
چقدر غریب بود
البته در همین دو سه روز پس از 
ترور دانشمند هسته ای کشورمان 
البد خیلــی از چیزهایی را که 
فعالیت های  و  خدمــات  درباره 
در  نمی دانســتید  شــهید  این 
رســانه ها دیده اید. اگرهم ندیده 
و نشــنیده اید نوشته های دانیال 
معمار، فعال رسانه ای را در توییتر 
بخوانید: »دانشمندی را بیخ گوشمان ترور کردند که مبدع پدافند 
هســته ای در کشور بود... که شناسایی پرنده های دشمن از طریق 
غیررادار، از نوآوری های او بود... که استفاده از لیزر در پدافند هوایی 
ایده او بود... که کیت تشــخیص کرونا را تولید و فاز اول آزمایش 

انسانی واکسن کرونا را او عملیاتی کرد... چقدر غریب بود!«

سخت ترین انتقام
در شــرایطی که پــس از اعالم 
ترور شــهید فخــری زاده، بازار 
تحلیل هــای فــوری و فوتی در 
فضای مجازی گرم بود، تحلیل ها 
و هشــتگ هایی که بــر گرفتن 
انتقام خون شــهیدان هسته ای 
تأکید می کردند، در این فضا داِغ 

داغ شد. درخواست های انتقام البته انواع و اقسام داشتند. 
از انتقام سریع و خشن و قاطعانه بگیرید تا انتقام حساب شده. یک 
کاربر فضای مجازی اما در توییتر از انتقامی جالب توجه نوشت: 
»یک سال پس از ترور شهید احمدی روشن، شبکه سه مستندی 
پخش کرد با موضوع تغییر رشــته  تعدادی از نخبه های دانشگاه 
شریف به فیزیک هسته ای بعد شهادت استادشون. چنین اتفاقی 

پرثمرترین اثِر خون شهداست و شاید سخت ترین انتقام«.

آروم تر وطن فروشی کن!
وقتی صفحه اینستاگرامی »ایران 
شهید  ترور  خبر  اینترنشــنال« 
فخری زاده را منتشر کرد، الیزابت 
امینی، بازیگر سینما و تلویزیون، 
اول این پست را الیک کرد و بعد 
زیرش نوشــت: »اِوا چه بد شد! 
کدوم شــیر پاک خورده ای این 

خدمت رو به بشریت کرده یعنی...«. 
این هتاکی خانــم بازیگر با موجی از اعتراض هــای کاربران در 

شبکه های اجتماعی رو به رو شد. 
آن ها خشــم خود را از این اقدام با هشتگ #الیزابت_امینی در 
توییتر به اشتراک گذاشتند و نوشتند: »حتی یک کفتار هم باالی 
سر جنازه یک شیر اینچنین خوش رقصی نمی کنه... خانم امینی 
ما یکی از نخبگان کشــورمون رو از دســت دادیــم لطفاً آروم تر 

وطن فروشی کنید...«.

»الکچری  پدیده  تربت زاده  محمد   
بودن« موضوع جدیدی نیست و البد 
دارد. در  بشر قدمت  تاریخ  اندازه  به 
در  بودن  الکچری  دور  گذشته های 
گرو برخورداری از امتیازات خاصی بود. 
مثالً زندگی در خانه ای شبیه به قصر، 
درشکه سواری و فلک کردن نوکرهای 
خانه می توانست گوشه ای از امتیازات 
الکچری بودن محسوب شود. آن هایی 
هم که ادعای الکچری بودن داشتند 
- بحق یا ناحق- نسبت به عموم مردم، 
سر بودند و حرفشان در همه جا برو 
بودن  الکچری  ذات  به  داشت.کار 
و خوب و بد آن ندارم اما با گذشت 
زمان، الکچری بودن هم مانند خیلی 
چیزهای دیگر، مفهوم اصلی اش را از 
دست داده است. خیلی ها می گویند 
سرجای  چیز  هیچ  امروز  دنیای  در 
خودش نیست و معنا و مفهوم همه 
چیز دچار تغییر و تحول شده است. 
این تحول اما نه در معنای مثبتش 
بلکه در بدترین وجهه ممکن، رخ داده 
بخش  که  جهانی سازی  موج  است! 
به کمک شبکه های  آن  از  عمده ای 
گرفته،  صورت  رسانه ها  و  اجتماعی 
همه چیز را از عمق به سطح آورده 
است. البد به همین خاطر است که 
»بتهوون«  و  »موتزارت«  از  غرب  در 
رسیده ایم به »کانیه وست« و »جاستین 
بیبر« و در شرق هم جای »حافظ« و 
سلبریتی های  از  برخی  را  »سعدی« 
آبکی پر کرده اند! در کنار هنر، سینما، 
موسیقی، فلسفه و دیگر مفاهیمی که 
مفاهیم  منفی شده اند،  تحول  دچار 
»الکچری  مانند  افتاده تری  پا  پیش 
حالت  سطحی ترین  به  هم  بودن« 
در  که  طوری  به  رسیده،  ممکن 
دنیای امروز دیگری نیازی به زندگی 
در خانه های اشرافی و خدم و حشم 
داشتن نیست و شما می توانید با به 
تاریخ  یک  در  فرزندتان  آوردن  دنیا 
رند مانند 99/9/9 تبدیل به یک فرد 

الکچری شوید!

غرقشدهایم#
ماجرای تولدهای الکچری به قدری 
در فضای مجازی داغ شده که البد تا 
االن از سیر تا پیاز آن باخبر شده اید. 

عالوه بر این، احتماالً شــنیده اید که 
دکتر نسرین چنگیزی، رئیس اداره 
سالمت مادران وزارت بهداشت مدتی 
پیش به بیمارســتان ها و پزشــکان 
هشدار داد از سزارین زودتر یا دیرتر 
از موعــد در نهم آذرمــاه خودداری 
کننــد تا بــا آن ها برخورد نشــود.

سخنگوی ســازمان ثبت احوال هم 
برای راحت کردن خیال کسانی که 
فکر و ذکرشان تاریخ تولد فرزندشان 
شــده بود، اعالم کــرد والدینی که 
فرزندشــان در 15 روز اول آذر بــه 
دنیا بیاید، می توانند شناسنامه را به 
تاریخ 99/9/9 دریافت کنند.در میان 
همه این حواشــی اما ســؤال اصلی 
اینجاست که چرا ما این قدر غرق در 
زندگی بدون معنا شده ایم که سطح 
دغدغه هایمــان به تاریــخ تولد رند 

فرزندمان تنزل پیدا کرده است؟

خلقیاتجامعهمدرنرایاد#
نگرفتهایم

دکتر محمد رحیمی - جامعه شناس و 
آسیب شناس اجتماعی- در این باره به 
ایسنا می گوید:»مدرنیته تمامی ابعاد 
زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است 
و انسان مدرن در یک فضای بی روح 
از بســیاری از ارزش های اجتماعی 
مقبول جامعه خــود فاصله گرفته و 
همین امر ســبب تهی شدن زیست 
جهان انســان مــدرن از ارزش های 
اجتماعی شــده است. جامعه مدرن 
مجموعه ای از نگاه ها و افکار در مورد 
جامعه، انسان و پدیده های اجتماعی 
را ایجاد کرده است. واقعیت این است 
کــه مدرنیته به یک معنــا و تا حد 
زیادی معنای زندگی را از انســان ها 

گرفته و تغییرات اجتماعی وسیعی با 
خود به همراه داشته است«.

او ادامه می دهد: »ما ظاهراً در جامعه 
مدرن زندگی می کنیــم. در منازل 
مدرن ســکونت داریم، خودرو مدرن 
سوار می شــویم، از آخرین فناوری 
مدرن اســتفاده می کنیم اما رفتارها 
و خلقیــات جامعــه مــدرن را یاد 
نگرفته ایم. به تعبیر هربرت مارکوزه 
می توان گفت هر چند جامعه نوین 
تجسم عقالنیت به نظر می رسد اما 
این جامعه در کل غیرعقالنی است«.

ذهنهایبیمار#
پژوهش های علمی نشــان می دهد 
دســتکاری در تاریــخ زایمان هــا، 
اختالالت تنفسی، احتمال خونریزی 
مغزی و فلج مغــزی نوزاد را افزایش 
می دهد. میزان بســتری نــوزاد در 
NICU )بخش ویژه نوزادان بدحال( و 
حتی مرگ نوزادان با زایمان زودرس 
افزایش پیدا می کند و در مادران نیز 
خونریزی های پــس از زایمان اتفاق 
می افتد که خودش شایع ترین علت 
مرگ و میر مــادران باردار اســت. 
موضوع امــا هیچ کدام از این عوارض 
وحشــتناک فیزیکی بــرای مادر و 
نوزاد نیست. به گفته جامعه شناسان، 
همــه این مــوارد حکایــت از یک 
بحــران اخالقــی و معرفتی عمیق 
دارد؛ بحرانی که انســان ها را خالی 
از الگوهــای هنجارمنــد و الگوهای 
ناهنجار اجتماعی را جایگزین الگوی 
بهنجار کــرده اســت.دکتر محمد 
رحیمی درباره این موضوع می گوید: 
»تمایزپذیری یکی از ســازوکارهای 
ســبک زندگــی مــدرن و از جمله 

ارزش هایی است که انسان مدرن در 
جست وجوی آن است. والدین با این 
اقدام به دنبال اکتساب منزلت، تمایز 
و پایگاه هستند. والدینی که با تاریخ 
الکچری درصدد نشان دادن تمایز و 
فخرفروشی هستند از یک ذهن بیمار 
و آشفته  رنج می برند. برای این گروه 
از والدین فرقی ندارد چه چیزی و به 
چه قیمتی آن ها را از دیگران متمایز 
کنــد. آن ها فقط می خواهند متمایز 
باشند؛ حتی اگر این تمایز به قیمت 
خطر سالمتی مادر و نوزاد تمام شود«.

ازآموزششروعکنیم#
محمد رحیمی در پایان درباره دالیل 
گســترش این ســبک از زندگی در 
میان مردم و چاره حل آن می گوید: 
»ایــن ارزش هــا امــروزه در جامعه 
به اصطالح خریــدار دارند، یعنی در 
فرهنگ جامعه برایش ارزش قائلند و 
آنچه تبدیل به ارزش می شود گرایش 
عمومی هم به آن سمت تمایل پیدا 
می کند. به عنوان مثــال زمانی که 
ســالن های عقد و تاالرهای پذیرایی 
مبالغ باالیــی را بــرای رزرو تاریخ 
99/9/9 از مشتریان خود می گیرند یا 
بیمارستان های خصوصی هزینه های 
گزافی را بابــت رزرو اتاق زایمان در 
تاریــخ 99/9/9 از والدیــن دریافت  
می کننــد بیانگر این اســت که این 
ارزش ها در جامعه نهادینه شده است. 
هنگامی که در سیســتم آموزشی، 
در تبلیغات رسانه ها، در همه شئون 
و ابعاد زندگی، افــراد یاد می گیرند 
خودشان را با دیگران مقایسه کنند، 
طبیعی است این افراد میل به تفاخر 
و ســبک زندگی خاص یــا همان 
الکچری الیف خواهند داشــت. برای 
مقابله با این نوع سبک زندگی، باید 
از آموزش شــروع کنیــم. گروه های 
اجتماعی تأثیرگــذار باید مردم را به 
ســبک زندگی بهنجار دعوت کنند. 
خانواده هــا و نظام آموزشــی نقش 
مهمی در مدیریت تغییرات اجتماعی 
و فرهنگی دارند و چنانچه آموزش را 
از خانواده ها و نظام آموزشــی شروع 
کنیم می توانیم آثار آن را در الیه های 

مختلف جامعه مالحظه کنیم«.

آش فراسودمند
هیئت های  برخی  اینکه  زندگی/  قدس 
عزاداری محله های مختلف یا حسینیه ها 
و مساجد، گروه جهادی راه بیندازند و یا 
کارهای عام المنفعه کنند و در این زمینه 
ابتکار هم به خــرج بدهند، خبر جدید 
و خاصــی نیســت و در همین صفحه 
خودمان بارها درباره اش نوشته ایم. اینکه 

همین هیئت های جهادی با شیوع کرونا، یک گوشه کار مبارزه و مقابله 
را بــه عهده بگیرند هم اتفاق تازه ای نیســت و ما و خیلی های دیگر 
بارها درباره شان نوشته ایم. اما اینکه هیئتی پیدا شود و در فعالیت های 
ضدکرونایی اش ابتکار به خرج بدهد و خدمات بسیار مفید و کم نظیر 
را به بیماران کرونایی یا محرومان ارائه دهد، حرف تازه ای است. مثل 
هیئت »فاطمیون« شــهر قم که از مدت ها پیــش قرارگاه جهادی راه 
انداخته و بسته های معیشتی را به نیازمندان می رساند، نوشت افزار را به 
دانش آموزان نیازمند هدیه می دهد، در ماه های رمضان و محرم غذای 
نذری برای نیازمندان توزیع می کنــد و چند جور کار خیر دیگر. اما 
نکته متفاوت کار هیئت فاطمیون را در ادامه از قول مســئول قرارگاه 

جهادی اش بخوانید.
تهیه و توزیع دســر و آش فراسودمند براساس طب سنتی و زیرنظر 
حکیم طبســی و با کمک پارک علم و فناوری قم و تأییدیه سازمان 
غذا و دارو در حال انجام اســت. این دسر که به صورت خمیری است 
و درونمایه آن انجیر و ترکیبات دیگر گیاهی اســت در درمان کرونا و 
پیشگیری از آن سودمند است و خانواده های قمی با مراجعه به کانال 
تلگرامی این هیئت می توانند این آش و دســرش را به صورت رایگان 
سفارش بدهند. آش فراسودمند تهیه شده ابتدا در سه بیمارستان توزیع 
و سپس دستور طبخ به بیمارســتان ها هم ارائه شد تا برای بیماران، 
همراهان و کادر درمان طبخ کنند. این آش برای مردم محروم نیز طبخ 
شده و توزیع می شود. همچنین در شبکه های اجتماعی دستور پخت 
آن ارائه شده تا خانواده ها با طبخ آن برای درمان و پیشگیری ازکرونا 
اقدام کنند. شما هم می توانید در اینترنت دستور پخت و تهیه این دو 

ماده غذایی را جست وجو و خودتان آن را تهیه کنید.
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هافبک ایرانی به فرم ایده آل نزدیک شده است

لیورپول سکوی پرش 
جهانبخش می شود؟

درباره یک ورزشگاه مثالً استاندارد

فوتبال یا واترپلو؟!

 گفت وگو با معصومه باقری به انگیزه انتشار رمان »صفر مطلق«

عاشقانه ای  درفضای جنگ

ایستاده ایم توی صف
رقیه توسلی:دایرکت را چک می کنم. تعدادی فالوور که اساساً نقش 
دکور صفحه ام را بازی می کنند در حرکتی انتحاری می زنند به ســیم 
آخر و کلی لن ترانی می فرســتند برایم. به پیوستش کلی هم درددِل 

اعتراضی.
از قضا مخالف استوری اند که گذاشته ام.

یاد حرف »خانجان« می افتم که با سگ زبان مدارا کنید. از کجا معلوم 
پایش توی تله ای گیر نکرده باشد؟

مدارا می کنم. چه می شود کرد...! پیازها را می ریزم توی تابه و رویشان 
زردچوبه می پاشــم. تمام فکرم حول ایــن قصه می چرخد که چطور 
می شود خواسته ها و مطالبات این عده را برسانم دست مسئوالن امر. 

پیاز را هم می زنم. افتاده اند به سرخ شدن.
تلفــن خانه زنگ می خورد. خواهری اســت. می نالــد از قیمت گران 
همه چیز. مرغ، ماهی، میوه، آجیل. غمگیِن آن هایی اســت که خیلی 
کم درآمدند. این وسط سه بار اسم مرضیه خانومی را هم می آورد که 
توی خیابانشان کار نظافتی ساختمان ها را انجام می دهد و انگار امروز 
کرونا، شوهرش را با خودش برده و حاال او مانده و یک پای علیل و دو 

بچه قدونیم قد و این دنیای بی دروپیکر.
نمی دانم چه بگویم. دلم می خواهد خودم را از حال مشــوش بتکانم. 
اما مگر می شــود...؟ مگر غم ها فرصت می دهند! بی اختیار یاد »مهسا 
احمدی« خانوم بدلکار می افتم. غبطه ام  می شود به او. مطمئنم ایشان 
در شرایط مشابه، معطل نمی کرد، بلند می شد، می پرید، پشتک و بارو 
می زد، دیوار راست را باال می رفت و خودش را می سپرد دست حرکات 
اکشــن تا ســم روزگار از روح و جانش بریزد بیرون. من اما برخالف 
بانوی بدلکار ترجیحاً می نشینم روی کاناپه و پلک ها را می بندم و اصاًل 

نمی دانم چه می شود که خوابم می برد. 
در عالم خواب، همه هســتند. عجیب اینکه همــه اتیکت خورده اند. 
مرضیه خانوم، فالوورهای هتاک، کت وشلوارپوشــانی که برچســب 
مســئول خورده روی یقه شان. ایستاده ایم توی صف. صف بلندی که 
انتهایش پیدا نیست. جالب اینجاست که همه ماسک به صورت داریم.

از خانومی که ایســتاده کنارم با اتیکت مرضیه خانوم، می پرســم: ما 
کجاییم؟ 

می گوید: می دانید شب اول قبر، نکیرومنکر با امیرالمؤمنین)ع( بر ما 
حاضر می شوند؟

کمی جا می خورم و جواب می دهم: بله خوانده ام.
ادامه می دهد: می دانید از میزان توحید، نبوت، معاد، امامت و عدلمان 
می پرسند؟ می پرســند پروردگار تو چه کسی ســت؟ پیامبرت چه 
کســی است؟ در دنیا به وظایف دینی ات چگونه عمل کردی؟ آیا نماز 
می خواندی؟ چه زمانی نماز می خواندی؟ عمرت را چگونه گذراندی؟ 
به وظایف انسانی ات عمل کرده ای؟ ثروتت را از چه راهی کسب و کجا 

مصرف نمودی؟ 
این بار حرفی نمی زنم فقط خیره می شوم به لرزشی که به وضوح افتاده 

در جانم.
می گوید: شــکرخدا ُمرده ایم و زندگی پرمشــقت تمام شد. دارند هر 

کداممان را می برند توی گورهایمان. آمده ایم برای سؤال و جواب.
سر کج می کنم و به اتیکتم نگاه می کنم. رویش نوشته؛ قلمزن.

با استرس از خواب می پرم. باید بروم به عدسی، پیازداغ و ُرب و دارچین 
اضافه کنم. ناهار نیمه کاره مانده روی اجاق. باید از زندگی زیبا استوری 
کنم. باید عدل را بنویســم. از شیشه شکستنی عمر. بنویسم تا وقت 

هست بدهیم غلط ها را دم جاروبرقی که هورتش بکشد.

صمد مرفاوی در گفت و گو با قدس:

 در کادر استقالل رئیس
 و مرئوس وجود ندارد

حکایت امروز

روزمره  نگاری
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سینا حسینی: هفته چهارم رقابت های لیگ برترعصر 
امــروز با برگزاری ســه مســابقه آغاز خواهد شــد که 
در مهم تریــن دیدار شــاهد جدال شــاگردان یحیی 
گل محمدی و سید مهدی رحمتی در ورزشگاه آزادی 

تهران خواهیم بود.

شهرخودرو بدون فرمانده#
بازیکنان گل محمدی که از ســه مسابقه قبلی خود در 
لیگ بیستم تنها 5 امتیاز بدست آوردند حاال در آستانه 
برگزاری فینال لیگ قهرمانان آســیا زیر فشار سنگین 
منتقدان به میدان خواهند رفت تا با غلبه بر شهرخودرو 
بتوانند از حیثیت و جایگاه خود به عنوان فینالیست آسیا 

دفاع کنند.
 آن ها که در بازی قبلی خود مقابل نفت مسجد سلیمان 
بدون ستاره زمینگیر شدند حاال خوب می دانند در صورت 
عدم پیروزی مقابل شهرخودرو با شرایطی به مراتب بدتر 
مواجه خواهند شد از این رو آن ها برای کسب سه امتیاز 

این بازی حسابی بی تابی می کنند.
یحیی گل محمدی نیز با وجود تمدید قرارداد دوســاله 
اش با پرسپولیس شــرایط زیاد مطلوبی ندارد از این رو 
برای خــروج از وضعیت کنونی نیاز به پیروزی دارد، اما 
قطعاً بازیکنان سابق یحیی و شــاگردان تازه وارد سید 
مهدی رحمتی بــه راحتی مقابل پرســپولیس امتیاز 

نمی دهند. 
آن ها در ســه بازی اخیر خود در لیگ برتر نشان دادند 
می تواند لقمه گلوگیری برای تیم های لیگ برتری باشند 
از این رو به احتمال بســیار زیاد جدال سنگینی میان 
ایــن دو تیم در آزادی برای امتیاز کامل بازی در خواهد 

گرفت.

نگاه ها به داور#
از آنجــا که شــهرخودرویی ها در دو هفته اخیر اســیر 
اشتباهات داوری شــدند و پرسپولیسی ها از اشتباهات 
داوری سود بردند، حاال همه نگاه ها به تیم داوری دوخته 
شده اســت تا در صورت کوچک ترین اشتباه، جنجالی 
بــزرگ کنار خط طولی از ســوی تیم ها بــه راه بیفتد. 
هرچند در این بازی شــهرخودرو مهدی رحمتی را به 
دلیل محرومیت در اختیار ندارد، اما قطعاً جدال محمد 
نــوازی و یحیی گل محمدی کنار زمین دیدنی خواهد 
بود به ویژه که آن ها کری شــدیدی با هم دارند و قطعاً 

نمی خواهند به راحتی به یکدیگر امتیاز دهند.

گل محمدی: روز سختی مقابل شهرخودرو #
خواهیم داشت

یحیی گل محمدی در نشســت خبری پیش از دیدار با 
شهر خودرو در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: 
شــهر خودرو تیمی اســت که با دوندگی خوب فوتبال 
خوبی را ارائه می کند. فکر می کنم روز ســختی داریم. 
جوانگرایی خوبی هم در شــهر خودرو انجام شده است. 
به رحمتی و حمیداوی نیــز تبریک می گویم به خاطر 
تیم خوبشان. ما شرایط خاصی داریم و باید 20 روز دیگر 
فینال آسیا را برگزار کنیم. شرایط به نحوی است که باید 
هماهنگی الزم را برای بازیکنانی که قرار اســت در آن 

مسابقه برای ما بازی کنند، به وجود بیاوریم. 
می دانم هوادارانمان روزهای ســختی را پشــت ســر 
می گذارند و باید بگویم هم لیگ و هم فینال آسیا برای ما 
مهم است، ولی باید اولویت بندی کنیم که تیم با آمادگی 

کامل به فینال برسد.

نوازی: بازی مقابل فینالیست آسیا آن هم در #
خانه اش سخت است

محمد نوازی در نشست خبری پیش از بازی شهرخودرو 
مقابل پرسپولیس اظهار کرد: درباره بازی با پرسپولیس 
باید بگویم، همه بازی های لیگ برتر برای شــهر خودرو 
سخت است. طبیعتاً پرســپولیس فینالیست آسیاست 
و در تهران بازی کردن دشــوار است، چیزی که هست 
تیم ما شــرایط خیلی خوبی دارد، هرچند ما در این سه 
بازی گذشته بازیکنانمان را کامل نداشتیم و چند مصدوم 
داشــتیم. ما به بازیکنانمان اعتماد داریم و ان شاءاهلل که 
بتوانیم یک بازی خوب ارائه کنیم، حقمان را بگیریم و با 

سه امتیاز تهران را ترک کنیم.

مسابقه  قعر و صدر#
دیگر بازی حساس امروز جدال صدرنشین فعلی لیگ برتر 
با تیم قعرنشین ماشین سازی تبریز است. شاگردان امیر 
قلعه نویی که پس از دو هفته پیروزی با توقف مقابل فوالد 
خوزستان استقاللی ها را در یک قدمی خود می بینند از این 

بازی خارج از خانه فقط پیروزی می خواهند تا با کسب امتیاز 
کامل بتوانند جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کنند، 
اما بازیکنان وحید بیاتلو بدون تردید پس از نمایش خوب 
مقابل استقالل حاال در اندیشه کسب نخستین پیروزی 
خود در لیگ برتر هســتند تا بتوانند با شکست گل گهر 
سیرجان به عنوان صدرنشین فعلی رقابت های لیگ برتر 
تا مدتــی در بورس اخبار روز فوتبال ایــران قرار گیرند.

نبرد تمام  فلزی#
جدال فوالد خوزســتان و آلومینیــوم اراک نیز در اهواز 
یکــی از نبردهای تماشــایی امروز خواهد بــود. جواد 
نکونــام که تا ایــن هفته به واســطه پنالتی های بعد از 
دقیقه 90 از شکســت گریخته و توانسته امتیاز بگیرد 
این هفته برابر یکی دیگر از مربیان استقاللی لیگ برتر 
خواهد بود، دیداری که بدون شــک رســول خطیبی از 
پیــش بازنده نخواهد بود و تــالش دارد پس از اتفاقات 
جنجالی هفته های اخیر حاال با شکســت فوالد در اهواز 

اتفاقی ایده آل را برای خود رقم بزند.

امروزساعت 16:15 پرسپولیس از شهرخودرو پذیرایی می کند

دربی روی نیمکت ها

سولسشر: به خودم فکر نمی کنم
ورزش: سولسشــر سرمربی منچستریونایتد در آســتانه دو دیدار مهم این هفته 
تیمش مقابل ساوتهمپتون و پاری سن ژرمن از پاسخ دادن به سؤاالت درباره آینده 
شغلی اش طفره رفت و گفت: ما در دنیایی زندگی می کنیم که نتایج حرف اول را 
می زند. چیزی که من می خواهم این است که منچستریونایتد به عنوان تیم و باشگاه 
ارتقا پیدا کند. من دائماً با باشگاه دیالوگ دارم و صحبت های خیلی خوبی بین ما 
انجام می شــود. من هرگز به این فکر نمی کنم که یک بازی برایم فرصتی است تا 

خودم را ثابت کنم. همه چیز به من خالصه نمی شود«.

انتقاد تند توخل از PSG: بی نظم و بی اراده
ورزش: بعد از تساوی 2-2 پاری سن ژرمن مقابل بوردو در لیگ یک فرانسه توماس 
توخل سرمربی PSG در پایان بازی به انتقاد تند از بازیکنانش پرداخت و آن ها را به 
نداشــتن انضباط و تالش نکردن متهم کرد و ابراز امیدواری کرد در دیدار مهم روز 
چهارشنبه مقابل منچستریونایتد شاهد پاری سن ژرمن دیگری باشد. انتقاد توخل از 
تیمش تنها به این بازی خالصه نمی شود چرا که او هفته گذشته هم بعد از شکست 
PSG مقابل موناکو بازیکنانش را به جدی نگرفتن بازی و رها کردن فوتبال در زمین 

حریف متهم کرده بود«. 

PSG نیمار خالق رکوردی جدید با
ورزش: ستاره برزیلی پاری سن ژرمن با گلزنی در دیدار برابر بوردو یک رکورد جدید 
را به نام خود به ثبت رساند.این گل نیمار پنجاهمین گل او در لیگ فرانسه با پیراهن 
PSG است. او در 5۸ بازی توانست این تعداد گل را به ثمر برساند که این در تاریخ 

لیگ فرانسه بی سابقه بوده است.
نیمار زودتر از هر بازیکنی در تاریخ لیگ فرانسه توانست به رکورد 50 گل در لیگ 
دست پیدا کند.این فوق ستاره برزیلی در تابستان 20۱۷ بود که با 222 میلیون یورو 

از بارسلونا به پاری سن ژرمن پیوست. 

ادای احترام سیمئونه به مارادونا
ورزش: دیه گو سیمئونه، سرمربی اتلتیکومادرید پیش از بازی تیمش برابر والنسیا 
اقدام جالبی برای ادای احترام به دیه گو آرماندو مارادونا فقید انجام داد.بعد از یک 
دقیقه ســکوت دیه گو سیمئونه با دســت زدن برای هم تیمی و دوستش سکوت 
مستایا را شکست؛ این در حالی بود که از اسکوربرد ورزشگاه خانگی والنسیا ویدئویی 
از جام جهانی ۱9۸6 که مارادونا در آن به تنهایی آرژانتین را به مقام قهرمانی رسانده 
بود، پخش می شد. سیمئونه گفت: »او به من نشان داد تیم ملی چه تیمی است و 

بازی در آرژانتین چه حسی دارد.  او بهترین بود و هست«.

حمیدرضا عرب: مرفاوی که خود ســال ها در قامت 
سرمربی در استقالل فعالیت کرده، در این فصل به عنوان 
مرد اول نیمکت اســتقالل بعد از محمود فکری ایفای 
نقش می کند. هرچند که فکری براین باور است میان او 

و مرفاوی تفاوتی از لحاظ جایگاه وجود ندارد.
 
بعــد از شکســت مقابل فوالد توانســتید س

ماشین سازی را شکست دهید. امتیاز این بازی 
شما را به رده دوم رساند.

شکست مقابل فوالد تا حدی در روحیه ما تأثیر گذاشته 
بود. ما نباید در آن بازی می باختیم اما مسائلی دست به 
دســت هم داد تا نتوانیم امتیاز دلخواه را بدست آوریم. 
اعتقاد دارد که اگر حواســمان را جمع می کردیم الاقل 
می شد از آن بازی یک امتیاز هم بدست آورد. به هرحال 
اما ما باختیم. باخت به موقعی هم بود که در بازگشــت 
ما تأثیرگذاشــت. فکر می کنم بچه ها از این شکســت 

درس هایی گرفته اند.
مقابل ماشین سازی هم قدری کارتان 

گره خورده بود.
ما نباید تصــور کنیم که 

چون اســتقالل مقابل 
ماشین ســازی بازی 
دارد، بنابرایــن بازی 
آســانی اســت. این 
تصور درستی نیست. 
ماشین سازی فوتبال 
می کرد  ارائه  بسته ای 
و اجــازه نمــی داد ما 
برنامه های هجومی خود 

را پیاده کنیم. البته اعتقاد 
دارد که خودمان هم هنوز 

به شرایط ایده آل نرسیدیم 
و باید بیشتر کار کنیم. چیزی 

که ما را به هماهنگی می رساند کار 
و تالش بی وقفه اســت. باید مداوم تمرین 

کنیم و آن برنامه تاکتیکی که مد نظرمان است را 
در لیگ جلو ببریم. من براین باورم که از هفته های میانی 
تازه روی غلطک می افتیم. هنوز زود است آن تیمی که 

در نظر داریم را در صحنه ببینیم.

می گویند شما بازی محتاطانه را در دستور کار س
قرار دادید؟

این طور نیســت. شاید برد خفیف مقابل ماشین سازی 
چنین برداشتی را به ذهن شما متبادر کرده باشد. 

ما براساس بازی حریف و توانایی های فنی خودمان وارد 

زمین می شــویم. فکر نمی کنم تیمی که در سه بازی 
چهار گل به ثمر رسانده باشد مستحق چنین تحلیلی 
باشد. از نظر من استقالل دارد راهش را می رود. البته از 
نقدهای سازنده نهایت بهره را می بریم و سعی می کنیم 

تیم بهتری را وارد بازی ها کنیم. 

به نظر می رسد شــانس باالیی برای قهرمانی س
دارید. این طور است؟

فوتبال باال و پایین بسیاری دارد و تا زمانی که ما جامی 
نگرفتیم نمی توانیم بگوییــم مدعی جدی بودیم. باید 
مرحله به مرحله جلــو برویم. االن در هفته های اول به 
دنبال هماهنگی هستیم. باید تطبیق پذیری بچه ها با 

تفکرات ما را به سرانجام برسانیم. 

میان شما و فکری اتحاد خوبی وجود دارد.س
خدا را شــکر که چنین برداشتی می شود چون برخی 
در صدد ایجاد حاشــیه بودند اما می بینید که در کادر 
مــا رئیس و مرئوس وجود نــدارد و همه دارند زحمت 
می کشــند. من یک اعتقاد دارم. اینکه هیچ کس جای 
کسی نیست وهمه درجای خودشان قرار دارند و قرار هم 

نیست کسی جای دیگری را بگیرد.

صمد مرفاوی در گفت و گو با قدس:
در کادر استقالل رئیس و مرئوس وجود ندارد 

ورزش: علیرضا جهانبخش در جریان تساوی ارزشمند 
یــک بر یک مقابل لیورپول، بــه جای الالنا که خودش 
بازیکن تعویضی بود، وارد زمین شــد.این بازیکن ایرانی 
که پس از غیبت در چهار مسابقه متوالی برایتون به دلیل 
مصدومیــت، در دیدار مقابل برنلی حضور کوتاه مدت و 
تعویضی داشت، در مصاف با استون ویال بار دیگر فرصت 
بازی پیدا نکرد، اما نمایش 20 دقیقه ای مقابل لیورپول 
شاید سبب شود که پاتر فرصت بیشتری به بازیکن ایرانی 

خود در بازی بعدی برایتون بدهد.
اگرچه شماره ۱6 برایتون در جریان گل تیمش از روی 
نقطه پنالتی، که توسط ولبک گرفته شد و گراب آن را 
تبدیل به گل کرد، نقشی نداشت ولی پس از به تساوی 
کشــیده شدن بازی، موقعیت شوتزنی خوبی برای خود 
فراهم کرد و با پای چپ به دروازه آلیسون شوت زد که 
ضربه او در بین مسیر با دخالت مدافع لیورپول برگشت 

داده شد.
جهانبخش مقابل لیورپول در بخش تدافعی هم عملکرد 
خوبی داشت و در ثانیه های پایانی بازی و در شرایطی که 
شاگردان کلوپ در حال طرح ریزی یک حمله از سمت 
چپ خط هجومی خودشــان بودند، با دخالت به موقع 
سبب شد تا مدافع چپ لیورپول توپ را از دست بدهد 
و اوت با پرچم کمک داور به سود تیم برایتون اعالم شد.

نمره خوب #6/8
این هــا مجموع اتفاقاتی بود کــه جهانبخش در حضور 
24 دقیقه ای خــود در ترکیب برایتون انجام داد و نمره 
قابل قبــول 6.۸ را گرفت؛ نمره ای که برای یک بازیکن 
تعویضی خوب به شمار می رود و در مقایسه با سانه که 

چند دقیقه زودتر از او وارد زمین شد و نمره 6.۱ دریافت 
کرد، عملکرد بهتری به نمایش گذاشــت. این نمایش 
ســتاره ایرانی برایتون فقط همان دو سانتی متری را کم 
داشــت که ســرش با وجود تالش زیاد به توپ نرسید، 
وگرنه یک بازی تحسین برانگیز دیگر مانند نمایشی که 
از او مقابل چلسی و منچستر دیدیم، به نام جهانبخش 

درلیگ جزیره ثبت می شد.

حمایت مجازی#
با نمایش خوب جهانبخش، با وجود موقعیت از دســت 
رفته، سیلی از تمجیدها دوباره در شبکه های اجتماعی 
به نفــع وی به راه افتاده و به نظر می رســد اگر دوباره 
مصدومیت گریبان گیر او نشود، جهانبخش به مرور در 
ترکیب تیمش جا خواهد افتــاد. تیمی که در ترکیب 
خود بازیکنان خوش ســابقه و گران قیمتی چون الالنا 
و ولبک را دارد که پیشتر پیراهن تیم ملی انگلستان را 

هم می پوشیدند.
 این رقابت برای جهانبخــش در طول فصل هم ادامه 
خواهد داشــت و ســخت و توان فرســا خواهد بود. با 
ایــن حال این ملی پوش فوتبال ایــران که از دید اکثر 
کارشناسان نمره ۷ را دریافت کرده، با ماندن در برایتون 
و ادامه چالشــی که در اســتادیوم آمکس وجود دارد، 
می خواهد به همه ثابت کند که ارزش مبلغی که بابت او 

پرداخت شده، را دارد که جز این هم نیست.
او ابتــدای این فصل با وجود پیشــنهادهای خوبی که 
داشت تصمیمش را برای ماندن و جنگیدن گرفت. این 
بازیکن نشان داده برای رسیدن به هدفش صبور است و 

از کوچک ترین موقعیت ها بیشترین استفاده را می برد.

هافبک ایرانی به فرم ایده آل نزدیک شده است

لیورپول سکوی پرش جهانبخش می شود؟

گزارش ویژه

درباره یک ورزشگاه مثال استاندارد:
فوتبال یا واترپلو؟!

سینا سپهر: بد نیست بدانید یکی از ورزشگاه های استاندارد از 
نظر فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، ورزشگاه شهر قدس است، 
ورزشگاهی که با سیســتم های مدرن و مجهز قابلیت برگزاری 

رقابت های واترپلو را نیز دارد!
این ورزشــگاه با یک بارش پاییزی می تواند به استخری ایده آل 
برای مسابقات آبی تبدیل شود تا همزمان با بهره برداری فدراسیون 
فوتبال فدراسیون های شنا، شیرجه و واترپلو نیز از آن بهره برداری 
کنند!نکتــه جالب توجه اینجاســت مدیران ســازمان لیگ در 
گزارش های ارسالی خود به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کردند 
با توجه به برگزاری موفق لیگ ایران در شــرایطی اســتاندارد و 
منحصر به فرد، این فدراسیون فوتبال آمادگی میزبانی رویدادهای 
بزرگ و بین المللی را دارد! و جالب تر اینکه ورزشگاه شهر قدس 

نیز در فهرست ورزشگاه های استاندارد ذکر شده است!
اگر مســئوالن کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا تصاویر 
این ورزشگاه را تماشــا کنند، به این حقیقت پی نمی برند که 
فدراسیون فوتبال و ســازمان لیگ مشتی اطالعات غیر واقعی 
را در خصوص ورزشــگاه ها برای آن ها ارسال کردند تا عملیات 
فریب برای کســب مجوزهای حرفه ای به اجرا در بیاید؟!مدیران 
سازمان لیگ به اصرار مسئوالن باشگاه پیکان اعالم کردند بازی 
اســتقالل - پیکان باید در این ورزشگاه برگزار شود، اگر دوباره 
چنین شرایطی رقم بخورد آیا مسئوالن پیکان پاسخگوی تبعات 

احتمالی خواهند بود؟
اگر در جریان بازی در چنین زمینی غیر اســتاندارد مشکلی به 
وجود آید آیا مدیران پیکان و مســئوالن سازمان لیگ پاسخگو 
خواهند بود یا با یک عذرخواهی ساده همه چیز را تمام می کنند؟

گزارش کوتاه

گزارشی تکان دهنده از آخرین روزهای مارادونا
خانه اجاره ای، داروهای اعصاب و انزوا

ورزش: دیگو مارادونا روزهای آخر زندگی اش را در شــرایطی 
عجیب به ســر برد؛ در خانه ای اجــاره ای، با مصرف داروهای 

متعدد و بدون حضور خانواده.
اگر روزی ســریالی تلویزیونی از زندگی دیگو مارادونا ساخته 
شــود نخستین سکانس سریال با کادر درمانی شروع می شود 
که باالی تخت او در بیمارستان حاضر شده و متوجه می شوند 
دیگو دیگر عالئم حیاتی ندارد. ســپس یک کلوزآپ به غذایی 
خواهیم داشــت که آشــپز دیگو کــه روزهای آخــر عمر او 
همراهی اش می کرد شــب قبل برای اسطوره آماده کرده بود، 
ولی او فرصت چشیدنش را هم نداشت.روی میز دادستان هایی 
کــه پرونده مارادونا را بررســی می کنند بــا جعبه هایی پر از 
دارو مواجه می شویم که پزشــکان برای مارادونا تجویز کرده 
بودند، داروهایی که برخــی از آن ها برای درمان ناراحتی های 
روانی بودند. آگوســتینا کاساچف روان درمانگر و کارلوس دیاز 
روان شــناس در خانه دیگو را می زننــد ، خانه ای که نزدیکان 
دیگو یک ماه قبل برای او اجاره کرده بودند. اما آن ها ســاعت 
۱۱:30 صبح متوجه می شــوند که خدای فوتبال مرده است.

این درمانگرهای ناشناخته و آشپز ناشناخته تر مارادونا و خانه ای 
که دیگو تنها دو هفته پیش از مرگش به آن پا گذاشــته بود 
نشان دهنده این است که محبوب ترین فرد آرژانتینی آخرین 
روزها و ساعات عمرش را در شرایطی عجیب و منزوی سپری 
می کرد. در جایی دور از نزدیک ترین اعضای خانواده و دوستان 
و آشنایانش. آخرین کســانی که در این خانه با دیگو زندگی 
می کردند جانی هررا خواهرزاده دیگو، یک دستیار شخصی به 
نام ماکسی پومارگو که از خویشاوندان وکیل او ماتیاس مورال 

است .

ورزش: در شــرایطی که پرسپولیس در پنجره تابستانی 
بازیکنــان مهم و کلیدی زیادی از دســت داد ولی حفظ 
برخی از آن ها هم که پیشــنهادهای خوبی برای جدایی 
داشتند باعث شد این تیم از چیزی که هست بیشتر دچار 
تغییر نشــود و یکی از نفراتی که ماندنش در پرسپولیس 
خیلی به این تیم کمک کرد محمد حسین کنعانی زادگان 
بود. کنعانی زادگان دوران خوبی در پرسپولیس پشت سر 
می گذارد و تبدیل به یک مهره کلیدی و بدون جانشین 
برای سرخپوشان شــده اســت. گفت وگوی او را با ایلنا 

می خوانید.

پرسپولیس وابسته  به نفر نیست#
مدافع پرســپولیس در مورد جدایی خلیل زاده که زوج 
خــوب و هماهنگی با او تشــکیل داده بود و جدایی اش 
موجب نگرانی هواداران شــده توضیح داد: شــجاع برای 
پرســپولیس خیلی زحمت کشــیده و چند سال خوب 
در این تیم داشــته و در قهرمانی ها و فینال آسیا نقش 
داشته اســت ولی یک چیز کلی می خواهم بگویم و آن 
این است که اگر یک تیم خوب گل می زند صرفاً نشان از 
عملکرد خوب خط حمله اش نیست و اگر تیم هم عملکرد 
خوبی در خط دفــاع دارد به دلیل عملکرد خوب نفرات 
خط دفاعی نیست و کل تیم در این جریانات نقش دارد 
و پرســپولیس هم سازماندهی دفاعی مستحکمی ایجاد 
کرده که خیلی به نفر وابسته نیست و امسال هم با بچه ها 
به دنبال این هســتیم که دروازه پرسپولیس را در اکثر 
بازی ها بسته نگه داریم و یک رکورد خوب در پایان فصل 

به ثبت برسانیم. 

  برای دیدن جام در دستان سید جالل #
لحظه شماری می کنم  

کنعانی زادگان در مورد پیشنهاد هایی که برای جدایی از 
پرســپولیس داشت ولی در نهایت تصمیم گرفت در این 
تیم بماند هم گفت: صد در صد برای بازیکنی که فیکس 
تیم ملی است و در پرسپولیس بازی می کند پیشنهادهای 
خوب همیشــه وجود دارد و من هم از این قائده مستثنا 
نیستم و پیشــنهادهای خوبی داشتم و شــرایط این را 
داشتم که پول بدهم و قراردادم را فسخ کنم و جدا شوم 
ولی من مدیون پرسپولیس و هوادارانش بودم و حاال که 
پرسپولیس شرایط سختی داشت و چند بازیکن مهم 
جدا شده بودند و من هم با افتخار پذیرفتم و در این 
تیم ماندم.یکــی از دالیلی که تصمیم گرفتم بمانم 

قهرمانی آسیا و جذابیت حضور در فینال برای من 
بود تا بتوانم اگر این افتخار در اختیار پرسپولیس 

قرار گرفت من هم در آن ســهیم باشم. من 
لحظه شــماری می کنــم جــام را باالی 
دستان ســیدجالل حسینی ببینم و همه 
ما می خواهیم بعد از فینال ســید جالل 
جام را باالی سر ببرد.مدافع پرسپولیس 
در پایان با اشاره به شرایط پرسپولیس و 

اوضاعی که گفته می شود نگران کننده است 
هم گفت: خیلی مشکالت داریم و من نمی خواهم گالیه 
کنم ولی ببینید در برنامه ریزی مســابقات اصاًل به این 
توجه نمی کنند که ما در فینال آسیا بازی داریم و نماینده 

ایران هستیم و حکم تیم ملی را داریم. 

اعتراف سرمربی تورینی ها

پیرلو: رونالدو شخصیت اصلی »یووه«  است
پیرلو، ســرمربی  آندره آ  امین غالم نژاد: 
یوونتوس معتقد اســت که تیمش باید در 
غیاب رونالدو نیز بتواند بهتر از این ها عمل 
کند.یوونتوس در مسابقه ای که آندره آ پیرلو 
به فوق ستاره پرتغالی خود یعنی کریستیانو 
رونالدو اســتراحت داده بود، نمایش نا امید 
کننده ای برابر بنونتو ارائه داد و با تساوی ۱-۱ 
در مقابل این تیم متوقف شــد تا دو امتیاز 
حساس برای بیانکونری از دست رفته باشد.

آشفته و عصبی#
آندره پیرلو در پایان بازی گفت: »ما نیمه 
اول بازی را کنترل کردیم و این فرصت را 
داشــتیم که کار را تمام کنیم اما هنوز در 
مورد چگونگی اســتفاده از موقعیت ها در 
لحظات مختلف بازی، مشکل داریم. ما باید 
شرایط را کنترل می کردیم و تا پایان نیمه 
اول از خود مقاومت نشــان می دادیم. این 
نخستین باری نیست که ما قبل از پایان 
نیمه اول گل می خوریــم. در پایان بازی 
کمی آشفته شدیم و خونسردی خود را از 
دست دادیم و نتوانستیم موقعیت هایمان را 

تبدیل به گل کنیم«.

 ارزش اضافی رونالدو#
پیرلو درباره استراحت دادن به کریستیانو 

رونالدو و اینکه آیا واقعاً به این امر نیاز داشته 
یا خیر نیز گفت: »او اواســط هفته کمی 
مشکل داشــت و به هر حال می خواست 
در لیگ قهرمانــان اروپا بازی کند. پس از 
وقفــه بازی های ملی طبیعی بود که او به 
استراحت احتیاج داشته باشد. رونالدو یک 
ارزش اضافی برای ماست و باید سعی کنیم 
در غیــاب او نیز بازی خود را انجام دهیم. 
وقتی شما بازیکنان ملی پوش زیادی دارید 
و باید در رقابت هایی مثل لیگ قهرمانان 
اروپا نیز به میدان بروید، چنین اتفاقاتی رخ 

می دهد. ما به سختی تنها باشگاهی هستیم 
که در این شرایط قرار داریم. رئال مادرید 
هم به کریستیانو رونالدو وابسته بود. او گل 
زدن را آسان می کند و یک نقطه مشترک 
برای همه حرکات اســت بنابراین انتظار 
می رود که او شخصیت اصلی تیم باشد و 

همه حرکات از وی عبور کند«.

رابطه با کریس#
ســرمربی یوونتــوس در پاســخ به این 
پرسش که رابطه اش با کریستیانو رونالدو 

چگونه اســت، اظهار کرد: رفتار من با او 
همان طور است که با سایر بازیکنان تیم. 
من همیشه سعی می کنم که در خدمت 

تیم باشم. 
ما افرادی ســاده اما جدی هســتیم و 
با هم خــوب کنار می آییــم. رفتار من 
با او همان رفتاری اســت که با جانلوکا 
فرابوتــا یا مانولو پورتانووا دارم که از تیم 
زیر 23 ســاله های باشــگاه به ما اضافه 
شده اند. شــیوه کاری من این گونه است 
و وقتی بازیکن هم بودم میان افراد فرق 

نمی گذاشتم.

امیدها به موراتا#
پیرلو البتــه از موراتا به شــدت راضی 
اســت و می گوید: من موراتــا را خیلی 
خوب می شناســم، چون این شانس را 
داشــتم که در کنار او بازی کنم. او یکی 
از اولویت های مــا در بازار نقل وانتقاالت 
بود. از نظر فنی و تاکتیکی، موراتا همان 
بازیکنی است که ما دنبالش بودیم. لوکا 
پلگرینی هم )به صــورت قرضی( راهی 
جنوا شد تا در آنجا زمان بیشتری برای 
بازی کــردن پیدا کند. دی شــیلیو هم 
مانند هفته پیش آماده اســت تا به تیم 

ما کمک کند«.

باشــگاه رم اعالم کرد ارکانی از ارتش ایتالیا پس از کشف 
چندین بمب منفجر نشده در جنگ جهانی دوم، به محل 
تمرین این باشگاه فراخوانده شده تا این بمب ها را خنثی 
کنند. نیروهای این ارگان در نهایت موفق به کشــف 20 
بمب شده و همه را از کمپ جالوروسی خارج کردند. این 
باشــگاه در توییتر با اعالم این خبر نوشت: »تشکر فراوان 
از ارتــش ایتالیا. گروه هایی از ارتش با موفقیت تعدادی از 
بمب های مربوط به جنگ جهانی دوم را از مرکز تمرینی 

باشگاه در تریگوریا خارج کردند«.

باشــگاه بارسلونا که جزء قدیمی ترین باشــگاه های  فوتبال اروپا 
محسوب می شود ۱2۱ ساله شده و به همین مناسبت طرحی زیبا 
با کمک گرفتن از ســتاره های قدیمی و جدید خود برای صفحه 
اینستاگرامش تدارک دیده است.این باشگاه در سال ۱۸99 توسط 
عده ای سوئیســی، انگلیسی و اسپانیایی و به رهبری خوان گمپر 
تأسیس شد. بارسا به نوعی، نهادی برای ترویج فرهنگ کاتاالن و 
کاتاالنیسم است. باشگاه فوتبال بارسلونا عالوه بر فوتبال شامل ۱4 

رشته ورزشی دیگر است.

باشگاه بارسلوناباشگاه رم 
محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که مدتی را به 
دلیل کرونا خانه نشین بود در جریان محدودیت های کرونایی 
و فشــارهای اقتصادی چندباری با استوری های خود توجه 
مســئوالن را به مشکالت معیشــتی جلب کرد. او حاال در 
استوری جدیدش آرزو کرده با ریشه کن شدن کرونا شهرها 
و خیابان ها پر شوند از مردم خوشحالی که برای معیشت خود 
جنــب و جوش دارند و غم نان ندارند.او آرزو کرده حال همه 
مردم شهر خوب باشــد و عطر یاس کوچه باغ های قدیمی 

دوباره به شهر برگردد.

مهدی ترابی بازیکن سابق پرسپولیس که این فصل در قطر توپ 
می زند نسبت به شهادت دانشمند هسته ای کشورمان،محسن 
فخری زاده  واکنش نشــان داده و در صفحه شــخصی اش در 
توییتر نوشته است »امروز دانشمند هسته ای کشورمان شهید 
شــد اما حکم ترورش آنروزی تایید شد که بر سر آینده مردم 
معامله شد. دو راه انتقام داریم: یکی که بر عهده سران نظامی 
کشور است که معتقدم به وقتش با قاطعیت عملی خواهد شد و 

دومی بر عهده من و شماست با رای درست«

مهدی ترابیمحمد بنا

کنعانی زادگان: من هم می توانستم جدا شوم...

ضد  حمله

گل محمدی ۲ سال تمدید کرد
ورزش:ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس قراردادش با این باشگاه 
را تمدید کرد.به نقل از رســانه رســمی باشــگاه پرسپولیس، یحیی 
گل محمدی ســرمربی پرســپولیس، قرارداد خود با این باشگاه را به 
مدت دو ســال تمدید کرد. گل محمدی که از نیم فصل لیگ نوزدهم 
به پرسپولیس بازگشت، موفق شد قهرمانی لیگ برتر و صعود به فینال 
لیگ قهرمانان آســیا را در همین مدت اندک بدســت بیاورد و بنا به 

خواسته هواداران و با تالش مدیریت باشگاه، قراردادش تمدید شد.

انصاری: با آمادگی صد درصد برمی گردم
ورزش:مدافــع تیم فوتبال پرســپولیس گفت: بیشــتر از هر چیز، 
پرسپولیس نیاز به آرامش دارد و از همه می خواهیم به پرسپولیس نگاه 
ملی داشته باشند.به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، محمد 
انصاری مدافع تیم فوتبال پرســپولیس در مورد آخرین وضعیت خود 
اظهار کرد: در این مــدت، با تمرکز باال روی بهبودی مصدومیتم کار 
کردم که شکر خدا با زحمات کادر فنی و کادر پزشکی، شرایط خوبی 
دارم. مدتی اســت تمرینات اختصاصــی را در دو نوبت هر روز انجام 
می دهــم و عجله ای برای بازی ندارم تا بتوانــم با آمادگی صد درصد 

بازگردم.

خلعتبری بازی با سایپا را هم از دست داد
ورزش:محمدرضا خلعتبری مهاجم مصدوم سپاهان در بازی با سایپا 
هم در دسترس کادر فنی این تیم قرار ندارد. این بازیکن از ناحیه زانو 
مصدوم شده است و مراحل درمانی را پشت سر می گذارد. کادر پزشکی 
سپاهان به کادر فنی این تیم اعالم کرده است که این بازیکن در بازی 
با سایپا هم نمی تواند تیمش را همراهی کند. سپاهان غیر از خلعتبری 

برای این مسابقه بازیکن مصدومی ندارد.

نعمتی به شهر خودرو می رسد
ورزش: علیرضا حقیقت پزشک تیم فوتبال پرسپولیس درباره آخرین 
وضعیت سیامک نعمتی که در بازی با نفت مسجدسلیمان مصدوم شده 
بود گفت: خوشبختانه روند درمانی این بازیکن به خوبی طی می شود 
و دیروز هم در تمرینات گروهی حاضر شد. وی ادامه داد: کار درمانی 
سیامک نعمتی همزمان با تمرینات گروهی انجام می شود و ان شاءاهلل 
این بازیکن مشــکلی برای بازی مقابل شــهر خودرو نخواهد داشت.

آرای کمیته انضباطی علیه سه سرمربی
فکری محروم شد، گل محمدی محکوم

ورزش: کمیتــه انضباطی فدراســیون فوتبال آرای خــود را درباره 
ســه ســرمربی تیم های لیگ برتری اعالم کرد که ســرمربی دو تیم 
استقالل و پرســپولیس را هم شامل می شود. یحیی گل محمدی به 
دلیل تخلفات صورت گرفته در بازی پرســپولیس – صنعت نفت به 
پرداخت ۱00 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. کمیته انضباطی 
محمــود فکری، را هم به دلیل تخلفش در دیدار اســتقالل - مقابل 
فوالد خوزســتان و با توجه به شکایت باشگاه فوالد ، به پرداخت ۱00 
میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلســه محرومیت از همراهی تیم 
خود محکوم کرد. همچنین رسول خطیبی سرمربی آلومینیوم اراک 

به خاطر اعتراضات در بازی با سپاهان به توبیخ کتبی محکوم شد. 

طارمی بهترین لژیونر هفته فوتبال آسیا شد
ورزش: در پایان نظرسنجی هفته گذشته سایت رسمی کنفدراسیون 
فوتبال آســیا )AFC( برای انتخاب بهترین لژیونر هفته فوتبال آسیا، 
مهدی طارمی در صدر گزینه ها ایســتاد. مهاجم ایرانی پورتو که یک 
گل در دیــدار تیمش مقابل فابریل باریــرو در جام حذفی پرتغال به 
ثمر رســانده بود، 3۷.45 درصد رأی کاربران را بدست آورد و بهترین 
لژیونر هفته فوتبال آســیا لقب گرفت. کریم انصاری فرد دیگر بازیکن 
ایرانی حاضر در این نظرســنجی بود که با کســب ۷.05 آرا، در رتبه 

پنجم جای گرفت.

 برگزاری متمرکز لیگ قهرمانان آسیا 
در سال ۲۰۲1 

ورزش:کمیته مسابقات کنفدراســیون فوتبال آسیا در حال بررسی 
شیوه برگزاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده است.

با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا و فشردگی مسابقات در سال 202۱ 
این کنفدراســیون به دنبال برگزاری لیگ قهرمانان و سایر رقابت ها در 
کوتاه ترین زمان ممکن است که شیوه متمرکز به همین دلیل بهترین 
انتخاب اســت. با این وجود امکان برگزاری رقابت های فصل آتی لیگ 
قهرمانان به صورت متمرکز تقویت شده و در صورتی که کشوری غیر از 
قطر خواستار میزبانی از رقابت ها در دو منطقه شرق و غرب قاره باشد، 

AFC درخواست های میزبانی را مورد بررسی قرار می دهد.

 رامین رضاییان در تیم منتخب هفته
 لیگ ستارگان قطر

ورزش: بازیکن ایرانی تیم فوتبال الدحیل به ترکیب تیم منتخب هفته 
ششــم لیگ ستارگان قطر راه یافت. سایت استاد الدوحه قطر ترکیب 
تیم منتخب هفته ششم لیگ ستارگان قطر را معرفی کرد که رامین 
رضاییان، مدافع تیم الدحیل نیز در آن جای گرفته است. تیم الدحیل 
در بازی برابر الخریطیات با گلزنی رامین رضاییان 4 بر یک پیروز شد و 

به رده چهارم جدول لیگ ستارگان قطر صعود کرد.

مصدومیت دیاباته
ورزش: مهاجم تیم فوتبال استقالل در حین تمرینات دیروز آبی پوشان 
پایتخت مصدوم شد. به نقل از باشگاه استقالل، شیخ دیاباته در اواسط 
تمرین روز گذشته، به دلیل احساس درد در عضله پای  خود به تمرین 
کردن ادامه نداد.این بازیکن برای انجام فرایند درمانی در اختیار کادر 

پزشکی قرار گرفت.

اسماعیلی بازی پیکان را هم از دست داد
ورزش: هافبک تیم استقالل تهران بازی هفته چهارم را از دست داد.

فرشید اسماعیلی هافبک تیم استقالل تهران به دلیل عدم آمادگی الزم 
در لیســت آبی پوشان برای بازی روز سه شنبه در دسترس کادرفنی 
نخواهد بود. اســماعیلی به دلیل مصدومیت بازی هفته ســوم مقابل 
ماشــین سازی تبریز را از دست داده بود و از روز گذشته به تمرینات 
بازگشت اما آمادگی کافی برای بازی مقابل پیکان تهران را نداشت تا 

در لیست قرار نگیرد.

منهای فوتبال

هفته دهم لیگ برتر انگلیس
وستهام - استون ویال

    دوشنبه 1۰ آذر - ۲3:۰۰ زنده از شبکه ورزش

بسکتبال انتخابی جام آسیا
ایران - سوریه

 دوشنبه 1۰ آذر -  16:3۰ زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

 امروز ایران – سوریه 
در پنجره دوم انتخابی بسکتبال

ورزش: تیم ملی بسکتبال در حالی در آخرین بازی خود از پنجره 
دوم انتخابی ها، مقابل تیم ملی ســوریه امروز به میدان می رود که 
مقابل عربستان با نتیجه نزدیک به پیروزی رسید. شاگردان مهران 
شاهین طبع اگر چه در این پنجره تا به حال سه بازی را با پیروزی 
پشت سرگذشته اند، اما مقابل عربســتان کمی دور از انتظار ظاهر 
شدند و با نتیجه نزدیک ۷۱ به 64 برنده شدند .این در حالی است 
که تیم هایی مثل عربستان و سوریه یک لول پایین تر از تیم هایی مثل 
فیلیپین و کره هستند و انتظار می رود امروز تیم ملی عملکرد بهتری 
نسبت به بازی با عربستان داشته باشد. سوریه ضعیف ترین تیم گروه 
بوده که بعید است بتواند مشکلی برای تیم ملی ما به عنوان یکی از 

قدرت های برتر آسیا بوجود بیاورد. 

چین میزبان رقابت های قهرمانی جهان 
والیبال نشسته ۲۰۲۲

ورزش :  وب ســایت اینساید دگیمز، از انتخاب چین برای میزبانی 
مســابقات والیبال نشسته2022 جهان خبر داد. این رویداد جهانی 
والیبال معلولین در مرکز توســعه شــهر هانگــژو از ۱۸ تا 24 ماه 
می 2022 همزمان با ) 29 اردیبهشت تا 4 خرداد سال ۱40۱( و جدا 
از بازی های پارالمپیک در دو گروه مردان و بانوان برگزار خواهد شد.

تاکنون این رقابت ها در کشورهای ایران، هلند، اسلوونی، مصر، آلمان، 
آمریکا، مجارستان، نروژ و لهستان برگزار شده است و چین دهمین 

کشوری است که میزبان این رقابت ها می شود.

پیروزی پیاچنزا در نخستین حضور موسوی
ورزش : تیم والیبال پیاچنزا در حضور ستاره ایرانی خود مقابل راونا 
در سریA ۱ ایتالیا به پیروزی رسید.تیم والیبال پیاچنزا در نخستین 
حضور سید محمد موسوی،  ستاره تیم ملی ایران مقابل حریف خود 
راونا در دور برگشــت سری A۱ ایتالیا با نتیجه 3 بر یک به پیروزی 
رسید.شــاگردان لورنزو برناردی در ست نخست ۱9 بر 25 شکست 
خوردند، ولی در 3 ست متوالی بعدی 25 بر 2۱، 25 بر 2۱ و 25 بر 
22 به پیروزی رسیدند. آرون راسل ۱9 و گئورگی گروزر ۱4 امتیاز 

برای پیاچنزا کسب کردند.
محمد موســوی در ست ســوم به عنوان بازیکن ذخیره و در ست 
چهارم به عنوان بازیکن اصلی وارد زمین شــد و ۷ امتیاز با پیراهن 

شماره 2۱ پیاچنزا برای تیمش کسب کرد.

شکست بوکسور ایرانی در رینگ انگلیس
ورزش :  محمدعلــی بیات که پیش از این فقط در ۱۷ مبارزه خود 
یک باخت را متحمل شــده بود،در مبارزه ای برای بهبود رنکینگ 

جهانی خود به مصاف بوکسوری از نیوزیلند رفت. 
این بوکسور ایرانی بعد از هشــت راند مبارزه نتوانست مثل رقبای 
قبلــی اش »جک مســی« را هم ناک اوت کند و شکســت را پذیرا 
شد.»موعلی« مقابل این حریف نیوزیلندی نمایش خوبی داشت، اما 
بوکسور قدرتمند بعد از هشت راند مبارزه به عنوان برنده دستش باال 
رفت. این دومین شکست محمدعلی بیات در دوران حرفه ای اش بود. 
او ۱6 رقیب خود را با ناک اوت شکست داده بود، اما برای دومین بار 

طعم شکست را چشید.

پیروزی درخشان ملی پوش اسنوکر ایران
ورزش: مرحله دوم از رقابت های اسنوکر قهرمانی انگلیس پیگیری 
شد که در مهم ترین دیدار، حسین وفایی به مصاف اسنوکرباز کشور 

میزبان رفت و موفق شد به پیروزی ارزشمندی دست پیدا کند.
مرحله دوم از رقابت های مهم اسنوکر قهرمانی انگلیس شنبه شب با 
۱6 دیدار کار خود را آغاز کرد که در حساس ترین رقابت ها ملی پوش 

اسنوکر ایران به مصاف اسنوکر باز کشور میزبان رفت. 
حســین وفایی در مرحله دوم این رقابت هــا مقابل مایکل هولت 
انگلیسی که در رده 2۸ بهترین اسنوکربازان جهان قرار دارد، حضور 

پیدا کرد و با نتیجه 6 بر 4 پیروز شد.
 این پیروزی درحالی بدســت آمد که ملی پــوش ایران در رده 36 
بهترین اســنوکر بازان جهان ایستاده است. وفایی در فریم دوم این 

رقابت ها موفق شد بریک ۱0۱ را به نام خود ثبت کند.

لیگ شمشیربازی با پنج تیم برگزار می شود
ورزش :  به گفته رئیس فدراســیون شمشیربازی، این فدراسیون 
برگزاری لیگ باشگاهی در هر اسلحه را برای سه ماه پایانی سال در 
برنامه دارد.فضل اهلل باقرزاده با تأکید بر اینکه فدراسیون شمشیربازی 
با وجود شــرایط کرونایی نسبت به برنامه ریزی برای برگزاری لیگ 
باشگاهی در هر یک از اسلحه های سابر، فلوره و اپه بی تفاوت نبوده 
اســت، خاطرنشــان کرد: اجرای هر برنامه ای مستلزم فراهم بودن 
شــرایط الزم به لحاظ وضعیت کرونایی کشور است. با این حال در 
نظر داریم امسال مسابقات باشگاهی خود را برگزار کنیم و مقدمات 

آن را هم فراهم کرده ایم.
وی از رایزنی های الزم برای حضور تیم های باشــگاهی در این دوره 
مســابقات به عنوان مقدمات کار یاد کرد و ادامه داد: طبیعی است 
که امسال به خاطر گستردگی کرونا و بحران و محدودیت هایی که 
موجب شــده، پرداختن به فعالیت های ورزشی دشوارتر از همیشه 
شــده با این حال مذاکرات نتیجه بخشــی با تیم های باشــگاهی 
داشــته ایم و حضور 5 تیم در هر یک از اســلحه ها را برای برگزاری 

لیگ قطعی کرده ایم.
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ادب و هنرادب و هنر

جوان گرایی در مسیر ادبیات دفاع  مقدس 
با نگاهی به رمان »صفر مطلق« معصومه باقری

ادبیات دفاع مقدس در كشور فرازونشیب های زیادی را پشت سر 
گذاشته و مرحله به مرحله از نقطه آغازین خود در سال های اولیه 
دفــاع مقدس حركت كرده و با گذر از دوره های سرنوشت ســاز 
در مقاطع گوناگون به امروز رســیده و اكنون شاهد رویش نسل 
جدیدی از نویســندگان اغلب جوان این حوزه ادبی هستیم كه 
رویکرد متفاوتی نســبت به نویســندگان نسل های قبل از خود 
دارند. اگر بخواهیم تاریخچه و پیشــینه ادبیات دفاع مقدس در 
كشــورمان را مرور كنیم، نقطه آغازین این ادبیات به نخستین 
ســال های دفاع مقدس برمی گردد كه تعدادی از نویســندگان 
شناخته شــده در آن زمان و گروهی از نویســندگان جدید كه 
در فضای انقالبی آن دوره رشــد كرده و عالقه مند به نوشتن در 
عرصه هــای انقالبی بودند، از حــال و هوای حاكم بر جبهه های 
جنگ و شهرها و مناطق جنگی داستان نوشتند كه البته آثارشان 
در آن ســال های اولیه به اقتضای زمان كه نیاز به شــورآفرینی 
در میان رزمنده ها و توده های اجتماعی داشــت، بیشــتر حالت 
تهییجی داشت و جنبه های شــعارگونه آن بر ویژگی های ادبی 
غلبه می كرد. این رویکرد نویســندگان در آن زمان كارایی الزم 
را داشــت و موجب ایجاد شور و حماســه در میان رزمندگان و 
مردم می شد، اما در سال های پس از جنگ تحمیلی شرایط تغییر 
كرد و نویسندگان ادبیات دفاع مقدس دیگر ضرورتی برای تداوم 
رویکرد قبلی خود نمی دیدند و باید به جنبه های دیگری از دوران 
دفاع مقــدس می پرداختند كه در بحبوحــه زمان فرصتی برای 

پرداختن به آن ها فراهم نشده بود.
 حاال با فروكش كردن آتش جنگ، نویسندگان به مرور از خطوط 
مقدم جبهه ها فاصله گرفته و سعی می كردند به روابط پیچیده 
آدم ها در شــرایط جنگی كه پشت سر گذاشته بودند، بپردازند. 
نویســندگان این دوره از ادبیات دفاع مقــدس عالوه بر تعدادی 
از همان نویســندگان نســل اول، گروهی از نویسندگان جدید 
بودند كه با آرایه های ادبی هم آشــنایی الزم را داشتند و سعی 
می كردند به ساختار و محتوا به طور همزمان توجه كنند و ادبیات 
دفاع مقدس را به مرور از حالت تهییجی و شعاری دور كردند و در 

مقابل، جنبه های ادبی آثار خود را تقویت كردند. 
در میــان این نویســندگان تعدادی از آن هــا تجربه حضور در 
جبهه های جنگ را هم داشتند كه حاال با تسلط بیشتری به خلق 

آثار ادبی مرتبط با موضوع دفاع مقدس می پرداختند. 
هر چنــد گروه دیگری از نویســندگان هم كــه تجربه حضور 
در جبهه ها را نداشــتند، توانســتند آثاری ماندگاری در حوزه 
ادبیات دفاع مقــدس خلــق كنند. با این حال، زمان گذشــت و 
گروه های جدیدی از نویسندگان دفاع مقدس پا به عرصه گذاشتند 
كه بسیاری از آن ها متولد سال های پس از پایان جنگ تحمیلی 
هستند. این گروه از نویسندگان اغلب جوان طبعاً رویکرد تازه ای 
به موضوع دفاع مقدس داشته و دریچه تازه ای به این حوزه ادبی 
باز كرده اند. آن هــا منتقدانی هم دارند كه می گویند افرادی كه 
تجربه حضور در جبهه های جنگ را ندارند و سال های جنگ را 
از نزدیک ندیده اند نمی توانند آثار قابل قبول و ماندگاری در این 

حوزه خلق كنند.
 با این حال، نسل جدید نویسندگان ادبیات دفاع مقدس با نگاه 
تازه و متفاوت خود به خلق آثار جدید در این حوزه می پردازند و 
یکی از آن ها، معصومه باقری، نویسنده رمان »صفر مطلق« است 
كه پس از انتشــار رمان مورد توجه خوانندگان و منتقدان ادبی 

قرار گرفته است. 
پیش از پرداختن به مضمون و ساختار رمان صفر مطلق، یادآوری 
این نکته خالی از لطف نیست كه ادبیات دوره دفاع مقدس اگرچه 
بیشــتر مردانه و در میدان جنگ است، اما زنان هم در آن نقش 
انکارناپذیري دارند. زنان همان گونه كه نیمي از مســئولیت هاي 
اجتماعي را در داخل و خــارج خانه به عهده گرفته اند، همواره 
در تمام امور مربوط به مردان هم مشاركت داشته اند و در جنگ  
تحمیلي هم شاهد حضور مستقیم و غیرمستقیم آنان در صحنه 

بوده ایم.
 در داســتان هایی هم كه طي ســال هاي جنگ و پس از آن 
نوشــته شــد شــاهد نقش آفریني زنان و مردان در كنار هم 
هســتیم. با این توضیــح، معصومه باقری هم یکــی از زنان 
نویسنده است كه از منظر یک زن، سال های پرالتهاب جنگ 
را دیده و روایت كرده اســت. او در كتاب خود روایتگر زندگی 
چند خانواده مهاجر خرمشــهری در شادگان در زمان جنگ 
اســت كه زندگی عادی شــان تحت تأثیر تبعات جنگ قرار 
گرفتــه و برخی از آن ها تاوان ســنگینی بــرای این موقعیت 
دشــوار خود پرداخت می كنند. مانند شــخصیت »یاسر« كه 
اثــرات جنگ، او را از ادامه زندگی در كنار همســر و عشــق 

زندگی اش»سلما« محروم می كند.
 شخصیت های دیگری هم در این رمان هستند كه تاوان سنگینی 
برای مواجهه با جنگ می پردازند، از جمله خانواده سلما كه چند 
عضو خانواده را یکجا از دست می دهند، یا دو خانواده محوری در 
این قصه، فرزندان ســلیمان و ابوتراب كه هر كدام عضوی را در 

این راه از دست می دهند. 
با این حال، عشق و میل به زندگی همواره در وجود بقیه اعضای 
خانواده وجود دارد. مانند شخصیت»حکیمه« كه در پی چشیدن 
طعم زندگی مشترک در كنار عاكف است كه به سرانجام نمی رسد 
و او مســیر دیگری را در زندگی در پیش می گیرد، یا شخصیت 
یاسر كه با وجود از دست دادن همسرش، ردپای خوشبختی خود 

را همچنان دنبال می كند. 
در مجموع، داستان صفر مطلق، داستان خوشی ها و عیش های 
ناتمام در زندگی بر اثر جنگ ناخواسته است و معصومه باقری با این 
داستان نشان داده فرهنگ و روحیات آدم های درگیر با جنگ در 
قصه خود را به خوبی می شناسد و از موقعیت های جغرافیایی درگیر 
با جنگ به ویژه در محدوده خرمشهر و شادگان آگاهی كامل دارد. 

 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان   »صفر مطلق« 
اثر داستانی نوشته معصومه باقری به تازگی 
توسط نشر پایتخت منتشر شده و در مدت 

كوتاهی به چاپ دوم رسید. 
»صفر مطلق« داستان بلند عاشقانه ای است 
كه در بستر تاریخ دفاع مقدس رخ می دهد 
و در فصل هایی متفاوت و با شخصیت هایی 
ملموس، روایت دلهره آوری از وقایع كشور و 

سرنوشت آدم های جنگ زده است. 
ماجــرای كتــاب در مناطق خوزســتان 
می گــذرد و محور اصلی ایــن قصه، تقابل 
مرگ و زندگی است. جنگی تلخ كه مرگ 
بــه همراه دارد و جنگی دیگــر برای ادامه  
زندگی. هر كدام از شخصیت های این رمان 
یک قهرمان در طول داســتان هستند، اما 
اسطوره و مبالغه آمیز نیستند. آن ها مردمان 
عادی هستند كه جنگ را پذیرفته اند و با آن 
مبارزه كرده اند، تا جایی كه پیروز و سربلند 

شده اند.
باقری متولدسال1368 در شهرستان دزفول 

است. 
»صفرمطلــق« تنهــا 
كتابی از این نویسنده 
اســت كــه دربــاره 
نوشــته  دفاع مقدس 
شده اســت. به گفته 
نویسنده این اثر جلد 
دومی هم دارد كه در ادامه سرنوشت بقیه 
شخصیت ها تغییر می كند و برخی از رازها 

برمال می شوند. 
»همه  چشم های بســته خواب نیستند« و 
»استخوانی در گلو« بخشی از آثار معصومه 

باقری هستند. 
گفت وگوی ما را با خانم نویسنده راجع به 
رمان »صفر مطلــق« و ادبیات دفاع مقدس 

بخوانید. 

  چه شد »صفر مطلق« را نوشتید؟س
 وقتی نوجوان بودم درباره  هشــت ســال 
جنگ تحمیلی زیاد شنیده بودم و سال های 
پیش شاهد این بودم كه آزادگان و شهیداِن 
گمنــام را بــه خوزســتان می آوردند و با 
گالب و دسته های گل گلباران می كردند. 
پدربزرگــم حاج قربان ناصرنــژاد كه خود 
رزمنده  جنگ اســت و خاطرات زیادی را 
از جبهه های  جنگ برایم تعریف كرده، در 
خانه اش واقع در دزفــول تعدادی از مردم 
جنگ زده  خرمشــهر را جــا داده بود. من 
آن زمان درباره نبرد خرمشهر زیاد شنیده 
بودم. جنگی شهری میان ارتش بعث عراق 
و رزمندگان ایرانی كه خاک خرمشهر در آن 
سوخت. همین افکار و اتفاقات موجب شد 
ایده  رمان صفرمطلق در ذهنم شکل بگیرد، 
بیشتر تحقیق كنم و با آگاهی دقیق تری از 

آن بنویسم.

 پس کامالً نسبت به موضوع جنگ س
دغدغه داشتید. 

 من اهِل خوزســتانم. متولد دزفول هستم 
و خردادماه ســال 67 به دنیا آمدم. وقتی 
جنگ تمام شد، یکســاله بودم، ولی بسیار 
از جنگ و نابودی هایش می شــنیدم. البته 
فقط شــنیداری نبود، چون هنوز هم روی 
دیوارهای شــهر جای تركش ها، موشک ها 

و خمپاره ها باقی مانده بــود. هنوز هم در 
اطرافم مادرانی را می دیدم كه با اشک و ناله 
چشم انتظار بازگشِت فرزندشان بودند و هر 
بار كه شــهیدانی را به شهر می آوردند دلم 
آشوب می شد و به آرامش نمی رسید. به یاد 
دارم وقتی كالس چهارم ابتدایی بودم و از 
مدرسه به خانه برگشتم، شهید واالمقامی را 
به محله ما آوردند. شهیدی كه مادرش هر 
روز منتظر بازگشــتش بود و خیال می كرد 
پســرش اسیر شده...  . درست یک ماه بعد 
مادرِ شهید هم چشــم هایش را بست و از 
خواب بیدار نشد. من فرزنِد جنگ نیستم، 
ولــی از دوران كودكــی ام  خاطراتی دارم 
كه مربوط به جنِگ تلخ و بی رحم اســت. 
تصورش را بکنید جنگ تمام شــده بود و 
اثراتش هنوز در ذهن و زندگی آدم ها باقی 

بود .

از شــهرهای جنگ س این کتاب  در 
و دغدغــه مردم در پشــت جبهه ها 
نوشته اید. چرا  از این زاویه به جنگ 

نگاه کردید؟
 زمانی كه رمان صفرمطلق را نوشتم، تمام 
تالشــم این بود كه مستنِد جنگ ننویسم. 
در واقع نمی خواستم مخاطب صدای گلوله 
بشنود و از بوی ســوخته  باروت حالش بد 
بشــود. تمام دغدغه ام این بود كه از مردم 
بنویسم، از سرنوشــِت مردِم جنگ زده، از 
سرنوشِت آدم هایی كه جنگ آن ها را آواره 
كرد و زندگی شــان را به صفرمطلق رساند. 
همه چیز از صفرمطلق شروع می شود تا به 
رقم باالتری برســد. در نهایت پس از پایاِن 
جنگ، آرامِش اندكی را به شــخصیت های 
داســتان میهمان كردم. آرامشی كه هنوز 

بوی تلخی داشت.

 شــما جنگ را لمس نکرده اید، اما س
روایت ها نزدیک به آن زمان اســت، 

چطور به چنین شناختی رسیدید؟ 
 من جنــگ را لمس نکــرده ام، چون یک 
ســال پس از پایان جنگ بــه دنیا آمده ام، 
اما همان طــور كه گفتم خانــواده من در 

جنگ حضور داشــته اند. پدرم و پدربزرگم 
رزمنده های جنگ بودنــد و حتی در خط 

مقــدم هم حضور داشــته اند. صحبت ها و 
خاطــراِت آنان برای من مثــل یک كلید 
بــرای قفِل نوشــتن از صحنه های جنگی 
بود. بنابراین بهتر می توانستم تصویرسازی 
كنم. البته با فرماندهان بزرگ دیگری هم 
صحبت كرده بودم و فکر می كنم تحقیقاِت 
پنج ساله ام كمک كرد كه روایت ها را با ذكر 
تاریخ و سند و اسم دقیق شهرها و مناطق 

درست تر بنویسم.

 برخالف بسیاری از داستان هایی که س
با لهجه نوشته می شود، لهجه جنوبی به 
شدت در داستان شما خوش نشسته، 
طوری که وقتی به خواندن دیالوگ ها 
می رسیم لذت داستان خوانی دوچندان 
می شود. چطور به این زبان رسیدید و 

چقدر داستان را بازنویسی کردید؟
 هر داستانی ســوژه و محتوای خودش را 
دارد. نوشــتن رمان جنگی دقت و ظرافت 
زیــادی می خواهــد. من قصد نداشــتم 
خاطره نگاری كنم و خاطرات شفاهی زمان 
جنگ را به شکل مکتوب بنویسم،بنابراین 
موضوع و محتوای این رمان كاماًل ســاخته  

تخیل و پرداخِت ذهنم است. 
تمام تالشــم این بود كه شــکل و شمایل 
تــازه ای از جنگ را ارائه بدهم تا داســتان 
نخســتین  بنابراین  باشــد،  كاربردی تــر 
نکتــه ای كه برایم اهمیت داشــت این بود 
كه دیالوگ ها، نوع پوشــش، طرز برخورد و 
حتی آداب و رســوم مردم آن قبیله خاص 
خودشــان باشد. نوشــتِن دیالوگ ها برایم 
آســان بود، چون اصالتاً خوزستانی هستم، 
ولی باز هم از دوســتان خرمشهری بیشتر 
كمک گرفتم تا واژگان بهتری را به كار ببرم. 
دیالوگ هایــی كه به زبان فارســی نزدیک 
است و هر خواننده ای از هر منطقه ای بتواند 
آن را درک كند. داســتان را در پنج سال، 
15 بار بازنویسی كردم و سپس منتشر شد.  

 محور داســتان شــما »عشق« و س
»جنگ« است. شاهکارهای دنیا حول 
همین دو محور بوده اند. عشق را الزمه 

داستان دیدید یا برای جلب مخاطب، 
به نوشتن داستانی عاشقانه در جنگ 

توجه کردید؟
 گاهی در برخی از داستان ها قهرماِن واقعی 
عشــق است. یعنی عشق اســت كه پیروز 
می شــود و مخاطب را بر ســریر قهرمانی 
می نشــاند و قلبش را تسخیر می كند. این 
كتاب یک رماِن جنگی با مضموِن عشــق 
است  و معتقدم خواننده با داستانی كه در 
آن عشق و همدلی حضور داشته باشد بهتر 
ارتباط برقرار كرده و كشِش بیشتری خواهد 

داشت.

 پیش از نوشتن این داستان چقدر س
ژانر  داســتان های دفاع مقــدس و 
بودید. چه خألهایی  را خوانده  جنگ 
می دیدید و چقدر در این اثر به دنبال 

از بین رفتن آن خألها بودید؟
 در سال های گذشــته، رمان ها، داستان ها 
و كتاب های مســتند زیادی درباره  جنگ 
خوانده ام و به این موضوع عالقه دارم، برای 
همین تالش كردم از زاویه  دیگری به جنگ 
نــگاه كنم. زاویه ای كه كمتــر مورد توجه 
قرار گرفته و آن نشــان دادن گوشــه ای از 

سرنوشت تلخ مردم جنگ زده بود.

  به خاطر گرانی کاغذ، نویسنده ها س
با مشکالتی  برای چاپ کتاب هایشان 
این  انتشار  برای  روبه رو هستند. شما 

اثر به مشکلی برنخوردید؟ 
 من دغدغه  چاپ كتاب نداشتم و به مشکلی 
برنخوردم. ناشــرم خیلی توانا و باسابقه بود 
و حق تألیف بنده را بالفاصله پس از چاپ 

كتاب پرداخت كرد. 
بیشتر دغدغه  من برای یک كتاب، خوانده 
شدِن آن اســت. برای نویسنده فقط چاِپ 
كتاب اهمیت ندارد، یک نویســنده دوست 
دارد كتابش خوانده شود. من همیشه آرزو 
می كنم ســرانه مطالعه در كشورمان باالتر 
برود و افراد بیشتری هر روز كتاب بخوانند.

 اقبــال مــردم از کتاب شــما و س
داســتان هایی که با موضوع جنگ و 
چگونه  می شوند،  نوشته  دفاع مقدس 

است؟
 خوشبختانه اســتقبال از رمان صفرمطلق 
خوب بــود و خیلی زود با تیــراژ یک هزار 
نســخه به چاپ دوم رسید. زمانی كه رمان 
صفرمطلق منتشــر شــد، تمام دغدغه ام 
این بود كه آیا ایــن رمان می تواند در بین 
مخاطبــان جا بــاز كند؟ آیا نســل جدید 
عالقه ای به مطالعه  این سبک از داستان ها 

دارد؟  
وقتی كتاب توزیع شد و نظرات مخاطبان 
را دریافت كردم، بیشترین افرادی كه خیلی 
این ســبک داستانی را دوســت داشتند، 
متولدیــن دهه 70و 80 بودنــد. این افراد 
آن قدر بااحســاس و خوب از جنگ حرف 
می زدند و با كتاب ارتباط برقرار كرده بودند 
كه امیدوار شدم . شــاید دلیل این اقبال، 
داستان این كتاب بود كه داستانی عاشقانه 
در فضای جنگ بود. احساساتی كه همراه 
با زندگی آدم های زیادی تحت تأثیر جنگ 

قرار گرفت.   

برش هایی از کتاب

بهیادحرفهاییافتادکهبا
همزدهبودند.صدایخندههای
پخش سرش توی مرتب سلما
میشد.روزیکهبهاوگفتهبود
بهتعدادگلولههایشلیکشده
شهر این دیوارهای تکتک بر

دوستتدارم.

باخودشفکرکردجنگچقدر
چقدر نکرده. خراب که خانهها
جانهاکهنگرفته.چقدرجنینها
کهتویشکممادرنُکشته.چقدر
مثِل نکرده. ویران که عشقها
مثِل که یاسر... و سلما عشِق
بخاریازرویچایبرخاستوتوی

فضامحوشد!

مسلمرادیدکهمیانگلوالی
ازشکمشخون و افتادهاست
قطاری با برنو میریزد. بیرون
فشنگهمکنارشغلتدرخون
بود.یکیازپاهایشهمافتاده
ماهیهای اروند... کنار بودند
انگشتهای اطراف خاکستری
پایشجمعشدهبودند.مسلم
کهعاشقفوتبالبود،حاالپایش

راازدستدادهبود.

اممسلمسینیقهوهرابانوک
انگشتانش،باناخن،ناخنیکهجای
چنگهایشبرشکممسلمباقی
ماندهبود،بهسمتجلوهلداد
وگفت:»ئینخلهابچهمیدن،
خرمامیسازن.زنهایشهرهم
دنیا به پسر میشن. بچهدار
میآرنوجایمردهایُمردهیشهر
وپُرمیکنن.ئیرودخانهزاللو
و ماهی دوباره و میشه شفاف
خاکهای ئی میده. ِبمون پرنده
زردوسرخکمکمسربهنیست
. میشه پاک هوامون و میشن
باالخره ابوتراب، نباش نگران

نخلهابچهمیدن،خالص!«.

بازخوانی خاطره ای از زنده یاد حبیب اهلل چایچیان  متخلص به »حسان« 

 jشعری معجزه گون در مدح حضرت رضا
 ادب و هنر  دیروز ســومین ســالگرد درگذشــت 
حبیب اهلل چایچیان متخلص به حســان  بود. مرحوم 
چایچیان مشهور به سراییدن اشعار آیینی بود. »امشب 
شهادت نامه عشــاق امضا می شــود« و »آمدم ای شاه 
پناهم بده« از سروده های معروف این شاعر بود. بیشتر 
ســروده های او مدح و مرثیه اهل بیت)ع( است. دیوان 
اشعار این شاعر و مداح اهل بیت)ع( در سه جلد به چاپ 

رسیده است. 
مرحوم چایچیان در گفت وگوهایــش چندین بار  به 
تأثیرپذیری از اندیشه های عالمه امینی و عسکری اشاره 
كرده بود و بارها از ســوی عالمه امینی و رهبر معظم 
انقالب اسالمی  مورد تحســین و تشویق قرار گرفته 
بود.  وسیله آشنایی وی با عالمه امینی، شعری بود كه 

از زبان عباس بن علی)ع( در شب عاشورا خطاب به 
امام حسین)ع( سروده است. 

به مناسبت سومین سالگرد درگذشت 
این شاعر و مداح، یکی از خاطرات 

او را با عالمه امینــی)ره( مرور 
می كنیم.»به خاطــر دارم كه 
در مجلســی، عالمــه امینی 
باالی منبر با شــور و هیجان، 
با بهره وری از احادیث عترت و 

آیات قرآن، مشغول صحبت بود. 
جمعیت شــنوندگان در خانه، 
كوچه و خیابان به حدی بود 
كه رفت و آمد وسایل نقلیه، 

متوقف شده بود.

 تمام افکار، مجذوب جاذبه گفتار شیوای او)در والیت 
مطلقه ائمه اطهار)ع( و مظلومیت آنان در میان منافقین 
و كفار( شده بود كه ناگهان یک نفر، صفوف حاضران را 

خود را به كنار منبر شکافت و با عجله 
خبر رساند و به  عالمه 

كه  د داد  ستا ا

بزرگ و ادیب دانشمندی از دانشگاه »االزهر« مصر كه 
بر اثر خواندن كتاب »الغدیر« به قبول مذهب تشــیع 
افتخار یافته است، برای عرض ادب و تشکر از این لطف 
الهی، به زیارت حضرت رضا)ع( مشــرف شده و در آنجا 
اشعار بسیار زیبایی به زبان عربی سروده است و اینک 
می خواهد شــما را نیز زیارت نماید.عالمه امینی كالم 
خود را قطع كرد و فرمود:»به ایشان بگویید بیاید و اشعار 

خود را در پشت بلندگو قرائت كند«.
من كه قادر نیستم صحنه  برخورد و مالقات دو عاشق 
بی قرار و دو استاد بزرگوار را باالی منبر تشریح كنم و یا 
اشک هایی را كه از شوق ریخته شد در این چند سطر 

مجسم سازم.
عالمه امینی باالی منبر به جای خود نشســتند و آن 
استاد مصری، دو پله پایین تر ایستاد و اشعار عربی بسیار 
بلیغ و زیبای خود را در مدح حضرت رضا)ع( قرائت كرد.

عالمه امینی بالفاصله رو به من كرد و فرمود: »حسان، تو 
هم اشعارت را در مدح حضرت رضا )ع( بخوان«.

من كه پیشــتر قرار نبــود در مقابل آن جمعیت انبوه 
كه دامنه اش تا خیابان های اطراف كشــیده شده بود، 
شــعری بخوانم و هرگز انتظار این دستور بی مقدمه را 
نداشتم، مضطربانه عرض كردم:»حضرت آقای امینی، 
قربانت گردم، شما كه می دانید من اشعارم 

كتاب را  روی  از  و یا همیشه 

دفترچه و یادداشت می خوانم، حاال هم كه من همراهم 
شعری برای خواندن ندارم!«.

ولی ایشان، بدون توجه به عرایض من، باز پشت بلندگو 
تکرار فرمودند:»حســان! به عنوان پذیرایی از میهمان 
عزیز، تو هم باید شــعری در مدح حضــرت رضا )ع( 

بخوانی!«.
در حــال درماندگــی، ناگهان متوجه شــدم اشــعار 
نیمه تمامی را كه شب گذشته در مدح حضرت رضا)ع( 
سروده بودم در جیب دارم؛ بنابراین با عجله عرض كردم: 
»حضرت آقای امینی، یک شعر نیمه تمام را كه دیشب 
ســروده ام در جیب خود یافتم و با اجازه شما همان را 

می خوانم:
 حاجتم بود حج بیت اهلل/ قسمتم شد حریم قبله طوس...

 وقتی شــعرم را كه بیــش از 20 بیت بــود خواندم، 
اســتاد مصری با تعجب مرا در آغوش كشید و بوسید 
و گفت:»چگونه توانســتی اشعار عربی مرا در این چند 
لحظه با همان قافیه ی سین به شعر فارسی برگردانی؟!«

تازه متوجه شــدم كه این یک اعجاز از حضرت رضا)ع( 
اســت. شعری كه من شــب قبل در مدح آن حضرت 
ســروده بودم، با شــعری كــه آن اســتاد مصری در 
مشــهدمقدس گفته بود، به طــوری در قافیه و معنی 
هماهنگ و یکســان بودند كه آن استاد مصری خیال 
كرده بود من در همان مجلس اشعار عربی او را به شعر 
فارسی برگردانده ام و ضمناً یک كرامت از عالمه امینی 
است كه با آن اصرار به من تأكید می فرمودند باید شعر 
را بخوانی و من از دید معنوِی آن عاشق دلخسته و پیرِو 

وارسته علی )ع( غافل بودم«.

روایت

گفت وگو با معصومه باقری به انگیزه انتشار رمان »صفر مطلق«  

عاشقانهایدرفضایجنگ

طا قچه

علی اهلل سلیمی، نویسنده و منتقد  
annotation@qudsonline.ir
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