
معنای عمیقی دارد
آمار باالی طــاق، جدایی هایی که خیلی 
از مــا در میان آشــنا و فامیل می بینیم و 
زندگی هایی که سر نگرفته، از هم می پاشند 
واقعیت دردناکی اســت. منتها شاید دلیل 
بخشــی از این واقعیت دردناک، این باشد 
که خیلــی از ما امروزی ها، به جای اهمیت 
قائل شدن واقعی برای مسئله ازدواج و ارزش 
بخشــیدن به آن، مسئله را فقط پیچانده و هر روز هم پیچیده ترش کرده ایم؛ در 
نتیجه از برخی ملزومات ساده و ابتدایی آن غافل شده ایم. صفحه توییتر »ریحانه« 
منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری بخشی از سخنان رهبر انقاب 
 را در این زمینه منتشــر کرده اســت که به یکی از ملزومات مهم اشاره می کند: 
»... بنای کار ازدواج، بر ســازش دختر و پسر است؛ باید با هم بسازند. این با هم 

بسازند، معنای خیلی عمیقی دارد«.

طرح ترافیک را لغو کنید
علیرضا وهاب زاده، مشاور وزیر بهداشت با 
انتقاد از طرح ترافیک در توییتر نوشــت: 
»دفــن ۷۰ مبتا به کرونــا در تهران در 
حالــی اســت که پیــش از ایــن تعداد 
بــه ۱۹نفر  کرونا  بیماری  دفن شــدگان 
رســیده بود امــا مجدد آمارهــا افزایش 
یافت. شما که می دانید روند شیوع و ابتا 
چقــدره، چرا طرح ترافیک رو لغو نمی کنید تا مردم مجبور نباشــند در این 

شرایط از مترو و اتوبوس استفاده کنند«.

افشاگری علیه  ملکه
رگه نوه  پــس از اینکه مرکل همســر دو
ملکه شــروع به افشاگری درباره اتفاقات 
ناخوشــایند درون خانــواده ســلطنتی 
کرد، یک فعال توییتری درباره رســوایی 
جنسی خاندان ســلطنتی نوشت: ملکه 
الیزابت بــه عنوان اتحاد، بــه خاطر دو 
رسوایی در خانواده ســلطنتی زیر فشار 
است: اول رســوایی جنسی پسرش شــاهزاده اندرو؛ دوم افشاگری همسر 

نوه اش علیه خاندان سلطنتی.

نقد ندارد
کتاب »خال ســیاه عربی« اثر شــاعر و 
نویسنده - حامد عســکری- اردیبهشت 
امســال رونمایی شــد. »زینب آزاد« که 
فعال حوزه کتاب اســت درباره این کتاب 
در اینستاگرام نوشت: »حامد عسکری را 
از شعرهایش می شناسیم  به گمانم خال 
سیاه عربی را هر کس بخواند، یک زیارت 
حج در کارنامه اعمالش ثبت می شود. نه اینکه همین جوری بنشینی و بخوانی 
که فقط خوانده باشــی، نه... باید عمیق شوی، درک کنی... نقد بر این کتاب 
اسراف وقت است، چرا که دلنوشته های یک سفر زیارتی، نقد ندارد. همین که 
چشــم دلت را باز کنی تا پلک بزنی و از عهده هضمش بربیایی، تمام شــده 
است. آن وقت تو می مانی و طعم شور و شیرینی اشک و لبخند. بخوانیدش، 

شیرین است...«.

 محمد تربــت زاده درحالــی که تقریبــاً همه 
محدودیت های اجتماعی در کشورمان لغو شده اند و 
اوضاع در بسیاری از مناطق به حالت عادی برگشته، 
اما آمار مبتایان به کرونا روز به روز در کشــورمان 
باالتر مــی رود و آمار فوتی هــا و مبتایان حتی از 

روزهای نخست همه گیری هم فراتر رفته است.
حاال در ایــن میان نوع جدیــدی از ویروس کرونا 
به جامعه جهانی معرفی شــده کــه محققان آن را 
»فــرم G« نام گذاری کردند. موضوعی که ســاخت 
واکســن کرونا را احتمــاالً تا مــدت طوالنی تر به 
تعویق می اندازد و به مردم این هشــدار را می دهد 
که اگر قرار باشــد به زندگی با کرونا عادت نکنند و 
همچنان بخواهند به فعالیت های عادی روزمره شان 
ادامه دهند، ویروس کرونا در ماه ها و حتی سال های 

آینده جانشان را حسابی تهدید می کند!

از کار انداختن سربازان ایمنی بدن#
در ابتــدا فقط با یــک نوع کرونا طــرف بودیم که 
محققــان نامش را کرونای نوع A گذاشــته بودند. 
پــس از آن کرونــای نوع B محققان را ســرگردان 
کرد و پشت ســر آن انواع C و D آن هم خودشان 
را نشــان دادند. درحالی که تمــام محققان خیال 
 G می کردنــد کرونا تمام زورش را زده، کرونای نوع
از سوی محققان آمریکایی گزارش شد و پس از آن 
شــیب نمودار مبتایان کرونا در جهان، به شــکلی 

باورنکردنی  روند صعودی به خود گرفت.
انواع ویروس کرونا آن قدر پیچیده اند که توضیحات 
درباره ویژگی هایشــان احتماالً حوصله تان را ســر 
می بــرد، اما به طور خاصه اگــر بخواهیم بگوییم، 
سلول های سیســتم ایمنی، بدن را در برابر ویروس 
ایمن نگــه می دارند، این در حالی اســت که یکی 
از عائمی که موجب عدم کارایی سیســتم ایمنی 
بدن می شود »لنفوســیتوپنی« )اختالی که در آن 
لنفوســیت کافی در خون وجود ندارد( اســت. این 
یعنی ویروس کرونای جدید سلول هایی که باید در 
بــدن در برابر ویروس، ایمنــی ایجاد کنند را هدف 
قرار می دهد و این امر موجــب کاهش گلبول های 
سفید خواهد شد. در صورتی که سلول های سفید، 
ســربازان ایمنی بدن ما هستند و باید ما را در برابر 

عوامل بیماری زا محافظت کنند.

شرایط تغییر می کند#
محققان می گویند پس از کشف نوع جدید ویروس 
کرونا احتماالً شــرایط یک بار دیگــر تغییر می کند 
و آمار مبتایان و کشــته ها دوباره شــیب صعودی 
به خود می گیرد. محققان البته هنوز نتوانســته اند 
ویژگی هــای نوع جدید این ویروس را به طور کامل 
متوجه شــوند و فقط همین را می دانند که شــیوه 
عملکرد آن با گذشــته تفاوت زیادی کرده اســت. 
به عنوان مثال این ویروس برخاف گذشــته روی 
کودکان و جوان ها هم تأثیر زیادی گذاشــته است. 
اتفاقی که درحال حاضر در کشورمان درحال وقوع 
اســت، اما از طرف دیگر بســیاری از کشورها مثل 
»ســوئد« برخاف اوضاع جهانی، تقریبــاً با کرونا 

خداحافظی کرده اند!
بر اســاس توضیحاتی که قاسم آهنگری، متخصص 
ایمونوژنتیک و استاد تمام دپارتمان ژنتیک پزشکی 

پژوهشگاه ملی مهندســی ژنتیک و زیست فناوری 
در گفت وگو با ایسنا مطرح کرده، کرونا چه در ایران 
و چه در چین و چه در ســوئد، یکی است اما دلیل 
اینکه کرونا در یک کشور به طور بی رحمانه ای مردم 
را به کام مرگ می کشــاند و در کشور دیگری این 
اتفاق رقم نمی خورد، ریشــه در موضوعاتی دارد که 
شاید خیلی هایمان کمتر به آن توجه کرده باشیم. 

ایــن متخصص توضیح می دهد: کشــور هایی مانند 
چین، تایوان و نیوزیلند در روز های آغاز همه گیری، 
پروتکل هایی را به صورت سختگیرانه و با هزینه های 
بــاال بــرای جلوگیری از انتشــار ویــروس به اجرا 
گذاشــتند. اگرچه این کشــورها با تــاش فراوان 
توانســتند تا حدودی آمار ابتا را پایین بیاورند اما 
از طرف دیگر کشــورهایی مثل ســوئد بدون آنکه 
محدودیت خاصی ایجاد کنند، توانســتند آمارشان 

را به نزدیک صفر برسانند.

سوئد، یک نمونه موفق#
آهنگری در مورد تفاوت ســوئد با ســایر کشورها 
توضیح می دهد: این کشــور از ســال های گذشته 
تمرکز خود را بر ارائــه آموزش به ویژه آموزش های 
عمومی قرار داد و با صرف هزینه های هنگفت اقدام 
بــه ارتقای دانش عمومی کــرد و این آموزش ها در 
هنگام شیوع ویروس کرونا در این کشور پاسخ داد.

آقای محقق می گوید: کشور سوئد در زمان شیوع ویروس 
کرونا قوانین سختگیرانه ای را اجرایی نکرد بلکه اطاعات 
عمومــی را در خصوص این ویروس ارتقا داد و با توجه 
به فرهنگ عمومی باالی مردم، همه دستورالعمل های 
پیشگیرانه که از سوی دولت و مسئوالن بهداشتی اعام 

می شد از سوی مردم رعایت شد«.
آهنگری پس از این، کشورهای همجوار سوئد یعنی 
فرانسه و ایتالیا را مثال می زند که در صدر فهرست 
بیشــترین آمار جهانی کرونا قرار دارند. او می گوید: 
این دو کشور به عنوان کشورهای ریشه دار اروپا، به 
علت فقر فرهنگی مجبور به انجام پروژه های سنگین 
با هزینه های گزاف هستند که آنچنان تأثیری هم بر 

کاهش آمار مبتایان ندارد.

بدون تعارف#
از طــرف دیگر متخصصان بــدون تعارف می گویند 
ســاختار کرونا به شکلی است که هنوز نتوانسته اند 
به جزئی ترین اطاعات درباره آن برســند. خبرهای 
جورواجــور درباره کشــف واکســن کرونــا هم در 
بســیاری از موارد بازی های تبلیغاتی هســتند. از 
آنجایــی که کرونا هر روز ویژگــی جدیدی از خود 
نشان می دهد یا نوع جدیدی از خانواده اش را به ما 
معرفی می کند، حداقل طی ماه ها و شاید سال های 
آینده امیدی به ســاخت واکسن برای پیشگیری از 

ابتا به آن وجود ندارد.
بــر اســاس توضیحات آهنگــری، این ویــروس با 
اختاالت ناخواســته ای کــه در سیســتم ایمنی 
ایجاد می کند ســبب گســترش بیماری و مرگ و 
میر مبتایان می شــود. این وضعیت در حالی است 
که در ماه های اخیر در جهان و هم در کشــورمان 
اخباری در زمینه تولید واکســن منتشر می شود که 
این اخبار گاهی کاربرد های علمی ندارد و بیشــتر 
جنبه تبلیغاتی دارد. بر اساس آخرین دستاوردهای 

علمی، امکان دســتیابی به واکسن اختصاصی برای 
کرونا در آینده نزدیک وجــود ندارد حتی محققان 
افق هــای نزدیکی هم برای کشــف واکســن کرونا 

متصور نیستند.
آهنگری همچنین درباره واکسن کرونا می گوید: »از 
نظر سازمان بهداشت جهانی، واکسن به یک فراورده 
بیولوژیکی گفته می شــود کــه در جامعه هدف، ۹۹ 
درصد محافظت ایمنی ایجاد کند که این تعریف برای 
»رترو ویروس« ها صادق نیســت؛ چرا که با توجه به 
حوزه تخصصی که دارم و مطالعاتی که در این حوزه 
داشــتم، امید دانشمندان و متخصصان دنیا به تولید 
RNA واکســن ها بود که پس از مطالعات وسیع در 
حوزه مولکوالر ایمنولوژی و حیوانی، مشاهده کردند 

ایمنی زایی این نوع واکسن ها تنها ۵۰ درصد است.
 RNA به زبان ســاده تر، ایمنی زایــی ۵۰ درصدی
واکسن ها نشان از شکســت در تولید واکسن کرونا 
دارد و واکسیناســیون زمانی موفقیت آمیز اســت 
که بتواند در کشــور و جامعه محافظت ایمنی ۱۰۰ 
درصــدی ایجاد کنــد و اگر این امــر تحقق نیابد 

واکسیناسیون با موفقیت همراه نیست.
حتی اگر اخباری که از ساخت واکسن کرونا حکایت 
دارند را هم واقعی بدانیم و تصور کنیم این واکسن 
به کشــورمان وارد شده، فقط نیمی از جمعیت ۸۰ 
میلیونی کشورمان در برابر ویروس ایمن می شوند و 
در نیمی دیگر ایمنی ایجاد نمی شود و باز باید دوره 

بیفتیم و افراد ناقل را پیدا کنیم!

از خودمان محافظت کنیم#
احتماالً تا االن و با این توضیحات متوجه شــده اید  
تنها راه مشــترک مقابله با کرونا که تمام جهان به 
آن رســیده اند »خود مراقبتی اســت«. شیوه ای که 
در کشــورهایی مثل ســوئد جواب داده و توانسته 
آمار مبتایان را به کمترین میزان ممکن برســاند. 
درحالی که محدودیت های اجباری دولتی همراه با 
انتشار شایعه هایی از ســاخت واکسن های درمانی، 
موجب می شود مردم کمتر به مسائل خودمراقبتی 
توجــه کننــد و در نتیجه نمودار مبتایان شــیب 
صعودی بگیرد. درســت مثل اتفاقی که در کشــور 
خودمــان افتــاد. اتفاقی که البته توســط محققان 
داخلی و خارجی پیش بینی شده بود. اگر خاطرتان 
باشــد در ابتدای ســال دانشگاه »نیوســاوت ولز« 
تحقیقی منتشــر کرد که بر اساس آن پیک اصلی 
شیوع کرونا در کشــورمان، تیر ماه پیش بینی شده 
بود و درحالی که هیچ کداممان فکرش را نمی کردیم 

این پیش بینی درست از آب درآمد!
حاال محققانی که پیش بینی هایشان به وقوع پیوسته 
یک بار دیگر می گویند از یک طرف کرونا حداقل تا 
ســال آینده همراهمان خواهد بود و از طرف دیگر 
شــرایط ایجاد محدودیت های شــدید دولتی مثل 
روزهای ابتدایی ســال، در کشــورمان وجود ندارد. 
پس بهترین روش این است که ما مردم یاد بگیریم 
با کرونا به طور مســالمت آمیز زندگــی کنیم و به 
این باور برســیم که درمانی برای این ویروس وجود 
ندارد و باید حداقل برای یک ســال آینده، زندگی 
عــادی و روزمره خودمان را کنــار بگذاریم و طبق 
دستورالعمل های بهداشتی از خودمان در برابر کرونا 

محافظت کنیم. 
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ورزشورزش
دردسر بزرگ برای برنامه ریزان لیگ

 غیبت استقالل و فوالد 
در چهار هفته

سلطانی فر: فساد در ورزش، هیاهوی رسانه ای است!

 رئیس سازمان بازرسی 
رخ در رخ وزیر

گفت وگو با یوسف قوجق، برنده بخش داستان کودک و نوجوان جایزه قلم زرین

تاریخ سرزمینمان را باید زندگی کنیم
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پرسپولیس در باتالق 
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»خود مراقبتی« تنها راه مبارزه با ویروس کرونا»خود مراقبتی« تنها راه مبارزه با ویروس کرونا

 به عضو جدید خانواده کرونا  به عضو جدید خانواده کرونا 
سالم کنید!سالم کنید!

چقدر کروناییم؟
رقیه توسلی: خانجان! یادت می آید آن وقت ها تا غصه مان می شد و می آمدیم 

عمارت، به رویت نمی آوردی و می گفتی پاشو برویم مطبخ.
قربان حس ششمت. رسمت این بود دیگ های مسی را بچینی روی اجاق، مربا 
بار بذاری. او ساعتها بگوید و بگوید و تو ساعت ها بپزی و بپزی. او بعد مدتی آرام 
بشود و وقت رفتن جمله معروفت را بعاوه یک شیشه مربا بگذاری توی بغلش؛ 

اینکه آدم نباید توکلش ُسست باشد. دست هایش ُسست باشد. 
خواستم بگویم این روزها خیلی هوای شما و مرباهای دانا را کرده ام. هوای آن 

طمأنینه قلبی که هر بار با یک استکان چای می دادید سر می کشیدیم.
بگویم دلتنگ گیس سفیدتان شده ام. 

بگویم سر صبحی »فرید« برایم نوشت: ما چقدر کروناییم؟
ســؤالی که زلزله انداخت به جانم و وادارم کــرد به ویروس بودن خودم 
گریز بزنم. به اینکه تا به این سن چند قلب شکسته ام؟ مسبب باال نیامدن 
نفــس توی ریه دیگران شــدم؟ وادارم کرد فکر کنم چقدر ترســناکم و 
حضورم باعث وحشــت می شود؟ اشــک چند آدم بی گناه را درآورده ام؟ 
موجب وســواس و اندوه شده ام؟ بقیه را به این نقطه و نتیجه رساندم که 
در برابرم ماسک بزنند، نقاب بپوشــند؟ اینکه با استرس مجبور شوند از 

کنارم عبور کنند؟
خانجان! امروز روز عجیبی بود. بــرای لحظاتی کرونا را فراموش کردم و 
زدم به دل ســال های رفته... دروغ چرا؟ به گمانم جواب سؤال فرید را به 
خودم دادم و دیدم دســت کمی از کوویــد ۱۹ ندارم. صاحب خوبی ها و 
بدی هایی هستم که به شدت تویشان اِن قلت است و شاید بد نباشد کمی 

جدی تر به مقوله خودم بپردازم... به خطرناکی خودم.
فرید با ارســال یک جمله کاری کرد تا حدی تشــویش شــیوع موج دوم 
کرونــا در من فروکش کند و با خودم حرف شــما را قرقره کنم: آدم نباید 
دست هایش سست باشد! چطور شــما این قدر حواس جمع بودید خاتون 
جان که هی کم نمی آوردید و ُغر نمی زدید و مربا بار می گذاشتید و لحظه ها 
را می گرفتید توی مشــتتان؟ می دانستید کی لبخند بزنید، کی سرسختی 
نشان دهید، کی بزنید روی ترمز و گوشه ای نفس بگیرید، کی بروید وسط 
میدان جنگ، کی چادرنماز گلدار بکشید روی سرتان و نیرو ذخیره کنید.

بعد از تحریر: چند ســاعتی می شود در انجمنی داوطلب شدم شبیه به 
خیریه که معضات مربوط به کرونا و پیرامونش را زیر پوشش قرار داده.

راســت می گفتی خانجان! آدم نباید دســت هایش ُسســت باشد. اینجا 
دست ها قدرتمنداند.

هیئت رئیسه جای خانم ها نیست... هست
قدس زندگی: به محض آغاز به کار مجلس 
یازدهم، برخی جنجال ها و شایعه سازی ها هم 
پیرامون آن شروع شد. از شایعه فیلترینگ 
اینستاگرام و تعطیل کردن کسب و کارهای 
مجــازی بگیرید تــا خبر تصویــب ازدواج 
اجباری. این شــایعه ها ظاهراً قرار نیســت 
تمام شوند. از دو روز پیش خبری در فضای 

مجازی با عکس های مختلف دست به دست می شود که یک خانم نماینده مجلس، 
مدعی شده هیئت رئیسه مجلس موافق حضور زنان در این هیئت نیست. بر اساس 
این خبر، سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان ادعا کرده بود: »به ما 
گفتند زن باید بچه داری کند و زنان را به هیئت رئیســه مجلس راه نمی دهند!« 
طبیعی بود که خبر خیلی سریع مورد استقبال برخی رسانه های آن طرف آبی و 
همچنین شبکه های مختلف اجتماعی قرار بگیرد و موج ابراز تأسف از بی توجهی به 
حقوق زنان به راه بیفتد. شبکه ای مثل بی بی سی هم که منتظر چنین شایعه ها و 
اخباری است، طبق معمول با خواندن این خبر، به تحلیل و تفسیر ماجرا پرداخت 
و از »فاطمه حقیقت جو« نماینده اسبق مجلس که فعاً در خارج کشور سکونت 
دارد به عنوان کارشناس خواست در این باره صحبت کند. جالب اینکه دیروز، سمیه 
محمودی در صفحه شخصی اش نوشت: »سخنان بنده در زمینه عدم به کارگیری 
زنان در جایگاه دبیری کمیســیون های تخصصی بوده اســت... خبری با عنوان 
افشاگری یک نماینده زن علیه هیئت رئیسه مجلس به نقل از اینجانب منتشر شده 
که ضمن تکذیب خبر منتشر شده، از خبرنگاران عزیز و پرتاش رسانه های داخلی 
می خواهم در نگارش و انعکاس اخبار با دقت و ظرافت بیشتری عمل کنند«. در 
ضمن این را هم بگوییم که از بین ۱۶ نماینده خانمی که در هیئت رئیسه مجلس 

ثبت نام کرده بودند چهار نفرموفق به حضور در این هیئت شدند.

و اینک: طاعون خیارکی!
قدس زندگی: هر چند کرونا آن قدر چشم 
مردم دنیا را ترسانده و همه را عذاب داده 
که محال اســت به این زودی ها، ویروس 
و بیماری دیگری بتواند جایش را بگیرد، 
 اما برخی هــا که خیلی بــه ضرب المثل 
»در جهان پیل مست بسیار است/ دست 
باالی دست بسیار اســت« اعتقاد دارند، 

می گویند بعد از کرونا، طاعون خیارکی قرار است دمار از روزگار بشر دربیاورد! 
ماجرا از خبر دو روز پیش شروع شد که می گفت: »مقام ها در منطقه خودمختار 
مغولستان داخلی در شمال چین پس از تشخیص ابتای یک کشاورز محلی 
به طاعون خیارکی وضعیت هشــدار بهداشــتی اعام کردند«. این بیماری، 
متداول ترین حالت طاعون است که با نیش کک یا گازگرفتگی توسط موش 
آلوده به وجود می آید. خیارک ها هم همان غدد لنفاوی هستند که در صورت 
ابتا به بیماری، متورم و بسیار دردناک می شوند و در نهایت بیمار را می کشند. 
هر چند طاعون خیارکی یک بیماری بســیار واگیر است و عامل همه گیری 
»مرگ سیاه« بود که در قرن چهاردهم میادی بیشتر آسیا، اروپا و آفریقا را 
درنوردید و جان ۵۰ میلیون نفر را گرفت اما دیروز، مسئوالن سازمان جهانی 
بهداشت اعام کردند: با وجود ابتای فقط یک نفر در شمال چین و سه نفر هم 
در مغولستان شیوع بیماری طاعون خیارکی به صورت خوبی در حال مدیریت 
است و خطر بزرگی محسوب نمی شود. »مارگاریت هریس« سخنگوی رسمی 
این ســازمان گفت:هم اکنون در حال کنترل شیوع این بیماری با همکاری 
مقام های چین و مغولستان هستیم و در حال حاضر این موضوع خطر بزرگی 

نیست، با این حال ما اوضاع را از نزدیک تحت نظر داریم.

باور می کنید؟

دور دست ها
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سینا حسینی: کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان 
فیفا در تازه ترین حکم خود باشگاه پرسپولیس را محکوم به 
پرداخت مبلغ 745 هزار دالر به کادر فنی سابق این باشگاه 

کرد!
رونمایی از جدیدترین شکایت خارجی از باشگاه پرسپولیس 
مدیران این باشگاه لیگ برتری را با یک چالش دور از انتظار 
رو به رو کرده اســت، به ویژه در برهه کنونی که نرخ ارز در 
کشور به شکل غیر منتظره ای رشد پیدا کرده است و االن 
که پرسپولیس گرفتار مشکالت مالی فراوان است پرداخت 
رقمی حدود16 میلیارد و 166 میلیون تومان بسیار سنگین 
است و طبیعتاً اگر موفق به پرداخت این مبلغ نشود با جرایم 

انضباطی سخت تری روبه رو خواهد شد.
نکته تعمق برانگیز آنجاســت که پرســپولیس جدا از این 
محکومیت در پرونده برانکو ایوانکوویچ هم محکوم به پرداخت 
جریمه سنگین تر است که این مبالغ می تواند به معنای کامل 

باشگاه پرسپولیس را در آستانه فروپاشی قرار دهد!

بی تفاوتی متهمان#
انتشار این خبر نگرانی عمیقی در جامعه هواداری پرسپولیس 
به وجود آورده است، اما به همان میزان که این موضوع برای 
هواداران دارای اهمیت بود، مسببان اصلی کامالً بی تفاوت 
بودند تا یک بار دیگر این واقعیت برمال شود که مدیران هزینه 
در فوتبال ایران تنها در دوره ای که در باشگاه ها مسئولیت 
دارند پاسخگو هستند و به محض خروج از باشگاه در قبال 
هیچ یک از تصمیمات خود پاســخگو نیستند. در حالی که 
اگر ســاز و کار قانونی در فوتبال باشگاهی ایران حاکم بود، 
هم اکنون مدیران عامل وقت به دادگاه احضار می شدند تا 
پاسخگو رفتار غیر اصولی خود باشند. با وجود این وجود نوک 
پیکان انتقادها به سمت محمد حسن انصاری فرد نشانه رفت. 
طیف گســترده ای از مخالفان وی و منتقدان دانه درشت 
مدیرعامل سابق خواستار پیگیری حقوقی این مسئله شدند 
تا انصاری فرد مجبور شــود به واسطه سوء مدیریت و اخذ 

تصمیمات نامناسب در برابر قانون پاسخگو باشد.

#CAS دوباره
ســکوت مسئوالن باشگاه پرسپولیس هم در این بین برای 
هواداران آزاردهنده بود، هرچند برخی نزدیکان رسول پناه 
مدعی شدند به این حکم اعتراض خواهند کرد و به دادگاه 
CAS شــکایت خواهند کرد تا مانــع از پرداخت این مبلغ 

هنگفت به کالدرون و دستیارانش شوند.
 امــا کامالً پیداســت همان طور کــه در پرونده های دیگر 

موفقیتی برای نمایندگان ایران رخ نداد این بار هم خبری از 
تغییر رأی نیست اما با این وجود چند هزار فرانک سوئیس 
به واسطه این کار از خزانه پرسپولیس خارج خواهد شد تا به 

حکم انشا شده اعتراض شود.
اما مهم ترین اتفاقی که پس از صدور این حکم رخ داد انتقاد 
تند به شخص وزیر از سوی منتقدان بود، مسعود سلطانی فر 
به عنوان کســی که مدیران عامل باشــگاه های استقالل و 
پرســپولیس را انتخاب می کند از دیدگاه منتقدان مقصر 
اصلی این ناکامی ها معرفی شــد. در کنار حمله های تند و 
تیز منتقدان، حساسیت نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
هــم قابل تأمل بود، آن ها که از ابتدای دوره حضور خود در 
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پرسپولیس در باتالق مدیران هزینه

بارسلونا بند فسخ قرارداد مهاجم اینتر را فعال نکرد
ورزش: رئیس باشگاه بارسلونا برنامه ای برای پرداخت غرامت فسخ قرارداد مهاجم 
آرژانتینی اینتر و جذب این بازیکن ۲۲ ساله ندارد. مهلت محدود مشتریان الئوتارو 
مارتینــس برای خرید این بازیکن از اینتر با پرداخت غرامت 111 میلیون یورویی 
فسخ قراردادش دیروز به پایان رسید و به نظر می رسد باشگاه بارسلونا با وجود همه 
گمانه زنی ها برنامه ای برای پرداخت این رقم نداشته و مارتینس یک فصل دیگر هم 
در سن ســیرو خواهد ماند. گویا با فشارهای اقتصادی وارد آمده به باشگاه  بارسلونا 
پس از تعلیق مسابقات این تیم در نتیجه شیوع کرونا، تالش آن ها هم برای خرید 

مارتینس، منتفی است.

اولویت منچستریونایتد، تمدید قرارداد پوگبا
ورزش: نشریه »منچستر ایونینگ نیوز« گزارش داد: هشت بازیکن منچستریونایتد 
1۲ ماه پایانی قراردادشان با این باشگاه را سپری می کنند اما اولویت منچستریونایتد 
تمدید قرارداد پل پوگباست. طبق این گزارش منچستریونایتد اما قرارداد بازیکنانی 
همچون جســی لینگارد و خوان ماتا را تمدید نخواهد کرد و اجازه جدایی به این 
بازیکنــان خواهد داد. با توجه به بحران مالی به وجود آمده بعید به نظر می رســد 
باشــگاهی بتواند پوگبا را در این تابستان به خدمت بگیرد، از این رو مدیران باشگاه 
منچستریونایتد قصد دارند از فرصت به وجود آمده استفاده کنند و شانس خود را 

برای تمدید قرارداد این هافبک فرانسوی امتحان کنند.

ساری: هم باید ناز ایگواین را بِکشم و هم خرابش کنم!
ورزش: سرمربی تیم فوتبال یوونتوس از رابطه عجیب خود با مهاجم آرژانتینی  این 
تیم پرده برداشت. مائوریسیو ساری در خصوص تقابل با گونزالو هیگواین می گوید: 
»ایگواین در تمرینات اخیرش پیشرفت داشته و بی وقفه تمرین کرده است. او االن 
هم از نظر روانی کامالً آماده اســت. من همیشــه در جاهای مختلف می خوانم که 
ســاری مربی ای اســت که با همه مبارزه می کند، در حالی که تنها کسی که با او 
مبارزه می کنم ایگواین اســت. شاید به خاطر این است که او به این شیوه هجومی 
رفتار کردن نیاز دارد تا بعضی چیزها به او بربخورد و این گونه می شود که او بهترین 

بازی هایش را ارائه می کند«.

ُرم به فونسکا اولتیماتوم داد
ورزش: جایگاه پائولو فونسکا که شاگردانش پس از دو شکست مقابل تیم های 
میالن و اودینزه، ســومین باخت متوالی شان در سری آ را مقابل ناپولی تجربه 

کردند در تیم ُرم متزلزل است. 
نشــریه ایتالیایی »کوریره دلو اسپورت« خبر داد آینده فونسکا 47 ساله در رم 
بســتگی به نتایجی دارد که این تیم در دو بازی پیش رو می گیرد که تقابل با 
تیم های پارما و برشــا خواهد بود. طبق این گزارش؛ سرمربی پرتغالی حمایت 
هیئت مدیره باشگاه رم را دارد اما با این حال برای او ضرب االجلی تعیین شده 

تا بتواند جایگاهش در این تیم را حفظ کند.

ورزش: لیگ برتر شــروع نشــده به مشکل خورد و 
اســتقالل و فوالد به علت شیوع گســترده کرونا در 
میان کادر فنی و بازیکنان، نتوانســتند مقابل رقبای 
خود به میدان بروند. سهیل مهدی، سرپرست کمیته 
مسابقات ســازمان لیگ می گوید بازی این دو تیم با 
رقبایشان ۳ بر صفر نیست چرا که تعداد نفرات مبتال 
به کرونا در این دو تیم بیش از حد مجاز و ۲5 درصد 

اعالم شده در پروتکل بهداشتی لیگ برتر است.

قرنطینه دو هفته ای استقالل و فوالد#
تأییــد ابتالی اعضــای دو تیم اســتقالل و فوالد به 
ویــروس کرونــا، به معنــای قرنطینــه دو هفته ای 
بازیکنان و ســایر عوامل این تیم برای جلوگیری از 
شیوع کرونا است. در واقع این دو تیم پس از دو هفته 
اســتراحت، نیازمند مدت زمان دیگری هستند تا با 
برگزاری تمرینات خود به مرز آمادگی جسمانی الزم 
برای برگزاری مسابقه برســند که قطعاً این موضوع 

کمتر از یک هفته نخواهد بود.
با احتســاب دو هفته تعطیلی و یک هفته استراحت، 
اســتقالل و فوالد ادامــه بازی های لیــگ در تیر و 
همین طور چندین روز در مرداد را از دست می دهند 
که این اتفاق یک بحران بزرگ برای ســازمان لیگ 
به شمار می رود چرا که در این صورت سازمان لیگ 
قادر به اتمام فصل جــاری نخواهد بود و چندین اما 

و اگر مختلف برای اهالی فوتبال به وجود می آید.

تغییر سرنوشت تیم ها#
نگاهی بــه جدول بازی هــای لیگ نوزدهم نشــان 

می دهد این دو تیم در ســه هفته آینده چهار بازی 
مختلف را در پیش رو دارند که به علت شیوع کرونا، 

نمی توانند به میدان بروند. 
اســتقالل با تیم های تراکتور، صنعــت نفت آبادان، 
نساجی و ســپاهان و همچنین  فوالد با نفت مسجد 
ســلیمان، پرســپولیس، ذوب آهن و گل گهر بازی 
دارند که با غیبت حتمی در این بازی ها در سرنوشت 
ســایر تیم ها هم تأثیر می گذارند و چه بسا در روند 
تعیین قهرمان و همین طور تیم های سقوط کننده به 

دست پایین تر نقش مهمی ایفا کنند.
تا ابتدای مرداد، اســتقالل و فوالد نمی توانند در پنج 
بازی خود به میدان بروند و قطعاً سه هفته باقی مانده 
از این ماه برای برگزاری هشــت دیدار کافی نیست 
چرا که پس از آن مســابقات لیگ قهرمانان آســیا و 

اردوی تدارکاتی تیم ملی آغاز می شود.

جام حذفی؟#
اگر در ادامه لیگ مشکل دیگری هم برای هیچ تیمی 
ایجاد نشود، به پایان رســاندن فصل جاری تا پایان 
مرداد امری محال به نظر می رســد و باید دید لیگ 
برتر ایران به چه ســمت و سویی می رود. این اتفاق 
می تواند روی تقویم فصل جاری و ادامه دار شدن آن 
تا مهر ۹۹ و همین طور به تعویق افتادن شروع فصل 
آینده نیز منجر شــود. در کنار این موضوع بازی های 
جام حذفی را هم بایــد در نظر گرفت که حتی یک 
دیــدار از مرحله یک چهارم نهایــی آن باقی مانده و 
اســتقالل و سپاهان باید در این مســابقه به مصاف 

هم بروند.

ورزش: با وجود تکذیب رئیس فدراســیون قایقرانی به 
نظر می رسد خطر تعلیق ایران از سوی فدراسیون جهانی 
بادبانی جدی اســت. خبری در وب ســایت فدراسیون 
جهانی بادبانی قرار گرفت که مطابق با این خبر اعضای 
فدراسیون جهانی بادبانی به دلیل عدم برگزاری نشست 
سالیانه و انتخابات ریاست این فدراسیون در ابوظبی به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، به جلسه مجازی رأی دادند. 
این فدراسیون از اعضای خود خواست به صورت کتبی 
بنویسند فدراسیون جهانی اجازه دارد تا نشست خود را 
به صورت مجازی برگزار کند و انتخابات هم به صورت 

الکترونیکی صورت گیرد.
در بخش کنفرانس ســالیانه اطالعات کلی شــرکت 
کنندگان در رأی گیری منتشــر شــده است. در این 
بخش عنوان شده: »پیش از این جلسه، فدراسیون های 
ملی بادبانی دعوت شــدند تا در مــورد قطعنامه ویژه 
کتبی برای برگزاری مجمع عمومی الکترونیکی ساالنه 
و مجمع عمومی ســال ۲0۲0 رأی دهند. در مجموع 
68 رأی معتبر دریافت شــد. ۹ عدد از این آرا نامعتبر 
اســت زیرا آن ها توسط فدراســیون های ملی دریافت 
شده اند که یا به حالت تعلیق درآمده اند و یا اشتراک 
ساالنه خود را پرداخت نکرده اند و بنابراین حق ندارند 

طبق ماده 1۲ قانون اساسی رأی دهند«. 

عدم پرداخت حق عضویت#
مطابق با سند مذکور رأی ایران نامعتبر است. دلیل آن 
عدم پرداخت حق عضویت ساالنه عنوان گردیده و به 

ماده 1۲ اساس نامه استناد شده است.
در ماده 1۲ اساس نامه فدراسیون جهانی بادبانی آمده: 

»هیچ یک از اعضای ملی )فدراسیون های ملی بادبانی( 
تا زمانی که پرداخت حق عضویت آن سال یا بدهی های 
معوقه، نمی تواند حقوق و امتیازات عضویت را داشــته 
باشــد یا در هر جلســه مجمع عمومی جهانی حضور 
داشته باشد.همچنین در ماده 14 این اساس نامه آمده 
است: با وجود مواد 15 تا ۲0، هنگامی که یک سازمان 
ملی عضو )فدراسیون ملی بادبانی( در تمام یا بخشی 
از عضویــت، هزینه ها، عوارض یــا دیگر پرداخت ها به 
مدت ســه ماه یا بیشــتر معوقه داشته باشد و حداقل 
۳0 روز قبل پرداخت اخطار مربوط به پرداخت ارسال 
گردیده شده باشد و مدیر ارشد اجرایی آن را به  شکل 
کتبی تأیید نماید، هیئت مدیره ممکن است عضویت 
فدراســیون ملی را به حالت تعلیق درآورد یا آن را فوراً 

لغو نماید«.

خطر تعلیق جدی است؟#
با وجود مستندات ارائه شده موضوع تعلیق و پرداخت 
نشــدن حق عضویت فدراســیون جهانی بادبانی را با 
علیرضا ســهرابیان، رئیس فدراســیون قایقرانی ایران 
مطرح کردیم امــا او اعالم کرد ایران برای انتقال پول 
به مشکل خورده و فدراسیون جهانی را هم در جریان 
این موضوع گذاشــته است. حتی سهرابیان اعالم کرد 
فدراســیون جهانی بادبانی دلیل ایــران را پذیرفته و 
خبری از تعلیق نیســت. باید دید فدراسیون قایقرانی 
چه زمانی می تواند مشکل پرداخت حق عضویت خود 
را حل کند چون چیزی که مشخص و قطعی است، تا 
زمان عدم پرداخت این حق عضویت، ایران حق فعالیت 

رسمی در این رشته را نخواهد داشت.

دردسر بزرگ برای برنامه ریزان لیگ

غیبت استقالل و فوالد در چهار هفته
ایران در فدراسیون جهانی بادبانی مردود شد!

بادهای تعلیق به سوی قایقرانی ایران

ورزش: خصوصی شــدن سرخابی ها، مشــکالت حقوقی حوزه 
ورزش در عقد قراردادها، وضعیت مالی فدراسیون های ورزشی، 
اتمام پروژه های نیمه تمام و حفاظت از اماکن ورزشی، توجه ویژه 
به حوزه جوانان و... در نشســت مشترک وزیر ورزش و جوانان با 

ریاست سازمان بازرسی کل کشور مورد تبادل نظر قرار گرفت.

دستور واگذاری قانونمند#
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان بازرســی کل کشــور، 
حجت االسالم والمسلمین حســن درویشیان در دیدار با مسعود 
ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با اشــاره بــه تصمیم دولت 
مبنی بر واگذاری دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس گفت: سال 
گذشته باشگاه استقالل و پرســپولیس در فهرست واگذاری ها 
قرارگرفته بود. امســال نیز این موضوع مطرح است. رئیس مرکز 
خصوصی ســازی هم در دیداری که با بنده داشته بر این موضوع 
تأکید داشته است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بنابراین 
وزارت ورزش هم حمایت کرده و این موضوع را به صورت جدی 
دنبال کند تا با واگذاری به بخش خصوصی معضالت ناشــی از 
این دو باشگاه خاتمه یابد. البته برخی می گویند واگذاری این دو 
باشگاه به بخش خصوصی مشکالت جدیدی را ایجاد می کند که 
به نظر می رسد می توان آن ها را در تعهدات واگذاری پیش بینی 

کرد؛ بنابراین اصل واگذاری این دو باشگاه دولتی ضرورت دارد.

اتمام پروژه های ورزشی #
وی به مشــکالت »شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی« 
اشاره کرد و گفت: بنا به گزارش همکاران سازمان بیش از 8 هزار 
میلیارد تومان برای اتمام پروژه های نیمه تمام در نظر گرفته  شده 
که تقریباً یک چهارم آن مربوط به پروژه هایی است که هنوز شروع 
نشده است. این در حالی است وزارت ورزش و جوانان باید دنبال 
اتمام پروژه هایی باشــد که درصد پیشرفت فیزیکی باالیی دارند 

و پروژه هایی که شــروع نشده یا پروژه هایی که امکان اجرای آن 
نیست، باید تعیین تکلیف شود.

برنامه ریزی برای مدال آوری #
وی تصریــح کرد: در ورزش ازجمله موضوعاتی که حائز اهمیت 
اســت، ورزش قهرمانی است. طبق بررسی ها، در سال های اخیر 
بیشتر در دو رشته »وزنه برداری« و »کشتی« ورزشکاران ما مدال 
داشته اند. البته رشــته هایی مانند »تکواندو« هم بوده ولی تنوع 
مدالی زیادی نداشته است. اینکه تکواندو نیز به رشته های مدال آور 
اضافه شده قابل  قدردانی است، اما باید در رشته های دیگر هم این 

موضوع برنامه ریزی و دنبال شود.

تأکید بر ورزش همگانی#
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره معاونت ورزش همگانی 
وزارت ورزش و جوانــان گفت: ورزش همگانی در تأمین و ارتقاء 
ســالمت جامعه حائز اهمیت اســت. ترویج ورزش همگانی به 
خصوص برای سنین میانسالی و کهنسالی جامعه، حیاتی است و 

به نظر می رسد باید تالش بیشتری در این حوزه شود.

داستان جوانان#
وی خاطرنشان کرد: باید آسیب ها، مشکالت و نیازهای دو حوزه 
حائز اهمیــت »ورزش« و »جوانان« که بر عهده وزارت ورزش و 

جوانان اســت مطرح شــود. به خصوص حوزه جوانان که بسیار 
فراگیر است. باید معلوم شود امکان تحقق چند درصد از وظایف 
محوله در حوزه »جوانان« در وزارت ورزش و جوانان وجود دارد و 

چند درصد آن نیازمند همکاری سایر دستگاه هاست.

از نظارت و بازرسی استقبال می کنیم#
در ادامه این نشست مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در 
سخنانی با استقبال از نظارت و بازرسی گفت: بنده از ابتدا بر باال 
بردن ســالمت کار وزارت ورزش و جوانان با استفاده از ابزارهای 
نظارتی مختلف تأکید داشته و در این مسیر برای هیچ دستگاه 

نظارتی محدودیتی قائل نبوده ام.
وی ادامه داد: وزارت ورزش تشکیالتی شامل 50 فدراسیون است 
که خیلی پرهزینه هم نیستند. مجموع اعتبارات سالیانه ما زیر 
۲00 میلیارد تومان است و بحث هایی که درباره فساد در ورزش 
مطرح می شــود بیشتر هیاهوی رسانه ای است که ازجمله آن ها 
ماجرای قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال است که خواهش 
من از سازمان بازرسی این است همه زوایای این پرونده را بررسی 

کرده و کسانی که مرتکب تخلف شده اند را معرفی کند.
وزیر ورزش همچنین تصریح کرد: برنامه ریزی شده تا رشته های 

مدال آور متنوع شود و منحصر به وزنه برداری و کشتی نباشد.
وی وزارت ورزش و جوانــان را متولی حاکمیتی ورزش همگانی 
دانست و گفت: در ورزش همگانی، شهرداری ها، آموزش وپرورش، 
نیروهای مســلح و ... حضور دارنــد و وزارت ورزش و جوانان کار 
برنامه ریــزی را بر عهده دارد که بنای جدی داریم کار را باقدرت 

بیشتری جلو ببریم.
وی با اشاره به تهیه سند ملی فعالیت های بدنی کشور گفت: این 
سند تقریباً نهایی شده و آماده تصویب در شورای ورزش همگانی 
کشــور است. این سند تکالیف همه دستگاه ها را مشخص کرده 

است.

»تیاگو آلکانتارا« و احتمال قوی پیوستن به لیورپول

آمدنش با عقل جور در می آید؟
امیرمحمد سلطان پور: وقتی حدود یک هفته قبل 
برای نخســتین بار، موضوع انتقال احتمالی تیاگو 
آلکانتارا به لیورپول مطرح شد، بسیاری چنین انتقالی 
را در دســته »اتفاق نمی افتد« قرار دادند. اما از آن 
زمان این شایعات شکل بســیار جدی تری به خود 
گرفته و برخی رســانه ها این انتقال را بسیار نزدیک 
قلمداد کرده و برخی دیگر حتی ادعا کرده اند تمامی 
توافقات میــان لیورپول و تیاگو انجام گرفته و فقط 
توافق میان دو باشــگاه باقی مانده است. همچنین 
روزنامه نگاران منطقه مرســی ســاید همیشه اگر 
انتقالی به لیورپول محتمل نباشــد، آن را به شدت 
تکذیب می کنند و در این رابطه آن را رد نکرده اند. 
مانند بسیاری از چیزها، داستان انتقال احتمالی تیاگو 
به لیورپول دو رو دارد؛ یا اینکه این اتفاق خواهد افتاد 
و یا اینکه این اتفاق نمی افتد؛ که در زیر هر دو سناریو 

را بررسی می کنیم:

 چرا انتقال تیاگو به لیورپول #
با هیچ منطقی سازگار نیست؟

اصوالً از لحاظ ســنی تیاگو  از آن دسته بازیکنانی 
نیســت که لیورپول و به خصوص یورگن کلوپ به 
خرید آن ها عالقه دارند. این بازیکن اســپانیایی ۲۹ 
سال ســن دارد و معموالً کلوپ به دنبال خریدهای 
بسیار جوان تر می رود. تنها بازیکنی به جز دروازه بان 
که باالی ۲6 ســال سن داشــته و توسط سرمربی 

آلمانی خریده شــده رگنار کالوان در پســت دفاع 
بوده اســت. این را نیز باید مدنظر قرار داد که بایرن 
برای بازیکنی که تابستان آینده قراردادش به پایان 
می رســد حداقل مبلغ ۳0 میلیون یورو درخواست 
کرده و البته حقوق چشمگیر ۲00 هزار پوندی او نیز 
مانع دیگری برای انتقال راحتش به آنفیلد می شود. 
اینکه لیورپول برای خرید تیمو ورنر مهاجم در اوج 
۲4 سالگی تمامی مصلحت های اقتصادی را در نظر 
می گیــرد و از خیر آن می گذرد، اینکه بخواهد برای 
تیاگو تمامی این قواعد را کنار بگذارد عجیب خواهد 
بود. نکته دیگری که انتقال تیاگو به لیورپول را بعید 
نشــان می دهد این است که قرمزها در میانه میدان 
تعداد زیادی بازیکن خوب دارند. جوردن هندرسون، 
فابینیو، جینی واینالدوم، نبی کیتا، الکس اوکسلید 
چمبرلین، جیمز میلنر و پدیده جوان کورتیس جونز 
همگی در این ناحیه برای قرمزها توپ می زنند. این 
سبب می شود خط هافبک برای لیورپول در درجه 
اصلی اولویت برای خرید نباشــد اما این امکان هم 
وجود دارد که واینالدوم ۲۹ ســاله که انتهای فصل 
آینده قراردادش تمام می شــود فدا شــود تا تیاگو 

خریداری شود.

 چرا انتقال تیاگو به لیورپول #
کاماًل عقالنی است؟

جملــه پایانی قســمت قبل شــاید بهترین نقطه 

برای شــروع این داستان باشــد چرا تیاگو خرید 
خوبی محســوب می شــود. مبادله شدن تیاگو به 
جــای واینالدوم واقعاً از همه جهــات به نفع تیم 
کلــوپ خواهد بود. تیاگــو از لحاظ خلق موقعیت 
در درجه ای بســیار باالتــر از بازیکن هلندی قرار 
دارد و از لحاظ آمــاری تعداد پاس های کلیدی او 
دو برابر واینالدوم است. در طول سه فصل گذشته 
واینالدوم پنج پاس گل داده و تیاگو با وجود انجام 
دادن ۲۹ بازی کمتر 14 پاس گل داده است. تعداد 
گل های این دو تقریباً نزدیک به هم است و تیاگو 
1۳ در مقابل 1۲ گل واینالدوم بوده اما این نکته را 
نباید فراموش کنیم که تیاگو این تعداد گل را در 
۲۹ بازی کمتر به ثمر رسانده که میانگین او را به 

شدت باالتر می برد.
نکته مهم دیگر اینجاســت که یورگن کلوپ واقعاً 
سبک بازی تیاگو را دوست دارد و بارها به آن اشاره 
کرده اســت. سرمربی آلمانی انواع و اقسام لقب های 
خوب، از بازیکنی بــا کالس جهانی گرفته تا دیگر 
چیزها را برای تیاگو تاکنون عنوان کرده است. تیاگو 
هم لیورپول را بسیار دوست دارد و بارها از عالقه خود 

برای بازی در لیگ برتر انگلیس گفته است.

نیاز به تکامل و بهتر شدن#
زمانی که از کلوپ پرسیده شد چگونه توانست به 
همراه دورتمونــد از قهرمانی در بوندس لیگا دفاع 

کند اعالم کرد خرید ایلکا گوندوغان دلیل آن بوده 
است. او معتقد بود یک تیم باید بهتر شود و دیگر 
مهم نیســت که سال گذشته چه کار کرده است. 
این زمانی است که تیاگو می تواند وارد عمل شود. 
تیم های فوتبال باید تکامل پیدا کنند، بهتر شوند 
و خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. اگر تیمی 
می خواهد بــه قهرمانی های خود ادامه بدهد باید 
احساسات را کنار گذاشــته و تصمیمات سختی 
بگیرد. لیورپول به این بهانه که قهرمان لیگ برتر 
شده نمی تواند در جای خود بماند؛ چون رقیبانش 
مسلماً این گونه عمل نخواهند کرد. تیاگو می تواند 
همان نقطــه ضعفی در ترکیب لیورپول را از بین 
ببرد که هوادارانشان مدت هاست که به دنبال آن 
هستند. قرمزها در میانه میدان آن خالقیت الزم 
را ندارنــد و با توجه به اینکه کلوپ خوب می داند 
که رقیبانش ایــن تیم را بهتر آنالیز خواهند کرد 
و اصلی تریــن توانایی های آن هــا یعنی مدافعان 
گوش و مهاجمان گوش این تیم را بیشتر کنترل 
خواهند کرد، به چنین خالقیتی در میانه میدان 
نیاز دارد. با همه این ها حتی اگر در حد مذاکرات 
و گمانه زنی هم باشــد، اینکه لیورپول به دنبال 
بازیکنی ماننــد تیاگو می گردد ایــن حقیقت را 
نشــان می دهد که آن ها این برنامــه را دارند که 
برای مدت طوالنی در سطح یک فوتبال انگلیس 

و اروپا باقی بمانند.

پس از انتشار مصاحبه اخیر مهاجم سابق استقالل و هجمه 
به راه افتاده علیه او، آرش برهانی دوباره در اینستاگرام به این 
قضیه پرداخت. برهانی بعد از مصاحبه خود که وزارت ورزش 
را به تبعیض بین قرمز و آبی محکوم کرده بود توسط عده ای 
متهم به نفوذ داشــتن در سایت های خبری برای در صدر 
اخبار بودن شد. برهانی در پاسخ به این هجمه ها در پست 
اینستاگرامی خود نوشته: »اگر این درنده خویی ز طبیعتت 

بمیرد همه عمر زنده باشی به روان آدمیت«.

ستاره کهنه کار باشگاه فیورنتینا ایتالیا در استوری اینستاگرامی 
خود از دستبرد منزلش توسط سارقان خبر داد. فرانک ریبری 
در اســتوری خود چندین فیلم از منزلش در شــهر فلورانس 
منتشــر کرده که به شدت توسط سارقان به هم ریخته و خالی 
شده اســت. او در بیانیه منتشر شده از طرف خود اعالم کرده 
شوکی به وی وارد آمده، اما برایش مهم تر این است که مشکلی 
برای همسر و فرزندانش که همچنان در مونیخ مانده اند به وجود 

نیامده است.

فرانک ریبریآرش برهانی
فوتبالیست سابق و مجری تلویزیونی مطرح فوتبال، پاسخ 
جالبی به یکی از صفحات توییتری ورزشــی داد. در این 
صفحه توییتری عکس چند بازیکن برتر تاریخ که شماره 
هفت را می پوشیدند گذاشته شده و از مردم خواسته شده 
بهترین را انتخاب کنند. در میان گزینه های مطرح شده، 
کریستیانو رونالدو، ریبری، کانتونا، شوچنکو، بکام و فیگو 
دیده می شوند که گری لینه کر در توییت خود نوشته این 

انتخاب بدون شک باید رونالدو باشد.

بعد از جدیدترین حاشیه به وجود آمده در باشگاه تاتنهام، پیج 
اینستاگرامی اسپورت بایبل که به جنبه های خنده دار فوتبال 
بیشتر می پردازد از انتظار خود برای پخش مستند جذاب درباره 
این باشگاه در پایان فصل خبر داد! دوشنبه شب در جریان بازی 
تاتنهام مقابل اورتون میان لوریس و ســون درگیری شدیدی 
رخ داد که اسپورت بایبل نوشته با توجه به دعواهای دیگر این 
باشگاه در این فصل، مستند مخصوص آمازون برای تاتنهام واقعاً 

باید دیدنی باشد!

اسپورت بایبلگری لینه کر

سلطانی فر: فساد در ورزش، هیاهوی رسانه ای است!

رئیس سازمان بازرسی رخ در رخ وزیر 

ضد  حمله

گل محمدی:
تمام توانم را برای حفظ حسینی و باقری می گذارم

ورزش: گل محمدی،سرمربی پرســپولیس در  مورد جدایی کریم 
باقری و سیدجالل حسینی با اشاره به اینکه کریم با باشگاه قرارداد 
دارد و اگر بمانم مطمئن باشــید هم کریم و هم ســیدجالل در تیم 
خواهند ماند گفت: تا جایی که قدرتش را داشــته باشم آن ها را در 
تیم حفظ می کنم مگر اینکه خودشــان تصمیم قطعی برای جدایی 

گرفته باشند. 
در مورد سیدجالل گفتم اگر قصد بازی کردن داشته باشد قدمش روی 
چشم ماست و از او حمایت می کنیم. اولین بازیکنی که برای سال بعد 

با او همکاری خواهیم کرد سیدجالل حسینی خواهد بود.

محرومیت یکساله علی افضل از سرمربیگری
ورزش: کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال آرای خود را در خصوص 
دیدار تیم های مس سونگون و گیتی پسند اصفهان صادر و متخلفان را 

جریمه و محروم کرد. 
به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، به دلیل تخلفات و حرکات 
غیر ورزشــی تحریک آمیز منجر به بروز خشــونت و استفاده از الفاظ 
رکیک از سوی علی افضل، سرمربی تیم فوتسال مس سونگون، کمیته 
انضباطــی وی را طبق مواد 54 و 55 مقررات انضباطی به یک ســال 
محرومیــت از همراهی تیم خود و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم کرد. همچنین حمید بی غم، سرمربی تیم گیتی پسند 
نیز به دلیل رفتار غیر ورزشــی با سرمربی تیم مقابل به جریمه نقدی 
۳0 میلیون ریالی محکوم شــده و به مدت یک جلسه از همراهی تیم 

خود محروم است.

 اعالم نتیجه 
تست کرونا بازیکنان و کادرفنی استقالل

ورزش: روابط عمومی بیمارســتان مسیح دانشــوری از تأیید نتیجه 
تست کرونا بازیکنان و کادرفنی باشــگاه استقالل خبر داد. بر اساس 
اعالم بیمارســتان مسیح دانشوری، تست کرونا از 61 نفر از بازیکنان و 
کادر فنی تیم استقالل در تاریخ 1۳ تیرماه در مجموعه ورزشی انقالب، 
محل تمرین تیم استقالل انجام شد. از مواردی که تست کرونا گرفته 
شد، 1۲نفر )یک نفر پزشک تیم و بقیه از بازیکنان( پاسخ قطعی مثبت 
داشته اند که اسامی آنان در اختیار باشگاه و مسئوالن  مربوط قرار داده 

شد.

مخالفت العربی با انتقال پورعلی گنجی به چین
ورزش: طبــق اعــالم روزنامه الرای قطر یک تیــم چین برای جذب 
پورعلی گنجی رسماً به باشگاه العربی پیشنهاد داد تا جایی که از این 
باشــگاه خواست از ۲4 ماه جوالی جاری این مدافع ایرانی را در اختیار 
آن ها بگذارد. روزنامه الرای نوشت: باشگاه العربی بالفاصله با این انتقال 
مخالفت کرد چرا که ســرمربی تیم تأکید دارد به مدافع ایرانی تیمش 
در پنج بازی باقیمانده از لیگ نیاز دارد و اجازه جدایی را به او نمی دهد.

استارت تمرینات استقالل از پنجشنبه
ورزش: آن دسته از بازیکنان استقالل که مبتال به ویروس کرونا نشدند، 
امروز در مجموعه ورزشی انقالب تست می دهند. طبق برنامه قرار است 
آن دسته از بازیکنان استقالل که مبتال به ویروس کرونا نشدند امروز در 
مجموعه ورزشی انقالب تست بدهند. در صورتی که روز پنجشنبه تست 
کرونا بازیکنان این تیم منفی باشد تیم از همین روز تمرینات خود را در 

غیاب بازیکنان حاضر در قرنطینه آغاز خواهد کرد.

مصدومیت ربیع خواه جدی نیست
ورزش: به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، محسن ربیع خواه 
در دیدار با شاهین شهرداری بوشهر از ناحیه کف پا آسیب جدی دید 
به طوری که در ۳0 دقیقه پایانی این بازی با درد در زمین حاضر بود. از 
آنجایی که این بازیکن فکر می کرد استخوان کف پایش دچار شکستگی 
شــده به همین دلیل از محل آسیب دیدگی عکس گرفت اما پزشکان 
به او اعالم کردند خوشــبختانه مصدومیتش جدی نیست و استخوان 
کف پای او دچار شکســتگی نشده است. به همین دلیل ربیع خواه در 
این یکی دو روز زیر نظر پزشک، مشغول انجام حرکات درمانی شد تا با 
آغاز تمرینات برای بازی این هفته مقابل ماشین سازی در شرایط ایده آل 

قرار داشته باشد.

زمان سفر بیرانوند به بلژیک مشخص شد
ورزش: علیرضا بیرانوند تا سه روز دیگر برای شرکت در تست پزشکی 
باشــگاه آنتورپ به بلژیک ســفر می کند. علیرضا بیرانوند دیروز برای 
پیگیری ویزای سفر خود به بلژیک برای حضور در تست پزشکی باشگاه 
آنتورپ به محل سفارت این کشــور رفت. قرار است ویزای دروازه بان 
ملی پوش پرسپولیس برای سفر به بلژیک در نهایت تا فردا صادر شود 

و بیرانوند پس از دریافت ویزا تا پایان هفته ایران را ترک خواهد کرد.

شروع خوب میثاقیان در انزلی
ورزش: پس از ماه ها استراحت و دوری از فوتبال، دوباره اکبر میثاقیان 
مربی قدیمی و باتجربه فوتبال ایران به عرصه مربیگری بازگشت و این بار 
تجربه ای متفاوت را در انزلی پذیرفته اســت. اکبر میثاقیان باید برای 
جلوگیری از ســقوط ملوان به لیگ دسته دوم تالش کند؛ مأموریتی 
که از هفته گذشــته با پیروزی آغاز شــد و دوشنبه شب در ال گیالنو 
با تســاوی برابر سپیدرود ادامه داشت تا کارنامه میثاقیان در انزلی، دو 
مسابقه و چهار امتیاز باشد. ملوان در منطقه قرمز جدول لیگ دسته اول 
قرار دارد و در کنار تیم های نیروی زمینی، رایکا بابل و سپیدرود رشت 
مربی فانوس به دستان لیگ دسته اول را تشکیل می دهند. سقوط علم 
و ادب قطعی شــده تا از جمع این چهار تیم، دو تیم راهی لیگ دسته 

دوم کشور شوند.

غیبت سه بازیکن کلیدی سایپا مقابل شهرخودرو
ورزش: تیم فوتبال سایپا در حالی شنبه هفته آینده برابر شهرخودرو 
قــرار خواهد گرفت که ســه بازیکن اصلی این تیم قــادر به همراهی 

نارنجی پوشان نخواهند بود. 
روزبه شاه علی دوست کاپیتان سایپا محروم است و فرشاد هاشمی هم که 
در بازی با سپاهان اخراج شد، نمی تواند سایپا را در این بازی همراهی 
کند. معین عباســیان هم همچنان در تمرینات سایپا حضور ندارد و 
بازی با شهرخودرو را از دست خواهد داد. دیدار شهرخودرو و سایپا در 
هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ برتر، ۲1 تیرماه ساعت ۲0:۳0 در 

ورزشگاه امام رضا)ع( برگزار خواهد شد.

منهای فوتبال

لیگ برتر پرتغال
ریوآوه - پورتیموننز

پنجشنبه 19 تیر -  20:30 از شبکه ورزش

هفته سی و چهارم لیگ برتر انگلیس
منچسترسیتی - نیوکاسل

چهارشنبه 18 تیر -  21:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

پیمان اکبری پیکان را محکوم کرد 
ورزش: جلسه کمیته انضباطی این فدراسیون در تاریخ ۲6 خرداد ماه با حضور 
اعضا به منظور رسیدگی به درخواست پیمان اکبری سرمربی باشگاه پیکان در 
لیگ برتر والیبال سال 1۳۹6 مبنی بر مطالبه الباقی مبلغ قراردادش تشکیل 
شد. بنابراین باشگاه پیکان در مجموع محکوم به پرداخت مبلغ 115 میلیون 

تومان به پیمان اکبری بابت الباقی مبلغ قرارداد ایشان است.

تأسیس خانه جودو
ورزش: رئیس فدراسیون جودو گفت: پایگاه خود در سالن شهید افراسیابی را از 

دست داده ایم و به دنبال سالنی برای تأسیس خانه جودو هستیم.
میراسماعیلی در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون جودو گزارشی از روند پرونده 
جودو ایران در دادگاه CAS  برای اطالع اعضای مجمع بیان و از وزارت ورزش 
خواستار حمایت بیشتر شــد. رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: سالن شهید 
افراسیابی به عنوان یک پایگاه مهم آموزشی بود که روزانه 400 تا ۹00 نفر در 
کالس های آن حضور داشتند از جودو گرفته شد در توافقی که با شرکت توسعه 
و تجهیز اماکن ورزشی داشتیم قرار شد سالن شماره دو خانه کشتی در اختیار 
ما قرار گیرد که انجام نشده است. امیدواریم سالنی برای تأسیس خانه جودو در 

اختیار ما برای گسترش برنامه های آموزشی قرار گیرد.

مبارزه طالقانی و کارخانه با ویروس کرونا
ورزش: محمدرضا طالقانی، رئیس اسبق فدراسیون کشتی که در دوره مدیریت 
علیرضا دبیر هم به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون مشغول فعالیت شده 

چند روزی است با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند.
وی درباره نحوه ابتال خود به ویروس کرونا افزود: من خیلی رعایت می کردم. با 
کسی دست نمی دادم و فکر نمی کردم این ویروس سراغ من بیاید، اما متأسفانه 
این اتفاق افتاد. مصطفی کارخانه مربی نام آشــنا و پرافتخار والیبال ایران هم 
که در این فصل رهبری تیم والیبال بزرگساالن سایپا را برعهده دارد مبتال به 

ویروس کرونا شده است.

حمله رئیس فدراسیون به رستمی
ورزش: کیانــوش رســتمی که از ســوی کمیته ملی المپیک درفهرســت 
ورزشکاران دارای بورســیه IOC قرار گرفته و باید ماهیانه 500 دالر دریافت 
کند، از فدراسیون وزنه برداری به خاطر عدم پرداخت این مبلغ انتقاد کرده. علی 
مرادی، رئیس فدراسیون وزنه برداری نیز در مصاحبه اخیر خود با آخرین خبر 
به ادعای این وزنه بردار واکنش نشــان داده و می گوید: این بحثی که رستمی 
مطرح کرده، بورسیه است. خودمان او را به کمیته ملی المپیک معرفی کردیم تا 
به عنوان یکی از 11 ورزشکار ایرانی از بورسیه بهره مند شود. این اختیار را هم 

داریم هر زمان خواستیم فرد دیگری را جایگزین کنیم.
بعضی مواقع کیانوش رستمی برای خودش توهم هایی می زند که خودش باید 
پاســخگوی آن ها باشد! او هر زمان خواست می تواند به فدراسیون بیاید چون 

چک او آماده است. هر زمان  به فدراسیون آمد، چک را دریافت می کند.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

لیگ نیرنگ بازها
فوتبال ایران از بدو شکل گیری خود تا به امروز، چنین فضا و شرایطی را تجربه 
نکرده بود، هرچند بسیاری از اهالی فوتبال معتقدند اخالق حرف اول را می زند 
و فوتبال بهانه ای برای تزریق شادابی و نشاط به جامعه است اما با کمی تأمل 
روی اتفاقات امروز به این باور می رســیم که دروغ، فریبکاری و عدم احترام به 
قانون سرلوحه کار فوتبالی ها شده است! وقتی مدیرعامل یک باشگاه لیگ برتری 
برای اثبات حقانیت خود مدعی می شود بالغ بر 10ساعت تالشش برای گرفتن 
استعالم از فدراسیون فوتبال جواب نمی دهد تا اینکه وی برای دو تن از مدیران 
ورزش کشور فایل صوتی توهین آمیز ارسال می کند، این حقیقت برمال می شود 

که اخالق فدای نتیجه شده است!
وقتی رئیس مرکز پزشــکی فدراسیون فوتبال که خود را عضو دپارتمان های 
بین المللی فیفا می داند، مدعی می شــود چون نماینــده ایفمارک در جریان 
نمونه گیری ها حضور نداشته هیچ یک از آزمایش ها را قبول نداریم، حتی آن هایی 
که در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شده، به این درک می رسیم که مدیریت 

در فوتبال ایران یعنی من درست می گویم دیگران دروغ!
آن وقتی که مدیر تیم فوتبال اســتقالل پروتکل بهداشتی را یک شو قلمداد 
می کند و صراحتاً تأیید می کند چون خودش و فرهاد مجیدی به این پروتکل 
اعتقادی ندارند به بازیکنان اجازه دادند عکس یادگاری بگیرند و فاصله اجتماعی 
را رعایت نکردند چرا باید باور کنیم این جماعت به فکر ســالمتی بازیکنان و 

حفظ ایمنی آن ها هستند!
کجای این رفتار با چارچوب های اخالقی و احترام به روح قانون سازگاری دارد 
که ما انتظار تحول و پیشرفت در آن را داریم، واقعیت محض امروز فوتبال ایران 
این است که دروغ در مویرگ های فوتبال ایران جا خوش کرده و منافع فردی 
و گروهی و باشگاهی و سازمانی بر هر مسئله ای ارجحیت دارد. صداقت حلقه 
گمشده فوتبال و ورزش ایران است، مهم ترین اصل در برهه کنونی برای مدیران 
فعلی حفظ موقعیت و جایگاه امروزشان است، در حالی که اگر فوتبال اروپا و 
حتی آسیا پیشرفت کرد به واسطه رفتارهای شفاف و تبعیت کردن از قانون بود.

البته آب از سرچشــمه گل آلود اســت، وقتی هیئت رئیسه و رؤسای سابق و 
کنونی فدراسیون ساز و کار خود را بر فریب و نیرنگ بنا می کنند و ستون های 
مدیریتشــان را با دروغ پردازی و قانون گریزی تحکیم می کنند انتظار زیادی 
است که توقع داشته باشیم زیر مجموعه از قانون تبعیت کنند! وقتی محرومیت 
پنج ســاله نایب رئیس سابق با شعبده بازی ساده به یک سال تبدیل می شود 
بدون هیچ توضیح و حرفی، وقتی کاشف به عمل می آید فدراسیون فوتبال ۹ 
سال بدون اساس نامه فعالیت کرده، زمانی که رئیس سابق کمیته تدوین مقررات 
افشاگری می کند اساس نامه فدراسیون کویت کپی شده و به فیفا ارسال شده 

چرا باید توقع تحول داشته باشیم!
فوتبال ایران سال هاست گرفتار چرخه معیوبی شده که شاید تنها راه نجاتش 
فروپاشی این سیستم معیوب باشد تا دوباره از نو ساخته شود؛ البته با این تفاوت 
کــه این مدیریت بی کفایت و ناکام زیر آوار این ویرانه باقی بمانند و دیگر رد و 

نشانی از آن ها در مدیریت بعدی یافت نشود.

بهارستان به شدت کارکرد وزیر ورزش و جوانان را زیر ذره بین 
قرار داده اند از این نکته به عنوان یک ناکامی مدیریتی دیگر 
در کارنامه شــخص وزیر یاد کرده انــد و به منتقدان وعده 

داده اند بی تفاوت نسبت به این اتفاقات نخواهند بود.

پرونده های قطور#
اما شاید برای هواداران پرسپولیس و اهالی فوتبال این پرسش 
به وجود بیاید که میزان بدهی های پرسپولیس چقدر است؟ 
در حال حاضر طبق احکام صادر شده از سوی کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان و مربیان فیفا باشــگاه پرسپولیس در ۹ 
پرونده دچار محکومیت شده است که مبالغ آن ها به شرح 

زیر است. 
برانکو ایوانکوویچ؛ یک میلیون و 55 هزار یورو 

زالتکو ایوانکوویچ؛ ۲05 هزار یورو
ایگور پانادیچ؛ 170604 یورو

مارکو استیلینوویچ: 114 هزار یورو
نیلسون کوریا: 8۳ هزار دالر

ماریو بودیمیر؛ 475 هزار یورو
گابریل کالدرون؛ 57۹ هزار و 500 دالر

خواکین: ۹5 هزار و ۳80 دالر 
اینیگو والنسیا: 70 هزار و 400 دالر 

با احتساب قیمت روز ارز در کشورمان پرسپولیس باید حدود 
6۲ تا 6۳ میلیارد تومان برای این بدهی ها پرداخت کند.

این جدا از پولی اســت که پرســپولیس باید برای تسویه 
مبلغ دریافت رضایت نامه یحیی گل محمدی از شهرخودرو 
پرداخت کند که آن هم با احتساب تأخیر در دیرکرد حدود 

4 میلیارد و 700 میلیون تومان برآورد می شود.

گل محمدی تهدید به استعفا کرد
مشکالت مدیریتی باشگاه پرسپولیس سبب شده تا یحیی 
گل محمــدی در تهدیدی اعالم کند در صورتی که طی 
روزهای آتی این موضوع در دستور کار وزارت ورزش قرار 
نگیرد و تصمیمی برای اعضای هیئت مدیره گرفته نشود، 
از ســمت خود کناره گیری خواهد کرد. گل محمدی با 
اشاره به اختالف نظر میان اعضای سه نفره هیئت مدیره، 
این موضوع را در شأن باشگاه ندانست و از وزارت ورزش 
خواسته تا هر چه زودتر نسبت به این موضوع رسیدگی 
الزم صورت گیرد. هیئت مدیره کنونی پرسپولیس اکنون 
با رسول پناه، مهرداد هاشمی و رغبتی به کار ادامه می دهد 
و این در حالی است که از چندی پیش اختالف نظر میان 
آن ها باعث اختالل در روند مدیریتی و تصمیم گیری های 

این باشگاه شده است.
وی می گوید آقای رســول پناه طی چند هفته اخیر سری 
به بچه ها نزدند و پیگیر آن ها نشــدند که واقعا جای گالیه 
دارد. قرار بود پاداش بدهند اما بحث من این است که لیست 
پاداش قبل از اینکه دســت خودم و آقای پیروانی برسد در 
رســانه ها منتشر می شــود. گفتند ندارند اما تا چه زمانی 
بهمراه آقای پیروانی می توانیم به بازیکنان پول قرض بدهیم 
یا مانع اعتصاب آن ها شــویم. اما اگر این مشکالت بخواهد 
ادامه داشته باشد من یکی از همین االن می گویم که نیستم!

zoom
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 ویـژه روز ادبیــات ویـژه روز ادبیــاتادب و هنرادب و هنر
کودکان و نوجوانانکودکان و نوجوانان

خبر

به انگیزه روز ادبیات کودکان و نوجوانان
گرم شدن با شعله هایِ افسانه

 در سرمای زمستان آنچه مرا گرم می کرد نه آتش کرسی که شعله هایِ افسانه 
بود. این افسانه ها از جایی دور می آمدند. بازتاب تجربه ها، سنت ها، آیین ها و 
شیوه زندگی در گذشته بودند. سینه به سینه حفظ شده بودند تا به گوش 
من برسند. من آن ها را می شنیدم و می خواندم و سرگرم می شدم. افسانه های 
پیرامون من- تا پیش از یافتن کتاب ها- اندک بودند و تکرارشــونده، اما من 
هر بار آن ها را به شیوه ای دیگر در ذهن خیال پرداز خود مجسم می کردم و 
سر و شــکل می دادم. قصه گو کم بود و کسی که بتواند روح شخصیت ها را 
به تمامی احضار کند به زحمت یافت می شد. هر کس که می توانست قصه 
بگوید نزد من دوست داشتنی می شد. دیدنش را آرزو می کردم، خواه زن باشد، 
خواه مرد. من این قصه گویان کهنسال را به همبازیان همسن و سال برتری 
می دادم. همه مادربزرگ ها و پدربزرگ ها نمی توانستند چراغِ قصه را برافروزند، 
کاش می توانستند! پدربزرگ مادری ام شــاهنامه خوانده بود و می توانست 
داستان های آن پهلوانان را برایم بازگو کند. ماجراجویی های رستم را دوست 
می داشتم، ادامه دار بودند و به من این مجال را می دادند تا پازل شخصیت او 
را کامل کنم. »شاهنامه« به چشمه می مانست، می جوشید و سیراب می کرد. 
بسیاری از ما نشانی این چشــمه را گم کرده ایم. پدربزرگ در شهر دیگری 
زندگی می کرد و من ســالی یک بار و اگر خیلی خوش شــانس بودم دو بار 
می توانستم او را ببینم. مادربزرگ پدری ام هم چند قصه بیشتر نمی دانست. 
من رد قصه ها و افسانه ها را در کتاب ها گرفتم و پیش رفتم. کتاب ها صبورتر 
بودند و در دسترس تر! در کتاب ها می توانستم چند صفحه به عقب برگردم یا 
چند صفحه جلو بروم! نویسندگان کودک و نوجوان از این جهت اهمیت پیدا 
می کنند که می توانند قصه های عامیانه را بازآفرینی کنند و آن ها را در اختیار 
کودکان و نوجوانان قرار دهند. آدمی، محدود اســت و شاید نتواند قصه گو 
شود، اما کتاب می ماند و قصه می گوید، تکثیر می شود و مخاطبان تازه ای را 
پیدا می کند.  در قصه ها چه رازی بود که »هزار و یک شــب« مرا رها نکرد؟ 
در جست وجوی »شهرزاد«ها بودم تا مرا به سرزمین پرماجرای داستان ها و 
افســانه ها ببرند. گاه این شهرزادها را در رادیو پیدا می کردم، گاه در کتاب ها 
مالقاتشان می کردم، گاه برای دیدارشان به دبستان می شتافتم. آموزگارانی که 
قصه بگویند هرگز از خاطره دانش آموزان زدوده نخواهند شد. این آموزگاران 
نیز اندک بودند. گاه در کوچه، با بچه ها دور ِهم جمع می شــدیم و برای هم 
قصه می گفتیم. بیشتر این قصه ها گرد اجنه و موجودات ترسناک می چرخید! 

امروز هم بچه ها » ژانر ترسناک« را دنبال می کنند.
به راســتی، قصه ها چه در گوش ما می گویند؟ قصه ها! شهرزاد را زنده نگه 
داشــتند! قصه ها، به فراخور ِ زمینه و زمانه پدید آمده اند. خوب است سراغ 
»مشــدی گلین خانم« برویم، زنی 70ساله که قصه های زیادی می دانست. 
او یک شــهرزاد گمنام بود. »الول  ســاتن« که قصه های این پیر ِقصه گو را 
جمع آوری کرده اســت، در مقدمه کتاب»قصه های مشــدی گلین خانم« 
می نویســد: »وقتی متوجه شد که من ذاتاً آدم کم حرفی هستم شروع کرد 
به نقل روایت ایرانی قصه مشــهور »شرط بندی سکوت«. بعدها کاشف به 
عمل آمد که »مشدی گلین خانم« که نوشتن و خواندن نمی داند، گنجینه ای 
تمام نشدنی از قصه های عامیانه را در ذهن دارد که با هر حال و موقعیتی جور 
درمی آید«. قصه ها در موقعیت های گوناگون، کارکرد جبرانی ِخود را نشان 
می دهند. مشدی گلین خانم وقتی متوجه می شود که میهمانش کم حرف 
اســت، قصه ای درباره سکوت تعریف می کند. قصه ها می توانند گره گشا نیز 
باشند، زیرا عصاره تجربه های پیشینیان هستند. قدیمی ها رازهای زندگی را 

در ظرفِ قصه ها و افسانه ها ریخته اند و به ما سپرده اند. 
قصه ها می دانند که ما تشــنه رؤیاییم! از جویبارهای پاک و شــفاف ِتخیل 
ما را ســیراب می کنند. در قصه ها با قهرمان ها هم نوا می شــویم و به جنگ 
کژی ها و ناراستی ها می رویم. قصه ها شعار نمی دهند! آن ها مفاهیم زندگی 
و اصول انســانی را در خالل ماجرا با ما در میــان می گذارند. گاهی آن قدر 
آهســته در گوش ما از صداقت، درستکاری و دیگرخواهی می گویند که به 
زحمت صدایشان را می شنویم. این زمزمه تأثیرگذار است و کارگر می افتد! 
با فطرت ِ ما گفت وگو می کند. سرشــت ِ ما این صدای ناب را می شنود و به 

آن گوش می سپارد.

 ادب و هنر/ جواد شیخ االسالمی  یوسف قوجق، نویسنده 
مطرح، مهربان و اهل سّنت گلستانی، حاال نامی شناخته شده در 
عرصه ادبیات داستانی به خصوص ادبیات کودک و نوجوان است. 
آثار متنوع او در این حوزه و برگزیده شــدن او در جشــن های 
متعدد داستانی، گواه این مدعاست. آخرین کتابی که از یوسف 
قوجق برگزیده شده، کتاب »تاریخ با طعم زغال اخته« است که 
در بخش داستان کودک و نوجوان جایزه قلم زرین جایزه گرفت.  
قوجق در کتاب تازه خود به داستانی 
در دل تاریخ پهلــوی و به ماجراهای 
دوران رضاشاه می پردازد. جرقه نگارش 
این داستان، از عالقه یک زن و مرد به 
هم آغاز می شــود؛ زن و مردی که دو 
روحیه متفاوت داشتند؛ زن که »آنا« 
صدایش می زنند از مخالفان رضاشاه است، اما مرد از قزاق ها و 

کهنه سربازهای او.
این اثر برای گروه ســنی نوجوان نوشــته شده است. نویسنده 
تالش دارد با اســتفاده از نثری شیرین، شخصیت  پردازی و با 
استفاده از گفت وگوهای متعدد، خواندن این اثر را برای مخاطب 

خود شیرین کند. 
»نبرد در قلعه گوک تپه«، »بادبادک ها در شهر« و »وقت جنگ 

دوتارت را کوک کن« از آثار پیشین این نویسنده هستند. 
بــه انگیزه موفقیــت کتاب»تاریخ با طعــم زغال اخته« و روز 
ادبیات کودکان و نوجوانان، پای صحبت های قوجق نشستیم. 

گفت وگوی ما را بخوانید. 

چه شد برای نوشتن داستانی نوجوانانه به دل تاریخ، س
آن هم زمان رضاشاه رفتید. این زمان چه جذابیتی برای 
شما داشت که داستانتان را در این بستر زمانی روایت 

کردید؟
می دانید که قرآن ما را به مطالعه سرگذشــت ملت ها ترغیب 
و تشــویق می کند و احادیث زیادی از ائمه)ع( وجود دارند که 
بر سودمندبودن این موضوع تأکید دارند. همگی این ها بیانگر 
اهمیت مطالعه تاریخ اســت. دانســتن تاریخ، مقدمه ای برای 
عبرت آموزی از وقایع و حوادث تاریخی است و با مطالعه آن ها 
می توان عوامل پسرفت و پیشرفت جوامع را دانست و به صورت 
آگاهانه، آینده را به شکلی ساخت که به مقصودمان نزدیک تر 

است. 
حال، چه شــد که من در رمان »تاریخ با طعم زغال اخته« به 
تاریخ دوره پهلوی اول پرداخته ام، به همین موضوعی که عرض 
کردم، برمی گردد. این موضوع زمانی برایم اهمیت پیدا کرد که 
متوجه شدم، نســل نوجوان و جوان امروز کشورمان، روی دو 
پرسش مهم تأکید دارند. انقالب »چرا« رخ داد و »چگونه« رخ 
داد؟ درباره »چگونه« رخ دادنش، کتاب های داســتانی زیادی 
نوشته شده، اما درباره »چرا« رخ دادنش کمتر نوشته اند و اغلب 
کتاب هایی که درباره چرایی این موضوع نوشته شده، کتاب های 
تحلیلی و تاریخی غیرداستانی هستند و نسل پرسشگر امروز 
جامعه ما، برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها، اقبال کمتری 
به مطالعه کتاب های صرفاً تاریخی و تحلیلی دارند. در این بین، 
آن  چنــان  که به ذائقه همگان و به ویژه نســل نوجوان و جوان 
خوش می نشیند و آن ها را ترغیب به خواندن می کند، استفاده 
از قالب داســتانی است، به خصوص اینکه همان وقایع تاریخی 
را در داســتانی بخوانند که طعمی خوش داشته باشد. این بود 
کــه تصمیم گرفتم تاریخ پهلوی اول را در قالب رمان و با طعم 
زغال اخته به مخاطبان نوجوان عرضه کنم تا با خواندن تاریخ آن 
دوره لذت ببرند و خسته نشوند، چون بر این نظر هستم که یکی 
از رسالت های رمان و داستان، لذت بردن و تفریح ذهنی است. 
چون می دانیم که همه انســان ها به طور ناخودآگاه از خواندن 
و شــنیدن وقایع علت و معلولیـ  که اســاس داستان استـ  
لذت می برند و بخش عمده ای از جذابیت داســتان، تأمین این 

حس است.

درباره رمان »تاریخ با طعم زغال اخته« صحبت کنید. س
این رمان را با چه ایده و دغدغه ای نوشتید؟

بی تعارف عرض می کنم که داستان نویســان کشورمان، اگرچه 
کتاب های زیادی درباره »چگونگی« وقوع انقالب نوشــته اند و 
در آن ها این مفهوم را به تصویر کشیده اند که انقالب به سادگی 
و به رایگان به دســت نیامده و برای آن زجرها کشــیده شده 
و تالش های زیادی شــده و خون های زیادی ریخته شده، اما 
کمتــر به موضوع »چرایی وقوع انقــالب« پرداخته اند. به یک 
معنی، ما در پرداختن به علل و ریشه های وقوع انقالب، اهمال 
کرده ایم و به نظرم اینکه می بینید نسل جوان کشورمان در این 
رابطه شبهاتی دارند، حق دارند و قصور از ما بوده است. دغدغه 
من در نگارش این رمان هم، دقیقاً تالش برای پاســخ دادن به 
همین شــبهات بود. در این رمان، تاریخ پهلوی اول به عنوان 
پس زمینه  خط داســتانی مطرح شده و من تالش کرده ام تا از 
طریق دو دانش آموز )نماد نســل نوجوان و کنجکاو در پس از 
انقالب اسالمی( و به واســطه  پدربزرگ و مادربزرگ همان دو 
دانش آموز)نماد نســل پرتجربه قدیم( اطالعات جامع و جالبی 
درباره مقاطعی از سرگذشت رضاشــاه و برخی از وقایع تاریخ 
پهلوی اول، سیاســت های مداخله گرانــه  انگلیس در کودتای 
رضاشــاهی را مطرح کنم و در خطی داستانی، به اکثر شبهات 

مطرح برای نوجوانان و نسل کنونی پاسخ بدهم.

نوشتن درباره تاریخ پهلوی اول، قطعاً نیاز به پژوهش س
دارد. برای بخش پژوهش کتابخانه ای چه کردید؟

بنا به پیشنهاد گروه کارشناسان کودک و نوجوان حوزه هنری 
که آن زمان آقای رضایی مسئولیتش را برعهده داشتند، برای 
نــگارش رمان با موضوع دوره پهلوی، طرح و خالصه ای از خط 
داســتانی را ارائه کردم که مورد استقبال قرار گرفت. بر همین 
اســاس، آقای رضایی برخی از منابع مرتبط با رضاشاه را برایم 
فرستاد و خودم نیز از مدت ها پیش، برخی دیگر از کتاب های 
مرتبط با حوزه سیاست انگلیس در کودتای ۱۲۹۹ را مطالعه و 

فیش برداری کرده بودم. عالوه بر این، کتاب قاموس اصطالحات 
و کنایات دوره قاجار را خواندم تا بتوانم در دیالوگ های اشخاص 
استفاده نمایم، چون بر این نظر بودم که کنایات و اصطالحات 
آن دوره از زمان وقوع داستان، عالوه بر لحن شخصیت ها، برای 
مخاطبان نوجوان نیز حائز اهمیت و جالب خواهد بود. همین 
کار را هم کردم و در شــخصیت پردازی اشخاص رمان، از این 

کتاب بهره زیادی بردم.

طرح و نقشــه راهی که برای نوشــتن این رمان در س
نظر داشتید، چه بود. چون نوشتن رمان تاریخی قطعًا 
سختی های زیادی دارد به خصوص بخش هایی که مربوط 

به استنادات تاریخی است.
نقشه راهی که برای این رمان در ذهن داشتم، استفاده از دو فرد 
مهم و مطلع از دوره رضاشاه بود. این دو فرد نباید شبیه به هم 
فکر می کردند تا همان تضادها موجب ایجاد تعلیق در داستان 
بشود. در نهایت، پیرمرد و پیرزنی را در ذهنم مجسم کردم که 
هم از نظرجنسیتی متفاوت بودند و هم به لحاظ اندیشه. بگذارید 

خالصه این رمان را توضیح بدهم تا بهتر متوجه شوید.
راوی کل رمــان و به یک معنی راوی ناظر بر اعمال اشــخاص 
رمان، یک نویسنده است. نویسنده در سال های آغازین جنگ 
تحمیلی، با فرهاد که رزمنده بســیجی است، آشنا می شود و 
وقتی برای نخســتین بار به منزل فرهاد می رود، عکســی از 
پدربزرگ فرهاد با متنی آمیخته با راز می بیند. از فرهاد می شنود 
که پدربزرگش افســر دوره  رضاخان و متعصب به رضاشاه، در 
سال های آخر عمر، یک روز با پیرزنی به نام آنا آشنا شده و چند 
روز پس از آن آشنایی، فوت کرده است. نویسنده وقتی از فرهاد 
می شنود که آنا )همان پیرزن( یکی از مبارزان آزادیخواه دوره 
رضاشــاه بوده، به این موضوع و چگونگی آشنا شدن پیرمرد و 
پیرزن کنجکاو می شود. بعد هم وقتی می شنود که آنا مادربزرگ 
یحیی )همکالســی سال های ۱350فرهاد( بوده و هیچ نسبت 
فامیلی بین آنا و پدربزرگش نبوده، کنجکاوی اش بیشتر از قبل 

می شود و برایش جالب است که بداند ماجرای آشنایی پیرزن 
مبارز دوره رضاشاه و پیرمرد طرفدار رضاشاه چه بوده و چگونه 

آشنا شده اند و چرا پس از آن آشنایی فوت کرده اند.
نویســنده عالوه بر شــنیدن حرف های فرهاد، به سراغ یحیی 
می رود تا از زبان او ماجرای مادربزرگش را بشــنود. به همین 
شــکل غیر از فرهاد، به ســراغ دیگر دانش آموزان ســال های 
۱350)که اکنون هر کدام در صنفی مشــغول به کار هستند( 
می رود تــا روایت های تک تک آن ها را دربــاره  یحیی و فرهاد 
بشــنود. هر کدام از راوی ها، از کل انداختن  های یحیی و فرهاد 
در زنگ های تفریح مدرســه و تالش آن ها برای افزایش تعداد 
طرفدارهایشان و... سخن می گویند. کل انداختن هایی که کم کم 
به رنگ سیاسی )درباره رضاشــاه و نقش انگلیس و...( تبدیل 
شده است. در ادامه داســتان، مشخص می شود که پدربزرگ 
فرهاد و مادربزرگ یحیی )دو قطب مخالف و مقابل هم( قصد 
داشته اند حرف ها و ایده هایشان را از طریق نوه هایشان به بچه ها 
برسانند.)به یک معنی، دو تئوریسین پیر کامالً مخالف ]فکری 
و جنسیتی[، در پشت پرده، از طریق نوه هایشان به جدال با هم 
می پرداخته اند و البته این موضوع در طول رمان، به شکلی کاماًل 

ضمنی و زیرپوستی مطرح می شود(.
با اتفاقات ریز و درشتی که رخ می دهد، یحیی از مدرسه اخراج 
می شــود. در میان بچه ها، یحیی به قهرمان تبدیل می شود و 
فرهاد که در مظان اتهام است، کم کم به یحیی نزدیک می شود 
و با آشنا شدنش با آنا )مادربزرگ یحیی(، تمام صحبت هایی که 
با اخراج یحیی ناتمام مانده، به دانش آموزان می رساند و نقش 
یحیی را برعهده می گیرد. در خاتمه، هر دو نوه )یحیی و فرهاد( 
تصمیم می گیرند که پدربزرگ و مادربزرگشــان را با هم آشنا 

کنند و... و ماجرا این گونه ادامه پیدا می کند.

این رمان از زبان افراد مختلفی روایت می شود؟ س
بله، به لحاظ فنی و تکنیکی، هوشــمندانه ترین کاری که باید 
در روایت موضوعی تاریخی انجام می دادم، اســتفاده از راویان 
مختلف بود. برای اینکه اتقان و اطمینان از صحت اســتنادات 
تاریخی را به مخاطب برسانم، بهترین شیوه روایت، همین بود. 
باید به طریقی، به مخاطب می رساندم که این گفت و شنیدها 
و بیان این وقایع از زبان اشخاص اصلی رمانم، شاهدینی دارند. 
این انتخــاب راوی های مختلف، البته عالوه بر این اســتفاده، 
ســودمندی های دیگری هم داشت که مخاطبان اثرم قطعاً به 
آن پی خواهند برد. مثالً در این رمان، شخصیت های فانتری هم 
نقش آفرینی می کنند، البته استفاده هدفمند از آن ها و گنجاندن 
برخی از معانی و مفاهیم زیرپوستی خط داستانی از زبان آن ها، 

برای مخاطبان تیزبین جالب خواهد بود. 

عالوه بر آنچه دربــاره موضوع رمان و انگیزه هایتان س
گفتید، مهم ترین حرفی که در این رمان قصد داشته اید 

برای مخاطبان اثر بگویید، چه بود؟
در حدیثی از حضرت علی)ع( آمده، عبرتی که از تحوالت تاریخ 
می آموزیم، پندی گرانمایه است تا همچون چراغ، »راه« زندگی 
را از »چاه« بازشناســیم. در این رمان، از سیاست های انگلیس 
نوشــته ام که چگونه در کودتای ۱۲۹۹ نقش داشته و رضاشاه 
در آن دوران چه نقشی داشته است. دانستن این ها برای نسل 
امروزمان خیلی مهم اســت. مهم ترین حرفی که در این رمان 
قصد گفتنش به نوجوانان و جوانان کشورم را داشتم این بود که 
دانستن تاریخ سرزمینمان البته که مهم است، اما باید زندگی 
کرد. همچنــان که آنا )مادربزرگ یحیی( و پدربزرگ فرهاد، با 
وجود اختالف  عقیده و نظری که هر کدام در طول زندگی شان 
داشــته اند، با دو جلسه نشستن در کنار هم و همکالمی با هم، 
مفهومی از عشــق و محبت را درک کردند و از دنیا رفتند. به 
نظرم آنچه برای ما انســان ها اهمیت و ارزش واقعی دارد، طول 
زندگی نیست، بلکه فهم متقابل و درک موهبت هایی از جنس 

عشق است که اهمیت فوق العاده دارد.

دیدگاهزاویه دید
برگزیده جایزه قلم زرین در بخش شعر کودکان و نوجوانان: 

ناشران دوست دارند کتاب های ما را رایگان چاپ کنند!
کمال شفیعی، شاعر کودکان و نوجوانان در گفت وگو با قدس آنالین عنوان کرد

دهه 60؛ دوران طالیی ادبیات کودک و نوجوان
جواد عبدمهدی: ۱4 تیرماه اختتامیه جایزه قلم زرین در 
ســالن اجتماعات انجمن قلم ایران و با حضور عالقه مندان به 
ادبیات برگزار شــد. مجموعه شعر »هزار  و ششصد و پانصد« 
اثر طیبه شامانی از انتشارات »به نشر« به همراه مجموعه شعر 
»باران در خودم می بارد« ســروده حسین توالیی از انتشارات 
علمی فرهنگی به طور مشترک در بخش شعر کودک و نوجوان 

برگزیده این جایزه شدند. 
در صفحه امروز و همزمان با روز ادبیات کودکان و نوجوانان در 
خصوص اثر»هزار و ششصد و پانصد« و شعر کودک و نوجوان 

با طیبه شامانی به گفت وگو نشستیم که می خوانید. 
شــامانی در خصوص مجموعه اش گفت: »هزار و ششصد و 
پانصد« در ســال ۹8 چاپ شــده، اما توزیع آن در سال ۹۹ 
اتفاق افتاده اســت و از نظر ســنی هم در رده سنی هفت تا 
دوازده سال و مناسب کودک و نوآموز است. در واقع پیش از 
اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دسته بندی 
آثار کودک و نوجوان را تغییر دهد، این کتاب در دسته بندی 
»ب« قرار می گرفت، اما در دســته بندی جدید هنوز مطلع 
نیســتم. در این کتاب ۱0 شــعر با موضوعات خدا، مسائل 
مذهبی، طبیعت و ایران ســروده شــده کــه البته همه به 
طور غیرمســتقیم درباره این موضوعات با کودک گفت وگو 
می کنند. مثل این موضوع که چه کســی تار بســتن را به 
عنکبوت یاد داده اســت، یا اینکه چه کسی این درخت را با 

این برگ های زیبا و منظم آفریده است. 

توجهداورانبهبکربودنموضوعها#
این شــاعر در پاســخ به اینکه به نظر او دلیل برگزیده شدن 
این کتاب از نظر هیئت داوران چه بوده اســت، بیان کرد: فکر 
می کنم بکر بودن بعضی از موضوع ها، دلیل برگزیده شدن این 
کتاب توسط هیئت داوران باشد. همان طور که یکی از اعضای 
هیئت داوران درباره کتاب اعتقاد داشت که شعرهای کتاب از 
نظر وزن و زبان بسیار روان است و موضوع های آن مناسب این 

رده سنی بوده است.
شاعر »پیرزن غرغرو« با بیان اینکه اوضاع شعر کودک و نوجوان 
در کشور ما بحرانی است، در خصوص وضعیت فعلی این ژانر 
ادبی توضیح داد: متأسفانه شعر کودک و نوجوان خیلی مظلوم 
واقع شده است. مثالً اگر آمار همین جشنواره را ببینید متوجه 
می شــوید تعداد شرکت کنندگان در بخش داستان کودک و 
نوجوان چهار برابر تعداد شرکت کنندگان در بخش شعر کودک 
و نوجوان است. در بخش بزرگسال هم آمار همین طور است. 
یعنی تعداد شرکت کنندگان شعر در رده بزرگسال چهار برابر 
تعداد شــرکت کنندگان شعر در رده کودک و نوجوان بود. در 

صورتی که آثار ادبیات کــودک و نوجوان باید چند برابر آثار 
بزرگسال باشد. 

وی افزود: البته آثار چاپ نشــده فراوانی وجود دارد که ناشر 
انگیزه ای برای انتشــار آن ندارد. از سال پیش تا امروز بیشتر 
مجالت کودک و نوجوان بســته شــده اند و شاید ۱0درصد 

مجالت کودک و نوجوان باقی مانده اند.

بیانگیزگیناشرانازچاپآثارباکیفیت#
به باور شــامانی، عدم انتشار و حمایت از آثار کودک و نوجوان 

برای آینده کشور معضل بزرگی است. 
وی افزود: بچه های ما باید با شعرها و داستان های خوب بزرگ 
شوند. البته بگویم کارهای بازاری در این حوزه هنوز به خوبی 
منتشر و حمایت می شوند، اما آثار خوب در این رده پشت در 
ناشران مانده اند. من خودم باالی ۲0 مجموعه شعر آماده چاپ 
دارم، ولی هیچ ناشری برای حمایت وجود ندارد. یعنی در این 
بخش با کمبود ناشر مواجه هستیم و ناشرانی که حمایت کنند 
و کتاب را با شرایط خوب و حمایت حرفه ای چاپ کنند، وجود 
ندارند، وگرنه ناشــران زیادی هستند که دوست دارند رایگان 
و بدون حق التألیف آثار ما را چاپ کنند. به هر حال شــاعران 
کودک و نوجوان هم زندگی دارند و زندگی شان از همین راه 
می گذرد. این شاعر با تأکید بر اینکه آثار کودک و نوجوان هنوز 
به خوبی به فروش می روند، اضافه کرد: خیلی از آثار خود من 
در عــرض دو ماه به چاپ چندم رســیده اند. پس دلیل چاپ 
نشدن این آثار عدم فروش نیست. این عدم انتشار دالیلی دارد 
که باید درباره اش صحبت شود. مثالً خود ناشران گران شدن 
کاغذ و حمایت نکردن دولت را دلیل می آورند و می گویند در 
شرایط فعلی نمی توانیم حق التألیف نویسنده، هزینه تصویرگر 
و هزینه هــای چاپ و توزیع را با هــم پرداخت کنیم. ولی در 
همین شرایط نشری مانند »به نشر« و یا »کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان« به خوبی فعالیت می کنند. 

صبا کریمی: ۱8 تیر به عنوان روز رســمی ادبیات 
کودک و نوجوان در کشور اعالم شده است. روزی که 
مقارن با روز درگذشت مهدی آذریزدی، نویسنده و بازنویس 
خوب کشورمان است. به انگیزه این روز، با کمال شفیعی، شاعر 
و نویسنده و مسئول امور ادبی استان ها در حوزه هنری، درباره 
وضعیت ادبیات کودک و نوجوان و آسیب های این حوزه، اقبال 

کودکان به شعر و داستان بومی، به گفت وگو پرداختیم. 
شفیعی با اشاره  به وضعیت ادبیات کودک و نوجوان، دهه 60 
را دوران طالیی این ادبیات عنوان کرد و گفت: شعر کودک و 
نوجوان ما هنوز هم در دوران کودکی به ســر می برد. واقعیت 
این است که ادبیات کودک و نوجوان تقریباً نزدیک به پنج دهه 
اســت که به شکل رسمی  در کشور ما پا گرفته و این اتفاق از 
زمان فعالیت هایی که زنده یاد محمود کیانوش انجام داده، آغاز 
شــده اســت. در این پنجـ  6 دهه کارهای بسیار ارزشمندی 
ارائه شــد و اساساً ساختار ادبیات و شعر کودک شکل گرفت. 
خوشبختانه در این سال ها ادبیات کودک و نوجوان توفیقات 
بسیاری بدســت آورده است و می توان گفت دهه 60 یکی از 
همین دوران های طالیی اســت و در سال های اخیر نیز رشد 
فزاینده و بســیار خوبی داشــته و تعــداد چهره هایی که در 
حوزه شعر و داســتان کودک و نوجوان معرفی شده و تعداد 
فعالیت هایی که اتفاق افتاده بسیار بوده و همه این ها قابل نقد 

است. 
 شــفیعی توضیح داد: در مجموع ادبیات کــودک و نوجوان  
دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته و شاعران متفاوتی را به 
خود دیده  است و خوشبختانه امروز جغرافیای ادبیات کودکان 
و نوجوانان پراکندگی خوبی در کشور دارد. پیشتر شاید یکی 
دو استان کشور پایلوت ادبیات کودک و نوجوان بودند، اما امروز 
می بینیم در جای جای کشور فعاالن ادبیات کودک و نوجوان 

گسترش پیدا کرده اند و این نشان از رشد این حوزه دارد.

تولیدکتابهایچندکاره#
شــاعر»درس قشــنگ لبخند« در خصــوص تأثیر فضای 
پرفرازو فرود سال های اخیر بر ادبیات کودک و نوجوان گفت: 
براساس اتفاقاتی که رخ می دهد، ادبیات به دو دسته تقسیم 
می شــود. یکی ادبیاتی اســت که خودش را تکرار می کند و 
می بینیــم که به صورت مداوم دهه 60 و 70 را تکرار می کند 
و دیگری ادبیاتی اســت که به دنبال ایجاد فضاســت. من در 
بین خیلی از ناشــران دیده ام که نرم افزارهای چند رسانه ای و 
کتاب های تعاملی و داســتان های پایان باز را ترویج می کنند. 
این ها از تالش هایی است که ادبیات کودک و نوجوان می کند 
برای اینکه ارتباطش با نوجوان امروز بیشتر باشد و اساساً یک 

کتاب دیگر در قالب یک کتاب صرف مطرح نیست و می تواند 
به صورت فایل صوتی، موسیقی، انیمیشن و پویانمایی تولید 
شــود و در قالب یک کتاب چندکاره در اختیار کودکان قرار 
بگیرد. از این منظر نیازمند این هستیم که حتماً ادبیات خودش 
را به این ســطح از تغییر برساند، زیرا اگر ادبیات تالش نکند 

خودش را به سطح مخاطبانش برساند جا می ماند. 

توجهجدیبهنقدادبیومخاطبسنجی#
شفیعی در خصوص الزمه های پیشــرفت ادبیات کودک و 
نوجوان هم گفت: برای اینکه ســطح سواد عمومی  کودک، 
والدین، شاعران و مربیان باالتر رود، نیازمند توجه جدی به 
نقد ادبیات کودک و نوجوان، برنامه ریزی و مخاطب سنجی 
هســتیم؛ بنابراین در وهله نخست باید آنچه را داشتیم نقد 
کنیم بعد براســاس داده هایی که بدست آوردیم نیازسنجی 
کرده و در مرحله بعد برنامه ریزی داشته باشیم. این خودش 
هم به شــاعران شــاخص می دهد که در تولید محتوا کجا 
کم کاری شده و کجا نیازمند توجه بیشتر است. از طرفی به 
والدین یادآوری می کند چه کتاب هایی می تواند برای بچه ها 
مفیدتر باشد و به متولیان فرهنگی نشان می دهد برای چه 
بخش هایی باید برنامه ریزی شــود. در واقع برای رسیدن به 
چنین سازوکاری نیازمند استفاده از تجربیات دانشگاهیان و 

نهادهای فرهنگی هستیم. 
وی  بــه توجه متولیان فرهنگی برای از بین بردن این خألها 
اشــاره کرد و گفت:البته مخاطب سنجی و نقد ادبی کودک و 
نوجوان به شکل حرکت فردی انجام می شود، اما برای اینکه 
به نتیجه دلخواه برســیم نیازمند یک ساماندهی هستیم که 
باید برای آن بودجه در نظر گرفته شــود و بــا برنامه ریزی، 
سرفصل های درســتی تعریف شود تا هم جغرافیای نیازهای 
ادبیات کودک و نوجوان را ســنجید و هم بتوان روی آن کار 

فرهنگی کرد.

گفت وگو با یوسف قوجق، برنده بخش داستان کودک و نوجوان جایزه قلم زرین

تاریخسرزمینمانرابایدزندگیکنیم
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غالمرضا سحاب درگذشت
مهر: غالمرضا سحاب، پیشکسوت 
صنعت چاپ و نشر، پیش از ظهر 
روز سه شــنبه ۱7 تیر درگذشت. 
وی که متولــد ۱3۲7 بــود آثار 
مهمی در حوزه جغرافیا و مطالعات 

جغرافیایی در کارنامه دارد.
»اصول علم جغرافیا: جغرافیای محمد صفی خان نسخه برابر اصل )شناخت 
از ســه کتاب درســی جغرافیایی(«، »اطلس شصت ســال کارتوگرافی 
)نقشــه نگاری( آثار قلمی استاد عباس سحاب ۱373 - ۱3۱3 شمسی«، 
»اســناد تصویری کالت نادری و سرخس«، »پسر طبیعت )قصه حی بن 
یقظان(«، »دومین اطلس جغرافیایی دوره قاجار: شــامل نقشه های ایران، 
تهران« و »قاره های جهان در یکصد و بیست سال قبل و« ... از جمله آثار 

غالمرضا سحاب هستند.
وی، فرزند عباس ســحاب، بنیان گذار مؤسســه جغرافیایی و کارتوگرافی 

سحاب و کارتوگراف )نقشه نگار( معروف بود.

نامه های عاشقانه با »کلمه های آبی تیره« 
آموت: بــه تازگی رمان خواندنی و 
جذاب »کلمه های آبی تیره«  منتشر 
شده است. این کتاب یک یادآوری 
خیره کننده در مورد قدرت کلمه ها، 

کتاب ها و داستان هاست.
»کلمه های آبی تیره« نوشته »کت 

کرولی« و ترجمه نفیسه حسن زاده داستان یک کتابفروشی به اسم هاولینگ 
است که خوانندگان برای غریبه ها، معشوقه شان و شاعران نامه می نویسند. در 
معرفی این رمان آمده اســت: »این داستان هنری و ریچل هم هست؛ قبل از 
اینکه ریچل به شهری در کنار دریا سفر کند آن ها بهترین دوست همدیگرند. 
حاال ریچل دوباره به شهر برگشته است و در کنارش در کتابفروشی کار می کند. 
غم بزرگی دارد. چند ماه پیش برادرش غرق شــده است و ...« »کت کرولی« 
متولد ســال ۱۹7۱ در شهر ملبورن استرالیاســت. او نویسنده  داستان های 
نوجوانان اســت که کتاب هایش در استرالیا و کشورهای بسیاری منتشر شده 
است.  کتاب »کلمه های آبی  تیره« که برنده جوایز متعددی شده است در 3۲8 

صفحه و قیمت 4۱000 هزار تومان توسط نشر آموت به چاپ رسیده است. 


	9 new
	10-11 NEW
	12

