
حاال نوبت کیه؟
دستگیری »جمشید شارمهد« سرکرده 
در  پادشــاهی،  انجمن  تروریســت های 
توییتر بازتاب وســیعی داشت و کاربران 
در ســریع ترین زمان ممکن به این خبر 
واکنش های جالبی نشــان دادند: »دیگه 
شب ها راحت نمی خوابند آنان که در سر، 
خوش خیال بودند، دیگه آمریکا هم براشون 
امن نیست... پس از دستگیری زم و جمشید شارمهد، حاال از توییت های مسیح 
علی نژاد معلومه که حسابی ترسیده! بعید به نظر می رسه نیروهای اطالعاتی، 
وقتشان را صرف این عجوزه کنند... اندک اندک جمع مستان می رسند، مسیح 
علی نژاد چمدونات رو ببند... یکی از دالیل اهمیت دستگیری شارمهد این است 

که آمریکایی ها هنوز باورشان نشده او دستگیر شده...«.

کارشناس لُپ لُپ!
 به نظر شــما، ایــران اینترنشــنال این 
کارشناسان را از کجا پیدا می کند؟ یعنی 
کســی را که ابتدایی ترین اصول رشــته 
و تخصصی را که کارشــناس آن اســت 
نمی شناســد، مدرک کارشناسی اش را از 
کجــا گرفته؟ »ناصر کرمی« کارشــناس 
شبکه اینترنشنال گفته بود: »دماوند یک 
اثر طبیعی ملی است و شامل مناطق چهارگانه محیط زیست نمی شود و محیط 
زیست ایران اختیاراتی درباره آن ندارد«. حاال یک فعال محیط زیست در توییتر 
نوشته: »آقای کرمی، دسته بندی چهارگانه محیط زیست و اینکه اثر طبیعی 
ملی، یکی از مناطق چهارگانه است ابتدایی ترین اطالعات محیط زیستی است!«

از تلفن عمومی زنگ زد!
همه مدارک و مستندات ادعایی بی بی سی 
برای اینکه ثابت کند تعداد فوت شــدگان 
کرونــا در ایران بیش از41 هزار نفر اســت، 
یک تماس تلفنی از سوی کسی که نخواست 
نامش فاش شود، بود. عبداهلل گنجی، فعال 
رســانه ای در توییتر نوشــت: »یک نفر از 
تلفن عمومی زنگ زده شبکه ملکه و گفته 
فوتی های کرونا در ایران 41هزار نفرند. از کجا میگی تلفن عمومی؟ خودشــون 
در متن نوشتند: شخصی که حاضر نشد خودش را معرفی کند، نخواست هویت 
سازمانی احتمالی را معرفی کند و گفت اسامی و کد ملی فوت شدگان را هم ندارد!« 

ِکرم سر قالب
محمد ایمانی، فعال رسانه ای در کانال خود 
مطلبی طوالنی در نقد برجام نوشته که در 
ادامه بخــش کوتاهی از آن را می خوانید: 
»ِکرم سر قالب، واقعی است؛ اما نه برای 
اینکه به ماهی غذا بدهند؛ هرگز از دهان 
ماهی نمی گذرد... وقتی گفته شد برجام 
تله گذاری دشــمن برای زدن ضربات و 

خسارت های بزرگ است، خیلی ها تعجب و انکار کردند...
وعده های غرب در مذاکرات، فریبنده بود و از آن ها مؤثرتر، وعده هایی بود که 
متولیان مذاکره در داخل می دادند. برداشتن تحریم های مالی و بانکی و نفتی... 

امضای قرارداد با توتال و پژو و رنو و بوئینگ...!«

روایت اول
در تهران چه خبر است؟

 محمد تربت زاده هرچند رئیس جمهور اعالم کرده 
درحال عبور از پیک کرونا هســتیم و آمار کشته ها 
و مبتالیان هم کمی تا قســمتی نسبت به روزهای 
گذشــته کاهش داشــته، اما از روز گذشته حواشی 
جدیــدی در زمینه آمار مربوط بــه تلفات کرونا در 
کشورمان، در فضای مجازی باال گرفته و شایعه های 

عجیب و غریبی هم در این باره راه افتاده است.
براســاس آمار رسمی، در روز گذشــته ٢٠٨ بیمار 
کووید1۹ جــان خود را از دســت دادند و مجموع 
جان باختــگان این بیماری بــه 1٧ هزار و 1۹٠ نفر 
رســیده اســت. اما در این میان ناهید خداکرمی، 
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران اعالم کرده 
تا کنون فقط در شهر تهران ٨ هزار و ۶٠٠ نفر جان 

خود را به دلیل ابتال به کرونا از دست داده اند!
این یعنی ۵1 درصد کل فوت شدگان تهرانی بوده اند. 
ماجرا زمانی عجیب تر می شود که می فهمیم تهران 
فقط 11 درصــد از جمعیت کشــور را در خودش 
گنجانده و اگر قرار باشــد تعداد کشــته های تهران 
را به کل کشــور تعمیم دهیم، با یک آمار نجومی از 
مرگ و میر های کرونایی روبه رو می شویم که چیزی 

در حد و اندازه های یک فاجعه خواهد بود!
البتــه این پایان ماجرا نیســت. بر اســاس آمارها، 
شــهر تهران به عنوان پایتخت کشور، عالوه بر اینکه 
بهترین بیمارستان ها و خدمات درمانی کشور را در 
اختیــار دارد، به گفته علیرضا زالی، فرمانده ســتاد 
عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، میانگین 
سنی فوت شده های کرونایی در تهران نیز حدود 1٠ 
سال بیشــتر از میانگین فوتی های سایر استان های 
کشــور بوده که این نکته نشــان می دهد وضعیت 
بیماران کرونایی در تهران بهتر از ســایر شهر های 
کشور است. این یعنی در تهران که وضعیت رعایت 
بهداشــت و همچنین امکانات درمانی بیشتر بوده، 
حدود ٨ هزار و ۶٠٠ نفر جان باخته اند پس خدا به 

خیر کند آمار مرگ و میر در شهرستان ها را!
کاربران فضای مجازی هم البد همین دو دوتا چهارتا 
را با خودشــان کرده اند که حاال صدایشان درآمده و 
چندین هشتگ مختلف را در انتقاد از مسئوالن در 
توییتر داغ کرده اند. کاربران از مسئوالن می خواهند 
درباره آمار کرونا هرچه ســریع تر شفاف سازی کنند 

تا از میزان نگرانی های مردم کاسته شود.
گذشته از این حواشــی مجازی، بر اساس گزارشی 
که فــرارو تهیه کرده، به نظر می رســد درباره این 
تناقض های آمــاری دو فرضیه مطرح اســت. اول، 
ابهام در آمار کل فوت شدگان به دلیل ابتال به کرونا 
و کم شــماری در آن اســت. دوم اینکه آمار اعالمی 

توسط خداکرمی اشتباه بوده است.
هرچنــد به نظر بعید می رســد اشــتباهی در بیان 
آمار ها رخ داده باشــد اما شواهد دیگری هم وجود 
دارد کــه آمارها را زیرســؤال می بــرد. مثاًل اینکه 
خداکرمی اعالم کرده تا پایان تیر ٧هزار و 1۶۹ نفر 
در تهران به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست 
داده اند؛ بنابراین می توان محاسبه کرد در مدت دو 
هفته که از ابتدای مرداد ماه می گذرد، هزار  و431 
نفر در این شهر به خاطر کرونا جان خود را از دست 

داده اند. در حالی که تعداد کل فوت شده های کشور 
از ابتدای مرداد ماه ٢هزار و 3٨4 نفر بوده است.

این یعنی از ابتــدای مرداد، ۶1 درصد آمار فوتی ها 
مربــوط به تهران بوده اســت! از طرف دیگر تهران 
فقط یک هفته  است که در فهرست شهرهای قرمز 

قرار گرفته است.
هرچند مسئوالن باید خیلی سریع و تا پیش از آنکه 
حواشی مربوط به این ماجرا، بیشتر از این دردسرساز 
نشده، شفاف سازی کنند اما برای آنکه ته دلتان زیاد 
خالی نشــود، بد نیســت نیم نگاهی هم به آمارهای 
امیدوارکننــده کرونایی بیندازیم کــه می گوید آمار 

بیماران بدحال حسابی رو به کاهش است.
بر اســاس آخرین آمار، در ۹ مــرداد آمار بیماران 
بدحال کــه نیاز به مراقبت های ویژه بیمارســتانی 
داشــتند 4هزار و 41 نفر بوده کــه در روز بعد به 
4هزار و ٢1 نفر کاهش پیدا کرده است. براساس آمار 
رسمی اعالم شــده، تعداد بیماران بدحال 11 مرداد 
هم 4هــزار و 11 نفر بوده و این روند احتماالً ادامه 
خواهد داشت. روندی که در روزهای آینده می تواند 
آمار فوتی ها را به زیر ٢٠٠ نفر در روز برســاند. تازه 
این را هم باید اضافه کنیم که در روزهای گذشــته 
فقط 4٢ درصد از کل بیماران شناســایی شــده به 
خدمات بیمارســتانی نیاز پیــدا کرده اند. این خبر 
خوب دیگری است که می گوید رعایت پروتکل های 
بهداشــتی باالخره جواب داده و اگر مردم همچنان 
رعایــت کنند، احتماالً زودتر از چیزی که فکرش را 

می کنیم، کرونا را شکست خواهیم داد. 

روایت دوم
مثل ماهواره اسپوتنیک

درحالی که تمام جهان منتظر رونمایی از واکســن 
بودند،  انگلســتان  آکسفورد  دانشــگاه  ضدکرونای 
روس ها به طور غیرمنتظره ای اعالم کردند تا کمتر 
از 1٠ روز دیگر دنیا را شــگفت زده کرده و واکسن 

کرونا را به تمام جهان عرضه می کنند!
بر اساس آنچه رسانه های روســی منتشر کرده اند، 
پژوهشــگران انســتیتو Gamaleya این واکســن 
را تولیــد کرده اند و برای آنکه خیــال مردم دنیا را 
بابت این واکســن راحت کنند، آن را برای تست به 
خودشــان هم تزریق کرده اند. با این حال بسیاری از 
محققان در سرتاســر دنیا، این واکسن را زیرسؤال 
برده انــد چون محققان روســی هنــوز جزئیاتی از 
ساخت آن را رسانه ای نکرده اند. حتی »مینو محرز« 
هــم درباره این واکســن گفته اســت:»هنوز هیچ 
واکسنی تأییدیه مراجع بین المللی را نگرفته است«.

بــا این حال روس ها اعالم کرده اند تا اواخر مرداد، از 
نخستین نسخه این واکسن رونمایی خواهند کرد و 
با وجود تمام اما و اگرهای پیرامون آن، تاکنون بیش 
از ٢٠ کشــور و چند شــرکت آمریکایی به واکسن 
روسی کرونا عالقه نشان داده اند. هندوستان، برزیل 
و عربســتان سعودی از جمله ده ها کشوری هستند 

که به واکسن روسیه ابراز عالقه کرده اند.
آمریکایی ها تا االن بیشــتر از سایر کشورها، ساخت 
واکسن کرونا توسط رقیب سیاسی شان را زیرسؤال 
بــرده و آن را یک بازی تبلیغاتی دانســته اند. کرل 
دمیتریــف، رئیس صندوق ثروت ملی روســیه که 

حامی مالی تحقیقات درباره واکســن کروناست اما 
در پاسخ به شــایعه هایی که در زمینه این موضوع 
منتشــر می شود، گفته است: »کشف این واکسن از 
سوی روسیه مانند زمانی است که به عنوان نخستین 
کشــور در جهان در سال 1۹۵٧ ماهواره اسپوتنیک 
را به فضــا پرتاب کردیم. آن زمــان آمریکایی ها از 
پرتاب ماهواره اســپوتنیک شوکه شــدند. در حال 
حاضر نیز روســیه به نخســتین کشوری در جهان 
تبدیل می شــود که به واکســن کرونا دست یافته 

است«.
با این حــال چیزی که رســانه ها از این واکســن 
می دانند این است که هنوز آمار مربوط به تحقیقات 
دربــاره آزمایش موفقیت آمیز واکســن روســیه به 
مجامع علمی عرضه نشده است؛ همچنین مشخص 
نیســت آیا فرایند آزمایش انسانی واکسن کرونا به 

طور کامل طی شده است یا نه. 
به همین خاطر اســت که بســیاری از فعاالن این 
عرصه نگران عملکرد این واکسن هستند و معتقدند 
آزمایش های انســانی آن به طور کامل انجام نشده 

است. 
این فعــاالن معتقدند برخی واکســن های جهانی 
در مرحله ســوم آزمایش ها قرار دارند، اما واکســن 
روســی هنوز مرحله دوم خود را کامل نکرده است. 
طبــق اطالعاتی که روس ها منتشــر کرده اند، قرار 
اســت مرحله دوم آزمایش ها امروز به پایان برسد و 
سپس مرحله سوم آزمایش به موازات واکسیناسیون 

کارمندان پزشکی انجام شود. 
با این حال مسئوالن روسی می گویند مدیر پروژه و 
دانشمندان روسی این واکسن را به خودشان تزریق 

کرده و نتایج مثبتی گرفته اند. 
این مقام ها در انتقاد از عدم انتشار جزئیات ساخت 
واکسن توضیح داده اند اطالعات در ماه آگوست در 
دسترس عموم قرار خواهد گرفت و دلیل طی شدن 
ســریع روند ســاخت آن هم این بوده که محققان 
واکســنی که پیش از شــیوع کرونا بــرای بیماری 
دیگری ســاخته بودند را توســعه داده انــد تا برای 

درمان کرونا قابل استفاده باشد. 
مخالفان دولت روســیه اما کمپینــی را در فضای 
مجازی راه انداخته اند که ادعا می کند جاسوســان 
روســی، اطالعات مربوط به ســاخت واکسن را از 
آزمایشــگاه های تحقیقاتی کشورهای غربی سرقت 
کرده اند و موفق به ســاخت چیزی شبیه به واکسن 
کرونا شــده اند! ادعای بدون مدرکی که خیلی زود 

توسط مقام های روسی رد شد. 
با این حال سازمان بهداشت جهانی همچنان بر سر 
موضع خود ایســتاده و می گوید در خوشبینانه ترین 
حالت، واکســن کرونا در سال ٢٠٢1 به بازار عرضه 
خواهد شــد. از آن طرف اما مســئوالن روسی روز 
گذشــته اعالم کردند تا چند روز آینده نخســتین 
نســخه این واکسن را روی ســربازان و کادر درمان 
کشــور خودشــان آزمایش می کنند و تا اواســط 
شــهریور آن را به تولید انبوه می رسانند. به هرحال 
باید منتظر بمانیم تا ببینیم نخستین نسخه واکسن 
کرونا طبق گفته مقام های روســی تا چند روز دیگر 
به تولید می رســد یا آن طور که ســازمان بهداشت 
جهانی می گوید باید دســت کم یک سال دیگر برای 

ساخت واکسن این بیماری منتظر بمانیم.
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ورزشورزش
فرمان تعویض از اصفهان صادر شد

 حمله بمب افکن های
هواداری استقالل به نورافکن

همزمان با راهیابی به لیگ اروپا رخ داد

 هت تریک »بیرو« 
در نامزدی توپ طال

 رضا فیاضی، بازیگر و کارگردان محبوب نوجوانان دهه 70 این روزها در جزیره کیش کتاب فروشی می کند 

از »زی زی گولو« تا »جزیره کتاب«

چرا دوچرخه این همه عجیب است؟

چند روز پیش با دوستی در یکی از محالت حاشیه مشهد قرار داشتم. صبح زنگ 
زدم که اگر خانه است به دیدنش بروم. پس از اطمینان از این که هست، گفتم:»تا 

یک ساعت دیگر خودم را می رسانم« و خداحافظی کردم.
خانمم گفت: »مسیر دور است، چرا با ماشین نمی روی؟« و من مثل همیشه جوابم 
این بود: »این مســیر که دور نیست« و چند دقیقه بعد رکابزنان داشتم به سمت 
محــل قرار می رفتم. خاصیت صبح زود از خانه بیرون زدن برای دوچرخه ســوار، 
خلوتی خیابان و لذت بردن از سایه هاست. یکی از دلخوشی های من برای زمانی که 
قرار است مسیری نو را طی کنم، پیدا کردن سایه های آن مسیر است و نمی دانید 

این یافتن سایه ها چه لذتی دارد.
پس از حدود یک ســاعت به خانه دوستم رســیدم. دوست نو یافته من با دیدن 
دوچرخه ام با تعجب گفت: »با خودم فکر کردم که از کجا قرار است بیایی که یک 
ساعت طول کشید؟« به برنامه دوچرخه سواری که روی گوشی ام دارم، نگاه کردم و 
گفتم: »دقیقاً 14 کیلومتر فاصله بود از خانه ما تا خانه شما و البته تا محل کارم 14 

یا 1۵ کیلومتر دیگر باید رکاب بزنم«.
بین حرف زدن با دوستم، چشمم به دوچرخه ای در گوشه حیاط افتاد. بی اختیار به 
سمت دوچرخه کشیده شدم و گفتم: »شما هم دوچرخه سواری؟« دوستم مکثی 
کرد و گفت: »روزگاری ســوار می شدم؛ اما بعد افتاد کنار حیاط و حاال به تیوپ و 
الســتیک نیاز دارد«. دوستم را تشویق کردم دستی به سر و روی دوچرخه بینوا 

بکشد و دوباره سوارش شود.
یک ساعت بعد، وقتی داشتم مسیر خانه دوستم تا روزنامه را رکاب می زدم، به این 
فکر می کردم چرا این همه برای اکثریت مردم عجیب اســت که یک نفر در شهر 

به جای استفاده از ماشین، دوچرخه استفاده کند و مثالً 3٠ کیلومتر رکاب بزند؟
فکر کردم چه کارهایی باید انجام می دادیم که انجام نداده ایم تا این حال و احوال 
شهرهای بزرگ نباشد که شده اند پارکینگ خودروها. با خودم فکر کردم گفته اند 
جلو ضرر را از هر جایی بگیریم منفعت است. چه باید کرد تا در ادامه نسلی تربیت 
کنیم که این همه چسبیده و وابسته به خودروهای شخصی خودشان نباشند؟ و 
دوباره به همان جواب همیشگی رسیدم؛ باید کودکان را با دوچرخه پیوند دهیم، 
باید با همه ابزارهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی که داریم، دوچرخه سواری را تبلیغ 
کنیم. باید به کودکانمان لذت رکاب زدن را بچشانیم و باید به آن ها عمالً بیاموزیم 
که شهرهای خوشبختی در دنیا وجود دارند که خوشبختی خود را مدیون حضور 
دوچرخه های بی شمار و رنگارنگ در خیابان هایشان هستند نه حضور هزاران خودرو.

در معیتِ قاضی القضات

رقیه توســلی: تصمیم نداشتم ســبزی خوردن بخرم، می خرم... نمی خواستم 
بی راهنما بپیچم توی فرعی دوازدهم، می پیچم... هدفم ســفارش دو قلم دمنوش 
اســت، می شود پنج مورد... نمی خواهم به آدم پشت تلفن بگویم »کلّه خنگ« اما 
می گویم... عهد می کنم با وجود ماســک و خفگی هایش متبســم باشم کل روز، 

نمی توانم. کم می آورم. درست ترش اینکه درحد یک ربع هم نمی توانم.
می رسم خانه. بعِد عملیات کروناُزدایی که هر بار دارد بیشتر کش می آید، شیرجه 
می زنم پشت لپ تاپ. این وجه خودم را تازگی ها کشف کرده ام. همین نشستن در 
معیت قاضی ترازو به دستی که چپ چپ نگاهم می کند. زنی که بفهمی نفهمی 
شکل و شمایل خودم است با رعب بیشتر. همین حاضری زدن در برابر قانون. در 

پیشگاه دادگاه. راستی! قاضی من، بانوست. 
تایپ می کنم. هی تایپ می کنم و هی پاک می کنم. به گمانم این روزها که بیشتر با 
بانو قاضی معاشرت دارم فوبیا گرفته ام؛ از آن فوبیاهای نادر؛ از آن ها که انگار مغزم 

می گوید این جمله را باید درست تر بنویسم؛ آراسته تر باش؛ منزه تر به نظر برس.
آن قدر می نویسم و پاک می کنم که دیگر نای نوشتنم می رود. صفحه را خالی ول 

می کنم به امان خدا و سرم را می اندازم پایین.
دقایقی بعد، سر از قفا که بیرون می کشم، او رفته است. قاضی نیست. من مانده ام 
و کلّه ای پُر از حرف. پُر از اعتراف و توجیه و برگه سفید و مدادی که ُمرد بس آمد 

و رفت... بس ننوشت.
هنوز انگشــتانم را ُسر نداده ام روی کیبورد که »مالمت خانوم« َسر می رسد. مثل 
همیشه شاکی و ناخرسند. با یک زنبیل شماتت محترمانه. می گوید: غصه نخور. 

برای کی پیش نیامده؟ آدمیزاد است و چاه اشتباهاتش.
به جهنم که پشت فرمان، سه بار به تلفنت جواب دادی... 

به جهنم که یک بسته ماسک سه تایی را جا گذاشتی توی داروخانه...
به جهنم که به همسایه بی مراعاتت، سر سوزن گوشزد نکردی...

به جهنم که یاد ایامی کردی و پای دو خریدت، اسکناس ریختی و کارت نکشیدی...
به جهنم 1٠٠ سال است سراغ شهر کتاب را نگرفته ای...

به جهنم تالفی الطائالت همکار صبح را کمابیش سر رفیق بعدازظهری درآوردی...
به جهنم شش دانگ حواست پیش سارا نبود وقت انتخاب عینک طبی... 

به جهنم که...
توبه نوشت: »مالمت هایتــان« را دوست داشته باشید. آن ها بی بروبرگرد یا از پا 

درتان می آورند یا رستگارتان می کنند!

روزمره نگاری

گزارش FIVB از پدیده تیم ملی والیبال ایران 

مجرد: راهنمایم »معروف« بود
یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

از تناقض در آمار کرونا تا عرضه اولین واکسن این بیماری تا پایان ماهاز تناقض در آمار کرونا تا عرضه اولین واکسن این بیماری تا پایان ماه

دانشمندان روسی دنیا را دانشمندان روسی دنیا را 
شگفت زده می کنند؟شگفت زده می کنند؟
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حمیدرضا عــرب: امیرقلعه نویی در جریــان بازی با 
استقالل در ورزشگاه آزادی حضور نداشت و از خانه خود 
در اصفهان تماشاگر این بازی بود. پزشکان پس از بیماری 
به وی دستور اکید داده بودند از تنش و هیجان دوری کند 
که در نتیجه ســرمربی سپاهان تصمیم گرفت با تیمش 
راهی تهران نشود و از خانه این بازی را به نظاره بنشیند. 

لجبازی امیر#
هرچند پزشکان مخالف تماشای بازی از طریق تلویزیون 
بودند و به قلعه نویی گفته بودند از تماشای بازی خودداری 
کند اما سرمربی سپاهان چنین نکرد و بازی را 90 دقیقه 
نظاره گر بود واتفاقاً بابت برخی رفتارهای بازیکنان خود 
حرص خورد. بگذریم از هدایایی که شایان مصلح تقدیم 
استقاللی ها کرد اما آنچه بیش از همه سبب رنجش خاطر 
امیرقلعه نویی شــد، درگیری هــای نورافکن با بازیکنان 
اســتقالل بود که درنهایت این ماجرا باعث شــد تا امیر 
قلعه نویی که با کادر فنی در تماس باشد از آن ها بخواهد 
ایــن بازیکن را برای نیمه دوم از زمین بیرون بیاورند و به 

جایش از علی قربانی استفاده کنند. 

تیغ دو لبه#
بگذریم از اینکه تعویض نورافکن به اســتقاللی ها جرئت 
بیشتری داد تا در شرایطی که حتی یک بازیکن از حریف 
کمتر داشتند، به حمالت خود ادامه دهند اما شاید امیر 
از این موضوع می ترسید که ماندن نورافکن در میدان بازی 
به ضرر ســپاهان تمام شود و تیمش همچون استقالل 10 
نفره شود. به همین دلیل بود قلعه نویی در محاسبات خود 
به این نتیجه رسید که نبودن نورافکن در ترکیب سپاهان 
به ســود تیمش خواهد بود که البته این تحلیل درنهایت 
غلط از آب درآمد و شاید اگر نورافکن در میدان بود نه تنها 
اخراج نمی شد بلکه استقاللی ها به واسطه حضور این بازیکن 
سختگیر در درگیری ها به خود اجازه نمی دانند با فراغ بال در 

زمین سپاهان ظاهر شوند. 

شادی دردسرساز#
هنوز هواداران استقالل شادی گل امید نورافکن در ورزشگاه 
نقش جهان را فراموش نکرده بودند، که درگیری با کاپیتان 

محبوب آبی ها از راه رسید.
بازی رفت استقالل و ســپاهان به دقیقه 95 رسیده بود و 
سپاهان در آستانه تجربه نخستین شکست فصل قرار داشت 

که امید نورافکن دروازه حسین حسینی را باز کرد تا بازی به 
تساوی کشیده شود و استقالِل قدرتمنِد آن روزها بیشتر از 

یک امتیاز با خود از اصفهان به تهران نبرد.
پس از این گل بود که امید نورافکن برخالف تصور هواداران 
استقالل، سراپا شادی شد و در ورزشگاهی که پر شده بود 
از هواداران سپاهان، جشن شادی گل را در کنار خط طولی 
و با امیرقلعه نویی برگزار کرد؛ او البته پس از پایان شــادی، 
به سمت هواداران اســتقاللی حاضر در ضلع شمال غربی 
ورزشگاه نقش جهان رفت و تعظیمی بلند مدت برای طلب 
بخشش نسبت به آن ها داشت؛ موضوعی که با واکنش تند 
سجاد شهباززاده روبه رو شد و از او خواست زودتر برگردد تا 

بازی دوباره شروع شود.
نورافکن اما جرقه قرار گرفتن مقابل استقالل و هوادارانش را 
زده بود و با حرف هایی که در برنامه نوروز فوتبالی در رابطه 
با دلیل برپایی جشن گل زد به این جدایی دامن زد. نورافکن 
فلســفه شادی نکردن پس از گلزنی مقابل تیم سابق را زیر 
ســؤال برد و این گل را ضمن احترام به اســتقالل، حاصل 

زحماتی دانست که در این تیم کشیده است.

کینه وریا#
وریا اما در بازی برگشت این اتفاقات را فراموش نکرده بود 
و بــا ذهنیت انتقام گرفتن از هم تیمی ســابق خود وارد 
زمین شــده بود؛ پس درگیری وریا با نورافکن خیلی زود 
در بازی برگشت دو تیم با توجه به منطقه مشابهی که دو 
بازیکن باید پوشش می دادند، شروع شد و آغاز کننده آن 
هم کاپیتان استقالل بود. سرانجام این کشمکش به جایی 
رســید که نورافکن ادامه رفتارهای پرخاشگرانه کاپیتان 
سابقش در اســتقالل را برنتافت و برای جبران به سمت 
او حمله ور شد که البته با مداخله سایر بازیکنان و کارت 

زردی که وریا گرفت، قائله در آن صحنه ختم شد.
چند دقیقه بعد اما آرش رضاوند به تالفی رفتاری که در 
مصاحبه خود آن را زیبنده بازیکن سابق استقالل و کسی 
که از آکادمی باشگاه رشد کرده ندانسته روی پای نورافکن 
رفت و با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد.

خانواده  پرسپولیسی#
پدر امید البتــه در یک برنامه نوروزی به صورت تلویحی 
از پرسپولیســی بودن خانواده نورافکــن حرف زده بود تا 
هواداران استقالل بیش از گذشــته از بازیکن سابقشان 
کینه به دل بگیرند؛ کینــه ای که احتمال افزایش آن در 
دیداری که قرار است روز 20 مردادماه در ورزشگاه آزادی 
و در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی میان استقالل و 

سپاهان برگزار شود اصالً کم نخواهد بود.
با شرایط فعلی و با توجه به قرارداد سه ساله ای که امید 
نورافکن با باشگاه سپاهان به امضا رسانده شاید دیگر حتی 
زمزمه هایی هم مبنی بر بازگشــت او به استقالل پس از 
پایان مأموریتش در ســپاهان وجود نداشته باشد و حاال 
هــواداران تیم آبی پایتخت در فضای مجازی به دنبال به 
راه انداختن کمپین هایی برای مقابله با امید در یک بازی 
با حضور تماشاگران هســتند و او را تهدید کرده اند که 
فضای ورزشگاه آزادی با حضور تماشاگران استقاللی برای 

او تبدیل به جهنم خواهد شد.

فرمان تعویض از اصفهان صادر شد

حمله بمب افکن های هواداری استقالل به نورافکن

طارمی: آماده پیوستن به براگا هستم 
ورزش: مهــدی طارمی که به عنوان بهترین بازیکن فصل ریوه آوه انتخاب شــد 
برای پذیرش پیشنهاد تیم براگا پرتغال اعالم آمادگی کرد. مهاجم تیم ریوآوه درباره 
احتمال همراهی دوباره با سرمربی اش برای مثال در تیم براگا پرتغال و جالب بودن 
این چالش اظهار کرد: روشن است و چرا نباید این پیشنهاد را بپذیرم؟ باید منتظر 
باشــیم و ببینیم چه اتفاق هایی در آینده رخ می دهند. باید به خواسته های ریوآوه 
احترام گذاشــت. تیمی که مسیر موفقیت و پیشرفت را برای ما فراهم کرد. ریوآوه 
حامی ام بود و باید از خواسته های آن ها پیروی کنم. برای امضای قراردادی جدید، 

باید شرایط را ارزیابی کنیم.

بارتومئو: برای آرتور یک پرونده انضباطی باز کرده ایم
ورزش: رئیس باشگاه بارسلونا نارضایتی خود از تصمیم هافبک برزیلی این تیم برای 
عدم بازگشت به تمرینات را ابراز کرد. خوسپ ماریا بارتومئو می گوید: »این حرکت 
آرتور غیرقابل درک است. ما با او توافق کردیم تا پایان لیگ قهرمانان اروپا در کنار 
تیم باشــد و قرار بود او )پس از قطعی شدن انتقالش به یوونتوس(تیم را همراهی 
کند. آرتور بازیکنی اســت که برای تیم اهمیت مشخصی دارد و می توانست به ما 
کمک کند. با این حال او پس از تعطیالت کوتاهش تصمیم گرفته است برنگردد. 
این رفتار او غیرقابل قبول است و به همین دلیل هم ما برای او یک پرونده انضباطی 

باز کرده ایم«.

ایموبیله: به دستاوردم افتخار می کنم
ورزش: ســتاره خط حمله التزیو پس از تصاحب کفش طالی اروپا و ثبت رکورد 
بیشــترین گل در یک فصل از ســری A، از افتخار خود برای رســیدن به چنین 
دســتاوردهایی گفت. چیرو ایموبیله تأکید کرد: »من بابت دســتاوردم بی نهایت 
خوشحالم و به آن افتخار می  کنم به خصوص وقتی به گذشته نگاه می کنم و می بینم 
کارم را از کجا شــروع و از چه مراحلی برای رسیدن به اینجا عبور کردم. اگر واقعاً 
باور داشته باشید گاهی اوقات رؤیاهایتان به حقیقت تبدیل می شوند. من بابت این 
موفقیت فقط می توانم از مربی، کادر فنی و هم تیمی هایم تشکر کنم و با اطمینان 

بگویم این رکورد ها متعلق به کل تیم است نه فقط یک بازیکن«.

رونی، دی بروینه را با جرارد و گیگز مقایسه کرد
ورزش: بهترین گلزن تاریخ باشگاه منچستریونایتد می گوید: هافبک منچسترسیتی 
او را یاد اسطوره  های دو باشگاه منچســتریونایتد و لیورپول می اندازد. رایان گیگز 
معتقد اســت: »دی بروینه مرا کمی یاد اســتیون جرارد می اندازد. کوین توپ را به 
سمت راست می برد و ضربات فوق العاده ای می زند، درست مانند استیون. چیزی که 
از دی  بروینه خوشــم می آید، این است که او از فرصت ها استفاده می کند، ریسک 
می کند، ســاده بازی نمی کند و پاس هایی در شــرایط سخت به هم تیمی هایش 
می دهد. شــما می توانید ببینید وقتی کوین صاحب توپ می شود، بازیکنان دیگر 

شروع به دویدن در فضاهای مدنظر می کنند«.

امین غــام نژاد: روزنامــه الرایه قطــر خبر داد: 
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران نامزد کســب جایزه 

بهترین بازیکن فوتبال قاره آسیا شده است.
این روزنامه قطری خبر داده اســت علیرضا بیرانوند 
برای کسب این جایزه باید با اکرم عفیف )السد/قطر(، 
سالم الدوســاری )الهالل/عربستان(، احمد الظفیری 
)اوراواردز/ژاپن(  ماکینو  توموآکی  )القادسیه/کویت(، 
و کیم رو کئونگ )گانگوون/کره جنوبی( رقابت کند.

بیرانونــد در ســال های 201۸ و 2019 در میــان 
نامزدهای کســب جایزه بهترین بازیکن فوتبال قاره 
آسیا قرار داشــت و حتی پارسال به جمع سه نامزد 
نهایی جایزه هم رســید اما در نهایت موفق به کسب 

این عنوان نشد.
چند سال اســت کنفدراســیون فوتبال آسیا جایزه 
بهترین بازیکن سال قاره را فقط به بازیکنانی می دهد 
که در تیم های باشگاهی همین قاره بازی می کنند. با 
توجه به انتقال بیرانوند به تیم آنتورپ بلژیک، ممکن 
است این آخرین شــانس دروازه بان تیم ملی فوتبال 

ایران برای کسب این جایزه باشد.

داستان 10 توپ طال#
علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی در نظرســنجی 
برترین بازیکن آســیایی تاریخ جام جهانی در سایت 
کنفدراســیون فوتبال آســیا عنوان نخست را کسب 
کرد. بیرانوند دراین باره گفته بود: مطمئن هستم به 
غیر از هواداران پرســپولیس که همیشه به من لطف 
داشــتند و در تمامی شــرایط من را حمایت کردند، 
خیلی از نفراتی که پرسپولیسی نیستند به خاطر نام 
ایران به من رأی داده اند و جا دارد به خاطر نگاه ملی 

این نفرات از آن ها تشکر کنم. 

این عنوان بیشــتر از 10 توپ طال می ارزد. نه اینکه 
فکــر کنید برای من، بلکه ارزش واقعی این عنوان به 
 اندازه 10 توپ طالی آسیاست که خوشحالم به من 
رســید و امیدوارم بتوانم با درخششم در آینده پاسخ 

محبت مردم کشورم را بدهم.

بیرانوند در لیگ اروپا#
علیرضا بیرانوند حدود یک هفته اســت به تمرینات 
رویال آنتورپ اضافه شــده، دیشب اجازه بازی برای 
تیم جدیدش را به دلیل اینکه بازی فینال مربوط به 
فصل قبل می شــد را نداشت ولی از هفته آینده و با 
شروع فصل جدید ژوپیر لیگ می تواند برای این تیم 

به میدان برود.
آنتــورپ به خاطــر تعطیلی مســابقات ژوپیر لیگ، 
اعتراض شــدیدی به لغو احتمالــی بازی فینال جام 
حذفی بلژیک به دلیل احتمال از دست رفتن سهمیه 
اروپایی داشــت، با انگیزه فراوانی مقابل کلوب بروژ 
قرار گرفت و توانســت دست به کار بزرگی برابر این 

تیم پُرمهره بزند.
در دقیقــه 25 ســیمن جوکلِرود نفــوذ تند و تیزی 
به محوطــه جریمه کلوب بروژ داشــت که پاس در 
عرض او را لیور روایلوف بــا پرتاب پای خود تبدیل 
بــه گل کــرد تا با همیــن تک گل رویــال آنتورپ 
 به پیــروزی یک بــر صفر دســت یابــد و قهرمان 

بلژیک کاپ شود.
خداداد عزیزی در ســال 9۶، علی دایی در سال 99، 
مهدی مهدوی کیا در ســال 200۳ و علی کریمی در 
ســال 200۴ چهار بازیکن ایرانی هستند که تاکنون 
موفق به کســب جایزه بهترین بازیکن ســال آسیا 

شده اند.

ورزش: فدراســیون جهانــی والیبال در گزارشــی درباره 
علی اصغر مجرد نوشت: این بازیکن در سال 2019 توانایی 
خود را نشــان داد وی قصد دارد بــا تیم ایران به موفقیت 
بزرگی دست پیدا کند و در زمینه تحصیلی به یاری جوانان 
کشــورش بشتابد.علی اصغر مجرد در ژوئن سال جاری در 
مراسمی که در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی برگزار 
شد، نشان سفیر مدرسه ســازی را از سوی وزیر آموزش و 
پرورش ایران دریافت کرد. این سفیر 22 ساله برای ساختن 
مدرسه، کمک مالی جمع آوری می کند و فرصت آموختن را 

در اختیار کودکان محروم کشورش قرار می دهد.

سفیر مدرسه سازی#
مجرد در گفت وگو با سایت فدراسیون جهانی والیبال افزود: 
در نقش جدیدم به عنوان ســفیر، به بچه ها کمک خواهم 
کرد تا به حق اساسی خود در تحصیل برسند و آنان را قادر 
می ســازم تا آینده خود را بنا کنند. هدفم این است سطح 
آگاهی بچه ها را باال ببرم و برای ساخت مدارس در مناطق 

حاشیه نشین، کمک مالی جمع آوری کنم.
مجرد قصد دارد با تکیه بر مسئولیتی که دارد از این سکو 
برای ایجاد تغییرات مثبت در کشورش استفاده کند. توانایی 
رهبری این بازیکن، نشــان از آینده روشنش در تیم ملی 
والیبال بزرگساالن ایران دارد؛ کاری که پیش از این در تیم 

جوانان موفق به انجام آن شد.

بهترین مدافع#
وی در ادامه گفت: نخســتین تورنمنت رســمی من در 
ســریالنکا در رقابت های جوانان زیر 19 ســال در سال 
201۴ بود. به عنوان بهترین مدافع انتخاب شدم و از آن 
زمان تاکنون پیشرفت بسیاری در والیبال داشته ام. زمانی 
که تیم ایران در بازی های کشورهای اسالمی سال 201۷ 

در باکو شرکت کرد من هنوز عضو تیم جوانان بودم. آن 
رقابت ها برای من بسیار خاطره انگیز است، زیرا در بازی 
نیمه نهایــی مقابل ترکیه با نتیجــه ۸ بر 2 عقب بودیم، 
اما به بازی برگشــتیم و با نتیجه 20 بــر 1۸ به فینال 
رســیدیم. بزرگ ترین موفقیت من اما با تیم بزرگساالن 
بــود و آن هم زمانی که مدال طالی قهرمانی آســیا را 
بدســت آوردیم و همچنین به دور پایانی لیگ ملت های 

2019 صعود کردیم.

والیبال، کوهنوردی و اسب سواری#
بازیکن تیم ملی والیبال ایران گفت: وقتی 1۳ ســاله بودم، 
والیبال را آغاز کردم و تا 1۶ سالگی به صورت غیرحرفه ای 
بازی کردم اما پدرم والیبالیســت بود و بیشترین تأثیر را بر 
روی من گذاشــت تا این رشته را به صورت حرفه ای دنبال 
کنم. در دانشگاه رشته تربیت بدنی را دنبال کردم و در کنار 
والیبال، کوهنوردی و اسب ســواری را دوست دارم. بهترین 
راهنمای من، سعید معروف بود چون او یک کاپیتان خوب 
است. معروف اشتباهات بازیکنان را به آن ها یادآوری می کند 
و به همین منظور، راهنمای خوبــی برای بازیکنان جوان 

است. من همیشه از بازی در کنار او لذت می برم.
مجرد بی تردید به اهدافش در بیرون و داخل زمین رسیده 
است و به عنوان موج جدید ورزشکاران کشورش شناخته 

می شود.

مبارزه تا آخرین نفس#
مجرد گفت: برای رسیدن به موفقیت و پیروزی، تا آخرین 
نفس مبارزه می کنم. واقعاً بر این باورم چنانچه ذهن برنده 
نداشــته باشــید نمی توانید ببرید؛ اما زمانی که خودتان و 
تیمتان را باور داشته باشید، کوشش های شما به بار خواهد 

نشست .

همزمان با راهیابی به لیگ اروپا رخ داد

هت تریک »بیرو« در نامزدی توپ طال 
گزارش FIVB از پدیده تیم ملی والیبال ایران 

مجرد: راهنمایم »معروف« بود

ورزش: هافبک تیم استقالل می گوید: امید 
نورافکن در صحنه اخراجش بزرگ نمایی 
کرده و با ریختن بازیکنان ســپاهان 
او کارت زرد دوم را  روی ســر داور 

نشان داده است.
آرش رضاوند دربــاره دیدار تیمش 
مقابل سپاهان، اتفاقات این مسابقه، 
اخراج خــودش از زمیــن و برخی 
صحبت هایی  دیگر  موضوعات 
را انجام داد که مشــروح آن را 

در ادامه می خوانید.

طبیعی بود عقب تر #
بازی کنیم

ما مقابل ســپاهان عملکرد 
خوبی داشتیم. به خصوص 
در نیمه اول که من اخراج 
توپ  مالکیت  بودم  نشده 
و میــدان را در اختیــار 

داشتیم. 
طبیعــی بــود در نیمه 
دوم بــا 10 نفره شــدن 
کمــی عقب تر برویــم اما 
بازهم بچه ها عالی کار کردند 
و توانســتیم در یــک بازی با 

۶ امتیاز برنده از زمین بیرون بیایم. 

شروع خوبی نداشتیم#
تیم ما پس از شــروع مجدد مسابقات کمی 
ناهماهنــگ بــود و این مســئله طبیعی به 
نظر می رســد. مدت هــا تمرینــات تعطیل 
بود و بازیکنــان کنار هم نبودنــد. از طرفی 
مصدومیت هــا و بحث ابتالی برخی بازیکنان 
بــه کرونا پیش آمد و در بســیاری از بازی ها 
نفرات تیم کامل نبودند. اما با بازگشت نفرات 
اصلی شرایطمان بهتر شده و خوشبختانه نتایج 

خوبی بدست می آوریم.

خطایی نکردم #
من در صحنه کارت زرد اولی که گرفتم بحثی 
ندارم اما کارت زرد دومم را اصاًل قبول ندارم. 
آن صحنه یک اتفــاق در میانه میدان بود. نه 
جلوگیری از موقعیت گل بود و نه تکل خشنی 
زدم کــه بخواهم کارت بگیــرم. یک برخورد 

معمولی در فوتبال بود.

سپاهانی ها سر داور ریختند#
نکتــه جالب برایم این بــود داور خودش هم 
نمی خواســت کارت زرد بدهــد. اگر در فیلم 
دقت کنید می بینید او حدود 20 ثانیه زمان 

می برد تا جو را آرام کند و به من کارت نشان 
بدهد. منتها شرایط طوری شد که سپاهانی ها 
ســر داور ریختند و او ناگهان تصمیم گرفت 

کارت زرد دوم را نشان بدهد.

نورافکن داور را فریب داد#
من خواهش می کنم یک بــار دیگر فیلم آن 
صحنه را تماشــا کنید. با پایم هیچ خطایی 
نمی کنــم و برخورد باالتنه من و نورافکن هم 
 به حدی نیســت که او آن طــور روی زمین 

بیفتد. 
متأسفانه نورافکن بزرگ نمایی کرد و اگر دقت 
کنید بعد از صحنه نیز سریعاً بلند شد. قطعاً 

او زرنگی کرد و توانست داور را فریب بدهد.

فوتبال آن قدر ارزش ندارد #
من دوســت ندارم زیاد درباره شخص امید 
نورافکن صحبت کنم اما بــه نظرم فوتبال 
آن قــدر ارزش نــدارد که به خاطــر آن به 
یکدیگر بی احترامی کنیــم. وریا غفوری را 
همه می شناســند و می دانند شــخصیتش 
طــوری نیســت کــه بخواهــد به کســی 

بی احترامی کند. 
فوتبال می آید و می رود اما این رفاقت هاست 
که می ماند. واقعاً چنین رفتارهایی زشــت 

اســت. از طرفی نورافکن در استقالل بوده 
و این نفرات هم تیمی اش بودند. به همین 
خاطر این جریانات خوب نیست و امیدوارم 
دیگر در فوتبال شــاهد چنین صحنه هایی 

نباشیم.

امیدوارم سهمیه بگیریم#
خوشــبختانه با رســیدن بازیکنــان اصلی 
 تیم ما کامل تر شــده و دســت سرمربی نیز 

بازتر است. 
امیدوار هستیم در ســه بازی آینده بردهای 
دلچسبی را بدســت آوریم و بتوانیم سهمیه 
مستقیم آسیایی را از لیگ برتر بگیریم و بعد 

در جام حذفی هم موفق ظاهر شویم.

بازی حساس در جام حذفی#
طبیعتاً سپاهانی ها در آن بازی برای انتقام 
شکســت مقابل تیم 10 نفــره می آینده و 
با حضور آقای قلعه نویی روی نمیکتشــان 
کار مــا راحت نخواهــد بود. بــا این حال 
استقالل فرصتی برای اشــتباه ندارد و اگر 
جــام می خواهیــم باید در جــام حذفی به 
قهرمانی برســیم. این حق هواداران ماست 
که با این همه مشکالت حداقل صاحب یک 

جام شوند.

امیرمحمد سلطان پور: میکل آرتتا دستانش را به هوا مشت کرد، 
و بازیکنانش آخرین ذرات انرژی خود را برای دویدن به ســمت 
یکدیگر و در آغوش گرفتن استفاده کردند. صدای سوت داور در 
ومبلی پیچید و فصل بد آرســنال با بدست آوردن جام قهرمانی 
به پایان رســید. پیر امریک اوبامیانگ قهرمان آن ها بود. پس از 
آنکه او دو گل به منچسترسیتی در دیدار نیمه نهایی زد، دو گل 
دیگر برای فینال و چلسی کنار گذاشته بود تا تیمش را به سمت 
پیــروزی هدایت کند. آرتتا در مصاحبه خود پس از بازی درباره 
ستاره گابنی گفت: »بازی های بزرگ نیازمند لحظات بزرگ است 
که بازیکنان بزرگ آن را خلق می کنند.« اما این را نباید فراموش 
کنیم اعتبار کسب این جام بیشتر باید به خود سرمربی داده شود.

 مرد اسپانیایی #
و به وجود آمدن تغییرات ملموس

آرتتا وقتی در ماه دسامبر سکان هدایت آرسنال را بدست گرفت، 
اوضاع این تیم حسابی به هم ریخته بود. اما او بسیاری از مشکالت 
درون زمین و همین طور بیرون زمین را حل کرد. فقط کافیست 
این فینال آرســنال - چلسی را با فینال لیگ اروپای فصل قبل 
میان همین دو تیم مقایسه کنید تا ببینید توپچی ها چقدر بهتر 
شــده اند. البته جدول لیگ برتر این پیشرفت را نشان نمی دهد. 
آن ها پایین ترین رتبه خود در ربع قرن گذشته را متحمل شدند 
که به هیچ عنوان نمی توان از آن پیشرفت هایی که آرتتا مسبب 
آن بوده است را دید. اما می توان با نگاه به تیم، اتحادی که دراین 
تیم تقویت شده، روحیه ای که به کالبد آن ها دمیده شده و البته 
ساختار و نظمی که توسط آرتتا به وجود آمده را درک کرد. گویا 
همه این خصوصیات مثبت جمع شده بود تا خود را در این فینال 
نشــان دهد. توپچی ها وقتی گل اول را دریافت کردند از لحاظ 
روحی مسلماً دچار مشکل شدند؛ دقیقاً مانند اتفاقی که در فینال 
لیگ اروپا برایشان افتاد؛ اما این بار بر خالف فینال باکو، عملکردی 
را از خود نشان دادند که به گفته آرتتا بهترین ۳0 دقیقه ای بود که 

از زمان هدایت آرسنال از تیمش شاهد بوده است.

بازیکنانی که دوباره راه افتادند#
جای تعجب هم نبود توسط بازیکنان خودی مانند جمله ای که 
دنی سبایوس گفت و او را »یکی از بهترین مربیان آینده جهان« 
لقب داد مورد تمجید قرار بگیرد. سبایوس تنها بازیکنی نیست 
که از انتخاب آرتتا به عنوان ســرمربی سود کرد اما نمونه بسیار 
خوبی برای بحث ماست. او برای نخستین بار توسط آرتتا در پستی 

جدید در میانه میدان و متمایل به عقب زمین به کار گرفته شد 
و عالی کار کرده و در فینال دوباره نمایش فوق العاده ای داشت. 
سبایوس مانند بسیاری دیگر از هم تیمی هایش از زمان حضور 
آرتتا روی نیمکت واقعاً به بازیکن بهتری بدل شــده است. مثال 

دیگر ما برای این حقیقت، گرانیت ژاکاست. 
این هافبک اسپانیایی به خاطر حواشی به وجود آمده در نیم فصل 
اول توسط سرمربی وقت یعنی اونای امری بازوبند کاپیتانی اش را 
از دست داد اما آرتتا اعتماد به نفس و فرم خوب او را بازگردانده 

است. شکدران مصطفی مثال دیگری است. سرمربی اسپانیایی از 
بازیکنان به ظاهر تمام شده آرسنال تیمی ساخته که می توانند 

قهرمان جام حذفی شوند. 
کار ارزشــمند آرتتا آن زمانی بیشــتر به چشم می آید که حتی 
گزینه های او در ترکیب از زمانی که به این تیم آمده کاهش یافته 
است. او اوزیل و گندوزی را به دلیل رعایت نکردن قواعدش کنار 
گذاشت و پابلو ماری هم که خریده شده بود تا به دفاع توپچی ها 

قدرت ببخشد مدت هاست که مصدوم است.

در انتظار اتفاقات ویژه#
اما آرتتا به نظر می رسد پایه ای قوی را در آرسنال بنا نهاده و روحیه 
را در اطراف رختکن تیمش بسیار باال برده است، به گونه ای که با 
وجود همه بد بیاری های اخیر، آینده آن ها روشن به نظر می رسد. 
قهرمانی جام حذفی مسلماً به آن ها برای آینده کمک خواهد کرد. 
تمامی باشگاه ها از بحران شیوع ویروس کرونا ضربات مالی شدید 
دیده اند و اگر آرسنال نمی توانست فصل آینده در مسابقات اروپایی 
شرکت کند این ضربه برای آن ها بدتر بود؛ اما آن ها سهمیه لیگ 
اروپا را بدست آورده و نه تنها از لحاظ مالی شرایط بهتری خواهند 
داشــت بلکه در بازار نقل و انتقاالت با دست بازتری می توانند به 
سراغ گزینه های خود بروند.  وقتی در مورد خرید بازیکن صحبت 
می کنیم باید به حفظ ستاره ها و به خصوص اوبامیانگ اشاره کنیم؛ 
این مهاجم کارُکشته و ۳1 ساله اکنون راحت تر می تواند مجاب 
شود قرارداد خود با تیم لندنی را تمدید کند. آرتتا تیمی که هویت 
خود را از دســت داده بود و در بحرانی بزرگ قرار داشــت را در 
اختیار گرفت و در مدت تنها هشت ماه و در شرایطی که بیشتر از 
این نمی توانست برای باشگاه و او چالش برانگیز باشد، توپچی ها را 
تبدیل به تیمی جذاب کرده است. او باعث شد این فصل طوالنی 
و سخت در ذهن هواداران به فصلی موفق تبدیل شود و این امید 
را به همگان داد تا شــاید منتظر اتفاقات ویژه ای در آینده برای 

تیمشان باشند.

توییتر باشــگاه دورتموند به شــیوه خود به قهرمانی تیم 
آرسنال در جام حذفی انگلیس واکنش نشان داد؛ که البته 
آنچنان به مذاق هوادارانش خوش نیامد. این باشــگاه در 
توییتی با جمله »تقدیم می شود به شما توسط دورتموند« 
دلیل قهرمانــی توپچی ها در جام حذفــی را پیر امریک 
اوبامیانگ مهاجم سابق زردپوشان دانسته که هر دو گل این 
تیم در فینال را زد. اتفاقی که بسیاری از هواداران زنبورها 
این را حرکتی ارزیابی کردند که باشگاه های کوچک انجام 

می دهند.

مهاجم ســابق اســتقالل در استوری اینســتاگرامی خود به 
پیروزی مهم آبی پوشان پایتخت مقابل سپاهان و تثبیت رتبه 

دوم این تیم در جدول واکنش نشان داد. 
آرش برهانــی چنــد وقــت قبل حواشــی مختلفــی درباره 
صحبت هایش که چرا مســابقات در شــرایط کرونایی برگزار 
می شود داشت، همچنان از اهمیت سالمت بازیکنان می گوید 
و در اســتوری خود نوشته: »سالمتیتون از همه چی مهم تره، 
ممنــون که تو این شــرایط خطرناک دل هواداران رو شــاد 

می کنین، مبارک باشه«.

آرش برهانیباشگاه بروسیا دورتموند
این باشــگاه مطرح آلمانی نیز در توییتر به شــکلی بامزه 
نگاهی به دیدار فینال جام حذفی انگلیس و شکست تیم 
چلسی مقابل آرسنال داشته است. باشگاه الیپزیگ که به 
تازگی شاهد خروج مهاجم گلزن خود تیمو ورنر به سمت 
باشگاه چلسی بوده، پس از شکســت آبی پوشان لندنی 
عکســی از ورنر را دستمایه شوخی خود قرار می دهد که 
مشــغول کار با گوشی است. آن ها به نوعی توییت خود را 
طراحی کرده اند گویی ورنر مشغول پیام دادن به باشگاه 

سابقش و درخواست برای بازگشت است!

فوق ســتاره پرتغالی باشگاه یوونتوس در حساب اینستاگرام 
خود به مراســم اهدای جام نهمین قهرمانی پیاپی باشــگاه 
یوونتوس در ســری آ ایتالیا واکنش نشان داد. با وجود اینکه 
این مراســم پس از شکست خانگی بانوی پیر برگزار شد اما 
کریســتیانو رونالدو با انتشار عکســی از لحظه بوسیدن جام 
قهرمانی مســابقات در اینستاگرامش نوشته: »یک جام دیگر 
گرفتــم و البته این عادت اصاًل بدی نیســت« تا به شــکلی 
کنایه آمیز به دوران ورزشــی پرفروغ خود و کسب جام های 

متعددش اشاره داشته باشد.

کریستیانو رونالدوباشگاه الیپزیگ

آرش رضاوند، هافبک استقال: 

داور تحت تأثیر سپاهانی ها اخراجم کرد

ضد  حمله

سعادتمند: 
موضوع شجاعیان را به فیفا می کشانم

ورزش: مدیرعامل باشــگاه استقالل نســبت به صادر نشدن کارت بازی 
داریوش شجاعیان گالیه و اعالم کرد این مسئله را به فیفا می کشاند.

احمد سعادتمند گفت: با توجه به شرایط حاکم بر جهان، فیفا و AFC جهت 
استفاده از ورزشکارانی که آسیب دیده بودند، دست به تلطیف مقررات زدند. 
داریوش شجاعیان بازیکن ما بوده و با ما قرارداد حرفه ای دارد. توجه داشته 
باشید که بیش از سه ماه لیگ ما تعطیل شده بود. من نمی دانم چه اصراری 

برخی ها دارند که با این وجود شجاعیان بازی نکند؟
مجبورم برخالف میل باطنی خود، این موضوع را به فیفا اعالم کنم و به اسم 
مواردی را به فیفا بیان کرده و پاسخ خود را از آن نهاد بگیرم. این موضوع را 

تا زمان پاسخگویی فیفا ادامه می دهم.

گلزنی رضاییان در دربی ایرانی های قطر
ورزش: نبرد تیم های لژیونرهای ایرانی در لیگ ســتارگان قطر برنده ای 

نداشت. 
در شب نخست از هفته نوزدهم لیگ ستارگان قطر تیم السیلیه که کریم 
انصاری فرد را در ترکیب اصلی اش داشت برابر تیم الشحانیه قرار گرفت. این 
بازی در نهایت با تساوی 2 بر 2 پایان یافت و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت 
دادند. در این مسابقه ابتدا رامین رضاییان با گلزنی از روی نقطه پنالتی در 
دقیقه 21 الشحانیه را پیش انداخت. در ادامه السیلیه توسط نذیر بلحاج و 
محمد فیصل ابو زریق در دقایق ۳۷ و ۴0 دو گل زد. سرانجام سعود فرحان 
العنزی گل تساوی بخش الشحانیه را در دقیقه ۳+90 به ثمر رساند تا تیمش 

از شکست فرار کند.

علیپور: امیدوارم به تیم ملی دعوت شوم 
ورزش: مهاجم پرسپولیس که فصل درخشانی را سپری کرده درباره اینکه 
چقدر احتمال می دهد به تیم ملی دعوت شــود گفت: در ابتدا باید بگویم 
آقای اســکوچیچ مربی خیلی خوبی است و در سال هایی که در لیگ برتر 
مربیگری کرده همیشه تیم هایش ما را در پرسپولیس به زحمت می انداخت. 
او شناخت خیلی خوبی از فوتبال ایران دارد و بهترین انتخاب برای تیم ملی 
بود.  علی علیپور ادامه داد: آرزوی هر بازیکنی این است به تیم ملی دعوت 
شــود و من هم این آرزو را دارم تا پیراهن پرافتخار کشورم را بپوشم. همه 

تالشم را می کنم تا نظر آقای اسکوچیچ را جلب کنم و به تیم ملی برسم. 

استقالی ها قبل از شهرخودرو پاداش می گیرند 
ورزش: استقالل پس از بردی که مقابل پارس جنوبی بدست آورد شنبه 
شب در حالی که 10 نفره شده بود مقابل سپاهان عملکرد خوبی داشت و 
یک پیروزی دلچسب دیگر را بدست آورد. بردی که در رقابت دو تیم برای 
کسب سهمیه آسیایی و نایب قهرمانی لیگ برتر اهمیت ویژه ای داشت و 
سبب شد روحیه بازیکنان اســتقالل باالتر برود. از این رو مدیران باشگاه 
تصمیم به پرداخت پاداش این بردها به اعضای تیم گرفتند. قرار است قبل 
از دیدار با شــهرخودرو این پاداش به حساب اعضای این تیم واریز شود تا 

بازیکنان با روحیه باالتری در مصاف با نماینده مشهد به میدان بروند.

 فرصت سه روزه پرسپولیس 
برای پرداخت مطالبات برانکو

ورزش: رسول پناه تنها سه روز فرصت دارد تا با پرداخت مطالبات برانکو 
و کادرش که مبلغی در حدود 1/5 میلیون یورواســت مانع از ابالغ حکم 
محرومیت پرسپولیس شود.  پرسپولیس در صورت عدم پرداخت این بدهی، 
با ابالغ حکم محرومیت از سه پنجره نقل و انتقاالتی مواجه خواهد شد و 
سپس احکام کسر امتیاز حذف از لیگ قهرمانان و سقوط به لیگ یک در 
بازه زمانی سه ماهه انتظار این باشگاه را خواهد کشید اما حتی در صورت 
پرداخت بدهی نیز کار تمام نخواهد شد و پرونده های بودیمیر، کالدرون و... 

در انتظار رسول پناه و هیئت مدیره پرسپولیس خواهند بود.

شکایت سپاهان از بیژن حیدری
ورزش: باشگاه سپاهان قصد دارد از داور بازی مقابل استقالل شکایت کند.

بیژن حیدری که قضاوت بازی حساس استقالل مقابل سپاهان را بر عهده 
داشت روز پر اشتباهی را پشت سر گذاشت که نقطه اوج آن ضربه پنالتی 
به سود اســتقالل بود که به گفته کارشناسان داوری خطای مهاجم آبی 
باید اعالم می شد. بدین منظور باشگاه سپاهان شکوائیه ای علیه داور مسابقه 

تنظیم کرده و به فدراسیون فوتبال خواهد فرستاد.

قایدی همچنان دور از شرایط آرمانی
ورزش: مهاجم اســتقالل در هفت بازی گذشته استقالل موفق به گلزنی 
نشده است.  مهدی قایدی مهاجم استقالل در هفت بازی گذشته استقالل، 
گل یا پاس گلی را به نام خود ثبت نکرده اســت. تعویض قایدی در بازی  
مقابل سپاهان نشان داد فرهاد مجیدی سرمربی استقالل هم افت قایدی 
را قبول دارد و شنیده می شود  برای بازگرداندن شرایط روحی این بازیکن 

فرهاد مجیدی به روان شناس باشگاه آماده باش داده است.

تنبیه انضباطی دانشگر جواب داد
ورزش: تنبیه انضباطی مدافع تیم استقالل تهران از سوی فرهاد مجیدی 

جواب داد و دانشگر با گلزنی به ترکیب این تیم بازگشت.
تیم استقالل تهران در حالی که با نتیجه یک بر صفر مقابل سپاهان با پنالتی 
شیخ دیاباته جلو بود موفق شد روی نفوذ محمد دانشگر به محوطه سپاهان 
و اشتباه شایان مصلح به گل دوم برسد. دانشگر که در دیدار مقابل پارس 
جنوبی جم و نساجی مازندران را به دالیل انضباطی غایب بود موفق شد پس 
از بازگشت به ترکیب آبی پوشان گلزنی کند تا شادی بی وصفی داشته باشد.

رقابت تیام و علیپور در لیگ قهرمانان آسیا 
ورزش: سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادامه نظرسنجی های خود برای 
انتخاب بهترین تیم لیگ قهرمانان آسیا 201۸ یک نظرسنجی برای انتخاب 
بهترین مهاجم به راه انداخت. علی علیپور مهاجم پرسپولیس و مامه تیام 
مهاجم سابق استقالل در فهرست نامزدهای بهترین مهاجم لیگ قهرمانان 
آسیا 201۸ قرار گرفتند. پیش از این بیرانوند، وریا غفوری و سیامک نعمتی 

به این تیم منتخب با آرای هواداران راه پیدا کرده بودند.

آخرین وضعیت دیاباته برای بازی با شهرخودرو
ورزش: مهاجم تیم فوتبال استقالل برای بازی با شهرخودرو مشکلی ندارد.

شــیخ دیاباته در بازی استقالل مقابل سپاهان دچار ضرب خوردگی شد و 
با تشخیص کادر فنی این تیم از بازی بیرون رفت. دیاباته البته در تمرین 
ریکاوری دیروز استقالل که در سالن وزنه برگزار شد شرکت کرد و پس از 
معاینات مشخص شد مشکلی ندارد و می تواند در بازی پنجشنبه استقالل 

مقابل شهرخودرو تیمش را همراهی کند.

منهای فوتبال

معاون وزارت ورزش و جوانان:
 با کار گلخانه ای در شنا و شیرجه 

به مدال می رسیم
ورزش: مهــدی علی نژاد معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش 
در مجمع عمومی فدراســیون شنا، شــیرجه و واترپلو اظهار کرد: 
فدراسیون شنا جزو فدراسیون هایی است که توسط یکی از قهرمانان 
خوب ورزش و برخاسته از بدنه همین رشته اداره می شود و در حوزه 
مدیریتی توفیقات خیلی خوبی بدســت آورده است. وی ادامه داد: 
به نظر می آید با یــک کار اصولی و بهره برداری از ظرفیت همگانی 
شــنا که در سبد فرهنگی خانوارهاست می توان به کار گلخانه ای و 
کشــف استعدادهای ویژه و اعزام به کمپ های مطرح دنیا شنا را به 
مدال برسانیم. وی خاطرنشان کرد: در بخش واترپلو کار بزرگی انجام 
دادیم. بازیکنان و مربی خوبی در این تیم هست که غیرت به خرج 
دادند و واترپلو توانســت خودش را اثبات کند. در چند دوره واترپلو 
اصالً به المپیک آسیایی اعزام نمی شد، اما با پیگیری های رضوانی این 
مهم صورت پذیرفت. برای المپیک 2020 اگر شرایط کسب سهمیه 

باز شد امیدواری وجود دارد بتوانیم سهمیه المپیک بگیریم.

رنکینگ پاراتکواندوکاران اعام شد
 7 هوگوپوش ایرانی 

در میان برترین های جهان
ورزش: فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ مرداد پاراتکواندوکاران 
را اعالم کرد و هوگوپوشــان ایرانی جایگاه خود را در میان برترین ها 

حفظ کردند.
»مهتاب نبوی« نخســتین بانوی پاراتکواندوکار کشــورمان در رده 

نخست وزن 5۸- کیلوگرم قرار دارد.
»ســعید صادقیان پور« در وزن ۶1- کیلوگرم در رده دوم قرار دارد. 

»سجاد جوانبخت« در این وزن سیزدهم شد.
»محمدرضا شــعبانی« در وزن ۷5- کیلوگرم )رده ششم را به خود 

اختصاص داده و »مهدی کردلو« در رده چهاردهم جای گرفت.
»احمد نریمانی« هوگوپوش وزن ۷5+ کیلوگرم صدرنشــینی خود 
را حفظ کرد. »مهدی بهرامــی آذر« در وزن ۷5+ کیلوگرم جایگاه 
دومی خود را تداوم بخشید.»مهدی پوررهنما« در وزن ۷5- کیلوگرم 

)K۴۴ ( در رده سومی قرار دارد. 

منصوریان: منتظر یک سورپرایز بزرگ باشید
ورزش: قهرمان ووشو جهان گفت: قهرمانی خواهران منصوریان در 
رقابت های جهانی و کسب مدال طالی بازی های آسیایی دو آرزوی 

ورزشی من است.
الهه منصوریان ادامه داد: ووشو رشته ای است که در آن رشد کردم 
و قهرمان جهان شــدم. با حضور در لیگ چین خیلی نکات فنی و 
حرفه ای را یاد گرفتم اما اگر روزی از این رشــته خداحافظی کنم، 

باید منتظر یک سورپرایز بزرگ از سوی خواهران منصوریان باشید.
منصوریــان در واکنش به اینکه این ســورپرایز به معنی تغییر 
رشته خواهران منصوریان خواهد بود خاطرنشان کرد: فعاًل تمام 
فکر ما معطوف ووشو است و اهدافی داریم که باید به آن ها جامه 
عمل بپوشــانیم اما قطعاً برای پس از این دوران هم برنامه هایی 

داریم. 

عابدینی: 
در این یک سال باید به فکر المپین ها باشیم

ورزش: نایب رئیس کمیســیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک 
گفت: هر مسئله در کمیسیون ورزشکاران بود تمام شد و اکنون 

در این یک سال باید به فکر المپین ها باشیم.
مجتبی عابدینی درباره مهم ترین برنامه کمیســیون ورزشکاران 
در یک ســال آینــده بیان کرد: در این یک ســال بایــد به فکر 
المپین ها باشــیم. خیلی از ورزشــکاران االن دغدغه المپیک را 
دارند باید برای آن ها فکری کنیم و برنامه ای برای آن ها داشته 

باشیم.
 او در مورد پیگیری بیمه ورزشــکاران گفت: من از اول دوست 
داشــتم  کار بیمه ورزشکاران انجام شــود. در جلسات با آقای 
صالحی امیــری صحبت کرده بودیم و خیلی مشــتاق بود این 
کار انجام شــود. قرار شــد برنامه ای در این مورد بنویسیم و به 

او ارائه دهیم.

باتکلیفی گرگان 
برای شرکت در لیگ بسکتبال 

ورزش: رئیس هیئت بســکتبال اســتان گلســتان گفت: تا به 
این لحظه تکلیف تیم شــهرداری گــرگان برای حضور در لیگ 
بسکتبال مشخص نیست. اســداهلل کبیر درباره آخرین وضعیت 
تیم بســکتبال شــهرداری گرگان برای حضور در فصل جدید 
رقابت هــای لیگ برتــر توضیح داد: هنوز وضعیــت تیم گرگان 
مشــخص نیســت و چیزی به ما ابالغ نکرده اند در لیگ شرکت 

می کنند یا خیر.
سرپرست سابق تیم شــهرداری گرگان در مورد قرارداد خود با این 
باشگاه اظهارکرد: به دلیل شرایط باشگاه معلوم نیست بنده به عنوان 
سرپرست با تیم گرگان باشم یا نه و احتماالً در این هفته جلسه ای 

برگزار می شود تا این موضوعات مطرح شوند.

مؤمن زاده: می خواهم نخستین بانوی طایی 
تکواندو ایران در المپیک باشم

تسنیم: نایــب قهرمان تکواندو جهان گفت: تمام تالش خود را 
انجام می دهم تا با حضور در ترکیب دو نفره بانوان در مسابقات 
قاره ای، ضمن کســب ســهمیه المپیک، نخستین بانوی طالیی 

تکواندو ایران باشم.
مهال مؤمن زاده در خصوص اضافه شدن فاطمه صفرپور و شهره 
خلــج زاده به کادرفنی تیم کن گفت: قطعاً می توانیم از تجربیات 
این مربیان استفاده کنیم و پرقدرت تر شویم. حضور این مربیان 
در کنــار ریحانه فوالدی ســرمربی فصل گذشــته تیم برای ما 
نقطه مثبتی اســت و بی گمان تأثیرات ایــن کادرفنی قدرتمند 

را خواهیم داد.
ملی پوش تکواندو در خصوص شرایط تکواندوکاران از لحاظ مالی 
بــرای حضور در لیگ تکواندو گفت: پول زیادی در لیگ تکواندو 
بانوان پرداخت نمی شــود و فاصله قراردادها در لیگ دختران با 
لیگ پسران بسیار زیاد اســت، اما باز هم حضور برخی تیم ها و 

سرمایه گذاری آن ها بهتر از گذشته است.

قهرمانی جام حذفی چگونه آینده »آرسنال« را روشن کرد؟

»میکل آرتتا« فرشته نجات توپچی ها
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

جادوی کتاب و بی خبری متولیان فرهنگ
کتاب های خوب و ارزشمند، خاصه رمان های تأثیرگذاری که قادرند ساحت 
هستی را به نمایش بگذارند، دارای قدرت و توانمندی زیادی در اصالح جامعه 
و فرهنگ هستند که متأسفانه در این راستا متولیان امور فرهنگی ایران در 

اوج بی خبری هستند.
باخبر شدیم زندانی در کشور برزیل وجود دارد که زندانیان با خواندن کتابی 
سودمند و نوشتن برداشت خود از آن کتاب می توانند چهار روز از مدت زمان 
حبس خود را کم کنند. نکته جالب در این خبر اشاره به مردی است که به 
جرم ســرقت مسلحانه به زندان محکوم شده بود. وی با مطالعه حدود 300 
جلد کتاب، مدت حبس خود را از 10 ســال به کمتر از هفت سال کاهش 
داد. این مرد پس از آزادی از زندان به واســطه کتاب خوانی و دانش کســب 
شــده در مدت حبس دچار تحول بنیادینی شده است. در واقع کتاب هایی 
که او مطالعه کرده دنیای جدیدی را پیش روی او باز کرده است.او بالفاصله 
در آزمون ورودی معتبرترین دانشگاه این کشور پذیرفته شد و اکنون پس از 
گذشت 10 سال از آزادی خود و اخذ مدرک دکترا، به عنوان استاد و مدرس 
دانشگاه مشغول به کار است. وی همچنین در دوران حبس خود بر بسیاری 
از زندانیان تأثیر مثبت گذاشت و حتی فرزندان او نیز تحت تأثیر این اقدام پدر، 
تغییر مسیر داده و در دانشگاه های معتبر پذیرفته شدند. نمونه هایی از این 
دست بسیار زیاد است. اهمیت و نقش محوری کتاب و کتاب خوانی در غالب 
کشورهای جهان مشهود است. دولت ها همواره با صرف هزینه بسیار تالش 
می کنند تا فرهنگ کتاب خوانی را به روش های مختلف نهادینه کنند، چرا که 
می دانند با افزایش میزان مطالعه مردم بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی حل 
و امنیت اجتماعی تقویت می شود. در این میان دولت ها به این مسئله دست 
یافته اند که رمان از میان سایر ژانرهای ادبی بیشترین تأثیر را در میان مردم 
می گذارد و به همین دلیل اســت که جدای نقش مثبتی که رمان در بستر 
جامعه کشورها ایفا می کند، دستمایه خوبی برای استعمارگران است تا بتوانند 
با سالح ادبیات استعماری به اهداف خود دست یابند. این در حالی است که 
متولیان امور فرهنگی که در رأس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و پس 
از آن مراکــزی چون حوزه هنری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هستند، با وجود داشتن بودجه کافی نتوانسته اند به درستی در این راستا اقدام 
کنند. در ایام کرونا که مردم خانه نشین شدند جا داشت تا این مراکز خاموش 
طــرح و برنامه ای را برای افزایش میزان مطالعه مردم فراهم کنند. برنامه ای 
که امکان در دسترس قرار گرفتن کتاب برای مردم را افزایش دهد. برنامه ای 
که مردم در قبال گرفتن پاداشــی، ترغیب به مطالعه کتاب شوند. در هفت 
سال گذشته متأسفانه بسیاری از مراکز فرهنگی ادبی دولتی با چراغ خاموش 
حرکت کردند و هیچ نهاد نظارتی نبود تا عملکرد آن ها را رصد کند. در چنین 
شرایطی شیوع بیماری کرونا نه تنها عاملی نشد تا متولیان فرهنگی طرحی 
را دنبال کنند تا مردم در اثر خانه نشینی به کتاب مراجعه کنند بلکه بهانه ای 
شد تا بیکاری خود را توجیه کنند. بسیاری از تصمیم های این مراکز به طور 
مثال تلفیق خانه کتاب و بنیاد شعر و... برای هیچ کس مشخص نشد. رسالت 
و اهداف مراکز ادبی و فرهنگی چون ارشــاد ،حوزه هنری و ... در گذر زمان 
فراموش شده است . بی شک ترویج فرهنگ کتاب خوانی مهم ترین وظیفه این 
مراکز بوده است. اگر هم طرحی به ذهن دوستان نمی رسد دست کم طرح های 
خوب کشورهای غربی را گرته برداری کنند. بی شک تأسیس مرکزی که بتواند 
بر عملکرد سازمان ها و نهادهای فرهنگی نظارت داشته باشد، می تواند بسیاری 

از نقایص موجود را برطرف کند.

انتشار آثار نویسندگان ایرانی در کشورهای عربی
از  نشــر 10 عنــوان  حق  مهر: 
کتاب های کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به زبان عربی 
به ناشرانی از کشورهای سوریه و 

لبنان واگذار شده است.
کتاب های »دعای موش کوچولو«، 

»امین ترین دوســت«، »در جست وجوی خدا«، »کلوچه های خدا«، »قصه 
مارمولک ســبز کوچولو« و »خداحافظ راکون پیر« نوشته کلر ژوبرت، قرار 
است از سوی انتشــارات »دارالحداره االسالمیه« کشور لبنان به زبان عربی 
منتشر شود. همچنین امتیاز کتاب های »یک جنگل و چند حیوان« نوشته 
نورا حق پرست،»شام سرد شد کوتی کوتی«، »سرما نخوری کوتی کوتی« و 
»دنیا را بلرزان کوتی کوتی« نوشته فرهاد حسن زاده از مجموعه »قصه های 

کوتی کوتی« به ناشری سوریه ای واگذار شده است.
تعدادی از این  کتاب ها به چاپ رسیده است و تعدادی دیگر در دست انتشار 
قرار دارند. از ویژگی بارز کتاب های کلر ژوبرت که موجب شده است در میان 
ناشران خارجی مورد توجه قرار گیرد، پرداختن به مسائل مذهبی در قالبی 
لطیف و زیباست. آثار فرهاد حسن زاده نیز عالوه بر جذابیت های فراوان، در 
بین کودکان و نوجوانان ایرانی طرفداران زیادی دارد و تعدادی از آثار او نیز به 

زبان های مختلف ترجمه شده است.

»کتاب عروسک«  در سبد خرید خانواده های ایرانی
ادب و هنر:عروســک دوتــوک، 
زنــان  ســنتی  دست ســاز 
تولید  تازه ترین  خراســان جنوبی، 
کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان است که با عنوان »کتاب 
عروســک« در یــک بســته ارائه 

می شــود. »کتاب عروسک« قرار اســت از این پس با همکاری مشترک دو 
اداره کل »نظارت بر انتشارات« و »سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای« 
کانون در سبد خرید کاالهای فرهنگی خانواده های ایرانی قرار بگیرد و از این 
راه از سازندگان عروسک های سنتی ایران به عنوان حافظان این هنر ارزشمند 
بومی، حمایت شود. مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون توضیح داد: کار چاپ 
کتابی با عنوان »دوتوک، عروسک کوچک بلوچی« در کانون در مراحل پایانی 
قرار گرفته است، اما ساخت عروسک به  دلیل مشکل شیوع کرونا و اهمیت 
رعایت مســائل بهداشتی کمی با وقفه روبه رو شد و امیدواریم به  زودی این 
عروسک ها هم آماده شود و در داخل این بسته قرار بگیرد. عروسک های بومی 
و دست ســاز »دوتوک«  در فرهنگ مناطقی از استان های خراسان جنوبی و 
مناطق بلوچ نشین استان سیستان و بلوچستان ریشه دارد و یادآور الالیی ها، 

شعرهای قدیمی و خاطرات زندگی روستایی و عشایری است.
هر کودک و زن این روســتاها عروسکی می سازد و داستان زندگی اش را در 

قالب این عروسک روایت می کند.
قرار اســت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانــان در آینده تعدادی از 
عروســک های بومی و ســنتی ایران را در قالب پروژه »کتاب عروسک« در 

اختیار کودکان و نوجوانان قرار دهد.

 ادب و هنر/ مهدیه قمری  رضا فیاضی را با نقش آفرینی او در 
مجموعه تلویزیونی »زی زی گولو« بیشتر به یاد داریم. کمتر کسی 
است که بداند این بازیگر عالوه بر صداپیشگی، کارگردانی و اجرا، به 
نوشتن هم عالقه دارد. او عالوه بر سرودن شعر و نوشتن داستان و 
رمان، مدتی است در جزیره کیش زندگی می کند و کتاب فروشی 
»جزیره کتاب« را راه اندازی کرده اســت و مدتی اســت شــغل 
کتاب فروشی را تجربه می کند. البته فیاضی فعالیت های هنری اش 

را همچنان ادامه می دهد. 
وی در حال حاضر در دو قسمت مجموعه »سایه ها« به کارگردانی 
امیرحسین عنایتی، نقش آفرینی می کند. همچنین برای بازی در 
مجموعه »دادزن« قرارداد بسته که قرار است این مجموعه در شبکه 

نمایش خانگی توزیع شود.  
فیاضی به عنوان نویسنده و شاعر آثاری مانند »پرسه در پاریس«، 
»مردی با الک قرمز«، »بانوی نیلوفری«، »بازیگر«، »آسیه آباد« و 
»ت مثل تئاتر« را در کارنامه ادبی خود دارد. البته دو اثر »الو اینجا 
پدری به قتل رسیده« و »روایت های زنانه« هم در فضای الکترونیک 
منتشر شــده و قرار است چاپ کاغذی بشود . وی همچنین پنج 
داستان مجزا برای کودکان نوشته  است که مرحله تصویرسازی را 

پشت سر گذاشته و قرار است منتشر شود. 
این هنرمند همچنین در حــال نگارش کتابی 6 جلدی با عنوان 
»نمایش خالق« اســت. این کتاب قرار اســت بــا همراهی دیگر 
هنرمندان تئاتــر همچون داوود کیانیان، منوچهــر اکبرلو، فائزه 
شیخ االسالم، حســین فدایی حسین نوشته و از سوی نشر جهاد 

دانشگاهی منتشر شود.
همه این فعالیت ها بهانه ای شد تا در صفحه امروز سراغ این هنرمند 

برویم و از دغدغه های ادبی اش بپرسیم. گفت وگوی ما را بخوانید. 

آقای فیاضی چطور شد که به عرصه ادبیات و نویسندگی س
عالقه مند شدید؟ 

مثل خیلی ها از همان دوران نوجوانی به نوشتن عالقه مند بودم و 
دلنوشته می نوشتم، اما به صورت حرفه ای وقتی بازیگر شدم، اشعارم 
را از طریق دوستان و اطرافیانم جمع آوری کردم و در قالب کتابی 
با عنوان »بازیگر« به چاپ رساندم و پس از آن دو کتاب دیگر نیز 

از اشعارم منتشر شد. 
وقتی موضوع برایم جدی تر شد مجموعه  ای با عنوان »آسیه آباد« 
که درباره محل تولد و زندگی من اســت، به چاپ رساندم. پس از 
آن منصور ضابطیان برای برنامه رادیو 7 به من پیشنهاد داد تا اشعار 
و دلنوشته هایم را در این برنامه برای مخاطبان بخوانم و من از این 

پیشنهاد استقبال کردم.
پس از مدتی برای چاپ کتابی به یکی از نشــریات رفتم، اما مدیر 
آن انتشارات گفت دیگر قصه این روزها برای مردم جذابیت ندارد 
و پیشنهاد داد همین اثر را تبدیل به رمان کنم. با آنکه تا آن زمان 
رمان ننوشته بودم، اما خواستم نوشتن رمان را تجربه کنم و شروع 
کردم به نوشــتن که رمانم با عنوان »مردی با الک قرمز« منتشر 
شد. پس از چاپ اولین رمانم، جسارت نوشتن در من بیشتر شد و 
با اطمینان بیشتری به نوشتن پرداختم .کتاب های مختلفی از جمله 
»روایت های زنانه را نوشتم که چند داستان همراه داشت و به چاپ 
رسید. مسیر نوشتن من همین بود که گفتم و همه این ها موجب 
شــد در کنار بازیگری به حوزه ادبیات و نشر کشور هم به صورت 

حرفه ای وارد شوم. 

برای نوشتن حتماً مطالعه هم می کنید، حوزه مطالعاتی س
شما چیســت و به خواندن چه کتاب هایی بیشتر عالقه 

دارید؟
من همه حوزه ها را مطالعه می کنم، از تاریخ گرفته تا روان شناسی، 

چون معتقدم این موضوع وظیفه من اســت و باید به عنوان یک 
بازیگــر، کارگردان، شــاعر و رمان نویس، تســلط کافی در همه 
حوزه های مطالعاتی داشــته باشم. البته در ابتدا از کتاب هایی که 
موضوع آن ها را دوســت دارم شروع می کنم و بعد به کتاب هایی 

می رسم که تاکنون نخوانده ام.

چه شد که »پرسه در پاریس« منتشر شد و رمانی درباره س
مشکالت زنان نوشتید؟ 

»پرسه در پاریس« دومین رمان من است و مثل تمام قصه هایم به 
مشکالت اجتماعی زنان اشاره دارد و همچون بیشتر قصه هایی که 

نوشته ام، روایت های زنانه است.
این کتاب درباره زندگی سه دختر است که در دوره 

نوجوانی تصمیم می گیرند هرگز ازدواج نکنند. 
با وقوع برخی اتفاقات در زندگی این دختران، 
داستان به جای خطرناکی کشیده می شود و 

قتلی رخ می  دهد.
داستان از زبان من روایت می شود و قهرمان 
آن خودم هستم. به طوری که من به عنوان 
قهرمان داســتان زندگی دختران را تعقیب 
می کنــم و به دنبال چرایــی وقوع این جرم 
می روم تا ببینم چرا چنین قتلی رخ داده است. 

ایده نوشتن این کتاب از دغدغه های شخصی ام 
نشأت گرفته است. در دوره دانشکده همکالسی 

داشتم که متوجه شدم این دختر عضو یک تیم سه 
نفره است که هم پیمان شده اند و تصمیم 

ازدواج  گرفته اند هیــچ گاه 
نکنند .

این نگاه ذهن من را مشغول کرد و برایم تازگی داشت و ایده اولیه 
نگارش این کتاب از این اتفاق شروع شد و بعد با قدرت نویسندگی 

تقویت شد.

شما کتاب فروشی به نام »جزیره کتاب« دارید، مدیریت س
آن را بر عهده دارید یا کتاب هم می فروشید؟

بله، مدیریت این کتاب فروشــی با من است. بیشتر اوقات همسرم 
به عنوان فروشنده در کتاب فروشی فعالیت می کند، اما خودم هم 
کتاب می فروشــم و در فروشگاه حضور دارم. اینجا را نوعی پاتوق 
فرهنگی برای خودم می دانم که همزمان با آن متن می نویسم، 
کتاب می خوانم و ســرگرم دنیای خودم هستم. در 
»جزیره کتاب« هر نوع کتابی را می توان پیدا 
کرد، کتاب های داســتان، شعر و عمومی. 
عالقه ام نســبت به ژانر کودک و نوجوان 
را نتوانسته ام نادیده بگیرم و کتاب های 
نشــر کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و همین طور سایر انتشارات 

فعال در این حوزه را عرضه کرده ام.

را س شــما  وقتی  مردم  واکنش 
می بینند،  کتاب فروش  کسوت  در 

چیست؟
مــردم نظر مثبتی دارنــد و وقتی مرا 
می بینند خیلی خوشــحال می شــوند و 
برایشــان در مرحلــه اول جالب 
اســت که من را به 
ن  ا عنو

کتاب فروش می بینند.

چه کتاب هایی بوده که خوانده اید و روی شما تأثیرگذار س
بوده و خواندن یا خرید آن ها را به مردم و اطرافیان پیشنهاد 

می کنید؟
در ابتــدا کتاب های خودم را معرفی می کنم و بعــد آثاری که از 
نویسندگان ایرانی می شناسم و مطالعه کردم و خوب بوده اند و یا 
کتاب های خارجی که تأثیرات خوبی می تواند روی مردم بگذارد یا 
اطالعات مفید به مردم بدهد و موجب رشد آگاهی به آن ها و سبب 
افزایش عمق دید آن ها به مسائل جامعه در حوزه های مختلف شود.

معموالً مردم چه نوع کتاب هایی را بیشتر دوست دارند س
خریداری کنند؟

در حال حاضر کتاب های روان شناسی و آثاری که راه های موفقیت 
در زندگی را نشــان می دهد، همه گیر شــده، چون تقریباً همه 
گروه های سنی همین کتاب ها را می خرند، اما من بر حسب وظیفه  
و یا اطالعاتی که دارم تالش می کنم آن ها را به مطالعه کتاب های 
دیگری که می توانند اطالعات بهتری به آن ها بدهند، پیشــنهاد 

می کنم.

به عنوان یک هنرمند و فعال فرهنگی که به سبب تجارب س
مختلف مواجهه بیشتری با مردم داشته اید، فکر می کنید 
چطور می توان فرهنگ مطالعه را در جامعه گسترش و مردم 

را با کتاب آشتی داد؟ 
ارتقای فرهنگ مطالعه در جامعه مسئله مهمی است که با تبلیغ 
و اطالع رسانی میسر می شود. مثالً در فیلم های خارجی می بینیم 
شــخصیت های فیلم در زمان های فراغت مثالً پیــش از خواب، 
در مترو و جاهای دیگر که فرصت اندکی دارند، کتاب به دســت 
می گیرند و مطالعه می کنند و همه این ها در ذهن مخاطب و بیننده 
فرهنگ سازی می کند. شاید چنین تصاویری برای جامعه ما هم الزم 
باشد تا از طریق فیلم یا هنرهای مختلف، فرهنگ مطالعه بیشتر 

مورد توجه قرار بگیرد.

نظرتان در مورد حضور هنرمندان در عرصه نشر و کتاب س
چیست و این حضور چقدر به آشتی مردم با کتاب کمک 

می کند؟
قطعاً نقش مؤثری دارد، اما برای این مســئله دو نکته وجود دارد، 
نخست اینکه مردم می گویند این هنرمند با حضور در عرصه نشر از 
شهرتش استفاده می کند، نگاه دوم این است که حتماً او دغدغه این 
کار را دارد. ما هنرمندان زیادی داریم که هم در عرصه سینما و هم 
ادبیات وارد شده اند، اما کمتر کسی آن ها را می شناسد.افرادی مانند 
عباس کیارستمی، مسعود فروتن یا میکائیل شهرستانی، سال هاست 
در عرصه ادبیات و موسیقی فعالیت دارند و نقش تأثیرگذاری هم 
داشته اند. به نظر من همان طور که در سینما به روی عالقه مندان 
باز است، در شعر هم به روی عالقه مندان این حوزه بسته نیست. 
از ســوی دیگر این موضوع می توانــد در ارتقای فرهنگ مطالعه 
تأثیرگذار باشد. هیچ کسی نمی خواهد کار خود را زیر سؤال ببرد، 
زیرا متأسفانه این تفکر در جامعه ما وجود دارد هنرمندی که وارد 
ادبیات یا حوزه های دیگر می شــود قصد دارد آن حوزه را زیرسؤال 

ببرد، در حالی که این طور نیست.

از بین بازیگری یا نویسندگی کدام یک را بیشتر دوست س
دارید؟

نمی توان گفت کدام را بیشــتر دوست دارم، هر کدام ویژگی های 
خاصی دارند.

ایسنا: خسرو سینایی که یازدهم مرداد ماه در سن 80سالگی 
و بر اثر ابتال به کرونا از دنیا رفت، بیشــتر با مســتندهایش 
همچون »مرثیه گمشــده« و فیلم های ســینمایی از جمله 
»عروس آتــش«، »هیوالی درون«، »مثل یــک قصه« و ... 
می شناســیم و یا »گفت وگو با ســایه« که در آن به ادبیات 
گریز می زند و از هدایت روایت می کند. اما پیوند او با شعر و 
ادبیات فراتر از این هاست. او در یکی از مصاحبه هایش گفته 
بود از وقتی خواندن و نوشتن را آموخته به ادبیات عالقه بسیار 
داشته و در دوران متوسطه پای شب شعرهای فریدون مشیری 
و سیمین بهبهانی می نشســته و بعضاً شعرهایش را در این 

محافل می خوانده است. 
سینایی که برای ساخت مستند »مرثیه گمشده« نشان ویژه 
کشور لهستان را از رئیس جمهور این کشور دریافت کرده بود، 
نخستین مجموعه شعر خود با عنوان »تاول های لجن« را در 
سال 13۴۲ به چاپ رساند. »اتاق صورتی« مجموعه ای از ۵۲ 
قطعه شعر، دیگر دفتر شعر منتشر شده از این فیلمساز است. 
وی همچنین مجموعه ای از شــعرهایش را که در سال های 
3۴ تا ۹۴ ســروده بود با آهنگ سازی خود و خوانش مهرداد 

اسکویی در قالب کتاب صوتی »یادگاری« منتشر کرد. 

پیوند سینما و ادبیات در آثار سینایی#
از ویژگی های خسرو سینایی، پیوندی است که میان سینما و 

ادبیات در فعالیت هنری خود به وجود آورد.   
سخنان خسرو سینایی درباره »ارتباط تنگاتنگ شعر، سینما 
و هنرهای دیگر با یکدیگر« در همایش »حافظ به روایت ادب 
و هنر« که در مهر ماه ســال ۹1 توسط مرکز فرهنگی شهر 
کتاب برگزار شد، از دیگر جلوه های به  جا مانده از دیدگاه های 
او در عرصه ادبیات و هنر اســت. او در این همایش گفته بود: 
»در محدوده  فرهنگ هایی که کم و بیش شــناخته ام، برای 
من، سه اوج دســت نیافتنی وجود دارد: در موسیقی: یوهان 

سباســتین باخ؛ در هنرهای تجســمی: میکل آنژ و در شعر: 
خواجه شمس الدین حافظ. دانشجو که بودم گاهی برای فرار 
از سوز سرمای زمستانی شهر وین به کلیسایی که سر راهم 
بود پناه می بردم و ســاعتی در آنجا می نشستم. غالباً کسی 
در آنجا آثاری از یوهان سباســتین باخ را با ساز ارگ تمرین 
می کرد. آن موسیقی در آن خلوت و تنهایی کلیسا، چنان مرا 
به عالمی روحانی نزدیک می کرد که موالنا، شوریده ترین شاعر 
بزرگمان را حس می کردم که می گوید: مرغ باغ ملکوتم، نیم از 

عالم خاک/ چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم«.
وی که فردوسی را نماد حماسه و بزرگی، سعدی را نماد خرد 

و جهان دیدگی ، موالنا را نماد رهایی و شــوریدگی و حافظ 
را دوســت خود می دانست، گفته بود: »نوجوان که بودم من 
هم به جرگه  بی شمار مریدان خواجه شمس الدین پیوستم. 
در همان سال های نوجوانی روزی تفألی زدم و از او پرسیدم: 
»خواجه من عاقبت به جایی می رســم؟!« خواجه با مهربانی 
به من جواب داد: مژده  ای دل که مســیحا نفســی می آید/ 
که ز انفاس خوشش بوی کســی می آید. امیدی که آن روز 
دوستم به من بخشــید، آن قدر تکانم داد که هنوز هم پس 
از نزدیک به 60 سال، برای تحقق گفته اش می کوشم تا نزد 
او شرمنده نشــوم. گرچه طی سال ها خیام بزرگ را هم باور 

کرده ام که گفت: سرتاســر آفاق دویدی، هیچ است/ و آن نیز 
که در خانه خزیدی، هیچ است. باالخره اینکه: »ما لعبتکانیم 

و فلک لعبت باز«.

می توانیم سینمای شاعرانه داشته باشیم#
خســرو ســینایی در بخش دیگری از سخنانش در همایش 
»حافــظ به روایت ادب و هنر« چنیــن بیان کرده بود: »من 
از آن کارگردان های سینما نیستم که حرکات دوربین را قباًل 
تعیین می کنند، چون آن ها به طور طبیعی شکل می گیرند. 
همه چیز به قدرت تخیل مربوط می شود. من فیلم را در ذهن 
آماده دارم؛ فقط ســعی می کنم آن را بسازم«. مگر می توان 

بدون قدرت تخیل شاعر بود؟!
وی می گفت: بپذیریم که نوع ابــزار و چگونگی به کارگیری 
آن، شعر را نمی سازد بلکه ذهن شاعر است که اثری شاعرانه 
را خلق می کند. پس می توانیــم کالم منظوم یا غیرمنظوم 
شاعرانه، موسیقی شاعرانه، نقاشی شاعرانه و باالخره سینمای 
شــاعرانه داشته باشیم و یادمان باشــد که شاعرانه بودن به 
معنای رمانتیک و ســانتی مانتال بودن نیست. ریشه  اصلی 
شاعرانگی در تخیل خالق اســت که در محدوده  وسیعی از 
حماسه تا غزل و باالخره تا شعر آزاد و سپید حرکت می کند و 
در مواردی از ظاهراً پیش پاافتاده ترین پدیده ها الهام می گیرد و 
با معمولی ترین کلمات و جمالت از آن ها، شعر واقعی می سازد.

ســینایی معتقد بود: حافظ در اوج خالقیت شاعرانه  ذهنی، 
آن چنان در کاربرد کلمات مهارت دارد و آنچنان کلمات را در 
اوج ابهام، ایهام، ظرافت، رندی و شیطنت چون توری بسیار 
ظریــف درهم می بافد که طی همه  عمــر او را مبهوت کرده 

است.
وی گفته بود یک عمر کوشیده تا ظاهراً تفکر و منشی عاقالنه 
داشــته باشــد، اما غالباً حافظ بــا او کاری کرده که نه فقط 

ساعت ها و روزها بلکه سال ها حیرت زده مانده است.

حاشیه کتاب

 رضا فیاضی، بازیگر و کارگردان محبوب نوجوانان دهه 70 این روزها در جزیره کیش کتاب فروشی می کند 

از »زی زی گولو« تا »جزیره کتاب«

در حوالی داستان

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

تازه های نشر
مجموعه داستانی از »سکوت«

نون: به تازگی مجموعه داستان »سکوت« نوشته انگین 
آکیورِک و ترجمه مهتا مظفری به بازار کتاب آمده است 
انگین آکیــورِک در اکتبر 1۹81 در آنکارا به دنیا آمد 
و دانش آموخته رشــته تاریخ از دانشــگاه آنکاراست. 
مردم ایران انگین آکیورک را بیشــتر با سریال هایش 
در  تاکنــون   ۲00۴ ســال  از  وی  می شناســند. 
مجموعه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی گوناگون 
ایفای نقش کرده است. آکیورک برنده جایزه بهترین 
بازیگر مرد در جشنواره اینترنشنال ِدرامای کره جنوبی 

و نیز نامزد بهترین بازیگر مرد در جشنواره بین المللی اِمی آمریکا شده و جوایز 
ارزشمند دیگری را نیز در عرصه بازیگری از آن خود کرده است. کتاب »سکوت« 
نخســتین کتاب آکیورک و شامل ۲1 داســتان کوتاه است. این کتاب در سال 
۲018 منتشــر و با استقبال چشمگیری مواجه شد. در هر داستان اشاره ای به 
ســکوت شده و نویسنده معتقد است همین سکوت و فقدان گفت وگو است که 
بین ما آدم ها جدایی انداخته است. این کتاب با مجوز رسمی نویسنده برای انتشار در 

ایران توسط نشر نون منتشر شده است.

شور شاعرانه در »مردگان راوی« 
نیستان: »مردگان راوی« تازه ترین اثر داستانی مریم 
ساحلی اســت که به تازگی منتشر شده است. مریم 
ســاحلی نویسنده ای که با انتشــار اثر پیشین خود، 
مجموعه داستان »بی خلوتی« خود را میان منتقدان 
مطرح کرده بود. »مــردگان راوی« در قاب تازه ترین 
اثر داســتانی این نویسنده تجربه جدیدی در این راه 
است. داســتانی از زبان مردگان، از زبان آن هایی که 
رخت از جهان بربســته اند و از این زاویه به زیست و 
زندگی پیرامون ما نــگاه می کنند. اتفاقی که در این 

کتاب رخ داده روایتی از زاویه افرادی اســت که دیگر می توانند و می خواهند به 
دنیا دلبســتگی داشته باشند و نه آنچه روایت می کنند و این می تواند منجر به 
اتفاقی در حال و روز قهرمان های داستانشــان شود. آن ها اهل روایت در ماضی 
بعید هستند. روایت در زمانی که جایی در گذشته شروع شده و در همان گذشته 

نیز به پایان رسیده و یا به حال خود رها شده اند.
شور شاعرانه زبان ساحلی در این کتاب نمونه ای است قابل توجه از خلق زبانی 

انحصاری و فاخر برای داستان پردازی.

روایت لحظات پر تالطم آدم ها
نشر شهید کاظمی: مجموعه داستان های ساده ای از 
پیچیدگی های ساده  آدم ها به تازگی در قالب کتابی با 

عنوان »داستان های سپید« منتشر شده است.  
این داستان های ساده روایتی از پیچیدگی های ساده  
آدم هاست که با محوریت زنان و به کوشش جمعی از 

نویسندگان جوان خانم منتشر شده است. 
این داســتان ها روایــت لحظات پرتالطــم زندگی 
آدم هاســت، اما جــز آرامش چیزی بــه لحظه های 
مخاطب نمی دهد. این داســتان ها همچنین روایت 

سرگشتگی و ناتوانی در تصمیم است! روایت آرزوهایی که هزینه می طلبد، روایت 
قهرها و آشــتی هایی که با یک تصمیم سرنوشت یک زندگی روشن می شود و 
همه لحظات آن برای مخاطب آشناست، چون همه در چنین بزنگاه هایی بوده  و 

آن را تجربه کرده ایم. 
این کتاب پرداخت های درونی زنانی است که از دریچه  نویسندگان در معرکه های 
کار، خانواده، همسر، پوشش و دوستان خود را به رنج می کاوند و در بزنگاه انتخاب 

به کمال می یابند. 

حرف هایی به  جا مانده از »خسرو سینایی« در پیوند ادبیات و تصویر

کوچ شاعِر سینما
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