
رسول مهربانی
از آغاز هفته وحدت هشــتگ های مربوط 
بــه والدت پیامبــر)ص( روزانــه جــزو 
ترندهــای فضای مجازی بودنــد. کاربران 
دلنوشــته و احادیثی از پیامبــر)ص( را با 
#محمد_رسول_مهربانی،  هشتگ های 
MuhammadForAll# در توییتر به اشتراک 
می گذاشتند. اهانت رئیس جمهور فرانسه به 
ساحت مقدس پیامبر اسالم و حمایت از نصب کاریکاتور توهین آمیز پیامبر)ص( 
هم موجب شــد تا کاربران با شدت بیشتری اقدام به ترند کردن هشتگ های 
مرتبط با این رویداد کنند، تا جایی که توفانی توییتری از هشتگ های مرتبط با 
هفته وحدت در فضای مجازی به راه افتاد. هشتگ های دیگری نظیر #ابلیس_
پاریس، #ســکوت_ننگین نیز جزو هشتگ های داغ این توفان توییتری بودند.

خدا بیدارشان کند!
همزمان با روز ۱۳ آبان، روز تسخیر النه 
جاسوســی؛ کاربران نظرات و نوشته های 
خــود درباره صلح و مذاکره با آمریکا را با 
هشتگ #سراب_آمریکا در توییتر منتشر 
و این هشتگ را داغ کردند. برخی کاربران 
هم درباره بی ثمر بودن انتخابات آمریکا بر 
اوضاع کنونی کشور نوشتند. در ادامه چند 
نمونه از توییت های کاربران با هشتگ #سراب_آمریکا را می خوانید: »جهانی 
که در پیش داریم جهانی است که در آن ایاالت متحده نه رهبری اقتصادی و 
ژئوپولوتیک آن را بر عهده خواهد داشت و نه بر فرهنگ آن چیره خواهد بود...

امام)ره( مدت ها پیش درمورد دلبستگان به آمریکا و یا حتی منتظران انتخابات 
آمریکا فرمودند: آن هایی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشــان کند«.

جان پدر...
در پی حمله تروریستی داعش به دانشگاه 
کابــل و کشــته و زخمی شــدن بیش 
از 40 دانشــجو، کاربــران توییتر ضمن 
داغ کردن هشــتگ #دانشگاه_کابل به 
مردم افغانســتان تســلیت گفتند. یک 
کاربر افغانســتانی ســاکن ایران نوشته 
است:»دوستم در ختم فاجعه، موبایل های 
شهدا را از کنارشان جمع کرده. می گوید چند تماس را نتوانستم پاسخ بدهم 
چون همه »پدر« و »مادر« بودند. متوجه تلفنی شدم که ۱42 تماس بی پاسخ 

داشت. در نهایت یک پیامک دریافت کرده بود: جان پدر کجاستی؟«. 

خیلی ازت یاد گرفتم
»قورباغه« ســریال در دست تولید شبکه 
نمایش خانگی اســت که توســط هومن 
ســیدی کارگردانی شــده و بــه زودی 
اکران می شــود. نوید محمدزاده، یکی از 
بازیگران این مجموعه با انتشــار تصویری 
از همبازی اش، صابر ابر در صفحه شخصی 
اینستاگرامش بازی او را در این مجموعه 
بی نظیر معرفی کرد. محمدزاده درباره الگوبرداری از اخالق حرفه ای صابر ابر 
در این مجموعه نوشت:»صابر ابر در قورباغه. اخالق درجه یک و حرفه ای، بازی 

بی نظیر در قورباغه. خیلی یاد گرفتم ازت«.

 مجید تربت زاده مردم جهان را نمی دانیم، دست کم 
مردم خودمان از این همه اخبار ضد و نقیض و تأیید 
شده اند.  خسته  غیررسمی  و  رسمی  تکذیب های  و 
از روغن بنفشه بگیرید تا نیش زنبور عسل. از برخی 
داروهای شیمیایی مانند فاویپیراویر و رمدسیویر بگیرید 
 تا آویشن و داروی منتسب به امام موسی کاظم )ع( .
و  سو  یک  از  کرونا  کنترل  امیدوارکننده  خبرهای 
تکذیبیه ها و اخبار ناامیدکننده سازمان بهداشت جهانی 
تا جان بشر  از سوی دیگر. همه و همه کافی است 
کرونازده امروز را به لبش برساند. همه این ها کافی است 
که حتی خوشبین هایمان گاهی احساس کنیم کرونا، 
مچ دانش و دانشمندان امروز را خوابانده و تا جمعیت 
انسان های روی زمین را به نصف کاهش ندهد، دست از 
سرمان برنمی دارد. بدبین هایمان هم که البد همه چیز 
را »کار خودشان« می دانند و معتقدند همان »خودشان« 
یکی از ویروس های دست سازشان را به جان ملت ها 
منافعشان  و  بدانند  و هر وقت هم صالح  انداخته اند 

اقتضا کند واکسن یا درمانش را رو می کنند.

راز گل سرخ#
ســال ۱۳9۳ که هنوز ســروکله کرونا پیدا نشده بود، 
پژوهشــی در دانشگاه علوم پزشــکی بیرجند و مرکز 
تحقیقات هپاتیت دانشــکده پزشکی این شهر درباره 
خواص ضدعفونی کنندگی » گالب« انجام می شود. در 
این مطالعه تجربــی، اثر ضد میکروبی پنج نوع گالب 
صنعتی استاندارد موجود در بازار و عصاره گل سرخ با 
غلظت های مختلف روی باکتری های متفاوت بررسی 

شده بود. 
یافته هــای این پژوهــش می گفت در ایــن مطالعه، 
هیچ کــدام از غلظت هــای گالب،  رشــد هیچ یک از 
میکروارگانیسم های مورد مطالعه را مهار نکرده است...«.

البته شــما ممکن است با یک جســت وجو در منابع 
علمی و غیرعلمی شواهد و مدارک زیادی پیدا کنید که 
»گالب« خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد و میکروب ها 
یا باکتری ها را از بین می برد، اما بدون شک همین تعداد 
هم مطالب و یافته ها یا بیانیه های مراکز معتبر علمی را 
پیدا می کنید که مدعی اســت، این ماده ممکن است 
برخــی باکتری ها و میکروب ها را از بین ببرد، اما اثری 
روی کرونا که یک ویروس است ندارد! در مورد بسیاری 
از مواردی که برای درمان یا از بین بردن ویروس کرونا 

گفته اند، همین حالت وجود دارد.

 30 طرح#
اگر شــما که این مطلــب را می خوانید نه از دســته 
خوشبین ها باشــید و نه بدبین ها و هنوز واقع بینی و 
امیدتــان را به پژوهش هــا و تالش های متخصصان و 
دانشمندان حفظ کرده باشید، این را هم به دانسته هایتان 
اضافــه کنید که همه آنچه دربــاره پژوهش های طب 
ســنتی و گیاهی برای درمــان کرونــا در این مدت 
 شنیده ایم شایعه و دروغ از جنس روغن بنفشه نیست. 

یعنی متخصصان طب ســنتی و غیرسنتی کشورمان 
بیکار ننشســته اند و به شدت روی مواد و یا روش های 
درمانی مختلف کار می کننــد. نمونه اش اینکه دکتر 
»کمال الدین حق بین« استاد گروه زیست مواد گیاهی 
»پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری« و 
مدیــر کارگروه مطالعه اثرات درمانی گیاهان دارویی و 
مواد مؤثر بر کرونا، همین چند روز پیش گفت: »پس از 
شیوع  کرونا در کشور، وزارت علوم مسئولیت رسیدگی 
به تحقیقات درباره این بیماری را به پژوهشــگاه ملی 
مهندســی ژنتیک محول کرد«. گویا پس از این اتفاق 
به تمام دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور فراخوان داده 
می شود تا پروژه های مرتبط با گیاهان دارویی و اثرات 
آن بر کرونا را به کارگروه گیاهان دارویی پژوهشــگاه 
زیست فناوری ارائه بدهند. در نهایت از میان طرح های 
مختلف،۳0 طرح انتخاب می شود و حدود هشت طرح 

از آن ها در حال اجرا و ارزیابی هستند.
 
مشکل تأییدیه#

در ســخنان »حق بین« البته نــکات منفی هم وجود 
دارد که می تواند بهانه دســت منفی باف ها بدهد. اول 
اینکه ظاهــراً برخی طرح های بنیــادی و با ارزش در 
میان طرح های رســیده بوده اند که به دالیلی از جمله 
مشــکالت هزینه ای و یا زمانبر بودن، کنار گذاشــته 
شــده اند! یا اینکه او گفته است کارگروه پژوهشی شان 
طرح هایی ضد کرونایی با محوریت طب سنتی نیز دارند 
که همه مراحل را طی کرده و فقط باید تأییدیه وزارت 
بهداشت را دریافت کنند. گیر کار هم در همین قسمت 
است که به قول دکتر حق بین انگار وزارت بهداشت و 
وزارت علوم هنوز درباره طب سنتی به توافق نرسیده اند، 
چون در هر حال مســئولیت اصلی حوزه طب سنتی 
و تأیید یافته ها و دســتاوردهای آن از جمله وظایف و 
مسئولیت های وزارت بهداشت است و باید دو وزارتخانه 
به تعامل و تفاهمی در این زمینه برسند تا این امکان 

فراهم شــود که از طرح ها و ظرفیت های موجود طب 
ســنتی در زمینه مبارزه با کرونا و دیگر موارد استفاده 

کرد. 

امید سبز#
برگردیم به خبرهای امیدوارکننده. عضو هیئت علمی 
پژوهشــگاه ملی مهندســی ژنتیک درباره پروژه هایی 
که در زمینه تولید داروی گیاهی اســت، گفته است: 
»چون عملکرد برخی عصاره هــای گیاهی که خواص 
آنتی ویروسی دارند با روش های نوین اثبات شده است، 
بنابراین یک تیم تحقیقاتی، طرح منتخب استفاده از 
یک نوع گیاه دارویی برای ساخت دارو را زیر نظر یکی 

از اعضای هیئت علمی در دست انجام دارد«.
البته فعالیت و پژوهش های این کارگروه بخش دیگری 
هم دارد که مربوط به حوزه بهداشتی و مراقبتی است. 
چون استفاده مستمر از شوینده های شیمیایی و یا الکل 
عوارض منفی دارد، طرح هایی برای تولید مواد شوینده 
یا پاک کننده سبز که مواد شیمیایی نداشته باشند یا 
مواد شیمیایی کمتر و کم ضررتری در آن ها به کار رفته 
باشد، اما خاصیت ضد ویروسی و ضد میکروبی باالتری 

داشته باشند مورد توجه کارگروه علمی قرار گرفت. 
به جز این ها باید بدانید ماسک هایی هم که مجبور به 
استفاده هر روزه از آن ها هستیم باالخره در درازمدت 
آثــار منفی دارند و با توجه بــه همین موضوع در این 
کارگروه علمی، طرح  استفاده از ماسک های گیاهی هم 
مورد توجه قرار گرفت. طرح ماسک گیاهی نیز در حال 
پیشرفت است و پژوهشگران ایرانی امیدوارند این نوع 
ماسک عالوه بر کشورمان در دنیا نیز مورد مصرف قرار 

گیرد.
خالصه اینکه پشت همه ناامیدی های کرونایی، ورای 
همه خبرهای ضد و نقیض و ادعاهای راســت و دروغ، 
تالش های علمی و حساب شده ای هم در جریان است تا 
من و شما امیدوارانه تر به پایان ماجرای کرونا نگاه کنیم. 

ستاره ها بیشترند یا سیاره ها؟
قدس زندگی: به نظر شــما در کهکشان 
درندشت راه شــیری که سروته اش پیدا 
نیســت، تعداد ستاره ها بیشــتر است یا 
سیاره ها؟ با آنچه درباره این اجرام آسمانی 
شــنیده ایم و تصویری که از آسمان پیش 
رویمان است و چشم و عقل مان قد می دهد، 
البد جمعیت ستاره ها خیلی بیشتر است. 

یافته های دانشمندان اما چیز دیگری را نشان می دهد. »دیلی میل« نوشته است 
محققان یک سیاره سرگردان به اندازه زمین را در قلب کهکشان راه شیری رصد 
کرده اند که برخالف خیلی از سیاره ها تحت تأثیر نیروی گرانش هیچ ستاره ای 
نیست و در مدار خاصی نمی چرخد. آن ها می گویند این، کوچک ترین سیاره 
سرگردان رصد شده تا به امروز است. حاال ذهنتان نرود سراغ »سنت اگزوپری« 
و سیاره های داستان »شازده کوچولو«. یعنی وقتی می گوییم کوچک ترین سیاره 
سرگردان، یک توپ گرد که نهایتاً یکی دو نفر مثل شازده کوچولو رویش جا 
می گیرند جلو چشمتان نیاید. چون مدل های شبیه سازی شده نشان می دهند 
حجم این توپ ســرگردان به اندازه زمین یا مریخ باشــد! محققان این را هم 
گفته اند که احتماالً در کهکشان راه شیری انبوهی از سیاره های سرگردان وجود 

دارند، به طوری که تعداد آن ها بیشتر از ستاره هاست.

گاف هوشمند
قــدس زندگی: این طور نیســت که 
فناوری های نوین همیشــه بی دردسر 
باشــند و فقط کارهای بشر را راحت تر 
کننــد. به خصــوص وقتی پــای هوش 
مصنوعی در میان باشد که استفاده از آن 
در زندگی روزمره، هنوز مراحل ابتدایی 
خود را می گذراند. نمونه اش اتفاق جالب 
و حتی خنــده داری که در لیگ فوتبال 

اسکاتلند افتاده است. باشگاه فوتبال »اینورنس کالدونیان تیستل« در پی 
شــیوع بیماری همه گیر کووید۱9 اقدام به استفاده از دوربین های جدید 
مجهز به هوش مصنوعی برای پوشش دادن بازی هایش کرده است. نحوه 
کار دوربین های روباتیک هم به زبان ســاده این شــکلی اســت که برای 
دنبال کردن توپ مسابقه برنامه ریزی شده و آموزش دیده اند. تماشاگرانی 
که در خانه نشســته اند و از تلویزیون پخش مستقیم بازی با دوربین های 
هوشمند را می بینند گاه و بیگاه متوجه می شوند که دوربین بازی را رها 
کرده و یک گوشه از زمین مثاًل روی داور خط نگهدار ثابت مانده در حالی 
که بازی و توپ در گوشــه ای دیگر از زمین در جریان است. ماجرا هم از 
این قرار بوده که آقای دوربین هوشمند، کلّه طاس داور خط نگهدار را با 

توپ مسابقه اشتباه گرفته و به آن زل زده است! 
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غیبت آزمون در شب پایانی دور رفت مرحله گروهی

غول ها به دنبال باز کردن گره!

مددی و فکری تمام تالششان را برای حفظ نوروزی کردند

 کادر پزشکی استقالل 
در کمای اختالفات

 گفت وگو با محمدرضا شرفی خبوشان، مجری کارشناس برنامه »میز روایت«

شنیدن همه صداهای ادبیات ایرا نی

متمم 25

قدس زندگی: بدون شک این روزها داغ ترین سوژه فضای مجازی در سرتاسر 
دنیا »انتخابات آمریکا« اســت. کاربران فضای مجازی با انتشــار انواع و اقسام 
پست های مختلف در ارتباط با این رویداد، نسبت به آن واکنش نشان می دهند. 
در میان همه واکنش های سیاســی و تحلیل، اما دسته ای از کاربران انگشت 
گذاشــته اند روی سالمت رئیس جمهور فعلی آمریکا و می گویند »ترامپ« اگر 
بتواند دوباره رأی بیاورد، به دلیل انواع و اقسام مشکالت فیزیکی قادر به حفظ 

سمتش نخواهد بود و باید از ریاست جمهوری آمریکا استعفا دهد.
البتــه بنیان گــذاران اولیه قانون اساســی آمریکا نیاز به وضعیت ســالمتی 
رئیس جمهور را پیش بینی کردند و در قانون اساسی آمده است که در صورت 
مرگ، استعفا یا ضعیف شدن یک رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور به عنوان 
سرپرست پســت ریاست جمهوری انتخاب می شــود. اما بنیان گذاران قانون 
اساســی آمریکا جزئیات مهمی را هم در نظر نگرفتند، از جمله این سؤال که 
چه کسی حق دارد رئیس جمهور را نامناسب اعالم کند؟ چه زمانی و چگونه 
رئیس جمهــور باید به کار خود برگردد و آیا معاون رئیس جمهور باید تا پایان 

دوره ریاست جمهوری باقی بماند یا تا جایگزینی پیدا شود؟
زمان زیادی ســپری شد و تنها پس از ترور »جان اف کندی« بود که کنگره با 
تصویب متمم بیست و پنجم، پروتکل روشنی را تعیین کرد که اگر رئیس جمهور 
یا معاون رئیس جمهور استعفا دهند، ناتوان شوند، یا بمیرند چه اتفاقی می افتد؟

متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا از ۱9۶۷ شکل گرفت و از آن زمان 
تاکنون ۶ بار مورد استفاده قرار گرفته است. 

این متمم به معاون رئیس جمهوری آمریکا و هشت تن از اعضای کابینه اجازه 
می دهد تا در صورتی که یک رئیس جمهــور »قادر به ادای وظایفش نبود« از 
قدرت برکنار شود. این معموالً زمانی اجرا می شود که یک رئیس جمهور تحت 
درمان پزشــکی قرار گیرد. این طرح ســه بار برای کولونوسکوپی های رونالد 
ریگان و جورج بوش، رؤسای جمهوری سابق آمریکا استفاده شد.این اصالحیه 
همچنین در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون سه بار مورد استفاده قرار 
گرفت؛ مثالً یک بار در 2۷ نوامبر ۱9۷۳ مورد استفاده قرار گرفت تا جرالد فورد 
که آن زمان معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا بود، به ریاست جمهوری برسد. 
فورد نخســتین کســی بود کــه طبق متمــم 2۵ قانون اساســی به نیابت 

ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد.
با این حال، این نخستین بار نیست که مخالفان ترامپ سعی دارند با زیرسؤال 
بردن شــرایط سالمت رئیس جمهور، او را از ســمتش برکنار کنند. پیش از 
این هم بارها طرح هایی برای اســتفاده از متمم 2۵ قانون اساسی درخصوص 
برکناری ترامپ توســط مخالفانش کلید خورده بــود که این طرح ها هربار با 
شکست روبه رو شد. حاال باید منتظر باشیم تا ببینیم در صورتی که ترامپ یک 
بار دیگر در انتخابات آمریکا پیروز شود، دموکرات ها می توانند به کمک متمم 

2۵ او را از قدرت به زیر بکشند یا خیر؟

قوچان نژاد:دوست دارم به عنوان  یک مهاجم گلزن  شناخته شوم

می خواهم یک تمام کننده 
عالی باشم

دور دست ها

روایت مجازی

برانکو: هرگز قصد نداشتیم به تیم  و هوادارانش ضربه  بزنیمبرانکو: هرگز قصد نداشتیم به تیم  و هوادارانش ضربه  بزنیم

باور قلبی دارم  پرسپولیس  باور قلبی دارم  پرسپولیس  
قهرمان آسیا می شود قهرمان آسیا می شود 

آیا پژوهشگران کشورمان در مبارزه با کووید19 بیکار نشسته اند؟

مچ اندازی طب گیاهی با کرونا

12
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ورزش: برانکو که سرانجام پس از کش وقوس های فراوان 
موفق شــد مطالبات خود از باشگاه پرســپولیس را در 
چند مرحله و به طــور کامل دریافت کند، در گفت وگو 
با تســنیم درباره این موضوع و حضور تیم تحت هدایت 
یحیی گل محمدی در فینال لیگ قهرمانان آسیا 2020 

صحبت هایی کرد که در زیر می خوانید:
ســرانجام پرسپولیس بدهی اش به شما را پرداخت کرد. 
ما می دانیم که شــما تمایلی به شکایت از این باشگاه به 
فیفا نداشتید، اما برای گرفتن حق و حقوقتان مجبور به 

این کار شدید. 
مــن در ســال 2015 به پرســپولیس آمــدم و پس از 
موفقیت هایی که در ســه فصل اول با این تیم بدســت 
آوردیم، 24 اردیبهشــت 97 قرارداد دو ساله جدیدی را 
با باشگاه پرسپولیس برای فصول 19-2018 و 2019-20 
امضا کردیم. در فصول گذشــته باشــگاه بــه پرداخت 
دستمزدها متعهدتر بود، اما متأسفانه در فصل 2018-19 
ایرج عرب مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس نتوانست با 
شرایط موجود )تحریم های اعمال شده علیه ایران، تورم 
و ...( کنار بیاید و اوضاع بدتر شــد. از همان شروع فصل 
جدید و از ماه ژوئن 2018 باشــگاه پرســپولیس هیچ 
پرداختی به ما تا ماه مارس 2019 نداشــت. هیچ مربی 
در دنیا نیســت که بابت دیرکــرد 10 ماهه در پرداخت 
دستمزدش از خود بردباری و انعطاف پذیری نشان دهد. 
مربیان خارجــی دیگری در ایــران بوده اند که به خاطر 
دو یا ســه ماه دیرکرد در پرداخت دستمزدشان اقدام به 
ترک تیم های خود کرده اند.با توجه به قوانین جدید فیفا، 
مربی یا بازیکن می تواند تنها پس از عدم دریافت دو ماه 
از حقوقش اقدام به فسخ یک جانبه قرارداد خود کند. در 
چنین شرایطی بازیکن یا مربی نامه ای به فیفا می زند و 15 
روز صبر می کنــد و در صورتی که مطالباتش را دریافت 
نکند، می تواند باشگاه را ترک کند. ما در ماه های مارس، 
آوریل و ژوئن ســه نامه به فیفا فرستادیم. در آن مقطع 
در ماه می یک پرداختــی به ما صورت گرفت که آن هم 
نصف طلب ما بود. پس از اینکــه ما فصل 19-2018 را 
با قهرمانی در لیگ برتر و قهرمانی در جام حذفی و البته 
صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا به پایان بردیم، چندین 
مالقات با مدیریت وقت باشــگاه داشــتیم، اما مسئوالن 
باشگاه نتوانستند منابع مالی الزم را برای پرداخت طلب 
ما پیدا کنند. سپس ما ایران را بدون حتی دریافت بخشی 
از طلب مان ترک کردیم. پس از اینکه باشگاه مطالبه ما را 
نادیده گرفت، ما نمی توانستیم کاری جز فسخ یک طرفه 

قرارداد و طرح شکایت در کمیته وضعیت بازیکنان فیفا 
انجام دهیم. مابقی داستان را هم که خودتان می دانید.

باشگاه  به  مرحله  چند  در  وکیلتان  و  شما   
به  را  مطالباتشان  تا  دادید  فرصت  پرسپولیس 
شما بپردازند. آیا به خاطر هواداران این فرصت 

را به باشگاه دادید؟
پس از اینکه آقای مهدی رسول پناه به عنوان سرپرست 
مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس منصوب شد، اوضاع مالی 
باشــگاه به طرز چشم گیری بهتر شد و باشگاه شروع به 
پرداخت مطالباتمــان در بخش های کوچــک کرد. ما 
می دانســتیم که برای مدیریت باشــگاه آسان نبود که 
تمامی طلب را یک جا بپردازد، اما پرداختی ها تقریباً هر 
روز ادامه داشــت، برای همین تصمیم گرفتیم که زمان 
بیشــتری در اختیار باشــگاه قرار دهیم. ما هرگز قصد 

نداشــتیم به پرسپولیس و هوادارانش ضربه ای بزنیم، اما 
به دنبال دریافت مطالباتمان بودیم. سرانجام باشگاه موفق 
شد تمامی مبلغ را بپردازد از جمله سودی که به آن تعلق 
می گرفت، بنابراین دلیلی نمی دیدیم که شکایت از باشگاه 

پرسپولیس را پیگیری کنیم. 

 با توجه به اینکه شما دو سال پیش چنین 
تجربه ای را داشتید و این تیم را به فینال 

این رقابت ها رساندید، این فینال را چطور 
می بینید، آیا شاگردان یحیی گل محمدی 

می توانند فاتح این جام شوند؟
دو ســال پیش که ما به فینال لیگ قهرمانان رسیدیم، 
مشکالت زیادی داشــتیم. همان طور که شما به خاطر 
دارید باشگاه از فعالیت در پنجره نقل وانتقاالت محروم بود 
و ترکیب تیم هم ناقص شــده بود. سه بازیکن ملی پوش 

ما یعنی صادق محرمی، وحید امیری و فرشاد احمدزاده 
از باشــگاه جدا شدند و برخی بازیکنان از جمله حسین 
ماهینی و محمد انصاری مصدوم شده بودند و ما تنها با 
11 بازیکن بازی می کردیم که برخی بازیکنان جوان ما در 
لیگ قهرمانان تعداد بازی بیشتری نسبت به لیگ انجام 
داده بودند. امروز باشگاه در وضعیت بهتری است و یحیی 
گل محمدی تمامی بازیکنانش را در اختیار دارد. آن ها در 
شرایط خیلی خوبی هستند و با توجه به اینکه لیگ برتر 
هنوز آغاز نشــده است، می توانند روی دیدار فینال لیگ 
قهرمانان تمرکز کنند. همانند هر طرفدار پرســپولیس 
من هــم از این تیم حمایت می کنم و بــاور قلبی دارم 
که پرســپولیس این بار فاتح لیگ قهرمانان خواهد شد. 
برای یحیی و بازیکنانش بهترین آرزوها را در فینال لیگ 
قهرمانان دارم و همه ما به این تیم خیلی افتخار خواهیم 

کرد و قهرمانی در آسیا را جشن خواهیم گرفت.

برانکو: هرگز قصد نداشتیم به تیم  و هوادارانش ضربه  بزنیم

باورقلبیدارمپرسپولیسقهرمانآسیامیشود

رایان گیگز را با دستبند بردند
ورزش:رســانه های انگلیسی گزارش دادند پلیس با مراجعه به محل زندگی رایان 
گیگز سرمربی تیم ملی ولز و اسطوره باشگاه منچستریونایتد او را به اتهام ضرب و 
جرح نامزدش بازداشت کردند.مدیر برنامه های رایان گیگز به نمایندگان رسانه های 
خبری اعالم کرد: » گیگز همه اتهامات مطرح شــده علیه خود را به شدت تکذیب 
می کند. او با پلیس همکاری می کند«.سخنگوی پلیس شهر منچستر بدون اشاره 
به اسم رایان گیگز به سان گفت: »با حضور پلیس مشخص شد یک خانم 30ساله 
آسیب هایی جزئی دیده و یک مرد 46ساله هم به اتهام ضرب و جرح بازداشت شد«.

واکنش فکری به حضور بازیکن ۲۱میلیاردی در استقالل 
ورزش:محمود فکری سرمربی تیم فوتبال استقالل درباره ادعای رسول خطیبی مبنی 
بر حضور بازیکن 21 میلیارد تومانی در استقالل، گفت: شاید منظور خطیبی از بازیکن 

21 میلیاردی شیخ دیاباته است که دالری حقوق می گیرد.
 وقتی بازیکنی به اســتقالل و پرسپولیس می آید قراردادش بیشتر می شود. در دنیا 
هم همین طور اســت. ارزش مالی یک بازیکن رئال یا بارسا شاید ارزش کل یک تیم 

اسپانیایی باشد.

مارادونا در بیمارستان
ورزش:مارادونا در مراســم جشــن تولدش از نظر جسمی دچار مشکل شده و به 
بیمارســتان منتقل شده است هر چند گفته می شود شرایط او ارتباطی با ویروس 
کرونا ندارد. مارادونا که هدایت تیم خیمناسیا را بر عهده دارد آخرین بار روز جمعه در 
انظار دیده شده بود. مشکالت سالمتی گذشته مارادونا هواداران او را نگران وضعیت 
او کرده است. آخرین بار در سال 2019 به دلیل خونریزی معده شدید به بیمارستان 
منتقل شد و در سال 2018 هم در جریان جام جهانی روسیه بیمار شد و تصاویر 

بیهوش شدن او در جریان دیدار آرژانتین و نیجریه سر و صدای زیادی به پا کرد.

کومان: از کار با مسی لذت می برم
ورزش: رونالد کومان ســرمربی بارسا در مورد شروع بد بارسا در اللیگا گفت:» بله 
درســت است ولی نظرات زیادی دریافت کرده ام که اکثر هواداران از شیوه بازی ما 

رضایت دارند. مشکل اصلی ما در گلزنی است. 
تیمی هستیم که موقعیت گل زیادی خلق می کند ولی نمی تواند به خوبی از آن ها 
استفاده کند  «او ادامه داد:» نظر کیکه ستین محترم ولی من با او فرق دارم و از کار با 
مسی لذت می برم. از نظر من او بهترین بازیکن دنیاست و هر روز او را جاه طلب تر 

و با انگیزه تر می بینم.«

ورزش: رضا قوچان نژاد مهاجــم ایرانی تیم زوله هلند 
عالوه بر نمایش نسبتاً خوبش در لیگ هلند حاال نامش 
در یک رقابت جالب دیده می شــود. رضــا قوچان نژاد، 
ادســون آلوارز، سیدنی ون هیدونک، شان کلیبر و تون 
کوپمینرز پنــج بازیکن حاضر در لیــگ فوتبال هلند 
هستند که نامزد خوش پوش ترین یا بازیکن برتر سال 

2020 از نظر طراحی چهره و لباس هستند.
ســایت هلندی “ voetbalzone” بخش رســانه ای این 
انتخاب را انجام می دهد و در همین ارتباط گفت و گویی 
را با رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی و مشهدی تیم زوله 

انجام داده است.

مشهدیخوشتیپ#
قوچان نــژاد دربــاره حضــورش در میــان نامزدهای 
»بازیکــن مد ســال 2020« گفت: باالخــره کاندیدا 

شدم؟)می خندد( اگر چه این موضوع هیچ گاه 
هدف من در زندگی نبوده اســت. نمی دانم 
داوران چگونــه چنین انتخابــی کرده اند اما 
نمی توانم بگویم که از این موضوع خوشحال 
نیســتم. باید ببینم که رأی گیری نهایی چه 
می شــود اما واقعیت این است لباس پوشیدن 

و مد روز بودن برای من مهم اســت. البته 
این طوری نیست که در فشن شوها 

شرکت کنم اما دلم می خواهد 
ظاهر خوبی داشته باشم.

کفتارهایفوتبالی#
مهاجــم ایرانــی بــه نظر 
می رسد در ســبک لباس 
دارد  قصــد  پوشــیدنش 
کالس و نوعــی ظرافــت 
طبع را نشان بدهد: »البته 
این چیزی نیســت که در 

فوتبالم زیاد مشخص باشد. 
من سعی می کنم در زمین هم 

محترمانه برخورد کنم اما واقعیت 
این اســت که شــما می خواهید 
به هر قیمتی برنده شــوید و به 
همین دلیل نمی توانید همیشه 
ذهنیت  این  باشید.  نجیب زاده 
برنده خواهی در من وجود دارد 
و فکر می کنم چیز خوبی است. 
بیرون از زمین، من همیشــه 
سعی می کنم بهترین قسمت 

شــخصیتم را نشــان بدهم«.قوچان نژاد اضافه می کند: 
»احترام خیلی مهم است و این چیزی است که من سعی 
می کنــم به فرزندانم بیاموزم.« به عنوان  بازیکن او خود 
را یک تمام کننده می داند: »گلزنی همیشه اولویت من 
بوده است. ترجیح می دهم در ایستگاه پایانی یک تمام 
کننده عالی باشــم. دوست دارم به عنوان یک مهاجم و 

گلزن شناخته شوم«.

بازیدرهفتکشور#
مهاجم این فصل پی ای ســی زوله در این فصل دو گل 
خوب برای تیمش به ثمر رســانده است: »من از جایی 
که اکنون هســتم رضایت دارم. در حال حاضر شرایط 
خوب و البته همراه با فراز و نشــیب داشته ام. هر چند 
که این طبیعی است و من خودم از اتفاقات منفی درس 
می گیرم. من در هفت کشور فوتبال بازی کرده و افتخار 
می کنم که همیشه توانسته ام انتخاب های خوبی 
داشته باشم. من زمانی یک قرارداد خیلی خوب 
با هیرنفین داشــتم اما آن را لغو کردم تا در 
رشته حقوق تحصیل کنم. در آن لحظه فکر 
کردم که بهتر است دنبال یک عشق دیگرم 
بروم چرا که دنیــای فوتبال یک جنگل پر 
از کفتار اســت. برای من این خیلی دشوار 
بود؛ چــرا که در فوتبال همه صداقت 

ندارند«.

داستان#
مربیگری

مهاجم  این 
ی  مشــهد
شــاغل در 
ل  تبــا فو
»به  هلند گفت: 
همین دلیل همیشــه می گویم که 
جــاه طلبی های ورزشــی من فراتر 
از بــازی بعدی نیســت. من هنوز 
مشــتاق هســتم و به محض اینکه 
چنین احساسی را نداشته باشم توقف 
می کنم. بنابراین نمی دانم چه زمانی 
فوتبالم به پایان می رسد اما می دانم 
نمی خواهم به خاطر عالئقم از چاله به 
چاه بیفتم. بعید می دانم بالفاصله بعد 
از فوتبالم مربیگری را شــروع کنم اما 
فکر می کنم در زمینه مدیریت می توانم 

آدم مؤثری باشم«.

ورزش: ســیامک نعمتی در برنامه فوتبال برتر با اشاره 
بــه تأثیر حضور بازیکنان جدید در پرســپولیس اظهار 
کرد: کادر فنی پرسپولیس برنامه ریزی خیلی خوبی در 
خریدهای جدید کرد. مربیان چند هفته روی بازیکنان 
جدید تحقیق و فکر کردند و به نظرم بهترین بازیکنانی 
که می توانســتند را آوردند.او ادامه داد: شرایط بچه های 
جدید پرسپولیس خیلی خوب بود و خودشان آمادگی 
باالی 80 درصد را داشتند و وقتی هم به تیم آمدند، به 

آمادگی 100 درصد رسیدند.

پیشنهاداستقالل#
نعمتی در واکنش به شایعه حضورش در استقالل عنوان 
کرد: اول بگویم که من با پرسپولیس قرارداد دارم و فکر 
نمی کنم هیچ وقت در اســتقالل بازی کنم. االن هم که 
در خدمت این تیم هستم.او درباره شرایط تیم های لیگ 
برتری و مدعیان فصل جدید ابراز کرد: به نظرم امســال 
لیگ خیلی جذابی داشته باشیم. تیم های خیلی خوبی 
داریم که برای قهرمانی تالش می کنند. 5-4 تیم خیلی 
خوب داریم که سال گذشته هم در جمع مدعیان بودند 
و توانستند اسکلت خود را حفظ کنند که این موضوع کار 

ما را سخت تر خواهد کرد.

مدعیانلیگ#
هافبک پرسپولیس یادآور شد: سپاهان، استقالل، تراکتور 
و فوالد رقبای ما هستند چون یارگیری خوبی داشتند 
ولی ما هم تمام تالش خود را انجام می دهیم تا قهرمانی 
پنجم را بدســت آوریم و این اتفاق مهم در ذهن مردم 

بماند.

شماره#88
نعمتی در خصوص تغییر شماره بازیکنان پرسپولیس در 
فصل جدید گفت: در جریان تغییر شماره بچه ها نیستم 
ولی من شــماره 88 را می پوشــم. سال اول حضورم در 
پرسپولیس احمد نوراللهی شماره 8 را می پوشید که من 
88 را انتخاب کردم ولی االن واقعاً این شماره را دوست دارم.

تیمملی#
بازیکن ملی پوش پرســپولیس تأکید کــرد: بندی در 
قراردادم نداشتم که اگر به تیم ملی دعوت شوم، قراردادم 
باالتر برود، اما دعوت شدنم به تیم ملی یکی از بهترین 
خبرهایی بود که در زندگی ام شنیدم. از آقای اسکوچیچ 

به خاطر اعتمادش ممنون هستم .

وعدهقهرمانی#
او اضافه کرد: تمام تالش ما این اســت که قهرمان آسیا 
شویم چون پرسپولیس و کشور ایران به این قهرمانی نیاز 
دارند. با رفتن تیم به فینال آسیا شور و شوق زیادی در 
بین جوانان به وجود آمد و مردم خوشــحال شدند. االن 

هم تمام سعی و تالش ما قهرمانی در آسیاست.
هافبک پرســپولیس در پاســخ به این پرسش که چه 
وعده ای در صورت قهرمانی این تیم در آســیا می دهد، 
گفت: موهای سر حسین کنعانی را می زنیم! البته حسین 
گفته بود پس از صعود تیم بــه فینال، ریش های خود 
را می زند که این کار را نکرد ولی اگر به قهرمانی آســیا 
برسیم، همه روی سر حسین خالی می شویم)با خنده(. 
اما واقعاً باید بگویم که حسین پسر خیلی خوبی است که 
در آسیا به پرسپولیس کمک کرد و امیدوار هستم این 

روند را ادامه دهد.

قوچان نژاد:دوست دارم به عنوان  یک مهاجم گلزن  شناخته شوم

می خواهم یک تمام کننده عالی باشم
نعمتی : با پرسپولیس قرارداد دارم

هیچ  وقت در استقالل  بازی  نمی کنم

گفت وگوی کوتاه

دین محمدی بعد از جدایی از استقالل : 
شأن من حفظ نشد

ورزش: سیروس دین محمدی با تأیید باشگاه استقالل از این 
تیم جدا شد تا کادرفنی محمود فکری در همین ابتدا دچار 

تغییرات شود.
دلیل جدایی شما از استقالل چه بود؟ س

شــأن ما باید در باشگاه حفظ شود. زیرا ما برای این باشگاه 
خیلی زحمت کشــیدیم، افتخارات زیادی را بدست آوردیم 
و مدیون این باشــگاه هستیم. من پنج روز است سر تمرین 
نمی روم، انتظار داشتم باشگاه به من زنگ بزند و بگوید چرا 

ناراحت هستی؟ 
یعنی بین دستیاران از نظر دستمزد تفاوت وجود س

دارد؟!
بله، شأن دین محمدی اینجا حفظ نشد.

در تیــم ملی هم یک بار ســر همین موضوعات س
کناره گیری کردید؟

بله آنجا به آقای طالبی هم گفتم، شــما وقتی روی نیمکت 
هافبک داری، نباید دفاع رو بیرون بکشی و به جای آن یک 

دفاع دیگر بیاوری و در هافبک دفاعی بازی دهی.
بهتر نبود قبل از اینکه سر تمرینات بروید، درباره س

قرارداد صحبت می شد؟
اشتباه همین بود. ای کاش قبل از اینکه سر تمرین می رفتم 

بحث قرارداد را انجام می دادم.
۲00-300 میلیون مبلغ قرارداد شما بوده درست است؟س

االن همه می گویند سیروس دین محمدی پولکی است. باید 
یادشان باشد من در بی پولی  این باشگاه بازی کرده ام و برای 
این تیم پول آورده ام. من را همه  تیم های ایرانی با پول بیشتر 

می خواستند اما به خاطر استقالل و هواداران نرفتم.

استقالل چهارشنبه شب  کادرپزشکی  سینا حسینی: 
هفته گذشته در اقدامی غیر منتظره برای مدیران باشگاه 
پیغام فرستادند که دیگر فعالیتی در این مجموعه نخواهند 
داشــت، علت این قطع همکاری هــم بالتکلیفی پرونده 
انضباطی سه بازیکن خاطی در جریان بازگشت استقالل 
از قطر بود. از همان دقایق نخست که خبر قطع همکاری 
تیم پزشکی در فضای مجازی منتشر شد مسئوالن باشگاه 
برای پزشکان تیم پیغام فرستادند که موضوع رفع و رجوع 
خواهد شــد، اما تیم پزشکی همچنان اصرار داشت که با 
این شرایط امکان ادامه همکاری وجود ندارد، مگر اینکه 

شروط آن ها برآورده شود.

توقعدلجوییرسمی#
گفته می شــود دکتر نوروزی بر این عقیده بود به واسطه 
درگیــری بازیکنان با کادر پزشــکی بایــد حکم کمیته 
انضباطی بازیکنان خاطی رســانه ای شود و آن ها پس از 
جریمه نقدی ســنگین از کادر پزشــکی دلجویی کنند. 
اما مســئوالن باشــگاه بر این باور بودند که این موضوع 
باید درون خانواده حل و فصل شــود تا حاشیه ای جدید 

گریبان گیر تیم نشود. 

پادرمیانیفکری#
بــا این وجود محمود فکری که در روز معارفه خود از تیم 
پزشکی استقالل دلجویی کرده بود، دوباره از بازیکنانش 
خواست از پزشکان تیم عذرخواهی کنند تا مشکل برطرف 

شــود اما با وجود عذرخواهی بازیکنان از تیم پزشــکی 
استقالل این اتفاق رخ نداد.

پس از این مسئله و احتمال بروز مشکل پزشکی در تیم، 
محمود فکری از مســئوالن باشــگاه خواست موضوع را 
مدیریت کنند، که در این میــان احمد مددی به عنوان 
سرپرســت باشــگاه اقدام به معرفی کادر پزشکی جدید 
باشــگاه کرد تا جدایی نوروزی و تیم همراهش قطعی به 

نظر بیاید.
 بــا حضور کادر پزشــکی جدید، تالش هــا دوباره برای 

مصالحه دکتر نوروزی و ستوده آغاز شد تا اینکه محمود 
فکری این بار خودش وارد عمل شــود و با سابقه دوستی 
دیرینه با دکتر نوروزی از وی دلجویی کرد تا به تمرینات 
تیم بازگردند، شــامگاه یکشــنبه محمود فکری پس از 
مذاکره با دکتر نوروزی به خلیل زاده به عنوان رئیس هیئت 
مدیره پیغام داد که پزشکان تیم قبول کردند به مجموعه 

استقالل برگردند.

اختالفبامددی#
اما همچنان بــرای هواداران این ســؤال مطرح بود که 
چــرا و به چه علت دکتر نوروزی دوباره از بازگشــت به 
اســتقالل منصرف شد، گویا نوروزی به دلیل اختالف با 
احمد مددی به دلیل معرفی کادر پزشــکی جدید این 
تصمیم را گرفته است و معتقد بوده است مدیران باشگاه 
نباید کادر پزشــکی جدید استقالل را معرفی می کردند 
در حالی که مددی معتقد است این موضوع در اختیارات 
تیم مدیریتی اســت و نباید تیم پزشــکی برای باشگاه 

تعیین تکلیف کند. 
جــدال میان مددی و نــوروزی با مصاحبــه تند دکتر 
نوروزی علیه سرپرســت باشــگاه در برنامه فوتبال برتر 
پرده از این اتفاق برداشــت تا مشخص شود جدال های 

مدیریتی همچنان در استقالل حاکم است!
با این وجود این بار محمود فکری تصمیم گرفت با کادر 
جدید پزشکی باشگاه استقالل فعالیت خود را ادامه دهد تا 

حواشی پیرامون این اتفاق تمام شود.

غیبت آزمون در شب پایانی دور رفت مرحله گروهی

غول ها به دنبال باز کردن گره!
امیرمحمد سلطانپور: امشــب رقابت هــای لیگ قهرمانان 
باشگاه های اروپا پیگیری می شود تا با برگزاری هشت دیدار، 
دور رفت این مسابقات رسماً به پایان برسد. در زیر این بازی ها 

را بررسی می کنیم.

گروهE:اینگروهپیچیده#
در زمان قرعه کشــی این گروه، برخی از کارشناسان حدس 
می زدند با توجه به قدرت نسبی سویا در مسابقات اروپایی و 
عدم ثبات چلسی در مسابقات این فصل، تکلیف این گروه به 
این آسانی مشخص نشود. با گذشت دو بازی، سویا و چلسی 
4 امتیازی هستند و رن و کراسنودار یک امتیازی، و بازی های 
امشب می تواند شکل مناسبی از سرنوشت این گروه را به ما 
نشان دهد. از ساعت 23:30 در سویا این تیم میزبان کراسنودار 
خواهد بود و از همین ساعت چلسی در استمفورد بریج میزبان 
رن فرانسه است. پیروزی برای چلسی و سویا می تواند شرایط 

را برای این دو تیم در راه صعود بسیار هموار کند.

گروهF:یکباردیگرزنیتبدونسردار#
اگر گــروه قبلی پیچیده بود، این گروه به شــکلی بســیار 
عجیب تری گره خورده است. زنیت سنت پترزبورگ که امشب 
نیز مانند بازی گذشته از حضور سردار آزمون مهاجم ملی پوش 
کشورمان بی بهره است، به دنبال جبران نتایج ضعیف دو دیدار 
قبلی اش خواهد بود. نماینده روســیه مسابقات را با دو باخت 
آغاز کرد و امشــب اگر نتواند در ورزشگاه المپیکوی شهر رم 
مقابل التزیو امتیازی بدســت بیاورد باید هدف خود را برای 
گرفتن ســهمیه لیگ اروپا معطوف کند. این دیدار از ساعت 

21:25 برگزار خواهد شد.در دیگر مسابقه این گروه نیز بروژ 
که با پیروزی در زمین زنیت و تساوی مقابل التزیو شگفتی ساز 
نشان می دهد امشب می خواهد کار خود را با امتیاز گرفتن از 
دورتموند به سطح جدیدی ارتقا دهد. با توجه به عدم ثباتی که 
دورتموند در نتایج خود نشان می دهد عجیب نبود که سرمربی 
زردپوشان این دیدار را بسیار جدی تر از آن چیزی که قبل از 
شروع مسابقات فکر می کردند، تصور خواهد کرد.  این بازی از 

ساعت 23:30 در بلژیک برگزار می شود.

گروهG:ادامهقدرتنماییبارسادراروپا؟#
هر چه بارسلونا در رقابت های داخلی اللیگا ضعیف ظاهر شده 
در مسابقات اروپایی تا اینجای کار خوب بوده است. آبی و اناری 
پوشان که با دو پیروزی، دو تساوی و دو شکست از 6 مسابقه 
اول خود در این فصل اللیگا بدترین عملکردش را در 17 سال 
گذشته داشــته و در رتبه نازل دوازدهم جدول قرار دارد، اما 
روی لیگ قهرمانان حســاب جداگانه ای باز کرده است. آن ها 
اوج کار خود را در هفته گذشته در تورین به نمایش گذاشتند 
جایی که با ارئه یک نمایش چشمگیر مقابل یووه حریف را دو 
بر صفر شکست دادند. اینکه آن ها و به خصوص لیونل مسی 
بتوانند همان نمایش را تکرار کنند جای ابهام اســت اما این 
چیزی که مشخص است هواداران آبی و اناری پوش به شدت 
منتظر دوباره اوج گیری فوق ستاره آرژانتینی خودشان هستند 
تا آن زمان بتواند به آینده این فصل خود امیدوار باشند. بارسا 
در حالی امشب از ساعت 23:30 میزبان دیناموکیف است که 
تیم اوکراینی ضربه سختی از کرونا خورده و چندین بازیکن 
خود را به دلیل ابتال به کووید 19 به همراه نخواهد داشــت. 

چیزی که البته تضمینی برای موفقیت حریف نمی دهد چون 
نمونه آن را در بازی شاختار مقابل رئال دیدیم.

در دیگر بازی این گروه نیز در همین ســاعت فرنتس واروش 
مجارستان میهمان یوونتوس است. شاگردان آندرا پیرلو که 
دوباره از نعمت حضور کریستیانو رونالدو نیز برخوردار هستند 
و تفاوتــی که می تواند رقم بزنــد را در بازی ابتدای هفته در 
ســری آ دیدنــد، باید حتماً حریف خــود را مغلوب کنند تا 
شکست هفته گذشته مقابل کاتاالن ها امیدهایشان را کمرنگ 

نکند.

گروهH:تکرارنیمهنهاییفصلپیش#
شاید مهم ترین بازی امشب در شهر الیپزیگ برگزار می شود؛ 
جایی که بهترین تیم این شهر میزبان ستارگان پاریس سن 
ژرمن اســت. این دیدار همه فوتبالدوستان را به یاد بازی دو 
تیم در مرحله نیمه نهایی فصل گذشــته مسابقات می اندازد 

جایی که الیپزیگ شــگفتی ساز نتوانســت جادوی خود را 
مقابل پاریسی ها تکرار کند و سه بر صفر بازنده بود. آلمانی ها 
هفته قبل نیز شکست ســنگینی را متحمل شده و 5-0 به 
منچســتریونایتد باختند. از طرف دیگر پاریسی که آن ها نیز 
طعم شکســت از شیاطین سرخ را در هفته اول چشیدند در 
هفتــه دوم کاری که از آن ها انتظار می رفت یعنی پیروزی بر 
باشــاک شهیر را به انجام رسانده و با پیروزی احتمالی مقابل 
الیپزیگ می خواهند در کنار شــاگردان سولسشر امیدهای 
اصلی صعود به مرحله حذفی باشند. این بازی از ساعت 23:30 

برگزار می شود.
قبل از این مسابقه نیز از ساعت 21:25 یونایتد در استانبول به 
مصاف نماینده ترکیه خواهد رفت. قرمزپوشان در ادامه روند 
بی ثبــات خود این هفته در لیگ برتر در زمین خود مغلوب 
آرسنال شــدند و اگر نتوانند در بازی امشب پیروزی بدست 

بیاورند سولسشر باز هم تحت فشار قرار خواهد گرفت.

دروازه بان استقالل در استوری اینستاگرامی به شفاف سازی 
نسبت به وقایع فرودگاه قطر که حواشی زیادی را به وجود 
آورد پرداخته اســت. حسین حســینی در بخش هایی از 
اســتوری خود تأکید داشته که در جریان بازی با االهلی 
ضربه خورده و روز قبل از بازی با پاختاکور به کادرپزشکی 
اعالم کرده که شــرایط خوبی ندارد. اما با تزریق 6 آمپول 
و این قول که بعداً به همه گفته شــود که با چه شرایطی 
یازی کرده به زمین آمده است. اما بعد از باخت برای اینکه  
فشار را از خودشان بر دارند گفتند که مصدوم نبوده است.

مدافع پرسپولیس در جریان تمرینات قرمزپوشان عکسی از خود 
منتشــر کرده و به ارادت دوباره نسبت به این تیم پرداخته است. 
حســین کنعانی زادگان که هنوز بعد از بازگشت به قرمزپوشان 
تأکید دارد که حضورش در اســتقالل اشــتباه بوده و از آن کار 
پشــیمان است با عبارت »پرسپولیس=عشــق« و چندین قلب و 
ستاره، شاید آخرین عکس های با موی خود را منتشر کرده باشد، 
چون اگر پرسپولیس قهرمان آسیا شود، او قول داده که سرش را 

از ته بتراشد!

حسین کنعانی زادگانحسین حسینی
  

مدافع کهنه کار بایرن مونیخ در توییتر خود به حادثه اخیر 
در کابل واکنش نشان داده است. بعد از حمله تروریستی 
در دانشگاه کابل و کشته و زخمی شدن چند ده نفر، جروم 
بوآتنگ در توییتی نوشــته: »ایــن روز برای تمام دنیا روز 
غم انگیزی بوده و حاال که اخبار پر از این خبرهای کشتن 
افراد بی گناه شــده نشان می دهد که نفرت و وحشت در 
سراسر جهان وجود دارد. دیگر نمی توانیم تحمل کنیم و 

باید بهتر از این باشیم«.

مدافع سابق استقالل در استوری اینستاگرامی خود به سالگرد 
تولد ستاره سال های گذشــته آبی پوشان واکنش نشان داد. 
پژمان منتظری که در دو مقطع متفاوت، 9 سال برای استقالل 
توپ زده اســت و هــم اکنون در تیم الخریطیــات قطر بازی 
می کند، تولد 38 سالگی ایمان مبعلی هافبک خالق و تکنیکی 
سابق استقالل را فراموش نکرده و با انتشار عکسی از او نوشته: 

»مهندس دوست داشتنی تولدت مبارک برادر«.

پژمان منتظریجروم بوآتنگ

مددی و فکری تمام تالششان را برای حفظ نوروزی کردند

کادر پزشکی استقالل در کمای اختالفات

ضد  حمله

AFC سعید آقایی، شاهد آل کثیر در دادگاه
ورزش: روز پنجشنبه سعید آقایی به عنوان شاهد در دادگاه آل کثیر 
حضور خواهد یافت. از ســاعت 10 صبح پنجشــنبه 15 آبان نوبت به 
وکیل خوانده )امیر ساعد وکیل( می رسد تا درباره الیحه و دفاعیاتی که 
وجود دارد، مطالب مورد نظر را مطرح کند. پس از آن، نوبت به آل کثیر 
می رســد که مطالب مورد نظر خود را عالوه بر مســائل طرح شده از 
سوی وکیل، مطرح کند. سپس سؤاالتی از سوی کمیته استیناف مطرح 
می شــود که آل کثیر و وکیل او باید پاسخگو باشند.در ادامه، نوبت به 
اظهارات سعید آقایی به عنوان شاهد، سپس طرح سؤال از او می رسد. 
بعد از این مرحله، خوانده و وکیل او چنانچه سؤاالتی داشته باشند، آن را 
مطرح می کنند تا پاسخ آن را از نمایندگان کنفدراسیون دریافت کنند.

رضایت نامه میری برای ذوب صادر شد
ورزش: سید محمد میری که فصل قبل در نساجی مازندران عضویت 
داشت و پس از به ثمر رساندن گل های راه دور و تماشایی در هفته های 
پایانی بیشــتر بر ســر زبان ها افتاد، در نقل و انتقاالت راهی گل گهر 
ســیرجان شــد ولی خیلی زود به پایان راهش با این تیم رسید. این 
هافبک 30 ساله پس از دو سال حضور در نساجی مازندران، دو ماه قبل 
به عنوان یکی از اولین خریدهای امیر قلعه نویی معرفی شد ولی حاال در 
آستانه شروع لیگ برتر از جمع سیرجانی ها جدا شد تا به جمع شاگردان 

رحمان رضایی در ذوب آهن اضافه شود.

ویسی: فرار کردم
ورزش: عبداهلل ویســی در خصوص حواشی ایجاد شــده برای ادامه 
همکاری اش با پیکان عنوان کرد: متأســفانه با شــروع تمرینات فصل 
جدید اهمال کاری هایی شــد که ناراحتی مــن و کادر فنی تیمم را به 
همراه داشــت. هرچه تالش کردیم شرایط روز به روز بهتر نشود، این 
اتفاق نیفتاد و در آخر به بن بســتی رســیدیم که االن نمی شود درباره 
آن صحبت کرد.سرمربی پیکان با تأکید بر اینکه من نه اخراج شدم و 
نه استعفا دادم، ابراز کرد: به خاطر برخی مسائل روی اصول مربیگری ام 
ایستادم و درخواست هایی که داشتند را انجام ندادم. مسئله ای در کارم 

به وجود آمد که نباید به آن پا می دادم و فرار کردم.

شکایت پسر شفر از استقالل رد شد
ورزش: با اعالم باشــگاه استقالل شکایت ساشا شفر از این تیم توسط 
فیفا رد شــده اســت.کاظم قیم مدیر بین الملل باشگاه استقالل، در 
گفت وگو با سایت رسمی این باشگاه، درباره شکایت ساشا شفر از این 
باشــگاه گفت: ساشا شفر طی یک شکایت از باشگاه استقالل خواهان 
مبلغی در حدود 160 هزار دالر شــده بود کــه بعد از دفاعیات خوب 
باشگاه استقالل و پس از یک سال بررسی این پرونده از سوی فیفا، رأی 

این پرونده صادر شد و فیفا به سود باشگاه استقالل رأی داد.

مهاجم شهر خودرو مسی شد
ورزش: محمد قاضی مهاجم فصل گذشــته شهر خودرو به تیم مس 
رفسنجان پیوست. محمد قاضی مهاجم فصل گذشته تیم شهر خودرو 
پس از آنکه قرارداد خود را با این تیم تمدید نکرد، با قراردادی یک ساله به 
مس رفسنجان پیوست تا فوتبال خود را زیر نظر محمد ربیعی ادامه دهد.

زکی پور: حرف های زیادی دارم
ورزش: مدافع پیشین استقالل می گوید حرف های زیادی برای گفتن 
دارد اما االن زمان مناسبی برای مطرح کردنش نیست.میالد زکی پور 
با حضور در باشگاه استقالل رسماً قراردادش را فسخ کرد تا به گل گهر 
ســیرجان برود او درباره جدایی از آبی پوشان بیان کرد: طی چند روز 
گذشته با آقای فکری صحبت کردم و خواستم که برای آینده فوتبالم 

جدا شوم و به تیم دیگری بروم.

نادری به مزار پورحیدری می رود
ورزش: محمد نادری که از همسر مرحوم پورحیدری برای پوشیدن پیراهن 
شماره2 استقالل رخصت گرفت ،امروز در سالروز درگذشت پورحیدری به 
مزار او در بهشت زهرا می رود.همسر زنده یاد منصور پورحیدری این روزها 
در خارج از کشور به سر می برد اما نادری از طریق تلفن همراه او را پیدا کرد 

و برای پوشیدن پیراهن شماره2 استقالل رخصت گرفت.

حمید استیلی و تدوین لیست برای تیم امید 
ورزش: گفته می شــود حمید اســتیلی در حال تدوین لیســت تیم 
امید برای شــروع تمرینات این تیم اســت. تیم امید سال آینده باید 
در بازی های مقدماتی قهرمانی زیر 23 ســال آسیا شرکت کند. گفته 
می شــود احتماالً ایران میزبانی گروهی که خود  در آن حضور دارد را 

برعهده خواهد گرفت. 

رهایی جهانبخش از بند مصدومیت
ورزش: علیرضا جهانبخش هافبک تیم ملی فوتبال ایران و تیم برایتون 
در بازی با منچستریونایتد در جام اتحادیه دچار مصدومیت شد و از آن 
زمان نتوانست در ترکیب تیمش قرار گیرد. باشگاه برایتون اعالم کرد 
علیرضا جهانبخش از بند مصدومیت رها شــده و در تمرینات این تیم 
شرکت کرده است و به این ترتیب او می تواند امیدوار باشد از بازی بعدی 

در ترکیب برایتون قرار گیرد.

الریان ITC شجاع را دریافت کرد
ورزش: باشگاه الریان درخواست مجوز بازی شجاع خلیل زاده را دریافت 
کرد و این بازیکن مشکلی برای بازی نخواهد داشت.این بازیکن با عقد 
قراردادی دو ساله به الریان پیوست.پرسپولیس این انتقال را غیر قانونی 

دانست و اعالم کرد که ITC شجاع را صادر نخواهد کرد.
روزنامه الشرق قطر مدعی شد که الریان درخواست کارت بازی شجاع را 
دریافت کرد و این بازیکن مشکلی برای همراهی تیم در دیدار حساس 

برابر االهلی نخواهد داشت.

بند جالب در قرارداد هافبک عراقی پرسپولیس
ورزش: شــنیده می شــود بشــار رســن، هافبک عراقی تیم فوتبال 
پرسپولیس بند خاصی در قراردادش دارد و در نیم فصل از پرسپولیس 
جدا خواهد شد. البته شنیده می شود مدیران قبلی باشگاه پرسپولیس 
بندی در قرارداد )توافق نامه( بشار گنجانده اند که این بازیکن را مجبور 
می کند در صورت تمایل به جدایی، همه چیز را به بعد از برگزاری فینال 
لیگ قهرمانان آسیا موکول کند. به این ترتیب رسن تا قبل از فینال آسیا 

حق جدایی از پرسپولیس را ندارد.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
بارسلونا-دیناموکیف

    چهارشنبه ۱4 آبان - ۲3:30زنده از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
زنیت-التزیو

 چهارشنبه ۱4 آبان -  ۲۱:۲5 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

ملی پوش والیبال از تیم الریان کنار گذاشته شد
ورزش: به نقل از روزنامه الرایه قطر، مســئوالن تیم والیبال الریان 
عــذر فرهاد قائمی بازیکن ایرانی تیم خود را خواســته و او را برای 
فصل آینده مسابقات والیبال قطر کنار گذاشتند. این اتفاق چند روز 
قبل از شــروع فصل بعد لیگ قطر رخ داده است که از جمعه آینده 
آغاز می شود. علت کنار گذاشتن فرهاد قائمی نبودن در سطح فنی 

مناسب عنوان شده است.

 شکست مقصودلو مقابل مرد
 شماره یک شطرنج جهان

ورزش: باتوجه به شیوع کرونا تنور رقابت های آنالین شطرنج بسیار 
داغ شــد تا جایی که مسابقات زیادی در سایت های معتبر پیگیری 
می شود. در جدیدترین رقابت ها پرهام مقصودلو نفر اول شطرنج ایران 
به مصاف مگنوس کارلســن، نفر اول شطرنج دنیا رفت و با نتیجه 
ســنگین 24 بر 5 شکست خورد و از دور این رقابت ها کنار رفت. با 
این نتیجه کارلسن در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها مقابل 

برنده آنیش گیری و والدیسالو ارتمیف خواهد رفت.

 استارت لیگ اهداف پروازی 
پس از هشت سال وقفه

ورزش: رئیس کمیته مسابقات فدراســیون تیراندازی از برگزاری 
هفته نخســت لیگ برتر اهداف پروازی به مناسبت والدت حضرت 
رسول )ص( و به میزبانی تیم صنایع بازیافت راتا شمال خبر داد. علی 
گداری در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون تیراندازی اظهار کرد: 
با تصمیم فدراســیون و هماهنگی با ستاد مقابله با کرونا در ورزش، 
هفته نخست مســابقات لیگ برتر اهداف پروازی به صورت رسمی 
دیروز با حضور مسئوالن فدراسیون در میدان اهداف پروازی مجموعه 

ورزشی آزادی برگزار شد.

بازگشت ناگهانی علیرضا کریمی به انتخابی
ورزش: کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد درفاصله سه روز تا برگزاری 
مسابقات انتخابی درباره وزن 92 کیلوگرم تصمیمات جدیدی اتخاذ 
کرد. با توجه به مصدومیت شدید محمدجواد ابراهیمی آزادکار وزن 
92 کیلوگــرم از ناحیه زانو و لزوم عمــل جراحی بر روی پای وی، 
این کشــتی گیر حضور در رقابت های انتخابی این وزن را از دست 
داد. با توجه به درخواســت کامران قاســم پور کشتی گیر وزن 86 
کیلوگرم و نامه هیئت کشــتی استان مازندران و موافقت کادر فنی 
این کشــتی گیر مجوز حضور در انتخابی وزن 92 کیلوگرم را دارد. 
جدا از اینکه برای نخستین بار کامران قاسمپور به وزن 92 کیلوگرم 
کوچ کرده تا زیر سایه حسن یزدانی نماند، علیرضا کریمی که چند 
ماه بیشتر از جراحی زانوی او نمی گذرد، تصمیم گرفته در انتخابی 

شرکت کند؛ اگرچه به نظر می رسد آمادگی الزم را نداشته باشد.

صعود روستوک به رده دوم با یخچالی
ورزش: تیم بسکتبال روستوک که در این فصل بهنام یخچالی، گارد 
رأس جوان بســکتبال ایران را در اختیار دارد، در سومین بازی خود 
از مسابقات بوندس لیگای دو مقابل نورنبرگ قرار گرفت. روستوک 
این بازی را با نتیجه 90 بر 79 به سود خود به پایان رساند تا دومین 
برد خود را در این فصل بدست بیاورد.بهنام یخچالی بازیکن ایرانی 
روســتوک در این بازی 16 امتیاز کســب کرد و ســومین بازیکن 

امتیازآور تیمش  بود.

 تالش کامپوندی ها برای کسب جایگاه 
دوباره در جهان

ورزش: مربی تیم ملی کامپوند با ابــراز رضایت از وضعیت رکورد 
کمانداران در سومین اردوی آمادگی، گفت: تمام تالشم بر این است 
تا تیم کامپوند را دوباره در جهان مطرح کنم . اسماعیل عبادی اظهار 
کرد: اردوی کمانداران کامپوند بعد از یک وقفه طوالنی مدت از 15 
شــهریور آغاز شد و کمانداران ســومین اردوی خود را از روز شنبه 
10 آبان در سایت تیروکمان شروع کردند، اما با این وجود وضعیت 
رکوردها راضی کننده اســت و کمتر با افت رکــورد مواجه بودیم. 
عبادی خاطرنشــان کرد: با توجه به این که امسال تمام رویدادهای 
بین المللی به خاطر کرونا از سوی فدراسیون جهانی لغو شد، سعی 
داریم تمرینات خود را حتی در شرایط کرونایی با جدیت انجام دهیم 
تا آمادگی بدنی ورزشــکاران را حفظ و آن ها را برای مسابقاتی که 

فدراسیون در نظر دارد، آماده کنیم.

جودو  ایران کماکان در تعلیق
ورزش: علی نــژاد، معاون وزیــر ورزش خبر داد کــه توافقی بین 
فدراســیون ایران و فدراســیون جهانی حاصل نشده و باید منتظر 
اعالم رای نهایی دادگاه CAS باشــیم. او در این باره می گوید: بعد 
از تعلیق جهانی فدراســیون جودو، شکایت از طرف ایران به دادگاه 
عالــی ورزش صورت گرفت و این دادگاه یک ماه به دو طرف مهلت 
داد که اختالف ها را حل کنند، اما فدراسیون جهانی شروطی داشت 
که خالف اساسنامه است و از این فرصت استفاده نشد و هر دو اعالم 
کردند که توافقی صورت نگرفت. منتظریم ببینیم چه اتفاقی می افتد.

 احتمال مبارزه تایسون
 با بازیکن پیشین هاکی آمریکا

ورزش: به نقل از سایت اســپورت اکسپرس، مایک تایسون شاید 
به زودی با جورج الراک کانادایی در رینگ بوکس مبارزه کند. جورج 
الرک، بازی کن هاکی آمریکا  اعالم کرد مذاکره با نمایندگان مایک 

تایسون برای برگزاری این مبارزه تا 75 درصد پایان یافته است. 
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ادب و هنرادب و هنر

هنرهای تجسمی

سیمای پیامبر)ص( در شعر امروز
شگفت واقعه ای، تا که، یا که، نشنیده است

که مکه شب همه شب را ستاره باریده است
همان نشاط طلوع از َدم دوباره صبح

هال ستاره احمد، هال ستاره صبح
این ها دو بیت از شعری است که علی معلم دامغانی برای میالد حضرت 
پیامبر اکرم )ص(  سروده است. این شعر نزدیک به 50سال پیش سروده 
شده است. من که در این سال ها غالباً با جریان ها و چهره های شعری این 
چند دهه بیگانه نبوده ام، وقتی به حافظه ام مراجعه می کنم فقط چند شعر 

معدود برای آن حضرت می یابم که باز یکی از آن ها از علی معلم است:
بهل این خفتن نوشینه، بیا تا برویم

عشق باریده است دوشینه، بیا تا برویم
مصطفی آینه بود، آینه واری گل کرد

هفت شهر آینه را پر سمن و سنبل کرد
نه اینکه در این ســال ها شــعر مذهبــی بی رونق بوده باشــد، با وقوع 
انقالب اســالمی یک جهش بی سابقه در شــعر مذهبی فارسی رخ نمود 
و حاصل آن، آثار فاخر و ارزشــمندی برای بزرگان دین و مناسبت های 
مذهبی است. توجه به مذهب و شعر مذهبی را می شود از برکات انقالب 
دانست، ولی در این میان متأسفانه میزان شعرهایی که برای برجسته ترین 
چهره مذهبی، پیامبر گرامی اســالم ســروده شده اســت، اندک است. 
از میان شاعرانی که می توان آنان را چهره های شاخص دهه های اخیر دانست، علی 
معلم با دو مثنوی باشکوه، پرکارترین بوده است. علیرضا قزوه غزل زیبایی دارد:

و انسان هر چه ایمان داشت پای آب و نان گم شد
زمین با پنج نوبت سجده در هفت آسمان گم شد

قزوه همچنان در برگزاری کنگره شعر نبوی هم نقش داشت و مجموعه ای 
از رباعی های شاعران معاصر برای حضرت پیامبر را گرد آورد که با عنوان 
»صاحب دل« منتشــر شد که آثار شاعران برجســته دهه 80 را در خود 
دارد، ولی حقیقت این است که تنها کتاب قابل توجه و چشمگیر شاعران 
این چند دهه برای آن حضرت، همین مجموعه رباعی بوده است و بس. 
تنها جشنواره شعری که در سطح ملی و حتی بین المللی درباره حضرت 
پیامبر)ص( در عصر حاضر برگزار شده است، همان جشنواره شعر نبوی 

است.
ناگفتــه نماند جز دو ســه چهــره ای کــه از آن ها نام بــردم، مرتضی 
امیری اسفندقه، ابوطالب مظفری از شاعران مطرح و صاحبنام امروز هم 
شعرهایی ارزشمند برای ایشان دارند، ولی دیگر چهر ه  های شاخص شعر 

فارسی در این سال ها، غالباً در این زمینه مسکوت هستند.
اما وضعیت شــعر کهن فارســی در ادوار پیش از آن چگونه بوده است؟ 
اگر قدری به عقب برگردیم و دیوان های شــاعران کهن فارسی را مرور 
کنیم، آن ها را سرشار از شــعرهایی برای آن حضرت خواهیم یافت. در 
این میان خاقانی شروانی مقامی ممتاز دارد، به گونه ای که او را به درستی 

»حسان العجم« لقب دادند.
 ســعدی، موالنا جالل الدیــن، نظامی، بیدل و دیگران هم شــعرهای 
بســیار باشکوهی در این موضوع دارند. یکی از طوالنی ترین قصیده های 
زبان فارسی، قصیده ای از بیدل در نعت حضرت پیامبر است. این قصیده 

نزدیک به 300 بیت دارد.
حال من به عنوان ویراســتار، مجموعه شعر دوســت عزیز شاعرمان را 
ویرایش می کنم. شــاعری که مذهبی هم هست و شعرهای بسیاری در 
این موضوع هم دارد. بعد می بینم در انتهای کتاب، در آن اواخر دو ســه 
تا رباعی هم برای حضرت پیامبر دارد. می گویم برادر من، شــما که حاال 
زحمت کشیده ای و دو، ســه رباعی برای آن حضرت سروده ای، حداقل 
همین ها را به ابتدای کتاب بیاور. از قدیم در شــعر فارسی رسم بوده که 
دیوان ها با حمد خداوند شــروع می شد، سپس نعت پیامبر بود و سپس 

منقبت خاندان و اصحاب پیامبر است. 
می خواســتم درباره حضور حضرت پیامبر گرامی اسالم در شعر معاصر 
بنویســم، ولی حقیقت این است که آنچه می باید نوشت و اظهار نگرانی 
کرد، این است که کارنامه شاعران فارسی زبان در این زمینه بسیار پربار 
نیست. اما علت چیست و چه  باید کرد؟ این قصه سر دراز دارد و امیدوارم 
در یادداشــت هایی دیگر بتوانیم این موضوع را بکاویم و به رهیافت هایی 

برسیم.

مدتی  هنر/ جواد شیخ االسالمی   و  ادب   
مورد  صداوسیما  چهار  شبکه  برنامه های  است 
توجه اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفته اند. یکی از 
آن برنامه ها که به حوزه تخصصی ادبیات داستانی 
می پردازد، برنامه »شب روایت« است که دوشنبه ها 
قسمت های  از  »شب روایت«  می شود.  پخش 
مختلفی از جمله »میز روایت« با اجرای محمدرضا 
شرفی خبوشان، نویسنده و منتقد ادبیات داستانی، 
تشکیل شده است که طی آن با نویسندگان و 
پژوهشگران حوزه ادبیات داستانی درباره موضوع ها 
و چالش های داستان ایرانی گفت وگو می شود. با 
برنامه، تجربه اجرای  این  شرفی خبوشان درباره 
تلویزیونی و نقش و جایگاه ادبیات در رسانه ملی 

گفت وگو کردیم که می خوانید. 

 درباره »شب روایت« و دغدغه ای که آن س
را شکل داده توضیح دهید.  

 برنامه شــب های هنر و شــب ادبیات داستانی، 
برنامــه ای با محوریت گفت وگو با نویســندگان 
حول محور داســتان و روایت اســت. این برنامه 
سعی دارد به بهانه این گفت وگوها درباره مباحث 
جدی حوزه داســتان و روایت تبادل نظر شــود. 
به خصــوص ما امروز به چنیــن گفت وگوهایی 
که از جهات گوناگون به مســائل ادبیات داستانی 
ما بپــردازد، نیاز داریم. نخســتین ُحســن این 
گفت وگوها این است که نویسندگان مجالی پیدا 
کنند تا نظرها و دریافت خودشان را درباره جریان 
داستان نویسی معاصر ایران بیان کنند. دوم اینکه 
مخاطبان عالقه مند به ادبیات داستانی می توانند با 
نویسندگانشان از این طریق ارتباطی پیدا کنند و 

با آن ها و نگاهشان بیشتر آشنا شوند. 
مجمــوع این اتفاقات موجب می شــود مخاطب 
عام و خاص برنامه به این برداشــت برســند که 
ادبیات داســتانی در ایران مسئله ای جدی است. 
جدی است به  دلیل اینکه هم نویسندگان زیادی 
داریم به خصوص در قشــر جــوان که با جدیت 
زیادی این راه را دنبال می کنند و هم عالقه مندان 
بسیاری داریم که رمان ایرانی را دنبال می کنند 
و دوست دارند داستان نویســان ایرانی را بیشتر 

بشناسند.
 این جدیت همچنین از شمار زیاد عالقه مندانی 
مشخص است که در کارگاه ها و جلسات متعدد 
نویســندگی شــرکت می کنند و می شود شور 
نوشــتن را در جان و خون ایرانیان عالقه مند به 

کتاب دید.  

 در چشــم اندازی که برای این برنامه در س
نظر گرفته اید بر  چه حوزه ها و موضوعاتی 

در حیطه ادبیات داستانی تمرکز دارید؟  
و  ادبیات داســتانی  از   در مجمــوع صحبــت 
نویسندگانی اســت که کتاب هایشــان منتشر 
می شــود و درخت تناور تمدن و فرهنگ ایرانی 
را پربارتر می کنند. توجه به آثار خوب و شاخص 
و نشستن پای حرف نویســندگان اتفاق بسیار 
مهمی است که اگر به آن بها بدهیم، قطعاً ثمره 
بسیار مفید، شــیرین و ماندگاری برای مردم ما 
خواهد داشــت. البته از گذشته در صداوسیما به 
این گونه برنامه ها بها داده می شــده است، اما در 
شــیوه مسئوالن شــب های هنر به ویژه کسانی 
که شــب ادبیات را تدارک می بینند، این اندیشه 

و موضوعیت وجــود دارد که همه صداهایی که 
در ادبیات داستانی ما وجود دارند، شنیده شود و 
مخاطبان این احســاس را داشته باشند که نگاه 
شــب های هنر در میز ادبیات داستانی یک نگاه 
جامعی اســت که هدف آن همان درخت تناور 
تمدن ایران اســالمی اســت. ما بیشتر تالشمان 
این اســت که شاهد ســخن گفتن اهالی قلم و 
نویسندگان حرفه ای امروز باشیم. البته این برنامه 
اگرچه بسیار خوب و مؤثر است، اما زمان پخش 
آن دیروقت است و بهتر است در ساعات بهتری 

پخش شود.  

  »شب روایت« تا چه مدتی برقرار خواهد س
بود و نگفتید دقیقاً بر چه موضوعاتی تمرکز 

دارید؟
 قرار اســت 30»شب روایت« داشته باشیم و تا به 
حال هشت شــب را گذرانده ایم. تالش می کنیم 
در برنامه های پیش رو از نویسندگان پیشکسوت 
و جوان دعوت کنیم و درباره موضوع های مهم و 
مورد نیاز ادبیات داستانی ایران گفت وگو کنیم. از 
این جهت که مخاطبان ما سالیق مختلفی دارند، 

سعی می کنیم به این تنوع توجه داشته باشیم.  
  
 سازندگان و عوامل  برنامه »شب روایت« س

چقدر از جنس ادبیات و کتاب هستند و با 
ادبیات آشنایی دارند؟ 

 آقای حامد صالحی که ســردبیر بخش شــب 
ادبیات است و ایشان سابقه خوبی در حوزه رسانه 
دارد، شــناخت خوبی در زمینه ادبیات داستانی 
و شــعر دارد و به طور کلی مــراودات خوبی هم 
با نویســندگان ایران داشــته و دارد. همچنین 
هم اکنون سردبیر خبرگزاری کتاب ایران است و 
این خودش مشــخص می کند که افراد دلسوز و 

وارد به کاری بر سر این کار قرار دارند. 
در همین هفت نشســتی که داشتیم بازخوردها 
نشــان می دهد کــه مخاطبــان و خوانندگان 

ادبیات داســتانی از برنامــه و توجــه به ما همه 
نگاه ها و طیف ها احساس خرسندی دارند. برنامه 
شب ادبیات متعلق به طیف و گروه خاصی نیست 
و آقای صالحی ســعی می کند هر کسی که در 
ادبیات داســتانی درخشــیده و حرفی و سخنی 
برای گفتن دارد، دعوت کند و اینجا محلی برای 

گفت وگو باشد.   

به شــبکه فرهیختگان س   شبکه چهار 
مشهور اســت و انتظار می رود برنامه های 
تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات 
در این شــبکه حضور جدی تر و بیشتری 
داشته باشند. اما آیا به نظر شما نیاز نیست 
نقــش ادبیات در شــبکه های پرمخاطب 

تلویزیون هم پررنگ تر شود؟ 
 قطعاً باید همه شبکه ها جایگاهی برای نویسندگان 
باز کنند. حتی شــبکه ای مثل شبکه ورزش که 
در ظاهر ارتباطی به داســتان و ادبیات ندارد، اما 
در واقــع می تواند ارتباط  و پیوند مســتحکمی 
داشته باشــد و دارد؛ چرا که نوشتن امری است 
که نیاز مخاطب عام و خاص است و نویسندگان 
می تواننــد در هر حوزه ای نقــش فعال و مؤثری 

داشته باشند. ادبیات داستانی کامالً این جنبه عام 
بودن را دارد و ما باید کمک کنیم نویســندگان 
ما در حیطه های مختلفی قلم بزنند و نقش آن ها 
دیده شــود. نویسندگانی داریم که ورزشی نویس 
هستند، نویســندگانی داریم که فیلم نامه نویس 
هستند، نویسندگانی داریم که سیاسی می نویسند 
و زندگی یک سیاســتمدار را تبدیــل به رمان 
می کنند، نویسندگانی داریم که آثارشان قابلیت 
تبدیل به فیلم و سریال را دارد. نویسندگانی داریم 
که نمایش نامه می نویسند و نویسندگانی هم داریم 
که رمان های دینی تولید می کنند و مبنای آن ها 

کتاب آسمانی و احادیث است.
 از ایــن حیــث حتی شــبکه قــرآن می تواند 
ادبیات داستانی  جایگاه ویژه ای به نویســندگان 
اختصاص بدهد، یعنی تمام شــبکه ها می توانند 
بــا یک برنامه ریزی حرفــه ای و کالن از ظرفیت 
ادبیات داســتانی اســتفاده کنند و در شکل های 

متنوعی از ادبیات داستانی بهره ببرند. 
منحصر به یک گفت وگوی 20 دقیقه ای نشود بلکه 
به برنامه ای جذاب و خاص تبدیل شود که مخاطب 
با دیدن آن احساس نشاط و سرزندگی کند؛ بنابراین 
ادبیات می تواند نقش بســیار بیشتر و جدی تری 
در شــبکه های مختلف تلویزیونی داشــته باشد.  

 یکی از آســیب های برنامه های ادبی و س
فرهنگی ســیما نبود تنوع و جذابیت در 

آن هاست. 
 علت این اســت که مســئوالن صداوسیما فکر 
می کنند تنها بازیگران سینما و تلویزیون هستند 
که حرفی بــرای گفتن دارند و مــردم را راضی 
می کنند. فکر می کنیــم فقط همین چهره های 
خــاص و از پیش شناخته شــده قــدرت جلب 
رضایت مردم را دارند، در حالی که ما باید بدانیم 
نویســندگان ما خیلی جایگاه باالتــری دارند و 
حرف های جذاب و شخصیت های بسیار تماشایی 

دارند.

 آن ها بر حسب مطالعات و تجربیاتشان ناگفته هایی 
دارند که وقتی به زبان بیاورند، همه دوست دارند 
پای آن ها بنشــینند. ما باید از تجربیات، معارف، 
دریافت ها و نگاهشان استفاده کنیم. صداوسیما 
باید جهــت را برعکس کند. به جای اینکه بیاید 
و از یک چهره مطرح اســتفاده کند، دســت به 
چهره سازی بزند و این چهره سازی به سمت اهالی 
هنر و فرهیختگان فرهنگی و ادبی ما برود، یعنی 
یک مؤلف کتاب را تبدیل به یک چهره کند. این 
می تواند هنر صداوسیما باشد. وگرنه کسی که در 
سینما بروز و ظهور داشته و خودش چهره است، 
دیگر نیازی به برجسته کردن ندارد. صداوسیما 
باید چهره های تازه بسازد، ارائه کند و آن ها را به 
مردم نشان بدهد. کار صداوسیما باید تبدیل کردن 
انسان های فرهیخته به چهره های شناخته شده 
برای مردم باشــد. از این چهره ها هم در کشــور 
ما کم نیستند. ما نویسندگان بسیاری داریم که 
انسان های فروتن، عمیق و دارای ابعاد گسترده ای 
هستند و فقط کافی اســت به آن ها مجال داده 
شود تا خودشان را به مردم ارائه بدهند. شب های 
روایت در حد توان خودش همین مسیر را دنبال 
می کند. برای ما فرقی ندارد فالن نویسنده تا به 
حال به تلویزیون آمده یا مثالً نخستین یا دومین 
کتاب اوست. همین که ثابت شده این نویسنده 
یک نویســنده حرفه ای است و دغدغه فرهنگ و 
تمدن ایرانی را دارد و  به واســطه قلم زدن برای 
سرزمینش تالش می کند، از او استقبال می کنیم 
میهمان برنامه باشد. در شب روایت این نگاه وجود 
دارد و در همین چند برنامه بازخوردهای خوبی 
داشته ایم که نشان می دهد مسیر را خوب پیش 
رفته ایم. امیدوارم این نگاه تســری پیدا کند و در 

همه شبکه ها این رویکرد گسترش پیدا کند.  

  با توجه به ایده هــای خوبی که در این س
زمینه داریــد، آیا امکان دارد به ســمت 
برنامه سازی در حوزه ادبیات داستانی بروید؟  
 نــه. من این برنامه را بــه این دلیل پذیرفتم که 
قرار است با کسی از جنس خودم گفت وگو کنم. 
اگر دقت کرده باشید من یک مجری کارشناس 
حرفه ای نیســتم و تنها به این دلیل در جایگاه 
مجری قرار دارم که بتوانم میهمان را برای صحبت 
کردن بر ســر ذوق بیاورم. من خودم را نویسنده 
می دانم و اگر در این برنامه با نویسندگان گفت وگو 
می کنم، با این نگاه است که از جنس هم هستیم.  

 یکی از برنامه های خوب ســیما درباره س
ادبیات و کتاب، برنامه »کتاب باز« اســت. 

نظرتان درباره این برنامه چیست؟  
 »کتاب باز« یکی از برنامه های موفق و خوبی است 
که در این ســال ها با موضوع کتاب تهیه شده و 
دلیل اســتمرار آن هم موفقیــت آن در توجه به 
سالیق مختلف و تنوع و جذابیت برنامه سازی آن 
اســت. با این حال نمی توان کتاب باز را با شــب 
روایت مقایســه کرد، چون شب روایت، برنامه ای 
تخصصی اســت.مخاطبان »کتاب باز« می توانند 
به مــرور تبدیل به مخاطبان برنامه شــب های 
روایت باشــند و برعکس. قطعاً این اتفاق بدون 
اینکه ما بخواهیم می افتد. اگر ما محتوای خوبی 
ارائــه کنیم، مخاطــب عالقه مند بــرای برنامه 

گذاشــت. خواهد  وقت 

برش
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نقش » سیما« در ترویج فرهنگ رمان خوانی
 کامران پارسی نژاد، نویسنده و منتقد  طبق نظر بسیاری 
از صاحبنظران چون مایکل مان )  Michael Mann (، چهار 
شــکل اساســی قدرت در جهان امروز، قدرت های سیاسی، 
اقتصادی،  قهری و نمادین  هستند. رسانه ها خاصه تلویزیون 
و شبکه های بزرگ مجازی  مهم ترین قدرت نمادین به حساب 
می آیند که حتی می توانند بر دیگر قدرت های مطرح شــده 
تأثیر عمیق بگذارند. از آنجایی که تلویزیون توانمندی تولید،  
تثبیت، ذخیره سازی، باز ســاخت، انتقال  و دریافت اشکال 
نمادین آن هم با تغییر شرایط زمانی و مکانی را دارد،  می تواند 
در ایجاد جریان های بزرگ ادبی و فرهنگی، نقش کلیدی را 
ایفا کند. بی شــک یکی از راه های تأثیرگذار، ترویج فرهنگ 
رمان خوانی و آشــتی دادن  مجدد مردم با کتاب و داســتان 
از طریــق تولید برنامه های قوی در این حوزه اســت. با یک 
بررسی اجمالی در روند تولید برنامه های شبکه های مختلف 
می بینیم از میان تمام شــبکه ها تنها شبکه 4 سیما گاهی 
به وادی رمان و داســتان وارد می شود  و دیگر شبکه ها هیچ 

رسالتی بر دوش خود احساس نمی کنند. باید به این مسئله 
توجه داشت که تمام برنامه های سیما می توانند با هم رابطه و 
همسویی منطقی ایجاد کنند. آنچنان که اگر سیما بتواند در 
جذب مخاطب موفق باشد، الجرم برنامه های ادبی آنان نیز پر 
مخاطب می شود. با تمام این تفاسیر شبکه چهار سیما هم که 
به فرهنگ و ادب وهنر اختصاص دارد، آنچنان که توقع می رود 
انباشته از برنامه های تخصصی درباره ادبیات داستان نیست و 
اگر  از ســر تقدیر و به ناگاه برنامه ای در این حوزه راه اندازی 
می شــود، دوام نمی آورد و دچار کاستی ها و ایرادهای بزرگی 
می شود؛ چرا که برنامه های یاد شده توسط گروهی کارشناس 
صاحبنظر و زبده راه اندازی نمی شوند که با دغدغه های مهم 
ادبیات کشور آشنا باشند . این برنامه ها توانمندی الزم برای 
ایجاد جریان های بزرگ ادبی را ندارند و حتی قادر نیســتند 
نویســندگان صاحبنام ادبیات  داســتانی را دعوت و معرفی 
کنند. از آنجایی کــه تعداد معدود برنامــه ای اختصاص به 
ادبیات داستانی دارد و کمتر متولیان و دست اندرکاران »سیما« 

بــه این وادی و نقش محوری که می تواند در بســتر جامعه 
ایفا کند، اشراف دارند، می طلبد تا از فرصت بدست آمده در 
معرفی آثار برتر و نویسندگان تأثیرگذار گونه ادبیات داستانی 
حداکثر استفاده بشــود، اما با یک واکاوی کوچک و گذرا به 
برنامه های ادبی سیما درمی یابیم که بزرگان ادبیات کشور آنان 
که جریان ساز بوده اند و وزنه بزرگ ادبیات به حساب می آیند، 

در این برنامه دیده نشده اند. 

توقع می رود از نویسندگان توانمندی که خالق رمان هستند 
دعوت شود تا در برنامه حضور داشته باشند، اما در کمال تعجب 
می بینیم میهمانان برنامه های نادر و کم بضاعت ادبیات داستانی 
غالباً افراد مطرح و صاحب ســبک نیستند. در این راستا گاه 
احساس می شود روابط بر ضوابط چیرگی دارد. متأسفانه یکی 
از دالیل بزرگ عقب ماندن ماشــین ادبیات کشور در چرخه 
جهانی این معضل فرهنگی است که همواره افراد منسوب و 
آشنا میداندار فضای ادبی و حتی رسانه ای می شوند و چه بسا 
افراد بااســتعداد و توانمندی که آثار ارزشمند خلق کرده اند، 
هیچ وقت دیده نمی شوند و این اتفاق زمانی دردآور می شود 
که به درستی نوع رابطه در انتخاب میهمانان برنامه را دریابی، 
مثالً برنامه بر آثار ناشــر خاصی توجه کنــد. به این صورت 
برنامه ادبی مذکور به رســالت اصلی خود یعنی معرفی آثار 
برتر عمل نمی کند. در چنین شرایطی چگونه می توان توقع 
داشت رسانه هایی چون »سیما« در ترویج فرهنگ  رمان خوانی 

و ایجاد جریان های ادبی بزرگ تأثیرگذار باشند؟
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گفت وگو با محمدرضا شرفی خبوشان، مجری کارشناس برنامه »میز روایت«

شنیدن همه صداهای ادبیات ایرا نی
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تازه های نشر

 عرض ارادت به حضرت محمدa با »یک تکه ابر«
 شهرســتان ادب   مجموعه داستان »یک تکه 
ابر« که محصول قلم نویســندگان جوان سال های 
اخیر ایران است، با انتخاب »مجید قیصری« منتشر 
می شــود. این مجموعه منتخبی اســت از بهترین 
داستان هایی که این سال ها درباره  رسول خدا)ص( 

در ایران نوشته شده است. 
به گفته قیصری، داستان های »یک تکه ابر« کارهایی 
هستند که نویســندگان ما در سال های گذشته با 

هدف بزرگداشــت و اظهار ارادت به مقام رسول خدا )ص( نوشته اند. داستان ها 
هــم به لحاظ فنی و هم به لحاظ مضمــون و درونمایه از فخامت و ارزش های 

درخوری برخوردار هستند.
وی افزود: نویسندگان این آثار عموماً شناخته شده و تحسین  شده اند.  خود من 

هم داستانی با همین مضمون دارم. 
البته فضای کارها بیشــتر معاصر و در ارتباط با زندگی امروز مردم مســلمان 
اســت. به گفته قیصری، این مجموعه قرار نبود به این زودی منتشر شود،  اما 
اهانت هایی که در ســطح جهان به پیامبر بزرگوار شد ما را بر آن داشت تا این 
اثر را زودتر منتشر کنیم.  نیاز داریم صدای ادبیات  و نویسندگانمان را به گوش 
ملت های دیگر برســانیم، همچنان که گوش بســیار شــنوا و باز برای صدای 
نویســندگان دنیا داریم. به نظرم این ها کمترین کاری اســت که ما به عنوان 

ارادتمندان و دلسپردگان رسول اهلل)ص( می توانیم انجام دهیم.

 نیستان  مجموعه داستان »باخه یعنی الک پشت« 
تازه  ترین اثر داستانی منتشر شده از سوی الهام اشرفی 
است. این مجموعه داستان شامل 11 داستان کوتاه 
است که تمامی آن ها با پرسوناژهای مختلف و در یک 

مجتمع مسکونی شکل می پذیرد.
یک مجتمــع آپارتمانی که محل زندگی و زیســت 
آدم های این قصه هاســت فرصتی را فراهم آورده که 
نویسنده در قالب سلول های زیستی منفردی که برای 

ساکنان هر کدام از آن ها فراهم کرده، طرح هایی از زندگی در جامعه امروز ایران 
را به نمایش بکشد.

»باخه یعنی الک پشــت« نمایی اســت از وضعیت جاری حاکم بر ذهن و روان 
جامعه ایرانی. وضعیت زیســتی جوانانی که با امید و ناامیدی قدم در راه زندگی 
و تجربه های بزرگ و کوچ آن می گذارند و آرزوهای بسیاری برای برآورده شدن 
توسط خود ترسیم می کنند. چیزهایی بدســت می آورند و از دست می دهند، 
عاشــق می شوند، متنفر می شوند. مادر و پدر می شــوند یا از آن فرار می کنند. 
تجربه های تازه ای درباره محبت و مهرورزیدن به خانواده کسب می کنند و همه 

آن ها در نهایت در مقابل تقدیرشان دست تسلیم باال می آورند.
»باخه یعنی الک پشــت« یک پیشنهاد جدی برای مخاطبان داستان کوتاه است 
تا درباره پیوند میان کشف و شهود معنا و رسوخ دادنش در بطن داستان بتوانند 

طبع آزمایی و تجربه ای تازه را شاهد و خواننده باشند.  

 افق    رمان »مرا به کنگاراکس نبر!« نوشــته آندری 
کورکوف به تازگی با ترجمه آبتین گلکار منتشــر و 

راهی بازار نشر شده است.
»مرا به ِکنگاراکس نبر!« نوشته  آندری کورکوف، مسئله 
تاریخ روسیه پس از انقالب اکتبر تا پیش از فروپاشی، 
با نگاهــی انتقادی به نقش روشــنفکران و مردم در 
این برهه  پرتالطم تاریخی اســت. در این اثر نمادین 
تورســوف و همکارش رادتسکی، نگهبان جعبه هایی 

هستند که اسناد و مدارک مهم تاریخی و محرمانه را با قطار به مقصد نامعلومی 
می برند. اســنادی که در ابتدا از ماهیتش ناآگاه هستند و رفته رفته با توجه به 
حضور عواملی که با تغییر شــرایط، درصدد نابودی و یا خرید آن ها هستند، به 
اهمیتش پی می برند. آن ها در مسیرشــان به میهمان خانه مشــعل و سپس به 
کنگاراکس می رسند و با ســاکنان سرخوش و بی دغدغه  آن مواجه می شوند و 
این روش زندگی موردپسند تورسوف قهرمان اثر نیست. او از کنگاراکس گریزان 
است. تورسوف روشنفکری است که خواهان نقد و یادآوری گذشته  تاریخی است 
که به  وسیله  مردم در حال فراموشی است. فضای حاکم بر اثر فضایی کابوس وار 
و فراواقع گراست، شخصیت ها در مابین دو خوابشان با وقایع عجیبی مانند حضور 
اسب ها در واگن یا تعویض جعبه ها مواجه می شوند. به جز فضاسازی جذاب، آنچه 
لذت خواندن »مرا به کنگاراکس نبــر!« را دوچندان می کند، تالش خواننده در 

جهت کشف مفاهیم و روابط استعاری مستتر در اثر است.

تصویری تکان دهنده از واقعیت های بلوک شرقیک پیشنهاد جدی برای مخاطبان داستان  کوتاه

لیلی گلستان عنوان کرد
 آسیب کرونا به گالری ها 

و اقبال به نمایشگاه های مجازی
ایسنا: مدیر گالری گلستان با بیان اینکه تمام 
نمایشــگاه های این گالری تا پایان سال فقط به  
صورت آنالین برگزار می شــوند، درباره وضعیت 
گالری هــا در ایام کرونا، اظهار کرد: به طور کلی 
گالری ها محیط های کوچک هســتند و گالری 
گلســتان هم از کوچک ترین گالری های تهران 
محســوب می شــود؛ به همین دلیل اغلب از 
پیشنهاد بسته شدن گالری ها استقبال و نمایش  
مجازی برگــزار کردند یا اینکــه ترجیح دادند 
نمایشگاه ها با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی 

برگزار شوند.
وی با بیان اینکه »گالری ها واقعاً ضربه ای وحشــتناک از کرونا خوردند«، 
خاطرنشــان کرد: برخی از گالری هایی که در این مدت باز بودند، تقریباً 
تعطیل هســتند و فروش و مخاطب چندانی نداشتند؛ البته در این میان 
گالری هایی که نمایشــگاه آنالین برگزار کردند و موفق بودند را می توان 
تا اندازه ای مستثنا کرد. به شخصه زمانی که می خواستم نمایشگاه »100 
هنرمنــد، 100 اثر« را مجازی برگــزار کنم، اصالً فکر نمی کردم با چنین 
استقبالی مواجه شوم. ما از آغاز نمایشگاه تاکنون روزی دست کم هفت اثر 
می فروشیم و به همین دلیل با توجه به این تجربه موفق و همچنین شرایط 
شــیوع ویروس کرونا در جامعه، تصمیم گرفتیم تا آخر ســال نمایشگاه 

حضوری نداشته باشیم و فقط نمایشگاه آنالین برگزار کنیم. 
گلستان یادآور شد: بر همین اساس با هنرمندانی که تمایل داشته باشند 
نمایشگاه آنالین برگزار کنند، همکاری می کنیم و هیچ تضمینی هم برای 
فروش نداریم ؛ اما به هر حال از برگزاری نمایشگاه حضوری تا پایان سال 

معذوریم. 
ایــن مدیر گالری در عین حال یادآور شــد: به  طور کلی گالری ها در این 
مدت آسیب بســیار زیادی دیدند و دیگر آن شور و هیجان سابق وجود 
ندارد. از ســوی دیگر باید این نکته را هم در نظر داشت که برگزاری یک 
نمایشــگاه آنالین بسیار سخت تر و پرزحمت تر از برگزاری یک نمایشگاه 

حضوری است. 
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