
یک روحانی واقعی
بچه های دهــه 60 و 70 خاطرات زیادی با 
محمدحسن  والمســلمین  االسالم  حجت 
راســتگو ملقب به حاج آقا راســتگو و عمو 
راستگو دارند. او روز گذشته بر اثر سکته قلبی 
در سن 67 سالگی درگذشــت. کاربران در 
واکنش به درگذشت عمو راستگو توییت هایی 
را در توییتر به اشــتراک گذاشــتند و یاد 
خاطرات خود در سال های گذشته را زنده کردند. در ادامه چند نمونه از توییت های 
منتشر شده توسط کاربران را می خوانید:»نماد روحانی مردمی، دوست داشتنی و 
معلم واقعی بچه ها، خدایش رحمت کند... یک روحانی واقعی، یک مربی مبتکر و 

یک مبلغ دلسوز را از دست دادیم. جایگزین ندارد مرحوم استاد راستگو«.

با افتخار #بسیجی_ام
کاربران فضای مجازی همزمان با ســالروز 
تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان تاریخی 
امام خمینی)ره(، هشتگ #بسیجی_ام را 
در توییتر داغ کردند. تعدادی از توییت های 
کاربران را می خوانید:»مقام معظم رهبری: 
بســیج یک افتخار و ارزش اســت. پس با 
افتخار من هم بســیجی ام... بسیج مدرسه 
عشق اســت. می دونی چرا گفتن مدرسه عشق است؟ چون همه ابعاد اسالم در 
بسیج گنجانده شده است و هرکسی به اندازه توان و فهم خودش می تونه بهره مند 

بشه... «.

افتخار  ایرانیان
مســعود ده نمکــی، کارگردان ســینما و 
تلویزیون ویدئویی را درباره کنترل بیماری 
وبا در عصر ابن سینا، با توصیه هایی که به 
مردم می کرده را در صفحه اینســتاگرامش 
منتشــر کرد. ده نمکی در توضیحات این 
ویدئو نوشته اســت:»باورتان نمی شود اگر 
بگویم ایــن ویدئو محصول ســال ۱۹۵6 
میالدی و یا ۱۳۳۵ شمسی، یعنی 6۳ سال پیش است...! اطالعات و توصیه های 
پیشگیرانه ای که می دهد از اطالعات کنونی پزشکی هم بهتر است...! این کلیپ 
موجب افتخار ایرانیان است، چرا که صد ها سال پیش، ابن سینا با قرنطینه کردن 
مردم و توصیه به شستن دست ها و دوری از استرس، وبا را در ایران کنترل کرد!«

یاد برره میفتم!
احتماالً شــما هم در ایــن روزها تبلیغات 
پرتکرار »بایا« یا همان »شــبکه هوشمند 
خرید و فروش کاال و خدمات در کشــور« 
را دیده اید. حجم گســترده تبلیغات بایا با 
حضور ســیامک انصاری حســابی کاربران 
فضای مجازی را عصبانی کرده است. کاربری 
دراین باره نوشته است: »اون قدری که ما با بایا 
آشنا شدیم خودش با خودش آشنا نشده«. کاربر دیگری هم نوشته است: »انصاری 
را که در بایا می بینم یاد سریال برره میفتم که کسی به حرفش گوش نمی داد«. 
کاربر دیگری هم با اشاره به تجربه تلخ محصوالتی مانند کرم حلزون که در نهایت 
کالهبرداری از آب درآمدند، نوشته است: »امیدوارم این بایا که نمی ذاره دو دقیقه 
با خیال راحت تبلیغ تن ماهی و پاستا ببینیم راهی نوین برای تلکه کردن خلق اهلل 

نباشه وگرنه هرکسی از پس هزینه های سنگین این حجم از تبلیغات برنمیاد«.

 مجیــد تربت زاده  اجازه بدهیــد همزمان با هفته 
گرامیداشت بسیج، برگردیم به سال ها و حال و هوای 
نــه چندان دور و برای نمونه، ســه نفر از طالیه داران 
»بســیج« در زمان دفاع مقدس را به شما معرفی که 

نه، یادآوری کنیم. 
بســیجی هایی کــه شــاید نامشــان را خیلــی بــه 
عنــوان بســیجی نشــنیده باشــید امــا از جملــه 
 پیشکســوتان و تأثیرگذاران آن دوره بســیج به شمار 

می روند. 

ماهی سیاه کوچولو#

اواخر اســفند ۱۳6۱، قرار بود فردا صبح، اول وقت برود دفتر 
ریاست جمهوری، جلسه بگذارند و او حکم سفارتش را بگیرد 
و بعد پرواز کند به قطر. حجت االســالم محمد رحمانی، آن 
زمان از بروبچه های ناب انقالبی به حساب می آمد که زیر سایه 
امام)ره( مشــق انقالبیگری کرده بود. پسر یکی از بازاری های 
متدین و سرشــناس قوچان که از ۹ سالگی در مدارس دینی 
درس خوانده بود و چند ســال بعد، به قول خودش قاچاقی 
برای ادامه تحصیل به نجف رفته بود. آن زمان، پدر، فرزندش 
را به قهرمان کتاب »صمد بهرنگی« تشبیه کرده و گفته بود: 
»بچه طلبه مثل ماهی سیاه است... وقتی به حوزه می رود رشد 
می کند امــا وقتی به دریای حوزه های بزرگ مثل قم و نجف 
برود مانند نهنگ خواهد شد«. برای همین »محمد« را به یکی 
از طلبه هایی که عازم نجف بود سپرد تا او را در آنجا به عمویش 
که از علمای نجف به حساب می آمد بسپارد. نوجوان قوچانی 
در نجــف هم دروس دینی و تخصصی اش را دنبال کرد و هم 
اینکه با تبعید امام به عراق، به فعالیت های انقالبی اش شدت 
بخشید. ماجرای انتصاب رحمانی به عنوان فرمانده بسیج را از 
زبان خودش بخوانید: »در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم 
انقالب، ایشان بنده را به عنوان سفیر قطر معرفی کردند. قرار بود 
روز بعد استوارنامه را از دست رئیس جمهور وقت بگیریم. ساعت 
۱0 شــب بنده جماران بودم... مرحوم حاج احمد آقا آمدند و 
گفتند اآلن خدمت امام بودم و فرمودند به فالنی بگویید فردا 
بیاید اینجا... کاری دارم که می خواهم به ایشان واگذار شود. من 
گفتم فردا باید خدمت ریاست جمهوری برویم و استوارنامه مان 
را بگیریم و نرفتن من ممکن است سبب بی احترامی به ایشان 
شــود. گفتند: نه من می روم و با آقای والیتی تماس می گیرم 
که جلسه فردایتان را کنسل کنند... روز بعد وقتی محضر امام 

رفتیم، ایشان فرمودند از من یک مسئولی برای بسیج خواستند 
و من شــما را انتخاب کردم... آن کســی که بــه درد جوانان 
می خورد، این فرد است... امام فرمودند: شرایط ویژه ای است و 
کشور مورد تهاجم قرار گرفته و من می خواهم کسی به بسیج 
برود با هدف محقق شدن ارتش ۲0 میلیونی... امام به جوان ها 

ایمان و اعتقاد داشت و جوان گرا بود«.

فرمانده کامل#

نام شــهید » کاظم نجفی رستگار« را البته همه آن هایی که 
تاریخ دفاع مقدس را مرور کرده باشــند، خوب به یاد دارند. 
این را هم همه ما خوب می دانیم که پدیده پیچیده، بزرگ و 
طوالنی مثل جنگ تحمیلی، عالوه بر روایت ها و تحلیل های 
رسمی که همه این سال ها شنیده ایم، بدون شک روایت ها و 
حکایت های غیررسمی اما حقیقی تر هم دارد که کمتر درباره 
آن ها چیزی گفته و شنیده شده است. خالصه اش اینکه در 
چنین جنگی، اختالف نظر میان فرماندهان و دلسوزان دفاع 
مقدس، بر سر راهبرد ها و روش های ادامه جنگ، بدیهی ترین 
اتفاقی اســت که می تواند بیفتد. »کاظم نجفی رستگار« از 
جمله فرماندهانی اســت که در ســال پایانی زندگی اش، به 
نحوه فرماندهی جنــگ و ادامه عملیات های مختلف انتقاد 
دارد. حاال برای اینکه حاج کاظم، اخالقیات و سبک و سیاق 
فرماندهی اش را بیشــتر بشناسید، دو خاطره از همرزمانش 
را بخوانید. در کتاب »انتظار« یکی از دوســتانش می گوید: 
»وقت ناهار رفتم پشت یک تپه و با تعجب دیدم کاظم روی 
خاک نشســته و کناره های نــان را از روی زمین برمی دارد، 
تمیز می کند و می خورد! به جای ســالم با ناراحتی گفتم: 
داداش! تو فرمانده تیپ هســتی. این کارها چیه؟ مگه غذا 
نیست؟ خودم دیدم دارند غذا پخش می کنند. کاظم گفت: 
اون غذا مال بسیجی هاســت... این نان ها رو مردم با زحمت 
از خرج زندگیشــون زدند و فرستادند. درست نیست اسراف 
کنیم...«. نصرت اهلل ســعیدی، فرمانده یکــی از گردان های 
لشکر ۱0 سیدالشهدا هم می گوید: »یکی از خصوصیاتی که 
در کمتر فرماندهی دیدم این بود که شهید رستگار همیشه 
عمق مسائل و موقعیت ها را می دید. در واقع با بینش عمیقی، 
مســائل جنگ و عملیات را تحلیل می کرد... همیشه حتی 
جزئیات را مدنظر داشت و سعی می کرد شرایط را درک کند... 
من کمتر فرماندهی را دیدم که در جنبه های عمومی کامل 
باشد... فرماندهان خوبی داشتیم ولی در حد کالن نبودند... او 

یکی از فرماندهان کامل در ابعاد مختلف اعم از اخالق، فهم 
مسائل نظامی، ارزش ها و غیره بود«.

حاال نکتــه جالب درباره این فرمانده این اســت که با همه 
اختالف نظرهایش، هیچ گاه جبهه و جنگ را رها نمی کند و 
اصل ماجرای دفاع مقدس را زیر سؤال نمی برد. حاضر می شود 
فرماندهی تیپ را کنار بگذارد اما به جبهه جنگ و دشــمن 
پشت نکند. حاج کاظم رســتگار سال آخر را به عنوان یک 
بسیجی در جبهه ها حاضر می شود و اسفند ۱۳6۳ در شرق 

دجله، منطقه هورالعظیم، به رستگاری می رسد.

خدمتی که دست مصنوعی به اسالم کرد#

شــهید »علیرضا موحد دانش« هم در خیلی از مسائل 
شــبیه »حاج کاظم نجفی رســتگار« است. اول اینکه 
خودش تا پیــش از کناره گیری از فرماندهی، فرمانده 
حاج کاظم اســت و زمانی که پیش از شهادت در سال 
۱۳6۲، کنــار می رود، حاج کاظــم را به جای خودش 

معرفی می کند.
 او از ســال ۱۳۵8 به ســپاه پیوســته بود. روحیات 
بسیجی عمل کردنش را اما از شب و روزهای پیروزی 
انقالب با خودش همراه داشــت. یعنــی از حضور در 
تظاهرات بگیرید تا نگهبانی اسلحه خانه های انقالبی ها 
و محل های اســتقرار ضد انقــالب و بازماندگان رژیم 
پهلوی. کمتر کســی می داند عامل دستگیری رئیس 
ســاواک یعنی ارتشــبد نصیری، علیرضا موحد دانش 
اســت که با کوبیدن پاره آجر به ســر نصیری، سبب 
می شود مردم بریزند و او را دستگیر کنند. »علیرضا« 
در عملیــات »بــازی دراز« نارنجکــی را که عراقی ها 
به ســویش پرتاب کرده اند، برمی دارد که به خودشان 
برگرداند اما نارنجک منفجر می شود و دست او را قطع 
می کند. ســال بعد که با دست مصنوعی به سفر حج 
می رود، گویا عکس های امام)ره( را داخل فضای دست 

مصنوعی اش پنهان می کند. 
هر جا که می رســد دور از چشــم مأموران سعودی، 
عکس شاه عربستان را از دیوار بر می دارد و عکس امام 
را جایش می گذارد. تکرار این ماجرا مأموران سعودی 
را گیج و عصبانــی می کند تا علیرضا به دوســتانش 
بگوید: دســت مصنوعی من بیشتر از دست واقعی به 

اسالم خدمت کرد!  

این بادمجان های جنجالی

قدس زندگی: تصاویر توزیع بادمجان رایگان در بین اهالی روستاهای نظرآقا در 
بخش سعدآباد از توابع شهرستان دشتستان استان بوشهر دو روزی است که سوژه 
داغ فضای مجازی شده است. این تصاویر که به صورت گسترده در فضای مجازی 
بازنشر شــده واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. برخی از کاربران با انتشار 
توییت های طنز، از این اقدام مسئوالن انتقاد کرده اند و توزیع بادمجان را اقدامی 

دور از شأن مردم دانسته اند. 
کاربری نوشته است: »خاویاراش واسه اوناس، بادمجوناش واسه ما«.

کاربر دیگری هم با انتقاد از کمیاب شدن روغن در این روزها نوشته است: »شما 
که بادمجونش رو دادید، روغنش رو هم می دادید، حاال با چی این بادمجون ها رو 

سرخ کنند؟!«
بخشی از کاربران هم انگشت گذاشته اند روی تصویربرداری گسترده از مراسم توزیع 
بادمجان رایگان! کاربری دراین باره نوشــته است: »واشکروا نعمه اهلل... تنها منتی 
که خداوند بر انسان گذاشــت. اما در عوض انسان چه گذاشت، حکایت حقارت، 
فرومایگی و اشتهای سیری ناپذیر مسئوالنی که در مانورهای نمایشی خود، حتی در 

توزیع رایگان بادمجان هم، دوربین و صداوسیما را همراه خود دارند«.
جدا از همه این حاشیه سازی های مجازی اما ماجرای توزیع بادمجان رایگان چه 

بود؟
بر اســاس گزارش خبرگزاری مهر، ماجرا از این قرار اســت که یکی از کشاورزان 
و خیران شهرســتان دشتستان هر ساله در هنگام برداشت محصول مزرعه خود، 
بخشــی از محصوالت را بین نیازمندان توزیع می کند و امســال نیز این اقدام را 
انجام داده است. این کشاورز امسال حدود 6 تن از محصول بادمجان مزرعه خود 
را به نیازمندان این منطقه اختصاص داده و بخشــی از این محصوالت با حضور 
مسئوالن توزیع شده بود. ایرج نظری، عضو شورای شهر نظرآقا در این باره گفته 
اســت:»امام جمعه شهر سعدآباد که برای جلسه ای به روستا دعوت شده بود و در 
مســجد حضور داشت پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا برای تجلیل از این 
کشاورز که زکات محصول خود را به صورت کاال پرداخت کرده بود چند بسته را به 

دست نمازگزاران نیازمند داد«.
او تأکیــد کرد: »هیچ گونه برنامه ای با عنوان توزیع و یا مانور توزیع بســته های 
معیشــتی و یا گزارش دادن نبوده اســت فقط چند جوان که این محصوالت را 

بسته بندی کرده بودند این تصاویر را گرفته و دست به دست کرده اند«.
حجت االســالم علیرضا کشــاورز بارگاهی، امام جمعه ســعدآباد هــم درباره 
بادمجان های حاشیه ســاز گفته است: »کشاورزی با سخاوت، چند تن بادمجان 
برای خانواده های نیازمند در اختیار فرماندهی پایگاه ســلمان فارســی نظرآقا 
می گذارد و فرمانده پایگاه با همکاری بسیجیان، بادمجان ها را از مزرعه کشاورز 
با سخاوت برداشت و به نظرآقا منتقل و در پایگاه توسط بسیجیان بسته بندی و 
اعالم می کنند خانواده های نیازمند که احتیاج به بادمجان دارند بیایند بادمجان 
برای خود ببرند و عده ای از مردم بی تکلف و مؤمن نظرآقا که نیاز داشــتند به 

پایگاه مراجعه می کنند«.
امام جمعه سعدآباد در واکنش به انتقادهای گسترده اهالی فضای مجازی نیز گفته 
است:»حاال چه اشکالی دارد مگر بادمجان از اقالم غذایی مردم نیست؟ کدام یک از 

دوستان تا کنون بادمجان نخورده است؟!«

 مجازآباد

12

12

1011

ورزشورزش
فکری در محاصره مدعیان جانشینی اش قرار دارد

 بمب ساعتی 
روی نیمکت تیم 120 میلیاردی

بازوبند کاپیتانی سنگین بود

 آزمون: آقای گلی
برایم عادی نشده است

 با رامین جهان پور به انگیزه انتشار کتاب جدیدش 

فوت و فن های نوشتن برای کودکان و نوجوانان

گرگ ها توبه نمی کنند
رقیه توسلی: چراغ قرمز است و دخترک گل فروش هی می کوبد به شیشه. 

دروغ چرا؟ اعصاب ندارم و بی محلی می کنم.
لحظه آخر که پشیمان می شوم و برمی گردم دیگر دیر است... رفته.

به حال بعد خوردن چای داغ می افتم... می سوزم.
کاًل امروز از دنده چپ بلند شــده ام. اول صبح که با »مائده« رفتم تا پای 
جر و جدل. بعد به تماس های »ســارا«ی طفلک بی محلی کردم. پشــت 
بندش بنده خدایی را ســر دواندم که قول و قرار کار مشــترکی را از قبل 
گذاشته بودیم. دست آخر هم، کم محلی به همسایه شاکی. شاکی از دست 

ویلون نواز بی مالحظه ای که تازگی ها به ساختمانمان اسباب کشیده.
کارنامه امروزم افتضاح است. می دانم. با شرمندگی یاد »خانجان« می افتم. 
می گفت گرگ اخالق، گرگ صورت هم می شــود. توی آینه نگاه می کنم 
و چشــم و دندان و ابروها را بی اراده می کنم شکل این حیوان. می خواهم 
ببینم شــباهت تا کجاهاســت که جفت راهنمای ماشــین های جلویی و 

صدای بوق ها برم می گرداند به جاده.
آینه را ول می کنم و گردن می کشم بفهمم ترافیک سنگین بابت چیست که 
آقایی توی الین روبه رو خبر می دهد ســه ماشین تصادف بدی داشته اند سر 

بریدگی.
ترافیک، دلبخواهی نیست. شیشه را می دهم پایین تر و دستم را می گیرم زیر 
باران. فکر کنم بد نباشد از این معطلی اجباری استفاده کنم و زیر باران شوم 

مثل باران... پاک کنم، تمیز کنم، بسابم.
پس دست به کار می شوم.

اما از من اگر می شنوید اصالً اشتباه نکنید که بخواهید درستش کنید. خیلی 
کار آسانی نیست. کلی منت کشی و عذرخواهی و توضیح دارد.

باز جای شکرش باقیست زیر 40 دقیقه از خوان مائده و سارا و خانوم همکار، 
نیمه سالمت عبور می کنم و می ماند چند خوان دیگر.

دارم دوبــاره تــوی آینه ماشــین نگاه می کنــم. از مادینــه گرگ بودن 
می ترســم. طوطی و خرگوش و مرغ و گوســفند برایم قابل تحمل اند اما 
گــرگ به هیچ وجه نمی رود توی کتــم... دارم از هر دری با خودم واگویه 
می کنم که باالخره راه باز می شــود... از کنار سمند و پراید و ۲06 مچاله 
شــده که می گذرم نمی توانم به روز خوب و بــد فکر نکنم، به فرصت که 
 گاهی کم اســت و به گرگ ها که با آن چشــمان زرد زیبا و بی رحم فقط 

می درند!

علیپور در گفت و گو با قدس:

می جنگم و فیکس می شوم

روایت مجازی

روزمره  نگاری

چنگیز جلیلوند دوبلور و بازیگر پیشکسوت درگذشت چنگیز جلیلوند دوبلور و بازیگر پیشکسوت درگذشت 

خاموشی »حنجره طالیی«خاموشی »حنجره طالیی«
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سینا حسینی: محمود فکری در دومین نبرد خود در 
چارچوب رقابت های لیگ برتر با اســتقالل مقابل فوالد 
خوزستان تن به نخستین شکســت خود داد تا متوجه 

برخی واقعیت های پنهان در حوزه مربیگری شود.
هرچند فکری پس از ناکامــی مقابل فوالد با حضور در 
نشست خبری مسئولیت شکست را برعهده گرفت، اما به 
نظر می آید سرمربی استقالل باید به فکر ترمیم کادر فنی 

خود در ادامه رقابت های لیگ برتر باشد.

نیمکت پر دردسر#
در اینکه در حال حاضر محمود فکری دو نفر از سرمربیان 
پیشین این تیم و دو بازیکن سابق استقالل را در اختیار 
دارد تردیدی نیست که نیمکت او کامالً استقاللی است، 
اما سؤال بزرگ اینجاست که محمود فکری با این کادر 
می تواند تمرکز الزم برای موفقیت در رقابت های بزرگ را 
داشته باشد یا اینکه مجبور است با تعدد آرا، تصمیم گیری 

در حوزه فنی را با تأخیر انجام دهد؟
البته این ایراد از پیش از شروع رقابت های لیگ برتر به کادر 
فنی مورد تأیید فکری وارد بود، اما حاال به نظر می رســد 
این معضل کامالً خودنمایی کرده و اگر تدبیری برای حل 
این بحران اندیشیده نشود، قطعاً ناکامی های استقالل با 
محمود فکری بیشــتر خواهد شد و عمر مدیریتی او در 

کادر فنی استقالل کاهش پیدا خواهد کرد.

جای خالی تمرین دهنده#
در شرایط کنونی سؤال کلیدی و مهم این است که نقش 
دســتیاران و کمک های فکری در تیم فوتبال استقالل 
چیست؟ آنالیز توانمندی های تک تک اعضای کادر فنی 
این واقعیت را به اثبات می رســاند جای خالی یک طراح 
و تمرین دهنده بزرگ روی نیمکت استقالل کامالً خالی 
است! شــاید صمد مرفاوی به باورخیلی از هواداران توان 
انجام این کار را داشته باشد، اما حقیقت امر این است که 
کاریزمای صمد مرفــاوی آن کازیرمای الزم برای تمرین 
دادن بازیکنان استقالل نیست! صمد مرفاوی می تواند در 
قالب یک مشاور توصیه های فنی را به محمود فکری داشته 
باشد، اما قطعاً نقش تمرین دهنده محوری را هرگز نمی 
تواند انجام دهد، پس از مرفاوی باید به این حقیقت اعتراف 
کنیــم که حنیف عمــران زاده و آرش برهانی نیز چنین 
قابلیتی ندارند! آرش برهانــی که به تازگی به جای رضا 
حسن زاده مسئولیت هدایت تیم امید استقالل را برعهده 
گرفته است به دلیل عدم داشتن مدرک مربیگری اجازه 

نشستن روی نیمکت استقالل را ندارد، از آن طرف حنیف 
عمران زاده هم توانایی ارائه راه حل در مواقع اضطراری به 
محمود فکری را ندارد به همین دلیل باید محمود فکری را 

دست تنهای تنها روی نیمکت تیم دانست!

آلترناتیوهای فکری#
 اما ماجرای خطرناک تر و بحث برانگیزتر این اســت که 
تمام این افراد داعیه مربیگری استقالل را دارند و معتقدند 
می توانند جای محمود فکری به عنوان سرمربی هدایت 
این اســتقالل را برعهده داشــته باشند، که این موضوع 
همان داستان بمب ساعتی روی نیمکت استقالل را دارد!

هرچند تا به امروز هیچ اتفاق ناخوشایندی در این ارتباط 
رخ نداده است، اما به نظر می رسد به هر یک از این افراد 
پیشنهاد جانشــینی محمود فکری را ارائه بدهند، بدون 
مکث این پیشــنهاد را می پذیرنــد به همین دلیل باید 
ســرمربی استقالل در این مقطع حساس تصمیم نهایی 
خود را اخذ کند.اگر قرار است این افراد همچنان در کنار 
او باقی بمانند باید حیطه وظایف آن ها روشــن شود در 
غیر این صورت هیچ اتفاق خاصی روی نیمکت این تیم 

رخ نخواهد داد.

خطر مظلومی#
از طرفــی فکری باید تکلیف خود بــا پرویز مظلومی را هم 
روشــن کند، اگر مظلومی در امور فنــی دخالت کند، چه 
ضرورتی وجود دارد به عنوان سرپرست روی نیمکت جلوس 
کند. استقالل در بازی با فوالد به دلیل عدم توجه مظلومی 
و دستیاران فکری 10 دقیقه پایانی را 10 نفره برابر حریف 
بازی کرد و در همان دقایق گل دوم را دریافت کرد،پس دیگر 

چه ضرورتی به حضور افراد اضافه روی نیمکت وجود دارد؟

تیم 120 میلیاردی#
قطعاً تیمــی که حدود 120 میلیــارد تومان هزینه خرید 
ســتاره های میلیاردی کرده است و به عنوان مدعی عنوان 
قهرمانی وارد گود رقابت شــده با این مــدل نمی تواند در 
رقابت های لیگ برتر با رقبا به مبارزه بپردازد، مگر اینکه قاعده 
و اصول رعایت شود، از این رو به نظر می آید محمود فکری 
باید خیلی زود در هرم فنی تیم مورد عالقه اش تجدید نظری 
اساسی کند تا بتواند با کمک آن ها برنامه هایش را پیش ببرد 
و به آن چیزی که استقاللی ها سال هاست منتظرش هستند، 
دســت پیدا کند و گرنه امسال هم باید منتظر یک ناکامی 

دیگر در این مجموعه با محمود فکری باشیم.

فکری در محاصره مدعیان جانشینی اش قرار دارد

بمب ساعتی روی نیمکت تیم 120 میلیاردی

پایان طلسم سیمئونه برابر بارسلونا
ورزش: اتلتیکو مادرید توانست در ورزشگاه اختصاصی خود با یک گل بر بارسلونا 
پیروز شود. تک گل این بازی را یانیک کاراسکو دقیقه 48 روی اشتباه مارک آندره 
تراشتگن و به زیبایی به ثمر رساند.این پیروزی نخستین پیروزی اتلتیکو با هدایت 
دیه گو ســیمئونه در اللیگا بر بارسلوناست. سیمئونه از سال 2011 روی نیمکت 
اتلتیکو حضور داشته و هرگز نتواسنته بود در اللیگا بر بارسا غلبه کند.او دو بار در 
لیگ قهرمانان توانسته بود بر بارسا چیره شود و در نهایت شنبه شب طلسم اللیگا 

هم شکسته شد.

پیکه یک ماه دور از میادین 
ورزش: در جریان شکســت 1-0 بارسلونا مقابل اتلتیکو مادرید مصدومیت شدید 
جرارد پیکه برای هواداران بارسا بسیار نگران کننده بود. پیکه در نیمه دوم مسابقه به 
شدت مصدوم شده و مجبور به ترک میدان شد. بسیاری از بارسایی ها نگران بودند 
که او تا پایان فصل دیگر نتواند برای تیمشــان به میدان برود.پیکه تحت معاینات 
دقیق تر و کامل تر قرار می گیرد. پزشکانی که نخستین بررسی ها را روی پیکه انجام 
دادند اعالم کرده اند بر خالف انتظار بارســا مبنی بر دور بودن 4 تا 6 ماهه پیکه از 

میادین، او به احتمال زیاد تنها یک ماه دوری از فوتبال را تجربه خواهد کرد. 

ضعیف ترین شروع گواردیوال 
ورزش: منچسترســیتی در هفته نهم لیگ برتر انگلیــس در حالی که یک بازی 
عقب افتاده نیز دارد برابر تاتنهام با دو گل شکست خورد.به این ترتیب منچسترسیتی 
از هشت بازی ابتدایی خود در فصل جاری لیگ برتر انگلیس تنها 12 امتیاز کسب 
کرده است که این ضعیف ترین شروع برای پپ گواردیوال در تاریخ مربیگری خود 
بوده است. این مربی که به تازگی قرارداد خود را به عنوان سرمربی منچسترسیتی تا 
دو سال دیگر تمدید کرده در بارسلونا، بایرن مونیخ و منچسترسیتی سابقه مربیگری 

دارد و امسال تیم او شرایط سختی را تجربه کرده است. 

سولسشر: مقابل وست برامویچ شانس آوردیم
ورزش: منچســتریونایتد در خانــه خود به مصاف وســت برامویچ رفت و در یک 
بازی پرمسئله موفق شــد حریف را با تک گل برونو فرناندس از روی نقطه پنالتی 
شکست دهد. در این بازی یک پنالتی وست برامویچ توسط داور لغو شد و اوله گنار 
سولسشــر ســرمربی یونایتد در پایان بازی اعتراف کرد که تیمش در ماجرای این 
پنالتی خوش شانس بوده است. »ما احتماالً شانس آوردیم. ولی جالب اینجا است که 
هم آن پنالتی و هم پنالتی علیه ما گرفته نشد. شاید قوانین تغییر کرده یا من از اول 

اشتباه تفسیرشان می کردم«.

حمیدرضا عرب: انتظار بود علی علیپــور در ردیف 
بازیکنان اصلی تیم ماریتیمو قرار بگیرد، اما او از زمانی 
که پایش را به ماریتیمو گذاشته هنوز نتوانسته به ترکیب 
اصلی برســد. علیپور این وضعیت را ناشــی از شــروع 
دیرهنگام خود با تیم جدیــدش می داند اما این ماجرا 
دلیل نمی شود که مهاجم ســابق سرخ ها انگیزه اش را 
از کف بدهد. علیپور به روزهای آتی چشم دوخته است.

چــرا هنوز در ترکیب اصلــی ماریتیمو بازی س
نکردی. آیا دلیل خاصی دارد؟

من درفوتبال باال و پایین زیاد دیده ام. روزهای ســختی 
را در فوتبال پشت سرگذاشتم تا به این شرایط رسیدم. 
زمانی که تازه فوتبال را شــروع کرده بودم دشواری های 
بسیاری پیش رویم بود اما همه را با تالش و توکل به خدا 
و کمک خانواده پشت سرگذاشتم. حاال هم مثل همان 

روزها فکر می کنم چون وارد محیطی جدید شده ام. 

مشکل تو فنی است یا مسائل دیگر در س
بازی نکردنت تأثیر می گذارد؟

ببینید من دیر به تمرینات ماریتیمو اضافه 
شــدم. زمانی بود کــه تیم داشــت آماده 
حضور در بازی ها می شــد. عالوه برآن هم 
پستی های من هم عملکرد خوبی داشته اند 
و توانسته اند گل های مهمی به ثمر برسانند. 

مجموع ایــن عوامل موجب می شــود تا آن 
طور که می  خواهــم درترکیب ماریتیمو 

بازی نکنــم. با این حال به زودی 
همه چیــز تغییر می کند. 

مــن به آینــده خودم 
در ماریتیمــو خیلی 
خوشبینم و می دانم 
فیکــس  روزی 
می شوم و گل هم 

می زنم.

درکنــار س
ه  د ا ز بد عا
ید  شــا
به  رسیدن 

که  اهدافی 
داری ساده تر هم باشد؟!

به هرحال حضور یک هموطن 
برای من یک موهبت است. ما 
با هم رابطه بسیار خوبی داریم. 

امیر به من کمک کرد تا روزهای اول را به خوبی پشت 
سربگذارم. او هرچه تجربه از بازی در لیگ پرتغال داشت 
در اختیار من قرار داد تا زودتر به وضعیت با ثبات برسم. 

امیدوارم یک روز محبت هایش را جبران کنم.

با توجه به اینکه لیتو ویدیگال سرمربی ماریتیمو س
معموالً تیمش را با سه مهاجم راهی میدان می کند 
به نظر می رسد از شانس باالیی برای رسیدین به 

ترکیب اصلی برخوردار هستی؟
همین طور اســت. ایشــان به فوتبال هجومی اهمیت 
می دهد و به همین دلیل هم من را جذب کردند. آن ها 
روی مــن نظر مثبت دارند و به زودی من را در ترکیب 
اصلی خواهید دید. مــن هنوز در ابتدای راهی طوالنی 

هستم و شرایط به زودی عوض می شود.

فکر می کنی با این شرایط تیم ملی را از دست س
بدهی؟

به هرحال بازی کردن نقش مهمی در دعوت به 
تیم ملی دارد اما من همه تالشــم را خواهم 
کــرد تا تیم ملی را از دســت ندهم. ضمن 
اینکــه دراردوی آخر بازیکنان لژیونر حضور 
نداشتند. من امیدوارم که در تیم ملی هم 
حضور داشته باشم و هرگز تالشم را متوقف 

نخواهم کرد.

بازی های پرسپولیس را دنبال می کنی؟ س
می دانی که به شدت در خط حمله 

دچار کمبود بازیکن هستند؟
قطعاً . امیــدوارم این فصل 
هــم بــه کمــک بچه ها 
پرسپولیس بتواند قهرمان 
لیگ برتر و آســیا شود. 
واقعاً ناراحت شــدم ان 
اتفاق برای آل کثیر افتاد. 
با این حال شک ندارم 
که مهدی عبدی 
او  جای  می تواند 
را پر کند و پدیده 
برتر شــود.  لیگ 
خودم هم امیدوارم 
بتوانم دوبــاره به تیم 
محبوبم برگردم و کنار هواداران 

عزیز باشم.

ورزش: مهاجم ایرانی زنیت سن پترزبورگ درباره بستن 
بازوبند کاپیتانی تیم ملی در دیدار با ازبکســتان گفت: 
حس خوبی بود. بازوبند کاپیتانی مســئولیت سنگینی 
است؛ زیرا باید آمادگی این را داشته باشی که به بازیکنان 
کمک کنی و در شــرایط سخت پشت هم تیمی هایت 

بایستی.

از فضای فوتبال روسیه صحبتمان را آغاز کنیم. س
در این فوتبال خشن و سرد چطور این همه مدت 

دوام آوردی؟
فوتبال روسیه سال به سال پیشرفت می کند و بازیکنان 

خیلــی خوبــی در لیگ این کشــور حضور 
دارنــد. لیگ منظم و با کیفیتی رو پشــت 
ســر می گذاریم و دائماً شــاهد جذابیت و 
بازی فوق العاده ای از تیم ها هســتیم. بازی 

فیزیکی در روسیه زیاد هست اما به این 
شــرایط عادت کرده ام و ترسی 

ندارم. سعی می کنم 
بهتریــن بازی را 

تیمم  برای 
انجــام 
 . هم د

مــن 
کنــارم  در 
یــم  هم تیمی ها
می خواهیم که فوتبال 
زنیت رو به رخ بکشــانیم و به دیگر 
تیم های حاضر در لیگ روسیه ثابت 

کنیم بهترین هستیم.

عنوان آقای گلی و بهترین بازیکن س
فصل و هفته دیگر برای تو عادی شده. 

این موفقیت ها تا کجا ادامه دارد؟
نه. برای من عادی نشده، من همیشه می خواهم 

بهترین باشــم و در یک سبک نمی خواهم بازی 
کنم. بهترین نمایشم را انجام می دهم و امیدوارم 

عملکردم به طور مثبت و صعودی ادامه دار باشد و 
هر سال یکی از بهترین ها باشم.

هر فصل صحبت از حضورت در لیگ های معتبر س
اروپا مطرح می شود، این انتظار چه زمانی به سر 

می رسد و سردار به تیمی بزرگ خواهد پیوست؟
من چیزی از آینده نمی دانم و این باشگاه است که برای 
من تصمیم می گیرد. هر تصمیمی که باشگاه برای من یا 

دیگر بازیکنان بگیرد به آن عمل می کنیم.

درباره اســکوچیچ و آثار تحول در تیم ملی با س
حضور این مربی صحبت کن.

او با بازیکنان رابطه بسیار خوبی دارد و همین امر موجب 
شــده تا آغاز خوبی با شــروع بازی های تدارکاتی و یا 
تمرینات داشــته باشیم. بازی اول فوق العاده کار کرد و 
فکر می کنم رابطه خوبی که بازیکنان داشته و دارد و این 
موجب شد تا شــروع خوبی را داشته باشیم. رابطه یک 
مربی با بازیکن بسیار مهم و تأثیر گذار در روند موفقیت 
یک تیم است که اســکوچیچ این امر را به خوبی درک 

کرده است.

درخشش طارمی در پرتغال و موفقیت س
نسبی جهانبخش در انگلیس و عملکرد 
ســایر لژیونرهایمان را چطــور ارزیابی 
می کنی؟ با این موفقیت ها و درخشش ها 
فکر نمی کنی دوبــاره وقت آقایی 

فوتبال ایران فرا رسیده؟
تمــام این افــرادی که نــام بردید، 
بازیکنان فوق العاده ای هســتند که با 
تالش و پشتکار برای تیم باشگاهی خود 
و تیم ملی فوتبال ایران از هیچ تالشــی 
دریغ نمی کنند. امیدوارم در بازی های 
پیش رو موفق شویم و دوباره شاهد 

آقایی فوتبال ایران باشیم.
بازوبنــد س دربــاره 

تیم ملی  کاپیتانــی 
صحبــت کنیم. چه 
حسی داشت وقتی در 
کاپیتان  ازبکستان  بازی 

تیم ملی شدی؟
حس خوبی بود. بازوبند 
مســئولیت  کاپیتانی 
باید  اســت.  سنگینی 
را  ایــن  آمادگــی 
داشــته باشی که به 
کمک  بازیکنان 
پشت  و  کنی 
بازیکنــان 
شرایط  در 
ســخت 
بایستیم.

علیپور در گفت و گو با قدس:

میجنگموفیکسمیشوم
بازوبند کاپیتانی سنگین بود

آزمون:آقایگلیبرایمعادینشدهاست

گزارش کوتاه

77 بازی در 4 سال و فقط 7 گل!
 آیا مهدیخانی 

ناجی خط حمله سرخ ها می شود؟
ورزش: پس از قطعی شــدن محرومیت 6 ماهه عیسی 

آل کثیر، مسئوالن پرسپولیس برای تقویت خط حمله 
این تیم به دنبال پیدا کردن جانشینی مطمئن برای 
وی رفتند و در ایــن راه گزینه های مختلفی برای 

حضور در این تیم مطرح شدند.
با این وجود، با توجه به دالیل مختلفی مانند تحت 
قرارداد بودن برخی مهاجمــان با تیم های دیگر و 
کمبود بازیکنی در حد و اندازه های سرخپوشان که 

شرایط سختی را به پرسپولیس تحمیل کرد، در نهایت 
یحیی گل محمدی مجبور شد به مهدی مهدیخانی که 
در تیم پدیده مشهد با وی همکاری کرده اعتماد کند 

و پس از مذاکراتی که بین مدیران باشــگاه با این بازیکن 
صــورت گرفت، این مهاجم جوان به جمع سرخپوشــان 
پیوست. با این وجود، سابقه مهدیخانی ابهام هایی را درباره 
اینکــه بتواند گره ای از خط حمله پرســپولیس باز کند، 
به وجود آورده اســت. این بازیکن 2۳ ســاله در تیم های 
قبلی اش یعنی پدیده و واراژدین کرواسی بیشتر به عنوان 
هافبک کناری، بازیکن پشت مهاجم و حتی هافبک دفاعی 
بازی کرده و شاید یکی از دالیلی که سبب شده آمار گلزنی 

ضعیفی خلق کند، همین باشد. 
با در نظر گرفتن بازی های رســمی تیم ملی امید در این 
ســال ها و دیدارهای باشگاهی مهدیخانی در طول چهار 
فصل اخیر در ۷۷ بــازی آمار ۷ گل و 6 پاس گل را ثبت 
کرده است. اگر مسابقات باشگاهی را از ملی تفکیک کنیم، 

به آمار 6۹ بازی، ۷ گل و 6 پاس گل می رسیم.

گزارش کوتاه

جوان ترین بازیکن حرفه ای تاریخ فوتبال آلمان
»موکوکو« در 16سالگی به دنیا آمد!

ورزش: موکوکو ستاره 16ساله بورسیا دورتموند در جریان بازی این تیم مقابل 
هرتابرلین به میدان فرســتاده شد تا جوان ترین بازیکن تاریخ بوندس لیگا 
شود. جالب اینجا است که بوندس لیگا از نظر فرصت بازی برای بازیکنان 
زیر 21سال در میان پنج لیگ بزرگ اروپایی وضعیت خوبی ندارد. 
بازیکنان زیر 21ســال در این لیــگ به طور میانگین تنها در 2.۷ 
درصــد زمان هر بازی در میدان حضــور دارند که این درصد به 
مراتب کمتر از سایر لیگ های بزرگ این قاره است. در بوندس 
لیگا اما دورتموند مسیر دیگری را طی می کند و خود را به عنوان 
کارخانه پرورش استعدادهای جوان مطرح کرده است. این باشگاه 
به خاطر موکوکو از سازمان بوندس لیگا خواسته بود که سن قانونی 
بــازی در این لیگ را از 1۷ بــه 16 کاهش دهد. بعد از صدور این مجوز 
حاال دورتموند نخستین تیمی است که با به میدان فرستادن موکوکو از آن 
استفاده می کند.   درحالی که موکوکو تنها یک روز پیش تولد 16 سالگی اش 
را جشن گرفته بود در دقیقه 85 بازی مقابل هرتابرلین صدای سرمربی اش 
لوسین فاوره را شنید که او را برای وارد شدن به زمین فرا می خواند. آرزوی 
موکوکو داشت به واقعیت تبدیل می شد. موکوکو که متولد آلمان است در 
حال حاضر در تیم ملی زیر 20سال این کشور بازی می کند. او زمانی که تنها 
12 سال سن داشت با پیراهن تیم زیر 1۷سال دورتموند به میدان رفت و از 
همان زمان باشگاه آلمانی متوجه شد که یک استعداد درخشان را کشف کرده 
است. این اعجوبه آلمانی متولد کامرون هفت سال بعد مسافت قابل توجهی از 
مسیر رسیدن به این آرزوها را طی کرده و حاال قدم به قدم به سمت رؤیاهایش 
حرکت می کند. لوسین فاوره که تصمیم او برای به میدان فرستادن موکوکو 
می تواند مرحله مهمی در زندگی این فوتبالیست جوان رقم بزند بعد از بازی 
درباره او به خبرنگاران گفت: »موکوکو 14 روز است که با تیم اول باشگاه تمرین 
می کند. وقتی ما 5-2 جلو بودیم به این نتیجه رسیدم که زمان مناسبی است 
که به موکوکو میدان بدهم تا نخستین بازی اش در بوندس لیگا را انجام بدهد. او 

خیلی خیلی جوان است و باید به تالش ادامه بدهد«.

ورزش: در ســال های اخیر بحث حضور 
رضــا قوچان نــژاد در تیم هــای ایرانی 
بارها مطرح شــده و نــام او بیش از هر 
تیم دیگــری نزدیک پرســپولیس بوده 
اســت. در زمانی که او پیراهن تیم ملی 
را برتن داشــت و گزینه آقای گلی لیگ 
هلنــد در تیم هیرنفین بــود یا آن موقع 
کــه در چمپیونشــیپ انگلســتان توپ 
می زد، چنیــن انتقالــی دور از ذهن به 
نظر می رســید، اما این بار در ۳۳ سالگِی 
گوچی پیوســتن او به لیگ برتر ایران از 

نگاه بسیاری قریب الوقوع هم بود.
اما این بار هم رؤیای هواداران پرسپولیس 
کــه خــود را آماده خریــد کیس جدید 
تیمشان با شــماره و اســم قوچان نژاد 
بودند، به سرانجام نرسید و تیر سرخ ها به 
از پرسپولیس تراکتور  سنگ خورد. قبل 
هم برای جذب گوچی وارد عمل شــده 
بود ولی زنوزی هم نتوانست این بازیکن 

را برای امضای قرارداد مجاب کند.

تیری که به سنگ خورد#
چه شد که مذاکرات شفاهی پرسپولیس 
با او، جدی تر نشــد و طرفین نتوانستند 
پای میز مذاکره بنشــینند و صحبت های 

خــود را مطرح کنند؟ ابراهیم شــکوری 
معاون اجرایی ســرخ ها کــه قرار بود در 
این انتقال نقش آفرینی کند، دو دلیل را 

برای این موضوع مطرح کرده است. 
نکته نخســت مشــکالت خانوادگی رضا 
قوچان نژاد است که البته پس از ازدواج 
با ســروین بیات تشــدید یافته و یکی از 
موانــع حضــور او در ایران به حســاب 
می آید. معاون اجرایی ســرخ ها در این 
باره گفته است: درباره رضا قوچان نژاد به 
صورت شــفاهی صحبت کردیم اما او دو 
مشکل عمده داشــت، ابتدا بحث حضور 
خانواده اش در ایران بود که کار را سخت 

می کرد.

قرارداد سنگین#
وی همچنین با تشریح مشکل اصلی گفته 
اســت: بحث دوم درباره رضایت نامه اش 
بود کــه باید مبلغــی هنگفتی پرداخت 
می کردیم. برای کشور ما 600 هزار دالر 
و یک میلیون دالر زیاد اســت و از طرف 
دیگر این پول می توانست تیم ما را دچار 
چالش کند چون ارقام بازیکنان ما کاماًل 

مشخص است.
بنابراین به نظر می رســد مشکل اصلی، 

درخواســت مالی باالی رضا قوچان نژاد 
اســت که از بودجه پرســپولیس بسیار 
بیشتر است و به باور مدیران این باشگاه 

رقمی تأمین نشدنی محسوب می شود.
مســئله اصلی این اســت که در پنجره 
نقــل و انتقــاالت اخیر، موضوع ســقف 
قرارداد پرســپولیس به شدت داغ بود و 
گفته می شــد که این تیم از نظر دالری 
تنها قادر به پرداخت حقوق سالیانه 120 
هزار دالر )۳.5 میلیارد تومان( اســت که 
با رقم درخواستی مهاجم سابق تیم ملی 

تفاوت فاحش دارد.

مارکوپولو#
گوچی ۳۳ ساله که از بلژیک تا انگلستان 
و هلند را برای فوتبال پیموده، همچنان 
بازیکنی دســت نیافتنی بــرای تیم های 
ایرانی محســوب می شــود و اگر در این 
پنجــره نقــل و انتقاالت پرسپولیســی 
می شــد، برچسب گران ترین بازیکن این 

تیم را متوجه خود می دید.
با این حال احتماالً در سال های آینده نیز 
گوچی مورد توجه باشــگاه های ایرانی قرار 
خواهد گرفت؛ به خصوص این که قراردادش 

با زولته وارخم به زودی تمام خواهد شد.

سرمربی لیورپول در واکنش به جانشینی لوو

کلوپ:وقتهدایتتیمملیآلمانراندارم
امین غالم نژاد: پس از شکست تاریخی 
و تحقیرآمیز 6-0 آلمان مقابل اســپانیا 
فشــارها بر یوآخیم لوو اوج گرفته و گفته 
می شود او در آستانه اخراج قرار دارد. این 
در حالی است که فدراسیون فوتبال آلمان 
با تکذیب این شایعات اعالم کرد همچنان 
از لوو حمایت می کند.  در شرایط فعلی به 
نظر می رسد سرنوشت فوتبال ملی آلمان 
با یوآخیم لوو شبیه به چیزی باشد که در 
دوره پایانی برتی فوگتس یا اریش ریبک 
رقم خورد. تیمی خالی از اعتماد به نفس 
و با دســت هایی باال در مقابل حریفان در 
حالی که آلمــان همچنان یکی از بهترین 

اسکوادهای فوتبال اروپا را در اختیار دارد.

تنفر عمومی از لوو#
کیکر در وبسایت خود نظرسنجی بزرگی را 
برگزار کرد که نتیجه آن تکان دهنده ست؛ 
سؤالی که کیکر از هواداران تیم ملی آلمان 
پرسیده این است که »آیا آن ها به یوآخیم 
لو برای ادامه کار در تیم ملی فوتبال اعتماد 
دارند یا خیــر؟«. نتیجه عجیب و غریب 
است؛ نزدیک به ۹4 درصد هواداران حاضر 
در این نظرسنجی با ادامه کار یوآخیم لو 
در تیم ملی آلمان مخالفند.مؤسسه فورسا 

هم نظرسنجی را درباره ماندن و یا اخراج 
یوآخیم لوو برگزار کرد که نتیجه نشــان 
می دهد سرمربی کنونی محبوبیت خود را 

از دست داده است.

حمایت از کلوپ#
در این نظرســنجی 66 درصد از شرکت 
کنندگان خواستار اخراج و رفتن یوآخیم 
لوو شــده انــد و 62 درصد از شــرکت 
کنندگان  یورگن کلوپ را بهترین گزینه 
برای جایگزینی وی دانستند این درحالی 
اســت که 1۹ درصد به هانس فلیک، 1۹ 
درصد به توماس توخل و 1۳ درصد هم به 

رالف رانگنیک رأی دادند.
همچنین دو سوم از دوستداران فوتبال در 
آلمان از موافقت خود برای بازگشت توماس 
مولر و هوملز به تیم ملی خبر دادند. یورگن 
کلوپ در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران در 
این باره با لحنی دیپلماتیک گفت: »فکر 
کنم بیشترین ســؤالی که در زندگی ام به 
آن جواب داده ام این سؤال بوده. در آینده 
شاید. ولی حاال؟ نه. من وقتش را ندارم. در 
حال حاضر شغل دارم و مشغولم. یک شغل 

سخت و انرژی بر«.
ســرمربی آلمانی لیورپول در ادامه گفت: 

»نمی دانم کسی چنین خواسته ای درباره 
من داشته ولی اگر کسی هم نمی داند باید 
یک بار دیگر بگویم که من در لیورپول یک 
شــغل دارم و با اینکه هوا اینجا دوباره بد 
شده ولی من شــغلم را دوست دارم. من 
اینجا مسئول خیلی چیزها هستم و دنبال 
چالش دیگری نخواهم گشــت. صبح که 
بیدار می شــوم آن قدر چالش دارم که به 

اندازه کافی درگیر باشم«.
کلوپ 52 ساله از زمانی که در سال 2015 
هدایــت لیورپول را برعهــده گرفت، این 
تیــم را متحول کرده و به روزهای اوجش 
بازگردانده است. لیورپول با کلوپ تاکنون 
موفق شده یک قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا و یک قهرمانی در ســوپرجام اروپا را 

تجربه کند.
سرخپوشان مرسی ســاید فصل پیش در 
لیــگ برتر انگلیس به رهبری کلوپ، بعد 
از ۳0 سال قهرمان شدند و این فصل هم 
با وجود تمــام مصدومیت های عجیب و 
غریب هنوز شانس اول قهرمانی به حساب 
می آیند. کلوپ در این باره به سایت رسمی 
باشگاه لیورپول گفت: این باشگاه آن قدر 
جای خوبی است که حتی نمی توانستیم 

به ترک کردنش، فکر کنم.

علیرضا نیکبخت واحدی پیشکســوت باشگاه پرسپولیس و 
استقالل نســبت به کاهش ذخیره خونی کشور در روزهای 
کرونایی واکنش نشــان داده و در استوری نوشته است:این 
ذخیره خونی یکی از بزرگ ترین و مهم ترین بیمارستان های 
تهران بوده. وضعیت بحرانی اســت و اگر از دستتون برمیاد 
خواهش می کنم برید و خون بدهید. بیمارها متأسفانه دارند از 
دست میرن«. گفتنی است با شیوع ویروس کرونا این روزها 
ذخایر خونی کشــور به پایین ترین حد ممکن رسیده و این 

در حالی است که اهدای خون موجب انتقال کرونا نمی شود.

زالتان زمســتان گذشته بود که به میالن بازگشت و با ورود خود 
به روســونری جان تازه ای بخشــید. با او میالن توانست سهمیه 
لیــگ اروپا را کســب کند و فصل جاری هم در عین شــگفتی 
صدرنشین سری آ محسوب می شود و احتماالً اگر قهرمان نشود، 
حداقل سهمیه لیگ قهرمانان را کسب خواهد کرد.او به تمام هم 
تیمی هایش یک عدد پلی استیشــن 5 هدیه داد. دستگاهی که 
برای نخســتین بار چند روز پیش رونمایی شــد و انقالبی را در 
بازی های ویدیویی باعث شده است. بازیکنان میالن نیز با استوری 

کردن هدیه زالتان، از او تشکر کرده اند.

میالننیکبخت واحدی
جواد نکونام، سرمربی تیم فوالد خوزستان که تیمش موفق 
شد در یک بازی پرحاشیه دو بر یک استقالل را شکست 
دهد در واکنش به ادعای استقاللی ها مبنی بر تحریک کادر 
فنی این تیم در پستی اینستاگرامی به طعنه نوشت: »توقع 
فهم و شعور از بعضیا مثل اینه که پرتقال برداری دعا کنی 
توش موز باشه همین قدر غیرممکنه« . گفتنی است برخی 
مســئوالن باشگاه استقالل از جمله پرویز مظلومی بعد از 
فحاشی فکری به فوالدی عنوان کرده بودند که از نکونام 

انتظار نداشتند مقابل استقالل به حواشی دامن بزند.

مهدی عبدیان،عضو هیئت مدیره باشــگاه استقالل به سعید 
آذری،مدیرعامل فوالد در اینستاگرام حمله تندی کرده و نوشته 

است:
آقای آذری توهین خیلی واضح به مردم شریف اهواز در خصوص 
کثیف خواندن سمبوسه و سمبوسه فروش ها که بخشی از غذا 
و شــغل مردم اهواز هستند، بی آنکه معذرت خواهی را در پی 
داشته باشد و... این ها ماحصل مدیریتی است که خود را مزین 

به اخالق می داند ... حال دیگران باید قضاوت کنند
گفت و گو آیین درویشی نبود/ ور نه با تو ماجراها داشتیم

مهدی عبدیانجواد  نکونام

چرا گوچی به پرسپولیس نیامد؟

قوچاننژادگرانترینبازیکن۳۳ساله!

ضد  حمله

شکست شهرخودرو در بازی 66 دقیقه ای
ورزش: تیم فوتبال شهرخودرو عصر دیروز و در ادامه هفته دوم لیگ 
برتر مقابل پیکان تن به شکســت یک بر صفر داد. این دیدار که روز 
شنبه شــروع شــده بود بعد از 22 دقیقه به دلیل بارش شدید باران 
متوقف و دیروز در 66 دقیقه ادامه پیدا کرد که شاگردان تارتار با وجود 
خراب کردن یک پنالتی توســط روستایی موفق شدند بازی را یک بر 
صفر پیروز شوند و اولین شکست فصل را به مهدی رحمتی و مردانش 

تحمیل کنند.

حکم انضباطی دیاباته هفته آینده اعالم می شود
ورزش: به نقل از سایت باشــگاه استقالل، صبح دیروز جلسه کمیته 
انضباطی شــیخ دیاباته در باشگاه استقالل با حضور اعضای این کمیته 
و سرپرست باشگاه استقالل برگزار شد و توضیحات دیاباته در خصوص 
اتفاقات بازی استقالل و فوالد استماع شد. در هفته آینده کمیته انضباطی 
باشگاه استقالل در خصوص پرونده دیاباته حکم خود را صادر خواهد کرد. 

قاسمی نژاد بازی با صنعت نفت و پرسپولیس را 
از دست داد

ورزش: مهاجم تیم فوتبال شهر خودرو نمی تواند تیمش را در هفته سوم 
و چهارم لیگ برتر همراهی کند. امین قاسمی نژاد مهاجم شهر خودرو 
که در هفته اول لیگ برتر دو گل برای تیمش به ثمر رســاند، چند روز 
پیش از ناحیه همسترینگ مصدوم شد. این بازیکن که بازی با پیکان در 
هفته دوم را از دســت داد، نمی تواند تیمش را در بازی با صنعت نفت و 
پرسپولیس در هفته های سوم و چهارم همراهی کند. قاسمی نژاد برای 

بازگشت به تمرینات شهر خودرو حداقل نیاز به دو هفته زمان دارد.

مهاجم شهر خودرو دوباره شاگرد کاظمی شد
ورزش: مرتضی خراسانی مهاجم فصل گذشته شهر خودرو که با گرفتن 
رضایت نامه از این تیم جدا شــده بود به بادران پیوست. این بازیکن در 
سرخ پوشان پاکدشت و بادران شاگرد فرهاد کاظمی بود و با وجود چند 
پیشنهادی که داشت در نهایت تصمیم گرفت به تیم سابقش برگردد تا 

دوباره شاگرد کاظمی شود.

بازگشت عالیشاه به تمرین پرسپولیس 
ورزش: هافبک تیم فوتبال پرسپولیس پس از حاشیه های چند روز اخیر 
در تمرین این تیم حاضر شد. امید عالیشاه هافبک تیم فوتبال پرسپولیس 
پس از حاشیه هایی که پیش از دیدار با صنعت نفت آبادان پیش آمد و از 
لیست این تیم برای دیدار هفته دوم خط خورد، دیروز در محل تمرین 

سرخپوشان حاضر شد.

پیروزی قطر اس سی در نخستین بازی کریمی
ورزش: در ادامه بازی های شب نخست هفته ششم لیگ ستارگان قطر 
تیم قطر اس سی رودرروی الوکره قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر پیروز 
شد. گل سه امتیازی قطر اس سی در دقیقه 1۷ توسط یوسف بالیلی از 
روی نقطه پنالتی بدست آمد. علی کریمی در این بازی برای نخستین بار 

در ترکیب قطر اس سی بازی کرد.

تمجید سرمربی پرتو از طارمی
ورزش: تیم فوتبال پورتو در جام حذفی پرتغال موفق شــد با گل های 
مهدی طارمی و تونی مارتینز تیم فابریل را شکســت بدهد. ســرجیو 
کونسیسائو سرمربی پورتو در نشست خبری بعد از بازی درباره گلزنی 
طارمی و مارتینز گفت: آن ها از گلزنی خوشحال هستند ولی می دانند که 
مهم ترین چیز تیم و کار تیمی است که بسیار خوب بود. وی افزود: ثبات 
دفاعی خوب به شما امکان می دهد تا به حمله و گلزنی نزدیک تر باشید. 
از طارمی و مارتینز راضی و خوشــحالم همان طور که از بقیه بازیکنان 

رضایت دارم.

کاپیتان آبی ها به رکورد ناصر حجازی رسید
ورزش: در شــب گلزنی غفوری برای استقالل، کاپیتان آبی ها به یک 
رکورد ویژه دست پیدا کرد. رکورد کاپیتانی در 42 مسابقه )لیگ برتر، 
جام حذفی و لیگ قهرمانان آســیا( که با رکورد مرحوم ناصر حجازی 
پیشکسوت باشگاه اســتقالل و مهدی پاشازاده برابری می کند؛ مهدی 
رحمتی با 1۷2 بازی کاپیتانی برای اســتقالل رکورددار اســت و پس 
از رحمتی، فرهاد مجیــدی 155 بار کاپیتانی، محمود فکری 14۹ بار 
کاپیتانی، جواد زرینچه 1۳8 بار کاپیتانی، علی جباری 108 بازی، امیر 

قلعه نویی 88 بار کاپیتانی رکورددارها در جمع آبی پوشان هستند.

علی حمودی به شاهین بوشهر پیوست
ورزش: مدافع راست سابق تیم های لیگ برتری فصل جدید در لیگ یک 
حضور خواهد داشت. علی حمودی مدافع سابق استقالل و پیکان، به تیم 
شاهین بوشهر پیوست. این بازیکن که سال ها در تیم های لیگ برتری 
حضور داشت پس از توافق با شاهین قراردادش را امضا کرد تا فصل جدید 

در لیگ یک توپ بزند. 

 سعید آذری: اگر اجازه دهند
 کاندیدای ریاست فدراسیون می شوم

ورزش: ســعید آذری  مدیرعامل باشــگاه فوالد در گفت وگوی زنده 
تلویزیونی درباره شــائبه های کاندیدا شدن وی برای فدراسیون فوتبال 
اظهار کرد: تا این لحظه تصمیم نهایی ام این است شرکت کنم  هرچند  
چند روز پیش دیدم یکی از مدیران عالی رتبه ورزش شاخصه های رئیس 
جدید را تعریف کرد که  باید ببینیم در این شاخصه ها می گنجم یا نه؟ 
اگر شــامل حال من باشد یقیناً دوست دارم از این تجربه 2۳-24 ساله 

مدیریت ورزشی استفاده کنم.اگر عزیزان اجازه بدهند.

 فرجی همچنان غایب بزرگ شهرخودرو 
در لیگ بیستم

ورزش: فرشاد فرجی مدافع شــهرخودرو که در فصل نقل و انتقاالت 
از گزینه های یحیی گل محمدی برای جانشینی شجاع خلیل زاده در 
ترکیب پرسپولیس بود. در بازی نخست شهرخودرو مقابل ماشین سازی 
غایب بزرگ این تیم بود. فرجی حتی در بازی روز گذشته مقابل پیکان 
نیــز غایب بود چرا که هنوز کارت بازی وی به دلیل اینکه او مشــمول 
خدمت ســربازی شده صادر نشده اســت. فرجی که کارهای معافیت 
سربازی خود را انجام داده است به نظر می رسد که به زودی کارت بازی 
او صادر شــود تا مهدی رحمتی از مدافع باتجربه خود در لیگ بیستم 

استفاده کند.

منهای فوتبال

انتقال امیر غفور به ورونا منتفی شد
ورزش: امیر غفور که سال گذشته با وجود انتقال به تیم لوبه ایتالیا 
با بدشانسی و به خاطر مصدومیت نتوانست بازی های زیادی را برای 
این تیم انجام دهد، با شیوع ویروس کرونا کار خود را در این تیم به 
پایان رساند.پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران برای فصل جدید 
هم پیشنهادهایی از داخل و خارج داشت، اما به هیچ کدام از آن ها 

پاسخ مثبت نداد تا همچنان بدون تیم باشد.
در روزهای اخیر با جدایی اســتفان بویر، پشت خط زن فرانسوی از 
باشگاه ورونای ایتالیا، گزینه هایی برای جانشینی او مطرح شد که نام 
امیر غفور هم در آن ها دیده می شد.با اینکه عالقه مندان به والیبال 
در ایران امیدوار بودند بعد از سیدمحمد موسوی، امیر غفور هم بتواند 
راهی سری آ شود، ورونا با مادس جنسن دانمارکی به توافق رسیده 
تا بدین ترتیب پرونده حضور شــماره 10 تیم ملی ایران در سری آ 

بسته شود.
امیر خوش خبر، سرپرســت تیم ملی که با غفور در ارتباط است، در 
آخریــن مصاحبه خود اعالم کرده این بازیکن ملی پوش خودش را 
برای حضور در نیم فصل دوم آماده می کند، اما اینکه غفور قصد دارد 
در لیگ ایران به کارش ادامه دهد یا در سال المپیک اصرار دارد که 

لژیونر بماند، هنوز مشخص نیست.

معروف همچنان منتظر صدور ویزا
ورزش: کاپیتان تیم ملی والیبال چند هفته بعد از اعالم باشــگاه 

چینی، همچنان نتوانسته به این کشور سفر کند.
سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران که در یک سال اخیر 
با تیم بایک موتور چین قرارداد امضا کرده، اما به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و ممنوعیت ورود خارجی ها به این کشور نتوانسته برای تیمش 
به میدان برود، به تازگی پیامی از سوی باشگاه چینی دریافت کرده 

بود که می تواند برای حضور در سوپرلیگ به پکن سفر کند.
سعید معروف از حدود دو هفته قبل که دعوت نامه باشگاه چینی را 
دریافت کرده، برای صدور ویزای چین اقدام کرده، اما هنوز نتوانسته 

مجوز ورود به این کشور را در شرایط کرونایی موجود دریافت کند.
به جز کاپیتان تیم ملی والیبال ایران چند بازیکن مطرح آمریکایی 
هم با تیم های چینی قرارداد امضا کردند که آن ها نیز مثل معروف 

رسیدن ویزای خود هستند تا بتوانند به چین سفر کنند.
مغز متفکر والیبال ایران که این روزها تمریناتش را در آمریکا پیگیری 
می کند، بعد از ورود به چین در شــهر شــانگهای 20 روز قرنطینه 
خواهد شد و در صورت نداشتن عالئم خاصی به ترکیب بایک موتور 

اضافه می شود.

شکست ناباورانه اسکرا با عبادی پور
ورزش: تیم اسکرا بلخاتوف برابر لوبین شکست ناباورانه ای متحمل 

شد.
در جریان لیگ والیبال لهســتان اسکرا بلخاتوف که جزو تیم های 
مدعی پالس لیگا به حساب می آید، به مصاف لوبین رفت.در شرایطی 
که به نظر می رسید میالد عبادی پور و یارانش می توانند برابر لوبین 
به برتری دست پیدا کنند، لوبین در سه ست متوالی موفق به پیروزی 

شد.
این شکست سنگین در شرایطی در کارنامه اسکرا بلخاتوف ثبت شد 
که میالد عبادی پور برای تیمش 6 امتیاز کسب کرد.با این شکست 
ناباورانه لژیونر ایرانی و تیمش از صدر جدول پالس لیگا دورتر شدند.

 علیرضا فیروزجا 
در تورنمنت 1.5 میلیون دالری

ورزش: نابغــه ایرانی شــطرنج جهــان از فردا در یــک تورنمنت 
غیرحضوری با جایزه 1.5 میلیون دالری دست به مهره می شود.

علیرضا فیروزجا، نابغه 1۷ ساله شطرنج جهان که در ماه های اخیر 
در رقابت های غیرحضوری زیادی شرکت کرده، این بار هم در یک 

تورنمنت آنالین دست به مهره می شود.
در اوایل شــیوع کرونا مگنوس کارلســن، نفر اول شطرنج دنیا، تور 
مســابقات یک میلیون دالری به راه انداخت که با استقبال خیلی 
خوبی از ســوی ستاره های شطرنج جهان همراه بود. در جدیدترین 
رقابت قرار اســت تور 1.5 میلیون دالری شطرنج با همکاری سایت 

چس 24 و مگنوس کارلسن برگزار شود.
در این تورنمنت که از فردا با حضور 16 شطرنج باز مطرح جهان آغاز 
می شود، عالوه بر فیروزجا، ستاره هایی همچون مگنوس کارلسن نفر 
اول شــطرنج جهان، دینگ لیرن، هیکارو ناکامورا، لوون آرونیان و 

ماکسیم واشیه الگراو حضور دارند.
هشت نفر برتر این مسابقات می توانند مجوز حضور در مسابقات 
بعدی ایــن تورنمنت کــه 200 هزار دالر جایزه داشــته و در 
دســامبر برگزار می شــود را بدســت بیاورند. همچنین نفر اول 
ایــن رقابت ها ۳0 هزار دالر را به جیــب خواهد زد. نفرات دوم 
 و ســوم این مســابقات نیز به ترتیب 15 و ۷ هزار دالر را برنده 

خواهند شد.

 لغو اعزام حسن یزدانی 
به جام جهانی صربستان

ورزش: پس از آنکه اعالم شــد حسن یزدانی و کامران قاسمپور به 
عنــوان  دو نماینده ایران عازم رقابت های جام جهانی صربســتان 
می شوند، به احتمال فراوان دو کشتی گیر جوان جایگزین این افراد 

خواهند شد.
در این میان یزدانی شانس به مراتب کمتری برای اعزام به صربستان 
دارد چرا که عالوه بر بحث جوان گرایی، نگرانی از مصدومیت وی در 

این رویداد نه چندان مهم نیز وجود دارد.
بر همین اســاس قرار است جلســه ای با حضور سرمربی تیم ملی 

کشتی آزاد در فدراسیون کشتی برگزار شود.

ملی پوشان بسکتبال تست کرونا دادند
ورزش: در ادامه برگزاری اردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در 
پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا، بهنام یخچالی، لژیونر حاضر در لیگ 

آلمان به جمع سایر بازیکنان حاضر در اردو اضافه شد.
طبق برنامه اعضای تیم ملی دیروز دومین تست کرونا را هم دادند 
و قرار اســت بعد از مشــخص شدن جواب تســت ها اسامی نهایی 

امروزاعالم شود.
ملی پوشــان بامداد سه شنبه راهی قطر، محل برگزاری پنجره دوم 
انتخابی کاپ آسیا می شوند. تیم ملی بسکتبال روزهای هشتم و دهم 

آذر مقابل عربستان و سوریه به میدان می روند.

کارنامه ضعیف هیئت مدیره
ورزش: ناکامــی برابر فوالد تلنگــر  بزرگی به کادر 
فنی اســتقالل بود، اما نکته مهم و ضروری که نباید 
به ســادگی از کنــار آن عبور کرد این اســت که آیا 
مدیران باشــگاه اســتقالل امکانات اولیه یک باشگاه 
حرفه ای را برای کادر فنــی و بازیکنان فراهم کردند 
تا آن ها تمرینات خود را به شــکل منظم و استاندارد 

دنبال کنند.
اســتقالل در برهه کنونی امکانات اولیه یک باشــگاه 
کوچک را در اختیار ندارد، پس چگونه می توان انتظار 
داشت این تیم با ستاره ها گران قیمتش بتواند به خوبی 

در میادین ظاهر شود.
آقای مددی شــما به عنوان سرپرست مدیرعاملی 
باشــگاه در قبال این اتفاق باید پاسخگو باشید که 
چرا تیم از داشــتن یک زمین استاندارد و مطلوب 
محروم است؟ شما به عنوان سرپرست باشگاه برای 
رفع مشکالت البسه ورزشی و لباس گرم بازیکنان 
چه اقدامی انجام دادید که در فاصله دو روز مانده 
تا بازی سوم استقالل هنوز تکلیف البسه گرم تیم 
مشخص نیست؟ آقای مددی! به همان میزان که 
در انتصاب مشاوران پرشمار فعال هستید، به این 
نکتــه هم توجه دارید که تیــم محمود فکری در 
چه وضعیتی به ســر می برد؟ آیــا خبر دارید پس 
از گذشــت دو هفته از رقابت هــای لیگ برتر تیم 
فوتبال اســتقالل از داشــتن جی پی اس محروم 

است؟
آقای مددی! اگر شــیخ دیاباته و فرشــید باقری به 
کمیته انضباطی فرا خوانده می شــوند تا پاسخگوی 
رفتار غیرحرفه ای خود باشند، شما هم باید مؤاخذه 
شــوید که چرا تیم فوتبال باشگاه استقالل به این 
وضعیت گرفتار شــده اســت؟ از نارضایتی سنگین 
پیشکســوتان و چهره های شناخته شــده باشگاه 
خبر داریــد؟ از نارضایتی هــواداران بابت عملکرد 
خود اطالع دارید؟ پنهان شــدن کافی است زمان 
پاســخگویی فرا رســیده، امروز هواداران استقالل 
منتظر شفاف ســازی هســتند که در مدت حضور 
خود در باشــگاه اســتقالل چه کرده اید؟ البته در 
ایــن میان اعضای هیئت مدیره اســتقالل نیز باید 
پاسخگو باشند که چرا در قبال این اتفاقات سکوت 

اختیار کردند؟



12
دوشنبه 3 آذر 1399

 7ربیعالثانی1442 23 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9398  

ادب و هنرادب و هنر

تازه های نشر

ماجرای یک زندگی تلخ و شیرین
عهد مانا: کتاب»من نه، ما« به قلم نرجس 
شکوریان فرد منتشر شد. این اثر ماجرای 
دو انسان است که پله پله گام برمی دارند 

برای »ما« شدن!  
زهرا و محمد، یک زوج جوان و خوش ذوق 
هســتند که عاقالنه، عاشــق می شوند و 
در این مســیر عطــش فراوانی را تحمل 
می کنند تا به پاســخ تک تک مجهوالت 
ذهنشان دســت یابند و درک و فهمشان 
را از مفاهیمی چون زندگی، لذت، ازدواج، 

عشق و محبت، تکامل بخشند.
نویســنده در این کتاب، یک زندگی را مجسم کرده است. یک زندگی 
با تمام تلخی ها، شــیرینی ها و درس ها و موفقیت هایش! اگر تلخی ها و 
سختی ها را نشان می دهد، راه بُرون رفت این تنگناها را نیز نشان می دهد 

و آرامش عبور از این سختی ها را به کام این زوج جوان می چشاند.
»من  نه ، ما« در 408 صفحه رقعی با قیمت 66هزار تومان منتشر و راهی 

کتاب فروشی ها شده است. 

»مکاشفه« در کتاب فروشی ها 
مجموعه شعر»مکاشفه«  سمت روشن: 
ســروده سمیه جاللی توســط انتشارات 

سمت روشن منتشر شد.
»مکاشــفه« دومین مجموعه شعر سمیه 
جاللی است. شاعری که آوردگاه تجربه او 
هم در شعر کالسیک امروز و هم در شعر 
سپید یا آزاد است. به جز تفاوت فرمی که 
قاعدتاً بین این دو شیوه باید باشد، از منظر 
شکل گیری نگاه در حوزه معنا تفاوت میان 
شعرهای سپید و موزون این شاعر چندان 

محسوس نیست؛ چرا که جاللی، جسارت ورزی های معنا را در هر دو فرم 
ذکر شده دنبال می کند.

مکاشفه به مصداق نامش، تالش شاعر برای کشف جهان تازه از معناست. 
جهان شعر مکاشفه، جهان گفتمان انتقادی به روابط وارونه در اجتماعی 
است که شاعر »زن بودن« را به عنوان یکی از عناصر محوری برگزیده و از 
زوایای مختلف آن را به بوته نقد و چالش کشیده است. زبان در شعرهای 
مکاشــفه گرچه در نگاه اول ساده می نماید، اما با کنار زدن سطح، زبانی 
اســتعاری را پیش روی مخاطب قرار می دهد که برای حصول معنا باید 

ذهن و نگاه را از الیه های تو در توی شعر عبور داد.
این اثر با ۱۳0صفحه و بهای ۲۵هزار تومان منتشر شده است.

داستانی درباره اهدای عضو
صاد: »هر شــب بیداری« نوشــته  نگار 
موقرمقدم منتشر شد. »هرشب بیداری« 
روایتی دراماتیک از زندگی امروز اســت. 
داستان درباره  دختری به  نام سپیده است 
که در آســتانه ورود به دانشگاه با مسائل 
مختلفی گالویز اســت؛ از فــروش خانه 
قدیمی شــان و اختالف پدر با عمویش بر 
ســر ارثیه تا رابطه  عاطفی که در زندگی 
شــخصی اش در جریان است. رخدادهای 
پی درپــی در زندگــی  و انتخاب شــغل 

پرستاری، او را به  سمت انتخاب های متفاوت سوق می دهد. این رمان به 
موضوع اهدای عضو نیز پرداخته است.

» هر شب بیداری« در ۲۵6 صفحه  و با قیمت ۵0هزار تومان منتشر شده 
اســت. عالقه مندان می توانند این اثر را از کتابخواِن طاقچه و سایت نشر 

صاد  saadpub.ir تهیه کنند. 
 

غائله گنبدکاووس در »غبار صحرا«
سوره مهر: کتــاب »غبار صحرا« نوشته 
احمــد خواجه  نــژاد کــه به حــوادث و 
درگیری های گنبدکاووس در روزهای پس 
از پیروزی انقالب اسالمی پرداخته  است، 

منتشر شد.
»غبار صحرا« به شــکل گیری و تأسیس 
کانــون فرهنگی سیاســی خلق ترکمن 
و حمایــت و نفــوذ گروه هــای چــپ و 
چریک های فدایی خلق پرداخته است. این 
حرکت به تحریک و تقویت حس قومیتی 

و ایجاد اختالفات مذهبی و قبیله ای و درگیری های اول و دوم گنبد در 
منطقه منجر شد.

اطالعات این کتاب بیشــتر بر محور تاریخ نقلی متمرکز شده و بنای 
بر تحلیل حادثه نداشته و بسیار کم به مباحث تحلیلی در آن اشاره 
شده اســت و نقل قول نیروهای منتسب به چریک  های فدایی خلق و 
ســتاد خلق ترکمن در آن پررنگ تر اســت، چون قصد این بود که 
واقعیت ماجرا از زبان آنان طرح و اثبات شــود. هر چند نویسنده به 
سراغ تعدادی از افراد مؤثر کمیته انقالب اسالمی رفته، اما متأسفانه 
آنــان برای مصاحبه همکاری نکردند. انتهای کتاب تعدادی اســناد 
مربوط به این حادثه آورده شده است که می  تواند به خواننده کمک 

بیشتری کند. 
 

روایتی از وابستگی پهلوی ها به بیگانه
مؤسســه فرهنگی هنری قدروالیت: 
»هــر چه شــما بگوییــد، اربــاب!« در 
یکصدمین ســالگرد کودتای سوم اسفند 
۱۲99، گردآوری، تدوین و منتشــر شده 
است. در این کتاب با بخش هایی از حوادث 
و وقایعی که نشان دهنده اطاعت و خضوع 
رژیم پهلوی در برابر بیگانگان بوده و تسلیم 
نظرات و خواســته های آنان شده اند، آشنا 
می شــویم. همه این خاطره ها، مســتند 
هســتند و اســناد آن ها در زیرنویس هر 

خاطره ذکر شده است.  
این کتاب در ۱۱۲ صفحه رقعی و به قیمت ۱۵هزارتومان در دســترس 

عالقه مندان قرار گرفته است. 

 ادب و هنر/ عباســعلی سپاهی یونســی  
رامین جهان پور را سال هاست می شناسم و واسطه 
این شناخت بخشی از فعالیت اوست که مربوط به 
ادبیات کودک و نوجــوان در دو قالب مطبوعات و 
کتاب است. جهان پور متولد سال ۱۳۵۱ در رودبار 
گیالن اســت. کار نوشتن را از ۱6سالگی با نوشتن 
داستان شــروع کرد و چاپ داســتانش در یکی از 
نشــریات کودک و نوجوان بهانه ای شد برای اینکه 
در این مسیر بماند. کارهای او در نشریاتی همچون 
سروش نوجوان، کیهان بچه ها، رشد نوجوان، باران، 
سالم بچه ها و ... به چاپ رسیده است. بعضی از آثار 
او عبارت اند از »دوبلور«، »رودخانه ای که می رفتیم«، 
»گوشــه هایی از زندگــی نویســندگان بزرگ«، 
»بلیت های الی کتــاب«، »گردوریزان« و ... . یکی 
از آخرین کتاب های او» پای صحبت نویســندگان 
و شــاعران کودک و نوجوان« است. این اثر شامل 
۳8مصاحبه با نویســندگان و شاعران حوزه کودک 
و نوجوان اســت که برخی از این چهره ها عبارت اند 
از مجید راستی، فروزنده خداجو، محمود برآبادی، 
مژگان شیخی، فرهاد حسن زاده، بابک نیک طلب، 
محمدرضا شمس، شهرام اقبال زاده ، محمد میرکیانی، 
رودابه حمزه ای، کمال شــفیعی، اسداهلل شعبانی، 
عباس جهانگیریان و ... . این کتاب تالش جهان پور 
است برای بهتر شناخته شدن تعدادی از فعاالن عرصه 
ادبیات کودک و نوجوان به مخاطبانی که این گروه 
سنی دغدغه آن هاست. »پای صحبت نویسندگان و 
شاعران کودک و نوجوان« همچنین می تواند کمکی 
باشد به نوقلمانی که عالقه مند به ادبیات کودک و 
نوجوان هستند و می خواهند در این عرصه فعالیت 
کنند و با خواندن این اثر تا حدودی با زندگی ادبی و 
خصوصیات اخالقی تعدادی از شاعران و نویسندگان 

فعال در این عرصه آشنا می شوند. 
 
 این گفت وگوها در چه بازه زمانی شــکل س

گرفتند؟
 ســال های ۱۳9۳تــا ۱۳9۵بود.آقــای محمود 
پوروهــاب، شــاعر خــوب کــودک و نوجوان 
کشــورمان که همیشه خدمتشــان ارادت دارم 
در ایمیلم پیغامی فرســتاد که ماهنامه »دوست 
نوجوانان« پس از مدتی تأخیر قراراســت دوباره 
منتشــر شــود و اگر مطلب ادبــی دارم برایش 
بفرستم. رشــته تحصیلی من در مقطع کاردانی 
خبــر و رســانه اســت. در آن دوره با نشــریه 
همشــهری محله منطقه۲۲ تهران هم به عنوان 
خبرنگار و روزنامه نــگار فرهنگ و هنر همکاری 
داشــتم .از طرفی سال ها داســتان می نویسم و 
با آثار نویسندگان و شــاعران کودک و نوجوان 
کشــور آشنایی دارم، قرار بر این شد هر ماه یک 
گفت وگو با یکــی از چهره های ادبیات کودک و 

نوجوان برای مجله تنظیم کنم.

 انتخاب این چهره ها برای گفت وگو برچه س
اساسی بوده است؟

 ســعی من بر این بود سراغ شاعران و نویسندگانی 
بروم که با توجه به فعالیتشــان کمتر در رسانه های 
ما مطرح شــده اند و کمتر از آن ها نوشته و یاد شده 
است. همچنین می خواستم در انتخاب مصاحبه ها به 
ترکیب ایده آل از نویسندگان و شاعران نسل قدیم 
و نسل جدید برسم و می توانم بگویم ۳8چهره اهل 
قلمی که در این کتاب با آن ها گفت وگو شده، ترکیبی 
از نویسندگان پیشکسوت و تقریباً جوان کشورمان 
هســتند. در واقع با دو نسل از شعرا و نویسندگان 
این گروه های سنی صحبت کردم . نخست کسانی 
مثل عباس جهانگیریان، محمود برآبادی، افســانه 
شــعبان نژاد، فروزنده خداجــو، جعفرتوزنده جانی، 
فرهاد حســن زاده، مجید راستی، محمدمیرکیانی 
و... که فعالیت حرفه ای شان را ازهمان اوایل دهه 60 
و نخستین روزهای پیروزی انقالب شروع کردند و 
مطالبشان در نشریات سراسری و کتاب های درسی 
هم دیده می شود و دسته دوم چهره هایی که در این 
نوع ادبیات، رهروی آن ها بودند. مثل جنابعالی، کمال 
شفیعی، آتوسا صالحی،مهدی مرادی، پریسا برازنده، 
شاهین رهنما و دیگر نویسندگانی که تقریباً از اوایل 

دهه 70 سرودن و نوشتن را آغاز کردند.

 چه شــد این گفت وگوها در قالب کتاب س
منتشر شد؟

 من این خأل را احســاس کردم و به این نتیجه 

رسیدم که باید کتابی از مجموعه گفت وگوهای 
فعاالن ادبی کودک ونوجوان منتشــر شود تا هم 
بیشــتر و بهتر به مخاطبانشــان معرفی شوند و 
هم تقدیر و یادآوری کوچکی از زحمات چندین 
ساله آن ها باشــد. در دهه های اخیر کتاب های 
زیادی تحت عنوان »گفت وگو با نویســندگان و 
شاعران کشــور« در ادبیات بزرگسال ما منتشر 
شــده و اکنون هم اگر در سایت ها و کتابخانه ها 
جست وجو کنیم با کتاب های متعدد و بی شماری 
از گفت وگوهایی گردآوری شــده از شــاعران و 
نویسندگان بزرگسال کشورمان روبه رو می شویم 
که توسط خبرنگاران و اهالی قلم به چاپ رسیده 
و در دسترس اهل فن قرار گرفته است . یک روز 
داشــتم مصاحبه های چاپ شده ام در نشریات را 
مــرور می کردم که به این نتیجه رســیدم جای 
خالی این کتاب هــا برای اهالی ادبیات کودک و 
نوجوان احســاس می شــود و در این چهار دهه 
اهل قلم کودک و نوجــوان انصافاً چه در زمینه 
انتشــار کتاب و چه نشــریات بــرای بچه ها کم 
نگذاشــته اند و هیچ مجموعه گفت وگویی هم از 
آن ها به خصوص در دو دهه اخیر منتشــر نشده 
است. شــاید در دهه 60 و 70 یک یا دو کتاب 
منتشر شده باشد، برای همین به فکر چاپ این 

مجموعه افتادم .
 چقدر برای فراهم کردن این کتاب احساس س

نیاز کردید؟
 پاسخ این پرســش را در پشت جلد همین کتاب 
نوشته ام:»کتاب حاضر کوششــی است برای بهتر 
شناخته شــدن برخی از چهره های ادبیات کودک و 
نوجوان به مخاطبانی که دغدغه این گروه ســنی را 
دارند و به این ســبک از ادبیات عالقه مند هستند 
و همچنین نوقلمانی کــه عالقه مند به فعالیت در 
این زمینه هســتند و دوست دارند با زندگی ادبی و 
مسیرهای رسیدن به مقصد نویسندگی و شاعری 

آشنا شوند«.

 این مجموعه به عالقه مندانی که در شروع س
راه سرودن و یا نوشتن برای کودکان هستند، 

چه کمکی می کند؟
 من فکر می کنم این گفت وگوها برای نویســندگان 
تازه کار مفیدتر و مثمرثمرتر از هر گروه سنی دیگری 
باشد، چون آن ها در مسیر آموختن و اول راه هستند. 
یکی از دالیلی که من این گفت وگوها را برای کتاب 
شدن انتخاب کردم، نکته های بسیار کلیدی و آموزشی 
در مورد چگونگی پیدایش، خلق شعر و داستان کودک 
و نوجوان بود که در البه الی صحبت های اهالی ادبیات 
گفته شده بود، چون حیف می شد اگر این صحبت ها 
فقط در نشــریه می ماند و بایگانی می شــد. دوست 
داشتم خوانندگان با خواندن این کتاب با تجربیات، 
سختی ها و تالش نویسندگان قدیمی آشنا شوند و 
اغراق نیســت اگر بگویم بیشــتر گفت وگوهای این 
کتاب به اندازه کالس های دانشگاهی بازدهی و جنبه 
آموزشــی دارند و برشی از فعالیت های تاریخ ادبیات 
کودک و نوجوان کشور ما هستند، چون نویسندگان 
و شاعران حرفه ای کشور از تجارب و فوت و فن های 

سرودن و نوشتن حرف زده اند.

 استقبال مخاطبان از این کتاب چگونه بود؟س
 استقبال خوب بود و اگر میهمان ناخوانده ای به اسم 
کرونا سروکله اش پیدا نمی شد و این اثر در نمایشگاه 
بین المللی کتاب رونمایی می شد، استقبال مخاطبان 
دوچندان می شــد. پس از چاپ کتاب هم تعدادی 
از دوســتان گالیه کردند که جایشان در این کتاب 
خالی اســت در حالی که آن ها هم شاعر و نویسنده 
کودک و نوجوان بوده اند. من در کمال شرمندگی از 
این فرصت اســتفاده می کنم و خدمت این عزیزان 
عــرض می کنم که باور کنید اگر انتشــار نشــریه 
»دوست نوجوانان« قطع نمی شد و ادامه پیدا می کرد 
تصمیم داشتم به سراغ همه عزیزانی که در این وادی 
تالش کرده اند و زحماتشان بر هیچ یک از مخاطبان 
و اهل فن پوشیده نیست، بروم. معیار چاپ این کتاب 
بیشتر همان گفت وگوهایی بود که برای نشریه در 

نظر گرفته بودیم و چاپ شده بود.

برش

کتابحاضرکوششیاستبرای
از برخی شناختهشدن بهتر
چهرههایادبیاتکودکونوجوان
بهمخاطبانیکهدغدغهاینگروه
سبک این به و دارند را سنی
و هستند عالقهمند ادبیات از
نوقلمانیکهعالقهمند همچنین
بهفعالیتدراینزمینههستند
ادبی زندگی با دارند دوست و
مقصد به رسیدن مسیرهای و
نویسندگیوشاعریآشناشوند

چنگیز جلیلوند دوبلور و بازیگر پیشکسوت درگذشت 

خاموشی »حنجره طالیی«
خدیجه زمانیان: انگار از میان فصل های زندگی کره زمین، در پاییزش ایستاده ایم! آدم های 
دوروبرمان مثل برگ های پاییز یک به یک از درخت زندگی می افتند و ما رهگذرانی هستیم 
که کاری جز دیدن این جدایی نداریم و نوبتمان را انتظار می کشیم. زندگی این روزها بوی 
مرگ می دهد. چقدر باید دلمان تنگ شود برای  آدم هایی که دیگر نیستند و انگار در یک 
برهه تاریخی، قرار رفتن گذاشته اند. این بار خبر درگذشت استاد چنگیز جلیلوند داغدارمان 
کرد. دوبلور و بازیگر پیشکســوت که به دلیل شدت یافتن بیماری کرونا در بیمارستان 

بستری بود و روز گذشته دوم آذرماه در آغوش مرگ آرام گرفت. 
 
مردبزرگخاطرهساز#

چنگیز جلیلوند نیاز به معرفی ندارد. بزرگمردی بود که برای چند نسل، خاطره ساخت. 
آدم های زیادی با صدای »مرد حنجره طال« روزگار جوانی شان را گذراندند. دلباختگان 
مارلون براندو، پل نیومن، کلینت ایستوود، برت لنکستر، ماکسیمیلیان شل، ریچارد برتون، 
پیتر اوتول، یول براینر و  دین مارتین، با صدای او به دنیای جذاب ســینما می رفتند و 
برمی گشتند.  استاد هنر دوبله همچنین به جای رابرت دنیرو، کوین اسپیسی، سیلوستر 
اســتالونه، هیو جکمن و...گویندگی کرده است و نه فقط شخصیت های خارجی که در 
فیلم های ســینمایی ایرانی هم صداهای ماندگاری از او به جای مانده اســت. در ادامه 
هنرنمایی هایش قرار بود در نقش »اسقف« ســریال »سلمان فارسی« داوود میرباقری 
نقش آفرینی کند که مرگ امانش نداد.  چنگیز جلیلوند 6 آبان ۱۳۱9 در شیراز به دنیا 
آمد. فعالیت هنری اش را در ســال ۱۳۳6 و با تئاتر به همراه ابوالحسن تهامی آغاز کرد. 
پس از انقالب اسالمی سال ۱۳۵7 ایران مدت ۲0 سال را در آمریکا به سر برد، سپس به 
کشور بازگشت و کار دوبله را از سال ۱۳77 از سر گرفت. او در چند مجموعه تلویزیونی 
و فیلم سینمایی هم بازی کرده  است. صدای او قابلیت گویندگی به جای شخصیت های 

نقش اول باصالبت و تأثیرگذار سینمایی را فراهم کرد. 
جلیلوند در گویندگی هایش قابلیت تیپ سازی را داشت و می توانست صداهای مختلفی 

به وجود آورد و با تیپ سازی خالقانه خود گوینده اصلی نقش های مارلون براندو)ستایش 
شده ترین بازیگر تاریخ سینما( بود در میان دوبلورها به »مرد حنجره طالیی« معروف شد. 

از او در مقاله ای معتبر در سال ۱۳۵7 به عنوان یک دوبلور نمونه جهانی نام برده شد. 

گویندگینقشمنفیراانتخابنمیکردم#
در گفت وگویی اشاره کرده نخستین فیلمی که او را به سمت هنر دوبله کشانده، فیلم 
»فاتح« بوده است.» البته نه اینکه با این فیلم  به سمت کار دوبله کشیده بشوم، ولی این 
فیلم خیلی مرا جذب کرد. در این فیلم جان وین بازی می کرد و زنده یاد محتشم به جای 
او صحبت می کرد، چون محتشم صدایی شاهانه و سردارگونه داشت، آن حالت مرا گرفت. 
فکر می کردم چه خوب است آدم جای سردار حرف بزند! فکر نمی کردم خوب است که 
نقش سردار را بازی کنم. نه! دوست داشتم سردارگونه صحبت کنم! در خانه ادای او را 

درمی آوردم«. او  اینچنین عالقه خود را یافت و گویندگی را. با فیلم های خارجی شروع 
کرد و زمانی که تهیه کنندگان یا کارگردانان فیلم های ایرانی، گویندگی او را در فیلم های 
خارجی می دیدند، برای گویندگی بازیگران ایرانی هم دعوتش کردند.    صحبت کردن 
به جای شخصیت  پل نیومن در فیلم »یک نفر آن باال مرا دوست دارد« سبب شد برای 
گویندگی به جای فردین دعوت به کار شــود. قرار بود فردین هم نقشی مشابه داشته 
باشد و اینچنین بود که جلیلوند دعوت شد تا به جای او در فیلم »گنج قارون« صحبت 
کند. برخالف تعدادی از بازیگران که نقش های منفی را دوست می دارند، آقای دوبلور به 
جای هیچ شخصیت منفی صحبت نکرده است. او می گفت: »چون دوست نداشتم. وقتی 
قهرمان داســتان مثبت است، چرا نقش منفی را بگویم. برای گویندگی نقش منفی نه 

انتخاب می شدم و نه انتخاب می کردم«.

صداییکهجاودانهشد#
استاد بزرگ دوبله از دو عشق مهم زندگی اش صحبت کرده است. »در این دنیا دو چیز را 
دوست دارم؛ یکی عشقم و دیگری کارم که عشق دیگر من است . کارم برای من، کسی 

است که به آن عشق می ورزم، به آن ایمان و نسبت به آن حساسیت دارم«.
حساســیت های او در کار گویندگی اینچنین بود که اگر بخشی از کار مورد پسندش 
نبود، آن قدر آن را تکرار می کرد تا به نتیجه دلخواهش می رسید.   در همه دوران کاری 
از »دوبله« به عنوان »هنر« یاد کرد و به »هنر دوبله« اعتقاد داشت. در ادامه بخشی از 
گفته های او را در این باره بخوانیم: »بعضی ها می گویند دوبله هنر نیست در صورتی که 
اگر نبود، همه می توانستند دوبله کنند. بعضی ها هم می گویند دوبله جنایت و خیانت 
اســت!  شما که االن از »بیلیاردباز« پل نیومن خاطره دارید به راستی آیا اگر این فیلم 
دوبله نمی شد و شما آن را می دیدید این قدر از آن خاطره داشتید؟ از هر کسی می پرسیم، 
می گویند،  پل نیومن را به خاطر صدا و دیالوگی که رویش بود، دوست داریم، همین طور 

مارلون براندو. خیلی ها هم آمدند، دوبله کردند رفتند، ولی هیچ اسمی از آن ها نیست«.

یادها و نام ها

با رامین جهان پور به انگیزه انتشار کتاب جدیدش

فوتوفنهاینوشتنبرایکودکانونوجوانان

گفت وگو با سرپرست و طراح تذهیب های مرقع نوروز ۱۴۰۰

تلفیق دوباره ادبیات و هنر
مهدیه قمری: مؤسســه کتاب آرایــی ایرانی هر 
سال مرقعاتی را به مناســبت نوروز و فرارسیدن 
بهــار با همکاری جمعــی از هنرمندان مطرح در 
حوزه خوشنویسی، نگارگری، گل و مرغ و تشعیر 
و تذهیب انجام می دهد و امســال نیز برای نوروز 
۱400 اقدام به طراحی مرقع دیگری کرده اســت 
که خودبه خود ســبب تلفیق دوباره ادبیات و هنر 
شــده است. تذهیب و جلد این مرقع توسط گروه 
الجورد ) طاهره هاشمی، نیلوفر امانی، مریم نعمتی( 
با طراحی و سرپرستی حسن محمدی انجام شده 

است.
حسن محمدی که از سال 
۱۳8۲ در زمینه تذهیب 
دارد،  مســتمر  فعالیت 
دانشــگاهی  تحصیالت 
کارشناســی  مقطع  در 
خود را در رشته آموزش 
هنرهای تجســمی و در مقطع کارشناسی ارشد، 
صنایع دستی با گرایش خوشنویسی و کتاب آرایی 

به اتمام رسانده و دانش آموخته انجمن خوشنویسان 
ایران در مقطع ممتاز است. با او در خصوص طراحی 
تذهیب های مرقع نوروز ۱400 گفت و گویی انجام 

داده ایم که در ادامه می خوانید.
محمدی درباره جزئیات تذهیب های مرقع نوروز 
۱400 بیان می کند: به دلیل محدودیت های قالبی 
ماننــد مرقع متن باید کوتاه می بود، بنابراین متن 
این مرقع از پنج قسمت مجزا تشکیل شده است و 
این قسمت ها با هم مرتبط هستند. متن ها توسط 
اسطوره شناس برجسته جناب دکتر بهروز عوض پور 

به طور خالصه و البته جامع نوشته شد.
وی ادامــه می دهد: مرحله  پــس از نگارش متن، 
طراحــی مرقع و انجام نگاره هــای مرتبط با متن 
بــود. پنج نگاره بــا عناوین » جنــگ مردوک و 
تیامات«،»میتــرا«، »جمشــید«، » کیومرث« و 
» هوشنگ«، پس از جلســات متعدد و اتودهای 
مختلف توســط نگارگر توانا آقای امیر طوفانی به 
انجام رســید. همچنین طبق طراحی مرقع برای 
پنج صفحه که متن نوشته می شد هم باید مطابق 

با موضوع، حاشیه های تشعیری کشیده می شد که 
این حاشیه ها باز هم توسط امیر طوفانی انجام شد.

به گفته سرپرست طراح تذهیب های مرقع نوروز 
۱400، تذهیب آن هم که شامل جلد و آسترها و 
دو حاشیه برای متن بود توسط گروه الجورد و به 
سرپرستی و طراحی محمدی انجام شد. همچنین 
جلد مرقع مرغش است و نقش هر یک از جلدها 
نیم شمســه ای است که با تکنیک حل کاری اجرا 
شــده و جلد اول ) رو( به رنگ زرد ) طال( اســت 
و جلد آخر) پشت( به رنگ ســرخ، عالوه بر این، 
دو صفحه آستر یا عطفین مرقع هم شامل صفحه 
عنوان و صفحه شناسنامه ) انجامه ( مرقع می شود 

که با شیوه دوره تیموری، تذهیب شده است. 
محمدی اضافه می کند: این مرقع و تمام مرقعات 
مؤسسه تشکیل شده از هنرهای کتاب آرایی مانند 
خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، تشعیر و گل و مرغ 
و در نهایت تجلید به شکل سنتی و اصیل آن است. 
در واقع کنارهم قرارگیری آگاهانه و متناسب با متن 
ادبی یا علمی هر یــک از این هنرها، مجموعه ای 

هنری و جذاب را رقم می زند که به نظر می رســد 
در شــناخت و معرفی هر چه بیشتر این هنرها و 
ادبیات کمک خواهد کــرد.  وی تصریح می کند: 
سعی بر آن اســت انواع شــیوه هایی که در ادوار 
باشکوه کتاب آرایی ایران انجام شده مورد بررسی 
قرار گیرد و در این اثر هم آگاهانه اســتفاده شود. 
هدف ما تقلید صرف از هنر گذشــته نیست بلکه 
الهام و استفاده آگاهانه از مکاتب فاخر گذشته است 
که این مسئله به نظر نتیجه مطلوبی خواهد داشت 

و راه های جدیدی را باز خواهد کرد. 
وی با اشاره به اینکه متن این مرقع اسطوره ای است 
که در شاهنامه هم بخش هایی از آن آمده، تصریح 
می کند: هنرمندان ما در طول تاریخ پر فرازونشیب 
کتاب آرایی، همــواره متون ادبی، دینی و علمی را 
مصور و تزئین می کرده اند و این به خاطر اهمیتی 
است که هم برای ادبیات و علم قائل بوده اند و هم 
عرصه خوبی برای ارائه هنر در قالب کتاب و مرقع 
بوده اســت. بنابراین همراهی و هماهنگی متن و 
تصویر و تزئیــن، مجموعه ای را فراهم می آورد که 

در شــناخت، معرفی و تأثیرگذاری هر کدام تأثیر 
بسزایی دارد و در واقع می توان گفت با این ترکیب، 

بر جذابیت و تأثیرگذاری آن ها افزوده می شود.

هنرهای تجسمی
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