
دوباره پدرم را از دست دادم
برزو ارجمند با انتشار تصویری از صفحه چت 
خود با مرحوم پرویز پورحسینی، دلنوشته ای 
را به بهانه درگذشــت این بازیگر کشورمان 
در اینستاگرامش منتشر کرد: »استاد من، 
مهربان جان، نمی دونم چی بنویسم. ممنون 
از شــما بابت تمام مهربانی هــا، بابت تمام 
تعلیم ها، بابت رفاقت بی نظیرتون، بابت تلفن ها و مواظب بودن ها بعد از رفتن پدرم، 
یا شاید بهتره بگم بعد از رفتن رفیقتون، طنین صدای شما از کالس دانشگاه تا 
همین چند هفته پیش توی گوشــمه، هنوز درد رفتن کامبوزیا پرتوی رو حس 
می کنم و  حاال رفتن شــما... دروغ نیست اگه بگم احساس می کنم دوباره پدرم 

رو از دست دادم«.

جانبازان روحی
شــهره پیرانی، همســر شــهید داریوش 
رضایی نژاد، در آســتانه ســالگرد شهادت 
شهید مجید شهریاری، دانشمند هسته ای، 
مطلبی را خطاب به همســران شــهدا در 
اینستاگرامش به اشتراک گذاشت. بخشی 
از پســت اینستاگرامی این همسر شهید را 
می خوانید: »10 سال از شهادت مظلومانه شهید شهریاری گذشت. خدا می داند 
فقط خدا می داند چه بر ما گذشت این سال ها. چه بر من که بیان می کنم چه بر 
خانم شهریاری که کمتر می گوید، چه بر خانم علیمحمدی، چه بر خانم روشن... 
چه بر همه همسران شهدا... همیشه گفته ام ما جانباز جسمی نباشیم روحمان زخم 

برداشته، زخمی عمیق، ما جانباز روحی هستیم... یاد شهید شهریاری گرامی«.

جنگ ترامپ و توییتر
شــبکه اجتماعــی توییتــر در تازه ترین 
اقدامش علیه توییت های انتخاباتی ترامپ، 
محدودیتی را برای الیک کردن توییت های 
او اعمال کرده اســت. ایــن محدودیت به 
گونه ای است که اگر کاربری بخواهد این گونه 
پیام های توییتری ترامــپ را الیک کند با 
پیامی با مضمون »این ادعا در خصوص تقلب در انتخابات قابل قبول نیســت« 
مواجه می شود. عالوه بر این، برای ساعاتی صفحه ستاد انتخاباتی ترامپ را مسدود 
کــرد، اما در پی اعتراض جمهوری خواهان، این محدودیت را لغو کرد. ترامپ در 
واکنش به این حواشی در توییتی نوشت:»توییتر ترندهای کامالً نادرستی ارسال 
می کند که هیچ ارتباطی با آنچه واقعاً در جهان ترند می شود، ندارد. آن ها خودشان 
ترندها را درست می کنند به همین خاطر همیشه چیزهای منفی هستند. همان 

اتفاقی که برای فاکس نیوز در طول روز می افتد برای توییتر اتفاق خواهد افتاد«.

واکسن کرونا نمی زنم!
ظاهراً دیوانه بازی های ترامپ به طرفداران و 

پیروانش هم سرایت کرده است. 
دیلی میل در این رابطه در توییتی نوشــت: 
رئیس جمهور کروناگرفته برزیل اعالم کرده 
است حاضر به زدن واکسن ضد کرونا نیست.

بولسوناروی پوپولیســت طرفدار ترامپ به 
عنوان سیاستمدار راست گرا و نژادپرست در حالی رهبری برزیل را در دست دارد 
که این کشور یکی از بدترین کشورهای کرونازده جهان است. برزیل بعد از آمریکا 
بــا 171 هزار 497 فوتی، بدترین آمار مرگ و میــر کرونایی در جهان را به خود 

اختصاص داده است.

 فؤاد آگاه  البد می دانید ژاپنی ها به جز اینکه سال هاست 
به سختکوشــی و پیشــرفت علمی و صنعتی و پا گذاشتن 
جای پای قدرت های غربی، ُشهره جهانند، فرهنگ و قدمت 
فرهنگی شــان هم در جهان معروف است و خیلی ها، بیشتر 
موفقیت های این کشور را مرهون فرهنگ مردمش می دانند.

حتی در ماجرای مقابله با بیماری کرونا و جایی که قدرت های 
بزرگ صنعتی و علمی غرب جهــان از مهارش عاجز مانده 
و تا مرز تســلیم به این بیماری پیش رفته اند، ژاپن یکی از 
چند کشور شرق جهان است که می گویند در مقابله با این 
ویروس بســیار موفق عمل کرده اســت. با این حال اخبار و 
همچنین اعتراف خود ژاپنی ها نشان می دهد کرونا و شرایط 
ناشی از همه گیری جور دیگری توانسته به مردم این کشور 
ضربه بزند؛ طوری که حتی از دست فرهنگ دیرپای ژاپنی 

هم کاری برنیاید.
 مقالــه ای که »فارس پالس« به قلــم »جاناتان میلتیمور« 
منتشــر کرده می گوید: در اوایل همه گیری ویروس کرونا، 
دانشمندان هشدار دادند تعطیلی های ناشی از این همه گیری 
می تواند عواقبی جدی برای سالمت روانی افراد داشته باشد. 
حاال شواهد جدیدی منتشر می شود که نشان می دهد حق 
با این محققان بوده اســت. بنا به گزارش سی بی سی نیوز، 
تعداد ژاپنی هایی که به دلیل خودکشی جان خود را از دست 
می دهند بسیار بیشتر از قربانیان خود بیماری کووید19 است!  
یعنی وضعیتی که احتماالً عواقب اقتصادی و اجتماعی این 
همه گیری به آن دامن زده است. در حالی که ژاپن همه گیری 
کرونا را بســیار بهتر از بیشــتر کشــورها مدیریت کرده و 
شــمار مرگ و میرها را در کشور زیر 2 هزار نفر نگه داشته 
است، آمارهای موقت اداره ملی پلیس نشان می دهد تعداد 
خودکشی ها با افزایشی تصاعدی در چهار ماه پیاپی، تنها در 

ماه اکتبر به 2هزار و 153 نفر افزایش یافته است.

به ظرفیت ها فکر کنیم#
وقتی شــیوع بیماری و محدویت های سفت و سخت ناشی 
از آن می توانــد وضعیت روحی ملتی با ریشــه های قوی و 
غنی فرهنگی مانند ژاپنی هــا را به این روز بیندازد، بدیهی 
اســت ما ایرانی ها هم که همیشه به فرهنگ ایرانی اسالمی 
خودمان بالیده ایم باید به ظرفیت ها و قابلیت های معنوی و 
مادی موجود در فرهنگمان فکر کنیم. ظرفیت هایی که در 
این شرایط سخت و محدودیت های سخت تر می تواند عصای 
دست اعصاب و روح و روان همه ما باشد و نگذارد افراد جامعه 
به فروپاشی روحی و روانی برسند. ظرفیت هایی که البته نباید 
معتقد باشــیم همیشه فقط در حالت بالقوه وجود داشته اند 
چون در موج اول همه گیری کرونا در کشورمان برخی از این 
ظرفیت ها برای کمک مردم به یکدیگر با تشکیل گروه های 
جهــادی، کمپین های همدلی مؤمنانــه، رزمایش همدلی 
و مواســات، برگزاری مراسم معنوی مجازی و... به ظرفیتی 
بالفعل تبدیل شد و صحنه های بسیار خوبی را آفرید. شکی 
نیست که محدودیت ها و شرایط قرنطینه و غیره، مردم هر 
سرزمینی را با هر پیشینه فرهنگی، خسته، افسرده و فرسوده 
خواهد کرد اما در این کارزار، ملتی ســربلند خواهد بود که 
از قابلیت های فرهنگی خود و کاربرد های آن آگاه باشــد و 
به خوبی از آن برای مهار بحران استفاده کند. البته این فقط 
حرف ما نیست. در ادامه وضعیت روحی و روانی مردم آمریکا 

و راه حل های آن ها را از زبان پژوهشگران خودشان بخوانید.

یک ماه به اندازه یک سال#
 »سی بی سی نیوز« می گوید برخالف ژاپن، ایاالت متحده 
هنوز ارقام کشــوری مربوط به خودکشــی هایش را منتشر 
نکرده اســت. اما شــواهد حاکی از این است که آمریکا نیز 
احتماالً همزمان با همه گیری کرونا با همه گیری خودکشی 
هم دست به گریبان باشــد. پیمایش های انجام شده نشان 
می دهند بیشــتر از نیمی از آمریکاییان می گویند آن ها در 
طول این همه گیری که با تعطیلی های گســترده و انزوای 
اجتماعی با هدف مبارزه بــا  این ویروس همراه بود، از نظر 
روانی رنج کشیده اند. ضمن اینکه برخی از مناطق، افزایش 
شــدید در میزان خودکشی را گزارش کرده اند. از جمله این 
مناطق دین کانتی در ویسکانسین است که در سال 2020 
تعداد خودکشــی جوانانش نزدیک به دو برابر شــده است. 
مرکز درمانی جان مویر هم که یک ســتاد خدمات مراقبتی 
در کالیفرنیا اســت، در ماه می  از افزایش »بی سابقه« موارد 

خودکشی خبر داده بود.
 دکتر مایکل دو بویسبالک به  ای بی سی گفته است: »ما هرگز 
شاهد آماری اینچنین در مدت زمانی به این کوتاهی نبوده ایم. 
منظورم این است که ما تنها در چهار هفته گذشته به اندازه 

یک سال شاهد موارد اقدام به خودکشی بوده ایم«. 
هرچند برخی مطالعات از ثبات نسبی در نرخ های خودکشی 
برخی ایالت ها خبر داده اند ولی حقیقت تلخ این است که این 
امکان نیز کامالً وجود دارد که آمریکا نیز همچون ژاپن شاهد 

افزایش موارد خودکشی باشد.

واقعیت های دیگر#
همان طور که پژوهشگران اشاره کرده اند، انزوای اجتماعی در 
غرب ارتباط نزدیکی با خودکشی دارد. افرادی که اندیشیدن 
به خودکشی را تجربه می کنند ممکن است فاقد ارتباطات 
الزم با دیگر افراد باشند و اغلب با قطع ارتباط آن ها با دیگران، 

خطر خودکشی در آن ها افزایش پیدا می کند. 
فقط یکی از دالیلش هم این است که مداخالت گسترده و 
اجبار به فاصله گیری اجتماعی، وضع را تا این حد خطرناک 
می کند. متأسفانه ارتباط انسانی چیزی فراتر از دسترسی به 
دیگران به وســیله تماس های تلفنی و تماس های ویدئویی 
است. درضمن تحقیقات زیادی وجود دارد که نشان می دهد 
خودکشی تنها پیامد مرگبار و کشنده انزوای اجتماعی نیست 

و مشکالت دیگری هم در راه است.
نیویورک تایمز در ســال 2016 گــزارش داده بود، انزوای 

اجتماعی از جهات زیادی بر ســالمت انسان تأثیر معکوس 
دارد. موجی از تحقیقات جدید نشان می دهند دوری گزینی 
اجتماعی برای ما بد است. افرادی که ارتباط اجتماعی کمتری 
دارند الگوهای خواب مختل تر، سیستم های ایمنی ضعیف تر، 
گر گرفتن بیشتر و سطوح باالتری از هورمون های استرس را 
تجربه می کنند. یک مطالعه که به تازگی انجام شده نشان داده 
انزوا، خطر بیماری های قلبی را تا 29 درصد و خطر ســکته 

قلبی را تا 32 درصد افزایش می دهد.
تجزیه و تحلیل دیگری که از مجموع 70 مطالعه و 3 میلیون 
و 400 هزار نفر به عمل آمده، نشــان داده افرادی که از نظر 
اجتماعی منزوی هســتند 30درصد بیشتر امکان دارد که 
7سال زودتر از دیگران بمیرند و این اتفاق بیشتر از همه در 

میانسالی بر این افراد تأثیر گذاشته است.
تنهایی می تواند زوال شناختی را در افراد مسن تر تسریع کند 
و به نسبت کسانی که تعامالت اجتماعی بیشتری دارند، افراد 
منزوی دو برابر بیشــتر احتمال دارد به مرگ زودرس دچار 
شــوند. برای جوان ترها و کودکان هم این اوضاع خطرناک 
اســت. یعنی کودکانی که از نظر اجتماعی منزوی هستند 
20ســال بعد و حتی پس از کنترل ســایر عوامل، وضعیت 
سالمتی بسیار ضعیف تری داشتند. تمام این مطالعات نشان 
می دادند تنهایی به اندازه فاکتورهای خطرناکی چون چاقی و 

استعمال دخانیات در مرگ زودرس نقش دارند!

نادیده نگیریم#
در واقع سیاست گذارانی که فقط بر تعطیلی ها به عنوان راه 
حــل اولیه در برابر ویروس کرونــا اصرار می کنند، همه این 
واقعیت هایی که گفتیم را نادیده می گیرند، همان طور که همه 
ما اثرات فاجعه بار اقتصادی تعطیلی ها را نادیده گرفته بودیم.

در عین حالی که مزایای تعطیلی ها می تواند فریبنده باشد اما 
تعطیلی ها می تواند هزینه های جدی بر سالمت روانی داشته 

باشد و ده ها میلیون نفر را به فقر مفرط بکشاند. 
زمان آن رسیده که سیاست گذاران با حقیقتی ناراحت کننده 
مواجه شوند. سیاســت های آن ها نمی تواند جان انسان ها را 
نجات دهد، فقط می تواند جان کســانی را با کسان دیگری 
معاوضه کند، همان طور که آنت دیویس، اقتصاددان و جیمز 
هرینگان، دانشمند علوم سیاسی در اوایل این همه گیری اشاره 
کرده بودند. در مواقع بحران مردم می خواهند کســی کاری 
انجام دهد و نمی خواهند از تاوان ها و پیامدهای این کار چیزی 
بشنوند. این وضعیت زمینه مساعدی را برای روی آوردن به 
سیاست هایی به وجود می آورد که شعار آن ها »اگر فقط جان 
یک نفر را نجات دهد« است. »اندرو کومو« فرماندار نیویورک 
نیز در دفاع از سیاســت های تعطیلی خود همین شــعار را 
مطرح می کرد. این شــعار در سطح کشور از شوراهای شهر 
تا شــهرداران، هیئت مدیره مدارس و پلیس تا روحانیون به 
عنوان توجیهی برای تعطیلی ها و اعمال سیاست فاصله گیری 
اجتماعی شنیده شده است. اما افراد منطقی درک می کنند 
که روال کار جهان به این صورت نیســت. فارغ از اینکه این 

تاوان ها را تأیید کنیم یا نه، این تاوان ها وجود دارند.
این یک واقعیت اقتصادی اســت و با وجود امتناع بسیاری 
از سیاستمداران و کارشناسان در تأیید این واقعیت، موضوع 
غم انگیز این اســت که به نظر می آیــد هرچه می گذرد این 

تاوان ها بدتر و بدتر می شوند.
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ورزشورزش
فینالیست آسیا در سه بازی یک گل زده است

 بی آزارترین پرسپولیس 
مقابل شهر خودرو

همه باید شانس حضور در تیم ملی را داشته باشند

 هاشمیان: در آلمان 
اتحاد نداشتیم

 دعوا درون دروازه استقالل باال گرفت

ناراحتی حسینی از اختالف 4 میلیاردی با مظاهری

من سوپورم و این هم آشغال!

قدس زندگی: کتاب »صباح« که سال 1398 منتشر شد، چیزی است توی 
مایه های کتاب »دا« و تشکیل شــده از خاطرات »صباح وطن خواه« از زنان 
امدادگر فعال در شهرهای آبادان و خرمشهر که در ماجرای اشغال خرمشهر و 
همچنین مقاومت مردمی در مقابل اشغال، نقش آفرینی فراوانی داشته است. 
البته این کتاب را »فاطمه دوستکامی« نوشته و معتقد است فتنه سال 88 و 
بی حرمتی برخی ها در ماه محرم سبب شده به سراغ روایت کردن این خاطرات 
برود. او چند سال گذشته درباره کتابش گفته بود: »وقتی دیدم ما با سکوتمان 
یک قدم کنار کشیدیم، اما در عوض دشمن با هیاهو چندین قدم به سمت ما 
آمد و سعی کرد جای حق و باطل را در نگاه مردم عوض کند، دیگر نتوانستم 
سکوت کنم. حاال احساس تکلیف می کنم و امیدوارم با روایت آنچه در سال های 
گذشــته بر من و دوستان همرزم رفته، بتوانم دلی را نرم و اندیشه ای را بیدار 

کنم«. 
دیروز، صفحه اینستاگرامی »مرزوبوم« بخشی از کتاب »صباح« را منتشر کرد 

که خواندنش خالی از لطف نیست.
 »بابا وقت سربازی یا اجباری، سرباز نیروی دریایی و راننده مخصوص فرمانده 
نیروی دریایی آن زمان یعنی تیمسار بایندر می شود. دوران سربازی بابا مصادف 
با جنگ جهانی دوم و اشــغال ایران توسط انگلیس، شوروی و آمریکا بود. آن 

روزها پدر، تیمسار بایندر را به تهران می برد و می آورد.
 او تعریف می کرد در ایام کشــف حجاب، یک بار در تهران و محله دزاشــیب 
تجریش که بودم، دیدم یک پاســبان برای برداشــتن روسری از سر زنی که 
در جوی آب کنار خانه اش مشغول ظرف شستن بود حمله کرد. رفتم جلو تا 

پادرمیانی کنم. گفتم کاری بهش نداشته باش، بذار حجابش رو داشته باشه.
 پاسبان گفت سوپور برو پی کارت! این چیزا ربطی به تو نداره. تا این حرف را 
زد با او گالویز شــدم و او را تا جایی که می شد زدم. آن قدر او را زدم که تمام 

صورتش غرق در خون شد و بی حال یک گوشه افتاد.
 به یکی از سربازهایی که همراهم بود گفتم برو یک گونی گیر بیار. گونی را که 

آورد پاسبان را انداختم تویش و درش را بستم.
با رفیقم آن را گذاشــتم توی ماشــین و بردم وسط حیاط کالنتری تجریش 
انداختم. افسر نگهبان پرسید این چیه آوردی؟ گفتم: من سوپورم و اینم آشغال! 
به خاطر توهین آن پاســبان به پدرم که لباس نیروی دریایی پوشــیده و از 
نظر مراتب نظامی مافوق او محسوب می شد، افسر نگهبان نمی توانست چیزی 
بگوید. برای همین دوتا لگد هم او به گونی زده و آقام را به بیرون از کالنتری 

راهنمایی کرده بود...«.

سیب های حال خوب کن

قدس زندگی: این روزها اگر کرونــا و خبرهای تلخش حال همه مان را بد 
کرده و دیگر ممکن اســت کسی حال ژست گرفتن جلو دوربین و »سیب« 
گفتن را نداشته باشد، به قول خبرنگار گروه جامعه »فارس« هستند کسانی 
که با آب ســیب، لبخند را روی لبان ســاکنان بخش کرونای بیمارستان ها 
نشانند. برو بچه های گروه جهادی »منهای فقر« که این روزها هر جور شده 
روزانه 3 یا 4 هزار بطری آب ســیب ناب را برای بیمارستان های تهران آماده 
می کنند، قصه شــان فقط به همین آب ســیب های حال خوب کن و تهران 
خالصه نمی شــود و رد پایشان را هم می توانی در باغ های سیب ارومیه پیدا 
کنــی و هم در محله های محروم و حین توزیع گوشــت قربانی. اصاًل بیایید 
بخشــی از صحبت های یکی از مسئوالن این گروه را با هم بخوانیم: »از یک 
ســال پیش در قالب گروهی به نام »منهای فقر« شروع به فعالیت هایی برای 
حمایت از خانواده های نیازمند در دو حوزه معیشت و مسکن کردیم... دغدغه 
اصلی ما کمک به خانواده هایی اســت که در حوزه مسکن با مشکالت جدی 
مواجهند... رفع مشــکل مسکن خانواده ای که به ما معرفی می شود و ما پس 
از تحقیقات، از صحت نیازمندی آن ها مطمئن می شویم، بیشتر از 48 ساعت 
طول نمی کشد... ماجرای کرونا که پیش آمد... توجهمان به حوزه تهیه آبمیوه 
برای تقویت سیســتم ایمنی بدن بیماران و کادر درمان جلب شــد. این کار 
برخالف ظاهر ســاده اش، هم هزینه زا و هم سخت بود، طوری که گروه های 
زیادی این کار را شــروع کرده بودند اما نتوانســته بودند آن را ادامه دهند... از 
نوروز 99 کارمان را شروع کردیم و روزانه هزار بطری آب هویج و آب پرتقال 
به بیمارستان های شــهدا و مسیح دانشوری که بیشتر از بقیه بیمارستان ها 
درگیر کرونا بودند، می فرســتادیم. کار فشرده ما تا پایان موج اول کرونا ادامه 
داشت... وقتی خســتگی کادر درمان در مواجهه با موج جدید ویروس کرونا 
را دیدیم... این بار یک پاتوق مردمی روبه روی دانشــگاه تهران راه انداختیم به 
نــام پاتوق »منهای درد« و تصمیم گرفتیم در این مرحله، تولید آب ســیب 
را جایگزیــن آب هویــج و آب پرتقال کنیم...  آب ســیب هایمان را اغلب به 
بیمارســتان های جنوب تهران، شهر ری، فیروزکوه، دماوند، ورامین، قرچک، 
پاکدشت و... می فرســتیم. گروه های دیگری هم درخواست داده اند به جمع 
ما ملحق شــوند... االن یک گروه در شــاهرود به عنوان شعبه »منهای درد« 
تهیه آبمیوه برای بیمارستان ها را شروع کرده اند... هر هفته 6.5 تُن سیب را 
به طورمستقیم از باغداران زحمتکش ارومیه و مراغه خریداری می کنیم تا سود 
ایــن معامله به جیب آن ها برود نه به جیب دالالنی که زحمتی برای به ثمر 

رسیدن این سیب ها نکشیده اند...«. 

فوق ستاره خاکستری و محبوب فوتبال در خاک آرام گرفت

 وداع با آخرین
»ُدن دیه گو«

خبر خیلی خوب

آن روزها

 استاد »پرویز پورحسینی«  استاد »پرویز پورحسینی« 
یکی از مفاخر تاریخ سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان  به علت کرونا درگذشتیکی از مفاخر تاریخ سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان  به علت کرونا درگذشت

پرده آخر یک بازیگر باشکوهپرده آخر یک بازیگر باشکوه

دانشمندان می گویند کووید19 فقط سالمت جسمی را تهدید نمی کند

حمله روانی کرونا
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جواد رستم زاده: مرگ در 60 سالگی. در غروبی پاییزی. 
در بوینس آیرس. کمی دورتر از از حلبی آبادی که در آن 
متولد شده ای. احتماال در امارتی رویایی که رشک همه 
کودکان پابرهنه و گرسنه آرژانتین را بر می انگیزد. قرارمان 
االن نبود اما تو هیچ وقت سر قول و قرارت نبودی. سانتا 
آرماندو صدایت می زدند اما قدیس نبودی. درست مثل 
ما مردم عادی پر از اشــتباه و خطا و خیانت و بداخالقی 

بودی.همین هم بود که دوستت داشتیم.

محبوب بی وفا#
تو مارادونا بودی. دن دیه گو بودی. تنها اسطوره ای بودی 
که برای خودت هاله ای از نیکی و پاکی نســاختی. تنها 
ستاره ای بودی که برای درخشان ماندن به خورشیدهای 
قدرت پناه نبردی. اما محبوب بودی. محبوب تر از پله که 
با مافیای فیفا ســامبا می رقصید و دوست داشتنی تر از 
پالتینی که در یوفا قمار قدرت و اختالس می کرد. با آن 
قد کوتاه ، موهای پریشــان و فر و صورت بی قواره ای که 
بیشتر به سرخپوست ها می ماند حتی مثل دیوید بکام 
و گابریل عمر باتیستوتا خوشتیپ و مانکن هم نبودی.در 
هر تیم باشــگاهی که رفتی جنجال به پا کردی و مثل 
مالدینی و توتی و پویول حتی با وفا و سمبل باشگاه هم 
نبودی. هنگامی که ناپل را با آن همه جام که برایشــان 
آوردی ترک کردی با تخم مرغ و عروسک های سوزنین 

و ناسازا الهه پیروزی شان را بدرقه کردند.

احترام دشمنان ابدی#
 با آن همه تو مارادونا بودی . همانی که ما با تمام شعارهای 
ادیبانه ای که می دهیم بازهم دلمان برای شــر بودن و بی 
انضباط بودن و یاغی بودنت غش می رود.با تمام جنجال ها و 
گستاخی هایت باز آخرین تصویری که از تو در ذهنمان ماند 
تصویر تابوتی بود که با لباس ناپولی و بوکا جونیورز پوشانده 
شده بود و آرام به سمت گورستان بال ویستا می رفت .تصویر 
مردمان سرزمین نقره بود که برای ادای احترام به اسطوره 
طالیی شان در کاخ ریاست جمهوری به خط شده بودند. تو 
مارادونا بودی. سربازی که غرور شکسته مردمان آرژانتین را 
مقابل انگلیسی ها و برزیلی ها جالیی تازه زدی و کشور فرو 
رفته در زجر و فالکتت را با شعبده هایت پر از لبخند و عشق 
کردی.همین بود که حتی هواداران ریورپالته ، رئال ، یووه و 
سلسائو از پر کشیدنت اشک ریختند و بابت نبودن دشمنی 

ابدی و قابل احترام زانوی غم به بغل گرفتن.

چریک  بی تعهد#
تــو مارادونا بــودی . همانی که اگر زودتر ســرو کله ات 
پیدا می شــد پشت موتور سیکلت »ارنستو چگوارا« سوار 
می شــدی و هم رزم با او در بولیوی می جنگیدی و کنار 
او در کوه های ســربه فلک کشــیده آمریکای التین تیر 
باران می شدی. با فیدل کاسترو و چاوز پیمان ایدئولوژیک 
داشــتی اما در ناپل جزو دارو دسته سیسیلی ها بودی و 
کوکائین جا به جا کرده بودی. برای کودکان بی پناه پول 
جمع می کردی و بیانیه می دادی ولی در ناپل قصر داشتی 
و عاشق دلبرکان اروپایی و التین بودی . حتی در هاوانا در 
حالی که میهمان کاستروی عزیزت بودی سه فرزند از خود 

به جای گذاشتی و سال ها زیر بار پدر بودنت نرفتی.

قربانی سیسیلی ها#
تو دن دیه گو بودی و ما هیج وقت نفهمیدیم که مقابل 
تو از کدام طرف فریــب و الیی می خوریم. با این حال 
ما شیفته و کنجکاو زندگی جذاب تو بودیم. درست مثل 

پاپاراتزی ها که روی شــان اســلحه کشیدی و با همه 
بی بند وباری ات اجازه نمی دادی کسی در پستوی هزار 
توی زندگی ات سرک بکشد.جورج بست و پل گاسکویین 
ادای تو را در می آوردند و ما باز با خاطرات همان مردی 
خوش بودیم که قبل از شــروع فینال جام جهانی نود و 
بعد از قتل عام ایتالیایی ها در نیمه نهایی سرخوشانه با 
توپ و با موزیــک  COUNTRY ROADSTAR تانگو 
می رقصید و نمی دانست که مافیای قدرتمند کوکائیان 
را چقدر عصبانی کرده و آ ن ها چه خواب هایی که برایش 
ندیده اند.  در آن جام قهرمان نشدی اما اشک هایت برای 
مان جذاب تر از قهرمانی آلمان های مغرور و زمخت بود. 
وقتی در جام جهانی 94  گفتند با مصرف »افی درین« دو 
پینگ کرده ای و با تیپا حذفت کردند حتی در بنگالدش 
و فیلیپین هم می گفتند این کار مافیاســت. تو پا روی 
دمشان گذاشــته بودی و آن ها اراده کرده بودند فوتبال 
آخرین شورشــی تند و گستاخ و جذاب خود را از دست 

دهد.

مرگ مارادونایی#
اصال چه اهمیتی دارد که فوتبال مدرن شــده باشد و 
تاکتیکی، مــا جان مان برای همان فوتبال جنگجویانه 
و التینی کــه در اســتادیوم »آلبــرت خ آرماندو«ی 
بوکاجونیــورز با آن موهایی که ردی طالیی روی آن ها 
انداخته ای و میان آتش بازی و پوشــال های کاغذی 
هوادارانت گم شــده ای در می رود. پس مرگ در 60 
سالگی برای تویی که ماسیده از کورتن و انواع مسکن ها 
بــودی و در مربیگری به هیچ جایی نرســیده بودی و 
گاهی با مسخره بازی هایت روی نیمکت گمان به زوال 
عقلت می رفت موهبتی بود. اصال چرا باید سانتا مارادونا 
اینقدر زنده می ماند که خودش خودش را می بلعید؟ تو 
دن دیــه گو بودی و باید جــوری می رفتی که همه را 
جا می گذاشتی . همه را غافلگیر می کردی.درست مثل 
همیــن کاری که کردی. مــرگ در میان کرونا ولی به 
دلیل ســکته قلبی بعد از جراحی مغز. تو آرماندو دیه 

گو مارادونا بودی.

فوق ستاره خاکستری و محبوب فوتبال در خاک آرام گرفت

وداع با آخرین»ُدن دیه گو«

ورزش: پیکر دیگو مارادونا اســطوره بــزرگ دنیای فوتبال با حضور خانواده و جمع 
کوچکی از نزدیکان او در آرژانتین و در گورستان بال ویستا در شهر بوینس آیرس به 

خاک سپرده شد.
هماهنگ کننده اصلی خاکسپاری دیگو همسر اول او کلودیا ویافانه بود. روزنامه اوله 
می گوید کلودیا ویافانه به عنوان صاحب عزا تصمیم گرفته بود که چه کسانی در مراسم 
خاکسپاری همسرش شرکت کنند. جالب اینجا است که تنها شخصی از دنیای فوتبال 
که در مراسم خاکسپاری او شرکت داشت گیرمو کوپوال بود. مربی ای که دیگو در دوران 

نوجوانی با هدایت او به عنوان یک جوان آینده دار مطرح شده بود.

امــا در زمان حرکت کاروان موتوری حامل تابوت دیگــو مارادونا هزاران نفر از مردم 
بوینس آیرس در مسیر حرکت این کاروان ایستاده و برای آخرین بار با اسطوره شان 
خداحافظی کردند.  تابوت حاوی پیکر مارادونا در حالی به گورستان بال ویستا رسید 
که پرچم آرژانتین روی آن کشیده شده بود. پرچمی که دیگو عاشقش بود و برای دفاع 

از آن سال ها تالش کرده بود.
کل افراد حاضر در گورستان برای آخرین وداع با مارادونا بر اساس گزارش اختصاصی 

روزنامه اوله تنها 40 نفر بود. حلقه اول تشییع کنندگان شامل 5 خواهر دیگو و تنها 
برادرش اللو و البته کلودیا همســر اول او بود. دامادهای دیگو و خواهرزاده های او در 
حلقه بعدی قرار داشتند. یکی دیگر از کسانی که حضور او در این مراسم توسط اوله 
گزارش شده جوزپه مانزو سفیر ایتالیا در آرژانتین است. سفیر اهل ناپل و هوادار ناپولی 
که به عنوان نماینده دوست داران دیگو در این شهر در مراسم خاکسپاری شرکت کرده 
بود. وزیر امنیت داخلی ایالتی آرژانتین هم به عنوان مسئول تامین امنیت و برگزاری 

مراسم در گورستان حاضر بود.
چند نفر از دنیای مطبوعات و رسانه هم در خاکسپاری دیگو شرکت داشتند. لوچیانو 
ماالتینی که کتابی درباره مارادونا نوشته و مارتین آروالو رونزامه نگاری که همیشه به 
دیگو نزدیک بوده اســت. البته مطبوعات و رسانه ها در آرژانتین از طریق پهبادها بر 
این مراسم نظارت داشتند و تصاویری از آن منتشر کرده اند. برگزارکنندگان با هدف 
جلوگیری از انتشــار عکس های حساس از آخرین خداحافظی خانواده با دیگو باالی 
آرامگاه ابدی او چادری نصب کرده بودند که گرفتن عکس دقیق از روند خاکسپاری را 

برای پهبادها غیرممکن کرده بود.

سینا حسینی : ظهر دیروز خبری مبنی بر درگیری 
لفظی میان حســینی و مظاهــری در جریان تمرین 
اختصاصی دروازه بانان استقالل مطرح شد اما خیلی 
زود این موضوع رد شد تا خیال هواداران تا حدودی 
راحت شود هرچند که برخی نزدیکان استقالل اعالم 
کردند مشکل وجود داشــته اما نه به این شکلی که 
توسط رسانه ها منعکس شده اما هیچ یک از گلرهای 

استقالل با حالت قهر تمرین را ترک نکردند.

کم تحملی حسینی#
البته که سیدحسین حسینی پیشتر در رقابت با سید 
مهدی رحمتی نشان داده است که تحمل یک رقیب 
سرسخت را کنار خود ندارد اما این بار داستان کامال 
متفاوت اســت چون محمود فکری با قاطعیت برای 
هر دو گلر پیغام فرســتاده است با هیچ کسی تعارف 
ندارد، هر کسی بهتر باشد درون دروازه می ایستد و 
هر کسی ناراحت باشد مجبور است یک فصل کامل 
روی ســکو بازی های اســتقالل را تماشا کند. البته 
سید حسینی هم از شرایط خود ناراضی است و این 
مســئله به موضوعات مالی برمــی گردد،که مدیران 
اســتقالل باید به فکر حل و فصل این معضل باشند. 
حســینی اگر این روزها به صورت جسته و گریخته 
معتقد اســت که باید باشــگاه رضایتنامه او را بدهد 
به خاطر اختالف رقم میان قرارداد خودش با رشــید 
مظاهری است.او معتقد است اختالف فنی میان او و 
مظاهری رقمی نزدیک به چهار میلیارد نیست از این 
رو باید قرارداد وی اصالح شــود اما مدیران باشــگاه 
اســتقالل با توجه به محدودیت هــای موجود فعال 
امکان برآورده ســاختن درخواست حسینی را ندارند 

به همین دلیل بــه وی توصیه کردند او تا نیم فصل 
ساکت بماند تا مشکلش برطرف شود.

عملکرد رشید#
شــاید مظاهری در این بازی برابر ماشین سازی محک 
جــدی نخورد امــا بدون تردیــد رفتــار او در جریان 
بازی،دیالــوگ دائمی او با مدافعان اســتقالل و مدل 
جای گیری او در طول 90 دقیقه آرامشــی خاص را به 
هواداران استقالل تزریق کرد که می تواند با حضور او در 
چارچوب دروازه اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند.

مدیریت فکری#
بدون تردید مدل مدیریتی محمود فکری در جریان 
رقابت مظاهری و حســینی می تواند اســتقالل را از 
هر نظر بیمه کند،شــاید برخی جریان های بیرونی 
در تالش باشــند که رقابت میان گلرهای استقالل را 
بــه یک تراژدی تلخ تبدیل کنند اما این هنر محمود 
فکری اســت که فضا را به گونــه ای پیش ببرد که 

استقالل برنده واقعی رقابت این دو گلر باشد.

شیطنت های بیرونی#
رشــید مظاهری و حسینی هر دو گلرهای توانمندی 
هســتند که می توانند با رقابت سالم و دوستانه خود 
خیال هواداران را بابت مراقبت از دروازه تیم  راحت 
کنند به شــرط اینکه اســیر بازی های پشــت پرده 
بیرونی نشــوند.قطعا متلک ها و کنایه های حاشــیه 
ســازان  از این پس پای ثابت اخبار زرد رسانه ها و 
فیــک نیوزها خواهد بود اما این دو می توانند خیلی 

راحت و ساده این شیطنت ها را خنثی کنند.

ورزش: رقابت هــای پنجره دوم انتخابی بســکتبال کاپ 
آسیا ۲0۲۱، در حالی از دیروز به صورت متمرکز در دوحه 
آغاز شــد که تیم ملی ایران باید در نخستین بازی خود از 
این پنجره، ســاعت ۱6:۳0 امروز ۸ آذر به مصاف تیم ملی 

عربستان برود.

اعزام بدون کاپیتان و ستاره#
تیــم ملی ایــران در حالی عازم این مســابقات شــد که 
ستاره هایی چون صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی را 
در اختیار ندارد و تقریبا همه شاگردان شاهین طبع، حدود 
۷ماه به صورت کامل از میادین دور بوده اند و تنها با پشت 
ســر گذاشتن ۲ بازی در فصل جدید لیگ و تقریبا ۱0 روز 

اردوی آماده سازی، محیای این مسابقات شده اند.

 نبود بازی تدارکاتی برای ملی پوشان#
همچنین با وجود تالش هایی که فدراسیون و کادرفنی تیم 
ملی ایران انجام دادند تا در صورت امکان، بازی دوستانه ای 
را در قطر انجام دهند به دلیل سختگیری مسئوالن برگزاری 
مســابقات این اتفاق رخ نداد تا بلند قامتــان ایران بدون 
بازی دوســتانه وارد این رقابت ها شوند. پنجره ای که در آن 
شاگردان شاهین طبع باید در روزهای ۸ و ۱0 آذر به ترتیب 

با عربستان و سوریه دیدار کنند.
البته به اعتقاد برخی از اهالی این رشته، با توجه به اختالف 
سطح بسکتبال ایران با سایر حریفان آسیایی، تیم ملی ایران 
می تواند با کســب دو پیروزی در این پنجره صعود خود به 

مسابقات کاپ  آسیا ۲0۲۱ را قطعی کند.
اکنون کادرفنی و ملی پوشان بسکتبال ایران پس از پشت 
سر گذاشــتن تست های PCR که جواب همه آن ها منفی 
بود، آماده شرکت در این دو بازی هستند که روزهای شنبه 
۸ آذر و دوشنبه ۱0 آذر برگزار خواهد شد. باید منتظر ماند و 

دید که آیا ملی پوشان ایران می توانند با کسب دو برد در این 
پنجره صعود خود را قطعی کنند یا خیر؟ اتفاقی که به نظر با 

توجه به پیشینه تیم ها خیلی محتمل است.

ذهنیت برنده#
فدراسیون جهانی بسکتبال )FIBA( در گزارشی آغاز پنجره 
دوم انتخابی کاپ آسیا ۲0۲۱ را از جوانب مختلف بررسی 
کرد که در این گزارش، از ســه تیم ایران، فیلیپین و لبنان 

به عنوان تیم هایی با ذهنیت برنده و بدون باخت نام برد.
فیبا درباره ایران نوشــت: تیم ملی ایران بعد از فیلیپین و 
لبنان، ســومین تیمی است که بدون باخت در پنجره اول 
وارد پنجره دوم انتخابی ها می شود. نایب قهرمان کاپ آسیا 
۲0۱۷ که اکنون سهمیه بازی های المپیک ۲0۲0 توکیو را 
هم در آسیا دارد، به هیچ کدام از حریفان رحم نمی کند و در 

دفاع عملکرد قابل قبولی دارد.
تیم ملــی ایران در پنجره نخســت انتخابی ها با میانگین 
اختــالف امتیاز 44.5 حریفان خود را شکســت داده و به 
رقبای خود اجازه نداده که بیش از 50 امتیار را کسب کنند. 
اکنون ایران به عنوان یکی از تیم های بدون باخت وارد پنجره 

دوم انتخابی ها می شود.
برنامه مسابقات بسکتبال در پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا 

۲0۲۱ نیز به شرح زیر است:
شنبه ۸ آذر

تایلند - اندونزی ساعت  ۱6:۳0
ایران - عربستان ساعت  ۱6:۳0

قطر - سوریه ساعت ۱9:۳0
دوشنبه ۱۰ آذر

تایلند - فیلیپین ساعت ۱6:۳0
سوریه  -  ایران ساعت ۱6:۳0
قطر - عربستان ساعت ۱9:۳0

دعوا درون دروازه استقالل باال گرفت

ناراحتی حسینی از اختالف 4 میلیاردی با مظاهری
پنجره دوم بسکتبال انتخابی کاپ آسیا آغاز شد

آغاز صعود بدون ستاره ها

کرونا بگیرند بازی لغو نمی شود
لزوم احتیاط صددرصدی برای فینال

 ورزش: تیم های شــرقی اکنون در قرنطینه و حباب ایمنی، مسابقات 
خود را در لیگ قهرمانان آسیا برگزار می کنند و ریسک ابتالی آن ها به 
ویروس کرونا بسیار پایین است. یکی از ۱5 تیم حاضر در مسابقات باید 
۱9 دسامبر )۲9 آذر( در استادیوم الجنوب با پرسپولیس دیدار فینال را 

برگزار کند، اما پرسپولیسی ها باید احتیاط خود را بیشتر کنند.
در حالی که پرسپولیس باید ۲9 آذر دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا را 
برگزار کند و دو هفته دیگر نیز راهی قطر شود، اما اکنون مشغول بازی 
در لیگ برتر است. مسابقات لیگ ایران نیز در شهرهای مختلف و نه به 
صورت قرنطینه ای و متمرکز )همچون چین(، برگزار می شود که تیم ها 
مجبور به سفر پر ریسک به شهرهای مختلف هستند. با شرایط فعلی، 
اگر بازی های پرسپولیس در لیگ داخلی ادامه داشته باشد، بهتر است 
احتیاط در این تیم باالتر برود تا ریسک ابتال به کرونا کمتر شود و حتی 

درخواست تعویق دیدارش در هفته منتهی سفر به قطر را بدهد.
 پرسپولیس ۱0 آذرماه در تهران با شهر خودرو دیدار خواهد کرد و پس 
از این مســابقه نباید در لیگ مسابقه ای برگزار کند، زیرا کوچک ترین 
آلودگــی بین اعضای هیئت اعزامی به قطر )بازیکنان، کادر، مدیریت و 
همراهان( باعث قرنطینــه ۱4 روزه تمام اعضای کاروان در بدو ورود به 
قطر خواهد شد، همچون بازیکنان ملی پوش اولسان هیوندای کره جنوبی 
کــه به دلیل مجاورت با بازیکنان کرونایی تیم ملی در اردوی اتریش، با 

این مسئله مواجه شدند.
 با توجه به پایان قرارداد AFC با شــرکت تبلیغاتی فعلی در پایان سال 
۲0۲0، در صورت ابتالی پرسپولیسی ها به کرونا، امکان تغییر زمان فینال 
نیز وجود ندارد و این مسئله کار را سخت تر خواهد کرد. پرسپولیسی ها 
که نسبت به دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا )منطقه غرب( چهار بازیکن 
کلیدی خود را برای فینال از دست داده اند، در مسئله کرونا باید احتیاط 
کنند تا به قیمت از دست رفتن فینال و اولین قهرمانی یک نماینده ایران 

در لیگ قهرمانان آسیا تمام نشود.

گزارش ویژه

پس از حاشیه های فراوان
اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال 

تایید شد!
ورزش:در حالی که خانواده فوتبال در انتظار بررســی 
و اعالم نظــر اعضای مجمع در ارتباط بــا تایید یا رد 
اساسنامه پیشنهادی فدراســیون فوتبال است، مهدی 
محمدنبــی اعالم کرد که اعضــای مجمع پیش از این 
نظرات خود را به صورت فیزیکی برای فدراسیون ارسال 
کرده اند و فردا نتیجه بررســی نظرات درباره اساسنامه 

اعالم خواهد شد.
در واقع فدراســیون فوتبال برای سهولت در برگزاری 
مجمع و اخذ نظرات اعضا درباره اساسنامه، پیش از این 
اقــدام به گرفتن آرای اعضا کــرده و در حال حاضر در 

جریان رد یا تایید اساسنامه اصالحی هستند.
به همین دلیل، مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراســیون 
فوتبال وقتی با ســوالی دربــاره اینکه اگر پیش نویس 
اساســنامه مورد تایید اعضای مجمع تصویب نشــود، 
احتمــال حضور کمیته عادی ســازی در فدراســیون 
فوتبال وجود دارد گفت: اعضــا موافقت خود را با این 
مدارک در ســامانه ثبت کرده اند و فرم را از ســامانه 
پرینــت گرفته و برای ما فرســتاده اند. ناظران مجمع 
هم رســیدگی می کنند و این بحث بــه خوبی انجام 
 شــده اســت. مطمئن باشــید کار به مجامــع بعدی 

نمی رسد.
در نتیجه می توان به این نتیجه رســید که اساســنامه 
فدراســیون فوتبــال تاییــد شــده و به گفتــه نبی، 
 انتخابــات در اواخــر بهمــن و اوایل اســفند برگزار 

خواهد شد.

سینا حسینی : پرسپولیس در سومین دیــدار خود مقابل 
نفت مسجد سلیمان با ارائه یک بازی ضعیف و دور از انتظار 
متوقف شد تا انتقادها به شکل قابل توجهی از عملکرد فنی 
تیم گل محمدی افزایش یابد. بازی بدون برنامه پرسپولیس 
در ســومین نبرد خود نه تنها باعث عصبانیت هواداران این 
تیم شد بلکه این دل نگرانی بزرگ را نزد کارشناسان و اهالی 
فوتبال به وجود آورد که این تیم با این سبک و سیاق چگونه 

می خواهد در فینال لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند؟

سه بازی یک گل#
گل محمدی خودش خوب می داند بازیکنانش با عملکردی 
سینوســی نسبت به مرحله نخســت لیگ قهرمانان آسیا با 
عملکرد بســیار بحث برانگیزی و تنها با یک گل در سه بازی 
نخســت خود در لیگ برتر ظاهر شدند و اگر اعالم پنالتی در 
بازی برابر صنعت نفت آبادان نبود شاید آن ها هم اکنون با دو 
امتیاز در جدول رده بندی حضور داشتند. هرچند در بازی سوم 
بازهم پرسپولیسی ها صاحب یک ضربه پنالتی شدند و آن را به 
هدر دادند اما قطعا دلخوش کردن به اشتباهات مدافعان حریف 
و تصمیم داور مبنی بر اعالم پنالتی قطعا راهکار مناسبی برای 

نتیجه گیری پرسپولیس در لیگ جاری نخواهد بود.

تبعات ناکامی#
البته چالش دیگر پیش روی یحیی موضوعات مالی پیرامون 
باشگاه طرف قراردادش است که با وجود شرایط نابه سامانی 
که امروز پرسپولیس با آن دست و پنجه نرم می کند، قطعا به 

زودی درگیری ها و اختالفات سرباز خواهد کرد و دردسرهای 
یحیی بیشــتر از قبل خواهد شد، هرچند مدیران باشگاه به 
دنبال ســرپوش گذاشتن روی این اتفاق هستند و با مخابره 
اخبــار تمدید قراردادها با بازیکنانــی که پایان فصل جاری 
قراردادشان به اتمام می رسد فضا را کنترل می کنند اما کامال 

پیداست گاوصندوق فینالیست آسیا خالی از اسکناس است.

اعتراض پیشکسوتان#
در همین حین اعتراض های پیشکسوتان و بازیکنان سابق 
این تیم نیز پازل بحران را برای سرخپوشان تکمیل می کند، 
اتفاقی که قاعدتا ذهن هواداران را برای اعتراضات بعدی مهیا 
می کند. مصاحبه های سریالی بازیکنان قدیمی پرسپولیس 

و حمله به مدیران باشــگاه بابت عدم تجربه کافی شــاید تا 
حدودی فشار را از روی یحیی گل محمدی کاهش دهد اما 

این اتفاق تنها حالل مشکالت یحیی نیست.

شهرخودرو چالش جدی یحیی#
حاال ســرخ پوشــان در آخرین بازی خود قبل از فینال باید 
به دیدار شهرخودرویی بروند که همیشه چالش جدی برای 
تیم های تهرانی بوده و حریف سخت کوشی است. به خصوص 
حاال که رحمتی با انگیزه های رنگی متفاوت برای اثبات خود 
مقابل پرسپولیس پر قدرت حاضر خواهد شد. تیم رحمتی در 
این سه بازی عملکرد خوبی داشته و اگر اسیر پنالتی مشکوک 

مقابل صنعت نفت آبادان نمی شد االن باالی جدول بود.

همه باید شانس حضور در تیم ملی را داشته باشند

هاشمیان: در آلمان اتحاد نداشتیم
ورزش: مربــی تیم ملی فوتبــال ایران در 
مصاحبه اخیرش درخصوص اسامی بازیکنانی 
که از سوی دراگان اسکوچیچ به اردوی اخیر 
تیم ملی دعوت شده بودند توضیحات جالبی را 
ارائه کرد.لیست بازیکنان دعوت شده به اردوی 
اخیر تیم ملی فوتبال ایران بــرای رویارویی با 
بوسنی و ازبکستان در حالی اعالم شده بود که 
نام وریا غفوری به عنوان کاپیتان تیم استقالل 
تهران به عنوان یکی از غایبان سرشناس این 

لیست، محسوس بود.
وحید هاشمیان، مربی تیم ملی فوتبال 
ایــران درخصوص عــدم دعوت از 
کاپیتان استقالل به اردوی اخیر تیم 
ملی فوتبال اظهار داشت: ببینید 
همه جــای دنیای بــه خصوص 
ایــران و کشــورهای دیگر،  خود 
وقتی لیست تیم ملی منتشر می شود همیشه 
یک سری طرفدار دارد و یکسری هم منتقد 
هستند که این همه جا وجود دارد. من همیشه 
گفته ام باید به تمام نظرات احترام گذاشت اما 
وقتی یک نفر سرمربی تیم ملی است و نتیجه 

می  گیرد پس مسئولیت با اوست.

داستان لوو#
هاشــمیان در ادامه به حواشی اخیر تیم 

ملی فوتبال آلمان اشــاره کرد و گفت: سعی 
می  کند کــه بهترین را انتخــاب کند چون 
شــخص ســرمربی به همراه کادرفنی باید 
جوابگوی نتیجه باشــند. شــما االن حساب 
کنید یکــی از بهترین بازیکنــان در آلمان 
توماس مولر اســت، االن مشکل خط دفاعی 
آلمان بســیار بارز اســت. بواتنــگ و هوملز 
نیســتند اما وقتی آقای یواخیــم لوو بعد از 
جام جهانی تصمیم گرفت این ســه بازیکن 
نباشــند، حاال چه به دلیل مســائل سنی یا 
دیگر مســائل اما همه ایــن را قبول کردند. 
چون در نهایــت او چه ببرد و چه ببازد باید 

در آینده یواخیم لوو جواب بدهد. 

شانس برای همه#
هاشــمیان همینطور روحیــه تیمی را یک 
عامل موفقیت دانست و گفت: تا پایان لیست 
و لیست نهایی قطعا تغییراتی وجود می آید. 
یکســری دور اول و یکســری هم دور دوم 
دعوت شــدند. به همه باید این شانس را داد 
و مســلما هر بازیکنی دوست دارد برای تیم 
ملی بازی کند و هر کسی هم احساس دارد 
که شاید حقش باشــد که در تیم ملی بازی 
کند. شــاید یک تیم ملی همیشه از بهترین 
بازیکنان تشــکیل نشــود بلکــه از بهترین 

بازیکنانی که بتوانند یک تیم را بسازند. شما 
حساب کنید که در ســال ۲006 ما یکی از 
قوی ترین تیم های تاریخ فوتبال ایران بودیم 
اما از نظر تیمی یک مشکالتی به وجود آمد 
که آن اتحاد را نداشــتیم. مثــال بازی ایران 
مقابل آرژانتین ما یک تیم بودیم و همه برای 

هم بازی می کردند و می جنگیدند.

جدایی از ویلموتس#
وحید هاشمیان بعد از سال ها دوری از فوتبال 
ایران در شرایطی در کادرفنی تیم ملی حضور 
پیدا کرد که نیمکت تیم ملی با مارک ویلموتس 
روزهای خوشــی را تجربه نکرد و الجرم او که 
دانش آموخته فوتبال آلمان هم هست نتوانست 
عرض اندام کند. با این وجود وی مدعی است 
از شرایط آن زمان راضی نبود و شاید اگر مرد 
بلژیکی در فوتبال ما می ماند وی حتی مجیور 
می شــد از تیم ملی جدا شود.اکنون با حضور 
دراگان اسکوچیچ و تفاوت روش او با سرمربی 
سابق تیم ملی فرصت برای هاشمیان بیش از 
قبل است تا بتواند اندوخته های فوتبالی خود 
را در اختیــار بازیکنان تیــم ملی قرار دهد.  با 
این حال او با توجه به روندی که فوتبال ایران 
در پیش گرفته است صراحتا می گوید: فوتبال 

ایران آینده تاریکی دارد.

پلــه ، که رابطه خیلی خوبی با مارادونا نداشــت و گاهی 
در ظاهــر با هم ارتباط دوســتانه ای برقرار می کردند در 
توییتی نســبت به مرگ ناگهانی او واکنش نشان داده و 
نوشته:»امروز یکی از دوســتانم را از دست دادم. مطئنم 
روزی مــن و دیه گو در جایی باالتر از آســمان ها با هم 
فوتبال بازی خواهیم کرد«. اختالف اصلی این دو ســتاره 
عالوه بر جنگ ابدی میان برزیل و آرژانتین به حمایت پله 
از سران فیفا و شرکت او در برنامه های تبلیغاتی این نهاد 

فوتبالی مربوط بود. 

پیشکســوت باشگاه پرسپولیس که همیشه در قامت یک هوادار 
متعصب مطالب و نکاتش را در فضای مجازی منتشر می کند و 
بابت این موضوع چندباری هم به دادگاه رفته اســت در تازه ترین 
استوری خود با انتشار عکسی از گل محمدی که در حال تماشای 
بازی پرســپولیس و نفت مسجد ســلیمان از روی سکوها است 
نوشته:»یحیی جان اگر در بازی قبلی مثل محمود فکری فحش 
ناموســی می دادی احتماالً این بازی روی نیمکت می نشستی« 
اشاره او احتماال به تعلل کمیته اخالق در صدور حکم محرومیت 

فکری بابت فحاشی در بازی با فوالد است.

مهرداد  میناوندپله
مشــهورترین اتفاقی که خشــم نزدیکان و دوست داران 
مارادونا را به دنبال داشته تصویر شخصی به نام دیگو مولینا 
است که از خود در کنار تابوت مارادونا عکس گرفته است.
ماتیاس مورال وکیل مارادونا با انتشــار یک توییت اعالم 
کرد:»عوضی  که آن عکس را در کنار جنازه مارادونا گرفته 
دیگو مولینا است. من به خاطر خاطره دوستم مارادونا همه 
تالشم را می کنم تا او بهای چنین اقدام زشت و شنیعی را 
بپردازد« دیگو مولینا یکی از کارمندان شرکت کفن و دفن 

پینیر است.

نوه علی پروین پس از پیوستن به تیم نوجوانان پرسپولیس که 
همراه با انتقادات شدیدی بود استوری منتشر کرده و از خودش 

و عملکردش دفاع کرده است.
او البته به اضافه وزن خود اعتراف کرده و نوشته است» استقاللی 
ها خیلی بهشون فشار آمده که من با پرسپولیس قرارداد بستم. 
امسال انشااهلل کنار آقای جباری و خانمحمدی و میراحمدیان 

می ترکونم. 
برای من شایعه درسته کرده اند!پانزده کیلو اضافه وزن داشتم اما 

حاال فقط 5 کیلو از آن مانده است!

نوه علی پروینوکیل  مارادونا

فینالیست آسیا در سه بازی یک گل زده است

بی آزارترین پرسپولیس مقابل شهر خودرو

ضد  حمله

پنالتی مشکوک در مشهد
منصوریان در حسرت پیروزی

ورزش: در آخرین دیدار هفته سوم لیگ برتر ، تیم تراکتور میزبان سپاهان 
بود که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به ســود سپاهان به اتمام رسید تا 
تراکتور و منصوریان در حســرت پیروزی در لیگ بیستم بمانند.تک گل 
سپاهان را در این دیدار، محمد نژادمهدی در دقیقه ۲۸ روی ارسال زیبای 

سروش رفیعی به ثمر رساند.
گفتنی اســت روز پنج شنبه هم شهرخودرو مقابل صنعت نفت آبادان در 
مشهد روی یک پنالتی مشکوک یک بر یک متوقف شد. ذوب آهن و پیکان 
هم به نتیجه یک بریک رسیدند و نفت  مسجدسلیمان مقابل پرسپولیس 

توانست نتیجه صفر بر صفر را بدست آورد.

تیم اسکوچیچ در جایگاه ۲۹ جهان و دوم آسیا 
ورزش: پس از مشــکالت و ایرادهای موجــود در اعالم آخرین رده بندی 
تیم های ملی توسط فیفا در ماه نوامبر میالدی و در نهایت حذف رده بندی 
این ماه بعد از چند دقیقه، فدراسیون جهانی تغییرات جدید را اعالم کرد که 
تیم ملی ایران برخالف پیش بینی ها در رتبه ۲9 جهان و دوم آسیا باقی ماند.
تیم ملی ایران نسبت به ماه گذشته چهار امتیاز به اندوخته های خود اضافه 
کرد و ۱496 امتیازی شد اما همچنان پشت سر ونزوئال و ژاپن قرار گرفت.

پاداش پشت پاداش برای استقاللی ها
ورزش: پاداش پیروزی تیم فوتبال استقالل مقابل مس رفسنجان به حساب 
بازیکنان و اعضای کادرفنی این تیم واریز شــد و قرار است تا روز یکشنبه 
پاداش پیروزی برابر ماشین سازی هم به حساب اعضای تیم فوتبال استقالل 

واریز شود.

نوازی: کارشناسی دردی از ما دوا نمی کند
ورزش: با توجه به اخراج مهدی رحمتی در واپسین لحظات بازی، محمد 
نوازی دستیار او در نشست خبری پس از بازی حاضر شد و در مورد پنالتی 
بحث برانگیز گفت: امیدوارم کارشناسان داوری حقیقت را بیان کنند نه این که 
دو نفر بگویند پنالتی بود و دو نفر هم بگویند پنالتی نبود؛ این مساله هیچ 
دردی را دوا نمی کند و این برنامه هایی که پخش می شود فقط برای استقالل 
و پرســپولیس اســت و فقط یک صحنه و دو صحنه از دیگر تیم ها پخش 
می کنند اما هیچ تاثیری ندارد؛ امروز می توانســتیم برنده بازی باشیم ولی 
اشتباه داور باعث تساوی مان شد. سه روز دیگر بازی سختی در تهران مقابل 
پرســپولیس داریم و باید بچه هایمان را به حال اولیه برگردانیم و ریکاوری 

خوبی انجام دهیم. امیدوارم مقابل پرسپولیس بازی خوبی داشته باشیم.

مطهری: 
تغییرات پرسپولیس به خاطر فینال آسیا بود

ورزش:مربی پرسپولیس به تشریح شرایط تیمش بعد از تساوی خارج از 
خانه مقابل نفت مسجدسلیمان پرداخت.مطهری درباره شرایط فنی بازی و 
دستیابی به تک امتیاز آن گفت: درباره شرایط فنی بازی باید بگویم، ما باید 
امروز کمی حمالت غیرکالسیک انجام می دادیم. با تعویض های مان سعی 
کردیم این کار را انجام دهیم، ولی از فرصت های مان استفاده نکردیم. اگر 
ضربه پنالتی ما گل می شد روند بازی خیلی تغییر می کرد توضیح مطهری 
هم درباره نیمکت نشینی وحید امیری و احسان پهلوان کامال قابل پیش بینی 
بود. دو بازیکنی که به دلیل محرومیت قادر به همراهی این تیم در فینال 
آســیا نیستند و آن ها قصد تست تیم در شــرایط غیبت این دو ستاره را 

داشتند.

زامهران: حسرت و شرمندگی برایمان باقی ماند
ورزش: هافبک نســاجی مازندران می گوید بدشانسی در دیدار با سایپا 
مهم تریــن عاملی بود که اجازه نــداد این تیم نتیجه بگیرند این در حالی 
است که آن ها همه جوره از حریف سر تر بودند.نساجی که توانسته بود در 
هفته های اخیر عملکرد خوبی از خود نشان دهد در هفته سوم بازی را به 
سایپا واگذار کرد ، فرزاد زامهران در این خصوص گفت: فوتبال است و این 
اتفاقات پیش می آید، روزی که تو از حریف همه جوره سرتری و موقعیت 
های زیادی داری ولی نتیجه نمی گیری واقعا از لحاظ فوتبالی آن روز برایت 
سخت می شود. فقط حسرت و شرمندگی مقابل هواداران برای ما باقی ماند.

لک؛ هزار و ۱۰۰ دقیقه بدون گل    
ورزش: فرقــی نمی کند لک در لیگ قهرمانان یا لیگ برتر به میدان برود. 
چه مهاجمی مقابل او بازی کند. مثل بازی با التعاون و نفت مسجد سلیمان، 
چند واکنش نشان دهد یا مثل بازی با صنعت نفت نود دقیقه کم دردسر 
داشته باشد. قفل دروازه او، حداقل در جریان بازی باز نمی شود. دو پنالتی، 
تنها گل های خورده لک در ۱00 روز گذشــته و بیشــتر از ۱000 دقیقه 

بازی بوده اند.
آخرین باری که یک بازیکن توانست دروازه لک را در جریان بازی باز کند، 

۲5 مرداد امسال بود. 

خداداد عزیزی:
 معیار انتخاب دستیار سرمربی

 بر اساس شکلک درآوردن است
ورزش: خداداد عزیزی در مصاحبه ای صحبت های جالبی را با مخاطبان در 
میان گذاشت. عزیزی در این خصوص گفت: »یک پدیده جالب در کار صنف 
ما ظهور کرده و آن قدرت شلوغ بازی کمک مربیان در کنار زمین در راستای 
تحت  تأثیر قرار دادن داورهاست. این روزها که تماشاگر به استادیوم نمی رود 
در تلویزیون سر و صدای کنار خط مربیان را می شنویم؛ یعنی کار به جایی 
رسیده که یک سرمربی می بیند مجبور است دو، سه دستیارش را بر اساس 

تُن صدای بلند و شکلک درآوردن کنار خط انتخاب کند.«

منهای فوتبال

بسکتبال انتخابی جام آسیا
ایران - عربستان

 شنبه ۱۰ آذر -  ۱6:3۰ از شبکه ورزش
هفته دهم  لیگ برتر انگلیس
منچسترسیتی - برنلی

 شنبه ۱۰ آذر -  ۱۸:3۰ از شبکه ورزش
هفته نهم  سری آ ایتالیا
بنونتو - یوونتوس

 شنبه ۱۰ آذر -  ۲۰:3۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

سوریان محبوب ترین فرنگی کار جهان شد
ورزش: حمیــد ســوریان، دارنده ۷ طالی جهــان و المپیک و 
محمدعلــی گرایی، دارنده مدال برنز جهــان با انتخاب اتحادیه 
جهانی کشــتی به عنوان ۲ نماینده ایران در میان ۱6 فرنگی کار 

محبوب تاریخ گنجانده شدند.
در این نظرسنجی که توســط اتحادیه جهانی کشتی با عنوان» 
اســطوره ها در برابر ســتاره ها« برگزار شــد، ســوریان با رای 
طرفداران کشــتی به ترتیب با برتری برابر شــینوبو اوتا ژاپنی، 
آرتور الکســانیان ارمنستانی و رومن والســوف روس به فینال 

رسید.
محمدعلی گرایی نیز در این نظرسنجی به ترتیب با برتری مقابل 
پیترکایــروف، رضا کایالپ ترک و الکســاندر کارلین دارنده ۱۲ 

طالی جهان و المپیک از روسیه راهی فینال شد.
در فینال نیز با رای عالقه مندان به کشتی، سوریان مقابل گرایی 

پیروز شد و به عنوان محبوبترین فرنگی کار جهان نام گرفت.
موفقیت نمایندگان ایران در این نظرسنجی همانند کشتی آزاد 
که حســن یزدانی محبوب ترین کشتی گیر جهان شد عمدتا با 

حمایت و رای طرفداران ایرانی به دست آمده است.

زهرا نعمتی کرونا را شکست داد
ورزش : زهــرا نعمتــی کــه طــالی دو دوره پارالمپیک را در 
کارنامه دارد، در دوره قبلی المپیک توانست به عنوان نخستین 
ورزشــکار معلول ایرانی در این رویداد حاضر شــود و پرچمدار 
کاروان ایران هم باشــد.او که این روزها خود را برای حضور در 
پارالمپیــک در اردوی تیــم ملی تیراندازی بــا کمان در تهران 
 آماده می کند، حدود ۲0 روز قبل با تســت مثبت کرونای خود 

مواجه شد.
ایــن کمانــدار ملی پوش بعــد از ابتال به کرونــا ۲، ۳ هفته در 
قرنطینه خانگی بود و دوران درمان را هم سپری کرد تا بار دیگر 
بتوانــد به اردوی تیم ملی برگردد.با اینکه خبر ابتالی نعمتی به 
کرونا رسانه ای نشده بود، او اخیرا بار دیگر تست کرونا داده و با 
منفی شدن جواب این تست می تواند در دور جدید اردوی تیم 

ملی تیراندازی با کمان به میزبانی تهران شرکت کند.

محمد موسوی با پیاچنزا تمرین کرد
ورزش : باشــگاه پیاچنزا به طور رسمی اعالم کرد سید محمد 
موســوی ســتاره ملی پوش والیبال ایران به ایــن تیم ایتالیایی 
پیوســته و با انتشار تصویری، به زبان فارســی به او خوش آمد 
گفت.بعد از گذشــت چند روز سید محمد موسوی سرانجام در 
تمرینات این تیم حضور پیدا کرد و همراه با ســایر بازیکنان این 
تیم تمرین کرد. باشگاه پیاچنزا با انتشار فیلمی از شرایط محمد 

موسوی در تمرینات این تیم گزارش داد.

 ۴ ایرانی 
در بین نامزدهای فدراسیون جهانی تیراندازی

ورزش :فدراســیون جهانــی تیرانــدازی اســامی نامزدهــای 
کمیته هــای مختلف را برای ســال ۲0۲۱-۲۲ اعالم کرد که از 
ایران نیز کاندیداهایی برای برخی کمیته ها درخواســت خود را 

داده اند.
الهام هاشمی ســرمربی تیم ملی تفنگ ایران که بیش از ۲ ماه 
اســت تمرینات را ترک کرده و دچار چالش جدی با فدراسیون 

تیراندازی شده، نامزد حضور در کمیته مربیان است. 
وی در کمیته مربیان کنفدراســیون آسیا هم عضویت دارد.ناصر 
رســولی ســخنگوی فدراســیون تیراندازی نیز نامزد حضور در 
کمیته توســعه پایدار است. رسولی هم اکنون در همین کمیته 

در کنفدراسیون آسیا عضویت دارد.

 کشتی گیر دست فروش 
کارمند پتروشیمی شد

ورزش : محسن مدهنی قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان 
جذب یکی از شرکت های پتروشیمی خوزستان می شود.

محسن مدهنی، قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان در سال 
۲0۱۷ کــه چند روز قبل فیلمی از او در حال میوه فروشــی در 
خیابان اندیمشــک با وانت منتشر شد و خودش هم مدعی شد 
که شهرداری حتی اجازه چنین کاری را هم به او نمی دهد، حاال 
با پیگیری های مســئوالن در یک شرکت پتروشیمی استخدام 

شده است. 

 پیروزی و صعود گرین یارد 
با حضور بازیکنان ایرانی

ورزش : تیم والیبال گرین یارد در مرحله یک چهارم نهایی کاپ 
بلژیک توانست حریف خود را شکست دهد.

تیم والیبال گرین یارد که امیرحسین اسفندیار و جواد کریمی، 
دریافت کننده و پاســور تیم ملی والیبال ایران را در اختیار دارد 
در مرحلــه یک چهارم نهایــی کاپ بلژیک مقابل تیم وروم قرار 

گرفت.
در این مســابقه گرین یارد موفق شــد با نتیجه ۳ بر صفر و با 
امتیازهــای ۲5 بر ۲۱، ۲5 بر ۲۱ و ۲5 بــر ۲۱ حریف خود را 

شکست دهد و به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود کند.
جواد کریمی در این بازی موفق به کســب 6 امتیاز برای تیمش 
شد. امیرحسین اسفندیار هم با وجود زمان کمی که در ترکیب 
تیمش قرار گرفت، اما موفق به کســب 6 امتیاز برای گرین یارد 

شد.

شکست یاران عبادی پور مقابل شاگردان 
آناستازی

ورزش : تیــم والیبال اســکرابلچاتوف در هفتــه چهارم لیگ 
لهستان نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.

تیم والیبال اسکرابلچاتوف که میالد عبادی پور، دریافت کننده 
ایرانــی را در ترکیب خود دارد در هفته چهارم رقابت های لیگ 

لهستان موسوم به پالس لیگا مقابل ورشو قرار گرفت.
در این مسابقه تیم اسکرابلچاتوف ملقب به زنبورهای پالس لیگا 
بــا نتیجه ۳ بر یک و با امتیازهای ۲5 بر ۲۳، ۲9 بر ۲۷، ۲5 بر 
۱۱ و ۲۳ بر ۲5 مغلوب شــاگردان آناستازی شدند.میالد عبادی 
پور در این مســابقه توانست ۱۱ امتیاز برای تیمش کسب کند، 

اما نتوانست مانع شکست تیمش شود.

روزی که آرژانتین گریست
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

تازه های نشر  

 تازه ترین اثر» سیدمهدی شجاعی« 
برای کودکان و نوجوانان

 نیستان: »هیچ کس همه چیز را نمی داند« 
تازه ترین اثر داســتانی تألیف ســیدمهدی 
شجاعی است. شجاعی که در سال های اخیر 
وقت قابل توجهی را به تألیــف  ادبی برای 
مخاطبان کودک اختصاص داده، در این اثر 
نیز با بهره گیری از قصه ویژه از زبان یکی از 
پیامبران آسمانی سعی کرده است موضوعی 
اخالقی را بــرای مخاطبان خود بازگو کند. 
داســتان»هیچ کس همه چیز را نمی داند« 
از زبان حضرت ســلیمان روایت می شود. او 

تمامــی حیوانات را نزد خود جمع می کند تا از آن ها درباره خوردن آب حیات 
توسط خودش، نظرخواهی کند. همه حیوانات جز یکی با این موضوع موافقت 
می کنند و همان یک تن در نهایت موفق می شود نظر حضرت سلیمان را برای 
این مسئله تغییر دهد. داستان دارای زبانی است بسیار ساده و با روالی منطقی  
پیش می رود. گرچه بســیاری از اتفاقاتی که در دل داستان رخ می دهد از نظر 
عقل انســانی به خوبی امکان تحقق ندارد، اما شجاعی توانسته با ساده نویسی 
که ویژگی نثر اوســت، از این موضوع به نفع بیان مفهوم بهره ببرد و در نهایت 
داســتانی را خلق کند که در آن بیان نکته اخالقی زیبایی در اهمیت مشورت 
گرفتن و انجام کار به صورت جمعی و با بهره گیری از خردجمعی، دارای اولویت 
است. این کتاب در کنار داستان از تصویرگری های بسیار ویژه ای نیز بهره می برد 
که بر جذابیت این اثر افزوده است. این تصویرگری ها توسط فرهاد جمشیدی از 
تصویرگران نامدار ایرانی انجام شده که در کارنامه کاری خود تصویرگری بیش 

از ۴۰۰ اثر را داراست. 

تمرین داستان نویسی با »پناه بر رؤیا«
نیستان: مجموعه داســتان »پناه بر رؤیا« 
تازه ترین اثر داستانی است که با سرپرستی 
سیروس همتی، نویسنده، نمایش نامه نویس و 
کارگردان گردآوری شده است. این مجموعه 
شامل هشت داستان کوتاه از هنرجویان این 
کارگاه است که به همراه داستانی از سیروس 
همتی در این کتاب کنار یکدیگر قرار گرفته 
است. در این کتاب مخاطب با داستان های 
کوتاهی روبه روســت کــه از منظر انتخاب 
سوژه در آن ایده های ناب و بکر زیادی دیده 

می شود، از سفر در رؤیا تا بازگویی داستان از زبان ملک الموت. شاید مهم ترین 
کارکرد این داستان ها و کالسی که آن ها در آن خلق شده اند را بتوان در خلق 
زاویه دیدی تازه برای پردازش ســوژه ها و نیز کشف دنیاهای تازه برای روبه رو 
کردن مخاطبان با آن دانست. از همین منظر است که انتخاب داستان هایی با 
تم تخیلی و متهورانه و یا روایت از زبان افراد و موجوداتی که کمتر نویسنده ای تا 
پیش از آن به سراغش رفته، در این مجموعه اتفاق افتاده است. نکته دیگر درباره 
این مجموعه زبان محاوره ای رایج در تمامی داستان هاست که ناشی از سبک 
نمایش نامه  نویسی همتی است. این محاوره نویسی در موارد زیادی به نزدیکی و 
همذات پنداری مخاطبان داستان با کتاب کمک زیادی کرده است.  در کنار این 
مسئله در تمامی داستان های این مجموعه می توان تمی از طنز را نیز ردیابی 
کرد. طنزی که هدف از کاربرد آن ایجاد نوعی سرخوشــی در متن اســت که 

ارتباط گرفتن با محتوا و تم داستان را پررنگ تر و عمیق تر می کند. 

داستانی هیجان انگیز و نفسگیر
نگاه: رمــان »دختر گمشــده« نوشــته 
جنی کوینتانا با ترجمه سپیده فخارزاده به 

تازگی منتشر و راهی بازار نشر شد.
این  کتاب صد و بیســت و نهمین عنوان از 
مجموعه »چشم وچراغ« است که این  ناشر 
از ادبیات جهان چاپ می کند. جنی کوینتانا، 
نویسنده انگلیســی این  کتاب، آن را سال 
۲۰۱۷ منتشر کرده است. داستان این  رمان 
درباره دختر نوجوانی به  نام آنا فلورس است 
که خواهــر بزرگترش گم می شــود. آنا در 

واکنش به این  اتفاق و پیدا نشدن خواهرش، خانه را ترک می کند و سعی می کند 
تنها زندگی کند. او ســعی می کند از خانواده اش دور شــود و برای زندگی در 
خارج از کشور تالش می کند. در مقطعی از داستان، زمانی که ۳۰سال از اتفاق 
مفقودشــدن خواهر آنا گذشته، مادر می میرد و او ناچار است به خانه بازگردد. 
بازگشت آنا به خانه موجب می شــود دوباره با واقعیت مفقود بودن خواهرش 
و فقدانی که در خانواده به وجود آورده، روبه رو شــود.  »دختر گمشده« رمان 
پلیسی-جنایی و داستانی هیجان انگیز و نفسگیر با پیچ و خم های خاص یک 
رمان جنایی است که با مهارت و ظرافتی خاص، خواننده را کنجکاوانه با خود 
همراه می کند تا به حقیقتی که ۳۰ سال مخفی مانده بود، دست پیدا کند. این 

 کتاب با ۳۸۴ صفحه و قیمت ۷۵ هزار تومان عرضه شده  است. 

 ادب و هنــر/ مهــدی غالم حیــدری  
دومینــوی خبرهای بد پاییز دیــروز با مرگ 
پرویز پورحسینی کامل شد. پاییز امسال یکی 
از متفاوت تریــن و حیرت انگیزترین فصل های 
تاریخ هنر ماســت؛ فصلی انباشــته از دریغ و 
افســوس آن هم در روزهایــی که داس مرگ 
با شــدت و حّدت در بین مــا جوالن می دهد 
و خبر مــرگ بــزرگان و نــام آوران همچون 
 بهمنی سهمگین بر ذهن و روان آوار می شود. 
دیــروز مــرگ، پرویــز پورحســینی، یکی از 
بزرگ ترین مفاخر بازیگری تاریخ سینما، تئاتر 
و تلویزیــون را از ما گرفــت؛ هنرمندی که با 
انبوهی از آثار دیدنی خود را در قاب چشــم ما 

ماندگار کرده است. 

نظاره گر در سایه نشسته#
پرویز پورحســینی بــا آن نگاه نافــذ و کالم 
آهنگیــن و جثــه الغرانــدام وقتــی به روی 
صحنــه می آمد، همه نگاه هــا را به خود جلب 
می کرد؛ خصلتی »دیرپا« و »مانا« که یکســره 
از تجربیات مختلفــش از عالم تصویر می آمد. 
دانش و استعداد بازیگری را داشت. به شهادت 
آثاری که در آن نقش ایفا کرد، او بازیگر کاماًل 
متفاوتی بود که به کارش اشــراف بی نظیری 
داشت. کیفیت کاری که او ارائه می داد آن قدر 
»شــاخص«، »برجســته« و »خاص« بود که 

نمی شد حضورش را نادیده گرفت. 
همین حضور پرقدرت و مطبوع و گاه بی تکلف 
بود که از او بازیگری قدرتمند و کاربلد ساخته 
بود؛ شــمایلی که بعید اســت به این زودی ها 
از خاطره جمعی مخاطبان پاک شود. بسیاری 
از نقش هــا را با این پشــتوانه عظیم تجربی و 
قــدرت حیرت انگیز خالقه اش اجــرا کرد که 
بیشــتر آن ها در یادها مانده است. اقتداری که 
او به نقش می داد آن قدر برازنده و درگیرکننده 
بود که مخاطب خودبه خود با شخصیتی که او 
پدید می آورد، همراه می شد. »مال خود کردن 
نقش« از ویژگی های هنر بازیگری او بود. وقتی 
نقشی به او سپرده می شد تقریباً همه مطمئن 
بودنــد او آن را از فیلتر خود می گذراند و یک 
آدم کاماًل جدیــد ارائه خواهد داد. این ویژگی 
را از خیلی پیشترها، از دوران ایفای نقش های 

مختلف تئاتری با خود به یادگار داشت. 
وی عیــار بازیگری اصیل بــود. اهل هیاهو و 
جنجال های متداول عالم هنر نبود. پورحسینی 
بیشــتر از آنکه اهل هنر باشــد -که بود- اهل 
معنا بود. ســلوک آدم های متفکر در رفتارش 
دیده می شد و همین متانت خاصی به او داده 

بود که سخت دلپذیرش می کرد. 
اغلب آثاری که پورحسینی در آن ها هنرنمایی 
کرد سطحی از استانداردها و کیفیت را رعایت 
کرده بودند و در بیشتر این آثار، او چون نگینی 
ارزشمند و زیبا می درخشید. از سینما و تئاتر 
آموختــه بود که باید حضــورش تعیین کننده 
و تأثیرگذار باشــد. او این رویــه را در همه جا 
رعایت می کرد و در همه جا حضورش به اندازه 
و به  قاعده بود. چه در سینما، تئاتر و تلویزیون 
و چــه در عالم مطبوعــات و فضای مجازی. او 
به معنــای واقعی یک هنرمنــد فاخر بود که 
برخــالف لحظاتی کــه روی صحنــه یا جلو 
دوربیــن بود و غوغا می کــرد، در خارج از آن 
فضا، در کســوت یک آدم »در سایه نشسته« 
نظاره گر بازی دیگران بود. حضور در تئاتر به او 
نظم، تعلیم پذیری و کوشــش برای بهتر شدن 
را آموخته بــود. همین روحیه او را همیشــه 
سرحال و پویا نگه داشــته بود و شاید به این 
دلیل است که فقدان او تا این اندازه با دریغ و 

افسوس همراه است. 
وی به همان اندازه که توانایی نقش های منفی 
و خاکستری را داشت، به همان اندازه هم این 
قدرت را داشــت که در نقش های منعطف تری 

ظاهر شود. بازی او در فیلم »کمال الملک« در 
نقش کامران میرزا بخشــی از توانایی های او را 
ظاهــر کرد. یک نقش منفــی تمام عیار که در 
مقابل بازیگران مطــرح دیگری چون عزت اهلل 
و جمشــید  انتظامــی، محمدعلی کشــاورز 
مشــایخی، کاماًل به چشم آمد و دیده شد. در 
سریال »هزاردستان« هم در مقام یک صاحب 
روزنامه از فرنگ آمده آداب دان ظاهر شــد که 
به دســت رضای تفنگچــی از پا درمی آمد. در 
مقابل او توانســت ایفاگر نقش هایی باشد که 
یکسره مثبت بودند و پورحسینی خیلی خوب 
توانست ردای آن ها را بپوشد و به هیئت آن ها 

درآید. 

بــازی در نقــش حضــرت زکریا در ســریال 
»مریم مقــدس« و ایفای نقــش میثم تمار در 
ســریال »مختارنامه« از جمله آثاری هستند 
که وجــه دیگری از بازیگــری او را به نمایش 

می  گذارد. 
میرباقری که دریافت درســتی از شــخصیت 
و منــش بازیگران دارد، این نقش ســخت را 
به پورحســینی ســپرد و انصاف این است که 
پورحســینی به تمام معنا از پــس این نقش 

چندالیه و پیچیده برآمد.

چطور یک نفر ویکتورهوگو می شود؟#
عشق و عالقه پورحسینی به عالم هنر از دوران 
کودکی در او پدیدار شــد. زمانــی که در ایام 

نوجوانی مجبور شــد به کار بپردازد، خودش 
درباره اینکه چگونه پایش به عالم هنر کشیده 
شــده، در جایی گفته است: »در کودکی ناچار 
به کار کردن بودم و شــغل مــن کار در یک 
صحافی بود. در صحافــی، کتاب ها و مجالت 
زیادی از زیر دســتم می گذشــت و در مواقع 
استراحت بسیاری از آن ها را مطالعه می کردم. 
گاهی آن قدر محو خواندن می شدم که به من 

ایراد می گرفتند... . 
بیشــتر کتاب ها تاریخی و گاهــی کتاب های 
نادر و کمیــاب بود. از همین جــا بود که من 
به کتــاب عالقه مند شــدم. در خانــه وقتی 
همــه می خوابیدند چراغ  نفتی را باالی ســرم 

می گذاشــتم و انار دانه شده با گلپر می خوردم 
و کتــاب می خواندم و لذت ایــن  گونه کتاب 
خوانــدن آن  هم در آن ســکوت عمیق هنوز 
برایم شیرین اســت و این گونه بود که من به 

ادبیات عالقه مند شدم«. 
او در ادامــه بــه آثار ویکتورهوگــو عالقه مند 
می شــود. خــودش درباره آثار این نویســنده 
فرانسوی گفته است:»داستان های ویکتورهوگو 
را می خواندم و با خــودم فکر می کردم چطور 
یک نفر ویکتورهوگو می شــود و از خود کاری 
برجــای می گذارد کــه تا این حــد بر من و 
دیگران اثرگذار است و ناخودآگاه به این نتیجه 
رسیدم که باید در این دنیا اثری از خودم باقی 

بگذارم«. 
این  گونه بود که پورحســینی راه هنر را پیش 
گرفت و در ۱9 سالگی آموزش بازیگری را در 
کالس های شبانه اداره هنرهای دراماتیک آغاز 
کرد. او در ادامه توانست با تکیه بر توانایی های 
ذاتــی خودش قدم های بلندی در این رشــته 

بردارد. 

همه چیز از تئاتر شروع شد#
حضور او در صحنه تئاتر برایش سکوی پرشی 
شــد که توانســت هنرش را به دیگران عرضه 
کند. بازی در نمایش هایی چون منطقه جنگی، 
تصادف، تالفی و ارزش زغال، برخی از کارهای 

ابتدایی او در تئاتر هستند. 
او پس از انقالب در تله تئاترهای مختلفی چون 
شــازده کوچولو، به دنبال سیمرغ، ستارخان، 
آیینه خیال، دکتر فاســتوس، خانه عروسک، 
جان گابریل بورکمن، قطار ارواح و... هنرنمایی 

کرد.
پورحســینی کار در ســینما را بــا بــازی در 
فیلم »چشــمه« آغاز کــرد. او در ســینما و 
تلویزیــون هم با آثــار فراوانی ماندگار شــد؛ 
آثاری چون هزاردســتان، شب دهم، امیرکبیر، 
روزی روزگاری، قاتــل اهلی، دوران عاشــقی، 
اولین شب آرامش، رســتاخیز، مریم مقدس، 
مختارنامــه، روز فرشــته، اوینــار، رازکوکب، 
کشتی آنجلیکا، ایستگاه، باشو غریبه کوچک، 
رابطه، طلســم، کمال الملک، بی گناهان، یک 

مشت پرعقاب و...  .
او زاده تهران و دانش آموخته رشــته بازیگری 
دانشــکده هنرهای زیبــای دانشــگاه تهران 
در ســال ۱۳۵۴ بــود و در آثــار کارگردانان 
نامداری چون پیتر بروک، بهرام بیضایی، علی 
حاتمی، حمید ســمندریان، آربی آوانســیان، 
مسعود کیمیایی، واروژ کریم مسیحی و امراهلل 

احمدجو، بازی کرده  است. 
پرویز پورحســینی، از چنــدی پیش به  دلیل 
ابتال به کرونا در بیمارســتان بســتری و تحت 
مراقبت ویژه قرار داشــت، در حالی که گمان 
می رفــت روزهای آخر قرنطینه را می گذراند و 
رو به بهبودی اســت، به طور ناگهانی به دلیل 
درگیری ریه و تنگی نفس در ســن ۷9سالگی 

چشم از جهان فروبست.
او در بیش از ۱۰۰ فیلم، تئاتر و ســریال بازی 
کــرده، در حالی که آخریــن کاری که در آن 
نقش داشت -ســریال »بیگانه ای با من است«  
شــبکه ۲ ســیما- هنــوز در تلویزیون پخش 
نشده است. پورحسینی صبح جمعه ۷آذر ماه، 
آخرین پــرده را در صحنه زندگی بازی کرد و 

دار فانی را وداع گفت. 
پرویز پورحسینی یکی از بهترین بازیگران سینما، 
تئاتر و تلویزیون ما بود که جای خالی اش به این 
زودی ها پر نخواهد شــد. از ایــن بازیگر مطرح و 
باســابقه سینما، تئاتر و تلویزیون، تنها یک فرزند 
پســر به نام پورنگ و دو نوه به یادگار مانده است. 
وصیت و نصیحت او به نوه هایش و همه مسئولیت 
اجتماعی، راستگویی و شهامت بود. روزنامه  قدس 

درگذشت پرویز پورحسینی را تسلیت می گوید.

»محمد قاضی« در اتوبیوگرافی خود، هنر نویسندگی اش را در کنار مترجمی به رخ کشید

روایت روزمرگی های آقای مترجم
محمد شیخانی: »خاطرات یک مترجم« نوشته محمد قاضی، 
مترجم شهیر کشورمان، از آن دست کتاب هایی است که با زبان 
ساده و روان خود خیلی زود در میان مخاطبان و کتابخوان های 
حرفــه ای و حتی غیرحرفــه ای جای خود را بــاز کرد و چاپ 
مجددهای آن از سوی نشر »کارنامه« نیز مؤید این مسئله است. 
به تازگی و بار دیگر این کتاب از سوی نشر کارنامه تجدیدچاپ و 

روانه بازار نشر شده است.
قاضی را با ترجمه کتاب هایی مثل »دن کیشــوت« سروانتس، 
»شازده کوچولو« اگزوپری، »پیرمرد و دریا« همینگوی و طیفی 
از آثار متعدد دیگر می شناســیم. یک حساب سرانگشتی نشان 
می دهد قاضی حدود ۷۰ اثر را به زبان شیرین پارسی بازگردانده 
و قطعــاً دین بزرگی به گردن ترجمــه در ایران معاصر دارد. اما 
این بار آقای مترجم دســت به قلم برده و اتوبیوگرافی یا به زبان 
خودمانی زندگی نامه خودنوشت خود را روی صفحه آورده؛ سنتی 
احسنت که باید سایر نویسندگان و مترجمان سراغ آن بروند و 
اجازه ندهند دیگران راوی زندگی شان شوند بلکه خود این زندگی 
را توصیف و ترسیم کنند. ریتم کتاب بسیار شیرین و دلچسب 
است البته بهتر است فکر اینکه قرار است آقای مترجم صرفاً در 
مورد خاطرات و سختی های ترجمه هایش با شما سخن بگوید 
را کنــار بگذارید زیرا وی از ابتدای زندگی خود آغاز کرده و تمام 
جزئیات و مراحل زندگی را به صورت بطئی و جزئی جلو می برد. 
در واقع کتاب ریتمی جزءنگر دارد و فرازونشیب های محمد قاضی 
را روایت می کند. کتاب»خاطرات یک مترجم« محمد قاضی تا 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی را دربرمی گیرد؛ قاضی خیلی زود 
از دوران کودکی اش گذار می کند؛ روایت وی از پدرش که همواره 
دوست داشته فرزند ذکوری داشته باشد و نامش را محمد بگذارد، 
در نوع خود جالب است؛ قاضی پس از مرگ پدر روزهای سختی 
را در دوران کودکی پشت سر می گذارد که کتاب جزئیات آن را 

ذکر می کند.
قاضــی پس از روایت نابش از دوران کودکــی برهه ای را روایت 
می کند که برای ادامه زندگی به تهران نقل مکان می کند و انس و 

الفت دوست داشتنی وی با کتاب نیز دقیقاً در همین مقطع و در 
دوران پیش و حین خدمت سربازی شکل می گیرد.

قاضی روایتی خالص از مواجهه خود با کتاب ها و شــاهکارهای 
بــزرگ دنیا ارائه می کند و اینکه چگونه بــه صورت خودآموز و 
خودکار به ســراغ فراگیری زبان های خارجی می رود و شروع به 

ترجمه کتاب ها می کند.
بخشــی از کتاب نیز روایتگر فعالیت قاضی در مقام یک کارمند 
است؛ قاضی در برهه ای نیز به عنوان مترجم و کارمند با کانون 

پرورش فکری کودک و نوجوان فعالیت می کند و از همان زمان 
عالقه وافری به نوشتن خاطراتش در کنار ترجمه نشان می دهد 
و بخشــی از این خاطرات همان زمان به صورت بریده بریده در 
مجله وقت کانون پرورش فکری کودک و نوجوان منتشر می شود.

نکته مهــم در روایت های قاضی در کتاب خاطرات یک مترجم 
روحیه بشاش و فوق العاده خود مترجم است؛ آنچنان که در کتاب 
ترسیم می شود قاضی بیشتر انســانی ابن الوقت بوده و زندگی 
را چندان ســخت نمی گرفته و این روحیه در سراسر کتاب نیز 

ســاری و جاری است؛ به خصوص آنجا که قاضی وقت بیشتری 
برای جزئیات روایت خود قائل می شود و می توانید این خصیصه 

را جست وجو کنید.
از خاطرات قاضی می توان استفاده های جانبی نیز کرد؛ برای مثال 
با مطالعه این کتاب می توانید نسبت به وضعیت چاپ و نشر کتاب 
در برهه پیش از انقالب اسالمی پی ببرید؛ ارج و قربی که نویسنده 
در ایران دارد و قیاس آن با نویســندگی در ســایر نقاط دنیا را 

می توانید در البه الی خاطرات این مترجم شهیر کنکاش کنید.
قاضی در کتاب بدون تعارف است؛ هراسی از این ندارد که خود را 
در معرض قضاوت خواننده و مخاطبش قرار دهد و همین مسئله 
سبب می شود بسیار راحت با جزئیات زندگی اش روبه رو شود و 
تمام آن ها را اصطالحاً در دایره روایت بریزد و از شــیطنت های 
خاص دوره کودکی و نوجوانی اش نیز نمی گذرد و بر این باور است 

که مخاطب با آن ها همذات پنداری خواهد کرد.
قاضی این توفیق را داشته که در دوران فعالیت خود با نویسندگان 
بزرگ و شهیر دوران خود نیز دیدار داشته و با آن ها همکالم شده 
و شــرح این دیدارها را با جزئیات خاطرات خود بلکه به صورت 
کلی تر بیان می کند و خود این مسئله نیز می تواند به کمک حال 
بودن کتاب در شناخت برخی از جریانات ادبی معاصر ایران صحه 
بگذارد. روایت شیرین و ناب قاضی بالفاصله حس همذات پنداری 
را در ذهن مخاطب ایجاد می کند؛ زبان ساده و به دور از پیچیدگی 
کتاب سبب می شود مخاطب سختی خاصی برای مواجهه با این 
اثر نداشته باشد. قاضی با نگارش این کتاب اثبات می کند می توان 
هم مترجم بود و هم نویسنده؛ سنتی که معموالً در میان یکی از 
این دو طیف )نویسندگان و مترجمان( به صورت یکسویه دنبال 
شده است، اما قاضی بر این امر مهر باطل می زند و قلم خود را در 

عرصه نگارش نیز به رخ می کشد.
روایت جذاب این کتاب را از دست ندهید و در روزهای قرنطینه 
و خانه نشینی، خاطرات یک مترجم؛ اثر محمد قاضی که توسط 
نشر کارنامه منتشر شده را به عنوان همدمی خاموش، اما گویا 

انتخاب کنید.

پشت ویترین 

استاد »پرویز پورحسینی« یکی از مفاخر تاریخ سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان به علت کرونا درگذشت

پرده آخر یک بازیگر باشکوه

انتشار فراخوان ثبت خاطرات مردمی سردار دل ها
خاطرات خود را از »حاج قاسم« بگویید 

ادب وهنر: دفتر مطالعات جبهه 
طی  انقالب اســالمی،  فرهنگــی 
فراخوانــی اعالم کرد قصد دارد در 
آستانه اولین سالگرد شهادت سردار 
با گردآوری  حاج قاسم سلیمانی، 
خاطرات و بازتاب شــهادت سردار 

ســلیمانی در زندگی مردم، کتاب ها و آثار هنری براساس این خاطرات تولید 
کند. در این فراخوان با اشاره به واکنش رهبر انقالب به تشییع میلیونی سردار 
سلیمانی مبنی بر»آن روزی که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و 
بعضی کشورهای دیگر به پاس خوِن فرمانده سپاه قدس به خیابان ها آمدند و 
بزرگ ترین بدرقه  جهان را شــکل دادند، این یکی از ایّام اهلل است... روزها تمام 
می شوند، لکن تأثیرات این روزها در زندگی ملت ها باقی می مانند؛ در روحیه  
ملت ها، در منش ملت ها، در مسیر ملت ها، آثاری که این روزها باقی می گذارند، 
آثار ماندگار و بعضاً جاودانه است«، از اقشار مختلف مردم، دعوت شده است تا 
با مراجعه به تارنمای survey.porsline.ir/s/SYW۰ihd خاطرات خود را درباره 

شهادت سردار سلیمانی بگویند و در این فراخوان مشارکت کنند.
براســاس این گزارش، عالقه مندان برای اطالع از جزئیات بیشتر می توانند با 

شماره های ۰۲۱۴۲۷9۵۰۰۰ و ۰۵۱۳۲۲9۱۰۵۰ تماس بگیرند. 

روز گذشــته هنرمندان در خبرگزاری ها و صفحه های شخصی شان با 
انجام گفت وگوها و نوشتن خاطرات پرویز پورحسینی ادای دین کردند. 

بعضی از اظهارنظرها را بخوانید. 
  رضا بابک، با تأثر از درگذشــت این بازیگر باسابقه و مطرح سینما، 
تئاتر و تلویزیون، گفت: خیلی خیلی متأســفم که تمام دوســتانم مثل 
برگ های درختان در فصل خزان می ریزند و از دســت می روند. من و 
پرویز همکالسی و هم دوســت دیرینه بودیم.اگر از من بپرسید نمونه 
و الگوی انســانیت و شرافت کیست، پاسخم به شما این است؛ »پرویز 
پورحســینی«. اگر بپرســید نمونه و الگوی بازیگری برایم کیست، باز 
هم پاسخم این است؛ »پرویز پورحسینی«. پرویز عالوه بر اینکه انسان 
شــریفی بود، بازیگر شــریف و بزرگی بود. پورحســینی، شریف ترین 
بازیگر بود. وی زمانی که دانشــجوی تئاتر شــد به عنوان یک بازیگر 
حرفه ای در گروه استاد حمید ســمندریان و خانم پری صابری حضور 
داشــت و بازی های درخشــانی در نمایش هایی بزرگ ایفا کرده بود. 
پرویز پورحســینی یگانه و نمونه بود و در زمینه های مختلف محسنات 

بسیاری داشت. روزگار تلخی است و دوستان و بزرگانی همچون پرویز 
پورحسینی، کریم اکبری مبارکه، دکتر خسرو سینایی، کامبوزیا پرتوی 
و جنــاب چنگیز جلیلوند را از دســت می دهیم و کاری از ما ســاخته 

نیست. بسیاربسیار متأسفم.
 علی نصیریان، بازیگر پیشکســوت ســینما، تلویزیون و تئاتر  بیان 
کرد: ایشــان یکی از بهترین بازیگران و استعدادهای دهه ۴۰ بودند و 
پس از آن هم در کارهای مختلف درخشــیدند. پورحسینی در کارنامه 
کاری خود کارهای بسیار درخشــانی داشتند. من از خبر فوت ایشان 

بسیار متأثر شدم.
  پرویز پرســتویی نوشت: لعنت بر کرونا که استاد پرویز پورحسینی 
عزیــز را از ما گرفت. پرویز پورحســینی، هنرمند خوش اخالق و فهیم 
تئاتر،  سینما و تلویزیون که بنده افتخار همکاری در اداره تئاتر و فیلم 
سینمایی »قاتل اهلی« آقای مسعود کیمیایی را داشتم . هر روزی که 
با ایشان همبازی بودم جز خوشرویی، جدیت در کار و اخالق حرفه ای، 

چیزی ندیدم.  

واکنش هنرمندان  به درگذشت استاد»پرویز پورحسینی«

الگوی انسانیت، شرافت و بازیگری
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