
ممنون که ُرندش کردین
ســکه 10 میلیونی شد و طبق معمول 
واکنش هایشان  مجازی  فضای  کاربران 
را بــه ایــن ماجــرا با طنز و شــوخی 
آغــاز کردند. امــا واقعیت این اســت 
که شــوخی های این بــار در برگیرنده 
واقعیت های تلخی هم هستند. در ادامه 
برخی پست های مختلف در این زمینه 
را بخوانید: »ممنون که قیمت سکه رو واسمون ُرند کردین... وقتشه سکه 
االن پســت بذاره و بابت 10 میلیونی شدن از فالووراش تشکر کنه... فکر 
کنم شعار انتخابات بعدی باید به عقب برگردیم باشه... یه جوری میگین 
با ســکه 10 میلیونی دیگه نمیشه ازدواج کرد انگار همه مردای متأهل، 

مهریه خانمشون رو عندالمطالبه پرداخت کردن...«.

تو ناراحت نبودی
»ســالومه ســید نیا« مجری شبکه من 
و تــو در توییتــر نوشــته بود: ســه روز 
پیش که برنامه رو ضبط کردم، ســکه 9 
میلیــون بود...امروز شــده 10 میلیون... 
بقیــه مســئوالن دارن در بــاره معضل 
دوچرخه سواری بانوان نظر میدن...«. حاال 
یه کاربر توییتر هم در پاســخ به مجری 
شــبکه منو تو توییت کرده که: نه اون موقع که سکه ۳ تومن بود تو ناراحت 
بودی نه االن که 10 تومن شــده. تو همونی هستی که تو اوضاع بد اقتصادی 

همون موقع هشتگ می زدی »با من به ورزشگاه بیا«.
 

چه کسی برنده ماجراست؟
پس از گرانی بی سابقه دالر، فرشاد مهدی 
پور مدیر مســئول روزنامــه »صبح نو« 
با انتشــار تصویری از تجمع دالل ها در 
مقابل صرافی ها، در توییتر نوشت: »دالر 
وارد کانال 22 هزار تومان شد! و همزمان، 
ایجاد صــف خریداران ُخــرد در مقابل 
صرافی ها، یعنی همه آن هایی که نگران 
آب شدن سرمایه های کوچکشان هستند. اما چه کسی برنده ماجراست؟ آن 
واردات چی بزرِگ جاخوش کرده در بخش دولتی که با چند روز تعلل در انتقال 

ارز، میلیاردها تومان کاسب می شود«. 

بیانیه سال قبل را کپی کردند!
ماجرای پیگیری زنده بودن یا شــهادت 
حاج احمد متوســلیان انگار قرار نیست 
تمام شــود. پس از حرف و حدیث هایی 
که روزهای گذشته درباره بازگشت پیکر 
حــاج احمد مطرح و تأییــد یا تکذیب 
شد، یک فعال فضای مجازی در توییتر 
نکته جالبی را نوشــته است: »روزنامه 
فرهیختگان آمار وزارت خارجه رو در آورده که چطور همون بیانیه ســال 
پیش درباره ربایش حاج احمد متوسلیان رو دوباره کپی کردند و گذاشتند 
تو سایت. بدون اینکه حتی عدد سالگرد ربایش رو عوض کنند! اندازه یک 
بیانیه نوشــتن هم برای حاج احمد وقت نمی ذارن بعد انتظار داریم پیگیر 

سرنوشتش باشن؟«

 محمد تربت زاده روزهای اولی که کرونا 
در کشــورمان تاخت و تاز می کرد، شاید 
دغدغه اصلی بســیاری از نوجوانان یک 

موضوع مشترک بود: کنکور.
این غول بی شاخ و دم، حاال و در روزهای 
اوج کرونا در کشورمان، بیشتر از همیشه 
تبدیل به یک معضل برای کنکوری ها شده 
است. سؤال اصلی دانش آموزانی که آخرین 
سال تحصیلشان در مدرسه را می گذراندند 
این بود کــه کرونا جلو برگزاری کنکور را 

می گیرد یا خیر.
در روزهــای اول هیچ کس فکرش را هم 
نمی کرد که کســی بتواند حریف کنکور 
شــود و بخواهد آن را لغو کند یا حتی به 
تعویق بیندازد، امــا پس از باال رفتن آمار 
مبتالیــان به کرونا و همچنین آمار مرگ 
و میر ناشــی از این همه گیری، مسئوالن 
خیلی زود اعالم کردند برگزاری کنکور در 
تمام مقاطع تا اطالع ثانوی لغو و به زمان 

دیگری موکول شده است.

تاریخبرگزاریتغییرنمیکند#
آن روزها فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی 
سازمان سنجش خیال همه داوطلبان را 
راحت کرد و گفت: »به منظور مساعدت 
و همراهی با داوطلبان کنکور سراسری و 
بر اساس جلسه 1۴ اردیبهشت ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، تاریخ برگزاری آزمون های 
سراســری تغییر کرد. کنکــور دکترای 
ناپیوسته ســال 1۳99 در تاریخ 2۶ تیر، 
کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته در 2 و 

۳ مرداد برگزار می شود«.
خانم ســخنگو همچنین اضافــه کرده 
بود:»کنکور سراســری در تاریخ ۳0 و ۳1 
مرداد، کارشناسی ناپیوسته 1۴ شهریور و 
کنکور فنی و حرفه ای در تاریخ 1۴ شهریور 

برگزار خواهد شد«.
این تعویق تاریخ، خیال داوطلبان را راحت 
کرد و تمام اعتراض ها درباره زمان برگزاری 
کنکور های سراسری پایان یافت. مسئوالن 
هم اعالم کردند تاریخ های اعالم شده نظر 
ســتاد ملی مبارزه با کروناســت و تغییر 

نمی کند.

کنکورلغونمیشود#
مدتی پس از این موضوع، موج دوم شیوع 
کرونا در کشــورمان آغاز شد و کمی بعد، 
میزان فوتی های بیمــاران کرونا حتی از 
باالترین میزان فوتی ها در روز های ابتدایی 
سال هم باالتر رفت. دقیقاً از همین زمان 

هــم بود که مــوج جدیــد اعتراض های 
کنکوری ها در فضای مجازی آغاز شد.

کنکوری ها به طــور پراکنده توییت هایی 
را درباره کنکور سراســری 99 در فضای 
مجازی منتشر می کردند و خواستار تعویق 

دوباره آن بودند. 
منصور غالمی، وزیر علــوم، تحقیقات و 
فناوری هم دربــاره تجدید نظر در زمان 
برگزاری کنکور های سراســری به دلیل 
شیوع مجدد کرونا همان زمان اعالم کرد: 
در خصوص زمان برگــزاری کنکور هیچ 

تجدیدنظری صورت نخواهد گرفت.
وزیر علوم در توضیح این اظهارنظرش گفته 
بود: »به دلیل اینکه داوطلبان کنکور قرار 
است زمان محدودی در حوزه های امتحانی 
باشند مشکلی به وجود نمی آید و توجه به 
مسائلی همچون تهویه سالن ها، در اختیار 
گذاشتن ماسک، رعایت مسائل بهداشتی 
در هنــگام ورود به حوزه هــای امتحانی، 
کنترل سالمت داوطلبان در هنگام ورود 
و تب سنجی داوطلبان از جمله اقداماتی 
اســت که برای برگزاری کنکور و حفظ 
ســالمت دانشــجویان پیش بینی شده 

است«.
وزیر برای آنکه ثابت کند تا چه اندازه جدی 
اســت، پس از آن هم اعالم کرد:»کنکور 
حتی در شهر های قرمز در زمان اعالم شده 

برگزار خواهد شد«.

مسئوالنباکروناشوخیدارند!#
کنکوری هــا پس از اظهــارات آقای وزیر 
بــه طــور هماهنگ شــروع به انتشــار 
هشــتگ های از پیش تعیین شــده در 
توییتــر کردند. در مــدت زمان کوتاهی 
#سالمت_دانشــجو،  هشــتگ های 
#تعویق_تمام_کنکورهای_سراســری و 

#پذیرش_جدیدالورودهــا_از_ بهمن در 
توییتر فارسی تبدیل به ترند شد. 

در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر 
شده توسط کنکوری ها را می خوانید.

 ما هیچی امــا از کادر درمان خجالت 
نمی کشــید؟ دیگه نای خدمت رســانی 
ندارن. شما مســئول زندگی کادر درمان 
و دانشــجوها هستید و اگر بالیی سر این 
عزیزان بیاد باید پاسخگوی خانواده هاشون 

باشید.
 درخواست ما مشخصه: ریشه کن کردن 
مافیای کنکور و برگزاری کنکور در زمان 

مناسب که سالمت کسی به خطر نیفته.
 آقایان مسئول طبق ماده 290 جزای 
اسالمی در صورت عدم تعویق آزمون های 
ملی شــما متهمان ردیف اول در شکایت 

دیوان عالی کشور خواهید بود.
 ولــی جدی اگه کنکــور رو به تعویق 
نندازید زمانی که نتایج رو اعالم می کنید 
زبونم الل باید قبل اســم بعضیا مرحوم و 

مرحومه بنویسید.
 ظاهراً کرونا با کسی شوخی نداره ولی 

مسئوالن با کرونا و ما شوخی دارن.

نامهبهوزیربهداشت#
کنکوری ها پس از آنکه پاسخی از مسئوالن 
نگرفتند، نامه ای بلند و باال خطاب به وزیر 
بهداشــت ارســال کرده و متن آن را هم 
همزمان در اختیار رسانه های کشور قرار 
دادند. در بخشی از نامه کنکوری  ها به وزیر 

آمده است:
1(ایجــاد تجمعات بزرگــی مثل کنکور 
بــا ۳ میلیــون جمعیت ســبب افزایش 
هرچه بیشــتر آمار مبتالیان به ویروس 
کرونا خواهد شــد. تا فصل پاییز فرصت 
مناســبی برای اعمال سیاســت درست 

در بازگشایی هاســت تا به وضعیت سفید 
برســیم و کنکور ها را در بهترین شرایط 

ممکن برگزار کنیم.
2( اســتفاده از وسایل سرمایشی و تهویه 
در تابستان ذرات معلق کرونا را در فضای 
ســالن های آزمون جابه جــا می کند و به 
واسطه فرصت چهار ساعته کنکور فرصت 
کافــی برای ابتالی همه افــراد حاضر در 
ســالن را خواهد داشت، چرا که به خاطر 
جابه جایی ذرات، عمالً رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی بی اثر می شود و ذرات در همه 
جای ســالن گردش خواهند داشت. اما با 
تعویق آزمون ها بــه فصل پاییز نیازی به 
وسایل سرمایشــی نیست و خطر ابتال از 
طریق جابه جایی ذرات معلق کرونا بسیار 

کاهش می یابد. 
۳( ۴۵ درصــد افراد ناقــل ویروس کرونا 
فاقد عالمت هستند و امکان تشخیص این 
افراد به کمک تب سنج میسر نیست و با 
لحظه ای غفلت در اســتفاده از ماسک به 
راحتی دیگران را مبتال می کنند، بنابراین 
نمی توان صرفاً بــا در نظر گرفتن فضای 
مجزا برای افراد مبتال به ویروس کرونا در 
حوزه های امتحانی، از انتشار ویروس توسط 

این افراد جلوگیری کرد.
۴( اولین واکسن رسمی کرونا توسط کشور 
چین معرفی شده است، بنابراین با تعویق 
آزمون ها احتمال واکسیناسیون داوطلبان 
کنکوری پیش از آزمــون در فصل پاییز 

امری دور از ذهن نیست.
۵( با شروع ســال تحصیلی از بهمن ماه 
برای جدیدالورود ها دیگر نیازی به برگزاری 
کالس های حضوری عملی برای بسیاری 
از دانشــجویان جدیدالورود نخواهد بود 
چراکه بسیاری از رشته ها در ترم نخست 
واحد های عملــی دارند کــه پیش نیاز 
واحد های آن ها در ترم های آینده است و 
نمی توان این دروس را به صورت مجازی 

تدریس کرد.
با این حال مسئوالن همچنان واکنشی به 
اعتراض های جنجالی کنکوری ها نشــان 
نداده اند و به نظر می رسد مرغشان یک پا 
دارد و قصد ندارند کنکور را یک بار دیگر به 
تعویق بیندازند. با وجود این همچنان باید 
منتظر بمانیم تا ببینیم در صورت ادامه دار 
شدن موج دوم شیوع کرونا در کشورمان، 
تصمیمی برای تعویق آزمون سراسری در 
نظر گرفته می شود یا کنکوری ها باید خطر 
ابتال به کرونا را به جانشان بخرند و در این 

آزمون حاضر شوند؟

چشمت کرونا و من ُقَمم باور کن
قدس زندگی: خــب... بر خالف تصور 
و توقــع خیلی هامان، کرونــا فروکش 
نکرد که هیــچ، دوباره اوج هم گرفت و 
وضعیت خیلی از شــهرها و استان ها را 

قرمز کرد. 
خالصه متخصصان و مســئوالن وزارت 
بهداشــت می گویند اوضاع دقیقاً شبیه 

اســفند 98 و بلکه از آن خطرناک تر است. اما هیچ دقت کرده اید که یک 
بخش ماجرا، شــباهتی به اسفند و آغاز شــیوع کرونا در ایران ندارد؟ آن 
روزها اگر یادتان باشــد در کنار مطالــب و خبرهای تلخی که در فضای 
مجازی موج می زد، شــوخی هایی هم رواج پیدا کرده بود که کارش البته 
تخریب روحیه ها و مسخره کردن در و دیوار یا شایعه پراکنی نبود. چه بسا 
خیلی وقت ها می توانســت در آن اوضاع هولناک روحی و روانی، لبخند و 
امیدواری را هم با خودش همراه بیاورد. خبرگزاری »فارس« هفته پیش 
یکی از استوری ســازان و آغازگران این نوع شوخی و طنز مفید در فضای 
مجازی را معرفی کــرد. در ادامه بخش هایی از ســخنان روحانی تقریباً 
جوان به نام »محمد فالح« را بخوانید که بنیان گذار خیلی از اســتوری ها 
و شــوخی های کرونایی بود و شاید این روزها دوباره الزم باشد کارش را 
در فضای مجازی از ســر بگیرد. توضیح اینکه »محمد فالح« ۳۵ ساله و 

مدرس حوزه و دانشگاه هم هست.
»... اوایــل که بحث شــیوع ویروس کرونا مطرح شــد و همه جا موضوع 
کرونا و آمار مبتالیان و فوت شــدگان، نقل محافل بود، می دیدم خیلی ها 
زندگی شــان زیر این موج سنگین اخبار منفی و ناگوار، مختل شده بود... 
وقتی شــرایط را این طور دیدم، فکر کردم باید برای شکستن این فضای 
ترس و ناامیدی وارد عمل شوم و از زبان طنز برای تلطیف شرایط کمک 
بگیرم... به این ترتیب، هر روز حدود هفت هشــت استوری طنز با موضوع 
کرونا در صفحه ام می گذاشــتم که بعضی هایش تولید خودم بود و بقیه را 

هم از منابع دیگر جمع آوری می کردم. 
بایــد بگویم آنچه در ادامــه اتفاق افتاد، برای خودم هــم غافلگیرکننده 
بود... آن قدر اســتقبال زیاد بود که در همان ایام اوج شیوع کرونا حدود 
هزار و ۳00 نفر به دنبال کنندگان صفحه ام اضافه شــد... اتفاق جالب در 
صفحه بنده این اســت که در میان دنبال کنندگان، تعداد زیادی از قشر 
خاکســتری وجود دارند. این دوســتان می گویند با شیوه پست گذاشتن 
و گزارش نویســی من از فعالیت هایی مثــل فعالیت های جهادی، ارتباط 
خوبی برقرار می کنند... یکی از اســاتید حوزه، دنبال کننده صفحه ام بود و 
خبر نداشــتم. یکی از روزهای اوج کرونا و اوج فعالیت اینستاگرامی من، 
ایشــان برایم پیام فرستاد. با شرمندگی گفتم:  استاد... همان یک استکان 
آبرویی که پیش شما داشتم هم از بین رفت... پیش خودم می گفتم االن 
می گوید شما روحانی هستی. شما را چه به جوک و لطیفه و این چیزها؟ 
اما با بزرگواری تشــویقم کرد و گفت: جای درستی ایستاده ای. با همین 

شیوه ادامه بده«.
این را هم ما ته مطلب بگوییم که حجت االسالم »محمد فالح« 1۵ سال 
پیش، دیپلمش را با بدبختی و معدل 12 گرفته و بدون اینکه اهل درس 
و ادامه تحصیل باشد رفته است دنبال کار و کاسبی آزاد و به قول خودش 
تیــپ زدن و بعد هم رفاقت با آدم هــای الکی خوش. جوری که عرصه بر 
مادرش هم تنگ شــده و از او قطع امید کرده اســت. حاال اینکه چطور 
به حجت االســالم فالح و مدرس امروز دانشــگاه و حوزه تبدیل شده را 

می توانید با جست وجوی نامش، در سایت های مختلف بخوانید.

 مجازآباد
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ورزشورزش
بوی قهرمانی می آید

بهترین استارت تاریخ پرسپولیس 
به نام یحیی!

مغانلو، آل کثیر، ترابی و دیگران!

رقابت داغ برای کفش طال

 نگاهی به کتاب »اخبار را دنبال نکنید« 

واکسیناسیون خبری

فقط عصب کشی
تلگرام  تــوی  دوســتی  آگاه:  فــؤاد 
پیام خصوصی گذاشــته کــه: »... این 
دندانپزشــکی کــه مــن می شناســم، 
ممکن اســت خیلی از اصول پزشــکی 
و دندانپزشــکی را فرامــوش کــرده یا 
بی خیال شده باشــد، اما به جز مهارت 
که اگــر فراموش کند، مشــتری هایش 

می پرنــد و از دســت می روند، »صراحت« و »شــفافیت« را هم فراموش 
نکرده اســت... همین چند روز پیش برای کشیدن دندان دردمند و درب 
و داغانی که نبودنش بهتر از بودنش است رفتم مطب جناب دندانپزشک 
همیشگی تا مثل یکی دو دندان قبلی خودم و چند دندانی که از خانواده 
 کشــیده و انصافاً خوب هم کشــیده بود، مرا از شــر این یکی دندان هم 

خالص کند. 
آقــای دکتر فرمودند فقط عصب می کشــم و پُــَرش می کنم! فکر کردم 
دلیل دندانپزشــکی بیاورد که دندانت حیف اســت... هنوز کار می کند و 
از ایــن حرف ها. اما آقای دکتر در پاســخ به چرای من، صریح و شــفاف 
گفت: داروی بی حســی که می دانی چقدر گران اســت. شما هم که برای 
کشیدن این دندان 100 هزار تومان بیشتر نمی دهی... خب با همان مقدار 
داروی بی حسی، عصب کشــی و پُر می کنم و در عوض یک میلیون، 1.۵ 
میلیون می گیرم«! دوســتم آخر پیامش نوشته بود: »خواستم بگویم شما 
که روزنامه نویســی، بنویس انصاف و انسانیت مگر ُمرده است؟« در جواب 
دوستم نوشــتم: عزیز دل! آیا خوب بود با چهار تا توجیه پزشکی شما را 
می پیچاند، دندانت را عصب کشی و پر می کرد، یکی دو میلیون می گرفت 
و شــما چند ماه بعد به علت درد و پوسیدگی دندان می رفتی آن را جایی 

می کشیدی؟ مگر صراحت و شفافیت بد است؟
کاش این صراحت و شفافیت را مسئوالنمان داشتند. مسئوالنی که هر روز 
بدون اینکه دلیلش را به مردم بگویند، در عوض کشــیدن و کندن ریشه 
مشــکالت مردم و درمان آن ها، فقط حفره ها و پوسیدگی های اقتصادمان 
را از جیب ملت، عصب کشی و پُر می کنند )آن هم بدون بی حسی( تا چند 

ماه بعد که فریادمان از فشار و درد برود به آسمان. 
روز بعد که تلگرام را باز کردم، دیدم دوستم آمده و با چند تا شکلک دندان 
درد، اخم و دندان قروچه، پیام گذاشته که: »کاش شما روزنامه چی ها هم 
کمی صراحت و شجاعت داشتید... من این پیام را گذاشتم، اسم و آدرس 
دندانپزشک را هم نوشتم که توی روزنامه تان چاپش کنید... آن وقت شما 
برای من تحلیل سیاسی نوشته اید... از قشر زحمتکش دندانپزشک تقدیر 
و تشکر کرده اید...«. بعد هم گویا من را بالک کرد. حتی صبر نکرد بپرسم 
که باالخره دندانش را کشیده یا عصب کشی کرده؟ صبر نکرد شماره نظام 
پزشکی یا دندانپزشکی را برایش بنویسم که برود شکایتش را آنجا مطرح 

کند... ملت اعصاب ندارند گویا!

»ریوآوه« 10 میلیون می خواهد

پیشنهاد 7 میلیون یورویی 
بنفیکا برای طارمی

باور می کنید؟

تحلیل و ته دیگ

 گفت وگو با صابر شیخ رضایی گفت وگو با صابر شیخ رضایی
 طراح و تصویرساز و  نامزد چهره سال هنر انقالب  اسالمی  طراح و تصویرساز و  نامزد چهره سال هنر انقالب  اسالمی 
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ورزشـــیورزشـــی
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ورزش: روزنامه »اوجوگو« پرتغال در گزارشی به آخرین 
وضعیت مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم ریوآوه پرداخت 
و اعالم کرد: بنفیکا برای جذب طارمی ابراز عالقه کرده 

ولی هنوز پیشنهادی را ارائه نکرده است. 
رئیس باشگاه ریوآوه این پیشنهاد را تأیید کرده و با بیان 
اینکه راز، روح تجارت اســت از اعالم مبلغ درخواستی 

برای فروش طارمی خودداری کرد. 
اوجوگو نوشــت: »واقعیت این است که عقاب ها )بنفیکا( 
رقابت ســختی را با اســپورتینگ که در ماه ژانویه برای 
جذب مهدی طارمی تالش کرد دارند. باشگاه های بوردو 
فرانسه، اسپانیول اسپانیا و تیم هایی از ایتالیا و انگلیس هم 
در میان مشتریان طارمی هستند که به این فهرست نام 
پورتو پرتغال هم اضافه شده است. ریوآوه برای بهترین گلزن 
این فصل خود حداقل مبلغ ۱۰ میلیون یورو را مدنظر دارد. 
این مهاجم در این فصل ۱۶ گل به ثمر رسانده که ۱۳ گل 
در لیگ برتر پرتغال بوده و برابر بنفیکا، پورتو و براگا گلزنی 
کرده اســت. بازیکن شماره ۹۹ ریوآوه به راحتی خودش را 
با موقعیت های مختلف هماهنگ می کند و قبالً ثابت کرده 

است که می تواند با تاکتیک های متفاوت سازگار شود. 
در حقیقت عالقه بنفیکا بــه طارمی دقیقاً به دلیل همین 
تطبیق پذیــری طارمی به همراه توانایــی تمام کنندگی 
)گلزنی( اســت. مذاکرات  بین بنفیکا و ریوآوه قبالً صورت 
گرفته و لوییز فیلیپه )رئیس باشــگاه بنفیکا( قادر به ارائه 
پیشنهاد رسمی در روزهای آینده خواهد بود؛ اگرچه اولویت 

باشگاه استخدام مربی است«.
در همین حال سایت »TodoFichajes« مدعی شد 
تیم بنفیکا پرتغال مذاکراتش را برای جذب مهدی 
طارمی بازیکن ایرانی تیم ریوآوه شــدت بخشیده 

است. این سایت نوشت: »بازیکن تیم ملی ایران یکی 
از برجسته ترین بازیکنان لیگ پرتغال بوده و از مدت ها پیش 
در دســتور کار تیم اسپورتینگ لیسبون قرار داشته است. 
بنفیکا مبلغ 7 میلیون یورو را  برای طارمی در نظر گرفته 
تا باشگاه ریوآوه به ریاست آنتوینو کامپوس را متقاعد کند و 

انتظار دارد به زودی جواب پیشنهادش را بگیرد«.

آتالنتا و اسپانیول در نوبت#
»ابوال« نشریه معتبر پرتغالی هم صحبت از انتقال طارمی 
کرده و ادعا کرده باشگاه های اسپانیایی به جذب او عالقه مند 
شده اند و در این میان از باشگاه اسپانیول نام برده می شود 
که البته در جدول فعلی مسابقات شرایط خوبی ندارد و در 
رتبه انتهایی جدول قرار دارد و شاید همین موضوع انتقال 

طارمی را به این تیم اسپانیایی تحت الشعاع قرار بدهد.

آتاالنتا هم که یکی از مهیج ترین تیم های حال حاضر فوتبال 
اروپا با گاسپرینی است یکی دیگر از مشتریان پر و پا قرص 
طارمی اســت؛ آن هم در شــرایطی که این تیم مهاجمان 

سرحالی در اختیار دارد.
رسانه های پرتغال پیش از این اعالم کرده بودند ریوآوه برای 
فروش طارمی مبلغ ۱۰ میلیون یورو درخواســت کرده و 
رئیس این باشگاه منتظر است تا به بهترین پیشنهاد، پاسخ 

مثبت بدهد.

ورزش: در شــبی که پرسپولیس اقتصادی از سد شاهین 
بوشــهر گذشت و بازهم ترابی توانســت گل سه امتیازی 
تیمش را به ثمر برساند، در تبریز حاج صفی جور مهاجمان 
تبریزی را با دو شــوت استثنایی کشید و در اصفهان هم، 
امامعلی و مغانلو حکم به تحقیر ذوب آهن در خانه دادند. 
البته که باید از ناکام بزرگ هم یاد کرد، عیســی آل کثیر 
مهاجــم صنعت نفت آبادان که برخالف بــازی رفت برابر 
تراکتور نتوانســت به گل برسد و در جدول گلزنان متوقف 

ماند تا فاصله اش با مغانلو بیشتر شود.

شهریار  جدید لیگ#
شهریار مغانلو ستاره جوان خط آتش پیکان با اینکه تیمش 
حال و روز خوبی ندارد اما خودش آماده آماده است؛ این را 
دو گل در دو هفتــه آغازین لیگ نوزدهم پس از تعطیالت 
طوالنی مدت نشان می دهد و حاال مغانلو با این دبل خود، 

۱2 گله در صدر جدول گلزنان است. 
او می گوید:»من همیشه سعی کرده ام از تک موقعیت هایم 
استفاده کنم، اما همیشه تمرکزم روی موفقیت تیم بوده؛ 
چه در ملوان و چه در پیکان این هدف اصلی ام بوده است. با 
این حال به عنوان یک مهاجم نوک گلزنی را دوست دارم«. 
مغانلو در مورد رقبایش برای آقای گلی معتقد است: »امسال 
مهاجمان خیلی خوبی در لیگ برتر داریم و آقای گلی کار 
خیلی سختی است. استنلی کی روش مهاجم خیلی خوبی 
است، شیخ دیاباته و علی علیپور هم مهاجمان خوبی هستند. 
مهاجمی که آقای گل می شود را نمی توانیم بگوییم گلزن 
نیست. من فکر می کنم برای مهاجمان گاهی مشکالتی از 
این دســت پیش می آید و تمرکز بازیکن از دست می رود. 
البته شانس در فوتبال تأثیرگذار است و گاهی توپ هایتان 

وارد دروازه می شود و گاهی نمی توانید گل خالی را بزنید«.

ترابی و قائدی #
ترابی که متخصص گل های سه امتیازی برای پرسپولیس در 
لیگ نوزدهم است، نهمین گل خود را که بازهم سه امتیازی 
بود به ثبت رساند تا شماره ۹ پرسپولیسی به جایگاه سوم 
جدول گلزنان برسد؛ البته او یک همسایه هم در جدول دارد 
و مهدی قائدی ستاره ریزنقش آبی ها یک گل تا عمل به قول 
خود در ابتدای فصل فاصله دارد و او هم در جدول گلزنان 

۹ گله به شمار می رود.

تعقیب کننده های سمج#
این رقابت تنگاتنگ البته مدعیان دیگری چون شیخ دیاباته، 
علی علیپور، محمد نوری و ... را هم دارد که البته گل هایشان 
هنوز به عدد ۹ نرسیده اما رقابت های پیش رو تا پایان لیگ 
نوزدهم که برخی هشت بازی و برخی دیگر هفت فرصت 
نمایش دارند، می تواند این کوران رقابت برای کفش طال را 
داغ تر و مهیج تر نیز کند. رقابتی که باید حدود یک ماه دیگر 
صبر کرد و دید در نهایت آن، چه کسی به کفش طالی لیگ 
نوزدهم می رسد؟ اما آنچه واضح است در این یک ماه 
رقابتی جذاب میان بازیکنان لیگ برای کسب این 

عنوان وجود خواهد داشت.

»ریوآوه« 10 میلیون می خواهد

پیشنهاد 7 میلیون یورویی بنفیکا برای طارمی
مغانلو، آل کثیر، ترابی و دیگران!

رقابت داغ برای کفش طال

بازگشت ژاوی به بارسلونا منتفی شد
ورزش: ژاوی هرناندس که پیش از این گفته می شد پیشنهاد سرمربیگری بارسلونا 
را پذیرفته است و در تابستان پیش رو جانشین کیکه ستین خواهد شد به شایعات 
مطرح شده پایان داد و قراردادش را به مدت یک سال دیگر با السد تمدید کرد. به 
این ترتیب اسطوره باشگاه بارسلونا در فصل 2۱-2۰2۰ هم هدایت این تیم قطری 
را برعهده خواهد داشــت. دو روز پیش نشریه »موندو دپورتیوو« چاپ کاتالونیا با 
انتشــار گزارشی مدعی شده بود ژاوی پیشنهاد باشگاه بارسلونا برای سرمربیگری 
آبی واناری ها را پذیرفته اســت و با پایان فصل جاری، مأموریتش را در این باشگاه 

آغاز خواهد کرد.

فن دایک: به خاطر کلوپ به لیورپول آمدم
ورزش: مدافع هلندی تیم فوتبال لیورپول دلیل اصلی پیوســتنش به این تیم را 
سرمربی آلمانی سرخپوشــان مرسی  ساید عنوان کرد. فیرجیل فن دایک می گوید: 
»من فرصت رفتن به چلسی و منچسترسیتی را داشتم. وقتی چند پیشنهاد دارید، 
باشگاه ها، تاریخچه آن ها، شهر، ترکیب کنونی و برنامه هایی که برای آینده دارند را با 
یکدیگر مقایسه می کنید، اما مهم ترین چیزی که باید به آن نگاه کنید، سرمربی تیم 
است و یورگن کلوپ دلیل اصلی من برای انتخاب لیورپول بود. کلوپ چیز خاصی در 
وجودش دارد. گاهی اوقات می نشینم و با خودم فکر می کنم که یورگن چه چیزی 

از مربیان دیگر بیشتر دارد.

اینیستا: از بازگشت به میادین فوتبال خوشحالیم
ورزش: آندرس اینیستا ستاره پیشین بارسلونا و تیم ملی فوتبال اسپانیا که در آغاز 
دوباره رقابت های لیگ ژاپن به همراه یارانش در نخســتین بازی مقابل سانفریس 
هیروشیما با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شد در این خصوص گفت: این بازگشتی نبود 
که انتظارش را داشــتیم اما باید به کار خودمان ادامه دهیم و سعی کنیم عملکرد 
بهتری داشته باشیم. این هافبک اسپانیایی در خصوص بازگشت به میادین پس از 
تعطیلی طوالنی مدت عنوان کرد: همه ما خیلی خوشــحال هستیم که می توانیم 
دوباره بازی کنیم. دوباره رقابت و هیجان داریم، همچنین سبب خوشحالی است که 

فوتبال دوستان از دیدن مسابقات لذت می برند.

ماتا در آستانه پیوستن به فنرباغچه
ورزش: ســایت ترکیه ای »سانسورسوز فوتبال« با انتشــار گزارشی نوشت: خوان 
ماتا، هافبک اسپانیایی شیاطین ســرخ در آستانه پیوستن به فنرباغچه قرار دارد. 
مدیران این باشگاه ترکیه ای برای به خدمت گرفتن این هافبک ۳2 ساله با باشگاه 
منچســتریونایتد وارد مذاکره شــده اند و اطمینان دارند که می توانند او را در این 
تابســتان به خدمت بگیرند. خوان ماتا که تنها یک فصل دیگر با منچستریونایتد 
قرارداد دارد جایگاهش در ترکیب اصلی منچستریونایتد را از دست داده و سولسشایر 
ترجیح می دهد از گزینه هایی همچون برونو فرناندس، پل پوگبا و اسکات مک تامینی 

برای خط میانی اش استفاده کند.

ورزش: سرخپوشــان پایتخت شنبه   شب تیم شاهین 
بوشهر را شکست دادند تا با ۵۳ امتیاز قاطعانه در صدر 
جدول قرار بگیرند. شــاگردان گل محمدی که از زمان 
حضور ســرمربی جدید خود هفت بازی را در لیگ برتر 
داشته اند، با ثبت ۶ پیروزی و یک تساوی عملکرد بسیار 
خوبی را رقم زده و با هدایت یحیی بی شکست مانده اند.

شکست مدعیان#
نکته جالب اینکه پرســپولیس در این مقطع با بیشتر 
مدعیان قهرمانی و ســهمیه آسیایی دیدار کرده است؛ 
آن ها مقابل اســتقالل به تساوی رضایت دادند، بازی با 
ســپاهان به خاطر عدم حضور حریف در زمین مسابقه 
به پیروزی سرخ ها ختم شد و دیدار مقابل شهرخودرو، 
صنعت نفت، پیکان و شــاهین نیز با برد قرمزپوشان به 

سرانجام رسید.

بهترین نمره#
این نتایج سبب شده تا گل محمدی بهترین شروع تاریخ 
را در بین مربیان پرسپولیس داشته باشد. در بین مربیان 
قبلی، گابریل کالدرون از هفت بازی نخســت سه تا را 
واگذار کرد و بقیه را با برد پشــت ســر گذاشت. برانکو 
ایوانکوویــچ هم در آغاز لیــگ پانزدهم عملکرد خوبی 
نداشت و تنها دو برد را برابر تراکتور و فوالد بدست آورد. 
علی دایــی در دوره دوم حضورش، چهار پیروزی، یک 
تســاوی و دو باخت که یکــی از باخت ها مقابل نفت با 

هدایت گل محمدی بود.
اما بهترین شــروع تاریخ پرســپولیس پس از یحیی به 
افشــین قطبی اختصاص دارد. تیــم او در لیگ هفتم 
صنعت نفت، پگاه، ابومســلم، پیکان و پاس را شکست 
داد و مقابل فجر و راه آهن متوقف شــد تا با 2۳ امتیاز 

از هفت بازی نخست، سرخپوشــان را در قامت مدعی 
قهرمانــی ظاهر کند. تیم او تــا آخرین بازی نیم فصل 

بی شکست ماند.
پیش از قطبی مصطفی دنیزلی هم نمایش رضایت بخشی 
داشت. اگرچه شاگردانش در بازی نخست مقابل ابومسلم 
باختند اما در ادامه سه برد و سه تساوی کسب کردند تا 
راه راه پوشان پرسپولیس در آن مقطع، صدرنشین جدول 
باشند. در دوره علی پروین نیز پرسپولیس با چهار برد و 

سه تساوی کار را آغاز کرد و در نهایت نیز قهرمان شد.

تیم مربیان خارجی#
نکتــه جالب اینکه مربیــان ایرانی در این فهرســت 
رکورددار هســتند اما باید توجه کرد آن ها تیم هایی 
را تحویــل گرفته اند کــه پیشــینه ای از یک مربی 
خارجی کارآمد را داشــته؛ افشــین قطبی )مصطفی 
دنیزلی(، یحیی گل محمدی )گابریل کالدرون و برانکو 

ایوانکوویچ(.
با این حال یحیی نشان داده نسبت به دوره نخست خود 
باتجربه تر شــده و می تواند برای آینده سرخپوشان نیز 
مرد قابل اعتمادی باشد و روند کنونی سرخ ها را حفظ 
کند؛ البته حفظ روند فعلی نه به معنای قهرمانی در تمام 
سال ها که دست کم کسب سهمیه آسیایی و ارائه نمایش 

در قامت تیم مدعی است.
یحیی( هفت بازی؛ ۶ برد، یک تساوی

کالدرون( هفت بازی؛ چهار برد، سه باخت
برانکو( هفت بازی؛ دو برد، یک تساوی، چهار باخت
دایی( هفت بازی؛ چهار برد، یک تساوی، دو باخت

قطبی( هفت بازی؛ پنج برد، دو تساوی
دنیزلی( هفت بازی: سه برد، سه مساوی، یک باخت

پروین( هفت بازی؛ چهار برد، سه مساوی

ورزش: ســهراب مرادی با وجــود تعطیلی اردوی تیم 
ملی، ایــن روزها در کمپ تیم ملی وزنه برداری تمرین 
می کند. سهراب مرادی که سال ۹8 را به طور کلی درگیر 
مصدومیت بود و مجبور شد در هانوفر آلمان کتف خود 
را به تیغ جراحان بســپارد، هنوز نتوانسته حضورش در 

المپیک 2۰2۰ را قطعی کند.
این وزنه بردار باتجربه کــه طالی المپیک ریو را هم در 
کارنامه دارد قبــل از مصدومیتی که برایش رخ داد، در 
وزن خودش بی رقیب و رکــورددار جهان بود، اما عمل 

جراحی سبب افت شدید رکوردهای سهراب شد.
به هر حال مصدومیت کتف مصدوم مرادی رفته رفته 
با اقدام های ویژه پزشــکی و درمانی برطرف شــد و 
ســرانجام او توانست اواخر سال گذشــته باوجود از 
دست دادن رقابت های جهانی، در مسابقات قهرمانی 
غرب آسیا به میزبانی امارات روی تخته برود و با سه 

مدال طال قهرمان دسته ۹۶ کیلوگرم شود.

کمک کرونا به سهراب#
البته دغدغه های سهراب مرادی برای حضور و درخشش 
در المپیک 2۰2۰ توکیو همچنان ادامه داشت و او باید 
در فرصت باقی مانده تا این رویداد بزرگ، به ۱۰۰ درصد 
آمادگی می رســید. در این وضعیت مصدومیت کتف او 
کامالً برطرف نشده بود و همین موضوع از نظر روحی و 

روانی در روند تمرینات او تأثیر داشت.
به هر حال شیوع ویروس کرونا و سپس تعویق بازی های 
المپیک توکیو باعث شــد تا فرصتی ۱7 ماهه تا حضور 
سهراب مرادی در المپیک بدست آید و حاال این قهرمان 
بااخالق و ارزنده وزنه برداری المپیک و جهان می تواند به 

خوبی خودش را آماده کند.
ایــن وزنه بردار این روزها بــا وجود تعطیلی اردوی تیم 

ملی در کمپ تیم های وزنه برداری به تمرین می پردازد. 
این طور که از ویدئوهای انتشار یافته توسط سهراب در 
فضای مجازی به نظر می آید، این است که او تمریناتش 
را کامالً سنگین دنبال می کند و بهبودی کامل را بدست 

آورده است.

حمله به رکوردها#
به نظر می رســد سهراب مرادی با نهایت استفاده از این 
وقفه، می خواهد پس از بازگشایی مسابقات بار دیگر به 
رکوردهای دوران اوج خود برســد؛ رکوردهایی همچون 
۱۹۰ کیلوگرم در یک ضرب و 2۳۰ کیلوگرم در دو ضرب 

که او را به دومین طالی المپیک هم نزدیک می کند.

گالیه های قهرمان#
مرادی از نامهربانی هایی که در حقش شــده ناراحت 
است و می گوید: »من بروم باز مدال بگیرم و دوستان 
بیاینــد پُز آن را بدهند. اگر من دغدغه ای دارم برای 
آینده اســت. برای جوانانی که در ســال های آینده 
می توانند چهره های پر افتخار ورزش ما شــوند. چه 
کســی می گوید اصفهان هیچ استعدادی ندارد. چند 
تا اســتعداد می خواهید من به شــما نشان بدهم که 
مورد بی توجهی قرار گرفته اند؟ من ورزشــکار استان 
اصفهان هســتم اما راه اداره کل را بلد نیستم! چون 
اصاًل از من نخواسته اند که به آنجا بروم. هیچ وقت هم 
مســیرم به آنجا نیفتاده! من مملکتم را دوست دارم، 
اســتان و شهرم را دوست دارم اما دلم می سوزد. دلم 
برای نســلی که بعد از من قرار است بیاید می سوزد. 
آقای استاندار یا هر کســی که می تواند، کمک کند. 
این مملکت اســتعدادهای زیــادی دارد که در حال 

نابود شدن هستند«.

بوی قهرمانی می آید

بهترین استارت تاریخ پرسپولیس به نام یحیی!
نهایت استفاده قهرمان وزنه برداری از تعطیالت کرونایی

سهراب  با رکوردهای جهانی برمی گردد

سینا حسینی: یــک قاعده کلی در فوتبال ایران وجود دارد 
که هر کسی می تواند در ارتباط با هر موضوعی اظهارنظر کند 
حتی اگر کوچک ترین اطالعات و دانشی در ارتباط با آن داشته 
باشد، در حالی که در هیچ کجا چنین اتفاقی مرسوم نیست اما 
در فوتبال ایران همه درباره مسائلی که به آن ها ارتباط ندارد 

صحبت می کنند مگر اینکه خالفش ثابت شود.
نمونه بارز این اتفاق را می توان در ماجرای مثبت شدن آزمایش 
کرونا بازیکنان فوالد خوزستان و استقالل تهران مشاهده کرد. 
در شــرایطی که مدیران دو تیم و مسئوالن سازمان در حال 
چالش بر ســر تعویق بازی های خود به دلیل رعایت مسائل 
بهداشتی هستند، مدیران سایر تیم های لیگ برتر هریک به 
نوعــی در این ارتباط به اظهارنظر می پردازند و با به کار بردن 
جمالت عجیب و غریب این واقعیت را به اثبات می رسانند که 
در فوتبال ایران همه خود را در قامت کارشناس می دانند و بر 
این باورند چون مســئولیتی در فوتبال دارند می توانند در هر 

زمینه ای اظهارنظر کنند.

هرج و مرج بی پایان#
در این چالش به وجود آمده که هنوز مشخص نیست واقعیت 
دارد یــا بزرگنمایی صورت گرفته اســت مدیــران، مربیان، 
بازیکنان و حتی اعضای هیئت مدیره باشــگاه ها هم صحبت 
می کنند در حالی که بر اســاس روال قانونی تنها مرجعی که 
حق اظهارنظر دارد تنها سازمان لیگ و ستاد مبارزه با کرونا در 

وزارت ورزش و جوانان است!
مرور تنها بخشــی از این اظهارنظرهای غیر مسئوالنه نشان 

می دهد چه اوضاع آشــفته ای در فوتبال ایران حاکم اســت. 
به عنوان مثال عضو هیئت مدیره شهرخودرو در اظهارنظری 
تأمل برانگیز اعالم کرده است: با اینکه با اتکا به پشتوانه حرف 
آقــای بهاروند و مهدی مبنی بر اجرای قانون در ســیرجان 
هستیم، اگر تصمیمی به بازی نکردن دو تیم فوالد و استقالل 
است و فدراسیون می خواهد از حرفش برگردد همین االن به 
ما بگوید تا با وجود صرف هزینه زیادی که برای ســفر تیم با 
پرواز اختصاصی به سیرجان شده، همین حاال شهرخودرو را 
به مشهد برگردانیم و با یکسان شدن شرایط، همزمان با رقبا 

ما هم به میدان برویم.

سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس پس از اتمام بازی تیمش 
مقابل شاهین شهرداری بوشهر در این ارتباط می گوید: خوب 
نیست که هر باشگاهی مدعی شود که بازیکن من کرونا دارد، 

ما هم می توانیم این کار را انجام بدهیم!
یا جایی که سیف اهلل پور قائم مقام نساجی می گوید: اگر من 
فردا بگویم تست چند نفر از بازیکنانم مثبت اعالم شد از ما 
می پذیرند؟ چه کسی می خواهد نظارت کند؟ این کار خوبی 
نیست که برای ســازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تصمیم 
بگیریم. وقتی فدراســیون به من گفته اســت بازی برگزار 
می شــود و من تمکین کردم و تیم را برای بازی آماده کردم 

و سر ساعت داخل زمین می روم و باید داور بیاید و نتیجه را 
مشخص کند.

برخی هــا هم در کنار ادعاهــای رنگارنگ مبنی بر پیگیری 
حقوقــی ماجــرا از طریق نهادهــای بین المللی دســتگاه 
بیانیه نویســی خود را روشن کردند تا از آب گل آلود ماهی 
بگیرند تا شاید در این کشمکش توانستند سه امتیاز ناقابل را 
به حساب خود واریز کنند در حالی که بسیاری از کارشناسان 
پزشــکی تأکید دارند این فضای ملتهب تنها آرامش روانی 
جامعه را دچار اختالل می کند و بهتر است مسئوالن ومربیان 
و بازیکنان تیم های دیگر از انجام اظهارنظرهای احساســی و 

حساسیت برانگیز پرهیز کنند.

نبود سازوکار#
اما علت به وجود آمدن این فضا چیست؟ بدون تردید اگر 
ســاز و کار اصولی و قانونمند در فوتبال ایران حاکم بود، 
در صورت بروز مشــکلی به این شکل هیچ کسی به خود 
جرئــت نمی داد درباره آن اظهارنظر کند اما شــلختگی و 
بی قانونی در فوتبال ایران فضا را به ســمتی پیش برده که 
نه تنها برخوردی قانونمند و اصولی با این رفتارها نمی شود 
بلکه با ســکوت به نوعی از این فضا استقبال نیز می شود 
تا هرج و مرج و بی قانونی به شــکل فزاینده ای رشد پیدا 
کند تا هر کســی با خود تصور کند اگر بیشــتر صحبت 
کند و در هر مســئله ای دخالت کند می تواند قدرت نفوذ 
بیشتری در تصمیم گیری های سازمان لیگ و فدراسیون 

فوتبال ایفا کند.

ادامه درخشش رشفورد، مارسیال و گرینوود در منچستریونایتد

این مثلث جدید و فوق العاده!
امیرمحمد سلطان پور: زمانی که منچستریونایتد در ابتدای 
ســال 2۰2۰ از هفت بازی خود تنها دو پیروزی بدست آورده 
و ۶ امتیاز کمتر از تیم چهارم جدول داشت، بسیاری تصمیم 
اوله گنار سولسشر در خرید قرضی اودیون ایگالو از لیگ چین را 

مورد پرسش قرار دادند.
اما هر چه زمان در این سال میالدی بیشتر گذشت، یونایتد بهتر 
شد و مثلث هجومی این تیم هم اوج گرفت. مارکوس رشفورد، 
آنتونی مارسیال و میسون گرینوود در بازی این هفته شیاطین 
سرخ مقابل بورنموث ابتدا در ترکیب تیم قرار گرفتند و نشان 
دادند چگونه به یک ماشین گلزنی بدل شده اند. آن ها این فصل 
در تمامی رقابت ها ۵۵ گل برای منچســتر به ثمر رسانده اند و 
مقابل بورنموث، گرینوود دو گل و آن دو نفر دیگر هر کدام یک 
گل به ثمر رساندند. اگر بخواهیم به نقش پر رنگ این مثلث در 
راه افتادن موتور گلزنی یونایتد نگاهی بیندازیم می توان مثال 
آماری جالبی در این خصوص زد. قرمزپوشان در۱۶ مسابقه قبلی 
چهار بار موفق شدند پنج گل یا بیشتر به حریفانشان بزنند، اما 
قبل از آن در ۳۶7 بازی بعد از بازنشستگی سر الکس فرگوسن 
آن ها فقط سه بار موفق به انجام این کار شده بودند! مارسیال و 
رشفورد بارها پیش از این توانایی های خود را ثابت کرده بودند 
اما این فصل گرینوود ۱8 ساله ظهور چشمگیری داشته است. 
یان رایت اسطوره فوتبال انگلیس می گوید نمی توان از تماشای 
او هیجان زده نشد و سولسشر نیز معتقد است: وی بهتر از همه 
تمام کننده هایی هست که در تمام عمرش دیده است. یونایتد 
اکنون با دو امتیاز کمتر نسبت به چلسی در رتبه پنجم جدول 
لیگ برتر قرار دارد اما در صورت برقرار ماندن حکم محرومیت 

منچسترسیتی از حضور در لیگ قهرمانان اروپا، قرمزپوشان شهر 
منچســتر می توانند با همین رتبه نیز سهمیه فصل آینده این 
مسابقات را بدست بیاورند. شیاطین سرخ البته در جام حذفی و 

در لیگ اروپا نیز این فصل شانس قهرمانی دارند.

 مقایسه مثلث شیاطین سرخ#
 با دیگر مثلث های مرگبار

سه مهاجم منچستریونایتد نسبت به مثلث مشهور لیورپول در 
این فصل بهتر کار کرده است. محمد صالح 2۱، سادیو مانه ۱۹ و 
روبرتو فیرمینو ۱۱ گل روی هم به ثمر رسانده که چهار گل کمتر 

از مثلث اولدترافوردی هاست. فقط ۶ مثلث در تیم های برتر اروپایی 
می توان یافت که بیشــتر از رشفورد، مارسیال و گرینوود گلزنی 
کرده اند. در صدر این جدول بازیکنان بایرن مونیخ قرار می گیرند 
و رابرت لواندوفســکی ۵۱، سرج گنبری 2۰ و توماس مولر ۱2 و 
روی هم 8۳ گل به ثمر رســانده اند. مهاجمان اصلی پاری سن 
ژرمن هم ۶8 گل زده اند که شــامل ۳۰ گل برای امباپه، 2۰ گل 
برای ایکاردی و ۱8 گل برای نیمار بوده است. سه عنصر هجومی 
منچسترسیتی هم ۶4 گل زده اند که سهم آگوئرو و استرلینگ 2۳ 
و گابریل خسوس ۱8 گل بوده است. در آلمان ما مثلث خطرناک 
دیگری در تیم الیپزیگ داشتیم جایی که تیمو ورنر۳4، مارسل 

ســابیتزر ۱۶ و امیل فورســبرگ ۱۰ و روی هم ۶۰ گل زده اند. 
بارســلونا هم در رتبه پنجم قرار دارد جایی که ۵7 گل کاتاالن ها 
را مسی )27( ســوارز )۱۶( و گریزمان ۱4 گل بین خود تقسیم 
کرده اند. در کنار یونایتد هم یوونتوس را داریم که رونالدو، دیباال 
و هیگوایــن روی هم ۵۵ گل زده اند. آتاالنتا ۵2 گل در مجموع و 
تیم های دورتموند با 48 گل )هالند، سانچو و رویس(، التزیو )48( 

و اینترمیالن )47گل( را داریم.

گرینوود رابین فن پرسی جدید#
زمانی که در شــهریورماه میسون گرینوود نخستین گل خود 
را برای یونایتد در مقابل آســتانه در لیگ اروپا به ثمر رساند، 
سولسشــر اعالم کرد: حضور گرینوود تصمیمش برای فروش 
لوکاکو و الکسیس سانچز را توجیه می کند. اما با وجود این زمان 
برد تا این پدیده ۱8 ســاله جای خود را در ترکیب اصلی تیم 
پیدا کند. پنج حضور گرینوود از ابتدا در ترکیب اصلی یونایتد 
در هفت مسابقه اش از بهمن ماه اتفاق افتاده است. او در لیگ 
برتر هشت گل به ثمر رسانده که هر ۱۱۵ دقیقه یک بار بوده 
است. فقط مایکل اوون، رابی فالر و وین رونی آمار بهتری نسبت 
به گرینوود در سن ۱8 سالگی در لیگ برتر داشته اند. اما این را 
نباید فراموش کنیم که عقب ماندن گرینوود نسبت به رونی و 
اوون در این سن و سال از لحاظ گلزنی در لیگ برتر، به خاطر 
این است که سولسشر از او بیشتر در لیگ اروپا استفاده کرد و او 
آنجا هم جزو بهترین گلزنان مسابقات محسوب می شود. با همه 
این ها در صورتی که به خوبی از گرینوود محافظت شود می توان 

ستاره ای بی چون و چرا در آینده ای نزدیک از او دید.

مدافع سابق باشگاه پرسپولیس و کنونی باشگاه سپاهان 
اصفهان در توییتی به شرایط آشفته این روزهای فوتبال 
کشورمان به خاطر شیوع ویروس کرونا واکنش نشان داد. 
شایان مصلح در توییتش نوشــته: »فوالد بیشتر از ۱۰تا 
کرونایی داشت و استقالل باهاش بازی کرد و اونم حدود 
۱۰ تا کرونایی داره و سایپا با استقالل بازی کرد هفته قبل، 
و نتایج تست کرونا ساپیا هنوز نیومده و ما هم امروز با سایپا 

داریم و علی برکت اهلل به این چرخه!«.

هافبک اســتقالل در اســتوری اینســتاگرامی خود به انتقاد از 
شایعه سازانی که گفته بودند او به ویروس کرونا مبتال شده است 
پرداخت. فرشــید اسماعیلی در استوری خود نوشته: »متأسفانه 
خیلی از هم تیمی های من در اســتقالل مبتال به ویروس کرونا 
شده اند ولی دیروز اسم من را هم برخی ها به عنوان مبتال منتشر 
کرده بودند که صحیح نیست. انتشار اسامی مبتالیان کار زشتی 
هســت که برای ما اتفاق افتاده. مشــکلی را حل نمی کنید، به 

مشکالت چیزی اضافه نکنید«.

فرشید اسماعیلیشایان مصلح
کاپیتان دوم باشــگاه بایــرن مونیخ در چندین اســتوری 
اینستاگرامی، به قهرمانی جدید تیمش این بار در جام حذفی 
آلمان پرداخت. توماس مولر که فصل را خوب شروع نکرد اما 
به یکباره اوج گرفت و به خصوص از لحاظ پاس گل فوق العاده 
عمل کرده، چه پیش از بــازی با لورکوزن و چه پس از آن، 
عکس هایی از فینال منتشــر کرد و در یکی از آن ها با جمله 
»این هم از جام« با دویچه پوکال عکســی به یادگار انداخته 

است.

مهاجم باشگاه لسترسیتی پس از به ثمر رساندن صدمین گل 
خود در لیگ برتر انگلیس، در استوری های اینستاگرامی خود 
به این دســتاورد بزرگ پرداخت. رســیدن به ۱۰۰گل در این 
مسابقات برای خیلی از مهاجمان بزرگ اتفاق نیفتاده اما جیمی 
واردی که تا همین هفت ســال پیش در دسته پنجم فوتبال 
حضور داشت، با درخشش و پشتکار خیره کننده اش به آن نایل 
آمد. واردی تبریک ها و البته پوستر ویژه برای این افتخار را در 

استوری خود منتشر کرده است.

جیمی واردیتوماس مولر

بازار اظهار نظرهای غیرکارشناسانه در لیگ برتر داغ است

ماهیگیری از آب گل آلود کرونا

ضد  حمله

 4 ایرانی در تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا 
در سال ۲01۷

ورزش: بــا رأی کاربران ســایت AFC، چهار بازیکــن ایرانی در 
تیم منتخب لیگ قهرمانان آســیا در ســال 2۰۱7 جای گرفتند. 
ســایت رسمی لیگ قهرمانان آسیا )AFC( در هفته های گذشته از 
کاربران خود خواست بهترین بازیکنان لیگ قهرمانان آسیا در سال 
2۰۱7 را انتخــاب کنند. با ثبت بیش از 2۰۰ هزار رأی در مجموع 
نظرســنجی ها، خســرو حیدری و کاوه رضایی از استقالل، مهدی 
طارمی از پرسپولیس و پیمان شــیرزادی از استقالل خوزستان با 
رأی کاربران در تیم منتخب لیگ قهرمانان آســیا در سال 2۰۱7 

جای گرفتند.

 بی توجهی بیرانوند
 به احضاریه باشگاه پرسپولیس

ورزش: درواز ه بــان تیم فوتبال آنتورپ بلژیک توجهی به احضاریه 
باشگاه پرســپولیس ندارد. باشگاه پرســپولیس به خاطر مصاحبه  
اخیر علیرضا بیرانوند و انتقادات تند او از مســئوالن مالی - اداری 
این باشگاه، تصمیم گرفت این درواز  ه بان را به کمیته انضباطی اش 
احضار کند اما او توجهی به این مســئله نکرده است. بیرانوند خود 
را بازیکن تحت قرارداد باشــگاه آنتورپ می  داند و از این رو لزومی 
نمی بیند در کمیته انضباطی باشــگاه پرســپولیس حاضر شــود و 
پاسخگوی اظهارات خود باشد. بیرانوند از تاریخ ۱۱ تیر ماه بازیکن 

آنتورپ به حساب می آید.

تیم مهرداد محمدی سقوط کرد
ورزش: تیم آوِس از لیگ برتر فوتبال پرتغال سقوط کرد. بامداد دیروز 
تیم آوِس در بازی خارج از خانه هفته سی ام لیگ پرتغال با نتیجه 4 بر 

صفر مغلوب تیم براگا شد.
مهــرداد محمدی 84 دقیقه در ترکیب تیم آوِس بازی کرد و ســپس 

جایش را به بوآتنگ داد.
آوِس با پذیرفتن بیست وچهارمین شکستش در فصل جاری لیگ برتر 
پرتغال به دســته پایین تر سقوط کرد. این تیم با ۱4 امتیاز قعرنشین 

جدول رده بندی است.

مهرداد پوالدی در آستانه پیوستن به تیم قطری
ورزش: به نقل از الرای، مهرداد پوالدی چند سالی است که در فوتبال 
قطر حضور دارد. پوالدی در ســال های اخیر ســابقه بــازی کردن در 
الشحانیه و الخریطیات در لیگ دسته دو قطر را در کارنامه دارد. طبق 
اعالم روزنامه الرای قطر تیم معیذر در تالش است پوالدی را در روزهای 
پیش رو جذب کند. این باشگاه قطری که در لیگ دسته دوم این کشور 
بازی می کند به دنبال گزینه برای اولیویرا بازیکن برزیلی خود است و 

پوالدی محتمل ترین گزینه برای این تیم است.

شروع ناامید کننده لوکا بوناچیچ با ذوب آهن 
ورزش: ذوبی ها که به تازگی لوکا بوناچیچ مربی سرشناس کروات در 
فوتبال ایران را به خدمت گرفته اند، کارشان را با دو شکست با حضور 
این مربی آغاز کرده اند. آن ها ابتدا در مشــهد به دیدار پدیده رفتند و 
با نتیجه 2 بر یک مغلوب میزبان خود شدند و سپس در خانه پذیرای 
پیــکان انتهای جدولی بودند و در کمال تعجب و در حالی که ابتدا با 
یک گل پیش افتادند، چهار بار دروازه شــان باز شــد تا سنگین ترین 
شکســت این فصل خود و یکی از سنگین ترین شکست های سال های 

اخیرشان را پذیرا باشند.

تصمیم جدید سازمان لیگ
کرونایی ها دوباره تست بدهند

ورزش: پس از مثبت اعالم شدن تست کرونای شمار زیادی از بازیکنان 
و عوامل دو تیم اســتقالل و فوالد خوزستان با تصمیم سازمان لیگ و 

برای راستی آزمایی این نفرات مجدداً تست کرونا خواهند داد.
یک مرکز آزمایشگاهی قرار است به طور رسمی به باشگاه های استقالل 
و فوالد معرفی شود تا اعضای این تیم ها  برای انجام تست مجدد اقدام 
کنند. باشگاه فوالد ۱۶ و استقالل ۱۳ عضو خود را مبتال به کرونا اعالم 

کرده اند. 

دردسر کرونایی برای بازیکن خارجی استقالل
ورزش: هرویه میلیچ مدافع کروات اســتقالل جزو بازیکنانی است 
که به کرونا مبتال شــده و باید دو هفته قرنطینه شود، اما حاال این 

بازیکن با یک دردسر مواجه شده است.
مسئوالن هتل محل اقامت میلیچ از این بازیکن میزبانی نمی کنند 
و مدعی هســتند وی نمی تواند دو هفته در هتل قرنطینه شود به 
همین دلیل باشگاه اســتقالل در تدارک تهیه منزلی است که این 
بازیکن را به مدت ۱4 روز قرنطینه کنند. بقیه بازیکنان اســتقالل 
هم کــه به کرونا مبتال شــده اند در منزل خود قرنطینه شــده تا 

وضعیت جسمانی آن ها بهبود پیدا کند.

دیاباته جزو 30 بازیکن برتر تاریخ باشگاه بوردو
ورزش: سایت »MIN ۹۰« انگلیسی دیروز در گزارشی به معرفی ۳۰ 
بازیکن برتر تاریخ باشــگاه بوردو فرانسه پرداخت که نام شیخ دیاباته، 
مهاجم اســتقالل در میان بهترین های باشگاه فرانسوی دیده می شود. 
دیاباته از ســال 2۰۰8 تا 2۰۱۶ برای بوردو فرانسه بازی کرد. او در این 
مدت هشت ساله برای تیم فرانسوی ۱27 بازی انجام داد و ۵۰ گل به 

ثمر رساند.

 رفع ابهام 
از تعداد گل های آقای گل لیگ برتر فوتسال

ورزش: یک بازی نیمه تمام در لیگ برتر فوتســال، تعداد گل های 
مهدی جاوید را دچار ابهام کرده است. 

در همین رابطه آرش جابری، سرپرســت سازمان لیگ فوتسال در 
گفت وگو با ایســنا گفت: در مورد تعداد گل های زده جاوید به این 
دلیل ابهــام وجود دارد که گل های زده او در یک بازی محاســبه 
نشده است. تیم مس در روزی که ۶ بر ۳ از شاهین کرمانشاه پیش 
بود تیم کرمانشاهی ترک زمین کرد که سه گل مس را در این بازی 

جاوید به ثمر رسانده بود. 
برخی معتقدند این ســه گل نباید محسوب شود اما از آنجایی که 
کمیته انضباطی نتیجه این بازی را ۶ بر صفر اعالم کرده و گل های 
زده مس را لحاظ کرده ســه گل او هم محاســبه می شــود و این 

بازیکن با ۳4 گل زده آقای گل این فصل لیگ برتر شده است.

منهای فوتبال

 زمان قرعه کشی لیگ برتر والیبال 
مشخص شد

ورزش: سرپرســت کمیته رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال 
گفت: بنا به درخواست مدیران عامل باشگاه های فعال در این رشته 
ورزشــی، فرصت تسویه حساب باشــگاه ها به مدت ۱۰ روز تمدید 
شــد. شــهرام عظیمی افزود: پیش از این و در برنامه تدوین شده 
برای لیگ های مردان، آخرین فرصت باشــگاه ها برای ارسال برگ 
تسویه حساب مالی با ورزشکاران، کادرفنی و فدراسیون والیبال، ۱۵ 
تیرماه بود. وی با یادآوری شرایط کرونایی در ایران و جهان گفت: بنا 
به درخواست مدیران عامل باشگاه ها و با توجه به شرایط گسترش و 
شیوع ویروس کووید ۱۹ در برخی استان های کشور، مهلت ارسال 
برگ تسویه حســاب مالی باشــگاه ها ۱۰ روز تمدید و تا 24 تیرماه 
خواهد بود. سرپرست کمیته رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال 
با تأکید بر اینکه این فرصت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد گفت: 
دیگر زمان های اعالم شده قبلی همچنان به قوت خود باقی است و 2۵ 
تیرماه آخرین فرصت برای ثبت نام نهایی تیم ها و واریز مبلغ ورودی به 

حساب فدراسیون است.
وی ادامــه داد: ۱۰ مردادماه هم آخرین فرصت برای ارائه مدارک و 
ثبت قرارداد بازیکنان و روز دوشنبه 2۰ مردادماه نیز قرعه کشی لیگ 

برتر والیبال مردان سال ۹۹ برگزار خواهد شد.

روحانی: نوبافت شادیلون قهرمان ایران شد
ورزش: مدیرعامل باشگاه نوبافت شادیلون گفت: با توجه به شیوع 
کرونا و نیمه تمام ماندن لیگ، با تصمیم فدراسیون و سازمان لیگ 

جودو، نوبافت شادیلون قهرمان ایران شد.
محمد زندروحانی گفت: در لیگ جودو امید تا المپیک، در گروه ب، 
تیم نوبافت شادیلون خراسان رضوی به عنوان قهرمانی دست یافت. 
تیم  هیئت جودو اراک دوم شــد و شــهرداری کرج و هیئت جودو 

سیدآباد به صورت مشترک به مقام سوم رسیدند.
وی تصریح کرد: امیر قاسمی نژاد، مربی ارزنده نوبافت شادیلون نیز به 

عنوان مربی نمونه لیگ امید تا المپیک برگزیده  شد.
روحانی تأکید کرد: هدف باشــگاه نوبافت شادیلون، ایجاد بستری 
مناسب برای رشــد عالقه مندان و جودوکاران مستعد خراسانی در 
رده های سنی پایه اســت. خوشحالیم که در سال نخست تشکیل 
تیم توانستیم به عنوان قهرمانی ایران دست یابیم. امیدوارم در آینده 
نزدیک با پایان یافتن ویروس کرونا، لیگ در سال ۹۹ نیز برگزار شود .

پس از انصراف از انتخابات ووشو
 اوجاقی: دیگر با هدیه دادن

 نمی شود رأی آورد
ورزش: انتخابات فدراسیون ووشو با کاندیداتوری علی اصغر شعبانی، 
امیرعباس لشگری، محمود متدین، حسین اوجاقی، امیر صدیقی و 
محمود رشیدی آغاز شد. حسین اوجاقی، سرمربی تیم ملی ساندا 
و یکــی از کاندیداهــا در مجمع گفت: گاهــی در فضای انتخابات 
بی معرفتی هایی دیدم و گاهی دیدم برخی از رؤسای هیئت ها محکم 
ایستاده اند که خوشحال کننده بود. دیگر با هدیه دادن نمی شود رأی 
آورد. گذشت آن زمان که با رفتارهای عوام فریبانه رأی می گرفتند؛ 
این بی احترامی به سایرین است. دیگر با نامه نوشتن شبانه نمی توان 
رأی گرفــت. اوجاقی در پایان ســخنان خود بــه نفع امیرصدیقی 

کناره گیری کرد و انصراف داد.

سهرابیان: 
برای بازی های آسیایی قول مدال طال می دهم

ورزش: رئیس فدراســیون قایقرانی گفت: از حاال قول می دهم در 
بازی های آسیایی با همین کمبودها طالیی شویم و سبد مدال طالی 

کاروان ایران را افزایش دهیم.
علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی در بازدید صالحی امیری 
از فدراسیون قایقرانی گفت: کمیته ملی المپیک سال ۹8 را بیش از 
نیازمان کمک کرد و بیش از آن نیز نمی توانم چیزی بخواهم. ســال 
۹8 اعزام های ضروری انجام شــد و نتایج خوبی کسب شد. روئینگ 
بزرگساالن به آسیا اعزام شد و برای نخستین بار همه با مدال برگشتند 
فقط سرپرســت تیم مدال نگرفت و امیدوارم در روئینگ ســهمیه 
المپیک بگیریم. در آب های آرام هم پیش بینی دو سهمیه داشتیم. 
سهرابیان افزود: از حاال قول می دهم در بازی های آسیایی چند مدال 
از هفت مدالی که نقره و برنز بود را با همین کمبودها به طال تبدیل 

می کنیم و سبد مدال طالی کاروان ایران را افزایش می دهیم. 

رستمی: حقم را پس می گیرم
ورزش: ملی پوش وزنه برداری ایران گفت: اگر در وزن خودم می ماندم 
سال ها افتخارآفرینی می کردم. کیانوش رستمی  ملی پوش وزنه برداری 
ایــران پس از دیدار با وزیر ورزش اظهار کرد: با وزیر ورزش صحبتی 
داشتم در خصوص اینکه به من کمک کند تا بتوانم در مسیر المپیک 
موفق تــر عمل کنم و تمریناتم را به خوبــی انجام دهم. وزیر ورزش 
همیشه به ورزشکاران لطف داشته و کمک می کرده تا مسیر خودشان 
را پیدا کنند. ملی پوش وزنه برداری کشورمان با اشاره به اینکه تمایل 
دارد در وزن ۹۶ کیلو رقابت کند خاطرنشان کرد: این روزها عالقه من 
به این وزن زیاد شده است شک نکنید کیانوش رستمی کارش را مثل 
قبل با انرژی انجام می دهد. هیچ وقت رو به افول نبوده و همیشــه به 
دنبال موفقیت بوده است. متأسفانه از وقتی از وزن 8۵ به ۹۶ رسیدم 
۱۱ کیلو عضله سازی کردم، مجبور شدم این کار را انجام دهم اگر در 
وزن خودم می ماندم سال ها می توانستم افتخارآفرینی کنم. باز خدا را 
شــکر می کنم که کارم را به خوبی انجام می دهم. شک نکنید روزی 
می رسد که عنوان خودم را به دست می آورم و حقم را پس می گیرم.

لیگ برتر تنیس روی میز لغو شد
ورزش: فدراسیون تنیس روی میز با لحاظ کردن شیوع و گستردگی 
ویروس کرونا و با وجود تصمیمی که برای عدم برگزاری دیدارهای 
باقی مانده از لیگ برتر بانوان گرفت، ۱7 تا 2۳ تیرماه را به عنوان زمان 
مقرر برای برگزاری پلی آف لیگ برتر در بخش مردان تعیین کرد تا 
این رقابت ها را به سرانجام برساند. این درحالی است که طی روزهای 
گذشته شیوع مجدد ویروس کرونا، فدراسیون تنیس روی میز را وادار 
به اخذ استعالم از مسئوالن فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد مقابله 
با کرونا در ورزش کرد تا بر اســاس پاسخ دریافتی، در مورد برگزار 

شدن یا نشدن این رقابت ها تصمیم گیری کند.
در همین راستا روز گذشته کمیته پزشکی فدراسیون تنیس روی 
میز با حضور نماینده فدراســیون پزشکی ورزشی بررسی نهایی را 

انجام داد. نتیجه هم لغو برگزاری دیدارهای پلی آف شد.
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

سردیس سردار شهید سلیمانی رونمایی شد
آیین رونمایی از سردیس 
حــاج  شــهید 
قاسم سلیمانی صبح دیروز با حضور 
سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و 
آیــت اهلل  اســامی،  ارشــاد 
سیدمحمدعلی موسوی جزایری، 

سیدمجتبی حسینی؛ معاون امور هنری وزارت ارشاد، خانواده شهید سردار 
سلیمانی و جمعی از اصحاب رسانه، در تاالر رودکی برگزار شد. 

ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در سخنانی اظهار کرد: 
میزبان حقیقی این محفل، خانواده ســردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
هســتند. صالحی با اشــاره به تیتر یکی از روزنامه ها پــس از ارتحال امام 
خمینی  که نوشته بود )باشکوه آمد و باشکوه رفت(، گفت: درباره شهید قاسم 
ســلیمانی می توان از این تیتر کمک گرفت و درباره این شهید گفت: حاج 
قاسم سلیمانی باشکوه زیست، باشکوه رفت و باشکوه خواهد ماند. آرامش، 
شجاعت، عزت و شکوه، راز زندگی شهید سلیمانی بود و مصداق آیه إِنَّ اهلل 
َمَع الَّذیَن اتََّقوا َوالَّذیَن ُهم ُمحِســنوَن بود و ۴۰ سال هیچ منیتی از او دیده 
نشد. مهار نفس و ذبح کردن من خود که اخاص می آورد، کار بسیار دشواری 
است. رهبر انقاب تعبیری درباره ایشان به کار برده اند که بسیار دقیق است 
و نشــان دهنده »مراعات در حال عمل« )تقوا( بود، فرمانده جنگاوری که به 
 شدت مراعات حدود الهی می کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی تصریح کرد: 
شــهید سلیمانی مردمی بود و مردمی زیست و مردم نسبت به او ادای دین 
دارند، چون حس می کردند از جنس خودشان است. هر شخصی می توانست 
بدون فاصله و حجاب، دردش را به ایشان بگوید و درمان بگیرد. شهید قاسم 
سلیمانی با دفاع مقدس جان گرفت و امسال در چهلمین سالگرد دفاع مقدس، 
اولین سالگرد ایشان است. چهلمین سالگرد دفاع مقدس فرصت خوبی است 
که با نام این شــهید بزرگوار ارتباط معناداری بگیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی به  نوبه خود برنامه هایی دارد و اســتان کرمان نیز به اعتبار زادگاه 
شهید سلیمانی و همچنین استان خوزستان به اعتبار حضور هشت سال دفاع 

مقدس، برنامه های ویژه ای در این زمینه تدارک دیده اند.
در پایان این مراسم، سردیس برنزی سپهبد شهید قاسم سلیمانی با حضور 
خانواده شهید سلیمانی، وزیر ارشاد و نماینده ولی فقیه در استان خوزستان 

رونمایی شد.

 برگزیدگان جایزه »جمالزاده« معرفی شدند
جایزه  پایانی  مراســم 
شــامگاه  »جمالزاده« 
شــنبه )چهاردهم تیرماه ٩٩( با 

معرفی برگزیدگان برگزار شد.
مجید قیصری، دبیر ادبی دومین 
در  جایــزه »جمالــزاده«  دوره 

مراســم پایانی این جشنواره گفت: زمانی که به جایزه دعوت شدم، فکر 
نمی کردم کار جایزه »جمالزاده« به این گستردگی باشد. من در جشنواره 
»خاتم« هم تجربه دبیری دارم، ولی تعداد آثار رسیده و گستردگی کار در 
جایزه »جمالزاده« با آن قابل قیاس نبود. در این دوره  یک هزار و ۴38اثر 
در چهار بخش به دســت ما رســید که از این تعداد 8۶٩ اثر در بخش 
داستان آزاد، ۱88 اثر در بخش داستان اصفهان، ۲٩۴ اثر در بخش زندگی 
نگاره های کرونا و 8۷ اثر در بخش زندگی نگاره های اصفهان دریافت شد. 
این آثار در سه تیم جداگانه هیئت انتخاب و هیئت داوری، غربالگری و 

خوانده شد و داوران هر دو مرحله با کمال دقت آثار را انتخاب کردند.

برگزیدگان بخش داستان اصفهان:#
نفر اول: نسترن مکارمی- »ظل ظلیل«- نفر دوم: راضیه مهدی زاده- 
»زبان زمین«- نفر سوم مشترک: متینه ایقایی- »زن عمو یحیی«- 

نفر سوم مشترک: خسرو عباسی- »سفر عیسا«

برگزیدگان بخش داستان آزاد:#
نفر اول: نسترن مکارمی-»زخم طاهره«/ نفر دوم: سیاوش قربانی پور-

»دست از ســرم بردار«/ نفر سوم: خسرو عباســی-»وقتی مهتاب بر 
گوراب ها می تابد«

 
برگزیدگان زندگی نگاره اصفهان:#

نفر اول: سمیه سیدیان- »آدم های گمشده«/ نفر دوم: کتایون صهبا - 
»خانه آقاجانم« /نفر سوم: الهام تربت اصفهانی- »گل های قرمز پنج پر«

برگزیدگان زندگی نگاره کرونا:#
نفر اول: عباس باباعلی- »ک مثل کرونا« / نفر دوم: ســمیه یوسفی- 

»سین هفتم«/ نفر سوم: ندا تسلیمیان- »به روایت نون، ت«

ستار اورکی: 
 استاندارد موسیقی فیلم ایران 

در مقیاس جهانی است 
ایســنا: ســتار اورکی به  عنوان 
آهنگســاز به  تازگی بــه آکادمی 
اســکار دعوت شده اســت. او تا 
امروز موســیقی بیش از8۰ فیلم  
را ساخته اســت که برخی از این 
آثار جوایــزی در داخل و خارج از 

ایران کسب کرده اند. این هنرمند تنها در عرصه موسیقی فیلم فعالیت نداشته 
است و همکاری با خوانندگانی همچون علیرضا قربانی، محمد اصفهانی، ساالر 
عقیلی، محمد معتمدی، حامی، نیما مسیحا، رضا یزدانی و... در کارنامه کاری 

او به چشم می خورد.
اورکی در خصوص چگونگی دعوت از او و پیوستن به آکادمی اسکار، گفت: 
دعوت از اعضای جدید برای آکادمی اسکار دارای سلسله مراتب خاصی است. 
به این صورت که نامزد دریافت اسکار شده باشید یا خودتان یا فیلمی که در 
آن حضور داشته اید، برنده اسکار شده باشد. من نیز به دلیل برگزیده شدن دو 
فیلم آقای اصغر فرهادی در جایزه اسکار توانستم به این آکادمی راه پیدا کنم. 
وی درباره جایگاه موســیقی فیلم ایران در جهان اظهار کرد: جدا از نداشتن 
ابزارهای خاص، استودیوهای بسیار درجه یک، نوازنده های خوب و حمایت هایی 
که از آهنگسازان فیلم های بزرگ می شود، آهنگسازهای بسیار خوبی داریم و 
اشل موسیقی فیلم ایران در مقیاس جهانی استانداردهای خاص خود را دارد.

اورکی در خصوص چشم انداز حضور آهنگسازان ایرانی در عرصه های جهانی 
گفت: حضور من به عنوان آهنگساز در آکادمی اسکار می تواند فرصتی برای 
برقراری ارتباطات جدید در عرصه جهانی باشد. به عنوان نخستین آهنگساز 
ایرانی می توانم ارتباطات و همکاری هایی در فضاهای بین المللی داشته باشم و 

کارهای بیشتری را به سرانجام برسانم.

 ادب و هنر/ مهدیه قمری  ســال جاری اسامی 
نامزدهــای چهره هنر انقاب اســامی از ســوی 
ســازمان حوزه هنری اعام شــد و نام محمدصابر 
شیخ رضایی به دلیل طراحی و اجرای دیوارنگاره های 
ضداستکباری و طراحی گورستان نمادین سربازان 
آمریکایی در النه جاسوســی، طراحی و نشر اولین 
پوســتر و طرح های مرتبط با شــهادت حاج قاسم 
سلیمانی و واکنش به رویدادهای اجتماعی، در این 

اسامی به چشم می خورد.
ایــن هنرمند عناوین برتِر بیش از ۴۰ رقابت هنری 
ملــی و بین المللی )جشــنواره هنرهــای معاصر 
اسامی، جشن تصویر ســال، دوساالنه بین المللی 
گرافیک جهان اســام، دوســاالنه جهانی پوستر 
تهران، مســابقه جهانــی هنــر، ورزش، المپیک، 
جشنواره پوســتر پایداری، سوگواره هنر عاشورایی، 
جشــنواره مطبوعات کودک و نوجوان( را کســب 
کرده و حضور در بیش از ۱5۰ نمایشــگاه رقابتی از 
ســال ۱38۱ تاکنون و صاحب آثار در بیش از ۲۰ 
رویداد )جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، 
جشــنواره بین المللی هنر مقاومت، طراحی نشان 
فیلم سینمایی محمدرسول اهلل( و عنوان  منتخب 
جشــنواره »قابی برای جوانی« به عنوان یکی از ۲5 
جوان موفق استان تهران در سال۱38۷ را در کارنامه 
خود دارد. گفت وگوی ما را با صابر شــیخ رضایی به 

انگیزه موفقیت های اخیر و هنر دیوارنگاره بخوانید. 

از پیوند طراحــی گرافیک و تصویرگری س
با هنر دیوارنــگاری و تجاربتان در این زمینه 

بگویید؟
در دوران کاری حرفــه ای ام، ســابقه طراحــی و 
تصویرگــری روی دیوارهــا را تــا پیــش از پروژه 
دیوارنگاره های موزه ۱3آبان )النه جاسوسی( نداشتم. 
در ســال های اخیر از مناظر شهری و تصاویر روی 
دیوارها غافل نبودم، ولی مانند سایر  مردم مخاطب 
این آثار بودم و فرصتی پیش نیامده بود که به شکل 

جدی در این قالب هنری اثری را خلق کنم.
این دیوارنگاره در قالب پروژه ای از سوی آقای علی 
حیاتی، مدیر مجموعه »سه در چهار« به من سپرده 
شد و پس از طراحی اولیه ۱۶ قاب دیوارها و جلسات 
تکمیلی با مسئوالن موزه، شرایط به شکلی رقم خورد 
که خودم مشغول اجرای آثار تا مرحله نهایی شدم 
و با توجه به ســابقه ای که در طراحی و تصویرگری 

داشتم، موفق به ُحسن انجام این اثر شدم.
دیوارنگاره های جدید ســفارت ســابق آمریکا عمًا 
پیوندی بود بین ســنت های دیرین و مدرن نقاشی 
دیواری که در ایران تا حدی ســیر طبیعی خود را 
گذرانده بود و هنر گرافیتی امروزی که زبانی مستقل 
از نوشــتار و خوانش توضیحات متنــی مازاد بر اثر 
دارد، همراه جنبه های جذابیت فرمی و نمادپردازانه 
و زیبایی شناسانه در قالب بیان و زبان گرافیک جهانی 

آن.

دیوارنگاره ها از چه زمانی به عنوان هنر از س
سوی جامعه پذیرفته شدند و فکر می کنید 
چه تأثیری بر  باال رفتن آگاهی و سواد بصری 

جامعه دارند؟
از ابتدای تاریخ هنر که دیوار و ســقف غارها صحنه 
روایتگری ســاکنان اولیه آن ها بودند تا به امروز، در 
جای جای جهان نقاشی ها یا نقوش حجمی بر پهنه 
مناظر عمومی و خصوصی تمدن ها و شــهرها مثل 
معابر و داالن های تردد و مکان های مراسم عبادی و 
سنتی همچون کلیساها، تصاویر در قالب های اجرایی 

و محتوایی مختلف پیش چشم مردم جهان بودند.

در تحــوالت دوران مــدرن تاریخ هنــر که اکنون 
حدود ۱۰۰ ســال از آن فاصله گرفته ایم، نقاشــی 
دیواری عرضه بروز اتفاقات روزآمد جوامع شد و در 
ادامه، حیات خود را در صنعت تبلیغات محیطی و 

عرصه های معابر عمومی و خیابان ها یافتند.
در ایران جــدا از تأمات تاریخی نقــوش دیواری 
در صحن و ســراهای کاخ های حکمرانان از جمله 
دیواره هــای داخلی عمارت عالی قاپــو در اصفهان 
دوره صفویه، یا اتاق هایی از کاخ گلســتان در دوره 
قاجار، از دوران پهلوی دوم، نقاشــی های دیواری با 
جنبه های عمومی تری همچون مضامین یا نشان های 
سیاسی دستگاه حاکم آغاز شد و تا پیش از انقاب با 
عرصه های وسیع تر نمایش پررنگ و لعاب محصوالت 
تجاری و مصرفی از جمله صنایع غذایی ادامه یافت. 

در آســتانه دگرگونی های اجتماعی و وقوع انقاب 
اســامی، عاوه بر نمایش ظلم شاه یا همدردی با 
مظلومان یا وصف حال مردمان فرودست و طبقات 
کارگری و کشــاورزی از ظلم هــای متولیان امور و 
اربابان یا بیان ظلم قدرت های اســتعمارگر، ماهیت 
عقیدتی و آرمان گرایانه نیز به سیر آثار گذشته افزوده 
شد و گســترش نقاشی دیواری شتاب بیشتری در 
ایــران گرفت. از نمایش تصاویر شــهدای انقاب و 
دفاع مقدس تا صحنه های رشادت های ملت ایران، 
ســوژه های جدید مناظر شــهری ما شدند که در 
تاریخ نگاری هــای هنر انقاب در ایران قابل مطالعه 
هستند که تاش هنرمندان نقاش، طراح گرافیک و 
تصویرگر، ارتباط مستقیمی با فهم و ادراک فرهنگی 
و سیاســی مردم و در مواردی ارتقای سواد بصری 

آنان داشت. 
از نمونه های خاطره انگیز آن روزگار می شود به نقاشی 
دیوارهای داخلی حســینیه جمــاران یا دیوارهای 
مســجد جامع خرمشهر اشــاره کرد که تا حدی 

ویژگی های عام دیوارنگاری را دارا بودند.

معموالً مخاطب دیوارنگاره ها مردم  پیاده در س
حال تردد یا افرادی است که در حال عبور با 
ماشین هستند، تصویر باید چه نکاتی داشته 

باشد که مخاطب را وادار به تأمل کند؟ 
تصاویر دیوارها با فاصله ای که از دوران انقاب از  آن ها 
گرفته بودیم و تغییرات فراوان فضای تصویری روزگار 

ما و عدم مرمت حرفه ای طرح های قدیم موجب شده 
بودند که کارکرد رسانه ای خود را از دست بدهند. اما 
طراحی های جدید دیوارنگاره ها با تمهیداتی همچون 
پرداخت هنری بدون خاکستری های رنگی و تقلیل 
تعمدی رنگ های کاربردی که ریشه محتوایی نیز 
داشتند مثل سه رنگ پرچم ایران و ایاالت متحده 
آمریکا،  اســتفاده از فضای طولی دیوار برای عرضه 
محتوای تصویری و تأکید بر مرکز کادرها و همچنین 
حذف نوشــتارهای چند سطری سابق که هم برای 
مخاطبان غیرایرانی و مخاطبان زبان فارسی  انتقال 
محتــوا را دشــوار کرده بودند، مشــکل خوانش را 
بــرای عابرپیاده و یا آن هایی که در جهت خیابان و 
وسایل نقلیه و چپ به راست تردد داشتند، رفع کرد.

آیا برای پرداخت سوژه ها سفارش می گیرید س
یا همه خالقانه است؟

اثر هنــری می تواند هم ســفارش دهنده بیرونی و 
کارفرمای مشخص داشته باشد و هم خویش فرما و 
ناشی از وجدان، جوشش خاقانه، احساس مسئولیت 
و واکنش هنرمند به یک رویداد باشد. یعنی اساساً 
در فرایند خلق اثر هنری هیچ تفاوتی بین کارفرمای 
بیرونی و درونی نیســت. در سفارش بیرونی نکاتی 
مدنظر سفارش دهنده هســت که طراح آن ها را در 
تولید اثرش دخیل می کند، که در کار شخصی این 

مؤلفه ها در اختیار خود هنرمند هستند.
 در هر دو حالت اثری می تواند واجد یا فاقد خاقیت 
و بداعت باشه و یا به عبارت دیگر خاقیت ارتباطی 

با ســفارش پذیری ندارد. این ذهنیت که تمام آثار 
سفارشی سازمان ها یا اشخاص فاقد خاقیت هستند 

اشتباه و ناشی از عدم درک مقوله بازار هنر است.
برای مثال هنر نقاشــی و حجم که به شــکل پایه 
با خویشــتن و روان و درونیات هنرمند ســر و کار 
دارند، امروزه در تمام دنیا سفارش پذیر مجموعه ها و 
گالری ها با سوژه های پیشنهادی یا فرمایشی شده اند، 
چه برســد به مبحث گرافیک که سفارش دهنده و 

گروه مخاطب هدف در آن نقش محوری دارند.

برای شما اهمیت دارد که س چه سوژه هایی 
روی آن ها متمرکز شوید؟ 

من در ۱۰ سال اخیر بیشتر با موضوعات فرهنگی 
و هنری یا سیاســی و اجتماعی سر و کار داشتم و 
در فضای گرافیک تجارِی صرف، فعالیت نداشــتم. 
انعطاف دیزاین در محصوالت فرهنگی و هنری، برای 
من جذابیت بیشتری داشتند. ولی ارزش های بصری 
کارآمد و خاقانه، نقطه مشترک تولید در شاخه های 

فرهنگی و تجاری است.
 
در دیوارنگاره باید چه مسائل و موضوعاتی س

محور قرار بگیــرد و طراح بر چه موضوعاتی 
متمرکز شود؟ 

دیوارنــگاره اگر بر مبنای وجود ســفارش خارجی 
)غیــر خویش فرما( پیش بــرود، مضامین مد نظر 
ســفارش دهنده در اولویت پرداخت هستند، مگر 
اینکه سفارشــی شخصی باشــد که به شکل کلی 
با رویکردهای کاربردی، تزئینی، جامعه شناســانه، 
نقدهای اقتصادی یــا اعتراضی و از این قبیل قابل 

تقسیم بندی هستند.
در ایران دیوارنگاره  های شــخصی عمدتاً در واکنش 
به موضوعات سیاســی یا اقتصادی هســتند، ولی 
انتخاب محتوای قابل ارائه در این رسانه برعهده خود 

هنرمندان است.

گاهــی دیوارنگاره ها حالــت اعتراض به س
ناهنجاری هــا یــا بیان مشــکالت مردم و 

دولت هاست، نظر شما چیست؟ 
دیوارنگاری در بسیاری کشورها با وجود ممنوعیت و 
پیامدهای قضایی به شکل هدایت شده پیش می رود، 

یعنی برای جلوگیری از آســیب به مناظر شهری، 
مسئوالن سیاســی و فرهنگی، با ارتباط مستمر با 
جامعه شناسان و روان شناسان، فضاهای دارای این 
قابلیت را شناسایی و طی شرایطی همچون مناقصه 
و رقابت هنری و یا خلق اثر بر دیوارهای کاذب، کار 
را به هنرمندان فعال در این شــاخه می ســپارند و 
منطقی اســت که از آن سمت هم محدودیت هایی 
برای عاقه مندانی که به آن سطح کیفی نرسیده اند، 

ایجاد می کند.
ضمــن اینکه هر کس دســت به وســایل اجرایی 
نقاشــی و تصویرگری و دیوارنــگاری می برد الزاماً 
هنرمند نیســت و آثار این اشخاص خود تبدیل به 
ناهنجاری ها، آلودگی بصری  و چشم  آزار می شوند. 
هر چند که محتواهای قابل تأملی داشته باشند، یعنی 
باید نسبت هنرمندانه ای بین محتوا و فرم ارائه شده 

توسط صاحب اثر برقرار شود.
در ایــران همراه آن محدودیت هــا و ممنوعیت ها 
که بخشی ریشــه در باورهای دینی و حقوق مادی 
یا معنوی مالکان دیوارها دارد، شــهرداری ها برای 
آراستن این دیوارها به شکل رقابتی فراخوان هایی را 
تدارک می بینند که قطعاً ارزش های بصری داوران 
با اتفاقات معیــار در هنر دیوارنگاری جهانی فاصله 

زیادی دارد.
از ســوی دیگر هر حاکمیتــی ارزش هایی را برای 
جامعه اش قائل اســت که برخی آثــار دیوارنگاری 
به واسطه محتوای ضدانسانی یا ضداخاقی و منافی 
با هنجارهای اخاقی جامعه و نه صرفاً تابوشکنانه، به 
ضدیت شمرده می شوند و متأسفانه تلخکامی هایی را 

برای خالق اثر به همراه دارند.
 
طرحی داشته اید که بین مردم بازتاب زیادی س

داشته باشد؟
در آثار گرافیک و عکاســی آثاری را داشتم که بین 
مردم به قول امروزی ها خیلی دست به دست شده 
است. برخی عکس هایم در مراسم اربعین مخاطبان 
زیادی داشته بدون اینکه بدانند عکاس آن موقعیت ها 
و سوژه ها، من بوده ام. بین آثار گرافیک هم  مجموعه 
پوســترهای عاشورایی، طرح شــهدای آتش نشان 
پاسکو، پوسترهای کتاب خوانی و بسیاری آثار دیگر 
در تابلوهای شــهری طرح های صداقت آمریکایی، 
شمر زمانه ات را بشــناس و با یک گل بهار نمیشه 
بین مردم شناخته شده تر هســتند. به لطف خدا، 
دیوارنگاره های جدید موزه استکبارشناسی ۱3 آبان 
)سفارت سابق آمریکا در تهران( هم به حافظه جمعی 

مردم پیوسته اند.

سعی کرده اید در حیطه های دیگر هنری هم س
خلق اثر داشته باشید؟ 

بله، حقیقتاً گرافیک هنر ســیالی اســت که در 
شــاخه های مختلف امکان بــروز و ظهور دارد. از 
گرافیک های ایستا تا گرافیک متحرک، از طراحی 
محیطی تا فضاســازی یا حضور در رســانه های 

جدید.
برای مثال با محوریت موضوعی شهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی، هم پوســترها و تصویرسازی هایی 
را با موضوع شــهادت ایشــان طراحی کردم و در 
فضای مجازی نشــر دادم. در تولید موشن گرافیک 
»انتقام ســخت« که حاصل همــت آقایان محمد 
مانژاد،علیرضا پورشکوری و شعیب حسینی مقدم 
بود، مشــارکت داشــتم که از رســانه های متعدد 
تلویزیونی و اینترنتی منتشر شد و طراحی چیدمان 
محیط گورستان سربازان آمریکایی که در محوطه 

ورودی موزه النه جاسوسی، به نمایش درآمد. 

برش

مراسم  در  عکس هایم  برخی 
داشته  زیادی  مخاطبان  اربعین 
عکاس  بدانند  اینکه  بدون 
من  سوژه ها،  و  موقعیت ها  آن 
هم   گرافیک  آثار  بین  بوده ام. 
عاشورایی،  پوسترهای  مجموعه 
پالسکو  آتش نشان  شهدای  طرح 
و بسیاری آثار دیگر در تابلوهای 
شهری مورد توجه واقع شده است

نگاهی به کتاب »اخبار را دنبال نکنید«

واکسیناسیون خبری
محمد شیخانی: »اخبار را دنبال نکنید« جدیدترین نوشته رولف دوبلی است؛ نویسنده ای 
که پیشتر با کتاب »هنر شفاف اندیشیدن« در میان کتابخوان های ایرانی، نامی برای خود 
دست و پا کرد. به روش کتاب های قبلی، دوبلی بار دیگر متنی روان شناختی-ادبی را به 
نگارش درآورده و هدف خود را بهبود زیرساخت های روحی و روانی انسان مدرن قلمداد 
کرده است. هسته محوری کتاب این است که انسان در عصر دیجیتال بیش از سایر ادوار 
در معرض اخبار قرار گرفته و به نوعی می توان عنوان کرد انسان مدرن امروز بیش از آنکه 
خبر بخواند، آن را »مصرف« می کند. در حقیقت از نگاه دوبلی خبر تبدیل به کاالیی در 
میان طیف وسیع اقام مصرفی شده که بشر جدید با حرص و ولع آن را مصرف می کند. 
در این میان ناگهان نگارنده سخن از پیشنهادی بزرگ برای مخاطب به میان می آورد: 
»اگر می خواهید از نظر روانی زندگی شادتر و ایمن تری داشته باشید، دست از خواندن 

اخبار روزمره بردارید«.
اینک کتاب شما را به چالشی بزرگ فرا می خواند؛ از سویی مدعی است خبر بزرگ ترین 
آموزگار عصر جدید در کنار نظام آموزشــی و حتی جایگزینی برای آن است و از سوی 
دیگر می گوید یکباره شنیدن و خواندن تمامی اخبار را کنار بگذارید تا زندگی آرام تر و 

خردمندانه تری را تجربه کنید.

با خبر نخواندن چیزی را از دست نمی دهید#
دوبلــی خود در این زمینه به اصطاح یک »رطب خورده« اســت؛ در واقع بنا به گفته 
خودش در مقدمه کتاب خود معتاد به خبر بوده و عادت داشته روزنامه ها و سایت های 
خبری متعددی را به صورت دائم رصد کند، اما حدود هشت سال است که »پاک« است 
و هیچ خبری را دنبال نکرده است. نگارنده معتقد است با دنبال نکردن اخبار شما هیچ 
چیز خاصی را از دست نمی دهید و اگر مسئله ای آن قدر مهم و حیاتی باشد که باید در 
جریان آن قرار می گرفتید، مطمئن باشید بدون دنبال کردن اخبار آن را خواهید شنید؛ 

بنابراین بهتر است صبح خود را به جای خواندن و یا رصد اخبار از طریق رادیو و تلویزیون، 
با شنیدن آواز پرندگان و یا خوانش یک متن زیبای ادبی آغاز کنید.

کتاب دوبلی یک مانیفست بزرگ برای زندگی روحی و روانی آرام تر و حتی شادتر است. 
دوبلی معتقد است با نخواندن اخبار شما بزرگ ترین اقدام برای »مدیریت زمان« را نیز 
صورت خواهید داد، زیرا براساس آمارها، انسان مدرن به صورت میانگین 58 تا ٩۶ دقیقه 
در روز را صرف خواندن اخبار می کند و سرجمع این رقم تبدیل به حدود یک ماه در سال 
می شود و نتیجه می گیرد که اگر اخبار را دنبال نکنید سال شما ۱۲ ماه خواهد داشت، اما 

اینک با خوانش و مصرف مداوم اخبار صرفاً ۱۱ ماه در سال دارید! 

ترجمه  ای روان و دلنشین#
عصر دیجیتال در کنار تمامی مزیت ها و امکانات رفاهی که به بشــر مدرن داده، از نگاه 
دوبلی یک ضربه بزرگ نیز به روح و روان انســان وارد کرده و آن هم گرفتن آرامش از 
زندگی روزمره اســت و تنها راه بازگرداندن آسایش خاطر این است که مطالعه کتاب و 
خواندن مقاالت بلند را جایگزین دنبال کردن اخبار کنیم. دوبلی با بیان این مسئله که 
شما با دنبال نکردن اخبار هیچ چیز خاصی را از دست نمی دهید، خبر را به گوشه رینگ 

می برد و ضربه نهایی را به آن وارد می کند.
تجربه خوانش »اخبار را دنبال نکنید« به دلیل ترجمه روان، بســیار دلنشین و شیرین 
است. سبک روایی کتاب نیز لذت خواندن را مضاعف می کند و به دلیل حجم اندک، وقت 
چندانی از شما نمی گیرد و در سریع ترین زمان ممکن آن را پایان می دهید؛ بنابراین بهتر 
اســت ساعاتی خود را به خوانش و تأمل در باب این کتاب دعوت کنیم. پیشنهادم این 
است که کتاب از سوی جامعه خبرنگار و روزنامه نگار حداقل برای یک بار مطالعه شود 
تا با جنس ادعاهای دوبلی بیشتر آشنا شوند و چه بسا بخواهند و بتوانند در مقابل نکات 

نگارنده، از ساحت خبر دفاع کرده و بنایی جدید در مقابل ادعاهای دوبلی ایجاد کنند.
»اخبار را دنبال نکنید« را انتشــارات »مهرگان خرد« با ترجمه امید کریم پور روانه بازار 

نشر کرده است.

پشت ویترین

گفت وگو با صابر شیخ رضایی، طراح و تصویرساز و  نامزد چهره سال هنر انقالب  اسالمی 

دیوارنگاری برای مردمان  پیاده رو

تازه های نشر
داستان هایی از برگزیدگان جایزه » اُ. هنری«

نیستان: مجموعه داستان »آن قدر خوب که نمی تواند 
واقعی باشد« شامل داســتان های برگزیده جایزه ادبی 
»اُ. هنری« در ســال ۲۰۱۷ اســت که با ترجمه مائده 

رحماندوست منتشر شده است. 
در این کتاب ۱۷ داســتان کوتاه از نویســندگانی چون 
میشل هانیون، جونیو پانکت، آالن روسی، پائوال پرونی، 
ماری الچیپل، جوزف اونیل، شروتی سوامی، میث ایسنر، 
هیتر مانلی و... پیش روی مخاطبان ایرانی قرار گرفته است.

در مقدمه این اثر که از سوی سرویراستار این دوره از این 
جایزه ادبی تألیف شده است، عنوان شده که این مجموعه هفتاد و هفتمین اثری است 
که در این قالب از سوی جایزه »اُ. هنری« و بنیاد آن در دست تولید قرار گرفته که 

شامل آثاری است که در مجات آمریکا و کانادا منتشر شده است.
مجموعه داســتان »آن قدر خوب که نمی تواند واقعی باشــد« اثر برگزیدگان جایزه 
»اُ. هنری« در ســال  ۲۰۱۷ در ۲5۲ صفحه و با قیمت 53 هزار تومان منتشر شده 

است. 

انتشار گزیده اشعار »رؤیا شاه حسین زاده« 
ایهام: »دیر کردی شکوفه کوچک« عنوان گزیده اشعار 
رؤیا شاه حسین زاده است که به تازگی توسط نشر ایهام 
به چاپ رسیده است. وی که پیشتر در سال ۱3٩۶ برنده  
جشنواره  بین المللی شعر فجر شــده بود، در تازه ترین 
کتابش که گزیده  بهترین اشــعار او به انتخاب خودش 

است، به دیدار مخاطب شعر می رود.
اشــعار او همان قدر کــه دارای زبانی ســاده و به دور از 
تکلف است، بســیار تأثیرگذار هستند. مرگ اندیشی و 
عشق، موضوع بیشتر اشعار او را دربرگرفته است. شاعر 

بــه المان های طبیعی عاقه  فراوانــی دارد و از طرفی دیگر در فضایی مدرن تنفس 
می کند. کنایه های خاصی بــه زندگی زنانه  پیرامونش که در چارچوب ها گیر کرده 
می زند و گاهی از عصر خود خسته می شود و می خواهد به عشق های زمان های بسیار 
دور بازگردد. وی از موفق ترین شــاعران سپیدسرای عصر خود است و در این کتاب 

بهترین های خود را به نمایش گذاشته است.
این کتاب شامل ۷۶ شعر سپید بلند و کوتاه که در ۱۲۰ صفحه به چاپ رسیده است.

بفرمایید »به صرف قهوه و پیتا«
ســوره مهر: کتاب »به صرف قهوه و پیتا« نوشته 
معصومه صفایی راد که روایت و عکس های نویسنده 
از سفر به کشور بوسنی و هرزگوین است، منتشر و در 
غرفه مجازی سوره مهر در نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران با عنوان »انتهای راهرو ۲۷« عرضه شد.
کتاب روایت و عکس هایی از سفر به کشور بوسنی و 
هرزگوین است. ســفری ۱۰ روزه به بهانه  شرکت در 
پیاده روی صلح و گشــت وگذار در این کشور. کتاب 
بیش از ســفرنامه است و قصه  آدم ها را در این کشور 

دنبال می کند. آدم هایی که جنگ روی دیگری از زندگی را نشانشان داد.
بوســنی برای ایرانیان چندان هم غریبه نیست. متولدان دهه ۶۰ به قبل عمدتاً 
خاطراتی از تصاویر و عکس های جنگ بوسنی که در دهه ۷۰ مرتباً از تلویزیون 
پخش می شد، دارند. نویسنده  کتاب دختری دهه هفتادی است که هیچ شناختی 
از این کشور نداشته و به قصد کشف سفر می کند و با نثری ساده و صمیمی ما را 

با تجربیات خود همراه می کند.
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