
شهادت مبارک
روز یکشــنبه بود که یک بسیجی به نام 
»محمد محمــدی« برای دفاع از زنی که 
با اراذل و اوباش درگیر شــده بود، اقدام 
کرد؛ اما هنگامی که قصد داشــت اراذل و 
اوباش را با صحبت کردن آرام کند، آن ها 
با چند ضربه چاقو او را به شدت مجروح 
کردنــد. محمد محمــدی دو روز بعد به 
علت شــدت جراحات در بیمارستان به شهادت رســید و اعضای پیکر او با 
رضایت خانواده اش به نیازمندان اهدا شد. کاربران هم روز گذشته در واکنش 
به این موضوع، هشتگ مربوط به نام این شهید را داغ کردند. کاربری نوشته 

است:»غیرت و ناموس هنوز برای خیلی ها معنا داره. شهادت مبارک رفیق«.

همچنان # انسولین_نیست
هشــتگ #انسولین_نیست روز گذشته 
تبدیل به ترند توییتر فارسی شد. بازتاب 
گسترده کمبود انسولین در فضای مجازی 
و رسانه ای، سبب شد مسئوالن مختلف 
به این موضوع واکنش نشان دهند. سمیه 
رفیعی، نماینده مجلس هم در زمینه این 
موضوع در توییترش نوشت:»مســئولی 
می گوید کمبود انســولین به دلیل تحریم های بانکی است. مسئول دیگری 
می گویــد حتی بیش از نیاز کشــور واردات وجود دارد و دلیل اصلی، قاچاق 
معکوس اســت و این وسط مردم باید عالوه بر فشار اقتصادی، بی تدبیری  و 
سوءمدیریت های مسئوالن مربوطه را در تأمین نیازهای اساسی تحمل کنند«.

تبعات تحریم های دارویی
خیلی هایمــان تصور می کنیــم تبعات 
تحریم های دارویی فقــط گریبان مردم 
ایران را می گیرد، درحالی که این تحریم ها 
موجب جلوگیری از صادرات بســیاری از 
داروهای خاص ایرانی به کشورهای دیگر 
شده است. یکی از کاربران فضای مجازی 
با اشاره به همین موضوع در توییتر نوشته 
است:»آقایی را می شناســم در جنوب اسپانیا، پدر پسربچه ای دبستانی که 
ســرطان داشته و هنوز تحت مراقبت است. باید مواظب باشد بدنش التهاب 
نکند و عالجی که فعالً بهترین نتیجه را داده، یک محصول نانوتکنولوژی ایرانی 

است که به دلیل تحریم هر چه تالش می کند دیگر به دستش نمی رسد«.

کرونا را جدی بگیریم
موج ابتالی سلبریتی ها به کرونا حسابی در 
فضای مجازی حاشیه ساز شده است. پس 
از ابتالی محمدرضا گلزار و نوید محمدزاده 
به کرونا، روز گذشــته الله اسکندری هم با 
انتشــار پستی در اینستاگرام از ابتالیش به 
کرونا خبر داد و نوشــت:»زره پوش شدن 
هم اثر نکرد و متأسفانه االن خبر دادند که 
تست کرونایم مثبت شده... باوجود رعایت کردن و حفظ پروتکل های بهداشتی 
من میزبان ویروس کرونا شدم... دوستان عزیز لطفاً کرونا را جدی بگیریم... و من 
نگران دوســتان و همکاران خوبم در سریال در حال فیلم برداری ام هستم که در 
چند روز گذشته همراهم بودند و من بی اطالع از داشتن کرونا در کنارشان بودم«.

 محمد تربت زاده ماجرا اواسط تابستان امسال به پایان 
رسید. »یلدا ابتهاج« فرزند »سایه« با انتشار پستی در 
صفحه اینســتاگرامش به متن جنجالی »ما وارثان پر 
سوم سیمرغ هستیم« که با نام »هوشنگ ابتهاج« در 
فضای مجازی دســت به دست می شد، واکنش نشان 
داد و یک بار برای همیشــه اعالم کرد این متن جعلی 
اســت و ارتباطی با ســایه ندارد. حاال و پس از گذشت 
بیش از دوماه از آن تکذیبیه، یک بار دیگر این متن نقل 
محافل مجازی شده و این بار در مقیاسی گسترده تر از 
پیش در میان کاربران دست به دست می شود. موضوعی 
که صدای دختر ابتهاج را یک بار دیگر درآورده و موجب 
شــده او با انتشــار پســتی دوباره در اینستاگرامش از 

شایعه پراکن های مجازی انتقاد کند.

نژاد  اهریمنی#
جانم برای آن هایی که احتماالً افســانه های شــیرین 
شــاهنامه را فراموش کرده اند، بگوید که »سام« یکی 
از پهلوان های اســطوره ای شاهنامه در اوایل جوانی اش 
صاحب فرزند نمی شــد. در نهایت اما خدا به او »زال« 
را داد که موهای سرش یکسره سفید رنگ بود. سام که 
فکر می کرد پســرش در شکل و شمایل دیو و پری به 
دنیا آمده و نژاد اهریمنی دارد، او را در پای کوه البرز که 
سیمرغ بر آن آشیان داشت، رها کرد. سیمرغ هم زال را 

پیدا کرد و تصمیم گرفت او را پرورش دهد.
ســال ها گذشــت و زال که در آغوش ســیمرغ بزرگ 
شده بود، تصمیم گرفت برود دنبال سرنوشتش. هنگام 
خداحافظی، سیمرغ یکی از پر هایش را به زال داد و به او 
گفت هرگاه دچار مشکل شد، آن را آتش بزند تا سیمرغ 
به کمک او بشــتابد. دقیقاً همین قسمت نقطه اصلی 
اختالف است که سبب شــده کاربران فضای مجازی 

هشتگ #پر_سوم را در توییتر فارسی داغ کنند.

وارثان پر سوم!#
در متنی که به نقل از هوشنگ ابتهاج در فضای مجازی 
منتشر شده، ادعا شده که سیمرغ سه پر را به زال، یعنی 
پدر رســتم داده اســت. دوتا از پرها در خالل داستان 
سوزانده می شــود اما فردوسی هیچ گاه تکلیف پر سوم 
را روشن نمی کند. نویسنده این متن جنجالِی منتسب 
به ابتهاج در نهایت ادعا می کنــد ما ایرانیان به عنوان 
نوادگان زال و رستم، وارثان پر سوم سیمرغ هستیم. در 
ادامه می توانید بخش هایی از این متن جعلی را بخوانید: 
»رودابه همسِر زال، رستم را آبستن می شود و ناتوان از 
وضع حمل در بستر مرگ می افتد. زال هراسان اولین پر 
ســیمرغ را به آتش می کشد. سیمرغ به یاری همسر و 
فرزندش می آید و از مرگ می رهاندشــان. زال در اواخر 
عمر و قبل از مرگش دو پر دیگر را به رستم  می دهد تا 

در تنگنا آن ها را به آتش بکشد.
ســال ها می گذرد و رســتم در جنگ با پهلوانی به نام 
اسفندیار دچار زخم های فراوان می شود و مستأصل از 
شکســت او، رستم پر دوم را به آتش می کشد. سیمرغ 
آشکار می گردد، رستم را درمان می کند و راز شکست 

اسفندیار را برمال می نماید، رستم پیروز می شود.
اما راز سر به ُمهری که فردوسی قرن هاست آن را پنهان 
کرده اینجاســت. فردوسی تکلیف پر سوم را مشخص 

نکرده است.
در هیچ جای شاهنامه نشان و خبری از پر سوم نیست. 
سرنوشت پر سوم در پرده معماست. حتی هنگامی که 

رستم در هفت خوان در نبرد دیو سیاه و سپید گرفتار 
می گردد و یا در رزم اول از سهراب شکست می خورد پر 
سوم را به آتش نمی کشد. یا هنگامی که در چاه شغاد 
نابرادر به تیرهای زهرگون گرفتار می آید، کشته می شود 

ولی پر سوم را به آتش نمی کشد.
چه چیز با ارزش تر از جانش که مرگ را می پذیرد ولی پر 
سوم را نگه می دارد؟ چرا؟ رستم پر سوم را به چه کسی 
سپرده است؟ پر سوم باید به دست چه کسی برسد؟ و 

در چه زمانی به آتش کشیده شود؟
فردوسی با هوِش تاریخی و جامعه شناسش پیش بینی 
روزهای تیرگون میهنش را نموده بود. او نیک می دانست 
گردش گردون بر ایرانیان روزهای هم دیِس حاکمیِت 

ضحاک را بازمی آورد.
فردوســی در تعبیری عاشــقانه و رازآلــود صبح امیِد 
رهایی بخش از تیره بختی ایرانیان در هر دوره ای از این 

تاریخ را در صدفی مکتوم قرار داده است.
باور اینکه هنوز راهی بر سعادتمندی ایرانیان وجود دارد. 
تاریخ گواه این مدعاست. ایران، خانه سیمرغ است و ما 
نوادگان رســتم و زال ایم. سومین پر سیمرغ را به آتش 
خواهیم کشید تا سیمرغ ِخَرد و شادی و سعادتمندی از 
پس این ظالم وحشت و تیره روزی بر فالت ایران لبخند 

بزند. آری ما وارثان پر سوم سیمرغ ایم...«.

خوِد واقعیمان باشیم#
همان زمان که این متن به صورت گســترده در فضای 
مجازی منتشر شــد، یلدا ابتهاج، فرزند امیرهوشنگ 
ابتهاج هشدار داد »با نام و عکس سایه تجارت نکنید!« 
او در صفحه خود نوشــته بود: »این روزها بیش از حد، 
نقل قول و ســخن از قول شــاعران و نویسندگان، به 
جعل دست به دست می شود. هر شاعری کتابی دارد و 
نوشته واقعی اهل کتاب سند است، نه این نقل قول های 
ساختگی و جعلی. هر مخاطبی که در انتشار این گفته ها 
نقش دارد و حتی صفحــات جعلی با نام و عکس این 
افراد شناخته شده را به اصل می گیرد، خود در این خطا 
ســهم بزرگی دارد. این روزها نوشته ای از قول سایه از 
پر ســوم در شاهنامه دست به دســت می شود که به 
صراحت اینجا می نویسم جعلی است. گفته های ایشان 
فقط سروده هایشان است که در کتاب هایشان چاپ شده 

است.
هر فردی دارای صورتی است و عکسی. با عکس دیگران 

صفحه نسازیم. خود واقعی خود باشیم!«

به نظرات متخصصان مراجعه کنید#
هرچند پست اینستاگرامی یلدا ابتهاج تا حد زیادی به 
شفاف سازی در این زمینه کمک کرد اما با نگاهی گذرا به 
متن منتسب به سایه به راحتی می شد جعلی بودن آن 
را تشخیص داد. حتی اگر از غلط های امالیی و نگارشی 
موجــود در متن هم بگذریم، مواردی مانند »ســه پر 
سیمرغ« یا »دیو سیاه و سپید« به روشنی نشان می داد 
این متن نه تنها توسط سایه به نگارش درنیامده، بلکه 
شخصی آن را مکتوب کرده که کوچک ترین آشنایی با 

داستان های شاهنامه نداشته است!
بر اساس شــاهنامه، سیمرغ هنگام خداحافظی با زال، 
فقط یکی از پرهایش را به او می دهد: »ابا خویشتن بر 
یکی پر من/ همیشــه همی باش در فر من/ گرت هیچ 
سختی به روی آورند/ گر از نیک و بد گفت وگوی آورند/ 
بر آتش برافگن یکی پر من/ ببینی هم اندر زمان فر من«.

اما عده ای همچنان بر این باورند که ســیمرغ سه پر به 
زال داده، چراکه یک پر در زمان زاییده شــدن رستم و 
یک پر دیگر در جنگ رستم و اسفندیار سوزانده شده 
و پر سوم هم برای نیاکان رستم که ما باشیم به یادگار 

گذاشته شده است!
این موضوع اما یک برداشت کامالً شخصی و زاییده ذهن 
برخی از مخاطبان سطحی شــاهنامه  است. بر اساس 
تحلیل های متخصصان این حوزه، زال فقط یک پر در 
اختیار داشته که بخشــی از آن  را هنگام به دنیا آمدن 
رستم ســوزانده و بقیه آن را در پارچه ای پیچیده و به 
رستم داده تا آن را در جنگ با اسفندیار آتش بزند. البته 
برخی هم معتقدند سیمرغ هربار پس از ظاهر شدن، پر 
جدیدی به زال داده است و او فقط می توانسته پر را برای 
نجات رستم به آتش بکشد. به همین خاطر اگرچه پس 
از مرگ رستم، هنوز پر دیگری در اختیار زال بوده اما به 
دلیل مرگ رستم دیگر کاربردی نداشته است. با این حال 
اگر درباره این موضوع کنجکاو شده اید، باید به نظرات 

متخصصان این حوزه مراجعه کنید.
عالوه بر این، در متن جنجالی منتســب به سایه، ادعا 
شده رستم با دیو سپید و سیاه جنگیده است درحالی که 
تقریباً همه ما می دانیم در هیچ کجای شاهنامه اشاره ای 

به دیو سپید و سیاه نشده است! 

مگه تلویزیونه؟!#
با این حال پس از انتشــار این متن، بخشی از کاربران 
فضای مجازی شروع به تعریف و تمجید از آن کردند و 
نوشتند وقتش رسیده ما نوادگان زال و رستم پر سوم را 
آتش بزنیم! از آن طرف اما بخش دیگری از کاربران شروع 
به انتقاد از هوشــنگ ابتهاج کرده اند و او را بابت انتشار 
چنین متن ضعیف و تقریباً سخیفی مورد بازخواست 

قرار داده اند. 
هرچند هوشنگ ابتهاج بی خبر از همه جا و بدون آنکه 
نقشــی در نگارش این متن جعلی داشته باشد، سوژه 
فضای مجازی شده بود اما خواندن بخشی از پیام های 
کاربران خالی از لطف نیســت. یکی از کاربران نوشته 
اســت:»آقای امیرهوشنگ ابتهاج رستم با »دیو سیاه و 
سپید« نجنگید. مگه تلویزیونه؟ ثانیاً پر سوم نداریم. هر 
نوبت یه پر به زال داد. اگر هم می داشتیم دست رستم 
نبود که بخواد آتیش بزنه، دســت باباش بود. در ضمن 
چه جوری تو داستان شغاد می تونست پر آتیش بزنه که 

نزد؟ کجای اون داستان فرصت پر آتش زدن داشت؟«
کاربر دیگری هم به زبان طنز نوشته است:» ایران خانه 
سیمرغ است و ما نوادگان رستم و زالیم، حاال شاید هم 
بعضی هامون نوادگان اسفندیار باشیم که زد سیمرغ را 

هشتر پشتر کرد. اون وقت چی؟ ها؟«
همه این حواشــی یک بار دیگر یلدا ابتهــاج را وادار به 
واکنش کرد. البته به نظر می رسد پس از واکنش مجازی 
فرزند ابتهاج، همچنان حواشــی ادامه خواهد داشت و 
کاربران فضای مجازی قصد ندارند باور کنند این متن 
را هوشنگ ابتهاج ننوشته است! در پایان بخشی از پست 
اینستاگرامی فرزند سایه را می خوانید:»عده ای بیکار و 
بیمار ظاهراً هر از چندی دست به این کار می زنند. رسم 
روزگار ماســت که این افراد به عمد مطالب جعلی را با 
اهداف مشخصی در صفحات مجازی منتشر می کنند که 
قصد و هدف مشخص در پس این کارها به خوبی دیده 
می شود. یک بار دیگر یادآوری می کنم: مطلبی که درباره 
پر سوم و فردوسی دست به دست می شود جعلی است!«
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ورزشورزش
 بررسی فرصت ها و تهدید های 

نخستین لیگ برتر فوتبال بدون سرمربی خارجی

نیمکت های 100 درصد ایرانی

شب دوم از هفته اول لیگ قهرمانان اروپا

 در انتظار جوالن طارمی 
مقابل سیتی

 گفت وگو با علی محمد مؤدب به بهانه انتشار کتاب »الال الال کبوتر بال داره«

سوغاتی ادبی برای زائران کوچک حرم رضوی

e طرح سازمان اطالعات فرانسه برای ترور امام

فؤادآگاه: پاییز سال 1357... شعله های انقالب اسالمی خیلی بیشتر از آنچه 
رژیم پهلوی فکرش را می کرد باال گرفته بود. امام)ره( بیشتر از 20 روز می شد 
که عراق را ترک کرده و در فرانسه مستقر شده بود تا هدایت امواج خروشان 
انقالب را از دور به عهده داشته باشد. اگرچه به نظر می رسید دولت، سلطنت 
و تشــکیالت اطالعاتی و امنیتی عریض و طویل، در مقابل توده های مردم و 
رابطه شــان با امام)ره( هیچ کاری از دستشان بر نمی آید اما از مدت ها پیش، 
پشــت پرده تالش هایی جدی آغاز شده بود تا با ترور رهبر این قیام مردمی، 
کار انقالب و انقالبی ها را یکسره کند. 42 سال پیش مثل امروز، سپهبد ناصر 
مقدم که چند ماهی می شد به جای ارتشبد نصیری، رئیس ساواک شده بود 
در گزارشی مفصل به محمد رضا پهلوی، پرده از طرح سازمان اطالعات فرانسه 
برای ترور امــام)ره( برمی دارد. بخش هایی از این گزارش محرمانه را بخوانید: 
»پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشــاه آریامهر... مفتخراً به شرف 
عرض می رساند... بنا به اظهار مقامات فرانسوی، خمینی از بدو ورود به پاریس 
تاکنون ســه بار محل اقامت خود را تغییر داده است... طبق این پیشنهاد که 
از ســوی »کنت دومرانش« رئیس سازمان اطالعاتی فرانسه به تیمسار کاوه، 
فرستاده ساواک ارائه شد، می بایست زمینه انتقال خمینی به ایتالیا فراهم شود... 
کنت دومرانش رئیس سرویس فرانسه اظهار کرد زمینه سازی دولت عراق برای 
خارج کردن خمینی از آن کشــور احتماالً بنا به توصیه وی )کنت( به صدام 

حسین در این مورد، انجام گرفته است. 
کنت دومرانش خاطرنشان ساخت دالیل قاطعی در اختیار دارد که خمینی با 
کمونیست های فرانسه و ایتالیا ارتباط دارد و این عناصر کمونیست برای رفتن 
او به ایتالیا تالش می کنند. رئیس سرویس فرانسه اظهار عقیده کرد خوب است 
وسایل عزیمت خمینی به ایتالیا فراهم شود و با استفاده از هرج و مرجی که در 

ایتالیا وجود داردعوامل ایران به آسانی او را از بین ببرند.
در این مورد به کنت دومرانش توضیح داده شــد که اگر چنین کاری شــود 
خمینــی تبدیل به یک »شــهید« خواهد شــد و حربه جدیدی به دســت 
کمونیست ها می افتد تا بیش از گذشته دولت ایران را مورد حمله قرار دهند. 

کنت این نظر را تأیید نمود...
در مورد تصمیم خمینی دایر بر عزیمت به آمریکا اگر چه تا این تاریخ مقامات 
اطالعاتی آمریکا خبر درخواســت ویزای ورود به آمریکا به وسیله وی را تأیید 
نکرده اند ولی رئیس ســرویس فرانســه اظهار کرد خمینی درخواست صدور 
روادید آمریکا را از ســفارت آمریکا در پاریس به عمل آورده است... به رئیس 
سرویس فرانسه تأکید گردید عزیمت خمینی به آمریکا مورد تقاضای ساواک 
بوده و درخواســت می شود وی از امکانات خود برای تشویق خمینی به رفتن 
به آمریکا حداکثر استفاده را بکند... به طور کلی در مالقات با مقامات فرانسوی 
چنین استنباط شد که آنان عالقه محسوسی در مورد همکاری با دولت ایران 

درباره کسب اطالع از وضعیت خمینی در مدت اقامت در آن کشور دارند...
طی مالقاتی با اســماعیل رائین در پاریس به وی توصیه شد از طریق صادق 
قطب زاده خمینی را تشویق نماید که به آمریکا عزیمت کند و اسماعیل رائین 
قول داد با نماینده ســاواک در پاریس همــکاری خواهد کرد... مراتب جهت 
اســتحضار خاطر خطیر ملوکانه معروض می گردد... جان نثار- سپهبد ناصر 

مقدم«.

حس هایتان را پس بگیرید 
قدس زندگی: یکی از مواردی که می دانید و تا امروز هم شما را خیلی ترسانده، 
از دست دادن حس بویایی و چشایی در این روزهای کرونایی است. به هرحال 
متخصصان می گویند فقط یکی از علت های از دست رفتن این دو حس مهم، 
می تواند کرونا باشد. مشکل دیگر، شکایت برخی بیماران بهبود یافته کرونایی 
است که با گذشــت چند ماه از بیماریشــان هنوز این دو حس سرجایشان 
برنگشته  و در مراجعه به پزشک هم نتیجه ای نگرفته و فقط توصیه شنیده اند 
که صبرکنید! »فارس پالس« با یک متخصص طب ســنتی در این زمینه که 
چگونه حس چشایی و بویایی خود را برگردانید، گفت وگو کرده که بخش هایی 

از آن را می خوانید.
»طب سنتی برای برگرداندن حس بویایی و چشایی تعدادی راهکار دارد که 
قابل تعمیم برای همه مبتالیان است. اگر فردی برای حل این مشکل به پزشک 
طب ســنتی مراجعه کند، طب سنتی برای آن شخص بخصوص راهکار دارد. 
اما راهکارهای عمومی هم هستند... برای بازگرداندن حس چشایی بهتر است 
چوب دارچین را به مقدار یک سانت در یک سانت، روزی 20دقیقه در داخل 
دهان مزه مزه کنند. سعی کنند بوی نعنا را استشمام کنند یا یک عدد سبزی 
نعنا را داخل دهان بگذارند و بجوند تا به این ترتیب گیرنده های حس چشایی 
تحریک شود. اگر مانعی بر سر راه گیرنده های حس چشایی وجود داشته باشد 
شست وشو با آب نمک رقیق به صورت روزانه و روزی دو تا سه دفعه به برطرف 
کردن آن کمک می کند. مجموع این کارها به اینکه حس چشایی زودتر برگردد 
کمک می کند... برای برگشــتن حس بویایی هم شست وشوی ناحیه بینی و 
استنشاق آب نمک رقیق و شست وشوی بینی بسیار کمک کننده است. از دیگر 
موارد مؤثر اســتفاده از آب عسل رقیق برای شست وشوی بینی است. بوییدن 
گالب، چکاندن یک یا دوقطره روغن بنفشه داخل بینی هم کمک کننده است. 
بوییدن اســانس نعنا یا اکالیپتوس هم به خاطر اینکه محرک بویایی هستند 

توصیه می شود.
از توصیه های دیگر طب ســنتی برای برگشتن حس بویایی بخور دادن است. 
بهتر است بخور با گیاه هایی همچون بابونه، ناخنک و مرزنجوش انجام شود. این 
بخور تا دوبار در روز هم می تواند انجام شود.  توصیه دیگر خیساندن سیاه دانه 
داخل سرکه اســت. باید صبر کنیم تا سرکه تبخیر و سیاه دانه خشک شود. 
پس از آن این ســیاه دانه را دود بدهیم. دود دادن مثل همان دود دادن اسپند 
است. توجه کنیم که این دود دادن باید در فضای خانه باشد نه مستقیماً روی 

صورت فرد مبتال«.

حرف های کرونایی

کریمی به دنبال فرار از بدنسازی است؟

در راه »جباری« شدن!
آن روزها

با نام »سایه« تجارت نکنیدبا نام »سایه« تجارت نکنید

ما وارثان » َپر سوم « نیستیمما وارثان » َپر سوم « نیستیم
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ورزش: وجه تمایز بیستمین فصل از مسابقات لیگ برتر 
با ادوار گذشته این مسابقات سرمربیان ایرانی برای هر ۱۶ 
تیم حاضر در این رقابت ها و نبود سرمربی خارجی است.

به گزارش مهر، با گذشــت ۲۰ ســال از آغاز رقابت های 
لیگ برتر، برای نخستین بار شاهد برگزاری دوره ای از این 
بازی ها هســتیم که هیچ یک از تیم های حاضر در آن از 
مربی خارجی سود نمی برند تا با نیمکت های ۱۰۰در صد 

ایرانی فصل بیستم لیگ برتر را آغاز کنیم.
افزایش بدهی های خارجی که حاصل پرونده های متعدد 
و معموالً شکســت خورده فوتبال ایران در کمیته های 
انضباطــی فیفا و AFC بوده و افزایــش بی رویه نرخ ارز 

فوتبال را بر آن داشت نیز بر آن دامن زد، متولیان 
مربی تــا به صــورت موقــت از  اســتخدام 
کرده و بازیکــن خارجی جدید  جلوگیری 
بین تا این معضل به صورت  از  مقطعــی 

برود.
الســاعه ای  قانون خلق 
که در سال ۹۹ از سوی 
فدراســیون فوتبال وضع 

ُمســکن  حالت  تا  گردید 
برای فوتبال بحــران زده )از 

نظر مالی( ایران را داشته باشد، منجر به این 
شد که هر ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات 
خواسته و ناخواسته به استفاده از مربیان 
ایرانی روی بیاورند. مربیانی که گســتره 
ســنی آن ها از ۵۶ تا ۳۳ سال است. در 
حالی که امیر قلعه نویی با تنها ۵۶ سال 

سن مسن ترین ســرمربی لیگ برتر 
اســت، روی نیمکت ماشین سازی 

یکی از ۶ ســرمربی تجربــه اولی )در 
لیگ برتر( با تنها ۳۳ سال سن عنوان 

جوان ترین مربی را به خود اختصاص داده است.
در ۱۶ تیم لیگ برتر، ۶ تیم از نفراتی به عنوان سرمربی 
ســود می برند که تاکنون تجربه ســرمربیگری در لیگ 
برتر را نداشــته و برای نخســتین بار در لیگ بیستم به 
این افتخار رسیده اند و ۲ نفر هم تاکنون تجربه مربیگری 
نداشــته و اولین تجربه مربیگری آن ها، سرمربیگری در 
لیگ برتر اســت که این اتفاق در نوع خود جالب و قابل 

تامل است.
عدم استفاده از مربی خارجی در لیگ بیستم شاید از یک 
زاویه تهدیدی برای فوتبال ایران باشد، اما فوتبال ایران در 
صورت درســت برخورد کردن با این موضوع می تواند این 

تهدید را تبدیل به یک فرصت ناب برای پرورش مربی نماید.

۶ مربی تجربه اولی#
رحمــان رضایــی در ذوب آهــن، محرم نویــد کیا در 
سپاهان، مهدی رحمتی در شــهر خودرو، وحید بیاتلو 
در ماشین سازی، علی ربیعی در مس رفسنجان و وحید 
فاضلی در تیم نســاجی ۶ نفری هستند که برای اولین 
بار سرمربیگری در لیگ برتر را تجربه می کنند و مهدی 
رحمتی به همراه محرم نویدکیا، نفراتی هستند که برای 
نخستین بار نشستن روی نیمکت به عنوان مربی را تجربه 

می کنند.

مسن ترین و جوان ترین#
امیر قلعه نویی نه تنها با ۵۶ سال سن مسن ترین مربی 
حاضر در لیگ برتر اســت، بلکه وی با پنج قهرمانی در 
تاریخ این مسابقات پر افتخارترین مربی حاضر در لیگ 
برتر نیز به حســاب می آید. بدیهی اســت که وی با این 
کارنامه گران ترین مربی حاضر در این مسابقات نیز باشد. 
به جز قلعه نویی، یحیی گل محمدی تنها مربی شاغل در 
لیگ است که تجربه قهرمانی در این مسابقات را دارد تا 
وی دومین مربی پر افتخار حاضر در این مسابقات باشد.

در مقابل امیــر قلعه نویی، وحید بیاتلو ســرمربی تیم 
ماشین سازی با تنها ۳۳ سال سن جوان ترین مربی شاغل 
در فصل بیستم است. بیاتلو پیش از این سرمربیگری را 
در تیــم نود ارومیه تجربه کرده بود و عملکرد خوبی هم 

در این تیم داشت.

۶ مربی در ادامه کار#
تیــم   ۶
م  مینیو لو آ
 ، ک ا ر ا
 ، لیس ســپو پر
پیکان، سایپا، فوالد و مس رفسنجان کار 
خود را در این مسابقات با مربیانی آغاز می کنند که فصل 
را با آن ها به پایان رسانده بودند تا رسول خطیبی، یحیی 
گل محمدی، عبداهلل ویسی، جواد نکونام، محمد ربیعی 
و ابراهیم صادقی همچنان در تیم های فصل گذشته خود 
مشــغول به کار باشند. ابراهیم صادقی و جواد نکونام در 
ســایپا و فوالد به عالوه محمد ربیعی در مس رفسنجان، 
تنها مربیانی هستند که هدایت تیم های خود را از ابتدای 
فصل گذشته در اختیار داشتند تا این سه نفر بیشترین 

تداوم را در تیم های خود داشته باشند.

بررسی فرصت ها و تهدید های نخستین لیگ برتر فوتبال بدون سرمربی خارجی

نیمکت های 100 درصد ایرانی

پیشنهاد حیرت انگیز یحیی از سوپر لیگ چین
ورزش: یحیی گل محمدی حاال و پس از درخشش با پرسپولیس پیشنهاد رسمی 
از یک تیم باشــگاهی در سوپر لیگ چین دریافت کرده است. این باشگاه چینی با 
ارائه یک پیشــنهاد مالی قابل توجه خواهان عقد قرارداد یک ساله با گل محمدی 
است. یکی از اعضای باشگاه پرسپولیس در گفت وگو با مهر این خبر را تأیید کرد. 
گل محمدی با وجود داشــتن قرارداد با پرسپولیس، به دلیل مبلغ قابل توجه تیم 
چینی، فعالً دست رد بر سینه این باشگاه نزده و پاسخ منفی نداده است تا شرایطش 

را در روزهای بعد ارزیابی کند. 

جنگ رئال و بارسا در خرید ستاره 200 میلیونی
ورزش: قرارداد کیلیان ام باپه در پایان فصل ۲۰۲۲ به اتمام می رسد و این بازیکن 
نمی خواهد با پاری ســن ژرمن تمدید کند. پیش از این نیز صحبت ها بر این نکته 
بود که ام باپه فصل آینده برای پاریس توپ نخواهد زد. پس از این خبر، مقصد آینده 
ام باپه مورد بررسی قرار گرفت و بیشتر رسانه ها مدعی هستند که رئال مادرید گزینه 
اول ام باپه خواهد بود. الپاریسین فرانسه عنوان کرده که قیمت ام باپه ۲۰۰ میلیون 
یورو است و رئال مادرید، لیورپول، بارسلونا و یوونتوس می خواهند برای خرید این 

بازیکن تالش کنند.

پایان دوران مصدومیت دلیخت
ورزش: مدافــع هلنــدی یوونتوس بعــد از ماه هــا دوری از میادین به دلیل 
مصدومیت به تمرینات برگشت.شــبکه »اسکای اســپورت« ایتالیا خبر دارد 
ماتیاس دلیخت، مدافع هلندی یوونتوس بعد از ماه ها دوری از میادین به دلیل 

مصدومیتش از ناحیه کتف به تمرینات گروهی بیانکونری برگشت. 
دلیخت بعد از اتمام فصل گذشــته کتف خود را عمــل جراحی کرد و ماه ها 
همراه بانوی پیر نبود. او اکنون بهبودی را کســب کرده و به تمرینات گروهی 

برگشته است. 

هالند رئال را به منچستر ترجیح می دهد
ورزش: رسانه اسپانیایی ABC Deportes گزارش داد »ارلینگ هالند« عالقه دارد 
تا به جمع بازیکنان زیدان اضافه شود. این رسانه مدعی شد که هالند از بین رئال و 
منچستریونایتد، مادرید را انتخاب می کند. او اکنون در باشگاه دورتموند توپ می زند 
و پس از جدایی قصد دارد راهی اللیگا شــود. این رسانه افزود: اودگارد یک فاکتور 
بزرگ در تصمیم هالند است. آن ها رابطه بسیار خوبی با هم دارند و هر دو در تیم 
ملــی نروژ با هم بازی می کنند. به همین علت توافق رئال و دورتموند بر ســر این 

بازیکن راحت تر صورت خواهد گرفت.

حمیدرضا عرب: از یاد نمی بریم مجتبی جباری آن 
روزها که در اوج فوتبال قرار داشت، همواره در تمرینات 
بدنســازی تیمش شرکت نمی کرد و با هر ترفندی این 
تمرینات را انجام نمی داد و دقیقه ۹۰ نیز قراردادش را با 
استقالل تمدید می کرد. جباری که هر بار با استقالل پای 
میز مذاکره می نشست قرارداد یک ساله منعقد می کرد 
و همواره آخرین بازیکنی بود که درتمرینات اســتقالل 
دیده می شد؛ زمانی که همه بازیکنان تمرینات پرفشار 
پیش فصل را پشت سرگذاشته اند واین تمرینات به پایان 
خود رسیده است. نهایت اقدامی که جباری برای تقویت 
عضالت خود انجام می داد، حضور درباشگاه بدنسازی بود 
وگرنــه او هیچ گاه خودش را درگیر تمرینات میدانی با 
استقالل نمی کرد تا بتواند به اصطالح خودش را بدون 
مصدومیت به لیگ برساند. سران باشگاه استقالل هم که 
می دانستند بودن جباری تفاوت بسیاری دارد و استقالل 
با حضور این بازیکن عمیقاً شرایط متفاوتی خواهد داشت 
به این شــرایط تن می دادند و بــا او تمدید می کردند. 
جباری در اخذ دستمزد نیز بسیار زیرک عمل می کرد و 
همواره پول قابل توجهی از استقالل می گرفت. هرچند 
که مســئوالن استقالل ســعی می کردند جباری را به 
هرشکل ممکن از دریافت مبالغ چشمگیر محروم کنند 

اما درنهایت موفق نمی شدند واو کار خودش را می کرد.

کریمی با روش جباری#
پس از ســال ها بازیکنی شبیه جباری در حال پیدایش 
است و علی کریمی نیز همان کاری را پیش گرفته که 
سال ها قبل جباری می کرد. کریمی که با یک درد کهنه 
درناحیه کمر مواجه است، به تازگی مذاکرات تازه ای با 
باشگاه استقالل داشته است. او که به بهانه لژیونر شدن 
زمان زیادی در تمرینات اســتقالل شرکت نکرد، حاال 

بی میل نیست که در روزهای پایانی تمرینات قراردادش 
را با اســتقالل تمدید کند. زمانی که به کلی تمرینات 
بدنســازی به پایان رسیده اســت. البته چون کریمی 
همچون جباری بازیکن پرهیاهویی نیســت، غیبتش 
درتمرینات استقالل چندان سروصدا نکرده است، اما این 
طور که پیدا است او نیز یک جباری درون دارد و به تأسی 
از رفتار شماره 8 سابق تمرینات پیش فصل را می پیچاند! 
و بعــد از پایان تمرینات اقدام بــه تمدید قرار می کند. 
کریمی به تازگی خواســتار دریافتی باالی ۱۰ میلیارد 
شده و با استقاللی ها شــرط گذاشته که اگر پیشنهاد 
خارجی داشت، باید برود. به هرحال مدیران استقالل هم 
انگار راضی اند کریمی تحت هرشرایطی درتیمشان بماند 
وآن ها به این بازیکن چراغ سبز نشان داده اند و لیست را 
نگه داشته اند تا هرگاه خواست با استقالل قرارداد تمدید 
کند. به خصوص اینکه االن شــروع بازی های لیگ یک 
هفته هم به تعویق افتاده و کریمی احتماالً چند روز دیگر 

استقالل را سرخواهد دواند!

بازگشت قایدی به تمرینات استقالل#
مهدی قایــدی که بعــد از پایــان اردوی تیم ملی 
فوتبال با کســب اجازه از محمود فکری ســرمربی 
اســتقالل چند روز اســتراحت کرد، روز دوشنبه با 
لباس شخصی در محل تمرین حضور یافت و همین 
موضوع ســبب شد تا شــایعات درباره لژیونرشدنش 
قوت بگیرد. از ســوی دیگر محمود فکری نیز اعالم 
کرد مخالف جدایی قایدی اســت تا نگرانی هایی به 
وجود بیاید. با این حال قایدی بدون توجه به شایعات 
اخیر و تصمیم باشــگاه دربــاره فروش او به یک تیم 
قطری، دیروز به محل تمرین اســتقالل رفت و رسماً 

کارش را با آبی ها استارت زد.

امیرمحمد ســلطان پور: بعــد از اینکه دیشــب 
رقابت هــای این فصل لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری 
هشــت دیدار در گروه های E تا H برگزار شد، امشب 
شاهد برگزاری مسابقات گروه A، B، C و D خواهیم 
بــود؛ جایی که حســاس ترین بازی در شــهر مونیخ 
برگزار می شــود و ممکن است در منچستر شاهد به 
میدان رفتن مهدی طارمــی در لیگ قهرمانان اروپا 
برای نخستین بار نیز باشیم. در زیر بازی های امشب 

را مرور می کنیم:

گروه A: یک فصل عالی دیگر برای #
بایرن؟

مدافــع عنوان قهرمانی مســابقات در قــدم اول کار 
ســختی را خواهد داشــت. بایرن که فصل گذشــته 
قاطعانه موفق به کسب ششمین عنوان قهرمانی خود 
در اروپا شــد، امشــب در آلیانز آرنای مونیخ میزبان 
دیگر مدعی گروه اول مســابقات یعنی اتلتیکومادرید 
خواهد بود. از طرف دیگر شــاگردان دیگو سیمئونه 
که فصل گذشــته عملکرد ضعیفی در این مسابقات 
داشــتند با اضافه کردن چند بازیکن خوب از جمله 
لوئیز سوآرز نمی خواهند شــاهد تکرار فصل گذشته 

باشند.
در دیگر بازی این گروه نیز سالزبورگ اتریش میزبان 

لوکوموتیو مسکو خواهد بود.

 گروه  B: زیدان و یک تالش دیگر #
برای فتح اروپا

در این گــروه نمایندگانی از اللیــگا، بوندس لیگا و 
سری آ در کنار شــاختار دونتسک از اوکراین حضور 
دارنــد. رئال مادرید بــه عنــوان پرافتخارترین تیم 
مســابقات، این فصل نیز مانند همیشــه با انتظارات 
زیادی که از آن هــا وجود دارد وارد تورنمنت خواهد 
شد. آن ها امشــب در حالی شاختار را پیش رو دارند 
که باز هم ادن هازارد مصدوم اســت، اما هنوز آن قدر 
ســتاره درتیم باقــی مانده که برای شکســت دادن 

حریف اوکراینی کافی باشد.
در دیگر دیــدار این گروه نیز اینتــر بعد از عملکرد 
خوب در فصل گذشته سری آ دوباره مجوز حضور در 
لیگ قهرمانان را بدست آورده و با خط حمله جذاب 

خود یعنی مارتینز و لوکاکو احتماالً شــب سختی را 
برای مونشن گالدباخ همیشه سختکوش رقم خواهد 

زد.

گروه C: طارمی در قسمت آبی منچستر#
بازی هــای این گروه نیز مثل گروه F که زنیت به همراه 
ســردار آزمون در آن حضور دارد، به خاطر دیده شدن 
نام طارمی در ترکیب پورتو جذابیت های خاص خود را 
برای ایرانی ها خواهد داشــت. درست است که طارمی 
هنوز نتوانســته خود را به بازیکــن ثابت تیم جدیدش 
تبدیــل کند، اما حتی حضور چند دقیقه ای او در بازی 
امشب در ورزشگاه اتحاد مقابل شاگردان پپ گواردیوال 
جالب توجه خواهد بود. سیتی که فصل گذشته امیدهای 
زیادی داشت تا بتواند باالخره برای نخستین بار قهرمان 
اروپا شود اما ناکام ماند، این بار نیز اصلی ترین هدف خود 
را قهرمانــی قرار خواهد داد.در دیگــر بازی گروه C نیز 

المپیاکوس در آتن میزبان المپیک مارسی است.

گروه D: شروع مأموریت قرمزها بدون #
فن دایک

جذاب ترین بازی گروه D را در همان نخستین بازی آن 
به تماشا خواهیم نشســت. دو تیم ریشه دار و تاریخی 
آژاکــس و لیورپول در یوهان کرویف آرنا به مصاف هم 
می رونــد. آژاکس فصل را در هلند بی ثبات آغاز کرده و 
لیورپول بعد از سه برد پیاپی در شروع کار، یک شکست 
تحقیرآمیر مقابل استون ویال و یک تساوی مقابل اورتون 
داشته است. اما اصلی ترین ضربه ای که کلوپ خورده نه 
باخت 7-۲ بلکه مصدومیت شدید بهترین مدافع آن ها 
یعنــی فن دایک بود که در گودیســون پارک متحمل 
شــد و احتماالً تــا اواخر فصل از میادیــن دور خواهد 
بود. این اتفاق شــک و شبهه های زیادی را در خصوص 
توانمندی هــای تیم کلوپ به وجــود آورده و باید دید 
آیا بــه دوران قبل از اینکه فن دایک را خریداری کنند 
بر خواهند گشــت که در حمله قــوی بودند و در دفاع 
آســیب پذیر یا اینکه ماتیپ و گومز جور خط دفاع را 
می کشند. در دیگر بازی این گروه نیز میتیلند دانمارک 
که نخستین حضور خود را در مسابقات تجربه می کند 
به مصاف آتاالنتا تیم شگفتی ساز فصل گذشته مسابقات 

خواهد رفت.

کریمی به دنبال فرار از بدنسازی است؟

در راه »جباری« شدن!
شب دوم از هفته اول لیگ قهرمانان اروپا

در انتظار جوالن طارمی مقابل سیتی

خبرکوتاه

فقط دو ملی پوش در تمرین پرسپولیس 
حاضر شدند

ورزش: مرخصی بازیکنان ملی پوش پرســپولیس دیروز 
به پایان رســید امــا فقط دو نفر آن هــا در محل تمرین 
سرخپوشان حاضر شــدند. وحید امیری و احمد نوراللهی 
در تمرین پرسپولیس حضور یافتند اما شجاع خلیل زاده، 
محمدحســین کنعانی زادگان و سیامک نعمتی همچنان 
غیبت دارند. نفــرات نامبرده خواهان افزایش رقم قرارداد 
خود هســتند و از این رو منتظرند تکلیفشــان با باشگاه 

مشخص شود. 

 پدیده فصل پیش ماشین سازی
در تمرین تراکتور

ورزش: محمد قادری، بازیکن جوان تیم ماشین سازی 
که نمایش خوبی در فصل گذشته داشت و مورد توجه 
تراکتوری ها قرار گرفتــه بود با حضور در تمرین دیروز 
سرخپوشان، در آستانه پیوستن به این تیم قرار گرفت. 
الزم به ذکر اســت که در روزهای اخیر باشگاه تراکتور 
مذاکراتــی با این بازیکن داشــته و آن گونه که به نظر 
می رســد او یکــی از خریدهای سرخپوشــان در لیگ 

بیستم خواهد بود.

سینا حسینی: بیســت و یکم مهرماه 
حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ برتر 
با ارســال نامه ای به رؤسای هیئت های 
فوتبال سراســر کشور شــروط جدید 
مربیگــری در رقابت های لیــگ برتر و 

دسته یک را ابالغ کرد.
در این نامه ذکر شــد با توجه به قوانین 
مدنظــر کنفدراســیون فوتبال آســیا 
تمام ســرمربیان لیگ برتر باید مدرک 
پروالیسنس )حرفه ای( را داشته باشند 
در غیر ایــن صورت فعالیــت آن ها به 
عنــوان ســرمربی غیر قانونی اســت و 
ســازمان لیگ نســبت به صدور کارت 

برای آن ها اقدامی نخواهد کرد.
همچنیــن در بند دیگــری از این نامه 
عنوان شــد تمام مربیان تیم های لیگ 
برتری باید مدرک مربیگری A آســیا را 
داشــته باشند، در غیر این صورت آن ها 
اجازه مربیگری نخواهند داشت و کارت 

مربیگری بــرای آن ها نیز صادر نخواهد 
شــد، در ادامه این نامه شــرط داشتن 
مدرک مربیگری B برای مربیان گلرها و 
مربیان بدنسازی نیز قید شد و در پایان 
اعالم شد مدیران تیم ها که قرار است به 
عنوان سرپرست روی نیمکت بنشینند، 
باید مدرک مدیریت داشــته باشند در 
غیر صــورت فعالیت آن هــا غیرقانونی 

خواهد بود.
بــا ابالغ این نامه و انتشــار خبر آن در 
رســانه های خبری مشــخص شد تنها 
نیمــی از مربیان لیگ برتری شــرایط 
مذکــور را دارند و مابقی ســرمربیان از 
داشــتن این مدرک محروم هستند، به 
همیــن دلیل البی هــا و رایزنی ها برای 
دور زدن قانون جدید آغاز شــد. تصور 
می رفت فدراســیون فوتبــال به عنوان 
مجری قانــون از کنار این مســئله به 
سادگی عبور نکند، اما زمزمه های جدید 

حکایت از این دارد که فدراســیون در 
کمتــر از دو هفته از ابــالغ این قانون 
خودش بــه دنبال راهکاری اســت که 
قانون وضع شــده را دور بزند تا مربیان 
بدون مدرک مشکلی برای نشستن روی 

نیمکت نداشته باشند.

عقب نشینی سریع#
گمانه زنی  ایــن  انتشــار  بــا  همزمان 
و تکاپــوی مدیــران باشــگاه ها برای 
کســب مجــوز الزم بــرای فعالیــت 
مربیان بــدون مدرک، نشــانه هایی از 
عقب نشــینی مسئوالن ســازمان لیگ 

و فدراســیون فوتبال در رســانه ها به 
چشــم خورد تا مشــخص شــود قرار 
نیســت فوتبال بــه اصــالح حرفه ای 
 ایران خــودش را با قوانین روز آســیا 

مطابقت دهد.
از قــرار معلوم فدراســیون فوتبال که 
متوجه شــده با اجرای این قانون نیمی 
از ســرمربیان لیــگ برتری قــادر به 
دریافت مجوز نیستند، با بهانه قراردادن 
ویروس کرونا مدعی شدند مشکل عدم 
دریافت مدرک حرفه ای مربیان متوجه 
فدراسیون فوتبال است، به همین دلیل 
فعاًل این قانون اجرا نخواهد شد تا وقتی 

که کالس های مذکور انجام شود.

بهانه کرونا#
پس از این اتفاقات، سرپرســت کمیته 
آموزش فدراســیون فوتبال به شــکل 
رسمی این مســئله را رسانه ای کرد تا 

عقب نشینی فدراسیون فوتبال رسمی 
شــود، جباری مدعی شــده است »به 
جز کرونا، مشــکل دیگر ما این بود که 
کنفدراسیون  تأیید  مورد  مدرسانی که 
فوتبال آسیا برای کالس های مربیگری 
حرفه ای هســتند، خارجی بودند و در 
حال حاضر در ایران چنین مدرســانی 
را نداریــم. در مقاطع زمانی مختلف به 
دالیل گوناگون این مدرسان نتوانستند 

به ایران بیایند«.
فدراسیون  آموزش  کمیته  سرپرســت 
فوتبال در پایان دربــاره اینکه تکلیف 
مربیانی که مــدرک مربیگری حرفه ای 
ندارند، چه خواهد شــد، خاطرنشــان 
کرد: با توجــه به اینکــه در برگزاری 
کالس ها مشکالتی داشتیم، مالحظات 
منطقــی را برای لیگ بیســتم در نظر 
می گیریم و نتیجه آن را به زودی اعالم 

می کنیم.

مانور مربیان بدون مدرک در لیگ بیستم!

عمر پروانه ای قوانین در فدراسیون فوتبال

ضد  حمله

برترین گلزنان سال 2020 
سردار باالتر از مسی 

ورزش: ترانسفرمارکت فهرستی از برترین گلزنان حاضر در سال ۲۰۲۰ تا به 
امروز منتشر کرده است که در این میان نام سردار آزمون مهاجم ایرانی زنیت 
روسیه در میان برترین گلزنان با ۱۶ گل زده دیده می شود. این در شرایطی 
است که سردار آزمون در فصل گذشته در لیگ برتر روسیه موفق شد عنوان 
آقای گلی را بدست آورد. این فهرست بر اساس برترین گلزنان در ۱۵ لیگ 
معتبر اروپا، لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا جمع آوری شده است و مهاجم 
ایرانی باالتر از لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا که در سال جاری 

۱4 گل زده است، قرار دارد. 

بلبلی به نفت مسجدسلیمان پیوست
ورزش: محمد بلبلی که فصل گذشته به تیم فوتبال استقالل پیوسته بود، 
با باشگاه نفت مسجدسلیمان قرارداد قرضی یک ساله امضا کرد. این بازیکن 

پیش از این در سپیدرود رشت عضویت داشت.

دژاگه و شجاعی در تمرینات تراکتور 
ورزش: مسعود شجاعی و اشکان دژاگه دو کاپیتان تیم فوتبال تراکتور تبریز 
که در تمرینات این تیم غیبت داشــتند، دیروز به جمع شاگردان علیرضا 
منصوریان اضافه شدند تا برای شروع لیگ برتر آماده شوند. قرار است احسان 

حاج صفی نیز از امروز به تمرینات این تیم ملحق شود.

تاریخ آغاز لیگ برتر تغییر کرد
ورزش: سازمان لیگ اعالم کرد با توجه به ابالغ فدراسیون پزشکی ورزشی 
تاریخ آغاز بیســتمین دوره لیگ برتر فوتبال تغییــر کرد. به نقل از روابط 
عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، با ابالغ محمد اسد مسجدی سرپرست 
فدراسیون پزشکی ورزشی شروع مسابقات لیگ برتر بیستم به تاریخ ۱۶ 
آبان ۱۳۹۹ موکول شد. پیش از این قرار بود رقابت ها از ۱۰ آبان آغاز شود. 

برنامه اصالحی مسابقات متعاقباً اعالم می شود.

 رضاییان و محمدی 
در تیم منتخب هفته چهارم لیگ ستارگان قطر

ورزش: رامین رضاییان و مهرداد محمدی دو بازیکن ایرانی در ترکیب تیم 
منتخب هفته چهارم لیگ ستاره گان قطر قرار گرفتند.

گل سه امتیازی مهرداد محمدی، بازیکن ایرانی العربی به ام صالل در هفته 
چهارم لیگ ستارگان قطر، در برنامه پر بیننده »المجلس« شبکه الکاس، به 
عنوان بهترین گل هفته انتخاب شد. محمدی این گل را به حالت »قیچی« 

و در دقیقه ۹4 به ثمر رساند. 
همچنین محمدی در تیم منتخب هفته حضور داشت. رامین رضاییان از 
تیم الدحیل دیگر بازیکن ایرانی نیز به انتخاب کارشناسان این برنامه در تیم 

منتخب هفته چهارم قرار گرفت.

هر سفر لیگ، حداقل 200 میلیون تومان!
ورزش: افزایش عجیب قیمت بلیت های سفرهای هوایی، به بحرانی جدید 
و عجیب برای تیم های لیگ برتری تبدیل شده است. چنانچه نگاهی به نرخ 
بلیت های پرواز امروز تهران به ســایر شهرستان ها بیندازیم، با قیمت های 
سرسام آوری مواجه خواهیم شــد. به عنوان مثال، ارزان ترین بلیت پرواز 
از تهران به مشــهد مبلغ 4۹4 هزار تومان در سایت های تهیه بلیت درج 
شــده است که مبلغ بسیار باالیی است. چنانچه میانگین قیمت هر بلیط 
را 4۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم، تقریباً می شــود گفت هزینه هر پرواز 
برای تیم های لیگ برتری، مبلغی حدود ۲۰۰ میلیون تومان خواهد شــد 
که البته هزینه های اقامت در هتل و سایر هزینه ها نیز سبب می شود این 

قیمت باالتر برود.

کاپیتان استقالل به شروع لیگ بیستم می رسد
ورزش: وریا غفوری بازیکن باتجربه استقالل که در دیدارهای آسیایی 
مقابل االهلی عربســتان دچار کشیدگی همسترینگ شد و مدتی دور 
از میادیــن بود، این روزها به مرز آمادگی برمی گــردد. درباره غفوری 
نگرانی هایی وجود داشت که او ممکن است دیدار هفته اول لیگ برتر 
مقابل مس رفسنجان را از دست بدهد اما با توجه به تعویق یک هفته ای 
رقابت ها کاپیتان استقالل مشکلی برای همراهی تیمش از ابتدای لیگ 

بیستم ندارد.

منهای فوتبال

MMA لغو مبارزه علی اکبری با قهرمان
ورزش: اســپورت روســیه گزارش داد آناتولی مالیخین، قهرمان مسابقات 
هنرهــای رزمی آزاد )MMA( به دلیل ابتالیش به ویروس کرونا از نوع حاد 
سه روز اخیر را در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان گذراند. بر اساس این 
گزارش؛ مدیر برنامه های آناتولی مالیخین در این مورد گفت: این مبارز ۳۲ 
ســاله به ویروس کرونا مبتال شده است. سه روز در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان بستری بود و اکنون به بخش عادی منتقل شده است. متأسفانه 
مبارزه مالیخین با امیر علی اکبری، مبارز ایرانی در پایان ماه جاری میالدی 
هم لغو شد. مبارزه آناتولی مالیخین و امیر علی اکبری قرار بود هفته آینده در 

سنگاپور برگزار شود.

ملی پوشی که تا پای مرگ پیش رفت
حسین نوری؛ از کرونا تا سالتو

ورزش: حســین نــوری، ملی پوش کشــتی فرنگی ایران کــه یکی از 
ورزشــکاران نامدار ایران بود که در ماه های اخیر به ویروس کرونا مبتال 
شده، اما ابتالی او با بقیه اهالی ورزش در این مدت تفاوت بزرگی داشت. 
نوری که بعد از ابتال به کرونا هم به تمرین کشتی پرداخته بود و حسابی 
ریه هایش درگیر شده بود، بعد از حضور در بیمارستان و بستری در آی 
ســی یو تا پای مرگ هم پیش رفت. در نهایت او که مدال برنز جهان را 
هم در کارنامه خود دارد، توانســت بعد از چند روز کرونا را شکست دهد 
و به زندگی بازگردد. حاال با شروع اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، محمد 
بنا از نوری هم دعوت کرده و این فرنگی کار شانس دارد که در مسابقات 
جهانی صربستان حاضر شــود. به نظر می رسد نوری کاماًل آثار ویروس 
کرونا را از بدنش خارج کرده و خیلی شاداب تمریناتش را با اجرای سالتو 

و فنون مختلف فرنگی دنبال می کند.

طباطبایی: بسکتبال ایران می تواند جزو 10 تیم 
برتر جهان باشد

ورزش: رئیس فدراسیون بسکتبال ایران در نشست هماهنگی لیگ 
برتر بســکتبال اظهار کرد: حضور در جام جهانی و المپیک، اهداف 
همیشــگی بســکتبال ایران بوده که ما در دو ســال گذشته به آن 
رســیده ایم. یعنی در حال حاضر ما مدال طال در کارنامه خود داریم. 
به نقل از تســنیم رامین طباطبایی ادامه داد: افتخارات بسکتبال به 
خاطر زحمات باشــگاه ها بوده و فدراسیون عالقه مند است که رابطه 
بین باشــگاه ها و فدراســیون به صورت مستقیم باشــد نه از طریق 
رســانه ها. تیم ملی می تواند جزو 8 یا ۱۰ تیم برتر جهان باشــد به 

شرطی که برنامه ریزی داشته باشیم و با برنامه پیش برویم.

 پایان قرنطینه نیکخواه بهرامی
ورزش: کاپیتان مهرام که به کرونا مبتال شده بود، تست دومش منفی 
شد. صمد نیکخواه بهرامی که هفته قبل به کرونا مبتال شده بود، پس از 
پایان قرنطینه و منفی شدن تست دومش، به تمرینات مهرام بازخواهد 
گشــت تا برای لیگ برتر آماده شــود. در حال حاضــر برخی بازیکنان 
شهرداری قزوین با کرونا درگیر هستند و باید دید تا ۱۵ آبان که روز آغاز 

لیگ برتر است، چه شرایطی پیش خواهد آمد.

انتصاب سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی
ورزش: رئیس فدراســیون دوومیدانی با صدور حکمی، سرپرســت 
دبیــری ایــن فدراســیون را منصوب کــرد. به نقل از فدراســیون 
دوومیدانی، هاشــم صیامی رئیس فدراسیون دیروز با صدور حکمی، 
علی رضایی را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون منصوب کرد. در 
سوابق علی رضایی می توان به ریاست هیئت دوومیدانی استان قم و 

مسئول کمیته نوجوانان-جوانان فدراسیون اشاره کرد.

بسکتبال انتخابی کاپ آسیا
بسکتبال ایران در قطر به مصاف عربستان می رود

ورزش: پنجره دوم مسابقات بسکتبال انتخابی کاپ آسیا به صورت 
متمرکز در قطر برگزار خواهد شــد.طبق اعالم فدراســیون جهانی 
بسکتبال، تیم ها برای شرکت در پنجره دوم مسابقات باید چهار روز 
قبل از دیدار خود در قطر حاضر باشند. تیم ملی بسکتبال ایران 
در روزهای 8 و ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹ به ترتیب با عربستان و سوریه 

در قطر بازی خواهد کرد.

آگهی دعوت مجم�ع عموم�ی ع�ادی بط�ور 
فوق العاده شرکت گالبنوش البرز)سهامی خاص(

شماره ثبت 7227 شماره شناسه ملی 
10980059226

ف��وق  ش��رکت  س��هامداران  ازکلی��ه  بدینوس��یله 
دع��وت م��ی گ��ردد درجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بطورف��وق العاده که درتاریخ 1399/08/15 س��اعت 
11 ب��ه آدرس: قزوین – ش��هرک صنعتی لیا – خیابان 
هن��ر: خیاب��ان ت��اش – کدپس��تی 3449133376 

تشکیل می گردد، حضوربهم رسانید.
دستورجلس��ه:- تصمیم گی��ری درخصوص تصویب 

ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به اسفند1398
- انتخاب بازرسان

- هرتصمیم دیگ��ری که درصاحی��ت مجمع عمومی 
عادی بطورفوق العاده باشد.

 هیئت مدیره شرکت گابنوش البرز
)سهامی خاص(  ع 9

90
80

27

وراه  انرژی  فرآیند  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  البرز 

33941 و شناسه ملی 10380492325 

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1398,02,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای 
مسعود قاسم زاده کریمی به کدملی 0934273502 
مرتضی  آقای  ـ  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به 
سمت  0700397779به  کدملی  به  تربتی  بلبل 
مدیرعامل وعضو هئیت مدیره ـ آقای علی اکبر 
فیروزفر به کدملی 0702454680 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره هیئت مدیره -کلیه اوراق و 
اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است  .
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1026542(

س
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جیحون نگین 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شرق 
52647 و شناسه ملی 14004448536 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,25 مورخ 
- محل شرکت به آدرس استان خراسان رضوی 
مشهد،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، مشهد  شهرستان   ،
محله چهارراه ابوطالب ، بلوار حرعاملی ، بلوار 
ساینا)  مجتمع   ،  0 پالک   ،  ]56 مجد]حرعاملی 
sw ( طبقه چهارم ، واحد 405 کدپستی   1 - 34
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   9195913466

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026619(
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آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان جوان 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شاهرود  دژ 

1077 و شناسه ملی 10480055270 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
العاده مورخ 1399,05,07 تصمیمات  بطور فوق 
به  کالمی  کامران  آقایان   : شد  اتخاذ  ذیل 
به  کالمی  رضا  و   5779767807  : ملی  شماره 
کالمی  حمیدرضا  و   4591209792 ملی:  شماره 
دو  مدت  برای   4592089855 ملی:  شماره  به 
به  علیزاده  حبیبه  ها  خانم  شدند.  انتخاب  سال 
بازرس  سمت  به  ملی:5779814597  شماره 
ملی:  شماره  به  بورخانی  امیری  سامره  و  اصلی 
5779954135 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.  
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود )1028262(
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افق  ماشینی  آجر  شرکت  تغییرات  آگهی 
دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 532 

و شناسه ملی 10480031717 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,08,07 مورخ 
بهشتی  شهید  خیابان  دامغان  از  شرکت  نشانی   :
جدید  آدرس  به  شیرازی  اقای  فروشی  مصالح 
استان سمنان ، شهرستان دامغان ، بخش مرکزی 
آجربستیجان،  کوره  آبادی   ، حومه  دهستان   ،
کیلومتر5  جاده   ،  0 آجربستیجان  کوره  محله 
جاده شاهرود ، خیابان جاده طاق 400 متر غربی 
 3673136332 کدپستی  همکف  طبقه   0 پالک   ،
اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغیر 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سمنان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان )1028259(
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البرز  اندیشان  بکر  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   13103 ثبت  شماره  به  خاص(  سهامی   (

شناسه ملی 10570032779 

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,09,20
و  ششصد  مبلغ  به  شرکت  تعهدی  سرمایه 
پنجاه هزار ریال طی گواهی بانکی شماره 
کشاورزی  بانک   98,09,19 مورخ   16384
نتیجه  در  گردید  پرداخت  گستر  مهر  شعبه 
گردیده  تماماپرداخت  شرکت  سرمایه 

است.  
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )1026774( 
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رضوی  خالق  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   552703 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 14008238695 

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,09,28
شد : موسسه حسابرسی مفید راهبر به 
شناسه ملی 10861836531 به عنوان 
یک  برای  شرکت،  قانونی  بازرس 

سال مالی انتخاب گردید. 
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027334( 
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برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی پ���ژو پارس مدل 
1397 رنگ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 362س93 
ای���ران 74  ش���ماره موت���ور 124K1244184 و ش���ماره 
شاس���ی NAAN01CE6JH329817 به مالکیت اکرم 
حس���ین زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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08
09

4
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آ

کل اس���ناد : شناس���نامه مالکی���ت ، کارت  و س���ند 
کمپانی خودروی پراید مدل 87 به بش���ماره انتظامی 
79 / 369/ س 97 ب���ه ش���ماره موت���ور 2617378 
وشماره شاس���ی s1412287847533  به نام سمیه 
فالح عس���گری مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد. ,ع
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7
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س���ند کمپانی خودروی پراید مدل 1387 رنگ س���فید 
به ش���ماره انتظامی 183ق51 ایران 42  شماره موتور 
2401904 و ش���ماره شاس���ی S1412287469956 ب���ه 
مالکی���ت حس���ام رضایی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو 405 جی ال 
ایکس آی مدل 1390 به شماره موتور 12490202658 
و شماره شاسی NAAM01CA1CR567084 به شماره 
انتظام���ی 916 م 27 ای���ران 14 ب���ه مالکی���ت حس���ین 

باقرزاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 س���ند کمپان���ی و کارت خ���ودروی پی���کان وانت مدل 
1386 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 981ن14 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 11485015439 و ش���ماره 
شاس���ی 31600274 ب���ه مالکیت ش���رکت آچیالن در 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 
1385 به ش���ماره موتور 1535973 و شماره شاسی 
S1412285208921 ب���ه ش���ماره انتظامی 339 ج 24 
ایران 12 به مالکیت ناصر سادات سیدآبادی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پژوپ���ارس م���دل 
1391 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 52 ای���ران 891 ص 28 ، 
ش���ماره موت���ور124K0138601 : ، ش���ماره شاس���ی : 
NAAN01CA5DK820437 متعلق به س���رکار خانم 
طاهره خرم ش���اهی مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .  ,ع
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خ���ودرو  پ���الک  کارت  (و  س���بز  )ب���رگ  شناس���نامه 
کامیون���ت ون زامی���اد م���دل 1397تی���پZ24NIB به 
ش���ماره موتور Z24767902Z به ش���ماره شناس���ایی 
پ���الک  ش���ماره  ب���ه   VIN:NAZPL140BJ0502637
859س35-ای���ران67 بن���ام ش���مس خات���ون بامری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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کارت هوش���مند خ���ودرو کامی���ون ب���اری  چوب���ی 
ب���ه ش���ماره انتظامی ای���ران 79/ 382/ ع 47 وبه 
ش���ماره کارت 2345957 ب���ه ن���ام محم���د بابایی 
چگین���ی مفقود گردی���ده واز درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. ,ع
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مجوز حمل س���الح ش���کاری  کالیبر 12 کوس���ه  مدل              
2 لول س���اچمه زنی ته پر، به  شماره سالح 296135  
به ن���ام آقای امیر علی جعفری نام پدر علی حس���ن 
مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

)قزوین(
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آگهي دعوت مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده صاحبان سهام  

 شرکت آروین فریان توسعه پایا )سهامی خاص(
 شماره ثبت 61451 و شناسه ملی 14006769458

جلس��ه مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده صاحبان 
سهام ش��رکت آروین فریان توسعه پایا رأس ساعت 
9 صبح روز چهارش��نبه 1399/08/14 در محل شرکت 
واقع در مش��هد - بلوار ارشاد - خیابان پیام- نبش 
پیام 4- پاک 14 تش��کیل می گردد. از کلیه س��هام 
داران محترم دعوت می شود؛ در جلسه مذکور شرکت 

و یا نسبت به معرفی نماینده خود اقدام نمایند. 
دستور جلسه:

 1- استماع گزارش هیأت مدیره شرکت 
2-  استماع گزارش بازرس قانونی شرکت 

ب��ه  منته��ی  مال��ی  ه��ای  ص��ورت  تصوی��ب   -3
 1398/12/29

4- انتخاب اعضای هیأت مدیره 
5- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت 

6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها 
7- س��ایر م��واردی ک��ه در حیط��ه مس��ئولیت مجمع 

عمومی عادی است. 
9ع  هیأت مدیره شرکت آروین فریان توسعه پایا 

90
80

91

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

      صفحه 11

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )1028260(

آگهی تغییرات شرکت آریا فام کارسمنان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3826 و شناسه ملی 10480105790 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,03,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای خسرو یغمائی با واریز مبلغ 18.000.0000 ریال به صندوق شرکت سهم 
الشرکه خود را از مبلغ 2.000.000 ریال به مبلغ 20.000.000 ریال افزایش داد *آقای کیارش یغمائی با واریز مبلغ 18.000.0000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه 
خود را از مبلغ 2.000.000 ریال به مبلغ 20.000.000 ریال افزایش داد * خانم منیره صدیقی جعفری با واریز مبلغ 9.000.0000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه 
خود را از مبلغ 1.000.000 ریال به مبلغ 10.000.000 ریال افزایش داد * خانم فتانه دزیانیان با واریز با واریز مبلغ 9.000.0000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه 
خود را از مبلغ 1.000.000 ریال به مبلغ 10.000.000 ریال افزایش داد * آقای آریا یغمائی با واریز مبلغ 36.000.0000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 
مبلغ 4.000.000 ریال به مبلغ 40.000.000 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ10.000.000ریال به 100.000.000 ریال افزایش و ماده مذکوراساسنامه 

بنحو مذکور اصالح می گردد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026015(

آگهی تغییرات شرکت تولید و توزیع فرهنگیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5322 و شناسه ملی 10861890358 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,07,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای غالمرضا مذهب به شماره ملی 0939216175 
به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای رحمان آراسته به شماره ملی 0919457071 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای سید اکبر 
باقریان به شماره ملی 0939150182 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای امیر مذهب به شماره ملی 0946227799 به سمت 
مدیرعامل ) خارج از هیئت مدیره ( شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و 
بانکی با امضاء با دو امضا از سه امضا مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 

بود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )1028261(

آگهی تغییرات شرکت آریا فام کارسمنان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3826 و شناسه ملی 10480105790 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,03,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای کیارش یغمائی به 
شماره ملی 0061202495 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای خسرو یغمائی به شماره ملی 4569063241 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای آریا یغمائی به شماره ملی 0023211334 به سمت رئیس هئیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شده 
و همچنین جهت تعیین دارندگان حق امضاء مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار چک و سفته و برات و کلیه اوراق عادی به امضای 

ثابت مدیرعامل و متغییر یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1028540( 

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی منطقه شرق شرکت تعاونی به شماره ثبت 56111 
و شناسه ملی 14005303970 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,10,01 ونامه شماره 506,19,80294 مورخ 1398,12,07اداره 
تعاون روستایی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - صورتهای مالی سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. -2 آقای 
حسین سلیمی با شماره ملی 10380221602نماینده اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران استان خراسان رضوی با شماره 

ثبت 6341 و شناسه ملی 10380262371 به مدت یک سال مالی )1398( به عنوان بازرس انتخاب گردید .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1025958(

آگهی تغییرات شرکت نوین آتی گستران اقلیم هشتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52605 و شناسه ملی 14004434709 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقای کیهان ساجدی کدملی: 0932232248 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ـ 
آقای محمدجواد ناجی طالکار کدملی: 1817867016 نائب رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای هادی جهان بانی فر کد ملی : 0793471389 عضوهئیت مدیره 4- آقای 
علی وطن خواه لطف آبادی کدملی: 0779420330 عضو هیئت مدیره 5-فرشاد قندهاری فردوسی کدملی : 0939646161 عضوهئیت مدیره 6-خانم فروغ بوستانی 
کدملی :0944998781 عضوهئیت مدیره 7-ارسالن قفقازی کدملی :0943361214 عضوهئیت مدیره 8-آقای سید حسین اخلمدی کد ملی : 5229870052 عضو 
هیئت مدیره 9-آقای علیرضا ناجی کدملی: 0931973740 عضو هیئت مدیره 10-خانم نگین ذکائی کدملی:0073585408 عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت 
تصدی تا تاریخ 1399,12,4 انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ،سفته و بروات و عقد عقود اسالمی با امضاءمنفرد مدیرعامل 

آقای کیهان ساجدی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی موت���ور س���یکلت م���دل 
1391 رنگ مش���کی به ش���ماره انتظام���ی 11768/767  
ش���ماره موتور 125N3N004087 و ش���ماره شاس���ی 
الی���اس  مالکی���ت  ب���ه   N3N***125T9136729
حس���ین زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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مدرک تحصیل���ی موقت پایان دوره اینجانب علی 
علیمحم���دی درمقط���ع کارشناس���ی ارش���د عل���وم 
سیاس���ی ازدانش���گاه آزاد واحد تاکس���تان مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.)قزوین(
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چهار شنبه 30 مهر 1399

 4ربیعاالول 1442 21 اکتبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9373  

ادب و هنرادب و هنر

هنرهای تجسمی

نقش محوری روان شناسی در شکل گیری رمان
بی شــک علم روان شناســی به واســطه نقش آفرینی شخصیت های 
داســتانی، طرح مکنونات درونی آن ها و نوع بینش و باور نویســنده 
در برمال کردن خود تأثیر عمیقی بر ادبیات داستانی دارد. متأسفانه 
در ایران کمتر نویســنده ای در پی کسب دانش در این حوزه است. 
بر این اســاس شخصیت سازی در داســتان های ایرانی همواره با اما 
و اگر های بســیاری روبه رو است. برای بســیاری از تحلیلگران ادبی، 
طرح مباحث روان شناختی در ادبیات با ظهور آرا و نظریه های فروید 
همچــون »ضمیر ناخــودآگاه« پا به عرصه وجود نهــاد. در صورتی 
که پیش از فروید نیز فیلســوفان یونانی چون افالطون و ارســطو به 
جنبه های روان شناختی آثار ادبی اشارتی داشته اند. افالطون در یکی 
از رساله های خود مدعی است شــعر نتیجه پریشانی ذهن یک فرد 
ناآرام و آشفته است و ارســطو به شیوه روان شناختی به تفسیر آثار 

تراژیک مبادرت می ورزید.
خلــق داســتان براســاس علم روان شناســی کاری بس ســخت و 
دشــوار اســت؛ چرا که داســتان نویس به بررســی عمیق انسان و 
عوالم ناشــناخته درونی او روی می آورد. انسانی که همواره ماهیت 
وجودی اش ناشناخته باقی مانده و آن چنان که بایسته است نتوانسته 
در شناســایی خود موفق باشــد، حال قصد دارد در داستان خود به 
مصاف انســان و ماهیت وجودی او برود. باید توجه داشــت در خلق 
رمان، نویسنده بیشتر به مقوالتی چون اخالق، صفات و ویژگی های 
فردی شــخصیت ها توجه می کند؛ در صورتی که در داســتان صرفاً 
روان شناختی نویســنده در پی موشــکافی ضمیر ناخودآگاه فردی 
و جمعی اســت. در این میان گســتره تخیل و رؤیا نیز مورد توجه 
داستان نویسان قرار می گیرد. فروید، متون ادبی را نوعی رؤیای پیش 
پا افتاده می داند و بر این باور اســت این گونه آثــار تنها برای اقناع 
خواســته های ناخودآگاه انسان خلق می شوند. بدیهی است در شیوه 
نگارش رمان روان شــناختی، هم به ســاختار و شیوه داستان نویسی 
توجه می شــود و هم تأثیرگــذاری آثار بر ذهــن و روان مخاطبان 
موردنظر است. اما اساسی ترین سخن در باب خلق رمان های معاصر 
روان شناحتی، پیروی نویسندگان از دیدگاه های روان شناسانی چون 
فروید، آدلر و یونگ اســت و از این رو اســت که بسیاری از نظریات 
چون نظریــه ناخودآگاه واپس زنــی افکار، نهاد، مــن، عقده ادیب، 
لیبیدو، فرافکنی، تفسیر آثار بر مبنای جنسیت، کوشش برای برتری 
در بســتر آثار ادبی مورد ژرفکاوی قرار می گیرد و براســاس آن آثار 
به بوته نقد ســپرده می شود. در روان شناســی یونگ اصطالحات و 
نظرات جدیــدی چون آرکی تایپ ها )صور اســطوره ها(، ناخودآگاه 
جمعی و فردی برای نخستین بار طرح شد. شایان ذکر است توصیف 
تمامی دیدگاه ها و آرای روان شناسی ســه نظریه پرداز فوق نیازمند 
حجمــی به اندازه یک فصل بزرگ از کتاب اســت که در این مقاله 
کوتاه نمی گنجد. چیزی که مشــخص اســت، اینکه از طریق رمان 
روان شــناختی می توان تا حدودی به رمــز و رازهای درونی پی برد 
و با گذر از الیه های رویــه آن، به درونش نقبی عمیق زد. این گونه 
رمــان این امکان را در اختیار نویســنده می گذارد درباره حالت های 
روحی انســان که در وادی ادبیات مطرح شده اند، کنکاش کند. باید 
به این مســئله مهم توجه کرد که در غرب پیشرفت های چشمگیری 
در این حوزه رخ داده اســت، نویســندگان این حــوزه حتی اگر به 
صورت تخصصی هم خالق رمان روان شناختی نباشند در خلق دنیای 
درون شخصیت ها موفق بودند. این در حالی است که در ایران تعداد 
معدودی نویســنده به واکاوی مباحث روان شناسی و استفاده از آن 

در خلق شخصیت ها مبادرت ورزیده اند.

جزئیاتی از سطح کره ماه در یک نمایشگاه
ماه را به زمین آوردند!

یک  نشنال:  از  نقل  به  ایسنا 
اثر هنــری چیدمان بــا عنوان 
»مــوزه  مــاه« توســط »لوک 
در  بریتانیایی  هنرمنــد  جرام« 
موزه  »OliOli« واقع در دبی به 
نمایش گذاشته شده است. این 

اثر هنری که 5 متر ارتفاع دارد جزئیاتی از سطح کره ماه که توسط ناسا 
به ثبت رسیده را به نمایش می گذارد.

این اثر که به شکل یک ُکره ساخته شده از داخل روشنایی دارد و برای 
ایجاد فضای ملموس تر در یک محیط تاریک قرار داده شده است.

پخش قطعه ای از موسیقی اثر »دان جونز« آهنگساز مجموعه سریال های 
بی بی سی و فیلم های بلند نیز بخشی از این نمایشگاه است.

این نخستین باری نیست که »موزه  ماه« به نمایش گذاشته می شود. این 
اثر هنری پیش از این در بیش از ۳۰ کشــور جهان از جمله هند، چین، 
اسپانیا و ایتالیا نیز به نمایش گذاشته شده بود. فعالیت این نمایشگاه تا 

آوریل ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت. 

در موزه گرافیک ایران
 نمایشگاه »ممیز، هنر به مثابه حرفه« 

برگزار می شود 
ادب و هنر: نمایشــگاه »ممیز، 
هنر به مثابه حرفه« دوم آبان ماه 
به صورت آنالین و غیرحضوری 
در موزه گرافیــک ایران افتتاح 
می شود و به مدت دو ماه برقرار 
خواهد بــود. اونیش امین اللهی، 

دبیر نمایشــگاه »ممیز، هنر به مثابه حرفه« با انتشار مطلبی در صفحه 
اینستاگرام خود درباره این نمایشگاه توضیح داده: نمایشگاه »ممیز، هنر 
به مثابه حرفه« شامل ۲5 اثر از ۲۳ منتخب فراخوان به همراه 5۴ اثر از 

5۴ هنرمند مدعو است.
همچنین گزیده ای از نمایشگاهی از آثار طراحان بین المللی که پیشتر 
به همت مجله »نشان« با همکاری »بنیاد ممیز« برگزار شده بود نیز در 
این نمایشگاه ارائه می شوند.  کتاب نمایشگاه نیز که شامل تمامی آثار به 
نمایش درآمده است، قرار است به صورت کتابچه الکترونیکی در دسترس 
مخاطبان قرار داده شود.  موزه گرافیک ایران در پارک پلیس تهران واقع 
شده و به مدت دو ماه با رعایت پروتکل های بهداشتی میزبان عالقه مندان 

به بازدید از نمایشگاه »ممیز، هنر به مثابه حرفه« است.

 ادب و هنر/ محبوبــه ناطق  علی محمد 
بزرگســالش  مجموعه هــای  بــا  را  مــؤدب 
»عاشقانه های  شعرهای  مجموعه  می شناسیم. 
پســر نوح«، »مرده هــای حرفه ای«، »ســفر 
بمباران«، »کهکشــان چهره هــا«، »روضه در 
تکیه پروتستان ها«، »عطر هیچ گلی نیست«، 
»الف هــای غلط« و »همین قــدر می فهمیدم 
از جنــگ« در حوزه شــعر ســپید، نیمایی و 

کالسیک بخشی از آثار این شاعر است. 
آثــار او برنــده یــا نامــزد جوایــز مختلــف 
شــعر  کتــاب  اســت.  شــده  ادبــی 
»الال الال کبوتر بال داره« مجموعه الالیی های 
رضوی علی محمد مؤدب با تصویرســازی هایی 
زیبا و چشــمنواز از ســولماز جهانگیر است. 
این نخســتین طبع آزمایی این شاعر در حوزه 
ادبیات کودک و نوجوان به شــمار می رود که 
به تازگی از سوی انتشــارات »به نشر« منتشر 

شده است. 
انتشــار این اثر بهانه ای شــد تا با علی محمد 
مؤدب درباره این الالیی های رضوی گفت وگو 

کنیم. 

چه شد پس از نوشتن کتاب هایی برای س
مخاطب بزرگســال و در نخستین تجربه 
شــاعرانگی در حوزه خردسال، به سمت 

سرودن الالیی رفتید؟ 
من ســعی کردم در شعر بزرگسال هم قالب ها 
و گونه هــای مختلــف را کار کنم و محدود به 
یــک قالب و فضــا نمانم؛ از ایــن رو از قالب 
مثنوی و شــعر سپید گرفته تا این کتاب اخیر 
که الالیی هایی برای بچه هاســت در گونه های 

مختلف شعری تجاربی دارم. 
نخســتین بار وسوسه ســرودن شعر کودک با 
تولد فرزندانم و آشــنایی با دنیای کودکان، به 
جانم افتاد. از طرف دیگر هم می دانســتم این 
حوزه جای کار و حرف های زیادی برای گفتن 
دارد. این در حالی است که کاربرد شعر و شعر 
کاربردی در جامعه ما متأســفانه مغفول مانده 

است. 
من معتقدم تمام توان شاعرانمان در حوزه های 
معدودی صرف می شــود، یک شــاعر به غزل 
عالقه مند می شــود و به پای غزل پیر می شود 
اما من در شــعر بزرگسال سعی کردم این طور 
نباشــم و به این اندیشه رســیدم تمرینی در 
حوزه شــعر کودک داشته باشــم. برای وارد 
شدن به این عرصه هم تجربیاتی مانند زمزمه 
الالیی برای بچه هایم و مطالعاتی در این زمینه 
داشته ام  و سعی کردم نگاهی حرفه ای به این 

ادبیات داشته باشم. 
برای ما که مدام در حوزه شــعر بزرگسال کار 
کردیم تغییر فضا دلنشــین اســت و طراوت 
می آورد. ممکن اســت ناوارد باشم اما موجب 
خوشــحالی ام اســت باز هم در این حوزه کار 

کنم.

ادبیات س از  برگرفتــه  معموالً  الالیی ها 
فولکلــور و عامیانه اســت؛ الالیی های 
مذهبی در بین مردم چه جایگاهی دارد؟

اتفاقاً وقتی می خواستم این الالیی ها را بنویسم 
به این نکته توجه داشــتم حــرم امام رضا)ع( 
در ایران ظرفیت بزرگ فرهنگی است که باید 
انواع محصوالت فرهنگی همیشه در آن تولید 
شــود و فقط به یک زیارت بسنده نشود تا زائر 
هم خاطره حرم را با خود به شــهرش ببرد هم 

بخشی از این فرهنگ را. 
عــالوه بر مطالعه در حــوزه رضوی، یک دوره 
الالیی های ایران را مطالعه کردم که بســیار با 
مضامین مذهبی گره خورده و برخی از شعرها 
متأثر از آن الالیی ها سروده شده و حتی مطلع 
یکی شان همان مطلعی است که در الالیی های 

قدیمی گفته شده است.
مطالعاتــی هم در مورد بیان، زیبایی شناســی 
و حــدود پرش زبانــی و محتــوای الالیی ها 
 داشــتم و امیدوارم این مشق مورد اقبال مردم 

قرار گیرد. 

در اشــعارتان برای بزرگساالن به ویژه س
در سبک شعر سپید، به عاشقانه سرودن 
در  این عشق  از  داشته اید؛  توجه خاصی 

الالیی چه استفاده ای کردید؟ 

خوشــحالم بگویم در این دو دهه هرچه شعر 
گفتم، عشق و مهربانی زیرساخت و ژرف ساخت 
اصلی ســروده هایم بوده و این را هم از مادرم 
دارم که به مهربانی بی شائبه، ضرب المثل است 
که در این کتاب هــم قطعاً جلوه دارد. به ویژه 
اینکه گل قصه هم حرم اهل بیت)ع( است که 
محبت را از آنجا دریافت می کنیم. من ســعی 
کردم در ســرایش این اشــعار، آرامشی را که 
کودک پیش از خواب به آن نیاز دارد به فضای 
مذهبی گره بزنم و محبتی را که از یک کانون 
پر از مهر به ودیعه می گیرم و در این اضطراب 
هســتی نیاز است را منتقل کنم. نظامی شاعر 

بزرگ، بیتی دارد که من دوستش دارم:
چون نام توام جان نوازی کند

به من دیو کی دست یازی کند

زندگی س به  الالیی ها  این  ســرودن  در 
و شــخصیت امــام رضــا)ع( توجــه 
داشــته اید. چه وجهــی از زندگی امام 
 رضــا)ع( را دســتمایه ایــن الالیی ها 

قرار دادید؟
در حوزه هــای مختلف مثل شــناخت کودک 

از امام رضــا)ع( می توان خیلــی کار کرد. در 
مطالعاتی که درزمینه زندگی و روایات حضرت 
داشــتم دیدم نماز باران جــای کار دارد و در 
الالیی هایم به آن پرداختم، موضوع »آهو« در 
فرهنگ مردم جا افتاده اســت و البته من هم 
از این المان استفاده کردم، همچنین از کلمه 
»فرشته« بنا بر این باور که حرم محل رفت و 
آمد فرشتگان اســت. این عناصر برای کودک 
قابل فهم است و در ذهنش باقی می ماند و در 

ایمان او به غیب مؤثر است. 
از این رو موضوع شعر رضوی فرصتی است که 
کودکان را با کلمه فرشــته آشنا کنیم. از آنجا 
که من علوم قرآنی خواندم تصمیم بر این شد 
تصویرگری فرشته هم در کتاب استفاده شود 
تا به آن مسئله ای که در قرآن نیز به آن اشاره 

شده، نزدیک شود. 
همچنین در این الالیی هــا به عناصری مانند 

زیارت و دیدار امام)ع( نیز توجه شد. 

الالیی هــا در میان خانواده ها و به ویژه س
مادران امروز چه جایگاهی دارد؟

مادران ما در الالیی هایشــان از آرزوهای خود 

می گفتند و رؤیا می بافتند. این الالیی ها بیشتر 
کارکــرد روان شناســانه داشــت و البته برای 

آرامش خود مادر هم بی تأثیر نبود. 
الالیی هــای این کتاب هم با حرم امام رضا)ع( 
و کربــال گره می خــورد. آرزوی زیارت آرزوی 
بســیاری از مــادران بوده که ایــن مفهوم به 
ادبیات فولکلور ما هم وارد شــده؛ این مفاهیم 

به من در نوشتن این اشعار کمک کرد. 
الالیی ها به عنــوان میراث مــادران، معادنی 
هســتند که باید کاربرد امــروزی پیدا کنند و 

به کار آیند.
بــه طور کلی هر جا به ســاحت عبودیت و به 
لحظات پاکی انســان نزدیک می شویم، خود 
به خود به ســمت شــعر می رویم. در مواجهه 
با کودک، این فرصت ناب شــاعرانگی، موجب 

زمزمه الالیی می شود. 
برای پاسخ به پرسش شما باید بگویم نمی دانم 
مواجهه مادر امروز با این حس ناب شاعرانگی 

چگونه است. 
بــا توجه به وضعیت تمــدن ما آیا مادری یک 
پدیده رو به انقراض است و از مادری به سمت 
پرســتاری آن هم به مفهوم مدرنش می رسیم؟ 
به نظر می رسد یک الگوی آمریکایی مادری در 
حال شــکل گیری است که البته سبک زندگی 
جدید و نیاز به اشتغال زنان به این نوع مادری 
دامن زده است. باید دید جایگاه مادری از چه 
ناحیه ای آســیب می بیند. از طرفی دختران ما 
هم کودکی در اطرافشان نمی بینند که مادری 
را تمریــن کنند، در حالی کــه مادرانگی مثل 
یک رشته دانشــگاهی نیاز به تمرین و تجربه 
دارد. عالوه بر آن، ذهنیت ها برای مادر شــدن 
بسیار منفی است و این پدیده تازه ای است که 

حاصل عوامل مختلف است. 

مذهبی س الالیی های  دارد  ضرورتی  چه 
برای کودکان گفته شود؟ 

تجربه شــخصی من از حرم رفتن با کودکانم 
این بــود که بچه هایم پس از زیارت دوســت 
داشــتند خرید کننــد. به کتاب هــا که نگاه 
می کردم میان آن ها اثری نمی دیدم که بچه ها 
به عنوان ذخیره  یا سوغات از حرم به شهرشان 

ببرند. 
ضمن اینکه نباید تجربه و فهم کودکان از حرم 
تنها نــگاه کردن به چراغ هــا و بازی کردن با 
مهرها باشــد؛ اگرچه اکنون حتی همین فضا 
نیز برای آن ها مهیا نیســت و تنها سهمی که 
کودک می تواند از درک حرم داشته باشد بازی 

در صحن های حرم است. 
من تالش کردم بــا تولید محتوای اینچنینی، 
زمان و صبر بچه ها را بــرای ماندن در حرم و 
زیارت بیشــتر کنم تا بعــد صحنه هایی را که 
دیده مرور و انسش را با این فضا بیشتر کند. ما 
باید کاری کنیم کودک با ادراک و ابزار خودش 
به این فضا مهر بــورزد. باید محتواهایی برای 
انس کودک با حرم تولید شود تا هم سلیقه او 
و هم سلیقه بزرگ تر ها تغییر کند و از حرم که 
بیرون می آید کتاب »حسنی به شیر گاز دست 

نزن« را برایش نخرند. 

محمدرضا شمس:

کاش ادبیات کودک تابع ُمد بود
 ایسنا  محمدرضا شمس، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان، درباره تبعیت ادبیات 
از م ُد اظهار کرد: پیروی از مد در ادبیات به خودی خود بحران زا نیست. این موضوع 
وقتی بحران زا خواهد شد که تبعیت جای خود را به تقلید بدهد. ادبیات یک مقوله 
جهانی اســت و هر جنبش یا جریان ادبی که در کشوری شکل بگیرد خواه ناخواه 
تأثیر خود را بر ادبیات سایر کشورها هم خواهد گذاشت. ادبیات پویاست و جنگ، 
بیماری و خشکسالی نمی تواند مانع ســیر تکوینی آن شود. مکتب ها و گونه های 
ادبی با توجه به نیازهای جامعه و با پیدایش بسترهای مناسب اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی شکل می گیرند. خردگرایی افراطی کالسیسم جای خود را به 
خیال گرایی شاعرانه رمانتیک می دهد و رمانتیسم احساساتی با افراط در خیال گرایی 
فردی جای خود را به رئالیسم می دهد و از دل رئالیسم، ناتورالیسم پدید می آید و 

ادبیات همین طور به سیر تکوینی خود ادامه می دهد.
او افــزود: تبعیت از مد و مدگرایی در ادبیات اگر بر اســاس نیــاز و اگر با دانش و 
آگاهی همراه باشــد، نه تنها مضر نیســت  که سودمند هم هست، چرا که به رشد 

نویسنده و ادبیات کمک می کند. استفاده از گونه های مختلف ادبی توانایی نویسنده 
را باال می برد، ظرفیت ادبیات را گســترش می دهد و کتاب ها را از تکصدایی شدن 

درمی آورد.
شمس ســپس بیان کرد: اینکه نویسندگان دنبال جریانی تازه باشند، اینکه تمام 
داستان هایشــان را به یک سبک و سیاق ننویسند، اینکه از فرم ها و قالب های تازه 
استفاده کنند خوب است، اما همان طور که گفتم به شرطی که نیازش را احساس 
کنند و دانش، آگاهی و توانایی اش را هم داشته باشند. نیما این نیاز را احساس کرد، 
دانش و آگاهی و توانایی و جســارتش را هم داشــت و شعر نو به وجود آمد و روح 

تازه ای در کالبد شعر دمیده شد.

در ادبیات کودک و نوجوان ما جسارت الزم برای تغییر وجود ندارد#
او خاطرنشان کرد: متأسفانه در ادبیات کودک و نوجوان ما جسارت الزم برای تغییر 
وجود ندارد. نویســندگان ما مثل بازیگری که در یک نقش جا افتاده است فقط از 

یک سبک و ســیاق تبعیت می کنند. آن ها مثل کارمندانی هستند که به حقوق 
ماهانه شان وابسته اند و از ریسک کردن می ترسند؛ مثل رانندگانی هستند که فقط با 
یک دنده حرکت می کنند و جسارت استفاده از دنده های دیگر را ندارند؛ برای همین 
بیشــتر کارها شبیه هم اســت. در ادبیات کودکان تبعیت از مد، دیده و گونه های 
مختلف ادبی تجربه نمی شود. نویسندگان این حوزه به آنچه دارند قانع هستند؛ یک 
فانتزی حیوانی ساده با چاشنی پند و اندرز یا داستانی واقع گرا بدون پیچیدگی و با 

محتوای اخالقی.

زاویه دید 

تازه های نشر

گفت وگو با علی محمد مؤدب به بهانه انتشار کتاب »الال الال کبوتر بال داره«

سوغاتی ادبی برای زائران کوچک حرم رضوی

در حوالی داستان

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

»سی ونه پله« در  ژانر معمایی 
پله«  کتاب »ســی ونه  صاد: 
ترجمه   با  بوکان  نوشته  جان 

شیوا مقانلو منتشر شد.
این اثر را یکی از معروف ترین 
رمان های کالسیک در حیطه 
جاسوســی-معمایی  ادبیات 
می دانند. این داســتان ابتدا 
در پاورقــی مجلــه بلک وود 
به چاپ رســید اما بعدها در 

قالب کتاب منتشــر شــد. فضای مســلط بر این روایت 
»تعقیب وگریــز« به عنوان یکی از دســتمایه های اصلی 
ســینمای هالیوود درآمد و در آثار ســینمایی متعددی 
مورد استفاده قرار گرفت. مهم ترین اقتباس سینمایی از 
این اثر، فیلم »سی ونه پله« آلفرد هیچکاک است که در 

سال ۱۹۳5 ساخته شد.
»ریچارد هنی« افســر اطالعات انگلســتان که به تازگی 
از »رودزیا« در آفریقای جنوبــی آمده تا زندگی تازه ای 
را شــروع کنــد در آپارتمانش با مــردی عجیب روبه رو 
می شــود که او را دعوت به شــنیدن داستانش می کند؛ 
داستانی که این گونه شــروع می شود: »ببخشید، امشب 
 کمی عصبــی ام. می دانید، مــن از قــرار االن ُمرده ام«.

کتاب »ســی ونه پله« به تازگی توســط نشر »صاد« در 
دسترس عالقه مندان به خواندن رمان های معمایی قرار 

گرفته است.

خاطراتی از مقاومت و آزادی خرمشهر
سوره مهر: کتاب »پسرهای 
سعید  نوشــته  عبداهلل«  ننه 
عالمیان شامل خاطرات محمد 
نورانی از مدافعان خرمشهر در 
آغاز جنگ تحمیلی منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
این اثــر حاصل حــدود ۴۰ 
ســاعت مصاحبــه عالمیان 
با محمــد نورانی اســت که 

خاطرات او از تولد تا آزادی خرمشهر را دربرمی گیرد. فصلی 
از این کتاب هم به سرگذشتی گذرا تا پایان و پس از جنگ 
اختصاص دارد. نام محمد نورانی با مقاومت خرمشــهر گره 
خورده و اسم او همیشه کنار محمد جهان آرا، سید عبدالرضا 
موســوی، صالح موســوی، احمد فروزنده و دیگر مدافعان 

خرمشهر می آید.
مطالعه این خاطرات، مخاطبان را با گوشه هایی از فرهنگ 
بومی خوزســتان، به ویژه آبادان و خرمشهر، تاریخچه ای از 

وقایع دوران انقالب و پس از پیروزی انقالب آشنا می کند. 
در ماجراهای مقاومت و آزادی خرمشــهر، عالوه بر محمد 
نورانی، چهار برادرش عبداهلل، غالمرضا، محمود و عبدالرسول 
۱۴ ســاله هم بودند. همچنین مادرشان )ننه عبداهلل( به جز 
مدت کوتاه مهاجرت به شــیراز به آبادان بازگشــته و دیگر 
از صحنه جنگ دور نشــده اســت. او می خواسته نزدیک 

پسرهایش باشد. 

ترجمه دیگری از »وصیت ها« 
نوشته  »وصیت ها«  ققنوس: 
مــارگارت اتــوود به تازگی با 
راهی  نسترن ظهیری  ترجمه 
بازار نشر شده است. این ، یکی 
از ترجمه هایی است که پیشتر 
از این رمان در بازار نشــر ایران 
عرضه شــده اســت. »وصایا« 
توسط انتشــارات  آزرمیدخت، 
»شهود« توسط نشــر گویا و 

»وصیت ها« توسط نشر سنگ سه ترجمه ای هستند که تا 
به حال از این رمان عرضه شده اند.

 این کتاب برای نخســتین بار سال ۲۰۱۹ چاپ شد و جایزه 
بوکر را برای دومین بار، برای نویســنده اش به ارمغان آورد. 
داستان این  رمان که ادامه کتاب معروف »سرگذشت ندیمه« 
اتوود است مربوط به ۱5 سال پس از ماجراهای »سرگذشت 
ندیمه« است. انتخاب ترامپ در سال ۲۰۱۶ و ساخته شدن 
سریالی تلویزیونی بر مبنای »سرگذشت ندیمه« که موفق به 
کسب جایزه اِمی شد، از جمله عوامل نوشته شدن این دنباله 

داستانی عنوان شده اند.
اتوود همچنین درباره »وصیت ها« گفته است: »خواننده من، 
قرار اســت مدتی با هم وقت بگذرانیم. شاید نوشته های مرا 
همچو صندوقچه شکننده ای ببینی که باید با احتیاط کامل 
گشــوده شود. شــاید آن ها را پاره کنی یا بسوزانی: معموالً 

همین بالها سر نوشته ها می آید«.

»یک خانواده عجیب« در کتاب فروشی ها
خانواده  »یــک  کتاب  خزه: 
عجیب« نوشــته بوفی نیل با 
قاسم پور منتشر  بهاره  ترجمه 

شد.
نویســنده این کتاب ۲۰ سال 
تمام در حوزه علوم کامپیوتر 
کار می کرد، اما همواره مشتاق 
بود برای فــرار از روزمرگی ها 
و  داســتان ها  دربــاره  بتواند 

اتفاقات غیرعادی زندگی اش بنویسد. درنهایت هم تصمیم  
خود را عملی کرد که نتیجه اش شــد کتاب »یک خانواده  
عجیب«. این کتاب از همان بدو انتشــار مورد اســتقبال 
قابل توجهی قرار گرفت؛ چنان  که ســایت آمازون این گونه 
به اســتقبال آن رفت: »نه شبیه خانواده ای عادی، نه شبیه 
خاطراتی عادی. کتاب یک خانواده عجیب بیشــتر شبیه 
داستانی است خیالی مملو از تعلیق، هیجان و شوخ طبعی«.

بوفی نیل در نخســتین و تنها کتاب خود از خاطراتش به 
عنوان زنی می نویسد که جدا شده است، دو فرزند شلوغ کار 
دارد که باید به تنهایی آن ها را بزرگ کند، شغلش سنگین و 
طاقت فرساست، مادربزرگش در آستانه  مردن است و در کل، 
زندگی بر وفق مرادش نیســت، اما نه تنها از پا نمی نشیند 
بلکه به بازســازی زندگی اش می پردازد. این کتاب با زبانی 
ســاده و طنازانه در ستایش امیدواری و ایمان نوشته شده 

است.

الال الال کبوتر بال داره#
الال الال کبوتر بال داره 

کبوتر جان دلی خوشحال داره 
کبوتر می پره می ره به مشهد 

کبوتر می پره باالی گنبد 
کبوتر از باال ما ُر می بینه 

کبوتر، روی گلدسته می شینه 
الال الال کبوتر بچه بودم 

 که با مامان به مشهد رفته بودم 
توی حوض حرم باالُم شستم 

روی دوش باباجونم نشستم
 الال الال روی دوش باباجون 

لبم خندون و چشم بابا خندون 
الال الال الال بال کبوتر 

دل آروم و خوشحال کبوتر 
می ره اینجا، می ره اونجا کبوتر 

می ره تا باالی ابرا کبوتر 

می گرده دور گلدسته کبوتر 
الهی که نشه خسته کبوتر 
الال الال الالیی، ماه می تابه 

کبوتر روی گلدسته می خوابه

 الال  الال رشید و پهلوان شی #
الال الال دلم ذوق تو داره   

به قرآنی که آیه ش بی شماره 
دلم می خواد تو صحنش پا بذاری 

روی سر تاج بسم اهلل بذاری 
 دلم می خواد که دلخواه رضا شی 

هوادار علی مرتضا شی  
دلم تنگه دلم صبح بهاره 

به فکر آذرخش ذوالفقاره  
الال الال گلم سرو روان شی 

یلی از لشکر صاحب زمان شی 
الال الال تویی فیروزه من 

کنار حوض زمزم کوزه من 

برشی از کتاب
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