
پیام اصلی چیست؟

قدس زندگی: ماجرای برگزاری گردهمایی گروهک منافقین هنوز در فضای 
مجازی داغ است. به خصوص آنکه این گردهمایی به طور زنده از شبکه »ایران 
اینترنشنال« پخش شده است. کاربران فضای مجازی پس از پخش زنده این 
مراسم از شبکه سعودی اینترنشنال، چندین هشتگ را در این زمینه در توییتر 

داغ کردند و به روش های مختلف اعتراضشان را به این موضوع اعالم کردند.
حاال اما پس از گذشت چند روز از این ماجرا، علی علیزاده، تحلیلگر مسائل 
سیاسی با انتشار پستی در فضای مجازی، مطلبی را درباره پشت پرده شبکه 
سعودی ایران اینترنشنال منتشر و جنگ رسانه ای این شبکه و دیگر شبکه های 

غربی را تحلیل کرده است. 
در ادامه بخشی از یادداشت علیزاده در واکنش به پخش مستقیم گردهمایی 

گروهک منافقین در رسانه سعودی ایران اینترنشنال را می خوانید.
دو سال پیش اعالم کردم منبع مالی تلویزیون ایران اینترنشنال، پول سعودی 
است. مدیریت تلویزیون ایران اینترنشــنال به دادگاه احضار و تهدیدم کرد. 
همــان موقع با ضبط چند پیــام ویدئویی از فعاالن مدنــی داخل و خارج 
خواســتم رابطه شان با این تلویزیون را قطع و به صورت علنی این تلویزیون 
را تحریم کنند. اما متأســفانه پس از دو ســال هنوز بسیاری حتی از داخل 
خاک ایران با این تلویزیون ارتباط دارند. از جمله صادق زیباکالم و عبدالرضا 
داوری از نزدیکان احمدی نژاد. حاال دیشب این تلویزیون دوباره نشست ساالنه 
فرقه رجوی را مســتقیم پخش کرده و عده ای خشمگین شده و کمپین راه  
انداخته اند. اما پوشش زنده مجاهدین جای تعجب ندارد. این تلویزیون متعلق 
به ســعودی است و هدف سعودی تجزیه ایران و کشاندنش به جنگ داخلی 
است. همان طور که با سوریه و لیبی و یمن و عراق کرد. ولی سعودی نمی تواند 
این را مستقیم بگوید. پس باید اول با دعوت از فعاالن حقوق بشر و مدافعان 
برابری جنســیتی و فعاالن دانشجویی و طرفداران محیط  زیست و مدافعان 
حقوق کارگران برای خودش اعتباری دســت و پا کند و بتواند رنگ و لعابی 
بــه صورتش بزند تا مخاطب را به خودش جلب کند و بعد بتواند پیام اصلی 

را منتقل کند.
اما پیام اصلی چیســت؟ پیام اصلی عادی ســازی فرقه های تروریستی مثل 
االحواز و مجاهدین و از بین بردن تدریجی حساســیت جامعه ایران به این 
فرقه ها و ریختن قبح اســم آن هاســت. چه باید کرد؟ اگــر در منزل اقوام و 
دوستانتان ببینید تلویزیون فرقه رجوی روشن است چه می کنید؟ اگر دیدید 
ایران اینترنشنال روشن است هم همان برخورد را بکنید. اگر بفهمید صادق 
زیباکالم با تلویزیون فرقه رجوی مصاحبه کرده چه برخوردی با او می کنید؟ 

بار دیگر که به ایران اینترنشنال رفت همان برخورد را کنید.
اگر نتوانیم این کثیف ترین و ضعیف ترین حلقه  جنگ رسانه  دشمن را بشکنیم 
و از فضای ذهنی ایران پاک کنیم، مطمئن باشید هرگز نمی توانیم حلقه های 
پیچیده تــر و با ظرافت تری مثل من وتو و بی بی ســی و رادیوفردا را از فضای 

ذهنی ایرانیان دور کنیم.

 مجید تربت زاده چه جوان باشید و فرزند خانواده و 
چه خودتان پدر و مادر باشــید قطعاً در فضای مجازی 
متوجه شــوخی ها، جوک ها و طنزهایــی که به نظر 
می رسد سازنده هایش فقط نوجوانان و جوانان هستند 
و هدفشان هم سر به سر گذاشتن با والدین به خصوص 
پدرهاســت، شــده اید. خودتان بارها به این شوخی ها 
خندیده و حتی گاهی ممکن است بابت آن ها رنجیده 
باشــید. برخی جامعه شناســان و محققان)خارجی( 
خیلی پیش از من و شــما به این ماجرا حساس شده 
و می گویند رواج این نوع از ادبیات، طنز و شوخی ها در 
فضای مجازی و همچنین فیلم ها و سریال های متفاوت 
غربی، سبب شده نگاه نسل امروزی به جایگاه و نقش 

»پدر« در زندگی با گذشته متفاوت باشد.

این شوخی ها را جدی بگیریم#
 چیزی که موجب شد سراغ این سوژه برویم، مقاله ای 
است که روز گذشته سایت »ترجمان« با عنوان  »ناکافی 
و تحقیر شده/ چرا پدرهایی که در سریال های کمدی 
می بینیم این قدر دست و پاچلفتی هستند؟« منتشر کرد. 
یعنی از اینجا به بعد هم مطلب را با توجه به مطالب این 
مقاله جلو می بریم و ســعی می کنیم در ادبیات فضای 
مجازی خودمان هم به مصداق هایی از پدران دســت و 
پا چلفتی که گاه مزاحم آســایش و زندگی عادی سایر 
اعضای خانواده هستند اشاره کنیم. البته شاید بگویید 
برای ما ایرانی ها هنوز ماجرا خیلی جدی نشــده است. 
شاید فکر می کنید همه چیز فقط به همین شوخی های 
فضای مجازی خالصه می شــود و فعــالً در فیلم ها و 
ســریال های کمدی ایرانی خبر چندانــی از به تصویر 
کشیدن پدران دست و پا چلفتی، حواس پرت و گیجی 
که اغلب دستمایه تمسخر فرزندان قرار می گیرند خبری 
نیست. اما آیا مطمئنید وضعیتی که جامعه شناسان امروز 
غربی از آن گالیه می کنند، سال ها پیش از ادبیات عامه 
و طنزهای روزمره زندگی آن ها آغاز نشــده و سپس به 
فیلم ها و سریال ها راه پیدا نکرده است؟ یعنی تضمینی 
وجود دارد که پدران فیلم و ســریال های ایرانی هم در 
چند سال آینده، آدم هایی دست و پا چلفتی، خنگ و 

بی عرضه نباشند؟

تصویر پدر#
در مقاله ســایت ترجمان، به قلم خانم »اریکا شارر« 
آمده: »مدت زیادی اســت که پدر در ســریال های 
کمــدی در قالــب آدمی نشــان داده می شــود که 
بی عرضه و دست وپا چلفتی است، اما همیشه این طور 
نبوده اســت. اگر کمی انصــاف را رعایت کنیم، باید 
گفت در سریال های کمدی ای که دهه های ۵۰ و ۶۰ 
میالدی ساخته می شد؛ پدرها اغلب آدم هایی جدی، 
متین و دانا بودند. پژوهشگران حوزه رسانه چرخش 
رویکردی را نشــان داده اند کــه می گوید در همین 
چند دهه اخیر اســت که پدرها بــه آدم هایی ابله و 
بی لیاقت تبدیل شده اند. با این حال در سال های اخیر 
شــاهد آن بودیم که نقش ها و انتظاراتی که از پدران 
مــی رود، در دنیای واقعی تغییر کرده اســت. پدران 
امروزی برای فرزندانشان وقت بیشتری می گذارند و 
معتقدند انجام این کار بخشــی کلیدی از هویتشان 
اســت. آیا ســریال های کمدی امروزی هم مطابق 
همین تصویِر واقعی هستند؟ من در رشته  جنسیت و 
رسانه تحصیل می کنم و تخصصم درباره نحوه نمایِش 

مردانگی اســت. به تازگی با همــکارم تحقیقی انجام 
داده ایم؛ در این تحقیق به شکلی نظام مند خطوطی 
را دنبال کردیم که نشــان مــی داد آیا تصویر پدر در 

سریال های کمدی تغییر کرده است یا نه؟«

یک نمونه متفاوت#
یکی بود، یکی نبود. در آلماِن آغاز قرن بیســتم، یک 
پدر و پسر زندگی می کردند. پدر نامش »اریش اُزِر« 
بود که ســال ۱۹۰۳ به دنیا آمده و در دانشکده  هنر 
شــهر الیپزیگ درس خوانده بود. 28 سال پس از به 
دنیا آمدن خودش، پســرش کریســتیان هم به دنیا 
آمد. پدر برای پسرش هم قصه های دلنشین می گفت 
و هم آن ها را نقاشــی می کــرد و از همان زمان هم 
کم کم فکر به تصویر کشیدن ماجراهای پدر و پسری 
در ذهنش شکل گرفت. نتیجه اش هم شد مجموعه 
»قصه های من و بابام« که فقط تصویری بود و هنوز 
هم از برجسته ترین کتاب های حوزه کودک و نوجوان 
جهان به حســاب می آید. این ماجراها و شوخی های 
پدر و پسری در ایران هم با همین نام به چاپ رسید 
با این تفــاوت که »ایرج جهانشــاهی« به قصه های 
تصویری متن اضافه و آن ها را منتشر کرد. این قصه ها 
با وجود برخورداری از طنز و کاریکاتور و اینکه اساس 
کار را بر »شوخی« گذاشــته بود اما هرگز نشانه ای 
از تمســخر جایــگاه و نقش پدرهــا در آن ها دیده 
نمی شــد که هیچ، برای خودش کلی نکات آموزنده 
و به درد بخور هم داشــت. این مــورد را مثال زدیم 
که بگوییم آنچه امروز در فضای مجازی علیه پدرها 
جریان دارد، همه اش زیر سر طنز و یا شوخی نیست. 
چه اینکه طنز می تواند در بســتری به جز تمسخر و 
تحقیر جریان داشــته باشد و حرف خودش را بزند و 

اثرش را هم بگذارد.

بی سرپرست ها#
برگردیم به مطلب سایت »ترجمان«. نویسنده مقاله 
می گویــد: »در پژوهشــی که در مورد ســریال های 
کمدی انجام دادیم، قصدمان این بود که رابطه پدر و 
فرزندان را بررسی کنیم. در واقع می خواستیم نشان 
دهیم پدر بــودن در فرهنگ آمریکایی چگونه تغییر 

کرده است؟ 
ما در تحقیقمان سریال های کمدی برتر با محوریت 
خانواده را شناسایی کردیم که از سال ۱۹8۰ تا سال 
2۰۱7 روی آنتــن رفته بودند... بــه طور تصادفی از 
هرکدام دو قسمت را انتخاب کردیم... در آخر به ۵78 
صحنه رسیدیم که در آن ها پدر، موضوع شوخی های 
تحقیرآمیز قــرار گرفته بود؛ به این معنا که یا پدرها 
کسی را دســت می انداختند یا فرد دیگری پدرها را 
دست می انداخت... سپس به صحنه هایی پرداختیم 
که پدران در کنار فرزندانشان بودند... در این تعامالت 
باید ســه نوع کلیدی از رابطــه پدر-فرزندی یعنی 
نصیحت کردن، خط  و نشــان کشــیدن و امر و نهی 
با هــدف تربیت رفتاری وجود می داشــت. در اینجا 
قصدمــان این بود کــه بفهمیم آیا ایــن نوع تعامل 
ســبب می شــود پدران، موجوداتی ابله و خنده دار 
به نظر برسند یا نه؛ مثاًل پدرانی که در تصمیم گیری 
ضعیف  جلوه می کنند یا بی لیاقت اند و کودکانه رفتار 
می کنند عامل این ماجرایند. به نحو شــگفت انگیزی 
 مشــاهده کردیــم در ســریال های کمــدی اخیر، 

پدران کمتــر در مقام سرپرســت ظاهر شــده اند. 
همچنین در سریال های کمدی ای که از سال 2۰۰۰ 
تا 2۰۱۰ ساخته شــده اند آنجایی که پدرها در مقام 
سرپرست بوده اند در ۵۰ درصد موارد آدم هایی ابله و 
خنده دار نمایش داده شده اند. این درحالی است که 
این عدد در سریال های کمدی دهه ۹۰ میالدی ۳۱ 
درصد و در سریال های کمدی دهه 8۰ میالدی ۱8 

درصد بوده است!«

کولر را من خاموش می کنم#
نویسنده و محقق مقاله در نوشته هایش به نکته دیگری 
هم اشــاره می کند. یعنی در این تحقیق ابتدا متوجه 
شده پدر در سریال های کمدی جدیدتر، در مقایسه با 
سریال های کمدِی قدیمی تر، بیشتر موضوع شوخی و 
خنده قرار گرفته  اســت. اما نکته عجیب این است که 
هرچه جلوتر آمده  و به امروز نزدیک شده، سریال ها کمتر 
مادرها را مورد تمسخر قرار داده اند. بعد هم نتیجه گرفته 
که در سریال های امروزی غربی، تصویر فمینیستی زنان 
هر روز پررنگ تر شده و حضور آن ها در میدان و عرصه 

کارهای مختلف بیشتر به نمایش درمی آید.
حــاال نکته اینجاســت کــه کاش در ادبیات فضای 
مجازی ما و شــوخی های رایــج در آن، ماجرا مثل 
همین تحقیقی که مثــال زدیم فقط به پدرها ختم 
می شد. شــوربختانه در این فضا فقط پدرها نیستند 
که مورد تمسخر و تحقیر قرار می گیرند. در جوک ها 
و شــوخی های مجازی و امروزی ما، همه مشغول به 
شــوخی گرفتن یکدیگر و حتی تمسخر و توهین به 
هم هستند. از دید فرزندان، پدرها اگر مثل نمونه های 
غربی دســت و پا چلفتی و احمق نباشند، موجودات 
مزاحم، بی منطق، خشمگین و خودخواهی هستند 
که در اوج گرمای تابســتان به فکــر صرفه جویی و 
خاموش کردن کولر می افتنــد و مالکیت بر کنترل 
تلویزیون فقط حق خودشان است! مادرها هم اعضای 
قابل ترحم خانه به شــمار می روند که جز چشــم و 
همچشــمی چیزی بلد نیســتند، غرزن و ایرادگیر 
هســتند و از مســائل روز جهان، پیشــرفت ها و... 
چیزی نمی دانند، برای همین وقتی شــما نمایشگر 
کامپیوترتان را برای تعمیــر می برید، گیر می دهند 

که: »باال سر یارو وایسا... عکس عروسی اینا توشه!«
در فضای مجازی و از دیدگاه پسرها، دخترهای خانواده 
هم موجوداتی عجیب و غریب و اغلب با درک و شعور 
پایین هســتند که همه هم و غمشــان، ِست کردن 
کفش، کیف، رنگ مو و... با موبایل صورتی رنگی است 
که به تازگی خریده اند. در چنین حالتی طبیعی است 
که در جوک ها و شــوخی های ساخته دست دختران، 
پسران هم موجودات متوهم و یا کله شقی باشند که 
پدر و مادرها دائم آن ها را سرزنش و تحقیر می کنند و 
بعید است در آینده بتوانند خودشان را اداره کنند چه 

برسد به اینکه سرپرست و پدر خانواده شوند.
یعنی اینکه اگرچه در ســریال های ما هنوز خبری از 
پدرهای دســت و پا چلفتی غربی نیست اما به جای 
آن در شــوخی های فضای مجازی مان همه اعضای 
خانواده مشغول تحقیر یکدیگرند. به نظر شما نباید 
این حجم از شوخی و تحقیر، کم کم نگرانمان کند؟ 
آیا کودکان و نوجوانان امروزی، فردا که بزرگ تر شوند 
چه تصویری از پدر، مادر، برادر و خواهر را در فیلم و 

سریال هایشان به نمایش درمی آورند؟ 

شکارچی تانک
قدس زندگــی: غربی ها البــد اگر یک 
قهرمان یا تکاوری مثل شهید »محمدعلی 
صفا« داشــتند، تا االن دربــاره زندگی و 
افتخارآفرینی هایش حداقل سه، چهار فیلم 
و مستند دهان پرکن ساخته و در سرتاسر 
جهان پخش کرده بودند، اما ما نه تنها به 
ساخت یک مستند کوتاه و محلی درباره 

این شهید اکتفا کردیم، بلکه حتی برای شناساندن او به مردم کشور خودمان 
هم اقدام خاصی انجــام نداده ایم، به طوری که خیلی ها تا االن حتی نام این 

شهید بزرگوار را هم نشنیده اند.
محمدعلی ســال 28 در بجنورد به دنیا آمد. از همان دوران کودکی مشخص 
شــد دســت و بالش زیاد به درس و مشــق نمی رود و همه فکر و ذکرش به 
دنبال ورزش به خصوص ورزش های رزمی اســت. دبیرستان را که تمام کرد، 
دوستانش به گوشش رساندند ارتش برای تشکیل یک یگان کماندویی دریایی 
در حال جذب نیروی ورزیده و قوی است. دوره های کماندویی حدود ۱8 ماه 
به طول انجامید و در نهایت هشت نفر برای اعزام به »پایگاه کماندویی رویال 

مارین انگلستان« انتخاب شدند که محمدعلی هم یکی از آن ها بود.
در میان تمام افراد حاضر در این پایگاه، محمدعلی تنها کسی بود که توانست 
تمــام دوره ها از جمله دوره های تخصصی تارزان کورس، پریدن از ارتفاع های 
بلند آبشــار و کوه و دوره های رزمی را با باالترین نمره پشت سر بگذارد و در 
میان بهت همه فرماندهان، همزمان مدرک تخصصی S.P.S شکار تانک را هم 

از پایگاه دریافت کند.
فرماندهان پایگاه موش های صحرایی انگلستان خیلی زود به این نتیجه رسیدند 
که محمدعلی یک نابغه نظامی است و باید برای گذراندن آموزش های تکمیلی 
انهدام ناوهای جنگی به پایگاه معروف جان اف کندی آمریکا فرســتاده شود. 
شهید صفا در آن پایگاه هم با باالترین نمره ممکن توانست به عنوان نخستین 
ایرانی، مدرک تخصصی کماندوی ویژه با عنوان انهدام ناوهای جنگی را دریافت 

کند. 
فرماندهان پایگاه جان اف کندی او را برای گذراندن آخرین مرحله دوره های 
کماندویی که هر کسی قادر به گذراندن آن نیست، به دل جنگل های آمازون 
فرســتادند و در میان بهت و حیرتشــان، محمدعلی خیلی زود دوره »امید 

طوالنی« در برزیل را هم با باالترین نمره پشت سر گذاشت.
درحالی که بسیاری از کشورها برای به خدمت گرفتن او به عنوان فرمانده در 
ارتش کشورشان سر و دست می شکستند ترجیح داد به کشور خودش برگردد 
و اتفاقاً در همان روزهای اول انقالب هم در درگیری با نیروهای ضدانقالب در 
بوشهر، دچار مجروحیت شدید شد اما با آغاز جنگ تحمیلی، قید معافیت از 

رزم را زد و راهی خط مقدم شد.
همان روزهای ابتدایی جنگ هم بود که توانســت بــا کمترین امکانات، 
همراه با نیروهای اندکش، رکورد شــکار تانک در دنیا را بشــکند و ۱۶4 
دســتگاه از تانک های رژیم بعث را که با هدف اشــغال خوزســتان وارد 
کشــورمان شــده بودند، منهدم کند. بعدها که صدام موفق به اشــغال 
خرمشــهر شــد، اعتراف کرد که کماندوی ایرانی، این شهر را تبدیل به 

»گورستان تانک« رژیم بعث کرده است.
۱2 مهــر ۵۹ بــود که یک خمپــاره ناغافل در کنار ســنگر فرود آمد و 
محمدعلی صفــا، در اثر برخورد ترکش های همین خمپاره به شــهادت 
رســید. پس از شهادت این شهید بزرگوار، پایگاه کماندویی رویال مارین 
انگلســتان، نامه ای به خانواده  این شهید ارســال کرد و به آن ها تسلیت 
گفت. پس از آن هم به مدت سه روز پرچم پایگاهش را به احترام قهرمان 
ایرانی نیمه برافراشــته نگه داشــت. فرمانده این پایگاه همچنین دستور 
داد تندیــس قهرمان ایرانــی پایگاه رویال مارین انگلســتان را به عنوان 
»شــکارچی تانک« در قســمتی از پایگاه نصب کنند تا یاد و خاطره این 

شهید بزرگوار برای همیشه زنده بماند. 

روایت مجازی
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ورزشورزش
نگاهی به بازی های باقیمانده مدعیان کسب سهمیه

سایه سایت های شرط بندی 
روی 10 بازی 6 امتیازی

حمیداوی: استان برای سهمیه آسیا متحد شود

 »شهرخودرو« و دومین
صعود به جام باشگاه ها؟

 گفت وگو با غالمرضا بکتاش درباره رده بندی جدید سنی کتاب های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

اجازه بدهیم بچه ها خودشان انتخاب کنند ...

کروکی کرونا
رقیه توســلی: کروکی مکان عروسی 
روی تکه کاغذ جداگانه ای رســم شــده. 
مراسمشان گویی در باغ است. چون تاالرها 
دارند به قصه دیوانه کرونا کمک می کنند.

کارت دعوت را زیر و رو می کنم. قلب های 
چوبی شیک و دلبری خورده تویش. از آن 
باکالس هاست. البته که کامیار و نسترن 

اصوال آدم های باایده ای هستند. می خوانم و لب و لوچه ام آویزان است.
شماره خواهری و برادرخان را به فاصله می گیرم، اِشغال اند. 

می روم روی تراس. مامان پیشی و بچه پیشی ها دارند از روی دیوار رد می شوند. 
یکــی از بچه گربه ها به وضوح از آن یکی، ترســوتر و کم جثه تر اســت. مادر 
چهارچشمی می پایدش و می بینم چطور از پشت گردن به دهان می گیردش 
و از یک ارتفاع آهنی بزرگ ردش می کند. صحنه قابل تأملی ست. فرزند جیغ 

نازکی می کشد و دوباره در سایه مادرِ عاشِق بادرایت راه می افتد روی دیوار.
خواهری را باز می گــذارم روی زنگ. برمی دارد و غمگیــن می گوید: امان از 
آدم هــای باری به هر جهت و بی خیال! تماس گرفتم به عروس داماد تبریک 
گفتم و دلخوری ام را به گوششــان رســاندم که توی این شیوع وحشتناک، 
عروســی را کجای دلم بگذارم. آدم ها توی معــذورات می مانند به خدا. گفتم 

عزیزانم اصالً کارتان قشنگ نیست.
برادرخان پشت خط است. متصل که می شویم، می گوید: نمی توانند که نروند. 
رودربایســتی دارند با خانواده داماد. حساب دوستی بیست و چند ساله وسط 
است و کامیار یک عمر صدایش زده عموجان. بعد با خنده ادامه می دهد بعید 

نیست اصالً ساق دوش داماد هم باشد.
کارت را روی میز می چرخانم. اجتماع شلوغ پلوغ عروسی می آید پیش چشمم، 
گزارش های تلویزیونی از پرســتاران فداکار و بیماران کرونایی که در قرنطینه 

خانگی و بیمارستانی هر ثانیه درحال جنگ اند.
و یاد خانجان می افتم که: حریف مردم نمی شــوید، حریف خودتان باشــید 

جانک هایم. شاید به اندازه شما گاهی دیگران متوجه مرزها و حدها نباشند.
کاش نوشت:کاش اندازه مادر همین بچه گربه ها توی دلمان هول و وال بود.

کاش می دانستیم رودربایستی سراب است.
کاش قلبمان از طال باشــد نه از این چوبی های تــوی کارت دعوت کامیار و 

نسترن.

نَه کرونا و نه درخواست کورتریک بلژیک

نادری
در فهرست سیاه یحیی؟

آن روزها

روزمره  نگاری

نگاهی به تغییرات نقش و جایگاه »پدر« در ادبیات و طنزهای فضای مجازینگاهی به تغییرات نقش و جایگاه »پدر« در ادبیات و طنزهای فضای مجازی
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سینا حســینی: لیگ نوزدهم را می توان عجیب و 
غریب ترین لیــگ در ادوار گذشــته نام گذاری کرد، 
لیگی که با بیشــترین وقفه برگزار شــد تا سرنوشت 
قهرمــان تیم های صعود کننده به لیــگ قهرمانان و 
تیم های ســقوط کننده روشن شود. هرچند بسیاری 
پرســپولیس را به عنوان قهرمان این دوره مسابقات 
می دانند اما روی کاغذ هنوز رقبای این تیم شــانس 
قهرمانی دارند که احتمال ایــن اتفاق در پایین ترین 
حد ممکن قرار دارد اما به همان میزان که پرسپولیس 
شانس قهرمانی دارد، تیم های دوم تا ششم لیگ خود 
را مدعی کسب ســهمیه می دانند و معتقدند در پنج 
هفته پایانی می توانــد با غلبه بر حریفان خود به این 

موفقیت بزرگ دست پیدا کنند.

2 تیم سرنوشت ساز#
با نگاهی به بازی های باقیمانده تیم های دوم تا ششــم 
می تــوان به این باور رســید که هنوز نمی تــوان درباره 
تیم هایی که ســهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را 
بدســت آوردند با قطعیت صحبت کرد. اما نکته جالب 
توجه اینجاســت دو تیم در سرنوشــت ایــن پنج تیم 

بیشترین نقش را ایفا خواهند کرد.
نســاجی مازندران که در حال حاضــر روی پله نهم 
جــدول رده بندی قرار دارد، یکی از تیم هایی اســت 
که نقش بســیار مهمی در کســب سهمیه این تیم ها 
ایفا می کند، به جز تراکتورســازی، تیم های سپاهان، 
شــهرخودرو، اســتقالل و فوالد باید با این تیم بازی 
کننــد از این رو نتایج محمود فکری که تا به امروز به 
همراه نساجی عملکرد قابل قبولی داشته است بسیار 

تعیین کننده است. 
امــا در کنار فکری، پیکان و عبداهلل ویســی هم جزو 
مربیانی است که در تعیین سرنوشت تیم های مدعی 
برای کســب سهمیه آســیا تأثیرگذار است، پیکان با 
ســه تیم از پنــج تیم بــازی دارد و می تواند با توقف 
هــر یک از این تیم ها شــانس تیم دیگــر را افزایش 
دهد، تراکتورسازی، ســپاهان و استقالل که هر یک 
به شــکلی خود را مدعی کسب سهمیه می دانند باید 
بــا تیم پایین جدولی پیکان بــازی کنند، از آنجا که 
شاگردان ویسی هنوز هم خطر سقوط به لیگ دسته 
یک را احســاس می کنند بدون تردید از پیش بازنده 
نیســتند و می تواند خطری بزرگ برای این تیم ها به 

حساب آیند.

مرگ و زندگی#
اما این پنج تیم در طــول این پنج هفته باید 10 بازی 6 
امتیازی برگزار کنند، که این اتفاق دومین عاملی است که 
می تواند تأثیر فزاینده ای در سرنوشت آن ها داشته باشد. 
بیشــترین بازی 6 امتیازی متعلق به شــهرخودرو مشهد 
است. این تیم باید با تراکتورســازی، سپاهان و استقالل 
بازی کند که این مسئله نه تنها برای سهراب بختیاری زاده 
بی تجربه بسیار ترسناک بلکه برای هواداران شهرخودرو نیز 
بسیار استرس زاست چون در صورت ناکامی در یکی از این 
دیدارها آن ها نیز همانند صنعت نفت آبادان شانس خود را 
از دست می دهند. تراکتورسازی تبریز، سپاهان و استقالل 
تهــران هر یک دو بازی 6 امتیازی دارند که این مســئله 
برای مربیان این سه تیم هم بسیار مهم است. در این بین 
فوالد خوزســتان تنها یک بازی 6 امتیــازی دارد که باید 
در هفته پایانی مسابقات در خانه برابر تراکتورسازی تبریز 
ظاهر شود. دیداری که می تواند تنور رقابت در صدر جدول 

را تا روز آخر و لحظه پایانی داغ نگه دارد.

شانس باالی فوالد#
اما در میان این پنج تیم، تیم فوالد خوزستان شانس 
بسیار زیادی برای کسب سهمیه نسبت به سایر تیم ها 
دارد، در شــرایطی که ســه تیم از این جمع باید پنج 
بــازی برگزار کنند، تیم فوالد خوزســتان به جز پنج 
بــازی باقیمانده دو بازی معوقه نیز دارد که این اتفاق 
به عنوان یک فرصت مطلوب برای نکونام و شاگردانش 
به حساب می آید هرچند که آن ها معتقدند این تعداد 
بــازی می تواند انرژی آن ها را برای حضوری پر قدرت 
در لیــگ برتر کاهش دهد، اســتقالل تهران نیز یک 
بازی معوقه دارد که با احتســاب بازی های باقیمانده 
6 بازی دارد البته این اتفاق به شــرطی رقم می خورد 
که کمیته اســتیناف شــکایت پــارس جنوبی جم را 
نپذیــرد در غیر ایــن صورت اســتقالل فرصت بازی 
بــا پارس را از دســت خواهد داد و همانند ســه تیم 
 دیگر تنها پنج بازی برای کســب سهمیه آسیا فرصت 

خواهد داشت.

ورود نهادهای نظارتی#
اما در این میان بزرگ ترین اســترس و نگرانی اهالی 
فوتبال و مدیران باشگاه های لیگ برتری نظارت دقیق 
و به موقع ارکان انضباطی و نهادهای نظارتی و قضایی 
بر شرایط برگزاری مسابقات است، در هفته های اخیر 
مشــاهده چند مورد مشــکوک در جریان بازی های 
لیگ برتر شائبه دخالت برخی افراد سودجو و فرصت 
طلب از حساســیت حاکم بر مسابقات منتشر شد به 
همین دلیل انتظار می رود نهادهای نظارتی بیشتر از 
هر زمانی روی این ماجرا حساســیت به خرج دهند تا 
نتایج مســابقات در داخل مستطیل سبز رقم بخورد و 
خدای ناکرده پای ســایت های شرط بندی و مافیای 
داللی در این حوزه باز نشــود، از طرفی مســئولیت 
کمیته داوران فدراســیون فوتبال هم بســیار مهم و 
حیاتی اســت تا با انتخاب کوبل های داوری مسلط و 
با تجربه از بروز هرگونه شــائبه و اشتباه تأثیرگذاری 

جلوگیری کنند.

نگاهی به بازی های باقیمانده مدعیان کسب سهمیه

سایه سایت های شرط بندی روی 10 بازی 6 امتیازی

آرتتا: دو تیم برتر اروپا را شکست دادیم
ورزش: پس از پیروزی 2برصفر مقابل منچسترسیتی در جام حذفی که چهار روز 
بعد از شکســت لیورپول در لیگ برتر همراه بود، میکل آرتتا ســرمربی آرسنال به 
تمجید از کار شاگردانش پرداخت. میکل آرتتا می گوید: »از عملکردمان در چهار یا 
پنج روز اخیر واقعاً راضی هستم. ما دو تا از بهترین   تیم های اروپا را شکست دادیم. 
واقعاً از عملکرد بازیکنانم و نحوه جنگیدنشان در زمین راضی هستم. اگر ما فاتح جام 
حذفی بشویم، راهی لیگ اروپا خواهیم شد و به لحاظ مالی قدرتمندتر خواهیم شد، 

از این رو باید کمی صبور باشیم«.

ویلیان: شروطم پذیرفته شود، فردا تمدید می کنم
ورزش: هافبک برزیلی تیم فوتبال چلســی برای تمدید قراردادش با این تیم در 
صورت پذیرفته شدن شروطش اعالم آمادگی کرد. ویلیان می گوید: »این درخواست 
من از باشگاه بوده است؛ یک قرارداد سه ساله. اگر آن ها با آن موافقت کنند، من هم 
خودکار را برمی دارم و همین فردا قرارداد جدید را امضا می کنم.  من چند ماه پیش 
با باشگاه مذاکراتی داشتم، حتی قبل از تعلیق لیگ. چلسی به من قرارداد دو ساله 
پیشنهاد داده اما من سه ساله خواسته ام. هدفم این است که قرارداد بعدی ام سه ساله 
باشد. به همین دلیل من هنوز با چلسی برای عقد قرارداد جدید به توافق نرسیده ام«.

گواردیوال: این گونه نمی شود رئال را شکست داد
ورزش: سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی به شاگردانش درباره عواقب به نمایش 
گذاشتن عملکردی مشابه آنچه مقابل آرسنال و بورنموث ارائه دادند هشدار داد. پپ 
گواردیوال معتقد است: »آخرین بازی مان مقابل بورنموث هم خوب نبود و این بار مقابل 
آرســنال هم در نیمه اول عملکرد خوبی نداشتیم. ما برای ارائه بازی همیشگی مان 
مشکل داشتیم. مشخص بود که ممکن اســت بازی را ببازیم. الزم به داشتن نبوغ 
نیســت که درک کنیم برای بازی مقابل رئال مادرید و برای داشــتن کوچک ترین 

شانسی برای صعود باید کیفیت بازی مان را باال ببریم. ما عملکرد خوبی نداشتیم«.

مورینیو: مردم نگاهی متفاوت به من دارند
ورزش: آقای خاص می گوید: انتظارات از او باالست، برای همین مردم به او متفاوت 
نگاه می کنند. ژوزه مورینیو معتقد است: »مردم نگاهی متفاوت به من دارند. می دانم 
که آن ها از من انتظار انجام کارهایی را دارند که از خیلی از مربیان انتظار انجام چنین 
کارهایی نمی رود. من خیلی اخبار را نمی خوانم اما در مواجهه با برخی پرسش ها که 
از من می شود، چنین حسی دارم. برای مثال پس از برتری 3 بر یک مقابل نیوکاسل 
نخستین پرسشی که از من شد درباره بازی ندادن به یکی از بازیکنان بود. اگر مربیان 

دیگر بازیکنی را بازی ندهند مشکلی نیست«.

ورزش: مدافع چپ پرســپولیس در اقدامی عجیب از 
ســوی یحیی گل محمدی در فهرســت بازی با فوالد 
خوزستان قرار نگرفت تا شایعات داغی دراین باره شکل 
گیرد. محمد نادری که در تمرینات پیش از شروع دوباره 
لیگ دچار آســیب دیدگی از ناحیه عضله شــده بود، 
اکنون چهار بازی اخیر تیمش را از دســت داده است. 
دو روز پس از مصدومیت نادری در تمرینات )1تیرماه(، 
علیرضا حقیقت پزشک پرسپولیس مدعی شد که این 
مصدومیت جدی نیســت و تالش برای حضور او برابر 

پیکان را دنبال خواهند کرد.
با این حال محمد نادری که چهــار روز قبل از بازی با 
پیکان در اختیار کادرفنی قرار گرفته بود، توانست برابر 
پیــکان در ترکیب قرار گیرد. بعــد از بازی با پیکان اما 
بار دیگر نادری دچار آســیب دیدگی شد و دیدار مقابل 

شاهین بوشهر را از دست داد. 
اما گفته می شــود نادری مدعی شده که شرایط حضور 
در جدال با شاهین بوشــهر را داراست و می خواهد در 
روزی که دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی 
در اســتادیوم آزادی حضور یافته، توانایی خود را نشان 
داده و شــانس حضور در تیم ملی را برای خود افزایش 
دهد. موضوعی که نهایی نشــد و در نهایت او از لیست 
بازی هم خارج شــد. اقدامی که برابر ماشین سازی نیز 
تکرار شــد و کادر فنی پرسپولیس مدعی شد به دنبال 
اســتراحت دادن به این بازیکن برای آماده سازی او در 

جدال های بعدی است.
در نهایت اما در شرایطی که محمد نادری در تمرینات 
گروهی پیش از بازی با فوالد نیز در جمع دیگر بازیکنان 
حضور یافته بود، 48 ساعت قبل از این بازی در لیست 

نفــرات ذخیره در فوتبــال درون تیمی به میدان رفت. 
اقدامی که در آستانه بازی هم تکرار شد تا مشخص شود 
یحیی گل محمدی قصد بازی دادن به این بازیکن برابر 

فوالد خوزستان در ترکیب اصلی تیمش را ندارد.

2 شایعه#
 دقایقی پس از انتشارفهرست و اعالم ترکیب پرسپولیس 
شــایعات زیادی درباره این اقــدام یحیی گل محمدی 
شکل گرفت؛ از موضوع مثبت شدن کرونای این بازیکن 
تا مخالفت باشگاه کورتریک بلژیک برای بازی کردن این 
بازیکن بعد از اتمام قرارداد قرضی اش در پایان فصل لیگ 

این کشور!

دلخوری از یحیی؟#
 در این زمینه گفته می شود پس از اعالم آمادگی نادری 
برای حضور در بازی با شاهین که از سوی کادرفنی رد 
شد، او با ناراحتی در این قضیه برخورد خود را نشان داده 
که باعث تمدید نیمکت نشینی اش برابر ماشین سازی 
شده است. در ادامه نیز حضور در جمع نفرات ذخیره تیم 
و اســتفاده از بازیکن غیرمتخصص در پست دفاع چپ 
بــار دیگر گالیه او را در پی داشــته تا در نهایت اکنون 

ازفهرست بازی با فوالد نیز خط بخورد.
بایــد دید در فاصله پنج هفته مانده به پایان فصل و در 
حالی که پرسپولیس با از دســت دادن محمد انصاری، 
مدافع چپ دیگری در اختیــار ندارد و پیش از این نیز 
زمزمــه تمدید قرارداد و دریافــت رضایت نامه دائمی او 
از باشــگاه کورتریک شنیده می شد، در نهایت ماجرای 

نادری، یحیی و پرسپولیس به کجا خواهد رسید.

ورزش: بازیکن چپ دســت تنیــس روی میز ایران که 
تاریخی ترین مدال این رشته را در اختیار دارد از شرایط 
خود گالیه کرد و گفت: ماه هاست از جیب هزینه می کنم 

و می خورم اما هیچ کسی به فکرمان نیست.
به گزارش مهر، نوشاد عالمیان تنها بازیکن تنیس روی 
میز ایران است که در کنار مدال های رنگارنگ از مسابقات 
بین المللی مختلف، سابقه حضور در دو دوره بازی های 
المپیک )المپیک 2012 لندن و 2016 ریو( را هم دارد.

این در حالی است که نوشاد عالمیان تاریخی ترین مدال 
تنیــس روی میز ایران را در اختیــار دارد. این مدال در 
جریان بازی های آسیایی 2018 اندونزی پس از ۵2 سال 

بدست آمد. 

آسیب مالی دیدم#
نوشاد عالمیان با تأکید بر اینکه کرونا تمام برنامه هایش را 
در بخش باشگاهی و ملی مختل کرد گفت: در این شرایط 
متحمل آسیب مالی زیادی شدم چون دریافتی هایم قطع 
شــد درحالی که نه شغلی دارم نه منبع درآمد ثابتی به 

عنوان حقوق.

نه شغل دارم نه حقوق و بیمه#
وی ادامه داد: 20 ســال است که تنیس روی میز بازی 
می کنم، 1۵ ســال هم است که عضو تیم ملی هستم، 
در مســابقات مختلفی شرکت داشتم و مدال گرفته ام، 
سرآمد مدال هایم هم با عنوان سومین بازی های آسیایی 
و یک رکوردشکنی بدست آمد. بااین حال نه شغل ثابتی 
دارم و نه بیمه هســتم، اســتخدام هیچ کجا نیستم و 

حقوقی هم نمی گیرم.

دریافتی هایم قطع شده است#
این چپ دســت تنیس روی میز ایــران تأکید کرد: 
منبع درآمد و دریافتی هایم از مسابقات باشگاهی بود 
که به خاطر کرونا لغو شدند. البته مسئوالن تیم اعالم 
کرده اند طبق قرارداد پرداختی به ما خواهند داشت 
اما مشــخص نیست انجام شــود. از طرفی به واسطه 
حضور در لیگ فرانســه هم یک منبــع درآمد دیگر 
برای خــودم ایجاد کرده بودم اما این رقابت ها هم به 
خاطر کرونا در نیم فصل تمام شده اعالم شد و بدین 

ترتیب بخشی از قراردادم را نگرفتم.

از جیب می خورم#
عالمیــان با بیان اینکه از چهــار - پنج ماه پیش این 
شــرایط را دارد خاطرنشــان کرد:  در واقع از جیب 
هزینه می کنم و می خورم، کسی هم به فکرمان نیست 
که وقتی شغل و درآمد نداریم چه می کنیم. االن هم 
این صحبت ها را مطرح می کنم، اصاًل نمی دانم فایده 
دارد یا نه؛ من بارها درخواســت استخدامم را مطرح 

کرده ام اما اصاًل به نتیجه نرسیده است.
 
تمرین بدون مسابقه #

وی افزود: البته جدا از مســئله کرونا و شدت گرفتن 
دوباره آن، انگیزه زیادی هم برای ادامه تمرین ندارم. 
تمرین چندماهه بدون اینکه مسابقه ای داشته باشیم 
خیلی ســخت و کسل کننده است به خصوص اینکه 
اصاًل هم نمی دانیم چــه زمانی وارد میادین خواهیم 
شــد. اینکه ما ماه ها بدون هدف تمرین کردیم واقعاً 

خسته کننده بود.

نَه کرونا و نه درخواست کورتریک بلژیک

نادری در فهرست سیاه یحیی؟
گالیه های نوشاد

عالمیان: چند ماه است از جیب می خورم

گزارش کوتاه

خیز رادو به سوی رکورد رؤیایی!
ورزش: بوژیــدار رادوشــوویچ با ثبــت دهمین 
کلین شــیت فصل، آمار بسیار خوب خود را حفظ 
کرد. پرسپولیس در شــرایطی موفق به پیروزی 
مقابل فوالد شــد که بوژیدار رادوشــوویچ دوباره 
دروازه خود را بســته نگه داشت. این گلر کروات 
که در سال جدید هیچ گلی را دریافت نکرده، این 
بار با ثبت چند سیو موفق به کلین شیت شد که 
یکی از آن ها بســیار دیدنی بود. در آخرین دقایق 
نیمه اول او در موقعیت تک به تک ضربه مهاجم 
فــوالد را مهار کرد و اجازه گلزنی را به او نداد. در 
نیمه دوم نیز رادو با چند خروج مطمئن، مانع از 

سرزنی مهاجمان بلند قد تیم نکونام شد.
نمایش درخشــان بوژیدار در حالی رقم خورد که 
او این فصل در 11 بازی تنها یک گل خورده و با 
ثبت 10 کلین شیت جزو بهترین دروازه بان های 
لیگ برتر ایران اســت. رادو حاال امیدوار اســت 
که در پنج بــازی آینده نیز بدرخشــد و رکورد 
فوق العاده کلین شــیت در ۹3.۷۵٪ از بازی ها را 

به جای بگذارد که آماری باورنکردنی است.
نکته جالب اینکه خط دفاعی پرسپولیس با رهبری 
سیدجالل حسینی و حضور ستارگانی چون شجاع 
خلیل زاده، محمد نادری، مهدی شیری و دروازه بانی 
بوژیدار رادوشوویچ، فرصت رسیدن به رکورد بهترین 
خط دفاعی تاریخ لیگ برتر را هم دارد. رکوردی که 
آبی ها فصل گذشته با دریافت تنها 13 گل از خود 
به جای گذاشــتند و حاال پرسپولیس با 11 گل در 

تعقیب آن هاست.

ورزش: مالک باشگاه شهرخودرو خراسان گفت: اکنون وقت اتحاد 
و همدلی درون استانی است تا ان شاءاهلل همه با کمک هم دومین 
سهمیه آسیا را برای مردم خراسان رقم بزنیم. فرهاد حمیداوی با 
اشاره به پنج بازی پیش روی شهرخودرو تا پایان لیگ اظهارکرد: 
از آنجا که اکنون امتیازات دیدارهای باقیمانده برای کسب سهمیه 
آسیا و دســتیابی به عنوانی درخور در جدول رده بندی بسیار با 
اهمیت و حیاتی است امروز در مجموعه شهرخودرو تصمیم بزرگی 
گرفته شد تا در پنج بازی باقیمانده تمام توان مجموعه شهرخودرو 

بیش از پیش برای موفقیت تیم بسیج و به کار گرفته شود.

3 بازی از 5 بازی#
وی با اشاره به اینکه وضعیت تیم برای کسب سهمیه نسبت 
به ســال گذشته بهتر اســت ادامه داد: ما امسال با تیم دوم 
جــدول فقط دو امتیاز فاصله داریــم و مهم تر از آن اینکه با 
رقبای خود بازی رودررو و 6امتیازی در پیش داریم و همین 
سبب می شود سرنوشت شهرخودرو دست خودش باشد. سه 
بازی از پنج بازی را میزبان هستیم ضمن اینکه رقبای ما نیز 
در ادامه لیگ بازی های رودررو داشته و به ما کمک می کنند 
تا بتوانیم شانس کســب رتبه ای باالتر از سال گذشته را هم 

داشته باشیم.

کمترین سهم#
 حمیــداوی با بیان اینکه هیچ بحرانی در تیم برای رســیدن به 
موفقیت نداریم گفت: اینکه سهمیه آسیا مطالبه فوتبال استان 
شــده برگی دیگر از افتخارات شــهرخودرو است اما بیش از هر 
زمان دیگری نیاز به همدلی همه جانبه ارکان مدیریتی، استانی و 

شهری داریم تا رخداد بزرگ دیگری را با هم رقم بزنیم. در یکی 
دو روز گذشته نیز پیشکسوتان و مسئوالن مشهد با من تماس 
گرفتند و برای وحدت و کمک به تیم دست یاری دراز کرده اند که 
باید واقعاً تشکر کنم. امیدوارم مثل سال گذشته با کمک همین 
بزرگان، مدیران و مسئوالن شهری و استانی عنوان درخور دیگری 
را برای خراسان کبیر رقم بزنیم که بی اغراق کوچک ترین سهم آن 

متعلق به فرهاد حمیداوی است.

باشگاه مردم مشهد#
مالک شهرخودرو خراســان با اشاره به اتفاقات به وجود آمده 
در روز معارفه ســهراب بختیاری زاده تصریح کرد: از آنجا که 
همه مرا می شناسند می دانند که همیشه رابطه بسیار خوبی 

با خبرنگاران و عکاسان داشــته ام و همیشه ممنون دار آن ها 
بوده ام، در لحظه ای که ما سر تمرین آمدیم فشار چند روزه ای 
روی من بود و ســبب رفتاری شــد که دلخوری و سوءتفاهم 
پیــش آورد. در فضــای مجازی عذرخواهی کردم اما شــاید 
توقعــم این بود که من را آن لحظه درک کنند.همین جا هم 
به مردم خوب و شــریف شهر امام رضا)ع( می گویم به عنوان 
خادم مجاوران و زائران امام هشــتم جز برای خدمت نیامده ام 
و اگر نقل وقولی از من باعث ســوءتفاهم شده آن را به حساب 
مهر خویش و خدمتگزاری های مجموعه شهرخودرو گذاشته 
و برای باشگاهی که بی منت متعلق به خود شماست حمایت 
معنوی تان را دریغ نکنید. ضمن اینکه در نخستین فرصت هم 

از آن عکاس عزیز دلجویی خواهم کرد.

روزهای تلخ »گرت بیل«

چگونه پول رئال و استعداد خود را حیف کنیم؟
امیرمحمد ســلطان پور: تماشــای مراسم شادی 
قهرمانی رئال مادرید در پنجشنبه شب کار آسانی نبود. 
نه به این خاطر که تیم زیدان نباید قهرمان می شــد؛ 
چون آن ها نشــان دادند لیاقت اختالف خوبی که با 
تیم دوم یعنی بارسلونا به وجود آوردند را دارند. بلکه 
تماشای گرت بیل که به شکلی عجیب می خواست 
در شــادی قهرمانی تیمش شریک شــود و دور جام 
بین بازیکنان می چرخید ســخت بود. ستاره ولزی تا 
می توانست خود را دور از گروه بازیکنان قرار می داد، 
به زحمت دستانش را تا نیمه راه مشت می کرد و به 
زور لبخند می زد. او می دانست که در نخستین 
قهرمانی رئال مادرید از سال 201۷ نقشی ایفا 
نکرده است. در آن سال مصدومیت های پیاپی 
او را به شدت آزار داده بود اما با این وجود، 
۹ گل در 2۷ بــازی برای تیمش به ثمر 
رساند. اما این فصل او واقعاً مهره اضافی 

تیم زیدان بود.

 کارهای بچه گانه#
روی نیمکت 

بین ماه های مــارس تا جوالی با وجود 
مصدوم بودن ادن هازارد و مارکو آسنسیو، بیل 
فقط ۹ دقیقه در دو بازی برای تیمش به میدان رفت. 
او در 12 بازی قبلــی در 10 بازی روی نیمکت بود و 
در بازی پایانی فصل که دیشب برگزار شد حتی جایی 

روی نیمکت نداشت. حوصله او آن قدر در این مدت سر 
می رفت که هفته پیش در بازی مقابل آالوز ماسکش را 
به روی چشمانش کشید تا نشان بدهد خوابیده است 
و دوشنبه شب گذشته در دیدار مقابل گرانادا دستانش 
را به شکل دوربین در می آورد! این رفتارهای بچه گانه 
آنچنان به مــذاق دنیای فوتبال خــوش نیامد. حتی 
دیمیتار برباتف که خود به دلیل برخی نیمکت نشینی ها 
در بازی های بزرگ منچستریونایتد دچار حاشیه شده 

بود نیز به انتقاد از این رفتار بیل پرداخت.
»ایــن حرکت ها غیر حرفــه ای و بی احترامی به رئال 
مادریــد بود. من درد و رنــج بیل را درک می کنم. من 
خودم هم تجربه نیمکت نشــینی و بــازی نکردن را 
دارم و احتماالً هیچ کس به او هم توضیحی دراین باره 
نمی دهد. بنابراین ممکن است برای چنین رفتارهایی 
تحریک شــوید. اما من نمی توانم از کارهای او حمایت 
کنم. اگر من طرفــدار رئال مادرید بــودم و می دیدم 
بازیکن تیمش این کارها را می کند عصبانی می شدم. 
این حرکات نشــان دهنده قدرت نمایی اوست. او رسماً 
می گویــد: »یا من را بازی دهید یــا هر کاری که دلم 

بخواهد انجام می دهم«.

تا پول بدهید هستم!#
اما شــانس کمی وجــود دارد که حــاال بیل مادرید 
را ترک کند. مســلماً رئال دوســت دارد که بتواند از 
بیل خالص شود. او ســاالنه 1۵ میلیون یورو از این 

باشگاه حقوق دریافت می کند و هنوز دو سال دیگر از 
قراردادش باقی مانده است. از زمان بازگشت زیدان به 
تیم، دائماً این صحبت مطرح بوده که بیل به انگلیس 

برگردد اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
او تنها به باشــگاهی مــی رود که تــوان مطابقت با 
حقوق کنونی اش را داشــته باشــد که گزینه های او 
را به تیم های چینی محدود می کند. وقتی که فرایند 
انتقال او چند وقت گذشــته به این کشور ناکام ماند 

رابطه او نیز با رئال از هم پاشید. 
بیل حتــی در دوره اول حضور زیــدان در پایتخت 
اســپانیا نیز با او رابطه خوبی نداشــت. زیدان بارها 
تأکید کرده مشــکل شــخصی با بیل ندارد و مدیر 
برنامه های وینگر ولزی هم اعتراف کرده که اسطوره 
فرانســوی تاکنون هیچ حرف بدی به موکلش نزده 
اســت؛ آن چیزی که واضح اســت این است که این 
دو فقــط نمی توانند با یکدیگر ارتبــاط برقرار کنند. 
برعکس زیدان، مدیر باشــگاه یعنــی فلورنتینو پرز 
عالقه خاصی به بازیکنی دارد که در ســال 2013 او 
را تبدیل به گرانقیمت ترین فوتبالیست جهان کرد. اما 
او نیز می دانست با برگرداندن زیدان به باشگاه، پایان 
راه بیل را در مقابلش قرار داده اســت. پرز زمانی که 
باشــگاه چینی عالقه مند به پرداخت پول مناسب به 
رئال برای خرید بیل نبود و همین طور مصدومیت های 
شدید آسنسیو و هازارد مهره های هجومی تیمش را 
به شدت کاهش می داد از انتقال بیل جلوگیری کرد.

ولز، گلف، مادرید؛ به همین ترتیب#
بیل ناراحتی خود از این نرفتن را در ابتدا تحمل کرد، با 
وجود اینکه همیشه سیبل انتقادات رسانه های اسپانیا به 
خاطر ضعفش در زبان اسپانیولی، عالقه اش به گلف و 
رفتار سردش بود. اما اوضاع هرچقدر پیش می رفت بدتر 
می شد؛ نخستین نشانه بزرگ درگیری او با باشگاه بعد 
از صعــود تیم ملی ولز به یورو 2020 رقم خورد جایی 
که در جشن صعود تیم به همراه بازیکنان با پرچمی که 
روی آن نوشته شده بود: »ولز، گلف، مادرید؛ به همین 
ترتیب« خوشحالی می کرد. او و دوستانش این حرکت 
را بامزه می دانستند اما در سانتیاگو برنابئو نظری کاماًل 

خالف این را داشتند.
بســیاری معتقدند که بیل دیگــر نمی خواهد فوتبال 
بــازی کرده و فقط عالقه مند اســت هر هفته به بانک 
رفته و چکش را نقد کند. او معتقد است اگر باشگاهی 
پیدا شــود حقوقش را بدهد خوشحال است که برود 
امــا اگر تیم دیگری نیســت و رئــال نمی خواهد او را 
بازی دهد مشــکل خود آن هاست و او هیچ مشکلی با 
دریافت حقوق و بازی نکردن ندارد. با همه این ها این 
صحنه غم انگیزی برای او و باشگاه است. بیل استعداد 
فوق العاده ای دارد و مشــغول حیف کردن ســال های 
پایانی فوتبالش اســت و رئال هم مشغول حیف پولش 
است. در آینده فقط بیل متوجه خواهد شد که آیا این 
حیف کردن ســال های پایانی فوتبالش به گرفتن این 

پول ها می ارزید یا خیر.

 ســرمربی اسبق پرســپولیس برای این تیم و بازیکنان و 
هوادارانش پیامی منتشر کرد. با وجود اینکه پنج هفته تا 
پایان رقابت های لیگ برتر باقیمانده ولی پرسپولیس با ایجاد 
فاصله زیاد در صدر جدول با رقبا توانســته خودش را در 
آستانه قهرمانی زودهنگام مسابقات قرار دهد و یک پیروزی 
تا باال بردن جام فاصله دارد. برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی 
پرسپولیس با انتشار پستی به بازیکنان و هواداران تیمش 
پیشــاپیش این قهرمانی را که چهارمین قهرمانی پیاپی 

سرخپوشان در لیگ برتر خواهد بود تبریک گفت.

مهاجم تیم شــهر خودرو به همراه چند تن دیگر از بازیکنان 
این باشــگاه در استوری مشــترک از تمرکز باالی خود برای 

خوب به پایان رساندن فصل خبر دادند. 
امین قاســمی نژاد در بخشــی از پیام خود نوشته: »درست 
اســت که شــهرخودرو این روزها در باالی جدول قرار دارد 
امــا این باعث نمی شــود کــه نگرانی های شــما عزیزان را 
برای کســب ســهمیه نبینیم... این بار هم راه آســیا را پیش 
 می گیریــم و اجــازه نمی دهیم هیــچ اتفاقی ما را از مســیر 

دور کند.«

امین قاسمی نژادبرانکو
ستاره میالن دیدار اخیر خود با دوست قدیمی و سرمربی 
کنونی باشگاه بولونیا را در توییتش بازتاب داده است. زالتان 
ابراهیموویچ که شاهد پیروزی پر گل تیمش در این هفته 
از سری آ با نتیجه پنج بر یک بود، با کنار گذاشتن رقابت 
عکســی از لحظه در آغوش گرفتن سینیشا میهایلوویچ 
ســرمربی تیم حریف را منتشر کرده که همچنان درگیر 
مبارزه با بیماری ســرطان است. زالتان در توییت خود با 
جمله تمام عشق به اسطوره فوتبال صربستان ادای احترام 

کرده است«.

دو دروازه بان ســابق استقالل که در دیدار این هفته پارس 
جنوبی و شهرخودرو برخورد گرمی باهم داشتند، در فضای 
مجــازی هم عمق رفاقت خود را نشــان دادند. پس از آنکه 
محســن فروزان در استوری اینســتاگرامی خود عکسی در 
کنار رحمتی با جمله »من و داداشــم« منتشر کرد، دیروز 
مهدی رحمتی هم در اســتوری خود با جمله »آقا فروزان 
عشــقی داداش« پاسخ او را داد تا به نظر برسد کدورت های 
 ســابق این دو دروازه بان به دســت فراموشــی ســپرده 

شده باشد.

مهدی رحمتیزالتان ابراهیموویچ

حمیداوی: استان برای سهمیه آسیا متحد شود

»شهرخودرو« و دومین صعود به جام باشگاه ها؟

ضد  حمله

 حسینی،  غفوری و خلیل زاده 
نامزد بهترین مدافعان لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ 

ورزش: نام یک مدافع از اســتقالل و دو مدافع از پرسپولیس، در میان 
اســامی نامزدهای عنوان بهترین مدافع لیگ قهرمانان آســیا در سال 
2018 قرار دارد. سایت رســمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( از 
کاربران خود خواســت بهترین مدافعان لیگ قهرمانان آســیا در سال 
2018 را انتخاب کنند و در بین اســامی اعالم شده نام وریا غفوری از 
استقالل در بخش دفاع راست و شجاع خلیل زاده و سید جالل حسینی 

از پرسپولیس، در بخش مدافع وسط دیده می شود.

فرار ریوآوه از شکست با درخشش طارمی
ورزش: تیــم ریوآوه در دیداری خانگی از هفته سی وســوم لیگ برتر 
پرتغال به نتیجه تساوی بسنده کرد. شنبه شب دیدار تیم های ریوآوه 
و سانتا کالرا با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید و دو تیم به تقسیم 
امتیاز رضایت دادند. طارمی ابتدا در دقیقه 23 پاس در عرض هم تیمی 
خود را در محوطه جریمه حریف به گل اول مسابقه تبدیل کرد. ریوآوه 
در ادامه دو گل از حریفش دریافت کرد و بازی تا دقیقه 80 با نتیجه 2 
بر یک به ســود سانتاکالرا در جریان بود. در دقیقه 80، ریوآوه صاحب 
یک موقعیت پنالتی شد و طارمی در دقیقه 81 ضربه پنالتی را به گل 
تســاوی تبدیل کرد. به این ترتیب ریوآوه از شکســت در این مسابقه 

فرار کرد.

مصدومیت مهدی ترابی از ناحیه همسترینگ
ورزش: مهدی ترابــی در دقیقه ۵۹ بازی پرســپولیس مقابل فوالد 
خوزستان دچار مصدومیت شد تا از ادامه حضور در ترکیب سرخپوشان 

پایتخت کنار گذاشته شود.
علیرضا حقیقت پزشک تیم فوتبال پرسپولیس پس از برد یک بر صفر 
این تیم مقابل شــاگردان جواد نکونام در خصوص آسیب دیدگی این 
بازیکن گفت: مصدومیت او از ناحیه رباط صلیبی نیست. همسترینگ 
پای چپ او دچار آســیب شده اســت که به زودی میزان دوری او از 

تمرینات مشخص می شود.

آزمون مؤثرترین بازیکن فصل لیگ فوتبال 
روسیه شد

ورزش: ســایت »چمپیونات« روسیه به ارزیابی بازیکنان تأثیرگذار 
در فصل 201۹-2020 لیگ این کشــور پرداخت که نام ســردار 
آزمون، مهاجم ملی پوش کشــورمان و عضو باشگاه زنیت در صدر 
مؤثرترین بازیکنان قرار گرفت. بنا به آمار این رســانه روسی آزمون 
در این فصل 16 گل برای زنیت به ثمر رساند که هفت گل آن سه 
امتیازی بود. یعنی این هفــت گل تعیین کننده پیروزی زنیت در 

بازی به شمار می آمد.

اعتراض شاهین بوشهر به سرآسیایی و قربانی
ورزش: سرپرست تیم فوتبال شاهین بوشهر می گوید: سهیل مهدی 
حق صدور مجوز به قربانی و سرآسیایی را برای نشستن روی نیمکت 
گل گهر نداشــته است. خداکرم ایزدپناه سرپرست و مدیر تیم فوتبال 
شــاهین بوشهر در گفت وگو با »ورزش ســه« با انتقاد از حضور پیروز 
قربانی و مجتبی سرآســیایی بدون کارت بازی روی نیمکت این تیم 
در دیدار شاهینی ها برابر گل گهر بیان کرد: هیچ کدام از این دو مربی 
کارت بازی نداشتند و نمی دانم با چه اجازه ای روی نیمکت نشسته اند. 
ما اعتراض خودمان به این موضوع را به صورت رســمی به فدراسیون 

فوتبال و سازمان لیگ ارسال خواهیم کرد.

نعمتی: 
ان شاءاهلل قهرمانی پنجم با حضور هواداران

ورزش: سیامک نعمتی، گلزن پرســپولیس در دیدار مقابل فوالد 
ابــراز امیدواری کرد این تیم به پنجمین عنوان قهرمانی متوالی در 
لیگ دســت پیدا کند تا با حضور تماشاگران این تیم، در ورزشگاه 
آزادی جشــن قهرمانی بگیرند. نعمتی درباره پیروزی مقابل فوالد 
گفت: ما دوست داشتیم این قهرمانی چهارم که برای نخستین بار 
در تاریخ فوتبال ایران اتفاق می افتد را کنار هواداران باشیم اما این 
کرونا سبب شد تا از آن ها دور باشیم. حاال از همین راه دور به آن ها 
تبریک می گویم و ان شاءاهلل بتوانیم قهرمانی در آسیا را هم بدست 
بیاوریم. او درباره گلزنی مقابل فوالد همچنین گفت: خدا به من رو 
کرده تا گل های حساس تیم به نام من شود و خدا را شکر می کنم 

و از همه بچه ها و کادرفنی ممنونم.

رکورد شکنی تاریخی پرسپولیس در لیگ برتر
ورزش: پرسپولیس با شکســت فوالد خوزستان موفق شد هزارمین 
امتیاز خود را در تاریخ لیگ برتر کســب کند. تیم فوتبال پرسپولیس 
با برد مقابل فوالد خوزستان در جدول رده بندی ۵۹ امتیازی شد تا در 
یک قدمی چهارمین قهرمانی متوالی قرار بگیرد. این برد عالوه بر اینکه 
پرسپولیس را در آستانه قهرمانی قرارداد سبب شد تا شاگردان یحیی 

گل محمدی در ادوار مختلف لیگ برتر هزار امتیازی شود.
پرســپولیس تا پیش از این بازی ۹۹۷ امتیازی بود، اما با برد فوالد این 
تعداد امتیاز به هزار رسید تا پرسپولیس به این مهم در تاریخ لیگ برتر 

دست پیدا کند.

 واکنش سرپرست استقالل 
به مدرک پارس جنوبی در استیناف

ورزش: غیبت اســتقالل در بازی با پارس جنوبی به استناد ابتالی 
بیــش از 2۵ درصد اعضــای این تیم به ویــروس کرونا به یکی از 
پرونده های شبهه دار  فوتبال ایران تبدیل شده و به تازگی مدرکی 
منتســب به تیم پارس جنوبی جم منتشــر شــده است که نشان 
می دهد تعداد افرادی که در این تیم به ویروس کرونا مبتال شــدند 
زیر 2۵ درصد بوده است و با توجه به همین مدرک است که پارس 
جنوبی سفت و سخت درخواست تجدیدنظر در پرونده را به کمیته 

استیناف ارسال کرده تا به نتیجه بهتری دست یابد. 
در این رابطه ســعید رمضانی، سرپرســت تیم فوتبال استقالل در 
گفــت و گو با ایســنا، درباره این مدرک اظهار کرد: این فهرســت 
به هیچ عنوان درســت نیســت. لیســت تیم ما در اختیار سازمان 
لیگ اســت و چیزی که منتشر شده اســت به دوران قبل از کرونا 
برمی گردد. او ادامه داد: در حال حاضر یوســف دانشــیار و هادی 
مباشری چرا در این فهرست حضور دارند؟ این دو نفر مدت هاست 
از اســتقالل جدا شده اند. این ها َجوهایی است که علیه استقالل به 

وجود می آورند.

منهای فوتبال

هفته سی و هفتم لیگ برتر انگلیس
برایتون - نیوکاسل

 دوشنبه 3۰ تیر -  ۲۱:3۰ از شبکه ورزش

هفته سی و هفتم لیگ برتر انگلیس
واتفورد - منچسترسیتی

 سه شنبه 3۱ تیر -  ۲۱:3۰ از شبکه ورزش

هفته سی و هفتم لیگ برتر انگلیس
استون ویال - آرسنال

 سه شنبه 3۱ تیر -  ۲3:45 از شبکه سه

هفته سی و چهارم سری آ ایتالیا
یوونتوس - التزیو

 سه شنبه 3۱ تیر -  ۰۰:۱5 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

کاوه: چاره ای جز تصمیم گیری در وضعیت 
بحرانی نداریم

ورزش: مدیر تیم های ملی کشــتی آزاد گفت: شرایط فعلی نه 
برای مربی ایده آل اســت و نه کشــتی گیر اما اگر به این سمت 
برویم حتماً مسابقات جهانی برگزار می شود، چاره ای نداریم که 

در شرایط بحرانی تصمیم گیری کنیم. 
محســن کاوه در مورد جلسه اخیرش با سرمربیان تیم های ملی 
آزاد جوانان و زیر 23 ســال اظهار کرد: چند روز پیش جلسه ای 
در رابطــه با پیش بینی برنامه هــای تیم های ملی جوانان و امید 
با تقی اکبرنژاد و پژمان درســتکار داشــتیم تا ببینیم اگر قرار 
به برگزاری مســابقات جهانی در این رده های ســنی بود و این 
موضــوع در مرداد ماه قطعی شــد، بدانیم باید بــا چه برنامه و 
روشــی پیش برویم و در این شــرایط باید چه راهکاری داشته 
 باشــیم، البته همه چیز را منوط کردیم به اینکه اصاًل مســابقه 

هست یا نیست.

اشکانی: لیگ برتر پُر از کرونا می شود 
ورزش: ســرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت: با 
شرایط موجود و شیوع دوباره ویروس کرونا بهتر است لیگ های 

کشتی برگزار نشود.
علی اشــکانی در مورد اینکه چقدر امــکان برگزاری لیگ برتر 
کشــتی آزاد و فرنگی در شرایط موجود برای فدراسیون کشتی 
وجــود دارد اظهارکرد: در این وضعیت لیگ برگزار نشــود بهتر 
اســت. االن در لیگ فوتبال مسابقات را انجام می دهند که نصف 
کشــتی هم برخورد ندارد، اما این مشکالت به وجود آمده و هر 
روز تعداد مبتالیان به کرونا در فوتبال بیشتر از قبل می شود. در 
کشتی ضربان قلب آن قدر باال می رود که نزدیک 200 می شود. 
کشتی نیاز به اکسیژن زیاد دارد و همین موضوع سبب می شود 

کشتی گیر بیشتر در معرض ابتال به ویروس قرار بگیرد.

 هشدار رئیس سابق فدراسیون؛ 
دوپینگ رها شده است

ورزش: رئیس سابق فدراسیون دوومیدانی گفت: دوومیدانی در 
سقوط سختی قرار دارد که جمع کردن آن بسیار مشکل است. 
محمدرضا کاظمی آشــتیانی در مورد وضعیت دوومیدانی کشور 
اظهار کرد: وضعیت دوومیدانی آن قدر بد شــده اســت که باید 

بگویید کجای آن مشکل ندارد. 
یک عده فکر می کنند مشــکل این رشته نداشتن رئیس است، 
اما اگر رئیس هم بیاید باز هم حل نمی شود، چون این مشکالت 
سال هاســت که در هم تنیده اند و احتیاج به رســیدگی خاص 
دارد. کاظمی آشــتیانی با اشاره به بحث دوپینگ گفت: مشکل 
بزرگ تــری هــم دوومیدانــی دارد که آن هم دوپینگ اســت. 
دوپینگ در فدراســیون رها شده است. آن زمان ما با خون دل 
دوپینگ را کنترل کردیم، اما االن کنترلش خارج شــده است و 

همه این ها تبدیل به مشکل می شود.

از دست رفتن کرسی» IOC« ۱6 ساله شد
ورزش: اعضای جدید کمیته بین المللی المپیک )IOC( عصر جمعه 
معرفی شــدند تا بازهم عدم حضور نماینده ایــران در این مجمع 
بین المللی به چشــم بخورد. صد و سی و ششمین نشست سالیانه 
کمیته بین المللی المپیک )IOC( عصر روز جمعه به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شد. در این نشست پنج عضو جدید معرفی شدند 
که در بین آن ها دو نماینده از آســیا حضور دارند که از عربستان و 

مغولستان هستند.
نگاهی کوتــاه به اعضای) IOC( خاطره ســال های دور را به یاد ما 
می آورد؛ زمانی که ایران هم نماینده داشت و مصطفی هاشمی طبا 
عضو ایرانی کمیته بین المللی المپیک بود. یک کرســی مهم که با 
بدسلیقگی از دســت رفت و پس از گذشت 16 سال، هنوز بدست 

نیامده است.

 ترکیب تیم ملی شطرنج 
در مسابقات المپیاد جهانی

ورزش: نام 10 شطرنج باز ایرانی متشکل از پنج آقا و پنج خانم به 
فدراسیون جهانی، برای بازی در رقابت های المپیاد جهانی شطرنج 
آنالین ارسال شده است. در این مسابقات 160 تیم به مصاف یکدیگر 
خواهند رفت. نام 10 شطرنج بازی که در این مسابقات می توانند با 

صالحدید کادر فنی به رقابت بپردازند به شرح زیر است:
آقایان: 1- پرهام مقصودلو 2- احسان قائم مقامی 3- محمد امین 

طباطبایی 4- پویا ایدنی ۵- آرین غالمی
بانوان:1- سارا سادات خادم الشریعه 2- مبینا علی نسب 3- آناهیتا 

زاهدی فر 4- آنوشا مهدیان ۵- مطهره اسدی
 همچنین در این مسابقات علیرضا شفیعی به عنوان کاپیتان ایران به 

فدراسیون جهانی شطرنج معرفی شده است.
 رقابت های المپیاد جهانی شــطرنج از اول مرداد تا ۹ شــهریور به 

صورت آنالین و در بخش سریع برگزار خواهد شد.
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ادب و هنرادب و هنر

یاد 

 نگاهی به شعر و شخصیت رضا افضلی
در گفت وگو با چند شاعر

من آتش زیر خاکسترم...

ادب و هنر- جلیل فخرایی: چه بجا گفت رضا افضلی:»من آتش زیر 
خاکســترم « که آتش بوده و جاودانه خواهد ماند در البه الی کتاب های 
خاموش و گویایش و روشنایی و گرمابخش انجمن های ادبی و هنری و 

رسانه های حقیقی و مجازی برای همیشه خواهد بود.
استاد افضلی؛ شاعر و پژوهشگر و هنرمندی است برای امروز و فردا،  برای 
پیران و  جوانان . نمی دانم علم الرجال خوانده یا نه ولی به یقین می دانم 
مردم شناس بود و نام بیشتر دوستانش را با نام کوچک هم به خاطر داشت 
و یکی از دالیل محبوبیت او، همین بود.  وی 19 تیر ماه بر اثر ســکته 
مغزی درگذشــت.  در ستون امروز برای شناخت شعر و شخصیت رضا 
افضلی با چند شاعر به گفت وگو نشسته ایم که نظراتشان را می خوانید.  

تحقیقی در حد یک رساله مفصل#
محمدکاظــم کاظمی، شــاعر، پژوهشــگر و 
عضوفرهنگستان ادب فارسی، درباره رضا افضلی 
می گوید: ویژگی ایشان  به نظر من این بود که 
ایشان شــخصیتی بود جامع االطراف. هم شاعر 
بود، هم پژوهشگر و هم استاد دانشگاه.عالوه بر 
شعر، آثار قلمی بسیاری از ایشان برجای مانده 
است که از آن جمله می شود به تحقیق مفصلی اشاره کرد که درباره شعر 
خراسان شمالی انجام داده بود. تحقیقی در حد یک رساله مفصل درباره 
شعر آن ناحیه بود. افزون بر آن، ایشان در گرداندن انجمن های ادبی هم 
فعال بود. انجمن ادبی دانشــکده ادبیات در دهه 70 با حضور ایشــان و 
جناب عبداهلل نجف زاده ازغندی از جلسات خیلی خوب شعر مشهد بود.

در شــعر هم جامعیتی داشت. هم شعر نو می ســرود، هم در قالب های 
کهن و هم حتی در حوزه منظومه سرایی، چنان که کتاب »مشهدی های 
قدیمی« ایشان یک منظومه مفصل درباره مشهد قدیم و حاوی ارزش های 
فراوان تحقیقی و فرهنگی است. از فعالیت های ادبی که بگذریم، ایشان 
از حسن سلوک و خلق خوش بسیاری هم برخوردار بود. بسیار متواضع و 
کم ادعا، به گونه ای که من هیچ گاه ندیدم در مورد شعر خویش قضاوتی 
اغراق آمیز از آن گونه که نزد بسیاری از شاعران مرسوم است، داشته باشد. 
همیشه با گشاده رویی با دیگران، به خصوص جوانان سلوک داشت و توجه 

ایشان به شاعران جوان هم واقعاً  محسوس و ارزشمند بود. 
 
دیدار با استاد#

مرتضی امیری اسفندقه، معتقد است: رضا افضلی 
منتظر دیدار با استادش بود و مرگ این انتظار را 
برای او کوتاه کرد. او درباره این شاعر می گوید:  
اســتاد رضا افضلی از میان گله ماهی های شعر 
فارسی، شاه ماهی های درخشان را به تور انداخته 
بود و یا بهتر آنکه بگوییم در آناتی از شــعر آن 

ماهی درخشان پولک بود که در تور شعر افتاده بود .
او شــعر تر از شــعر خویش بود و شعر تنها لحظاتی از زندگی او را ثبت 
کرده است  و عشق نیز بوالعجب فعلی که در دیوان ما مصدر ندارد. مرگ 
این شاعر عزیز موجب شد دیدار دوباره او با استاد قهرمان پس از چندین 
شکیبایی در آن سوی مرزهای مرگ و زندگی میسر شود و مبارک بادش.

خویشاوند کلمه و کالم#
رضا اسماعیلی می گوید: با اینکه زنده یاد رضا افضلی 
را از نزدیــک ندیده بودم، ولی به این اعتبار که او 
نیز از خویشاوندان »کلمه« و »کالم« و از سالکان 
وادی شعر و شعور و اندیشه بود، همیشه با زمزمه 
اشــعار دل انگیزش، خود را به او نزدیک می دیدم. 
به راستی نیز چیزی جز این نیست که اصحاب فکر 
و فرهنگ همه از یک خانواده اند. احساس من به رضا افضلی عزیز نیز چنین 
بود. احساس دوستی که سال ها می شناسمش و با او به واسطه شعر به همدلی 

و همزبانی رسیده ام.
جاودان یاد افضلی، شــاعر، نویسنده، محقق، مدرس دانشگاه و مهم تر از 
همه انسانی فروتن، مهربان و دوست داشتنی بود، با آثار و تألیفاتی فاخر 
و ارجمند. او از خادمان دل  شــده فرهنگ و ادب این مرز و بوم پرگهر و 
از پیران و پیشکســوتان انجمن های ادبی خراسان بود. دانشی  مردی که 
آرزوی اعتالی زبان و ادب پارسی را در سر داشت و قلبش برای خدمت 

به فرهنگ ایران زمین می تپید.
خالق آثار ماندگاری چون »در شهر غم گرفته پاییز«، »نگاهی از ساحل به 
دریا«، »آهوی ارغوانی« و »شناخت نامه محمد قهرمان« هر چند به تقدیر 
الهی راه خود را از قافله زمینیان جدا کرد و به ناکجای آســمان شتافت،  
ولی با آثاری که از خود به جا گذاشت، در قلب فرهنگ دوستان زنده است. 

تولد دوباره او بر وارثان »آب و خرد و روشنی« مبارک باد.  

نگاه عالمانه، عمیق و تخصصی#
دکتر محمود اکرامی )خزان( از همراهی و رفاقت 
30 ساله خود با رضا افضلی یاد می کند و درباره 
این شاعر می گوید: همراهی سه دهه با زنده یاد 
افضلی، شــناخت نیکی از ایــن چهره علمی و 
شــاعر ارجمند داده است. در بعد دانشگاهی و 
آکادمیک نیز وثوق کلیه اساتید بر نگاه عالمانه، 

عمیق و تخصصی وی همواره بر این امر صحه گذارده است. 
وی ابیات معروفی از این شاعر قرائت کرد: 

میاِن خیمة مجنون و خیمة لیلي
 مسافتي ست که چون طوِل آه کوتاه است
چه رفته است که عاشق در این رهِ نزدیک

 چو باد مي رود، اّما هنوز در راه است« 
در حوزه شعر نیمایی و سپید نیز افضلی را می توان یکی از پیشتازان شعر 

سپید در خراسان برشمرد.

 ادب و هنر/ صبا کریمی  رده بندی های سنی تا 
چندیــن دهه روی کتاب های کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با این هدف ثبت شــده بود که 
به مخاطبان در انتخاب کتاب های مناســب کمک 
کند، اما در چند سال گذشته، با توجه به تغییر نظام 
آموزشــی و در عین حال تغییرات نسلی و دانشی 
مخاطبان، بسیاری از کارشناســان حوزه ادبیات و 
تعلیــم و تربیت کودک و نوجوان بــر ضرورت ارائه 
دسته بندی جدید ســنی روی کتاب های کانون و 

دیگر ناشران این حوزه تأکید می کردند.
بر این اساس دسته بندی سنی مخاطبان کتاب های 
کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان پس از 
ســال ها تغییر کرد و تقســیم بندی جدیدی برای 
تولید آثار ارائه شده است که بنا به گفته مسئوالن 
کانون، این تغییر در شیوه دسته بندی گروه های سنی 
منطبق بر استانداردها و با بررسی تجربه های جهانی 

و شرایط  بومی، صورت گرفته است.
در دسته بندی جدید، گروه های سنی همچون 0+ 
»نــوزاد«، ۲+ »نوگام«، ۴+ »نوباوه«، 7+ »نوخوان«، 
9+»نونهــال«، 1۲+ »نونــگاه«، 1۵+ »نوجوان« و 
»اولیای تربیتی، مربیان و پژوهشــگران« نام گذاری 
شده است. در ساختار جدید، کمترین سن الزم برای 
مطالعه، پشت جلد کتاب ها درج شده و سقفی برای 
هر گروه سنی تعیین نشده بلکه فقط ابتدای آن اعالم 
شده است. براساس رده بندی های سابق سنی کانون، 
گروه »الف« شامل کودکان پیش از دبستان می شد، 
اما بیشتر آثار منتشر شده به  صورت عمده به کودکان 
۴ تا 7 ســال اختصاص داشت و تعداد آثار مناسب 
برای کودکان 0 تا ۴ سال انگشت شمار بود که این 
رده بندی اکنون به ســه دســته »نوزاد«، »نوگام« 
و »نوباوه« تقســیم شده است. در گذشته مخاطب 
گروه های ســنی »ب« )هفت سال به باال(، »ج« )9 
سال به باال(، »د« )11 سال به باال(، »هـ« )1۴ سال 
به باال( و »اولیای تربیتی کودکان و نوجوانان« در نظر 

گرفته شده بود.
این تغییر پس از بررســی در »شورای عالی کتاب« 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان، تصویب 

شد.
اما پرســش اینجاســت ضــرورت و چرایی چنین 
رده بندی آن هم درســت زمانی که مرزبندی های 
ســنی به واسطه زندگی مدرن و بهره مندی فراگیر 
و گسترش یافته از فضای مجازی و رسانه های نوین، 
شــکل تازه ای به خود گرفته و کمرنگ تر از گذشته 
شده است، چیست؟ از طرفی دیگر بومی سازی این 
رده بندی براساس معیارهای جهانی چگونه صورت 
گرفته و آیــا قابلیت اجرایی دارد یا خیر. نکته مهم  
دیگــری که توجه به آن خالی از لطف نخواهد بود، 
بحث تعامل جامعه شناســان، روان شناسان و اهالی 
شعر و ادب در تولید محتوا برای این ساختار جدید 
و نیازسنجی آن است که در عمل تا چه اندازه به آن 

توجه می شود و مورد پیگیری قرار می گیرد.
به همین بهانه با غالمرضا بکتاش، شــاعر کودک و 
نوجوان، درباره این طــرح، ضرورت و کارایی آن به 

گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید.

کتاب های س مخاطبان  ســنی  دسته بندی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس 
از سال ها تغییر کرده و تقسیم بندی جدیدی 
برای تولید آثار ارائه شده است. تحلیل شما 
از این گروه بندی چیســت و به نظرتان این 

گروه بندی بر چه اساسی شکل گرفته است؟

به نظرم گروه سنی اساساً وجود ندارد. واقعیت این 
است که امروز با کودکان و نوجوانانی سروکار داریم 
که در برخی موارد بیشتر از ما می فهمند و متوجه 
امور هســتند و پرسش مهم اینجاست که چرا باید 

برای آن ها رده بندی سنی ایجاد کنیم؟

چرا کانون به دنبــال ایجاد مرز و تفکیک س
گروه های سنی است؟

هر چه که هست به نظرم کار اشتباهی است!

آیا زمانی که گروه های سنی براساس الف، س
ب، ج و ... تعریف شده بود هم این کار اشتباه 

بود؟
این مبحث متعلق به ۴0 سال قبل است. باالخره آن 
زمان باید این کار از یک جایی آغاز می شد. طبیعتاً 
آن را شــروع کردیم و نتیجه اش همان گروه بندی 
سنی شد که به آن اشاره کردید. اما در حال حاضر 
مرزی بــرای اطالعات وجود نــدارد. مگر ما کتاب 
غیرقانونی چاپ می کنیم که بنویسیم خواندن آن 

برای زیر 1۸ سال ممنوع است؟

تغییرات نظام آموزشی، تغییر نسل و میزان س
آگاهی و دانش مخاطبان، از دالیل تصویب این 
طرح عنوان شده است و شاید تا حدودی برای 
والدین و گروه های آموزشی جنبه راهنمایی و 

کمک داشته باشد.
ببینید من اساســاً با گروه بنــدی مخالفم. به نظرم 
همان گروه بندی ســابق خوب بود. در حال حاضر 
هم فقط اسم ها را تغییر دادیم و آن را خرد کردیم. 
کانون مرزبندی های بسیار ریزی ترتیب داده که به 
نظرم اشتباه اســت. حداقل اگر در کشوری زندگی 
می کردیم که برای نوزادان، کودکان، مهدهای کودک  
و ... برنامه داشــتیم و نظام آموزشــی ما به گونه ای 
بود که اگر یک کودک دوســاله، دوسالگی اش را از 
دست می داد و در این بازه زمانی آموزشی نمی دید 
و ضرر می کرد، بله! این مرزبندی ها منطقی بود. اما 
در کشور ما که کل زمان یک کودک هدر می رود و 

ما هیچ برنامه ای هم برایش نداریم، چرا فقط گروه 
اضافه می کنیم؟ همان گروه بندی که قدیم رایج بود 
خیلی بهتر و کلی تر بود و در نتیجه کارایی بیشتری 
هم داشــت. ضمن اینکه گروه باید کلی باشد و در 

گروه بندی، جزئی نگری اصالً خوب نیست.

به نظر می آید شما به طور کلی با گروه بندی س
در ابعاد جهانی آن مشکل ندارید و معتقدید 

این فرمول در کشور ما جواب نمی دهد؟
ما در ایران زندگی می کنیم و با توجه به مواردی که 
گفتم و عدم برنامه ریزی برای زمان کودکان و نوجوانان 
و بحث آموزش و یادگیری نمی توان گفت همه چیز 
درست است و فقط گروه بندی لحاظ نمی شود. ضمن 
اینکه  مگر گروه سنی الف و ب چه اشکالی داشتند 

که به فکر ایجاد گروه بندی جدید افتادیم؟

نتیجه این گروه بندی ها در فضای نشــر و س
چاپ کتاب جدید و میزان استقبال مخاطبان 

هدف چه خواهد بود؟
هیچ نتیجه ای ندارد! زیرا اگر امروز کانون کتاب هایش 

را گسترش بدهد و برای آن برنامه ریزی کند که فرضاً 
بــرای گروه نوباه ، کودک، خردســال ۵0 هزار جلد 
کتاب چاپ کند، بله این درست است و معطوف به 
نتیجه خواهد بود، اما وقتی هیچ اتفاقی نمی افتد، چرا 
فقط اســم ها را تغییر داده ایم؟ کانون این حرکت را 
شروع کرده است و برای بسیاری از مراکز و نهادهای 
فرهنگی هم حکم مبدأ را خواهد داشت. ضمن اینکه 
در این ایامی که درگیر ویروس کرونا هستیم، زمان 
مناسبی برای این کار نبود. بد نیست مثال دیگری 
بزنم. در فضای مجازی چند گروه سنی وجود دارد؟ 
کــودک، نوجوان و بزرگســال و همه افراد هم یک 
گوشــی موبایل دارند. پس چرا فقط در مورد کتاب 
گروه بندی ســنی قائل شــدیم و وقتی اسم فضای 
مجازی می آید حرفی از گروه سنی نیست؛ بنابراین 

نتیجه می گیریم این کار اشتباه است.

با این فرض که برای این گروه های سنی قرار س
است شعر نوشته شود، آیا شاعرانی داریم که 
به صورت تخصصی بــرای نوزادان، نوباوگان، 

نوگامان و ... شعر بگویند؟
بله داریم! اما من یکی از کســانی هستم که با شعر 
محاوره مخالفم. من معتقدم چرا شعر محاوره باید 
تهرانی باشــد، پس تکلیف یک کودک یزدی چه 
می شود و سهم او از شعر به زبان خودش چیست؟ 
چه کســی گفت وگوی تهرانی را به عنوان شــعر 
محاوره ای اعالم کرد؟ هیچ کس پاســخ این پرسش 
را نمی دهد. چرا باید در شعر بگوییم »بچه برو نون 
بخر« اما زمانی که همان بچه به کالس اول می رود 

»نون« را »نان« بخواند.
همان طــور که گفتم من با شــعر محاوره مخالفم؛ 
بنابراین شعری برای خردسال باقی نمی ماند. این در 
حالی است که همه شاعران کودک تصور می کنند 
شعر کودک نوشتن برای کودکان و خردساالن باید 
محاوره ای باشد. بله! آقای رحماندوست آغازگر این 
شیوه شعرگویی بود، اما ایشان به موازات آن، ۵0 شعر 
جدی هم داشــتند. آن زمان همه شروع به نوشتن 
شعر محاوره ای کردند و اکنون نمی دانیم برای نوزاد 

چه باید بنویسیم.
فراموش نکنید امروز گروه ســنی در حال از دست 
دادن پایه و اعتبارش اســت و مــا تازه می خواهیم 
بگوییم بچه ها چه چیزی بخوانند یا نخوانند. در حالی 
که این بچه ها هستند که به ما می گویند چه چیزی 
می خوانیم و چه چیــزی را نمی خوانیم. نمونه اش 
کتاب های هری پاتر است که بچه ها همه جلدهای 
آن را خوانده اند، در حالی که بسیاری از خانواده ها با 

تخیل و اسطوره مخالف بودند.
ای کاش به جای اینکه کانون به فکر گروه بندی ها 
بود، راجع به کتاب های تخصصی، قصه و شعر چند 
میزگرد تخصصی برگزار می کرد، نه اینکه به این فکر 
کنیم که برای نوزادان چه چیزی باید بنویسیم. ما 
باید چیزی بنویسیم که مادر نوزاد از آن بهره ببرد، ما 
باید چیزی بنویسیم که همه گروه ها از آن استفاده 
کنند. در برنامه تلویزیونی مشاعره می بینیم که یک 
کودک 10 ساله از حافظ شعر می خواند، اما یک شعر 
کودک حفظ نیســت. پس نتیجه می گیریم گروه 
سنی بی اعتبار اســت، چون او وقتش را گذاشته و 

حافظ خوانده است.
از طرفــی دیگر کانــون یک شــورا دارد که در آن 
بسیاری از کتاب هایی که چاپ می کند را باید رد کند 
و بسیاری از کتاب هایی که رد می کند را باید منتشر 
کند. این مسئله هم در کتاب هایی که منتشر می شود 
و در دسترس مخاطب قرار می گیرد، تأثیرگذار است.

آیا علت رد کردن کتاب ها اعمال ســلیقه س
است؟

به نظرم افراد خیلی دقیق و دلسوزی در ترکیب این 
شورا قرار نگرفته اند و همه چیز مبتنی بر اعمال سلیقه 
است. من معتقدم کانون باید نشست تخصصی برگزار 
و شــعر را حالجی کند. شب شعر چه سودی دارد؟ 
باید نشست تخصصی برگزار شود و نتیجه مفیدی را 
از بطن کالس ها و کارگاه های تئوری بیرون بیاوریم، 
اما متأســفانه امروز وقت گذاشــتیم و به این فکر 
می کنیم که اسم بچه دوساله و سه ساله چیست! در 
حالی که ما در شعر به این رده بندی می گوییم شعر 
خردسال، شعر کودک و شعر نوجوان. حتی به الف، 

ب، ج و ... هم کاری نداریم.

گروه بندی سنی جدید در شیوه کاری شما س
هم تغییری ایجاد کرده است؟

بله! این گروه بندی شــرایط کاری ما را هم مشکل 
کرده است. باید گروه های مختلف را شناسایی کرده 
و بر مبنای آن برای آن ها کتاب خوانده شود. از سوی 
دیگر به لحاظ فضای محیطی با محدودیت مواجهیم 
و تفکیــک بچه ها به این گروه های ســنی برای ما 
مشکل به وجود می آورد و با این تقسیم بندی در هر 

کانونی باید هفت سالن داشته باشیم.
به نظرم کانون نباید پشــتوانه فرهنگی خودش را 
از دســت بدهد و بدون مشورت با بزرگان فرهنگی 
این کار را می کرد. کانون نیاز به دلســوزی، تدبیر، 
هزینه فرهنگی و فکری دارد. این دقیقاً جمله آقای 
رحماندوست است که »گروه سنی بی اعتبار است« 
و من اگر شاگرد ایشان باشم باید بگویم گروه سنی 
وجود ندارد. ضمن اینکه دانش فقط شــامل کتاب 
نیست، پس تکلیف تلویزیون، سینما و فضای مجازی 
چه می شــود؟ برنامه خندوانه و دورهمی برای چه 
گروه سنی است، سریال های شبکه خانگی برای چه 
گروه سنی ســاخته شده اند، چرا فقط درباره کتاب 

گروه سنی را لحاظ می کنیم؟

برش

گروه بندی سابق  نظرم همان  به 
خوب بود. در حال حاضر هم فقط 
را  آن  و  تغییر دادیم  را  اسم ها 
خرد کردیم. کانون مرزبندی های 
به  که  داده  ترتیب  ریزی  بسیار 
نظرم اشتباه است. حداقل اگر در 
کشوری زندگی می کردیم که برای 
نوزادان، کودکان، مهدهای کودک  
این  داشتیم،  برنامه   ... و 

مرزبندی ها منطقی بود.

به همت کمیسیون ملی یونسکو در ایران صورت گرفت

برگزاری اولین نمایشگاه  مجازی خوشنویسی
مهدیه قمری: کمیســیون ملی یونسکو در ایران، در اقدامی تصمیم به برگزاری 
اولین نمایشــگاه خوشنویســی مجازی بــا نام »میراث مانــدگار« گرفت که این 
نمایشــگاه از ۲۵ تیر ماه 99 در صفحه اینســتاگرام این سازمان به  صورت آنالین 

برگزار شده است.
مشاور هنری و دبیر شورای سیاست گذاری خوشنویسی این کمیسیون در گفت وگو با 
خبرنگار ما گفت: گالری موجود در این کمیسیون برای برگزاری نمایشگاه های هنری 
تجهیز و آماده شده، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفتیم اولین نمایشگاه را به 

صورت مجازی برگزار کنیم.
محمــد حیــدری ادامــه داد: در این نمایشــگاه 1۸ اثر 
خوشنویسی از 9 هنرمند اســتاد و عضو کمیسیون ملی 
یونســکو در ایران از جمله استاد یداهلل کابلی خوانساری، 
استاد امیراحمد فلسفی، استاد الهه خاتمی، استاد فرشته 
حسینی و ... در سبک های نســتعلیق، شکسته و نقاشی 
خــط، برای عالقه مندان با هدف گردآوری آثار ســفیران 

شایسته فرهنگ و هنر ایران، به نمایش گذاشته شده است.
وی با تأکید بر این موضوع که برگزاری نمایشگاه مجازی در کمیسیون ملی یونسکو در 
ایران، باید از بهترین شرایط برای عالقه مندان برخوردار باشد، بیان کرد: برای برگزاری این 

نمایشگاه در ابتدا فیلمی از محیط نمایشگاه در گالری این کمیسیون تصویربرداری شد و 
در مرحله بعد عکس ها باکیفیت مناسب در فیلم مورد نظر قرار گرفت تا امکان تماشای 

مطلوب را برای عالقه مندان فراهم کند.

به گفته مشــاور هنری و دبیر شــورای سیاســت گذاری خوشنویسی کمیسیون 
ملی یونســکو در ایران، گالری این کمیسیون آماده برگزاری نمایشگاه برای همه 
هنرمندان اســت. حتی این کمیســیون امکان برگزاری مجازی نمایشگاه ها را در 
محیط های مختلفی که هنرمندان مد نظر دارند ، دارد، فقط کافی است هنرمندان 
از محیط نمایشــگاه خود فیلم 3۶0 درجــه  بگیرند و همراه با عکس باکیفیت از 
آثار خود برای کمیسیون ملی یونسکو در ایران ارسال کنند تا نمایشگاه به صورت 

مجازی در سایت این کمیسیون برگزار شود.
حیدری معتقد است: بسیاری از موزه ها در کشورهای خارجی با شیوع بیماری کرونا از 
طریق مجازی آثار خود را به نمایش گذاشته اند. بی تردید هر کدام از آن ها زیرساخت های 
خوبی برای برگزاری نمایشگاه های مجازی داشته اند که ممکن است این زیرساخت ها در 

کشور ما وجود نداشته باشد.
وی بیان کرد: امیدوارم هر چه زودتر ویروس کرونا در همه جای جهان و کشــور ما از 
بین برود تا بتوان نمایشگاه ها را حضوری برگزار کرد تا زمینه گفت وگو و تعامل حضوری 

هنرمندان با مردم درباره آثار هنری فراهم شود.
مشاور هنری و دبیر شورای سیاست گذاری خوشنویسی کمیسیون ملی یونسکو در ایران 
گفت: این نمایشــگاه مجازی از طریق آدرس www.gallery.irunesco.org  و صفحه 

کمیسیون ملی یونسکو در ایران در اینستاگرام قابل دسترسی خواهد بود.

هنرهای تجسمی

گفت وگو با غالمرضا بکتاش درباره رده بندی جدید سنی کتاب های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

اجازه بدهیم بچه ها خودشان انتخاب کنند ...

تازه های نشر
تالش برای تغییر سرنوشت

نون: به تازگی رمان»پیکان زرد« نوشته ویکتور پلوین با 
ترجمه محمدرضا قاسمی منتشر شده است. 

ویکتور پلویــن )متولــد ســال 19۶۲( از نامدارترین 
نویسندگان روس اســت و افتخارات و جوایز متعددی 
از جمله جایزه بوکر کوچک روســیه برای آثار ادبی اش 
بدســت آورده و رمان هایش همواره جزو آثار پرفروش 
بوده اند. نوشته های پلوین به زبان های متعدد ترجمه شده 
و شهرت او را  بیش از بسیاری از نویسندگان هموطنش 
به خارج از مرزهای روســیه گسترش داده است. سبک 

خاص این نویســنده هویت رمان هایش را می ســازد و او را به یکی از شاخص ترین 
نویســندگان معاصر روســیه بدل می کند. رمان کوتاه »پیکان زرد« با سیر حرکت 
یک قطار پیش می رود و جهان شخصیت ها را شکل می دهد. مخاطب با شخصیت 
اصلی رمان و دغدغه ها و اندیشه های او همراه می شود و شاهد تالش او برای تغییر 
سرنوشتش است. این رمان کوتاه، با سبک و سیاقی جدید، شکوه آثار کالسیک ادبیات 
روســیه را به یاد می آورد و نماینده ای فاخر از ادبیات داســتانی سرزمینی است که 

نویسندگانی چون تولستوی و داستایفسکی و پاسترناک از آن برخاسته اند.
»پیکان زرد« با مجوز رســمی نویسنده برای انتشار در ایران و در ۸۸ صفحه توسط 

نشر نون منتشر شده است. 

 5 داستان کوتاه طنز
سوره مهر: کتاب »مورچه لوچ« نوشته مریم ورپشتی 
که شــامل پنج داستان کوتاه طنز است، منتشر شد. 
مورچه لوچ با موضوع اجتماعی دارای پنج داستان کوتاه 
اســت که ته مایه طنز دارند و برخی از داستان ها کار 
سورئال هستند. این کتاب در 7۲ صفحه منتشر شده 
است و »همزیستی«، »مورچه لوچ«، »قالب«، »سفر 
پر مالل«، »رخنه در شــرکت« و »بهترین همسر«، 

عناوین داستان های موجود در کتاب هستند. 
در بخشــی از کتاب می خوانیم: » آن شب تا صبح 

نگهبانــی دادم. انگار بو برده بودند و از مخفیگاهشــان بیرون نمی آمدند. با 
کلی بدبختی یکی شــان را گرفتم و انداختم توی قوطی کبریت. اسمش لو 

بود. این یکی مثل خودم زیاد اشتباه می کرد. 
نامرد صدایم را هم خوب تقلید می کرد. ســحر نشده جلو آزمایشگاه بودم. 
شــما بودید چه می کردید؟ زندگی ام داشــت به هم می خورد. بله تصورش 

هم سخت است. 
اما باالخره توانستم از میان آن همه جانور که صبح تا شب دور و برم پالس 
بودند لو پپه بی دست و پا را گیر بیندازم در حالی که فریاد می زد دسشویی 

دارد. البد می خواست دلم به حالش بسوزد و ولش کنم«. 

قصه هایی از بغلی ترین خرس دنیا 
مبتکران: »داگلی بغلی عیدت مبارک« نوشته دیوید 

ملینگ با  ترجمه نسرین ابراهیمی لویه منتشر شد.
شخصیت اصلی در این مجموعه قصه ها، بچه خرسی به 
نام داگلی اســت که عالقه زیادی به بغل کردن دارد و 
هر بار درگیر ماجرایی می شــود. در داستان »قصه های 
داگلی؛ بغلی ترین خرس دنیا« سال نو آغاز شده و داگلی 
به دنبال کسی است که دلش بغل عیدت مبارک بخواهد، 
اما کسی پیدا نمی شود تا اینکه صدایی می شنود و در پی 

آن ماجرایی برای داگلی پیش می آید.
در صفحات پایانی این کتاب به همراه تصاویر رنگارنگ، به کارهایی اشــاره شــده 
که بچه ها می توانند انجام دهند، مانند نوشــتن نامه به بابانوئل، درست کردن ریسه 
فرشته های کاغذی، تزئین درخت، درست کردن آدم برفی، در کردن ترقه و خواندن 
سرود شب عید. »داگلی بغلی«، »نگران نباش داگلی بغلی«، »ما خیلی دوستت داریم، 
داگلی بغلی«، »داگلی بغلی به مدرســه کوچولوها می رود«، »داگلی بغلی و خواب 
پرماجــرا«، »داگلی بغلی و پخت و پز پرماجرا« و »اولین کتاب فعالیت داگلی بغلی 

من« عنوان سایر آثاری  است که از این مجموعه منتشر شده است.
کتاب »داگلی بغلی عیدت مبارک« با قیمت ۲۲هزارتومان برای کودکان باالی سه 

سال منتشر شده است.
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