوویچ 
به ایران در فاصله یک هفته ای تا از سرگیری مسابقات لیگ برتر دچار 
بحران سرمربی شده است. این موضوع زمانی نگران کننده تر می شود که 
سرمربی مونته نگرو ذوب آهن اعالم کرده قصد بازگشت به ایران ندارد. 
ذوب آهن فعالً تحت نظر دســتیاران ایرانی رادو تمرین می کند و هنوز 
هیچ تصمیمی برای نیمکت این تیم گرفته نشده است. علیرضا مرزبان 
در حال حاضر از افرادی است که گفته می شود با او برای قبول هدایت 
گاندو ها صحبت شده است. دیگر گزینه سرمربیگری این تیم نیز حسن 
استکی به شمار می آید که هم اکنون به عنوان مربی در ذوب آهن مشغول 

به کار است.

 علی کریمی
 بهترین بازیکن خارجی تاریخ لیگ امارات شد

ورزش: ستاره سابق فوتبال ایران و باشگاه االهلی امارات عنوان بهترین 
بازیکــن خارجی تاریخ لیگ امارات را به صورت مشــترک با خورخه 
والدیویا شیلیایی بدســت آورد. در نظرسنجی روزنامه البیان امارات از 
مخاطبان خواسته شده بود بهترین بازیکن خارجی تاریخ لیگ امارات 
را انتخاب کنند که علی کریمی و والدیویا شیلیایی بازیکن سابق باشگاه 
العین هر کدام با بدســت آوردن 2۵ درصد آرا مشــترکاً در صدر قرار 
گرفتند. ریکاردو اولیویرا بازیکن سابق الجزیره با 18 درصد آرا دوم شد 
و آساموا غنایی به همراه احمد البهجه مراکشی با دستیابی به 12 آرا در 

مکان های بعدی قرار گرفتند.

اسکوچیچ به ایران بازگشت
ورزش: ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران صبح دیروز وارد تهران شد. 
دراگان اسکوچیچ که پس از شیوع ویروس کرونا و لغو دیدارهای انتخابی 
جام جهانی 2022 قطر به کرواســی رفته بــود، صبح دیروز به تهران 
بازگشت. قرار اســت وی با زیر نظر گرفتن مسابقات لیگ، برنامه های 
آماده ســازی تیم ملی را تدوین کند. پیش از این گفته شــده بود که 
مســابقات انتخابی جام جهانی 2022 در ماه هــای مهر و آبان برگزار 

خواهد شد.

»شهرخودرو« برای سازمان لیگ شرط گذاشت
ورزش: باشــگاه شهرخودرو همانند سه باشگاه نساجی، ماشین سازی 
و تراکتور برای حضور در ادامه لیگ نوزدهم دو شــرط گذاشت. باشگاه 
شــهرخودرو اعالم کرد در صورت تحقق یکی از دو شرط ذیل موافق 

شروع مجدد لیگ است.
الف( آقای حیدر بهاروند به عنوان سرپرست فدراسیون و رئیس سازمان 
لیگ، مســئولیت کامل عواقب ناشی از شروع لیگ را صراحتاً بر عهده 
بگیرد. ب( جلسه ای با حضور تمامی مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر 
تشــکیل و در ارتباط با ادامه لیگ رأی گیری شود. در غیر این صورت 
ناگزیر از مراجعه به AFC و FIFA برای احقاق حقوق خود خواهیم بود.

 اضافه شدن یک مدافع و یک مهاجم جوان 
به استقالل

ورزش: احتمال اضافه شــدن یک مهاجــم و یک مدافع جوان از تیم 
امید استقالل به تیم بزرگساالن این باشگاه قوت گرفت. محمد عابدی 
و عرفان روحانی بازیکنان خطوط میانی و حمله امیدهای اســتقالل 
که فصل گذشــته در رقابت های امیدها عملکرد مطلوبی داشتند و در 
هفته های گذشته در تمرین بزرگساالن حضور داشتند و در بازی های 
تدارکاتی هم فرصت بازی پیدا کردند، از نفراتی هســتند که تاحدود 

زیادی حضورشان در تیم بزرگان قطعیت یافته است.

 میزان مطالبات »رسن« از پرسپولیس 
مشخص شد

ورزش: هافبک ملی پوش عراقی پرسپولیس، بیشترین طلب را در بین 
اعضای فصل جاری این تیم دارد. هافبک ملی پوش عراقی پرسپولیس 
که زمزمه هایی مبنی بر ترک این تیم در پایان فصل جاری رقابت های 
لیگ برتر فوتبال ایران به گوش می رســد 91 هزار دالر از پرسپولیس 
طلب دارد تا میزان پرداختی به رســن همچون سایر هم تیمی هایش 
شود. مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس به رسن قول داده 
اســت تا قبل از بازی این تیم با پیکان تهران طلب او را تسویه کرده و 

مشکلی نداشته باشد.

مصدومیت محمد نادری جدی نیست
ورزش: طبق اعالم رسانه رســمی باشگاه پرسپولیس، محمد نادری 
بازیکن چپ پای تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین دچار گرفتگی عضله 
شد و این شائبه به وجود آمد که او دچار مصدومیت جدی شده باشد. 
این در حالی اســت که پس از گرفتن MRI مشــخص شد که نادری 
دچار کشیدگی خفیف عضله شده و مشکل جدی این بازیکن را تهدید 
نمی کند. با شرایط موجود و مصدومیت محمد انصاری، کادر پزشکی 

پرسپولیس در تالش است تا نادری به بازی با پیکان برسد.

غیبت کاپیتان تیم ملی در لیگ برتر قطعی شد  
ورزش: با اعالم صریح مدیر عامل باشــگاه تراکتور اشــکان دژاگه در 
بازی های باقی مانده این تیم در لیگ برتر همراه سرخپوشــان تبریزی 
نخواهد بود. از آنجایی که آمار مبتالیان به کرونا و متأسفانه مرگ و میر 
در ایران در روزهای اخیر صعودی شده اشکان دژاگه به باشگاه تراکتور 
اعالم کرده در بازی های باقیمانده تیم را همراهی نخواهد کرد؛ چرا که 
خانواده نگران او هستند. این خبر را سهرابی مدیر عامل باشگاه تراکتور 

تأیید کرده است. 

با وجود عدم حضور در تمرینات
 قرارداد مهاجم نیجریه ای پرسپولیس 

فسخ نمی شود
ورزش: مهاجم نیجریه ای پرســپولس که پس از تعطیلی بازی ها به 
کشــور خود نیجریه بازگشته بود حاال برای حضور در تهران با مشکل 
روبه رواست و نتوانسته در یک ماه گذشته با سرخ ها تمرین کند. وی به 
دلیل منع خروج از کشور بایستی منتظر گشایش خطوط هوایی مانده 
تا بتواند به جمع شــاگردان یحیی گل محمدی اضافه شود. مسئوالن 
باشگاه نیز اقدامی برای فسخ قرارداد این بازیکن نگرفته اند و فعالً قصد 
ادامه همکاری با مهاجم خود را دارند. اوساگونا که به احتمال فراوان در 
پایان فصل از پرســپولیس جدا می شود با فسخ زودهنگام قراردادش 

روبه رو نخواهد شد. 

منهای فوتبال

هفته بیست و هفتم سری آ ایتالیا
لچه-آثمیالن

 دوشنبه 2 تیر -  22:00 از شبکه ورزش

هفته بیست و هفتم سری آ ایتالیا
بولونیا-یوونتوس

سه شنبه 3 تیر -  15 :00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

نظر رهبر معظم انقالب در مورد شهیدی که 
نامش بر خانه کشتی  است

ورزش: شهید ابراهیم هادی یکی از شهدای کشتی گیر کشورمان 
بود که خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران به نام این شهید 
واالمقام نام گذاری شده است. رهبر معظم انقالب در مورد این شهید 
بزرگوار فرمودند: »شهید ابراهیم هادی، می خواست گمنام زندگی 
کند، امروز در تمام آفاق فرهنگی مجموعه انقالبی کشــور اسمش 
پیچیده است«. شــهید ابراهیم هادی از بنیانگذاران گروه چریکی 
شهید اندرزگو در جبهه گیالن غرب و ستاره ورزش کشتی کشورمان 
بود. او در اول اردیبهشت سال 133۶ در محله شهید سعیدی حوالی 
میدان خراســان به دنیا آمد و چهارمین فرزند خانــواده بود. او در 
نوجوانی طعم تلخ یتیمی را چشــید، از آنجا بود که همچون مردان 
بزرگ زندگی را پیش برد. حضور در هیئت جوانان وحدت اسالمی 
و همراهی و شاگردی استاد عالمه »محمدتقی جعفری« بسیار در 
رشد شخصیتی ابراهیم مؤثر بود. این شهید جاویداالثر پس از انقالب 

در سازمان تربیت بدنی مشغول به کار شد.
او با شروع جنگ تحمیلی به جبهه های دفاع از کیان ایران اسالمی 
شتافت. شهید هادی در والفجر مقدماتی، پنج روز به همراه بچه های 
گردان کمیل و حنظله در کانال های فکه مقاومت کرد، اما تســلیم 
نشد و در روز 22 بهمن سال ۶1 بعد از فرستادن بچه های باقی مانده 

به عقب، تنهای تنها با خدا همراه شد و دیگر کسی او را ندید.

بازدید معاون ورزشی اداره کل ورزش استان 
خراسان از تربیت بدنی آستان قدس رضوی

ورزش: جبار قوچان نژاد از اماکن ورزشی آستان قدس رضوی 
بازدید کرد و در نشســت با مدیرعامل از تالش و خدمات ارزنده 

این مؤسسه به عموم مردم قدردانی کرد.
قوچان نژاد با تشکر از ایجاد فضای امن ورزشی در تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی بابت رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
با ایجاد ایســتگاه تب ســنجی و ضد عفونی در ورودی مؤسسه 
افزود : تربیت بدنی آســتان قدس رضوی بــازوی قدرتمند اداره 
کل ورزش استان است و ســعی می کنیم این تعامل را در ابعاد 

وسیع تری گسترش دهیم.
در ایــن بازدید حســن نوری معــاون ســالمت و تربیت بدنی 
شــهرداری مشهد ورزشــگاه امام رضا )ع( را یک ورزشگاه ملی 
دانست که برای شهر مشهد در حوزه ورزش آبرو و اعتبار ایجاد 

کرده است.

 کشتی ساحلی 
جایگزین فرنگی در المپیک جوانان شد

ورزش: بازی های المپیک جوانان در ســال 2022 به میزبانی شهر 
داکار در کشــور سنگال برگزار می شود و کشتی ساحلی جایگزین 
کشــتی فرنگی در بازی های المپیک جوانان 2022 شد. در تقویم 
اعالمی  مسابقات کشتی در دو رشته آزاد )پنج وزن( و ساحلی )چهار 

وزن( برگزار خواهد شد.

موسوی: لیگ به تیم ملی بوکس صدمه نمی زند
ورزش: بوکســور المپیکی تیم ملی ایــران گفت: از نظر من نه 
تنهــا برگزاری لیگ برتــر بوکس به تیم ملــی صدمه نمی زند، 
بلکه می تواند مفید هم باشــد. سید شــاهین موسوی در مورد 
تصمیم فدراســیون بوکس برای برگزاری لیگ برتر توضیح داد: 
من تجربه حضور در لیگ را ندارم و پنج ســال اســت که وارد 
این رشته شــده ام، اما فکر نمی کنم لیگ به تیم ملی صدمه ای 
بزند و از نظر من برگزاری این مســابقات می تواند برای تیم ملی 
ایران مفید هم باشد. اآلن بوکســورها برای حضور در مسابقات 
بین المللی خــود را در اردوهای تیم ملی آماده می کنند، اما اگر 
لیگ باشد قطعاً همه بوکسورها موظفند خود را برای باشگاه های 
خود آماده کنند که همین مســئله سبب می شود سطح فنی و 

آمادگی نفرات باال باشد.

بیشترین دوپینگی در وزنه برداری
ورزش: سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در نشست رؤسای 
فدراســیون های ورزشــی گفت: در ســال 2019 ، یک هزار و 
230نمونه گیری از ورزشکاران داشــتیم و ۵۵ نمونه مثبت بود 
که میزان چهار و چهار دهم درصد از نمونه ها را شامل می شود.

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: در بین فدراسیون ها 
فوتبال با 377 نمونه گرفته شده در صدر قرار گرفت و بیشترین 
نمونه مثبت هم از فدراســیون وزنــه برداری با 11 نمونه مثبت 

بود.

نماینده بجنورد اعتراض کرد
واردات غیر قانونی اسب توسط فدراسیون

ورزش: نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی گفت: 
فدراسیون سوارکاری بر خالف مجوزهای قانونی اقدام به واردات 
اســب می کند. محمد وحیدی در تذکری در جلسه علنی صبح 
دیروز )یکشنبه( مجلس خواســتار اقدام دولت و رئیس جمهور 
در مقابــل رفتار ظالمانه غربی ها با توجه به صدور قطعنامه اخیر 
شــورای حکام شــد. وی همچنین گفــت: امیدواریم مصوبات 
سفرهای دولت به خراسان شمالی هر چه سریع تر اجرایی شود.

این نماینده مجلس شورای اسالمی تصمیم گیری برای برگزاری 
آزمــون آموزشــیاران در زمان موج دوم کرونــا را تبعیض آمیز 
توصیــف کرد و در بخش دیگری از تذکر خود گفت: ما شــاهد 
مجوزهای خالف قانون برای واردات اســب توســط فدراسیون 

سوارکاری آن هم با وجود پنج نژاد اسب در داخل هستیم.
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ادب و هنرادب و هنر

حاشیه کتاب 

طرحی عقیم و تجمیعی مضحک
ادبیات به عنوان نهادی فرادولتی همواره از موقعیت اجتماعی مؤثری برخوردار 
بوده است، آن گونه که دولت  ها پیوسته با رابطه آفرینی بیشتر درصدد افزون تر 
کردن مقبولیت خویش در نظرگاه هنرمندان بوده اند. قاعدتاً اســتقرار این 
وضعیت جز به تدوین نظام های حمایتی و تسهیل سازمان هایی که به تولید 
و گسترش ادبیات موظفند، ممکن نخواهد بود. این مسئله در روزگار ما بنا به 
طرح و تسری الگوهای کوچک سازی دولت ها و تقلیل تصدی ها و واگذاری 
امور به نظام های غیردولتی و مکلف شدن دولت ها به بسترسازی و ایفای نقش 
سیاست گذار، به تأسیس مؤسساتی شبه دولتی و شبه خصوصی منجر شد که 
هر چند عمالً استقالل مدیریتی و اختیار تام و تمامی نداشتند، اما با بضاعت 
خود توانسته بودند بخش هایی از مسئولیت دولت را به دوش گرفته و اجرای 
سیاســت های فرهنگی را دنبال نمایند. نبود یک نظام اداری که در ساختار 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی متولی ادبیات باشد، موجب شد با تأخیری 
بسیار طوالنی تر از دیگر هنرها همچون سینما، تئاتر، تجسمی و موسیقی، 
نظام های غیردولتی ادبی تأسیس شوند که عمالً با وجود این تأسیس ها، با 
توجه به متمرکز نبودن مدیریت دولتی در بدنه  اداری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، این مؤسسات نتوانستند کارکرد کارایی همچون سازمان سینمایی و 
ادارات کل موسیقی، تجسمی و نمایش در حوزه  تخصصی خود ابراز نمایند. 
شعر و داستان با محاسباتی اشتباه و غیرکارشناسی، خارج از حوزه  هنر تعریف 
گردیدند و با الصاق به نظام معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
عمالً مهجور و متروک شدند. اگر در تهران و شهرستان ها تأسیس شبکه هایی 
همچون انجمن موسیقی، انجمن نمایش و انجمن خوشنویسی توانسته بودند 
نظامی حداقلی را برای تولید، اجرا، گسترش و حمایت فراهم کنند، اما خأل 
حضور خالّق و اثربخش مؤسساتی که به واسطه  حمایت معنوی و مالی دولت 

بتوانند موجب تمایزی در وضعیت ادبیات شوند، به کلی حس می شد.  
پذیرش این خأل و ایجاد ســازوکاری در سیستم وزارتخانه که بتواند نقش 
رابط و حامی ادبیات را ایفا کند، به تأســیس بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان 
منتهی شد و پس از حذف پُست تشریفاتی قائم مقام وزیر در شعر که بیشتر 
به یک شوخی شبیه شده بود، شعر نیز به این بنیاد پیوست و این آغاز توجه 
جدی تر دولت به ادبیات و تخصیص مستقیم اعتباراتی هر چند ناکافی برای 
ایجاد سامانی در تهران و توسعه  فعالیت های آن در شهرستان ها شد. هر چند 
ساختار دولتی بنیاد که به واسطه انتخاب و انتصاب و ابالغ هیئت های مؤسس 
و مدیره توسط معاونت فرهنگی، امکان آزادی عمل و برخورداری تام و تمام 
صحنه  ادبیات را ممکن نمی کرد، اما به هر طریق بنیاد شعر و ادبیات داستانی 
به عنوان متصدی تخصصی ادبیات، گام های بزرگی در چرخه  تولید و توسعه  
ادبیات برداشته شــد که از آن جمله می توان به توسعه   تدریجی آموزش و 
مشارکت استان ها در رویدادهای ادبی و استعدادیابی در فستیوال های معتبری 

همچون شعر فجر، جایزه  جالل و کتاب سال اشاره کرد.  
تصمیم اخیر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در زمینه  تجمیع مؤسسات 
زیرمجموعه  معاونت فرهنگی مؤید عالقه مندی دولت در تقویت تصدی خود 
در نظام تولید و گسترش ادبیات است. نویسندگان این طرح اگرچه در فاصله  
یک سال گذشته نتوانسته اند دورنمای روشنی از افق پیش رو ارائه نمایند، اما 
تأکید معاونت فرهنگی در آیین تودیع و معارفه  مدیران بنیاد شعر و ادبیات 
داستانی بر اقتصاد نشان می دهد که این تجمیع بیش از آن که محملی برای 
تخصصی تر کردن نظام مشارکت دولت در فرایند ادبیات باشد، ناشی از ناتوانی 
در تأمین اعتبار الزم برای تولید و گسترش ادبیات است. این تجمیع در حالی 
مضحک تر به چشم می آید که مؤسسه  بنیاد شعر و ادبیات داستانی ناگزیر 
است با مؤسساتی که بنا به شرح وظایف هیچ قرابتی با تکالیف ابالغی عرصه  
ادبیات ندارند، تجمیع شــود. مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی اتفاقاً از جمله  
سازه هایی اســت که وظایفش باید کامالً به بخش خصوصی واگذار شود و 
وزارت نقش تولیتی خود را به پیمانکاری فرهنگی تقلیل ندهد. چگونه می توان 
»خانه کتاب« که به عنوان مؤسسه ای مؤثر در حوزه  کتاب های ادبی، سال های 
سال در این چرخه اهتمام داشته است با مؤسسه ای تولیدی تجمیع گردد. اگر 
نگاه بازتری به ساختار فرهنگ کشور داشته باشیم، آنچه می توانست همسنگ 
و هم شأن مؤسسه  خانه کتاب باشد، انتقال این مؤسسه  ارجمند به ساختاری 
متعالی تر همچون کتابخانه  ملی است که می توانست ارزش افزوده ای دوسویه 

برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رقم بزند.  
این اتفاق در شرایطی اهالی ادبیات را نگران  تر نگه می دارد که دولت رو 
به اتمام، مصیبتی را بــرای دولت پس از خویش باقی می گذارد که در 
خوشبینانه ترین وضع شاید موافق این وضع باشد و دلخوری هنرمندان 
را بــه جان بخــرد و در نگاهی بدبینانــه آن را ملغی کند که جای این 
پرســش باقی می ماند که هزینه های این طرح عقیم را چه کســی باید 

پاسخگو باشد.  
اگرچه این فرایند هرگز به درســتی با مخاطبان خود در میان گذاشته 
نشــد تا فرصت تصحیــح و بهبود پیدا کند، اما قطعــاً می تواند خاطره  
ناصوابی تلقی شــود که در کارنامه  وزیــر محجوب این دوره  فرهنگ و 
ارشاد، ثبت خواهد شد. مواجهه های تند متخصصان و متولیان فرهنگ 
در ایام پشت ســر و اعالم مخاطرات بسیار آن، می تواند هشداری برای 
تقویت ناکامی طرح تجمیع باشــد. به اعتقاد من شاید ضرورت داشته 
باشــد  نه وزیر که رئیس جمهور به عنوان رئیس شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی، با به تأخیر انداختــن این طرح، زمینه  مطالعه، اســتخراج 
ضرورت ها و تدوین نظام نامه ای منطبق با داشــته ها و خواسته های اهل 
ادبیــات و مخاطبان آن را فراهم نماید. این طرح با آنچه پیش چشــم 

ماست به خندقی میان دولت و ادبیات منتهی خواهد شد.

 ادب و هنر/ جواد شیخ االسالمی به تازگی خبر 
ادغام ســه مؤسسه خانه کتاب، بنیاد شعر و ادبیات 
داستانی و مؤسسه نمایشــگاه های فرهنگی ایران، 
موجب بعضی انتقادها به مســئوالن وزارت ارشاد 
شده اســت. با توجه به اینکه اهالی ادبیات همواره 
به بی توجهی وزارت ارشاد نسبت به ادبیات گله مند 
بوده اند و هیچ گاه به این تغییرات که عموماً به زیان 
ادبیات بوده است، خوشبین نبوده اند، جویا شدن از 

چند و چون کار مهم به نظر می رسد.
 در این گزارش به ســراغ ابراهیم اسماعیلی اراضی 
شــاعر، منتقد و پژوهشــگر ادبیات و بهروز جاللی 
سرپرســت خانه شعر و ادبیات داســتانی ایرانیان 
رفتیم و نظراتشان را درباره این ادغام، سرنوشت آن 
و جایگاه ادبیات در وزارت ارشاد و نهادهای فرهنگی 

جویا شدیم. 

ادبیات، سر و سامانی ندارد  #
اسماعیلی اراضی  ابراهیم 
با بیان اینکه مدت ها در 
جریان این تغییرات بوده، 
اما از جزئیات این مسئله 
ندارد،  زیــادی  اطالعات 
گفت: مــن فکر می کنم 
باید مدتی بگذرد تا تکلیف این مسائل روشن شود.  
و بعد درباره این صحبت کنم که چرا ادبیات مانند 
سایر رشته های هنری سروسامانی ندارد و خانه ای 
مختص خود در وزارت ارشاد ندارد، اما پرسش من 
نکته ای نیســت که به صورت مشخص مربوط به 
تغییرات فعلی در ادغام مؤسسه ها باشد. چرا پیش از 
اینکه این ادغام پیش بیاید هیچ کدام از ما درباره این 
کمبود و نقیصه در وزارت ارشاد صحبت نکرده ایم؟ 
سازمان سینمایی، دفتر موسیقی، هنرهای نمایشی 
و همچنین هنرهای تجسمی مستقل هستند. چرا 
این استقالل در ادبیات که هنر نخست این مملکت 
هست، اتفاق نیفتاده است؟ چرا ادبیات زیرمجموعه 
معاونت فرهنگی است؟ من در رابطه با این ماجراها 
ســال ها مصیبت کشیده  و منتقد بوده ام. به همین 
دلیل معتقدم مشکل اصلی ما ادغام این مؤسسه ها 
نیست بلکه غریب ماندن ادبیات است. اینکه ما فکر 
کنیم با این ادغام اتفاق بد و بسیار عجیب و غریبی 
برای ادبیات خواهد افتاد، یک تصور اشــتباه و غلط 

است.

چهره غریب ادبیات در رسانه ها #
اســماعیلی اراضی، مطالبه گری رســانه ها و اهالی 
ادبیات، به بهانه ادغام مؤسسه های فعلی را محترم و 
خوب می داند و اضافه می کند: می توانیم به بهانه این 
مسئله درباره غربت ادبیات در این سرزمین صحبت 
کنیم. بنده فعالً با این کار که درباره ادغام مؤسسه ها 
جنجال راه بیندازیم و فکر کنیم قرار است چه اتفاق 
وحشتناکی بیفتد، موافق نیستم. ضمن اینکه به نظر 

من باید خودمــان را هم نقد کنیم. بنده که خودم 
یک انسان رسانه ای و مطبوعاتی هستم، این نقد را 
به روزنامه ها و رســانه ها دارم که آیا ادبیات به اندازه 
چهره های سلبریتی و پرحاشیه در رسانه های ما بروز 
و ظهور دارند؟ آن قدر که رســانه ها به این چهره ها 
اهمیــت داده، آیا به ادبیات هــم اهمیت و ضریب 
می دهند؟ چند تــا از روزنامه های ما به طور روزانه 
صفحه شعر و ادبیات دارند؟ وقتی سراغ این مسائل 
می رویم، می بینیم گویا این دغدغه در بسیاری از ما 

درباره ادبیات وجود ندارد.
این شاعر با بیان اینکه از ساختار جدید هیچ دفاعی 
ندارم، افزود:  در این باره بسیار مصیبت کشیده ام و 
به همین دلیل هیچ انتظاری از وزارت ارشاد ندارم. 
در بسیاری از برنامه های وزارت ارشاد و مجموعه های 
زیرنظر آن به دلیل کنشگری ادبیات شرکت کرده ام، 
اما هیچ انتظاری نداشــتم؛ چراکــه این ارتباطات 
نه تنهــا کمک نکرده اند، بلکه بســیاری از اوقات به 
من آسیب هم رســانده اند. وقتی به من، به عنوان 
یک اهالی ادبیات، حق گذاری نمی شــود، چرا باید 
از مجموعه های وزارت ارشاد انتظاری داشته باشم. 
در سیســتم فرهنگی ما جایگاه سینما، موسیقی و 
هنرهای نمایشــی مشخص است، اما درباره ادبیات 
این طور نیست. تنها هنری که از ابتدا بی سر و سامان 
بوده و زیر بــال و پر معاونت فرهنگی بوده، ادبیات 
است. ادبیات سال هاست مغفول مانده و این غفلت 

تنها مربوط به مسئله اخیر نیست. 

دلیل بی توجهی به »شعر« چیست؟#
اسماعیلی با تأکید بر اینکه نباید روحیه مطالبه گری 
خود را از دست بدهیم، افزود: خوب است به همین 
بهانه این پرسش را از مسئوالن وزارت ارشاد بپرسیم، 

چرا بین هنرهای مختلف تبعیض قائل می شــوند؟ 
مگر ما نمی گوییم هنر نخست این مملکت شعر است 
پس چرا توجهی که باید به آن نمی شود؟ معتقدم 
باید به خودمان هم نهیب بزنیم. مثل اینکه بپرسیم 
چرا رسانه های ما مطالبه گر نیستند؟ چرا رسانه ملی 
ما، حتی در شبکه چهارمش، هنگام سال تحویل یک 
شــاعر دعوت نمی کند؟ چه کسی می گوید شعر و 
ادبیات مخاطب ندارند؟ دیدیم همین برنامه کتاب 
باز در شبکه نسیم جزو پربیننده ترین برنامه ها بود. به 
همین دلیل معتقدم نقد وزارت ارشاد خوب است، اما 
ابتدا باید از خودمان سؤال کنیم آیا ما به عنوان اهالی 
ادبیات، رســانه و مطبوعات، حق ادبیات را پرداخت 
کرده ایم؟ وقتی به این سؤال پاسخ دادیم، می توانیم 

دیگران را هم نقد کنیم.

تجمیع نه ادغام#
در ســوی دیگر، بهروز جاللی قــرار دارد که خود 
سرپرست بنیاد شــعر و ادبیات داستانی ایرانیان و 
احتماالً مسئول مؤسســه ای است که پس از ادغام 
مؤسسه های قبلی شکل خواهد گرفت. بهروز جاللی 
در پاسخ به این پرسش که دلیل و نیت اصلی وزارت 
ارشاد در ادغام مؤسسه های قبلی چیست، بیان کرد: 
تصمیم به ادغام این مؤسســه ها در رده های باالی 
وزارت و حتی دولت گرفته شده است. ادغام به این 
معنا که یک بخش منحل شود و بخشی دیگر اضافه 
شود، وجود ندارد. جدا از اینکه این تصمیم در سطوح 
اصلی و تصمیم ساز وزارت ارشاد و بلکه باالتر گرفته 
شده است، اصلی چابک سازی دولت بوده است. نام 
اصلی این کار هم ادغام نیست، بلکه تجمیع فعالیت ها 
و ســاماندهی نام دارد. ساماندهی یک بار این گونه 
است که شما نهادها را تجمیع می کنید و یک بار هم 

آن ها را توسعه می دهید. نگاه من به عنوان یک شاعر 
و نه یک مدیر فرهنگی، به ســاماندهی فعلی از نوع 

دوم یعنی توسعه فعالیت هاست.
سرپرست بنیاد شــعر و ادبیات داستانی ایرانیان با 
توضیــح اینکه این ادغام ســازی تحت نظارت یک 
کارگروه کامل و چندوجهی صورت گرفته اســت، 
گفت: در این کارگروه افرادی متشکل از متخصصان 
مختلف در حوزه های منابع انســانی و مسائل مالی 
و مدیریتــی و حقوقی و غیره حضــور دارند و همه 
بررسی ها با دقت و اصولی انجام شده است.همچنین 
این کارگروه یک سخنگو به نام آقای دهقان کار دارد 
که در وقت معین نشست خبری خواهند داشت و 
درباره کم و کیف این طرح و کاری که این کارگروه 

انجام داده است، صحبت خواهند کرد. 

مشورت با اهالی ادبیات #
بهروز جاللی درباره اینکه برای این ادغام ســازی با 
اهالی ادبیات مشــورت نشده است، ابراز کرد: من با 
اینکه بعضی از اهالی فرهنگ و ادبیات بگویند برای 
این کار با هیچ کس مشــورت نشده است، مخالف 
هستم. قطعاً در هیچ کاری نمی توان با همه مشورت 
کرد، اما من اطالع دارم با بســیاری از اهالی ادبیات 
مشورت شده است. قبول دارم بسیاری از آن ها هم 
مخالف این ادغام سازی بودند. جناب آقای صالحی 
آن قدر نظر مخالفــان را پیگیــری کرده اند که به 
نظر موافقان توجهی نکرده اند. یعنی ایشان به نظر 
مخالفان بیشتر توجه کرده اند و در صورت انجام کار 
شــما خواهید دید که به نظر مخالفان بسیار توجه 
شده است. من باب مثال در حوزه ادبیات اگر به شما 
بخواهم یک عدد بگویم با بیش از ۱۰ نفر مشورت 
شده است. بیشــتر از نصف این افراد مخالف ادغام 

بودند که فکر می کنم این مخالفت ها بیشتر به این 
دلیل بود که از جزئیات کار مطلع نبودند. 

جلوگیری از موازی کاری#
جاللــی در پاســخ بــه 
این پرســش کــه آیا در 
نقش  جدیــد  ســاختار 
بنیاد پررنگ تر می شــود 
یا خیــر، بیان کرد: قطعاً. 
در  جــوادی  دکتر  آقای 
مراســم تودیع آقای قزلی و معرفــی بنده به این 
نکته اشاره کردند که ادبیات در این ساختار مورد 
توجه بیشــتری قرار می گیرد. مثاًل در ســاختار 
قبلــی تقریباً باالی ۴۰ تــا ۵۰درصد بودجه بنیاد 
به نیروی انسانی اختصاص پیدا می کرد. باید توجه 
کنیم بنیاد در بین این ســه مؤسسه کوچک ترین 
ســاختار را داشت. یعنی با اضافه شدن کارگروه ها 
و دبیرخانه های مختلف، نیروهای بنیاد از ۲۵ نفر 
بیشتر نشــد. بنابراین در بنیاد که من از آن مطلع 
هستم، ۵۰درصد از بودجه فقط خرج نیروی انسانی 
می شد. اما در ساختار جدید ما برنامه هایمان را ارائه 
می کنیم و بودجه آن در بخش منابع انسانی تأمین 
می شــود. در این ســاختار دیگر نیازی نیست که 
۵۰درصد از بودجه ما به جای صرف در فعالیت ها، 
خرج نیروی انسانی شود. این نخستین تأثیر مثبت 
چارت ســاختار جدید خواهد بــود، چون ما دیگر 
دغدغه بودجه نداریــم، ادبیات فعالیت خودش را 

خواهد کرد و قوی تر هم خواهد بود.
جاللی با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان نقش ادبیات 
در ساختار جدید کمرنگ نخواهد شد، افزود: با توجه 
به ســاختاری که دیده ام و مطلع هســتم، به شما 
می گویم  همه این مؤسسه ها کارشان را با قوت انجام 
خواهند داد. یعنی به هیچ عنوان این گونه نیســت 
که مثالً به بنیاد بگوییم شــما دیگر جایزه جالل را 
برگزار نکنید. اتفاقاً درباره جایزه جالل و شعر فجر 
در ســال های قبل ما از شهریور تدارک ها و کارهای 
اجرایی را شــروع می کردیم، اما با توجه به ساختار 
جدیــد از یک ماه قبل این پیگیری هــا و کارهای 
اجرایی، با دســتور آقای دکتر جوادی، شروع شده 
است. ما همیشه در سال های قبل نگران بودجه برای 
جایزه های جالل و شعر فجر بودیم و حاال این دغدغه 
را به هیچ عنوان نداریم و دغدغه ما از این پس تولید 
محتوا و مدیریت فرهنگی خواهد بود که این یک قدم 

مثبت و رو به جلو است.  
بهروز جاللی با بیان اینکه یکی از مشکالت ساختار 
قبلی موازی کاری، در ســه مؤسســه خانه کتاب، 
مؤسســه نمایشــگاه های فرهنگی و بنیاد شعر و 
ادبیات داســتانی بود، ادامه داد: در ســاختار جدید 
بسیاری از موازی کاری هایی که گاهاً بین بنیاد ادبیات 
و خانه کتاب و مؤسسه نمایشگاه ها انجام می گرفت، 

دیگر تکرار نخواهد شد. 

h گفت وگو با سارا عرفانی، نویسنده رمان زندگی حضرت معصومه

عرض ارادت به »دختر ماه«
 ادب و هنر/ صدیقه رضوانی نیا سارا عرفانی رمان »دختر 
ماه« را با توجه به زندگی و شخصیت حضرت معصومه)س( 
نوشــته است. این اثر در ۱8 فصل فراز و نشیب های مختلف 
زندگی حضرت معصومه)س( از زمان تولد تا مهاجرتشان به 
ایران و شهادت را مطرح می کند.  رمان »دختر ماه« تا به حال 
به سه چاپ رسیده و مورد اقبال مخاطبان قرار گرفته است. 

از ســارا عرفانی تاکنون کتاب هایی 
مثل »لبخند مسیح«،»پنجشــنبه 
فیروزه ای«،»هدیه ولنتاین«، »عطر 

عطش« و... منتشر شده است.
در آستانه والدت این بانوی بزرگوار و 
روز دختر،  با نویسنده »دختر ماه« 

به گفت وگو نشسته ایم که می خوانید. 
  
چه شــد رمانی بــا محوریت زندگــی حضرت س

معصومه)س( نوشتید؟ 
من کتاب »پنجشــنبه فیــروزه ای« را با توجه بــه زندگی امام 
رضا)ع( نوشته بودم، دوست داشتم کتابی هم در مورد حضرت 
معصومه)س( بنویسم و اگر الیق آن باشم عرض ارادتی  خدمت 
ایشــان داشته باشم. به پیشنهاد انتشارات مدرسه، این کتاب را 
نوشتم. انتشارات مدرســه، در حال انتشار یک مجموعه به نام 
ریحانه بود که به زندگی زنان نامدار صدر اسالم می پرداخت. هر 
کدام از کتاب ها به زندگی یکی از زنان مانند حضرت خدیجه)س(، 

حضرت ام البنین)س(، حضرت آمنه)س( و... می پرداخت و من 
حضرت معصومه)س( را برای نوشتن کتاب انتخاب کردم.

برای نگارش کتاب از چه منابعی اســتفاده کردید، س
دچار مشکل نشدید؟ 

مــن چندین کتاب در مورد حضــرت معصومه)س( خوانده 
بودم. روی آن ها مطالعه زیاد شــده بــود، اما به طور کلی در 
مورد حضرت معصومه)س( اطالعات و داده های بسیار کمی 
در منابع تاریخی ما وجود دارد. شاید در حد یکی، دو صفحه 
و دست نویسنده ای که بخواهد با این موضوع اثری خلق کند، 

به شدت خالی است.
 
چه شد این اثر را برای گروه سنی نوجوان نوشتید؟س

مخاطب این کتاب نوجوانان هستند، اما در پشت کتاب نوشته 
شده برای عموم مخاطبان و فرقی نمی کند، چون بزرگساالن 
هم می توانند کتاب را بخوانند. متن کتاب ساده و روان است 
تا نوجوانان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. در همان منابع 
معتبر خواندم که ایشان، فرزندان شهدای علویان را سرپرستی 
و تربیت کردند. چون کتاب برای نوجوانان نوشــته شده، در 
بخش هایی از داستان  با دو کودکی که در برهه هایی از زندگی 
حضرت با ایشان بوده اند، همراه می شویم. بخش هایی از کتاب 
هم در مورد کودکی خود حضرت است که من سعی کردم با 
زبانی ساده و روان و برگرفته از واقعیت، کتاب را تألیف کنم، 

یعنی حوادث اصلی کامالً واقعی هستند. 

تا چه اندازه در نگارش کتاب خود به مســتندات س
تاریخی پایبند بودید؟

من معتقدم خیال پردازی زیاد در رمان های دینی ارزشــمند 
نخواهد بود. نویسنده می تواند هر چقدر که بخواهد تخیل کند 
و شاید برایش ســاده و لذت بخش باشد، ولی در رمان دینی 
متعهد ماندن به مستندات تاریخی خیلی مهم است. من در 

»دختر ماه« سعی کردم به وقایع تاریخی وفادار باشم و همه 
ماجرای کتاب واقعیت است.

کتاب در اصل از پیش از تولد حضرت معصومه)س( شــروع 
می شــود و ادامه پیدا می کند تا به شهادت ایشان می رسد. 
طبق تحقیقی که انجام دادم، جنگی که در شهر ساوه اتفاق 
افتاده صحت دارد، گرچه برخی منابع آن را تأیید نکردند، ولی 
با تحقیقی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم چنین جنگی 
بوده است و اتفاقاتی که پس از آن می افتد سرانجام به وفات 
ایشان منتهی می شود. این ها با زبان داستان در کتاب آمده، 
هر چند طوری مطرح کردم که مخاطب اذیت نشود و چند 
نفــر از نوجوان ها که آن را خوانده بودند، از روایت این بخش 

راضی بودند. 

اگر بخواهید چند کتــاب خوب که درباره حضرت س
معصومه)س( نوشته شده  را برای مخاطبان ما معرفی 

کنید، از چه آثاری نام می برید؟
همان طور که گفتم درباره ایشان به خصوص در حوزه رمان و 
داستان کتاب های کمی منتشر شده است. در حوزه داستان 
فقط »به ســپیدی یک رؤیا« نوشته خانم فاطمه سلیمانی 
اســت و من کتاب دیگری در ذهن ندارم. البته ممکن است 
کتاب هایی با محوریت زندگی ایشان نوشته شده باشند، اما 
من برای نگارش کتابم  روی آثار پژوهشــی و غیرداســتانی  

متمرکز بودم که شامل منابع تاریخی معتبر بود.

گفت وگوی روز 

آیا ادغام مؤسسه های معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به نفع فرهنگ و ادب تمام می شود؟ 

با اهالی ادبیات مشورت نشده است

یادداشت 

ارمغان بهداروند، شاعر و منتقد
annotation@qudsonline.ir

تازه های نشر
ترانه هایی برای خردساالن 

پیدایش: مجموعه ســه  جلدی »ترانه های نی نی« 
سروده رودابه حمزه ای به  تازگی منتشر و راهی بازار 

نشر شده است.
رودابه حمزه ای، یکی از شاعران خردساالن و کودکان 
است که آثار منتشر شده ای در زمینه شعر کودک، در 
حوزه کتاب، مجالت و برنامه های کودک تلویزیون در 
کارنامه دارد. اثر جدید این  شاعر کودک، مجموعه سه 
جلدی »ترانه های نی نی« برای خردســاالن است که 
یکی برای خوابیدن، دیگری برای بیدار شدن و سومی 

هم برای گردش  رفتن است. او به  جز این  مجموعه، پنج کتاب دیگر گروه سنی 
خردسال را با همکاری نشر پیدایش منتشر کرده است.

کتــاب اول های مجموعه »ترانه های نی نی« به  ترتیــب عبارت اند از: »کوچولو 
بخواب، شــب شده«، »کوچولو پاشو، صبح شــده« و »کوچولو بیا بریم َدَدر« و 

تصویرگری نقاشی این  کتاب ها توسط الکسیس نِسمه انجام شده است.
شعر چاپ  شده در کتاب »کوچولو بخواب، شب شده« به این  ترتیب است:
این نی نی کوچولو چقدر/ خوشگل و ناز و باهوشه/ وقتی می خواد الال کنه

لباس راحت می پوشه
تو بغل مامان جونش/ شیر می خوره قلپ قلپ/ آخه می خواد الال کنه

چی کار کنه، گشنه شه ُخب
این  سه  کتاب هر کدام با ۲۲ صفحه مصور رنگی و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر 

شده است. 

انتشار رمان زندگی »ناصرخسرو« 
معین: کتاب »آواره دره یمگان« شامل رمان زندگی 
ناصرخسرو قبادیانی نوشته محمدرضا توکلی صابری 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
ناصرخسرو قبادیانی، حکیم، شاعر و فیلسوف ایرانی 
است که عالوه بر تسلط بر علم ریاضی، به جهانگردی 
هم پرداخته و ســفرنامه مهمی از سفرهایش نوشته 
اســت. او یکی از شــخصیت های برجسته علمی و 
فرهنگی ایران در قرن پنجم هجری است. ناصرخسرو 
دو دوره مهــم در زندگی دارد کــه یک  تحول مهم 

بینشان قرار دارد و این  تحول موجب شد او در ۴۲ سالگی از دبیری شراب خوار 
و لذت جو در دربار پادشاهان، تبدیل به شوریده ای شود که به  مدت هفت سال 

در سفر بود.
این  شاعر شیعه پس از انجام سفرش، تبدیل به یک مبارز اجتماعی سیاسی 
شــد و با مقام های سیاســی که از دین سوءاســتفاده می کردند، به مقابله 
پرداخت. همین  مبارزه موجب شــد دشــمنانش در نهایت قصد جانش را 
بکنند. در نتیجه ناصرخســرو از بلخ خارج شــده و به دره یمگان در منطقه 
کوهستانی بدخشــان پناه برد. او با ورود به این  منطقه نوشتن و سرودن را 

ادامه داد.
محمدرضا توکلی صابری، نویسنده کتاب »آواره دره یمگان« در این  اثر به شرح 
و روایت داســتانی اتفاقات مورد اشاره از زندگی ناصرخسرو پرداخته است. رمان 

»آواره دره یمگان« با ۳۹۴ صفحه و قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.

j داستانی از زندگی حضرت عیسی
نیســتان: کتاب »گنجی که می جســتیم« اثر 
سیدمهدی شــجاعی بر پایه داســتانی از زندگی 
حضرت عیســی )ع( که به تازگــی برای مخاطبان 

نوشته است. 
داســتانی که روایتی از کشــف دو گنج در سفری 
که او و یارانش به شــهری غریب داشتند. گنجی 
که یکی ا ش از دل زمین و دیگری  از قلب جوانکی 
خارکن بیرون می آیــد و در نهایت به پندی برای 

اصحاب عیسی و مردمان شهر مبدل می شود.
 این داســتان ساده، شــیوا و دلنشــین و آنچه در دل آن روایت می شود، 
گوشــه ای کوتاه از حکمت های دینی و اجتماعی کهن ایران اســت که در 
بافت زندگی اجتماعی خانواده های ایرانی در ســال های اخیر بسیار کمرنگ 
شــده و شجاعی با یادآوری آن ها ســعی در بازآفرینی شان در ذهن و جان 

مخاطب دارد.
فرم روایی داســتان در این کتاب به شــکلی انتخاب شده که با وجود مخاطب 
 هدف داشــتن متن، برای ســایر گروه های ســنی نیز خواندنــی، قابل توجه و 

تأمل است.
این کتاب همچنین از تصویرگری های ناب فرهاد جمشیدی و نیز هنر گرافیک 

نرگس زیانی نیز بهره می برد.
انتشارات کتاب نیستان کتاب »گنجی که می جستیم« را با قیمت ۴۹هزار تومان 

و در ۴۰صفحه رحلی با جلد سخت منتشر کرده است.

اکبر زنجانپور از »چخوف« می گوید
ایســنا: نشســت »مهم ترین 
ویژگی نمایش نامه های چخوف« 
با حضور اکبر زنجانپور به صورت 

مجازی برگزار می شود.
ایــن نشســت کــه دومیــن 
نشســت از برنامــه  »یک هفته 

با چخوف« اســت، در ســاعت ۱۱ صبح امروز با حضــور اکبر زنجانپور، 
کارگردان و بازیگر تئاتر در مرکز فرهنگی شــهر کتاب برگزار می شــود 
و عالقه منــدان می توانند این نشســت را از اینســتاگرام ایــن مرکز به 
نشانی Instagram/bookcityculturalcenter به  صورت زنده پیگیری کنند.

اکبــر زنجانپور کــه از عالقه مندان بــه چخوف و آثار اوســت، تاکنون 
نمایش های »باغ آلبالو«، »سه خواهر«، »مرغ دریایی«، »ایوانف« و »دایی 

وانیا« را به روی صحنه برده است.
درباره برگزاری این برنامه عنوان شده است: مسئولیت در قبال زندگی، 
دیگران و تاریخ، از دغدغه هایی اســت که او را به عنوان یک تئاتری سر 
شوق می آورد که بخواهد ببیند با آثار چخوف چگونه می توان با مخاطب 

امروز ارتباط برقرار کرد.


	9 new
	10-11 new
	12 new

