
مرغ نخریم
قیمت مرغ در این روزها سر به فلک کشیده 
و صف های طوالنی در نقاط مختلف کشور 
بــرای تهیه مــرغ ارزان قیمت تر در مقابل 
قصابی ها تشکیل شده است. در میان انبوهی 
از کاربران که پســت های انتقادی زیادی را 
خطاب به مسئوالن مربوطه منتشر می کنند، 
بخشــی از کاربران امیدشان را از مسئوالن 
بریده اند و معتقدند با تحریم مرغ می تــوان جلو افزایش قیمت آن را گرفت. در 
همین راستا هشتگ #مرغ_نخریم در توییتر ترند شده است. کاربری نوشته است: 
»درســته که مرغ نیاز خوراک خانواده است ولی اگه واقعاً یک هفته غذای بدون 
گوشت بخوریم و توی صف خرید مرغ نریم اتفاقی نمیفته. یک هفته مرغو تحریم 

کنید، مطمئن باشید همه چی برمی گرده به شرایط اولش«.

ورژن ایرانی!
محمد ایمانی، فعال رســانه ای در واکنش 
به مطلب جنجالی »تهــران تایمز« درباره 
شــباهت های میرحسین موسوی و ترامپ 
در کانال تلگرامش نوشــت: »ترامپ، نفرت 
انگیزتریِن سیاســتمداران در دنیاست. این 
موجود خبیث امــا با همه رذالتش، پس از 
چند هفته از ادعای تقلبش عقب نشینی کرد 
اما بر خالف ترامپ و حامیانش در حزب جمهوری خواه، ورژن ایرانی آن ها، کشور را 

به مدت هشت ماه تمام در کام آشوب، نا امنی و جنایت کشاندند«.

زایمان الکچری!
احتماالً شما هم اصطالح »زایمان الکچری« 
به گوشــتان خورده اســت؛ اصــرار برخی 
خانواده هــا بر اینکــه فرزندان خــود را در 
تاریخ های رند و به اصطالح الکچری به دنیا 
بیاورند. حمیدرضا زنــدی، مدیرکل فضای 
مجازی معاونت اســتان های صداوسیما در 
توییتی در همین باره نوشــته است: »طبق 
آمار وزارت بهداشت در )88/8/8( 4هزار و 195 نوزاد به دنیا آمد و در 98/8/8 کشور 
با ۲۰ درصد افزایش زایمان مواجه بود. فرزندآوری پسندیده است اما تولد زودهنگام 
در شکل گیری سلول های مغز و ریه جنین تأثیر منفی دارد و خیانت بزرگ به فرزند 

است. خانواده ها مراقب باشند این خیانت الکچری در 99/9/9 رخ ندهد«.

غم انگیز ترین روی کرونا
این درست که در این روزهای سیاه کرونایی 
همه مــا نیاز به روحیه و انرژی مثبت برای 
ادامــه زندگــی داریم اما برخــی از پیام ها 
اگرچه حال دلمــان را به هم می ریزند ولی 
تلنگری هم می شــوند برای رعایت کردن 
بیشتر پروتکل های بهداشتی. توییت یکی از 
پرستاران بیمارستان مسیح دانشوری که در 
میان کاربران فضای مجازی دست به دست می شود هم یکی از همین پیام هاست. 
مینا عباسی در توییتر نوشته است: »امروز غم انگیزترین روی کرونا رو دیدم! مادر 
۲8 ساله ای که هفته ۲۷ بارداریش بود، باید سزارین می شد تا بلکه بچه رو بشه 
نجات داد! جنین میل و رغبتی به زندگی نداشت؛ حتی بعد یک ربع احیا، برنگشت 
و آروم برای همیشــه خوابید! انگار می دونست دنیا بدون مادرش، جای قشنگی 

نیست... مادر و نوزاد با هم رفتند...«.

درخت های  امســال،  پاییز   مهدی غالمحیدری 
تنومنــدی از عالم هنر نظیر محمدرضا شــجریان، 
اکبــر عالمی و چنگیز جلیلونــد را خزان زده کرد و 
پاییز ســختی را برای هنرمندان رقــم زد. این بار 
قرعه به نــام کامبوزیا پرتوی یکــی از کارگردان ها 
و فیلم نامه نویســان شهیر کودکان و نوجوانان خورد 
که از ۲5 فروردین امســال به دلیل عارضه ســکته 
مغزی و این بار در آبــان ماه برای انجام عمل قلب 
در بیمارستان دی بستری شد و خبر ابتالی وی به 
ویروس کرونا از یک هفته پیش از فوتش اعالم شده 
بود. سرانجام در جدال با ســکته مغزی و همزمان 
درگیری ریه به کرونا طاقت نیاورد و روز سه شــنبه 
4آذر 1۳99 در سن 65 سالگی روی در نقاب خاک 

کشید. 

روحیهخستگیناپذیر#
فیلم نامه هایی که پرتوی به نــگارش درآورد طیف 
مختلفــی از مضامیــن را دربرمی گرفت که در همه 
آن ها »انسان« و »موقعیت زندگی بشری« محوریت 
داشــت. او تقریباً در همه آثارش این نوع »نگاه« را 
حفظ و آن را به اشــکال مختلف تکرار کرد. پرتوی 
روحیه خســتگی ناپذیری داشــت و چــون متعلق 
به نســلی بود که در کارشــان »اصولی« را رعایت 
می کردند، در آثارش سطحی از کیفیت و استاندارد 
دیده می شــد که بســیار قابل تأمل اســت. پرتوی 
در حوزه فیلم نامه نویســی نامی آشــنا و هر اثرش 
نویدبخش یک کار تازه بود. او تجربه های موفقی در 
حوزه کارهای کودکان و نوجوانان داشت. مخاطبان 
دهه 6۰ ســینما هنوز فیلم هایــی چون »ماهی« و 
»گلنــار« را از یاد نبرده اند؛ دنیای کودکانه ای که او 
ترســیم کرد آن قدر خواستنی و خاص بود که بعید 
است به این زودی ها خاطره آن ها از یاد برود. پرتوی 
آدم ســینما بود. با زیر و بم این حرفه آشــنا بود و 
می دانست ســینما، برخالف ظاهر زیبا و دلربایش 
می تواند تا چه اندازه بی رحم و خشن باشد. همچنان 
که بســیاری از اهالی این حرفه، چهــره نامهربان 
ســینما را بارها و بارها دیده بودنــد. با وجود این، 
سال ها در این ســینما زندگی کرد و آثار درخوری 
هــم پدید آورد که برخی از آن هــا جزو مفاخر این 

سینما هستند. 
در آثار او وجوه مختلف اجتماعی کاماًل هویداســت. 
»آدم هــا« دغدغه اصلی او بودنــد و همین موجب 
می شــد در آثارش این وجه همیشــه غالب باشد. 
او قهرمان هایــش را معمــوالً در موقعیت هایی قرار 
می داد که رهایی از آن به کشف و شهودی تمام عیار 
ختم می شــد که برای مخاطب هم دلپذیر بود. وی 
نگارش فیلم نامه برخی از کارگردانان مطرح سینما 
را برعهده داشــت که دســت بر قضــا بهترین کار 
آن ها محسوب می شدند. شــاید معروف ترین آن ها 
فیلم نامه »من ترانه 15 سال دارم« بود که به اعتقاد 
بسیاری، بهترین فیلم سازنده اش یعنی رسول صدر 
عاملی اســت؛ فیلمی بسیار موفق که به جز داستان 
متفاوتش، ترانه علیدوســتی را هم به عنوان بازیگر 
معرفی کرد. داســتان نوجوانانه ای که برای مخاطب 

آن سال ها هم سرشار از جذابیت بود. 
او همین نگاه نوجوانان را در فیلم »فراری« علیرضا 
داودنژاد نیز ادامه داد؛ یک داســتان امروزی موفق 

که عالوه بر ترالن پروانه، بازی فوق العاده محســن 
تنابنــده را هم در خــود دارد. این کیفیت پرداخت 
در موضوع و جزئیات را باید بیشتر در فیلم نامه های 
خاص پرتوی جســت وجو کرد. به جز این ها پرتوی 
در خاطره همه دهه شــصتی ها با فیلم نامه سریال 
»گل پامچال« مانده اســت. داســتانی از آدم های 
حاشــیه ای جنگ که سرنوشــت با آن ها بازی های 
عجیــب و غریبی کرده اســت. در آنجا هم پرتوی 
اندازه توانایی های خود را در ترسیم مواجهه دنیای 
کودکانه با خشونت و ســبعیت جنگ به تمامی به 
نمایش می گذارد. بزرگ ترین ویژگی پرتوی نمایش 
دنیای درون کودکان و نوجوان در معادالت پیچیده 
جهان امروزی به ساده ترین شکل ممکن بود. پرتوی 
اهل مغلق گویی و مطول گویی نبود. داســتان هایش 
ســاده و قابل فهــم بود. به همین دلیــل قهرمانان 
داســتان هایش هم کامــاًل قابل لمــس و باورپذیر 
بودند. در واقع او داستان گویی بود که قهرمان هایش 
آدم های ســاده ای بودند که در دنیــای پیچیده و 

پرابهامی گرفتار آمده بودند. 
البتــه او به جز دنیای کــودکان ونوجوانان کار های 
موفــق دیگری هــم درباره دنیــای آدم های بزرگ 
انجــام داده بود ولی عجیب بود کــه کم و بیش از 
همان فرمولی که در نگارش فیلم نامه های کودکان 
و نوجــوان بهره می برد در خلق این داســتان ها نیز 

استفاده کرد. 
در فیلــم »کافه ترانزیــت«، او داســتان آدم های 
بزرگســالی روایت می کرد که در موقعیت عجیبی 
گرفتار آمده اند. چنین موقعیتی را باز هم در آخرین 
فیلمش یعنی »کامیون« تکرار کرد. داستان راننده 
کامیونی خوشــدل که یک خانواده جنگ زده را به 
یک منطقه امن می برد. نــوع روایت پرتوی در این 
فیلم کاماًل خاص و ویژه اســت. او در نمایش دلهره 
آدم های قصه کاماًل موفق اســت. ســعید آقاخانی 
یکــی از بی نظیرترین بازی هایــش را ارائه می دهد؛ 
یک بازی قدرتمند، یکدســت و متفاوت که برایش 
نامزدی سیمرغ بهترین بازیگری جشنواره فیلم فجر 

را به ارمغان آورد.
آخرین بار که پرتوی را دیدم نزدیک 1۰ ســال پیش 
بود در مراسم ختم دوستی مشترک. انسانی متواضع و 
خاکی که به نظرم باید بیشتر از این ها از او می دیدیم و 
می شنیدیم... طرح محو لبخند او در یادآوری خاطرات 
دوست مشترکمان هنوز در یادم مانده است. مردی که 

می خندید، اما چشمانش پر از اشک بود... .

آغازباسینمایکودکونوجوان#
کامبوزیــا پرتوی فعالیت هنری خود را با ســاخت 
فیلم های کوتاه در ســینمای آزاد دماوند آغاز کرد 
و پس از آن نخســتین فیلم بلند داســتانی اش را با 
نام »عینک« برای شــبکه دوم تلویزیون ساخت و 
سپس کارگردانی در ســینمای حرفه ای را با فیلم 

»ماهی« تجربه کرد. 
هیچ کــس نمی تواند منکر تأثیــر کامبوزیا پرتوی 
در ســینمای کودک و نوجــوان به ویــژه در دهه 
طالیی ســینمای ایران )6۰ و۷۰( شــود. او را یکی 
از شــاخص ترین فیلمســازان و فیلمنامه نویســان 
تا پیش از دهــه 8۰ به عنوان فیلمســاز کودک و 
نوجوان می شــناختند، حتی وقتی برای بزرگساالن 

می نوشت؛ مثاًل »شــیرک«، »علی و دنی« یا »من 
ترانه 15 ســال دارم« اگر چه در سینمای بزرگسال 
بــود اما در آن دغدغه ســینمای کودک را می توان 
دیــد. او در فیلم گلنار و گربه آوازه خوان، آن هم در 
زمانی که ســاختن کار موزیکال سخت بود، موزیک 
و رنــگ را به ســینمای کــودک آورد و مردم را به 
سینما کشاند که در زمان خود تأثیرگذار بود. نقطه 
عطف چرخش او از فیلم هــای کودکان و نوجوانان 
به فیلم های بزرگســال »من ترانه 15 ســال دارم« 
بود که زندگی نوجوانی که پا به دنیای بزرگســاالن 
می گذاشــت را روایت می کرد و بــرای همین فیلم 
نیز ســیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه را از آن خود 

ساخت. 

هرشبتنهایی#
او دو فیلم نامه »شــب« و »هر شــب تنهایی« را با 
موضوع زیارت امــام رضا)ع( و حرم مطهر رضوی و 
البته به ســفارش رســول صدرعاملی نوشت که آن 
را باید جزو معدود نمونه های حرفه ای و اســتاندارد 
»سینمای رضوی« برشمرد. این فیلم ها شاید ادای 
دین و ارادت قلبی او به علی  بن موسی الرضا)ع( بود. 
خود او در این باره در گفت وگویی که تیرماه امســال 
در روزنامه قدس به چاپ رســید، گفته بود: من یک 
ایرانی مسلمانم و عشق به امام رضا)ع( از بچگی در من 
نهادینه شده است. این عشق و ایمان را در خانواده ام، 
اطرافیانم، دوستان و آشنایانم دیدم، بنابراین همیشه 
دنبال فرصتی بودم که به این عشق و ایمان بپردازم 
و این فرصت از سوی آقای صدرعاملی و تلویزیون به 
من داده شــد. طرحی از آقای اصغر فرهادی بود که 

من آن را تبدیل به فیلم نامه کردم.
اگرچه فیلم هرشــب تنهایی با بازی درخشان لیال 
حاتمی و حامد بهداد از سوی منتقدان بسیار بیشتر 
از »شــب« مورد توجه قرار گرفت و دیده شــد اما 
فیلم شب در بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم 
فجر توانست عنوان ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
مــرد )امین حیایــی( در بخش ســینمای ایران را 
کســب کند. همچنین این فیلم جایزه بهترین فیلم 

جشنواره مذهب ایتالیا را کسب کرده است.
کامبوزیــا پرتوی، همچنیــن نویســنده فیلم نامه 
محمد)ص( اســت و چهــار بار موفق بــه دریافت 
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه از جشنواره فیلم 
فجر برای فیلم های من ترانه 15 ســال دارم، کافه 
ترانزیت، فراری و کامیون شده است. او برای ساخت 
فیلــم ماهی جایــزه بهترین فیلم جشــنواره فیلم 
جیفونی ایتالیا و جایزه یونیســف از جشنواره فیلم 
برلین و جایزه بهترین فیلم جشــنواره فیلم آدالید 

استرالیا را بدست آورد.
پرتوی همچنیــن برای کارگردانــی کافه ترانزیت، 
جایــزه جشــنواره بین المللی فیلم مــار دل پالتا و 
جایزه فیپرشــی جشــنواره بین المللی فیلم داکا را 
کسب کرد و نامزد هوگو طالیی جشنواره بین المللی 
فیلم شیکاگو، نامزد جایزه بالن طالیی جشنواره سه 
قاره در سال ۲۰۰5 شــد. وی برای کارگردانی این 
فیلم در بخش بهترین کارگردان نیز کاندیدا شد. او 
همچنین دو جایزه بهترین فیلم نامه از جشــن خانه 
سینما را برای فیلم های قطعه ناتمام )مازیار میری( 

و کافه ترانزیت از آن خود کرد.

کمک کنید!
فؤاد آگاه: البته توصیه نمی کنیم ببینید. 
حتی توضیحش هم هولناک و چندش آور 
اســت. از دو روز پیــش فیلمی در فضای 
مجازی دســت به دست می شود از جایی 
مثل بیمارستان که از در و دیوارش خون 
و امعا و احشا می بارد. جنازه های لت و پار 
شــده آد مها، دل و روده بیرون ریخته و... 

همان چیزهایی که توی فیلم های ترسناک جنایی هم پیدا نمی کنید و حرف 
زدن درباره اش سخت است. صدایی روی فیلم می گوید: »در ایران به اسم کرونا 
دارند مردم رو می کشــند و اعضای بدنشون رو قاچاق می کنند به کشورهای 

غربی و عربی... جمهوری اسالمی جنایتکار...«. 
االن بــه جز اینکه بخواهیم از تکذیب این ویدئو حرف بزنیم، به نظرم باید از 
خودمان بپرســیم واقعاً در این شرایط دشوار کرونایی، مشکالت اقتصادی و 
دردسرهایی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند، انتشار این فیلم ها به 
چه هدفی انجام می شــود؟ صداگذار روی این فیلم و منتشرکننده اصلی که 
حال و هدفشــان معلوم است. اما تعجبمان از کاربران هموطنی است که در 
این اوضاع نابسامان، با جدیت این فیلم را در گروه های خانوادگی و کاری و... 
به اشتراک می گذارند و توقع دارند شما هم مثل آن ها به انتشار فیلم و نگران 
کردن اقوام و آشنایان یا برهم زدن حالشان کمک کنید! در هر حال »فارس« 
دیروز با انتشار تصاویر و بخش هایی از ویدئوی اصلی که صداگذاری نشده، ثابت 
کرد این تصاویر اصالً مربوط به ایران نیست و از یک سایت خارجی برداشته 
و صداگذاری شده است. پس اگر این فیلم کثیف را دیده اید و مطلب ما را هم 
خواندید، از روشــنگری کردن درباره آن در گروه های خانوادگی و کاری دریغ 

نکنید. لطفاً کمک کنید نگذاریم عده ای هر روز حالمان را بدتر کنند! 

 مجازآباد
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ورزشورزش
درب  این برنامه تلویزیونی برهمان پاشنه قبلی می چرخد

 جای خالی سکانس اخالق 
در »فوتبال برتر«

اول کمیته تعیین وضعیت و شاید بعد فیفا!

درخواست غرامت و محرومیت 
برای »شجاع«

 گفت وگو با علی خانجانی به انگیزه انتشار مجموعه 16جلدی »فرهنگ قصه شناسی یلدا«

 باید روز، زنگ و رشته قصه گویی داشته باشیم

خنده ماجرا زیاد است
رقیه توســلی: کارش این است. هفته ای 6 روز، ســه مدل غذا و پیش غذا 
می گذارد روی میز. ســوای ســاالد و دســر و کیک و دتاکس ها. این طور که 
می گوید تمام مخلفات و دورچین ها هم هنر خودش اســت، حتی ماست سر 
سفره شان. مدتی است دنبالش می کنم. خانه اش به قول »خانجان« عین نقره 
است. می تابد. گواهش هفت هشت عکسی است که هر روز پُست می کند. اصرار 
دارد نشــان بدهد مادر باانرژی و شاد و همسر تمام عیاری است برای مردش. 
برای آقایی که توی بیشتر عکس ها فیگور می گیرد و دوست دارد شاسی سوار 

بودنش توی چشم باشد.
گاهی اوقات عمداً سرکشــی می کنم به صفحه اش کــه حال و هوایم عوض 
شود و کمی بخندم... که کامنت هموطنانم را آنجا بخوانم و ببینم دنیا از چه 
قرار اســت و دوروبرم چه می گذرد. بس که طنز ماجرا زیاد است و نکته های 
زیرپوســتی این زندگی نمایشــی به دردم می خورد. صفحه بانویی که مرا یاد 
موجودات شگفت انگیز می اندازد. از آن جهت که همه چیز تمام است. گلدوز، 
آشپز، قناد، روان شناس، گلخانه دار، سفالگر، شاعر، تعمیرکار، جهانگرد، مشاطه، 
 حســابدار، ورزشکار و تازگی ها فهمیده ام مدیر ارشد یک مجموعه هم هست. 
علیا مخدره ای که به اندازه یک ظرف فروشــی، ظرف و ظروف دارد، قّد چند 

بوتیک، رخت و لباس و بی شمار لوازم آرایشگری.
اما باالخره آدمیزاد اســت و کاسه صبرش. امروز دیدم نمی شود مثل همیشه 
ماســک بزنم و پشت صحنه بخندم. دیدم با اهل تظاهر، سازش غلط است و 

همین چند صباح لباس بز اخفش پوشیدن دیگر کفایت می کند.
جرقه اش هم از یک فاکتور کوچولو زده شد. با فاکتور چند قلم خریدی که سرم 
را کرده پر از عالمت سؤال. دارچین می پاشم توی قابلمه غذای ساده ای که بار 
گذاشــته ام و از دست ساعت که دارد تندتند می دود، عصبانیم. چون کارهای 
خانه و اداره ام روی هم تلنبار شده اند و شبانه روزمان 48 ساعته نیست که من 

رتق و فتق امور کنم.
خیلی دلم می خواهد مثل بانوی 6۰ هزار ممبری اینستا، خنده هایم را مدیریت 
کنم و بگویم چه روز پاییزی درخشــانی! اما نمی شــود و به جایش موبایل را 
برمی دارم و پیام می دهم به دایرکتش. می خواهم بداند شــغل شریف آگهی 
بگیری اش را کاش طوری پیش ببرد که نه ســیخ بســوزد نه کباب... که سر 
مردم دیگر جای مالیدن شیره ندارد... که واقعی باشد و اجازه بدهد دیگران از 
همان خرده ذوقی که در زندگیشان دارند نیفتند... که به وفور خانواده های زیبا 
و خوشبخت و ثروتمند و سالم را خودمان داریم در سریال های شبکه خانگی 

دنبال می کنیم.
ســنجاق: اینکه بالگرهــا با چه نیتــی تمام زندگیشــان را به اشــتراک 

می گذارند اهلل اعلم! اما خوب است نقره و برنز را طال نبینیم. 
دوست گریموری دارم که ورد زبانش این جمله است: گریم، شب را روز می کند.
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قید آمریکا را زد
قدس زندگی: در روزهایــی که خیلی از 
جوان ها تمــام تالش و تمرکزشــان را بر 
مهاجرت متمرکز کرده اند، هســتند هنوز 
جوان هایی که باوجود شایستگی های بسیار 
زیاد و حتی دریافــت دعوت نامه از انواع و 
اقسام کشورهای غربی، قید زندگی در رفاه 
و امکانات زیــاد در آن طرف مرزها را زده و 

در خاک کشورشان ماند گار شده اند. مهران فیضی یکی از همین دانشجوهاست 
که توانسته داروی جدیدی برای درمان سرطان بسازد که عوارضش چندین برابر 

نسبت به نمونه های تولید شده در جهان کمتر است. 
مهران فیضی درباره دلیل ساخت این دارو به فارس می گوید داروی ضد سرطان 
رایج سیس پالتین که برای درمان سرطان های مختلف به کار می رود به خاطر دز 
مصرفی باال دارای عوارض جانبی زیادی است. همین موضوع دغدغه ای می شود 
تا این نخبه بسیجی به ســراغ طراحی دارویی مشابه ولی با عوارض کمتر برود؛ 
تالش هایش به بار می نشــیند و دارویی طراحی می کند که مثل سیس پالتین، 
DNA سلول های سرطانی را تخریب می کند و دز کمتری نیاز دارد؛ از همین رو 

عوارض جانبی آن در بدن بسیار کم می شود.
فیضی دو ســال برای ساخت این دارو زحمت کشیده و مقاله مرتبط با آن را در 
مجله با کیفتیت Q1 در انگلستان به چاپ رسانده است. پس از این بود که آمریکا 
برای او دعوت نامه ارسال کرد و از این نخبه ایرانی خواست ادامه مراحل پروژه اش 
را در آمریکا انجام دهد. این جوان ایرانی اما دعوت نامه آمریکا را رد کرد تا افتخار 

ساخت این دارو به نام ایران و ایرانیان به ثبت برسد.
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سینا حسینی: مدیران رسانه ملی با هدف تغییر فرهنگ 
حاکم بر اجرای برنامه های ورزشــی، روند تولید برنامه 
نود را متوقف کردند تا برنامــه »فوتبال برتر« با اجرای 
محمد حسین میثاقی روی آنتن بیاید. تیم جدید تولید 
در ابتدای راه مدعی شــدند نگاه آن ها با تیم قبلی کاماًل 
متفاوت است و با هدف اصالح فضای حاکم بر فوتبال به 
عرصه رســانه ورود کردند و بناست با تغییر نگرش کلی 
فصلی جدید از تولیدات تلویزیونی مرتبط با فوتبال را روی 

آنتن پخش زنده بفرستند.

ریزش شدید مخاطب#
با پخش برنامه فوتبال برتر فضای حاکم بر تولید برنامه به 
کلی تغییر کرد تا ذهن مخاطب برنامه برای رویکرد جدید 
آماده شود اما با پخش قسمت های نخستین برنامه همان 
پیش بینی منتقدان به واقعیت تبدیل شــد و مخاطبان 
برنامه تحلیلی ورزشی شبکه سه با ریزش شدید مخاطبان 
رو به رو شد. دست اندرکاران تولید این برنامه تالش کردند 
برای توجیه این اتفاق موضوع را سیاســی جلوه دهند و 
توپ را به زمین تیم قبلی تولید برنامه نود شوت کنند، 
اما با گذشت زمان مشخص شد اقبال چندانی در جامعه 
مخاطبان نسبت به این تغییرات کلیدی وجود ندارد هر 
چند که به نگاه اکثریت تولیدکنندگان و منتقدان تغییر 
فضا نیازمند زمان کافی اســت و برای تثبیت یک نگاه 
فرهنگی باید وقت کافی را به مخاطب بدهید تا آن ها در 
میان برنامه های مشابه تصمیم به انتخاب بهترین برنامه 

بگیرند.

قعرنشینی در جدول مخاطبان#
اما عوامل تولید برنامه فوتبال برتر که به هیچ وجه دوست 
نداشتند با بی مهری مخاطبان رسانه ملی مواجه شوند، 
پس از رونمایی از قعرنشــینی آن ها در نظرسنجی های 
مردمی تصمیم گرفتند از ابتدای فصل جدید روند مشابه 
برنامه نود را دنبال کنند تا شــاید دوباره بتوانند با تکیه 
بر حاشیه های فوتبالی و همان روند مسئله دار برنامه نود 
خود را از قافله عقب نیندازند و در نظرسنجی های مردمی 

دوباره در میان برنامه های برتر قرار بگیرند.

تفرقه   افکنی#
تولیدکنندگان این برنامــه در فصل جدید فوتبال برتر 
روندی تفرقه انگیز و دامن زدن به حاشیه را در دستور کار 
خود قرار دادند، به شکلی که با پیش کشیدن بحث های 

غیر فنی و معطوف به حاشــیه بــرای برنامه خود ایجاد 
جذابیت کنند در حالی که این اتفاق پیش از این توسط 
برنامه نود هم دنبال شده بود و سبب شد مدیران فرهنگی 
کشور به این باور برسند که تولید چنین برنامه ای بیشتر از 
آن که کمک به رعایت اخالق در جامعه ورزش و فوتبال 
کند بیشــتر این اتفاق را ترویج می کند به همین دلیل 

گزینه تعطیلی برنامه را انتخاب کردند.
در چند برنامه اخیر فوتبال برتر اخالق گریزی، به محور 
اصلی برنامه تبدیل شــده است، محمد حسین میثاقی 
بــا دعوت از میهمانان حضوری و غیر حضوری بیشــتر 
از آنکه به دنبال حل مشــکل و رفع چالش های موجود 
در جامعه فوتبال باشد به دنبال تنش آفرینی و افزایش 
اختالفــات بوده تا حدی که برای نخســتین بار در یک 
برنامه تلویزیونی میهمان برنامه را چنان از خود بی خود 
کرد که ویس صوتی طرف مقابل را به کمک تلفن همراه 

خود پخش کرد.
یا در جریان دوئل تصویری ســعید آذری و احمد مددی 

هرگز تالشی برای پایان اختالف نکرد بلکه به هر دو طرف 
میدان داد تا علیه دیگری مطالب تند و تیزی عنوان کنند 
تا به این ترتیب همان اتفاقی که در برنامه نود رخ می داد 

در این برنامه نیز تکرار شود!

فیک نیوزهای حاشیه پرور#
اما چرا میثاقی به ســراغ این اتفاق رفت؟ تیم تولید این 
برنامه با آگاهی کامل از جایگاه برنامه خود نزد مخاطبان 
رســانه ملی با این هدف به ســراغ سوژه های اینچنینی 
می رود چون می دانند جامعه اخالق گریز فوتبال تشــنه 
چنین اتفاقاتی است، این قبیل رفتارها در فضای مجازی 
به خوبی به اشــتراک گذاشته می شود و فیک نیوزهای 
حاشیه پرور، با اســتفاده از این اتفاقات به دنبال جذب 
مخاطب بیشتر خود هستند تا تنور قمارخانه های فعال 

خود در فضای مجازی را گرم نگه دارند.
به اشتراک گذاشتن تصاویر درگیری میهمانان این برنامه 
در فضای بی سامان شــبکه های اجتماعی دقیقاً حکم 

طعمه ســر قالب ماهی گیری را دارد که به دنبال شکار 
شاه ماهی است! شاید میثاقی و تیم تولید برنامه فوتبال 
برتر به کلی با ساختار شبکه های شرط بندی در فوتبال 
کامالً ضدیت داشته باشند اما رفتار غیر اصولی آن ها در 
ایجاد تنش و حاشیه کمک مؤثری به این جریان می کند 
تا با اســتفاده از تصاویر و فیلم های گزینشی آن ها برای 
بنگاه های شرط بندی و قمارخانه های مجازیشان مشتری 

بیشتری پیدا کنند.

ورود شورای نظارت#
ای کاش شــورای نظارت بر ســیما به شــکل قاطع 
بــه نحوه عملکــرد این برنامــه و ســایر برنامه های 
اینچنینــی ورود پیدا کننــد و مانع از آتش افروزی و 
ساختارشکنی های موجود در جریان تولید برنامه های 
ورزشی شوند تا شاید فضای فرهنگی مغموم در حوزه 
ورزش قدری ســامان پیدا کند و میزان بداخالقی ها و 

اخالق گریزی ها کاهش پیدا کند.

درب  این برنامه تلویزیونی برهمان پاشنه قبلی می چرخد

جای خالی سکانس اخالق در »فوتبال برتر«

وین رونی: از سیتی پیشنهاد داشتم
ورزش:وین رونی یک دهه فوق العاده را در اولدترافورد سپری کرد و به بهترین گلزن 
تاریخ این باشگاه نیز بدل شد. اما حاال وین رونی در مصاحبه ای خبر از ابراز تمایل 
تیم های بزرگ مانند رئال مادرید، بارسلونا و چلسی به جذب خود و تمایلش به رفتن 

به نوکمپ داده است.
وین رونی گفت: »فکر می کنم مستندانی وجود دارد که نشان می داد چلسی و ژوزه 
مورینیو می خواستند من را به خدمت بگیرند. رئال مادرید و بارسلونا برای جذب من 

پیشنهاد دادند و همچنین منچسترسیتی نیز وارد عمل شده بود«.

فان باستن: بهتر است مسی از بارسلونا برود
ورزش: مســی در تابستان امسال تا آســتانه جدایی از بارسلونا پیش رفت مارکو 
فان باستن گفت: »لیونل مسی در ماه های اخیر خیلی در تمرینات حضور نداشته 
و به نظر می رسد او از وضعیت بارسلونا و شرایط حاکم بر این باشگاه راضی نیست. 
همچنین موضوع مشکالت مسی با گریزمان مطرح است بارسلونا در حال حاضر به 
پول نیاز دارد و منچسترسیتی چقدر می تواند برای خرید لیونل مسی پرداخت کند؟ 
شاید 50 میلیون یورو. مسی برود دیگر الزم نیست بارسلونا دستمزد هنگفت مسی 

را نیز پرداخت کند«.

لمپارد: برنامه مسابقات بی رحمانه است
ورزش: لمپارد، ســرمربی چلســی درباره تقویم بازی هــا گفت: » فکر می کنم 
که تقویم بازی ها واقعاً بی رحمانه اســت. در صورت قطعی شــدن صعود برای 
بازی های بعد به برخی بازیکنان اســتراحت می دهیم. با این همه تالش ما این 
اســت که به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شویم؛ حتی در صورت تغییرات 
زیاد«. وی گفت: »بعضی از گل هایی که دریافت کردیم را مورد آنالیز قرار دادیم. 
با این حال اخیراً همه چیز بهتر شــده و عملکرد دفاعی نیز با پیشــرفت روبه رو 

شده است«.

چراغ سبز هافبک میالن برای انتقال به یووه
ورزش: شــایعات احتمال انتقال هاکان چالهان اوغلو به یوونتوس در حالی شدت 
گرفته که ستاره میالن تصویری با هموطن خود مریح دمیرال در تورین منتشر کرده 
است. قرارداد چالهان اوغلو ژوئن آینده با میالن به پایان می رسد و به نظر می رسد 
این بازیکن و میالن به توافق نزدیک نیستند؛ زیرا مدیر برنامه هاکان دستمزدی بیش 
از 6 میلیون یورو درخواست کرده که رقمی بسیار باالتر از حقوق ساالنه 2.5 میلیون 
او در شرایط فعلی است. چالهان اوغلو به چندین باشگاه از جمله یوونتوس، منچستر 

یونایتد و اینتر پیشنهاد شده است. 

ورزش: طبــق آخرین اخبار گفته می شــود کمیته 
تعییــن وضعیت فدراســیون فوتبال ایــران بعد از 
دریافت مدارک مربوط به ادعای باشگاه پرسپولیس، 
قصد دارد در جلســه ای بین دو طرف به این موضوع 
رسیدگی کند. نکته مهم در این ماجرا اینجاست که 
باشگاه پرســپولیس انتظار دارد شــجاع خلیل زاده 
بابــت انتقال غیرقانونی از این تیم و حضور در الریان 
قطر بــا محرومیت و جریمه روبه رو شــود و در این 
زمینه وکالی باشگاه پرسپولیس الیحه شکایت خود 
را برای دریافت غرامــت از این بازیکن و محرومیت 
چهار ماهه مدافع ملی پوش فصل گذشته خود طبق 
قوانین مربوط به نقل و انتقاالت فیفا تنظیم کرده اند 
تا با ارائه مدارک مربوط به تمدید قرارداد خلیل زاده 
در اوایل فصل گذشــته، فســخ یکطرفه او را پس از 

قهرمانی با پرسپولیس در لیگ برتر و صعود 
این تیم به فینال لیگ قهرمانان آســیا زیر 

سؤال ببرند. 
در این جلسه با توجه به حضور خلیل زاده 
در قطر قرار اســت که وکیــل او در محل 
فدراسیون حاضر شــود و در سمت مقابل 

نیز ســه تن از اعضای بخش حقوقی 
باشگاه پرسپولیس حاضر خواهند 

بود.

میزان #
محرومیت؟

در صورتی که باشگاه پرسپولیس بتواند 
مدارکی مستند در این خصوص ارائه 

دهد، طبق قوانین فیفا می توان 
انتظــار محرومیــت 4 تا 6 

ماهه شجاع خلیل زاده و 
محرومیت  همچنین 

و جریمــه نقدی 
باشگاه الریان را 

پیش بینی 
با  کرد. 
یــن  ا
ل  حا

با توجه به اینکه شــکایت صورت گرفته بین باشــگاه 
پرسپولیس و الریان بین المللی محسوب می شود، باید در 
انتظار این موضوع ماند که در صورت اعالم احقاق حق 
باشگاه پرسپولیس، این موضوع از سوی فیفا دنبال شود 
و به نتیجه برسد و فدراسیون فوتبال ایران قادر به ارائه 

حکم در خصوص باشگاه قطری نخواهد بود.

موضع نرم شجاع#
امیرحســینی، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در 
گفت وگویی کوتاه در ایــن زمینه تنها به گفتن این 
جمله اکتفا کرده اســت: در جریان پرونده شــجاع 
نیســتم! شــجاع خلیل زاده هم که چندی پیش با 
اطالع از موضوع شــکایت باشگاه پرسپولیس مواجه 
شــده ، گفته بود: اینکه می گویند شکایت می کنیم 
حرفی دربــاره اش نــدارم. من برای پرســپولیس 
چهار ســال زحمت کشــیدم و االن هم بخواهند 
شــکایت کنند تاج سر ماســت. تا به حال گفتم 
چرا پرسپولیس شکایت کرده؟ چهار سال زحمت 
کشیدم و دمشان گرم که شکایت کردند 
و هیچ مشــکلی نیســت و باز هم 
خودم را مدیون پرسپولیس 

و تمام هوادارانــش می دانم. من تمام 
کارهایم قانونی و با مســتندات بوده و 
فکر نکنم دلیلی برای محرومیت داشته 
باشند.خودم دوست نداشتم از تیم بروم 
و نخواستند بمانم. اگر می خواستم بروم 
که بــا تیم به تهران برنمی گشــتم. اگر 
می خواســتم بروم که 6 بار به باشــگاه 
نمی رفتــم و خودم خواهــش نمی کردم 
تمدید کنند. نمی خواستند برادر من که 

بمانم چطور بگویم؟

پیگیری در فیفا#
با تمام این اوصاف پرونده مربوط به شجاع 
خلیل زاده و باشــگاه الریــان در صورتی که 
از ســوی فدراســیون فوتبال به سود باشگاه 
پرسپولیس دنبال شــود، این باشگاه باید آن را 
در فیفا دنبال کند و به نتیجه مدنظر خود برساند 
و فدراسیون فوتبال قادر نخواهد بود با توجه به بُعد 
بین المللی بودن آن، باشــگاه قطری را با جریمه ای 

مواجه کند.

ورزش: جــدال دو تیــم فوالد ســیرجان و ســپاهان 
جذاب ترین دیدار هفته یازدهم لیگ برتر والیبال خواهد 
بود. هفته دوم لیگ برتر متمرکز از امروز به میزبانی تهران 
و دو سالن فدراسیون و خانه والیبال استارت می خورد و 
تا 9 آذرماه ادامه خواهد داشت. در این مقطع مسابقات 

هفته های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم برگزار می شود. 

نبرد باالنشینان#
در مهم ترین و حساس ترین بازی این هفته که امروز با 
6 دیدار پیگیری می شود، جنگ صدرنشینی بین دو تیم 
اول و دوم جدول برگزار خواهد شد؛ جایی که تیم فوالد 
سیرجان برای پس گرفتن جایگاه نخست خود در جدول 

رده بندی برابر تیم فوالد مبارکه سپاهان قرار می گیرد. 
شــاگردان رحمان محمدی راد در آخرین بازی خود در 
هفته دهم، آن هم در شرایطی که سیرجانی ها به قرعه 
استراحت خورده  بودند، توانستند با یک پیروزی به موقع، 
به صدر جدول صعود کنند. ســپاهانی ها که یک بازی 

بیشتر از رقیب خود انجام  داده اند، 26 امتیازی هستند.
شاگردان محمدرضا تندروان سرمربی تیم فوالد سیرجان 
از 9 بازی انجام شــده خود، 25 امتیاز کسب کرده اند و 
حاال باید منتظر ماند و دید این هفته نبرد صدرنشینان 
به ســود چه تیمی تمام خواهد شد و صدر جدول چه 

تغییراتی را شاهد خواهد بود.

عزم جزم ارومیه#
همچنین شــهرداری ارومیه این هفته در سالن فدراسیون 
والیبال، میهمان آملی هاست. شــاگردان پیمان اکبری که 
با هفت برد و 20 امتیاز به رتبه ســوم جدول رســیده اند، 
اصــالً قصد ندارند با یک باخــت بی موقع، موقعیت کنونی 
خود را از دســت بدهند. در طرف مقابل اما شاگردان بهروز 
عطایی که هفته دهم لیگ را با برد مقابل شــهرداری گنبد 

پشت سرگذاشتند، این هفته به دنبال ارتقای جایگاه ششمی 
خود هستند .

دربی خودروسازان#
نبرد خودروســازان، یکی دیگــر از جدال های جذاب هفته 
یازدهم اســت. هرچند که پیکان به دلیل جوان گرایی، تیم 
ســال های گذشته نیســت و در حال حاضر هم با دو برد و 
5 امتیاز در رده دوازدهم ایســتاده و جزو قعرنشینان لیگ 
محســوب می شود، اما تقابل این تیم با نارنجی پوشان سایپا 
همواره جذاب خواهد بود؛ حتی اگر سایپای ۱9 امتیازی، با 
قرار گرفتن در رده چهارم، در زمره صدرنشینان لیگ محسوب 

شود. تقابل خودروسازان، دربی تهرانی های لیگ هم هست.
ترکاشوند که فصل گذشته نیز هدایت پیکان را برعهده 
داشــت، در این فصل نتوانســت نتایج مدنظر باشگاه را 
کسب کند. این مربی البته کرونایی شدن تعداد زیادی 
از بازیکنانش را دلیل ناکامی های اخیر می دانست. بعد از 
کسب هفت باخت در 9 بازی، باالخره صبر مدیران پیکان 
لبریز شد تا محمد ترکاشوند رسماً از جمع خودروسازان 
جدا شود. جالب اینکه مسئوالن باشگاه پیکان، علیرضا 
طلوع کیان مربی تیم جوانان و دستیار ترکاشوند در این 
تیم را به عنوان ســرمربی جدید تیم والیبال این باشگاه 
معرفی کردند. تیم های شهرداری گنبد و شهداب یزد در 

هفته یازدهم لیگ برتر استراحت خواهند داشت.
برنامه هفته یازدهم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

چهارشنبه ۵ آذر 
آذر باتری ارومیه – هورسان رامسر

شهرداری قزوین – خاتم اردکان
لبنیات هراز آمل – شهرداری ارومیه

پیکان تهران – سایپا تهران
فوالد سیرجان – فوالد مبارکه سپاهان

شهرداری ورامین – راه یاب ملل کردستان

اول کمیته تعیین وضعیت و شاید بعد فیفا!

درخواست غرامت و محرومیت برای »شجاع«
هفته دوم لیگ متمرکز از امروز استارت می خورد

جنگ صدرنشینی والیبال

گفت و گوی کوتاه

لواندوفسکی: هنوز به آینده در بایرن فکر نکرده ام
ورزش: قرارداد رابرت لواندوفسکی با باشگاه بایرن مونیخ در تابستان سال 
2023 به اتمام خواهد رسید و هنوز طرفین برای تمدید قرارداد به توافق 
نرسیده اند. عملکرد رابرت لواندوفسکی در سال های اخیر به قدری فوق العاده 
بوده که بسیاری او را بهترین بازیکن جهان فوتبال می دانند. حاال ستاره 32 
ساله و لهستانی در مصاحبه ای مدعی شد فرصت برای تصمیم گیری 

زیاد است و او هنوز به آینده فکر نمی کند.
رابرت لواندوفسکی به آسوشیتدپرس گفت: »من تا سال 2023 
قرارداد دارم و هرگز به این فکر نمی کنم که چه اتفاقاتی در راه 
است.  دو ســال و نیم دیگر از قراردادم مانده که زمان زیادی 
است. من می دانم که می توانم بیشتر بازی کنم اما وقت کافی 

دارم تا به این موضوع فکر کنم«.
رابرت لواندوفسکی در مورد عملکرد بایرن مونیخ در یک 
سال اخیر نیز گفت: »اگر کارنامه ما را بررسی کرده 
باشید متوجه می شوید فوق العاده و درخشان 
بوده، زیرا ما فاتح تمامی افتخارات ممکن 

شدیم و این دستاورد بزرگی است«.
کسب توپ طال گفت: »هنوز سال به پایان او دربــاره 

نرسیده است. امیدوارم که در ماه های پیش رو تغییراتی به وجود 
بیاید. فصل بســیار خوبی برای من بود. کسی چه می داند که 
در دو ســه ماه پیش رو چه اتفاقــی خواهد افتاد. به کار خود 
ادامــه می دهم و منتظر خواهم ماند. امیدوارم که این جایزه 

را بدست آورم«.
لواندوفسکی درباره احتمال حضور در لیگ آمریکا گفت:» من 
هنوز 32 سال سن دارم و فعالً می توانم در سطح باال و فوتبال 
اروپا بازی کنم. شاید 6-5 سال دیگر در سطح نخست بتوانم 
بازی کنم. شاید این گزینه خوبی در آینده باشد، اما اصالً در 

شرایط کنونی به آن فکر نمی کنم«.

ورزش: در پــی تغییر و تحوالت دراگان 
اســکوچیچ در تیم ملی و غیبت چندین 
بازیکن تأثیرگذار از جمله سردار آزمون، 
مهدی طارمی، علیرضا بیرانوند، علیرضا 
جهانبخش، رامین رضاییان، سامان قدوس 
و... در اردوی ایران، ارزش این تیم از دوران 

حضور ویلموتس هم کمتر شد. 

کاهش قیمت ها#
طبــق اعالم ســایت ترانســفرمارکت و 
براساس آخرین فهرست بازیکنان دعوت 
شــده به اردوی تیم ملی، تیم اسکوچیچ 
از سوی ترانســفرمارکت 25٫5 میلیون 
یورو ارزش گذاری شده است که به نسبت 
دوران ویلموتــس و کــی روش کاهــش 
چشم گیری داشته است. ایران در دوران 
ســرمربیگری ویلموتس ارزشــی حدود 
45میلیون یــورو و در زمــان مربیگری 
کی روش 5۸٫۱ میلیون یورو داشــت که 
بیش از دو برابــر ارزش کنونی تیم ملی 
ایران با دراگان اســکوچیچ اســت. البته 
مشخص است که این کاهش ارزش گذاری 
تیم ملی از سوی ترانسفرمارکت، به علت 
حضور بازیکنان جوان و آینده دار و غیبت 
بازیکنــان گران قیمت فوتبــال ایران در 

تیم های زنیت، پورتو و برایتون است.

گران ترین و ارزان ترین #
در ایــن ارزش گذاری، کاوه رضایی و علی 
قلــی زاده، بازیکنان ملی پوش شــارلوا با 
4میلیون یورو در صدر جدول قرار دارند. 
میالد محمدی با 2٫۸ میلیون یورو، مجید 
حسینی با ۱٫۷ میلیون یورو و امیر عابدزاده 
با ۱٫3 میلیون یورو در رده سوم تا پنجم 
گران ترین بازیکنان تیم ملی قرار دارند. در 
این فهرســت عارف غالمی، اکبر ایمانی، 
مهدی قایدی، سعید عزت اللهی و مهدی 
شیری پنج بازیکن انتهایی این فهرست 
هستند که به علت شرایط سنی و تیمی 
خود از ارزش کمتری برخوردار هســتند. 
تیم های ملی کره جنوبی با ۱34 میلیون 
یورو، ژاپن با ۱03 میلیون یورو، اســترالیا 

با 43٫5 میلیون یورو و... ارزشمندتر از تیم 
ملی ایران هستند.

 گران ترین های لیگ برتر#
در لیگ برتر نیز وضعیت مشــابه است و 
گران ترین بازیکنان هم با افت محسوسی 
مواجه شدند که در حدود 20 تا 30 درصد 
است. در ادامه فهرســتی از پنج بازیکن 
گران قیمت لیگ برتر ایران را بعد از شیوع 

کرونا مشاهد خواهید کرد:
۱- شیخ دیاباته 2.4 میلیون یورو

2- احسان حاج صفی ۱ میلیون یورو
3- استنلی کی روش ۸00 هزار یورو

4- آیاندا پاتوسی ۸00 هزار یورو
5- احمد نوراللهی ۸00 هزار یورو

حمیدرضا عرب: شــیخ دیاباته بعد از برطرف شــدن 
کدورت ها با محمود فکری حاال آماده بازی با ماشین سازی 
است. او شانس باالیی برای ورود به ترکیب استقالل دارد. 
حتی اگر درترکیب اصلی هم نباشــد از دقایق زودتری به 
میدان فرستاده خواهد شــد. البته اگر شرایط بازی اجازه 
دهد. فکری هم اختالف ها با دیاباته را کنار گذاشته است.

بعد از یک روز غیبت به تمرین استقالل رفتی و با س
هم تیمی هایت تمرین کردی.

همین طور اســت. دوری از استقالل برای من سخت بود 
اما آن روز که به تمرین رفتم سرپرست تیم از من خواست 
لباس هایم را عوض نکنم. من هم به احترام آن ها گوشه ای 

نشستم.

چرا به خانه نرفتی؟س
من از تمرین محــروم بودم اما از دیدن تمرین که محروم 
نبودم. حرفه ای نبود به خانه بروم درحالی که هم تیمی هایم 
داشتند تمرین می کردند. برای همین آن جا ماندم تا کار 

بچه ها تمام شود.

برای بازی با ماشین سازی آماده ای؟س
تمرینات خوبی را درهفته های اخیر انجام دادم و شــرایط 
خوب است. نمی خواهم بگویم صد در صد اما اوضاع برای 

بازی کردن خوب است و تالش می کنم بهتر هم باشد.

چرا با آمادگی بهتر س
به ایران برنگشتی؟
فرانســه  در  مــن 
تمرینی  شــرایط 
نداشــتم و ایــن 
را  موضــوع 
بــه مســئوالن 
باشگاه هم اعالم 

بــه کردم. اما از وقتی 
تمرینات اضافه شــدم حتی یک 
دقیقــه را هم برای بهتر شــدن 
وضعیت بدنی ام از دســت ندادم. 
من از زندگــی درایران و همراهی 
وامیدوارم  لذت می بــرم  هواداران 
بتوانــم با گلزنی پاســخ محبت 

آن ها را بدهم.

که س بنویســیم  تو  ازقول 
مشکل با فکری حل شد؟

از اول هــم مشــکلی نبــود. یــک 
ســوء تفاهم بــود. من هیچ مشــکلی با 

ایشــان وتیم نــدارم. با قــدرت درخدمت 
استقالل هســتیم. با برد مقابل ماشین سازی 

هواداران را شاد می کنیم.

نتوانستم برای بارسا مفید باشم
افشاگری گریزمان در مورد اختالفش با مسی 

ورزش: آنتوان گریزمان ستاره فرانسوی بارسلونا در 
یــک مصاحبه مفصل با خورخــه والدانو برای برنامه 
یونیورســو والدانو درباره مسائل مختلف به خصوص 
رابطه پر فراز و نشیب اش با لیونل مسی ابرستاره بارسا 
و اتفاقات اخیر صحبت کرد. مصاحبه ای که بدون شک 

واکنش هایی به دنبال خواهد داشت.

رابطه با لیونل مسی#
گریزمان در سال 20۱9 به بارسا پیوست ولی یک سال 
قبل درحالی که انتظار می رفت او راهی تیم کاتاالن ها 
شود اعالم کرد قصد این کار را ندارد و تصمیم گرفته 
در اتلتیکو بماند. این در حالی بود که مســی در سال 
20۱۸ دربــاره این انتقال رســماً صحبت کرده بود. 
گریزمان حاال می گوید بعد از تصمیمش در آن سال با 
مسی صحبت کرده بوده و مسی به صراحت گفته بوده 

که از تصمیم او عصبانی بوده است.
گریزمان در این باره گفت: »وقتی با بارسا قرارداد امضا 
کردم به مسی گفتم از اینکه سال قبل برای پیوستن 
به بارسا تأخیر کردم و در نهایت گفتم به بلوگرانا منتقل 
نمی شوم متأسفم و می خواهم باشگاه من را ببخشد. 
به مســی گفتم که برای باشگاه در زمین هر تالشی 
خواهم کرد. مسی گفت وقتی یک سال قبل فرصتی 
که داشــتم را استفاده نکردم این تصمیم من برای او 
خیلی بد شده و همین عصبانی اش کرده بود. چرا که 
مســی علنی درباره من صحبت کرده بود و گفته بود 
از پیوستنم به بارسا حمایت می کند. ولی با این حال 

مسی با من بود و من این را از همان روز اول احساس 
کردم«. گریزمان در ادامــه درباره صحبت های اخیر 
اریک اوالتس ایجنت ســابقش و همین طور دایی اش 
امانوئل لوپز که گفته بودند گریزمان با مسی رابطه ای 

پرتنش و منفی دارد حرف زد.
گریزمان در این باره گفــت: »اوالتس در زندگی من 
آدم خیلــی مهمی بود، ولی دیگر با او رابطه ای ندارم. 
از روزی که ازدواج کــردم دیگر ارتباطم را با او قطع 
کردم. چون به عروسی دعوتش کردم و او نیامد. برای 
همین با او قطع ارتباط کردم. دایی من هم نمی داند 
فوتبال چطــور کار می کند. روزنامه نگارها او را تحت 
فشار گذاشتند و حرفی که می خواستند را از زیر زبانش 
بیرون کشیدند. به لئو گفتم که با آن ها اصالً صحبت 

نکرده ام«.

درخواست از بارسایی ها#
ســتاره فرانســوی گفت: »من انتقاد را می پذیرم. در 
یک سال و نیم گذشته سه مربی داشتم و سازگار شدن 
با سبک بازی بارسلونا خیلی سخت است. تازه اپیدمی 
هم هســت که باید با آن هم ســر و کله بزنیم. برای 
همین برای سازگار شدن با این شرایط باز هم به زمان 
نیاز دارم چون ما در دوران سه مربی مختلف اینجا سه 
سیستم مختلف داشتیم. بعضی ها می گویند گریزمان 
واقعاً خریــد خوبی بوده یا نه ولی مــن می دانم که 
می توانم به بارسا کمک کنم. شاید تا اینجا به اندازه ای 
که بعضی ها انتظار داشتند نتوانستم مفید باشم ولی 

من می خواهم به هم تیمی هایم 
کمک کنم«.

موهایم را نمی زنم#
به  ادامه  در  گریزمــان 

کرد  اشــاره  ایــن 
کــه از پیام های 

میــز  ت آ نفر
از  گروهــی 
بارسا  هواداران 

خســته شــده. او با 
اشــاره بــه موهایش گفت 
حتی اگر باشگاه بارسلونا از او 
بخواهد موهایش را بزند، به 
هیچ وجه کوتاه نخواهد کرد.

گریزمان در ایــن باره گفت: 
»حتی اگر بارسا از من بخواهد 
موهایم را کوتاه کنم چنین کاری 
نخواهم کــرد. موهای من بلند 
خواهد ماند. بچه هایم و همسرم 

می خواهند این طور باشد«.
ستاره فرانسوی در ادامه گفت: 
»از روزی که به بارســا آمدم تا 
امروز صحبت نکرده بودم. همان 

موقع گفتم دلم می خواهد حرفم را 
در زمین بزنم و نه در مصاحبه ها«.

علی دایی،اســطوره فوتبال ایران به مــرگ حاج محمد خادم 
پدر پهلوان رســول و امیر خادم واکنش نشان داده و در صفحه 
شخصی اش استوری از عکس خادم و پسرانش با لباس تیم ملی 
منتشر کرده است. محمد خادم اَزَغدی متولد ۱2 شهریور ۱3۱4 
در مشهد، مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران به دلیل نارسایی 
قلبی ناشی از فشارهای سنگین تمرینات دوران ورزشی و کهولت 
سن درگذشت. وی که مدال نقره رقابت های قهرمانی جهان در 
سال ۱962 تولیدوی آمریکا را کسب کرده بود در المپیک ۱960 

رم نیز در ترکیب تیم ملی قرار داشت.

علی کریمی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس که یکی از منتقدان 
سرسخت سیاست های فدراسیون تاج بود و حتی با ساکت هم در 
زمان کی روش مناظره کرد، حاال نسبت به جریمه های سنگین 
فیفا علیه ایران در پرونده ویلموتس هم واکنش نشــان داده. او با 
استوری خبر سایت باشگاه خبرنگاران جوان که از نقره داغ شدن 
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خبر داده است با ایموجی 
تشکر رضایتمندی خود را از این موضوع اعالم کرده است. در این 
خبر آمده است مسببان امضای قرارداد با ویلموتس حق شرکت 

در مجمع انتخاباتی فدراسیون را ندارند.

علی کریمیعلی دایی
 FIFA زالتان در توییت جدید خود نوشــته است: »چه کسی به
EA Sport اجازه اســتفاده از نام و چهره من را داده اســت؟ من 
نمی دانم که عضوی از بازی فیفا هستم و اگر هستم بدون هیچ 
دانش واقعی از طریق مانورهای عجیب و غریب آنجا قرار گرفتم 
و مطمئناً هرگز اجازه ندادم که سازندگان فیفا با استفاده از من 
پول در بیاورند. شخصی که در این سال ها بدون هیچ قراردادی 
از اســم و چهره من سود می برد. زمان رسیدگی کردن )به این 
 2۱ Fifa موضوع( فرارسیده است.«زالتان در سری جدید نسخه

دارای اورال یا قدرت ۸3 است. 

ســارا قمی، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان با انتشــار پستی 
در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام از بازی های ملی 
خداحافظــی کرد. وی دراین پســت ضمن تشــکر از همه 
کســانی که در این راه یاریگر وی بودند نوشت: خداحافظی 
از تیم ملی و بازوبند کاپیتانی اش به مانند پیراهن شماره 9 
که تا ابد مرا یاد زنده یاد سیرویس قایقران می اندازد برایم 
ســخت نیســت؛ زیرا من جنگیدم تا ثابت کنم برای وطنم 
،آمال و آرزوهایم خواهم جنگید نه برای شــماره پیراهن و 

بازوبند کاپیتانی.

کاپیتان تیم ملی فوتبال زنانایبراهیموویچ

گران ترین بازیکن ایران کیست؟ 

تیم ملی 25/5 میلیون یورو قیمت خورد
دیاباته در گفت و گو با قدس:

شدسوء تفاهم با فکری برطرف 

ضد  حمله

امید استقالل به خروج از بحران
ورزش: هفته سوم لیگ برتر فوتبال عصر امروز آغاز می شود که در مهم ترین 
بازی اســتقالل تهران از ساعت ۱6:۱5 میزبان ماشین سازی تبریز خواهد 
بود. محمود فکری و شاگردانش پس از حواشی به وجود آمده پس از باخت 
مقابل فوالد، حاال برای خروج از بحران عزم حود را جزم کرده اند. تا شاگردان 
بیاتلو را که از دوبازی اولشان در لیگ برتر تنها یک تساوی بدست آورده اند، 
زمینگیر کنند. احتمال دارد رشید مظاهری دروازه بان جدید آبی پوشان در 
این بازی در ترکیب اصلی قرار بگیرد و برخی از بازیکنان در کمال تعجب 

نیمکت نشین شوند. 
در دیگر بازی های امروز گل گهر و فوالد و سایپا با نساجی بازی می کند و 
در نهایت آلومینیوم اراک و مس رفســنجان دیدار تازه واردها به لیگ برتر 

را انجام خواهند داد.

فکری:
 انگیزه ماشین سازی می تواند مشکل ساز شود

ورزش: محمود فکری در نشســت خبــری پیش از دیدار اســتقالل و 
ماشین ســازی اظهار کرد: بازی ها برای اســتقالل فرقی ندارد و هر تیمی 
مقابل استقالل بازی می کند با انگیزه دوچندان وارد زمین می شود. امیدوارم 
بازیکنان ما با تمام توان وارد زمین شوند و در نهایت برنده این دیدار شویم. 
وی افزود: ماشین سازی مربی جوان و جسوری دارد. خیلی از بازیکنان این 
تیم با من کار کردند و با انگیزه ای که دارند می توانند برای ما مشکل ساز 
شوند اما امیدوارم بازیکنان ما خودشان باشند و در یک فضای خوب بازی 

سالمی انجام داده و 3 امتیاز را بگیریم.

بیاتلو: شناخت کاملی از استقالل داریم
ورزش: وحید بیاتلو سرمربی ماشین سازی در نشست خبری پیش از دیدار 
تیمش و استقالل اظهار کرد: کل بازی های لیگ سخت است و همه آن ها 
حکم یک فینال را دارد. بازی ها همه غیر قابل پیش بینی است چون فوتبال 
تغییر کرده، سرعت بازی ها باال رفته و مربی های فوتبال کشورمان به روزتر 
شده اند و هیچ تیمی از قبل بازنده بازی نیست. وی افزود: استقالل در 20 
دوره گذشــته لیگ برتر و حتی جام آزادگان همیشه مدعی و تیم خوبی 
بوده و نفرات خوبی داشته است. ما کاری به بازی گذشته استقالل نداریم و 

شناخت کاملی از این تیم داریم.

پرسپولیس بازنده پرونده استوکس
ورزش: سرخپوشــان پایتخت که در دوران مدیرعاملی محمدحسن 
انصاریفــرد با مهاجــم ایرلندی خود قرارداد 250 هــزار دالری برای 
پنج ماه بســته بودنــد در هنگام عقد قرارداد بــا وی، ۱5۸ هزار دالر 
پرداخت کردند اما اســتوکس تنها پــس از 65 دقیقه بازی برای این 
تیم تصمیم به ترک ناگهانی پرســپولیس گرفت. باشگاه پرسپولیس 
پس از گذشــت نزدیک به 9 ماه از این پرونده و تغییرات مدیریتی به 
وجود آمده در طول این مدت به این نتیجه رســیده که توان دریافت 
غرامت از اســتوکس را به طور قطعی نــدارد و پرونده حقوقی وی را 
مختومــه کرد تا به نوعی بازنده ایــن پرونده با پرداختی میلیاردی به 

استوکس شود.

واکنش بادامکی به بیانیه پیکان
ورزش: سرپرســت شــهرخودرو در خصوص بیانیه باشــگاه پیکان 
واکنش نشــان داد. حســین بادامکی در ارتباط بابیانیه باشگاه پیکان 
و صحبت هایی که در مورد دخالت فرهاد حمیداوی در مســائل فنی 
تیــم در زمان بازی مطرح شــده، گفت: نمی دانــم این صحبت ها از 
کجا نشــأت می گیرد اما ناجوانمردانه اســت. آقای حمیداوی مالک 
باشــگاه است و از جیبش هزینه می کند ،طبیعی است که دلش برای 
باشگاه بســوزد. این حرص و جوش خوردن ها طبیعی است و چنین 
صحبت هایی که می شــود به روح ورزش آســیب می زند. ایشان حق 

دارد برای تیمش نگران باشد چراکه دوست دارد تیمش برنده باشد.

مجتبی حسینی به پرسپولیس رسید
ورزش: نفت مسجد سلیمان در شرایطی دو دیدار هفته اول برابر تراکتور در 
تبریز و سپس هفته دوم برابر سایپا در مسجد سلیمان را با تساوی پشت سر 
گذاشت، که مجتبی حسینی سرمربی تیم به دلیل محرومیت از روی سکوها 
تماشاگر بازی بود. این محرومیت چهار جلسه ای از دیدار هفته پایانی لیگ 
یک برای حســینی باقی مانده بود. ســلیمانی وکیل مجتبی حسینی در 
گفت وگو با »ورزش ســه« خبر از پایان محرومیت مجتبی حسینی داد و 
این مربی می تواند برابر پرســپولیس در مسجد سلیمان تیم اش را از کنار 

خط هدایت کند.

سازمان لیگ: 
نامه کناره گیری ذوب آهن به دستمان نرسید

ورزش:  مســئوالن باشگاه ذوب آهن اصفهان در اعتراض  به اشتباهات 
داوری های انجام شــده تهدید به کناره گیری از مســابقات لیگ برتر 
کردند. ســهیل مهدی سرپرست کمیته مســابقات سازمان لیگ در 
ایــن باره گفت: »من چیزی دریافت نکردم. ذوب آهن باشــگاه خوب 
و ریشه دار اســت و دلخوری آن ها، ما را ناراحت می کند«. وی افزود: 
»بخشــی از آن، حوادث فوتبال اســت و برنامه ریزی خاصی در قضیه 
نبوده اســت. موضوع در حیطه قضــاوت داوری بوده و برخی از موارد 
مطرح شــده درســت اســت. با فرد متخلف هم برخورد شده و بقیه 
مسائل فوتبالی است. امیدوارم ذوب آهن روی مسابقات متمرکز شود 

و نتایج را به گونه ای که می خواهد بگیرد«.

موضوع عالیشاه و پرسپولیس ختم به خیر شد
ورزش: سرپرست پرسپولیس می گوید امید عالیشاه پس از جلسه کمیته 
انضباطی به اردوی سرخ ها بازخواهد گشت و مشکلی نخواهد داشت. افشین 
پیروانی درباره وضعیت امید عالیشــاه عنوان کرد: امید عالیشــاه را آقای 
گل محمدی هم گفت که بعد از تمرین به بازی نکردنش معترض بود و به 
باشگاه فراخوانده شد و ان شاءاهلل این موضوع هم ختم به خیر خواهد شد. 
پیروانی در پاسخ به این سؤال که که آیا عالیشاه دچار مشکل خواهد شد یا 

خیر گفت: ان شاءاهلل هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
 تا برای همیشه نامش در تاریخ، حک شود.

 تارتار و دستیارانش 
از هدایت پیکان استعفا کردند

ورزش: مهــدی تارتار که حدود 20 روز قبل به عنوان ســرمربی جدید 
تیم پیکان جانشــین عبداهلل ویسی شــده و همراه با این تیم در دو هفته 
ابتدایی لیگ برتر یک باخت و یک برد بدست آورد در پایان تمرین دیروز 

خودروسازان با بازیکنانش خداحافظی کرد. 

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
المپیاکوس - منچسترسیتی

 چهارشنبه ۵ آذر -  21:2۵ از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
اینتر - رئال مادرید

 چهارشنبه ۵ آذر -  23:30 از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
لیورپول - آتاالنتا

 چهارشنبه ۵ آذر -  23:30 از شبکه ورزش

هفته سوم لیگ برتر ایران
استقالل - ماشین سازی

 چهارشنبه ۵ آذر -  16:1۵ از شبکه سه

ورزش در سیما

پدر امیررضا و رسول خادم درگذشت
ورزش: قهرمان ســابق کشتی جهان و پدر امیررضا و رسول خادم 

درگذشت.
حاج محمد خادم ازغدی دارنده مدال نقره مســابقات کشتی آزاد 
جهان در ســال ۱962 تولیدو آمریکا در سن ۸5 سالگی دار فانی را 
وداع گفت. محمد خادم در المپیک ۱960 رم نیز در ترکیب تیم ملی 
قرار داشت که با دو برد و دو باخت به روباشویلی از شوروی و ساتو 

ژاپنی در رده هشتم قرار گرفت.
او که سابقه مربیگری در تیم ملی کشتی را هم داشت، پدر قهرمانان 

بزرگی همچون امیررضا و رسول خادم به شمار می رود. 
سرویس ورزشی قدس درگذشت این پیشکسوت، قهرمان و مربی 
کشــتی را به خانواده محترم آن مرحوم و جامعه ورزش تســلیت 
می گوید و از درگاه خداوند متعــال برای آن مرحوم طلب آمرزش 

و علو درجات را دارد.

تمرین تپانچه ای ها در خانه
ورزش : ســرمربی تیم ملی تپانچه در خصوص ادامه تمرینات تیم 
ملی اظهار کرد: فعالً که در این دو هفته تعطیل هستیم و تیراندازان 
در خانه تمریناتشان را دنبال می کنند. مشخص نیست که چه زمانی 
تمرینات را از سر خواهیم گرفت باید مجموعه باز باشد. امیدواریم 
در این دو هفته شرایط کمی بهتر شود تا ورزشکاران بتوانند حداقل 

همان سه روز را برای تمرینات بیایند.
نجفی گفت: به ملی پوشــان برنامه داده ایم و هر روز در خانه تمرین 
می کنند و بعد عملکردشان را به ما گزارش می دهند. اگر اشکال و 

ایرادی هم داشته باشند به آن ها گوشزد می کنیم.
سرمربی تیم ملی تپانچه در ادامه در خصوص حقوقی که فدراسیون 
قرار بود برای ملی پوشان از آبان واریز کند گفت: پیگیر هستیم ولی 
هنوز پرداخت نشده است. مسئول مالی فدراسیون عوض شده است 
و احتماالً این ماه به حساب آن ها واریز شود. تنها برای دو المپین که 
در اردوی تیم ملی هســتند قرار است این حقوق واریز شود و برای 

رزرو  ها مبلغی پرداخت نمی شود.

 واکنش فدراسیون
 به میوه فروشی کشتی گیر جوان

ورزش: فدراسیون کشتی برای پیگیری مشکالت کشتی گیر جوان 
اندیمشکی به کمیته ملی المپیک نامه نوشت.

محسن مدهنی، قهرمان سال 20۱۷ کشتی نوجوانان جهان از روز 
گذشته به خاطر انتشار فیلمی از خود در کنار یک وانت میوه فروشی 

به سوژه رسانه ها و فضای مجازی تبدیل شده است.
این فرنگی کار که در لیگ برتر نیز با تیم شــهدای مدافع حرم قم 
قرارداد بسته و در دور رفت هم کشتی گرفته، از مسئوالن شهر خود 
گالیه می کند که حمایتی از او نکردند و حتی برای میوه فروشی در 

کنار خیابان هم موانعی برایش ایجاد کردند.
فدراسیون کشتی به انتشار این ویدئو در فضای مجازی واکنش نشان 
داده و سخنگوی فدراسیون با این کشتی گیر جوان تماس گرفته است.

صالحی امیری 1400 هم برای ریاست می آید؟
ورزش: رئیس کمیته ملی المپیک اعــالم کرد در دی ماه ۱400 

تصمیم خود را برای ادامه حضور در این پست اعالم خواهد کرد.
ریاست سیدرضا صالحی امیری در کمیته ملی المپیک تقریباً سه 
ساله شده و حدود یک سال دیگر انتخابات ریاست این کمیته برگزار 

خواهد شد. 
در جریان نشست خبری رئیس کمیته ملی المپیک که به صورت 
آنالین برگزار شد، از او سؤال شد که در دوره بعدی نیز برای ریاست 

کاندیدا می شود یا خیر. 
صالحی امیری در این باره گفت: من در دوره قبلی با لطف رؤسای 
فدراسیون ها و وزارت ورزش جلو آمدم تا در انتخابات شرکت کنم. 
خودم متقاضی کسب این کرســی نبودم و مطمئن باشید در دور 
بعدی هم متقاضی کســب این کرسی نیستم. من در دی ماه سال 

۱400 بر اساس شرایط تصمیم می گیرم که کاندیدا شوم یا خیر. 
رئیس کمیته ملی المپیک پاسخ شفافی به ادامه ریاستش برای دوره 
دوم نداد؛ اگرچه برخی معتقدند تعدادی از مسئوالن ورزش کشور 

برای انتخابات سال ۱400 دورخیز کرده اند.

نشان شوالیه بر سینه همیلتون
ورزش: تنیسور مطرح جهان با تمجید از عملکرد راننده مرسدس گفت: 
لوئیس همیلتون شایسته نشان شوالیه است. لوئیس همیلتون راننده 
مرسدس در گرندپریکس ترکیه موفق به کسب قهرمانی شد تا به رکورد 

مایکل شوماخر با هفت عنوان قهرمانی جهان برسد.
این راننده 35 ساله همچنین اعتراضاتی علیه نژادپرستی 

داشته و به دنبال تنوع در اتومبیل رانی است.
بــا گزارش هایی که بوریس جانســون نخســت وزیر 
انگلیس داشته به نظر می رسد همیلتون با دریافت نشان 

شوالیه در افتخارات سال نو پاداش خواهد گرفت.
اندی ماری درباره همیلتون، گفت: من معموالً طرفدار این 
نیســتم که برای کارهای ورزشی افراد، به آن ها نشان شوالیه 
بدهی اما همیلتون از نظر آنچه به عنوان یک ورزشکار بدست آورده 

مطمئناً شایسته این نشان است.
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تازه های نشر

5 اثر جدید » حمیدرضا برقعی« برای کودکان
آثار  تازه تریــن  کاظمی:  شــهید  نشــر 
سیدحمیدرضا برقعی، شاعر مطرح آیینی کشور 

در قالب شعرکودک منتشر شد. 
ســیدحمیدرضا برقعی را به شــعرهای آیینی 
پراحساسش می شناســیم. برقعی از مخاطب 
کــودک و نوجــوان هــم غافل نیســت و در 
تازه ترین حرکت خود، مجموعه اشــعاری که 
برای اهل بیت)ع( و مخاطب کودک مناســب 
هستند را منتشر کرده است.  اشعار کودِک سید 

برقعی همان حال و هوایی را دارند که اشعار بزرگسالش دارند، با همان عیاری 
شعرهای دیگر او که از همان احساس و معرفت برآمده اند با این تفاوت که زبان 
کودکانه دارند. معارفی که اگر در جاِن کودک نشــینند امید می رود تا سال ها 
همراه او باشــند.  تازه ترین آثار سیدحمیدرضا برقعی شاعر» آن سالم آشنا« 
با محوریت زندگی پیامبراکرم)ص(،»دســت های مهربان« با محوریت زندگی 
امیرالمؤمنین)ع(، »مهربان تــر از مادر« با محوریت زندگی حضرت زهرا)س(،  
»سفره رنگین« با محوریت زندگی امام حسن)ع( و »درآغوش پرچم« با محوریت 

زندگی امام حسین)ع( است. 

»کمال السید« و روایتی از سرنوشت زنان زندانی در عراق
راه یار: کتاب »اســطوره های عشــق« نوشته 
کمال السید نویســنده عراقی با ترجمه اسماء 
خواجه زاده چاپ و روانه بازار نشر شد. این کتاب، 
داستانی براساس زندگی شهیده میسون غازی، 
از شــهدای جریان اسالمی مبارزه در سال های 

حکومت صدام حسین در عراق است.
در مقدمه »اسطوره های عشق« در معرفی کتاب 
چنین آمده است: »کشور عراق، قرن بیستم را 
با جنگ جهانی اول، اشــغال انگلیسی ها و قیام 

۱۹۲۰میالدی معروف به »ثوره العشرین« آغاز کرد؛ انقالبی که گرچه ظاهراً به 
شکست انجامید، ولی پر از حماسه مردم عراق در برابر استعمارگران انگلیسی 
بود...  . در سال ۲۰۰۳میالدی با سقوط صدام حسین، راه برای معرفی شهدای 
عراقی - که در طول ســال های حکومت بعثی در برابر آن رژیم ایســتادگی 
می کردند - باز شد و با خروج اسناد از دستگاه های اطالعاتی و استخباراتی رژیم 
بعث و همچنین با بازشدن قفل زبان هایی که از ترس رژیم سخن نمی گفتند، 
کتاب های متعددی درباره این شهدا نوشته شد. کتابی که در دست شماست، 
رمانی الهام گرفته از همین اســناد و خاطرات جمع آوری شده پس از سقوط 
صدام اســت. »علی العراقی« و همســرش »فاطمه العراقی« که ســال ها در 
زندان های رژیم بعث بوده اند، پس از ســقوط صدام، کتابی با عنوان مذکرات 
سجینه )خاطرات زنان زندانی( منتشر می کنند که در آن سرنوشت ده ها زندانی 
زن عراقی - که در زندان های مخوف صدام محبوس بودند و بعدها اعدام شدند- 

معرفی و داستان آن ها را با استفاده از اسناد و روایت شهود بیان می کنند.
شهیده »میســون غازی« یکی از این زنان زندانی دوران حکومت صدام است 
که مدتی پس از حبس، اعدام می شــود. »کمال الســید« نویســنده عراقی، 
»اســطوره های عشــق« را با الهام از خاطرات و اسناد منتشر شده درباره این 
شهیده نگاشته است. بنا بر این گزارش، نکته مهم تر در این کتاب آن است که 
بســیاری از حوادث اجتماعی که جامعه عراق و به ویژه جامعه شیعی عراق را 
شکل داده، به خواننده معرفی می کند.  »اسطوره های عشق« در ۳84صفحه و 

به قیمت 45هزار تومان روانه بازار نشر شده است.

نخستین رمان از »برند شرودر« ترجمه شد
فانوس: رمان »ما که اینجاییم« اثر برند شرودر 
و ترجمه مهشید میرمعزی منتشر شد. این رمان 
نخستین اثر از شرودر است که به فارسی منتشر 
می شود. شرودر نویسنده  آلمانی، به سال ۱۹44 
به دنیا آمد. در مونیخ در رشته های تاریخ تئاتر 
و زبان شناســی درس خواند و از سال ۱۹۶8 به 
 عنوان فیلم نامه نویس مشغول به کار شد. برخی 
از مهم تریــن کتاب های او  این موارد اســت: 
کنستانتین وکر، سرزمین غرق شده، بین برادران 

و مادونینا.از شرودر پیشتر هیچ کتابی به فارسی منتشر نشده است و در واقع 
این نویسنده با کتاب »ما که اینجاییم« برای نخستین بار است که به مخاطبان 
ایرانی معرفی می شود. نشر کتاب فانوس این رمان را با ترجمه  مهشید میرمعزی 
چاپ کرده و حق  انتشــار )کپی رایت( آن را هم از ناشر آلمانی خریداری کرده 
اســت. مضمون اصلی این رمان رابطه های انســانی و فراز و فرودهای عاطفی 

انسان ها در زندگی  است. 
رمان »ما که اینجاییم« با ۱۷۶ صفحه و قیمت ۳5هزار تومان منتشر شده است.  

30 روایت از 30 روز نخست ورود کرونا به اروپا
نیستان: روزنوشــت »در چنگال کابوس« به 
نویســندگی  جان دوســت  و ترجمــه فاروق 
نجم الدین منتشــر شد.  این کتاب ۳۰ روایت و 
روزنوشت از ۳۰ روز نخست ورود موج کرونا به 
اروپا و به طور مشخص محل اقامت جان دوست 
در آلمان را روایت می کند و نویســنده نگاهی 
مردم شناســانه و در عین حال شاعرانه به این 
موضوع داشــته اســت تا جایی که بسیاری از 
فراز های متن روزنوشــت های او یادآوری متون 

کالسیک شاعران بلند آوازه عرب نیز هست. جان دوست، نویسنده کرد سوری 
ســاکن آلمان اســت. او در میان مردمان منطقه ســرزمین مادری خود و نیز 
مهاجران اروپایی به عنوان نویسنده ای پرکار شناخته شده است که تاکنون ۱۲ 
اثر داستانی از وی منتشر شده و همزمان با نگارش کتاب» در چنگال کابوس« 
به نگارش ســیزدهمین آن نیز مشغول شده است. با این همه او در کتاب »در 
چنگال کابوس« سعی کرده به شکلی تازه از نگارش دست پیدا کند که میان 
روایت داســتانی و غیرداستانی در حرکت است. در این کتاب جان دوست که 
ساکن شــهر بوخوم آلمان است خود را در میان بحرانی تازه و عالمگیر کشف 
می کند؛ در میان بحران کرونا که به گفته خودش او را ناگزیر از نوشتن می کند، 
ناگزیر از ثبت آنچه بر سر خود و جهان اطرافش آمده و او به عنوان نویسنده باید 
آن را ثبت کند. جان دوست در این کتاب دائم در حال تغییر مسیر دادن از مقام 
نویســنده و شاعر به گزارشگر و برعکس است. او روایتش از همه گیری کرونا را 
به شکلی سامان داده است که مخاطبش به هیچ کدام از این دو ژانر به صورت 
صرف برخورد نمی کند؛ گاهی از همه گیری در آلمان می گوید و در همان لحظه 
از آلمان مخاطب خود را به منطقه کوبانی و آیین های مردم و جوانانش می کشاند 

و پس از آن دوباره مخاطب را به دل حادثه می کشاند. 
این کتاب را فاروق نجم الدین به زبان فارسی ترجمه کرده است.

 ادب و هنر/ محبوبه ناطــق   علی خانجانی، 
نویسنده و پژوهشگر ایرانی متولد سال ۱۳4۷ است. 
او به تازگی مجموعه  ۱۶جلدی »فرهنگ قصه شناسی 
یلدا« حاوی 8هزار روایت شفاهی قصه های ایرانی را 
با کمک کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان 
منتشر کرده است. این مجموعه حاصل تالش پنج 
ساله ۷۰ نفر از کارشناسان، پژوهشگران و ویراستاران 
است. این مجموعه  ۱۰هزار صفحه ای از ۲۲۲ منبع 
مختلــف گردآوری و با شــمارگان یک هزار و ۲۰۰ 
نسخه منتشر شده و هر یک از جلدهای آن ۹۰هزار 
تومان قیمــت دارد. در طراحی جلد این مجموعه 
باارزش، تصویر قالی های ایرانی به کار گرفته شــده 

است. 
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی و دانشگاهی، 
همکاری در ســمت مربی، کارشــناس و مدیر در 
کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان، طراحی 
و نویســندگی در رادیو و تلویزیون، مشــارکت در 
شکل گیری و برپایی نخستین جشنواره قصه گویی 
و حضــور در آن، طراحــی، تأســیس و مدیریت 
مرکــز پژوهش و ترویج قصه هــای ایرانی و برپایی 
کارگاه های آموزش قصه گویی، از جمله فعالیت های 
علی خانجانی محســوب می شوند. به همین بهانه 
گفت وگوی مفصلی با این پژوهشــگر داشتیم که 
می خوانید. متــن کامل این  گفت وگو در ســایت 

»قدس آنالین« آمده است. 

 درباره »فرهنگ قصه شناسی یلدا« توضیح س
دهید.

  »فرهنگ قصه شناســی یلدا« معرف 8هزار روایت 
شــفاهی به ثبت رســیده از قصه های ایرانی است. 
هــر صفحه از این فرهنگ، بــه معرفی یک روایت 
اختصاص دارد. برای هر روایت، یافته  های پژوهشی 
شامل بن مایه ها، شخصیت های انسانی و غیرانسانی، 
پیام اصلی و پیام های فرعی همچنین گروه ســنی 
مخاطبــان در نظر گرفته شــده اســت. افزون بر 
یافته های پژوهشــی، اطالعاتــی در رابطه با راوی، 
گردآورنده و ناشر نیز به خواننده  کتاب ارائه می شود.

 تا به حال در حوزه روایت های شــفاهی س
چنین کاری انجام شــده است یا این کتاب 

نخستین اثر پژوهشی است؟
 خیر. پیشتر مجموعه هایی از قصه ها و افسانه های 
ایرانی چاپ و منتشــر شــده که بزرگ ترین آن ها 
مجموعــه ای ۱۹جلــدی تحــت عنوان»فرهنگ 
افسانه های مردم ایران«اســت که به همت آقایان 
علی اشــرف درویشیان و رضا خندان مهابادی چاپ 
و منتشــر شــده، ولی رویکرد تیم همکاری ما در 
»فرهنگ قصه شناسی یلدا« رویکردی تازه است که 
براســاس قصه پژوهی شکل گرفته و تاکنون سابقه 
نداشته است که چنین حجمی از روایات با نزدیک به 
4۰ شناسه مورد پژوهش و واکاوی قرارگیرد. در این 
کار و در ارتباط با هر روایت اطالعات و شناسه هایی 
چون نام و استان پژوهشــگر، عنوان کتاب، عنوان 
قصه، نشــانی مطلب در کتاب مأخــذ، خالصه و 
خاستگاه روایت، نام، سن، جنسیت، نشانی و شغل 
راوی، نام، شغل، جنسیت، خاستگاه، سن و نشانی 
نگارنده، نام مؤلف، ناشــر، محل نشر، تاریخ و نوبت 
چاپ، جمالت و عبارات آغازیــن، میانی و عبارات 
پایانی روایات، بن مایه ها، شــخصیت های انســانی، 
شخصیت های غیرانسانی، سوگندها، دعاها، دشنام ها، 
نفرین ها، پیام  اصلی، پیام های فرعی، گروه های سنی 
مخاطب و کد بین المللی را برای هر روایت در نظر 
گرفته ایم که از این تعداد، ۱۳شناســه در مجموعه 
۱۶جلدی چاپ و منتشر شــده و تمام آن در لوح 
فشرده ای که در همین ارتباط در مراحل پایانی تهیه 
و تولید است، ان شاءاهلل در اختیار عالقه مندان قرار 

خواهد گرفت.

 گفته ایــد این مجموعه حاصل تالش پنج س
ساله 70 کارشناس و پژوهشگر است. این افراد 

چگونه شناسایی و گرد هم جمع شدند؟

 این افراد از جمع کارشناسان و پژوهشگران کانون و 
خارج از کانون انتخاب شده اند. ابتدا طی فراخوانی با 
توضیح مختصری در ارتباط با طرح و اعالم انتظارات 
از عالقه منــدان به همکاری دعوت کردیم که بیش 
از ۲۰۰نفر از سراســر کشــور اعالم آمادگی کردند 
و به دنبــال آن با آزمون های کتبی و مصاحبه های 
حضوری و تلفنی که توسط اساتید راهنمای طرح 
یعنی آقایان دکتر محمد جعفری قنواتی و اســتاد 
احمد وکیلیان انجام شد، حدود 4۰نفر را در سطح 
کشور و در مناطق مختلف شناسایی کردیم و برای 
دوره توجیهی و آموزش به تهران دعوت کردیم. در 
کنار این تیم پژوهشی، افراد دیگری را نیز در تیم های 
دســته بندی مطالب، آماده ســازی و ویراستاری، 

سازماندهی کردیم و کار را پیش بردیم. 

شیوه کار و ارتباط با یکدیگر چگونه بود؟س
با توجه به موقعیــت قصه پژوهان در هر منطقه، 
منابع و کتاب های مرتبط با آن دیار پس از دریافت 
مشــاوره و راهنمایی از اســاتید طرح در اختیار 
قصه پژوهان قرار می گرفت. در ســتاد، کارشناس 
مسئولی را برای هماهنگی با قصه پژوهان قرار داده 
 بودیم تا ضمن ارتباط  گیری و ارائه راهنمایی های 
الزم، آثــار پژوهش شــده را دریافت و در اختیار 
تیم های ویراســتاری قرار دهد. »مرکز پژوهش و 
ترویج قصه ها و افسانه های ایرانی« محیط کاری 
ما در ســتاد بود که متشکل از سه اتاق کوچک 
بــود. یکی از اتاق ها را به عنــوان کتابخانه طرح 
قفســه بندی کرده بودیم و چنــد میز هم برای 
حضور احتمالی پژوهشگران در نظر گرفته بودیم. 
اکثر قریب به اتفاق کارهای پژوهشی و ویراستاری 
توسط تیم های خارج از اداره انجام می شد و کسی 
بــاور نمی کرد در این مجموعــه کوچک از نظر 
فیزیکی، چه اتفاق بزرگی در حال شــکل گیری 

است.

 مبنای جمع آوری روایات شفاهی چه بودند؟س
 با توجه به اینکه نخستین اقدام ما کار بر قصه های 
شفاهی به ثبت رسیده بود، از همان روزهای آغازین 
طرح، منابع دربردارنده قصه های شــفاهی توسط 
اســاتید فن شناسایی و توســط »مرکز پژوهش و 
ترویج قصه ها و افســانه های ایرانی« تهیه شد و در 
اختیار پژوهشــگران قرار گرفت و حدود ۲۰۰منبع 
در این ارتباط شناســایی شد. گفتنی است؛ بیشتر 
منابع مورد استفاده پس از انقالب و توسط فرهنگ 
و ارشاد اسالمی چاپ و منتشر شده است. در همین 
راستا کتابی نیز تحت عنوان» جلد اول کتاب شناسی 
توصیفی قصه ها و افسانه های ایرانی« را آماده چاپ 

کرده ایم که امیدوارم به زودی توسط کانون منتشر 
شود. در این کتاب نیز که مطالب آن توسط آقایان 
سیداحمد وکیلیان و محمد جعفری قنواتی گردآوری 
شــده، اطالعاتی درباره هر یــک از منابع قصه های 
شــفاهی به عالقه مندان عرصه قصه پژوهی عرضه 

می شود.   

 می توان مدعی بود همه روایت های شفاهی س
در این اثر جمع شده و »فرهنگ قصه شناسی 

یلدا« اثری کامل است؟
 تا زمان شناســایی و جمع آوری قصه ها سعی ما بر 
این بوده که هیچ قصه شــفاهی به ثبت رسیده ای 
از دایره قصه پژوهی ما خارج نباشــد و با اطمینان 
می توانــم بگویم که چنین بوده اســت. از آن زمان 
یعنی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به بعد ممکن است 
کتاب هایی در این خصوص تولید شــده باشــند و 
روایات جدیدی از قصه های شفاهی چاپ و منتشر 
شده باشند که امیدواریم در چاپ های بعدی مورد 

استفاده قرار گیرند.  

 گردآوری روایت های شــفاهی چقدر به س
احیای سنت قصه گویی کمک می کند؟

 گردآوری روایت های شفاهی اگر با اصول قصه پژوهی 
شکل گرفته باشد، گذشته از اینکه دست قصه گو را 
برای انتخاب قصه باز می کند و موجب تنوع و نوآوری 
در محتوای قصه گویی ها می شــود، منبع و مرجع 
بســیار خوبی برای نویســندگان ادبیات داستانی، 
فیلم ســازان، هنرمندان عرصه  فولکلوریســت ها، 
انیمیشــن و پویانمایی و به طورکلی عالقه مندان 

فرهنگ شــفاهی و قصه های عامیانه است تا از این 
طریق ضمن دســتیابی به موضوع ها و ســوژه های 
تازه، به اطالعات دقیق تر و وسیع تری در عرصه های 

مردم شناسی دسترسی داشته باشند.

 آیا نوع روایت هــا و زبان آن ها به گونه ای س
هســت که مادران هم بتوانند مخاطب این 

فرهنگ باشند؟
 یکی از شناســه هایی که پژوهشــگران ما در این 
پژوهش در نظر داشته اند، تعیین گروه سنی برای هر 
یک از روایت ها بوده و این کار با عنایت به پیشینه، 
تبحر و تجربه ای که در اختیار کارشناســان»کانون 
پــرورش فکری کودکان و نوجوانان« بوده، بســیار 
حائز اهمیت است و کمک  شایانی به اولیای تربیتی 
به ویژه مادران است تا براساس گروه سنی فرزند خود، 
دست به انتخاب بزنند. اضافه کنم که در هر جلد از 
مجموعه »فرهنگ قصه شناسی یلدا« بخشی به نام 
»پندستان« وجود دارد که در این بخش، پیام های 
اصلی و فرعی برخاســته از هر روایت که توســط 
قصه پژوهان شناسایی شده، به صورت الفبایی تنظیم 
شده و خواننده کتاب با توجه به شماره صفحه ای که 
در مقابل هر پیام درج شده، می تواند روایت مورد نظر 

را شناسایی و براساس آن قصه گویی کند.  

 شما داور جشنواره قصه گویی بوده اید. آیا س
از آثار این جشنواره در این مجموعه استفاده 

شده است؟
 همان طور که پیشــتر گفته شــد، روایت های این 
مجموعه از منابع به ثبت رســیده ادبیات شــفاهی 
جمع آوری شده، ولی برعکس آن می تواند اتفاق بیفتد 
و آن اینکه عالقه مندان به شرکت در جشنواره ها از این 

فرهنگ برای شناسایی قصه هایشان استفاده ببرند.

 مشکالت و چالش های این کار چه بود؟س
 مهم ترین چالش و مشکل ما تغییر مدیریت کانون 
در سال دوم پروژه و تغییری بود که با توجه به تغییر 
مدیریت مجبور شدیم در روند شکل گیری دانشنامه 
داشته باشیم. طرح اولیه ما تدوین یک دایره المعارف 
یا دانشنامه بود که بتوانیم بستر الزم را برای انطباق 
روایت یک قصه با روایات مشابه همان قصه در داخل 
و خارج از کشور داشــته باشیم و این کار مستلزم 
صرف وقت زیادتری بود و حجم صفحات مجموعه 
را چندین برابــر می کرد. این موضوع مورد پذیرش 
مدیریت جدید قرار نگرفت و به ما اجازه داده شد تا 
تنها براساس روایت های جمع آوری شده عمل کنیم 
و بحث دانشنامه را به بعد موکول کنیم. مشکل دیگر، 
بازنشستگی من بود و اینکه مجبور شدم دو سال آخر 

را در منزل و به تنهایی مشغول تدوین و جمع بندی 
روایت ها شوم. چالش بعدی باز هم تغییر مدیریت 
کانون بود که  باید بــرای مدیریت جدید نیز طرح 
را توجیه کنیم و آن ها را تشــویق و ترغیب به چاپ 
کتاب کنیم. خوشبختانه این بار مسئوالن دانش و 
درک بهتری از کار داشتند و باالخره گره از مشکل 

چاپ مجموعه گشودند و کار چاپ شد.

ایران چه س  قصه گویی در فرهنگ کهــن 
جایگاهی دارد؟ 

چه در فرهنگ ملی و ایرانی و چه در فرهنگ دینی 
و اسالمی ما ایرانیان، قصه گویی امری است نیکو و 
از طرف بزرگان به آن ســفارش شــده ایم. در چند 
جا در قرآن کریم خداوند ســبحان خود را قصه گو 
معرفی می کند و در ۶۲ ســوره از قرآن کریم یعنی 
بیــش از نیمی از قرآن به قصه و قصه گویی اشــاره 
شده و خداوند از این واسطه مؤثر برای عبرت آموزی 
مخلوقات خود اســتفاده می کند. در فرهنگ ملی 
نیز وجود گوســان ها را داریم و آن ها قصه پردازانی 
موسیقی دان و بدیهه ســرا بوده اند که از قدیم ترین 
زمان ها در میان اقوام ایرانی، داستان های پهلوانی و 
گاهی حماسِی عشقی را در کوی و برزن برای مردم 
نقل می کرده اند. قصه گویی یکی از شاکله های مهم 
و جدایی ناپذیر شب یلداســت و از روزگاران کهن 
تاکنون بزرگ ترها با گفتــن قصه های امیدبخش، 
ترس و نگرانی از ســیاهی و طوالنی شدن شب را از 
ذهن و خاطر کوچک ترها پاک می کرده اند و آن ها را 
به آمدن روز و روشنایی امیدوار می ساخته اند. نقاالن 
و قصه پردازان حماسی با نقل حماسه های پهلوانی 
نقشــی انکارناپذیر در ایجاد روحیه میهن دوستی و 
عشــق به وطن را در وجود کودکان داشــته اند و با 
گفتن قصه از پهلوانــی و جوانمردی، مروج خلق و 

خوی نیکو در جمع شنوندگان خود بوده اند. 

 کــدام قوم در ایران غنای بیشــتری در س
قصه ها و قصه گویی دارد؟ در کجا شما بهتر کار 

کرده اید؟
 پاســخ به این پرسش با بضاعت ناچیز من سازگار 
نیست، ولی در شناسایی منابع ادبیات شفاهی دیدم 
که چند منطقه مثل خراسان، مازندران و استان های 
جنوبی به  ویژه بوشهر بیشتر از بقیه مناطق برای ثبت 
قصه ها و متل های دیار خود تالش کرده اند. امیدوارم 
چاپ و انتشــار مجموعه هایی از این دست تلنگری 
باشد برای ســایر مناطق که بیش از پیش جویای 
احوال کهنســاالن دیار خود باشــند و با شناسایی 
قصه های دیار خود و جمع آوری و ثبت آن ها، قصه ها 
و افسانه ها، این میراث فرهنگی و ارزشمند را به نسل 

آینده منتقل کنند.

 در این زمینه کار دیگری هست که بخواهید س
در برنامه ها یا آرزوهایتان به دنبال آن بروید؟

 در ادبیات شفاهی ما به ویژه قصه های عامیانه نکات 
اخالقی و رفتاری بسیار ارزشمندی وجود دارد که 
الزم است به نسل آینده و امروزی ها شناسانده شود. 
آرزوی من این اســت که بتوانم در قالب چندین 
مجموعه این ارزش ها را شناســایی و به کودکان و 
نوجوانان معرفی کنم و نشان بدهم که پیشینیان 
ما چطور در قالب قصه و با بیانی ســاده راه و رسم 
زندگی را بــه فرزندان خود منتقــل می کرده اند. 
آرزوی بزرگ ترم این اســت که عزیزان مستقر در 
شورای فرهنگ عمومی را به این باور برسانم تا در 
تقویم ایران عزیز که مهد قصه و قصه گویی اســت 
و در فرهنگ ایرانی اسالمی اش بارها به قصه گویی 
سفارش شده ایم، روزی را به نام روز قصه گویی در 
نظر بگیرند. باشد که در آن روز زنگ قصه گویی در 
تمامی مدارس و مراکز آموزشی کشور به صدا درآید 
و کوچک و بزرگ برای هم از قصه و قصه گویی دم 
بزنند. آرزو دارم در ایران عزیز نیز مثل کشورهای 
پیشرفته دنیا رشته دانشگاهی قصه گویی هم داشته 
باشــیم و بتوانیم برای سطوح باالتر دانشگاهی نیز 

گرایش های خاص داشته باشیم.

برش
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آنقصهگوییکند

رمان »پلیس حافظه« که بازتاب های زیادی در جهان داشت، نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا شد

3 روایت درباره یک کتاب 
زهرا زمانیان: »پلیس حافظه« اثری است که به چندین زبان 
ترجمه شده و انتشار آن بازتاب های زیادی در جهان داشت. در 
این کتاب مخاطب به صورت اســتعاری به جزیره ای می رود که 
در آن نیروی ناشناسی مردم را وادار می کند تا چیزهای خاصی 
را فراموشش کنند؛ کاله ها، عطرها، پرندگان، ربان و...همزمان با 
فراموش شدن اشیا آن ها از زندگی واقعی هم حذف می شوند. تا 
وقتی این اشیا گم می شود کسی هول برش نمی دارد، اما مردم 
جزیــره یک روز از خواب بلند می شــوند و می بینند کتاب ها و 
کلمه ها برایشــان ناآشناست. ترســناک تر اینکه یک روز صبح 
شــخصیت رمان متوجه می شود پای چپش را نمی شناسد. این 

روند ادامه دارد تا اینکه...  .
از کتاب »پلیس حافظه« تجلیل های زیادی شده است. این اثر 
را با» ۱۹84« جرج اورول،» 45۱  درجه فارنهایت« ری بردبری 
و »صد سال تنهایی« مارکز مقایسه می کنند. موضوع نظارت به 
اصطالح نرم دولت ها بر اندیشه و هنر موضوعی است که »یوکو 
اوگاوا« نویسنده کتاب آن را با بیانی شاعرانه و در قالب استعاره 
برای ما تعریف کرده است.  این اثر به تازگی در جایزه ملی کتاب 
آمریکا نامزد شده است و به این بهانه سه روایت نویسنده، مترجم 

انگلیسی و مترجم فارسی را درباره کتاب می خوانیم. 

پیشگویی یک اتفاق#
»یوکو اوگاوا« نویســنده کتاب درباره 
احساســش از نامزد شدن کتابش در 
جایزه ملی آمریکا، گفت:»نخســتین 
واکنش من تعجب بود. همیشــه هر 
خبری در مورد جایزه ادبی غیرمنتظره 
اســت. طبق معمول ذهن من درگیر 
رمانی اســت که اکنون روی آن کار می کنم، بنابراین این تجربه 
شبیه این بود که کسی در میان مشغله فعلی من به آرامی روی 
شانه ام ضربه بزند تا در مورد رمانی که مدت ها پیش نوشته شده 

در گوشم نجوا کند«. 

وی در مورد کتاب» پلیس حافظه« گفته است:» پلیس حافظه 
رمانی است که قصد دارد با خاطرات از دست رفته در گذشته های 
دور مواجه شود. تجربه هایی مانند ازهم گسیختن، دلتنگی و حس 
از دست دادن و رساندن خواننده  به این مفهوم که دنیا در آینده 
نزدیکی تجزیه می شود، موجب فلج شدن ذهن او می شود و من 

خواستم درباره این اتفاق پیشگویی کنم و آن را بنویسم«.
نویســنده کتاب با بیان اینکه » پلیس حافظه« ریشه در رمان 
خاطــرات آنا فرانک دارد، توضیح داده اســت: وقتی یک دختر 
نوجوان بودم با این اثر مواجه شدم و با خواندن آن متوجه شدم 
انسان ها می توانند با نوشتن به رهایی برسند. آنافرانک هم وقتی 
همه چیز از او دزدیده شــده بود توانست قلبی انسانی بسازد که 
کامالً انســانی بود. این مبارزه و تالش او همیشه در پس  زمینه 
ذهن من بود تا اینکه »پلیس حافظه« را نوشتم.  »یوکو اوگاوا« 
در پاسخ به این پرسش که چقدر اهمیت دارد دنیا نباید به دست 
فراموشی سپرده شود، گفت: »هر چیزی که دارای حیات است 

سرانجام می میرد. در این مسئله همه موجودات با هم مشترک 
هستند پس باید به یاد داشته باشیم که همه ما با هم برابریم«.

 
ترجمه کتاب مانند گذران زندگی روزمره بود#

»استفان ســنایدر« مترجم انگلیسی 
زبان این اثر هم درباره موفقیت اخیر 
این اثر گفت: »افتخار بســیار بزرگی 
اســت که در این لیست قرار گرفتیم 
و عمالً جشــن گرفتن با یوکو اوگاوا 
و ســایر افرادی که در ترجمه  کتاب 
به انگلیسی نقشی داشتند، بسیار سرگرم کننده بود و همچنین 
بسیار مسرت بخش است که در لیستی قرار بگیرم که بسیاری از 

نویسندگان و مترجمان خارق العاده در آن قرار گرفته اند«. 
وی درباره تجربه ترجمه این اثر چنین توضیح داده اســت: »با 
وجود تاریکی حاکم بر رمان، پروسه ترجمه بسیار لذتبخش بود. 

پلیس حافظه، رمان قابل فهمی است که لحظات بسیار زیبایی 
دارد. وضوح و ظرافت نثر اوگاوا برای یک مترجم مایه مســرت 
است. ساعاتی که صرف ترجمه می شد به نسبت انجام کارهای 
عادی و روزمره، طبیعی به نظر می رســید.  استفان سنایدر در 
پاســخ به پرسش خبرنگار که پرســید: »آیا در حین ترجمه با 
کلمات غیرقابل ترجمه مواجه شــدید یا خیر؟« گفته است:» با 
تمام احترامی که برای پلیس حافظه قائلم باید بگویم مضمون و 
تصویرسازی کتاب بسیار همگانی و عام است. زبان ژاپنی که زبان 
اصلی کتاب می باشد بسیار متمایز است، اما تصور من این است 
که در زبان ژاپنی یوکو اوگاوا چیز خاصی وجود ندارد که نتوان آن 
را به انگلیسی بیان کرد و کل داستان به راحتی قابل ترجمه بود«.  

 ادب و احترام در فرهنگ ژاپنی#
 و بازتاب آن در ترجمه 

کیهان بهمنی، مترجم کتاب درباره این 
اثر گفته است: »رمان »پلیس حافظه« 
یــک رمان پادآرمانشــهری اســت و 
می خواهد سرنوشت ســیاه انسان در 
سایه  یک حکومت توتالیتر را به نمایش 
بگذارد«.   این مترجم هم درباره ترجمه 
فارســی »پلیس حافظه« به این نکات اشــاره کرده است: »تنها 
نکته ای که در ترجمه  این رمان برایم بسیار مهم بود، ساختن لحن 
سه شخصیت اصلی داستان بود. زنی جوان و نویسنده که طبیعی 
اســت از دایره  واژگانی وسیعی برخوردار است، با شخصیت های 
دیگر مؤدبانه ســخن می گوید و روحیات لطیفی دارد. پیرمردی 
کم ســواد، اما بامحبت و بسیار مؤدب، ویراستاری میانسال که به 
طور حتم انســانی فرهیخته اســت، اما رنگی از یأس و ترس در 
کالمش وجود دارد. باید به نحوی تفاوت گفتار این سه شخصیت 
را در ترجمه نشان می دادم و این چالش بزرگی برای هر مترجم 
است. فرهنگ ژاپنی به شدت تابع آداب و احترام است؛ بنابراین 

باید دقت می کردم تا این مورد نیز در ترجمه رعایت می شد«.

ادبیات جهان

گفت وگو با علی خانجانی به انگیزه انتشار مجموعه 16جلدی »فرهنگ قصه شناسی یلدا«

باید روز، زنگ و رشته قصه گویی داشته باشیم 
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