
یک مطلب یواشکی

قدس زندگی: ایــن مطلب، چکیده و کوچک شــده گزارشــی از برخی 
کمک های مؤمنانه است که نه سازمان و نه َدم و دستگاه های عریض و طویل 
در آن دخیل هستند و نه رسانه ها و دوربین ها دنبال انتشار اخبار و تصاویر آن 
در جایی هستند. همه ماجرا به همت زن و شوهری میانسال برمی گردد که در 
گوشه ای از این سرزمین به جنگ با کرونا برخاسته اند و پای کار خیر که وسط 
باشد خستگی و چیزهای دیگر را نمی فهمند. پس بدون اینکه بدانید این زن 

و شوهر کجایی هستند، چکیده ای از گزارش را بخوانید: 
تلفن بوق دومش را نزده صدای گرم و شیرین خانم قاسم پور به گوشم نشست: 

سالم حنان جان، خوبی دخترم؟ خانواده چطورن؟
فرصت را مغتنم شمردم، همان طور هول هولکی کلمات را پشت سر هم ردیف 
کردم که جای فکر کردن نباشد، تند و سریع: خانم قاسم پور، شنیدم که شما و 
حاج آقا و آقازاده ها کلی کمک های مؤمنانه داشته اید، چیزی بیشتر از آنچه من 

از شما می دانستم، بفرمایید کی خدمتتان برسم برای تهیه گزارش؟
خانم قاسم پور که انگار دوست نداشت به ذوقم بربخورد با مهربانی گفت عزیزم، 
در اولین فرصت خبرت می کنم... روزها پشــت سرهم می دوید اما خبری از 
خانم قاسم پور نبود... هر روز، بالتکلیف، وضعیت واتس آپش را نگاه می کردم...

خانواده ای با دو فرزند خردسال در فالن منطقه کولر ندارند...
پدری در روســتایی دور حیران هزینه درمان مادر بچه هایش است... کرونا 
کارگری را زمینگیر کرده یخچالشان خالی است... تا اینکه یک روزساعت ۳ 
ظهر یک نفر پیام داد: امشب ساعت ۹، مسجد ابوالفضل کوی عمران، خانم 
و آقای قاسم پور کمک شبانه مؤمنانه دارند! دوست داشتید تشریف بیاورید، 
میهمان را که پس نمی زنند... میهمان ها کم بودند، خانواده هایی که خیلی 
یواشــکی خودشان را به مسجد رساندند تا بی سر و صدا بسته های کمک 
معیشــتی را بچینند... بهشان قول دادم حس و حالشان را با قدرت انتشار 
رســانه خدشه دار نکنم... وارد مسجد که شــدیم خیلی آرام و وقتی همه 
درگیر صحبت های خصوصی آقای قاسم پور در رابطه با نحوه توزیع بودند 
طوری که کسی متوجه نشــود چندتا عکس یواشکی از بسته ها گرفتم... 
خانم قاســم پور هم که دید حضوری آمده ام و راه فراری ندارد، نخواســت 
رویم زمین بخورد و رفت تا آقای قاسم پور را صدا بزند، اما اشاره داد که تا 
خلوت تر شدن جمعیت منتظر بمانم... ساعتی بعد آقای قاسم پور روبه رویم 
نشســته بود... گفت وگو را با این سؤال که آیا از این همه تالش خانوادگی 
برای کمک به دیگران خســته نشده اید شــروع کردم، آقای قاسم پور هم 
با خنده بســم اللهی گفت و با اشــاره به مردم محله که بسته ها را جابه جا 
می کردند ادامه داد که »کارهای این جوری خستگی ندارد... خسته کسی 
اســت که برای غیر خدا کار کند؛ باور کنید اگر انسان برای خدا کار کند 
اصاًل احســاس خستگی برایش نامفهوم خواهد بود... بحث هم فقط کرونا 
نیست که با تمام شدنش فعالیت ما متوقف شود...از سال ۹۱ که بازنشسته 
شــدم کلی طرح و برنامه برای این مسجد درنظر گرفتم، حتی در رابطه با 
نیازهای جامعه مطالعه و بررســی هایی داشتم و نقشه  مسجد را بر همان 

اساس ریختم ...«. 

 محمد تربت زاده صبح روز گذشته بود که یک خبر عجیب 
و غریب فضــای مجازی را تکان داد. رئیس جمهور آمریکا با 
انتشار یک توییت جنجالی اعالم کرد که نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی و ولیعهد ابوظبی بر سر عادی سازی کامل روابط 
توافق کردند و از این پس امارات و رژیم صهیونیستی روابط 
رســمی خود را طی قراردادی آغاز خواهند کرد. پس از این، 
نه فقط کاربران فضای مجازی در کشورمان بلکه کاربران در 
سرتاسر دنیا به خصوص در جهان عرب، خیلی زود نسبت به 
عادی سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی واکنش 
نشان دادند. به طوری که در مدت زمان کوتاهی هشتگ های 
مرتبط به این ماجرا تبدیل به ترندهای توییتر در نقاط مختلف 
جهان شــد. درحال حاضر در بسیاری از نقاط خاورمیانه، از 
کشورهای عرب زبان بگیر تا کشــور خودمان، هشتگ های 
مرتبط با توافق میان رژیم صهیونیســتی و امارات در صدر 
هشتگ های پراستفاده توییتر قرار دارند. عالوه بر این، بسیاری 
از چهره های شاخص سیاسی و غیرسیاسی در سرتاسر دنیا 

هم در قبال این ماجرا موضع گیری کرده اند.

محکوم به نابودی#
عربستان و کویت نخستین مناطقی بودند که هشتگ های 
مرتبط به ماجرای توافق میان امارات و رژیم صهیونیستی در 
آن ها ترند شد. کاربران در این مناطق در همان ساعت های 
ابتدایی انتشار خبر، هشــتگ »عادی سازی روابط خیانت 
است«، »امارات« و »اسرائیل« را تبدیل به داغ ترین سوژه های 
توییتر کردند. کاربران عرب زبان از اینکه یک کشــور عربی 
پس از حدود دو دهه روابطش را به صورت رســمی با رژیم 
کودک کش صهیونیستی عادی ســازی کرده است، حسابی 
شاکی اند و از دولتمردان امارات می خواهند این توافق نامه را 
ملغی کنند.  یکی از کاربران عربستانی نوشته است: »این اتفاق 
موجب ننگ جهان عرب است. برادران فلسطینی ما هرروز 
توسط ســربازان اسرائیل به خاک و خون کشیده می شوند، 
اما حکام دنیاپرست اماراتی بی توجه به خون های ریخته  شده، 

روابطشان را با دولت اسرائیل گسترش می دهند«.
یک کاربر کویتی هم نوشــته است: »اســرائیل و پیروانش 

محکوم به نابودی و شکست هستند«.

شکِل ابوموسی اشعری!#
کاربران فضای مجازی در کشــور خودمــان هم خیلی زود 
پس از کاربران عربســتانی و کویتی، هشتگ های مختلفی 
مانند #خیانت_امارات، #گاوشیرده، #امارات و... را تبدیل به 
داغ ترین سوژه های فضای مجازی کردند. در ادامه چند نمونه 

از توییت های منتشر شده توسط کاربران را می خوانید:
 امارات با توافق با اسرائیل مهر ننگی بر پیشانی خودش زد 
که تا سال ها پاک نمی شه. ننگی که با بستن چشم هاشون روی 
چندین سال نسل کشی و عرب کشی اسرائیلی ها همراه است. 

دیگه این شیوخ پول پرست نباید از غیرت عربی حرف بزنن.
 شــک نکنید بعد از عادی ســازی روابط امــارات و رژیم 
صهیونیستی خیلی زود شاهد غرق شدن امارات خواهیم بود.

 امارات با حرکت حقیرانه اش نه تنها امتیازی بدست نیاورد 
بلکه به دشمنی رسمی برای محور مقاومت بدل شد.

 همون طــوری که جنبش فتح اعالم کرد: عادی ســازی 
روابط میان امارات و اسرائیل به معنای دست کشیدن امارات 
از وظایف دینی، ملی و بشردوســتانه خود در قبال مسئله 

فلسطین است.
 ابوموسی اشعری اگر کشور بود قطعاً شکل امارات می شد!

 به نظرم بعد از معامله قرن این اقدام امارات را می شود به 
خریت قرن تعبیر کرد.

 ترامپ در توافق به ایران شکســت خورد، در توافق با کره 
شمالی شکســت خورد، در توافق با چین شکست خورد و 
در نزدیک انتخابات هیچ دســتاوردی نداره به همین خاطر 
مجبوره از سر ناچاری رابطه پنهانی نوچه هاش با همدیگه رو 

آشکار کنه و اسم توافق تاریخی روش بذاره.

غیرت عرب کجاست؟#
فعاالن فضای مجازی، رسانه ای و چهره های شاخص هم پس 
از عادی سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی حسابی 
از خجالت دولتمــردان امارات درآمدند! »میثم مطیعی« در 
این باره به زبان عربی در توییتر نوشــته اســت: »به حساب 
خودشان می خواهند فلسطین را زیر پای انتخابات آمریکا سر 
ببرند. هیهات! فلسطین نه معامله می شود نه منفعتی برای 

ظالمان خواهد داشت. غیرت عرب کجاست؟«.
»فرشاد مهدی پور« فعال رسانه ای هم در توییتر نوشته است: 
»امارات و اسرائیل با وساطت آمریکا، روابط پنهانی سیاسی 
امنیتی و اقتصادی شون رو علنی کردن. خیانتی تازه از حکام 
مرتجع عرب که از فرط دریوزگی و مقام پرستی، حاضراند به 

هر خفتی دست بزنند«.
»عبــداهلل گنجی« هم دیگر چهره ای بود که نســبت به 
ایــن ماجرا واکنش نشــان داد. این فعال رســانه ای در 
توییتر نوشــت: »قدرت که نباشــی - یا نداشته باشی- 
قدرت های بزرگ نه با شما چانه می زنند و نه وقت برای 
مذاکره می گذارند. با انگشــت اشاره شان طرف را تنظیم 
می کنند. ترامپ با دســتور تلفنی به امارات، بن زائد را به 
نتانیاهو وصل کرد و خودش هم اولین نفری بود که برای 

بهره برداری در انتخابات 2020 آن را رسانه ای کرد«.
»ســید محمود رضوی« تهیه کننده سینما هم با انتشار 
بخشی از بیانات امام خمینی)ره( در توییتر نوشت: »امام 
خمینی: مســلمان ها ننشــینند که حکومتشان برایشان 
عمل بکند و اسالم را از دست صهیونیسم نجات بدهند. 
ملت ها خودشــان بایــد قیام کنند در مقابل اســرائیل. 
ملت ها باید خودشان قیام کنند و حکومت های خودشان 
را وادار کنند که در مقابل اسرائیل بایستند و اکتفا نکنند 

به محکوم کردن«.

همکاری با اسرائیل شر مطلق است#
به جز این ها، بســیاری از چهره های شاخص و فعاالن 
مجازی و رســانه ای دیگر هم نســبت به عادی سازی 
روابط میان امارات و رژیم صهیونیســتی واکنش نشان 
داده اند که با جســت وجو کردن هشــتگ های مرتبط 
با این رخداد در توییتر، می توانید به آن ها دسترســی 
پیــدا کنید. در پایان بخشــی از تحلیل محمد ایمانی 
-فعال رسانه ای- را در ارتباط با این رویداد می خوانید: 
»همکاری با اســرائیل که مصداق شــّر مطلق اســت، 
آورده ای جز خســارت راهبردی برای طرف شراکت و 
همکاری نداشته است. سند روشن، آمریکا که با فشار و 
فریب صهیونیست ها، وارد چاه ویل جنگ در افغانستان 
و عــراق شــد، نتیجه این تحریــک و تحمیق، 7 هزار 
میلیارد دالر خســارت، سرشکســتگی سیاسی نظامی 
و جا مانــدن آمریکا از رقابت اقتصــادی با چین بلکه 
ورشکســتگی بود. واقعیت خســارت دو جنگ مذکور، 
مورد اتفاق ترامپ و اوباماســت؛ هر چند که مجبور به 
حمایت از رژیم صهیونیســتی بوده اند. تردیدی نیست 
خیانــت روابط با این رژیم، دیر یــا زود دامن ابوظبی 
و ریاض را خواهد گرفت؛ همچنان که صهیونیســت ها 
نقــش مهمی در تحمیق و ترغیــب این دو رژیم برای 
جنایــت علیه ملت مظلوم یمــن و گرفتاری در باتالق 

داشتند«.

نه بترسید، نه خوددرمانی کنید
خواهش اول اینکه مبادا بعد از خواندن 
چند سطر اول این مطلب هرنوع خارش 
سر، بادگلو و... و چیزهای طبیعی دیگر 
را بگذارید به حســاب کرونا و خودتان 
را به بیمارســتان برسانید. خواهش دوم 
هم اینکه مبادا این قدر بی خیال شوید 
که بگذارید برخی عالئم کرونا شــما را 

از پــا انداخته بعد به فکــر مراجعه به مراکز پزشــکی بیفتید. یک عضو 
ســتاد مقابله با کرونای تهران گفته است: »عالئم گوارشی مانند اسهال، 
سکســکه، عالئم نورولوژیک مثل ســکته های مغــزی، عفونت نخاعی و 
خســتگی و بدن درد بسیار شــدید برخی از عالئم ناشایع کروناست که 
اخیراً بیشــتر در بین مبتالیان مشاهده می شود... کووید۱۹ یک بیماری 
ویروســی اســت که عالئم آن از یک بدن درد خفیف تا دامنه ای از تب با 
سرفه و تنگی نفس به عنوان عالئم شایع و عالئم ناشایعی مانند مشکالت 
گوارشــی و نورولوژیکی متفاوت اســت. بنابراین توصیه ما این است که 
بیماران حتی اگر عالئم خفیفــی دارند برای دریافت توصیه های درمانی 
و پیگیری های مرتبط با ادامه درمان و پیشــگیری از بروز شرایط حاد و 
غیر قابل بازگشت به بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه کنند«. رئیس 
بیمارستان شهدای تجریش توصیه کرده که اگر دارای عالئم و نشانه های 
متفاوت بیماری هستیم، به خاطر ترس از حضور در بیمارستان، مبادرت 
به خوددرمانی نکنیــم و نگذاریم پس از اینکه عوارض بیماری ما را از پا 
انداخت به فکر مداوا باشــیم. پس نه ترس و وحشــت بیجا از کرونا و نه 

بی خیالی مطلق و خوددرمانی های غیر اصولی. 

سیانورهای مارمولکی
قدس زندگی: باالخره در دنیایی که حتی 
ممکن است یک روز باخبر شوید پونزهای 
روی دیوار هم برای خودشــان روز جهانی 
دارند، مارمولک ها هم حقشان است که روز 
جهانی داشته باشند! واقعیت این است که 
این خزندگان نه چندان بامزه و پرطرفدار، 
اسمشــان بد رفته و چــوب قیافه غلط 

اندازشان را می خوردند. شاید برای همین هم دیروز که روز جهانی مارمولک 
بود »ایســنا« درباره ویژگی های این جانور گفت وگویی را با یک جانورشناس 
منتشر کرد. نکته جالب این گفت و گو، تبرئه شدن ُدم مارمولک هاست! شاید هم 
پیش از این ها شنیده باشید که ُدم مارمولک ها حاوی سیانور است و می تواند 
انسان یا حیوان دیگری را در یک چشم به هم زدن بکشد! اما یک عضو هیئت 
علمی دانشکده منابع طبیعی کردستان می گوید: »دم مارمولک محل ذخیره 
چربی هایی است تا در فصل های پاییز و زمستان که غذای کمتری پیدا می شود 
از این ذخیره های چربی استفاده کنند... قطع شدن دم برخی مارمولک ها نیز 
ناشــی از یک مکانیسم دفاعی است که به منظور جلب توجه شکارگر به دم و 
ایجــاد فرصتی برای فرار و نجات مارمولــک صورت می گیرد«. در ضمن این 
متخصص می گوید مارمولک هایی که در ایران زندگی می کنند سمی نیستند و 

در کنترل جمعیت حشرات موذی نیز نقش مهمی دارند. 

گزارش جیبی
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آبی ها به پول ترانسفر حسینی به ایتالیا دل خوش کرده اند

استقالل در منگنه شفر

گفته های مرتضی امیری اسفندقه درباره مراسم شعرخوانی 

اخالق محرمی، آزار را نمی پسندد

زنی با گوشواره مروارید
رقیه توسلی: زوم می کنم... بیشتر و باز هم بیشتر.

امروز کالً روز زوم است.
روی غذایــی که برایش بار گذاشــته ام. روی تلویزیون تماشــا کردن و نماز 

خواندنش.
زوم می کنم روی خمیازه کشیدنش، حرف نزدنش، روی گوشواره مرواریدش. 

روی دست هایی که توی هم قالب کرده روی دامنش.
»عزیز« را تماشا می کنم. پوشه ۳، عکس های اوست. همه جور تصویری از او 
اینجا پیدا می شود. ســر اجاق، لب دریا، توی بازار، روی ایوان، وسط فرودگاه، 
زیر ِسرم، نوه به بغل، زیر برف، پشت چرخ خیاطی، چفت خاله جان، پای دیگ 

نذری، توی عروسی.
چه خوب اســت که آدم از مادرش، فراوان عکس بگیرد. ُحسن سلیقه به خرج 
رفته در این کار را دوست دارم و بیشتر از آن، زنی که توی تمام قاب ها لبخند 

به صورت است.
به غذا ســر می زنم. با جزئیاتی که دوســت دارد، دارم برایش فسنجان آماده 

می کنم. هنوز یک ساعتی اما جا دارد.
برمی گردم دوباره تا در دریای 4 هزار و خورده ای عکس شنا کنم.

از زیرورو کردن عکس هایی که او توی کادر دوربین اســت، کیف می کنم 
اما از اینکه دســته ای را باید جدا کنم برای یادآوری، نه... از اینکه بخواهم 
در نقش دکتر، پازل خاطرات قشنگمان را بگذارم وسط و او دستش نرود 
و یــادش نیاید کدام تکه را کجا بچیند، نه... شــرمندگی و بُهت »عزیز« 

مرا می کشد.
با عشــق و اکراه عکس های تیک زده را منتقل می کنــم به تبلت. آن ها که 
خاطرات پشتشان غلیظ   تر است و خود تصویر باکیفیت تر. دکتر گفته باید با 

هم گذشته گردی کنیم تا آلزایمر بدقلق را مشت و مال بدهیم.
زوم می کنم... بیشــتر و باز هم بیشتر... روی روش های تازه ای که جواب بدهد 

روی »عزیز«. 
متخصصی گفته برنامه  گربه  سخنگو را دانلود کن. همان که صحبت های 
کاربرش را تکرار می کند. گفته بانوی همسن و سالی از آشنایان اگر مبتال 
به این عارضه است را دعوت کن به هم صحبتی با مادرت. شاید ثمر بدهد.

زوم می کنم... بیشــتر و باز هم بیشتر... فکر می کنم گره کار اینجاست که 
دل ندارم مادِر مادرم باشــم. مادِر زنی که کتاب دوستم کرد. یادم داد چه 

کنم مرباها نیفتند به کپک. 
از قصه ها هر شب چند قاشقی ریخت توی سرم. جاده فیلمباز شدن را باز 
کرد توی ســلول های خاکستری ام. گفت چه جور آسه بروم آسه بیایم که 
گربه شــاخم نزند. مادِر زنی که شب ها به پایش روغن میخک زد تا نگوید 

پادردهایش همه از فداکاری زیاد است.
بیشــتر زوم می کنم... تَبلت پر از قطرات اشــک من است... به گمانم مادِر 
 مادر شــدن، مادر او که مرجع همه تلخ و شــیرین عالم اســت، اشکبار 

است.

قاضی: فقط برای سه امتیاز به اصفهان می رویم

 سهمیه می خواهیم
 اگر حقمان ضایع نشود

باور می کنید؟

چه خبر؟

روزمره  نگاری

 گفت وگو با حمیدرضا شاه آبادی  گفت وگو با حمیدرضا شاه آبادی 
به انگیزه موفقیت های پی در پی آثارش در ایران و عرصه های جهانی به انگیزه موفقیت های پی در پی آثارش در ایران و عرصه های جهانی 

باید مخاطب را جدی گرفتباید مخاطب را جدی گرفت

نگاهی به حواشی مجازی توافق میان امارات و رژیم صهیونیستی

حماقت  قرن!
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استقالل کار سهمیه را یکسره می کند؟

کورس شهرخودرو، سپاهان، 
فوالد و تراکتور در پیست آسیا
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سینا حسینی: ماجرای شــکایت مربیــان و بازیکنان 
خارجی از دو باشگاه استقالل و پرسپولیس قصه امروز و 
دیروز نیست، در سال های اخیر هر مدیری که به عنوان 
نفر نخست این دو باشگاه روی کار آمده است با انتخاب 
یک مربی جدید سیاست های مدنظر خود را دنبال کرده 
است جدا از اینکه با مربیان و بازیکنان پیشین خود تسویه 
حساب انجام دهد به همین دلیل مطالبات پرداخت نشده 
مربیان جدا شده روی هم جمع شد تا میزان بدهی های 

این دو باشگاه از حد معمول خارج شود.

حکمسنگینبرایآبیها#
استرس و نگرانی در اردوی استقالل پر رنگ تر از حریف 
اســت، چون آن ها تا امروز بابت پرداخت مطالبات بویان 
و وینفرد شفر هیچ مبلغی را ارائه ندادند از این رو بدون 
تردید با اتمام فرصت تعیین شده از سوی کمیته انضباطی 
فیفا حاال باید منتظر نامه بعدی فیفا در رابطه با این پرونده 
باشیم که قطعاً لحن نامه مجدداً تهدیدآمیز خواهد بود و 
بعید نیست با توجه به سابقه انضباطی باشگاه استقالل 

حکم سنگین تری علیه مجموعه استقالل صادر شود.
علت این پیش بینی این است باشگاه استقالل پیش از 
دریافت اولتیماتوم یک ماه بابت پرداخت شفر در ارتباط 
با پرونده بویان در مهلت قانونی مطالبات این بازیکن را 
پرداخت نکرد و بــا محرومیت از پنجره نقل و انتقاالت 
مواجه شــد به همین دلیل بیم این می رود با استناد به 
پرونده انضباطی قبلــی و رأی کمیته انضباطی این بار 
جرایم سنگین تر شود تا استقالل مجبور به پرداخت مبلغ 

مورد نظر شود.

پافشاریشفر#
البته اســتقاللی ها فرصت برای خــروج از این مرحله را 
داشــتند تا با کســب رضایت از وینفرد شفر موضوع را 
موقتاً مدیریت کنند اما در تماس تلفنی برقرار شده میان 
باشگاه استقالل و وینفرد شــفر نه تنها چراغ سبزی از 

سوی سرمربی آلمانی دیده نشد بلکه این حقیقت روشن 
شد وی بر این باور است باید تا آخرین سنت طلب خود 

از باشگاه استقالل را دریافت کند.
مصاحبه فرزند وینفرد شفر نشان دهنده این 

واقعیت بود، به شکلی که وی دو روز قبل 
از اتمام اولتیماتوم زمانی فیفا صراحتاً 

اعالم کرد هیچ پرداختی از ســوی 
باشگاه استقالل به این مربی آلمانی 
صورت نگرفته و به نظر می رســد 
عزمی برای پرداخــت این مبلغ 

وجود ندارد.

امیدبهترانسفرحسینی#
حاال مدیران باشــگاه اســتقالل 

وقوع یک  بــا  امیدوارند 
برطرف  معجزه مشکل 
شــود، چــون در حال 
حاضــر با توجــه به 
و  اقتصادی  شــرایط 
نبود منابع مالی کافی 

امکان پرداخت این 
وجود  مبلــغ 

با  نــدارد! 
این وجود 
نچه  چنا
انتقــال 
مجیــد 
حسینی 

ترابزون  از 
باشگاه  به  اســپور 

صورت  ایتالیایی 
آن گاه  گیــرد 
قابل  مبلــغ 

توجهی سهم باشگاه استقالل خواهد شد که از آن طریق 
می تواند این بدهی ها را پرداخت کنند اما نکته مهم این 
است حداقل در خوشبینانه ترین حالت ممکن برای این 
انتقال باید 15 روز کاری منتظر بود که این زمان با وجود 
پیگیری های فیفا، بویان و شــفر برای آبی ها 
کارساز نیست مگر اینکه کسی در برهه کنونی 
این مبلغ را به باشگاه استقالل غرض بدهد 
تا مشــکل مرتفع شود و در زمان پرداخت 
باشگاه ترکیه ای این پول به غرض دهنده 
پس داده شود. پروسه ای بسیار پیچیده 
کــه باید دیــد ظرف چنــد روز آینده 

امکان پذیر خواهد بود یا خیر!

دردسرهای#
پرسپولیس

اردوی  در  امــا 
لیســی ها  سپو پر
بیشــتر  امیدواری 
چــون  اســت 
اســاس  بــر 
کمیته  حکــم 
فیفا  انضباطی 
آن هــا تا 16 
شــهریورماه 
صــت  فر
بدهی  دارند 
و  برانکــو 
دســتیارانش 
کنند،  پرداخــت  را 
مهــدی رســول 
این  در  پنــاه 

ارتبــاط در یک برنامــه تلویزیونی گفــت: اطمینان 
خاطــر می دهم هیچ مشــکلی بابت ایــن موضوع به 
وجود نمی آید اما با در نظر گرفتن شــرایط کنونی به 
نظر می آید اگر این اتفاق صورت نگیرد پرســپولیس 
مجبور اســت با رأی کســر امتیاز کنار بیاید که در 
خوشبینانه ترین حالت این کسر امتیاز از ابتدای فصل 
بعد اعمال می شــود و در بدترین حالت این اتفاق از 

امتیازهای فصل جاری کسر خو اهد شد.
اما چرا فیفا در پرونده برانکو به پرسپولیس30 روز فرصت 
داد؟ منابع خبری معتقدند حکم اولیه از ســوی کمیته 
تعیین وضعیت صادر شده که به دلیل انجام تعهدات مالی 
کمیته انضباطی فرصتی 30 روزه را به این باشــگاه داد 
و چنانچه این مبلغ پرداخت نشــود پس از زمان تعیین 
شده کمیته انضباطی محرومیت های سنگین تری اعمال 

خواهد کرد.

پروندههایاستوکسوبودیمیر#
دردســر بعدی پرســپولیس در ارتباط با شــکایت 
گابریل کالدرون اســت، مربــی آرژانتینی که در نیم 
فصل از پرســپولیس کنار گذاشته شد، با شکایت به 
فیفــا خواهان دریافت مطالبات و حقوق خود شــد و 
بــا دریافــت رأی از کمیته تعیین وضعیت باشــگاه 
پرســپولیس را محکوم به پرداخت این مبلغ کرد اما 
مدیران پرسپولیس بر این باورند که این رأی با قانون 
منافات دارد به همین دلیل به دادگاه CAS شــکایت 
کردند تا شــاید بتوانند فرصت دفاع مجدد و بررسی 
پرونده را بدســت آورند تا شــاید مجبور نشوند یک 

جریمه سنگین دیگر را پرداخت کنند.
البته بــه جــز کالــدرون، بودیمیر و اســتوکس از 
پرسپولیس به فیفا شکایت کردند که شکایات این دو 
بازیکن به مجموع پرونده های انضباطی پرسپولیس در 
فیفا اضافه خواهد شــد تا قصه پرغصه پرسپولیسی ها 

دراماتیک تر از قبل شود.

آبی ها به پول ترانسفر حسینی به ایتالیا دل خوش کرده اند

استقاللدرمنگنهشفر

گل آزمون، نامزد بهترین گل تاریخ جام ملت ها
ورزش: کنفدراســیون فوتبال آسیا پیش از آغاز مسابقات جام ملت های آسیا 
2023 چین یک نظرســنجی چند مرحله ای برگزار کرده تا بهترین گل تاریخ 

جام ملت های آسیا را انتخاب کند. 
در این نظرســنجی گل ســردار آزمون در جام ملت های آسیا سال 2015 به 
قطر در مرحله نخســت با گل موا جانکینگ بازیکن تیم ملی چین به تیم ملی 

کشورمان در جام ملت های آسیا 2007 رقابت می کند.
سردار آزمون در این فصل عنوان آقای گلی روسیه را نیز بدست آورده است.

جدایی آقایی از ذوب آهن و بازگشت به استقالل
ورزش: سجاد آقایی مهاجم استقالل که به صورت قرضی در ذوب آهن حضور 
دارد، در یک پســت اینستاگرامی از هواداران این تیم خداحافظی کرده است. 
آقایــی در نقل و انتقــاالت نیم فصل به صورت قرضی به ذوب آهن پیوســت 
امــا تنها یکبار و در دیــدار با فوالد آن هم در وقت های تلف شــده برای این 
تیــم به میدان رفت. حاال و در حالی که هنــوز دو بازی تا پایان لیگ نوزدهم 
باقی مانده است، سجاد آقایی در یک پست اینستاگرامی، از هواداران ذوب آهن 

خداحافظی کرده است.

بازگشت جوکوویچ به مسابقات تنیس آزاد 
ورزش: فاتح 17 گرنداسلم می گوید: با اشتیاق در تورنمنت تنیس آزاد آمریکا شرکت 
می کند. این در حالی اســت رافائل نادال اسپانیایی و اشلی بارتی نفر نخست رده بندی 
تنیسورهای حرفه ای زن جهان به دلیل ترس از ابتال به ویروس کرونا حاضر نیستند در 
مسابقات تنیس آزاد آمریکا شرکت کنند. نواک جوکوویچ در ماه ژوئن اعالم کرده بود: 
در تورنمنت زادار کرواسی که با مدیریت او برگزار شد، به ویروس کرونا مبتال شده است. 
نواک جوکوویچ هشت بار در تنیس آزاد استرالیا، پنج بار در تورنمنت ویمبلدون، سه بار 

در تنیس آزاد آمریکا و یک بار در تنیس آزاد آمریکا قهرمان شد.

فدراسیون: اسکوچیچ به کارش ادامه خواهد داد
ورزش: سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: تعویق دیدارهای انتخابی جام جهانی 2022، 
تغییری در برنامه های پیش روی تیم ملی فوتبال ایران ایجاد نمی کند. امیرمهدی علوی 
درخصوص اردوی ماه آینده شــاگردان دراگان اسکوچیچ گفت: برنامه های تیم ملی به 
صورت کامل انجام می شود که در آغاز این مسیر، اردوی شهریور ماه و نیز دیدار دوستانه 
مقابل تیم ملی ازبکستان در موعد مقرر برگزار خواهد شد. سخنگوی فدراسیون فوتبال در 
پاسخ به این پرسش که آیا اسکوچیچ به کارش در تیم ملی ادامه خواهد داد یا خیر تصریح 

کرد: بله. ان شاءاهلل اسکوچیچ مطابق روال گذشته به کارش ادامه می دهد. 

امیرمحمد سلطان پور: همیشه دشمنان همشهری 
در فوتبال خیلی کم با یکدیگر معامله می کنند، اما در 
سال های اخیر این قضیه در مورد دو باشگاه آرسنال 
و چلســی صدق نکرده و به شــکل غافلگیرکننده ای 
چندین بازیکن میان آن ها رد و بدل شــده اســت. 
دیروز ویلیان ســتاره برزیلی سابق شیرهای لندن با 
امضای قراردادی ســه ساله از جنوب لندن به شمال 
این شــهر نقل مکان کرد تا از این به بعد لباس قرمز 
توپچی ها را به تن کند. به این بهانه در زیر سرنوشت 
دیگر ستارگانی که میان دو باشگاه آرسنال و چلسی 

رد و بدل شدند را مرور می کنیم:

اشلیکول#
این مدافع چپ مطرح، نخستین بازیکنی بود که در 
دوران لیگ برتر به صورت مســتقیم از آرســنال به 
چلسی ترانسفر شــد و با انتقالش موجی از شوک را 
در پایتخت انگلیس به راه انداخت. رفتن اشلی کول 
به چلسی برای شــیرهای لندن تنها 5 میلیون پوند 
هزینه داشت و سبب خشم و نفرت هواداران توپچی 

از ملی پوش انگلیسی شد که تا امروز حتی 
پــس از خداحافظــی او از فوتبال ادامه 

دارد. البتــه از لحــاظ آمــاری انتقال 
کول به اســتمفوردبریج بــرای او بد 
تمام نشــد جایی که وی در هشــت 

لباس  ســال حضورش در 

قهرمانی  یــک  آبی، 
لیگ برتر، یک قهرمانی لیگ 

قهرمانان اروپا، یک قهرمانی لیگ 
اروپا، چهار قهرمانی جام حذفی 
و یک قهرمانــی جام اتحادیه را 

بدســت آورد در حالی که در 
فقط  توپچی ها  مــدت  این 

کول  بردنــد.  یک جــام 
در مصاحبــه اخیر خود 
گفته کــه از این انتقال 

پشیمان نیست.

ویلیامگاالس#
این مدافع فرانسوی به عنوان 

بخشــی از قرارداد انتقال کول به 
چلسی، مسیر مخالف را پیمود و به 

جمع آرسنالی ها اضافه شد. 

باشــگاه چلســی حتی ادعا کرده بــود گاالس برای 
فراهــم آوردن انتقالــش بــه جمــع قرمزپوشــان 
تهدید کرده که یا برای چلســی بــازی نخواهد کرد 
 و یــا اگر ایــن کار را انجــام بدهــد گل به خودی 

می زند! 
گاالس در دو فصل ابتدایی حضور مورینیو در چلسی 

نقش ویژه ای در قهرمانی این تیم ایفا کرد و پس از 
رفتن آنری از آرســنال به بارسلونا در 2007 بازوبند 

کاپیتانی تیم جدیدش را به بازو بست. 
در نخســتین فصــل حضــورش در آرســنال بــه 
عنــوان کاپیتان، گاالس نقش ویــژه ای در بهترین 
مبارزه آرســنال برای کســب عنــوان قهرمانی در 
16 ســال گذشــته را داشــته جایی کــه تیمش با 
 اختــالف اندکی این جــدال را به منچســتریونایتد 

باخت. 
او هیچ جامی در آرسنال نبرد و به خاطر درگیری در 
رختکن بازوبند کاپیتانی را از دســت داد تا در سال 

2010 راهی تاتنهام شود.

پترچک#
در ســال 2015 با حضور تیبو کورتوا، این سنگربان 
اهل جمهوری چک احســاس کرد وقــت رفتن فرا 

رسیده و به آرسنال پیوست. 
او در اولین بــازی خود در لبــاس توپچی ها مقابل 
تیم سابقش در کامینوتی شــیلد به برتری رسید تا 
امیدها را بیشتر کند اما در سال 2019پس 
از شکســت مقابل چلســی در فینال 
لیگ اروپــا در حالی که در پیراهن 
آرسنال فقط یک جام حذفی برده 
بود از فوتبــال خداحافظی کرد و 
 سمت مشاور را در چلسی بدست 

گرفت.

اولیویهژیرو#
از زمــان اشــلی کول ایــن اولین 
ترانســفر از ورزشــگاه امــارات بــه 
اســتمفوردبریج بود و در مصاحبه خود 
این ستاره فرانسوی تأکید کرد نمی توانسته 
پیشنهاد چلسی را رد کند چون این باشگاه 
»6 یا هفت سال گذشته« بیشترین جام ها را 
برده است. ژیرو شــاید جایگاه ثابتی در این 
تیم پیدا نکــرد، اما عالوه بر قهرمانی در جام 
جهانی به همراه فرانســه، با یک قهرمانی در 

لیگ اروپا و جام حذفی بیراه نرفته بود.

داویدلوئیز#
اونای امری سرمربی وقت آرسنال یک سال 
پیش تصمیم گرفت داوید لوئیز را به تیمش 
بیاورد تــا خط دفاع توپچی ها را اســتحکام 
بخشــد. شــاید لوئیز به خاطر عملکردش در 
برخی از بازی ها مــورد انتقاد قرار گرفت اما 
چند هفته پیش با شکست تیم 
سابقش در فینال جام حذفی 
انگلیس، نخســتین جامش را 
 در پیراهن قرمزها باالی ســر 

برد.

سسکفابرگاسودیگران#
به جز بازیکنانی که نام آن ها ذکر شد، یوسی بنایون 
و الســانا دیارا به صورت مســتقیم بین دو باشــگاه 
ترانسفر شدند؛ اما دیگر بازیکنان مطرحی هستند که 
به صورت غیر مستقیم بین آرسنال و چلسی منتقل 
شــده اند؛ سســک فابرگاس بدون شک بزرگ ترین 
آن ها بوده که از آرســنال به بارســلونا رفت و سپس 

از آنجا بود که به استمفوردبریج آمد. 
نیکوالس آنلکا، امانوئل پتی، دیوید روکاسل و استیو 

سیدول نمونه های دیگری از این بازیکنان بودند.

ورزش: محمد قاضی از عزم جزم شــاگردان بختیاری زاده 
برای ســفر به اصفهان می گوید و اینکه آمده اند سه امتیاز 
را از بازی حســاس برابر سپاهان بگیرند. گفت و گوی این 

مهاجم باتجربه را در زیر می خوانید:

شرایط شــهرخودرو برای بازی این هفته مقابل س
سپاهان چطور است؟ 

خدا را شــکر تمرینات خوبی را در روزهای اخیر پشت سر 
گذاشــتیم و برای دو هفته باقی مانده با توجه به شــانس 
خوبی که برای کسب سهمیه داریم، تمام تمرکزمان کسب 
بیشترین امتیازات در این دو مسابقه باقی مانده است. چون 
واقعاً حیف اســت این تیم که ظرفیت باالیی برای حضور 

دوباره در آسیا دارد به این خواسته اش نرسد. 

به تازگی امیر قلعه نویی از سرمربیگری این تیم س
کناره گیری کرد. 

ما به این مسائل فکر نمی کنیم و اگرهم این اتفاقات نیفتاده 
بود به خاطر خواسته ای که همان کسب سهمیه آسیاست 
تنها برای ســه امتیاز به اصفهان می رویم و آمدیم ببریم و 

برگردیم و بس! 

در هفته های اخیر باشگاه شهرخودرو به خصوص س
حمیداوی، مالک باشگاه حسابی از داوری ها شاکی 

بود و اوج این مسئله در بازی با استقالل بود که اعالم 
کرد سر تیم شما را بریدند؟ 

ما هم از این نحو اشــتباهات داوری واقعاً ناراحت هستیم و 
معتقدیم به ســادگی حقمان ضایع شده است. روی خود 
من در چند بازی اخیر به خصوص بازی با استقالل خطای 
پنالتی شد که داور به ســادگی از آن گذشت. امیدوارم در 
این دو هفته باقی مانده که بازی های حساسی همه تیم ها 
چه برای کسب سهمیه و چه برای فرار از قعر جدول دارند، 
داورهای واجد شرایط گذاشته شده تا با اشتباهات اینچنینی 
سرنوشت یک تیم را با تصمیم گیری های اشتباه به سمتی 

نبرند که منجر به ضرر و زیان تیم ها شود. 

محمد قاضی مارکوپولو یا زالتان ایران برای فصل س
آینده از حاال تصمیم گرفته؟ 

من یک ســال دیگر با این تیم قرارداد دارم که تمام سعی 
خودم را می کنم به بهترین شــکل در مسیر موفقیت این 

تیم حرکت کنم. 

در بازی های آسیایی پیش رو شرایط تیم را چطور س
می بینی؟ 

خوشبختانه شرایط خوبی داریم و اگر کمی تمرکز کنیم با 
اینکه کارمان سخت است اما این شانس را داریم که حتی 

بتوانیم به مرحله بعد هم صعود کنیم.

سینا سپهر: سایت باشگاه استقالل با انتشار خبری از مالقات 
احمد سعادتمند با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی برای 
تشکیل تیم کشــتی استقالل و شرکت کردن این باشگاه در 
رقابت های این رشته ورزشی خبر داد. فعالیت استقالل در سایر 
رشته های ورزشی اتفاق مبارک و میمونی است که باید از آن 
استقبال کرد اما سؤال بزرگی که در این میان مطرح می شود 
این اســت که این تصمیم بر اساس کدام نیازسنجی صورت 
گرفته اســت تا مدیرعامل باشگاه استقالل برای تشکیل تیم 
کشتی به مالقات رئیس فدراســیون این رشته برود؟ با این 
شرایط و وضعیت بالتکلیف رقابت های لیگ کشتی که هنوز 
مشخص نیست برگزار می شود، یا نه این پرسش برای هواداران 
اســتقالل مطرح می شود که ضرورت انجام این کار چیست؟ 
آیا فعالیت های در حال انجام باشــگاه اســتقالل به سرانجام 
رسیده که حاال دوستان به فکر تشکیل تیم کشتی استقالل 
افتاده اند؟چندی پیش در دهه 70 باشگاه رقیب هم اقدام به 
راه اندازی تیم هایی نظیر کشتی و واترپلو کرد اما در نهایت با 
شکایت و شکایت کشــی و حکم توقیف اموال ماجرا به پایان 
رسید، آیا قرار است مشابه این اتفاقات برای باشگاه استقالل 

هم رقم بخورد؟

دبیر:ازپرسپولیسهممیخواهم#
واردکشتیشود

جالب اینکه رئیس فدراسیون کشتی در نشست با مدیرعامل 
استقالل از پرسپولیس دعوت کرد در کشتی تیمداری کند.

علیرضا دبیر با اشــاره به تأثیر حضور اســتقالل در جذب 
مخاطب برای کشــتی گفت: باشگاه استقالل یک باشگاه 
فرهنگی ورزشی اســت و فقط مختص به فوتبال نیست. 
اســتقالل و پرســپولیس هر کدام در کشــور 30میلیون 
طرفدار دارند و ما از حضور استقالل در کشتی خوشحال 
هستیم. از همین جا از باشگاه های دیگر مثل پرسپولیس، 
سپاهان و... دعوت می کنم وارد چرخه لیگ کشتی شوند. 
حاال که استقالل آمده، امیدوارم استقالل و کشتی بتوانند 
بــه یکدیگر کمک کنند. با وجود دعــوت علیرضا دبیر از 
باشــگاه هایی مثل پرسپولیس و سپاهان، بعید است برای 
لیگ کشتی سال 99 دیگر تیمی به جمع تیم های حاضر 
اضافه شود چون قرار است چهارشنبه هفته آینده مراسم 
قرعه کشی برگزار شود. از سوی دیگر بیشتر کشتی گیران 
مطرح قرارداد خود را امضا کردند و اســتقالل کارسختی 

برای جمع کردن یک تیم قدرتمند دارد.

»ویلیان« جدیدترین یاغی که بین چلسی و آرسنال ترانسفر شد

به هم زدن قوانین نانوشته دشمنی
قاضی: فقط برای سه امتیاز به اصفهان می رویم

سهمیه می خواهیم اگر حقمان ضایع نشود

دبیر: استقالل آمد، پرسپولیس و سپاهان هم بیایند

دربی روی تشک کشتی
بیســت  هفته  عــرب:  حمیدرضا 
و نهــم لیــگ برتر هفتــه مرگباری 
برای مدعیان کســب ســهمیه است. 
شــهرخودرو در اصفهان و اســتقالل 
در تهران تمام تالششــان را می کنند 
تا بتوانند قبل از فوالد کسب سهمیه 

کنند. 

نبردباکلیانگیزه#
اســتقالل و پیــکان امشــب یکی از 
دیدارهای مهم لیگ را برگزار خواهند 
کرد که این بازی تالشــی است برای 
آبی ها به جهت قطعی کردن سهمیه 
لیــگ قهرمانان آســیای فصل آتی و 
برای پیکان کوششــی بــرای قطعی 
شدن و ماندن درلیگ. اما در پس این 
تقابل بایــد به جدال دو مدعی اصلی 
آقای گلی لیگ برتر اشــاره داشــت 
که بســیار جذاب خواهد بود. گرچه 
پرسپولیسی ها برای رسیدن به کفش 

طــالی لیگ برتــر انگیزه های پنهان 
زیادی دارند اما به نظر می رسد اصل 
رقابت برای تصاحب این عنوان میان 
دیاباتــه و مغانلو برگزار خواهد شــد. 
شیخ اگر بتواند مقابل پیکان به میدان 
برود و به تعــداد گل هایش بیفزاید با 
توجه به اینکه روی کاغذ استقالل در 
هفته آخر بازی نسبتاً راحتی را مقابل 
شاهین شهرداری خواهد داشت هیچ 
بعید نیســت احتماالً با 14 یا 15 گل 
زده به کارش خاتمه دهد. از آن ســو 
اما شــهریار مغانلو که گفته می شود 
قــرارداد داخلی اش با پرســپولیس 
درحال امضاســت و فصل بعد در این 
تیــم ایفای نقش خواهــد کرد بدش 
نمی آید عالوه برگلزنی به اســتقالل 
در شــرایطی پیراهن پرســپولیس را 
بــه تن کند و جای علیپــور یا ترابی 
را بگیرد که آقای گل لیگ برتر شده 
باشــد. مغانلو اکنون 12 گله است و 

حتی اگر آقای گل هم نشود، گشودن 
دروازه استقالل می تواند به جایگاهش 

منزلت بیشــتری ببخشد و او را میان 
هواداران پرسپولیس عزیزتر کند.

نبردانتقامی-حیثیتی#
اما در اصفهان و پس از استعفای قلعه نویی 
نبرد ســپاهان و شــهرخودرو در شرایط 
فعلی نبردی انتقامی و حیثیتی اســت. 
شــهرخودرو برای آسیایی شــدن به 6 
امتیاز بازی های باقی مانده نیاز مبرم دارد 
تا در صورت لغزش استقالل و فوالد بتواند 
دوباره صاحب سهمیه شود. سپاهان که از 
جام حذفی با کلی تلفات کنار رفته نبرد با 
شهرخودرو برایش آخرین فرصت بدست 
آوردن دل هواداران و کسب سهمیه است. 
در این بین اتفاقات داوری در بازی رفت و 
در مشهد که با جنجال همراه شد انگیزه 
خوبی برای مشهدی هاســت تــا بتوانند 
دســت پر از نصف جهان برگردند. به هر 
حال اگر آن ها در اصفهان ناکام شــوند با 

آسیا خداحافظی می کنند. 

فوالد-تراکتورشانهبهشانههم#
این هفتــه بــرای فــوالد و تراکتور 

تعیین کننده  ای  47امتیازی هفتــه 
اســت. تراکتــور در خانــه میزبــان 
پســرخوانده خود یعنی ماشین سازی 
اســت که به نظر می رسد نبرد راحتی 
برای کسب امتیازات الزم برای تراکتور 
باشد. اما فوالد در دربی جنوب باید به 
مصاف پارس برود که نبردی سخت با 
عسلویه اســت. لغزش آن ها و پیروزی 
اســتقالل در همیــن هفتــه تکلیف 

سهمیه آسیا را مشخص می کند.

برنامهبازیها#
شنبه 25 مرداد ساعت 20:45

تراکتور - ماشین ســازی تبریز/ نساجی 
مازنــدران- ذوب آهــن / اســتقالل - 
پیکان /گل گهرسیرجان -پرسپولیس/ 
سایپا- نفت  مسجدســلیمان / صنعت 
نفت آبادان - شاهین شهرداری  بوشهر/ 
سپاهان - شــهر خودرو/ پارس جنوبی 

جم - فوالد  

استقالل کار سهمیه را یکسره می کند؟

کورس شهرخودرو، سپاهان، فوالد و تراکتور در پیست آسیا

ضد  حمله

jورزشگاه امام رضا 
میزبان فینال جام حذفی؟

ورزش: پس از آنکه با انجام قرعه کشی رقابت های جام حذفی امیرحسین 
روشــنک مسئول برگزاری مســابقات اعالم کرد: شاید کیفیت نامناسب 
ورزشــگاه پارس شیراز ســبب تعویض محل برگزاری دیدار فینال شود، 
گمانه زنی های فراوانی صورت گرفت. مشــهدی ها که ورزشگاه مدرن امام 
رضــا )ع( را دارند به مانند فصل قبل آمادگی خود را برای میزبانی فینال 
جام حذفی اعالم کردند؛ محسن حیدری دبیر هیئت فوتبال استان با اشاره 
به اخبار منتشــره اخیر مبنی بر کیفیت نامناسب زمین ورزشگاه پارس و 
احتمال تغییر شــهر میزبان دیدار نهایی جام حذفی گفت: هیئت فوتبال 
خراسان رضوی با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان آماده برگزاری 
این رویداد ملی در مشــهد مقدس است. وی افزود: رئیس هیئت فوتبال 
استان در گفت وگویی که با سرپرست فدراسیون فوتبال داشته این آمادگی 

را اعالم کرده است.

سرمربی سایپا: 
بیشترین ضرر را از داوری متحمل شدیم

ورزش: سرمربی سایپا می گوید: تیمش در نیم فصل نخست بیشترین ضرر 
را از اشتباهات داوری متحمل شده است.

ابراهیــم صادقی در رابطه با وضعیــت داوری گفت: هفته قبل باتوجه به 
کارشناسی هایی که انجام شــد ضرر کردیم و یک پنالتی برایمان گرفته 
نشد. در نیم فصل نخست بیشتر ضرر از اشتباهات داوری را متحمل شدیم 
و امیدوارم داورانمان در این هفته های آخر نمایش خوبی داشــته باشند و 
اشتباهات داوری سبب نشود جدول تغییر کند. به داوران اطمینان کامل 

داریم و آن ها تمام تالششان را می کنند تا بتوانند عدالت را برقرار کنند.

فوتسال ایران اول آسیا و ششم جهان
ورزش: به نقل از futsalworldranking، تیم ملی فوتســال 
ایران در جدیدترین رنکینگ جهانی با کسب هزار و 603 امتیاز 

همچنان در رده ششــم جهان و اول آسیا قرار دارد و فاصله 10 
پله ای خود با تیم دوم قاره آسیا یعنی ژاپن و 11 پله ای با تایلند، تیم سوم 

قاره را حفظ کرده اســت. در این رده بندی برزیل همچنان در رده نخست 
رنکینگ جهانی ایستاده است. تیم های اسپانیا و آرژانتین مانند رده بندی 
قبل در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفته اند.  روسیه و پرتغال باالتر از ایران 

در رتبه های چهارم و پنجم هستند.

نامجومطلق: 
هیچ بازیکنی حق ندارد به دربی فکر کند

ورزش: مجید نامجومطلق که مثل 6 هفته اخیر به جای فرهاد مجیدی 
سرمربی استقالل به نشست خبری رفته بود درباره بازی تیمش برابر پیکان 
گفت: با تیمی بازی داریم که از نظر فنی تیم قابل احترام و خوبی اســت. 
ما فریب جدول را مقابل پیکان نمی خوریم. می دانیم این تیم توانایی خیلی 
خوبی دارد. تفکر تمام بچه های ما کامالً حرفه ای است. تفکر کادر فنی این 
اســت بازی به بازی جلو برویم. هیچ بازیکنی حق ندارد از االن برای دربی 

برنامه ریزی کند. کادرفنی در درجه اول دنبال قطعی کردن سهمیه است.

مربی پیکان: نوبت ما بود میزبان استقالل باشیم
ورزش: مربــی تیــم فوتبال پیکان امیدوار اســت بتوانند به برتری 
مقابل اســتقالل برســند و شــرایط خود را برای بقــا بهتر کنند. 
احمد کعبیان پــور اظهار کرد: دو تیم بازی بســیار مهمی پیش رو 
دارند چراکه اســتقالل به دنبال کسب ســهمیه آسیایی است و ما 
می خواهیم نمایشــی داشته باشیم تا از ســقوط جلوگیری کنیم. با 
توجه به اینکه بازی رفت که پیکان میزبان بود و در ورزشگاه آزادی 
برگزار شد، ای کاش مسابقه را در ورزشگاه شهدای شهرقدس انجام 

می دادند تا تعادل برقرار شود.

خلعتبری: مقابل سپاهان محروم نیستم
ورزش: محمدرضا خلعتبری که در دیدارهای اخیر توانســته نمایش 
موفقی از خود در ترکیب تیمش به جا بگذارد، مدعی اســت آن ها در 
دو دیدار باقی مانده برای تصاحب هر 6 امتیاز تالش خواهند کرد تا به 
سهمیه آسیا دست یابند. محمدرضا خلعتبری که برابر استقالل موفق 
به گلزنی شــده بود گفت: به قول دکتر حمیداوی اتفاقاتی در بازی با 
اســتقالل افتاد که از دســت ما کاری برنمی آمد جز بازی زیبا و خلق 
گل و موقعیت های گل زیاد. خلعتبری با رد شــایعه محرومیتش برای 
بازی با ســپاهان گفت: از فدراسیون استعالم کردیم و مشکلی از این 
بابت ندارم و ان شــاءاهلل به همراه سایر نفرات با تمام وجود در خدمت 

تیم خواهم بود.

لیگ قهرمانان اروپا
منچسترسیتی-لیون
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ورزش در سیما

ورزش در سیما

سقوط ضد قهرمان
احتماالً دیگو ســیمئونه جذاب ترین ضد قهرمان این عصر بوده. اصراری 
نداشته از نوع پپ مهربان باشد یا مثل کلوپ با خنده های از ته دل مخاطب 

را به وجد آورد یا بسان زیدان آرامشی عمیق ببخشد.
در او جنــگاوری ذاتی دوران بــازی کردنش باقی ماند و صیقل خورد. مرد 
میانی جان سختی که او را با زمینه سازی اخراج دیوید بکام صاف و ساده 

به یاد می آوریم.
ال چولو با آن جامه یکپارچه و همیشــه ســیاه و چهره ای که می خواهد از 
لبخند فرار کند یادآور ضد قهرمان های آثار گانگستری بوده. پدرخوانده ای 

کنار میدان که با نگاه تهدیدآمیزی حرف زده و فرمان می دهد. 
با اشاره دست. ظاهراً باید از سیمئونه متنفر باشیم. از اتلتیکو، همان تیم ردا 
ســیاه اروپا که از شماره یک تا11 آن آماده قربانی کردن هستند و هر چه 
بیشتر خودشان می شوند تماشایی تر هستند. هنر آن ها در خراب کردن شب 
دیگران اســت. اصراری برای پیدا کردن دوست نشان نمی دهند و دلپذیر 
بودن برایشان مفهومی ندارد. در بازی شان از پاسکاری های جادویی بارسا 

خبری نیست و مثل رئال جادوگری از نوع رونالدو نداشته اند. 
گویی آمده اند تا جلو آن پاس ها و آن جادوگر را بگیرند. گویی عنوان بهترین 
دفاع برایشان کافی اســت. ولی ضد قهرمان دوست داشتنی هم هست و 
بسیاری از نبردهای به یاد ماندنی مدیون ضد قهرمان ها بوده. به رویارویی 
از تــه دل با بزرگان. بی ترس. بی واهمه. بی عقده حقارت. خوبی و بدی ضد 
قهرمان توامان بروز می کند. این اســت همجوشــی خیر و شر. چنان که 

پیروزی برابر لیورپول بزرگ کنار شکست از الیپزیگ کوچک قرار گرفته.
تاریخ، ال چولو را فراموش نخواهد کرد. او نامتعارف ترین مربی یک دهه اخیر 
 بوده. در اسپانیا با دو غول جانانه جنگیده و در اروپا بلندی های فتح نشدنی 
را فتح کرده. ضد قهرمان بارها قهرمان را پشت سر گذاشته. اکنون باید دید 

ال چولو تا کی کنار گربه سیاه خواهد ماند.

یادداشت

دکتر حمیدرضا صدر
annotation@qudsonline.ir

 واریز پاداش مدال آوران 
قهرمانی آسیا و جهان  در سال ۹۷

ورزش: معــاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: 
پاداش مدال آوران قهرمانی آسیا و جهان در سال 1397 از هفته آینده آغاز 

می شود و تا سه ماه آینده ادامه خواهد داشت.
مهدی علی نژاد گفت: 22 میلیارد تومان مبلغ این پاداش است که درچهار 
مرحله پرداخت خواهد شد؛ در مرحله اول 5 میلیارد و 400 میلیون تومان 
است که به 13 فدراســیون مربوط اعالم کردیم. در مراحل بعدی پاداش 

ورزشکاران سایر فدراسیون ها واریز خواهد شد.

دوومیدانی روسیه از تعلیق فرار کرد
ورزش: فدراسیون دوومیدانی روسیه با پرداخت جریمه چند میلیون 
دالری بــه اتحادیــه جهانی خطر تعلیق را رفع کــرد. اتحادیه جهانی 
دوومیدانی پیش از این اعالم کرده بود روسیه در صورت عدم پرداخت 
بدهی 6.3 میلیون دالری از شــرکت در رقابت های بین  المللی محروم 
می شود.فدراسیون دوومیدانی روسیه سرانجام پس از ماه ها توانست جریمه 
چند میلیون دالری را که از ســوی اتحادیه جهانی به دلیل جعل اســناد 

دوپینگی دوندگانش اعمال شده بود پرداخت کند.

ملی پوش سابر: پول کرایه هم ندارم
ورزش: فرزاد باهر، ملی پوش ســابر کشورمان گفت: قرار بود در اداره کل 
استان آذربایجان شرقی استخدام شوم، ولی سه سال است در رفت و آمد 
هســتم و استخدام نشدم . از شهر ما دو سه نفر هستیم که مدال جهانی و 
آسیایی داریم، ولی استخدام نشدیم. یونس سرمستی هم استخدام نشده 
است. وی در شهرداری تبریز شغل دارد اما من شغلی ندارم و متأسفانه فقط 
وعده و وعید شنیدم. باهر یادآور شد: در استان فقط می گویند تمرین کن و 

به فکر المپیک باش. من گاهی پول ایاب و ذهاب نداشتم. 
در این پنج، 6 ماه با لغو مســابقات هیچ دریافت و پاداشی نداشتم. قبل از 
این در اعزام ها پاداش داشتیم که آن هم قطع شده است. امیدوارم مشکل 

استخدام من در استانمان برطرف شود.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )941837(

آگهی تغییرات شرکت آریکا سازه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47437 و شناسه ملی 10380638894

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم ریحانه روشنی به شماره ملی 0942607007 به سمت رئیس هیئت 
مدیره 2- آقای یحیی سعادت جو به شماره ملی 0940499916 به سمت عضو هیئت مدیره 3- آقای حمید ابوالحسنی به شماره ملی 0932100201 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 4- خانم نجات بیگم سیادت به شماره ملی 0932314155 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 5- اقای پیمان صفری به شماره 
ملی 0937880043 به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق و نقشه های مربوط به سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی با امضای منفرد مدیر عامل و 

مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره ) خانم ریحانه روشنی( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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صنعتی  و  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی   
چدن خراسان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 2641 و شناسه ملی 10380181597

سالیانه  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,04,25 مورخ 
به   1397,12,29 به  به  منتهی  مالی  سال  -ترازنامه 
به  مشاور  فراز  حسابرسی  موسسه   -  . رسید  تصویب 
و  حسابرس  سمت  به   10100218400 ملی  شناسه 
ملی  شماره  به  رضایی  علی  آقای  و  اصلی  بازرس 
0941165884 بعنوان بازرس علی البدل برای سال 
مالی1398 انتخاب گردیدند . روزنامه قدس بعنوان 
روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )941848(
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شرکت  پوی  آب  شرکت  تغییرات  آگهی   
سهامی خاص به شماره ثبت 6798 و شناسه 

ملی 10380226080 

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
1398,05,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
رئیس  عنوان  به   0859332081 رجائی  وهاب  یاسر 
مسگری  حاجی  چنگیز  آقای  و  مدیره  هئیت 
مدیره  هئیت  رئیس  نایب  عنوان  به   2754136835
عنوان  به   0938638459 خو  زرین  حمیدرضا  و 

مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند
با  شرکت  بهادار  اوراق  و  تعهدآور  اسناد  کلیه   -4
رئیس  نایب  یا  رئیس  اتفاق  به  مدیرعامل  امضاء 

هئیت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )941860(

,ع
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )941925(

آگهی تغییرات دخت پیامبر ص مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2130 و شناسه ملی 10380168541

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396,12,17 و نامه شماره 3853,2,2342 مورخ 1397,04,07 استانداری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - خانم قدسی حسنی 0730047679 به عنوان رییس هیئت مدیره و خانم مریم افخم بطحایی 0939362333 به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و خانم 
مهری احمدی مقدم 0932787101 به عنوان عضو اصلی وخزانه دار و خانم زهرا هجرت یزدی 0937531499 به عنوان عضو اصلی و منشی هیئت مدیره 
وخانم فاطمه الستی 0930621001 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وخانم مریم افخم بطحایی 0939362333 به عنوان مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب 
شدند -2 کــلیه اسناد واوراق بها دار وتعهد آور باامضای ثابت مدیــرعامل مریم افخم بطحایی وخزانه دارخانم مهری احمدی مقدم ودرغیاب وی رئیس 

هیئت مدیره خانم قدسی حسنی ومهر موسسه معتبر خواهد بود .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )941954(

 آگهی تغییرات شرکت رهپویان سوخت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37685 و شناسه ملی 10380532873

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,02,29 ونامه شماره 97,0121 مورخ 1397,02,31 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل فرآورده های 
نفتی و گازی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سعید افشاران کد ملی 0938037943 و آقای محسن پیله ور کد ملی 0931374618 و آقای یحیی 
زعفرانیه کد ملی 0939406284 و آقای علی اکبر کاوه چاپاری کد ملی 0938500899 و آقای جالل مهری کد ملی 0931989124 به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره 
و آقای محمدرضا تقوی عظیمی کد ملی 0938448031 به سمت عضو علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. -غالم محمد شادکام کد ملی 0934261865 
به سمت بازرس اصلی و محمد گنجعلی بنجارکد ملی 3620390711 به سمت بازرس على البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. - صورتهای مالی سال 95 مورد 

تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. 

,ع
99
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قدر  و صنعت فدک  تغییرات شرکت کشت  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  خراسان 

45474 و شناسه ملی 10380613998

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,15 مورخ 
آدرس  به  قبلی  محل  از  شرکت  اصلی  مرکز  نشانی 
بخش   ، مشهد  شهرستان   ، رضوی  خراسان  استان 
بزرگراه   ، بهارستان  محله  مشهد،  شهر   ، مرکزی 
برج   ،  0 پالک   ، آبادگران  خیابان   ، کالنتری  شهید 
 9176983536 کدپستی  نهم  طبقه   ، آفتاب  اداری 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )942024(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )941826(

آگهی تغییرات شرکت مشهد آوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19321 و شناسه ملی 10380348550

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,02,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا اخوان ثالث دارای کدملی 
0943335965 و آقای نصراله خراسانیان دارای کدملی0681643080 و آقای بابک ربیعی مطلق دارای کدملی0941840867 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علیرضا عباس زاده سیگاری دارای کدملی0945837291 به 
انتخاب  سمت بازرس اصلی و فرید باغشنی دارای کد ملی 5749228207 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

شدند. -روزنامه قدس جهت درج اگهی های شرکت انتخاب شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )941917(

آگهی تغییرات شرکت رهپویان سوخت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37685 و شناسه ملی 10380532873

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,02,31 ونامه شماره 97,0121 مورخ 1397,02,31 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل فرآورده 
های نفتی و گازی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جالل مهری به کد ملی 0931989124 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید افشاران 
به کد ملی 0938037943 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یحیی زعفرانیه به کد ملی 0939406284 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر 
کاوه چاپاری به کد ملی 0938500899 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن پیله ور به کد ملی 0931374618 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور رسمی وبانکی با دوامضاء از سه امضاء رئیس هئیت مدیره ، نائب رئیس هئیت 

مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )938942(

آگهی اصالحی شرکت ساختمانی نمایان کار ایالم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1250 و شناسه ملی 10300037202

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,01,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پیرو آگهی تغییرات مورخ 1397,01,29 به شماره مکانیزه 139730415466000188 
که در آن نام احدی از اعضاء هیئت مدیره به اشتباه قید شده بود که بدینوسیله اصالح و لذا آگهی صحیح آن بشرح ذیل میباشد . - سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 
1399,01,29به قرار ذیل انتخاب گردیدند . زیبا ناصری به سمت رئیس هیئت مدیره - میثم ناصری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - داود ناصری بسمت مدیرعامل 
و عضوهیئت مدیره- سمیرا ناصری بسمت عضوهیئت مدیره- نیما دیهیم بسمت عضوهیئت مدیره- مریم رستمی بسمت عضوهیئت مدیره - مصطفی قیصری بسمت 
عضوهیئت مدیره- محمدرضا نیازی بسمت عضوهیئت مدیره- بهروزناصری بسمت عضوهیئت مدیره -2 کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآور شرکت ازقبیل 

چک سفته برات وغیره وسایر مکاتبات عادی اداری با امضاء آقای داود ناصری همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

س
,  9

90
49
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن اتحاد 
شناسه  و   8520 ثبت  شماره  به  کریمه  کوثر 

ملی 10860169181

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1435مورخ  شماره  مجوز  و   1399,02,07
اجتماعی  ورفاه  کار   ، تعاون  اداره   1399,02,15
مرکز   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  قم  شهرستان 
 : جدید  آدرس  به  قبلی  محل  از  شرکت  اصلی 
شهر   ، مرکزی  بخش   ، قم  شهرستان   ، قم  استان 
قم، محله 15خرداد ، کوچه خوشرفتار6 ، خیابان 
شهیدقدوسی ، پالک 0 ، طبقه همکف کد پستی 

3719150010 تغییر یافت.
ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
)938715( قم  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 

س
,  9

90
48

53

همراه  رفاهی  خدماتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
دوم پارسیان دوم فرخشهر شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 7961 
و شناسه ملی 10340082419

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,05,04 مورخ  العاده  فوق 
نام   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
فرخ  پایدار  توسعه  نهاد   " به  شرکت 
" تغییر یافت و ماده مربوطه در  شهر 

اساسنامه اصالح گردید.
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
ها  شرکت  ثبت  اداره  وبختیاری  چهارمحال 
)942174( شهرکرد  غیرتجاری  موسسات  و 

س
,  9

90
49
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آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی بلوط 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  غرب 

2630 و شناسه ملی 10300050813

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1397,01,15 مورخ  العاده 
ثبتی  : 1 - محل شرکت در واحد  اتخاذ شد 
ایالم به آدرس جدید : یالم-شهرستان ایالم-
بخش چوار-دهستان ارکوازی-روستا شهرک 
نواوران  صنعتی-ششدار-بلوار تالش-خیابان 
جنوبی- پالک صفر-طبقه همکف -کد پستی: 
مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   69361-  81563

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت 
)938925( ایالم  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 

س
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شنبه 25 مرداد 1399

 25 ذی الحجه1441 15 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9319  

ادب و هنرادب و هنر

 گفته های مرتضی امیری اسفندقه 
درباره مراسم شعرخوانی 

اخالقمحرمی،آزاررانمیپسندد
ایسنا:مرتضــی امیری اسفندقه، 
درباره چگونگی برگزاری مراســم 
محــرم امســال به گونــه ای که 
مصوبات و توصیه های ستاد ملی 
مبارزه با کرونا نیز رعایت شــود، 
اظهار کرد: باورمنــدم که محرم 

هر ســال خودش خودش را اجرا کرده اســت. این محرم است که ما را اجرا 
می کند، نه ما محرم را.  وی افزود: امسال هم از سال های دیگر مستثنا نیست. 
همانند سال های دیگر، محرم خودش خودش را به هر شکلی که هست برگزار 
می کند. آنچه هست این است که اخالق محرمی آزار و اذیت را برای دیگران 
نمی پسندد. وقتی حضرت سیدالشهدا)ع( به اسب های دشمن ترحم می کنند، 
به آن ها آب می دهند و می گویند این اســب ها تشنه هستند، مسلماً اخالق 
محرمی برای دوستان مزاحمت ایجاد نمی کند. امیری اسفندقه همچنین در 
پاسخ به پرسشی درباره برگزاری جلسه های شعرخوانی ایام محرم در روزهای 
کرونا، نظر خود را چنین بیان کرد: برای یک شــاعر مهم نیست، او می تواند 
در میدان تره بار هم بایســتد و به همه بگوید که من می خواهم برای شــما 
شعر بخوانم، حتماً نباید او را دعوت کنند. او می تواند در تاکسی و مترو هم 
آوازهایش را منتشر کند، برای یک شاعر یک تپه  گلی با یک تریبون رسمی 
برای خواندن شعر هیچ فرقی نمی کند. همین که او دم دهد و مخاطب بازدم، 
آن اتفاق زنده و زایا افتاده و برخاسته است.  حتماً که نباید مراسمی، مسجدی، 
تکیه ای، سالن همایش و تریبونی باشد، شعر همه جا می تواند اجرا شود. اگر 

منظور کسب و کار و کاسبی با شعر نباشد، شعر همه جا می تواند اجرا شود.

تولیدبازیرومیزی»مارومارگیر«
بااقتباسازمنطقالطیر
و  »مار  رومیــزی  بازی 
براســاس  مارگیــر« 
داســتانی از منطق الطیــر عطار 
نیشابوری، طراحی و آماده تولید در 
کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان شــده اســت. ۱۰ بازی 

رومیزی و کارتی برگرفته از آثار فاخر ادبیات کهن فارســی همچون مثنوی  
معنوی موالنا، منطق الطیر عطار نیشابوری، کلیله و دمنه، تاریخ بیهقی و... 
همچنین ادبیات معاصر شامل آثار نیما یوشیج، حبیب یغمایی و... از سوی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طراحی شده است. »مار و مارگیر« 
یکی از بازی های مجموعه  »میز بازی ایرانی« است که از سوی علی شیرکرمی 
برای کودکان باالی هفت ســال طراحی شــده است. بر همین اساس بازی 
رومیزی »مار و مارگیر« از داستانی به همین نام از منطق الطیر عطار نیشابوری 
برگرفته شده است. این سرگرمی از نوع بازی های فکری و حل معماست. در 
این سرگرمی یک بازیکن در نقش مارگیر باید محل پنهان شدن مار را روی 

صفحه بازی با استفاده از حدس زدن رنگ تکه های مختلف مار پیدا کند.

حاشیه کتاب

بهتراســتبرایشــروعبهسراغکتابس
»موزیکهمیخندید«وموفقیتایناثربرویم.

ایدهنوشتناینکتابچطورشکلگرفت؟
در ابتــدا باید توضیــح بدهم کتــاب »موزی که 
می خندید« در لیســت آثار ممتاز جهــان درباره 
کودکان و نوجوانان معلول به تصویرگری سیدحسن 
موسوی و با طرح قصه ای از ایشان است که بنده فقط 
متنش را نوشتم؛ بنابراین افتخار اصلی موفقیت این 

کتاب به ایشان تعلق دارد. 
»موزی که می خندید« روی تفاوت های فردی تأکید 
می کنــد. نکته مهم در این کتاب این اســت که تا 
به حال ما معلوالن را بــه عنوان افرادی که توانایی 
کمتری یا ناتوانی دارند می شناختیم، در حالی که 
امروزه باید بدانیم معلوالن توانایی های متفاوتی دارند 
و این تفاوت ها موجب می شــود از دیگران متمایز 
شــوند و این کتاب به خوبی به قصه تفاوت ها اشاره 
می کند؛ تفاوت در نگرش و تفــاوت در توانایی، به 
همین دلیل اســت فکر می کنم به این فهرست راه 

یافته است.

چاپمکررکتابهایشماوکسبجوایزس
معتبریماننــدنامزدیجایزه»آســترید
لیندگرن«بسیارمغتنماست.دلیلموفقیت
آثارتانرادرعرصهجهانیوحتیاقبالآن

توسطمخاطبایرانیرادرچهمیدانید؟
دلیل موفقیت این کتاب ها که به تازگی به چاپ های 
متعدد رســیده و جوایزی را از آن خود کرده، جدی 
گرفتن کار و مخاطب اســت، اینکه نویسنده تالش 
کند کار مناســب و خوبــی را ارائه کند. مهم ترین 
مسئله ای که یک نویسنده باید به آن توجه داشته 
باشد این است که در مسیر نوشتن به خودش دروغ 

نگوید، برای مخاطبش احترام زیادی قائل باشــد و 
سعی کند بهترین کار را به مخاطبش ارائه دهد. در 
این راستا باید همه انرژی خود را به کار بگیرد. فکر 
می کنم این ها مهم ترین دالیل موفقیت هر کسی در 

راه نوشتن است.

دربارهســهگانه»دروازهمردگان«بگوییدس
اینکتاببسیارموردتوجهقرارگرفتهوبه
چاپهایمتعددهمرسیدهاست.چهشدکه

اینرمانبااینساختارنوشتهشد؟
تقریباً چهار ســال پیش بود کــه در حال تهیه 
مقاله ای دربــاره وضعیت کودکان ایران در دوره 
قاجار بودم که حین پژوهش برای نوشــتِن این 
مقاله به گزارش های نظمیه دوره ناصر الدین شاه 

بر خوردم و چیزی که در این گزارش ها بیشتر از 
همه نظرم را جلب کرد خبرهایی بود که به غرق 
شدن کودکان خردسال در حوض خانه ها اشاره 
داشــتند. تقریباً هفته ای نبود که یک کودک در 
حــوض خانه ای خفه نشــود. خواندن گزارش ها 
حــس خاصــی در من ایجــاد کرد. انــگار این 
حوض ها دروازه ای بودند بــه جهان دیگر و این 
مقدمه نوشــتن رمان سه گانه »دروازه مردگان« 
شد. در داستان »قبرستان عمودی« پسر بچه ای 
به اســم رضا به شکل غیرمنتظره ای از یک خانه 
مرموز سردرمی آورد، خانه ای که در دیوار های آن 

جنازه هایی دفن شده اند. 
در این خانه بچه های زیادی به کار قالیبافی مشغول 
هستند. به دنبال حادثه ای یکی از بچه ها در حوض 

خانه غرق می شود و پس از آن حوادث عجیبی شکل 
می گیرد که بدنه رمان را خلق می کند.

تجربههایزیستیوتحصیالتشماکهبهس
تاریخ پژوهشگر و هستید عالقهمند تاریخ
هســتیدچقدردرامرنوشتنبهکمکشما

آمدهاست؟
ببینید تاریخ به این دلیل که نقاط عطف زندگی بشر 
را نشان می دهد این امکان را به ما می دهد که بتوانیم 
انسان را در شــرایط عدم تعادل و در موقعیت های 
خــاص از زندگی معمول ببینیم، چــرا که در این 
شرایط انسان ها چهره دیگری از خود نشان می دهند. 
تصور کنید هر روز گشاده رو و خوش اخالق سر کار 
می روید، اگر یک روز صبحانه نخورده باشید یا اتفاقی 

در مسیر برای شما رخ داده و اعصاب شما را به هم 
ریخته باشد، تعادل شــما را بر هم زده و آن موقع 
ممکن اســت رفتار دیگری در محیط کارتان نشان 
دهید. در مورد داســتان نیز چنین است؛ می گویند 
داستان از جایی شــروع می شود که تعادل زندگی 
بــه هم می ریزد. تاریخ هم کارش ثبت همین نقاط 
عدم تعادل است، به همین دلیل به عقیده من بهترین 
مرجع و کسب ایده برای نوشتن تاریخ است. ضمن 
اینکه تحصیل در رشته تاریخ موجب شد بتوانم بین 
تاریخ و ادبیات داستانی رابطه نزدیک برقرار کنم و 
در بیشتر داستان هایم نگاهی تاریخی داشته باشم، 
حتی اگر همه وقایع داستان در دوره معاصر بگذرند.

ازآنجاکهتعدادزیادیازآثارشــمابرایس
گروهسنینوجواناســت،براینوشتناین
داستانهاچقدرازنوجوانانیادورهنوجوانی

خودایدهمیگیرید؟
تجربه هــای زندگی هر فــردی از راه های مختلفی 
بدســت می آید، از ارتباط گرفتن تــا گفت وگو با 
دیگران، خاطرات شخصی، مطالعه کتاب ها و دیدن 
فیلم های مختلف، سفر کردن و ... موجب پیدا کردن 

ایده می شود.

ازچندســالگیبهکارنوشــتنمشغولس
شدید؟

من هم مثل بسیاری نویسنده ها از کودکی به نوشتن 
عالقه داشتم و چیزهایی می نوشتم، ولی اولین کار 
من سال 68 منتشر شد، تقریباً زمانی که 22 ساله 

بودم. از آن زمان نوشتن برای من جدی شد.

شایدبرایمخاطبانشماجالبباشدبدانندس
شخصیکهعالقهیااستعدادشنوشتناست
چگونهتجربههایزیستشرابهکلمهتبدیل

میکند؟
هر کســی از کاری که دوست دارد انجام دهد لذت 
می برد، حــاال اگر معیارهایی بــرای کار برتر برای 
خودش تعریف کرده باشــد تمام انرژی خودش را 
به کار می گیــرد تا بهترین اثر را خلق کند و وقتی 
می بیند کارش به کیفیتی که می خواســته نزدیک 

شده لذت می برد. 

بهطورمعمولچندســاعتدرروزرابهس
نوشتناختصاصمیدهید؟

بســتگی دارد. گاهی روزهایی نمی نویسم و گاه در 
روز دو ســه صفحه می نویسم. راستش را بخواهید 
با نوشتن زود خسته می شوم و ساعت های طوالنی 

نمی توانم به کار نوشتن مشغول باشم.

چقدربــهمســئلهکتابدرمانیمعتقدس
هستید،مثالًکتاب»موزیکهمیخندید«و
کتابهایینظیرآنکهبرایمعلوالنانتخاب
شــدهاندمیتوانندحکمکتابدرمانیبرای

بچههاداشتهباشند؟
نه؛ این کتاب ها در واقع کودکان معلول را به عنوان 
کودکان متفاوت معرفی می کنند و نشان می دهند 
این کودکان ناتوان نیســتند بلکــه متفاوت اند. در 
حقیقت این کتاب ها برای این است که این طرز تفکر 
را تغییر دهند. ممکن است انسانی پا نداشته باشد، 
اما بتواند از دستانش بسیار بهتر از انسان های معمولی 
استفاده کند پس توانایی اش در پاهایش نیست بلکه 
در دســتانش است. این تفاوت ها را ارزش گذاشتن، 

بن مایه اصلی این کتاب هاست. 

یکیازمصداقهایعینیمتفاوتدیدناینس
کودکان،کودکاناوتیستیکهستندکهنهتنها
هوشکمترینسبتبههمسنوسالهایشان
ندارندبلکهممکناســتباهوشترباشندو
فقطمتفاوتهستند.بهدنیایاینکودکان
کهمتأسفانهمواردابتالبهآندرحالافزایش

استنیزنگاهیشدهاست؟
دقیقاً! بچه های اوتیستیک ممکن است در زمینه هایی 
ضعف داشته باشند، اما وقتی روی موضوع و زمینه ای 
متمرکز می شوند آن را بهتر از هر کس دیگری انجام 
می دهند و این موضوع را می توان به همه کودکان 
معلول تسری داد. اگر این نوع نگرش در داستان هایی 
کــه به موضوع کــودکان معلول می پــردازد یا در 
فضاهای دیگر است جا بیفتد، فضا را برای کودکان 

معلول بهتر می کند.

موفقیتتازهتصویرگرایرانیبا»موزیکهمیخندید«

ناشناخته ای که جایزه می برد!
افراحیدری:سیدحسن موسوی 37 ساله و اهل قم، یک تصویرگر صاحبنام ایرانی در 
عرصه کتاب کودک و نوجوان اســت که سال گذشته با بردن معتبرترین جایزه جهانی 
تصویرگری کتاب یعنی براتیسالوا برای کتاب »مشت زن«، مجدداً بر سر زبان ها افتاد و 
به تازگی نیز کتاب »موزی که می خندید« او در فهرســت نامزدهای آثار ممتاز جهانی 
برای کودکان معلول جا خوش کرده است.  وی چند جایزه برای آثارش برده و برگزیده 

فستیوال های داخلی بوده است. 
همچنین آثار او تاکنون برای شــرکت در ورکشــاپ براتیســالوا )اســلواکی 2۰۱۱ و 
2۰۱3(، فستیوال بلونیا )ایتالیا 2۰۱3(، موزه ایتاباشی )ژاپن 2۰۱3(، فستیوال شارجه 
)امارات 2۰۱3(، نمایشــگاه تصویرسازی مونیخ )آلمان 2۰۱4(، نمایشگاه تصویرسازی 
بلژیک)2۰۱4(، نمایشــگاه تصویرســازی دانمارک)2۰۱4(، نمایشــگاه تصویرسازی 
بیروت)لبنان 2۰۱4(، نمایشگاه تصویرســازی )آلمان2۰۱5( و نمایشگاه تصویرسازی 
بیروت )لبنان 2۰۱5( انتخاب شــده است. برخی از کتاب های او»مسافران و هواپیمای 
سفید«، »گوریل و موز خندان«، »می روم برای کرم ها النه بسازم« و »مشت زن« هستند.  

ناشناخته ای در ایران!#
حســن موسوی معتقد اســت: تصویر در کتاب کودک و نوجوان آن قدر مهم است که 
می توان به تنهایی بار متن را بکشد، اما در ایران این نوع کتاب 
خیلی شناخته شده نیست و هنوز برای جذب مخاطب به متن 
نیــاز دارد. این هنرمند با بیان این مطلب در خصوص کتاب 
»موزی که می خندد« توضیح داد: این کتاب درباره گوریلی 
است که بسیار خشن و عصبانی است و تمام موجودات جنگل 
از او می ترسند. او به موزی می رسد که غذای مورد عالقه اش 
است، اما از خوردن آن صرف نظر می کند و تصمیمی غیرمتعارف می گیرد. در نهایت این 

تصمیم در او تحولی ایجاد کرده و شخصیتی جدید در او شکل می گیرد. 
وی با اشاره به اینکه در این اثر از تکنیک اکریلیک روی چوب بهره جسته است، افزود: 

من در کارهای مختلف سعی می کنم از الگوهای متفاوتی استفاده کنم.

بدون حاشیه کار می کنم#
این تصویرگر جوان دلیل موفقیت کارهایش را در جشنواره های بین المللی و داخلی، بدون 
حاشیه کار کردن عنوان کرد و گفت: سعی می کنم فقط به دنبال عالقه ام باشم و سعی 

کنم دیدگاه جدیدی را در این فضا پیدا کرده و به کارهایم اضافه کنم. این عالقه ای بود  
که از کودکی با من بود و کار را با مداد طراحی و نقاشی شروع کردم و در دوران هنرستان 

و دانشگاه کم کم کارم تخصصی تر شد و وارد شاخه تصویرگری کتاب کودک شدم. 
موسوی در پاســخ به این پرسش که آیا وسوسه نوشتن هم داشته است، گفت: من از 
کودکی در کنار طراحی به نوشتن داستان های کوتاه هم عالقه داشتم. وقتی تصویرسازی 
را به طور جدی شــروع کردم دیدم برای ایده هایی که در ذهنم هست سفارشی به من 
نمی شود. داستان معموالً ایده ذهن نویسنده است و من تصویرسازی ذهن نویسنده را 
انجام می دهم، اما از آنجا که در ذهنم ایده آل هایی داشتم ترجیح دادم تصاویری که به 
فضاهــای ذهنی من نزدیک تر اســت را کار کنم. در نهایت تصمیم گرفتم روی بخش 
داستان نویســی بیشــتر کار کرده و چکش کاری اش کنم و از داستان نویسی برای کار 
تصویرگری وام بگیرم. شاید همین امر موجب شد کتاب های من با اقبال بیشتری روبه رو 
شوند. در یک کتاب تصویری، تصویرگری اتفاق افتاده، ایده داستان شکل گرفته، ساخته 
و پرداخته شده؛ حتی نمونه خارجی وجود دارد که اصالً متن ندارد، اما با توجه به اینکه 
قرار شــد نمونه ایرانی اش را درست کنم با توجه به شرایط فرهنگی ایران ترجیح دادم 

متن هم داشــته باشد که با کمک آقای شاه آبادی این اتفاق افتاد. موسوی در خصوص 
ویژگی های اثر مناسب کودک، توضیح داد: برای خلق یک اثر مناسب دنیای کودک به 
چند عامل نیاز داریم. ابتدا شناخت کودک و دنیای کودک است و با تجربه این شناخت 
برای تصویرگر به وجود می آید که چه پالت رنگی، فضاســازی و چه طراحی هایی برای 
مخاطب مناسب است. مهم ترین ویژگی یک اثر موفق ایده است که این مسئله به عهده 
نویسنده است. تصویرگر هم دنباله رو  نویسنده است، ولی به طور کلی کتاب باید بتواند 

یک تأثیر جهان شمول بر زندگی کودک بگذارد.  

تصویرگری و ادبیات بزرگسال#
ایــن تصویرگر ایرانی در خصوص جایگاه تصویرگری در آثار بزرگســال هم گفت: تا به 
حال اتکای کتاب به تصویر فقط در ادبیات کودک و نوجوان رخ داده و من به این فکر 
کردم شاید بتوان تنها از تصویر برای این رده سنی استفاده کرد، اما برای بزرگساالن هم 
می تواند اتفاق بیفتد. موســوی درباره جایگاه تصویرگری ایران در جهان اظهار کرد: در 
تمام این سال ها کارهای بسیار خوبی از تصویرسازان ایرانی دیده ایم که به طور جدی در 
فستیوال های جهانی فعالیت کرده و کامالً شناخته شده بودند و البته در سال هایی نیز 
کم رنگ تر دیده شدند. امیدوارم با اتفاق هایی نظیر برنده شدن کتاب ایرانی در فستیوال 
براتیسالوا به شناخت جهانی از تصویرگری کتاب در ایران کمک کرده باشیم و کار در 

داخل را برای تصویرگران کتاب تسهیل کند.

هنری که به لحاظ مالی قابل اتکا نیست#
وی در مورد حمایت از کار تصویرسازی در ایران گفت: متأسفانه حمایت چشمگیری 
از کار ما در ایران نمی شــود. از ابتدای کارم با چالش های مختلفی روبه رو بوده ام و 
جدا از چند نمایشــگاه و مسابقه در مقیاس های کوچک و آن  هم نه مداوم، حمایت 
جدی از ســوی هیچ مسئولی اتفاق نیفتاده است. با توجه به این حمایت نشدن ها، 
موفقیت تصویرگران ایرانی کار ســخت تری به نســبت رقبایشــان در جهان است. 
تصویرســازانی که در مارکت جهانی فعال باشند خیلی کم هستند و از طرفی این 
شــغل از لحاظ مالی خیلی قابل اتکا نیست. تصویرسازان ایران البته این شرایط را 
دارند و سعی می کنند بیشــتر از طریق کالس های گرافیک و نقاشی اموراتشان را 
بگذرانند و متأسفانه تصویرسازی نقش کمتری از لحاظ مالی در زندگی هنرمندان 

این حوزه دارد. 

هنرهای تجسمی

گفتوگوباحمیدرضاشاهآبادیگفتوگوباحمیدرضاشاهآبادی
بهانگیزهموفقیتهایپیدرپیآثارشدرایرانوعرصههایجهانیبهانگیزهموفقیتهایپیدرپیآثارشدرایرانوعرصههایجهانی

باید مخاطب را جدی گرفتباید مخاطب را جدی گرفت

در حوالی داستان

کامرانپارسینژاد،نویسندهومنتقد
annotation@qudsonline.ir

ادبوهنر/محبوبهناطقحمیدرضا شاه آبادی، پژوهشگر تاریخ، 
داســتان نویس و نمایش نامه نویس ایرانی و یک سلبریتی در عرصه 
ادبیات کودک و نوجوان محسوب می شود. بسیاری از آثار او جوایز 
اول جشنواره های معتبر داخلی و خارجی را دریافت کرده یا مورد 

تقدیر قرار گرفته است. 
»موزی که می خندید« به تصویرگری سیدحســن موسوی و قلم 
حمیدرضا شاه آبادی، یک کتاب ایرانی است که چند روز گذشته در 
فهرست»IBBY_2021« آثار ممتاز جهان درباره کودکان و نوجوانان 
معلول قرار گرفت. همکاری دو چهره شناخته شــده تصویرگری و 
ادبیات کودک و نوجوان موجب شــد این اثــر مورد توجه کمیته  
کتاب و خدمات کتابداری برای کودکان با نیازهای ویژه قرار گیرد. 
شاه آبادی خالق رمان »دیلماج« و مجموعه داستان »دایره زنگی« 
برای بزرگساالن و »الالیی برای دختر مرده«، »اعترافات غالمان«، 
»وقتی مژی گم شــد«، »هیچ کس جرئتش را ندارد« و »افســانه 
تیرانداز جوان« برای رده سنی نوجوان است که جایزه های معتبری 

مانند جایزه ادبی واو، جایزه شــهید غنی پــور، چندین جایزه اول 
جشــنواره کتاب کودک و نوجوان، دوبــار کتاب برگزیده کتابخانه 
بین المللی مونیخ، منتخب نظرســنجی روزنامــه اعتماد به عنوان 
بهترین رمان نوجوان دهه 8۰، جایزه اول جشــنواره سالم بچه ها، 

لوح تقدیر شورای کتاب کودک و ... را به خانه برده است. 
همچنین »دروازه مردگان« رمان ســه گانه ای  اســت که توســط 
شاه آبادی در ژانر وحشت ویژه نوجوانان نوشته شده و تا به  حال دو 
جلد از آن به نام های »قبرستان عمودی« و »شب خندق« از سوی 

بخش کودک و نوجوان انتشارات افق منتشر شده است. 
این کتاب ها در میان نوجوان ایرانی با اقبال خوبی مواجه شده و به 
چاپ های چندم رسید و عالوه بر جوایز بسیاری که در داخل ایران 
نصیب نویســنده اش کرده است، توانســته به فهرست کالغ سفید 
2۰۱۹ هم راه پیدا کنند. سومین جلد این مجموعه با عنوان »چاه 

تاریکی« به  زودی منتشر خواهد شد. 
اردیبهشــت امســال هم حمیدرضا شــاه آبادی برای آثار خود در 

حوزه ادبیات کودک و نوجوان، نامزد جایزه »آســترید لیندگرن« 
- بزرگ تریــن جایزه ادبیات کــودکان و نوجوانان و دومین جایزه 
بزرگ ادبیات در جهان-شــده اســت.  البته حمیدرضا شاه آبادی 
تجربه های ارزنده و موفقی هم در صنعت نشر دارد.  وی در کارنامه 
خود مدیریت انتشــارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و مدیریت مؤسســه انتشــارات بین المللی الهــدی و همکاری در 
انتشارات سوره مهر به  عنوان مدیر تولید را دارد و چند سال است 
که به  عنوان مدیرعامل جدید مؤسسه انتشارات »مدرسه« منصوب 
شده است. همه این موفقیت ها و تجربه ها ما را به سمت گفت وگو با 
این چهره موفق در عرصه نویسندگی و نشر کشاند و او با اینکه در 
دوران نقاهت کرونا به سر می برد ، به پرسش های ما پاسخ داد. هر 
چند که بیماری اجازه نداد تا گفت وگو به اتمام برسد و چند پرسش 

ما به  خصوص در حوزه نشر بی پاسخ ماند. 
گروه ادب و هنر روزنامه قدس برای حمیدرضا شــاه آبادی آرزوی 

سالمتی می کند. 

قصهخانوادهدرادبیاتداستانی
بی گمان خانواده اولین و شاخص ترین نهاد اجتماعی است که غالب انسان ها از 
زمان متولد شدن در ساختار این نهاد مهم حضور دارند و نقش آفرینی می کنند. 
خانواده محل شــکل گیری و قوام یافتن شخصیت، احساسات، باورها، عادات و 
منش هاست. مهم ترین و تأثیرگذارترین معلمان هر فرد والدین و سایر اعضای 
خانواده هســتند. نهاد خانواده می تواند تشکیل دهنده اقوام، جوامع ، نسل ها و 
ملیت ها باشد. نکته قابل تعمق این است که خانواده در هر قالب و فرمی همسان 
با ســایر نهادهای اجتماعی برای خود ساختار، قوانین و مبانی دارد. شناخت 
اصولی قوانین منطقی حاکــم بر هر خانواده موجب تحکیم و ثبات خانواده و 
بالطبع بروز انســجام در بستر جامعه می شود. از همپاشــی بنیاد خانواده ها 
بزرگ ترین آسیب اجتماعی به حساب می آید و می تواند تأثیر مخربی بر جوامع 
و ملت ها بگذارد. اگر دولتی بخواهد جامعه ای سالم، پویا و موفق داشته باشد باید 
ابتدا تالش  کند با دادن آگاهی الزم مشکالت و مصائب به وجود آمده در بستر 

خانواده ها را رفع کند.
در این میان ادبیات داستانی به دلیل ساختار و اسکلت بندی منسجم، منعطف 
و پیچیده اش می تواند تمام مسائل مختلف ساحت هستی را در دل خود مطرح، 
بررســی و تحلیل کند. از دیرباز نهاد خانواده پس از شــخصیت های داستانی 
مهم ترین سازه داستانی به حساب می آید. در غالب رمان  های مطرح ، خانواده 
نقش بسیار مهمی را در روند شکل گیری حوادث و طرح مسائل عمیق محتوایی 
ایفا می کند. در داستان های ایرانی نیز همواره به خانواده به عنوان محور اصلی 
داســتان توجه شده است، اما آنچه در این ارتباط روایت می شود صرفاً شبحی 
از ســاختار و بنیاد این نهاد مهم است. متأســفانه به دلیل کم اطالعی اغلب 
نویسندگان ایرانی به دانش جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه، دین، سیاست و 
اقتصاد، معموالً خانواده به صورت عمیق و کاونده در زیرساخت رمان ها تحلیل 
و بررسی نمی شود. توقع نمی رود نویسنده در رمان به مقوالت صرفاً تخصصی 
در این حوزه بپردازد، اما دانش او در حوزه علوم انســانی به او این توانمندی را 
می دهد که در بطن داســتان، حوادث و گفت وگوها بتواند نگاه عمیق خود را 
تصویرسازی کند. نویسنده باید همچون پژوهشگری عالقه مند در این خصوص 
تحقیق کتابخانه ای و میدانی داشــته باشد. صحبت با عموم مردم از هر قشر، 
گروه، سن و جنسیت می تواند در شناخت خانواده و جامعه روز تأثیرگذار باشد. 
کسب تجارب و باورهای مردم کمک زیادی به نویسنده می کند تا در شناخت 
فرد و نقشی که در خانواده و جامعه ایفا می کند، موفق باشد. در جامعه امروز 
جهانی ما با بسیاری از آسیب های بزرگ اجتماعی چون طالق عاطفی، ازدواج 
سفید، بروز روابط نامشروع خاصه همجنس گرایی مواجه هستیم. شاید یکی از 
عوامل بروز چنین اتفاق های ناخوشایندی در اهداف و برنامه های سیاست جهانی 
ابرقدرت ها خالصه بشود که ترویج دهنده آن هستند. آن ها به واسطه فیلم های 
سینمایی، رمان، سلبریتی ها و ... تالش می کنند تا خانوادهها و جوامع بی هویتی 
را ساماندهی و گاه متالشی کنند. اما از سویی این وظیفه مهم ادبیات داستانی 
است تا این مسائل را با توجه به ساختار و بافت جامعه ملی و بومی خود بررسی 
کند. از نمونه شــاخص رمان های برتر اجتماعی می توان به آثار جین آوستین 
اشــاره کرد که در قالب داستان، نقش خانواده انگلیسی را به درستی  تحلیل 
می کند. بی شــک نویسندگان ایرانی در این مسیر بسیار عقب افتاده اند، آن ها 
ابتدا باید به اصول نوشتن رمان براساس داده های رشته های علوم انسانی آشنا 
بشوند، پس از آن تازه می توان توقع داشت تا به درون و بن مایه خانواده ایرانی 
و سبک زندگی ایرانی رسوخ و نقاط مثبت و منفی آن را پیدا و تحلیل کنند. 
متأسفانه در ایران نویسندگان توانایی طرح مسائل را دارند، اما در بخش تحلیل 

و دست یازیدن به نتیجه گیری منطقی و اصولی، بسیار ضعیف عمل می کنند.

منهای کتاب
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