
زلفمان بر باد رفت
اگرچه ســال تحصیلی کرونایی و آموزش 
مجازی برای خودش هزار جور حاشیه دارد، 
اما منصفانه نگاه کنیم، این ســبک درس 
خواندن و مدرسه رفتن با همه اشکاالتش، 
خوبی هایی هم دارد. نادر ســلیمانی بازیگر 
کشورمان از زاویه متفاوتی به ماجرا نگاه کرده 
و با انتشار عکسی از دوران دانش آموزی اش 
در اینستاگرام از خوبی های درس خواندن کرونایی نوشته: »حداقل میتونم بگم 
خوش به حالتون که میرید مدرســه کچل نمی کنین...تا بود واسه مدرسه کچل 
می کردیم تا اومدیم زلف بر باد بدیم زلفامون بر باد رفت! این روزها بیش از قبل 

مراقب بچه ها باشید، امیدوارم هیچ بچه ای به این بیماری)کرونا( مبتال نشه«.

صاحبخانه خوب
البد هســتند برخی صاحبخانه هایی که 
خیلــی به کمپیــن »صاحبخانه خوب« 
معتقد نیســتند و معتقدند وقتی همه 
درآمد زندگی شــان از اجاره همان خانه 
یا مغازه تأمین می شود، نمی توانند اجاره 
خانه را زیاد نکنند. یک فعال رسانه ای در 
توییتر نوشت: »مستأجری که در گوشه ای 
از خانه او سکونت داشت، بچه دار شد. مستأجر فکر کرد باید اجاره را بیشتر 
بدهد. صاحبخانه گفت: چون فرزنددار شدی، از این ماه به جای ۲۰ ریال، ۱۸ 
ریال اجاره بده، ۲ ریالش را هم برای فرزندت خرج کن...امروز سالگرد رحلت 

آن صاحبخانه است، برای شیخ رجبعلی خیاط فاتحه ای بخوانید«.

جهان اول کجاست؟
کاربران فضــای مجازی بــه ادامه تحریم 
دارویی ایران واکنش نشــان داده و هشتگ 
این تحریم را داغ کردند. برخی واکنش ها را 
ببینید: »جهان اول همون جاییه که وقیحانه 
ســردار ســپاه کشــورت رو ترور می کنه، 
ناجوانمردانه نخبه هســته ای کشورت رو 
کف خیابون با گلوله می زنه و در نهایت هم 
مسیرهای رسیدن دارو به کشورت رو مسدود می کنه... تحریم دارو نفس کودکان 
بیمار ایرانی مبتال به بیماری های خاص رو به شماره انداخته اما آمریکا همچنان 
اجازه دسترسی ایران به دارو رو نمی ده... واقعاً اونایی که دم از آمریکا می زنن، چطور 

می تونن تحریم دارویی رو ندید بگیرن؟! گناه این کودکان معصوم چیه؟«

اصالً روحانی نبودند
کانال تلگرامی »آموزش سواد سایبری« در 
واکنش به انتشار فیلم شادی یک روحانی 
پس از اعالم رأی آوردن در انتخابات مجلس 
نوشت:  امروز ویدئویی با عنوان شادی یک 
روحانی پس از پیروزی در انتخابات مجلس 
از سوی برخی رسانه ها منتشر شد که در آن 
طلبه ای فرد دیگری را به آغوش می گیرد. 
من وتو با انتشار این فیلم، فرد روحانی را نماینده راه یافته به مجلس معرفی کرد. و 
اما اصل ماجرا: برخالف ادعاهای مطرح شده فرد مورد نظر اصالً کاندیدای انتخابات 
نبوده و انتخابات مرحله دوم  حوزه انتخابیه لنجان اصفهان میان علی یوسف پور و 

حسین رجایی برگزار شد که این دو اصالً روحانی نبودند«.

 قدس زندگی تقریباً ۱۰ روز پیش بود که رسانه ها اعالم 
کردند انگلســتان باالخره پس از 4۰ سال محکومیتش 
در پرونده بدهکاری به کشــورمان را پذیرفته و قصد دارد 
بدهی چند صد میلیون پوندی اش را بپردازد. همان زمان 
حاشــیه های زیــادی در ارتباط با این ماجــرا در فضای 
مجازی و رسانه ای شــکل گرفت. خیلی ها مدعی شدند 
که در پشت پرده این ماجرا مذاکراتی میان مسئوالن دو 
کشور صورت گرفته و برخی هم پای »نازنین زاغری« را 
به میان کشــیدند. البته آن زمان نه دولت انگلستان و نه 
دولت کشورمان واکنشی نسبت به این ادعا نشان ندادند. 
حاال اما پس از گذشــت بیش از یک هفته از این رویداد، 
گمانه زنی ها و حاشیه ها درباره این موضوع بیش از پیش 
قوت گرفته و براســاس گزارش ها و شواهدی که برخی 
از خبرگزاری های خودمان منتشــر کرده اند، یک سر این 
ماجرا به نازنین زاغری می رسد، اما انگلیسی ها همچنان 
اصرار دارند او را یک شهروند ساده و مادری مهربان معرفی 
کنند؛ البته شهروند ســاده ای که دولت انگلستان حاضر 

است حدود 4۰۰ میلیون پوند برای آزادی او خرج کند! 

تانک های چیفتن#
همه  حواشی از آن جا شــروع شد که »بن واالس« وزیر 
دفاع انگلیس، روز ۱4 شهریور برای نخستین بار با تأیید 
اینکه کشــورش در ماجرای تانک های چیفتن به ایران 
بدهکار اســت، اعالم کرد به دنبال پرداخت این بدهی به 

تهران است.
ماجرای تانک های چیفتن هم از این قرار است که ایران در 
زمان رژیم پهلوی سفارش خرید تانک چیفتن از انگلیس 
را داده بود، اما لندن به بهانه پیروزی انقالب اسالمی زیر 

معامله زد و تانک ها را تحویل نداد. 
تــا امروز چندیــن دادگاه مختلف در ارتبــاط با پرونده 
تانک هــای چیفتن برگزار شــده و در همه  این دادگاه ها 
میزان بدهی حدود 4۰۰ میلیون پوند برآورد شــده، اما 
مناقشه اصلی میان ایران و انگلستان بر سر سودی است 

که در این 4۰ سال به بدهی انگلیس اضافه شده است.

400 میلیون در ازای زاغری#
رادیــو فردا همان زمان اعالم کرد که پرداخت این بدهی 
مشروط بر آزادی نازنین زاغری است! این رسانه آمریکایی 
در گزارشــش نوشــته بود: »وزیر دفاع بریتانیا گفت به 
دنبــال یافتن راهی برای بازپرداخــت بدهی های مربوط 
به قرارداد های نظامی با حکومت پهلوی به ایران اســت. 
پرداخت این بدهی می تواند به آزادی نازنین زاغری منجر 

شود«.
بالفاصله این سؤال در ذهن بسیاری از کاربران فضای 
مجازی شــکل گرفت که نازنین زاغری اگر فقط یک 
شهروند ساده است چرا دولتمردان انگلستان حاضراند 

حدود 4۰۰ میلیون پوند برای آزادی او هزینه کنند؟
برای پاســخ دادن به این پرســش باید کمی به عقب 
برگردیــم. یعنــی زمانی کــه نازنین زاغــری به جرم 
جاسوســی علیه کشــورمان، توســط مقامات امنیتی 

دستگیر شد.

شهروند ساده و مادری بی گناه!#
وقتی نازنین زاغری به عنوان یک جاسوس دوتابعیتی در 
ایران دســتگیر و بازداشت شد، مقامات انگلیس از سفیر 
گرفته تا وزیر امور خارجه و نخست وزیر به تکاپو افتاده و 
با اجرای عملیات سنگین روانی، خواستار آزادی او شدند. 
اندک کســانی هم که نسبت به جاســوس بودن نازنین 
زاغری تردید داشــتند، با رفتاری که مقامات انگلیسی از 
خود بروز دادند، به این باور قطعی رســیدند که او مهره 
مهمی از جانب دولت انگلستان است. رسانه های انگلیسی 
پس از مدتی مانور دادن روی تکذیب جاسوسی زاغری، به 
هیچ نتیجه ای نرسیدند. پس تصمیم گرفتند بازی را تغییر 

داده و عملیات روانی و احساسی خودشان را آغاز کنند. 
در کنار حمایت مقامات ارشــد دولت انگلیس از زاغری، 
رسانه های انگلیسی با انتشار تصاویر احساسی از »نازنین 
زاغری« و فرزند خردسالش مدعی شدند که زاغری فقط 
یک »شهروند ســاده« و »مادری بی گناه« است که تنها 
برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده اما دستگیر 

شده است!

یک جاسوس تمام عیار#
در میان هیاهویی که رســانه های انگلیســی راه انداخته 
بودنــد، خبرگزاری های داخلی یکی پــس از دیگری از 
پروژه های جاسوسی و امنیتی که نازنین زاغری در آن ها 

نقش آفرینی کرده، رونمایی کردند. 
بر اساس گزارش مشرق، نام مستعار و کاری نازنین زاغری، 
»پریســا« اســت. او با عضویت در شرکت ها و مؤسسات 
بیگانه در طراحی و اجرای پروژه های رسانه ای و سایبری 
با موضوع براندازی نرم نظام مشــارکت داشــته است. او 
همچنین یکی از سرشــبکه های اصلی مؤسسات معاند 
بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس های رسانه ای و 
جاسوسی دولت های بیگانه فعالیت های مجرمانه خود را 

طی سالیان گذشته انجام داده است.

سرمایه گذاری روی زاغری#
با وجود همه این مدارک اما برخی هنوز در هویت نازنین 
زاغری تردید داشــتند تا آنکه »بهنام قلی پور« خبرنگار 
رادیوفردا در توییتی که به حساب خودش در حمایت از 
زاغری منتشــر کرده بود، گاف عجیبی داد و خیال همه 
را راحت کرد که زاغری هیچ جوره یک شــهروند ســاده 
به حساب نمی آید. بهنام قلی پور در صفحه شخصی خود 
نوشت: »نازنین زاغری را براساس تجربه جیسون رضاییان 
گرفتند تا از بریتانیا 4۵۰ میلیون پوندی که از زمان شاه 
بدهکار بودند را بگیرند، اما معامله صورت نگرفت و پروژه 
شکست خورد، حاال باید زاغری را بدهند تا کشتی توقیف 
شده نفتی را پس بگیرند«. این اعتراف که از سرمایه گذاری 
سنگین انگلیس در حد توقیف یک نفتکش ایرانی برای 
آزادی این جاســوس دوتابعیتی حکایــت دارد به خوبی 
نشــان می دهد زاغری یک مهره کلیدی جاسوسی برای 
انگلیسی ها محسوب می شــود که حاضر هستند تا این 
میزان برای او هزینه کنند؛ موضوع مهمی که درباره هزینه 

آمریکا برای آزادی جیسون رضاییان هم مطرح بود.

منتظر بمانیم#
با وجود این نخســت وزیر بریتانیا همچنان معتقد است 
نازنین زاغری یک روزنامه نگار ســاده است! اما بر اساس 
گزارش مشــرق زاغری کارمند بنیاد اصطالحات خیریه 
تامسون رویترز اســت و بنا بر اظهار صریح »ونیک ویا« 
مدیر اجرایی این بنیاد »زاغری روزنامه نگار نیست و در این 
بنیاد به عنوان »مدیر پروژه« کار می کرده است...«. یکی از 

اقدام های ویژه زاغری، شبکه سازی در ایران بود.
با این حال آخرین کیفرخواســت پرونــده نازنین زاغری 
همین چنــد روز پیش به او و وکیلش ابالغ شــده و ما 
همچنان باید منتظر بمانیم تا ببینیم سرنوشــت پرونده 
پیچیده این جاســوس دو تابعیتی و همچنین سرنوشت 

بدهی انگلستان به ایران چه خواهد شد؟

»طه حسین« بر دستانش بوسه زد...

قدس زندگی: ۱۲ سال پیش از اینکه رژیم صهیونیستی شکل بگیرد هشدار 
داد که: » ای مردم عرب و  ای مسلمانان! فراموش نکنید که شیطان نهال های 
خود را در زمین مقدس شما کاشــت و متعهد شد آن ها را پرورش دهد...«. 
شــیخ عبدالکریم زنجانی آن سال ها، انگار وضعیت امروز را دیده و پیش بینی 
کرده بود. »فارس«، دیروز به مناســبت سالگرد درگذشت این عالِم بزرگ و با 
بصیرت، گزارشی را منتشر کرد. بخش هایی از آن را با جرح و تعدیل بخوانید 

تا بدانید ماجرا چه بود.
نیاکانش ســاکن نجف بودند و جّدش از شّر وهابیون به ایران هجرت کرده و 
ساکن زنجان شده بود. شیخ عبدالکریم، در فقه و اصول، ریاضی، کالم، منطق، 
فلسفه، الهیات و طبیعیات، تفسیر، حدیث و رجال و علوم غریبه سرآمد زمانه 
شد و بیش از ۷۰ کتاب نوشت. وی را »فیلسوف شرق«، »ابن سینای عصر«، 
»مصلح االکبر«، »عالِم اعظم« و »االمام الزنجانی« لقب دادند... در ســفرهای 
پرشمارش بر وحدت مسلمانان تأکید داشت و قدر و وجهه اش به قدری بود که 
زیاد پیش می آمد میهمان شاهان و فرمانروایان و دولتمردان و علمای بزرگ 
باشــد... قدرت اندیشــه اش به قدری بود که وقتی در دانشگاه »األزهر« مصر 
سخنرانی کرد و پیام آور اتحاد مسلمانان شد، دکتر »طه حسین« نویسنده و 
سخنور مصری بر دستانش بوسه زد و گفت زمانی که سخنرانی امام زنجانی 
را شــنیدم، گمان کردم که ابوعلی ســینا زنده شده و سخنرانی می کند... به 
اغلب کشورهای مسلمان از مصر و اردن گرفته تا سوریه و لبنان سفر کرد و با 
سران کشورهای اسالمی و اندیشمندان برجسته نامه نگاری داشت و همیشه 
و همه جا پرچم اتحاد اسالمی را برافراشت. آن زمان صهیونیسم در فلسطین 
فعال بود، ولی هنوز اسرائیل تأسیس نشده بود. اما آیت اهلل زنجانی همان موقع 
خطر را شناســایی کرده بود و وقتی هم که به فلسطین رفت، خطابه آتشین 
بر زبان راند و در مســجداالقصی غوغا کرد: »ای مردم عرب و  ای مسلمانان! 
فراموش نکنید که شــیطان نهال های خود را در زمین مقدس شما کاشت... 
آری... جنگ شما بر ضد چنین مصیبت بزرگی است... آنان که برای تأسیس 
دولتی به نام اسرائیل در فلسطین کوشش می کنند و می خواهند برای یهود، 
سلطنت و عزت کسب کنند و با عرب و مسلمین برای نیل به این هدف پیکار 
می کنند...امروز دولت هایی که بر عالم سیطره دارند، دندان هایشان را تیز کرده 
و مقاصد پلیدشــان را آشکار نموده اند و هیچ امیدی از عدالت و انصاف آن ها 
باقی نمانده اســت«. آیت اهلل زنجانی به سران کشورهای اسالمی نیز چنین 
گفت: »بر همه حکومت های عربی و اســالمی واجب است قضیه فلسطین را 
در باالترین مرتبه اهمیت قرار داده و در جهت اســتیصال رژیم صهیونیستی 
گام های مؤثری بردارند... الزم اســت فریاد گسترده مردم فلسطین در تمام 

روزنامه ها و رسانه های جهانی پخش شود«.
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 گفت وگو با محمد طلوعی درباره مجموعه داستان »هفت گنبد« 

»جنگ و صلح«  در خاورمیانه  خیالی

آهای خبردار! 

رقیه توســلی: »خداحافظ... خدایا به امید تو.. خدا نکنه.. بگو به خدا... خدا 
خودش میدونه... وای خدای من... خدایا کمکم کن«.

یک ســاعت است از خواب بلند شده ام. این تعداد جمله را که توی همین 
زمــان کوتاه با اطرافیان ردوبدل کرده ام می ریزم روی دایره. دارم با خودم 
فکر می کنم توی همین 6۰ دقیقه چندبار زبانی و از ســر عادت صدایش 
کردم نه معرفتی و دلی؟ نتیجه غم انگیز اســت. طفلکی »عزیز« یک عمر 
یادمان داد صبح که بیدار می شــوید اول به او سالم کنید. طفلکی »ژوزه 
ساراماگو« که سال ها پیش نوشت بدترین کور، کوری بود که نمی خواست 

ببیند...
چای شیرینم، ۱۰ دقیقه اســت که دارد هم می خورد. هر زمان که بیفتم به 
ِخِنسی، همین اوضاع است. صفروصدم. یا داغ و تلخ می خورم یا شیرین و سرد. 
حاال شــیرین و یخ شده اما هنوز دارم شکری که نیست را توی استکان حل 

می کنم. شاید هم دارم خودم را بیشتر می جورم و بیشتر هم می زنم.
شــماره آقای همســر را می گذارم روی زنگ. برمی دارد. دقیق می شوم توی 
مکالمه مان. چهار دفعه اســم اعظمش می آید. شماره خواهری و آفرینش و 
خانوم مدیر و خانوم ســاجدی و علی هم شماره های بعدی اند. ۱6 دفعه. جور 

عجیبی پیله کرده ام ببینم چرا اصوالً این قدر تدبر توی مراممان نیست.
ســه ساعت و ۵۰ دقیقه اســت که بیدار شده ام و می بینم بیشتر از هر اسم و 
نشانی درباره اوست که حرف زده ام و نام او را بر زبان آورده ام. البته با یک تفاوت 
عمده. اینکه امروز مثل هرروز بی تعمق و سرسری نبوده. از لحظه ای که بیدار 
شــده ام و چشم هایم یک بار دیگر دنیا را تماشا کرده، از لحظه ای که او اجازه 
داده پا بگذارم به زندگی، فهمیدم چه نعمتی شامل حالم شده. که او چقدر از 
همه به من نزدیک تر است. که باید بیشتر از هر عزیزی، یادش کنم و دوستش 
بدارم. عاشقش باشم. ببینمش. خداخدا کردن های خالی و زبانی کافی نیست. 
بی تفاوت نباید گم شوم در روزهای تکراری و چرخ دنده های قیژ قیژ افتاده سرم 
را رها کنم به امان هیچ. قدرتی خدا حاال که باز او قدم اول را برداشــته باید 

بجنبم و دلم را صرف خالق مهربانش کنم.
چاِی ســرِد شکردارم را سر می کشم، از تمام روزهای گذشته شیرین تر است. 

دروغ نمی گویم.

آن روزها

روزمره  نگاری

شهرخودرو به مصاف نماینده امارات می رودشهرخودرو به مصاف نماینده امارات می رود
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حمیدرضا خداشــناس: لیگ قهرمانان آســیا که از 
اسفندماه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل 
شد از امروز به صورت متمرکز در قطر برگزار می شود که 
طبق برنامه در روز نخست این بازی ها دو نماینده کشورمان 
یعنی شهرخودرو و اســتقالل باید مقابل حریفانشان به 
میدان بروند، البته این در شرایطی است که تا لحظه تنظیم 
این گزارش) عصر دیروز( هنوز مشخص نیست آیا الوحده 
امارات مقابل استقالل به میدان می رود یا نه. تیم استقالل 
طبق برنامه باید امشــب ساعت 22:30 در قطر به مصاف 
تیم الوحده امارات برود اما به دلیل اینکه این تیم اماراتی 
بازیکنان کرونایی داشته از حضور در لیگ قهرمانان انصراف 
داد، از سوی دیگر اما دیکولوف، نایب رئیس کمیته اجرایی 
مسابقات در نشســت خبری پیش از آغاز لیگ قهرمانان 
آســیا در دوحه درباره وضعیت الوحده امارات گفته: پس 
از آنکه باشگاه الوحده خواستار تعویق بازی اش با استقالل 
شــد ما یک بیانیه صادر کردیم. وقتی AFC تصمیم به 
ازسرگیری مسابقات را می گیرد تمام تیم ها باید 72 ساعت 
قبل از ســفر تست های الزم را بدهند. این جواب تست ها 
 AFC منفی باشد این امری طبیعی است. به همین خاطر
به آن ها)الوحده( اعالم کرد امکان تعویق بازی وجود ندارد. 
این موضوع به کمیته مسابقات ارجاع داده شد تا تصمیم 

را بگیرد. بدین ترتیب اصالً هیچ بازی به تعویق نمی افتد.

 نامجومطلق: AFC باید مشخص کند#
 بازی داریم یا نداریم

سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت: این انگیزه در ما وجود 
دارد که در لیگ قهرمانان آسیا بتوانیم با موفقیت بازی ها 
را پشت سر بگذاریم ولی متأسفانه معلوم نیست اصالً ما 
بازی داریم یا نداریم. نامجو مطلق در نشست خبری پیش 
از دیدار اســتقالل و الوحده امارات اظهار کرد: تیم های 
ایرانی همیشــه به دلیل داشــتن ظرفیت باال از لحاظ 
بازیکن، مدعی هستند. این را باید در نظر بگیریم فوتبال 
به صورت حرفه ای و با سرمایه گذاری باال برگزار می شود. 
این موضوع رقابت را ســخت تر می کند ولی اســتقالل 
همیشه تیمی قدرتمند و مدعی در آسیا به شمار می رود. 
امیدوارم دوباره تیمی مثل استقالل از ایران بتواند در آسیا 
قهرمان شود چون ظرفیت تیم های ایرانی بسیار باالست. 
شاید ما نتوانیم مثل برخی کشورهای حوزه خلیج فارس 
و شرق آسیا سرمایه گذاری کنیم ولی اتکایمان به جوانان 
و استعداد جوانانمان است که همیشه راه گشای فوتبال 

ما بوده اند.

آزمون سخت رحمتی در نخستین تجربه آسیایی#
اما نماینده دیگر کشورمان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
در حالی امشب به مصاف تیم شباب االهلی امارات خواهد 
رفــت که االهلی دو بازیکن تأثیرگــذار خودش را به دلیل 
مصدومیت در اختیار نخواهد داشت. لئوناردو سوزا و کارلوس 
ادواردوی برزیلی به دلیل مصدومیت، این مسابقه حساس را 
از دست داده اند و تیم اماراتی با حضور پدرو کاندی مهاجم 
اسپانیایی و عزیز جانی اف، هافبک ازبک خود به مصاف شهر 
خودرو می رود. شــهرخودرو پیش از تعطیلی مســابقات با 
هدایت مجتبی سرآسیایی در لیگ قهرمانان حضور داشت 
که در دو بازی ای که مقابل الهالل و پاختاکور به میدان رفت 
تن به شکســت داد و اکنون بدون امتیاز در قعر جدول این 
گروه قرار گرفته است و دیدار مقابل االهلی امارات عالوه بر 
اینکه می تواند محک جدی برای ســید مهدی رحمتی در 
نخســتین تجربه سرمربیگری اش در آسیا باشد، نخستین 
پیروزی شهرخودرو را هم در این گروه رقم بزند و امیدهای 
این نماینده کشــورمان را برای صعود زنده نگه ندارد. بدون 
شــک بازنده این دیدار نخستین حذف شــده از این گروه 
خواهد بود و اگر شهرخودرو با کادر جدید و بازیکنان جوانی 

که در اختیار دارد در این بازی به پیروزی برسد دست به کار 
بزرگی در آسیا زده است.

 نوازی: برای دفاع از اعتبار فوتبال ایران #
به زمین می رویم

مربی تیم فوتبال شهرخودرو گفت: هنوز تفکرات ما به صورت 
کامل به تیم منتقل نشده اما جوانی، تجربه و انگیزه بازیکنان 

در این بازی ها به ما کمک خواهد کرد.
محمد نوازی در نشست خبری پیش از دیدار شهرخودرو 
بــا نماینده امارات اظهار کرد: در نخســتین دیدار بعد از 
شــیوع ویروس کرونا به میــدان می رویم و شــاید این 
موضــوع کار را برای ما مقداری ســخت کند. وی افزود: 
هیچ تیمی در این شــرایط نمی تواند تیم دیگری را آنالیز 
کند چون ترکیب تیم ها نسبت به قبل تغییر کرده است. 
ما تمرینات خیلی خوبی داشــتیم و برای مسابقات آماده 
هستیم. در دوره اول شاید یکسری اشتباهات سبب شد 
تیــم نتیجه نگیرد اما در این دوره با توجه به جوان گرایی 
که کردیم سعی می کنیم تیم خوبی را روانه زمین کنیم. 
مطمئناً نتیجه بازی در زمین و با تالش بازیکنان مشخص 

می شــود. نوازی ادامه داد: در مرحله پلی آف توانســتیم 
نماینده قطر و بحرین را شکســت دهیم و شــاید کمتر 
کســی چنین فکری می کرد. ما به دنبال این هســتیم 
در این مرحله از داشــته هایمان استفاده کنیم و از اعتبار 

شهرخودرو و فوتبال ایران دفاع کنیم.

 صادقی: امیدوارم نماینده خوبی#
 برای کشورمان باشیم

صادقی کاپیتان شهرخودرو نیز  در نشست خبری پیش از 
دیدار شهرخودرو و  شباب االهلی اظهار کرد: به دلیل بیماری 
کرونا لیگ ما خیلی طوالنی شد و این سبب شد تا بازیکنان 
ما کمی خســته شــوند اما در هر صورت بازیکنان خوب و 
جوانــان با انگیزه ای داریم و امیدوارم با تمرینات خوبی که 
انجام دادیم بیشتر امتیازات را گرفته و نماینده خوبی برای 
کشورمان باشــیم. وی افزود: ما بازی های سختی داریم آن 
هم با تیم هایی که جزو قدرت های آسیا محسوب می شوند. 
ما جوانان خیلی خوبی داریم و چون ایرانی و با غیرت هستیم 
در زمین با تمام قوا حضور پیدا کرده و از نام کشورمان دفاع 

خواهیم کرد.

شهرخودرو به مصاف نماینده امارات می رود

محک جدی رحمتی روی نیمکت آسیایی

دانشگر: در استقالل ماندم تا ِدینم را به طرفداران ادا کنم
ورزش: مدافع تیم فوتبال استقالل گفت: به خاطر هواداران که همیشه حامی تیم 
هستند و خود محمد دانشگر که خیلی استقاللی است خوشحالم قراردادم را تمدید 
کردم. محمد دانشگر در گفت و گو با فارس در خصوص تمدید قراردادش با استقالل 
اظهار کرد: خیلی خوشــحالم که این اتفاق افتاد و با مســئوالن باشگاه برای ادامه 
همکاری به توافق رسیدم. وی افزود: به هر حال پس از پیشنهاد مدیرعامل باشگاه 
و صحبت هایــی که با مدیر برنامه هایم صورت گرفت تصمیم گرفتم باز در خدمت 
استقالل باشم و امیدوارم امسال اتفاقاتی رقم بخورد که دل هواداران شاد شود. من 

در استقالل ماندم به خاطر هواداران تا ِدینم را ادا کنم.

فوالدی ها در انتظار جدایی حسینی از آبی ها 
ورزش: جواد نکونام ســرمربی فوالد خوزستان پس از جدایی شهاب گردان از 
این تیم برای حضور پرقدرت در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، درصدد جذب 

یک دروازه بان باکیفیت است. 
در حال حاضر سیدحسین حسینی دروازه بان استقالل در تیررس باشگاه فوالد 
و نکونــام قرار دارد و فوالدی هــا در انتظار تصمیم حســینی برای جدایی از 
اســتقالل هســتند. با توجه به حضور رشــید مظاهری در استقالل خبرهایی 
درباره احتمال جدایی حســینی از جمع آبی پوشــان مطرح شده، اما حسینی 

هنوز واکنشی به این موضع نشان نداده است.

سخنگوی دولت: 
وکالی خوبی برای پرونده ویلموتس استخدام شده اند

ورزش: علی ربیعی ســخنگوی دولت در حاشیه مراسم پویش کمک مؤمنانه خانواده 
وزنه برداری در مورد پرونده ویلموتس گفت: ما پول در خارج از کشور داریم و پول مربیان 
خارجی را معموالً از محل پول هایی که خارج از کشور داریم پرداخت می کنیم. متأسفانه 
تحریم های ظالمانه روح شادی جامعه را هدف گرفته است و به نحوی عمل کردند که 
امکان انتقال پول در خارج نیست و ویلموتس براساس بندی رفته ادعا کرده است. معاونت 
حقوقی رئیس جمهور وکالی خوبی به اســتخدام درآورده که با وزارت ورزش همکاری 

می کنند. ندادن پول امر از پیش طراحی شده نبوده و ناخواسته بوده است.

اوساگونا نمی تواند مقابل استقالل در آسیا بازی کند
 AFC ورزش: شبکه »الکره العراقیه« خبر داد: باشگاه الشرطه به دلیل قوانین
حق استفاده از کریستیان اوســاگونا، مهاجم سابق پرسپولیس و جدیدش در 
لیگ قهرمانان آسیا 2020 را ندارد. اوساگونا هفته گذشته با الشرطه قراردادی 

یکساله امضا کرد.
 الشــرطه یکی از رقبای استقالل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیاست. با 
این خبر اوساگونا نمی تواند مقابل آبی ها در آسیا به میدان برود. به نظر می رسد 
زمان باشــگاه الشــرطه عراق برای ثبت نام این بازیکن جدیدش در فهرست 

آسیایی به پایان رسیده است.

ورزش: علی کریمی پس از دو فصل موفق در جمع 
اســتقاللی ها در حالی امســال تبدیل به مهم ترین 
خروجی این باشــگاه شــد که هــواداران آبی پوش 
همچنــان امیدوارند او را در رقابت های آســیایی در 
جمــع بازیکنان ببینند و البته ایــن موضوع در بین 
مســئوالن باشــگاه هم وجود دارد و به همین دلیل 
اســم او به عنوان یکی از نفرات حاضر در فهرســت 

آسیایی قید شد.
علی کریمی پس از گذشــت دو سال از حضورش در 
اســتقالل و نمایشی که در سال آخر از خودش ارائه 
داد، به دنبال یک پیشــنهاد خارجی و ساختن آینده 
فوتبالی اش اســت و می خواهد ازامکاناتی که در این 
ســن برایش وجود دارد نهایت اســتفاده را ببرد. او 
می گوید: »من هرگز با احمد سعادتمند سر یک میز 
برای مذاکره ننشستم. از قبل هم به باشگاه استقالل 
اعالم کرده بودم در پایان فصل جدا می شــوم و تنها 
درخواستم پرداخت دستمزد و حقوقم از باشگاه بوده 
و هرگــز مبلغ اضافه ای را درخواســت نکردم. هرگز 
درباره مســائل مالی بحث نشده است. تماس هایی با 
برخی اطرافیانم گرفته شــده و گفته اند علی کریمی 
بیاید راضی اش می کنیم اما هرگز من راجع به مسئله 
مالی و عدد قــرارداد حرفی نزدم. بله، من گفته ام از 
کشــورهای خارجی پیشــنهاد دارم اما درباره مبلغ 
صحبــت نکردم. اصــاًل مذاکــره ای در کار نبوده که 

بخواهیم روی آن حرف بزنیم«.
علی کریمی همچنین عقیــده دارد با جدایی اش از 
اســتقالل تغییری در تیم اتفاق نمی افتد و بازیکنان 
باکیفیت و خوب دیگری در اســتقالل هســتند که 
می تواننــد جایش را پــر کنند. از مســعود ریگی و 

آرش رضاوند گرفته تا فرشــید باقری که همه آن ها 
بازیکنــان باکیفیتی هســتند. او در بخش دیگری از 
صحبت هایش با خبرنگار ما می گوید: »اصاًل موضوع 
جدایی بازیکنان از باشگاه و حضورشان در یک لیگ 
خارجی و بحث فروش نفرات یک مسئله طبیعی در 
تمام باشــگاه های دنیاســت و نباید این را در ایران 
این قدر بزرگ کنیم. من مطمئن هستم این موضوع 
در اســتقالل هم رخ خواهد داد و قول می دهم آرش 
رضاوند امســال بازیکنی متفاوت تر از آن چیزی که 
تصــورش را بکنید خواهد بود. من مطمئن هســتم 
جدایی ام لطمه ای به اســتقالل نخواهــد زد. برای 
استقالل هم در لیگ قهرمانان آسیا آرزوی موفقیت 

می کنم«.

بی خانه مان#
علی کریمی در دوران حضورش در اســتقالل مسائلی 
را تجربــه کرده که یکی از آن ها مربوط به موضوع خانه 
مسکونی اش است. در آن مورد باشگاه استقالل به خاطر 
اقامت در خانه ای مسکونی در تهران درخواست مبلغی 
در حدود 200 میلیون تومان از باشگاه کرد اما مسئوالن 
استقالل با وجود آنکه عهد کرده بودند این پول را بدهند، 

از پرداختش عاجز ماندند. 

جایگزین علی کریمی مشخص شد!#
شــنیده می شــود پس از اتفاقات دیروز اســتقاللی ها 
بالفاصله باب مذاکره را با جانشین این بازیکن باز کرده اند. 
بر همین اساس مدیران باشگاه استقالل مذاکرات خود را 
با مهدی مهدی پور هافبک 2۶ ساله ذوب آهن آغاز کرده 

و به دنبال جذب این بازیکن هستند.

امین غالم نژاد: باشــگاه تراکتورسازی تبریز در فصل 
نقل وانتقاالت هنوز فعالیت رسمی خاصی انجام نداده و 
در روزهای گذشــته مشغول مذاکره با چند مربی برای 
انتخاب ســرمربی فصل آینده و البته جنگ با رشــید 
مظاهری بوده اســت. تراکتوری ها که به مقام قهرمانی 
جام حذفی رســیده اند، فصل آینده باید به عنوان یکی 
از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته 
باشــند و از همین رو محمدرضا زنوزی مالک و مدیران 
باشگاه تراکتور به دنبال بستن تیمی قدرتمند برای فصل 

آینده هستند.
آن ها ابتدا به سراغ دایی رفتند که دایی عذرخواهی کرد 
و از رفتــن به تبریز امتناع کرد. با این حال مســئوالن 
تراکتور اصرار دارند مربی با نام بزرگ روی نیمکت داشته 
باشند. زنوزی که حاال راهی آسیا شده می خواهد تیمی 

پرستاره تر از فصول قبل ببندد.

شکار گوچی#
بر همین اســاس شنیده می شود هدف اصلی زنوزی در 
فصل نقل وانتقاالت،  جذب رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی 
تیم زووله هلند است و حتی مذاکراتی بین طرفین انجام 
شده است. قوچان نژاد فقط یک فصل دیگر با تیم زووله 
قــرارداد دارد و با توجه به این موضوع به نظر می رســد 
جدایی او از تیم هلندی چندان کار دشواری نباشد. یاران 
گوچی که فصل گذشته شرایط خوبی نداشته و با حضور 
در رده چهاردهم جدول لیگ اردیویسه را به پایان رسانده 
بودند، در نخستین مسابقه فصل 2۱-2020 نتوانستند 
در بازی خانگی مقابل فاینورد صاحب امتیاز شــوند و با 

نتیجه 2 بر صفر شکست خوردند. 
عجیب اینکه رضا قوچان نژاد، مهاجم ایرانی زووله پس از 
به ثمر رساندن چهار گل در سه بازی دوستانه اخیرشان، 

مقابل فاینورد موفق نشد در حضور ۹0 دقیقه ای خود در 
زمین این کار را انجام دهد.

این نخستین بار نیست تیم های ایرانی برای خرید گوچی 
خیز برداشته اند. پیشتر پرسپولیس به طور جدی دنبال 
جذب این بازیکن مشــهدی بود اما مذاکرات طرفین با 
توجه به عالقه مندی قوچان نژاد برای بازی در لیگ های 
اروپایی و البته قیمت باالیش به جایی نرسید. اما داستان 
تراکتور کمی متفاوت اســت. تیمی که توانست دژاگه و 
شــجاعی را مجاب به حضور در تبریز کند حتماً برای 

قوچان نژاد برنامه های ویژه مالی دارد.

بیت آشور در تیررس#
عالوه بــر قوچان نژاد، اســتیون بیت آشــور بازیکن 
دورگه ایرانــی - آمریکایی دیگر بازیکنی اســت که 
مدنظــر مدیران باشــگاه تراکتور قــرار گرفته و قرار 
اســت به زودی مذاکراتی با این بازیکن انجام شــود. 
بیت آشــور در حال حاضر با هیچ تیمی قرارداد ندارد 
و بازیکن آزاد محســوب می شــود. بیت آشور متولد 
ســن خوزه کالیفرنیاســت و در لیگ آمریکا عملکرد 
خوبی داشت. این بازیکن که سابقه بازی در تیم ملی 
را دارد ۹ ســال ســابقه بازی در لیگ آمریکا را دارد 
و توانســته عالوه بر حضور در 2۴7 مســابقه، همراه 
ســه تیم مختلف قهرمانی در مسابقات را تجربه کند. 
بیت آشور می گوید: »پیشنهادهایی از آن سوی دنیا 
و از ایران و چین داشــتم، اما قبــل از اینکه اتفاقی 
بیفتد، حوادثی اتفاق افتــاد که هیچ وقت وقوعش را 

پیش بینی نمی کردیم«.
با جدایی احتمالی دژاگه از تراکتور احتمال جذب بیت 
آشور خیلی باالســت. با این حال آنچه مهم است نظر 
سرمربی آینده تراکتور است که هنوز انتخاب نشده است. 

علی کریمی:

رضاوند هست، نگران جدایی من نباشید
ادامه ستاره بازی های زنوزی در تبریز

»گوچی« و »بیت آشور« در تیررس تراکتور

سینا سپهر: کابوس جریمه باشگاه پرسپولیس از سوی فیفا به دلیل عدم پرداخت 
مطالبات برانکو عمده نگرانی بزرگ هواداران این باشــگاه است، هرچند هنوز ابالغ 
حکم فیفا به صورت رســمی به باشــگاه پرســپولیس صورت نگرفته است اما به 
نظر می آید بــا تأخیر در پرداخت مطالبات این مربی کروات کمیته انضباطی فیفا 

محرومیت سنگینی برای باشگاه پرسپولیس در نظر بگیرد.
شاید اگر مدیران این باشگاه زودتر از این به فکر پرداخت مطالبات سرمربی 

سابق خود می افتادند هرگز چنین کابوسی برای آن شکل نمی گرفت 
اما اهمال کاری و امروز و فردا کردن های بی دلیل و غفلت ها ســبب 
شد این مشکل مالی به غده ای سرطانی تبدیل شود تا برانکو به عنوان 

یکی از ابر طلبکاران باشگاه تبدیل شود.

مدیران اهمال کار#
در طول ســال های اخیر حمیدرضا گرشاسبی، ایرج عرب، محمد 
حســن انصاری فرد و مهدی رســول پناه بارها می توانســتند با 
پرداخت مطالبات این مربی کروات دغدغه بدهی سنگین به وی 
را برطرف ســازند اما هر یک از این مدیــران در دوره مدیریتی 
خــود به گونــه ای از زیر بار پرداخت بدهی های برانکو شــانه 
خالی کردند تا او امروز به عنوان یک کابوس بر سر پرسپولیس 
ســایه بیندازد و این باشــگاه را با حکم فیفا تهدید کند. البته 
مدیران عامل باشگاه پرسپولیس در طول این سال ها همیشه 
با اســتفاده ابزاری از جمالت احساسی تالش کردند ماجرا را 
به شــکل هنرمندانه ماست مالی کنند تا شاید گزند انتقادها 
دامن گیر آن ها نشود اما حاال به نظر می آید روز موعد رسیده 
تا پرســپولیس به واســطه این اهمال کاری ها متحمل یک 

تصمیم سخت انضباطی قرار گیرد.

40 میلیارد ناقابل#
با این حال شــاید این پرسش برای هواداران پرســپولیس مطرح شود که قرارداد 
۶میلیاردی برانکو چگونه ۴0 میلیاردی شد؟ زیرا با قهرمانی در لیگ و نایب قهرمانی 
در آســیا به ۱.2 رســید. با افزایش نرخ ارز روز به روز باالتر رفت و با یک تصمیم 

مشترک و نه متحد، مدیران پرسپولیس دو سال و نیم به برانکو حقوق ندادند! حاال 

چهار مدیرعامل آمده و رفته اند و مطالبات برانکو سرجایش باقی مانده است. قراردادی که 
در روز نخست با رقم ۶ میلیارد تومان بسته شد حاال پایه اش به 37 میلیارد تومان است؛ 

راستی به نظر شما چرا مدیران پرسپولیس با بهترین مربی خود اینچنین رفتار کردند؟

کالدرون در نوبت#
منابع خبری نزدیک به باشــگاه پرسپولیس مدعی اند در صورت پرداخت 
این رقم ســنگین به برانکو از سوی رســول پناه نوبت به شکایت کابریل 
کالدرون آرژانتینی می رســد که آن جریمه هم رقم ســنگینی به شمار 
می آیــد، کالدرون وقتی ایران را ترک کرد نزدیــک به 550 هزار دالر از 
پرسپولیس طلب داشت که حاال این مبلغ به رقمی حدود ۶50 هزار دالر 
رسیده و همچنان باشگاه پرسپولیس بابت تأخیر در پرداخت دستمزد وی 
باید غرامت و دیرکرد پرداخت کند، این مبلغ با احتساب نرخ دالر 
در کانــال 2۶ هزار تومان رقمی حدود ۱5 میلیارد باید به وی 
بپردازند البته این در شــرایطی شکل خواهد گرفت که فیفا 
جریمه ای بابت رسیدگی به این پرونده از باشگاه پرسپولیس 

طلب نکند.

استوکس هم هست#
مســئله دیگر احتمال محکومیت پرسپولیس در جریان 
شکایت آنتونی استوکس است که باید دید آیا این بازیکن 
می تواند علیه پرســپولیس حکم بگیرد یا نه، اما جدا از این 
مســئله پرداخت بدهی به شــهرخودرو بابت انتقال یحیی 
گل محمدی و تسویه حساب با بازیکنان و پرداخت 20 درصد 
باقیمانده از رقم قــرارداد آن ها در فصل نوزدهم را باید به این 

سلسله مشکالت مالی باشگاه پرسپولیس اضافه کرد.

»یورگن کلوپ« از شرایط »لیورپول« برای این فصل لیگ برتر می گوید

زبان بدنم را وقتی شکست خوردیم تماشا کنید!

مترجم: امیرمحمد سلطان پور: یورگن کلوپ اگر 
یک ذره شــک داشت چه چالشی این فصل پیش 
روی او و تیمش است، شنبه در نخستین هفته لیگ 
برتر در فصل جدید و ســختی هایی که مقابل لیدز 
تازه صعود کرده کشید، شک اش برطرف شده است! 
این سرمربی آلمانی قرمزها را فصل گذشته پس از 
30 سال قهرمان لیگ انگلیس کرد و حاال همه تیم ها 
به دنبال به زیر کشیدن آن ها هستند. در زیر مصاحبه 
اختصاصی کلوپ با اسکای اسپورتس را مرور می کنیم:

آیا این فصل ســخت ترین فصل تو به عنوان س
سرمربی است؟

این بزرگ ترین فصل برای همه ماست. شاید سخت ترین 
فصلی که تجربه اش کردیم. از ۱0 روز دیگر هر ســه روز 
بازی خواهیم داشت و اوضاع سخت تر خواهد شد. رقابت ها 
در بازی های اروپایی از همیشــه طاقت فرساتر خواهد بود و 
ربطی ندارد که شــما تجربه ای دارید یا نه، در مدت کوتاهی 
باید به یک کشــور دیگر بروید و برگردید تا یک بازی سخت در 

لیگ داشته باشید.

اینکه مدافع قهرمانی هستید اوضاع را برایتان دشوارتر نمی کند؟س
من فکر می کنم همین که لیورپول هســتیم برای ســختی بیشتر کارمان 
مقابل حریفان کافی باشــد، چه برســد به اینکه مدافع عنــوان قهرمانی 
هســتیم! اما قبل از اینکه قهرمان باشــیم در هر بازی فقط برای پیروزی 
بــه زمین می رویم و چالش اصلی ما این اســت که بتوانیم انگیزه و عطش 

پیروزی و کسب موفقیت را در تیم زنده نگه داریم. 
ســخت اســت که همان ذهنیتی که در این یکی دو ســال موقع کســب 
 عناوین داشــتیم را باز داشــته باشــیم اما تالشــمان روی همین چیزها 

متمرکز است.

اوضاع بازیکنان در پیش فصل از لحاظ ذهنی و فیزیکی چگونه بود؟س
من حتی یک بازیکن را ندیدم خســته باشد یا به خاطر موفقیتی که در فصل 
گذشته داشتیم انگیزه ای در او باقی نمانده باشد. چون چنین چیزی در فضایی 
که برایشــان ساخته ایم غیر ممکن است. جلســات تمرین ما هر روز بهترین 
محرک اســت و نمی گذارد آن ها به چیز دیگری جز تالش و کســب موفقیت 

فکر کنند.

آیا آماده سازی تیم نسبت به یکی دو فصل گذشته سخت تر شده؟س
مــا تالش کرده ایم تا جایی که ممکن اســت آماده باشــیم اما این قضیه 
سختی های خاص خود را داشته است. اما سال های پیش بسیار سخت بوده 
اســت. این گونه نیست که به گذشــته نگاه کنیم و بگوییم چقدر آن زمان 

همه چیز آسان بود. 

لیورپول این فصل فقط یک دفاع چپ ذخیره خریده است و بسیاری س
صحبت از تیاگو می کنند؛ آیا به خریدهای بیشتر نیاز ندارید؟

از زمانی که به اینجا آمده ام، حتی یک پنجره نقل و انتقاالتی نبوده که بخواهم 
بگویــم اگر فــالن بازیکن را نخریم نمی توانیم فصــل را آغاز کنیم، حتی یک 
پنجره نبوده است. ما در شرایطی از لحاظ ترکیب خود هستیم که اگر بازیکنی 
می خواهد به ما اضافه شــود باید واقعاً بازیکن بسیار خوبی باشد و اگر بازیکنی 

اضافه نکردیم حتماً به این دلیل بوده که بازیکنان ما از آن ها بهتر بوده اند.

فرایند خرید بازیکنان، چه جنبه های دیگری در ذهن شما دارد؟س
به چیزهای زیادی بســتگی دارد. اول باید آن بازیکن بســیار خوب را پیدا 
کنیــم و بعد ببینیم آیا پول خریدش را داریم یا نه. اما امروز در رســانه ها 
خواندم که از شــکل زبان بدن من متوجه شده اند که من استرس زیادی 
دارم یا نگران هســتم؛ بایــد بگویم هنوز خیلی زود اســت تا از زبان بدن 
من این چیزها را متوجه شــوید! من پیــش بینی می کنم آن زمانی که در 
کنفرانس خبری بعد از شکست در یک مسابقه حضور پیدا کنم و تفاوتش 
در مقایســه با زمانی که در کنفرانس ها شوخی می کنم و به خاطر پیروزی 

خوشحال هستم را ببینید تازه متوجه زبان بدن من بشوید!

آیا لیورپول دچار مشکل مالی برای خرید بازیکن نیست؟س
از زمانی که در اینجا حضور داشــته ام این را به وضوح دیده ام باشگاه هر 
چــه درآمد دارد را خرج می کند. اگــر اکنون پولی را خرج نمی کنیم چون 
احتماالً دلیلی برای دور ریختنش نداشته ایم. شرایط کنونی اوضاع را بدتر 
کرده و شاید برخی بپرسند حتی در فوتبال هم مشکل پیدا کرده اید؟ باید 
بگوییم بله همه ما حتی باشــگاه های بزرگ فوتبال دچار مشــکالت مالی 
شــده اند. بازیکنی که می خواهیم باید بــه تیم ما بخورد. اگر بازیکن مورد 
نظر را پیدا کنیم بــه احتمال زیاد او را خواهیم خرید؛ اگر پیدا نکنیم این 

کار را نمی کنیم.

دروازه بان جدید استقالل در پستی اینستاگرامی اعالم کرد 
از تراکتور، باشگاه ســابق خود شکایت خواهد کرد. رشید 
مظاهری در بخشی از پست خود نوشــته است: »... امروز 
متوجه شــدم باشگاه تراکتور شکایتی علیه من به سازمان 
لیگ ارائه داده که به دور از تمام موازین جوانمردی و عدالت و 
حتی حرفه ای گری است؛ بنابراین مجبورم سکوتم را بشکنم 
و برای احقاق حقوق خودم و میلیون ها هوادار استقاللی و 

آبی دل و فوتبال از باشگاه تراکتور شکایت کنم...«.

در میان شایعات درباره قطعی شدن انتقال احسان حاج صفی 
به یک باشگاه یونانی، بازیکن سابق تراکتور تمامی پست های 
مربوط به باشــگاه قبلی خود را از صفحه اینســتاگرامی اش 
پاک کرد. رســم پاک کردن پست های مربوط به باشگاه قبلی 
را می توان بیشــتر در میان بازیکنان فوتبال ایران مشــاهده 
کرد و احسان حاج صفی در آستانه پیوستن به باشگاه آریس 

سالونیک نشان داد از این قاعده مستثنا نیست!

احسان حاج صفیرشید مظاهری
حساب رســمی توییتر تیم ملی ایتالیا، در روز تولد فابیو 
کانــاوارو بــه قدردانی از این مدافع اســطوره ای ســابق 
باشــگاه های ناپولی، پارما، اینتر، یوونتوس و رئال مادرید 
پرداخــت. کاناوارو که تولد ۴۶ ســالگی خود را جشــن 
می گرفت، برای سال ها پیراهن الجوردی پوشان را به تن 
کرد و همین طور در قهرمانی این تیم در جام جهانی 200۶ 
آلمان، کاپیتــان آتزوری بود. کانــاوارو همچنین آخرین 
مدافعی است که موفق به کسب جایزه توپ طال شده است.

حســاب توییتر باشگاه بایرن مونیخ آلمان، به تولد 3۱ سالگی 
توماس مولر فوروارد این باشگاه واکنش نشان داد. توماس مولر 
کــه می توان او را از لحاظ آماری جزو بهترین های تاریخ بایرن 
بدانیم، دیروز 3۱ ساله شد تا باواریایی ها عالوه بر انتشار توییتی 
در راســتای تبریک به او اعالم کنند از هــر طرفداری که در 
2۴ ساعت گذشته پیراهن مولر را بخرد هزینه اضافه تری بابت 
چاپ شــماره و نام توماس مولر بر پشت پیراهن از او دریافت 

نخواهد شد.

بایرن مونیختیم ملی ایتالیا

کابوس های پرسپولیس تمامی ندارد

امروز محرومیت برانکو، فردا جریمه کالدرون

ضد حمله

منت ستاره های کاغذی بر سرهواداران!
سینا حسینی: بازیکنان فوتبال ایران این روزها از عشق و عالقه به هواداران 
سخن می گویند و در مصاحبه های پرشمار خود مدعی اند به عشق هواداران و 

تعلق خاطر به پیراهن آبی و قرمز با باشگاه قرارداد امضا کردند!
اما این حرف ها تنها برای دلخوشــی هواداران در رســانه ها مطرح می شود، 
در حالی که اگر پای صحبت های افراد حاضر در مذاکرات بنشــینید متوجه 
می شوید تعلق خاطر و تعصب به صفرهای قرارداد بیشتر از عالقه مندی به رنگ 
پیراهن است تا جایی که بازیکنان و مدیر برنامه های آن ها حتی حاضر نشدند 
هزار تومان به باشگاه طرف مذاکره خود تخفیف دهند تا مبادا متحمل خسارت 
نشوند. در اینکه بازیکنان فوتبال ایران به واسطه قانون ناگهانی و کارشناسی 
نشده فدراسیون و سازمان لیگ توانستند برای فصل بعد قراردادهای نجومی 
ببندند تردیدی نیست اما ای کاش پس از امضای قرارداد مخاطبان و هواداران 
فوتبال ایران را به این شکل ساده لوح فرض نمی کردند که ما به واسطه عشق 
و عالقه تمدید کردیم! آن ها حق دارند به فکر آینده خود باشند و هر رقمی را 
درخواست بدهند اما اینکه پس از امضای قراردادهای نجومی تالش می کنند 
خود را به توده هواداران انسان های عالقه مند نشان دهند دردآور است، بازیکنی 
که تا فصل قبل 250 میلیون تومان دستمزد می گرفت اما برای فصل بیستم 
درخواســت یک میلیارد و 500 هزار تومانی ارائه داده چگونه می تواند ژست 
مردم مداری بگیرد. بازیکنی که هزار و یک بار هوادار را تا مرز سکته پیش برده 
و لطمه های جبران ناپذیری به تیمش وارده کرده اما حاال با قرارداد ۱2 میلیارد 
تومانی برای یک فصل با تیم سابقش تمدید کرده با چه شهامتی از عشق و 
عالقه به تیمش سخن می گوید؟ ای  کاش ستاره های کاغذی فوتبال ایران که 
این روزها در آســمان ها سیر می کنند به جای حرف های پرطمطراق سکوت 
اختیار کنند چون مردم و هواداران می دانند آن ها از این آب گل آلود شاه ماهی 
صید کردند و خواسته های نامعقول خود را به مدیران عامل باشگاه ها تحمیل 

کردند تا برنده این بازی لقب گیرند.

 گفت و گو روز

منهای فوتبال

ورزش در سیما

کیوان صادقی در گفت و گو با قدس:
ذوب آهن، از قهرمانی ناامید نیست

محمدرضا خزاعی: ذوب آهن اصفهان بدون شــک، باسابقه ترین 
تیم درلیگ برتر هندبال باشگاه های کشوراست. 

ســال ۱370، ودر چهارمین دوره مســابقات هندبال باشــگاه های 
کشــور، ذوب آهن با جذب تعــدادی از بهترین بازیکنان ملی پوش 
از بیشــتر شــهرهای هندبال خیز، پای در میــدان رقابت با دیگر 
باشــگاه های هندبال گذاشت تا از حریم قهرمانی اصفهانی ها که در 
سه دوره قبلی با تیم های تام و ژاندارمری بدست آمده بود دفاع کند 
وهمین گونه هم شد. این باشگاه سازنده هم زمان با حضور در لیگ، 
با تشــکیل تیم های پایه زیربنای محکمی برای هندبال اصفهان و 

کشور پایه ریزی کرد. 
پای صحبت های کیوان صادقی، ملی پوش دهه ۶0 و 70 و ســرمربی و 

مربی اسبق تیم های ملی رده های سنی مختلف نشستیم. 

بهترین روش در لیگ#
صادقــی در مــورد لیــگ امســال می گوید: 
در چندســال اخیــر یکــی از بی ثبات تریــن 
فدراســیون ها را از نظر مدیریت داشتیم. اما از 
حدود دو ســال پیش با انتخاب علیرضا پاکدل 
به ریاست فدراســیون و گرفتن تصمیمات از 
ســوی مدیرانی که حداقل چهار سال ســکان هندبال را در دست 
خواهند داشــت، و رســیدن کشتی هندبال به ســاحل ثبات، امید 
خانواده هندبال به داشتن روزهای بهتر افزایش یافته است. در مورد 
لیگ امســال، به نظرم بهترین روش را فدراســیون در پیش گرفت. 

امیدوارم بتوانیم تا آخر به نحو مطلوب ادامه دهیم. 

ذوب آهن جوان و مدعی#
سرمربی ذوب آهن در مورد تیم خودش این گونه اظهارنظر می کند: 
ما امسال رو به جوان گرایی آورده ایم و تالش بر این است در باالی 
جدول یعنی بین ۶ تیم باشــیم. از ترکیب سال گذشته تقریبا۹ً نفر 
از تیــم رفته اند. اما این را نبایــد فراموش کنیم که ذوب آهن تیم 
ریشه داری است، همیشــه در جمع مدعیان بوده و به همین دلیل 
همه تیم ها با انگیزه بیشــتری مقابل تیم ما بازی می کنند. ســال 
گذشــته تیم ما پس از مس کرمان و شهیدشاملی کازرون و باالتر 
ازتیم های ســپاهان اصفهان، فرازبام دهدشــت، زاگرس اسالم آباد 
و اشتادسازه خراســان درمکان سوم قرارگرفت. امسال هم ازصعود 
بــه مرحله بعد و قرارگرفتن در ســکوی قهرمانی با همین جوان ها 

ناامید نیستیم.

دعوت دوباره نوروزی به کمیته انضباطی
ورزش: کاپیتــان تیم ملــی تنیس روی میز به دلیــل مصاحبه با 
رسانه ها به کمیته انضباطی دعوت شد. جلسه کمیته انضباطی روز 
چهارشنبه 2۶ شهریورماه برای رسیدگی به پرونده افشین نوروزی 
برگزار خواهد شــد. کاپیتان تیم ملی به دلیل مصاحبه با رسانه ها و 
برای ارائه توضیحات به جلسه کمیته انضباطی دعوت شده است.   

لیکرز پس از 10 سال به فینال رسید
ورزش: در ادامه رقابت های نیمه نهایی کنفرانس غرب تیم بسکتبال 
لس آنجلس لیکرز بامداد امروز موفق شــد چهارمین پیروزی خود 
را با حساب ۱۱۹ بر ۹۶ از پیش رو بردارد. لیکرز با این نتیجه پس 
از ۱0 سال به فینال کنفرانس غرب صعود کرد. در این بازی لبران 
جیمــز با 2۹ امتیاز، ۱۱ ریبانــد و هفت پاس منجر به گل بهترین 
بازیکن لیکرز و میدان بود. در ســوی دیگر میدان جیمز هاردن با 
30 امتیاز، پرامتیازترین بازیکن میدان بود. لیکرز در فینال باید به 
مصاف برنده کلیپرز و دنور ناگتز برود. فینال کنفرانس شرق را هم 

میامی هیت و بوستون سلتیکس برگزار خواهند کرد.

۷ ماسک ۷ اسم علیه نژادپرستی 
ورزش: نائومی اوســاکا در حالی با شکســت ویکتوریا آزارنکا برای 
دومین بار فاتح تنیس اپن آمریکا شــد که پیام خود را در راستای 
مبارزه با نژاد پرســتی به بهترین شکل ممکن به همه دنیا رساند. 
تنیســور ژاپنی به همین منظور هفت ماسک را آماده کرده بود که 
نام افرادی که در ســال 2020 به دلیل شلیک گلوله پلیس آمریکا 
کشته شــده اند روی آن ها دیده می شد. تنیسور 22 ساله پیش از 
این به خاطر رفتار خاصش همه نگاه ها را به خود معطوف کرده بود. 
اوساکا در فینال جنجالی اپن آمریکا 20۱۸ که به خاطر کسر امتیاز 
و جریمه ســرنا ویلیامز حواشــی زیادی داشت با خجالت نخستین 
گرند اسلم خود را جشن گرفت چون الگویش را شکست داده بود. 

دبیر: بودجه کشتی باید 60، ۷0 میلیارد باشد
ورزش: رئیس فدراســیون کشــتی بار دیگر دربــاره کمبودهای 
بودجه ای در این فدراســیون به صحبــت و انتقاد پرداخت.علیرضا 
دبیــر که امروز در برنامه دایره طالیی حاضر شــده بود بار دیگر به 

انتقاد از مسئوالن به خاطر کم بستن بودجه کشتی پرداخت.
رئیس فدراسیون کشــتی در مورد مباحثی که در خصوص بودجه 
کشتی ایجاد شده گفت: دوستان گفتند بودجه ما 22 میلیارد است 
که این طور نیست. بودجه کشتی ۱2 میلیارد و 700 میلیون است. 
۱0 میلیــارد را خودمان از مجلس دنبال کردیم که مازاد از بودجه 
وزارت ورزش اســت و نوبخــت هم ابالغ کرد. دوســتان می گویند 
بودجه ما 22 میلیارد و 700میلیون اســت، من گفتم اشکال ندارد 
شــما امضایش کنید چون کار بودجه ای کردم و می دانم این امضا 
می شــود پایه برای ســال ۱۴00 ، اما گفتند ما ۱2 میلیارد و700 
میلیــون را امضا می کنیم و آن ۱0 میلیارد را قبول نمی کنیم. االن 

باید با تورم بودجه کشتی ۶0-70 میلیارد باشد. 

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

لیگ قهرمانان آسیا
شباب االهلی امارات - شهرخودرو
 دوشنبه 24 شهریور -  19:30 از شبکه ورزش

هفته نخست لیگ برتر انگلیس
برایتون - چلسی

 دوشنبه 24 شهریور -  23:45 از شبکه ورزش

قطع پخش زنده مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
ورزش:کنفدراســیون فوتبال آســیا و آژانس تجاری کنفدراسیون روز 
گذشــته با ارسال نامه ای به ترتیب به فدراسیون فوتبال و سازمان صدا 
و ســیما عنوان کرده اند بــه دلیل تحریم های بیــن المللی ضمن لغو 
یک طرفه قرارداد حقوق پخش تلویزیونی آژانس تجاری کنفدراســیون 
فوتبال آسیا با سازمان صدا و سیما، از دراختیار گذاشتن سیگنال پخش 
زنده مرحله گروهی متمرکز لیگ قهرمانان آسیا معذور هستند. دبیرکل 
فدراســیون فوتبال اما طی نامه ای به دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا 
اعالم کرد که فدراسیون فوتبال با تأکید بر رعایت کلیه قوانین و مقررات 
در تمامی رویدادهای بین المللی حتی در شرایط شیوع ویروس کرونا با 
اعزام نمایندگان خود به منظور حضور شایســته در لیگ قهرمانان آسیا 
اقدام کرده و بر این اســاس انتظار دارد کنفدراسیون فوتبال آسیا بستر 
الزم برای پخش زنده مســابقات را از طریق صدا و ســیمای جمهوری 

اسالمی ایران معمول دارد.

استقالل و پیکان بیشترین سود از داوری را بردند
ورزش: بررســی اشــتباهات داوری در لیــگ نوزدهم نشــان می دهد 
اســتقالل در بین تیم های مدعی بیشترین ســود را کرده و در تیم های 
پایین جدول پیکان با اشتباهات داوری چهار امتیاز بیشتر بدست آورده 
است. حیدر ســلیمانی پیشکســوت داوری این بررسی را بر اساس سه 
فاکتــور پنالتی )که تأثیر مســتقیم در نتیجه دارد( گلی که در وضعیت 
آفساید و خطا زده شد و مورد پذیرش داوران قرار گرفت یا گلی زده شد 
که در وضعیت آفســاید و خطا نبــود و داوران مردود اعالم کردند مورد 

ارزیابی قرار داده است.

پیکان به دنبال جذب مهاجم جدید شهرخودرو 
ورزش: احمد الجبوری مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان 
مدتی پیش با باشگاه شهرخودرو به توافق رسید و حتی با این باشگاه قرارداد 
امضا کرد. با این حال باشــگاه پیکان درصدد جذب این مهاجم است و حتی 
گفته می شود پیشــنهادی به الجبوری داده که بیشــتر از پیشنهاد باشگاه 
شهرخودرو است. البته الجبوری با شهرخودرو قرارداد دارد و بدون رضایت این 

باشگاه نمی تواند از تیم مشهدی جدا شود.

غفوری: صعود از این گروه کار سختی است
ورزش: وریا غفوری در نشســت خبری پیش از بازی تیمش مقابل الوحده 
گفت: ابتدا باید بگویم خیلی خوشــحالیم که لیگ قهرمانان دوباره آغاز شده 
و می توانیم در این رقابت ها شــرکت کنیم. شرایط تیم ما به شکلی بوده که 
تا هفته قبل بازی کردیم و از لحاظ جسمانی آماده ایم. امیدوارم در بازی های 
پیش رو موفق شویم و از گروه صعود کنیم که البته کار خیلی سختی است. 
وی افزود: تنها ناراحتی ما این است که نمی دانیم برابر الوحده بازی می کنیم 
یا نه. به نظرم باید به صورت شفاف این موضوع اعالم شود که الوحده در لیگ 

قهرمانان شرکت می کند یا نه.

پیشنهاد باشگاه یونانی به بازیکن تراکتور
ورزش: ایمان ســلیمی بازیکن تیم تراکتور در آستانه جدایی از این تیم 
قرار گرفته اســت. طبق نامه ای که از سوی وکیل این بازیکن در اختیار 
خبرنگار ورزشــی فارس قرار گرفته است ســلیمی با پیشنهادی از یک 
تیم یونانی به نام اوفیل کرت روبه رو شــده اســت. این تیم سال گذشته 
در رده پنجم قرار گرفته و طبق صحبتی که با باشــگاه تراکتور داشــته 
خواهان جدایی شده است. البته او بندی هم در قراردادش برای جدایی 

از این باشگاه دارد.

حضور کوزین در »شهرخودرو« منتفی شد
ورزش: در شرایطی که قرار بود کوزین مربی ایتالیایی دستیار مهدی رحمتی 
در شهرخودرو و در قطر به اردوی این تیم اضافه شود اما این مربی به مدیران 
این باشــگاه اعالم کرد در فصل جدید با آن ها همکاری نخواهد کرد. محمد 
نوازی،علی سامره، علی اصغر قربانعلی پور و اشکان نامداری اعضای کادر فنی 

تیم فوتبال شهرخودرو را تشکیل می  دهند.

سفر جامانده های استقالل به قطر 
ورزش: بازیکنانی که در ســفر به قطر نتوانستند همراه سایر اعضای تیم 
حضور داشته باشند به این کشور سفر کردند. تعدادی از بازیکنان و اعضای 
تیم فوتبال استقالل که به دلیل صادر نشدن ویزای سفرشان به قطر در 
تهران مانده بودند بامداد دیرروز راهی قطر شــدند. محمد دانشگر مدافع 
تیم اســتقالل که به تازگی قراردادش را تمدید کرده اســت در این سفر 

حضور دارد.
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ادب و هنرادب و هنر

تازه های نشر

دریچه های ارتباط ادبی میان همزبانان 
حمیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر نامور افغانستان در غربت هلند درگذشت، 
شــاعری از شــهر هرات، در مجاورت مرز ایران که اگر مناسبات و مقدرات 
بسامان بود، او می توانســت در ایران زندگی کند و در اینجا شناخته شده تر 
باشــد. شاعری با چندین عنوان کتاب شــعر و فعالیت های بسیار در حوزه 
تشکل های ادبی افغانستان که متأسفانه محیط غریب اروپا جای مناسبی برای 
فعالیت های این بانوی شاعر نبود و از این قبیل بسیاری از اهالی قلم افغانستان 
به دلیل موانع و دشواری ها راه کشورهای غرب را پیش گرفتند و نشد که در 

قلمرو زبان فارسی از حضور آن ها استفاده شود.
من در این اواخر با پرســش های دانشــجویان بســیاری روبه رویم که برای 
تحقیقات دانشجویی درباره ادبیات معاصر افغانستان با کمبود منابع روبه رو 
هستند، چون بســیاری از کتاب ها در افغانستان چاپ شده است و شرایط 
اداری و وضعیــت بازار کتاب اجازه نمی دهــد آن کتاب ها در بازارهای ایران 

هم عرضه شوند.
حقیقت این است که آشــنایی مردم و به خصوص اهالی ادب افغانستان با 
چهره ها و آثار ادبی ایران بسیار بهتر است. در آنجا شعر و داستان بسیاری از 
اهل قلم ایران خوانده می شود و آنان محبوبیتی حتی فراتر از انتظار خویش در 
آنجا دارند. محمدحسین جعفریان، رضا امیرخانی، فاضل نظری و بعضی دیگر 
از شاعران و نویسندگان ایران که به افغانستان رفته اند روایت های بسیار جالبی 
از این برخوردها و استقبال های گرم دارند، ولی این ارتباط غالباً یکسویه است 
و از ادبیات افغانستان در ایران فقط آن مقدار شناخته شده است که به سبب 
حضور این شاعران و نویسندگان به صورت مهاجر در ایران، در دسترس بوده 
است، ولی خارج از این دایره جلوه پررنگی از این ارتباط و آشنایی را نمی بینیم. 
البته این را می پذیرم که ادبیات فارســی در افغانســتان به دالیل مختلف 
نتوانسته رشد و پیشرفتی همسنگ ایران داشته باشد و چهره های بسیاری در 
آنجا یافت نمی شوند که با شاعران و نویسندگان ممتاز ایران همسری کنند. 
پس قدری از این گمنامی طبیعی است، ولی همیشه هم طبیعی نیست. ما 
آثار تحسین شده و صاحب  نام و نشانی هم داشته  ایم، ولی اینکه رمانی مثل 
»بادبادک باز« ابتدا به انگلیســی نوشته می شود و سپس در ایران به فارسی 
ترجمه می شود، نشانه خوبی نیست. نویسنده این رمان اهل هرات است، در 
۱۲۰ کیلومتری مرز ایران، ولی کتابش از آن سوی اقیانوس اطلس به ایران 

می رسد با زبانی دیگر.
البتــه ما حلقه های اتصال هم داریم. یک حلقــه مهم این اتصال، مهاجران 
افغانستان در ایران  هستند. این ها سفیران فرهنگی افغانستان در این کشورند 
و غالباً با وجود همه تنگناها توانسته اند معرف خوبی از سیمای فرهنگی کشور 
افغانستان باشند. مثالً سیدرضا محمدی شاعری است که هنوز و بعد از قریب 
به دو دهه، شــعر »صدا ز کالبد تن بدر کشــید مرا«  از او بر سر زبان هاست. 
در عرصه ادبیات داســتانی نیز از این قبیل چهره ها و آثار سراغ داریم. کتاب 
»آوازهای روسی« از احمد مدقق در جشنواره ادبیات داستانی جالل تحسین 

شد و اینک دومین اثر از این داستان نویس به بازار آمده است. 
یک حلقه وصل دیگر روزنامه نگاران، شــاعران، نویســندگان و بعضی 
مسئوالن نهادهای ادبی ایران هستند و این ها در سال های اخیر تالش 
خوبــی برای زنده کردن ارتباط ادبی میان دو ملت همزبان داشــته اند. 
این ها توانســته اند سیمای فرهنگی افغانســتان را در رسانه ها تا حدود 

زیادی تصحیح کنند. 
حلقه وصل دیگر، فضای مجازی است، بستری برای ارتباط که به راستی مرز 
نمی شناسد و دیوار ندارد. در افغانستان بسیاری از آثار ادبی ایران به خصوص 
شعرها در شبکه های اجتماعی و صفحات دنیای مجازی خوانده می شوند و 
البته در ایران هم تا حدود زیادی همین  گونه است، هرچند گاهی تنگناهای 

ارتباطی در اینجا مانع می شود.
حلقه دیگر، محیط آکادمیک و دانشــگاهی اســت. دانشجویان بسیاری از 
افغانستان در ایران درس می خوانند، هر چند رشته بسیاری از این ها ادبیات 

نیست. 
ما می توانیم این حلقه ها را قوی تر بسازیم، بر تعدادشان بیفزاییم و برای رفع 
موانع و ایجاد پل هایی بیشتر بکوشیم. البته در این میان مساعدت و همراهی 

نهادهای متولی امور سیاسی، مهاجرتی و اقامتی نیز ضروری است.

 ادب و هنــر/ خدیجه زمانیــان  محمد 
طلوعی متولــد ۱358 و دانش آموخته  ســینما 
ادبیات نمایشی اســت.»هفت گنبد« سومین  و 
مجموعه داستان محمد طلوعی است و پنجمین 

اثر داستانی او به شمار می رود.
این اثر شــامل هفت داستان  است که همگی در 
کشورهای  افغانســتان، عراق، لبنان، ارمنستان،  
گرجستان، عمان و سوریه روی داده است. طلوعی 
برای نوشــتن هر کدام از این داســتان ها به این 
کشورها سفر کرده حتی به سوریه در حال جنگ.
به گفته نویســنده این مجموعه در یک بازه پنج 
ساله نوشته و توسط نشر افق منتشر شده است.هر 
کدام از این داستان ها بازسازی دوباره  یک داستان 
از داســتان های مجموعه »هفت پیکر« نظامی 
است. محمد طلوعی نویسنده ای است که قلمش 
را دوســت دارم. خواندن »هفت گنبد« مصادف 
شد با ســفر آقای نویسنده به مشهد. با همراهی 
و تالش های علی براتی گجوان  فرصتی فراهم شد 
تا روبه روی این نویسنده بنشینیم و راجع به اثری 
که تقریباً نامزد همه جوایز ادبی داخلی شده، گپ 

بزنیم. 
گفت وگوی ما را با محمد طلوعی راجع به »هفت 

گنبد« بخوانید. 

به هفت شــهری که در هفت گنبد برای س
کرده اید.  نوشــته اید، سفر  داستان  آن ها 
همه سفرها به انگیزه نوشتن این کتاب بوده 

است؟ 
ســفر به گرجستان را رفته ام،چون فکر کردم در 
گرجستان داستانی وجود داشته باشد که نتیجه 
سفر نوشتن داستان »امانتداری خاندان آباشیدزه« 

شد. 
البته بعضی ســفرها را پیشــتر رفته بودم که با 
دیدن فضا و اتمســفر، داســتانی مربوط به این 
شهرها  نوشــتم. در این سفرها  بیشتر به دنبال 
این بودم تا یک همگامی تاریخی در آن کشورها 
با داستان های امروزمان پیدا کنم. اگر داستان ها را 
مروری کنیم، می بینید در هر کدام از داستان ها 
که مربوط به شهر یک کشــور است، واقعه ای از 
تاریــخ معاصرمــان به آن وصل اســت، مثالً در 
گرجســتان ماجرای آقامحمدخان قاجار هست، 
یا در داستان ارمنستان جنگ های ایران و روس 
است، در داستان مربوط به عمان جنگ زفار که 
ایران در آن دخالت داشته است، مطرح می شود.  

به نظر می رسد »ایران« در این داستان ها س
به عنوان نخ تسبیح است که در هر داستانی 

حضور دارد. 
در تاریخ معاصر، ایران حلقه وصل کشورهای دیگر 
است. انگار ما دچار هم سرنوشتی تاریخی هستیم 
که هر کاری می کنیم روی کشور همسایه تأثیر 

دارد.

در یک نشســت خبری گفتید »هفت س
گنبد« را به تأثیــر از »هفت پیکر« نظامی 
نوشته اید، چرا از شــاعر قصه گویی مانند 
نظامی متأثر شدید و مثالً از شاعرانی مانند 

مولوی و عطار نه؟ 
به نظر من در تاریخ ادبیات ایران دو شاعر هستند 
که با مقیاس امروز نویسنده اند؛ فردوسی و نظامی. 
این ها از ابزار نظم اســتفاده می کننــد، ولی در 

حقیقت داستان گو هستند. 
 عطار هم با اینکه شعر گفته  اما یک جاهایی در 
»الهی نامه« داستان گویی کرده است. به نظر من 
سعدی با اینکه نثر داستانی دارد، ولی  داستان گو 
نیســت و همچنان در خدمت شعر است. حافظ 
مطلقاً شعر است، در اشعارش هیچ توالی معنایی 
عمــودی ای ندارد، همه چیــز در خط افقی معنا 
دارد. مولوی هم همین طور، مولوی هم  شاید در 
جاهایی از داستان های تمثیلی استفاده می کند، 
ولی داستان گو نیست. از داستان استفاده می کند 
برای اینکه معنایی را متبادر کند. به همین خاطر 
در انتخاب ادبیات کالسیک امکانات زیادی نداریم. 
همه عناصر شــعر فردوسی و نظامی در خدمت 
داستان گویی هســتند و بقیه شاعران از داستان 
اســتفاده می کنند برای اینکه کار دیگری انجام 

دهند یعنی داستان گو نیستند. 
اما »هفت پیکر« و »شــاهنامه« هم داستان دارد 
و هم عناصر داســتانی که  ما امروز می توانیم در 
ادبیات امروزی مان از آن استفاده کنیم؛ بنابراین 
من در رمان بعدی ام از فردوسی استفاده می کنم، 
خیلی چیز مفصلی در ادبیات کهن ما وجود ندارد 
که مثالً شما از من بپرسید چرا از هفت پیکر تأثیر 
گرفته ام و چرا یک چیز دیگر نه، چون آثار دیگر 
اصالً داستان ندارند. مسئله مهمی در داستان گویی 
وجود دارد، توالی و بر هم اثرگذاری. اگر شما توالی 
و برهم اثرگذاری نداشته باشید، نمی توانید داستان 
تعریف کنید که این دو مورد را فقط در آثار نظامی 
و فردوسی می بینیم . حتی در آثار موالنا هم وجود 
ندارد، با اینکه ما همیشه فکر می کنیم حکایات در 

خدمت موالنا  و یا سعدی است. 

به  کشــورهای منطقه چقدر س در سفر 
تحت تأثیر فضاهای امــروز بودید و چقدر 
خواستید به وســیله ادبیات، این فضا را 

بازنمایی کنید؟ 
خیلی زیاد تحت تأثیر فضاهای حال و هوای امروز 
منطقه بودم.  من به چیزی معتقدم و این به نظرم 

در ذات خود هفت پیکر نظامی هم وجود دارد. 
مفهومی کــه از ایران در هفت پیکر نظامی وجود 
دارد و این گنبدها که در این اثر هست هر کدام 
نماد یک کشور هستند، یک مفهوم ایران بزرگ 

مدنظر این شاعر است. 
البتــه بگویم من اصالً »پان ایرانی«  با مســئله 
برخورد نمی کنم، مثالً نمی گویم افغانستان باید 
به آغــوش ایران بازگردد، ایــران بزرگ منظورم 
یک مرز جغرافیایی، سیاسی نیست. منظورم یک 
مرز فرهنگی اســت. ما در یک محدوده فرهنگی 
بودیم که به آن ایران بزرگ می گفتیم. این مرز 
از هندوکش شــروع می شــد از هند می گذشت 

تا مصر می رفــت و در این منطقه  فکری آدم ها 
هم سرنوشت بودند.

افغان ها، ایرانی ها ، چرکس ) ساکنین گرجستان( 
ترک و عرب ها در یک حوزه فرهنگی مشــترک 
زندگی می کردند. ســیاه مطلق اینجا با ســفید 
مطلق در ارتباط بود. یعنی رابطه فرهنگی وجود 
داشت، با اینکه بین ما مرزهای سیاسی جغرافیایی 
کشیده شده است، اما این رابطه فرهنگی همچنان 
در غذا خوردن ، لباس پوشــیدن ، شکل زندگی 
و  زبان وجود دارد و نشــان می دهد ما همچنان 

هم سرنوشت هســتیم. ما در محدوده ای زندگی 
می کنیم  کــه اگر آمریکا به عراق حمله می کند 
روی سرنوشــت من در ایران تأثیر می گذارد. اگر 
مثالً ۱5 یا ۲۰ســال پیش نمی فهمیدیم اکنون 
متوجه این تأثیر هســتیم . اکنــون می فهمیم  
اگر  امیر عمان می میرد در سرنوشت مِن ایرانی 
تأثیر دارد. نه فقط در سرنوشــت سیاسی ما، در 

سرنوشت اقتصادی و فرهنگی ما هم تأثیر دارد. 
برای من مفهوم »هم سرنوشتی« در این کتاب مهم 
بود. شاید کلمه  ایران یک کلمه ناسیونالیستی به 
نظر برسد، اما این ها همچنان یک سرزمین هستند 
و این تأثیرات در زندگی هم برای من خیلی آشکار 
شده است و فکر می کردم که این را در داستان ها 
منعکس کنم. آن شخصی که در افغانستان است و 
یا قهرمان داستان من که از آمریکا می آید و چیزی 
می دزد همان آدمی اســت که در تهران با همین 
شخص به مدرسه می رفته است. همه  آن ها با هم 

یک نقطه، تالقی کرده اند.  

داستان ها در یک خاورمیانه  فرضی شکل س
گرفته اســت. مطمئناً همه  این ها تجربه  
زیستی فردی نیست، اما مخاطب احساس 
نمی کند در یک فضای ناشناخته است. این 

نوع فضاسازی چطور محقق شده است؟ 
من به همه این شــهرها رفتــه ام و به بعضی 
کشــورها مثل لبنان ۱۰ بار ســفر کرده ام، اما 
مســئله مهم ایــن بود که این ســفرها چقدر 
می تواند من را از یک توریست به یک شخص 
واقعی بدل کنــد یعنی فقط یک برج یا خرابه 
نبینــم و  به زیســت مردم منطقــه نزدیک 
شــوم. برای رسیدن به این شــرایط کارهای 
زیادی انجام داده ام مثاًل آشــپزی کرده ام تا با 
مردم مواجه شــوم یا کتاب خوانــده ام.  برای 
خلق یکی از شــخصیت های داســتانی ام که  

حشره شناس بود، ۱5۰ کتاب با موضوع حشره 
و  حشره شناسی خوانده ام. 

جعفر مدرس صادقــی کتابی دارد با عنوان »دیار 
در حلــب« . امــروز اگر آن داســتان را بخوانید 
متوجــه می شــوید او در آن کتابــش هر آنچه 
مربوط به داعش بوده را پیشــگویی کرده است. 
به موقع قدر این کتاب را ندانســتیم و نخواندیم. 
شاید داستان های من هم داستان هایی باشند که 
بخشی از سرنوشت ما آنجاست و یا نویسنده در 
مورد آدم ها و ســرزمین های همسایه پیشگویی 

کرده است.  

آدم های داســتان های شما گمگشته ای س
دارند که همه آن ها در پی آن هستند. این 

گمگشتگی استعاره از چیست؟ 
در عرفان هم ســیر آفاق و انفس داریم. آدم هایی 
که درون خودشان را می پویند، آدم هایی که بیرون 
را می پویند و گاهی این دو با هم ترکیب می شوند. 
مثالً در داســتان »لوح غایبان« شخصیتی داریم 
که در بیابانی گمشده است و یک سیر انفسی هم 
دارد که خودش را می پوید و می گوید من گاهی 
فکر می کنم در قلب یک نهنگ نشسته ام و دارم 
زندگی ام را می بینم. این ســیر انفسی هم در آن 

وجود دارد.

با خواندن کتاب شــما متوجه شدم به س
دنبال امید و ساختن رؤیا برای مخاطب ها 
ادبیات  گمشده های  این ها  دو  هر  هستید. 
امروز ماســت. زمانــی »ژول ورن« رؤیای 
ساخت زیردریایی را در کتاب »بیست هزار 
فرسنگ زیر دریا« برای آدم ها متصور شد 
و انسان ها به این رؤیا دست پیدا کردند. آیا 
کاشتن رؤیا وظیفه یک داستان نویس است؟ 
وظیفه نیســت، اما حتماً نشان دادن رؤیای زیبا 
یکی از کارهایی است که یک نویسنده می تواند 
انجــام دهد. همان  کاری که هالیوود با ســینما 
انجام می دهد. در واقع به جای اینکه حرف بزنیم 
ما چقدر بدبختیم، می توانیم راجع به اشتراکاتی 
حــرف بزنیم که آینده ماســت. در این شــکی 
نیســت که  ما در منطقه ای زندگی می کنیم که 
بدبختی توســط قدرت های بزرگ و نادانی خود 
مردم  منطقــه، حکمرانان ابله و... به آن تحمیل 
می شود، اما تمدن اروپایی، تمدنی است که رو به 
کاهیدگی است و در حال پیری است  و وقتی یک 
تمدن رو به کاهیدگی می رود، تمدنی که جوان تر 
هست برای خود جا باز می کند. تمدن خاورمیانه 
تمدن جوان تری است. اگر آن تاریخ 3هزار سال 
پیش خودش هم به عنوان حافظه قومی، به عنوان 
حافظه تاریخی پشت سر خودش نگه دارد، جهش 
و رشــد بزرگی خواهد داشت. در خاورمیانه پول، 
نیروی انسانی و منابع زیرزمینی وجود دارد که باید 

ما متوجه این ثروت باشیم. 

عامدانه به سراغ این رؤیاپردازی ها برای س
منطقه رفته اید یا این مســئله ناخودآگاه 

اتفاق افتاده است؟ 
نه کاماًل آگاهانه بوده اســت . من به امید دادن 
و ساختن رؤیای خوب برای مردم همیشه فکر 
می کنم، چــون معتقدم جایی کــه ما زندگی 
می کنیم، جهش تمدنی بعدی دنیاســت. شاید 
گفتن این مسئله خیلی بلندپروازانه و یا بزرگ تر 
از دهان من باشد و به عمر ما یا بچه ها و نوه های 
ما قد ندهد، اما منابعی که موجود اســت نشان 
می دهد اتفاق بعــدی در خاورمیانه رخ خواهد 

داد. 
ببینید من بقیــه دنیا را هم دیــده ام، می توانم 
مقایســه کنم. می توانم بگویم آن ها به نسبت ما 
آدم های قانونمندتری هستند و اکنون در شادی 
زندگــی می کنند، ولی به صــورت عمده دارای 
پیری و کاهیدگی هستند.در صورتی که اینجا هر 
روزی کــه زندگی می کنید فکر می کنید یک بار 
دیگر جهان به وجود آمده و در یک فرج و شادی 
حاصل از گشــودگی جهان زندگی می کنند. من 
فکر می کنم اتفاق بعدی اینجاست. اتفاق بعدی 
که جهان را به سمت خودش معطوف می کند، در 

خاورمیانه رخ می دهد.

برش

من به همه این شهرها رفته  ام 
لبنان  و به بعضی کشورها مثل 
اما مسئله  کرده ام،  10بار سفر 
سفرها  این  که  بود  این  مهم 
یک  از  را  من  می تواند  چقدر 
واقعی  شخص  یک  به  توریست 
برج  یک  فقط  یعنی  کند.  بدل 
زیست  به  و   نبینم  خرابه  یا 
مردم منطقه نزدیک شوم. برای 
کارهای  شرایط  این  به  رسیدن 
زیادی انجام داده ام، مثالً آشپزی 
کرده ام تا با مردم مواجه شوم یا 
کتاب خوانده ام.  برای خلق یکی 
که   داستانی ام  از شخصیت های 
با  بود، 150کتاب  حشره شناس 
موضوع حشره و  حشره شناسی 

خوانده ام

موسیقیچهره

 توسط مجید مالمحمدی و برای نوجوانان 

زندگیسردارسلیمانی،داستانمیشود
با صدای ساالرعقیلی

کیوانساکت»بیتو«رابهبزرگانموسیقیتقدیمکرد
ادب و هنر: مجید مالمحمدی، نویسنده کودک و نوجوان، 
آثار داســتانی زیادی در کارنامه کاری خود دارد . او  این 
روزها منتظر چاپ کتاب »سردار شهید سلیمانی« از سوی 

انتشارات مدرسه است.
وی درباره تألیف جدیدش گفت: در ایام شــهادت شهید 
سردار سلیمانی بود که افتخار نوشتن کتابی درباره ایشان 
از طرف انتشــارات مدرسه نصیب من شد و قرار شد این 
کتــاب برای روز چهلم در ســری کتاب های »چلچراغ« 
برای نوجوانان چاپ شــود، اما بــه خاطر تأمین منابع و 
ضیق وقت ایــن امکان نبود. البتــه مدیرعامل  زحمت 
کشــیدند و چند تا کتــاب  خوب از خاطرات ســردار و 
صحبت هــای دیگران در اختیارم گذاشــتند. همچنین 
کتاب های چلچراغ را مطالعه کردم و متوجه شــدم که 
ســری کتاب های چلچراغ تقریباً زندگی نامه داســتانی 
اســت، رمان نیســت و ما هم قرار نبود رمان بنویسیم؛ 

بنابراین در همان سلسله داستان ها نوشتم.  
این نویسنده ادامه داد: در طول زمان نوشتن واقعاً خود 
ســردار حضور داشتند و من با ایشان مشورت می کردم 
و کمک می گرفتم. همین طور بچه ها را هم مقابل خودم 
می دیــدم چون مخاطب من آن هــا بودند. نکاتی را که 
باید مد نظر می داشــتم این بود کــه کتاب برای آن ها 
مناسب باشد. چه بسا بعضی قسمت ها برای بزرگساالن 
مناسب بود و همچنین نمی شد  همه زندگی و خاطرات 
را تبدیل به داستان کرد و از همه مهم تر خلوص سردار، 
شــجاعت، ایثار، پاکدامنی، دســتگیری، مردمداری و 

تواضع سردار باید در این داستان ها دیده می شد. البته 
خصوصیات مختلف در شخصیت سردار شهید جمع بود 

که سعی کردم تقریباً همه را مدنظر داشته باشم.
نویســنده کتاب »خداحافظ مدینه« دربــاره آثار دینی 
گفت: در حوزه کودک و نوجوان در کشور ما نویسندگان 
خوش فکر آثار باارزشی را چاپ کردند که البته این حجم، 
کافی نیست. مطمئناً نویسندگان آمادگی دارند بیشتر کار 
کنند که این مسئله بدون کمک متولیان فرهنگی و ناشران 
برجســته محقق نمی شــود. اگر متولیان فرهنگی بستر 
و زمینه را برای نویســندگان فراهم کنند و منابع اولیه و 
مستند از آثار تاریخی که بیشتر به زبان عربی است ترجمه 
کنند و در اختیار آن هــا قرار بدهند، قطعاً آثار ماندگاری  
در زمینه ادبیات دینی به خصوص محرم و عاشــورا خلق 

خواهد شد. 

ایسنا: کیوان ساکتـ  نوازنده و آهنگسازـ  از انتشار قطعه 
»بی تو« با خوانندگی ساالر عقیلی خبر داد و آن را به همه 

بزرگان موسیقی ایران تقدیم کرد.
کیوان ساکت درباره انتشار قطعه »بی تو« بیان کرد: پیش از 
این ترانه هایی از دکتر پوپک رنجبر خواندم که نظرم را جلب 
کردند و ترانه »بی تــو« را به جهت اینکه با حال و هوای 
این روزها هماهنگ تر و همسوتر دیدم، برای آهنگ سازی 

انتخاب کردم و ساالر عقیلی آن را خوانده است.
وی با اشــاره بــه تقدیم قطعه »بی تو« بــه همه بزرگان 
موســیقی ایران، افزود: در مشورت با ترانه سرای این قطعه 
به این نظر رســیدیم که باید آن را تقدیم به همه بزرگانی 
کنیم که پایه های موسیقی ملی ما را شکل داده اند. اگرچه 
بسیاری از آن ها امروز در میان ما نیستند، اما آثارشان هست 

و مردم آن ها را می شنوند و لذت می برند.
این نوازنده و آهنگساز ادامه داد: قطعاتی که موسیقی دانان 
برجسته ایرانی ساخته اند آرامبخش جان های خسته ما از 
۱۰۰ سال پیش تاکنون اســت و قطعه »بی تو« به پاس 
تالش ها و زحماتشان به هنرمندان راستین موسیقی تقدیم 
می شود؛ اقدامی که پیش از این در عرصه موسیقی صورت 

نگرفته بود.
ســاکت در پاسخ به اینکه در آهنگ ســازی این قطعه 
برای تقدیم به بزرگان موســیقی به کدام یک از آن ها 
توجه بیشتری داشته است، گفت: در زمان آهنگ سازی 
به علی نقی وزیری و دو شــاگرد برجسته اش ابوالحسن 
صبا و روح اهلل خالقی بیشتر فکر می کردم. هر یک از این 

عزیزان ســتون های استوار و بزرگی برای هنر موسیقی 
محسوب می شوند. 

اســتاد وزیری با مدون کردن تئوری موسیقی ایران و 
تأسیس مدرسه موســیقی نقش مهمی در نگاهداشت 
این هنر داشته است. استاد صبا با جمع آوری بخشی از 
موسیقی مناطق شمال در حفظ این موسیقی و گنجینه 
موســیقی فولکلور تالش زیادی کرد. اســتاد خالقی با 
نوشــتن آهنگ هایی که پس از چند دهه هنوز طراوت 
خود را حفظ کرده و از ماندگارترین آثار هســتند، رشد 
فزاینده موســیقی ایران را سبب شد و شاگردان زیادی 
کــه در مکتب این بزرگان تربیت شــدند، همه و همه 
از تأثیرات علم و دانش و هنرشــان هستند. ساکت در 
پایان از احتمال ســاخت آلبومی در ادامه تولید قطعه 

»بی تو« خبر داد.

گفت وگو با محمد طلوعی درباره مجموعه داستان »هفت گنبد« 

»جنگ و صلح«  در خاورمیانه  خیالی

در حوالی شعر

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

مجموعه»بینشانی«بهبازارآمد
28 ویدئوآرت درباره اشعار موالنا

نگاه معاصر: مجموعه »بی نشــانی« که شامل نوشته ها و خوانش مریم 
ســعید و همچنین ویدئوآرت ها و کلیپ های ناصر پویش است، منتشر 

شد.
»بی نشانی« شامل یک کتاب دوزبانه فارسی و انگلیسی در ۲۲۰ صفحه، 
دی وی دی خوانــش متــن با صدای نویســنده و همچنین تعداد ۲8 
کلیپ و ویدئوآرت در یک دی وی دی مجزاست که ملهم از نوشته های 

نویسنده و اشعار موالنا ساخته شده است.
مریم سعید، نویسنده در مقدمه کتاب نوشته است: »هر یک از نوشته ها 
بند بند ســرود زندگیم اســت که افتخار همنشینی با یک یا چند بیت 
از ابیات فاخر موالنا را پیدا نموده اســت. ســرودی از جنس صبوری و 
بی دلــی، از جنس وفا، ســرودی به بیقراری پاییــز و به صالبت ایمان، 
ســرودی به بلندای بصیرت  و به ژرفای ســکوت، سرودی به شیرینی 

فرزانگی«.
ناصــر پویش، کارگردان و تهیه کننده کلیپ ها و ویدئوآرت ها نیز درباره 
کارش می گویــد: »در دنیــای پر پارازیت و ازدحــام اخبار مضطرب و 
تلقینی، حضور این کارها شــاید ایجاد فضای مناسبی است برای پس 
زدن اضطراب ها و ویرانی ها و دیدن چیزهایی که می تواند حاصل نظاره 
کردن و پس زدن افکار مزاحم و پرهیاهو باشد. به قول موالنا، گنج ها در 
ویرانی ها به دســت می آیند«. گفتنی است، ناصر پویش هم اکنون فیلم 

»شهر سوخته« را در گروه هنر و تجربه در اکران دارد.
این متن ها و اشــعار ارجاع شــده موالنا توســط مجتبی احمدخان به 
انگلیســی برگردانده شده و توسط انتشــارات نگاه معاصر منتشر شده 

است.
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