
مجلس امید
با وجود حرف و حدیث های ضد و نقیضی 
که طی چند روز گذشته و هفته های پیش 
از سوی برخی کارشناسان و تحلیلگران 
درباره مجلس مطرح شــده بود، سخنان 
رهبر معظــم انقالب امــا در حمایت از 
مجلس یازدهم کم سابقه بود. سیدمحمود 
رضوی تهیه کننده فیلم »ماجرای نیمروز« 
هم در این باره در توییتر نوشــت: »تعاریف کم سابقه رهبر معظم انقالب از 
مجلس یازدهم: مجلس امید و انتظار مردم از قوی ترین و انقالبی ترین مجالس 
پس از انقالب متشــکل از؛ جوانان پرانگیزه با ایمان و پر توان تحصیلکرده و 
کارآمد مدیران انقالبی و اجرایی پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی مجلسی 

بسیار خوب و امیدبخش به دردبخور«. 

از جاسوس ها غافل نشویم
مهدی عسگری، نماینده مجلس با انتشار 
پستی در صفحه توییترش، ضمن اشاره به 
حضور مداوم بازرسان آژانس انرژی اتمی 
در نیروگاه های کشــورمان، در ارتباط با 
ماجرای نطنز نوشت: »در ماجرای نطنز 
که چند وچون آن در حال واکاوی است 
از این موضوع نگذریم: هرجا پای بازرسان 
آژانس باز شد دچار خسارت شدیم، منافع ملی و بدعهدی  طرف غربی حکم 
می کند دولت هرچه زودتر اجرای داوطلبانه  پروتکل الحاقی را لغو و دسترسی 

)جاسوسی( بازرسان آژانس به مراکز حساس کشور به شدت محدود شود«.

چادر یک پارچه ساده نیست
کاربران فضــای مجازی همزمان با هفته 
حجاب و عفاف، با انتشار چندین هشتگ 
مختلف در توییتر توفــان مجازی به راه 
انداختند. در ادامه بخشی از توییت های 
منتشر شده توسط کاربران را می خوانید: 
»دلیل و فلسفه انتخاب من جدای از امر 
الهی، احترام به خــودم و دیگران بوده و 
اینکه من رو اول انســان ببینند نه زن!...چادر روی سر من یک پارچه ساده 
نیست، یک نماد اســت، یک پرچم است که بابت آن خون دل ها خوردیم...
قرار است با حجاب جلوه جاللمان را به تصویر بکشیم نه جلوه جمالمان را«.

تظاهرات در تل آویو
صفحه اینســتاگرام لیبانیران با انتشــار 
تصاویری از برگــزاری تظاهرات مردمی 
در تل آویو نوشت: »هم اکنون در تل آویو 
تظاهراتی در جریان است که در آن مردم 
به علت بحران کرونا و تعطیلی بســیاری 
از شغل ها و بیکاری، از دولت درخواست 
کمک فوری دارند. میلیاردها دالر کمک 
نظامی و غیرنظامی از آمریکا به این کشــور می رسد که خرج جنگ طلبی و 
توسعه طلبی و تمامیت خواهی و اشــغالگری می شود و با وجود آن همه ادعا 
در زمینه تکنولوژی و علم و امکانات، درمانده چند دســتگاه ونتیالتور بودند 
در حدی که ســازمان های امنیتی آن به سرقت ونتیالتور در نقاط مختلفی 

از دنیا پرداختند«.

 محمد تربــت زاده هرچند این بار ماجــرا از تبلیغات 
»نوید محمدزاده« آغاز شده اما سابقه حضور سلبریتی ها 
در تبلیغات دم دستی برندهای مختلف تقریباً برمی گردد 
به حدود 10 ســال پیش. البته حضور چهره های شاخص 
در تبلیغات برندهای مختلف در سراسر دنیا امری پذیرفته 
شــده است ولی پس از گذشت 10 سال از راه افتادن این 
نــوع تبلیغ ها در ایران، هنوز خیلی ها با آن کنار نیامده اند 
و مدام ســلبریتی ها را برای حضــور در تبلیغات مختلف 
مورد انتقاد قــرار می دهند. دلیل این موضوع هم احتماالً 
برمی گردد به فرهنگ متفاوت ما با ســایر مردم جهان و 
همچنین نوع تبلیغــات برندهای داخلی که زیاد به ذائقه 
مخاطبــان خوش نمی آید. با این حال ایــن روزها پس از 
حضور نوید محمدزاده در تیزرهای تبلیغاتی آبمیوه، یک 
بار دیگر این حواشی ســر زبان ها افتاده است. حواشی ای 
که پس از تولید عطر شخصی این بازیگر، به اوج رسید و 
بسیاری از چهره های شاخص در این زمینه از جمله مسعود 

فراستی را به واکنش وا داشت.

سمیه نرو#
ماجرا از اواخر اردیبهشت آغاز شد، زمانی که محمدزاده در 

تبلیغات یک برند مشهور آبمیوه حضور پیدا کرد. 
نحوه حضــور او در این تیزر تبلیغاتی مورد توجه مردم و 

منتقدان سینما قرار گرفت.
کاربران فضای مجازی آن زمان با داغ کردن هشــتگ نام 
نوید محمدزاده در توییتر، حسابی با حضور آقای بازیگر در 

تبلیغات آبمیوه، شوخی کردند. 
کاربری نوشته بود: »نوید محمدزاده این همه نقش معتاد و 
بدبخت بیچاره رو بازی کرد که حاال بیاد آبمیوه تبلیغ کنه؟ 

تو باید حداقل سیگار تبلیغ می کردی به خودت بیا مرد!«
هرچند نوید محمدزاده همان زمان بابت حضور در تبلیغات 
این برند آبمیوه مورد انتقادهای شدید قرار گرفت، اما این 
پایان فعالیت تبلیغاتی او نبود و مدتی بعد با انتشار پستی 
در صفحه اینستاگرامش اعالم کرد یک برند عطر را با نام 

خودش پایه گذاری کرده است! 
پس از این ماجرا، کاربران یک بار دیگر هشــتگ نام نوید 
محمدزاده را در توییتر فارسی داغ کردند. یکی از کاربران 
در این باره نوشته بود: » بعد از باشگاه تو رختکن عطر نوید 
محمدزاده رو زدم، از در باشــگاه که خواستم بیام بیرون 
مدیریت گفت سمیه نرو«. کاربر دیگری هم در واکنش به 
قیمت نجومی این عطر نوشته بود: » تازه فهمیدم عطِر نوید 
محمدزاده ۵00هزار تومنه! حتی اگه حاوی تکه های واقعی 

نوید محمدزاده هم باشه باز گرونه«!

جهان سومی هستند!#
ایــن بار تبلیغــات از فضای مجازی هم فراتــر رفت و به 
صداوسیما و رسانه ها رسید. بحث برانگیزترین انتقاد از نوید 

محمدزاده در برنامه تلویزیونی »هفت« رخ داد. 
محمدتقی فهیم، کارشــناس این برنامه بدون نام بردن از 
نوید محمدزاده با اشاره به حضور او در تبلیغات گفت که 

این روز ها سلبریتی ها فروشنده کاال شده اند. 

مسعود فراســتی هم در ادامه صحبت او، در این باره گفت: 
»متأسفم برای بازیگری که ازش دفاع کرده بودم.« فراستی 
همچنین گفت که ممکن است با این کار ها دفاعش را پس 
بگیــرد!  پس از این انتقادها، نوید محمدزاده در گفت وگو با 
فریدون جیرانی در برنامه »کافه آپارات« به این انتقادها پاسخ 

داد.
او در دفاع از تصمیمش برای ورود به عرصه تبلیغات، خودش 
را با چهره های خارجی مانند رابرت دنیرو، کریستیانو رونالدو 
و لیونل مســی مقایسه کرد و گفت: »کسانی که من را به 

خاطر عطرم مسخره کردند، جهان سومی هستند!«

دام چرب و شیرین#
پس از دفاع محمــدزاده از حضورش در عرصه تبلیغات، 
محمدتقی فهیم که انتقاد از این بازیگر را در برنامه هفت 
کلید زده بود این بار در فضای مجازی نوشــت: »به خارج 
کاری ندارم، اما در میان داخلی ها توجه کنید، آن هایی که 
به دام چرب و شیرین تبلیغات افتادند یا کارشان در سینما 
تمام بود یا با دســت خودشان، خود را نابود کردند. آیا کار 
نوید محمدزاده هم مانند خیلی ها از پســیانی تا حیایی و 

آرمان و... تمام است؟«
او با اشــاره به حرف محمدزاده درباره اینکه دنیرو هم کار 
تبلیغاتی می کند، گفت: »دنیرو در دوره افتش )که در انبوه 
فیلم های سطحی شــرکت داشت( به دام افتاد، ولی نوید 
محمدزاده در اوجش از اسب افتاد و این یک فاجعه است. 
نوید توجه نکرد که امین حیایی در ایام داوری »عصر جدید«، 
ســس  فروش شده است و آتیال پسیانی در زمانی که دیگر 

تلفنش زنگ نمی خورد باب چای فروشی را باز کرد و...«.

کارچاق کن و پورسانت بگیر#
هوشــنگ گلمکانی، ســردبیر مجله فیلم هــم پس از 
باالگرفتن حواشــی تولید عطر توســط نوید محمدزاده 
در فضای مجازی نوشــت: »به عنوان تحسین کننده هنر 
بازیگری نوید محمدزاده، بدون مالمت او بابت حضورش 

در عرصه تبلیغات، می خواهم او را به خاطر نظارت نکردن 
و حساسیت نشــان ندادن به کیفیت بصری و هنری این 

تبلیغات سرزنش کنم«.
او در ادامه توضیح می دهد: »افراد معروف اگر مدیر برنامه 
دارند، مدیر برنامه هایشــان باید در زمینه  کیفیت هنری 
تبلیغات هم به آن ها مشورت بدهند و فقط کارچاق  کن و 
پورسانت بگیر نباشند. در قرارداد تبلیغاتی شان شرط نظارت 
بر کیفیت تبلیغ را بگنجانند و چه بهتر که مشاور هنری 
هم داشته باشند تا در این زمینه ها کمکشان کنند، حتی 
توصیه می کنم چنین کسانی مشاور لباس هم داشته باشند 
)یادتان است که چند سال پیش لباس های اجق وجق نوید 

در داخل و خارج چه واکنش های بدی برانگیخت؟(«

رقص با مرگ#
در کنار این انتقادها اما بخشی از هواداران این بازیگر هم 
معتقدند حضور در تبلیغات حق هر سلبریتی  است و همان 
طور که بســیاری از چهره های شاخص در سرتاسر دنیا از 
طریق حضور در تبلیغات امرار معاش می کنند، چهره های 
ایرانی هم این حق را دارند که فعالیت های تبلیغاتی خاص 
خودشان را دنبال کنند. نمونه اش سعید روستایی که در 
قامت کارگردان با نویدمحمدزاده همکاری کرده است. در 
پایان بخشی از یادداشت اینستاگرامی روستایی در دفاع از 
همکارش را می خوانید: »آن روز های پر شمار که بازیگری 
رقص با مرگ می کند، خورد و خوراک بر خود حرام می کند 
و مثقال مثقال گوشت تنش را آب می کند به چشم کسی 
نمی آید. آن همه انتظار، خویشــتنداری، چشم بستن بر 
پیشنهاد های پر سود و بی هنر به گوش کسی نمی رسد آن 
همه دویدن در ماراتن کشوری که رؤیای نیمی از جوانانش 
هنرپیشگی اســت، ذهنی را به تأمل وا نمی دارد. شاید از 
این بی خبری هاست که انسان به سادگی قضاوتگر زندگی 
دیگران می شود، شاید از تلخی زمانه است که زبان ها به این 
اندازه تلخ است، شاید گرفتاری ما از دل های پر غبار است و 

از »حسد« که هیوالی پر کار در دیار ماست...«.

دبستان »الیزابت«

فؤاد آگاه: فرض کنید کرونا تمام شده و رفته پی کارش. شما هم بعد از 
چند ماه خانه  نشــینی، شال و کاله کرده و راهی سفر شده اید. در چنین 
مواقعی برای اهالی سفر، استان کهگیلویه و بویراحمد گزینه جذابی است. 
حاال فرض کنید در سفر به این استان، گذرتان به روستای »لما« در 40 
کیلومتری جاده اصفهان به یاســوج افتاده است. عالوه بر سایر چیزهایی 
که ممکن اســت در این سفر شما را متعجب کند، بدون شک دیدن تابلو 
»دبســتان الیزابت« در روســتایی دورافتاده، بیشتر از همه باعث تعجب 
شما خواهد شد. اگر برایتان سؤال پیش آمده که این الیزابت در روستای 
»لما« چه می کرده است می توانید گزارش دیروز »فارس« از این روستا و 
دبستانش را بخوانید. اما اگر حوصله خواندن گزارش را ندارید ما خالصه 
می گوییم که ماجرا به ســال 138۵ برمی گردد که یک معلم جهانگرد و 
کوهنورد آلمانی به نام »برند رز« گذرش به ایران می افتد. او با دوستانش 
در البی هتلی در ترکیه مشــغول سبک و ســنگین کردن سفر به ایران 
است و درست وقتی دوستان موفق شده اند به بهانه امنیت نداشتن ایران، 
رأی او را بزنند، مترجمی ایرانی متوجه صحبت هایشــان می شود و آن ها 
را ترغیب به ســفر به کشورمان می کند. خالصه »برند رز« به ایران آمده 
و به کوه های اطراف »لما« صعود می کند و بعد برای اســتراحت به روستا 
برمی گردد. همه مردم روســتا با بضاعت کمی که داشتند، میزبان برند رز 
می شــوند. از کوچک ترین کودک تا ریش سفیدترین فرد روستای لما از 
این معلم آلمانی استقبال کردند. بیش از یک هفته مردم روستا با بضاعت 
کمی که داشتند، بهترین میزبانی را کردند و حق میهمان نوازی ایرانیان 

را به جای آوردند. در واقع خانواده ای نبود که از برند رز میزبانی نکند.
برندرز در این اقامت یک هفته ای متوجه می شــود روســتا از لحاظ امکانات 
رفاهی و آموزشی بسیار محروم است. وقتی وضعیت کودکان آنجا را با وضعیت 
دانش آموزان و فرزند خودش مقایسه می کند، انگار غمگین می شود و به فکر 
چاره می افتد. آخر کار هم با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس، مدرسه ای سه 
کالسه در روستا می سازد و چون به دخترش خیلی عالقه دارد نام »الیزابت 
رز« را برای مدرسه انتخاب می کند. در گزارش فارس البته به این مطلب اشاره 
نشده که معلم آلمانی در سال 8۵ با 20 هزار یورویی که از حقوقش پس انداز 
کرده بود و آن زمان معادل 26 میلیون تومان ما می ارزید، سنگ بنای احداث 
مدرسه را می گذارد و  نامش در فهرســت خّیران مدرسه ساز در ایران ثبت 
می شود. برند رز با این عملش ثابت می کند، کار خیر و خوب، دین و مذهب 

و مرزهای جغرافیایی را نمی شناسد. 
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سازمان لیگ به دنبال سند و مدرک علیه آبی ها

سرنوشت استقالل - پارس جم 
در هاله ای از ابهام

سعید عبدولی: اگر کرونا بگیرم، باید بمیرم!

با چند مدال جهانی و المپیک 
بیکارم

 گفت وگوی مجید اسطیری با حمید بابایی به انگیزه انتشار رمان »چهل و یکم« درباره قیام مسجدگوهرشاد

نویسنده ای که متن کهن نخواند، بی سواد است

قلعه نویی در به در تیم

 سرگردانی ژنرال 
در دو راهی کرمان و تهران

باور می کنید؟

روزمره  نگاری

برگزیده بخش زیارت و آیین های زیارتی جشنواره ملی عکس »خانه دوست« :برگزیده بخش زیارت و آیین های زیارتی جشنواره ملی عکس »خانه دوست« :

عکاس زیارت نباید نشردهنده عکاس زیارت نباید نشردهنده 
رفتارهای غلط و خرافی باشدرفتارهای غلط و خرافی باشد

نوید محمدزاده، از سیمرغ بلورین تا عطرفروشی در اینستاگرام

از اسب افتاده!

تولد هیچ  وقت از دهان نمی اُفتد

رقیه توسلی: دیروز زدم به سیم آخر. دیدم نه، این طوری نمی شود. 
بی ردوبدل جمله ای رفتم دست خانوم جوان را چسبیدم و نشاندم روی صندلی. 

بنده خدا چیزی نگفت. فقط مات و وحشت زده و یکوری نگاهم کرد.
آینه را دادم بغلش و شــروع کردم به شــانه زدن موهایش. از الی تارهای افشان 
می دیدم که هنوز نمی فهمد. اما مهم نبود. باالخره توی اوضاع به هم ریخته یکی باید 
رابین هود باشد. از آنجا که می شناختمش، موزیکی را پاشیدم توی سکوتمان. همان 
که خیلی دوست دارد. همان که می دیدم توی خلوت به آن گوش می دهد. از جناب 

افتخاری خوش محضر خواستم که بخواند.
آن وقت در پلک زدنی، چای لیوانی معرکه تر از چای قنبر گذاشتم کنار دستش و 
ُقُلپ آخر را قورت داده - نداده، هولش دادم سمت تلفن. آن پشت، نور علی نور بود. 
دعوتش کردم به زیارت امام رضا)ع( و زیارت آدمی که جانش ید لبخند اوست. او 
که سالمش را هربار علیک که می گیرد دوباره به دنیا می آید. زیارت »عزیز« جانش.

انگار داشتم از پس رابین هود بودن برمی آمدم چون گره ابروانش می رفت به مالیم تر 
شدن و هی سرخوشانه دست می کشید به گوش های بی گوشواره اش. چون دیگر 

احساس می کردم دلتنگ غار نیست.
پس تعلل نکردم. قفسه فیلم ها را نشانش دادم و با هم خرامان خرامان رفتیم سراغ 
کارگردان ها و بازیگران محبوبش. در معیت سی دی ها و فلش هایی که این ُعرضه 
را داشتند دوبل، سر ذوقش بیاورند. طفلکی خانوم جوان... تا به خودش بجنبد دید 
گوشی اش، فوران پیام است... پس که چی...؟ رابین هود، خبره کارش است و امان از 
روزی که بزند به سیم آخر... رابین هود از سر صبح همه را خبر کرد که تولد داریم، 
چه تولدی! ساعت داشت نرم نرمک می رفت سمت 11 که زنگ خانه خورد. پیک 

بود. به خانوم جوان گفتم لطفاً شما زحمتش را بکشید.
می دانستم متبسم و ماســک زده می رود سمت در و خندان و کیفور برمی گردد 
پیش ام. می دانســتم دلگرم می شود. چند دانه از قندیل های غار غصه اش می افتد. 
صورتش می شــکفد شــکل همان وقت ها که کرونا نبود. می دانستم هر متولدی، 
دلشادی های خودش را می خواهد و پسند آدم ها با هم فرق می کند. می دانستم این 

خانوم جوان، الساعه گنج را آن قدر دوست نمی دارد که هدیه کتاب های صوتی را.
پی نوشت: خوشحالم که رابین هودم. آدم درونم دارد می خندد. خانوم جوانی که 

رفته بود در سیاهی غار.
پیشنهاد: تولد هیچ وقت از دهان نمی افتد. تالفی جشن های نگرفته بماند برای 

پساکرونا. آن وقتی که دل سیر بشود هم را در آغوش کشید.
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سینا حسینی: روابط سپاهانی ها و امیر قلعه نویی پس از 
حواشی دیدار سپاهان - پرسپولیس دیگر هرگز به روزهای 
شیرین گذشته برنگشت. هر روز کدورت ها و تنش ها افزایش 
یافت تا حدی که حاال طیف گسترده ای از هواداران این تیم 
اصفهانی در شبکه های اجتماعی به صراحت عامل ناکامی 
این تیم را شخص امیر قلعه نویی معرفی می کنند و شمارش 

معکوس برای قطع همکاری با این مربی را آغاز کرده اند.

تیغ تیز رسانه#
میانــه شــکراب قلعه نویــی و ســپاهان را می تــوان از 
تیترهای تند و تیز رســانه های محلی اصفهان متوجه شد، 
جایی که آن ها قلعه نویی را متهم شماره یک ناکامی سپاهان 
در دستیابی به جام قهرمانی لیگ نوزدهم معرفی کردند و 
مدعی شدند تصمیم وی منجر به 3بر صفر شدن نتیجه دیدار 
با پرسپولیس شد و در پی آن استعفای تابش از مدیرعاملی 

این باشگاه به واسطه دخالت های شخص سرمربی بود.

پروژه کیا#
حاال سناریو از پیش تهیه شده اصفهانی در حال انجام است، 
تا یک بار دیگر پروسه قطع همکاری سپاهان و قلعه نویی به 
اجرا دربیاید با این تفاوت که دیگر قلعه نویی برای مربیگری 
به اصفهان برنگردد. منتقدان ژنرال با برجســته ســاختن 
توانمندی های محرم نویدکیا حضور وی در رأس کادر فنی 
سپاهان را یک موفقیت بزرگ قلمداد می کنند تا بستر ورود 

وی به کادر فنی سپاهان مهیا شود.
اتفاقی که مدیران ارشــد کارخانه فــوالد مبارکه نیز از آن 
استقبال می کنند چون حضور نویدکیا می تواند زمینه آشتی 
هواداران با این باشــگاه را مهیا کند تا دوباره سپاهان برای 
کســب یک موفقیت بزرگ استارت بزند. هرچند تا به این 
لحظــه نیکخو قلعه نویی را زیر چتر حمایتی خود قرار داده 
است اما با کم رنگ شــدن شانس قهرمانی این تیم و عدم 
رسیدن به پرسپولیس در صدر جدول به واسطه ناکامی های 
دو هفته اخیر سپاهان، منابع خبری مدعی هستند احتمال 
حضور نویدکیا در کادر فنی ســپاهان برای فصل بعد قوت 
گرفته تا امیر قلعه نویی به در خروجی باشــگاه نزدیک تر از 

هر زمانی شود.

ژنرال و استقالل#
با این حال قلعه نویی هیــچ واکنش منفی و تندی از خود 
نشان نداده است چون به خوبی می داند هرگونه اظهارنظر 
و واکنشی به این اتفاقات می تواند سرنوشتش در هفته های 

باقیمانده از لیگ را با مشکل مواجه کند و فرصت اتمام لیگ 
همراه با ســپاهان از وی سلب شود اما نزدیکان ژنرال از هم 
اکنون تالش خود را برای انتخاب مقصد بعدی قلعه نویی آغاز 

کردند!
اما سؤال کلیدی اینجاســت مقصد بعدی ژنرال کدام تیم 
خواهد بــود؟ تمایل قلعه نویی برای نشســتن دوباره روی 
نیمکت استقالل را هیچ کسی نمی تواند انکار کند اما مسئله 
اینجاست که این تمایل تاکنون کامالً یکطرفه بوده است، تا 
جایی که مدیرعامل استقالل چند روز پیش در گفت و گو با 

یک روزنامه ورزشــی صراحتاً اعالم کرد هیچ برنامه ای برای 
مذاکره با قلعه نویی ندارد و تاکنون یک بار هم به وی زنگ نزده 
است بلکه او خودش در همان روزهای نخست مدیرعاملی اش 

با وی تماس گرفت و این عنوان را به من تبریک گفت!
افشای این مسئله نشان می دهد قلعه نویی همچنان آرزوی 
مربیگری در اســتقالل را دارد به شکلی که بدون مقدمه با 
احمد ســعادتمند تماس می گیرد و انتخــاب او به عنوان 
مدیرعامل استقالل را تبریک می گوید تا به نوعی چرخش 
خود را به سمت وی نشان دهد اما عدم استقبال سعادتمند 

از این موضوع نشان داد هیچ شانسی برای همکاری میان این 
دو وجود ندارد.

بازگشت به کرمان؟#
نزدیکان قلعه نویی پس از اینکه متوجه شدند امیر شانسی 
برای حضور روی نیمکت استقالل ندارد، به سراغ تیم متمول 
مس کرمان رفتند که ســابقه همکاری با سرمربی کنونی 
ســپاهان را دارد. مسی ها که حضورشان در لیگ بیستم تا 
حدود زیادی قطعی شده به نظر فصل آینده قصد ندارند با 
سرمربی کنونی خود ادامه دهند از این رو به صورت جدی 
روی گزینــه امیر قلعه نویی تأمل کردند تا در صورت امکان 

بتوانند وی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کنند.
البته این اتفاق به شرطی عملیاتی می شود که مسئوالن 
مــس کرمان بتواننــد بودجه مورد نیاز برای اســتخدام 
قلعه نویی و تیم همراه پرشــمار وی را مهیا کنند درغیر 
این صورت امکان همکاری آن ها با قلعه نویی وجود ندارد. 
جــدا از این مس باید متعهد شــود ابزارهــای مورد نیاز 
قلعه نویی را نیز فراهم ســازد که این اتفاق یعنی تزریق 
یک بودجه نجومی برای استخدام ستاره های حال حاضر 

فوتبال ایران .
بــا این حال عده ای دیگر هم معتقدند قلعه نویی از ســوی 
تیم های دیگر لیــگ برتری هم پیشــنهادهایی دارد ولی 

هیچ یک به اندازه مس کرمان جدی نیست.

درست کردن مسیر جدید#
جمشــیدیان، بازیکن پیشین تیم فوتبال ســپاهان درباره 
احتمال رفتن قلعه نویی و شــایعه آمدن محرم نویدکیا به 
ســپاهان هم گفت: بحث اصلی این است تفکرات اعضای 
هیئت مدیره چیســت. آیا می خواهند یک مسیر جدید در 
این باشــگاه درست کنند؟ اگر می خواهند این کار را بکنند 
باید سراغ مربیان جوان بروند. البته آمدن نویدکیا هم برای 
خودش و هم سپاهان یک ریسک بزرگ است اما باالخره باید 

از یک جایی این ریسک ها شروع شوند.
او درباره رفتن قلعه نویی هــم بیان کرد: رفتن قلعه نویی از 
سپاهان به چند مسئله بستگی دارد. اگر او بخواهد برود قطعاً 
به یک تیم بزرگ می رود. قلعه نویی همان قدر که پرافتخار 
است، پرهزینه است. او سعی می کند تیم هایی را بگیرد که 
در آسیا حضور دارند و به تیم های کم هزینه نمی رود. اگر این 
پازل را کامل کنیم و بگوییم اگر مجیدی نتواند شرایط خوبی 
با استقالل داشته باشد و همچنین تراکتور نتواند به اهدافش 

برسد، این تیم ها می توانند مقاصد بعدی قلعه نویی باشند. 

قلعه نویی در به در تیم

سرگردانی ژنرال در دو راهی کرمان و تهران

فصل اللیگا برای گریزمان به پایان رسید
ورزش: مصدومیتــی که بامداد دیروز آنتوان گریزمان را مجبور کرد در پایان نیمه 
اول بازی تیمش در خانه وایادولید میدان را ترک کند شدیدتر از تخمین های اولیه 
بوده و این مهاجم فرانســوی را برای سه تا چهار هفته خانه نشین می کند. باشگاه 
بارسلونا با انتشار بیانیه ای از پارگی جزئی عضله چهارسر پای راست گریزمان خبر 
داده اســت، مصدومیتی کــه او را از همراهی تیمش در دو بازی باقیمانده از فصل 
جاری اللیگا محروم می کند. او هنوز این شانس را دارد که به بازی برگشت تیمش 
مقابل ناپولی در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا که 18 مرداد برگزار 

خواهد شد برسد.

جوکوویچ: دوست دارم مردم ایران را در آغوش بگیرم
ورزش: قهرمان افســانه ای مســابقات تنیس جهان در پیامی به مردم ایران ابراز 
احساسات کرد. نواک جوکوویچ قهرمان افسانه ای مسابقات تنیس جهان در حاشیه 
تورنمنت تنیس صربستان که توسط خودش این روز ها برگزار می شود، به مردم ایران 
ابراز احساســات کرد. نواک جوکوویچ در پیامی احساسی به مردم  و خانواده بزرگ 
تنیس ایران گفت: ســالم به همه مردم ایران. شما را دوست دارم و واقعاً عالقه مند 
هستم همه شما را در آغوش بگیرم. حمید نداف بازیکن تیم ملی تنیس ایران در 
این تورنمنت حضور دارد و نواک جوکوویچ و سایر اسطوره های تنیس جهان را در 

این بازی ها همراهی می کند.

جاللی از هدایت گل گهر استعفا داد
ورزش: ســرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان از سمت خودش کناره گیری کرد. 
در جلســه ای که بین مجید جاللی و محمدجواهری برگزار شد سرمربی گل گهر 
استعفای خودش را تقدیم مدیرعامل باشگاه کرد. به همین خاطر قرار است ظرف 
روزهای آینده با تشکیل جلسه هیئت مدیره باشگاه در خصوص استعفای جاللی و 
تعیین تکلیف سرمربیگری تیم گل گهر، بحث و بررسی و تصمیم گیری شود. تا آن 
زمــان، مربیان و اعضای کادر فنی گل گهر تمرینات تیم را هدایت خواهند کرد. از 
منصوریان به عنوان یکی از گزینه های گل گهر یاد می شود. ضمن اینکه مسئوالن 

این تیم نیم نگاهی هم به حمید استیلی دارند.

رئیس کمیته ملی المپیک:
شورای نگهبان اساس نامه را رد نکرده است

مهر: رئیس کمیته ملی المپیک گفت: پاســخی که شــورای نگهبان در ارتباط با 
اساس نامه کمیته داده  مبهم است ولی آن ها این اساس نامه را رد نکرده اند.

ســیدرضا صالحی امیری در خصوص ایراد شورای نگهبان به اساس نامه کمیته ملی 
المپیک گفت: دو سال و نیم است که اساس نامه در مسیر رفت و برگشت بین دولت، 

کمیته المپیک و کمیته بین المللی است. 
این طبیعت اســاس نامه اســت که زمانبر و کند اســت. قباًل رویه این طور بود که 

مصوبات دولت به کمیته تطبیق مجلس می رفت و پس از ۲۰ روز نظر می دادند.

حمیدرضاعرب: گرچه احمد ســعادتمند، مدیرعامل 
باشگاه استقالل اعالم کرد: مطمئن است بازی با پارس 
جم تجدید خواهد شــد و این دو تیم در لیگ به میدان 
خواهند رفت اما شــواهد نشان می دهد سازمان در پی 
جمع آوری مستنداتی است تا استقالل را بازنده آن بازی 

معرفی کند.

کرونایی ها مقابل تراکتور#
یکی از دالیلی که ســازمان لیگ را به سمت بازنده 
اعالم کردن استقالل پیش برده، حضور کرونایی ها در 
ترکیب بازی با تراکتورسازی است. اگر به یاد داشته 
باشــید محمد دانشگر، مسعود ریگی و مهدی قائدی 
جزو بازیکنانی بودند که شــنبه هفته پیش نامشان 
در میــان کرونایی ها قرار گرفت اما این بازیکنان یک 
هفته پس از مثبت اعالم شــدن تست کرونای خود 
در ترکیب استقالل مقابل تراکتورسازی دیده شدند. 
این موضوع سازمان لیگ را برآن داشته تا تحقیقات 
بیشتری درباره وضعیت جسمانی بازیکنان استقالل 
انجــام دهد. طبــق پروتکل های بهداشــتی مربوط 
بــه کرونای افرادی که به ویــروس کووید 19 دچار 
می شــوند باید دو هفته در قرنطینه خانگی بمانند و 
پس از آن فعالیت ها را شــروع کنند اما ســه بازیکن 
اســتقالل که ابتدا در میــان کرونایی ها قرار گرفتند 
به فاصله کمتــر از هفت روز هم به تمرین تیم خود 
مراجعه کردند و هم در بازی با تراکتورسازی حضور 
داشتند. این حضور دو احتمال را قوت می بخشد. اول 
اینکه شــاید تست کرونای این بازیکنان مثبت نبوده 
و دوم اینکه بازگشــت کرونایی ها به تمرین استقالل 
موجب افزایش موج کرونا در تیم اســتقالل شــده و 
دیگر بازیکنان نیز به این ویروس مبتال شــده اند که 

این یک بی احتیاطی محسوب می شود. 

رفتارعجیب آبی ها#
طبق خبرهایی که روز گذشــته از اردوی اســتقالل 
منتشر شــد عارف غالمی نیز به ویروس کرونا مبتال 
شده که هیچ بعید نیست از همین بازیکنان ویروس 

گرفته باشد. 
به هرحــال رفتار باشــگاه اســتقالل در مواجهه با 
بازیکنان بیمار خود بســیار ســؤال برانگیز اســت و 
ســازمان لیگ را هم بر آن داشته تا درباره این ماجرا 
تحقیقات بیشــتری انجام داده و هیچ بعید نیســت 
باشــگاه اســتقالل با حکمی که به زودی از ســوی 
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال منتشر می شود 
یا با جریمه  مالی ســنگین و یا بــا نتیجه 3 بر صفر 
بازنده در بازی با پارس جم مواجه شود. در این بین 
باید واکنش باشگاه پارس جم را هم درنظر گرفت که 
بعید است این باشــگاه به راحتی با برگزاری مجدد 

بازی موافقت کند.

 نگرانی استقاللی ها #
بابت سفر دوباره به خوزستان

اگرچه عملکرد خوب استقالل مقابل تراکتور باعث شد تا 
حدی تب کرونایی های این تیم فروکش کند اما نگرانی 
و استرس در اردوی آبی ها همچنان ادامه دارد. آن ها باید 
روز پنجشنبه طبق برنامه سازمان لیگ در آبادان حضور 

یابند و مقابل صنعت نفت بازی کنند.
آن ها باید این هفته بار دیگر به خوزســتان بروند.استان 
خوزستان جزو قرمزترین مناطق کرونایی ایران است و با 
توجه به بحران اخیر در اردوی استقالل، اعضای این تیم 

نگران سفر آینده خود هستند.

امیرمحمد ســلطان پور: این فصل را می توان متعلق به 
فیل فودن نامید. پدیده جوان باشــگاه منچسترسیتی که 
همگان معتقدنــد در آینده ای نزدیک تبدیل به یک فوق 
ســتاره می شود. در مورد اســتعداد خاص این هافبک ۲۰ 
ساله همین بس چند وقت پیش زمانی که از پپ گواردیوال 
پرسیدند با استعدادترین بازیکنی که زیر نظر او کار کرده 
است کیست، او فیل فودن را انتخاب کرد. آوردن این اسم 
زمانی جالب تر می شود که همه ما می دانیم پپ سابقه کار 
کردن با اسطوره ای به نام لیونل مسی را در کارنامه دارد! در 

زیر مصاحبه اخیر فودن را با هم مرور می کنیم:

از اینکه در ســال پایانی فوتبال داوید سیلوا در س
منچستر کنارش هستی چه حسی داری؟

همه ما می دانیم که او آخرین هفته های حضورش در اینجا 
را می گذراند و اینکه این فرصت را دارم تا در کنار او در زمین 
بازی کنم اتفاق ویژه ای است. او بازیکن بسیار بزرگی برای 
این باشگاه بوده و واقعاً ناراحت کننده است که شاهد رفتن 
او هستیم. اما زیاد نمی خواهم به رفتنش فکر کنم و تالش 
دارم تا جایی که می توانم از بازی کردن در کنار او لذت ببرم.

استعداد تو مدت هاست بر کسی پوشیده نیست؛ اما س
دلیل پیشرفت چشمگیرت در گلزنی را در چه می دانی؟

فکر کنم اصلی ترین دلیل آن اعتماد به نفســی است که به 
تازگی پیدا کــرده ام. به هیچ عنوان در مقابل دروازه حریف 
دچار مشکل نمی شــوم و می دانم که می توانم هر بار آن را 
فرو بریزم. من واقعاً از گلزنی لذت می برم و بخش خاصی از 
تمریناتم را نیز بر همین متمرکز کرده ام. این فرم خوب من 

وجود داشت قبل از تعطیلی مسابقات نیز 
اما پس از شروع مجدد 
احســاس  مســابقات 

 پــرواز کــردن دارم.

در دوران قرنطینه برنامه خاصی داشتی؟س
من واقعاً می خواستم فرم خوبی که از قبل تعطیلی داشتم 
حفظ شود و نمی خواستم پس از شروع مجدد بازی ها دچار 
مشــکل شوم. به خاطر همین تمرینات زیادی داشتم و به 
خصوص روی تک به تک ها کار زیادی کرده ام. خوشبختانه 
در بازی های بعد از کرونا، فرصت بیشتری به همه بازیکنان 

می رسد و من هم از این فرصت استفاده می کنم.

جالب است به تازگی گواردیوال از تو به عنوان سه س
عنصر هجومی تیم و نه هافبک استفاده می کند!

بله او به من گفته که می خواهد بیشــتر در درون و اطراف 
محوطه جریمه حریف باشم. اما آنچنان پست ثابتی هم برای 
من تعریف نکرده است. مثالً در همین پیروزی اخیر 4بر صفر 
مقابل لیورپول در سه پست مختلف حضور داشتم و اواخر 
مسابقه حتی به عنوان مهاجم نوک بازی می کردم. به نظرم 
توانایی بازی کردن در پست های مختلف، خصوصیتی بسیار 
خوب برای یک بازیکن است. تمام تالشم را می کنم شکل 
بازی ام انعطاف پذیر باشــد و هم بتوانم در میانه میدان هم 

در جناحین و هم در خط حمله توانایی هایم را نشان دهم.

از لحاظ فیزیکی به شــکل واضحی پیشــرفت س
کردی و بدنت بزرگ تر از گذشته شده است؛ تا کجا 

می خواهی این تغییر را ادامه دهی؟
به نظرم برای فوتبالیســت بودن بدن بزرگ داشتن لزومی 
ندارد اما مسلماً بهتر است اگر در زمینه فیزیکی دست پیش 
را مقابل بازیکن حریف داشته باشید. من نمی خواهم آنچنان 
به بازیکن بزرگی از لحاظ بدنی تبدیل شوم اما می خواهم 
آن قدر از این لحاظ پیشــرفت کنم تا در شرایط درگیری و 
یا تحت فشار قرار گرفتن بتوانم روی زمین و توپ، کنترل 

خود را حفظ کنم.

مسلماً پیدا کردن جای ثابت در ترکیب پر از ستاره س
منچسترسیتی راحت نیست اما به نظر می رسد تو آن 

را به خوبی بدست آورده ای.
برای اینکه بتوانم در ترکیب ثابت حضور داشته باشم تالش 
بســیار زیادی کردم. راحت نیست پپ را متقاعد کنید که 
آماده قرارگیری در ترکیب ثابت تیمش هستید؛ اما مسلماً 
اگر ببیند در تمرینات زحمت می کشــید و سخت کار 
می کنید به شــما پاداش خواهد داد. اگر می بینید من 
اکنــون در ترکیب ثابت قرار گرفتنم آن را به زحمت 

بدست آوردم  اصالً کار آسانی نبود.

در مورد تفریح خــاص و جالبت یعنی س
ماهیگیری بگو!

ماهیگیری واقعاً احســاس خوبی به من می دهد و 
باعث می شود از لحاظ بدنی و ذهنی آرام شوم. در 
زمان قرنطینه تبدیل به یک عادت دائمی برایم شده 
بود و خوشبختانه به تازگی در میان ترافیک بازی ها 
دوباره فرصت کردم تا این کار را برای چند ساعتی 

انجام دهم.

بعد از دوم شــدن در لیگ همه طرفداران سیتی س
امیدوارند که بتوانید برای نخستین بار قهرمان اروپا 

شوید.
سرمربی به ما گفته امسال همچنان می تواند به عنوان یکی 
از بهترین ســال های فوتبالی ما رقم بخورد اگر بتوانیم در 
لیگ قهرمانان و در جام حذفی قهرمان شویم. بدون حضور 
طرفداران انگیزه پیدا کردن آنچنان آســان نیست اما ما و 
هم تیمی هایمان دائما به همدیگر انگیزه می دهیم و همدیگر 
را به کار بیشتر وا می داریم. چون همه ما می دانیم چه چیزی 
را می خواهیم و چه جام هایی را می خواهیم قهرمان شویم. 
لیگ قهرمانان مسلماً هدف اصلی است چون تاکنون این 
باشگاه در آن قهرمان نشده و تا جایی که بتوانیم برای کسب 

آن تالش خواهیم کرد.

سازمان لیگ به دنبال سند و مدرک علیه آبی ها

سرنوشت استقالل - پارس جم درهاله ای از ابهام

ورزش: سعید عبدولی از شرایطی که کرونا به وجود آورده خسته 
شده و می گوید نه درآمدی دارد و نه شغلی. سعید عبدولی بدون 
شک پس از خداحافظی حمید ســوریان، امید نوروزی و قاسم 
رضایی همچنان شناخته شده ترین چهره تیم ملی کشتی فرنگی 
ایران به حساب می آید. با اینکه او همواره از ناداوری علیه خودش 
گفته اما بازهم معموالً دســت خالی از مسابقات برنگشته است. 
عبدولی که اهل شهرســتان اندیمشک استان خوزستان است، 
طالی جهان و برنز المپیک را در کارنامه دارد، اما این روزها بیکار 

و بدون درآمد در خانه نشسته و از مسئوالن گالیه دارد.

10 کیلو اضافه وزن دارم#
من مدت هاست تمرین نمی کنم و حدود 1۰ کیلو اضافه وزن 
پیدا کردم! واقعاً می ترسم با این وضعیتی که کرونا ایجاد کرده 
تمرین کنم. از روزی هم که شــنیدم حسین نوری اول کرونا 
گرفته و تمرین کردن ســبب شــده وضعیت ریه های او بدتر 
شود، چشمم بیشتر ترســیده و در خانه نشسته ام. امیدوارم 

هر چه زودتر بســاط این کرونا جمع شود تا بتوانیم به زندگی 
عادی مان برگردیم. 

کرونا بگیرم، باید بمیرم!#
با شــرایطی که وجود دارد نمی توان کشتی گرفت و مسابقه 

برگزار کرد. 
من پیگیر وضعیت حســین نوری بودم و شــنیدم که فقط 
6۰۰ میلیون هزینه آمپول ها و داروهای او شده است. با این 
وضعیت اگر مــن کرونا بگیرم، باید بمیرم! از کجا می خواهم 
6۰۰ میلیون بیاورم خرج آمپول و دارو کنم؟ بهتر اســت با 

این شرایط مراقب خودم و خانواده ام باشم.

 خانه نشینم#
با توجه به اینکه دوباره کرونا زیاد شده، بعید است فعالً مسابقه ای 
برگزار شود. کسب و کارها هم تعطیل شده و من هم خانه نشین 
هســتم. باورتان می شود که سعید عبدولی با چند مدال جهانی 
و یک مدال المپیک خانه نشــین است و درآمدی ندارد؟ قبل از 
المپیک ریو که من مدال بگیرم گفته بودند مدال آوران استخدام 

می شوند، اما پیگیری هم کردم و این اتفاق نیفتاد. 

صالحی امیری جواب تلفن من را نداد#
چنــد وقت قبل، نزد آقای صالحی امیری رفتم و وقتی وضعیت 
خودم را شرح دادم، ایشان دســتور داد کارهایم برای استخدام 

پیگیری شود. من هم خوشحال شدم، اما وقتی از دفترش بیرون 
آمدم، دیگر نه پیگیری انجام شــد و نه حتی خود رئیس کمیته 

ملی المپیک جواب تلفن من را داد. 

نمی خواهند به جایی برسم#
جالب است با این وضعیتی که من دارم، برخی فکر می کنند سعید 
عبدولی به عنوان قهرمان جهان و المپیک پولدار است و سمت 
من می آیند، اما پس از مدتی می فهمند که چیزی ندارم. داستان 
چیســت که نمی خواهند سعید عبدولی بزرگ شود؟ چون رک 

هستم و حرفم را همیشه می زنم نباید به من توجه شود؟ 

بعید است جهانی و المپیک برگزار شود#
خودم که تمرین نمی کنم و از تیم ملی هم خبری نیست. فقط 
شنیدم امسال شاید مسابقات جهانی برگزار شود، اما چیزی برای 
برگزاری اردو به ما اعالم نکردند. اصالً با این شــرایط بعید است 

مسابقات جهانی و حتی المپیک هم برگزار شود.

مصاحبه با »فیل فودن« با استعدادترین شاگرد »گواردیوال«

ظهور ستاره ای جدید در کهکشان ستاره ها 
ضد  حمله

تست کرونای یک بازیکن پرسپولیس مثبت شد
ورزش: به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، تست تشخیص کرونا 
برای یکی از بازیکنان جوان پرسپولیس مثبت بود. در جریان سفر به تبریز، 
یکی از بازیکنان جوان پرســپولیس پس از مواجهه با عالئم اولیه شــبیه 
ســرماخوردگی به کادر پزشکی مراجعه کرد، که برای احتیاط وی سریعاً 
به تهران منتقل و هماهنگی ها برای انجام آزمایش های تشخیصی روی او 
در بیمارستان انجام شد. پاســخ آزمایش که امروز به دست کادر پزشکی 

رسید مثبت بود. 

گل محمدی: 
نگرانی بابت کمبود دروازه بان نداریم

ورزش: یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس درباره شانس پرسپولیس 
برای کسب چهارمین قهرمانی پیاپی یادآور شد: 6 بازی 18 امتیاز باقی مانده 
است. روی کاغذ هنوز قهرمانی را بدست نیاورده ایم اما بدون شک شانس اول 
کسب این عنوان هستیم. وی درباره جدایی علیرضا بیرانوند از پرسپولیس 
عنــوان کرد: بیرانوند یک تصمیم حرفه ای گرفت. او با انتقالش توانســت 
مبلغی را به باشــگاه برساند. ان شاءاهلل هر کجا هست موفق باشد. در حال 
حاضر رادوشوویچ و امیرحسین بیات را داریم و مسابقات را ادامه می دهیم. 
رادوشوویچ نشان داده دروازه بان حرفه ای و مطمئنی است و ما زیاد نگرانی 

نداریم. 

ربیع خواه چهارهفته در خانه
ورزش: علیرضا حقیقت درباره آخرین وضعیت محسن ربیع خواه هافبک 
تیم پرسپولیس اظهار کرد: محسن ربیع خواه از ناحیه کف پای خود احساس 

ناراحتی می کرد و برای معاینات بیشتر جهت گرفتن MRI اعزام شد.
پزشک تیم پرسپولیس در ادامه گفت وگو با رسانه رسمی این باشگاه بیان 
کرد: در جواب آزمایش های دقیق مشخص شد یک استخوان در کف پای 
ربیع خواه دچار شکستگی شده و به این ترتیب این بازیکن سه تا چهار هفته 

از میادین دور خواهد بود. 

بیرانوند، نامزد بهترین گلر لیگ قهرمانان آسیا 2018
ورزش: کنفدراســیون فوتبال آســیا دیروز در ادامه نظرسنجی های 
خود برای انتخاب بهترین تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا ۲۰18 در 
بخش انتخاب بهترین دروازه بان یک نظرســنجی برگزار کرد. در این 
نظرسنجی نام علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی کشورمان و عضو 
باشگاه پرسپولیس در میان نامزدهای بهترین گلر لیگ قهرمانان آسیا 

در سال ۲۰18 قرار گرفت.

علت قهر رحمتی چه بود؟    
ورزش: ترک زودهنگام ورزشــگاه و قهر رحمتی پس از سوت پایان 
بازی با حرف و حدیث هایی همراه بود. شاید او از همبازیان باتجربه اش 
توقع داشــت با وجود استعفای ناگهانی سرآسیایی و تحت شعاع قرار 
گرفتن کیفیت تمرینات در هفته ای که گذشــت برای کســب نتیجه 
دلخواه عالوه بر اینکه خودشان ششدانگ حواسشان درون زمین باشد 
بتواننــد در دقایق پایانی جریان بازی را نیز کنترل کنند. در حالی که 
اشــتباهات مکرر مرادمند در قلب دفاع و عدم رهبری مناسب توسط 
کاپیتان اکبر صادقی موجب شد تا سه امتیاز حساس و سرنوشت ساز 

به تک امتیاز تبدیل شود.

سرپرست استقالل تهدید به استعفا کرد
ورزش:رمضانی، سرپرست تیم فوتبال اســتقالل: با اشاره به شرایط 
ایــن تیم در جدول مســابقات لیگ برتر گفت: به ســعادتمند گفتم 
این شــرایط نبود استعفا می دادم. استقالل مثل شیر زخمی شده که 
هرکس به آن ضربه می زند. وي به تســت مثبت غالمي اشاره کرد و 
گفت: عارف غالمی هم مشــکوک به کروناست و سیاوش یزدانی هم 
همین شــرایط را           دارد.نمی دانیم چند نفر دوباره  کرونا گرفته اند وچند 
نفر به تیم ما برمی گردند. نیمی از تیم ما در خانه مســابقه را           تماشــا 

کرده آن وقت یک عده حرف از ترس زدند.

منهای فوتبال

لیگ برتر پرتغال
ماریتیمو - ریوآوه

دوشنبه 23 تیر -  22:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

 کمک 2/5 میلیاردی 
فدراسیون جهانی تنیس روی میز

ورزش: در پی وقوع بالیای طبیعی ســال های گذشــته در استان های 
گلستان، لرستان، فارس، خوزستان و کرمانشاه، فدراسیون تنیس روی 
میــز با مهرداد علی قارداشــی رئیس فدراســیون و پیگیری های فائزه 
تبریزی فر مدیر امور بین الملل، محمدحســین عبداهلل پور مدیر روابط 
عمومی فدراســیون و گزارش های مبسوطی به فدراسیون جهانی ارائه 

کرد.
 Foundation در همین راســتا، مکالماتی هم به صورت آنالین با بخش
فدراســیون جهانی تنیس روی میز انجام شد. نتیجه همه این رایزنی ها 
کمک فدراســیون جهانی به استان های آســیب دیده ایران بود. بر این 
اســاس محموله ای به ارزش ریالی حدود ۲/5 میلیارد ریال تجهیزات 
تنیس روی میز به پنج استان آسیب دیده تعلق گرفت که بایستی بین 

ورزشکاران این استان ها تقسیم شود.

کمیل قاسمی: 
طالی المپیک بدون شریک حق من است

ورزش: کمیــل قاســمی در واکنش به اظهــارات علیرضا دبیر رئیس 
فدراسیون کشــتی مبنی بر قطعی شدن مدال طالی او به همراه دیگر 
نفر ســوم در المپیک لندن، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مطابق 
قانون اتحادیه، طالی ســنگین وزن برای ایران است. اگر من طال بگیرم 
تیم ایران ســوم و روسیه چهارم می شــود. از اینکه اعالم شد قانونی در 
اتحادیه جهانی نداشــتیم که اگر نفرات برتر دوپینگ کنند چه کســی 
جایگزین آن ها می شود به شدت تعجب کردم. چون زمانی که کشتی گیر 
گرجســتانی که در المپیک به مدال نقره رسیده بود، دوپینگش مثبت 
اعالم شــد، از بین من و حریف روســی ام )بالل ماخــوف(، که هر دو 
مشترک سوم شــده بودیم حریف روسی ام را به عنوان نفر دوم معرفی 
کردند و گفتند مطابق قانون، آخرین نفر بازنده به کشتی گیر دوپینگی 

جایگزین وی می گردد. 
اگر ایران طالی ســنگین وزن را به حق و به تنهایی تصاحب کند تیم 
ایران و روســیه به لحاظ مرغوبیت و تعداد مدال مشترکاً به مقام سوم 
خواهند رســید و ایران به لحاظ امتیاز بیشــتر ســوم و روسیه چهارم 
می شود. روس ها بیهوده موضوعی را پیگیری نمی کنند. باید از حق تیم 

کشتی آزاد ایران و کشتی گیر ایرانی در المپیک لندن دفاع شود.

اوجاقی؛ هم نایب رئیس و هم سرمربی؟
ایسنا: ســرمربی تیم ملی ساندا ایران گفت: هدف ما این است که اگر 
می توانیم کاری برای ووشو انجام دهیم، در خدمت فدراسیون و جامعه 
ووشو باشــیم. حسین اوجاقی در واکنش به این موضوع که آیا در کنار 
نایب رئیسی فدراسیون، سرمربی تیم ملی ساندا نیز خواهد بود؟ اظهار 
کرد: من در یک ســال و نیم اخیر به واســطه اینکه کارشــناس خبره 
فدراســیون بودم، در هیئت رئیسه فدراسیون حضور داشتم و از آنجا به 
عنوان نایب رئیس انتخاب شــدم. البته نایب رئیس هم خیلی در رأس 
انجام کارها نیســت. هدف ما این است اگر می توانیم کاری برای ووشو 

انجام دهیم، در خدمت فدراسیون و جامعه ووشو باشیم.
اوجاقی در واکنش به این موضوع که با توجه به این صحبت ها باید او را 
در دو سمت نایب رئیسی و سرمربیگری تیم ملی ببینیم؟ تصریح کرد: 
باید منتظر بود دید شــرایط چگونه پیــش خواهد رفت، اما به هر حال 
شخصاً تجربه زیادی در این رشته دارم و فکر می کنم صدیقی قصد دارد 
با توجه به شناختی که در امور فنی دارم، از تجربیات بنده استفاده کند.

مربی تیم ملی تپانچه:
باید در مصرف فشنگ صرفه جویی کنیم

ورزش: محسن نصراصفهانی گفت: تا مرزها باز و یا رایزنی نشود باید در 
مصرف فشنگ صرفه جویی کنیم تا بتوانیم تیراندازان را آماده  نگه داریم.

مربی تیم ملی تپانچه در مورد شــرایط ملی پوشــان تپانچه اظهار کرد: 
در حــال حاضر هفته ای دو بار در ســالن فدراســیون بــا تیراندازان 
المپیکی تمرین داریم ولی تیراندازان شهرســتانی را در اختیار نداریم 
چون فدراسیون زیرساخت های الزم همچون اسکان و رستوران را برای 
پذیرش آن ها ندارد. مربی تیم ملی در خصوص جبران کمبود فشــنگ 
در اردوهای تیم ملی گفت: ما مقداری فشــنگ قبل از شیوع کرونا در 
اردوی آلمان تهیه کردیم و اکنون باید قطره چکانی از آن ها اســتفاده 
کنیم. تمرینات را باید خشــک و با تیر ادامه دهیم تا بتوانیم هم حفظ 
رکورد کنیم و هم کمی رکوردها را ارتقاء دهیم. تا مرزها باز و یا رایزنی 
نشود، باید صرفه جویی کنیم تا بتوانیم تیراندازان را در حالت آماده باش 

نگه داریم.

سعید عبدولی: اگر کرونا بگیرم، باید بمیرم!

با چند مدال جهانی و المپیک بیکارم
گفت وگوی  کوتاه

علیپور: خودم به ترابی گفتم پنالتی را بزند
ورزش: علی علیپور در گفت وگو با رسانه رسمی باشگاه 
پرسپولیس، در خصوص برد سرخپوشان در تبریز مقابل 
ماشین ســازی گفت: بازی خیلی خوبــی انجام دادیم و 
خوشبختانه با تمرکز زیاد و انجام دادن صحبت های کادر 

فنی توانستیم به نتیجه مورد نظرمان برسیم.
وی در خصوص اینکه مهدی ترابی در این بازی پنالتی زد 
اما شاید خیلی ها منتظر بودند او پشت ضربه برود عنوان 

کرد: ما با هم درباره زدن پنالتی صحبت کرده بودیم. 
من همــراه با احمد نوراللهی و مهدی ترابی قبل از بازی 
حرف زدیم و گفتیم اگر پنالتی در بازی بدســت آمد من 
بزنم، اما چون در آن دقیقه خاص پنالتی شد و این پنالتی 
روی من انجام شد و از آن جایی که من یک استارت چند 

متری زده بودم، به همین دلیل در آن شــرایط وضعیت 
خیلی خوبی برای زدن پنالتی نداشتم. 

البتــه باید اتفاق جالبی را بگویم و آن اینکه بعد از اینکه 
روی من پنالتی شــد مهدی ترابی باالی ســر من آمد و 
خواســت حال من را بپرسد اما من تا او را دیدم گفتم تو 
پنالتی بزن که خوشبختانه پنالتی خوبی هم زد و گل شد. 
خدا را شکر توانستیم سه امتیاز این بازی را بگیریم و به 

پوکر قهرمانی نزدیک تر شویم.
بازیکن شماره 7۰ پرســپولیس در پاسخ به این پرسش 
که چقدر پرســپولیس به پوکر قهرمانی نزدیک اســت 
خاطرنشان کرد: شاید هم زودتر از آن چیزی که خیلی ها 

فکر نمی کنند بتوانیم قهرمان شویم و به پوکر برسیم.
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آگهی تغییرات شرکت خدمات عمومی و رفاهی 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  خراسان  نیروی 

ثبت 8927 و شناسه ملی 10380246849

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
العاده مورخ 1396,01,01 تصمیمات  بطور فوق 
بشماره  طاهری  محبوبه  خانم   : شد  اتخاذ  ذیل 
اصلی  بازرس  سمت  به   0942372034 ملی 
ملی  بشماره  زاده  طوسی  امیرعباس  آقای  و 
البدل  علی  بازرس  سمت  به   0943280184
گردیند.  تعیین  مالی  یکسال  مدت  برای  شرکت 
سایه جهت درج  االنتشار  کثیر  روزنامه  همچنین 
مالی  تعیین شد و صورتهای  آگهی های شرکت 

سال 1395 به تصویب رسید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909355(

,ع
99
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4

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909392(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ثامن بار طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7745 و شناسه ملی 10380235406

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,03,20 و نامه شماره 563,99 مورخ 1399,03,24 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات 
حمل و نقل داخلی کاالی مشهد-فریمان -چناران -کالت -سنگ بست -رباط سفید -سرخس و دیزباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
به شماره ملی  لیلی میری  به شماره ملی 09199547941 - خانم  به شماره ملی 0919718302 - آقای عبدالحسین میری  انتخاب گردیدند: - آقای علی معصومی 
0932987486 - خانم مریم میزاندار به شماره ملی 0932987486 - علیرضا تقدیری به شماره ملی 6439647830 برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . -آقای محمد 
پوررجب به شماره ملی 0919453333 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اعتمادی طرقی به شماره ملی 0936028718 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909446(

آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری فوالد نور قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46012 و شناسه ملی 10380619824

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . 1- آقای احسان خطیبی به شماره ملی 0065849426 
به سمت مدیرعامل ) خارج از اعضا و سهامداران( برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ 1400,6,1 انتخاب گردید. -کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسالمی و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب 
مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره 

به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
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شرق  کاوش  نگار  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22103 

و شناسه ملی 10380375848

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1397,05,05 مورخ  العاده  فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده50 
جلسات  صورت  شرح  به  اساسنامه 

اصالح گردید 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )909477(
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کاغذی  تولیدات  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  گلریز  خراسان 

ثبت 1353 و شناسه ملی 10380131843

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1398,10,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شماره 
 ، اصلی  بازرس  عنوان  به   10100218400 ملی 
آقای حسن ظفریان به شماره ملی 0940821168 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
کثیراالنتشار  روزنامه   - گردیدند.  انتخاب  مالی 
قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
-صورت های مالی منتهی به 1398,06,31 مورد 

تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909483(
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48
2

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909581(

آگهی تغییرات شرکت آب دشت رخ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21919 و شناسه ملی 10380374049

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال عبارتند از آقای ابوالفضل علیزاده به شماره ملی 0703215884 ، خانم پریسا گشایشی به شماره ملی 0941573818 
، آقای سید احمد سیدی نسب به شماره ملی 0942310675   2- آقای حسن جوان به شماره ملی 0703174339 به سمت بازرس 

اصلی و آقای بهزاد صادقی به شماره ملی 0945071310 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 

,ع
99
03
49
1

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909389(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ثامن بار طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7745 و شناسه ملی 10380235406

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,20 و نامه شماره 563,99 مورخ 1399,03,24 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 
مشهد مشهد-فریمان -چناران -کالت -سنگ بست -رباط سفید -سرخس و دیزباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای عبدالحسین میری به شماره ملی 09199547941 
به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی معصومی به شماره ملی 0919718302 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای علیرضاتقدیری به شماره ملی 6439647830 
به سمت عضو هیئت مدیره - خانم مریم میزاندار به شماره ملی 0932987486 به سمت عضو هیئت مدیره - خانم لیلی میری به شماره ملی 0919485359 به سمت 
عضو هیئت مدیره - آقای احسان معصومی به شماره ملی 0939859017 به سمت مدیرعامل ) خارج از هیئت مدیره ( برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . -کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 

,ع
99
03
47
3

شرکت  دوست  ره  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   11605 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10380273041

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1397,01,19 مورخ  العاده  فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - تعداد 
 2 به  نفر   3 از  مدیره  هیئت  اعضای 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش  نفر 

اساسنامه اصالح گردید .
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 
)909406( مشهد  غیرتجاری  موسسات 

,ع
99
03
47
5

نانو  آورد  ره  افق  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  تراشه 

35379 و شناسه ملی 10380508043

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,05,09 مورخ 
مشهد  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -  1 شد: 
محله  مشهد-  شهر   - مرکزی  بخش  آدرس  به 
خیابان   -8 بیستون  خیابان  دستغیب-  شهید 
بیستون)شهیددستغیب 35(- پالک 0- مجتمع 
 202 واحد  دوم-  طبقه  پیام-  اداری  تجاری 
تغییر یافت و ماده  کد پستی : 9185817132 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909407(

,ع
99
03
47
6

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارت گوال 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  گیتی 

34115 و شناسه ملی 10380493200

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,04,03 مورخ  العاده  فوق 
نام   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
شرکت به " پارت گوال گیتی " تغییر 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 

اصالح گردید. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 
)909449( مشهد  غیرتجاری  موسسات 

,ع
99
03
47
8

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909506(

آگهی تغییرات شرکت بینالود طرح سپهر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 55561 و شناسه ملی 14005198252

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد غروی با شماره ملی 4722855447 
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  به سمت  با شماره ملی 0921684401  به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای علیرضا غروی 
3- خانم زهرا غروی با شماره ملی 4723662324 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.و کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ولی اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 

می باشد. 

,ع
99
03
48
3

تغییرات شرکت آرمان سلولز طوس  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43282 

و شناسه ملی 10380591048

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
سالیانه مورخ 1398,10,26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
دیلمی  مشاور  فراز  حسابرسی  موسسه   -1   : شد 
عنوان  به   10100218400 ملی  شناسه  به  پور 
بازرس اصلی و خانم مریم ایمانی به شماره ملی 
0941122956 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه 
کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شد. 3-صورتهای مالی منتهی به 98,6,31 

به تصویب مجمع رسید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )909593(

,ع
99
03
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

تغییر گروه بندی کتاب های کانون بر چه اساسی است؟ 
گونه بندی سنی مخاطبان کتاب های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
با ایجاد تحوالت بزرگ جهانی عاقبت دگرگون شد و به تازگی مسئوالن کانون 

قسمت  بندی نوینی برای آثار خود مطرح کردند.
کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در دی  ماه ۱۳۴۴ فعالیت خود را 
آغاز کرد. کانون از برجسته ترین تولیدکنندگان و ناشران کتاب های کودکان 
و نوجوانان در ایران به  شمار می رود. نکته مهم و در خور تعمق این است که 
گرچه کانون در این سال ها فقط برای کتاب های خود گونه بندی می کرد، اما 
جایگاه و اعتبار کانون در این حوزه به حدی بود که گونه بندی خصوصی کانون 
به همه جا تعمیم داده می شد. هم اکنون این تغییر دسته بندی همه گیر خواهد 

شد و اتفاق بزرگی رقم خورده است.
قابل ذکر اســت، مالک گونه بندی ســنی کودک و نوجوان صرفاً به منظور 
جداســازی آثار گوناگون کانون بوده و آثاری که بــرای کودکان و نوجوانان 
منتشر می شــد، به گفته خود کانون  براساس حجم کتاب، تعداد صفحات، 
میزان نقاشی ها و نوع مطلب، به 6 دسته مختلف تفکیک می شدند: گروه الف: 
سال های پیش از دبستان، گروه ب: سال های آغاز دبستان )کالس های اول، 
دوم و سوم(، گروه ج: ســال های پایان دبستان )کالس های چهارم، پنجم و 
ـ:  ششم(، گروه د: دوره اول متوسطه )کالس های هفتم، هشتم و نهم( و گروه ه

دوره دوم متوسطه )کالس های دهم، یازدهم و دوازدهم(.
پیش از این مســئوالن کانون مدعی بودند این گونه بندی براســاس اصول 
روان شناسی کودکان صورت گرفته است، اما هیچ گاه دلیل علمی و تخصصی 
که طبقه بندی را از جنبه روان شناختی توضیح بدهد مطرح نکردند و کسی هم 
پیگیر نشد چرا و براساس چه قصدی چنین طراحی اجرا شد. هم اکنون با خبر 
شدیم کانون گونه بندی جدیدی را براساس اصول  مناسبات حاکم بر تحوالت 
جهانی ارائه کرده است، اما باز هم توضیح کامل و جامعی در خصوص تحوالت 
بزرگ اجتماعی و فرهنگی و بازتاب آن در گونه بندی مطرح شده، ارائه نشده 
است. انگار فرهنگ اعمال تغییرات بدون پشتوانه پژوهش و تحقیق در ایران 
نهادینه شده و به مخیله متولیان امور فرهنگی هم نمی رسد که در دنیای پر 

زرق و برق غرب کامالً مسائل واکاوی  و مطرح می شود.
صرفاً بیان این مسئله که تغییرات شکل گرفته براساس درخواست بسیاری از 
کارشناسان حوزه ادبیات و تعلیم و تربیت کودک و نوجوان با توجه به تغییر 
نظام آموزشی و در عین حال تغییرات نسلی و دانشی مخاطبان، بر ضرورت 
ارائه دسته بندی جدید سنی روی کتاب های کانون و دیگر ناشران این حوزه 
کافی نیست و می طلبد در این راستا مسئله کامالً تبیین شود. همان طور که 
گفته شد دیگر ناشران و حتی کارشناسان مربوط طبقه بندی پیشین را مورد 
استفاده قرار دادند. حال که گونه بندی دچار تغییر شده دلیل علمی آن با ذکر 

سیر تحوالت بنیادین جهانی مطرح شود.
در دســته بندی جدیــد، گروه های ســنی همچون ۰+ »نــوزاد«، ۲+ 
»نــوگام«، ۴+ »نوباوه«، ۷+ »نوخــوان«، ۹ +»نونهال«، ۱۲+ »نونگاه«، 
۱۵+ »نوجــوان« و »اولیای تربیتی، مربیان و پژوهشــگران« نام گذاری 
شده است.در ســاختار جدید، کمترین ســن الزم برای مطالعه، پشت 
جلد کتاب ها درج شــده و سقفی برای هر گروه سنی تعیین نشده بلکه 
فقط ابتدای آن اعالم شــده است. پرسش اینجاست وقتی سقفی اعالم 
نشــود الجرم میان گروه ها تداخل و سردرگمی ایجاد می شود. در واقع 
با برداشتن سقف سنی گونه ها، خط مرزی میان گونه اول و دوم نادیده 

گرفته می شود و آثار در هم تلفیق می شوند.
ســال های درازی است کانون دیگر فاقد آن جریان تأثیرگذار و بنیادین 
است و به نوعی در حال در جا زدن است. می طلبد مسئوالن کانون فقط 
به اقدام هایی چون تغییر رده بندی بســنده نکنند و تحوالت بنیادینی را 
در ساختار سازمان ایجاد کنند. آنچنان که در غرب سازمان های فرهنگی 
و ادبی کار نوشتن داستان را بر عهده خود نوجوانان قرار داده اند، کاری 
که در ایران رســم نشده که نویسندگان نوجوان این فرصت را بیابند که 
آثارشان را منتشر کنند. ایجاد فرایند تولید اثر توسط نوجوانان می تواند 

در دستور کار کانون قرار بگیرد. 

دفتر برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در سال ۹۹ 
بسته شد

معاون فرهنگــی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
رســماً از منتفی شــدن برگزاری 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در 
ســال ۱۳۹۹ خبر داد. محســن 
جــوادی، معاون فرهنگــی وزارت 

فرهنگ و ارشــاد اســالمی، از برگزار نشدن سی و ســومین دوره نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران در سال جاری خبر داد. رئیس نمایشگاه کتاب تهران 
ادامه داد: چیزی به عنوان نمایشگاه کتاب تهران که شامل همه بخش ها باشد 
و ناشران به دور هم جمع شوند و مخاطبان از آن بازدید داشته باشند،  برگزار 
نخواهد شد. جوادی گفت:  برنامه های دیگری به عنوان جایگزین تدارک دیده 
خواهد شد که به زودی در این زمینه اطالع رسانی خواهیم کرد. پیش از این 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  تصمیم گیری درباره برگزاری نمایشگاه کتاب 
تهران را به ستاد مقابله با کرونا واگذار و پیشنهاد برگزاری آن برای دوره زمانی 
مــرداد تا مهر را مطرح کرده بود. گروه فرهنگی قدس آنالین پیشــتر در ۱۵ 
فروردین امســال و با توجه به وضعیت کشــور در همه گیری ویروس کرونا، 

پیشنهاد داده بود این نمایشگاه امسال لغو شود. 

 هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی 
نیمه اسفندماه برگزار می شود

 قادر آشنا، مدیر اداره کل 
هنرهای نمایشی با اعضای 
شورای سیاست گذاری هجدهمین 
نمایــش  بین المللــی  جشــنواره 
عروسکی تهران- مبارک دیدار کرد. 
در این جلســه که با حضور بهروز 

غریب پــور، مرضیه برومند و اردشــیر صالح پــور به عنوان اعضای شــورای 
سیاست گذاری هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک 
برگزار شــد، مدیرکل هنرهای نمایشــی در خصوص لزوم حفظ اســتقالل 
هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک، تعیین تاریخ 
برگزاری و انتخاب دبیر در پی درگذشــت زنده یاد گلزار محمدی با ایشان به 

گفت وگو نشست.  
براین اساس مقرر شد دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی 
تهران- مبارک در هفته پیش رو معرفی و این جشــنواره با حفظ استقالل از 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر در نیمه اسفندماه سال جاری برگزار شود. 

 ادب و هنر  حمید بابایی، نویســنده ای است که 
بــا دو رمان »خاک ســفید« و »پیاده« خودش را 
به عنوان یک چهره جدی به ادبیات داســتانی ما 

معرفی کرد.
وی در سومین رمانش به سراغ یکی از وقایع مهم و 
سرنوشت ساز تاریخ معاصر ما یعنی واقعه گوهرشاد 
رفته اســت. رمان »چهل ویکم«  که توســط نشر 
»صاد« منتشــر شده اســت، داســتان زندگی و 
توبه نصوح شخصیتی را روایت می کند که به واسطه 
شغلش در صف اشقیا ایستاده و در واقعه گوهرشاد 
تفنگ به دســت داشته است . »ادریس« اگرچه به 
کسی شلیک نکرده، اما نمی تواند خودش را به خاطر 

کوتاهی اش ببخشد.
به بهانه سالگرد واقعه گوهرشاد گفت وگوی »مجید 

اسطیری« با »حمید بابایی« را بخوانید.

رمان »چهــل و یکم« مخاطب را به مقطع س
از تاریخ معاصر ما می برد، برآمدن  حساسی 
رضاخــان و برافتادن نقاب مذهبی او. قاعدتًا 
نوشــتن در مورد آن زمان سختی های خاص 
خودش را دارد که مهم ترین آن، فاصله تاریخی 

است. تحقیقات شما چگونه انجام شد؟ 
پیش از پاسخ دادن به  پرسشتان، فکر کنم بد نیست 
به ایده اصلی رمان اشــاره کنم. گمانم سال ۹۴ یا 
۹۵ بود که داســتان کوتاهی نوشتم با ایده حادثه 
گوهرشــاد. البته همان وقت به واسطه عالقه ام به 
تاریخ معاصر مطالعاتی پیرامون این مسئله داشتم، 
اما وقتی بحث نگارش رمان به میان آمد، دوباره سراغ 
مطالعات تاریخی رفتم.مثالً آیا در آن زمان کبریت 
بود؟ سیگار از چه تاریخی در ایران استعمال می شد؟ 
این در مورد مســائل جزئی تر که در رمان می آمد، 
مهم بــود. اما در بیان کلی تر و کالن تر، خود حادثه 
مهم شــد. در واقع باید برای خودم روشــن می شد 
چــه عواملی موجب چنین حادثه ای شــد؟ به هر 
جهت با هر رویکردی به این مسئله نگاه کنیم، این 
حادثه و کشته شدن مردم قابل دفاع نیست و جزو 
اشتباه های فاحش پهلوی اول است. صادقانه بگویم 
برای من مهم بود تا آنجا که می توانم نسبت به این 
حادثه رویکرد بی طرفانه ای اتخاذ کنم. یعنی به هر 
سمتی غش می کردم، مخاطب من را متهم به چیزی 
می کرد. برای همین ســعی کردم در میانه بمانم و 
روایت خودم را از تاریخ بدهم. به هر حال ما نیاز داریم 
به تاریخ بپردازیــم و از دل روایت های آن، ایده های 
جذابی را انتخاب و روایت کنیم. در عین حال برای 
چیزی که من می خواستم روایت کنم، این بستر و 

حادثه تاریخی بسیار خوب و جذاب بود.

نویســنده می خواهد روی س گویا  واقع  در 
این نکته تأکید کنــد که اولین کاربرد ارتش 
رضاخانی، علیــه مردم ایران بــود. درباره 

رویکردتان به این مسئله توضیح بفرمایید.
نمی دانم چطور باید پاســخ شما را بدهم، اما پس از 
رخ دادن این حادثه، حکومت مرکزی وارد عمل شد 
و دستور تحقیق و تفحص داد و عده ای هم محاکمه 

و برخی هم قربانی این حادثه  شدند.
در واقع تعلل نیروهای نظمیه موجب شد ارتش وارد 
عمل شود. البته این برداشــت من بود. چیزی که 
من از اسناد خواندم و درک کردم، همین بود. خب 
این نگاه من است و شاید دیگران موافق این مسئله 
نباشند. صادقانه بگویم من چنین رویکردی نداشتم 

و این برداشت شماست. ببینید ما در دوره ای زندگی 
می کنیم که گویی همیشه باید در یک دوقطبی قرار 
بگیریم. یعنی طرفدار و یا در ضدیت با دیگری باشیم. 
تاریــخ خود منتقد بی رحمی اســت. من به عنوان 
نویسنده سعی کردم سراغ این حادثه تاریخی بروم 
و تا جایی که می توانم با مخاطبم صادق باشم. برایم 
این مهم بود که وقتی مخاطب این کار را می خواند 
بگوید نویسنده دروغ نمی گوید. البته اشتباه حکومت 
مرکــزی در وقوع این حادثه را هم نمی توان نادیده 
گرفت. به هر حال انسان های بی گناه زیادی در این 
حادثه کشــته شدند. حتی مرگ یک نفر آن هم به 

این صورت به عهده حاکمیت است .

به نظرم مسئله اصلی این رمان، مسئله ای س
فلسفی  است. همان مســئله کهنه جبر و 
اختیار. چه شــد که در پرداختن به ماجرای 

گوهرشاد به این مسئله رسیدید؟
تمام نوشته هایم، صریح تر بگویم، دو رمان قبلی ام، هر 
دو در مورد مسئله جبر و اختیار است. بحث فلسفی 
که من همواره دنبال می کنم در مورد همین گزاره 
جبر و اختیار اســت. در این رمان اختیار و مفهوم 
اخالق و عمل اخالقی برای من مسئله بود. چیزی 
که در زمان اکنون هم می تواند برای بســیاری از ما 
مسئله باشد و به آن بپردازیم. اینکه مثالً رئیس ما 
به ما دستور می دهد، خالف کنیم، مجاز به عمل آن 
هستیم یا نه؟ به نظرم ما در دوره ای زندگی می کنیم 
که مفهوم اخالق به شــدت مورد هجوم قرار گرفته 
است. یعنی ما هر عملی که انجام می دهیم را با یک 

رویکرد نسبی گرایانه رد می کنیم. ساده تر بگویم مثاًل 
دروغ می گوییم و این را با مسئله اخالقیات مرتبط 
می کنیم و می گوییم خواستم جلو شر بزرگ تری را 
بگیرم. خیانت می کنیم و پای ۱۰۰ مسئله دیگر را به 
میان می آوریم. من با این نسبی گرایی میانه ای ندارم. 
در حوزه اخالقیات به نظرم مسئله نسبی نیست. اما 
همان طور که اشاره کردم مسئله جبر و اختیار مفهوم 

مورد عالقه من است. 

ادریس که قهرمان داستان شماست توبه س
می کند نه به خاطر کشتن کسی بلکه به خاطر 
قرار گرفتن در صف اشقیا. همه این ها مخاطب 
را به سمت مسئله انتخاب و مسئولیت رهنمون 
می شود. پس رمان از بستر زمانی خودش خارج 
می شود و این قابلیت سیاالنه را پیدا می کند که 
هر کسی در هر زمانی از خودش بپرسد در چه 
صفی ایستاده ام. این بسیار قابل ستایش است، 

اما چرا ادریس تا آن روز این پرسش را از خود 
نمی پرسید؟

ببینید، قهرمان داســتان نیاز به یک تلنگر داشت 
تا با واقعیت زمانه خود روبه رو شــود. در عین حال 
نباید نقش همسرش را در مورد این مسئله نادیده 
گرفت. در واقع ادریس به واســطه گل نســا به این 
شــناخت می رسد. شــاید ما هر روز شاهد مسائل 
مختلفی باشــیم، اما واکنش نداشته باشیم. اما در 
یک لحظه خاص، در یــک آن گویی همه چیز به 
هم می ریزد. تحول انسان ها برعکس آن چیزی که 
تلویزیون به صورت طنز نشان می دهد، یکباره و با 
یک تلنگر است. حکایتی در مورد عارفی وجود دارد 
که او مبارزی دلیر بود. با خودش عهد می کند در این 
نبرد در صف اول باشد و هنگامه نبرد فریاد بزند که 
صدایش را همه بشنوند. وقت نبرد که می رسد، فریاد 
که می زند، از خودش می پرسد اینجا چه می کند؟ 
چرا باید خون کس دیگری را بریزد؟ این همان تلنگر 
است. مســئله دیگری که باید به آن دقت کرد این 
اســت که تاریخ و حوادث تاریخی برای ما بستری 
است که داستانی را روایت کنیم که در سایر زمان ها 
خوانده شود. برای همین من به تذکره االولیای عطار 
تمسک جســتم و به سراغ متنی رفتم که در تمام 

زمان ها برای ما می تواند راهگشا باشد. 

چطور شخصیت ادریس در ذهن شما شکل س
گرفت و این زاویه دید جدید را کشف کردید؟

ادریــس از ابتدا بود. در واقع هم در داســتان کوتاه 
ادریس حضور داشــت و هم رمان، اما شــخصیتی 

که خودش را بــه رمان تحمیل کرد، میرعماد بود. 
میرعماد قرار نبود در رمان باشــد، اما وقتی داستان 
را می نوشتم صدایی می شنیدم، صدای میرعماد بود 
که می گفت: من کاتبم...  . دیدم این صدای ادریس 
نیســت. در واقع میرعماد اســت که حرف می زند. 
ادریس روایت خود من است. احساس می کنم خیلی 
وقت ها همه ما به واســطه شرایطی که در جاهای 
مختلف تجربه کرده ایم و باید حــرف می زده ایم و 
سکوت کرده ایم، باید توبه کنیم. بابت دیدن ظلم و 
سکوتی که کرده ایم در صف اشقیا هستیم و فردای 
قیامت باید پاسخ دهیم. من اما شاید شجاعت ادریس 
در توبه و بیان را نداشــته ام. کشف زاویه دید، کشف 
وجه دیگری از خودم بود، به عنوان نویســنده این 
متن.  بخواهم صادق باشم این را هم باید بگویم، ما 
همیشه از وجه مثبت ماجرا به داستان نگاه کرده ایم. 
یعنی اینکه یک طرفی هســت که حق است و باید 
فقط صدای آن ها را شــنید. من مخالف این نگاهم. 
این نگاه ادبیات نمی سازد. ادبیات یعنی پرداختن به 
همین مسائل و نگاه کردن از این وجوه و رفتن به دل 

شر و نوشتن از آن. 

حضور یک خطاط عارف مســلک در کنار س
شــخصیت اصلی موجب شده نثر رمان شما 
زلفش به زلف نثر متون عرفانی کهن ادبیات 
فارسی و به طور مشخص به تذکره االولیا گره 
بخورد. چه ضرورتی برای حضور شــخصیت 
میرعماد و به تبع او شنیدن صدای عرفان در 

داستان وجود داشت؟
ادبیــات فارســی به نظــر من، بخــش اعظمش 
ادبیات عرفانی است. مگر می شود من بنویسم و پشت 
کنم به این گنجینه بزرگ ادب فارسی؟ نویسنده ای 
که متن کهن نخواند، بی سواد است. فکر کنم ما کمی 
دچار تعارفیم. نویسندگان جوان امروزی ما که بنده 
هم جزو آن ها هستم، بسیاری از آن ها ادبیات کهن 
نمی خوانند یا ســراغ آن نمی روند. البته گویا برخی 
نویسندگان قدیمی تر هم سراغ این متون نمی روند.  
من افتخار می کنم اگر کارم را در کنار تذکره بخوانند 
یا اگر کسی به واسطه رمان من یک بار دیگر تذکره 
را تورق کند. میرعماد همان طور که پیشــتر گفتم 
خودش را بــه رمان تحمیل کرد. در عین حال من 
عاشــق خطاطی ام و دوست داشتم ادای دینی کنم 
به هنر خط. شاید هم به قول دوستی، رضا تفنگچی 
رمان من، همان میرعماد است و باید کسی باشد که 

همه این ها را ثبت کند. 

رمان »چهل و یکم« را از جهاتی می توان س
رمانی عاشقانه هم دانست. چه شد که عشق 

در این رمان پررنگ شد؟
عشق یعنی همه چیز! بدون عشق زندگی معنا دارد؟ 
کسی که عشق را درک نکرده باشد، چطور می تواند 
در مورد دوست داشتن خدا نظر بدهد؟ نبود عشق 
درد این روزهای ماست. برای رسیدن به عشق الهی 
باید عشق زمینی را تجربه کرد. در عین حال دوست 
داشــتم در رمان زن عارف )عارفه ای ( را داشــته 
باشم که خود عامل اصلی حرکت و نیل به حقیقت 
شخصیت اصلی باشد. کدام مرد می تواند در مسیر 
حقیقت گام بردارد، بدون داشتن یارغاری که مثل 
کوه پشتش باشد؟  گل نسا برای من نماد تمام زنان 
بزرگ ایرانی است که موجب موفقیت مردان شده اند 

و همواره در پشت صحنه حضور داشته اند.

برش

در این رمان اختیار و مفهوم اخالق 
مسئله  من  برای  اخالقی  عمل  و 
اکنون  زمان  در  که  چیزی  بود. 
هم می تواند برای بسیاری از ما 
مسئله باشد و به آن بپردازیم. 
اینکه مثالً رئیس ما به ما دستور 
می دهد،خالف کنیم، مجاز به عمل 

آن هستیم یا نه؟ 

برگزیده بخش زیارت و آیین های زیارتی جشنواره ملی عکس »خانه دوست« :

عکاس زیارت نباید نشردهنده رفتارهای غلط و خرافی باشد
مهدیه قمری: یک هنرمند عکاس، توجه به رسوم، آیین ها و مناسبت ها، اهدافی 
که مراســم دنبال می کنند و میزان همراهی مردم با این مراسم و مناسبت ها را، از 

ویژگی های عکاسی زیارت برشمرد. 
محمدهادی خسروی که چندی پیش برگزیده بخش زیارت 
و آیین های زیارتی جشــنواره ملی عکس »خانه دوست« 
شده بود، ضمن مطالب گفته شده، در خصوص ویژگی های 
عکاســی زیارت، افــزود: یک عکاس زیــارت باید مراقب 
آســیب های عکاسی آیینی و زیارتی و حس و حال زائران 
باشد. گاهی عکس ها نشردهنده  رفتارهای غلط، خرافی و 
باطل )که متأســفانه در میان برخی اقــوام و فرهنگ های مختلف هم وجود دارد( 

هستند که عکاس باید مراقب این آسیب ها باشد. 
خســروی ادامه داد: عکس های زیارتی معموالً پیام هایی را برای مخاطبان خواهند 
داشت. عکاس باید نسبت به ســالمت این پیام احساس مسئولیت داشته باشه و 

دغدغه مند عکاسی کند.
این عکاس در خصوص دغدغه هایش برای عکس های زیارتی گفت: به عنوان یک 
هنرمند مســلمان، پرداختن به موضوعات دینی و مذهبی را فقط به خاطر عالقه  
عکاسانه انجام نمی دهم بلکه معتقدم در فضای رسانه ای فعلی که جنگ رسانه ای 
هم در جریان است، این نوع عکاسی یک وظیفه است که نباید روی زمین بماند و 

به نحو احسن باید انجام شود.
خســروی با بیان اینکه موضوع زیارت و اماکن مذهبی هم بخشی از موضوع های 
دینی و مذهبی هستند، حضور در شیراز و حرم مطهر احمدبن موسی شاهچراغ )ع( 
و امامزادگان واجب التعظیم دیگر این شــهر را از دالیل عالقه اش به عکاسی زیارت 

عنوان کرد. این عکاس که از ارادت مردم به امام حسین )ع( عکاسی کرده است، در 
خصوص عکاسی از پیاده روی اربعین گفت: در طول چند سال گذشته زیارت پیاده  
امام حسین)ع( در اربعین شهادتشان فرصت مغتنمی را برای عکاسان به وجود آورده، 
زیارتی که مملو از شور و عشق و حرارت و ارادت است و جمعیت زیادی از شیعیان 
نقاط مختلف دنیا در آن حضور دارند و ثبت این عاشقانه های اربعینی فرصتی است 

که به لطف خدا و اهل بیت)ع( برای من فراهم شده است.

جشنواره،  بستر تعامل میان هنرمند و مخاطب#
خســروی با بیان اینکه همه  هنرمندان دوست دارند اثر هنری شان در معرض 
دید مخاطب قرار بگیرد، کارکرد جشــنواره های عکــس را مثبت ارزیابی کرد 

و گفــت: هنرمند با اثرش با مخاطب حرف می زند و  می تواند نگاه، برداشــت 
از موضوع، تفکرات، هدف یا حتــی جهان بینی خودش را با اثرش به مخاطب 
منتقــل کند. این خــودش برای هنرمند دارای اهمیت اســت. حاال اگر دایره  
مخاطبان، گســترده تر باشــد، مخاطبان جدیدی برای آثار هنرمند به همراه 
داشــته باشــد و فرصت های مغتنم و ویژه ای را برای هنرمند به ارمغان بیارد، 
قطعاً هنرمند با شوق و اشتیاق بیشتری حضور دارد. جشنواره ها با فراهم کردن 
تعامل میــان هنرمند و مخاطب، در واقع به هنرمند اعالم می کنند که اگر در 
فالن موضوع، حرفی برای گفتن دارد به میدان بیاید، یعنی این میدان را برای 

حضور هنرمند فراهم می کنند.  
این هنرمند عکاس در ادامه به ظرفیت عکاسی در آستان مقدس امام رضا)ع( اشاره 
می کند و می گوید: از آنجا که آستان مقدس امام رضا)ع( مهم ترین پایگاه اهل بیت)ع( 
در ایران و کانون توجه اعتقادی و زیارتی ایرانیان اســت، عالوه بر اینکه مقصد اول 
زیارتی مردم ایران محســوب می شود، مقصد زیارتی عاشقان اهل بیت)ع( از دیگر 
کشورهای دنیا هم است. پس به مقدار گستردگی حرم و تعداد کثیر زائران و عشق 
آن ها به این آســتان، اهمیت و ظرفیت عکاسی در این حرم نورانی گسترش پیدا 

می کند. 
گفتنی است، محمدهادی خسروی متولد سال ۱۳6۲  شیراز است. این هنرمند از 
ســال ۸۲ عکاسی را آغاز کرد. آنچه  در عکاسی برایش جذاب بوده، تنوع تعامالت 
و ارتبــاط با جهان اطراف و قرار گرفتــن در موقعیت های مختلف بود که موجب 
جذابیت عکاســی خبری برای او شــده اســت.  وی هفته گذشته برگزیده بخش 
زیارت و آیین  های زیارتی جشنواره ملی عکس خانه دوست شد و این موضوع سبب 

گفت وگوی ما با این هنرمند درباره عکاسی زیارت شد.

هنرهای تجسمی

گفت وگوی مجید اسطیری با حمید بابایی به انگیزه انتشار رمان »چهل و یکم« درباره قیام مسجدگوهرشاد

نویسنده ای که متن کهن نخواند، بی سواد است

در حوالی داستان

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

تازه های نشر
ناگفته های حادثه منا در »خیابان ٢٠۴« 

سوره مهر: »خیابان۲۰۴« به عنوان جدیدترین اثر زهرا کاردانی با روایتی متفاوت از 
حادثه تلخ »منا« این روزها از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. زهرا کاردانی 
پیش از این با کتاب تحسین شده »زن آقا« توانسته بود کلی مخاطب برای خود دست و 
پا کند. کتاب »زن آقا« با روایتی صادقانه و بی آالیش از سبک زندگی  خانواده های جامعه  

روحانیت است که توانست به جلد هفتم هم برسد.
 زهرا کاردانی این بار با کتاب »خیابان ۲۰۴« اتفاق های هیجان انگیزی را برای مخاطبان 
کتاب رقم زده است.  نویسنده تالش کرده با گفت وگو با افراد مختلف که به نوعی در این 
ماجرا حضور داشته اند، نمایی کلی از این ماجرا ارائه دهد و برای پرسش های بسیاری که 

هنوز در اذهان عمومی باقی است، پاسخی ارائه دهد.
کتاب در چهار بخش به شرح این حادثه می پردازد. بخشی از روایت ها مربوط به شاهدان 
عینی اســت که فاجعه منا را از نزدیک دیده و لمــس کرده اند، بخش دیگر کتاب از 
زبان گروه تفحص شهداست که از همان اولین لحظات مشغول امدادرسانی شده و تا 
آخرین فرصت به دنبال شهدا بوده اند. بخش های دیگر کتاب نیز به شرح ماوقع از زبان 

خانواده های شهدا و همراهان آن ها روایت می شود.

»راوی نامطمئن« با امضای شاعر به دست مخاطبان می رسد
 آنیما: »راوی نامطمئن« عنوان تازه ترین مجموعه شعر منتشر شده حامد ابراهیم پور 
است که توسط انتشارات آنیما با بهای ۲۵هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفت. 
جشن امضای اینترنتی این کتاب تا پایان تیر در سایت نبض هنر برپاست و کتاب ها با 

امضای شاعر در مرداد ماه به دست عالقه مندان می رسد. 
شهرت حامد ابراهیم پور به غزل سرایی و تجربه های فرمی و زبانی در غزل معاصر ایران 
اســت، اما او تجربه های موفقی نیز در شعر سپید داشته که از میان آن ها می توان به 
مجموعه شعر پرمخاطب »به هزار دلیل دوستت دارم« اشاره کرد که توسط انتشارات 
فصل پنجم در دســترس مخاطبان قرار گرفت. »راوی نامطمئن« از دیگر تجربه های 

سپیدسرایی حامد ابراهیم پور است. با هم اثری از این مجموعه را می خوانیم.

زندگی در وقت اضافی#
تن نداری

وطن نداری
و پرنده تیرخورده ای که می داند

هیچ وقت به آشیانه بازنمی گردد
به عاشق شدن فکر نمی کند
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