
خیانت به تولید
بماند که امســال، ســال جهــش تولید 
است؛ چون شــرایط اقتصادی کشور هم 
به گونه ای اســت که اهمیــت دادن به 
تولیــد داخلی و اتکا به آن در شــرایطی 
اینچنینی از هر چیزی واجب تر اســت. 
صفحه توییتری منتسب به رهبر انقالب 
در توییتی به نقل از ایشان نوشت: »تکیه  
به امکانات داخلی، دشمن دارد؛ یک عده دشمن های خارجی اند، یک عده هم 
بدخواهان داخلی اند؛ آن کسی که برای منافع خودش از واردات حاضر است 
جنسی را که در داخل تولید می شود، برود از خارج بیاورد و رقابت درست کند 

و کارخانه داخلی را به خاک سیاه بنشاند، دارد خیانت می کند«.

گچ پایم از بیت المال است
در روزگاری که شــاید شــنیدن اخبار 
اختــالس و غــارت بیت المال توســط 
برخی ها برایمان عادی شــده و فعالً هم 
تنور مبارزه با مفاسد اقتصادی حسابی داغ 
است، بد نیســت ماجرایی را درباره حاج 
احمد متوســلیان بخوانید. دانیال معمار، 
کارشــناس مسائل سیاســی در توییتر 
نوشــته:  »زخمی و بستری شــد. درمان رزمندگان رایگان بود. پایش را گچ 
گرفتند. فهمید دوستانش، لباس او را شسته اند. )با پای گچ گرفته( شروع کرد 
به شستن لباس رزمنده ها. نصف روز طول کشید. گفتند حتماً گچ پا نم گرفته 
و باید عوض شود. اما اصالً خیس نشده بود. حاج احمد متوسلیان گفت: این 

گچ پا از  بیت  المال بود، مراقب بودم خیس نشود!«

رئیس دروغگو
فکــر نکنید فقــط سیاســتمداران دیگر 
کشورهای دنیا از انتخاب »الیوت آبرامز« به 
عنوان مســئول میز ایران در وزارت خارجه 
آمریکا شــاکی اند و او را یــک فرد از پیش 
شکســت خورده می دانند. ایلهان عمر، از 
اعضای مجلس نماینــدگان آمریکا هم در 
صفحه شخصی اش در توییتر نوشت: »الیوت 
آبرامز« که متهم به دروغگویی در پرونده ایران کنترا است به عنوان نماینده ویژه 
امور ایران در وزارت خارجه آمریکا معرفی شد. الیوت آبرامز به کنگره دروغ گفت 
و در زمینه قتل عام صدها غیرنظامی مخفیکاری کرد... الیوت آبرامز نباید مسئول 

سیاست آمریکا در قبال ایران و یا هر سیاست دیگری باشد«.

کار خوب دختر اهوازی
قرار نیست در این ستون، حتماً مجازی های 
سلبریتی ها یا سیاستمداران سرشناس و یا 
مسئوالن مختلف را بنویسیم. گاهی کار 
خوب و قشــنگ افراد عادی و گمنام هم 
می تواند سوژه ای خواندنی باشد. یک کاربر 
فضای مجازی در توییتر نوشت: »کار خوب 
از دختر اهوازی... خانم والی زاده با پرداخت 
۱۵۰ میلیون ریال از هدیه های روز تولدش که با روز خبرنگار هم مصادف بود 
تصمیم گرفت دو زندانی جرایم مالی که یکی ۲۵ ساله و دیگری ۵۰ ساله بود 

را از زندان آزاد کند. کار نیکوی این دختر خوب اهوازی چقدر آفرین دارد؟«

 محمــد تربت زاده بدون شــک تــا االن کنکور 99 
پرحاشــیه ترین کنکــور در تاریخ برگــزاری این آزمون 
به حســاب می آید. آزمونی که از همان روزهای ابتدایی 
شــیوع کرونا در کشــورمان حاشیه ســاز شــده بود و 
حاشــیه های آن تا همین امروز هم ادامه دار بوده است. 
مســئوالن برگزاری کنکور بارها این آزمون را به تعویق 
انداختند تا اینکه باالخره حدود یک هفته پیش، در میان 
اعتراض های مکرر داوطلبان، زمان برگزاری آزمون قطعی 
شد. هرچند اعتراض های داوطلبان به برگزاری کنکور در 
شرایطی که کرونا بیشتر از همیشه در کشورمان قربانی 
می گرفت، تمامی نداشــت اما بُعد مثبت قطعی شــدن 
زمان برگزاری آزمون این بود که داوطلبان از کابوس های 
چندماهه برگزاری کنکور، اســترس و ده ها مشکل دیگر 
رهایی یافته بودند و می دانستند در تاریخ مشخصی باید 
برای حضور در کنکور آماده باشــند. در این شــرایط اما 
مســئوالن به طور ناگهانی اعالم کردند برگزاری کنکور 
یک بار دیگر به تعویق افتاده و معلوم نیســت چه زمانی 

برگزار شود! 

قطعًا برگزار خواهد شد#
حــدود دو هفته پیش بود که مســئوالن وزارت علوم و 
سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان متولیان برگزاری 
کنکور به همراه برخی نمایندگان و رؤسای کمیسیون های 
بهداشت و آموزش مجلس شورای اسالمی دور هم جمع 
شدند تا در زمینه برگزاری یا عدم برگزاری کنکور تصمیم 

نهایی را اتخاذ کنند. 
همزمان با این ماجرا، داوطلبان کنکور هم چندین هشتگ 
مختلف را در توییتر فارسی داغ کرده بودند تا مسئوالن 
را برای تعویق زمان برگزاری کنکور زیر فشار قرار دهند. 
در نهایت وزیر بهداشــت به عنوان رئیس ستاد مقابله با 
کرونــا ضمن تأکید بر موضع برگزاری آزمون ها در تاریخ 
مقرر، اعالم کرد:»مقرر شــد با توانمندی و قدرت، کنکور 
سراســری در تاریخ مقرر یعنی ۳۱ مرداد برگزار شود که 
هم داوطلبان و خانواده های آن ها از اضطراب بیرون بیایند 

و هم اینکه تکلیف برگزارکنندگان کنکور روشن شود«.
دکتر نمکــی درباره رعایت پروتکل های بهداشــتی که 
اصلی ترین دغدغه داوطلبان به حساب می آید هم گفت: 
»پروتکل های بهداشتی برگزاری کنکور را سختگیرانه تر از 
آزمون دکترا که برگزار شد، پیش بینی می کنیم و درنهایت 
با سختگیری بیشتر در سه مرحله »نقل و انتقال داوطلبان 
بــه حوزه های امتحانی«، »داخــل حوزه های امتحانی« و 
»هنگام خروج از حوزه و بازگشــت به منزل« پروتکل ها 

را سختگیرانه تر دنبال می کنیم«.
وزیر بهداشت در پایان تضمین داد که حتی یک نفر هم 

در جریان برگزاری کنکور، به کرونا مبتال نشود!

رتبه ها را در اعالمیه ترحیم درج کنید!#
هرچنــد برخــی از داوطلبان همچنان بــه این تصمیم 
مسئوالن معترض بودند اما بســیاری از داوطلبان که از 
بالتکلیفی های پی در پی خســته شده بودند، باالخره به 
آرامش روحی و روانی رسیدند و تصمیم گرفتند به جای 

غر زدن، خودشان را برای کنکور آماده کنند.
 همزمان با این ماجرا اما بسیاری از داوطلبان، یک بار دیگر 
توفان توییتری به راه انداختند و از مســئوالن خواستند 
برگزاری کنکور را به تعویق بیندازند. در ادامه چند نمونه 
از توییت های منتشر شده توسط کاربران را می خوانید: » با 
این وضعیت من اگه کنکور داشــتم این چند روز آخر تا 

کنکور رو می ذاشتم به خوندن مفاتیح و منتخب ادعیه، 
احتماالً بعــد کنکور باید جواب نکیر و منکــر رو بدم... 
 الاقل امسال نتیجه کنکور رو سریع تر اعالم کنید تا رتبه 

داوطلب تو اعالمیه  ترحیمش درج بشه«.

باز هم تعویق#
با وجود تمام اعتراض ها اما کنکورهای دکترا و ارشد برگزار 
شد تا داوطلبان کنکور کارشناسی هم به این نتیجه برسند 
که اعتراض هایشان بی فایده است. درحالی که تقریباً همه  
داوطلب ها بی خیال اعتراض شــده و درحال آماده سازی 
خودشــان برای کنکــور بودند، ناگهان در نیمه شــب 
یکشنبه، وزیر بهداشت با انتشار یک پست اینستاگرامی 
خبر از تعویق مجدد این آزمون داد! نمکی نوشــته بود: 
»وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعالم 
کردند اجرای پروتکل های سختگیرانه در این زمان کوتاه 
امکان پذیر نیست. به مسئوالن برگزاری کنکور اعالم کردم 
اگر نمی توانید این دستورالعمل ها را به درستی اعمال کنید 
با برگزاری کنکور در این تاریخ مخالفم و تأکید می کنم که 
کنکور در زمانی دیگر برگزار شود. تأکید می کنم کنکور 
را بــه زمانی موکول کنید کــه می توانید از لحاظ فضا و 
امکانات، تمام ضوابط و دســتورالعمل های ابالغی وزارت 
بهداشت را فراهم کنید. البته پیشنهاد وزارت علوم تعویق 
یکماهه برگزاری کنکور بود که در ستاد ملی مقابله با کرونا 

بررسی می شود«.

سؤال ها لو می رفت#
بسیاری از کنکوری ها در ابتدا این پست وزیر را گذاشتند 
به حساب مخالفت رسمی او با برگزاری کنکور و احتمال 
دادند انتشار این پست به منزله همدلی با کنکوری ها باشد 
نه لغو رســمی این آزمون. اما در ادامه، رئیس ســازمان 
سنجش آموزش کشــور هم در مصاحبه با ایسنا تعویق 
کنکور را تأیید کرد. رئیس سازمان سنجش دلیل تعویق 
مجدد کنکور را این طور توضیــح داده بود: »در چند روز 
گذشته پروتکل های بهداشتی تغییر کرد و وزارت بهداشت 
برای برگزاری کنکور سراسری دو شرط گذاشت. این در 
حالی بود که سازمان سنجش بسته بندی سؤاالت کنکور 
را تمام کرده و در مرحله ارسال آن به استان ها و شهرهای 
محل برگزاری کنکور براســاس پروتکل های کارشناسی 

ارشد بود«.
رئیس سازمان سنجش درخصوص شروط وزارت بهداشت 
برای برگزاری کنکور سراسری هم گفته بود: »نخستین 
شــرط وزارت بهداشت این بود که فاصله صندلی ها باید 
بــه دو متر افزایش یابد که امکان فراهم کردن فضایی با 
این شرایط برای ما مقدور نبود. شرط دوم وزارت بهداشت 
این بود که در استان های گرمسیری سالن ها باید سطح 
اشغال ۲۰ درصدی داشته باشند که این مورد نیز با توجه 

به ظرفیت مراکز برگزاری کنکور برای ما مقدور نبود«.
خدایــی در ادامه توضیح داده بود که پروتکل های جدید 
وزارت بهداشــت موجب لو رفتن سؤاالت کنکور می شد: 
»در صورتی که می خواســتیم موارد مــورد نظر وزارت 
بهداشــت را اجرایی کنیم، اتفاقی می افتاد که خط قرمز 
مــا بود و آن این بود که حتــی در صورت تأمین فضای 
کافی و ایجاد فاصله ۲ متری بین داوطلبان، باید سؤاالت 
کنکور به ۳9۰ شهر ارسال می شــد و در آنجا بر اساس 
فاصله گذاری جدید، پلمب سؤاالت باز می شد و دفترچه ها 
مجدد مرتب می شدند که در این صورت احتمال لو رفتن 

سؤاالت کنکور افزایش می یافت«.

بگذارید این کابوس تمام شود#
پــس از این بود که یک بار دیگر هشــتگ های مرتبط با 
کنکور یکی پس از دیگری بــه ترند های توییتر تبدیل 
شــد. این بار اما برخالف تصور مسئوالن، عمده پیام های 
منتشر شــده، در انتقاد از تعویق کنکور بود! بسیاری از 
داوطلبانی که تا هفته های گذشــته درخواســت تعویق 
کنکور را داشتند، حاال بابت تعویق این آزمون از مسئوالن 
گالیه می کردند! دلیل این موضوع هم بالتکلیفی و فشار 
روحی و روانی  اســت که در اثر بی برنامگی مسئوالن به 
داوطلبان وارد می شــود. با وجود این، اما کاربران فضای 
مجازی درحال حاضر دو دســته می شوند. عده ای که با 
تعویق کنکور موافقند و عده ای که اعصابشــان حسابی 
بابت تعویق های پی در پی خرد شده و به قول خودشان 

حاضرند کرونا بگیرند اما از شر کنکور خالص شوند! 
در ادامه تعدادی از پیام های منتشر شده توسط مخالفان 
تعویق کنکور را می خوانید: »نمایندگان و مسئوالن وزارت 
بهداشت به جای تالش برای تعویق کنکور کمک کنند 
تا این آزمون با رعایت اصول بهداشتی برگزار شود... چرا 
این قــدر با روح و روان بچه های مــردم بازی می کنید؟! 
مسئوالن در جریان استرس ها و فشارهای ناشی از کنکور 
هســتند؟ قســمتان می دهم زمان برگزاری این آزمون 
را به تعویق نیندازید. بگذارید این کابوس تمام شــود... از 
تعویق کنکور خوشــحالید؟ می دونید موج بعدی کرونا 
که شــدیدتره توی پاییز میاد؟ می دونید ممکنه تا سال 
آینده شرایط برگزاری کنکور فراهم نشه و آینده تحصیلی 
خودتــون در هاله ای از ابهام قرار بگیره؟ می دونید دوباره 

باید چقدر هزینه کالس های کنکور کنید؟«
در این بخش  هم می توانید بخشــی از پیام های موافقان 
تعویق کنکور سراســری را بخوانید: »طبق نظرسنجی ها 
97 درصــد کنکوری ها موافق تعویق انــد. تنها مافیای 
کنکور از بچه ها می خوان مخالف تعویق کنکور باشــن... 
درود بر مسئوالنی که برای حفاظت از جان بچه ها تالش 
می کنند... واقعاً حاضرید جونتونو به خطر بندازید واســه 
اینکه از شــر کنکور راحت بشید؟ پذیرش یک دانشگاه 

درجه یک وقتی زیر خاک باشین به دردتون نمی خوره!«

کنکور برگزار می شود#
با وجود همه این حواشــی اما شب گذشته مسئوالن 
بــرای چندمین بار نظرشــان را تغییــر داده و اعالم 
 کردند کنکور در زمان مقرر شده قبلی برگزار می شود.
بر اســاس بیانیه مشــترک »وزرای علــوم، تحقیقات 
وفناوری« و »بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی«، 
اعضای ستاد با هر گونه تغییر در زمان برگزاری کنکور 
سراســری مخالفت کردند. در بیانیه مشــترک وزرای 
»علــوم، تحقیقــات و فناوری« و »بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی« آمده است:» پیرو نیاز به زمان بیشتر 
جهت برگزاری آزمون سراسری توسط مجریان آزمون 
به نیت یافتن فضای مناســب بــرای برگزاری منطبق 
با پروتکل های ســختگیرانه و مشروط به تایید تغییر 
تاریخ در ستاد ملی مدیریت کرونا، از آنجا که این تغییر 
به دالیل متعدد مورد تایید ســتاد قرار نگرفت، مقرر 
شــد با همکاری اســتانداران محترم، مراکز آموزشی، 
فرهنگی، ورزشــی، نظامی و انتظامی، کمبود فضاها و 
تجهیزات مــورد نیاز جهت اعمال و اجرای پروتکل ها 
مهیا و آزمون سراســری در تاریخ مصوب قبلی ستاد 
ملی مدیریت کرونا )در روزهای ۲9- ۳۰ و ۳۱ مرداد و 

یکم شهریور ماه( برگزار گردد.«

محرم 400 سال پیش در ایران

قدس زندگــی: »آدام اولئاریوس« محقق، ریاضیــدان و جغرافیدان آلمانی 
اســت. آدام اولئاریوس حدود 4۰۰ ســال پیش در قالب یک هیئت سیاسی 
و اقتصادی از ســوی دربار پادشــاهی آلمان به ایران آمده است. او نویسنده 
یکی از قدیمی ترین ســفرنامه ها به ایران هم هست. سفرنامه ای که بر خالف 
برخی نوشته های سطحی و ســاده انگارانه جهانگردان اروپایی، یکی از منابع 
تاریخی مهم درباره وضعیت زندگی ایرانیان عصر صفوی محســوب می شود. 
»اولئاریوس« اگرچه از مسائلی که به نظرش ناروا می آمده به شدت و با صراحت 
انتقاد کرده، اما فضائل اخالقی ایرانیان را هم با شهامت ستوده است. از جمله 
اینکه در کتابش آورده است: »ایرانی ها ذاتاً دارای روحی بزرگ، نیروی دریافت 
بســیار خوب و استعداد بســیارند. ایرانی ها به کسب دانش و هنر ارزش زیاد 

می نهند«.
بخش هایی از سفرنامه او را که مربوط به دوران شاه صفی اول است به نقل از 
فارس بخوانید: »اولئاریوس، ایرانی ها را مردمی ذاتاً متواضع و فروتن معرفی 
می کند که نســبت به دیگران بی اعتنایی نشان نمی دهند و با خوشخویی 
و مهربانی بــا یکدیگر به ویژه بیگانگان روبه رو می شــوند. هنگام گفت وگو 
کلمات مؤدبانه و متواضعانه  به کار می برند، مثاًل هنگامی که کسی را درون 
خانه خود دعوت می کنند، می گویند خانه ما را منور فرمودید، قربان شما، 
خاک پایم، چشمم کف پایت و از این قبیل. آن ها مانند فرانسویان و حتی 
بیشتر از آنان بلدند چگونه الفاظ را بیارایند و خوشامد بگویند. عالوه بر آن، 
اولئاریوس ایرانیان را مردمی می داند که به خاطر مذهبشــان بســیار تمیز 
هستند؛ خودشان، خانه شان و لباسشان. از تمیزی ایرانی ها و مقید بودنشان 
به رعایت پاکیزگی نیز بسیار شــگفت زده شده و عادات ایرانیان را در این 
زمینه به مردم ســایر ملل اروپایی برتری داده و بســیار ستوده است. یکی 
از نکات جالب درباره این ســفرنامه، توصیفی است که نویسنده از مراسم 
عزاداری محرم در ایران ارائه می دهد. نخستین روزهای ورود اولئاریوس به 
اردبیل با ایام عزاداری محرم مصادف بوده اســت و مراسم برگزار شده در 
شــهر را این گونه توصیف می کند: »قبل از روز دهم به این مراســم با یک 
عزاداری همگانی پایان می دهند، ولی در شب همان روز مراسم کم نظیری 
برپا می شــود. این مراســم در حیاط جلویی مزار شیخ صفی در حالی که 
پرچم بلندی در کنار منبر افراشته شده است، انجام می گیرد«. اولئاریوس 
از اطعــام نیازمندان و پخت و توزیع نذورات در بقعه شــیخ صفی هم خبر 
می دهــد و بعد هم از جوانانی معروف به »چاک چاکو« یاد می کند که خود 
را با زغال، ســیاه کرده و شب ها برای خوابیدن به منزل نمی روند، بلکه به 
نشانه اندوه و غمی که از شهادت امام حسین)ع( دارند بر خاکستر آشپزخانه 

شیخ صفی می خوابند.

 مجازآباد
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ورزشورزش
استقالل و پرسپولیس در نیمه نهایی به هم رسیدند

 »دربی«  بی سر و صدا 
در جام حذفی

 با نتایج بدست آمده در پایان هفته بیست و هشتم 
لیگ برتر رقم خورد

معادالت پیچیده برای بقا و 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان

  aگفت وگو با محمود پوروهاب به انگیزه انتشار مجموعه چهار جلدی یاران پیامبر 

قصه های صدر اسالم برای نوجوانان امروزی

»ابن سیرین« هم نمی داند
رقیه توسلی: کیست که این روزها، محبس را تجربه نکرده باشد...؟ قفس، زندان، 
هلفدونی، بازداشتگاه، بند، سلول، قرنطینه، اصالً چه فرقی می کند اسمش را چه 
گذاشته باشیم... همان جایی که معنای اکسیژن کم و هوای راکد و کمبود عزیزان 

می دهد.
عرق کرده از خواب می پرم. با اینکه ترســیده ام اما کابوســم را برای کسی تعریف 

نمی کنم، حتی برای »ابن سیرین«.
ساعت 9 صبح است. باید به قولی که از قبل متعهد شده ام، عمل کنم. به کرختی 

یک زندانی برمی خیزم و لپ تاپ و چای ساز را روشن می کنم. 
همزمان دنیا را هم می جورم اما عینکم را پیدا نمی کنم. بدون چشــم های اضافه 

نمی دانم چه جور غلط غلوط تایپ نکنم.
قوطی چای خالی اســت. بدون یک چکه قهوه و چای، تنها گزینه ای که می ماند 

آبجوش مظلوم است. انتخابش می کنم.
اینترنت هی می رود، هی می آید. قطع و وصل تمامی ندارد. نشسته ام قر و قمیشش 
که تمام شد، پیام بفرســتم. اما انگار امروز باز از آن روزهاست. خیال بازی دارد و 

افتاده روی قوز.
۱۰ تا صلوات می فرستم دنیا آرام شود با مِن حبس کشیده.

افاقه می کند. البته نه آن قدرها که طعم لذیذش خوشــبختم کند. قریب دو 
ساعت ایام به کام می شود و یادم می رود کرونا هست، دندان درد شدید دارم، 
دلتنگم، خواب ترســناک دیده ام، مواد غذایی ته کشیده، تلفن خانه یکطرفه 
شــده، یک خروار بلوز چروک مانــده روی میز اتو تا اینکه زنگ شــادی ام 

می خورد و برق می رود.
با ترس و لرز به باطری نگاه می کنم. انتظار دیگری هم نداشــتم واقعاً. ۱4 درصد. 

این هم تاوان آینده نگری نکردن!
کار چقدر خوب است. بی خود نیست به محبسی هاِی مجرم، حرفه ای می آموزند و 
کارگاهی می دهند و مشغولشان می کنند. زندان باید آدم سازی کند. نو کند. به درد 

بخور باشد.
با خودم می گویم فی المجلس پاشو پرده ها را بکش و خانه را از ظلمت دربیاور تا بعد. 

سر راه یک دانه مسکن هم بنداز باال. درد، کم صداتر شود.
الحمدهلل، آب هم قطع است.

جزع و فزع نمی کنم. جیغ نمی کشم.
مثل یک بندکشیده هفت ماهه رفتار می کنم. صبر می کنم. 

مطمئنم اگر »خانجان« پیشم بود، آرام می گفت سوره توحید بخوان. 
کز می کنم گوشه مبلی که سمت پنجره قدی است. می دانم یک روزهایی، 
روزهای قشنگ نیســتند و باید توی محبس بگذرد تا اندازه هایت گرفته 
شــود. ببینی چند مرده حالجی. با خودت خلوت کنی. نو شوی. متشکر 
و قدردان از آب دربیایی. بی عینک، زالل ببینی. یاد بگیری بیشتر تصدق 
آزادی بگردی، تصدق آدم های دوروبرت، تصدق اکسیژن تازه، تصدق آب 

و برق و چای خشک و خواب قشنگ و لپ تاپ شارژدار.
نوه نوشت: خانجان! بنده عزیزکرده! می شود از خدا بخواهی اگر جا دارد باز 
تخفیفی قائل شــود برای ما محبسی ها... برای خانه ماندگانی که از دیو و دد 

و ویروس ملول اند!

نویدکیا و برانکو، گزینه های جدی زردپوشان برای فصل آینده

»محرم« به سپاهان می آید؟
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            چهار شنبه 22 مرداد 1399
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امین غالم نژاد: موضوع کنــاره گیری امیرقلعه نویی 
بحث تازه ای نیست و این مسئله از مدت ها پیش کلید 
خورده بود و مشخص بود سپاهان در هر شرایطی فصل 

آینده فرد دیگری را روی نیمکت خود خواهد داشت.

تبعات عقب نشینی مقابل پرسپولیس#
اتفاقات مربوط بــه دوگانه قلعه نویی و ســپاهان از 
ماجرای ادامه دار و جنجالی حاضر نشدن سپاهانی ها 
در زمین بازی مقابل پرســپولیس و شکســت 3 بر 
صفــر آن ها آغاز شــد و تا امروز با شــاخ و برگ های 
اضافی ادامه یافته اســت؛ تا جایی که امیرقلعه نویی 
در نامه استعفایش به برخی بی مهری ها و مشکالت و 

کارشکنی ها اشاره می کند.
بــه هر حال، قطعــاً 20 مــرداد 99 در کارنامه 

ســرمربیگری امیر قلعه نویی شــب تلخی 
محســوب می شــود. جایی که او برای 
در طــول 20 ســال  بــار  نخســتین 
مربیگری، مجبور به اســتعفا شد. امیر 

قلعه نویــی دوران پرفراز و نشــیب 
تیــم کشــاورز  از  را  مربیگریــش 
آغــاز کرد. او ابتدا مــدت کوتاهی 
در تمرینــات بایرلورکــوزن آلمان 
حضور داشــت و ســپس هدایت 

کشــاورز را بر عهــده گرفت. او 
ســپس راهی تیم برق تهران 
شــد. تیم او در جام حذفی 
و در پایــان وقت های تلف 
باخت  پرسپولیس  به  شده 

و اولیــن بار چهره مربیگری 
ژنرال در دیدار با سرخپوشان 

در قاب تلویزیون دیده شد.

پروژه نورافکن و شایان#
امید نورافکن و شایان مصلح در ابتدای 

فصل با سناریوهایی متفاوت و در عین حال مشابه 
به سپاهان پیوســتند؛ امیرقلعه نویی از ابتدا این دو 
بازیکن را در فهرست خرید تیمش جا نداده بود ولی 
انگار دست سرنوشــت نورافکن را از بلژیک و شایان 
مصلح را از ترکیه به ایران فرســتاد تا ژنرال را به کام 

ناکامی بکشانند.

نقش فرهاد#
مجیدی در اســتقالل مدتی شــاگرد قلعه نویی بود و 
حتی آخریــن جام این مربی در اســتقالل هم روی 
دســتان فرهاد باال رفت، هیچ وقت رابطه صمیمانه ای 

با او نداشته است. 
اســتعفای امیر قلعه نویی پس از بازی دوشنبه شــب 
یادآور یــک خاطره هم بود؛ زمانــی که مجیدی در 
قامت بازیکن در اســتقالِل قلعه نویی حضور داشــت 
ولی شــرایطی بــرای او به وجود آمد کــه مجبور به 
خداحافظی شود و حاال فرهاد با دو برد پیاپی در لیگ 
برتر و جام حذفی کاری کرد تا ژنرال از سرمربیگری 

تیمش خداحافظی کند!

پایان دوران امیر؟#
قلعه نویی که پنج قهرمانی لیگ، چهار نایب قهرمانی 
و دو قهرمانــی جام حذفی در کارنامه اش دارد، حاال 

یک ناکام تمام عیار است. 

آخرین افتخــار و جام قلعه نویی به لیگ برتر دوازدهم 
و قهرمانی با اســتقالل مربوط می شــود. او پس از آن 
هیچ گاه با هیچ تیمی دســتش به جام نرســید. ژنرال 
با این عملکرد نه تنها کورســوی امید برای رسیدن به 
نیمکت اســتقالل در سال های پیش رو را از دست داد، 
بلکه شــاید دیگر پیشــنهادی از تیم های بزرگ لیگ 
نداشــته باشد و مجبور شــود یکبار دیگر در تیم های 
متوسط یا تازه صعود کرده به لیگ برتر، خود را اثبات 
کند. گرچــه گروهی از کارشناســان معتقدند دوران 

قلعه نویی به پایان رسیده است...

نویدکیا بخت اول#
برنامه مدیران سپاهان در حال حاضر این است که در دو 
بازی پایانی لیگ تکسیرا دستیار قلعه نویی سرمربی باشد و 
احتماالً اولویت بعدی برای باشگاه انتخاب مدیرعامل است 
تا پس از انتخاب مدیر جدید سازوکار 

انتخاب سرمربی انجام شود. 

به نظر می  رسد انتخاب آینده سپاهان از دو گزینه خارج 
نباشد؛ آن ها یا روی به سرمربی خارجی می آورند یا دست 
کمک را به سوی اسطوره سابقشان دراز می کنند. محرم 
نویدکیا چهره محبوبی که نامش بیش از هر زمان دیگری 

در اصفهان به گوش می رسد.
محرم پــای ثابت پنــج قهرمانی ســپاهان و یکی از 
کلیدی ترین و تأثیرگذارترین چهره های تاریخ فوتبال 
اصفهان اســت کــه در دو فصل گذشــته بــا وجود 
ســیگنال هایی برای حضــور روی نیمکت ســپاهان 
نپذیرفت به عنوان دستیار در کنار امیرقلعه نویی باشد.
نویدکیا یک بازیکن کاریزماتیک و یک کاپیتان واقعی 
برای ســپاهان بوده و به نظر نمی رســد در این زمینه 
رقیبی در اصفهان داشــته باشــد. با این حال با توجه 
بــه اینکه او دوره های الزم مربیگری را طی نکرده، بیم 
این وجــود دارد که به اصطالح با حضور روی نیمکت 

سپاهان بسوزد. 
محرم برای اینکه منعی برای حضور روی نیمکت تیم 
سپاهان به عنوان سرمربی نداشته باشد باید در روزهای 
آتی و پیش از شــروع لیگ برتر در کالس A ثبت نام 
کند. این قانون ابتدا در لیگ قهرمانان آســیا و در 

ادامه در لیگ های ملی اجرایی خواهد شد. 
محــرم نوید کیــا در ســال 97 کالس B را در 
اصفهان ســپری کرد اما پس از آن در هیچ یک از 
کالس های مربیگری شرکت نکرد. محرم به تازگی 
و پس از سفر اســکوچیچ به سپاهان دیداری با 
ســرمربی تیم ملی داشــت و این نشان می دهد 
اتفاقــات روز فوتبال را دنبال می کــرده؛ محرم در 
ابتدای فصل حضور در کادر فنی سپاهان را به عنوان 

دستیار قبول نکرد.

برانکو در اصفهان؟#
جالب اســت بدانید نامزد اصلــی هیئت مدیره 
سپاهان در هفته های پیشین، برانکو ایوانکوویچ 
سرمربی سابق پرسپولیس بوده است؛ اما وزنه 
محــرم در اصفهان به اندازه کافی ســنگین 
است؛ حتی شاید بیش از برانکو. ضمن اینکه 
برانکو تحت قرارداد فدراسیون عمان است و 
جدایی اش از تیم ملی این کشــور دور از 

ذهن به نظر می رسد.

نویدکیا و برانکو، گزینه های جدی زردپوشان برای فصل آینده

»محرم« به سپاهان می آید؟

دوران کابوس رونالدینیو تمام می شود؟
ورزش: یکی از غیرمنتظره ترین اخبار جهان فوتبال در ماه های اخیر بی شــک به 
بازداشت شدن رونالدینیو، ستاره بزرگ و سابق تیم ملی برزیل و باشگاه بارسلونا به 
علت اســتفاده از پاسپورت جعلی بود، اما حاال نشریه اسپورت گزارش داد شاید به 

زودی این دوران کابوس وار برای رونالدینیو تمام شود. 
در تاریخ 24 آگوست جلسه رسیدگی دوباره به پرونده رونالدینیو برگزار می شود که 
در آن ممکن اســت قاضی حکم به آزادی رونالدینیو، ستاره سابق فوتبال برزیل و 
برادرش روبرتو، 6 ماه پس از دستگیری در پاراگوئه به دلیل استفاده از گذرنامه های 

جعلی دهد.

ماتئوس: لواندوفسکی بهتر از مسی است
ورزش: اســطوره بایرن یکبار دیگر روی حرف چنــد روز پیش خود تأکید کرد و 
روبرت لواندوفســکی را برتر از لیونل مسی عنوان کرد. لوتار ماتئوس معتقد است: 
»مســی روز جمعه برابر جانشــین خود به عنوان بهترین بازیکن دنیا قرار خواهد 
گرفت. لواندوفسکی در حال حاضر نه تنها بهترین مهاجم دنیا که بهترین بازیکن 
دنیا محسوب می شود. بارسای کنونی فاصله زیادی با بارسا گذشته دارد. بله، آن ها 
لیونل مسی را در اختیار دارند و واضح است که این برای هر تیمی یک مزیت است 
ولی یک بازیکن به تنهایی نمی تواند دست به کاری خارق العاده بزند. این بارسا هیچ 

ترسی به من نمی دهد«.

انتقال داوید سیلوا به التزیو قطعی شد
ورزش: پایگاه خبری »کالچو مرکاتو« ایتالیا خبر داد: باشگاه التزیو برای عقد قرارداد 
رسمی با داوید سیلوا باید تا پایان رقابت های فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا صبر 
کند، اما این انتقال قطعی است. بر اساس این گزارش، داوید سیلوا برای پیوستن به 
آبی پوشان شهر رم به توافق نهایی رسیده و حاال مدیر برنامه های هافبک اسپانیایی 
منچسترسیتی به شهر لیسبون )محل حضور من سیتی برای انجام بازی یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان( سفر کرده تا قرارداد نهایی شده را به امضای سیلوا 34 ساله 
برساند. قرارداد سیلوا با التزیو سه ساله با دستمزد 3.5 میلیون یورو در سال به عالوه 

بند پاداش های در نظر گرفته شده است.

ماتویدی آماده پیوستن به تیم دیوید بکام
ورزش: بلیز ماتویدی هافبک 33 ساله تیم فوتبال یوونتوس درتوافق دوجانبه با این 
باشگاه قراردادش را فسخ می کند تا به عنوان بازیکن آزاد به تیم اینترمیامی آمریکا 
ملحق شود. ماتویدی که سال 2017 از پاری سن ژرمن به یوونتوس پیوست به زودی 
در تست های پزشکی تیم اینتر میامی شرکت خواهد کرد و در صورت پذیرفته شدن 
به این تیم می پیوندد. او یک سال دیگر با یوونتوس قرارداد داشت اما با توافق صورت 
گرفته تیم دیوید بکام او را بــدون پرداخت هیچ هزینه ای به یوونتوس به خدمت 
می گیرد. ماتویدی در ســه سال حضورش در یوونتوس 133 بازی برای بیانکونری 

انجام داد و هشت گل زد.

ورزش: مرحلــه ماقبــل پایانی جام حذفــی فوتبال 
کشــورمان)یادواره آزادسازی خرمشهر( عصر دیروز در 
ســالن روابط عمومی سازمان لیگ با حضور نمایندگان 
باشــگاه های حاضــر در ایــن مرحله برگزار شــد که  
تیم های پرســپولیس، اســتقالل، تراکتور تبریز و نفت 
مسجدســلیمان حریفان خود را شــناختند. اما اتفاق 
جالب در این قرعه کشی تقابل استقالل و پرسپولیس با 
یکدیگر است؛ بازی ای که بدون شک فینالی در مرحله 
نیمه نهایی خواهد بود که عالقه مندان به فوتبال انتظار 
آن را می کشــیدند، هر چند شــاید طرفداران دو تیم 
دوست داشتند تیم های محبوبشان در فینال یکدیگر را 
مالقات کننــد. در دیگر بازی این مرحله تراکتور تبریز 
حریف نفت مســجد سلیمان شد و شــاگردان ساکت 
الهامی کار راحت تری نسبت به حریفان سرخابی  شان 
برای رسیدن به فینال خواهند داشت، اما نباید فراموش 
کرد جام حذفی جام شگفتی هاســت و اصاًل نمی توان 
پیش بینی کرد از قبل کدام تیم برنده می شود. گفتنی 
اســت مرحله نیمه نهایی جام حذفــی روزهای 4 و 5 

شهریور برگزار خواهد شد.

 برگزاری فینال #
منوط به جلسه سازمان لیگ و اسکوچیچ

امیرحسن روشنک مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی 
در خصوص زمان برگزاری فینال جام حذفی اظهار کرد: 
با توجه بــه اینکه روزهای فیفادی از 11شــهریور آغاز 
می شــود، باید یک جلسه با اســکوچیچ داشته باشیم و 
هماهنگی هــای الزم را با او انجام بدهیم. تیم ملی ایران 
در روزهای یازدهــم و هفدهم دو بازی دارد و برای این 
محدوده زمانی باید با ســرمربی تیــم ملی هماهنگی و 

تعامل داشته باشیم. 

وی ادامه داد: سعی می کنیم فینال جام حذفی را به فاصله 
نهایتاً یک هفته از مسابقات نیمه نهایی برگزار کنیم اما این 

مسئله نیاز به برگزاری جلسه با سرمربی تیم ملی دارد.

پیروانی: امیدوارم اتفاق هفته های اخیر #
تکرار نشود

مدیر تیم پرسپولیس گفت: با تمام قدرت مقابل استقالل 
حاضر می شــویم و می خواهیم از نام پرســپولیس دفاع 
کنیم .افشــین پیروانی درباره برگــزاری دیدار تیم های 
پرسپولیس با استقالل در مرحله نیمه نهایی جام حذفی 
اظهار کرد: با تمام قدرت مقابل استقالل حاضر می شویم 

و می خواهیم از نام پرسپولیس دفاع کنیم.
وی افزود:  ان شــاءاهلل اتفاق هــای این چند هفته اخیر 
دســت کم در جام حذفی بــرای ما اتفــاق نیفتد. اگر 

می خواهیم قهرمان شویم باید هر تیمی را ببریم.

رمضانی : دوستان از حاال جوسازی رسانه ای #
نکنند

ســعید رمضانی پس از قرعه کشی مسابقات جام حذفی 
و رویارویــی اســتقالل و پرســپولیس در واکنــش به 
صحبت های افشــین پیروانی که مدعی شــد امیدوارم 
اتفاقات چند هفتــه اخیر در دیدار پرســپولیس تکرار 
نشــود اظهار کرد: می خواستم یک مطلبی را بگویم که 
ما حواشــی را دور انداختیم، متأســفانه حق استقالل  
امســال به اندازه کافی خورده شــده و ایــن بازی های 
رسانه ای هم به هیچ نتیجه نمی رسد. وی افزود: بهترین 
تیم ایران اســتقالل است و خواهش می کنم دوستان از 
حاال جوســازی رسانه ای را به راه نیندازند. ان شاءاهلل روز 
شهرآورد هم در زمین کیفیت فوتبالمان را نشان خواهیم 

داد.

ورزش: پس از اینکه فصل گذشــته لیگ برتر هندبال 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا نیمه تمام ماند، حاال این 
فدراسیون برای فصل جدید رقابت ها برنامه ریزی می کند. 
علیرضا پاکدل در جمع خبرنگاران از تالش فدراسیون 
برای استارت لیگ هندبال از اواخر شهریورماه خبر داده 

است.
رئیس فدراســیون هندبال در این باره گفت: در تالشیم 
اگر 2۸ شــهریور مشــکل پیک کرونا نباشد، لیگ برتر 

مردان را آغاز کنیم. 4 مهر لیگ بانوان آغاز می شود.
بحث بعدی درباره تعــداد تیم های حاضر در لیگ برتر 
اســت، گویا فدراسیون قصد دارد به خاطر وجود برخی 

تیم های بدهکار، آن ها را از لیگ کنار بگذارد. 
پاکدل در این رابطه افزود: باشــگاه بد حساب حتی اگر 
قهرمان لیگ باشد کنار گذاشته می شود. تا زیر ساخت ها 
درست نشود در حوزه ملی به نتیجه نمی رسیم. به دنبال 
نظم در لیگ هندبال هستیم و آن را پیگیری می کنیم 
حتی اگر هشت تیم باشد. به عقیده من پنج تیم با ثبات 

بهتر از 10 تیمی است که در میانه راه انصراف دهد.

بدهی  مالیاتی فدراسیون #
علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال درباره شرایط این 
فدراســیون در اوضاع کرونا و مشکالت و بدهی ها گفت: 
ما بدهی ســنگینی به جام ریاست جمهوری در گذشته 
داشــتیم که وزارت ورزش و جوانان قول داد در حل این 
مشــکل به ما کمک کند. بدهی جام ریاست جمهوری 

مانند یک غده بود که در تالشیم تا آن را صفر کنیم.
وی ادامه داد: برخی به من می گویند با این شرایط چرا 
مسئولیت قبول کردی. من بدهی جام ریاست جمهوری 
را می دانستم و پای آن هم ایستادم اما از بدهی مالیاتی 
و اظهارنامه و ارزش افزوده خبر نداشــتیم! ما باید برای 

اجرای برنامه های خود تالش کنیم اما این مسائل وقت ما 
را می گیرد و جلو پای ما را گرفته است.

انتخاب سرمربی تیم ملی#
رئیس فدراسیون در پاســخ به پرسشی درباره انتخاب 
ســرمربی تیم ملی هندبال گفت: ضمن احترام به همه 
مربیان، من پس از 30 ســال سنت شــکنی و از مربی 
داخلی اســتفاده کردم . آقای حبیبی از بهترین مربیان 
اســت و زحمت زیادی برای تیم ملی هندبال کشــید. 
جامعه هندبال خسته شده، ما 6 سال هیچ مقامی کسب 
نکردیم یعنی تالش شد اما نتیجه نگرفتیم. ما در انتخابی 
جهان و انتخابی المپیک با یک اتفاق نادر و تنها با یک 
نتیجه حذف شدیم. ما اسیر بدشانسی ها شدیم. معتقدم 
ما مربیان توانمندی داریم و اگر قرار است مربی درجه دو 
و ســه بیاوریم و همان نتیجه مربیان داخلی را بگیریم، 

مربیان داخلی اولویت تیم ملی خواهد بود.
وی در ادامــه با بیان اینکه به نتایج خوبی با چند گزینه 
مطرح خارجی رسیده بودیم ولی قضیه مشکالت ارزی 
ترمز ما را کشید تصریح کرد: کاری نمی کنم هندبال را 
دچار مشکل کنم. اگر مشکالت ارزی اجازه دهد از مربی 

خارجی وگرنه از مربی داخلی استفاده می کنیم.

با هشت تیم؟#
وی تصریح کرد: حتی اگر قرار باشــد با هشت تیم لیگ 
راه بیفتــد این کار را می کنم اما تالش می کنیم لیگ با 
انضباط و با نظم برگزار شود نه اینکه تیمی وسط راه بماند 
و نتواند مطالبات بازیکنــان و کادر را بدهد. االن هم تا 
تیمی مطالبات بازیکنان را ندهد نمی تواند در فصل جدید 
حاضر باشد. االن یکی از تیم های بانوان برای حضور در 

لیگ مشکل دارد و آن را کنار گذاشتیم.

استقالل و پرسپولیس در نیمه نهایی به هم رسیدند

»دربی« بی سروصدا در جام حذفی
رئیس فدراسیون هندبال، تیم های بدهکار را تهدید کرد

قوانین سختی برای لیگ داریم

گزارش ویژه

از محرومیت تا کسر امتیاز
 جمعه نخستین جریمه فیفا 

علیه پرسپولیس  اعمال می شود
ورزش: باوجود وعده های تمام نشــدنی مدیران باشــگاه 
پرســپولیس اما وضعیت پرونده برانکو هنوز نگران کننده 
اســت و احتماالً به زودی سرخ ها با حکم محرومیت خود 
مواجه خواهند شــد. در حالی که رسول پناه ادعا می کرد 
مطالبات ایگور و زالتکو از طریق درآمدهای فیفا پرداخت 
شــده اما وکیل برانکو اعالم کرد تنها 5 درصد از دستمزد 
آن هــا را پرســپولیس داده و 70 درصــد از بدهی برانکو 

باقی مانده است.
باتوجه به اینکه مهلت فیفا هفته گذشته به پایان رسید و 
رسول پناه نتوانست منابع الزم برای پرداخت این بدهی را 
تأمین کند، حاال برانکو ایوانکوویچ و وکیلش انتظار دارند 
هرچه زودتر فیفا اقدام های قانونی را در این باره انجام دهد 
و داروبوشیج پیش بینی می کند این اتفاق تا روز جمعه رخ 

دهد.
پس از اینکه نخستین جریمه فیفا )احتماالً محرومیت یک 
و نیم ساله از نقل و انتقاالت( ابالغ شود، پرسپولیس یک 
ماه فرصت دارد تا بدهی خود را بپردازد. پس از آن جریمه 
بعدی )احتماالً کســر امتیاز( اعمال خواهد شد و سپس 
کار به محرومیت از مســابقات بین المللی می کشد. نکته 
نگران کننده برای هواداران پرسپولیس این است اگر فصل 
فوتبال ایران )با فینال جام حذفی( تا یک ماه دیگر به پایان 
نرسد، اگر کسر امتیاز انجام شود ممکن است قهرمانی آن ها 
در لیگ نوزدهم به خطر بیفتد یا حتی در غیر این صورت 
شاگردان گل محمدی فصل را بدون بازیکن جدید و با کسر 

امتیاز استارت بزنند.

حمیدرضاخداشناس :هفته بیست و هشتم 
لیگ برتر فوتبال کشــورمان دوشنبه شب با 
پیگیری چند دیدار به پایان رســید و نتایج 
حاصل شــده در این بازی ها، دو هفته پایانی 
لیگ را برای تیم هــای انتهای جدول و البته 
باالنشینانی که برای کسب سهمیه می جنگند 
حســاس تر از همیشه کرد. شــاید بدشانس 
ترین تیم های باالنشــین در بازی های پایانی 
هفته بیست وهشــتم فوالد و تراکتور بودند 
که نتوانســتند از غفلت استقالل، سپاهان و 
شهرخودرو اســتفاده کنند و با تساوی هایی 
که مقابل حریفانشان بدست آوردند کماکان 
شانس سهمیه را برای دیگر رقیبانشان زنده 
نگه داشــتند. بدون شــک تقابل سپاهان - 
شهرخودرو در هفته بیست و نهم و بازی فوالد 
- تراکتور در هفته پایانی فینال های کســب 
سهمیه آسیاست که بازنده این دو فینال بزرگ 
به احتمال زیاد دستش از کسب سهمیه کوتاه 

خواهد ماند.

جنگ بقا در انتهای جدول#
در میان تیم های پایین جدولی این هفته گل 
گهر و پیکان توانســتند با نتایجی که بدست 
آوردند، به نوعی شانس بقایشان را بیشتر کنند، 
به خصــوص گل گهر که با پیروزی برابر نفت 
مسجد ســلیمان به نوعی فرار بزرگ را انجام 

داد و با کسب29 امتیاز  خود را به رده یازدهم 
رساند و تا حدود زیادی خیالش از بقا راحت 
شد. اما ماشین سازی و پارس جنوبی در این 
هفته به نفع سایر رقیبانشان بازی کردند و با 
تساوی یک بر یک مقابل هم شاهین بوشهر، 
پیکان و ســایپا را خوشحال کردند. هر چند 

شاگردان پاشازاده که با 22 امتیاز در انتهای 
جدول قرار دارند در این هفته دســت به کار 
بزرگی زدند و تراکتور مدعی را متوقف کردند، 
اما با توجه به دو بازی ســخت این تیم در دو 
هفته پایانی مقابل صنعت نفت و استقالل به 
نظر می رسد نخستین تیم سقوط کننده به 

لیگ یک گل گهر ســیرجان باشد. با نگاهی 
به بازی های دیگر تیم هــای انتهای جدولی 
به این نتیجه می رســیم که شاگردان ویسی 
در پیکان هــم کار راحتی در دو هفته پایانی 
ندارند و آن ها باید به ترتیب مقابل اســتقالل 
در آزادی و سپاهان در اصفهان بازی کنند که 
اگر بخواهند در لیگ برتر بمانند باید در هر دو 
بازی مقابل این دو تیم که برای کسب سهمیه 
آسیا بازی می کنند، به پیروزی برسند. هر چند 
تقابل پارس جنوبی نزدیک ترین رقیب پیکان 
در دو هفته پایانی مقابل فوالد و نفت مسجد 
سلیمان اندکی خیال ویسی و شاگردانش را 

راحت می کند. 
ماشین سازی دیگر کاندیدای سقوط به لیگ 
یــک در دو بــازی آخرش باید بــا تراکتور و 
صنعت نفت بازی کند که کار بسیار مشکلی 
برای پیروزی در این دو دیدار دارد. در واقع با 
بررسی بازی  تیم های انتهای جدول که برای 
بقا می جنگند متوجه می شــویم که شاهین 
بوشهر 22 امتیازی، پارس جنوبی 26 امتیازی، 
پیکان 27 امتیازی، ماشین سازی و سایپا 2۸ 
امتیازی معادالت پیچیــده بقا در هفته های 
پایانی را تشــکیل می دهند کــه با توجه به 
بازی های ســختی که پیش رو دارند به نظر 
می رسد جنگ بقا تا ســوت پایان بازی های 

هفته سی ام کماکان ادامه داشته باشد .

امشب آغاز مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

پس از مدت ها تمام نگاه ها به »نیمار«
امیرمحمد ســلطان پور: برای دو فصل پیاپی، نیمار از 
روی ســکوها شــاهد این بود که تیمش پاری سن 
ژرمن رؤیای صعود به مراحل باالتر لیگ قهرمانان 
باشــگاه های اروپا را در غیاب او بر باد می دهد. 
اما امشب شرایط فرق دارد، جایی که کیلیان 
امباپه بــه دلیل مصدومیت بعید اســت به 
بازی مقابل آتاالنتا برسد، دوباره همه نگاه ها 
به ستاره برزیلی خواهد بود تا بتواند دست 
پاریسی ها را بگیرد و آن ها را به موفقیت در 
اروپا که نسبت به آن عقده پیدا کرده اند 

نزدیک کند.

رهایی از طلسم مصدومیت لعنتی#
مدت ها قبل از آنکه »پی. اس. جی« برای برگزاری مراحل پایانی این 
مسابقات وارد شهر لیسبون پرتغال شود، آن ها می دانستند حداقل یک 
سوم نیروی تهاجمی فوق العاده خود را که در چند فصل گذشته، تیم های 
فرانسوی را در لیگ این کشور نابود کرده را در اختیار نخواهند داشت؛ جایی 
که ادینسون کاوانی راضی نشد قرارداد کوتاه مدت جدیدی با آن ها امضا کند 
و به هفت سال بسیار خوب خود در پایتخت فرانسه که با به ثمر رساندن 200 
گل و کسب 6 جام قهرمانی لیگ این کشور همراه بود پایان داد. ضربه ای که با 
رفتن کاوانی خوردند با مصدومیت شدید امباپه از ناحیه مچ پا در بازی فینال 
جام حذفی این کشور، جایی که پس از چهار ماه به زمین برگشته بودند تشدید 
شد. از همان زمان بسیاری معتقد بودند فقط می توانند روی ستاره برزیلی برای 
قرار گرفتن مقابل آتاالنتا در بازی امشب حساب کنند. با اینکه امباپه دوران 
ریکاوری خود را بســیار سریع تر از آن چیزی که ابتدا پیش بینی می شد جلو 

برده، توماس توخل سرمربی پاریسی ها اذعان داشته تنها یک معجزه می تواند 
او را به بازی مقابل حریف ایتالیایی برساند. همین که نیمار در ترکیب ثابت قرار 
داشته باشد یک اتفاق مبارک برایش رقم خورده است، پس از آنکه در دو فصل 
گذشته دقیقاً در مرحله یک هشتم نهایی به دلیل مصدومیت مشابه از ناحیه 
استخوان های پنجگانه کف پا مسابقات حساس تیمش را از دست داد و شاهد 
شکست تیمش بود. جالب اینجاست این مصدومیت باز هم دور و بر پاریسی ها 
می چرخیده جایی که توخل ســرمربی تیم این هفته در تمرینات دچار این 
مصدومیت شد اما ابراز رضایت کرد که او و نه ستاره برزیلی تیمش دچار این 

مصدومیت شده است.

وقت موفقیت در اروپا فرا رسیده؟#
پادشاه مقتدر فوتبال فرانسه به شدت محتاج موفقیت در قاره اروپاست. 
پیروزی که آن ها چند ماه پیش مقابل دورتموند بدســت آوردند و نیمار 
در هر دو بازی رفت و برگشــت گلزنی کرد به طلســم ســه دوره پیاپی 
اوت شــدن از مرحله یک هشــتم نهایی پایان داد، اما اگر امشب بتوانند 
آتاالنتا شــگفتی ساز را حذف کنند برای نخســتین بار از زمان مالکیت 
ناصر الخلیفی بر این باشــگاه از ســال 2011، به جمــع چهار تیم برتر 
پایانی راه خواهند یافت. با تمام هزینه هایی که توسط قطری ها برای این 
باشگاه انجام شده اما واقعاً بدشانس بوده اند که در زمان بازی های بزرگ 
مصدومیت بالی جان ستاره هایشــان می شــود واین بار حتی این طلسم 
گریبان امباپه را گرفته اســت. عدم موفقیــت در لیگ قهرمانان تاکنون 
چندین ســرمربی پاریســی ها را قربانی کرده و توخل می داند اگر نتواند 
حریف خطرناک امشــب خود را از پیش رو بردارد به همین سرنوشــت 
دچار خواهد شد. اما این را نباید فراموش کنیم درست است این تیم در 
چهار ماه گذشته فقط دو دیدار انجام داده و شاید از لحاظ بدنی در اوج 

نباشــند، اما خستگی دیگر تیم ها را نداشــته و البته شاید بهترین قرعه 
ممکن در این  مســابقات را بدست آورده باشــند. در حالی که تیم های 
بسیار قوی تری مانند بایرن مونیخ، بارسلونا و منچسترسیتی در رقابت ها 
حضور دارند، پاریســی ها اگر امشب آتاالنتا را از پیش رو بردارند در نیمه 
نهایی به مصاف برنده اتلتیکو مادرید و الیپزیگ خواهند رفت و باز هم از 
غول های اروپایی دوری خواهند کرد. امســال شاید همان سالی باشد که 
پی اس جی واقعاً باید از موقعیت خود برای صعود به فینال استفاده کند 

و نیمار در این راه نقشی کلیدی را ایفا می کند.

نشان بده چرا گرانقیمت ترینی!#
حریف امشــب پاریس یعنی آتاالنتا سبکی بسیار متفاوت را نسبت به دیگر 
تیم های قدرتمند دارد و بیشتر به نظر می رسد دنبال بازی زیبا و لذت بردن 
از مسابقاتشان هستند! آن ها در خیلی از موارد بی محابا به طرف دروازه حریف 
به حمله می پردازند با اینکه در نظر بینندگان تلویزیونی بســیار زیبا می آید 
اما مشــکالت خود را دارد. آن ها 16 گل در مســابقات این فصل اروپا به ثمر 
رســانده اند و البته همین تعداد گل دریافت کرده اند. جیان پیرو گاسپرینی 
در چنــد وقت اخیر تالش زیادی کرده تا تیمش را در خط دفاعی انســجام 
ببخشد اما هنوز هم بیشتر از دفاع کردن به حمله عالقه مندند که باعث می 
شــود فرصت خوبی برای مهاجمان پاریسی از جمله نیمار باشد تا به حریف 
ضربه بزنند. ســتاره برزیلی که با 222 میلیون یورو گرانقیمت ترین بازیکن 
تاریخ محسوب می شود برای تأثیرگذاری در چنین میادینی توسط قطری ها 
به خدمت گرفته شده و امشب زمان آن رسیده تا باالخره تأثیر اصلی خود را در 
بازی های اروپایی تیمش بگذارد. حتی اگر امباپه نتواند به او در این راه ملحق 
شــود، نیمار شانس نشــان دادن ظرفیت فوق العاده خود را دارد و اینکه چرا 

گرانقیمت ترین بازیکن تاریخ است.

هافبک تیم ســپاهان اصفهان در پستی اینستاگرامی به 
حذف رقابت های جام حذفی باشــگاه های کشور واکنش 
نشان داد. سروش رفیعی در بخشی از نامه بلند باالی خود 
به هواداران زردپوش اصفهانی نوشــته است: »...به عنوان 
کوچک ترین عضو مجموعه عذرخواهی می کنم بابت اینکه 
نتونســتیم فصل رو اونجوری که شایسته اش بودیم تمام 
کنیم، هیچ وقت در مورد داوران عزیز صحبت نکردم اما اگر 
اون پنالتی گرفته نمی شد روند بازی بسیار فرق می کرد«.

گویی وینگر تکنیکی باشگاه اســتقالل تهران از قرعه ای که در 
مرحله نیمه نهایی جام حذفی نصیب آبی پوشــان پایتخت شده 
بسیار خوشحال است. پس از پیروزی استقالل مقابل سپاهان و 
صعود به مرحله نیمه نهایی، با قرعه کشی که روز گذشته انجام 
گرفت استقالل در مرحله نیمه نهایی به مصاف پرسپولیس خواهد 
رفت تا دربی تهران را شــاهد باشیم؛ اتفاقی که مهدی قایدی در 
استوری اینستاگرامی خود با نوشتن لفظ »به به« نشان می دهد 

که از آن به شدت راضی است!

مهدی قایدیسروش رفیعی
حساب توییتر باشگاه بروســیا دورتموند آلمان، با انتشار 
توییتی خشم طرفداران منچســتریونایتد را برانگیخت. 
این باشگاه که همیشه فعالیت پرحاشیه ای در شبکه های 
اجتماعی داشته در میان شایعات زیاد درباره عالقه جیدون 
سانچو برای پیوستن به یونایتد، با انتشار عکسی خندان از 
سانچو در حاشیه تمرینات و این جمله که »مسلماً عاشق 
دیدن خنده او هســتید« برای شیاطین سرخ رجزخوانی 

کرد که نمی توانند ستاره زردپوشان را بدست بیاورند.

ستاره فرانسوی باشگاه منچستریونایتد در استوری اینستاگرامی 
خود به شوخی با هم تیمی پرتغالی خود پرداخت. پس از آنکه 
در بازی دوشنبه شب شیاطین سرخ مقابل کپنهاگن در مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ اروپا، آنتونی مارسیال یک پنالتی دیگر 
برای شیطین سرخ گرفت که توسط برونو فرناندز به گل تبدیل 
شد، شماره 9 یونایتد در استوری اینستاگرامی خود خطاب به 
فرناندز گفت: »این بارهم برایت پنالتی گرفتم اما دفعه آینده قبل 

از آن خودم شوت می کنم تا گل بزنم!«

آنتونی مارسیالبروسیا دورتموند

با نتایج بدست آمده در پایان هفته بیست و هشتم لیگ برتر رقم خورد

معادالت پیچیده برای بقا و کسب سهمیه لیگ قهرمانان

ضد  حمله

 تالش برای حضور سه مصدوم استقالل 
مقابل پیکان

ورزش: شیخ دیاباته، ارسالن مطهری و فرشید اسماعیلی سه بازیکن مصدوم 
اســتقالل هستند که در دیدار با سپاهان نتوانستند برای تیمشان به میدان 
بروند. هر سه بازیکن این روزها زیر نظر کادر پزشکی استقالل مشغول درمان 
هستند و تالش ها برای رساندن این نفرات برای دیدار با پیکان ادامه دارد اما 
هنوز چیزی قطعی نیست. در شرایطی که طی روزهای گذشته عنوان شد 
شــاید مطهری به دو بازی آخر استقالل نرسد اما وضعیت این بازیکن برای 

حضور در دیدار شنبه از اسماعیلی و دیاباته بیشتر است.

 احتمال تعویق دوباره 
مسابقات انتخابی جام جهانی 2022

ورزش: فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( به دلیل ادامه دار بودن شیوع کرونا 
احتمال دارد مسابقات انتخابی جام جهانی2022 را دوباره به تعویق بیندازد.

در جدیدترین خبر در این زمینه سایت »مکه« عربستان خبر داد: فدراسیون 
جهانی به دلیل ادامه دار بودن شــیوع کرونا در حال بررسی است تا دوباره 

انتخابی جام جهانی را به تعویق بیندازد.  
بنا به گزارش این رســانه عربســتانی، فیفا بعد از بررســی تمام جوانب از 
پروتکل های بهداشتی گرفته تا وضعیت سفرها در میان کشورهای آسیایی، 
تصمیم خود را تا دو روز آینده می گیرد و به تیم های شرکت کننده در این 

تورنمنت ابالغ می کند.

سخنگوی قوه قضائیه: 
پرونده ویلموتس اشکاالت متعددی دارد

ورزش: ســخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده سرمربی پیشین تیم ملی 
فوتبال اشکاالت متعددی در نحوه قرارداد و پرداخت وجود دارد.

غالمحســین اسماعیلی ســخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در 
خصوص  پرونده ســرمربی سابق تیم ملی فوتبال )مارک ویلموتس( اظهار 
کرد: ما در این پرونده ورود پیدا کردیم، در ابتدا ســازمان بازرسی اشکاالت 
متعددی را در این قرارداد یافته اســت. این اشکاالت شکلی، نحوه قرارداد و 

نحوه پرداخت بوده است.

گل شماره 100 به نام وریا
ورزش: وریا غفوری صدمین گل تاریخ استقالل در جدال مقابل سپاهان را به 
ثمر رساند. کاپیتان استقالل یکصدمین گل استقالل مقابل سپاهان در طول 
76 دیدار دو تیم در رقابت های مختلف را به نام خود ثبت کرد. نخستین گل 
استقالل مقابل ســپاهان را مرحوم غالمحسین مظلومی در تاریخ ۸ بهمن 

1350 به ثمر رساند. 

کامیابی نیا پیشنهاد باشگاه پرتغالی  را رد کرد
ورزش: هافبک تیم فوتبال پرسپولیس پیشنهاد یک تیم پرتغالی را رد کرد. 

کمال کامیابی نیا هافبک تیم فوتبال پرسپولیس که با این تیم به چهارمین 
قهرمانی متوالی خود در لیگ برتر دســت یافت، با پیشــنهادی از یک تیم 
پرتغالی مواجه شده است.کامیابی نیا که یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد 
دارد، به دلیل کم بودن رقم پیشنهادی باشگاه پرتغالی این پیشنهاد را رد کرده 

است و فصل دیگر در جمع سرخپوشان حضور خواهد داشت.

 استراماچونی گزینه هدایت 
یک تیم دسته دومی!

ورزش: تصور عمومی پس از جدایی استراماچونی از استقالل این بود که این 
مربی ایتالیایی بالفاصله در ســری آ مربیگری خواهد کرد و هدایت تیمی را 
در دست خواهد گرفت اما استراماچونی هرگز پیشنهاد جدی نداشت. حاال 
یک سایت ایتالیایی درباره او گزارشی را منتشر کرده که گویا سرمربی سابق 

استقالل از سری ب، پیشنهاد دارد!
»کالچو مرکاتو ریپورت« گزارش داد، باشگاه سالرنیتانا ایتالیا از سری B ایتالیا، 
آندره آ اســتراماچونی را به عنوان یکی از گزینه های سرمربیگری این تیم در 
نظر دارد. طبق این گزارش این سرمربی ایتالیایی گزینه مورد ترجیح مدیران 
باشگاه سالرنیتانا به شمار می رود اما آن ها در حال ارزیابی گزینه های دیگری 
هم هستند و به این منظور در تماس مداوم با فابریتزیو کاستوری و استفانو 
کوالنتونو هستند. استراماچونی 44 ساله که سابقه سرمربیگری در تیم های 
اینتر، اودینزه، پاناتینایکوس یونان و اسپارتا پراگ جمهوری چک را دارد، در 

حدود 6 ماه از ابتدای این فصل هدایت تیم استقالل را برعهده داشت.

قربانی در راه اروپا
ورزش: علــی قربانی پس از جدایی از ســپاهان، به احتمال زیاد به یکی از 
تیم های حاضر در یورو لیگ می پیوندد.  درباره قربانی که جدایی اش با توافق 
طرفین از باشــگاه  سپاهان انجام گرفت شنیده می شود که او بار دیگر قصد 
بازی در فوتبال اروپا را دارد و گویا یکی از تیم های حاضر در یورولیگ خواهان 
جذب قربانی است. انتقالی که احتماالً طی روزهای آینده برای مهاجم سابق 
استقالل و سپاهان رســماً انجام می پذیرد و وی بار دیگر در فوتبال اروپا به 

میدان خواهد رفت.

دیاباته و میلیچ اولویت آبی ها
ورزش: مسئوالن باشگاه استقالل در تالش هستند تا هرطور شده دو بازیکن 
خارجی شان را برای فصل آینده حفظ کنند. مدیرعامل استقالل در گزارش 
ماهانه ای که دیروز منتشر کرده درباره وضعیت دیاباته و میلیچ گفته است: 
»دیاباته و میلیچ با باشگاه استقالل قرارداد دو ساله دارند و هم ما و هم آن ها 
به قرارداد خود پایبند هستیم. ا جای نگرانی نیست و فقط ما باید در خصوص 
تأمین اعتبار و پرداخت به موقع قراردادشــان اقدام درست و استانداردی را 
انجام دهیم که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است چون ما به آن ها 

نیاز داریم«.

 یک گوش راست 
ستاره نقل و انتقاالت لیگ برتر

ورزش سه: دانیال اسماعیلی فر بازیکن 27 ساله ذوب آهن بی شک یکی از 
چهره های اصلی نقل و انتقاالت پیش رو است؛ پرسپولیس و استقالل از همان 
نیم فصل به دنبال جذب این بازیکن بودند اما او تا آخر لیگ نوزدهم در ذوب 
آهن ماند. تیمی که در بیست و یک سالگی او را از صنعت بابل گرفت و یحیی 

گل محمدی سرمربی وقت ذوب آهن او را در لیگ برتر بازی داد. 
اما آنچه ســبب ســخت شــدن کار گل محمدی و مجیــدی برای جذب 
اسماعیلی فر می شود حضور سپاهان به عنوان  مشتری  سوم است. رابطه دو 
تیم اصفهانی با وجود رقابتی که همیشه در جدال رودررو داشته اند اما همیشه 
در سطح انتقال بازیکن بسیار خوب بوده است. آن ها سیدمحمدحسینی را که 
مورد توجه پرسپولیس بود و همچنین کی روش استنلی را در این سال ها از 

ذوب گرفته اند و حاال هم اسماعیلی فر را می خواهند.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
آتاالنتا - پاری سن ژرمن

چهارشنبه 22 مرداد -  23:30 از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
الیپزیگ - اتلتیکومادرید

پنجشنبه 23 مرداد -  23:30 از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
بارسلونا - بایرن مونیخ

جمعه 24 مرداد -  23:30 از شبکه سه

ورزش در سیما

 ریاضی: حضور خراسان رضوی 
در لیگ کشتی قطعی نیست

ورزش: رئیس هیئت کشتی استان خراسان رضوی درباره اینکه گفته 
می شود تیمی از خراسان رضوی در مسابقات لیگ برتر کشتی شرکت 
می کند اظهار کرد: هنوز این اتفاق قطعی نشده است. استاندار درباره 
کمک به تیمداری قولی داده که هنوز عملی نشــده است. ما از آن ها 
خواستیم یا اسپانسری را به ما معرفی کنند و یا مبلغی را به تیم به عنوان 
کمک بدهند. ریاضی در مورد اینکه آیا امکان برگزاری لیگ برتر کشتی 
در این شرایط وجود دارد یا خیر تصریح کرد: به هرحال باید شرایط برای 
کشــتی گیران امن باشد که برگزاری مسابقات میسر شود. فدراسیون 
قطعاً موافق برگزاری مسابقات در این شرایط بحرانی نیست. امیدوارم 
پس از گذر از این بحران بتوانیم شــاهد برگزاری مسابقات به صورت 

متمرکز باشیم. 

قوچان نژاد: مقصر حذف سهمیه والیبال 
خراسان مشخص است

ورزش: رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی با بیان اینکه به هر قیمتی 
می خواســتیم والیبال خراسان در لیگ برتر حضور داشته باشد گفت: 
مانند روز روشــن است مقصر اصلی حذف سهمیه خراسان رضوی از 
لیگ برتر چه کسی است. وی افزود: به خاطر رویکرد اداره کل ورزش 
 و جوانان و هیئت والیبال خراسان رضوی، بیش از دو هفته پیگیر این 
قضیه بودم. در آخرین تماســم شــب پیش از قرعه کشی مسابقات از 
محمدرضا داورزنی زمان خواســتم تا نماینده والیبال خراسان رضوی 
در قرعه کشی لحاظ شــود تا در فرصت باقیمانده بتوانیم بدهی پیام 
به فدراســیون و هزینه ثبت نام را فراهم کنیم اما رئیس فدراســیون 
والیبال تأکید کرد تا زمانی که حداقل بخشی از بدهی باشگاه پیام به 
فدراسیون به صورت نقدی پرداخت نشود اجازه حضور هیچ تیمی از 
خراسان رضوی در قرعه کشی لیگ برتر را نخواهد داد. قوچان نژاد در 
پایان گفت: پیام مشــهد در چند ماه اخیر نتوانست رقمی از مطالبات 
بازیکنانــش را پرداخت کند و امکان ندارد در ادامه راه هم بتواند بیش 
از2 میلیارد بدهی و چند میلیارد هزینه جاری باشگاه در طول فصل را 

بپردازد. ضمن اینکه قطعاً رقم بدهی های پیام رشد خواهد کرد.

مسابقات جهانی تکواندو نوجوانان لغو شد
ورزش: جلسه شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو دیروز با حضور 
اعضا شورا به صورت آنالین برگزار شد و با رأی اعضا مسابقات قهرمانی 
نوجوانــان جهان 2020 که قرار بود مهرمــاه و به میزبانی »صوفیه« 

بلغارستان برگزار شود لغو شد.

 مراسم برترین های کشتی آسیا 
اینترنتی برگزار می شود

6 هزار دالر جایزه در جیب سرمربیان ایرانی
ورزش: شورای کشتی آسیا اعالم کرد: مراسم قدردانی از برترین های 

کشتی این قاره را به صورت پخش زنده اینترنتی برگزار می کند.
در این مراسم محمد بنا و غالمرضا محمدی سرمربیان تیم های کشتی 
فرنگی و آزاد ایران پیش از این به عنوان بهترین مربیان آسیا انتخاب 

شده بودند، جوایز دالری خود را دریافت خواهند کرد.
بر اســاس توافقات صورت گرفته و با توجه به شرایط خاص به وجود 
آمده، مبلغ 6 هزار دالر جایزه مربیان برتر از سوی فدراسیون کشتی به 
آن ها اهدا خواهد شد، تا در آینده و به نحو مقتضی در مورد تسویه این 

مبلغ با شورای کشتی آسیا اقدام شود.

دبیر فدراسیون وزنه برداری: بالتکلیفیم
فارس: محسن بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه برداری گفت:  وزنه برداری 
مثل تمام رشــته ها به دلیل شــیوع ویروس کرونا تعطیل است. تمام 
مســابقات و اردوها به تعویق افتاده و یک سردرگمی برای ورزشکاران 
پیش آمده که نمی دانند شرایط حضور در المپیک چگونه خواهد بود و 
همه چیز به آینده موکول شده است. منتظر هستیم ببینیم فدراسیون 

جهانی و آسیایی چه تصمیمی در خصوص تقویم مسابقات می گیرند.
وی در خصوص کسب مجوز از ستاد مقابله با کرونا برای شروع تمرینات 
ملی گفت : اگرچه وزارت ورزش باید مجوز آغاز فعالیت دوباره را صادر 
کند اما فعالً مسابقه ای در پیش نداریم. دو مسابقه آسیایی و جهانی در 
پیش داریم که فدراسیون جهانی و آسیایی زمانش را اعالم نکرده اند. 
رشته ای مانند کشتی تکلیفش مشخص شده و امسال هیچ مسابقه ای 
را برگزار نمی کنند اما تکلیف ما مشخص نیست. وزنه برداران خودشان 

در حال تمرین کردن هستند و آمادگی نسبی دارند.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته:  
 بازیکنان پاراوالیبال، 

وزنه برداران خوبی شده اند!
ورزش: سرمربی تیم ملی والیبال نشسته با تأکید بر یکنواخت شدن 
شرایط تمرینی بازیکنان این تیم گفت: با این شرایط وزنه برداران خوبی 

از این تیم به جامعه ورزش جانبازان و معلوالن تحویل می دهیم.
هادی رضایی با بیان اینکه برای تیم ملی والیبال نشســته و شــروع 
تمرینات این تیم هیچ برنامه ای مصوب نشــده گفت: پس از اینکه به 
خاطر کرونا تمام برنامه های تمرینی و اردویی بازیکنان لغو شد پیگیری 
تمرینات ملی پوشان به صورت انفرادی را در برنامه قرار دادیم. والیبال 
نشسته یک ورزش گروهی است، اگر قرار باشد بازیکنان این رشته به 
صورت انفرادی تمرین کنند فقط می توانند تمریناتی مانند وزنه زدن را 
با جدیت پیگیری کنند تا از آمادگی دور نشوند. اینکه بتوان به صورت 

انفرادی تمرینات والیبال نشسته انجام داد امکان پذیر نیست.
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ادب و هنرادب و هنر

زاویه دید

هنرهای تجسمی

مدیر امور بین الملل کانون پرورش فکری :
 همه کتاب های کانون را 

به ناشران بین المللی معرفی می کنیم 
صبا کریمی: به تازگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 

پــی توافق با ناشــران 
سوری و لبنانی، حق نشر تعدادی 
از کتاب هــای کانــون را بــه این 
کشورها واگذار کرده است.»دعای 
»امین ترین  کوچولــو«،  مــوش 
دوست«، »در جست وجوی خدا«، 
»قصــه  خــدا«،  »کلوچه هــای 

مارمولک ســبز کوچولــو« و »خداحافظ راکون پیر« نوشــته کلر ژوبرت، 
کتاب هایی هستند که قرار است از سوی انتشارات »دارالحداره االسالمیه« 
لبنان به زبان عربی منتشر شوند. حامد رهنما، مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل کانون پرورش فکری با اشاره به فعالیت های بخش بین الملل اظهار 
کرد: این بخش کانون در قسمت های مختلفی مانند انتشارات، اسباب بازی و 
ســرگرمی، تئاتر و سینما با کشــورها و انتشارات مختلف بین المللی و یا با 
پخش های تلویزیونی و جشــنواره های گوناگونی در ارتباط است و با آن ها 

مراودات کاری داریم.
وی یادآور شد: در بخش کتاب نیز چندین سال است که کانون در برخی از 
جشنواره ها مانند بلونیا، فرانکفورت و ... حضور جدی دارد و با غرفه جداگانه ای 
در آن ها حاضر می شود و با ناشرانی که در کشورهای مختلف فعالیت دارند در 
ارتباط است و کتاب های کانون به زبان آن کشورها با هماهنگی که توسط آن 

ناشران صورت می گیرد، منتشر می شود.
رهنما تأکیــد کرد: به غیر از این ما با  تعــدادی آژانس های ادبی در ارتباط 
هستیم. این آژانس های ادبی در گذشته محدودتر فعالیت می کردند؛ اما چند 
سالی است که فعالیت هایشان را جدی تر کرده اند و در بسیاری از جشنواره هایی 
که شاید کانون در آن ها حضور پیدا نکند، حضور دارند، با ناشران مختلف در 
تعامل هستند و به عنوان نماینده کانون در این حوزه فعالیت می کنند. وی 
درباره معیار انتخاب کتاب هایی که قرار است توسط ناشران لبنانی و سوری 
منتشر شــود، گفت: ناشران کشورهای عربی خودشــان این آثار را انتخاب 
کرده اند. ما تمام کتاب های کانون اعم از کتاب های تجدید چاپی و کتاب های 
تازه انتشار یافته را معرفی می کنیم و با توجه به متن و محتوا، تصویرسازی و ... 
جغرافیایی که قرار است این کتاب ها در آن توزیع شود، با ناشران براساس این 

موارد گفت وگو و تعامل کرده و قراردادها بسته می شود. 

آغاز فروش اینترنتی محصوالت کانون پرورش فکری #
کودکان و نوجوانان 

وی دربــاره فرصت هایی که کرونــا در بهره گیری از فضــای آنالین ایجاد 
کرده، گفت: چندین سال بود مخاطبان کانون منتظر این بودند که بتوانند 
محصوالت کانون را به صورت اینترنتی دریافت کنند و این از مطالبات جدی 
مردم بود و کسانی هم در کانون مسئول رسیدگی به این امر بودند و سال ها 
تالش کردند اما میسر نشده بود تا اینکه تمام زیرساخت ها ایجاد شد و امور 
مربوط  به طراحی ســایت و بارگذاری محتوایی آن انجام شــده و به زودی 

فروش اینترنتی محصوالت کانون آغاز خواهد شد.
رهنما یادآور شــد: از ابتدای شیوع کرونا ما با مجموعه ها و پلتفرم هایی که 
مخاطبان خودش را دارد، همکاری خود را آغاز کردیم و کتاب آواهای کانون 
نیز آنجا منتشر شده است. از سال گذشته حدود ۳۰ عنوان کتاب آوا منتشر 
کردیم و گویندگانی از رادیو، سینما و تلویزیون در این پروژه حضور داشتند 
و خوشبختانه استقبال بسیار خوبی هم از آن شد. اردیبهشت سال گذشته و 
پیش از کرونا این پروژه آغاز شد، اما جالب است که در این چند ماهه اخیر 
که مردم درگیر کرونا هســتند استقبال از آن بسیار خوب بوده و در دستور 
کار انتشارات و معاونت تولید کانون است که به تعداد این کتاب های صوتی 
اضافه کند. وی در ادامه افزود: از طرفی دیگر کتاب های دیجیتال و فایل هایی 
که تحت وب است پیش از این در کانون وجود نداشت، اما اکنون یک سالی 
است که همزمان با چاپ نسخه فیزیکی کتاب های کانون، نسخه تحت وب 
هم منتشر می شــود و از این به بعد منبع خرید سایت کانون خواهد بود و 
با مجموعه هایی که مخاطب خوبی دارند نیز قرارداد بســتیم که آن ها هم 
از محصوالت کانون استفاده کنند. رهنما درباره برنامه های پیش روی بخش 
بین الملل کانون گفت: هر روز قراردادها و گفت وگوهایی توسط کارشناسان در 
روابط عمومی و بخش بین الملل کانون و توسط نمایندگان ما در آژانس های 
ادبی انجام می شود و هر هفته با ناشران کشورهای مختلف گفت وگو می کنیم 

که منتج به چاپ کتاب در کشورهای آن ها شود.

 گشایش نمایشگاه نخستین ساالنه 
رقابتی حروف نگاری»علی ولی اهلل« 

ساالنه  نخســتین  آثار 
حروف نگاری  رقابتــی 
»علی ولــی اهلل« با همکاری حوزه 
هنری و کانون هنر شــیعی در دو 
گالــری ابوالفضل عالــی و خانه 
گشایش  هنری  حوزه  عکاســان 

یافت.
سیدمسعود شجاعی طباطبایی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، در 
مورد چگونگی برپایی این نمایشگاه گفت: نمایشگاه پیش رو حاصل هم افزایی 
کانون هنر شــیعی که در حوزه حروف نگاری و تایپوگرافی کشــور سرآمد 
هستند، برپا شده است. این هم افزایی زمینه ارائه فراخوان این رویداد از سوی 
ما بود که از حدود ۲۰روز پیش هنرمندان سراسر کشور براساس آن آثار خود 
را برای ما با موضوع و مضمون امام اول و با عنوان »علی ولی اهلل« ارسال کردند.

شجاعی طباطبایی افزود: ارزیابی و انتخاب آثار این نمایشگاه چهارشنبه هفته 
گذشته با داوری مسعود نجابتی، سیدمهدی حسینی و سیدحسن موسی زاده 
انجام و طی آن ۱۱۰ اثر انتخاب شد. انتخاب اتفاقی ۱۱۰ اثر که عدد ابجد نام 
علی است، برای ما جالب توجه بود که نشان از توجه ویژه امیرالمؤمنین)ع( 

به این نمایشگاه است.
وی ادامه داد: آثار نمایشگاه نخستین ساالنه رقابتی حروف نگاری »علی ولی اهلل« 
کیفیت بسیار باالیی دارد و بیشتر از سوی هنرمندان جوان و شهرستانی برای 
ما ارسال شده است که به لحاظ کیفی و تکنیکی شانه به شانه آثار هنرمندان 

برجسته و پیشکسوت ما به حساب می آید.
شجاعی طباطبایی در پایان گفت: این نمایشگاه در دو گالری ابوالفضل عالی و 
خانه عکاسان در حوزه هنری میزبان عالقه مندان است. البته با توجه به شرایط 
خطرات بیماری کرونا انتظار نمی رود استقبال گسترده ای از نمایشگاه شود، به 
همین دلیل عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت مرکز هنرهای تجسمی 

حوزه هنری و شیعه آرت یا هنر شیعی، آثار را باکیفیت بسیار باال ببینند.

 ادب و هنر/ محبوبه ناطق  داستان های مذهبی 
همیشــه مخاطبان خودش را داشــته است. این 
داســتان ها به خاطر جذابیت هــای ذاتی که دارند 
در ادوار مختلف مورد توجــه بوده اند. در این میان 
داســتان های مذهبی که برای کودکان و نوجوانان 
نوشــته می شــوند به خاطر مخاطبانش که طیف 
گســترده ای از مردم جامعه را شــامل می شوند، از 
جایگاه ویــژه ای برخوردار بوده انــد. هنوز هم برای 
بســیاری از مــا، قهرمانانی کــه در دوران کودکی 
شــناخته ایم، در ذهن ما شــکل نامیرایی به خود 
گرفته اند. با ما راه آمده اند و مانا شــده اند. بسیاری 
از این قهرمان ها محصول کتاب های دوران کودکی 
و نوجوانی هستند و برخی از آن ها شخصیت هایی 
بوده اند که یکســره از دل داستان های مذهبی با ما 

همراه شده اند.  
به تازگی انتشــارات به نشر مجموعه داستانی یاران 
پیامبر)ص( بــا عنوان های »آخرین مهاجر«، »تنها 
زندگی می کنــی«، »آن روی زیبا« و »ســال های 
بردگــی« را کــه به زندگی و شــخصیت چهار یار 
وفادار پیامبر)ص( عبداهلل پســر اریقط و معاذ پسر 
جموح، مصعب بن عمیر، ابوذر غفاری و بالل حبشی 
پرداخته اســت را برای گروه سنی کودک و نوجوان 
منتشر کرده است. نویسندگی این مجموعه کتاب 
را »محمود پوروهاب« برعهده داشته است. پوروهاب 
متولد ۱۳4۰ است و بیش از دو دهه است که برای 
مخاطب کودک و نوجوان داســتان های مذهبی و 
اخالقی می نویسد. او در این سال ها موفق به دریافت 
جوایز مختلف ادبی شــده است. به بهانه انتشار این 
مجموعه و حضور آینده در نخستین جشنواره کتاب 
ماه و ســال کودک و نوجوان کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به عنوان داور، گفت وگویی با وی 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید. 

چه شد که به فکر تألیف چنین مجموعه ای س
افتادید؟  

بیشتر داستان هایی که نوشته ام در حوزه آثار مذهبی 
و معارفی بوده اند. من تقریباً از سال 7۰ شروع کرده ام 
به نوشتن آثار مذهبی درباره صحابه پیامبر)ص( و 
ائمه معصومین)ع(. اساساً از ابتدا ذهنیت نوشتن کار 
مذهبی را داشتم. پیشــتر البته درباره ابوذر غفاری 
و بالل حبشــی کار کرده بودم. منتها در اینجا روی 
چهار شخصیت که درباره آن ها اطالعات و شناخت 
بیشتری داشتم متمرکز شدم و متوجه شدم می توانم 

زندگی آن ها را در چارچوب داستان روایت کنم. 
واقعیت این اســت کــه این نوع کارهــا به خاطر 
ماهیتشــان به پژوهش زیاد نیاز دارند که خودش 
وقت گیر است. در نگارش این نوع آثار شما نباید به 
یک منبع تکیه کنید. مثالً داستان ابوذر غفاری را با 
استفاده از چند منبع مختلف نوشتم. اینکه ایشان 
چگونه به خدمت حضرت پیامبر)ص( رسیده است، 
خودش خیلی مهم اســت. من دیدم در اینجا چند 
روایت هســت که در نهایت بیــن آن ها روایتی که 

باورپذیرتر بود و سندیت داشت، انتخاب کردم. 

البته شــما تا حدودی پرسش مرا پاسخ س
دادید، ولی در روایت یک داســتان تاریخی 
بیشتر به جنبه های داستانی بها می دهید یا 
تالش می کنید به وقایع تاریخی وفادار بمانید؟ 
ببینید در یک داســتان مذهبی نویسنده عالوه بر 
اینکه باید اصول داستان نویســی و روایت ماجراها 

را رعایت کند، به سندیت وقایع هم توجه می کند. 
این موارد خود به خود موجب جذابیت کار خواهد 
شد. مجموعه ای که تحت عنوان »یاران پیامبر)ص(« 
عرضه شــده از نظر محتوایی زندگی- داســتانی 
محسوب می شود. در این نوع آثار شما همچنان که 
داستان را پیش می برید به نوعی به زندگی شخصیت 
اصلی هم نظر داریــد و آن را از ابتدا تا انتها روایت 
می کنید. پرسش شــما از این حیث مهم است که 
گاه جنبه زندگی نامه شخصیت مورد نظر بر کنش 
و واکنش داستان برتری دارد. بعضی وقت ها هم نه 
این اتفاق داستانی اســت که بر زندگی و جزئیات 
زندگی ســیطره دارد. بعضی از نویســندگان وقتی 
به اینجا می رســند راه بینابین را برمی گزینند که 
انتخاب بدی هم نیست، یعنی هم شرح زندگی نامه 
شــخصیت مورد نظر را می آورند و هم ضروریات و 
فنون داستان نویسی امروزی را رعایت می کنند. من 
هم تالش کردم در این مجموعه به نحوی پیش بروم 
که اصل، نحوه داستان گویی باشد، با حفظ واقعیات 
زندگی شخصیت های ماجرا. به همین خاطر وقتی 
شما داستان را می خوانید با فراز و نشیب های زندگی 
آن شخصیت، برخورد اطرافیان و جغرافیا و فضای 

کلی آن زمان آشنا می شوید. 

به نظر شما تفاوت محتوای کتاب هایی نظیر س
»داستان راستان« شهید مطهری و مجموعه 

یاران پیامبر)ص( در چه چیزهایی است؟
بــه طور کلــی روایت های مذهبی به ســه بخش 
حکایت، قصه و داســتان تقســیم می شوند. شما 
گلستان ســعدی و داســتان های موالنا را ببینید 
عموماً روایت های خطی هستند. حکایت ها به لحاظ 
موضوعی اجتماعی، اخالقی و مذهبی است. کتاب 
»داستان راستان« شهید مطهری بیشتر حکایت است 
در حالی که قالبی که ما برای روایت مجموعه یاران 
پیامبر)ص( انتخاب کردیم، داستان است و داستان 
تعریف خودش را دارد. در داستان گاهی ماجراها از 
ابتدا به آخر و گاهی از میانه یا آخر شروع و فلش بکی 

به گذشــته می زنید، آن هم از زبان شخصیت های 
مختلــف و از زوایای گوناگون. شــخصیت پردازی، 
فضاســازی، توصیف درونــی و بیرونی، تعلیقی که 
ایجاد می کنید و... این ها برخی از ویژگی های داستان 
اســت. مثالً در کتاب ابوذر به صورت سوم شخص و 
در داستان بالل از زاویه دید خود بالل داستان بازگو 
می شود. این ها تفاوت عمده بین حکایت و داستان 

است که البته به اختصار گفتم.

نمونه های داستان پردازی مذهبی س بهترین 
در آثار چه نویســندگانی دیده می شود که 

الگوی شما هم بوده اند؟
واقعیت این است که در حوزه داستان نویسی مذهبی، 
نویسندگان خوبی طبع آزمایی کرده اند که برخی از 
آن ها الگوهای خوبی برای داستان نویســی مذهبی 
هستند مثل داســتان های محمدرضا سرشار، نقی 
سلیمانی و نویسندگان پرسابقه و تکنیکال دیگر که 
به لحاظ نوع داستان پردازی نمونه های قابل اعتنایی 

محسوب می شوند.

استقبال مخاطبان از این آثار چگونه است؟س
مــن دو کتاب بــا موضوع حضرت امــام باقر)ع( و 
حضرت امام صادق)ع( نوشته ام که توسط انتشارات 
جمکران به بازار عرضه شــده است. به خاطر اینکه 

این دو کتاب زندگی - داســتانی هستند، استقبال 
بســیار خوبی از آن ها شد و ظرف دو سال به چاپ 
ششم و هفتم رسیدند. می خواهم بگویم کتاب یک 
محصول فرهنگی است. استقبال از محصول فرهنگی 
به غیر از کیفیت خود محصول به عوامل بســیاری 
بستگی دارد؛ شیوه عرضه، تبلیغ، نوع کتاب سازی، 
صفحه آرایی و گرافیک مناسب می تواند در استقبال 
هر چه بیشــتر از یک کتاب نقش داشته باشد. من 
در حدود ۱4۰ عنوان کتاب نوشــته ام و بیش از دو 
دهه است که با انتشارات »به نشر« که زیرمجموعه 
آستان قدس رضوی است همکاری دارم و کتاب های 

مختلفی از من  تاکنون در آنجا چاپ شده است. 
ناشر قیمت این کتاب ها را  حدود ۱4هزار تومان زده 
که رقم بسیار مناسبی است در حالی که من با ناشر 
دیگری همکاری دارم و برای کتابی که یک سوم آن 
کتاب ها کاغذ استفاده شده، قیمت ۱9هزار تومان را 
در نظر گرفته است. خب، همه این ها در استقبال از 

یک کتاب تأثیرگذار است. 

با توجه به اینکه شــما داور نخســتین س
جشــنواره کتاب ماه و سال کودک و نوجوان 
نوجوانان  و  کــودکان  فکری  پرورش  کانون 
هستید، وضعیت کتاب های داستانی که برای 
گروه سنی کودک و نوجوان نوشته می شود را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
در هر کاری همیشــه بدلکاری دیده می شود و در 
کار ما هم وجود دارد! خیلی از ناشــران صرفاً به این 
دلیل که جنسشان جور باشد به این سمت کشیده 
می شوند که یکسری کتاب مذهبی هم داشته باشند. 
به همین خاطر افرادی را جســت وجو می کنند که 
تازه کار هستند و دستمزد ارزانی بگیرند. من ناشری 
را می شناسم که با وجود آنکه بسیار قدرتمند است، 

اما آثار کم ارزشی چاپ کرده است. 
در واقع خأل کیفیت محتوایی کتاب را با چیزهایی 
مثــل آب و رنگ و نقاشــی )در حوزه خردســال( 
می پوشاند تا سود کند. این گونه انتشاراتی ها ذهن 

بازاری دارند، پول مختصری به پدیدآورنده می دهند 
و در کنار آن کاالهای جانبی مانند کیف و عروسک 
می فروشند یعنی بیشتر اسباب بازی می فروشند و 
تولید  کتاب خوب هدفشــان نیست. با این وجود 
بی انصافی است اگر بگویم در بین این آثار هم کتاب 
خوب یافت نمی شود. مسئله این است که تعداد آن ها 

آن قدر کم است که اصالً به چشم نمی آید. 

با وجود حضور گسترده رسانه هایی مانند س
فضای مجازی، ماهواره، انواع و اقسام بازی های 
کامپیوتری و کنسول های بازی، کشش جامعه 

به مقوله کتاب و کتاب خوانی چگونه است؟
همــه مدیاهایی کــه گفتید در غــرب به صورت 
گسترده تر و بهتر عرضه می شود، با این وجود سرانه 
مطالعه کتاب در این کشورها باال است و اصالً قابل 
مقایســه با کشور ما نیست که سرانه مطالعه کتاب  
پایینی دارد. شــاید بگویید در سال های اخیر و به 
واســطه پررنگ شــدن اولویت معیشت و کوچک 
شدن سفره های مردم و تخصیص کمتر سبد خانوار 
به کتاب، وضعیت کتاب خوانی به این شکل درآمده 
است، اما اگر منصف باشیم همان سال هایی که ارزانی 
نسبی در جامعه بود و قیمت کاغذ و چاپ و انتشار 
پایین بود، باز هم ســرانه مطالعه در ایران یک یا دو 
دقیقه بود. ما از آن زمان تاکنون هیچ پیشرفتی در 
این زمینه نداشتیم یعنی اصالً جلوتر نرفته ایم بلکه 
عقب تر هم رانده شــده ایم. من خودم کتابی داشتم 
که هر سال تجدید چاپ می شد، مجموعه کتابی به 
نام »قصه های خیلی قشنگ« که تک جلدی آن با 
قیمت 6 یا 7  هزار تومان عرضه می شــد. این کتاب 
چهار سال است که اصالً چاپ نمی شود. اگر اکنون 
این کتاب را چاپ کنند هر جلدش نزدیک 6۰ هزار 
تومان قیمت دارد. ناشر با خودش می گوید اگر چنین 
کتابی را با چنین قیمتی منتشر کنیم، چند درصد 
مردم به خرید آن راغب خواهنــد بود؟ جواب این 

پرسش خیلی روشن است. 
مســئله مهم این اســت که در حال حاضر زندگی 
افرادی که با قلم ســرو کار دارند به مخاطره افتاده 
است؛ از نویسنده و ناشر بگیرید تا چاپخانه، کارگر 
چاپخانه، ویراستار، صحاف و تصویرگر...، اکنون خیلی 

از این شغل ها دیگر رونق قبل را ندارند. 

با این توضیح باید قبول کرد که ذهن خالق س
یک ناشر در معرفی و اقبال یک کتاب نقش 

بسزایی دارد.
خیلی زیاد. من فکر می کنم در حال حاضر به خاطر 
شــرایط خاص جامعه بعضی ناشران مانند مدرسه، 
به نشــر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
می توانند به موضوع های تاریخی بپردازند؛ چرا که 
جوانان و نوجوانان ما اطالعات بسیار کمی از صحابه 

پیامبر)ص(  و تاریخ اسالم دارند.

استفاده س تصویرگری  از  کتابتان  برای  شما 
کردید، از این تجربه بگویید.

من تصویرگری را نه تنها در کتاب های کودک 
و نوجوان که در کتاب های بزرگساالن هم الزم 
می دانم. معمــوالً  کتاب های نوجوان جز جلد  
یا تصویرگری نمی شــود و یا تنها به طرح های 
ســاده و تک رنگ بسنده می شــود، اما در این 
مجلد  با خالقیت عوامل انتشــارات این امکان 

میسر شد.

برش

شرایط  خاطر  به  حاضر  حال  در 
خاص جامعه بعضی ناشران مانند 
مدرسه، به نشر و کانون پرورش 
نوجوانان  و  کودکان  فکری 
می توانند به موضوع های تاریخی 
و  جوانان  که  چرا  بپردازند؛ 
نوجوانان ما اطالعات بسیار کمی از 
صحابه پیامبر)ص( و تاریخ اسالم 

دارند

نگاهی به وضعیت نقالی در گفت وگو با داور چهارمین دوره جشنواره سراسری پرده خوانی و نقالی غدیر  

نویسندگان برای »نقاالن« تولید محتوا کنند
مهدیه قمری: همزمان با دهه والیت و قرار گرفتن در آســتانه 
عید غدیر خم، اختتامیه چهارمین جشنواره سراسری پرده خوانی 
و نقالی غدیر )نقاالن علوی( برگزار شد و برگزیدگان بخش  های 
صحنــه  ای و رادیویی این رویدادها در گروه  های ســنی کودک، 
نوجوان و بزرگســال معرفی و تقدیر شــدند. یکی از داوران این 
جشنواره دکتر محمدحســین ناصربخت بود که همراه داورانی 
چون دکتر اردشــیر صالح  پور، داوود فتحعلی  بیگی و دکتر علی 

ناری به داوری آثار رسیده جشنواره پرداختند. 
همین مســئله بهانه ای شــد تا با وی دربــاره وضعیت نقالی و 

پرده خوانی و حال و هوای امروز این هنر به گفت وگو بنشینیم. 
دکتر محمدحسین ناصربخت معتقد 
اســت در سال های اخیر خانواده ها به 
هنر نقالی توجه ویژه ای نشان داده اند و 
نوجوانان و جوانان به سمت نقالی روی 
آورده اند. وی یکی از دالیل این مسئله 
را توجه آموزش و پرورش به هنر نقالی 
می داند و توضیح می دهد: یکی از مهم ترین ویژگی های جشنواره 
امسال حضور قابل قبول جوانان بود و با توجه به اینکه جشنواره های 
مختلفی برای نقالی در کشور برگزار می شود و آموزش و پرورش 
نیز توجه ویژه ای به نقالی در رشته های تحصیلی خود دارد، این 

موضوع سبب شده توجه خانواده ها به ادبیات حماسی و تربیت 
و پرورش فرزندان در رشته های تخصصی مانند نقالی بیشتر از 

گذشته شود. 

نبود منابع مکتوب، مهم ترین خأل نقالی موضوعی#
مدیر گروه تئاتر دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر و پژوهشگر 
هنرهای نمایشی، فقدان متون و منابع مکتوب را یکی از خألهای 
نقالی و پرده خوانی می داند. وی می گوید: جشنواره های موضوعی 
همچون جشــنواره نقالی نقاالن غدیر محدودیت موضوع و آثار 
مکتوب دارد؛ بنابراین نویســندگانی که با هنرهای نمایشــی و 

ادبیات حماسی توأمان آشنا هستند باید دست به نوشتن قصه ها 
و داســتان هایی با این محور بزنند تا محتوای الزم برای جوانان 

عالقه مند به نقالی فراهم شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران، برگزاری هر نوع جشنواره 
اعم از آزاد و موضوعی را برای احیا و ارتقای هنر نقالی و پرده خوانی 
الزم می داند و می گوید: جشنواره های مختلفی همچون جشنواره 
آیینی سنتی برای نقالی با موضوعات آزاد در کشور برگزار می شود. 
جشنواره های موضوعی در کنار جشنواره های آزاد می تواند برای 
نقاالن تکمیل کننده هم باشــد و فضای مناسبی را برای رقابت 

آن ها ایجاد کند. 

به باور این کارگردان و  پژوهشــگر هنرهای نمایشی،  نقالی در 
حال حاضر جایگاه پیشین خود را در جامعه ندارد، ضمن اینکه با 
توجه به وجود رسانه هایی مانند رادیو و تلویزیون، استقبال مردم 

از نقالی مانند قدیم نیست. 
ناصربخت دلیل این مسئله را تغییر کاربری قهوه خانه ها می داند 

که زمانی  پاتوق های اصلی نقاالن بوده است.
وی ادامــه می دهد: با همه این ها نمی توانیم بگوییم نقالی دیگر 
مانند گذشته ظرفیت باال در انتقال مفاهیم دینی و ارزشی را ندارد 
بلکه اتفاقاً ظرفیت نقالی آ ن قدر باال است که عالوه بر داستان های 
دینی و مذهبی در کنار مضامین حماسی و بهره گیری از ادبیات 
غنی ایران، می تواند قصه ها و داستان های معاصر را نیز دربرگیرد. 

کره شمالی و نقالی#
در حال حاضر کشورهایی مانند کره شمالی از ظرفیت نقالی غافل 
نمانده اند و در رادیو و تلویزیون فضاهای مناسبی برای احیا و حفظ 

نقالی به شیوه ای که در این کشور وجود دارد، ایجاد کرده اند.
ما نیز با وجود ظرفیت باالی نقالی باید عالوه بر اینکه شــرایط 
حفظ و احیای آن را در کشور خود فراهم می کنیم، تالش کنیم 
متناسب با ذائقه و سلیقه مخاطب امروز، نقالی را با ادبیات معاصر 

پیوند دهیم و سبب حفظ این هنر کهن باشیم. 

منهای کتاب

 aگفت وگو با محمود پوروهاب به انگیزه انتشار مجموعه چهار جلدی یاران پیامبر

قصه های صدر اسالم برای نوجوانان امروزی

تازه های نشر
داستانی درباره حمله شوروی به افغانستان

صاد: رمان»آتشگاه« اثر جدید احمد مدقق در رده  
سنی نوجوانان، توسط نشر صاد منتشر شد.

رمان »آتشگاه« جدیدترین اثر احمد مدقق، نویسنده 
اهل افغانستان است که چندین داستان تحسین  شده 
دارد. رمان »آوازهای روسی« او در یازدهمین دوره 
جایزه ادبی جالل آل احمد به  عنوان اثر شایســته 

تحسین شد.
»آتشگاه« قصه پسری نوجوان به  نام حبیب است 
که در منطقه »بلوطک« زندگی می کند و خانواده 

او نیز مانند بقیه، از آزار و اذیت خاِن آن منطقه درامان نیســتند. ایوب خان 
در قلعه نزدیک کوه آتشــگاه زندگی می کند. حبیب پس از زندانی شــدن 

پدرش در قلعه، برای نجات او درگیر اتفاقات خطرناکی می شود.
این اثر درباره حمله شوروی به افغانستان است. اثری آمیخته با خیال که با کلماِت 
زیبای ســره خوانندگان را برای ساعاتی درگیر زندگی مردم کشور همسایه مان 

می کند، مردِم شریف و مقاوم سرزمین افغانستان.
رمان »آتشگاه« را در ۱۱۲ صفحه برای گروه سنی نوجوان منتشر کرده است.

انتشار خاطرات جان بولتون در ایران
امیرکبیر: ترجمه کتاب »اتاقی که در آن اتفاق افتاد« 
شامل خاطرات ۱۸ماهه حضور جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور آمریکا، راهی بازار نشر 
شد. نسخه انگلیسی این کتاب اوایل تابستان سال جاری 
منتشر شد. اکنون ترجمه فارسی این کتاب به سرپرستی 
محمــد معماریان در ۱۵فصل و 6۰۸ صفحه و با قیمت 
7۵ هزار تومان راهی بازار نشــر شده است.  در معرفی 
ناشر از این کتاب آمده است: مهم ترین بخش کتاب برای 
مخاطب فارســی زبان را می توان فصل مربوط به ایران 

دانست. این چهره ضدایرانی کاخ سفید در این بخش به شرح پشت پرده سیاست های 
اتخاذ شــده کاخ سفید در مورد مســائل مرتبط با ایران می پردازد. از جمله خروج 
ایاالت متحده آمریکا از برجام، انهدام پهپاد جاسوسی گلوباهاوک آمریکا توسط ایران، 
مأموریت نخســت وزیر ژاپن به ایران و دیدار با رئیس جمهور و رهبر معظم انقالب و 
حوادث انفجار نفتکش ها در بندر فجیره امارات متحده. انتشــارات امیرکبیر در عین 
رعایت امانت در ترجمه، اما در قالب پاورقی های متعدِد جدا از متن، به تشریح بعضی 

ادعاهای خالف واقع بولتون به  خصوص در موارد مرتبط با ایران پرداخته است.

آثار »مرتضی ممیز« در یک مجموعه
مشکی: کتاب »همه تصویرسازی های مرتضی ممیز« در 
دو جلد و به مدیریت هنری ساعد مشکی )هنرمند نقاش( 
به چاپ رسیده اســت. در این کتاب ۲هزار و ۵۰۰اثر از 

تصویرسازی های زنده یاد ممیز گردآوری شده است. 
ساعد مشــکی، هنرمند نقاش، درباره این کتاب توضیح 
داد: کتاب حاصل بیش از ســه سال تالش، گردآوری و 
آماده سازی است. وقتی تصمیم به گردآوری تصویرسازی ها 
گرفتیم، گمانمان این بود که کتابی با حدود 4۰۰ تا ۵۰۰ 
صفحه خواهیم داشت، اما هر چه پیش رفتیم حیرتمان 

از حجم کار مرتضی ممیز بیشتر شــد و کتابی با حدود ۲هزار و۵۰۰تصویرسازی و 
یک هزار و44۰ صفحه در دو جلد نتیجه آن شــد. وی ادامه داد: تصویرســازی ها در 
سه بخش سامان یافته اند؛ »نشــریات«، »کتاب ها )کودکان و بزرگساالن(« و »دیگر 
تصویرسازی ها«. تاریخ همکاری ممیز با هر کدام از نشریه ها را درج کرده ایم. اگر ممیز 
در نشریه ای، غیر از تصویرسازی، ریزنقش و سرکلیشه ای هم طراحی کرده باشد آن ها 
را هم آورده ایم. تصویرســازی ها، توانایی فوق العاده مرتضی ممیز  را در بیان محتوای 

داستان ها و موضوع ها با استفاده از تنوع تکنیک های اجرا را نشان می دهند.
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