
قیام زینبی
حساب توییتری منتسب به دفتر حفظ 
و نشــر آثار رهبر معظم انقــاب در ایام 
ماه محــرم و در رابطه بــا قیام حضرت 
حضــرت زینب)س( توییتی را منتشــر 
کــرد. در این توییت بــه حرکت عظیم 
حضرت زینب)س( و امام سجاد)ع( و زنان 
همراهشــان، دو ماه پس از واقعه عاشورا 
پرداخته شده است: »حرکت عظیم زینب کبری و امام سجاد )علیه السام( 
و زنان باعظمت آل اهلل در دوران یکی دو ماهه  بعد از عاشورا، آغاز قیام زینبی 
بود؛ یک قیام به معنای حقیقی کلمه. کار های بزرگی را انجام دادند تا کربا را 

و این شهادت بزرگ را ماندگار کردند«.

اینم از نوید افکاری
پس از جنجال ها و شایعه هایی که درباره 
حکم اعــدام »نوید افــکاری« در فضای 
مجــازی و حقیقی به راه افتاد دو شــب 
پیش فیلمی از خانواده مقتولی که نوید او 
را به قتل رسانده، بازسازی صحنه جنایت 
و دوربین های مداربســته صحنه قتل به 
همراه تصاویری از »افکاری« که در کمال 
خونسردی به جرم مرتکب شده اعتراف می کند در فضای مجازی منتشر شد. 
واکنــش برخی کاربران را بخوانید: »اینم نوید افکاری که ترامپ و عمله های 
بن سلمان براش هشــتگ می زدن...بعد از تشکر از یزید فقط مونده سالگرد 

ابوبکر بغدادی رو تسلیت بگن«.

از عجایب خوزستان
شــما هم شــاید بارها تصویر اســتاندار 
خوزســتان را کنار مسئوالنی که به این 
استان ســفر کرده اند در خبر تلویزیون 
دیده ایــد. در این صورت البد تســبیح 
معروف اســتاندار و ذکــر گفتن دائمی 
ایشــان جلو دوربیــن را هــم دیده اید. 
آخرین مــوردش در خبر ســفر رئیس 
مجلس بود که البته ذکر گفتن جناب اســتاندار از پشت ماسک هم مشهود 
بود! یک کاربر توییتر در این باره نوشــته است: »یکی از عجایب خوزستان 
این است که نماینده ولی فقیه شبانه روز کار جهادی می کند، کارهای عقب 
افتاده ادارات، مســئوالن و... را پیگیری و رفع اشــکال می کند... و استاندار 

خوزستان تسبیح به دست و ذکر گویان اعمال دینی را به جا می آورد!«
 

کم کاری وزارت ارتباطات
نصراهلل پژمان فر رئیس کمیسیون اصل 
نود با اشاره به حواشی آموزش مجازی 
و همچنیــن انتقــاد از عملکرد وزارت 
نمی توانیم  نوشت:  توییتر  در  ارتباطات 
فرزندانمان را به خصوص در زمان کرونا 
از فضای مجازی محروم کنیم ولی باید 
با ارائه اینترنت پاک، فضایی سالم برای 
آنهــا مهیا کرد. اینترنت کودک فرزند شــبکه ملی اطاعات اســت ولی 
وزارت ارتباطات بیشــتر معطل مذاکرات حمایتــی با مدیران تلگرام و... 

بوده تا تمرکز بر اجرای تکالیف قانونی.

 محمد تربت زاده »اشرف« اگر جنجالی ترین چهره خاندان 
پهلوی نباشد، حداقل یکی از حاشیه سازترین چهره ها در این 
خاندان سلطنتی به حساب می آید. خواهر دوقلوی آخرین 
پادشاه ایران در بسیاری از رخدادهای ریز و درشت سیاسی 
و غیرسیاسی ایران نقش آفرینی کرده است. از کودتای 28 
مرداد بگیر تا قاچاق تریاک در سرتاسر کشور! برخاف تصور 
خیلی هایمان، پایان حکومت پهلوی، پایان حاشیه سازی های 
اشــرف نبود. خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی، در آخرین 
روزهای ســلطنت برادرش با چمدان هایی مملو از پول نقد 
و جواهرات سلطنتی، کشــور را برای همیشه ترک کرد و 
به خانه گرانقیمتش در نیویــورک رفت. خانه ای که چند 
ســال پیش از انقاب، با پول بیت المال در گرانقیمت ترین 
خیابان نیویورک برای شاهزاده پهلوی خریداری شده بود. 
این خانه در تمام ســال های پس از انقاب، تبدیل به یکی 
از سوژه های داغ رسانه ها و فضای مجازی شده بود. بسیاری 
از رسانه های بزرگ آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، بارها 
به حواشی خانه گرانقیمت اشرف پرداخته بودند. حتی در 
آخرین روزهای حیات اشرف هم زمزمه هایی از فروش آن 
به گوش می رسید، اما قیمت گزاف این خانه اشرافی موجب 
شد هیچ کس توان مالی الزم برای خرید آن را نداشته باشد. 
اما در نهایت روز گذشته خبر فروش این خانه در رسانه های 
آمریکایی منتشر شد و فقط چند ساعت بعد، با توییت یک 
خبرنگار ایرانی، خانه چند میلیون دالری اشــرف، یک بار 

دیگر سوژه داغ فضای مجازی شد.

گزارش نیویورک تایمز از خانه اشرف#
هرچند در حوالی ســال 93، یعنی یک سال پیش از مرگ 
اشرف، خانه گرانقیمت او به فروش گذاشته شد، اما قیمت 
حدوداً 50 میلیون دالری آن، حتی یک مشــتری را هم به 
نزدیک خانه نکشاند. آن زمان خانه اشرافی اشرف کمی تا 
قسمتی نقل محافل مجازی و رسانه ای شد اما حاشیه های 
اصلی از سال گذشــته و زمانی که روزنامه نیویورک تایمز 

گزارش مفصلی درباره آن به چاپ رساند، آغاز شد. 
خانه شــماره 29 در خیابان »بیکمن« یکی از گران ترین 
خانه ها در یکی از قدیمی ترین محله های نیویورک اســت 

که سابقه ای دور و دراز و اشرافی در خودش جا داده است.
فرشاد مهدی پور روز گذشته با انتشار تصاویری از این خانه 
ســلطنتی در صفحه توییترش، از فروش آن به حدود یک 
پنجم قیمت به شخصی ناشــناس خبر داد. مهدی پور در 
توضیح این ماجرا نوشــته اســت: »خانه اشرف پهلوی در 
نیویورک به قیمــت 11/5 میلیون دالر )یک پنجم قیمت 
واقعی اش(، به خریداری ناشــناس واگذار شده؛ معامله ای 
حیرت انگیز که توجه رسانه های آمریکایی را جلب کرده، اما 

در ایران بدان پرداخته نشده!
پ. ن: تخمین رقم خارج شده توسط پهلوی ها، به میلیارد ها 

دالر می رسد«.

انبوه سرمایه های خارج شده از ایران#
عباس میانی در کتاب خود درباره شاه می نویسد که اشرف 
پهلــوی در زمان انقاب حدود 3 میلیارد دالر پول از ایران 
خارج کرد چیزی معادل 12.1 میلیارد دالر کنونی و خواهر 

او شمس پهلوی حدود 2 میلیارد دالر که چیزی معادل 8.1 
میلیارد دالر االن می شود. از طرف دیگر بر اساس خاطرات 
اسداهلل علم، وزیر دربار شاه و نزدیک ترین فرد به او، در سال 
1355 فقط 3 درصد روستا های ایران دارای آب آشامیدنی 
پاک و برق بودند، ولی  خواهران شاه کمتر از دو سال بعد 5 
میلیارد دالر، معادل 20 میلیارد دالر کنونی را از ایران خارج 
کردند. بر اساس کتاب عباس میانی خود شاه دست کم یک 

میلیارد دالر از ایران خارج کرد.
حاال احتماالً دیگر برایتان ســؤال نیست که اشرف چگونه 
توانســته خانه ای را در آمریکا بخرد که حتی سرمایه داران 
آمریکایــی هم پول خرید آن را ندارند! البته این خانه فقط 
یکی از خانه های اشرافی شــاهزاده پهلوی بوده که با پول 

مردم ایران خریداری شده است. 
حاال اگر برای شــما هم سؤال شده که خانه اشرف پهلوی 
چه ویژگی خاصی دارد که حتی نیویورک تایمز هم چندین 
صفحه گزارش اختصاصی دربــاره آن چاپ می کند، باقی 

مطلب را بخوانید.

مرسدس بنز های پالک دیپلمات#
خیابان »بیکمن پِلِیس« )Beekman Place( در حد فاصل 
خیابان های چهل و نهم و پنجاه و یکم، در سراشــیبی به 
ســوی »رودخانه شرقی« یکی  از کوتاه  ترین و قدیمی  ترین 
خیابان های »منهتن« قرار گرفته است. با خانه های بزرگ 
قدیمی  و آپارتمان های مجلِل پیش از دوران جنگ استقال 
آمریکا؛ یعنی زمانی که  خانــدان »بیکمن« خانه عظیم و 

مجلل خود را در »مانت پلزنت« در سال 1۷۶۴ ساختند.
انــزوای این خیابان، آن را تا حدی از نظر ها و رفت و آمدها 
دور نگه داشته است. نیمی از ماشین هایی  که در آن پارک 
شده اند، یا شاسی بلندهایی سیاه رنگ هستند و یا مرسدس 
بنز هایی  با پاک های دیپلماتیک. این یعنی خیاباِن مرموز 
بیکمن پلیس، مختص شخصیت های شاخص سیاسی است.

8 اتاق خواب و 11 حمام#
درباره این خانه مجلل که توســط »ولیام پالی« در ســال 
193۴ بنا شــده نقل است که پس از ساخت »ویلیام اس . 
پیلی« مالک شــبکه »سی بی اس« آمریکا آن را خرید و تا 

ســال 19۴0 در آن سکونت داشت. پس از او نیز برای 35 
سال »آلبرت لســتر« یکی از پیشگامان بهداشت و درمان 
عمومی آمریکا در آن زندگی کرد تا اینکه اشــرف پهلوی 

خواهر دوقلوی شاه آن را خریداری کرد.
اشــرف ابتدا در سال 19۷5 خانه شماره 29 و چندی بعد 
خانه شــماره 31 که در اختیار »تام جونز« خواننده ولزی 
بود را خرید و در سال 1980 ورودی آن ها را به هم متصل 
کرد. خانــواده پهلوی پس از انقاب مالکیت دو خانه را با 
»آنتیل هلند« به اشتراک گذاشــتند تا از مصادره دولت 
وقت ایران در امان بماند. گرچه ســاختمان شماره 31 در 
ســال 1992 به دولت تونس فروخته شد اما شماره 29 با 
سه واحد دوبلکس شامل هشت اتاق خواب و 11 حمام و 
سرویس بهداشتی همچنان در اختیار اشرف پهلوی قرار 

داشت.

پرونده قضایی مالکیت خانه اشرف#
این منزل تا پیش از فروش، متعلق به شــرکتی بود به نام 
Wansdown با مدیریت شخصی  به نام غامرضا گلسرخ، که 

قباً منشی  خصوصی و شخصی  اشرف پهلوی بود.
جالب است که این شرکت چندین شاکی  دارد و به همین 
دلیل برای جلوگیری از پول دادن به شاکیان خود در دادگاه 
اعام ورشکستگی کرده است. یکی  از شاکیان آزاده آذری، 
۷1 ساله است که پیشتر، ۴9 سال ندیمه اشرف بود و حال 

حقوق بازنشستگی می خواهد. 
شــاکی  دیگر کامران عباس وحید، نوه اشرف است که به 
 Wansdown دادگاه شکایت کرده و مدعی شــده شرکت
در سال های پایانی عمر اشرف از آلزایمر او سوءاستفاده های 

مالی  کرده است.
با این حال این خانه مرموز سرانجام روز گذشته با حدود یک 
پنجم ارزش واقعی اش به فروش رسید تا شاید ِخیل شاکیان 
پرونده قضایی مالکیت خانه اشرف، باالخره به پولشان برسند! 
البته این را فراموش نکنید که اشرف و سایر اعضای خاندان 
ســلطنتی ده ها خانه اشرافی دیگر در کشورهای اروپایی و 
دیگر نقاط آمریکا داشته اند که همه   آن ها با پول بیت المال 
خریداری شده و حاال معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار 

شده اند.

 مجازآباد
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 با استعفای گل محمدی و جدایی بیرانوند، ترابی، علیپور و احتماالً امیری

پوکرقهرمانی پوکید؟

در غرب خبری هست!

بت  شــکنی آغاز شــده و این حقیقتی تلخ و ناراحت کننده برای همه رهبران 
سیاســی ســنتی و مدافع تمدن غرب به شــمار می رود. هنگامی که مجسمه 
»کریســتف کلمب« در آمریکای شمالی از مرکز شهر ریشه کن شد، کاخ سفید 
درهم ریخت و رئیس جمهور آمریکا این عمل معترضان را سخت محکوم کرد. 
شــبیه این حادثه، در انگلســتان هم رخ داد و زمانی که شهروندان معترض، به 
مجســمه وینستون چرچیل حمله بردند و می خواستند آن را سرنگون و ساقط 
کنند، نخســت وزیر انگلیس با سراســیمگی به آن ها حمله کرد و گفت: اجازه 

نمی دهیم آنان که این تمدن را بنا کرده اند، مورد بی احترامی قرار بگیرند!
به هرحال، تاریخ تمدن بشری در مسیری قرار گرفته است که انگارهیچ کس و 
هیچ قدرتی و هیچ کارشناس درس خوانده دانشگاهی و مأمور آموزش دیده ای 
نمی تواند این مســیر را عوض کند. همچنــان که در عرصه های متعدد صنعت 
تحوالت چشــمگیری به وجود آمده و هیچ کس نمی تواند آن را متوقف سازد. 
امروزه درک و فهم ذاتی بشــریت نســبت به آسمان حقیقت و معنای انسانیت 
عمیق تر شده و نگاهش به ارزش های انسانی و شخصیت های تمدنی تغییر یافته 
و به عرصه یک جســت وجوی عظیم ذهنی و فکری قدم گذاشته است. در این 
جست وجوگری ذهنی، به ســهولت می تواند خود را از زیر بار سلطه سنگین و 
سیاه آموزش های رسمی و کاسیک و تبلیغات پرحجم تمدنی و... نجات دهد و از 
زنجیرهای اسارت آفرین آن، رهایی یابد. بنابراین لشکر دست هایی که در خیابان ها 
به هم پیوند می خورند در یک اقدام اعتراضی می کوشند تا مجسمه چرچیل را 
سرنگون سازند، زیرا دیگر چرچیل، کریستف کلمب و یا لئوپولد دوم در بلژیک را 
یک قهرمان تمدنی نمی بینند، بلکه او را یک گانگستر بی رحم در عالم سیاست 

می دانند که شایستگی نشستن و یا ایستادن در هیچ میدان شهر را ندارد.
سرنوشت امروز تمدن غرب در حال دگرگونی است و این بت شکنی های شهری 
و سقوط مجســمه های تاریخی که در هاله ای عظیم از هیجان های نوزایش رخ 
می دهد، در باطن خویش معناگرا و حقیقت خواهانه است و به همین دلیل با هیچ 

قدرت پلیسی و امنیتی قابل سرکوب و خاموشی نیست. 
این خط شورشــگرانه ضد ظلم در تمدن غرب که با مرگ مظلومانه یک رنگین 
پوست تحقیر شده و کتک خورده در زیر زانوی سلطه خونسردانه پلیس آمریکا 
آغاز شــده، ادامه می یابد و همچنان به پیش می رود تا صبح روزی که در همه 
خیابان های اصلی تمدن غرب، ارواح و اجساد مجازی چرچیل ها، جرج واشنگتن ها 
و لئوپولد دوم ها را به عنوان مجرمان بزرگ و نابخشودنی جامعه بشری به نمایش 

بگذارند و برای تیرباران رؤیایی آن ها، سروده های جدید خیابانی سردهند.

قوز باالی قوز بسیار است

رقیه توسلی: پرنده ای که نمی دانم اسمش چیست اما به زاغچه می خورد، 
افتاده وسط حیاط.

کلید و کیف و خریدها را می گذارم روی ایوان و برمی گردم سروقتش. پیداست 
که ترسیده. با احتیاط دست می برم طرفش، سِر کوچکش را می اندازد پایین و 

آن چشم های گرد به غایت زیبا را. دلم برای تنهایی اش غنج می رود.
موقع امدادرسانی نوک نمی زند، بی تاب بازی هم درنمی آورد و محترمانه توی 
کارتُن می نشــیند تا یک فکری برایش بکنم. عین دامپزشک ها زیروزبرش را 
می بینم. از خون و خونریزی خبری نیســت، اما احســاس می کنم دردی در 

بال هایش دارد.
آمده ام خانه پدری. »عزیز« زیر اکســیژن خوابیده. همه جا سوت و کور است. 

حین مراسم کروناُکشان با خودم می گویم: هوا چقدر گرفته و ابری است!
چند نفس عمیق می کشم بلکه درد معده، آرام بگیرد و آستین باال می زنم. اول 
مغازه فکر و خیال را تعطیل می کنم، بعد می چرخم توی فریزر و یخچال و منو 
قرص های مامان. باید خوراک کبک بپزم و داروهای ســاعت 11 را آماده کنم. 

آن وقت بروم شماره برادرخان را بگیرم و خبر دهم که میهمان ناخوانده دارد.
واقعاً نانوشته و عجیب است زندگی و گاهی می افتد سر قوز و به هیچ صراطی 
مستقیم نیست. برادرخان بیمار است و سیاتیک اش عود کرده و نمی شود که 
امروز بیاید به داد زاغچه برسد. باید فرید را پیدا کنم. اما فرید در دسترس نیست. 

پنج بار تماسم را تجدید می کنم.
ناموفق پا می کشم سمت آشپزخانه و شربت معده را درمی آورم از یخچال که از 
زور درد، خنده ام می گیرد. دوباره و سه باره، در را باز و بسته می کنم. یخچال نه 
ُخنک است نه چراغش روشن می شود. یخچال هم افتاده انگار به تِرتِر و دکتر 

الزم شده... درست مثل من، برادرخان و مرغک جان.
آلومینیوم  ام جی اس به دســت می نشــینم روی زمیــن تا نفس چاق کنم. 
چشــم های بی رمقم باز اســت. تا به خودم بیایم می بینــم جمات خانوم 

سمیع زادگان دارند از وسط سرم رد می شوند:
»زندگی هم گاهی چرخش پنچر می شود و وجودت خالی می گردد یکهو. مثل 
موبایل که شارژ خالی می کند. یک روزهایی پُر می شوی از غصه، بی انگیزگی، 
فکرهای مزخرف. سخت است همت کردن و آن سوراخ را پیدا کردن، اما شدنی 

است... شدنی است... شدنی است«.
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روزمره نگاری

 سینا واحد

نامه فرهنگ

»شهرخودرو«  در  وضعیت  قرمز»شهرخودرو«  در  وضعیت  قرمز

از تجمع طلبکاران تا خروج ستاره هااز تجمع طلبکاران تا خروج ستاره ها
12 10

10

11

سرمربی قهرمان لیگ هندبال در گفت وگو با قدس مطرح کرد

 »مس« 
در تدارک دومین طال

گفت وگوی قدس با محمد ظریف صدر، هنرمند ومدرس خوشنویسی

با یادگیری »خط تحریری« 
آرام می شوید

مجیدی: مدیر دالل ها در حال تیم بستن هستند

 استراماچونی نیاید 
خیانت بزرگی انجام شده است

فروش خانه 50 میلیون دالری اشرف پهلوی بار دیگر در فضای مجازی حاشیه ساز شد

خانه اشرافی، شرف نمی آورد 
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جواد رستم زاده: در حالی که پس از پوکر پرسپولیس شعار 
اصلی مدیریت این تیم حفظ شــاکله اصلی تیم بود اما در 
واقعیت این اتفاق نیفتاد و آرایش قهرمان با جدایی مهره های 
تأثیرگذار کامالً به هم ریخت. در واقع از پرسپولیســی که 
برانکو پایه ریز آن بود امروز جز به تعداد انگشتان یک دست 
بازیکنی باقی نمانده اســت. اینکه آیا این سیاست کادرفنی 
بوده که پس از چند ســال خون تــازه ای به رگ های تیم 
تزریق کنند یا ناتوانــی مدیریت در حفظ بازیکنان اصلی، 

پرسشی است که با ابهام های زیادی روبه رو است. 
یحیی تفکرات خاصی دارد کــه این را در تیم هایی که 
رهبری آن ها را بر عهده داشته نشان داده است. او اغلب 
سراغ بازیکنان بی حاشــیه و سختکوش می رود و میانه 
خوبی با ســتاره بازی ندارد. او بازیکنانی را می پسندد 
کــه کامالً در خدمت تیم باشــند و از تیم هم بزرگ تر 
نباشند. یحیی در پرسپولیس 99 با ستاره ها وارد جنگ 
نشــده و اگر بازیکنی را کنار گذاشته است بیشتر تابع 
شــرایط فیزیکی و مصدومیت ها و البته ناتوانی در ارائه 
کیفیت بهتر بوده اســت. با هم نگاهی داریم به خروجی 

تیم قهرمان و تغییر چهره تیم تاریخ ساز برانکو.

جدایی مثلث ترابی - علیپور- امیری#
تیم فوتبال پرسپولیس در حالی پا به لیگ قهرمانان آسیا 
می گذارد که مهم ترین عناصر هجومی خود را در اختیار 
نخواهد داشت. علی علیپور که ۱۲ گل در لیگ برتر زد و 
پنج پــاس گل داد، از هواداران این تیم خداحافظی کرد 
و مهــدی ترابی بــا ۱۱ گل و ۶ پاس گل، چندی قبل 

جدایــی اش را اعالم کرده بــود. دیروز وحید 
امیری برای جدایی از پرســپولیس دست 
به کار شد و زور باشگاه برای اینکه امیری 
را حفــظ کند زیاد نبود. با جدایی امیری 
عمالً مثلث طالیی سرخ ها در خط حمله 
از هم پاشــید تا این تیم در آستانه جام 
باشگاه ها، اسکادران حمله خود را نابود 

شده ببیند.

خروج خارجی های بنجل#
این در حالی است که آنتونی استوکس 

و کریستین اوســاگونا هر یک به اشکال 
مختلف به در خروجی باشگاه رسیدند و اگرچه 
جدایــی مهاجم نیجریایی قطعی نیســت اما 
باتوجه به عملکردش امید چندانی به او نیست. 

همچنین منع خرید بازیکن و مربی خارجی سبب شده تا 
سرخ ها بازار خارج را از دست بدهند.

عیسی تنهاست#
دیگر مهاجم سرخ ها یعنی مهدی عبدی دچار کشیدگی 
از ناحیه مچ پا شــده و با مصدومیت دست و پنجه نرم 
می کند. امیر روستایی و آریا برزگر روی هم کمتر از ۲۰۰ 

دقیقه برای پرسپولیس بازی کرده اند.
در چنین شــرایطی عیسی آل کثیر که هنوز با پیراهن 
پرسپولیس در دیدار رسمی و غیررسمی بازی نکرده، تنها 
مهاجم اردوی قرمزها به حساب می آید و اگر در روزهای 
آینده اتفاق جدیدی رخ ندهد، گل محمدی کار بســیار 
دشواری برای لیگ قهرمانان آسیا پیش رو خواهد داشت.

دروازه »لک« دار#
جدایی بیرانونــد در اواخر نیم فصــل دوم اگرچه گره از 

 با استعفای گل محمدی و جدایی بیرانوند، ترابی، علیپور و احتماالً امیری

پوکرقهرمانی  پوکید؟

مظاهری رسماً آبی پوش شد
ورزش: بــه نقل از روابط عمومی باشــگاه تراکتور، در پی انتشــار اخباری در 
خصوص اقدام به فســخ قرارداد از سوی رشــید مظاهری با باشگاه تراکتور به 
اطالع می رســاند نظر به قرارداد فی مابین باشــگاه تراکتور با رشید مظاهری، 
ایشان تحت قرارداد این باشگاه بوده و هرگونه مذاکره و انعقاد قرارداد احتمالی 
با وی توســط سایر باشــگاه ها، غیرقانونی اســت و مطابق با آیین نامه نقل و 
انتقاالت بازیکنان موجبات محرومیت برای بازیکن و باشگاه خاطی را به همراه 

خواهد داشت. 
این در حالی است که مظاهری دیروز قرارداد دو ساله ای با استقالل منعقد کرد.

 رضاییان و ابراهیمی 
در تیم منتخب هفته اول لیگ ستارگان قطر

ورزش: شبکه »الکاس« قطر با اتمام هفته اول لیگ ستارگان به معرفی تیم منتخب 
هفتــه پرداخت. در میان ۱۱ بازیکن منتخب هفتــه اول لیگ قطر نام دو بازیکن 

ایرانی)رامین رضاییان و امید ابراهیمی( دیده می شود.
امید ابراهیمی پس از بازگشــت به االهلی نمایش عالی برای تیمش داشت و یک 
گل برای تیمش به ثمر رساند. همچنین رضاییان نیز که تازه به الدحیل پیوسته در 

نخستین بازی اش عملکرد خوبی داشت و یک پاس گل داد.

علی شجاعی ششمین خرید تابستانی پرسپولیس
ورزش: سرخ های پایتخت که در یک هفته اخیر موفق به جذب پنج بازیکن لیگ برتری 
شده بودند، در جدیدترین خرید خود علی شجاعی دفاع راست و وینگر تیم نساجی را به 
خدمت گرفته اند. علی شجاعی هافبک ۲۳ ساله تیم نساجی در حالی با پرسپولیس توافق 
کرده که در دو فصل اخیر یکی از بازیکنان تاثیرگذار نساجی بود و پیش از آن هم پیراهن 
سایپا را برتن داشــت و حاال به عنوان بازیکن بزرگسال راهی تیم سرخپوش پایتخت 
می شود.  با این انتقال فهرست ۲۰ نفره بزرگساالن پرسپولیس تکمیل می شود اما جدایی 
کریستین اوساگوآنا و همچنین چند بازیکن دیگر، جا را برای خریدهای احتمالی بعدی 

باز خواهد کرد.

خرید یک باشگاه جدید توسط مالک منچسترسیتی
ورزش: هولدینگ »ســیتی فوتبال گروپ« که مالک باشــگاه منچسترسیتی است با 
ســرمایه گذاری سنگین در یک باشگاه فرانســوی به نام تروا که در لیگ دسته دوی 
فرانسه حضور دارد مالک این باشگاه شد تا تعداد باشگاه هایش در سراسر دنیا به عدد 

۱۰ برسد. 
ســیتی فوتبال گروپ با سرمایه گذاری 7 تا ۱۰ میلیون یورویی در این تیم فرانسوی 
حاال ســهامدار ارشد باشگاه شده و ســهام مدیریتی را در اختیار دارد. به جز سیتی 
گروپ یک بازرگان فرانسوی به نام ماکسیم ری هم سهام اقلیت باشگاه تروا را دارد و 

در هیئت مدیره خواهد بود.

ورزش: ســه روز پس از پایان رقابت های لیگ و انجام 
مسابقه فینال جام حذفی مقابل تراکتور که به شکست 
اســتقالل منجر شــد و در حالی که فرهاد مجیدی با 
اســتقالل به صورت غیررسمی قطع همکاری کرده، در 
این گفت وگو ســرانجام سکوت خود را درباره مدیریت 

باشگاه شکست.

مسیر سخت#
من در سخت ترین شرایط و در یک نیم فصل استثنایی 
که کمتر کسی جرئت می کرد جای آقای استراماچونی 
روی نیمکت استقالل بنشیند، هدایت استقالل را برعهده 
گرفتم و با وجود بی صداقتی و کارشکنی مدیریت باشگاه 
علیه منافع تیمی که در آستانه دربی و فینال جام حذفی 
بود، در شرایطی که آن ها از هفته ها قبل دنبال شکست 
من بودند و ۱۲ بازی انتظار کشیدند، در نهایت با تیمم 
به دو نایب قهرمانی دست یافتیم، از پلی آف سخت آسیا 
گذشتیم، مجدداً سهمیه پلی  آف آسیا را کسب کردیم و 
قهرمان لیگ برتر را در یکی از حســاس ترین مسابقات 
اســتقالل در این سال ها شکست دادیم و حاال به دلیل 
رفتارهای ناصادقانه باشــگاه اســتقالل از سمت خود 

کناره گیری کردم.

درباره بازگشت استراماچونی#
جمعیت قابل توجهی از هواداران اســتقالل با دوست 
خوبم، آقای اســتراماچونی رابطه ای عاطفی دارند و تا 
زمانی که این موضوع حل نشــود، این اســتقالل است 
که ضرر خواهد کرد. من کنار رفتم تا دســت باشــگاه 
برای حضور آقای استراماچونی باز باشد و آن ها موظف 
هســتند پس از این همه دروغگویی، حاشیه سازی و از 
دست رفتن یک جام قهرمانی، آقای استراماچونی را به 

استقالل بازگردانند. در غیر این صورت مدیریت باشگاه 
یک خیانت بزرگ علیه منافع استقالل انجام داده  است. 
بدون تردید بیرون از باشــگاه استقالل هر کاری که در 
توانم باشد برای کمک به آقای استراماچونی انجام خواهم 
داد و شک نکنید نخستین نفری هستم که به او تبریک 

خواهم گفت. 

فهرست نقل و انتقاالت#
به عنوان یک اســتقاللی که هیچ وقت آرزوی شکست 
و تضعیف این تیم را نداشــته ام، بایــد نگرانی خودم را 
بابــت فصل نقل و انتقاالت مطرح کنم. من ۳۱ تیر ماه 
به باشگاه فهرست تمدید )علی کریمی، روزبه چشمی، 
فرشید اسماعیلی، محمد دانشگر، داریوش شجاعیان( 
دادم و دو روز قبل از بازی با شــاهین بوشــهر در هتل 
آزادی نام احســان حاج صفی، دانیال اسماعیلی فر، رضا 
اسدی، آرمین سهرابیان، صابر حردانی و آرمان رمضانی را 
به عنوان لیست خرید در جلسه با مدیریت عنوان کردم. 
اما آن ها به سراغ نفراتی رفتند که مدنظر من نبودند و از 
همه بدتر اینکه بازهم برخی از مدیر دالل ها که در دوران 
آقایان شفر و استراماچونی ضربات کشنده ای به این تیم 
وارد کردند در پشــت پرده مشغول تیم بستن و داللی 

خودشان هستند!

از من بخواهید به این جزئیات حساس باشم#
مدیر باشــگاه تجربه ای در فوتبال ندارد که با ظرافت رفتار 
حرفه ای آشنا باشــد. از من یا هر کسی در نقش سرمربی 
بخواهید به تمام جزئیات حســاس باشــم، نــه اینکه به 
الابالی گری در مدیریت تن بدهم و ســازگار شوم. سال ها 
به کج رفتاری و غیرحرفــه ای بودن مدیران تن داده اند و از 
جزئیات گذشته اند که فوتبال به این روزگار دچار شده است.

محمدرضاخزاعی: این طور که می گویند قراراست سوت 
آغاز سی و ســومین دوره لیگ برترهندبال روز جمعه ۲8 
شهریور با رعایت پروتکل های بهداشتی، به صورت مجتمع 
و بدون حضورتماشاگر به صدا درآید. ازجمع ۱۱تیم فصل 
قبل، هشــت تیم در لیــگ ۳۳ حضور دارنــد و تیم های 
اشتادسازه خراسان، نفت و گاز گچساران و خیبر اراک قصد 
ادامه فعالیت در هندبال را ندارند، البته ما هندبالی ها به این 
رفت و آمدها خو گرفته ایم و آرزو به دل مانده ایم که حداقل 
دوفصل پیاپی، صرف نظر از تیم های ســقوط کرده از لیگ 
برتر و باال آمده از لیگ یک، شــاهد نام های ثابتی در لیگ 
هندبال باشیم. یکی از تیم هایی که حضور چندین ساله ای 
در لیگ هندبال دارد و می شود آن ها را از »السابقون« نامید، 
تیم هندبال صنعت مس کرمان اســت که عنوان قهرمانی 
فصل قبل را یدک می کشد. به بهانه آغاز فصل جدید لیگ 
برترهندبال، پای صحبت حمید صادقی، مربی موفق مس 
کرمان نشسته ایم تا از نظرات وی درمورد لیگ سی وسوم و 

تیم تحت نظرش آگاه شویم.

دفاع از قهرمانی#
حمیــد صادقــی در مورد ســی و 
ســومین دوره لیــگ برترهندبال 
می گوید: در مسابقات این فصل ۱۲ 
تیم حضــور دارند که در دو گروه ۶ 
تیمی  در مرحله اول به صورت رفت 
و برگشت و متمرکز برابر هم بازی می کنند. نحوه برگزاری 
مســابقات به شکلی است که اگر ما خواهان تکرار قهرمانی 
و کســب سکو باشــیم باید در تمامی بازی ها با تمام توان 
کار کنیم و از همیــن رو فرقی نمی کرد در کدام گروه قرار 
بگیریم. وی افزود: با این وجود و با توجه به شــرایط تیم ها 
می توانم گروه خودمان را سخت تر از گروه دیگر ارزیابی کنم 

و از تیم های سپاهان اصفهان و زغال سنگ طبس به عنوان 
حریفان جدی این مرحله نام ببرم.

خریدهای جدید#
 ســرمربی مس کرمان در مورد نقل و انتقاالت انجام شده 
درجهت تقویت تیم برای حضور شایســته در لیگ برتر و 
جام باشگاه های آسیا می گوید: ما مهدی موسوی و مجتبی 
حیدرپور، دو ملی پوش تیممان را از دســت دادیم، چون 
نتوانســتیم برای تمدید قراردادشــان زود اقدام کنیم. اما 
بازیکنان خوبی جذب کرده ایــم. جالل کیانی، ملی پوش 
کرمانی االصل ذوب آهن، یونس آثاری، بازیکن ملی پوش 
سبزواری فصل قبل تیم اشتادسازه خراسان. این بازیکن با 
۱9 ســال سن در مسابقات انتخابی جهانی در ترکیب تیم 
ملی بازی کرده بود. مســلم زلفی بازیکن ملی پوش فصل 
قبل تیــم ذوب آهن اصفهان دیگر بازیکنی اســت که به 
تیم ما پیوسته اســت. این بازیکن سابقه بازی در رده های 
سنی مختلف تیم ملی را دارد. وی همچنین با تیم سپاهان 
اصفهان تجربه حضور در بازی های باشگاه های آسیا را دارد. 
حسین رحمتی بازیکن فصل قبل ذوب آهن که سابقه بازی 
در تیم ملی ساحلی ایران را دارد بازیکن دیگری است که این 
فصل در تیم مس بازی خواهد کرد. احسان ایوبی که فصل 
قبل در تیم فرازبام دهدشت توپ می زد، و در تیم ملی بازی 

کرده، به تیم ما اضافه شده است. 

کادرفنی با سابقه#
صادقی در مــورد کادر فنی می گوید: محســن اخگر، 
ملی پوش اسبق و مربی باسابقه هندبال کشور درسمت 
مدیرفنی، دانیال امینائی، مربی، فرید علیمرادی، مربی 
دروازه بان ها، محمدحســین شیبانی، ماساژور و حسین 

دهقان، سرپرست تیم هستند.

مجیدی: مدیر دالل ها در حال تیم بستن هستند

استراماچونی نیاید خیانت بزرگی انجام شده است
سرمربی قهرمان لیگ هندبال در گفت وگو با قدس مطرح کرد

»مس« در تدارک دومین طال

گزارش ویژه

یک ترکمانچای دیگر؛ این بار در پرسپولیس
 قرارداد میلیاردی و آپشن های عجیب 

برای اوساگونا
ورزش: قرارداد مهاجم نیجریه ای تیم فوتبال پرســپولیس دیروز از 
سوی خبرگزاری فارس منتشر شد که با ابهام ها و سؤال های زیادی 
همراه بوده است. رقم قرارداد این بازیکن با پرسپولیس در تاریخ ۲۳ 
دی مــاه 98 به ریال و بــا قیمت یک میلیارد و ۶۶5 میلیون تومان 
به امضا رســیده است. در شرایطی در صفحه اول قرارداد اوساگونا با 
پرسپولیس رقم قرارداد وی به ریال به ثبت رسیده، قرارداد وی با دالر 
محاسبه و پرداخت های موظفی به ثبت رسیده است. با این اتفاق، در 
شرایطی که قرارداد برای نیم فصل با ریال ذکر شده اما این باشگاه با 
نرخ ارز امروز باید برای نیم فصل گذشــته ۳.5 میلیارد تومان به این 

بازیکن پرداخت کند. 
اینکه چرا پرسپولیس اشاره نکرده در صورت اقدام غیر حرفه ای توسط 
این بازیکن در منزل محل سکونت، با وی برخورد خواهد شد، جای 
سؤال اســت. اگر پرسپولیس از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
صعود کند، این بازیکن ۱۰هزار دالر پاداش خواهد گرفت. در صورتی 
که پرسپولیس قهرمان لیگ ایران شود ۱۰هزار دالر پاداش خواهد 
گرفت. در صورتی که پرسپولیس قهرمان جام حذفی شود، ۱۰هزار 

دالر پاداش خواهد گرفت. 
اگر این بازیکن موفق شد در دیدارهای مهم مثل دربی با استقالل، 
شهرخودرو، ســپاهان، تراکتور و ... گلزنی کند یا پاس گل بدهد یا 
پنالتی بزند، هزار دالر پــاداش دریافت خواهد کرد. این بازیکن که 
حتی نظر موافق یحیی گل محمدی را برای تمدید قرارداد جلب نکرد، 
برای نیم فصل حضور ۱5۰ هزار دالر به صورت خالص، بدون توجه 
به آپشن ها و مالیات و کسورات قانونی دریافت کرده است. این رقم با 
نرخ ارز کنونی که معادل ارزش ریالی زمان قرارداد به شمار می رود، 

می شود رقمی بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان.

سینا حسینی: شرایط باشگاه شهرخودرو هر روز نگران کننده تر از روز قبل می شود، کوچ دسته 
جمعی ستاره های این تیم که در لیگ هجدهم و نوزدهم در کنار یکدیگر توانستند موفقیت های 
زیادی را برای تنها نماینده فوتبال خراسان رقم بزنند از یک طرف و تجمع اعتراض آمیز سهامداران 
شهرخودرو مقابل فدراسیون فوتبال در کنار عملکرد ضعیف تیم در بازار نقل و انتقاالت سبب 

شد موج سنگینی از اعتراض ها در پیج رسمی باشگاه شهرخودرو در اینستاگرام به راه بیفتد.

دستبرد به نساجی#
سکوت مسئوالن باشگاه و کادر فنی جدید شهرخودرو نشان از این داشت که آن ها تمایلی به 
شفاف ســازی در این خصوص ندارند. در همین حین خبر جذب دو بازیکن جدید از نساجی 
قائمشهر روی خروجی خبرگزاری های رسمی قرار گرفت. دو خرید این باشگاه از بازیکنان فصل 
گذشته نساجی اما با واکنش تند هواداران نساجی همراه شد به شکلی که رسانه رسمی وزارت 
ورزش با انتشــار گزارشی دراین باره نوشت: بررسی روند نقل و انتقاالت تیم شهرخودرو نشان 
می دهد مالک این باشــگاه عالقه زیادی به خرید بازیکن از تیم فوتبال نساجی مازندران دارد. 
شهرخودرویی ها در نیم فصل اول لیگ نوزدهم محمد قاضی، میالد سرلک و حسن جعفری را از 
نساجی خریدند. در لیستی که سیدمهدی رحمتی به مدیریت باشگاه شهرخودرو داده بازیکنانی 
از نساجی حضور داشتند و تاکنون بازیکنانی مثل رحمان جعفری و محمدعرفان معصومی، که 
از بازیکنان فصل گذشته نساجی بودند، را به خدمت گرفته اند و شنیده می شود قصد جذب علی 

شجاعی، وینگر چپ این تیم را هم دارد که از بازیکنان تیم امید ایران بوده است.
همین موضوع موجب شده حتی هواداران شهرخودرو در صفحه رسمی این باشگاه به روند نقل 
و انتقاالت تیم مشهدی اعتراض کنند و از مالک این باشگاه خواسته اند از تیم های دیگر بازیکن 
گرفته و دســت از سر تیم ریشه دار مازندرانی بردارند. باید دید اعتراض های هواداران مشهدی 
سیاست های باشگاه شهرخودرو در جذب بازیکن را تغییر می دهد یا فرهاد حمیداوی همچنان به 

خریدن بازیکنان نساجی ادامه می دهد؟

خروجی های بزرگ#
با انتشار این گزارش اما خبر خروج مرادمند از این تیم شوک دیگری به پیکره تیم شهرخودرو 

وارد کرد، که پس از آن برخی منابع خبری مدعی شدند امین قاسمی نژاد هافبک هجومی این 
تیم نیز به زودی از جمع مشــهدی ها جدا خواهد شد تا در تیم دیگری به فعالیت بپردازد، اما 
نکته جالب توجه این بود مالک باشگاه با وجود اصرار علی نعمتی برای دریافت رضایت نامه اش 
پاســخ منفی به وی داد تا دست یحیی گل محمدی از شکار این بازیکن تأثیرگذار خط دفاعی 

شهرخودرو کوتاه بماند.

گلر مطمئن#
 اما در کنار همه این مباحث باید به این نکته توجه ویژه داشت شهرخودرو برای فصل بعد خود 
نیاز به یک دروازه بان تمام عیار دارد، هرچند مهدی رحمتی قرار است در دور مقدماتی لیگ 
قهرمانان آسیا همچنان به عنوان سنگربان این تیم به میدان برود اما حضور یک دروازه بان به 
عنوان جانشــین وی در ترکیب این تیم بسیار ضروری است. باید دید آیا رحمتی و کادر تمام 
استقاللی او در شهرخودرو به این فرایند اعتقاد دارند یا همانند فصل گذشته رحمتی خودش تا 

پایان فصل درون دروازه تیمش قرار خواهد گرفت.

»کای هاورتز«  انتقالش به »چلسی« را تکمیل کرد

گرانقیمت ترین آلمانی تاریخ در لندن
از  امیرمحمد ســلطان پور: پس 
چند هفته مذاکرات، چلسی در 
ادامه خریدهــای جذاب و 
گرانقیمت خــود در این 
جوان  پدیده  تابســتان، 
آلمانــی یعنی کای هاورتز 
را به خدمت گرفت. شیرهای 
لندن برای ایــن هافبک تهاجمی 
۲۱ ســاله که همین حاال خود را به عنوان یک 
ســتاره معرفی کرده مبلغ 7۱ میلیون پوند به 
بایرلورکوزن پرداخت کرده اند. این انتقال هاورتز 
را به گرانقیمت ترین آلمانی تاریخ فوتبال تبدیل 
می کند. در زیر توانایی های او را از زوایای مختلف 

بررسی می کنیم:

شخصیت؛ یک پسر خوب#
کای هاورتز پسر یک پلیس و یک وکیل است و با اینکه 
در شهر کوچکی به نام ماریادورف به دنیا آمد و بزرگ شده 
به هیچ عنوان وضعیت مالی بدی نداشته و داستان او شبیه به 
بازیکنان فقیری نیســت که برای فرار از زندگی سخت خود به 
فوتبال پناه آورده باشند. شاید همین راز موفقیت اش است. او از 
لحاظ اخالقی با بازیکن هایی که برای پول فوتبال بازی می کنند 
متفاوت بوده و هیچ وقت در خود نیازی به قراردادهای گرانقیمت تر 
حس نکرده است. او همیشه فقط برای لذت بردن از فوتبال در زمین 
دیده می شود. کای از آن دسته پسرهای خوب و خانواده دوست است 

که شبیه به بازیکنان دیگری که به حاشیه و دیوانه بازی های مخصوص به خود 
مشغول هستند عالقه ای ندارد.

پست بازی؛ همه جا!#
این روزها بازیکنانی که توانایی بازی در چندین پست مختلف را داشته باشند 
از ارزش بســیار باالیی برخوردارند و کای هاورتز یکی از این بازیکنان است. او 
می تواند در چندین پست در زمین به میدان برود و دست فرانک لمپارد برای 
بازی دادن به او بسیار باز است. هاورتز در لورکوزن با چیدمان ۲-4-4 ای که 
در این تیم وجود داشت نه فقط به عنوان یک وینگر بلکه به عنوان یک هافبک 
آزاد کار می کرد. او یک وینگر کالســیک نیست و بهترین توانایی ها خود را در 
مرکز زمین چه متمایل به عقب و بهتر از همه جا به عنوان هافبک تهاجمی 
نشان می دهد؛ اما از انعطاف پذیری باالیی برای تغییر شکل بازی خود با توجه 

به شرایط بازی برخوردار است.

پاس دهی؛ شبیه اینیستا#
فصــل گذشــته کای هاورتز از لحاظ پــاس کوتاه منجر بــه موقعیت برای 
هم تیمی هایش در رتبه سوم بهترین های بوندس لیگا قرار گرفت. او در زمان های 
حساس دادن پاس آخر آرامش خاصی دارد که می تواند بهترین تصمیم را در 
این زمان های پر فشار بگیرد. او تا آخرین لحظه ای که می تواند برای دادن پاس 
نهایی صبر می کند و آن قدر صبر می کند که تصور می کنید موقعیت از دست 
رفــت و در این لحظه وقتی بهترین تصمیمش را گرفته معموالً پاس گل های 
زیبایی را می ســازد. هاورتز هیچ وقت پاس هایش را بدون منظور نمی فرستد و 
همیشــه تالش دارد تا با پاس هایش هم تیمی هایش را در شرایط آسان تری 
قرار دهد، خصوصیتی که نمونه آن را در بازیکن بزرگی مثل آندرس اینیســتا 

قبالً دیده ایم.

تمام کنندگی؛ فرا گرفته شده#
یکی از نقاط قوت کای هاورتز که ســبب پرداخت چنین پول زیادی برای وی 
توســط چلسی شده قابلیت گلزنی باالیش اســت. اما او این قابلیت را از ابتدا 
نداشته و به تازگی کسب کرده است. وی در ۶7 بازی اولش برای بایر لورکوزن 
تنها هشت گل زد اما در 87 بازی آخرش ۳8 گل به ثمر رسانده است. در حالی 
که بســیاری از توانایی های هاورتز خدادادی است اما در زمینه گلزنی او این 

توانایی را با تمرین و ممارست کسب کرده است. 

فضاسازی؛ استاد جایگیری#
توانایی های فضاسازی یک بازیکن جزوی از مهارت هایی به شمار می رود که 
نمی توان به راحتی آن را تشخیص داد و به همین دلیل بسیاری آن را نادیده 
می گیرند. این چیزی است که نه می توان آن را آموزش داد و یا فرا گرفت. اما 
یکی از توانایی های بسیار عالی کای هاورتز این است که به خوبی می داند چگونه 
بین خطوط حرکت کند و اینکه در چه موقعیتی در کجا ایســتاده باشد. او نه 
تنها توپ را در کنترل دارد بلکه فضاهای اطرافش را در اختیار دارد و به همین 

دلیل است همیشه جایگیری های او درست است. 

ذهنیت؛ تحمل بیشترین فشارها#
در کنــار همه توانایی ها و قابلیت های خوبی که کای هاورتز در فوتبالش دارد، 
ذهنیت بسیار قدرتمندش می تواند ســرآمد باشد؛ ذهنیتی که سرمربی بایر 
لورکوزن را مجاب کرد تا او را در ۱7 ســالگی به بازیکن ثابت در بوندس لیگا 

تبدیل کند. 
برای هاورتز فرقی نمی کند که در مقابل اینگول اشــتات به میدان می رفت یا 
رئال مادرید، برای فرار از سقوط می جنگد یا قهرمانی، همیشه در باالترین سطح 

توانایی ها خود را به رخ می کشد.

دروازه بان اســتقالل پس از نمایش ضعیف در فینال جام 
حذفی و همین طور عقد قرارداد رشــید مظاهری با این 
باشگاه، تمامی پست های اینســتاگرامی خود مربوط به 
استقالل را پاک کرده بود، در پستی جدید این حرکتش را 
به خرید دروازه بان جدید مربوط ندانست. حسین حسینی 
اضافه می کند: »اینجا تیم شــما هواداراســت و شما هر 
دروازه بانی رو دوست دارید می تونید بیارید باشگاه هم حق 
داره بــا هر دروازه بانی مذاکره کنه؛ همه ناراحتی من اینه 

که نتونستم امسال دل شما رو شاد کنم«.

مدافع کروات باشــگاه استقالل در اســتوری اینستاگرامی به 
عدم پرداخت مطالبات خود کنایه زد. 

هروویه میلیچ در این استوری عکسی در کنار دیاباته هم تیمی 
خود منتشر کرده و می نویســد »هفت ماه است پول خود را 
دریافت نکرده و سه ماه است فقط وعده و وعید شنیده است«. 
البته سعادتمند مدیرعامل استقالل در پستی اینستاگرامی در 
پاسخ به این استوری نوشته: »به قرارداد خود متعهد هستیم 

و از تالش شما برای تیم تشکر می کنیم«.

هروویه میلیچحسین حسینی
پدیده تیم فوتبال منچسترســیتی، پس از انجام نخستین 
بازی ملی خود برای انگلیس در توییتی از به ثمر نشســتن 
تالش هایش خبر داد. فیل فودن که فصل بســیار خوبی را 
با منچسترسیتی پشت سر گذاشــته بود به همراه میسون 
گرینوود پدیده جوان منچســتریونایتد در بازی شنبه شب 
سه شیرها مقابل ایسلند در لیگ ملت های اروپا برای نخستین 
بار پیراهن تیم ملی را پوشیدند، تا فودن در توییتش با انتشار 
عکسی از دوران کودکی خود با جمله »چه سفری بود« از به 

ثمر رسیدن آرزوهایش بگوید.

ستاره منچســتریونایتد، پس از اینکه با تالش هایش، تأمین 
غــذای کودکان نیازمند در انگلیس در دوران کرونا را به قانون 
بــدل کرد حاال برای دائمی کــردن این برنامه تالش می کند. 
در این میان کوین هالینریک عضو پارلمان بریتانیا در توییتی 
نوشــته »این وظیفه والدین اســت که تغذیه کودک را انجام 
دهند« رشــفورد به آن پاســخ داده: »تاکنون ندیده که هیچ 
خانواده  ای اگر توانایی داشته باشد از تغذیه فرزندش خودداری 
کند، و بهتر است قبل از توییت کردن با خانواده های نیازمند 

صحبتی داشته باشید«.

مارکوس رشفوردفیل فودن

»شهرخودرو« در وضعیت قرمز

از تجمع طلبکاران تا خروج ستاره ها

ضد  حمله

 نامجومطلق، سرمربی احتمالی آبی پوشان 
در آسیا

ورزش: با اعالم دکتر کاوه ســتوده، از آقایان مجید نامجومطلق، بهزاد 
غالمپور و وریا غفوری روز گذشــته در مرکزی مورد تأیید تست کرونا 

گرفته شده است. 
نامجو مطلق روز جمعه در تست کرونای باشگاه شرکت نکرده بود و با 
تستی که دیروز از او گرفته شد، به نظر می رسد او سرمربی آبی پوشان 

در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.

نویدکیا، سکاندار سپاهان شد
ورزش: کاپیتان پیشین تیم فوتبال سپاهان هدایت این تیم را بر عهده 

گرفت.
به نقل از باشــگاه سپاهان، طی جلســه ای در دفتر مدیرعامل باشگاه 
ســپاهان و با حضور اعضای هیئت مدیره و همچنین مذاکرات جامع 
و همه جانبه در زمینه مســائل تیم فوتبال و چگونگی برنامه ریزی ها و 
فعالیت های مربوط، محرم نویدکیا، به مدت سه فصل سرمربیگری تیم 

فوتبال سپاهان را پذیرفت.

قاسمی نژاد؛ سومین تمدیدی فوالد 
ورزش: هافبک تیم فوتبال فوالد خوزستان قراردادش را با این باشگاه 
تمدید کرد.  محمد قاســمی نژاد دیروز پس از نشست با سعید آذری 
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان قرارداد با این تیم را به مدت دو فصل 
تمدید کرد. پیش از این محمد آبشک و وحید حیدریه قراردادشان را با 

فوالد تمدید کرده بودند.

توافق استقالل و غفوری برای تمدید قرارداد
ورزش: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال اســتقالل به دلیل پرداخت 
نشدن مطالبات چند فصل گذشته خود ناراحت بود و این ناراحتی را به 

مسئوالن باشگاه انتقال داده بود.
کاپیتان استقالل شب گذشته در جلسه با مسئوالن باشگاه شرکت کرد 
و به او وعده داده شد مطالباتش پرداخت می شود. غفوری که یک فصل 
دیگر از قراردادش با اســتقالل باقی مانده برای تمدید قرارداد خود به 

مدت یک فصل دیگر به توافق رسیده است.

یک تراکتوری در آستانه پیوستن به استقالل 
ورزش: رضا اســدی، هافبک فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور تبریز که 
قراردادش با این تیم به پایان رسیده، مورد توجه چند تیم قرار گرفته است. 
اســتقالل جدی ترین گزینه داخلی برای اسدی است و مذاکراتی با این 
بازیکن انجام شده و قرار است تکلیف این مذاکرات هرچه زودتر مشخص 
شود. اگرچه برخی  منابع اعالم کردند اسدی فصل آینده در خارج از کشور 
بازی خواهد کرد، اما مذاکرات استقالل با این بازیکن به گونه ای پیش رفته 

که احتمال پیوستنش به این تیم را قوت بخشیده است.

آخرین وضعیت سه بازیکن مصدوم پرسپولیس
ورزش: پزشــک تیم فوتبال پرســپولیس توضیحاتی را در خصوص 
آخرین وضعیت ســه بازیکن این تیم ارائه داد. دکتر علیرضا حقیقت 
در گفت وگو با ســایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در خصوص آخرین 
وضعیت مصدومیت مهدی عبدی اظهار کرد: اقدام های درمانی روی این 
بازیکن در حال انجام است و در تالشیم تا هر چه زودتر این بازیکن در 
اختیار کادر فنی قرار بگیرد. وی در مورد شرایط کمال کامیابی نیا گفت: 
پس از اینکه کامیابی نیا MRI گرفت کشیدگی همسترینگ او تأیید شد. 
کارهای درمانی را روی این بازیکن آغاز کردیم و امیدوار هستیم کمال 
خیلی زود آماده حضور در تمرینات و بازی ها شود. پزشک پرسپولیس 
درباره وضعیت محمد نادری خاطرنشــان کرد: این بازیکن این روزها 
مشــغول فیزیوتراپی است و چند روزی باید روی او کار کرد. نادری در 

اختیار کادر پزشکی قرار دارد و کارهای او طبق برنامه پیش می رود.

گل محمدی: 
 از مدت ها پیش به باشگاه 

برای تمدید قراردادها نامه زدم
ورزش: ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: خیلی وقت پیش به 
مســئوالن باشگاه گفتم هر چه ســریع تر کار بازیکنانی که قرار است 
قراردادشــان تمدید شود انجام شــود تا در این روزها ذهنشان درگیر 

نقل و انتقاالت نشود. 
یحیــی گل محمدی افزود: وضعیت علــی علیپور، محمد نادری و 
بشــار رسن تاکنون مشخص نشده اســت. تیم ما در حال حاضر با 
ترکیب ناقص تمرین می کند. خیلی وقت پیش به باشگاه درباره این 
موضوع نامه زده بودم و به مســئوالن باشگاه گفتم هر چه سریع تر 
کار بازیکنانی که قرار اســت قراردادشان تمدید شود انجام شود تا 
در این روزها ذهنشــان درگیر نقل و انتقاالت نشــود. خدا را شکر 
که تاکنون پنج بازیکن جدیــد گرفته ایم و باید از بازیکنان جدید 
پرســپولیس تشــکر کنم که با مبلغی معقول و منطقی به جمع ما 
اضافه شــدند. حتی خودشــان قبول کردند پول رضایت نامه را به 
باشگاه قبلی پرداخت کنند که این موضوع برای شخص من ارزش 

باالیی دارد. 

آب پاکی سازمان لیگ روی دست استقالل
ورزش: رئیس کمیته نقل و انتقال سازمان لیگ درباره باشگاه استقالل  و 
بحث اســتراماچونی گفت: او در بهمن ماه سال گذشته باشگاه استقالل را 
ترک کرد و در مصاحبه های مختلف اعالم کرد باشگاه استقالل را ترک کرده 
است این یک عمل فسخ است. محمود زاده افزود: اگر استراماچونی دوباره 
 بیاید باید قرارداد جدید امضا کند و قرارداد قبلی او در باشگاه استقالل مورد 
قبول نیســت.  در این زمینه آقای نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت 
بازیکنان ومربیان فدراسیون فوتبال صراحتاً گفتند عمل فسخ قرارداد در 
مورد آقای استراماچونی انجام شده است. بنابراین استراماچونی اگر بیاید 
ملزم به امضای قرارداد جدید اســت که براســاس مصوبات ما امکان پذیر 

نیست.

هافبک نساجی به شهرخودرو پیوست
ورزش: به نقل از سایت شهرخودرو خراسان، با قطعی شدن جدایی 
میالد سرلک از شهرخودرو، محمد عرفان معصومی هافبک دفاعی 
۲4ســاله و خوش آتیه نســاجی مازندران که فصل بسیار خوبی را 
پشت سر گذاشته بود در پی مذاکره با مدیران شهرخودرو و توافقات 

صورت گرفته، قرارداد خود را با شهرخودرو خراسان امضا کرد.
شــهرخودرو خراسان پیش از این با احمد الجبوری و رحمان جعفری 

قرارداد امضا کرده بود.

منهای فوتبال

 آلکنو، نزدیک ترین گزینه 
به نیمکت والیبال ایران

ورزش: حــدود 4۰ روز قبــل خبر مذاکــرات والدیمیر آلکنو، 
سرمربی سابق تیم ملی روسیه و فعلی زنیت کازان با فدراسیون 
والیبال به بیرون درز کرد و حتی دبیر فدراسیون هم این موضوع 

را تأیید کرد. 
در روزهایی که برخی معتقدند داورزنی با ســرمربی جدید تیم 
ملی به توافق رســیده و برگزاری جلسات بیشتر جنبه نمایشی 
دارد، حاال آلکنو نزدیک ترین گزینه به نیمکت ایران به حســاب 

می آید.
فدراســیون والیبال مذاکرات مثبت با آلکنو را تکذیب نکرده و بعید 
نیســت به زودی این مربی سرشــناس روس که سابقه همکاری با 
سعید معروف در تیم زنیت کازان را هم دارد، با عقد قراردادی هدایت 

ایران در المپیک را برعهده بگیرد.

 غیبت ایران برای سومین دوره 
در هندبال قهرمانی جهان

ورزش: مراسم قرعه کشی بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال  
قهرمانی جهان در مصر انجام شــد. این نخستین دوره از مسابقات 
قهرمانی جهان است که با ۳۲ تیم انجام می شود. این مسابقات  قرار 
است از ۲4 دی تا ۱۲ بهمن در چهار مکان و به میزبانی مصر انجام 

شود.
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱4 چهارم شد و برای اولین بار 
جواز حضور در مســابقات قهرمانی جهان ۲۰۱5 را کسب کرد. این 
سومین دوره پیاپی است که تیم ملی ایران نتوانسته جواز حضور در 
این مسابقات را بگیرد. تیم ملی ایران در مسابقات هندبال قهرمانی 
آسیا ۲۰۱۶ و ۲۰۱8 نتوانست در جمع چهار تیم برتر این رقابت ها 
قرار گیرد و در نهایت با کسب عنوان های پنجمی و ششمی شانس 

حضور در قهرمانی جهان را از دست داد.

 دعوت شطرنج بازان خراسانی 
به اردوی تیم ملی 

ورزش: ســه نفر از دختران شطرنج باز استان خراسان رضوی به 
حضور در نخســتین مرحله اردوی انتخابــی تیم ملی نوجوانان 

دعوت شدند.
بنا بر اعالم فدراسیون شــطرنج جمهوری اسالمی ایران »روشا 
اکبری« از نیشــابور برای گروه ســنی زیر ۱۰ ســال، »فاطمه 
یزدانی« از مشــهد و »ثنا شادانپور« از نیشابور برای گروه سنی 
زیر هشــت سال شطرنج بازان دعوت شده به اردوی انتخابی تیم 

ملی نوجوانان هستند.

تصمیم گیری نهایی اتحادیه جهانی تا 10 مهرماه
 اردوی تیم های ملی کشتی

بازهم به تعویق افتاد
ورزش: در جلســه فدراسیون کشتی عالوه بر حمید سوریان دبیر 
فدراســیون، محســن کاوه، محمد بنا و غالمرضا محمدی حضور 
داشــتند، در مورد برنامه های فنی تیم های ملی بزرگساالن بحث، 

بررسی و تبادل نظر شد.
یکی از مواردی که در این جلســه عنوان شــد موضوع برگزاری 
اردوهای مقطعی و هدفمند تیم های ملی بر اســاس برنامه های 
اتحادیه جهانی کشــتی بود که بــا توجه به تماس تلفنی رئیس 
فدراسیون با اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی و تأکید او بر 
ایــن موضوع که در روز ۱۰ مهرماه به صورت قطعی برگزاری یا 
عدم برگزاری مســابقات جهانی در سال ۲۰۲۰ اعالم می گردد 
مقرر شد با وجود نظر مساعد فدراسیون نسبت به انجام اردوهای 
چهــار روزه که قرار بود بــا هدف همدلی، همفکــری، ارزیابی 
وضعیت جســمانی، روحی و روانی کشتی گیران برگزار شود، به 
درخواســت و با نظر سرمربیان تیم های ملی این اردوها تا اعالم 

نظر قطعی اتحادیه جهانی برگزار نشود. 

سیل پیشنهادها به شریفی
فارس: مرتضی شــریفی، دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران که 
فصل گذشته در تیم بورســا ترکیه بازی می کرد برای فصل آینده 
با چند پیشنهاد خوب روبه رو شده است. گفته می شود با توجه به 
عملکرد خیلی خوب شریفی در لیگ ترکیه چندین تیم از این کشور 

خواهان جذب وی هستند.
از طرفی گفته می شود شریفی با دو پیشنهاد از لیگ والیبال لهستان 
موسوم به پالس لیگا مواجه است. باید منتظر ماند و دید ستاره جوان 

و آینده دار والیبال ایران فصل آینده در چه تیمی توپ خواهد زد.

از انحالل و انصراف تا اعتراض
لیگ کشتی وارد جنجال و حاشیه شد

ورزش: رقابت های لیگ کشــتی که اصاًل مشخص نیست مجوز 
برگزاری آن از سوی ســتاد مقابله با کرونا در ورزش، چه زمان 
صادر خواهد شــد هنوز آغاز نشــده وارد جنجال و حاشیه شد. 
انحالل، انصراف و اعتراض برخی تیم ها از لیگ کشــتی، تاکنون 
تنها دستاورد متولیان لیگ بوده و در حالی که احتمال برگزاری 
لیگ فعاًل فقط بر روی کاغذ مطرح شده، ابهام های فراوانی برای 

اهالی کشتی به وجود آورده است.
پس از انحالل تیم دریاچه ارومیه به دالیل مختلف، کشتی گیران این 
تیم به باشگاه استقالل سوق داده شدند تا با توجیه انتقال قراردادهای 
رسمی از ارومیه به استقالل، این نفرات با دوبنده باشگاه آبی پوش 

پایتخت به روی تشک لیگ بروند.

پشت خط زن ایرانی در تور فرانسوی ها
ورزش: تیم والیبال تور فرانسه برای تقویت تیم خود به دنبال جذب 
امیر غفور اســت. در ماه های اخیر حرف و حدیث های زیادی درباره 
تیم فصل آینده غفور مطرح شد اما هیچ کدام نهایی نشدند. این روزها 
خبر می رسد ستاره والیبال ایران با چند پیشنهاد خوب از تیم های 

آسیایی تا اروپایی روبه رو است.
یکی از جدی ترین پیشنهادهای امیر غفور از تیم »تور« فرانسه است. 
این تیم از جمله تیم های قدرتمند حاضر در لیگ فرانســه است و 
بازی های خود را در ورزشگاه ساله رابرت گرنون برگزار می کند. این 
تیم همچنین در لیگ قهرمانان والیبال اروپا ۲۰۱۱ چهارم شد. تور 
در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در گروه B با تیم های لوبه، پروجا و 

آرکاس ازمیر همگروه است.

zoom

مشکالت مالی ســرخ ها باز کرد اما به طور حتم سبب از 
دســت رفتن جام حذفی شــد. رادو پس از بیرو هیچ گاه 
نتواســت برخالف انتظارها جای خالــی وی را پر کند و 
پرشمار گل خورد. همه متفق القول اند اگر بیرانوند مقابل 
استقالل درون دروازه بود سرخ ها به این راحتی در ضربات 
پنالتی مغلوب نمی شدند و به فینال می رسیدند. همین هم 
شد که امروز شنیده می شود یحیی قید رادو را زده و پس 
از جذب لک سرخ ها باید به دنبال دروازه بان دیگری باشند.

انصاری و ربیع خواه در فهرست قرمز#
ســرمربی پرســپولیس با توجه به دو مصدومیت شدید 
انصــاری و ربیع خواه دیگر حســابی روی این دو بازیکن 
نمی کند و آن ها را برای فروش در ویترین باشگاه قرار دارند. 
این دو بازیکن اتفاقاً مهره هایی هستند که برانکو شخصاً 
آن ها را رو کرد و در واقع بازیکن تستی بودند که تبدیل به 
ستاره های تیم قهرمان شدند. در مورد این دو بازیکن البته 

باید حق را به یحیی داد چون با توجه به فشار باالی بازی ها 
قطعاً او نیاز به بازیکنان باانگیزه و نترس تری خواهد داشت.

در مقابل این خروجی ها سرخ ها اگرچه خیلی زود دست 
به کار شدند و ۶ بازیکن را جذب و ثبت کردند اما همگان 
معتقدنــد که آقایی، لک، آل کثیر، پهلوان، شــجاعی و 
ســرلک به طور قطع نمی تواند جای خالی هیچ کدام از 
ســتاره هایی که در این تیم نماندند را پر کنند. در واقع 
خریدهای جدید بازیکنان متوسطی هستند که باید دید 
زیر فشار جو سنگین پرسپولیس می توانند کارایی داشته 

باشند یا خیر.

کارنامه سیاه#
ناتوانی محض در حفظ ســتاره های تیم، سرگرم کردن 
هوادار با چند خرید متوسط، عدم موفقیت در واگذاری 
ورزشگاه ها و اجحاف در حق پرسپولیس، دروغ در مورد 
پرداخت مطالبات برانکو و ... گوشه ای از عملکرد مدیریت 
سرخ ها در فصل گذشته بود که منجر به از هم پاشیدگی 
اسکلت تیمی شد که با پنجره های بسته به فینال لیگ 

قهرمانان آسیا رسید.

گل محمدی از سرمربیگری 
پرسپولیس استعفا داد

ورزش: یحیی گل محمدی از سمت خود کناره گیری کرد. 
وی پیش از این که تمرین دیروز سرخپوشان پایتخت 
آغاز شود، در اتفاقی غیرمنتظره از سمتش استعفا 
کرد. او در حاشیه تمرین گفت: صبح دوشنبه 
نامه عدم همکاری ام با باشگاه پرسپولیس 
را به مســئوالن ارائه خواهم کرد و بعد 
از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز از 

پرسپولیس جدا خواهم شد.
این صحبت ها در حالی مطرح 
شد که به نظر می رسد پیش 
از شروع تمرین گل محمدی 
در رختکن این موضوع را با 
شاگردانش در میان گذاشته 
بود. استعفای گل محمدی 
موجــی از بهت و حیرت را در 
میان هواداران پرسپولیس به وجود آورده اما مدیران این 

باشگاه تاکنون واکنشی به آن نداشته اند.
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ادب و هنرادب و هنر

گزارش خبری

»هوشو« 73 ساله شد
رازشهرتهوشنگمرادیکرمانی

هوشنگ مرادی کرمانی در روستای سیرج در استان کرمان در تاریخ 1323 به 
دنیا آمده است. این نویسنده کودک و نوجوان دوره دانشکده هنرهای دراماتیک 
را در تهران گذراند و در همین مدت در رشته ترجمه زبان انگلیسی نیز لیسانس 
گرفت. از سال 133۹ در کرمان نویسندگی را آغاز کرد و در سال 13۴۷ با چاپ 
داســتان در مطبوعات وارد این عرصه شد. اولین داستان وی به نام »کوچه ما 
خوشبخت ها« در مجله خوشه منتشر شد. در سال 13۴۹ یا 13۵۰ اولین کتاب 
داســتان وی »معصومه« حاوی چند قصه متفاوت و کتاب دیگری به نام »من 
غزال ترســیده ای هستم« به چاپ رسیدند. هوشنگ مرادي کرماني را بیشتر با 
کتاب »قصه هاي مجید« مي شناسند. بســیاری از منتقدان ادبی بر این باورند 
که این اثر نتوانست توجه مردم را به خود جلب کند تا اینکه  کارگردان مطرح 
سینما»کیومرث پوراحمد« در سال 136۹ براساس این کتاب مجموعه سریال 
قصه های مجید را خلق کرد. قصه های مجید در محیط کرمان نگارش شده  و 
روایتگر لحظه های کودکی به نام مجید است که با مادربزرگش )بی بی( زندگی 
می کند. بسیاری موفقیت مرادی کرمانی را به واسطه این سریال می دانند و برخی 
نقش آفرینی جذاب هنرپیشه پسر سریال، مهدی باقربیگی را بی تأثیر در جذب 
مخاطب نمی دانند. با این تفاسیر نمی توان  منکر زیبایی داستان و مضامین مطرح 
در آن شد. بی شک سریال موفقیت خود را مدیون قوی بودن فیلم نامه است، هر 
چند که بازی هنرپیشــه نوجوان سریال، بی بی؛ مادربزرگ مجید و بهره گیری 
از لهجه غلیظ اصفهانی بی تأثیر در شــهرت سریال و کتاب نبوده است، با این 
حال نمی توان منکر قوت و استحکام خود داستان شد. طرح حوادث منسجم و 
تأثیرگذار، نقش مهمی را در شناساندن اثر به مخاطب داشته است. از آنجایی که 
در ایران مردم دایره مطالعاتی شان کم است و بیشتر توجه شان معطوف سینما 
و تلویزیون است،  جای تعجب نیست این اثر به درستی شناخته نشده باشد و 
بعداً به واسطه ســریال پوراحمد مورد توجه قرار بگیرد که اگر چنین نبود باز 
صرفاً تولید یک سریال نمی توانست مخاطب را مجذوب کند. پس خود داستان، 
طرح حوادث و مضامین به کار رفته در آن می تواند عامل مهمی در شناساندن 
هوشنگ مرادی کرمانی به حساب آید. کرمانی سعی دارد جدای طراحی حوادث 
جذاب داستانی، فضاسازی و ایجاد رابطه حسی با مخاطب، تصویری تمام عیار 
از وضعیت جامعه و بسیاری از آسیب های اجتماعی نهفته در آن را نشان دهد. 
مصائبی که گریبان گیر پســر نوجوانی می شود و گاه یک تنه بر آن است تا با 
تالش و نشــان دادن اراده راســخ بر آن ها چیره شود.با وجود اینکه بیشتر آثار 
کرمانی در حوزه کودک و نوجوان خلق شده، اما نویسنده بر آن بوده تا جامعه 
روزگار خود را ترسیم و گاه تحلیل کند؛بنابراین مي توان مدعی شد آثار هوشنگ 
مرادي کرماني در گونه داســتان هاي جامعه شناسي نوجوان قرار مي گیرد .این 
درست است که غالب داستان هاي خلق شده در بستر جامعه شکل مي گیرد، 
اما طرح مسائل عمیق جامعه شناختی و سعی در واکاوی آن موجب می شود تا 
اثر به داستان های جامعه شناختی پهلو بزند. معموالً داستان های جامعه شناختی 
برای گروه سنی بزرگسال خلق می شوند و اینکه قصه های مجید برای گروه سنی 
نوجوان پدید آمده و روایتگر اوضاع اجتماعی است، امری بدیع و تازه است. جدای 
از آن، قصه های مجید دارای مباحث روان شناختی است. به همین دلیل است 
که این کتاب هم مورد توجه نوجوانان و هم مورد توجه بزرگساالن قرار می گیرد. 
نویسنده سعی کرده در اثر خود جدای ارزیابی  وضعیت جامعه و طرح مباحث 
روان شناسی، توصیفگرعناصر بومي ، تحلیل مبانی فرهنگی، هنجارها و باورهاي 
مردم باشد. ورود مباحث جامعه شناسی و روان شناسی در آثار گروه سنی نوجوان 

را می توان یکی از عوامل مهم شهرت مرادی کرمانی دانست. 

عــده ای از  ادبوهنر/مهدیــهقمــری
روان شناســان معتقدند خط تحریری می تواند 
دربرگیرنده ویژگی های شخصیتی افراد باشد. اگر 
این طور باشد خوش خطی یا ضعف در نگارش خط 
تحریری در جایگاه ویژه ای قرار می گیرد. شاید به 
خاطر چنین نظریه هایی افراد ســعی می کنند 

درست نویسی و یا خط خوش را یاد بگیرند.  
مدتی است مکتب هنر رضوان کارگاه های آموزشی 
خط تحریری با عنوان »خط و شخصیت« برگزار 
می کند که امروز هفدهمین جلســه این کارگاه 
مجازی برپا می شود و عالقه مندان از مباحث آن 
به صورت غیرحضوری بهره مند می شوند. محمد 
ظریف صدر، هنرمند خوشــنویس و مدرس خط 
تحریری که چند سالی مسئولیت نگارخانه رضوان 
را برعهده داشــت، مدرس این کارگاه آموزشــی 
اســت. برگزاری این کارگاه ها بهانه ای شد تا در 
گفت وگو با او درباره خط تحریری صحبت کنیم و 
از دالیل آموزش این نوع خط بپرسیم. گفت وگوی 

ما را بخوانید.  

گویابانامگذاری»خطوشــخصیت«برس
کارگاهها،معتقدهســتیدخوشنویسیبر
شخصیتافرادتأثیرمیگذارد.دربارهتأثیر

اینهنربگویید.
بله، خو شنویســی به  ویژه خــط تحریری تأثیر 
مســتقیمی روی شــخصیت افــراد می  گذارد، 
چنــان که در روایات اســالمی نیــز به اهمیت 
هنر خوشنویســی تأکید شده و حتی مبحثی با 

محوریت روان شناسی خط وجود دارد. 
متأسفانه با پیشــرفت تکنولوژی و سرعت در 
انســانی، شــاهد بدخطی  فضاهای اجتماعی 
بسیار گســترده افراد هســتیم، در حالی که 
در گذشــته افراد با وجود تحصیالت پایین  تر، 
خط زیباتری داشــتند. اســتفاده از ابزارهایی 
مانند خــودکار، افزایش حجــم کارهای افراد 
نسبت به گذشته و استفاده از تکنولوژی مانند 
تایپ کردن با رایانه یا گوشی همراه سبب شده 
افراد مهارت های مورد نیاز خود را برای نگارش 

از دست بدهند.

تعریفشماازخطتحریریچیست؟س
خط تحریری برای نگارش معمولی و اکثراً برای 
تندنویســی استفاده می شــود و هر فردی خط 
تحریــری مخصوص به خــود را دارد که در طی 
سال ها تجربه و توانمندی خود آن را به شکلی که 

می خواهد می نویسد.

میتــوانتاریخچهایبرایایننوعخطس
قائلشد؟

اگر اطالعات تاریخی موجود را بررســی کنیم، 

آخرین خــط ایرانی که پیش از ظهور اســالم 
در ایران رواج داشــت، خط پهلوی اســت. این 
خط تا زمان پادشــاهی ساسانیان خط رسمی 
کشور بوده است و در ضرب سکه ها نیز استفاده 
می شده ولی با نابودی سلسله ساسانی و حمله 
اعراب به ایران کم کم جای خود را به خط عربی 
داد. با تصرف ایران توســط اعراب، خط کوفی 
که به نوعی از نوادگان خط آرامی است و محل 
پیدایش آن مربوط به شــهر کوفه اســت، وارد 
ایران شــد. خط کوفی در آن زمان برای کتابت 
قرآن اســتفاده می شــد، ولی برای ترویج دین 
و آشنایی مردمان شــرق و غرب با اسالم، این 
خط دارای مشتقات بسیاری نظیر کوفی بنایی 
)معقلی(، کوفی تزئینی و... اســت. خط کوفی، 
اعراب و حرکت برای خواندن درســت کلمات 
نداشــت و چون برای کتابت قرآن به خطی با 
ویژگی خوانایی در آواها و حروف نقطه دار نیاز 
بود به مرور خط نســخ برای برطرف کردن این 
مشــکالت اختراع شــد و پس از آن خط نسخ 
برای نوشــتن قرآن اســتفاده شد و خط کوفی 
برای نوشتن برخی کتیبه ها و لوح های تزئینی و 

نه استفاده عمومی باقی ماند.
از آنجایی که خط نسخ از ویژگی نسبت و وضوح 
کلمات برخوردار بود عالوه بر کاربرد زیبانویسی به 
خوانایی نوشته کمک می کرد در نتیجه به زودی در 
سرزمین های عربی و کشورهای اطراف رواج یافت.

ایرانیان که در خواندن خط عربی کوفی با مشکل 
مواجه بوده و از سمتی برای نگارش به خط عربی 
از طرف حاکمان وقت تحت فشار بودند با کمک 
خوشنویسان ایرانی و توجه به پیشینه خط پارسی 
میانه )پهلوی و اوســتایی( ســعی کردند خطی 

ساده تر و البته اختصاصی را تولید کنند. 

فضایمجازیوآموزشآنالینبســترس
مناسبیبرایآموزشاینهنراست؟

فضای مجازی، بســتری مناســب برای تعامل و 
گفت وگو بین هنرجویان و مدرس ایجاد کرده، به 
گونه  ای که آن ها پس از آموزش مجازی و اجرای 
برنامه زنده، با آرامش می  توانند پرسش های خود 
را مطرح کنند. پاســخ های این پرسش ها نیز در 
دســترس همگان قرار می گیــرد. همچنین در 
ســال های اخیر، آموزش از راه دور شاخه مهمی 
از فرایند آموزش در جهان محســوب می شــود. 
وقتــی ارائه آموزش های از راه دور در قالب دانلود 
ویدئوهای ضبط  شده باشــد، هنرجویان امکان 
پخش مجدد آن را به دلخواه خود دارند و در این 

حالت آموزش تحت کنترل آن هاست.
البته ارائه آموزش خوشنویسی به صورت زنده در 
حالی که هنرجویان از لنز دوربین مباحث را دنبال 
می  کنند، سختی  های خاص خود را دارد، چرا که 
در ارتباط مستقیم با مخاطب قرار نداریم و از آنچه 
در اختیار او می گذاریم مطمئن نیستیم، عالوه بر 

این، اگر هنرجو پرسشی داشته باشد می توان در 
دوره های آموزش حضوری با تماشای کار مدرس 
به پاسخ پرسش خود برسد که این موضوع ممکن 

است در آموزش مجازی کمتر امکان پذیر باشد.
میزان استقبال از این دوره های آموزشی تاکنون 
خوب بوده و عالوه بر مشــهد از دیگر شهرهای 
کشور نیز عالقه مندانی بوده اند که عالوه بر شرکت 
در این کارگاه مجازی، از طریق تلفن پرسش های 
خود را نیز پرسیده اند و ما نیز آن ها را راهنمایی 

کرده ایم.
ما در این کارگاه مجازی با شــعار »آراستگی، 
آرامــش و آگاهی« به عالقه مندان آموزش های 
الزم بــرای خــط تحریری را ارائــه می دهیم. 
آراســتگی به این معناست که حروف با فاصله 
مناســب از هم روی خط قرار بگیرند، منظور 
آرامش این اســت که هنرجو در نگارش خط 
تحریری خود عجله نداشته باشد. در ادامه نیز 
آگاهی به معنای اطالع هنرجو از تاریخچه خط 
تحریر و اهمیت یادگیری آن و توجه به فواید 

برخورداری از این هنر است.

وضعیتآموزشخطتحریریدرکشورس
چگونهاستوتاچهاندازهاینهنردرکنار

خوشنویسیآموزشدادهمیشود؟
پاســخ به این پرسش باید براســاس آمار و ارقام 
موجود داده شود و من فعالً آماری ندارم که بتوانم 

بدانم وضعیت چگونه اســت، اما خط تحریری به 
همان نســبت آموزش خوشنویسی با قلم مورد 
توجه اســت و فراگیری جامعــه مخاطب برای 

یادگیری زیاد است.

درحوزهنشرتاچهاندازهبهآموزشخطس
تحریریتوجهشــدهاستوآیاکتابهای

آموزشیوجوددارد؟
خوشبختانه توجه جامعه نشــر به آموزش خط 
تحریری بسیار خوب است و ناشران بسیار خوبی 
در ایــن حوزه کتاب های مختلفی چاپ کرده اند. 
این آثار در دسترس عالقه مندان است، اما ترجیح 
یا اولویت یادگیری خط تحریری به خصوص برای 
آن هایی که می خواهند عمق این هنر را یاد بگیرند 
این اســت که در دوره های حضــوری و مجازی 
شرکت کنند. خوشــبختانه آستان قدس نیز در 
کنار جهاد دانشــگاهی و دیگــر نهادها در قالب 
دوره هــای حضوری و مجــازی عالوه بر تدریس 
خوشنویسی، به آموزش خط تحریری نیز مبادرت 
داشته و طیف گسترده ای از عالقه مندان را تحت 

پوشش آموزش های خود قرار داده است. 

استقبالازیادگیریخطتحریریبهگروهس
سنیخاصیمحدودمیشود؟

یادگیــری خط تحریری در دنیای پر تنش امروز 
نقــش پررنگی در ایجــاد آرامش در انســان و 
دقت  افزایی  دارد. همچنین بینش زیباشناســانه 
را بــه  تدریج به فرد منتقل می کند. البته معموالً 
در گروه ســنی دانش آموزان ممکن است بیشتر 
به سمت یادگیری خط تحریری پیش بروند، اما 
آن به علت عالقه مندی آن ها نیست، این احتمال 
وجــود دارد کــه والدین فرزندان خــود را برای 
یادگیری خط تحریری خوش و مناسب  ترغیب 

و تشویق می کنند.

گفتهشــدهکودکانودانشآموزانازس
دورانابتداییبــهیادگیریخطتحریری
بپردازند.دلیلاهمیتآموزشدراینسن

چیست؟
خــط، اولین صحنــه مواجهه کــودک با دنیای 
یادگیری های نظام مند است و نقشی بسیار مهم 
و تعیین کننده در بازسازی ذائقه زیباشناختی او 
دارد. درست نوشتن، زیبا نوشتن و خوانا نوشتن 
همه از اموری هســتند که پایه و اساس آن ها را 

باید در دوره ابتدایی گذاشت.
پرورش قابلیت خو شنویســی در بچه  ها می  تواند 
امتیازی چشمگیر در بزرگســالی برای آن ها به 
همراه داشته باشد. خوش خطی از جمله صفاتی 
اســت که همواره مــورد توجه بســیاری  قرار 

می گیرد.

بررسیدالیلضعفسنتاتوبیوگرافیدرادبیاتمعاصر

ازخودسانسوری تا  لفافه گویی
محمدشــیخانی:»اتوبیوگرافی« یا خودزندگی نامه یا زندگی نامه خودنوشــت 
عناوینی اســت که شاید مصادیق اندکی در ادبیات معاصر داشته باشد؛ در واقع در 
اتوبیوگرافی، نگارنده خود دســت به نگارش شرح وقایع و رخدادهای زندگی خود 
می زند و تالش می کند مخاطب را با زوایای پیدا و پنهان زندگی خود آشــنا کند. 
نقطه مقابل اتوبیوگرافی این است که شرح زندگانی شخصیت های مهم سیاسی، 
ادبی ، اجتماعی و فرهنگی، توسط دیگران مورد نگارش قرار گیرد که در این زمینه 
هم در ادبیات جهان و هم در ادبیات ایران، نمونه ها فراوان هستند و موضوع بحث 

نیست.
اما چرا این سنت در ادبیات معاصر ایران به عنوان یک رگه قوی و جاافتاده مرسوم 
نشده و همچنان نویسندگان اجازه می دهند دیگران »از ظن خود« یار آن ها شده و 

زندگی آن ها را بنویسند؟
شــاید یکی از مهم ترین دالیل این مسئله را بتوان در »خودسانسوری« جست وجو 
کرد به این معنا که نویســندگان ایرانی معموالً سانسور را از خود شروع می کنند 
و تمایل چندانی ندارنــد که پیدا و پنهان زندگی آن ها بر دیگران به ویژه در زمان 

حیاتشان عیان شود.
نکته دیگر در مورد علت کم بودن زندگی نامه های خودنوشت یا خاطره نگاری ها این 
اســت که براساس یک سنت فرهنگی البته اشتباه اما دیرینه، معموالً بسیار کمتر 
خود را در معرض قضاوت دیگــران قرار می دهیم. اتوبیوگرافی ها معموالً دریچه و 
مدخلی هســتند که از طریق آن ها مخاطب وارد حریم خصوصی شما می شود و 
ممکن است در مورد مسائل مختلف نگارش شده از سوی نویسنده دست به قضاوت 
بزند. نویســنده ایرانی معاصر نیز شاید با خود می گوید: »سری را که درد نمی کند، 
دستمال نمی بندند«؛ بنابراین عطای نگارش خاطرات شخصی خود را به راحتی به 

لقایش می بخشد.
»لفافه گویی و عدم صراحت« لهجه مســئله دیگری اســت که باید در کنار دو 
دلیل ســاختاری و فرهنگی باال برای عدم تمایــل نگارندگان ایرانی به نگارش 
اتوبیوگرافــی قلمداد کرد؛ به این معنا که نویســنده معاصر معموالً صراحت و 
راحتی که با ســوم شــخص دارد با خودش ندارد! وی عمدتاً ترجیح می دهد 
مســائل و مشــکالت را به گردن قهرمان و یا ضدقهرمان داســتانش بیندازد 
البته بســیاری بر این باور هستند که در روایت سوم شخص های داستانی نیز، 

نگارندگان بسیار متأثر از زندگی خود هستند و در واقع مسائل زندگی شخصی 
خود را به صورت غیرمستقیم در داستان ها می آورند.

علت دیگر را شاید بتوان رگه های قوی سنت شفاهی در برابر سنت مکتوب دانست. 
فرهنگ ایران زمین از گذشته عمدتاً به صورت شفاهی و سینه به سینه منتقل شده 
و با وجود اینکه امروزه فرهنگ مکتوب وجه غالب پیدا کرده، اما مفاهیم و تابوهای 
سنت شــفاهی همچنان به ویژه در ناخودآگاه ما باقی مانده؛ نقالی و روضه خوانی، 
نمادهای بارز فرهنگ شفاهی هستند که امروز نیز حیات بسیار برجسته ای دارند. 
نویسنده ایرانی نیز همچنان متأثر از این سنت است هر چند که »روایت« را به عنوان 
یک عنصر مهم از سنت شفاهی از آن خود کرده، اما آن را در خدمت شرح داستان 

دیگران قرار داده است. 

استقبال مخاطب ایرانی از خودنوشت ها #
با وجود نکات عنوان شده البته نمونه های مناسبی از اتوبیوگرافی ها را نیز اکنون در 
اختیار داریم؛ از قضا جالب است که مخاطب ایرانی برخالف نگارندگان و باور آن ها، 
استقبال بسیار خوبی از این خودزندگی نامه ها دارند و تعدد دفعات چاپ آن ها خود 

مؤیدی بر این مهم است.
برای مثال کتاب »شما که غریبه نیستید« نوشته هوشنگ مرادی کرمانی که توسط 
انتشــارات معین روانه بازار شده تاکنون چندین بار تجدیدچاپ شده و زبان شیوا، 
روایت بدون سانســور و سادگی نگارش، سبب شده مخاطب بسیار با خاطرات این 
نویســنده شــهیر ایرانی همذات پنداری کرده و آن را در زمره بهترین نمونه  های 
اتوبیوگرافی ادبیات معاصر قرار داده اســت. بسیاری از ما هوشنگ مرادی کرمانی را 
با روایت تصویری قصه های مجید می شناســیم، اما قطعاً خوانش »شما که غریبه 

نیستید« دریچه بهتری به افکار این نویسنده محبوب ایرانی باز می کند.
نمونه دیگر داخلی اتوبیوگرافی را می توان در »خاطرات یک مترجم« محمد قاضی، 
مترجم مشهور کشورمان جست وجو کرد که توسط انتشارات کارنامه روانه بازار شده 
و در مدت حضور خود در بازار نشر استقبال بسیار مناسبی از آن صورت گرفته است. 
روایت بدون روتوش و نثر روان از جمله شاخصه های مهمی است که محمد قاضی 
در نگارش خاطرات خود رعایت کرده اســت و سبب شده مخاطب به راحتی با آن 

ارتباط برقرار کند.
در سنت ادبیات غرب اما نمونه های این اتوبیوگرافی ها بسیار زیاد است؛ برای مثال 
می توان به کتاب هایی همچون »اعتراف به زندگی« پابلو نرودا اشاره کرد که توسط 
نشــر چشــمه و با ترجمه احمد پوری روانه بازار شده، »زندگی من« نوشته الکس 
فرگوســن که توسط نشر البرز و یا ترجمه روان یاسین قاسمی در بازار نشر حضور 
دارد. نمونه دیگری در میان خودزندگی نامه نوشــت ها با تمرکز بر شخصیت های 
دنیای ورزش است. در میان کارگردانان شهیر سینما نیز لوئیس بونوئل، زندگی نامه 
جــذاب خود را نگارش کرده و با عنوان »با آخرین نفس هایم« توســط انتشــارات 
کتابسرای نیک و با ترجمه علی امینی نجفی در قفسه کتاب فروشی ها موجود است.

در مجموع نمونه های خارجی اتوبیوگرافی ها بسیار بیشتر از نمونه های داخلی است، 
اما استقبال باالی مخاطب از نمونه های داخلی شاید این تلنگر را به نگارنده ایرانی 

بزند که با این وجه سنت ادبی نیز آشتی برقرار کند.

پشت ویترین

گفتوگویقدسبامحمدظریفصدر،هنرمندومدرسخوشنویسی

با یادگیری »خط تحریری« آرام می شوید 

در حوالی داستان

کامرانپارسینژاد،نویسندهومنتقد
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تازه های نشر
اتفاقهای۲۹کشوردرگیرکرونادریککتاب

 کتاب دوزبانه »تق! تق! تق!... کرونا هستم« به قلم حسن ایمانی برانقاری 
شامل مجموعه ای از ۴۵ رخداد واقعی و مستند از کروناست که با تزریق 

عناصر داستانی به اتفاقات، اثری را در اختیار مخاطب قرار می دهد.
حســن ایمانی برانقاری، نویســنده کتاب »تق! تــق! تق!... کرونا هســتم« درباره 
این اثر اظهار کرد: تالش داشــتم با نوشــتن این کتاب با کادر پزشکی و مدافعان 
سالمت همیاری کنم و یک خسته نباشــید به آن ها بگویم. داستاِن همدلی ها و 

حماسه آفرینی ها در این عصر کرونایی را ثبت کنم تا برای آیندگان بماند.
ایمانی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: کتاب »تق! تق! تق! ... کرونا هستم« 

به دو زبان فارسی و انگلیسی وارد بازار شده است. 
ایمانی به تألیف کتاب خود در زمینه کرونا اشاره کرد و گفت: »تق! تق! تق!... کرونا 
هســتم« داستان های کوتاه واقع گرا مربوط به شیوع ویروس کرونا در جهان است 
که خوشبختانه این کتاب هم به زبان انگلیسی ترجمه شده تا برای ارسال به خارج 
از کشور آماده شود. کتاب »تق! تق! تق!... کرونا هستم« جنبه داخلی و بین المللی 

دارد. من با تحقیق و دقیق شدن روی حوادث مرتبط با کرونا، مجموعه ای از ۴۵ رخداد واقعی و مستند را جمع آوری کردم 
و با تزریق عناصر داستانی به این اتفاقات، داستان های کوتاه  واقع گرا را نوشتم. اتفاقات مندرج در این کتاب در 2۹ کشور 
جهان رخ داده بود که عیناً به موقعیت جغرافیایی آن ها هم اشــاره شده است. این کتاب از سوی انتشارات نگارتابان روانه 

بازار کتاب شده است. 

چاپکتابهاینویسندهبرندهنوبلدرایران
چشمه:داستان بلند »بچه های ســبز« نوشــته الگا توکارچــوک با ترجمه کاوه 

میرعباسی به تازگی توسط نشر چشمه منتشر شده است. 
به گفته مترجم این کتاب ثمثیلی از بازنمایی دوران پساکمونیســت است، از این 
وجه که کشورهای اروپای شرقی که اکنون عضو اتحادیه اروپا هستند، از نظر دیگر 
اعضای اتحادیه، ملت های ناشــناخته ای هســتند. »بچه های سبز« که در داستان 
می آیند همان ملت ها و اقوام حاشــیه ای ناشناخته هستند.  ما در اتحادیه برخی 
کشورهای اصلی داریم و برخی کشورهای حاشیه ای که همان بلوک شرق هستند. 
تصورم این است که توکارچوک گوشه چشمی به این مضمون داشته، اما قاطعانه 
نمی توانم این را بگویم. این کتاب اثری کوتاه است و در نهایت ایجاز چنین چیزی 

را مطرح کرده است.
میرعباســی همچنین از ترجمه دیگر آثار این نویســنده خبــر داد و گفت: الگا 
توکارچوک در ایران نویسنده شناخته شده ای نبود. البته پیش از اینکه برگزیده نوبل 
شود، برگزیده بوکر شده بود و کتابش با عنوانی نادرست در ایران ترجمه شده بود. 

دو ترجمه با نام های »پروازها« و »گریزها« که ترجمه Flight هستند. این کتاب در فرانسه با عنوان »زائران« و در اسپانیایی 
»آواره ها« ترجمه شــده اســت. با توجه به اینکه لهستانی بلد نیستم با رجوع به گوگل ترنسلیت عنوان مناسب را »خانه به 
دوش ها« انتخاب کردم. کتاب »بچه های سبز« را از فرانسه ترجمه کردم  و اکنون در حال ترجمه دیگر کتاب او با عنوان »در 

استخوان های مردگان« از سه متن فرانسه، انگلیسی و اسپانیایی هستم.

تالش جدی ناشران برای جهانی شدن آثار نویسندگان  
ترجمهمجموعه۱۰جلدی

یکنویسندهایرانیبراینخستینبار
ادبوهنــر-بهزادی:به تازگی 
ناشــران تالش می کنند با ترجمه 
آثار زمینه های دیده شــدن آثار و 
فرهنگ ایرانــی در خارج از مرزها 
فراهم شود. در پی تالش های کانون 
پرورش فکری نوجوان برای ترجمه 

آثار نویسندگان ایرانی، ناشران دیگر هم در ترجمه آثار تالش های زیادی 
کرده اند. چندی پیش دو نشر »راه یار« و »به نشر« چندین کتاب را ترجمه و 

در کشورهای مختلف منتشر کرده اند. 
به  تازگی ترجمه عربی دفتر اول از ســری کتاب های »شهید علم« درباره 
دانشمند هسته ای، شهید دکتر مجید شهریاری توسط انتشارات »تمکین« 
عراق و با همراهی انتشارات »راه یار« برای توزیع در کشورهای عراق و لبنان 

منتشر شده است.
ترجمه عربی چاپ دفتر اول کتاب »شهید علم«؛ دکتر مجید شهریاری با 
ترجمه حسن.ع. مطر در 88 صفحه، تیراژ ۵۰۰ نسخه در دو کشور عراق 

و لبنان عرضه می شود.
این کتاب روایت 1۰۰ خاطره متفاوت از دوره های مختلف زندگی شهید 
شــهریاری است که توسط بستگان، دوستان، همکاران و شاگردان شهید 
بیان شده است. همچنین به  تازگی مجموعه 1۰جلدی »قصه ما مثل شد« 
را »دکتر احمد آدیگوزل« اســتاد دانشگاه ایغدیر ترکیه ترجمه و وارد بازار 
کتاب کرده است. این برای نخستین بار است که یک مجموعه 1۰جلدی 

از یک نویسنده ایرانی در کشوری دیگر منتشر می شود.
انتخاب »قصه ما مثل شــد« به عنوان کتاب ســال برای نوجوانان، تولید 
مجموعه پویانمایی 1۰6 قســمتی از این اثر ، تجدید چاپ های متعدد در 
قطع های گوناگون و اســتقبال گسترده مخاطبان نوجوان از این کتاب و 
بهره مندی بســیاری از مربیان و آموزگاران از کتــاب برای قصه گویی، از 

ویژگی های این اثر محسوب می شود.
مجموعه کتاب »قصه ما مثل شد« به قلم محمد میرکیانی و تصویرگری 
محمدحسین صلواتیان، نخستین بار در سال 138۴ از سوی به نشر به چاپ 

رسید و تاکنون بارها در قطع های مختلف تجدیدچاپ شده است.
در معرفی این اثر می خوانیم: در ســرزمین ما ایران قصه های خواندنی و 
دلپذیر که از روزگاران گذشته به یادگار مانده، بسیار است، ولی قصه هایی 
که مثل شده اند، طعم و مزه دیگری دارند. این قصه های شیرین و شنیدنی، 
سرگذشت و زندگی نامه بعضی از مثل هاست. با این حال هیچ کس نمی داند 
قصه ایــن مثل ها از کجا آمده اند. به هر حال برخــی از آن ها روایت های 
واقعــی از زندگی بزرگان و برخی از آن ها از روایات و اشــعار ادیبان کهن 
ایران زمین و برخی دیگر از دهان مادربزرگ ها و پدربزرگ ها نسل به نسل 

نقل شده است.
برای نگارش این مجموعه فاخر از منابعی همچون مثنوی معنوی، گلستان و 
بوستان سعدی، کلیله و دمنه، مرزبان نامه، اسرارنامه، امثال حکم و الهی نامه 
استفاده شده است. ترجمه این اثر به زبان چینی نیز در دست چاپ است.
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