
بیچارهدماغهاوگوشها
شاهرخ استخری که برخالف برخی 
از سلبریتی ها، بی خیال کرونا نشده 
و ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی، 
دائــم در صفحه های مجــازی اش از 
مردم خواهش می کند ماســک زدن 
را فراموش نکنند، با انتشار توییتی با 
عوارض جانبی استفاده طوالنی مدت از ماسک شوخی کرد. استخری 
در توییتر نوشته است:»شما هم از لحظه ای که ماسکتون رو در میارین 
نیم ســاعت طول میکشــه تا دماغتون به حالت اول برگرده یا فقط 

مشکل منه؟ البته گوش ها هم کم رنج نمی کشن این روزا«.

آنیوروآنیتایم!
چند روزی است که فیلمی از اشتباه 
لفظی علی خضریان، نماینده مجلس 
در فضای مجازی داغ شده است. این 
 Any و Any where نماینده کلمــات
time را به صورت اشتباه آنی ور و آنی 
تایم تلفظ کرد. کاربران فضای مجازی 
هم هشــتگ های #آنی_ور و #آنی_تایم را در توییتر داغ کرده و به 
شوخی با آقای نماینده پرداخته ا ند. کاربری نوشته است: »دوستان لطفاً 
آنی ور و آنی تایم ماســک بزنید که کرونا نگیرید«. کاربر دیگری هم 
با کنایه به مشکالت نرم افزار شاد نوشته است:»بچه های ما که امروز با 
نرم افزار شاد درس  می خونن در آینده یه چیزی تو این مایه ها می شن«.

حواستکجاستبهارهجان؟!
ادمین کانال تلگرامی شبکه بی بی سی 
بار دیگر سوتی فاحشی در این کانال 
داد. این کانال از معاون حقوقی رئیس 
جمهور ایران خبری منتشر کرد اما نام 
این حقوقدان را به جای لعیا جنیدی 
به اشتباه لعیا زنگنه، بازیگر مطرح و 
سرشناس سینما و تلویزیون ایران نوشت و موجب شد برای چندمین 
بار سوتی ها و اشتباه های این کانال مورد توجه کاربران فضای مجازی 
قرار بگیرد! کاربری با اشاره به گاف قبلی بی بی سی نوشته است:»بهاره 

جان همین که ننوشتی فالمک جنیدی خیلی خوبه«.

ژنرالسایه
چند روزی اســت که اخباری درباره 
ســاخت بازی حاج قاسم سلیمانی 
در فضای مجازی دســت به دســت 
می شود. مهدی جعفری، رئیس مرکز 
تولید و نشر دیجیتال انقالب اسالمی 
روز گذشته درباره بازی »ژنرال سایه« 
گفت:»داستان بازی برمی گردد به خاطره ای که مقام معظم رهبری از 
حاج قاسم تعریف کردند: منطقه امرلی در محاصره بود و حاج قاسم 
با هلیکوپتر وارد منطقه شــدند و با کمک مردم و نیرو های مقاومت 

محاصره را شکستند«.

از»احضار«تا»جنگیری«
قدسزندگی:عوامل ساخت فیلم های 
ترسناک معموالً ســعی می کنند با 
درزمینه  گوناگون  حاشیه سازی های 
فیلم هایشــان، مردم بیشــتری را به 
ســینما بکشــانند و از ایــن طریق 
سود های هنگفتی به جیب بزنند. در 
همین راســتا تالش های زیادی برای 

پیوند دادن قصه های خیالی این فیلم ها با واقعیت صورت می گیرد. مثاًل 
یکی از عوامل فروش باالی فیلم »احضار«، ادعای سازندگان آن مبنی 
بر واقعیت داشتن فیلم نامه آن بود. باشگاه  خبرنگاران هم فهرستی از 
اتفاقات عجیب و ترسناک در جریان ساخت برخی از فیلم های معروف 

ژانر وحشت را منتشر کرده که در ادامه بخشی از آن را می خوانید.
تسخیر:در تولیــد این فیلم سینمایی محصول سال ۲۰۱۲ اتفاقات 
عجیبــی مثل ترکیدن چراغ ها بدون دلیل مشــخص و یا وزش یک 
نســیم سرد در اتاق هایی که به طور کامل بسته بودند رخ داده است، 
اما ترسناک ترین حادثه زمانی اتفاق افتاد که انبار ذخیره سازی آتش 
گرفت. تحقیقات در مورد آتش ســوزی تأیید کرد که نمی توان علت 
آن را آتش سوزی عمدی یا خطای الکتریکی دانست و درنهایت علت 

آتش سوزی نامشخص باقی ماند!
جنگیریامیلیرز: جنیفر کارپنتر، بازیگر این فیلم گزارش داد در 
طول ســاخت فیلم ســینمایی »جن گیری امیلی رز« در سال ۲۰۰۵ 
رادیویی که در اتاقش بوده اســت به طور رازآلود و بدون هیچ دلیلی 
روشن و خاموش می شده است و هربار که روشن می شد آهنگ پرل 
جم به نام »زنده« در حال اجرا بود. دیگر بازیگران نیز اعالم کرده بودند 
رادیو و تلویزیون های آن ها نیز بدون دلیل خاصی روشن می شده است 
و از قضا همان آهنگ نیز برای آن ها پخش می شد. درنهایت آن ها به 

قدری اذیت شدند که رادیو ها را از اتاق هتلشان خارج کردند!
احضار:یک بار، در حالی که بازیگران سر صحنه فیلم برداری بودند، باد 
شدیدی آمد. اما عوامل خیلی زود متوجه شدند درختانی که در مقابل 
آن هاست با وجود وزش باد اصالً تکان نمی خورند. مورد بدتر این بود 
فقط چند روز بعد، هتلی که بازیگران و گروه فیلم برداری در آن اقامت 
داشتند آتش گرفت. ورا فارمیگا، بازیگر فیلم، هرگز حاضر نشد فیلم نامه 

را وارد خانه اش کند! 
منطقهگرگومیش:ویک مورو، در طول فیلم برداری »منطقه گرگ 
و میش« در سال ۱۹۸۳ کشته شد. اما چیزی که این مرگ را عجیب 
می کند این است که این بازیگر مرگ خود را پیش بینی کرده بود. یک 
سال پیش از فیلم برداری »منطقه گرگ و میش« ۵ میلیون دالر بیمه 
زندگی برای خودش گرفت و به دوستان و اعضای خانواده خود گفت 
پیش بینی می کند اتفاق بدی برای او در فیلم آینده اش خواهد افتاد. 
طی فیلم برداری این پروژه یک هلیکوپتر سقوط و سر او را قطع کرد. 

در این حادثه دو بازیگر کودک نیز کشته شدند!

 مجازآباد
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30روایت از سی روز ابتدایی کرونا

هزاررحمتبهبازارمسگران!
رقیهتوسلی:خیلی گپ زدیم. چند وقتی می شد که از رفیقم بی خبر 
مانــده بودم. مرگ بر کرونــا که این قدر دور از هممــان کرده. موقع 
خداحافظی، دســتاوردهای تلفنی ام را دوســت دارم. می بینم هم از 
دلتنگی ام ریخته شده، هم در جریان »میسوفونیا« قرار گرفته ام و هم 
دلم می خواهد مثل »ثنا« توی مغزم یک سری چیزها را غیرفعال کنم.
دقیقاً هم بعد از تلفن مبدل می شوم به آدم دیگری. آدم دست به کار.

صداهای خیابان، پارکینگ و طبقه فوقانی در هم پیچ خورده اند و من 
دارم صدای لباسشویی را هم اضافه می کنم به جمعشان. هزار رحمت 
به بازار مســگران. چشــم هایم را می بندم. در ذهنم خانه ای را متصور 
می شــوم روی قله اصوات که آنجا زنی، نه وای وای ســر می دهد و نه 
خودخوری می کند. بلکه دارد به خودش نهیب می زند که هیچ صدایی 
ابدی نیست، صبور باش. به گمانم این طور که از شواهد پیداست همین 

اول کار، دکمه خشم آنی را غیرفعال کرده ام.
چاقوی ردیف دوم از بقیه تیزتر اســت. دســتم را موقع پوست گیری 
سیب زمینی ناکار می کنم. برخالف این طور وقت ها که دست و پا گم 
کرده خیز برمی داشتم سمت گریه و بعد تلفن، در میانه خونبازی فقط 
تمرکز می کنم باند و چســب زخم در خانــه داریم یا خیر. جواب هم 

الحمدهلل سریع مخابره می شود که همان خیر است.
بتادین می ریزم و با مکافات، شــال و کاله و ماســک می کنم، می روم 
درمانــگاه. اطرافیان را نمی اندازم توی هول و وال. تنهایی گز می کنم و 
توی مسیر در این فکرم که ماشاءاهلل هت تریک کرده ام و یکجا کوبیده ام 

روی غیرفعال کردن دکمه های سراسیمگی و بچه ننه ای و آزاررسانی.
با انگشتی پردرد نشسته ام منتظر آقای همسر که می بینمشان. مادری 
بــا دو بچه اش  می آیند داخل درمانگاه. بچه هایی فوق تصور شــلوغ. 
یکی شان، جیغ و ضجه هشت ریشتری است و آن دیگری که بزرگ تر 
است لوله تفنگش را می کشد به هر مکانی که بدترین صدا را تولید کند. 
چیزی ده ها برابر بدتر از صدای ناخن روی تخته سیاه یا دندان قروچه. 
وســط میدان جنگ ناگهان جمله آرام بخشی به سرم ارسال می شود: 
تبریک! این طور که پیداست شما میسوفونیا ندارید! خوشحال باشید! 

شما عصبانی نمی شوید!
درگیرودار جنگم که خواهری زنگ می زند و بی مقدمه خبر می دهد 
تمام داروخانه ها را گشــته اند از ایزی الیف الرج خبری نیست. ببین 

چکار می تونی بکنی. »عزیز« کل روز داره میگه دلواپسم! دلشوره دارم!
خودم را کنترل و دکمه آه کشــیدن را غیرفعال می کنم و از درمانگاه 
می زنــم بیرون. اما انگار زورم به بعضی دکمه ها نمی رســد؛ مثل لب 
گزیــدن، مثل تندتند فکر کردن، مثل چرا پارتی... مانده ام ســر یک 
دوراهی زبر؛ نمی دانم اول به آشــنای تجهیزات پزشکی پایتخت زنگ 
بزنم یا به معاونت دارو که باز ســوار بر سیل تازه بی درایتی قصد دارد 

سورپرایزمان کند.

باور می کنید؟

روزمره  نگاری

یادیاز»ابوالفضلزرویینصرآباد«یادیاز»ابوالفضلزرویینصرآباد«

جناِب مستطاِب از دست رفتهجناِب مستطاِب از دست رفته
خیلــی روی مرثیه یا  مجیــدتربــتزاده
ســوگ نامه بودن این مطلب حســاب نکنید 
لطفاً! حتی بزرگداشت، تجلیل و از این حرف ها 
هم نــه! حضرت عباســی، خود شــما گیرم 
کــه خیلی نویســنده، صاحب قلــم و »جناب 
مستطاب ذوالتکریم« عرصه نویسندگی باشید، 
می توانید چهار سطر نثر رسمی، خیلی جدی و 
محترمانه درباره یک شاعر طنزپرداز بنویسید؟ 
اصاًل دلتان می آید برای نازنینی که همیشه از 
پشت چهره جدی و از توی کلّه بی مویش، هزار 
جور شوخی شیرین تراوش می کرد و تا لبخند 
بر لبتان نمی نشــاند و دلتان را شــاد نمی کرد 
دست از سرتان بر نمی داشت، مثاًل سوگ نامه 

و اینجور چیزها بنویسید؟ 

مرگ کیلویی چند؟#
یک خصلت طنزنویس ها شــاید این باشد که 
حتی مــرگ را هم با همه جدیتش، شــوخی 
می گیرند و فکر می کنند مثل ســایر مقوله ها 
می شود با هشدارهایش سر به سر گذاشت و یا 

آن را زیر سبیلی رد کرد. 
به خصــوص اگر سبیلشــان - مثــل ابوالفضل 
زرویی نصرآبــاد - از آن ســبیل های وزین و 
اُســُطُقس داری باشــد که بشــود روزی هزار 
تــا غصه و مقولــه تلخ را از زیــرش رد کرد و 
نادیده گرفت! »ابوالفضــل« که می گویند یک 
طنزنویــس مــادرزاد بود، از ۱۵ اردیبهشــت 
۱۳4۸ کــه در تهــران به دنیا آمــد تا تبدیل 
شدن به »ابوالفضل زرویی نصرآباد« راه زیادی 
را نپیمود و هنوز ۲۰ ســال نداشــت که کار 
رسمی طنزنویسی و طنزسرایی در مطبوعات 
را آغاز کرد و به موجود کمابیش چاق، شــاعر 
و طنازی تبدیل شد که تنها تفاوتش با دوران 
کودکی، به جز جثه، سبیل معروفش بود. اندر 
کاربرد چنین ســبیلی همین بس که »زرویی« 
به وســیله هیبت آن، اول توی دل مخاطب را 
خالــی می کرد طوری که انتظار شــنیدن هر 
چیزی به جز طنز را داشــت و سپس با شعر و 
یا مطلبی شــیرین، در کمال نامردی، از پشت 
سر طنزش را صادر و شما را غافلگیر می کرد! 

طنز می نویسم که عذرخواهی نکنم#
اگــر می بینید طنزنویس ها در اوج مشــکالت 
اقتصادی و سیاسی، وسط هزارجور بدبختی و 
بیچارگــی و با وجود تنگناها و محدودیت های 
مختلف و خطر ارشاد سرپایی یا بستری شدن 
در اوین و...! باز هــم حال و حوصله خندیدن 
و خنداندن را دارند، آن را به پوســت کلفتی، 
ســیب زمینی شدن و ســرخوش بودن تعبیر 
نکنید. طنزنویس ها اصاًل برای چنین شرایطی 
آفریده شــده اند و اگر سختی، بدبختی، تنگنا 
و محدودیت نبود، دو ریــال هم نمی ارزیدند! 

باور نمی کنید بخش هایی از مصاحبه »زرویی« 
را در این بــاره بخوانید: »طنزپــرداز به عنوان 
کســی که خودش طعم مشکالت را می چشد 
و در متن جامعه قــرار دارد و با مردم زندگی 
می کند، اما برای اینکه به تنش ها دامن نزند و 
موجب ناامیدی مردم نشود، شروع می کند به 
طنزآوری کردن و مشکالت را برای مردم قابل 
تحمل تر می کند. اتفاقــاً طنزپردازی که باعث 
تشدید فشــار بر مردم شود، طنزپرداز موفقی 
نیســت. همین طور طنزپــردازی که می آید و 
نیســت، چون  عذرخواهی می کند، طنزپرداز 

من طنز می نویسم که عذرخواهی نکنم...«.

عبید زاکانِی قرن 15 هجری#
از سال ۱۳6۸ شد طنزنویس مطبوعاتی درست 
و حسابی. با نام های مستعار »چغندر میرزا، ننه 
قمر، کلثوم ننه، آمیــز َممتقی، میرزا یحیی و 
َعبــُدل« در گل آقا، همشــهری، جــام جم، 
ایرانیــان، انتخاب، زن، مهر، کیهان ورزشــی، 
بانو، جســت وجو، عروس، تماشاگران و... طنز 
نوشــت اما بیشتر از همه »مالنصرالدین« بود و 
ســتون »تذکره المقامات« اش خواننده داشت. 
بعدهــا همه ایــن تذکره ها را جمــع و جور و 
در کتابی به نــام »تذکره المقامات« منتشــر 
کرد. »زرویی« به جــز این ها، ۱6 یا ۱7 کتاب 
شــعر و نثر دیگر هم داشــت، یکی از آن یکی 
خواندنی تر. در میان آثار طنزی که حتی گاهی 
نامشان برای شاد کردن و خنداندن شما کافی 
اســت )کتاب مســتطاب خرپژوهی، خاطرات 
سرپروفسور حسنعلی خان مستوفی، رفوزه ها و 
غیره، غالغه به خونه ش نرسید( البته چشمتان 
به اثر جــدی »ماه به روایــت آه« هم می افتد 
که روایت متفاوت و بــدون اغراق از زندگی و 
ابوالفضل)ع(  حضرت  شــخصیتی  ویژگی های 

است و برگزیده کتاب ادبی سال عاشورا. 
»زرویــی« بنیان گذار نخســتین شــب شــعر 
طنز به نــام »حلقه رندان« هم بود، شــب نثر 
طنز را هــم پایه گذاری کرده بــود و چندین 
پایه گذاری، معاونت، ریاســت، مســئولیت و... 
هم در پرونــده اش دیده می شــود. کیومرث 
صابــری فومنی یا گل آقــای معروف مرحوم، 
آن اوایل دربــاره اش گفته بود: »… قلمی که 
عبید زاکانی و دهخدا در دســت داشتند، االن 
بی صاحب نیســت. طنز دارد جــان می گیرد. 
یکــی از مشــهورترین طنزنویســان امروز ما 
-مالنصرالدیــن- )ابوالفضل زرویــی نصرآباد( 
فقــط ۲۳ ســال دارد! چراغ ها دارند روشــن 

می شوند. شهر چراغانی خواهد شد…«. 

سلبریتی نشد#
اگر دوســت دارید بیشــتر از جایگاه و ارزش 
آدمــی مثــل »زرویــی« بــرای طنــز ایران 

باخبر شــوید، این نکتــه را هم مــا به دیگر 
اظهارنظرهایــی که البد از این به بعد درباره او 
منتشر خواهد شد اضافه می کنیم: به جز آثار، 
شب ها و روزهای طنز، ریاست و معاونت هایی 
که داشــت و سخنرانی هایی که کرد، این نکته 
باید خیلی به چشــم همه بیاید که »زرویی« با 
وجود بیماری هایی که به جانش افتاد، استعداد 
عجیب و غریبی که در عرصه شعر طنز داشت 
و طرفداران و سابقه ای که برای خودش دست 
و پا کرده بود، نه ســلبریتی شد، نه استندآپ 
کمدی اجــرا کرد، نه به دعوت های آن وِر آبی 
توجهی کرد و نه ژســت اپوزیسیون را گرفت. 
با همه دشــواری ها و محدودیت ها، ایران ماند 
تا کنار همین مردمی که شــادی و غمشان را 
می شــناخت، درد و غمشان را لمس می کرد و 
دوستشــان داشــت، راه خودش را برود و کار 

خودش را بکند. 
بخشــی از حرف هایــش را بخوانیــد: »... طنز 
عبارت اســت از بیان واقعیت هاي تلخ به زبان 
شــیرین،  کنایي ، نشــاط آور و منصفانه... اگر 
نمي گویم »خنده آور«  و  »نشــاط آور«  مي گویم 
براي این اســت که احساس مي کنم طنز باید 
موجب یک نشاط و شادماني دروني شود. این 
شــادماني مي تواند حتي بــه دروازه لبان هم 
نرسد... چند ســال پیش تذکره ای طنز را در 
محضر رهبری خواندم که مورد توجه ایشــان 
قرار گرفت در حالی که همان شعر را وقتی در 
رادیو می خواســتم بخوانم مجری رسانه ای که 
زیر مجموعه رهبری است اقدام به حذف ابیات 
بسیاری از آن کرد... طنز اصالتاً  برانداز نیست. 
نه تنها اآلن، کــه در عصر عبید هم همین طور 

بوده است. هجو است که برانداز است...«.

تلخی ها را سر می کشید#
این را کــه »زرویی« مرگ و هشــدارهایش را 
جــدی نمی گرفــت، از خودمــان گفتیم. خدا 
می داند از ســال ها پیش که برای نخستین بار 
ســکته زد، بستری شد و چند روز بعد مرخص 
شــد تا ســال ۹۲ که برای بار دوم و بیشــتر 
ســکته کرد! و کار به چند ماه بســتری و عمل 
 قلب کشــید، برخوردش با مقوله مرگ چگونه 
بــود. بعید می دانم تلقی شــاعر و طنزپردازی 
مثــل او، تلقی تلــخ و دردناکی بوده باشــد. 
کسی که عادت داشــت از دل غمگینانه ترین 
رویدادها و پدیده های زندگی، ســوژه ای برای 
شادزیســتن پیدا کند و به قول خودش اصاًل 
اعتقادی به طنز ســیاه یا تلخ نداشــت، البد 
تلخِی سوژه ها و طنزهایش را خودش، یواشکی 
سر می کشید و دردهایش را به جان می خرید 
تا مبــادا کام مردمش را تلــخ کند، دردی به 
 دردهایشان بیفزاید و قوزی باالی قوز مخاطب 

بگذارد. 
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 آسمان خاکستری 
شهرخودرو 
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سینا حسینی: دومین روز هفته چهارم رقابت های لیگ 
برتر با چهار بازی دنبال شد که نساجی قائمشهرو نفت 
آبــادان تیم های پیروز میدان بودنــد و دو دیدار دیگر با 

نتیجه تساوی به پایان رسید.
 دومین روز هفته چهارم رقابت های لیگ بیستم با جدال 
پیکان برابر استقالل آغاز شد، دیداری که به دلیل کیفیت 
پایین زمین شهر قدس چنگی به دل نمی زد و در اکثر 
اوقات توپ های زمینی تغییر جهت می داد، فکری و تارتار 
هر دو به دنبال امتیاز کامل بازی بودند، اما نبرد بازیکنان 
بیشــتر در میانه زمین دنبال می شد تا بازی از کیفیت 
چندان زیادی برخوردار نباشــد. جدال شاگردان تارتار 
و فکری در دقایق ابتدایی بــازی جالب توجه بود، اما با 
گذشت 15 دقیقه ابتدایی بازی دچار افت محسوسی شد 
تا درگیری فیزیکی میانه زمین باقی بماند.در دقیقه ۲۰، 
آرش رضاونــد بعد از خطا روی بازیکن حریف و دریافت 
کارت زرد، خواســتار تعویض و خــروج از زمین بازی به 
علت مصدومیت شــد که داریوش شجاعیان به جای او 

وارد زمین مسابقه شد.
در دقیقه ۲۲ استقالل صاحب موقعیت نصف و نیمه در 
داخل جریمه پیکان شــد که ضربه ارسالن مطهری به 
سمت دروازه با برخورد به خط دفاعی راهی به دروازه پیدا 
نکرد. دقایقی بعد نوبت به ضربه ایستگاهی وریا غفوری 
رسید که شوت او با اختالف اندکی از باالی دروازه پیکان 

عبور کرد و دروازه بان پیکان را وادار به واکنش کرد.
در دقیقه ۳۹، ارسال کرنر به روی دروازه استقالل با ضربه 
سر بازیکن پیکان همراه بود که در مسیر حرکت به سمت 
دروازه با تأثیرگذاری امیر روستایی راهی به دروازه نیافت 
و این موقعیت خطرناک از دســت رفت. پیکان دومین 
موقعیت خطرناک خــود را هم در دقیقه ۴1 ایجاد کرد 
کــه ضربه پرقدرت پورامینی از مقابل محوطه جریمه با 
برخورد به بازیکنان استقالل به کرنر رفت و ثمری نداشت. 
در نیمه دوم استقاللی ها برای گلزنی حمالت متعددی 
روی دروازه پیــکان پایه ریزی کردند اما دفاع چند الیه 
پیکان اجازه نداد تا شاگردان محمود فکری به گل دست 
پیدا کنند تا نخســتین تساوی استقالل در فصل جدید 

مقابل پیکان رقم بخورد.

پیروزی ارزشمند نساجی در خانه#
در ادامه بازی های دیروز دیدار تیم های نســاجی و نفت 
در قائم شــهر با یک گل به سود شاگردان وحید فاضلی 

تمام شد.

نســاجی در  قائم شهر پذیرای نفت مسجد سلیمان بود. 
این دیدار با برتری یک بر صفر نســاجی خاتمه یافت و 
نفت دست خالی به خانه بازگشت. حامد شیری در دقیقه 
۸1 از روی نقطه پنالتی برای تیمش گلزنی کرد. نساجی 
هم اکنون با دو پیروزی و دو تســاوی در چهار هفته به 
هشــتمین امتیاز خود دست یافت و شاگردان فاضلی تا 

رده سوم صعود کردند.
با این نتیجه، نوار تساوی های متوالی نفت پاره شد و این 
تیم نخستین شکست خود را تجربه کرد و با سه امتیاز به 

رده یازدهم سقوط کرد.
در این دیدار هر دو تیم محتاطانه بازی کردند و موقعیت 
کمی روی دروازه همدیگر خلق کردند. حســاس ترین 
موقعیت بازی در نیمه نخســت در دقیقه ۳۸ خلق شد 
که زامهــران پاس در عمق محمدمهــدی نظری را در 
موقعیــت تک به تک به بیــرون زد.در نیمه دوم هم دو 
تیم در زدن ضربات پایانی بی دقت بودند اما فرصت طلبی 
کریم اسالمی و گرفتن پنالتی با گلزنی کاپیتان نساجی به 

پیروزی این تیم منجر شد.
در ادامه بازی های امروز دیدار ســپاهان و سایپا در نقش 
جهان با تساوی یک بر یک به پایان رسید و نفت آبادان و 
ذوب آهن نیز در پایان بازی با نتیجه یک بر صفر به سود 
تیم نفت آبادان به پایان رسید تا ذوب آهن دست خالی 

به خانه بازگردد.

مرفاوی : به هدفمان نرسیدیم#
مربــی تیم فوتبال اســتقالل گفت: بــه آن چیزی که 

می خواستیم و هدف ما بود، نرسیدیم.
صمد مرفاوی پس از تساوی بدون گل تیم فوتبال استقالل 
مقابل پیکان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، گفت: تمام 
تالشمان این بود که بازی را ببریم، اما متأسفانه نشد. به 

آن چیزی که می خواستیم و هدف ما بود، نرسیدیم.
وی درباره کیفیت زمین ورزشــگاه شهدای شهر قدس 
عنوان کــرد: زمین بــرای هر دو تیم بد بــود و توپ 
خیلی روی زمیــن می خوابید. بازیکنان راحت نبودند و 

نتوانستند استارت های الزم را بزنند.

تارتار: از نتیجه بازی راضی هستم!#
سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: از عملکرد تیم و نحوه 

بازی راضی نیستم، اما نتیجه برای ما راضی کننده بود.
مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال پیکان پس از تساوی 
بدون گل برابر استقالل گفت: شناخت خوبی از استقالل 
داشتیم. می دانستیم اگر به آن ها فضا بدهیم، با مهاجمان 
خطرناکی که دارند، دردسرساز می شوند. باید نتیجه گرا 
عمــل کنیم. مــن از عملکرد تیم و نحوه بــازی راضی 
نیستم، اما نتیجه برای ما راضی کننده بود.سرمربی تیم 
فوتبال پیکان در خصوص اینکه آیا جدایی اش از این تیم 
منتفی شــده است، اظهار کرد: من فعالً سرمربی پیکان 
هســتم. تمام تمرکزم روی کارم است و سعی می کنیم 
اینجا کارمان را انجام دهیم. گفتنی است در آخرین بازی 
این هفته امروز از ســاعت 16:1۰ تراکتور میهمان مس 

رفسنجان خواهد بود.

نساجی و نفت آبادان برندگان روز دوم هفته چهارم

»استقالل« پشت ترافیک مدافعان »پیکان« 

بوسنیچ: صعود ایران کار خدا بود 
ورزش: بوسنیچ دروازه بان تیم ملی استرالیا در بازی تاریخی مقابل ایران می گوید: 
اگه نظر خدا به این باشد که شما برای دریافت چیزی آماده هستید آن چیز نصیب 
شما خواهد شد، اما من فکر کنم که ما این آمادگی را نداشتیم، پس صعود برای ما 
اتفاق نیفتاد. فکر می کنم در نیمه دوم سرمربی تیم ملی ایران تغییرات جالب توجهی 
در ترکیــب تیم ایجاد کرده بود و آن هــا بازی رو باالتر از قبل آغاز کردند. ما کمی 
خسته شده بودیم و انرژی مان تحلیل رفته بود و به نظرم وقتش بود که تغییراتی 

در تیم ایجاد شود.

مارتینس ساز جدایی کوک کرد
ورزش: خابی مارتینس از سال ۲۰1۲ در بایرن مونیخ بازی می کند و دو بار توانسته 

که با این تیم قهرمانی در سه گانه فوتبال آلمان و اروپا را بدست آورد.
این مدافع ۳۲ ساله در تابستان تا آستانه جدایی از بایرن پیش رفت اما هانس فلیک 

او را متقاعد کرد که یک فصل دیگر در تیم بماند.
او درباره جدایی از بایرن در فصل نقل و انتقاالت زمستانی گفت: اکنون زمان مناسبی 
برای سخن گفتن در این زمینه نیست. اما دوست دارم که قبل از بازنشستگی حضور 

در یک تیم دیگر را تجربه کنم«.

غیبت همیلتون از جایزه بزرگ بحرین
ورزش: همیلتون، به ویروس کرونا آلوده است و هم اکنون در قرنطینه به سر می برد. 
فدراســیون جهانی اتومبیلرانی اعالم کرد: او به ویروس کرونا مبتال شده است و به 
همین خاطر نمی تواند در دور پایانی جایزه بزرگ بحرین رقابت کند و این خبر مورد 

تأیید تیم مرسدس نیز قرار گرفته است.
تیم همیلتون، مرســدس-ای ام جی پترونــاس اعالم کرد این بریتانیایی در هفته 
گذشته سه بار تست داد که هر سه منفی بوده است. آخرین بار در روز یکشنبه. با 

این حال روز دوشنبه او با »عالئم خفیف« از خواب بیدار شد. 

واکنش غیر منتظره بوآتنگ به ابقای یواخیم لوو
ورزش: مدافع باتجربه بایرن مونیخ باوجود اصرار یواخیم لوو به دعوت نکردن او به 

تیم ملی از ابقای این مربی خوشحال است.
یکی از انتقادهای جدی که از لوو شد دعوت نکردن بازیکنان باتجربه و تاثیر  گذاری 
مثل توماس مولر، ژروم بواتنگ و مت هوملس بود.ژروم بواتنگ در واکنش به ماندن 
یواخیم لوو در تیم گفت: من خوشحالم که لوو به کار خود ادامه می دهد. این اعتماد 
ناشــی از عملکرد خوب او در ســال های حضورش در تیم است. بسیاری خواستار 

بازگشت این بازیکن به تیم ملی هستند.

سینا سپهر: شــهرخودرو دوباره با مهدی رحمتی 
شکســت خورد تا فرهاد حمیداوی متوجه شــود با 
انتخاب های نمایشی و سناریوهای تبلیغاتی نمی توان 

در فوتبال خوشبخت شد!
البتــه این ناکامــی دور از انتظار نبود. بســیاری از 
کارشناســان در تحلیل هــای ابتدایی خــود به این 
حقیقت اذعان داشتند که مربی بدون مدرک و فاقد 
تجربه نمی توانــد در لیگ برتر حرفــی برای گفتن 
داشته باشــد اما مالک جوان شهرخودرو با برکناری 
ســهراب بختیــاری زاده فرمان هدایــت تیم خوب 
شــهرخودرو را به دست رحمتی سپرد تا این تیم در 

سراشیبی سقوط قرار گیرد.
هرچند هنوز تا پایان رقابت های لیگ بیســتم فاصله 
بسیار زیادی باقیمانده است اما از شکل و شمایل تیم 
رحمتی کاماًل پیداســت این تیم پتانسیل الزم برای 

سقوط به لیگ یک را دارد!

شلخته و بی نظم#
شــهرخودرو در مقابل پرسپولیس با یک بازی شلخته، 
بی هدف، بی نظم نشان داد با تیم فصل گذشته اش فاصله 
بسیار دارد. عملکرد فاجعه بار دروازه بان تیم شهرخودرو 
این حقیقت را برمال کرد که حتی سرمربی بدون مدرک 
و کارنامه شهرخودرو در آنچه تخصص دارد نیز نتوانسته 
به میالد فراهانی بیاموزد که یک گلر حرفه ای این گونه 

رفتار نمی کند.
بدون شک اگر شــهر خودرو با همین کیفیت بخواهد 
بازی های بعدی خود را به نمایش بگذارد، مشــهدی ها 
باید منتظر ســقوط تیم خود بــه رقابت های لیگ یک 
باشــند چون تیمشان نه کیفیت دارد نه نقشه راه برای 

رسیدن به موفقیت.

رمضانی برگ برنده شهرخودرو#
تصور کنید اگر به جای بازیکن بی کیفیت و ضعیفی چون 
آرمان رمضانی یک مهاجم تمام عیار در ترکیب حریف 
شــهرخودرو بود، قطعاً تیم رحمتی با اختالفی فاحش 
بازی را واگذار کرده بود. هرچند که سه گل هم نشان داد 
نه شهرخودرو تیم قدرتمند و مدعی است نه دروازه بانش، 

یک گلر تمام عیار.

شروع بازی های سخت#
شــهر خودرو تاکنــون از چهار بازی خــود در لیگ 
بیســتم تنها ۴ امتیاز بدست آورده اما چالش بزرگ 
مهدی رحمتی بازی های آتی این تیم در ســه هفته 
پیش رو است. آن ها هفته بعد مقابل ذوب آهن بازی 
دارنــد، پــس از آن باید مقابل اســتقالل و گل گهر 
سیرجان بازی کنند که به نظر می آید کار شاگردان 

مهدی رحمتی هرگز آسان نیست! 
بــدون تردید اگر روند ناکامی هــای رحمتی به همین 
شکل ادامه پیدا کند بعید نیست او با حکم برکناری از 
سوی فرهاد حمیداوی رو به رو شود تا سرنوشتی مشابه 

بختیاری زاده، کوزین و سرآسیایی برایش رقم بخورد.

خریدهای بی اثر#
رحمتی این شانس را داشت تا تیم فصل جدید را به 
ســلیقه خودش ببند. او بنا به هر دلیلی ستاره هایی 
مثل ســرلک و خلعتبری، قاضی، مرادمند و صادقی 

را از دست داد. 
بــا این حال خریدهــای جدیدش هرگــز در حد و 
اندازه های تیم شــهر خودرو نیســت. مثــاًل احمد 
الجبوری مقابل پرسپولیس یک بیکاره تمام عیار بود.

یا در خط میانی هیچ خالقیتی از جدیدها ندیدیم.

علی عبداحد: در حالی که به نظر می رسید تیم ملی 
بسکتبال ایران در جریان سفر به دوحه برای رویارویی با 
دو تیم عربستان و سوریه کار سختی نداشته باشد و با دو 
برد به تهران بازگردد، شکست برابر سوریه نه تنها شوک 
بزرگی به بسکتبال ایران بود، بلکه حاشیه هایی را هم در 
پی داشت. فدراسیون بسکتبال و تیم ملی در یک حباب 
خوش خیالی و خودســاخته با دو بازی آسان و پیروزی 
مقابل عربستان و ســوریه در پنجره دوم انتخابی کاپ 
۲۰۲1 آسیا، خود را در جمع 16 تیم نهایی ترسیم کرده 
بود.اما تیم ملی در نخستین بازی مقابل عربستان و در 
حالی که کاپیتان صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی 
را در ترکیب تیم ملی نداشت چنان غافل گیر شد که اگر 
بهنام یخچالی را هم نداشتند به یقین مقابل عربستان هم 

بازنده بود. )ایران 71 و عربستان 6۴(. 

ضعف های مشهود#
در تیم ایران اعتماد به نفس پایین بازیکنان و شــتاب 
بزرگ ترین مســئله داخل زمین بــود. عدم هماهنگی 
بازیکنان، ضعف در دفاع و نیز دفاع پوششی مسئله مهمی 

بود که کادرفنی باید روی آن نظر ویژه داشته باشد.
مقابل سوریه چون حریف اکثراً از دفاع منطقه ای )زون( 
اســتفاده می کرد، تیم ایــران در حمله و چرخش توپ 
و نیز حرکت بازیکنان بــدون توپ به لحاظ ایجاد نفوذ 
در پیرامون منطقه رنگی بسیار ضعیف عمل کرد. عدم 
ارتباط و یا ضعف شــنیداری بین کوچینک و بازیکنان 
داخل زمین در پیاده کردن تاکتیک ها کامالً مشهود بود.

هشدار جدی به فدراسیون#
اینکــه همه چیز را بــه گردن کرونــا بیندازیم به نظر 
می رســد که آقایان آدرس اشــتباه می دهند؛ زیرا که 
بحــث ویروس منحوس کرونا جهانی و فراگیر اســت و 

منحصر به دست اندرکاران فدراسیون بسکتبال نیست! 
آقایان چرا در یک نشست خبری و یا میزگرد با حضور 
صمد نیکخواه بهرامی، ارسالن کاظمی، مهدی کامرانی 
و.... همه مسائل این آقایان و سرمربی تیم ملی )مهران 
شاهین طبع( را از زبان خودشــان و رودررو برای افکار 
عمومی روشن نمی کنید و به حواشی چندین ساله اخیر 
که مثل موریانه بدنه بسکتبال و تیم های ملی را آسیب 
می زند پایان نمی دهید؟! هشدار می دهیم به بسکتبال 
کشور جفا می کنید. پیشنهاد می دهیم این تیم ملی را 

قرنطینه فنی کنید.  

واکنش شاهین طبع به شکست بد#
مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی گفت: بازی بسیار 
سخت و دشواری بود. نیمی از امتیازاتی سوریه از پشت 
خط سه امتیازی بدست می آمد. باید بازی را بیشتر از این 
کنترل می کردیم. او در واکنش به عدم حضور کاپیتان 
تیم ملــی در پنجره دوم عنوان کرد: در هر حال ممکن 
است هر بازیکنی به هر دلیلی نتواند تیم را در همه بازی 
ها همراهی کنــد که این اتفاق برای صمد نیکخواه هم 

رخ داد.

دوحه گردی سرپرست!       #
از آنجایــی که تیم های مختلف بعــد از ورود به دوحه 
در هتــل محل اقامت خود قرنطینه شــده بودند، گویا 
سرپرست تیم ملی به خاطر شکستن این قرنطینه قوانین 
را زیر پا گذاشته است.عکسی از رامین طباطبایی رئیس 
فدراسیون بسکتبال در کنار مسعود قاسمی سرپرست 
تیم ملی با منظره برج های دوحه منتشر شده که نشان 
می دهد این دو نفر بــدون توجه به قوانین قرنطینه در 
مسابقات انتخابی کاپ آسیا از هتل خارج شده و به مرکز 

شهر رفتند.

آقای رحمتی مربیگری هنر است!

آسمان خاکستری شهرخودرو
پیشنهادی برای برطرف کردن ضعف ها و حاشیه ها

تیم ملی بسکتبال به قرنطینه فنی برود

گزارش ویژه

 کاهش دستمزدها در بارسا؛ 
122 میلیون یورو

ورزش: باشــگاه بارسلونا رســماً از توافق بین باشگاه و 
بازیکنان و کارکنان بارسا برای کاهش دستمزدها خبر 
داده و در عین حــال برنامه زمان بندی انتخابات پیش 

روی ریاست باشگاه را اعالم کرد.
بر اساس اعالم باشگاه بارســلونا کاهش دستمزدها در 
باشگاه کاتاالن به میزان 1۲۲ میلیون یورو خواهد بود. 
بارســلونا امیدوار است در مجموع بتواند برای کمک به 
تعادل بودجه خود چیزی در حدود 1۹۰ میلیون یورو 
در هزینه هایــش صرفه جویی کنــد. بودجه ای که بعد 
از اپیدمــی کرونا به دلیل از دســت رفتن بخش عمده 
درآمدهای باشگاه به شدت با مشکل مواجه شده است.
بارســلونا با انتشــار یک بیانیه اعالم کرد: »کمیسیون 
مدیریت باشگاه به این وسیله از فوتبالیست ها، مربیان و 
کارکنان باشگاه به خاطر درک آن ها، تعهدشان نسبت 
به باشــگاه و کمکی که در راستای این توافق اساسی 
کردند سپاسگزار اســت. این توافق ادامه حیات مالی 

باشگاه را در کوتاه مدت تضمین می کند«.
از ســوی دیگر بارســلونا اعالم کرد انتخابات ریاســت 
جمهوری باشگاه قطعاً در روز ۲۴ ژانویه برگزار خواهد 
شد. به این ترتیب رئیس جدید بارسلونا برای استفاده 
از پنجره نقل و انتقاالت زمستانی تنها یک هفته زمان 

خواهد داشت.
 این در حالی اســت که لیونل مسی با توجه به اینکه 
قراردادش با باشگاه در تابستان آینده منقضی می شود 
این اجازه را دارد که از روز اول ژانویه با باشــگاه های 

دیگر مذاکره کند.

گزارش کوتاه

پرسپولیس- نساجی لغو نمی شود
ورزش: تیم فوتبال پرسپولیس مشکلی برای برگزاری مسابقه خود در هفته 
ششــم لیگ برتر ندارد و می تواند چهار روز مانده به برگزاری فینال لیگ 
قهرمانان آسیا، راهی دوحه قطر شود. به گزارش ایسنا، فینال لیگ قهرمانان 
آســیا ۲۹ آذر در قطر برگزار می شود و پرســپولیس همزمان با برگزاری 
مســابقات لیگ برتری، باید راهی دوحه شــود و بعد از انجام تست های 
مختلف، مجوز برگزاری این دیدار را از مسئوالن برگزاری مسابقات بدست 

بیاورد.
با توجه به سخت گیری این کشور عربی در رعایت پروتکل های بهداشتی، 
پرسپولیس در زمان اعزام به قطر نباید هیچ بازیکن مبتال به کرونا داشته 
باشد و در صورت وجود یک نمونه مثبت، کل کاروان این تیم باید به مدت 
دو هفته در قرنطینه کامل به سر ببرند که این موضوع ممکن است شانس 

سرخپوشان برای حضور در فینال را هم از بین ببرد.
در نتیجه مسئوالن سازمان لیگ با توجه به سخت گیری های قطر، از زمان 
قانونی برای حضور پرسپولیس در قطر اطالع کامل نداشتند و نمی دانستند 
نیاز به لغو دیدار این تیم با نســاجی در هفته ششــم وجود دارد یا خیر؛ 
به طوری که سهیل مهدی در برنامه »فوتبال برتر« شبکه سه سیما، گفت: 
فعالً باید منتظر تاریخ اعزام پرسپولیس به قطر باشیم چراکه مسئله قرنطینه 
را پیش رو خواهیم داشت. در نهایت اما پس از فینال لیگ قهرمانان آسیا 
بازی های معوقه را برگزار خواهیم کرد و پس از آن نیز ســراغ شــهرآورد 
خواهیــم رفت. دقایقی بعد از این موضوع، مؤمنی، یکی از کارکنان بخش 
روابط بین الملل فدراســیون فوتبال اعالم کرد سرخپوشان باید چهار روز 
زودتر از فینال یعنی ۲5 آذر در دوحه حاضر شوند و بعد از انجام آزمایشات 

مربوط به کرونا، مجوز حضور در فینال را بدست بیاورند.
این قانون از زمان برگزاری مســابقات در قطر رعایت می شــود و تیم های 
شرقی و غربی مشمول آن شده اند. سرخپوشان در شهریور و زمان برگزاری 
مسابقات دور گروهی هم چهار روز زودتر عازم قطر شده بودند و به تازگی 
هم تیم های شرق آسیا چهار روز زودتر خودشان را به قطر رساندند تا برای 

نخستین بازی های خود مشکلی نداشته باشند.

از  یکــی  در  اســکوچیچ  دراگان  ورزش: 
سخت ترین دوران فوتبال ملی، روی نیمکت 
تیم ملی نشسته است. البته که از این دوران 
ســخت فوتبال ایران کم نداشــته اســت اما 
اسکوچیچ زمانی هدایت تیم ملی را به عهده 
گرفت که تیم بعد از هشــت ســال باثبات با 
کارلــوس کی روش توســط ویلموتس تا لبه 
پرتگاه رفت و مربی کروات تیم را در لبه پرتگاه 
تحویل گرفت. مصاحبه دراگان اســکوچیچ 
سرمربی تیم ملی با »ورزش سه« درباره مسائل 

مختلف را در زیر بخوانید.

 دو اردو، دو بــازی، دو پیروزی. حتمًا س
راضی هستید ؟

بلــه، راضی ام. نباید با این بردها فکر کنیم که 
کار تمام اســت و البته چنیــن روحیه ای هم 
وجود ندارد. تازه اول راه هســتیم و جای هیچ 

اشتباهی نیست.

بازیکنانی هم بودند که از دعوت نشدن س
به تیم ملی ابراز نارضایتی کردند...

برای من قابل درک است که یک بازیکن فقط 
بــه خودش فکر کند و از نظر خودش بهترین 
و مســتحق پوشــیدن لباس تیم ملی باشد. 
انتخــاب بازیکنان فقط به عهده من اســت. 
انتخاب براساس ایده های من صورت می گیرد 

و مســئولیتش نیز با خودم است. هیچ کس، 
تحت هیچ شرایطی، نمی تواند بر تصمیم من 

تأثیر بگذارد.

معیاِر دعوت بازیکنــان به تیم ملی س
چیست؟

البته که معیار اصلی کیفیت بازیکن است . البته 
کیفیتی که در حد بازی در باالترین ســطح - 
یعنی در تیم ملی باشد. بازیکنی می خواهم که 
شخصیت قوی داشته باشد، بتواند زیر فشار تاب 
بیاورد و حسی قوی نسبت به تیم نشان دهد. 
این موضوع مهم هم در آخر بگویم که باید تیم 

ملی باالتر از منفعت شخصی بازیکنان باشد.

بازیکنان جوان تر را ترجیح می دهید س
یا دوست دارید با بازیکنان باتجربه تر کار 

کنید؟
من بهترین بازیکنــان را ترجیح می دهم. اگر 
بازیکن جوان و باتجربه در یک ســطح کیفی 
باشند، تقریباً همیشه بازیکن جوان تر را انتخاب 
می کنم که بتواند سطح مطلوبی از انرژی را به 

تیم اضافه کند. 

برخوردتان با منتقدان چطور است؟س
اگر در نقدی منطق و اســتدالل وجود داشته 
باشد، با کمال میل می پذیرم. اما معموالً ارتباط 

خوبی با دو گروه از منتقدان ندارم.

 قصد دارید چه چیزی را در تیم ملی س
ایران حذف کنید؟

حاشیه امن. اینکه بعضی از بازیکنان انتظار 
دارند دعوت شوند صرفاً به این خاطر که قباًل 

دعوت شده بودند.

کووید 1۹ و تیم ملی؟س
این موضوع از هرجهت مشکل ســاز 
است. شــخصاً برای من و کادر فنی 
تحمل فواصــل طوالنی بین بازی ها 
دشــوار اســت. آنالیزها و کارهای 
دیده نشده  زیادی انجام می شود اما 
فقط بازی ها احساس رضایتمندی 
و تأییــد را به ارمغــان می آورند. 
برنامه ریــزی در موقعیت پرابهام 
و نامشخص کنونی بسیار سخت 
است . ما  تمام تالشمان را می کنیم 
تا خودمان را با شرایط وفق دهیم 
و بهتریــن  کار را برای منافع تیم 

ملی انجام دهیم.

 تا چه اندازه به این تیم ملی س
اطمینان دارید؟

بی نهایت

ورزش: باشگاه میالن از سال ۲۰11 یعنی 
دوره اول حضور زالتان ابراهیموویچ در این 
تیم تا این لحظه نتوانسته به قهرمانی سری آ 
دست پیدا کند. با این حال از زمان بازگشت 

ستاره ســوئدی به این تیم، روسونری با 
پیشــرفت قابل مالحظه ای روبه رو شده 

اســت. میالن در حال حاضر با فاصله 
پنج امتیازی نسبت به تیم دوم یعنی 
اینتــر در صدر جدول قرار گرفته و 
زالتان در این امر نقش بسزایی ایفا 

کرده است.

آبنبات و کودک#
اکنــون زالتــان در مصاحبه ای با ســایت 
یوفــا صحبت های جالبــی را مطرح کرده 
و می گوید: »نخستین ســؤالی که هنگام 
بازگشت به میالن با آن روبه رو شدم مربوط 
به همه بازیکنانی می شد که بعد از یک دوره 
به تیم سابق خود بازگشته و نتوانسته بودند 
توفیقی بدســت آورند و شکست خوردند. 
چه تفاوتی در مورد مــن وجود دارد؟ من 
به سادگی نشان دادم که هرگز عالقه خود 
را برای کاری که انجام می دهم از دســت 
نداده ام. هر وقت به زمین می روم حس یک 
کودک را دارم که به او آبنبات داده اند. من 

می فهمم که توپ بهترین دوست من است 
و می خواهم تا آخر عمر کنار بهترین دوستم 

باشم «.

بهره وری #
از هم تیمی ها

زالتان در ادامه گفت: »زندگی پر از چالش 
است اما من احساس کردم به اندازه کافی 
کار کرده ام؛ بنابراین شــروع به فکر کردن 
درباره ادامه یا عدم ادامه کار کردم. برای من 
بازگشت به اینجا به منظور تغییر ذهنیت و 
شرایط چالش بسیار بزرگی بود. میالنی که 
من می شناسم و میالنی که همه دنیا آن را 
می شناسند. در هنگام بازی بدیهی است که 

شخصیت و کیفیت خود 
را وارد زمین می کنم. 

کاری که برخی 
یــگــر  د

از عهده آن  نمی توانند 
بر بیایند. من فشــار زیادی به 

هم تیمی هایــم وارد می کنــم و 
سعی می کنم بیشــترین بهره را از 

آن ها ببرم. برخی ازآن ها به طرز خوبی 
ایــن کار را انجام می دهند، دیگران کمی 
کمتر و برخی دیگــر نمی توانند از عهده 

آن برآیند. آن ها برایشــان دشوار 
است وقتی من می گویم کاری را باید 
انجام دهیــد و تصمیم می گیرم هر روز 
این روش را اجرا کنم. شما اینجا هستید 
زیرا بــه اندازه کافی خوبید. اما در بیرون 
از زمین اگر جوان باشــید من با شما جور 
دیگری صحبت خواهم کرد. البته این رفتار 
در مقایســه با قدیمی  ها یکسان نیست با 
این حــال درون زمین همه برای من یکی 

هستند«.

 بنجامین باتن#
زالتان ادامه داد: »من هرگز راضی نیستم. 
من همیشه چیزهای بیشتری می خواهم 
و شاید به همین دلیل امروز اینجا هستم 
و می توانــم آنچه را که می خواهم انجام 
دهم. من بازیکنان زیادی را در گذشته 
و حــال نمی بینم کــه بتوانند مانند 
من عملکرد خوبی داشــته باشــند.  
من خــودم را مانند بنجامین باتن 
می دانم، هر روز جوان تر می شوم.  
من باید احســاس زنده بودن 
کنــم و احســاس کنــم 
کــه چیــزی را ارائه 

می دهم«.

آرمان رمضانی خیلی از زودتر از آنچه تصورمی شد صدای 
منقدانش را درآورد. او مقابل شهرخودرو از ابتدای بازی به 
میدان رفت تا یحیی بتواند ترکیب مورد نظر برای فینال 
آسیا را تست بزند. رمضانی سه فرصت صد درصد گلزنی را 
از دست داد تا همه از غیر فنی بودن خرید او حرف بزنند. 
با این حال همبازیانش در پرسپولیس در حالی که فشار 
زیادی را از سوی افکار عمومی متحمل می شود در حرکتی 
هماهنگ با گذاشتن استوری به حمایت از او پرداخته و به 

او روحیه داده اند.

کاپیتان پرســپولیس مقابل شهرخودرو اگر چه نتوانست بازی 
خیلی درخشانی از خود به نمایش گذارد، اما موفق شد گل دوم 
تیمش را به ثمر برساند و جور مهاجمان بی خاصیت این تیم را 
بکشد.او پس از گل شادی خاصی انجام داد که در مورد آن در 
صفحه اینســتاگرامش نوشته است »شادی گل امروز من ادای 
احترام کوچکی بود به یگانه شــماره 1۰ تاریخ، به اســطوره ای 
که روح فوتبال بود، خیلی ها را عاشــق فوتبال کرد، خیلی ها به 
خاطر او فوتبالیست شــدند و نابغه بی بدیل و بی تکرار فوتبال 

خواهد بود«.

احمد نوراللهیآرمان رمضانی
فرزاد زامهران بازیکن مشــهدی تیم نساجی مازندران 
که این روزها به مهره کلیدی این تیم تبدیل شــده از 
تالش برای موفقیت های بیشترش گفته  نوشته است: 
»من یاد گرفته ام براِی موفق شــدن، هر ثانیه در حاِل 
تالش باشم. یاد گرفته ام از هیچ کس جز خودم توقعی 
نداشته باشم. من امیدوار خواهم بود؛ حتی اگر یأس و 
نومیدی، بر پیکره عالم، سایه گسترده باشد. من نقطه 

پرگاِر دنیاِی خودم هستم«.

ســایت »دربی  دربی دربی« ایتالیا نوشت: استراماچونی سرمربی 
پیشین اینتر و اســتقالل تهران به نظر می رسد با وجود اینکه به 
اندازه دیگر همکارانش در این شــبکه اجتماعی خیلی فعال و به 
روز نیست در شبکه اجتماعی »اینستاگرام« خیلی محبوب باشد. 
تنها پســتی که وی منتشــر کرده نزدیک به ۸ میلیون کامنت 
دریافت کرده که این بیش از دو برابر تعداد کامنت هایی )در حدود 
۳ میلیون و ۳۰۰ هزار کامنت( اســت که آن پســت »تخم مرغ« 
معروف دریافت  کرده است.گفتنی است استراماچونی بعد از جدایی 

از استقالل هنوز نتوانسته به تیمی بپیوندد.

استراماچونیفرزاد  زامهران

اسکوچیچ: 

کسی نمی تواند روی من اثر بگذارد

ضد  حمله

پرونده استقالل و ایسما بسته شد
ورزش: با پرداخت مطالبات ایسما، باشگاه بوآویستای پرتغال از بسته 
شــدن پرونده این بازیکن در فیفا خبر داد. به نقل از باشگاه استقالل، 
وکیل باشگاه بوآویستای پرتغال با ارسال نامه ای به فیفا تأیید کرد باشگاه 
استقالل کلیه تعهدات خود را در قبال این باشگاه جهت حق رشد ایسما 
انجام داده و پرونده بسته شده است. ساعاتی بعد نیز فیفا با استناد به 
این نامه، به باشــگاه استقالل ایمیلی ارسال کرد و خبر از بسته شدن 

این پرونده داد.

کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان لژیونر شد
ورزش: نسیمه غالمی، کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان با تیم الفتات 
قرار داد بســت. نسیمه غالمی، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران با 
تیم کویتی قرارداد بست تا فصل جدید خارج از ایران بازی کند. غالمی 
از تیم القادســیه هم پیشنهاد داشت، اما الفتات را به دلیل شرایط بهتر 
انتخاب کرد. این روزها او مشــغول تمرین با این تیم است و به گفته 
خودش تا چند روز آینده در آخرین بازی نیم فصل اول تیمش به میدان 

خواهد رفت. الفتات در جدول با تفاضل گل کمتر از العربی دوم است.

سرلک: 
برای خروج از فشار به این برد نیاز داشتیم

ورزش: هافبک پرسپولیس در مورد برتری پر گل مقابل شهر خودرو 
صحبــت کرد. میالد ســرلک در گفت وگو با ایلنــا در خصوص دیدار 
پرســپولیس مقابل شــهر خودرو و برتری قاطع در ایــن دیدار اظهار 
کرد: بازی خوبی بــود و ما تیم حریف را به خوبی آنالیز کرده بودیم و 
می دانســتیم از کدام نقاط باید به آن ها ضربه بزنیم و خدا را شکر هم 
بازی خوبی انجام دادیم و هم نتیجه خوبی کسب شد. وی افزود: پس 
از دو تساوی و یک برد خفیف نیاز به یک پیروزی اینچنینی داشتیم تا 
کمی از لحاظ روحی شرایط بهتری پیدا کنیم و از زیر فشار روانی خارج 
شویم و خوشــحالم این اتفاق افتاد و امیدوارم این برد مقدمه بردهای 
خوب هفته بعد باشد و بتوانیم نتایجی در حد و اندازه نام پرسپولیس 

کسب کنیم.

 واکنش سهیل مهدی 
به اظهارات مظلومی درباره دربی

ورزش: ســهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ در 
خصوص اظهارات مظلومی عنوان کرد: اســتقالل ســه سرمربی روی 
نیمکتش دارد و آمار مصاحبه هایشــان باال رفته! او ادامه داد: اظهارات 
مظلومی، هواداران را مقابل سازمان لیگ قرارداده و چه دربی را قبل از 
بازی سپاهان برگزار کنیم و چه بعد از آن، مورد اعتراض قرار می گیریم. 
وی افزود: خواهشم این است روی نتیجه گیری تیم شان تمرکز کنند؛ 
تیمــی که روی زدن ضربات آخر تمرکز می کند، امتیاز هم می گیرد و 

نیازی به تعیین تاریخ بازی ندارد.

سیدجالل به رکورد خودش هم رحم نکرد!
ورزش: سیدجالل حسینی کاپیتان پرســپولیس که حاال با جدایی 
شجاع خلیل زاده، بار دیگر در ترکیب سرخپوشان جایگاه ثابتی را پیدا 
کرده، توانســت در دیدار مقابل شــهرخودرو با ضربه سر دروازه میالد 
فراهانی را باز کند. حســینی که پیشتر توانسته بود عنوان مسن ترین 
گلزن تاریخ پرسپولیس در لیگ برتر را از آن خود کند، با گلزنی در این 
بازی بار دیگر رکوردشکنی کرد و رکورد گذشته خود را ارتقا بخشید. 
او توانست بیستمین گل خود در لیگ برتر را به ثمر برساند که جالب 
اینجاســت 15 گل او با ضربه سر وارد دروازه رقبا شده است؛ حسینی 
حاال با بهبود رکورد خود با ۳۸ ســال و 1۰ ماه سن، مسن ترین گلزن 

پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر به شمار می آید.

مصدومیت نگران کننده کامیابی نیا 
ورزش: کمال کامیابــی نیا دیروز در دقیقه ۳6 بازی پرســپولیس با 
ویســتاتوربین از ناحیه همسترینگ آسیب دید و از زمین بیرون رفت.  
کادر پزشکی ســرخ ها هنوز اعالم نکرده که کامیابی نیا چه زمانی به 
میادین بازخواهد گشت اما باتوجه به فاصه 17 روزه تا فینال، این موضوع 

نگرانی زیادی را بین هواداران پرسپولیس به وجود آورده است.

تمدید قرارداد دستیاران گل محمدی
ورزش: به نقل از  رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، در ادامه روند تمدید 
قراردادهای سرخپوشان، قرارداد دستیاران یحیی گل محمدی نیز تمدید 
شــد و به این ترتیب، آن ها، در دو ســال آینده در کنار سرمربی، تیم 
فوتبال پرسپولیس را همراهی خواهند کرد. گفتنی است قرارداد یحیی 
گل محمدی نیز به تازگی برای دو سال تمدید شد و حاال اعضای کادر 
فنی با روحیه بهتر و با حمایت کامل باشگاه به کار خود ادامه می دهند.

حسین طیبی: 
از تیم های آسیایی خیلی عقب هستیم

ورزش: لژیونر فوتســال ایران اعتقاد دارد تیم ملی کشورمان به لحاظ 
انجام دیدارهای دوستانه، از سایر تیم های آسیایی عقب است و زمان را از 
دست می دهد. حسین طیبی درباره شرایط سخت تیم ملی فوتسال در 
آستانه مسابقات جام ملت های آسیا بیان کرد: تیم ملی امسال کار بسیار 
سختی دارد. باید آماده جام ملت های آسیا شویم و سهمیه جام جهانی 
را در این رقابت ها بگیریم. همه تیم های ملی اردو و بازی های تدارکاتی 
گذاشته اند، اما دیدار و اردوی تدارکاتی و هیچ چیز ما مشخص نیست. 
درباره امکانات صحبت نمی کنم که امکانات نداریم، به لحاظ انجام بازی 

تدارکاتی هم از سایر تیم های آسیایی خیلی عقب هستیم.

شهرخودرو در استادیوم امام رضا ماندگار است
ورزش: فرزاد فتاحی، مدیر کل ورزش و جوانان خراســان رضوی در 
مورد انتقال بازی های شهرخودرو به استادیوم ثامن گفت: در جلسه ای 
که داشتیم مقرر شد مسابقات فوتبال با حضور تماشاگران در بازی های 
حساس همچون مسابقات پرسپولیس، استقالل و سپاهان که احتماالً 
تعداد تماشــاگران بیش از گنجایش اســتادیوم امام رضا)ع( است در 
ورزشــگاه ثامن برگزار شــود. همچنین از شــورای تأمین درخواست 
کردیم تا زمانی که بازی ها بدون تماشاگر است شهرخودرو در استادیوم 
امام رضا میزبان تیم های لیگ برتری باشد باشگاه باید محل برگزاری 
مسابقات خود را به سازمان لیگ اعالم کند که باشگاه شهرخوردو این 

کار را فقط برای ورزشگاه امام رضا)ع( انجام داده است.
 ســازمان لیگ باید از استادیوم ثامن بازدید به عمل آورد و تأیید کند 
که مسابقات می تواند آنجا برگزار شود یا خیر؛ که این موضوع هم هنوز 

اتفاق نیفتاده است.

منهای فوتبال

قهرمان پاراوزنه برداری جهان:
 هیچ گاه رژیم صهیونیستی را 

به رسمیت نمی شناسیم
ورزش: قهرمــان پاراوزنه بــرداری جهــان گفت: وقتی دشــمن 
صهیونیستی می بیند در هیچ زمینه ای نمی تواند ما را متوقف کند، 
سعی دارد دانشمندان و نخبگان ما را شهید کند تا ما در عرصه علمی 

نتوانیم پیشرفتی داشته باشیم.
روح اهلل رستمی در خصوص ترور دکتر محسن فخری زاده توسط 
مــزدوران رژیم صهیونســتی اظهار کرد: چند روز اســت که از 
شــهادت دانشمند هسته ای کشــورمان در شوک هستم. خیلی 
ناراحتم که یکی دیگر از نخبگان کشــورمان را تیرباران کردند و 
فرار می کنند. رســتمی عنوان کرد: هم اکنون کشور قدرتمندی 
در عرصه نظامی و موشکی هستیم. باید به بهترین شکل جواب 
آن ها را بدهیم. اگر در خصوص این ترور نرمش داشــته باشیم، 

این دشمن نامشروع گستاخ تر می شود.
رستمی تأکید کرد: چنین دشمن نامرد و ناجوانمردی، ارزش اعتبار 
و احترام ندارد. در عرصه ورزشــی هیچ گاه رژیم اشغالگر قدس را به 
رســمیت نمی شناســیم و با آن ها مقابله نمی کنیم، ولی در میدان 

سیاست وقتی آن ها یکی زدند، باید 1۰ تا بزنیم.

کمک 30 میلیاردی به رشته های مختلف؛ 
کشتی در صدر

ورزش: مرحلــه پایانی بودجه مصوب جاری توســط کمیته ملی 
المپیک به فدراسیون های ورزشی واریز شد.

کمیته ملی المپیک که سالیانه بودجه ای را در اختیار فدراسیون های 
ورزشــی قرار می دهد، تا قبل از این در سه مرحله 75 درصد میزان 

بودجه را پرداخت کرده بود.
در روزهای اخیر ۲5 درصد باقیمانده نیز در مرحله چهارم توســط 
کمیته ملی المپیک به فدراسیون ها پرداخت شد تا میزان دریافتی 
فدراسیون ها از  کمک های تعیین شده در سال جاری در حالی که 
بیش از ســه ماه تا پایان سال باقی مانده است به سقف  صد درصد 

رسید.
این پرداختی ها شامل کلیه فدراسیون های ورزشی کمک گیرنده از 
کمیته ملی المپیک اســت که بر اساس سرفصل های تعیین شده 

ورزش قهرمانی توسط فدراسیون ها هزینه خواهد شد.
همچون پرداختی های قبلی کشتی با 6۰5 میلیون تومان در صدر 
جدول قرار دارد و به ترتیب فدراسیون های دیگر بر اساس اهمیت و 

مدال آوری کمتر بودجه دریافت کرده اند. 
در مجموع در این برهه کمیته ملی المپیک بیش از 7 میلیارد تومان 
به فدراســیون ها کمک کرده که ۲5 درصد واریزی آن ها به حساب 
می آید. بنابراین کل بودجه واریزی کمیته المپیک به فدراسیون ها 
به جز کمک های ویژه حدود ۳۰ میلیارد تومان در ســال ۹۹ بوده 
است. حاال باید دید وزارت ورزش امسال تا چه زمانی می تواند بودجه 

فدراسیون ها در سال ۹۹ را تکمیل کند.

 صعود نمایندگان پارکور ایران
 در مسابقات قهرمانی آسیا

ورزش: ملی پوشــان پارکور ایران در هــر دو بخش آقایان و بانوان 
به جمع برترین های مسابقات مجازی قهرمانی آسیا راه پیدا کردند. 
در رقابت های بخش آقایان علی میرچناری و سروش ابراهیمی ملی 
پوشان پارکور ایران با غلبه بر رقبای خود به مرحله یک چهارم نهایی 

و جمع  هشت ورزشکار برتر صعود کردند.
در بخش بانوان نیز مهسا صمیمی ملی پوش توانمند ایران با غلبه بر 
رقیب خود به مرحله نیمه نهایی و جمع چهار ورزشکار برتر مسابقات 

راه یافت.
این رقابت ها با حضور 16 تیم برتر آسیا به صورت مجازی و ویدیویی 
برگزار می شود که از هر کشور دو ورزشکار آقا و یک ورزشکار خانم 

حضور دارند.

عباسعلی بدون مشکل تمرین می کند
ورزش: پزشک کاراته کای ملی پوش المپیکی ایران گفت: حمیده 
عباسعلی در بازگشت به تهران می تواند در تمرینات تیم ملی شرکت 

کند ولی باید زانوی جراحی شده خود را تقویت کند.
حســین آبرون با مطلوب ارزیابی کردن شرایط بانوی المپیکی 
کاراته گفت: عمل جراحی خانم عباسعلی نزدیک به یک ساعت 
به طول انجامید که طی آن دکتر امینی دســتگاه را از قســمت 
آســیب دیده که اسفندماه کار گذاشته بود، خارج و در کنار آن 
فازه هایی کــه دور تاندون و لیگامنت ایجاد شــده بود را پاک 
ســازی کرد که در ادامه کار و در جریان تمرینات مشکلی برای 

عباسعلی پیش نیاید.

ساعی:
  نمایندگان ورزشی صهیونیست ها 

طردشده هستند
ورزش: قهرمــان دو دوره المپیک گفت: رژیم صهیونیســتی در 
هیچ عرصه ای نمی تواند با ما رقابت کند و به همین دلیل، چنین 
اقدامات غیرانســانی و غیراخالقی ای را شاهدیم.هادی ساعی در 
خصوص ترور شــهید محسن فخری زاده توســط مزدوران رژیم 
صهیونیســتی، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی در هیچ عرصه ای 
نمی توانــد با ما رقابت کند و در مباحث علمی، فناوری، و ... برابر 
حرفی برای گفتن ندارد.ما قباًل به چشم دیده ایم، تمام افرادی که 
به نمایندگی از این رژیم غاصب در مســابقات شرکت می کنند، 

منزوی  و طرد شده هستند. 

دبیر فدراسیون دوومیدانی:
از ۵0 ورزشکار و مربی برای قهرمانی آسیا 

حمایت  می کنیم
ورزش: علی رضایی ضمن اعالم سطح بندی دوومیدانی کاران در دو 
گروه A و B گفت: در این دو سطح بیش از 5۰ ورزشکار و مربی را 

حمایت می کنیم تا برای قهرمانی آسیا آماده شوند.
علی رضایی، سرپرســت دبیری فدراسیون دووومیدانی درمورد 
سطح بندی ورزشــکاران گفت: در این سطح بندی  بیش از 5۰ 
ورزشکار و مربی در دو گروه قرار گرفته اند که مورد حمایت قرار 
می گیرند. در مورد رده های پایه هم کمیته رده های پایه همین 
کار را انجام می دهند که هفته آینده به دســت ما می رســد و با 

تأیید فدراسیون حمایت از این رده ها را هم  شروع می کنیم.

مصاحبه خواندنی ستاره سوئدی با سایت یوفا   

زالتان: من »بنجامین باتن« هستـــــــم!
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

  درباره روزی که شاید 
 به نام موسیقی نام گذاری شود

بهانه ای برای چند تا استوری
تقویم ها پر از روزهای مناسبتی است؛ از مناسبات مذهبی گرفته 
تا مناســبات ملی، از روزهای ملی تا روزهای جهانی، از روزهای 
رسمی تا روزهای غیررسمی؛ از  نوروز بگیرید تا دهه فجر؛ از زادروز 
داراب تــا روزمرگ چنگیز، از روز جهانــی مارها تا روز یوزپلنگ 
ایرانی، از روزهای متعدد دخترها و خانم ها گرفته تا روز پسر که 
در هیــچ تقویمی نیامده؛ که انگار هیچ روزی از آن همه ظرفیت 

برخوردار نیست که بتواند روز پسر باشد!
با همه این ها، واقعیت آنکه این مناسبت ها البته عمدتاً در همان 
فضای تقویم ظهور و بــروز دارند و در نهایت به کار مطایباتی از 
همین دست می آیند که درباره روز نداشته پسر، گفته می شوند؛ 
و اگــر نه این بود، ما امروزه روز باید از رهگذر داشــتن مثالً »روز 
جهانی فلسفه«، دست کم عموماً از جامع المقدمات این دانش )یا 
درست تر آنکه این شیوه دانش ورزیدن( آگاه می بودیم که نیستیم؛ 
یا مثالً از رهگذر داشتن »روز حمایت از صنایع کوچک«، دست کم 
باید چراغی بر کوره راه این صنایع، افروخته می داشتیم که نداریم. 
ایده داشتن روزی در تقویم، ایده قشنگی است و متأسفانه فقط 
قشنگ است و کاربردی و گره گشا نیست. یا دست کم در جامعه ما 
نتوانسته از البه الی صفحات کاغذی تقویم بیرون بیاید و قدم به 
صحن جامعه بگذارد و به کوچه و خیابان راه پیدا کند. حتی عمدتاً 
نتوانسته بهانه ای برای طرح موضوعی باشد و زمینه شکل گیری 

گفتمانی را فراهم آورد. 
 

اســتاد محمدرضا شــجریان، پس از تحمل یک دوره طوالنی از 
دســت و پنجه نرم کردن با بیماری، ســرانجام هفدهم مهرماه، 
بــا زندگی این جهانی وداع گفــت و دو روز بعد پیکرش در جوار 
حکیم تــوس و مهدی اخوان ثالث )و البته احمد گلچین معانی 
و محمد قهرمان و احمد کمال و...( به خاک ســپرده شد و ایده 
»روز موســیقی« از همان جا تولد یافت و به رسانه ها راه پیدا کرد. 
حاال هرازگاه، در رســانه ای فصلی درباره کماالت موسیقی ایرانی 
طرح می شود و ضرورت داشــتن روزی در تقویم برای این مهم 
به خوانندگان یادآوری می شــود. دور نیست که این روز هم مثل 
بسیاری از روزهای دیگر، بی آنکه شورای معظم »فرهنگ عمومی« 
آن را در البه الی یکی از جلســات پربارش به مناسبات پرشمار 
تقویم بیفزاید، به شــماری از تقویم های غیررسمی راه بیابد. نیز 
دور نیســت که از سال بعد شماری از اهالی موسیقی، به صورت 
خودجوش، ســالگرد درگذشــت اســتاد را روز موسیقی بدانند 
و شــماری از شنوندگان و بینندگان آثارشــان هم این روز را به 
خودشان و آن ها تبریک بگویند و واقعیت آنکه روزهای تقویمی 
به همین کار می آیند که عده ای خود را در شمولیت آن روز و آن 
مناسبت بدانند و پیغام و پسغام تبریک بفرستند و دریافت کنند 
و باز چرخ روزگار به همان منوالی بچرخد که می چرخیده است. 

 
روز موســیقی تصویب بشــود یا نشــود، گرهی از کار فروبسته 
موسیقی نخواهد گشود. موسیقی هم یکی از بی شمار تناقض هایی 
است که در جامعه ما متولد شده، رشد کرده و همراه ما زیسته و 
خواهد زیست؛ سویه ای رسمی دارد و پسندیده است و سویه ای 
غیررســمی و البد ناپسند. ما هم به این تناقض ها عادت داریم و 
با آن ها زیســته ایم. روزی در تقویــم به نام یکی از این تناقض ها 
داشته باشیم یا نداشته باشیم، هیچ چیزی را عوض نخواهد کرد؛ 
جز اینکه عــده ای بهانه ای تازه برای عرض ارادت و عرض تبریک 
بیابند و شماری از استوری های اینستاگرام به آن اختصاص بیاید 

و چندتایی متن کپشن تولید بشود و چند تایی جوک؛ همین.

برگزاری دوره داستان نویسی »آل جالل«
ادب و هنــر: دبیــر اجرایی 
سیزدهمین دوره جایزه ادبی 
جالل آل احمــد از برگزاری 
آمــوزش  چهاردهــم  دوره 
»آل  جالل«  داستان نویســی 
به صورت آنالین در آســتانه 

برگزاری ایــن جایزه خبر داد. مصطفی جاللی با اعالم این خبر، 
دالیل اســتقبال داستان نویســان جوان از دوره های آموزشی را 
این گونه برشمرد: سطح عالقه مندی و تجربه موفق ادب جویان در 
بهره مندی از این کالس های آموزشی و نیز پشتوانه مؤسسه خانه 
کتاب و ادبیات ایران در همکاری با داستان نویســان صاحبنام و 
مدرســان تراز اول داستان نویسی کشور سبب شد در فاصله یک 
روز پس از انتشار فراخوان این دوره )آن هم نه به صورت سراسری 
و تنهــا در گروه های محدود داستان نویســی( ۷۲۰ عالقه مند و 
داستان نویس جوان از اقصی نقاط کشور برای شرکت در این دوره 
مجازی درخواســت بدهند.دبیر اجرایی سیزدهمین دوره جایزه 
ادبی »جالل آل احمد« افزود: شــرکت کنندگان این دوره از میان 
اعضای »پایگاه نقد داستان« و با توجه به سطح کیفی آثار ارسالی 
آنان طی یک سال گذشته انتخاب شده اند. جاللی با برشمردن نام 
مدرســان دوره آموزش داستان نویسی یادآور شد: ادب جویان در 
این دوره آموزشــی از کالس های درسی افرادی چون محمدرضا 
بایرامی، رضا امیرخانی، احمد شاکری، احسان عباسلو، حمیدرضا 
منایی، ســعید تشــکری، شــیوا مقانلو، مجید قیصری، مهدی 
قزلی، خسرو باباخانی، شهریار عباسی، ابوالفضل حری و ابراهیم 
حسن بیگی بهره خواهند برد. او در پایان گفت: چهاردهمین دوره 
داستان نویســی »آل جالل« از پنجشنبه )۲۰ آذرماه( در قالب ۱۳ 

کارگاه مجازی در سامانه ای برخط برگزار خواهد شد.

 ادب و هنــر/ جواد شــیخ االســالمی  
»در چنگال کابوس« شــاید نخستین و یا از 
نخستین کتاب هایی است که درباره کرونا و 
چالش بین انســان و اجتماع و کرونا نوشته 
شــده اســت. از این رو برای تمام کسانی 
که درگیر این ویــروس و روزهای کرونایی 
بوده انــد جالب و خواندنی خواهد بود. »جان 
دوســت« نویسنده ســوری تبار این کتاب، 
یک مهاجر ســوری اســت که سال هاست 
در آلمــان زندگی می کنــد. او با نیت ثبت 
تجربه زیســته خود در ایام کرونا ۳۰ روایت 
از ۳۰ روز ابتــدای کرونا را قلمی کرده و به 
ســبب ســوری بودن، ُکرد بودن و زندگی 
در آلمــان تجربیات دســت اول و خاطرات 
جذابی پیش روی مخاطب قرار می دهد. در 
چنگال کابوس با زیرعنوان »سی روز نخست 
کرونا« توسط فاروق نجم الدین ترجمه شده 
و نشر نیســتان آن را منتشر کرده است. به 
بهانه انتشار این کتاب با نجم الدین، مترجم 
کتاب به گفت وگو نشستیم که می خوانید.

 آقــای نجم الدین ایــن کتاب چه س
جذابیتی برای شما داشت که دست به 

ترجمه آن زدید؟ 
 من همیشه با ادبیات 
عرب ارتباط داشته ام و 
اگر بــه آثار جدید آن 
دسترسی داشته باشم 
آن هــا را می خوانــم. 
البتــه دسترســی به 
آثار عرب کمی ســخت اســت. جامعه ما 
بــا ادبیات غرب، اروپــای التین و آمریکای 
جنوبی به خوبی آشنا هستند، می شناسند 
و محافل ادبی آن ها را دنبال می کنند اما از 
همسایه های خودمان که جهان عرب است 
غافل هستند و آشنایی زیادی با آن ها نداریم. 
خود من پیش از این اثر چند کتاب از غسال 
کفانی ترجمه کرده بودم. با این نویســنده، 
یعنی آقای جان دوســت یک آشنایی قبلی 
داشــتم و آثار پیشین او را خوانده بودم. این 
کتــاب را به این دلیل انتخاب کردم که یک 
کرونایی  روزهای  درباره  روزنوشت نویســی 
اســت. به خاطر همین مناسبت و به خاطر 
تناسبش با وضعیت مشترک جوامع مختلف، 
به نظرم جذاب به نظر می رسید و مورد اقبال 

خواننده قرار می گرفت.

 شاید بشود گفت این کتاب نخستین س
کتابی است که درباره کرونا نوشته شده 

است. آیا همین طور است؟ 
 شــاید به شــکل ادبیات اولین باشد، ولی 
ممکن است به شــکل های مختلف نوشته 
شده باشند. خود من اطالع خاصی ندارم و به 
اثر خاصی برنخوردم، اما اگر نخستین نباشد 
قطعاً جزو اولین کتاب هایی است که درباره 

کرونا نوشته شده است.

 ویژگی های زبانی و فرمی چیست و س
کتاب چه جذابیتی برای خواننده دارد و 

آیا برای مخاطب ایرانی مناسب است؟ 
 بله. اتفاقاً در مکاتبه ای که با نویسنده داشتم 
او از من پرسید تصور می کنی برای خواننده 
ایرانی چطور باشــد؟ نویســنده این کتاب 
یک نویســنده کردتبار اهل سوریه و شهر 
کوبانی است. او ۲۰ سالی است که به آلمان 
مهاجرت کرده و آنجا زندگی می کند. درواقع 

یک نویسنده در مهاجرت است. می توان این 
کتاب و قلم او را جــزو ادبیات در مهاجرت 
دسته بندی کرد. یکی از جذابیت های کتاب 
به خاطر هویت نویسنده این است که ما را 
با فرهنگ جهان عرب آشــنا می کند. چون 
او هروقت بــه خاطراتش رجوع می کند، به 
سراغ چمدان خاطراتش از کودکی و جوانی 
و جامعه خودش می رود و آن را بیان می کند. 
ما از این طریق با او آشــنا می شــویم و به 
کنه خاطرات و پیشینه او می رویم. مثالً در 
البه الی روایت خودش از روزهای کرونایی، 
به فراخــور موقعیت های مختلف، اطالعاتی 
از جامعه کرد کوبانی به ما می دهد که برای 
مخاطب جذاب است. مثالً وقتی هلیکوپتری 
برای امدادرســانی در روزهــای کرونایی به 
منطقه آن ها می آید، او وحشت زده شده و یاد 
جنگ ۱۰ ساله سوریه می افتد و باز هم اینجا 
چمدان خاطراتش را باز   و از درد مردم سوریه 
صحبت می کند. به خصوص اینکه نویسنده، 
منتقد دولت سوریه است و وقتی با کسانی 
که در سوریه هستند همدردی می کند، نگاه 
انتقادی هم دارد. مجموع این مسائل سبب 
می شود یک نوع همذات پنداری بین مخاطب 
و نویسنده شکل بگیرد. وجه دیگر کتاب هم 
همین زندگی روزمره در آلمان اســت. آنجا 
نیز در ســایه مسائل کرونا ما را با وجوهی از 
جامعه آن ها آشنا می کند که برای ما به نوعی 
بکر و تازه اســت. مثالً روایت می کند در ۳۰ 
روز اول کرونا صف هایی در آلمان تشکیل و 
شــلوغی هایی ایجاد می شود و رفتارهایی را 
روایت می کند که برای خودش هم عجیب 

و غریب است. اینجاست که شما می گویید 
از جامعه منضبط آلمانی توقع نمی رفت مثل 
بسیاری از کشــورهای دنیا، مردم نیازمند 
کاالهای اساسی شــوند و اینجا هم احتکار 
و حمله و غیــره به وجود بیاید. اتفاقاتی که 
نویسنده اســم آن را رفتار رمه وار و گله ای  

می گذارد.

 پس با این تفاســیر موضوع کتاب س
لزوماً درباره کرونا نیست و مخاطب را 
حداقل با ســه موضوع آشنا می کند. 
موضوع نخست خود روزهای کرونایی 
و روایت او از کروناســت، موضوع دوم 
وضعیت آلمــان در روزهای کرونایی و 
سوم هم مسائل مربوط به سوریه است.

 بله. دقیقاً همین طور اســت. بیشــترین 
ویژگی که در این کتاب می بینید بازنمایی 
زندگی عامه مردم اســت و به همین دلیل 
می توان گفت این کتاب بیشــتر مخاطب 
عــام دارد، نه مخاطب خاص دانشــگاهی 
و نخبگانی. نویســنده وجوهــی از زندگی 
مردم را در ســایه کرونا روایت می کند که 
ممکن اســت چشــم ما به روی آن بسته 
باشد، مثل وضعیت مردم و کشور آلمان در 
روزهای کرونایی. همچنین گاهی با دیدن 
یک پرنده یاد برهــه ای از زندگی خودش 
می افتد و به سوریه نقب می زند که باز هم 
برای ما حائز اهمیت است. مثاًل عالقه اش 
به نقاشــی در دوره کرونا او را یاد دوره ای  
می اندازد که پدرش به عنوان یک روحانی 
صوفی و درویش با او بر سر کشیدن نقاشی 

یک انسان کلنجار می رفته و به او می گفته 
کشیدن بدن انســان یا موجود زنده حرام 
است و از همین رهگذر درباره ویژگی های 
فرهنگی سوریه صحبت می کند. پس عالوه 
بر مسائل کرونا ما با وجوهی آشنا می شویم 
که به لحاظ مردم شناسی و جامعه شناسی 

جالب توجه است.

 روحیات و اخالقیات نویســنده به س
عنوان یک سوری چقدر به ما نزدیک 
اســت و این کتاب چقدر حاوی نقاط 
مشترک بین فرهنگ ما و مردم سوریه 

است؟ 
 نام این نویسنده آقای جان دوست است 
که مــا از روی نام او می توانیم به نزدیکی 
خودمــان با او پی ببریــم. جان به همین 
معنی جان اســت و دوست هم با همین 
معنی دوســت. نویســنده حتی به زبان 
فارســی هــم آشناســت. او در کتاب از 
فرهنگ کرد بسیار حرف می زند که برای 
ما جذاب اســت. همچنیــن در کتاب به 
مراسم و آیین های نوروزی اشاره می کند 
و می گویــد آن ها در دهــه 8۰ میالدی 
جشــن های نوروزی را به صورت مخفیانه 
برگــزار می کردنــد. چرا؟ چــون دولت 
ســوریه با اقلیت ُکرد سر سازگاری ندارد 
و ممنوعیت هایی برای آیین هایی نوروزی 
گذاشــته اســت. ولی با این همه جان و 
درونمایه کلی کتاب این نیست که بگویم 
درباره اشــتراکات فرهنگی ماست.  لزوماً 
این جنبه بــرای مخاطب ایرانی جذابیت 

دارد اما آن قدر زیاد نیســت. ولی یک نوع 
از روانکاوی و روایت در کتاب وجود دارد 
کــه می تواند برای همه مــردم، حتی در 

کشورهای دیگر، جذابیت داشته باشد.

 نویســنده داســتان نویس است. س
شگردهای نویسندگی و داستان نویسی 
چقدر در این کتــاب به کمک او آمده 

است؟ 
 می توانم بگویم کمکی نکرده است. ما در 
این کتاب ۳۰ روز و ۳۰ روایت از نویسنده 
داریم. نویسنده پس از ۳۰ روز و در آخرین 
روز می گوید من یادداشت نویس نیستم و 
داستان نویسم و نمی توانم خودم را هر روز 
مکلف کنم چیزی بنویسم و مشاهداتم را 
بیان کنم. جالب اینکه در این کتاب هر جا 
به رمان نزدیک بوده است و ما وجوه رمانی 
را بیشــتر می بینیم، او موفق تر بوده است. 
جاهایی هم که بــه موضوعات اجتماعی و 
سیاســی بند کرده است موفقیت کمتری 
دارد. البته نویســنده حق دارد در نوشته 
خودش مســائل مختلف را نقد کند. مثاًل 
یک جایــی از امپراتوری رســانه ای حرف 
می زند و نوع مواجهه رسانه ها با کرونا را نقد 
کرده و به نتایجی هم رســیده است. او به 
این موضوع اشاره کرده که چرا رسانه ها به 
جای این همه توجه به کرونا به بیماری هایی 
مثل ماالریا و یا گرســنگی که کشته های 
بیشــتری هــم دارد توجــه نمی کننــد؟ 
می بینید اینجا بیشتر به استدالل نزدیک 
شــده تــا روایــت و حس خــودش و به 
موضع گیری رسیده اســت. شاید من هم 
در بعضی فرازها احساس کردم به یک نوع 
ستون نویســی روزنامه نگارانه نزدیک شده 
است و همین مســئله موجب شده کتاب 
را زودتر جمع و جذابیت آن را حفظ کند. 
اوج جذابیت کتاب همان سبک رمانی است 
که تخصص نویسنده است. ولی جایی که 
به موضع گیری اجتماعی و سیاسی نزدیک 

شده شبیه به روزنامه نگاران می شود. 
وقتی نویســنده در یک رمان احساسش را 
می گوید من بــا او همذات پنداری می کنم، 
اما اگر موضع گیری سیاسی و اجتماعی کند، 
من حتی اگر با نویسنده موافق باشم، دوست 
ندارم نویسنده به من خوراک آماده بدهد. من 
به عنوان یک فــرد از جامعه باید به چنین 
درک و تحلیلی برسم، نویسنده نباید خوراک 
آماده در دهان من بگذارد. در این کتاب این 

دو موضوع گاهی با هم مخلوط شده اند. 

 احســاس می شــود نویسندگان س
خارجی به مســائل روز زودتر واکنش 
نشان می دهند. چرا در ایران این اتفاق 

کمتر می افتد؟ 
مــن در ایــن زمینه اطالعــات و تخصص 
ندارم و نمی توانم اظهارنظر داشته باشم. اما 
می توانم بگویم ما در جنگ به مســائل روز 
توجه و واکنش داشــتیم. ولی در شــرایط 
کلــی نمی توانم با شــما موافق باشــم که 
حتماً نویسندگان ما به مسائل روز واکنش 
زنده ندارنــد. ما غیر از جنگ هم در ادبیات 
داستانی مان به مســائل سیاسی مثل دوره 
انقالب توجه و واکنش داشته ایم. اما در این 
زمینه باید تحقیق و پژوهش جدی تری شود 
که من فعالً نمی توانم اظهار نظری داشــته 

باشم.

»آل احمد« اگر زنده بود این روزها 97 ساله می شد 

»جالل« پایه گذار خودشناسی در ادبیات معاصر
خبوشان،  شــرفی  محمدرضا 
نویســنده و منتقــد: یکی از 
کارهایــی که جالل بــا قوت و 
جدیت انجــام داد و پی گرفت، 
ناداســتان و روایت اســت. نگاه 
جالل به مفهوم و ذات و فلسفه 
روایت یک نگاه خاص و مرتبط با اندیشه های خودش 
است. انسان ابتدا باید به یک اندیشه و جهان بینی برسد 
تا از طریق آن، رویکرد به یک روایت داشــته باشــد. 
جهان بینی که جالل دارد یک نوع رجعت به خویشتن، 
نوعی بازشناسی ارزش های تمدنی فرهنگی و تمدنی 
و هویتی اســت. آنچه جالل در مقاالت و گفتارهایش 
می گوید همین اتکا به داشته های هویتی است و غرض 
او بنا کردن فرهنگ و تمدنی در دنیای جدید اســت 
که در گســتره فرهنگی خودمان و باورهای خودمان و 
تجربه های تاریخی خودمان ریشــه داشته باشد. وقتی 
جالل در جایی می گوید مرعوب غرب نشویم، منظورش 
این است این شیفتگی به غرب آن قدر نباشد که ما از 
خودمان غفلت کنیم. موفقیت و توســعه یافتگی ما در 
گرو اتکا به داشته های خودمان است و این یعنی ما باید 
خودمان را بشناسیم. بنابراین کسی که با این جهان بینی 
سراغ روایت می رود در واقع یک نگاه واقع گرا به روایت 
دارد و روایت را به عنوان ابزاری برای خودشــناختن، 
بررسی خویشتن و نگاه دقیق به خود به کار می برد. یک 
چنین کسی است که به سراغ تک نگاری و از خودگفتن 
می رود. مثالً تک نگاری های جالل دنباله نوعی روایت 
است که می گوید خودمان را دقیق مشاهده کنیم، به 

خودمان به عنوان یک موضــوع قابل تأمل و تعمق و 
ارزشــمند بنگریم، نه یک موضوع عقب مانده سطحی 
که چیــزی برای گفتن ندارد؛ نــه، بلکه موضوع قابل 
بررســی. با این جهان بینی است که سراغ تک نگاری و 
روایت و توجه به آنچه هســتیم می رود و در تعمق در 
همین چیزی که هستیم ما را به خود ما می شناساند و 
از همین جهت است که گویی رویکرد جالل به روایت، 
نهضتی حرکتی است. البته توجه به روایت پیش از این 
هم بوده است. کســانی که در سفرنامه ها، خاطرات و 
یادداشت هایشان، به خصوص از اواخر یا حتی میانه های 
قاجاریه و ســپس اواخر قاجاریه، نوعــی از خویش و 
اطرافیانشان را روایت می کردند، ولی نگاه آن ها بیشتر از 
سر ضعف و عدم اعتماد به نفس و مقایسه از سر دست 

کم گرفتن راه ایرانی از خودش بود. اما جالل اینجا دارد 
با یک اعتماد به نفس می گویــد »من وجود دارم. من 
ایرانی به عنوان بشری با این تاریخ و هویت وجود دارم 
و از این دنیا ســهمی دارم و حرفی برای گفتن دارم«. 
جالل در حوزه از خودگفتن نیز نهضتی را راه انداخت 
و پیــش برد که باز هم در نوع خودش جدید اســت و 
آن هم »ســنگی بر گوری« اســت. درست است که در 
ظاهر تند گفتن از مسائلی است که بشر ایرانی آن ها را 
پنهان می کرده یا نیازی به گفتن آن ها نمی دیده است، 
اما این هم در ادامه همان جهان بینی جالل است. یعنی 
جالل می گوید برای اینکه خودمان را بیشتر بشناسیم 
الزم اســت نهاد خودمان را عریان و آشکار کنیم و این 
آشــکار کردن درونمان منجر به داوری اطوار، صفات و 

خلق و خوی ما شــود، پیش از آنکه دیگران از بیرون 
بخواهند به نادرســت و با غرض ورزی، درون و سرشت 
ما را به زعم خودشان برمال کنند و به داوری بنشینند. 
ملتی که خودش به داوری خویشتن برنخیزد دیگران او 
را به غلط داوری خواهند کرد. بنابراین او خودگویی و 
خودشناسی را در ادبیات پایه گذاشت. گرچه ما پیش از 
جالل نمونه هایی داشته ایم، اما کسی به این محکمی و 
با این جدیت از خویشتن نگفته بود. »سنگی بر گوری« 
روایتی از خویشتن و به نظرم در ادبیات ما قابل توجه 
اســت. البته برخی می گویند جالل این کتاب را برای 
چاپ نشــدن نوشته اســت، در حالی که این درست 
نیست. اتفاقاً جالل این را با آگاهی نوشته است. یعنی بر 
مبنای همان جهان بینی که داشته این کتاب را نوشته 

تا چاپ شود و دیگران هم جرئت نوشتن پیدا کنند.
توجه جالل به روایت توسط هر کس که به جهان بینی 
جالل رســیده جدی گرفته شده است. چه مخاطبان 
جــالل که به خوانــدن این دســت روایت ها و چنین 
نویسندگانی عالقه مند شده اند و چه نویسندگانی که از 
جالل تأثیر پذیرفتند و سپس آن مسیر را ادمه دادند. 
یعنی هر کس نزدیک به اندیشــه جالل شــده و مثل 
جالل معتقد بوده روایت ما از خودمان منجر به شناخت 
مــا از خودمان می شــود، این روایــت را جدی گرفته 
است. البته جامعه هم باید آمادگی این گونه روایت ها را 
داشته باشد که به نظر من دارد. جامعه تشنه این گونه 
روایت هاســت. این بستگی به نویسندگان دارد که چه 
زمانی عالمت های جامعه را درمی یابند و ناشران ما چه 

زمانی به سراغ چاپ این آثار می روند.

روزها و یادها

گفت وگو با فاروق نجم الدین مترجم کتاب »در چنگال کابوس« که توسط یک نویسنده سوری ساکن آلمان نوشته شده است 
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با ظهور و گسترش همه گیری کرونا بسیاری از شرایط و رفتارها تغییر 
کرده است. مردم به عادت های جدیدی تن می دهند. خودم هیچ گاه 
در زندگی گذشــته ام توجه چندانی به جزئیات نشان نمی دادم. در 
هیچ چیزی فضولی نمی کردم... ابداً... در شرایط فعلی اما انگار ترس 
و دلنگرانــی دارد اثر خودش را روی رفتارها و عادت هایم می گذارد. 
دورباش خانگی و خودخواسته که چند روزی است آن را آغاز کرده ام 
موجب شده ذهنم را روی مواردی متمرکز سازم که تاکنون آن ها را 
امور بسیار بی اهمیت تلقی می کردم. کارهایی می کنم که در گذشته 
از من ســر نمی زد. مثالً این روزها مرتباً به بالکن ســر می زنم و به 
پنجره های همسایگان دقیق می شوم. این یکی همیشه بسته است، 
آن یکی باز... چراغ اتاق آن همسایه روشن... دیگری کم نور و آن یکی 

هم به کلی تاریک است. پشت آن پنجره انگار خانمی ایستاده و دارد 
با موبایلش حرف می زند یا شــاید با کسی چت می کند. پنجره ای 
دیگر توجهم را جلب می کند که از تابش نور تلویزیون روشن شده... 
سعی می کنم بفهمم ساکنان آن آپارتمان به تماشای کدام برنامه 
مشغول اند. گردش های روزانه روی بالکن به سرگرمی همیشگی من 
تبدیل شده... با هر بار گردش، جزئیات جدیدی هم کشف می کنم.

...در گردشی دیگر کشف می کنم که همسایه ای دیگر دو نخل بزرگ 
را در گلدان هایی کاشته و پشت پنجره روبه رویی ما گذاشته است. 
تاکنون متوجه این نخل ها نشــده بودم.این یکی حس شرقی ام را 
تحریک کــرده... نخل؟! آن هم در آلمان؟!... این دو نخل مرا به یاد 

»نخل الرصافه« می اندازند که در تاریخ ادبیات عرب شهرت دارد.
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