
پرچم ترامپ

آیــا داســتان دموکراســی پرهیاهوی آمریکا به ســاحل آرامــش و قدرت 
می رسد و چونان گذشته ها رئیس جمهور بازنده، میدان بزرگ سیاست 
را ترک می گوید و »مؤدب و خاموش زبان« پشت به صحنه سیاست 
می کند و کاری به سیاست سازان و قبیله جدید فاتح کاخ سفید نخواهد 

داشت؟
به راحتــی  پیــش  ســال  چهــار  انتخاباتــی  مناظره هــای  در  ترامــپ 
ســخنانی را گفــت کــه منافــع جهانــی و امنیتــی آمریــکا را بــا خطر 
مواجه می ساخت و موجب اعتراض رئیس سازمان سیا و سازمان 
امنیــت ملی آمریکا شــد. همین اظهــارات )به قول توجیه گران نظام 
خبــری( نســنجیده و بی برنامــه ترامپ نشــانه آشــکاری بــود بر این 
حقیقت که وی با سنت های تاریخی شده سیاست جهانی آمریکا 
نــزاع درونــی و باطنــی دارد و نمی خواهــد به ســهولت بــه روندهای 
سیاســی ســنتی شــده در کاخ ســفید ســر تعظیم فرود آورد و آن ها 

را بپذیرد.
اگــر بخواهیــم ترامپ را در دایره تحلیل روان شــناختی و شــخصیت 
قرار دهیم، می توان گفت او با اعتماد به نفســی که در تجارت بزرگ 
خصوصی اش بدست آورده، شکست انتخاباتی را نپذیرد و در برابر 
هجــوم روانــی همــه خبرها و ســازمان های رســانه های به هم پیوســته 
تولیدگر اخبار و هاله های ترس آور خبری، مقاومت کند و آن را پس 
بزنــد و بــه نــزاع و جنگ طلبــی خویش توســعه ببخشــد. البته نباید 
پنداشــت هنگامــی  کــه ترامــپ از فاســد بــودن سیســتم انتخاباتــی 
آمریــکا ســخن می گویــد، واقعــاً می خواهــد کاخ ســفید را بــه برنــده 
انتخابات تحویل ندهد و اکنون که دستور تحویل داده، عقب نشینی 

کرده است.
ترامــپ به خوبــی می دانــد اتهــام بزرگی همچون فاســد بودن سیســتم 
انتخاباتی آمریکا آنچنان ســنگین و تخریبگر اســت که به همه تاریخ 
و حیثیت و دموکراسی 100 ساله آمریکایی، ضربه وارد می کند و هیچ 

بخش و ساختار و گذشته ای را سالم نخواهد گذاشت.
سیستم انتخاباتی هر حکومت و کشوری در حقیقت کانون عینی و 
نمایشــی یک حکومت دموکراتیک محســوب می  شود و حمله به آن 
و فاسدپنداری آن، فاسد شناختن و فاسد دانستن تمامی شخصیت  

تاریخی دموکراسی جمعی آن کشور است.
 با همه این ها خط فکری چالشگر و دعواگرانه  ترامپ و ترامپیست ها 
هم اکنون قدرتمندتر از ژانویه چهار سال پیش است که ترامپ به کاخ 

سفید چنگ انداخت!
پس در ژانویه پیش رو، ترامپ و طرفدارانش چه او کاخ ســفید را ترک 

کند و یا نکند پرچم این دعوای بزرگ را زمین نخواهند گذاشت!

 محمدتربتزاده تا همین چند سال پیش احتماالً 
اخبار مرتبط با خودکشــی دسته جمعی نهنگ ها 
برایمان عجیب و غریب بود اما در این ســال ها به 
قدری خبرهای مرتبط با به گل نشستن  نهنگ ها 
در گوشه و کنار دنیا را خوانده ایم که این رویداد تلخ 
برایمان تقریباً عادی شده است. حتی همین چند 
روز پیــش هــم که برای دومین بار در یک ماه اخیر 
خبــر خودکشــی نهنگی در ســواحل کیش ســوژه 
رسانه ها شد، احتماالً هیچ کس از خودش نپرسید 
این نهنگ های فلک زده چرا خودشان را به ساحل 

انداخته اند؟
 
خودکشی در سواحل نیوزلند#

در فوریه ۲01۷، یکی از بزرگ ترین خودکشــی های 
دسته جمعی تاریخی اتفاق افتاد. 416 وال خلبان 
به دنبال ۲40 رهبر خود، در ساحل جزایر جنوبی 
فارول اسپیت Farewell Spit beach در نیوزلند به 
گل نشســتند. در آن زمان بســیاری از محققان و 
رسانه ها اعالم کردند دلیل خودکشی های پی درپی 
نهنگ ها احتماالً دخالت فناوری در چرخه طبیعی 
زندگــی آن هاســت. با نگاهی بــه داد ه های تاریخی 
اما مشخص می شود خودکشی نهنگ ها پیش از 
توسعه تکنولوژی در گوشه و کنار دنیا وجود داشته 
امــا در دنیــای امــروز به دلیــل گســترش ارتباطات 
اجتماعی، اخبار آن به ســرعت در سرتاسر جهان 
منتشر می شود. مثالً یک نقاشی تاریخی مربوط 
بــه ســال 1۵۵۷ در دســترس اســت کــه تصویــر 
دردناکی از خودکشــی دســته جمعــی نهنگ ها را 

نشان می دهد.

نهنگ های پیر#
نهنگ ها در جریان خودکشی دسته جمعی، خود 
را به ساحل می اندازند و پس از آن به علت کم آبی 
بــدن، فشــار وزن خودشــان یا خفگی پــس از جزر 
و مــد می میرند. این جانــوران به قدری در تصمیم 
خودشــان مصمم هستند که اگر به آب برگردانده 
شوند، بالفاصله به همان نقطه از ساحل برگشته 
و به انتظار مرگ می نشینند. البته این پدیده فقط 
مختــص نهنگ ها نیســت. جانوران آبــزی دیگری 
ماننــد دلفین هــا هــم گاهی دســت به خودکشــی 

دسته جمعی می زنند.
تــا امــروز نظریــات گوناگونــی در ایــن مــورد ارائــه 
شده اند. برخی معتقدند آن ها گاهی بر اثر خطای 
فردی یا اشتباه رهبر گروهشان و با پیروی جمعی 
از او، ندانســته وارد آب هــای کــم عمق می شــوند و 
ســپس راه بازگشــت به آب های ژرف و عمیق را گم 
می کنند. بسیاری از محققان اما این نظریه را بدون 
پشــتوانه علمی دانســته و می گوینــد مدرکی برای 

اثبات این تئوری وجود ندارد.
 دومین نظریه در این زمینه این است که نهنگ ها 
و دلفین های مســن و پیر گاهی به دلیل احساس 
کاهش یا کمبود واقعی منابع غذایی شــان توانایی 
رقابــت بــا همنوعان جــوان خود و تغذیه مناســب 

را ندارنــد. در نتیجــه ترجیــح می دهنــد بمیرنــد. 
امــا مخالفــان این نظریــه می گویند در میــان آن ها 
کــه خــود را به ســاحل انداخته اند تعــداد جوان ها 
کــم نبوده اســت. عــالوه بــر ایــن در برخی مناطقی 
کــه ماهی هــای فــراوان وجود دارنــد - مانند جنوب 
اســترالیا - نیز خودکشــی دلفین ها به کرات دیده 

می شود.
بــه  دلفین هــا  و  نهنگ هــا  ابتــالی  ســوم  نظریــه 
بیماری هــای داخلــی و ویروســی اســت. امــا طبــق 
تحقیقــات جهانــی، بســیاری از نهنگ هایــی کــه 
دست به خودکشی زده اند، هیچ مشکل و بیماری 

خاصی نداشته اند.

چرا  خودکشی؟#
از آنجایــی کــه هیچ کــدام از این نظریه ها پشــتوانه 
علمــی نداشــت، گروهــی از محققان در دانشــگاه 
کالیفرنیا با نصب کردن تراشه های الکترونیکی روی 
بــدن تعدادی از نهنگ ها پروژه تحقیق روی دالیل 
خودکشی این موجودات را آغاز کردند. خیلی زود 
مشخص شد هنگام احساس خطر، ضربان قلب 
این آبزیان پایین می آید اما در همان حال آن ها برای 
فرار از خطر به سرعت شنا می کنند. پژوهشگران 
که نتیجه تحقیق خود را در نشریه دانش در سال 
۲01۷ منتشــر کرده انــد می گوینــد وقتــی نهنگ با 
ســرعت تمــام در حال فرار اســت و تعــداد ضربان 
قلبــش این قدر پایین، شــاید این موجب می شــود 
اکســیژن کافی به مغز نرســد و نهنگ جهت و راه 
خــود را گــم کند. اگر این کاهــش جریان خون و در 
نتیجه نرســیدن اکسیژن به مغز به مدت طوالنی 
ادامه پیدا کند ممکن اســت حتی ســبب آســیب 

ماندگار به مغز و بعدها خودکشی شود.
ایــن امــا تنهــا دلیــل علمــی خودکشــی نهنگ هــا 
نیســت. طبق آخرین تحقیقات علمی در جهان، 
امواج صوتی، تنفس را برای این آبزیان دشوار کرده 
و به قدری در سیســتم مغزی آن ها اختالل ایجاد 
می کنــد که ترجیــح می دهند به زندگی خودشــان 
پایان دهند. اگرچه امواج برخی از تجهیزات نظامی 
و غیرنظامی و کشتی ها گاهی سبب به وجود آمدن 
این مشــکل در نهنگ ها می شــود اما در حقیقت 
امواج طبیعی، گرداب های اقیانوســی و طوفان های 
خورشیدی که پرتوهای کیهانی مضری را به سمت 
الیــه مغناطیســی زمین پرتــاب می کننــد، عامالن 
اصلی خودکشــی نهنگ ها و دلفین ها به حساب 

می آیند.

عوامل طبیعی#
خلیــج فــارس اگرچه یکی از زیســتگاه های نهنگ  
اســت امــا شــواهد تاریخــی اندکــی دربــاره بــه گل 
نشســتن نهنگ ها در ســواحل ایران در دســترس 
هجــری   1۳۵1( میــالدی   1۹۷۲ ســال  در  اســت. 
شمسی( یک نهنگ باله پشتی 1۹ متری نزدیک 
بندرعبــاس بــه گل نشســت، ولــی اخبــار در ایــن 
زمینه بســیار پراکنده و تنها از طریق رســانه ها به 

گوش می رسید تا اینکه نتیجه تحقیقات عالمان و 
دانشمندان این حوزه باشد.

 در رســانه ها ســال 1۳۸4 خبر مرگ 64 دلفین در 
ســواحل خلیج فارس و ســال 1۳۸۷ گزارشی مبنی 
بــر تلف شــدن ۷۹ دلفیــن در آب های خلیج فارس 
در شهرســتان جاســک ارائه شــد. علت مرگ این 
۷۹ دلفین که به ساحل شرق جاسک آمده بودند، 
فعالیت هــای صیادی عنوان شــده که شکســتگی 
پــوزه، ســر و برخــی از عالئم ظاهــری و داخلی بدن 
آن هــا بیانگــر این موضوع بوده اســت. اما یک ماه 
پــس از ایــن حادثــه، دوبــاره ۷۲ دلفیــن دیگــر در 
آب های ساحلی خلیج فارس در روستای چاه مبارک 
کشته شدند که علت مرگ آن ها »عوامل طبیعی« 

اعالم شد.

تا 10 سال دیگر#
یــک نهنــگ عظیم الجثه بــه وزن بیــش از ۲0 تن، 
عصر شــنبه، ۲ شــهریور ســال جاری در محدوده 
ســاحل روســتای »بریزیــگ« از توابع شهرســتان 
سیریک به گل نشست. جمعه ۳0 آبان در ساحل 
سیمرغ جزیره کیش الشه نهنگ دیگری مشاهده 

شد.
آخرین بار نیز عصر سه شــنبه 11 آذر 1۳۹۹ الشــه 
یــک نهنــگ دیگــر در ســاحل جزیــره کیــش پیدا 
شــد. این نهنگ با طول 14 متر و از نوع »برایت« 
)گرمســیری( اســت و بــه عنــوان دومیــن نهنگــی 
شناخته شده که در یک ماه اخیر در جزیره کیش 

خودکشی  کرده است. 
امــا ســؤال اینجاســت کــه دلیل مــرگ ایــن آبزیان 
چیست و چه تالشی در راستای روشن شدن این 

مسئله صورت گرفته است؟ 
برخــالف بســیاری از نقــاط دنیا کــه بالفاصله پس 
از پیــدا کــردن الشــه یــک حیــوان آبــزی، انــواع و 
اقســام آزمایش ها روی آن صورت می گیرد تاکنون 
مطالعاتــی دربــاره نهنگ هــا در ایران انجام نشــده 
نبــود  اســت و دلیــل آن هــم مشــخص اســت؛ 
زیرساخت های تحقیقاتی و آزمایشگاه های مجهز 
تــا بتوانند آبزیان غول پیکــر را مورد آنالیز و پایش 

قرار دهند.
خودکشــی  دالیــل  یافتــن  کنیــد  تصــور  شــاید 
ایــن نهنــگ در ســواحل کیــش در مقابــل انبــوه 
مشــکالت و دغدغه هــای روزمــره مــا بی اهمیــت 
به نظر می رســد اما بد نیســت در پایان بخشــی 
از صحبت هــای صابــر محمــدی، مدیــر اجرایــی 
و عضــو هیئــت مدیــره مجمــع فعــاالن زیســت 
محیطی کشور را بخوانید: »ضربه ای که بشر به  
صورت غیرمستقیم به نهنگ ها می زند، از شکار 
جانداران بیشــتر اســت؛ چرا کــه اغلب نهنگ ها 
بــه  صورت ناخــودآگاه به دام تورهــای ماهیگیری 
کشــتی های تجــاری می افتنــد. اگــر در این زمینه 
دســت بــه کار نشــویم تــا 10 ســال آینــده شــاهد 
خلیج فارس بدون ماهی خواهیم بود، چه برسد 

به حیوانات عظیم الجثه دیگر«.
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 جاسوسی با موبایل 
کنار مستطیل سبز!

باقریدرگفتوگوبارویترز:

قهرمانی پرسپولیس فوتبال 
ایران را شکوفا می کند

گفتوگوباتیمورآقامحمدیبهانگیزهکشفکتاب»تاریخغیرت«پساز120سالدرهمدان

تاریخ رمان نویسی ایران را از نو باید نوشت 

گرد و خاک خاطرات بلند است
رقیه توســلی: دســت می کشــم روی بقچه گلدوزی شــده و به خودم 

می گویم: چه گل و مرغ نابی!
البته حال و هوای سیاحت این بار با دفعات پیشین فرق می کند؛ سوزناک 
است. از این منظر که خبر پیچیده، دوزنده از جمعمان مرخص شده. 

چندســاعتی می شــود کــه مغزم افتاده بــه تقال تا خاطــرات را زنده کند. 
به گمانــم می خواهــد کمــک برســاند از آه و غــم هدایــت شــوم ســمت 
بهتری... ســمت گذشــته ها. پس تاریخ خانوادگیمان را پیش می کشــد 
و ورق می زنــد و یــادآوری اول را رو می کنــد. برمی گردیــم بــه تابســتان آن 
ســالی که برای اولین بار »حاجیه خاتون« با ســبدی نان محلی و پنیر 
دوشون آمده بود خانه مان و تنِگ آقاجان نشست. خاطرم هست زنی 
به غایت متین و مهربان هی دست می گذاشت روی سرش و می گفت 
دانه دانه تان تاج سر منید. امیدواری منید. آنجا بود که فهمیدم عمه پدر 

می تواند چه موجود نازنینی باشد.
یــاد تکیــه کالمش هــم می افتم که از یک جایی به بعد شــد تکیه کالم 

خودم؛ هندوانه بخور، حرص و جوش نخور!
یادش بخیر... در فامیل از نظر عالقه وافر به هندوانه، کسی به گرد پای 

این عزیز نمی رسید.
بقچــه عمــه را می گــذارم تــوی بغلــم. چندســالی اســت کــه شــده خانه 
چادرنمازهایم. درست از وقتی که در گوشم گفت: خرواری حرف قشنگ 
پشــت این نخ های ســوزن دوز اســت، دردت به جانم... »خاتون« دعاگو 

است... دعاگوی همه بندگان خدا.
بقچه را می بوسم و می بوسم و دلم هوای عمه خانوم را می کند. هوای روی 
گشاده اش، هوای حرف زدنش، هوای پیشکشی های خوش آب و رنگش. 
حیف که نمی شــود دوباره بنشــینم گوشــه ای، طنازی ســوزن کاری اش را 
تماشا کنم. ببینم چطور در ۹0 سالگی با قوت پای بساط پارچه ها و نخ ها 
حاضر می شــود و دلش پیش جهیزیه تازه عروس هاســت. ببینم رنگ 
به رنگ جدا می کند و می کشد به جان کتان ها و متقال ها. ببینم شور 
می زند قلبش برای خوشگلی منزل صد پشت غریبه. بشنوم همان طور 
زیرچشمی که نگاهم می کند از گلوی خشک شده اش بگوید و چایی که 
دوست دارد برایش دم بدهم. برای او و چند رفیق گرمابه و گلستانش. 
حیف که دیگر نمی شود با آن چشم های تیله ای دنیادیده اش زل بزند به 

من و آرام بگوید: بد نیست هر آدمی نذرش به راه باشد. 
چــروک می شــوم. با شــنیدن فــوت عمه، چشــم و دلم خون اســت. اما 
به روشــنی روز می دانم الســاعه صدها تازه عروس در غم از دست رفتن 
ایــن مهربــاِن هنرمند، متأثرند. می دانم دعای خیــر زیادی بدرقه راهش 
اســت. تــه مه هــای فکرم جز این نیســت که عمه خاتون مثــل آدم های 
عادی از زمین نرفت بلکه سر نماز صبح مثل مرغکان گلدوزی اش پروبال 
گرفت. نمی توانم از بقچه پیشکشــی اش چشــم بردارم... از جمع گل و 

دار و درخت و مرغکی که سرش سمت ابرهاست.

قاسمرابکُش!

فؤادآگاه: هر چقــدر هم کم اهــل بازی های رایانه ای باشــید، شــک 
نــدارم دســت کم نــام بــازی »کال آف دیوتــی« بــه معنــای »نــدای 
وظیفــه« را شــنیده اید. بــازی ای مبتنــی بــر تیرانــدازی و درگیری های 
بســیار خشــن که طرفــداران زیادی هم در سراســر جهــان دارد. این 
را هــم البــد می دانیــد کــه تهیه کننــده ایــن بــازی، شــرکت آمریکایی 
»اکتیویــژن« اســت که نخســتین شــرکت مســتقل در زمینــه تولید 
و پخــش بازی هــای رایانــه ای و کنســول بازی اســت. نســخه اول این 
بــازی ســال ۲00۳ روانــه بــازار شــد و محبوبیت زیادی هــم پیدا کرد 
و تا امروز نســخه های بســیاری از آن به بازار آمده و پرطرفدار باقی 
مانده است. با این همه خیلی از گیمرهای حرفه ای و غیرحرفه ای و 
اهالی دنیای بازی های رایانه ای چند ســالی اســت که به دلیل وجود 
صحنه ها و نمادهای ضد اســالمی به »کال آف دیوتی« معترض اند 
و حتــی در برخــی کشــورها آن را تحریــم کــرده و » اکتیویــژن« را 
مجبــور بــه عذرخواهی دربــاره محتواهای ضد اســالمی اش کرده اند. 
معرفی مسلمانان به عنوان تروریست، نوشته شدن برخی احادیث 
اســالمی در مکان های نامناســب در یکی از نســخه های این بازی و 
صحنه هایی که حاوی کُشــت و کشــتارهای فجیع است و بعدها در 
برخی نقاط جهان الگوی تروریســت های افراطی مانند داعش شده 
از جملــه مــواردی اســت کــه ســبب اعتراض بســیاری از مســلمانان 
و غیرمســلمانان بــه تولیدکنندگان نســخه های مختلــف این بازی ها 
شــده اســت. همه این ها در حالی اســت که در کشــور خودمان هم 
ایــن بــازی بــه راحتــی در اختیــار نوجوانــان و جوانان قــرار می گیرد و 
اطالع رســانی یــا روشــنگری چندانی هــم درباره آن انجام نمی شــود. 
دیروز یک کاربر فضای مجازی با انتشار ویدئویی در توییتر نوشت: 
»ایــن نســخه جدیــد بــازی کال آف دیوتیــه کــه ۲۳ آبان عرضه شــد 
و مأموریــت شــما تــوی بــازی اینــه کــه دنبال فــردی به نام »قاســم« 
تــا بکشــیدش! دشــمناتونم همــه فارســی روان صحبــت  بگردیــن 
می کنــن... آمریــکا اینجــوری ایدئولــوژی مبــارزه بــا ایــران  رو نهادینه 
می کنــه«. خالصــه اینکــه »کال آف دیوتی« معروف هم شمشــیر را 

علیه ما ایرانی ها از رو بسته است.

سکوتعلیداییشکست

دوبار برای سرمربیگری تیم ملی 
با من مذاکره نهایی شد!
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ورزش: در حالــی کــه بســیاری از باشــگاه ها بــرای لیــگ 
نوزدهم و بیستم خواهان سرمربیگری دایی روی نیمکت 
تیمشان بودند، چرا که گفته می شد محرومیت او به پایان 
رســیده اما دایی باز هم بدون تیم ماند. بر همین اســاس 
سایت ورزش سه با شهریار فوتبال ایران پیرامون مسائل 

مختلف گفت وگویی داشته که با هم مرور می کنیم.

آیا غیبت شــما در فوتبال ایران خودخواســته اســت یا س
شرایط موجود باعث دوری  شما از فوتبال شده است؟

نــه. فکــر می کنــم جریــان ایــن دوری را تمــام مــردم خــوب 
بدانند. زمانی که در ســایپا بودم متاســفانه صدا و ســیما 
قصد سو استفاده از این مسئله را داشت. خیلی ها  تالش 
کردند تا به نوعی وجه ی من را در جامعه خراب کند. من 
همیشه سالم کار کردم. خداراشکر این دوری باعث شد تا 
فعالیت های دیگرم و از همه مهم تر در زندگی خانوادگی ام 
به یک باالنسی برسم. در حال حاضر هم که از فوتبال دور 

هستم اصال احساس بدی ندارم.

مدت هــا پیــش گفتــه بودید تــا زمانی که ایــن آدم ها در س
فوتبال باشند جای من در این فوتبال نیست منظورتان از 

کلمه این آدم ها دقیقا چه کسانی بود؟
بله. همان هایی که یک سهم و سود بزرگی را در نبود من 
از فوتبال می برند. اولین بار است که این حرف را می زنم. 
قبل از اینکه آقای »ویلموتس« به تیم ملی بیاید و سرمربی 
شود ما با آقای تاج در مورد سرمربیگری تیم ملی صحبت 
کردیم. شــاید ایشــان االن بیایند و منکر شــوند. ولی ما با 
ایشان صحبت کردیم و قرار بود تا دو روز بعد این خبر و 
توافق را علنی کنیم. ولی یک روز به اعالم توافق مان مانده 
بود که من در زیرنویس اخبار  دیدم نوشته است »مارک 
ویلموتــس« ســرمربی تیم ملی فوتبــال ایران شــد. بعد از 
رفتن آقای ویلموتس هم دوباره با من در مورد سرمربیگری 
صحبت شــد که بعد از آن هم دوباره آقای »اســکوچیچ« 

سرمربی تیم ملی شدند. 

فکــر می کنیــد آقــای اســکوچیچ بتواننــد در تیــم ملــی س
عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند؟

مــن بــرای آقــای اســکوچیچ آرزوی موفقیــت می کنــم. اگر 
دقت کرده باشید تمام کارهای غیرمسئوالنه ای که در این 
مــدت انجام شــده اســت یک ســمت آن بــه وزارت ورزش 
مربوط می شــود. مثال شــما باشگاه استقالل را ببینید که 
چقدر باید تاوان مربی های آلمانی، ایتالیایی اش و بازیکنان 

خارجی اش را بدهد. یا مثال پرسپولیس که با آوردن برانکو، 
کالــدرون و بازیکنــان خارجــی بــدرد نخور بــه همین وضع 
دچار شــده اســت. متاســفانه افرادی را بــرای مدیریت در 
این باشگاه انتخاب کردند که مدیریت ورزش بلد نبودند 
و یکســری قراردادهــای ترکمنچــای بســتند. االن آقای گل 
محمــدی در پرســپولیس همــان کاری را انجام می دهد که 
برانکو آن را انجام داد. ولی آقای برانکو چقدر گرفته آقای 

گل محمدی چقدر گرفته است؟ 

پرسپولیس با هدایت یحیی به عنوان قهرمانی دست س
پیدا می کند؟

بله. پرسپولیس پتانسیل قهرمانی را دارد. ولی متاسفانه از 
نظر من یک فوروارد تمام کننده کم دارد. اگر آقای آل کثیر 

محروم نمی شد مطمئنا می گفتم که پرسپولیس 80 درصد 
شــانس بــرای قهرمانــی دارد. پرســپولیس در چنــد مــدت 
اخیــر علیپــور، طارمی و ترابی را هم از دســت داده اســت. 
با احترامی که برای تمامی بازیکن های تیم و فورواردهایش 
قائلــم ولــی در حــال حاضر در تیم فــورواردی که بتواند کار 
را تمــام کنــد و در حــد و انــدازه نفراتــی کــه نام بردم باشــد 

وجود ندارد. 

برایمان از سرقتی که از شما شد صحبت کنید.س
بله. متاســفانه این نوع ســرقت ها اخیرا خیلی زیاد شــده 
اســت. خیلی ها گفته بودند کــه چرا نیروی انتظامی فقط 
بــه کار علــی دایی ســریع رســیدگی می کند؟ ولــی این طور 
نیســت از ایــن دو ســارق 63 مــورد دیگر در زمینــه دزدی و 

خفت گیری شــکایت شــده بود. نیروی انتظامی آن ها را از 
طریــق فیلم هایــی کــه پس از شــکایت افــراد دیگر ضبط و 
پیدا شــده بود شناســایی و دســتگیر کرده  اســت. جدا از 
این نیروی انتظامی به من لطف داشته آیا دیگران منتظر 
بودنــد کــه بــه غیــر از این چیــز دیگــری باشــد؟از زمانی که 
مارادونــا فــوت کرد تا همیــن حاال هم همگی دنبال دکتر و 
پرستارش هستند چرا که وکیل و خانواده او معتقدند که 
در رسیدگی پزشکی نسبت به دیگو کوتاهی صورت گرفته 
است. پس کوچک ترین حقی که امثال علی دایی در این 
مملکت دارند این است که نیروی انتظامی که در این موارد 
به شــکایت همه مردم رســیدگی می کند به کار علی دایی 

کمی سریع تر رسیدگی کند. 

خبــر فــوت مارادونا یکــی از دردناک تریــن اتفاقات برای س
فوتبال دوستان سراسر دنیا بوده دوست دارم نظرتان را در 

مورد او به مخاطبان ما بگویید؟
مطمئنــا از لحــاظ فنــی مارادونــا هرگز تکرار نخواهد شــد. 
درست است که بعد از او مسی آمد اما به نظرم نتوانست 
عین مارادونا شود. متاسفانه مارادونا برعکس استعدادش 
در فوتبــال در مســائل اجتماعــی و زندگــی خصوصی اش 
خیلی مســائل را نادیده گرفت. بعدها خودش در ســنین 
باال به این نتیجه رسید که خیلی اشتباه کرده است. خبر 
فوت او بدون شک یک حادثه ناگوار و یک اتفاق تلخ برای 
جامعــه فوتبــال بــود چرا که دیگــر بازیکنی مثــل دیگو در 

فوتبال تکرار نخواهد شد.

آیا فکر می کنید رونالدو بتواند به این مهم دست پیدا س
کند؟

معتقدم هرچه خدا بخواهد همان می شود. ولی رکورد برای 
شکستن است. کدام رکورد بوده که تابه حال دست نخورده 
باقی مانده باشد؟ باالخره یک روز هر کسی رکورد شخص 
دیگــری را می زند. من هم از این قاعده مســتثنی نیســتم 
چه بهتر که این رکورد به دست بازیکن بزرگی مثل رونالدو 

شکسته شود. 

بهترین بازیکن لیگ ایران به نظر شما چه کسی است؟س
در لیگ ایران هم خیلی از بازیکنان به واسطه اینکه خوب 
فوتبال بازی می کنند اســتحقاق لژیونر شدن را دارند. من 
هــم از نمایــش تمــام آن هــا لــذت می بــرم و وجــود آن هــا را 
افتخاری برای کشورم می دانم. اما نمی توانم اسم شخص 

خاصی را بیاورم. 

سکوت علی دایی شکست

دوبار برای سرمربیگری تیم ملی با من مذاکره نهایی شد!

گل تاریخی صیادمنش به لسترسیتی
ورزش: مهاجم ایرانی زوریا لوهانســک در دیدار تیمش مقابل لســتر ســیتی ستاره 

زمین بود.
تیم فوتبال زوریا لوهانسک اوکراین که مثل همیشه اللهیار صیادمنش را در ابتدای 
بــازی روی نیمکــت داشــت در چارچــوب رقابت هــای هفته پنجم گروه G لیــگ اروپا 
مقابل تیم صدرنشین لستر سیتی انگلیس قرار گرفت. گل تاریخی صیادمنش را 
ستاره های لستر سیتی انگلیس تا پایان مسابقه نتوانستند جبران کنند تا در نهایت 
زوریا لوهانســک اوکراین به برتری ارزشــمند یک بر صفر خانگی برســد.با این وجود 

شانس صعود از مرحله گروهی لیگ اروپا را از دست دادند .

نامه فوق احساسی پله برای مارادونا
ورزش: پله اسطوره فوتبال برزیل هفت روز بعد از درگذشت دیه گو آرماندو مارادونا 

یک نامه فوق احساسی برای او منتشر کرد.
داشــتند  دوســت  مــردم  از  »بســیاری  اســت:  آمــده  پلــه  نامــه  از  بخشــی  در 
زندگــی مــا را بــا یکدیگــر مقایســه کننــد. تــو نابغــه ای بودی کــه دنیا را مســحور 
 خــود کــردی. بــرای مــن تــو همیشــه یــک دوســت بزرگ، بــا قلبــی حتــی بزرگ تر 

خواهی بود. 
درگذشــت زودهنــگام تــو اجــازه نــداد که این حــرف را به تو بگویم بنابراین فقــط آن را 

می نویسم من تو را دوست دارم دیه گو«

آماده باش رئال به پوچتینو
ورزش: در حالی که بیشتر این گزارش ها حاکی از آن است که هیئت مدیره منتظر 
خواهد ماند و می بیند که آیا تیم موفق به صعود به مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا می شود، خوزه لوئیس سانچز بازیکن تیم السکستا امروز در سایت 
Jugones خبر داد که اگر لوس بالنکوس در مقابل سویا شکست بخورد ، فلورنتینو 

پرز می تواند زیدان را اخراج کند.
به گزارش MARCA ، اگر زیدان اخراج شــود، مائوریســیو پوچتینو ســرمربی ســابق 
تاتنهام گزینه مورد عالقه پرز خواهد بود. رائول مربی و اسطوره باشگاه امید کمتری 

نسبت به پوچتینو برای تصاحب این پست دارد.

علت اصلی اخراج کی روش فاش شد
ورزش: به نظر می رسد که ارتباط بد با یک ستاره دلیل اصلی اخراج کارلوس کی روش 

از تیم ملی کلمبیا بوده است.
بر هیچ کســی پوشــیده نیســت که کارلوس کی روش اخیرا کنترل رختکن تیم ملی 
کلمبیا را از دست داده بود و در واقع همه چیز می تواند از اختالف ایجاد شده بین 
این مرد پرتغالی و ستاره محبوب کلمبیایی ها یعنی خامس رودریگز آغاز شده باشد.

کــی روش ایــن هفتــه از هدایت تیم ملی کلمبیا برکنار شــد اما نقطه عطف اختالف 
بین او و خامس به نوامبر ســال گذشــته و دیدار دوســتانه این کشــور با پرو و اکوادور 

باز می گشت.

سینا حســینی : فراگیری ویروس کرونا و عدم حضور 
خبرنگاران و حضور گزینشــی عکاســان و تصویربــرداران 
رســانه های گروهی در لیگ بیســتم باعث شد پدیده ای 
جدید در حاشیه برگزاری رقابت های لیگ برتر به وجود 
بیاید.پدیده ای که حاال به عنوان یک ابزار از سوی اکثریت 
قریــب بــه اتفــاق تیم های لیگ برتری به کار گرفته شــده 
است تا در جدل های خارج از مستطیل سبز و بعضا در 
دعواهای فوتبال در فضای مجازی به عنوان یک اسلحه 

پنهان به کمک برخی مدیران باشگاه بیاید.
ایــن تصاویــر و فیلــم هــا معموال توســط برخی عکاســان 
حاضــر در کنــار زمیــن بــه صــورت مخفیانــه و پنهانــی از 
نیمکت های لیگ برتری گرفته می شود و پس از بازی به 
عنوان سوژه های جنجالی در شبکه های اجتماعی دست 

به دست می شود.
در حالی که طبق قانون هیچ یک از عکاسان، خبرنگاران 
و افرادی که به هر عنوان کنار زمین حضور دارند مجوز 
فیلــم بــرداری و تولیــد محتوا بــه این ترتیــب را ندارند و 
برابر قانون بایســتی مدیر رســانه ای بازی با کســانی که 
اقدام به تصویربرداری می کنند برخورد کند اما از آنجا 
که در برهه کنونی فردی به عنوان مدیر رسانه ای بازی 
هــای لیــگ برتر از ســوی ســازمان لیگ در جریــان بازی 
حضور ندارد چنین اتفاقی رخ می دهد تا جنجال های 
بزرگی نظیر فیلم منتشر شده از محمود فکری یا فیلم 
نیمکت کادر فنی فوالد خیلی راحت در فضای مجازی 

منتشر شود.
نکتــه جالــب توجــه اینجاســت فدراســیون فوتبــال به 
عنوان متولی مدیریت فوتبال و مدیران ســازمان لیگ 
به عنوان مرجع برگزارکننده مســابقات خود به خوبی 
می دانند رفتارهای صورت گرفته در جریان هفته های 
اخیــر بــا پروتــکل های اســتاندارد ابالغ شــده از ســوی 
فیفــا و کنفدراســیون فوتبال آســیا کامــال مغایرت دارد 

و هیــچ عــکاس و فیلمبرداری حق انجام کاری خارج از 
قاعده و اصول را ندارد!

قوانین ایرانیزه#
امــا انــگار در فوتبــال مــا قوانیــن ایرانیــزه شــده اســت. 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا و فیفــا تاکیــد دارد فعالیــت 
عکاسان، خبرنگاران و تصویربرداران برابر قوانین تنها در 
محدوده مشــخص شــده قانونی است و هرگونه فعالیت 
آن هــا خــارج از محــدوده برابر اســت بــا توبیخ و اخــراج از 
زمین مسابقات اما در لیگ ایران برخی موبایل به دست 
در هفتــه هــای اخیــر کنار نیمکــت می نشــینند و بدون 
مخالفــت مســئوالن اجرایی مســابقات از تمــام اتفاقات 
فیلمبرداری می کنند تا بعد از بازی از تک تک فریم های 

این تصاویر بهره برداری کنند.

بهره برداری غیر اخالقی#
البتــه ماجــرای ممبــر و فالــور یــک بخــش ماجراســت و 
موضوع دیگر بهره برداری های غیر اخالقی برای شکست 
حریــف در خــارج از زمیــن مســابقه اســت.دقیقا همــان 

اتفاقی که برای محمود فکری و حتی رحمتی رقم خورد!
حــاال مســئوالن ســازمان لیگ کــه مدعی اند مســابقات 
بر اســاس قوانین اســتاندارد فیفا و کنفدراسیون در حال 
اجراست باید توضیح دهند در کجای دنیا این اتفاقات رقم 
می خورد؟ کجای دنیا عکاس از کنار نیمکت با موبایلش 
فیلم می گیرد؟ یا خبرنگار از داخل جایگاه خبرنگاران الیو 
اینســتاگرامی می گیرد؟ آیا متولیان حرفه ای گری نمونه 
مشابه در مسابقات بین المللی را سراغ دارند که چنین 
اتفاقــات رخ دهــد؟ در تمــام دنیــا مدیاآفســیر بــازی های 
فوتبال همه چیز را کنترل می کند و با کوچکترین تخلفی 
برخورد می کند اما انگار در لیگ حرفه ای ایران همه چیز 

نمایشی و دکوری است؟!

ورزش: بــدون شــک و بــه اعتــراف بســیاری از چهــره هــای 
شناخته شده فوتبال ایران و آسیا ورزشگاه امام رضا )ع( یکی 
از بهتریــن ورزشــگاه هــای موجود در خاورمیانه اســت که با 
استانداردهای روز دنیا مطابقت دارد که برگزاری بازی فوتبال 

در این ورزشگاه می تواند آرزوی هر تیم به حساب آید.
امــا انگار مدیران مشــهد، حتــی در روزهایی که فوتبال به 
دلیــل ویــروس کرونــا بدون تماشــاگر برگزار می شــود زیاد 
تمایلــی بــه اســتفاده از ایــن ورزشــگاه ندارنــد. هرچند در 
ایامی که فوتبال قبل از کرونا با تماشاگر هم برگزار می شد، 
مشهد به عنوان یکی از اخالقمدارترین شهرهای فوتبال 
میزبان مســابقات لیگ برتر در ورزشگاه امام رضا)ع( بود 
و هیــچ نمونــه بــی اخالقــی و ناهنجاری اجتماعــی در این 

ورزشگاه گزارش نشده است! 
بــا ایــن حال مدیــرکل ورزش و جوانان حــدود 10 روز پیش 
از مصوبــه شــورای تامیــن بــرای انتقــال بــازی هــای تیــم 
شــهرخودرو از ورزشــگاه امام رضا)ع( به ورزشگاه ثامن در 
شــاندیز خبر داد، اتفاقی که با تعجب بســیاری از اهالی 
فوتبال مواجه شد! همان طور که انتظار می رود همزمان 
با رسانه ای شدن این خبر، اعتراض ها نیز شدت گرفت. 
مهدی رحمتی ســرمربی شهرخودرو اولین نفر بود که به 
ایــن تصمیم اعتراض کــرد، پس از آن نوبت به حمیداوی 
رســید و در نهایت چهره های رســانه ای و ورزشی به نقد 
این تصمیم پرداختند اما گویا این اعتراض ها برای اعضای 

شورای تامین اهمیت چندانی نداشت.

تأییده سازمان لیگ#
اما چرا منتقدان با این تصمیم مخالفند؟ حقیقت ماجرا 
اینجاســت کــه وقتــی ورزشــگاه مدرنــی در شــهر هســت 
ورزشــگاه ثامن به واســطه بعد مســافت و فاصله بســیار 

زیاد از مرکز شهر محل مناسبی برای میزبانی از بازی های 
شهرخودرو نیست! این ورزشگاه با وجود بازسازی مجدد 
هنوز به تائید ســازمان لیگ نرســیده اســت و مشــخص 
نیست چمن ورزشگاه از قابلیت الزم برای برگزاری بازی ها 
برخوردار باشــد. در حالی که امکانات مجهز و حرفه ای و 
استاندارد ورزشگاه امام رضا)ع( سبب شده تیم شهرخودرو 

با بهره گیری از این فضا بازی را به خوبی مدیریت کند.
نکتــه مهــم دیگــر بحث تــردد تیــم هــا و عوامل برگــزاری 
بازی هاســت.از آنجا که این ورزشــگاه در مرکز شهر است 
بازیکنان تیم ها می توانند پس از مسافتی کوتاه خود را 
به محل برگزاری برسانند در حالی که اگر قرار به برگزاری 
بازی در ثامن باشد فرایند نقل و انتقال طوالنی تر خواهد 
شد و این مسئله معضالتی را برای تیم ها و نماینده شهر 
مشــهد هــم از نظر امنیتــی و از نظر تصادفــات به دنبال 
خواهــد داشــت. در این بین حضور خبرنگاران ورزشــی و 
عوامل برگزاری بازی نیز با چالش مواجه می شود. یادمان 
نــرود زمســتان در راه اســت و جــاده منتهی به اســتادیوم 

ثامن هنوز دارای اشکاالت فنی بسیاری است.
تمام استان های ایران در حسرت داشتن چنین ورزشگاهی 
هســتند تــا نماینده شهرشــان در آن بازی کنــد، اما انگار 
برای مسئوالن هیچ اهمیتی ندارد که از چنین سرمایه ای 
ارزشمند در جهت موفقیت نماینده شهر خود استفاده 
کنند. بدون تردید اگر این ورزشــگاه در اســتان هایی نظیر 
اصفهان، تبریز،اهواز بود مســئوالن اجرایی اســتان هرگز 
چنین تصمیمی اخذ نمی کردند. آستان قدس رضوی در 
جهت توسعه زیر ساخت های ورزشی شهری و کشوری 
چنین مجموعه ای را آماده بهره برداری کرده که در تمام 
خاورمیانه زبانزد خاص و عام است اما گویا برخی اصرار 

دارند آن را از گردونه ورزش عمومی خارج کنند.

وقتی مدیران سازمان لیگ در خواب زمستانی اند

جاسوسی با موبایل کنار مستطیل سبز!
jمخالفت اهالی فوتبال و رسانه با انتقال بازی ها از استادیوم امام رضا

استادیوم ثامن از سوی سازمان لیگ تأیید نشده است

گزارش کوتاه

قرعه کشی مرحله نهایی لیگ ملت های اروپا 
انجام شد

ورزش: قرعه کشی مرحله نهایی رقابت های لیگ ملت های 
اروپــا بــه شــکل رســمی انجــام شــد. لیــگ ملت هــای اروپــا 
مســابقات فوتبالی اســت که هر دو ســال یکبار بار توســط 
یوفــا برگــزار می گــردد. اولیــن دوره لیــگ ملت هــای اروپــا از 
ســپتامبر 2018 آغــاز و تــا ژوئن 2019 ادامه داشــت. در واقع 
این مسابقات به نوعی جایگزین بازی های دوستانه شده که 

البته رنگ و بوی رسمی دارد.
چنــدی پیش مســابقات مرحله گروهــی دور جدید لیگ 
ملت هــای اروپــا به پایان رســید و نهایتــاً تیم های صعود 
کننــده بــه مرحلــه بعــد مشــخص شــدند؛ بعــد از انجام 
بــازی هــای گروهــی چهار تیــم بلژیــک، فرانســه ایتالیا و 
اســپانیا به دور نهایی مســابقات صعود کردند تا بعد از 
انجام بازی های نیمه نهایی و فینال قهرمان این دوره از 

رقابت ها مشخص شود.
گفتنــی اســت اولیــن دوره لیــگ ملت های اروپــا با قهرمانی 
پرتغال خاتمه یافت.یوفا برای تیم قهرمان جایزه 6 میلیون 
یورویــی در نظر گرفته اســت. تیــم دوم 4 میلیون یورو و تیم 

سوم 3و نیم میلیون جایزه می گیرند.
در همین ارتباط قرعه کشــی مرحله نهایی لیگ ملت های 
اروپا به شــکل رســمی انجام شد و چهار تیم حاضر در این 

دور حریفان خود را شناختند.
برنامــه و محــل انجــام بازی های مرحله نهایی به شــرح زیر 

است:
ایتالیا - اسپانیا؛ 14 مهر، میالن )سن سیرو(

بلژیک - فرانسه؛ 15 مهر )تورین(
فینال: 18 مهر، میالن

ورزش: تیم فوتبال پرســپولیس در مســابقات لیگ قهرمانان 2020 
آسیا از منطقه غرب این قاره به فینال راه یافته است و در حال حاضر 
در انتظار تعیین فینالیست شرق است. دیدار نهایی لیگ قهرمانان 
روز 29 آذر به میزبانی شهر دوحه قطر برگزار می شود. کریم باقری در 
گفت وگو با »رویترز« با اشــاره به شــرایط تیم پرسپولیس در آستانه 
فینال لیگ قهرمانان آســیا گفت: قهرمانی در لیگ قهرمانان آســیا 
قطعاً نتایج مثبتی برای ما خواهد داشت؛ چه از منظر مالی و چه از 
منظر بزرگ تر. این می تواند استعدادهای جوان را به فوتبال و تالش 
برای حرفه ای شدن ترغیب کند. این قهرمانی آن ها را تشویق می کند 
تا برای رسیدن به موفقیت به تالش خود ادامه بدهند.وی ادامه داد: 
بنابراین فوتبال در سراسر ایران چه در سطح باشگاهی و چه در سطح 
ملی شکوفا می شود و به ما این امکان را می دهد که بازیکنان آموزش 

دیده ای داشته باشیم که آینده تیم ملی را می سازند.

تمرکز  و  روحیه#
مربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد که ادامه موفقیت این تیم در 
لیگ برتر ایران در چند هفته آینده برای قهرمانی در لیگ قهرمانان 
آسیا حیاتی است. باقری گفت: باید روحیه خود را بسیار باال نگه 
داریــم، کامــالً تمرکز داشــته باشــیم و انگیزه برد و قهرمانی داشــته 
باشیم.وی افزود: در داخل کشور با تیم های سختی بازی می کنیم و 
تالشمان این است تا نتایج خوبی بگیریم که این امر می تواند روحیه 

تیم را قبل از پرواز به قطر افزایش بدهد.

تغییرات مثبت#
رویتــرز در ادامــه به تغییــرات رخ داده در تیم پرســپولیس در فصل 
گذشــته اشــاره و بخشــی از اظهــارات کریم باقــری در ایــن ارتباط را 

منعکــس کرد. باقری اظهار کرد: فصل گذشــته بعــد از ایجاد تغیر 
در تیم از جمله اضافه شدن سرمربی و بازیکنان جدید، کار سختی 
هم در لیگ ایران و هم در سطح بین المللی داشتیم. ما در مرحله 
گروهــی و حذفــی خیلــی زحمت کشــیدیم و با تمام مشــکالتی که 
داشــتیم مقابل بزرگان غرب آســیا خوب ظاهر شــدیم. این بچه ها 
نشان داده اند آدم کارهای بزرگ هستند به همین دلیل رسیدن به 

فینال بعد از این چالش ها برای ما معنای زیادی دارد.

افتخار ایران#
مربی پرســپولیس در پایان گفت: ما در دوره قبلی هم که به فینال 
رسیدیم بد شانس بودیم وگرنه می توانستیم مقابل حریف ژاپنی 
پیروز شــویم. در خانه خودمان و مقابل 100 هزار تماشــاگر اگر یکی 
از توپ های مــان گل مــی شــد نتیجه تغییر می کرد. یادتــان نرود که 
آن پرســپولیس با پنجره بســته به فینال رسید. کســب جام در هر 
تورنمنت بســیار شــیرین اســت. اگر ما این بار با جام قهرمانی در 
چمدان خود به خانه بازگردیم باعث افتخار خواهد بود نه فقط برای 
پرسپولیس بلکه برای کل خانواده فوتبال ایران. فوتبال باشگاهی ما 
سال های زیادی است که قهرمانی آسیا نداشته و به نظر این بار حق 

ایران است که بر قله فوتبال باشگاهی آسیا بنشیند.

پرسپولیس ایزوله#
رویترز در پایان گزارش خود نوشته است : پرسپولیس قبالً عیسی 
ال کثیر مهاجم توانمند خود را  قبل از بازی رفت نیمه نهایی لیگ 
قهرمانــان اروپــا مقابــل النصــر عربســتان از دســت داد. همچنین  
احســان پهلوان و وحید امیری دو اخطاره هســتند و این در حالی 
اســت که شجاع خلیل زاده مدافع میانی، باشــگاه را ترک کرده و به 

الریان در لیگ ســتارگان قطر پیوســت.با این حال بشــار رسن، 
هافبک عراقی با وجود اعالم علنی قصد خود برای جدایی در 

ماه اکتبر، متقاعد شد که در این باشگاه بماند.
رســن یکــی از اعضــای اصلــی تیــم پرســپولیس بود کــه دو 

سال پیش در فینال لیگ قهرمانان آسیا به کاشیما 
آنتلــرز ژاپــن باخت، امــا از آن زمــان اتفاقات 

دیگری در این باشــگاه تغییر کرده است.
مربی کروات برانکــو ایوانکوویچ در ژوئن 

ســال 2019 پرســپولیس را تــرک کــرد. 
همچنین با تصمیــم کادر فنی تیم و 
مدیران باشگاه و با توجه به لغو بازی 
پرسپولیس مقابل نساجی قائمشهر 

که با تصمیم ســازمان لیگ فوتبال ایران 
صــورت گرفت، نماینده فوتبال ایران و 
غرب آســیا در فینــال لیگ قهرمانان 
آسیا2020، از امشب جمعه، به اردو 

خواهد رفت.
هــدف از ایــن اردو ایزولــه کــردن 
بازیکنان و کاهش ارتباط آن ها با 
افراد خانواده، دوستان و جامعه 
به منظور کاهش امکان سرایت 

بیماری کرونا 
به بازیکنان 
و عوامل تیم 

است.

بمب پاریسی ها ترکید

نیمار: می خواهم با مسی همبازی شوم
امین غالم نژاد: نیمار ستاره برزیلی پاری سن ژرمن 
بعــد از آنکــه در جریــان پیــروزی 3-1 تیمــش 
مقابل منچســتریونایتد درخشان ظاهر 
شد و دو گل از گل های 
وارد  را  تیمــش 
حریــف  دروازه 

بمــب خبــری اعالم کــرد بــا منفجر کــردن یک 
کــرد کــه می خواهــد از فصــل آینده بار دیگــر با لیونل 

مسی ابرستاره بارسلونا همبازی شود.

زوج درخشان#
نیمار و مسی در بازه زمانی سال های 2013 تا 2017 
به مدت چهار فصل در بارســلونا همبازی بودند و 
در خط حمله بلوگرانا زوجی مرگبار و ویرانگر تشکیل 
داده بودند. این دو در کنار لوئیس سوارز باعث شدند 
بارسلونا در این مدت دو بار قهرمان اللیگا شده و یک 
بار هم جام قهرمانی چمپیونزلیگ را باالی سر ببرد. 

بارسا همچنین سه بار فاتح کوپا دل ری شد.

آینده مبهم ستاره ها#
امــا نیمــار در تابســتان 2017 بارســا را تــرک کــرد و بــا 
قــراردادی کــه رکــورد جهانی بود با مبلــغ 222 میلیون 
یورو راهی پاریس شد تا به PSG بپیوندد. از زمان ترک 
نوکمپ توسط نیمار همیشه شایعاتی درباره بازگشت 
او به بارسا وجود داشته و گفته می شود او چندین بار 

تا آستانه این انتقال پیش رفته بود.

ایــن صحبت هــای نیمــار در حالی مطرح می شــود که 
آینده لیونل مسی در بارسلونا در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. در تابســتان پرهیاهویــی کــه بــر باشــگاه کاتــاالن 
گذشــت لیونل مســی با ارسال فکسی رسمی به مقر 
باشگاه خواهان ترک بارسا شد اما در نهایت تصمیم 
گرفــت در باشــگاه بمانــد. امــا قــرارداد مســی و بارســا 
تابستان آینده به پایان می رسد و در نتیجه ابرستاره 
آرژانتینی ممکن اســت آخرین ماه های حضورش در 

باشگاه کاتاالن را پشت سر بگذارد.
نیمــار در پایــان بــازی PSG و یونایتد که با پیروزی 1-3 
پاریسی ها به پایان رسید و نیمار دو گل برای تیمش 
زد در گفتگــو بــا شــبکه ESPN گفــت: » چیــزی کــه 
مــن مــی خواهم تجربه کردن لــذت بازی کــردن دوباره 
با لیونل مســی اســت«وقتی از نیمار پرســیده شد که 
همبازی شــدن او با مســی در کجا اتفاق خواهد افتاد 
او با لبخندی بر لب پاســخ داد: »مســی می تواند در 
پســت مــن بازی کنــد و من از این بابــت ناراحت نمی 
شوم. ولی ما فصل آینده صد در صد باید ترتیب این 

کار را بدهیم«.

زوج برزیلی – آرژانتینی در فرانسه#
طبــق گمانــه زنــی رســانه هــا، منظــور نیمار هــم تیمی 
شــدن با مســی در پی اس جی بوده اســت. مشکالت 
اقتصــادی شــدید بارســا کــه تــوان پرداخت دســتمزد 
هنگفت مسی و نیمار به شکل همزمان را ندارد، باعث 

شده تا همه نگاه ها به پی اس جی معطوف شود.

مصاحبــه لئاندرو پــاردس ســتاره آرژانتینی پی اس 
جــی کــه در تیــم ملی کشــورش با مســی هــم تیمی 
اســت نیــز بــر آتش شــایعات افــزود. او گفت که در 
پــی اس جــی با آغوش باز منتظر مســی هســتند تا 
ثابت شود منظور نیمار نیز انتقال مسی به پاریس 

بوده است.
از شــبکه   "Touche pas a mon poste" برنامــه  در 
C8 فرانســه، ناصــر الخلیفی میهمان تلفنــی بود و با 

پرسشی در مورد جذب لیونل مسی مواجه شد.
مدیــر قطــری در پاســخ بــه این ســوال ابتــدا خندید 
و ســپس گفــت:» مســی بازیکــن بارسلوناســت و 
مــن نمــی توانــم در مــورد بازیکن یک باشــگاه دیگر 

صحبت کنم.«

مالک پاریسی در بارسا#
شــایعاتی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه الخلیفــی در 
بارســلونا به ســر می برد و مشغول مذاکره با اطرافیان 
لیونــل مســی اســت. او در واکنــش به این شــایعه نیز 

گفت:» من االن در لندن هستم و نه در بارسلونا.«
در فرانسه اطمینان دارند که الخلیفی در پایان فصل 
و زمالنی که مســی بازیکن آزاد خواهد بود با وی وارد 
مذاکره می شود. در واقع این یکی از شرط های نیمار 
برای تمدید با پی اس جی است. انتقالی که اگر نهایی 
شــود، کیلیان امباپه را به ســمت خروج از پی اس جی 
هدایت خواهد کرد و این بهترین خبر ممکن برای رئال 

مادرید است.

رونالــدو بعــد از گلزنــی در دیــدار یوونتوس مقابــل دیناموکیف 
و رســیدن بــه رکــورد 750گل زده بــا انتشــار پیامــی در توییتــر 
نوشــت: »750 گل، 750 لحظه شــاد، 750 لبخند روی لب های 
هواداران مان. از همه بازیکنان و مربیانی که کمک کردند به این 
عــدد فوق العاده برســم سپاســگزارم. از همه حریفــان وفاداری 
کــه باعــث شــدند هــر روز ســخت و ســخت تر تــالش کنم هم 
سپاســگزارم«.این هفتاد و پنجمین گل رونالدو برای یوونتوس 
بود. کریستیانو پیش از انتقالش به یووه از رئال مادرید در سال 

2018 برای این باشگاه اسپانیایی 450 گل به ثمر رسانده بود. 

فرهــاد مجیدی ، ســرمربی ســابق آبی پوشــان که کــه این فصل 
در هیــچ تیمــی مشــغول فعالیــت نیســت و احتمــاال بــه خاطــر 
کرونا مانند ســایر مردم خانه نشــین شده است در اینستا گرام 
عکسی از خود در حال تحقیق و مطالعه منتشر کرده است که 
با واکنش کاناوارو کاپیتان اســبق تیم ملی ایتالیا روبه رو شــد و 
نوشت»دوست من کتاب من کو؟« فرهاد مجیدی هم در پاسخ 
او نوشــته اســت:»کاناوارو کی فرستادیش ؟ منتظرم تا از کتاب 

بهترین مربی دنیا چیز یاد بگیرم «

فرهاد  مجیدیرونالدو
لئو مســی فوق ســتاره آرژانتینی بارســلونا به مناســبت روز 
جهانــی معلــوالن در صفحــه اینســتاگرام خــود تصاویــری 
از تــالش معلــوالن در زمینه هــای مختلــف را بــه نمایــش 
گذاشته است و ضمن تبریک این روز به همه آن ها نوشته 
است:»شما را به احترام به حقوق معوالن دعوت می کنیم. 
ما عضوی از یک تیم هستیم. بیایید برای کمک کردن به هم 
بازی کنیم. دنیا زیباتر می شود وقتی ما به هم کمک کنیم.« 
لیونل مسی این روزها در گیر جدایی احتمالی از بارسا است 

و در کانون شایعات مختلف قرار دارد.

نادال در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نسبت به دریافت 
نشان لیاقت مادرید واکنش نشان داد:» بسیار ممنونم از جامعه 
مادریــد ، رئیس جمهور و شــورای حکومتی بــرای افتخاری که از 
طرف آن ها و از طرف همه مردم مادرید به من اهدا شده است« 
نشان لیاقت مادرید، نشانی افتخاری است که از طرف اتحادیه 
شهر مادرید به افرادی داده می شود که برای این منطقه افتخار 
کســب کرده اند و باالترین نشــان افتخاری این شــهر تلقی می 
شــود. نادال این عنوان را به خانواده تمام قربانیان ویروس کرونا 

تقدیم کرد. 

رافائل ناداللئو مسی

باقری در گفت و گو با رویترز:

قهرمانی پرسپولیس فوتبال ایران را شکوفا می کند

ضد  حمله
درخواست شهرخودرو از ذوب؛ کرونایی بازی ندهید

ورزش: ســخنگوی شــهرخودرو اعــالم کــرد مقدمات الزم برای ســفر به 
اصفهان را انجام داده اند. جواد طاری بخش در خصوص شایعه احتمال 
لغــو بــازی بــا ذوب آهن به دلیل حضور چند بازیکــن کرونایی در این تیم 
اصفهانی گفت: چنین چیزی صحت ندارد. باشگاه شهرخودرو بلیت 
سفر به اصفهان را تهیه و هتل خود را هم رزرو کرده و طبق قانونی هم 
که برای بازیکنان مبتال به کرونا برای تمام تیم ها پیش بینی شده، در این 

بازی نیز رفتار خواهد شد.
او ادامه داد: از تک تک بازیکنان مبتال شده ذوب آهن نیز اطالع داریم 
و ضمن آرزوی ســالمتی برای آن ها امیدوار هســتیم باشــگاه اخالق مدار 
ذوب آهن برای جلوگیری از سرایت بیماری، هرگز از آن ها در بازی استفاده 

ننمایند.

با توجه به حضور در فینال آسیا
بازی نساجی - پرسپولیس لغو شد

ورزش: در شرایطی که قرار بود دو تیم نساجی و پرسپولیس روز یکشنبه 
در قائمشــهر به مصاف هم بروند، این بازی با اعالم ســازمان لیگ برتر 

لغو شد.
ســازمان لیــگ برتر با انتشــار ایــن خبــر روی خروجی خود آورده اســت: 
به دلیل حضور پرسپولیس نماینده ایران  در فینال لیگ قهرمانان آسیا 
و رعایت پروتکل های بهداشــتی و ســختگیرانه کشــور قطر در شــرایط 

کرونایی لغو و به زمان دیگری موکول شد.

غیبت ادامه دار اسماعیلی
ورزش: فرشید اسماعیلی هافبک آبی های پایتخت که در دیدار تیمش 
مقابل فوالد خوزستان دچار مصدومیت از ناحیه زانو شد و دو مسابقه 
بعدی استقالل با ماشین سازی و پیکان را از دست داد، هنوز به شرایط 

آرمانی نرسیده است.
اسماعیلی طی روزهای گذشته به صورت اختصاصی زیر نظر کادرپزشکی 

کارهای درمانی را انجام داده است.

یزدانی در تمرین استقالل آفتابی شد
ورزش: پس از اینکه کادرفنی استقالل تمرین آبی پوشان را تعطیل کرد، 
شاگردان محمود فکری برای دیدار مقابل صنعت نفت آبادان تمرینات 
خودشان را از دیروز از سر گرفتند. پیش از شروع تمرین جمعه، از کلیه 
اعضای تیم استقالل تست کرونا گرفته شد. سیاوش یزدانی مدافع آبی 
پوشان که روند درمان خود را طی می کند، در محل تمرین آبی ها حاضر 

شد و با هم تیمی هایش دیدار و دقایقی گفت  و گو کرد.

سورپرایز استقالل: جذب پلی میکر!
ورزش: شنیده می شود گفت وگوهای باشگاه استقالل برای جذب بازی 
ســاز با چند بازیکن داخلی انجام شــده اســت اما هنوز هیچ اطالعاتی 
از روند دقیق این مذاکرات در دســترس نیســت. قابل پیش بینی اســت 
کــه جــذب یــک بازیکن در این پســت پیش از فرا رســیدن پنجره نقل و 
انتقــاالت پیــش رو انجــام می شــود و اگــر آن ها تا نیم فصــل هم نتوانند 
بازیکــن مدنظرشــان را جــذب کننــد در نهایــت پنجــره نقــل و انتقاالت 

زمستانی زمان معرفی بازیکن جدید استقالل خواهد بود.

نکونام:
اگر فکری با من بود همه آن حرف ها تقدیم خودش

ورزش: نکونام،ســرمربی فوالد در پاســخ به این ســوال که پس از دیدار 
برابر استقالل، پخش ویدیویی از محمود فکری حاشیه ساز شد و برخی 
مدعی بودند طرف صحبت های فکری شما بوده اید، گفت: واقعیت این 
است که همیشه حفظ احترام برایم در اولویت بوده اما اگر منظور از آن 
حرف ها من بوده ام همه آن حرف ها تمام و کمال تقدیم خودش چون برای 
مــن در زندگــی هیچ چیــز مهم تر از خانواده ام نیســت. اگر هم که منظور 
از آن حرف هــا مــن نبــوده ام که دیگر این موضوع به مــن ارتباطی ندارد و 

خودشان می دانند.
ســرمربی فــوالد افــزود: گفتند که ما کســی را گذاشــته ایم تــا از نیمکت 
اســتقالل ویدئــو بگیــرد و ... امــا ایــن حرف هــا آن قــدر بی ارزش اســت و 

فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد که پاسخی به این ادعاها نمی دهم.

وکیل خلیل زاده یک هفته فرصت خواست
ورزش: ساعد وکیل،مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس در خصوص 
اینکــه آیا باشــگاه پرســپولیس علیه شــجاع خلیــل زاده اقامه دعوی 
کــرده اســت گفــت: الیحــه بررســی این موضــوع به کمیتــه وضعیت 
ارســال شــده و وکیل این بازیکن یک هفته زمان خواســت تا پاســخ 
الیحه را بدهد. بعد از نظر کمیته وضعیت در این باره تصمیم گیری 

خواهیم کرد.

فروزان - تراکتور؛ تقابلی به یاد خاطرات تلخ گذشته
ورزش: تیــم تراکتــور بایــد در هفتــه پنجــم رقابت های لیــگ برتر در 
تبریز از فوالد خوزســتان میزبانی کند و این دیدار یک تقابل ویژه و 
خاص دارد که مربوط به حضور محســن فروزان در چارچوب دروازه 
فوالد و تقابل با تیم سابقش است که گذشته در فراز و نشیب و پر 
حاشــیه ای در آن داشــته اســت. فروزان که پرونده اش به دلیل تبانی 
و شرط بندی به کمیته اخالق و انضباطی رفت و حدود یک سال از 
میادین دور بود اواخر فصل گذشته به جمع نفرات پارس جم اضافه 

شد و در فصل جاری هم سنگربانی فوالد را بر عهده دارد.

علی لطیفی سرمربی جدید چوکا 
ورزش:اســتارت تغییــر مربیان در فصل جدید فوتبــال ایران خیلی زود 
و از لیــگ دســته اول زده شــد. در حالــی کــه رقابت های لیگ دســته اول 
تنها دو هفته خود را پشت سر گذاشته، هادی شکوری سرمربی پیشین 
چوکا تالش بعد از تحمل دو شکســت از کار برکنار شــد تا علی لطیفی 

جای او را بگیرد.

پزشک تیم خبر داد
بازگشت کامیابی نیا به تمرینات پرسپولیس 

باشــگاه  رســمی  رســانه  بــا  گفت وگــو  در  علیرضــا حقیقــت  ورزش: 
پرسپولیس، در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت کمال کامیابی نیا 
گفت: خوشبختانه پس از مشخص شدن جواب ام آر آی معلوم شد که 

این بازیکن مشکل خاصی ندارد.
وی ادامــه داد: ایــن بازیکــن هــم زیــر نظر کادر پزشــکی قرار داشــت و به 
احتمال فراوان از دو سه روز آینده قادر است در تمرینات گروهی حضور 

پیدا کند.

منهای فوتبال

هفته دوازدهم اللیگا

سویا-  رئال مادرید
     شنبه 15 آذر - 18:45 از شبکه ورزش

هفته دهم بوندسلیگا

  بایرن مونیخ -  الیپزیش
     شنبه 15 آذر - 21:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

موسوی: 
بهترین زمان برای حضور در لیگ والیبال ایتالیا بود

ورزش: لژیونر والیبال ایران گفت: چند سال قبل هم این فرصت را 
داشتم که به ایتالیا بیایم، ولی ترجیح دادم در ایران بمانم، چون خیلی 

جوان بودم، ولی االن زمان مناسبی برای حضور در لیگ ایتالیا بود.
سید محمد موسوی، ستاره تیم ملی والیبال ایران در مراسم معارفه 
خود در باشگاه پیاچنزا ایتالیا اظهار داشت: خیلی خوشحالم از اینکه 
در ایتالیا هستم چون لیگ ایتالیا، مهم ترین و بزرگ ترین لیگ والیبال 
جهــان اســت. بــه خودم افتخــار می کنم که در ســری A بازی می کنم 
و باالتر از آن خوشــحالم که می توانم در کنار قهرمانان این رشــته به 

میدان بروم و بازی کنم.
ملی پوش والیبال ایران ادامه داد: تیم پیاچنزا، پتانسیل باالیی دارد و 
این بســته به ما اســت که چطور از این پتانســیل استفاده کنیم و در 
زمین برنده شویم. من چند سال قبل هم این فرصت را داشتم که به 
ایتالیا بیایم، ولی ترجیح دادم در ایران بمانم، چون خیلی جوان بودم، 

ولی االن زمان مناسبی برای حضور در لیگ ایتالیا بود.
محمد موسوی گفت: من بعد از چند هفته تعطیلی توانستم تمرین و 
بدنسازی کنم و انتظار دارم که در عرض چند هفته به شرایط ایده آل 
برسم. احساس بدی نسبت به هم تیمی ها و میکله بارنوویچ، پاسور 
تیم ندارم. هنوز کارهای زیادی در پیش داریم تا بهتر شویم. هدف من، 

کمک به تیم در هر شکل ممکن است.

آشتی کنان در فدراسیون تیراندازی
ورزش:در یکی، دو ماه اخیر تیم ملی تیراندازی که 6 سهمیه المپیکی 
کسب کرده، به خاطر برخی اختالف ها میان فدراسیون و الهام هاشمی 
حاشــیه های زیادی را اطراف خود می دید. ســرمربی تیم ملی تفنگ 
بادی که شــاگردانش 4 ســهمیه المپیک توکیو را کســب کرده اند، به 
دلیل آنچه که کمبود امکانات عنوان شده بود، حاضر به ادامه همکاری 
نبود.حتی کار به جایی رسید که کمیته ملی المپیک وارد ماجرا شد و 
چند جلسه با حضور رئیس فدراسیون تیراندازی و سرمربی تیم ملی 
برگزار کرد. از ســوی دیگر ملی پوشــان تفنگ بادی هم حامی سرمربی 
خود شده بودند و از فدراسیون می خواستند که هر طور شده قرارداد 
هاشمی را تمدید کند.این قضیه باالخره فیصله پیدا کرد. طی جلسه 
ای با حضور علی دادگر رئیس فدراسیون، رضا حسنی خو عضو هیئت 
رئیســه، پیمــان فخــری نماینده کمیته ملی المپیک و الهام هاشــمی 

توافقات نهایی بین طرفین برای امضای قرارداد انجام شد.

آزادکاران گرجستانی وارد ایران شدند
ورزش : دو کشتی گیر عنوان دار گرجستان برای شرکت در لیگ برتر 

کشتی آزاد ایران وارد ایران شدند.
»بلــکا لومتــادزه« قهرمــان جهــان در ســال 2019 در وزن 61 کیلوگرم و 
»ایرکلی متســیتوری« دارنده مدال برنز جهان در ســال 2019 در وزن 
92 کیلوگــرم کشــتی گیــران گرجســتانی هســتند که برای حضــور در 
رقابت هــای دور برگشــت لیــگ برتــر کشــتی آزاد در گروه الــف و برای 

پیوستن به ترکیب تیم فرش ایران وارد کشور شدند.
رقابت های دور برگشت گروه لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام )ره( 
در گروه الف روزهای یکشنبه و دوشنبه 16 و 17 آذرماه در خانه کشتی 

شهید ابراهیم هادی برگزار می شود.

آغاز اردوی تیم ملی بوکس 
ورزش : پنجمیــن مرحلــه از اردوهــای دو هفته ای تیم ملی بوکس از 
امــروز )شــنبه 15 آذر مــاه( بــا حضور 13 ملی پوش در ســالن شــماره 9 
مجموعه ورزشی انقالب تهران آغاز خواهد شد و تا روز 28 آذر ادامه 

دارد.
امیــد احمدی صفــا، مهدی خســروی، دانیال شــه بخش، باقر فرجی، 
مسلم مقصودی، شاهین موسوی، میثم قشالقی، احسان روزبهانی، 
پوریــا امیــری، علــی جمالــی، صــادق روحی، اشــکان رضایــی و مجید 
جمشــیدوند، 13 بوکســور حاضــر در ایــن مرحله تمرینــات تیم ملی 
هستند. همچنین، انتخابی تیم ملی برای نفرات دومی که به اردو ورود 
می کنند در دی برگزار می شود. چهار نفر از این نفرات در مسابقات 

شرکت خواهند کرد.

 حمایت 15 کشور 
از طرح های همگانی تنیس روی میز

ورزش : فدراسیون جهانی تنیس از حمایت 15 کشور از جمله ایران 
از طرح های همگانی تنیس روی میز خبر داد.

فدراسیون جهانی این رشته با انتشار نام و پرچم 15 کشور از حمایت 
آن ها از فعالیت های همگانی و اعالم آمادگی برای برگزاری روز جهانی 

تنیس روی میز در سال 2021 خبر داد.
15 کشور آلبانی ، آرژانتین ، بلژیک ، بلغارستان ، دانمارک ، اکوادور ، 
جزایر فیجی ، ایران ، ایرلند ، کوزوو ، لبنان ، هلند ، نیجریه ، اوگاندا و 
ونزوئال با مشارکت فعال در بخش همگانی ، خود را برای برگزاری روز 

جهانی تنیس روی میز در 6 آوریل 2021 آماده می کنند.

آمار خارق العاده حدادی در شب پیروزی سیچوان
ورزش : تیم بسکتبال سیچوان با درخشش بازیکن ایرانی خود در 

لیگ چین به پیروزی رسید.
تیــم بســکتبال »ســیچوان بلــو والــز« در دوازدهمیــن بــازی خــود در 
لیگ چین موســوم به CBA به مصاف »شــانگهای شــارکس« رفت 
و با درخشش خارق العاده بازیکن ایرانی خود با نتیجه 102 بر 96 به 
پیروزی رســید.نتیجه کوارترهای این بازی 27 بر 10، 28 بر 32، 23 بر 

31 و 24 بر 23 بود.
حامد حدادی، سنتر ایرانی سیچوان در این بازی 27 امتیاز، 23 ریباند 
و 9 پاس گل داشت و از ارکان پیروزی تیمش بود.سیچوان با 6 پیروزی، 

6 شکست 18 امتیاز در مکان یازدهم جدول لیگ چین قرار دارد.

ت
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ادب و هنرادب و هنر

حاشیه های کتاب 

در مذمت تک بعدی شدن داستان کوتاه ایرانی 
به زعــم بســیاری از صاحبنظران »داســتان کوتــاه« یکی از 
پرخواننده تریــن ژانرهای ادبی به حســاب می آیــد. بحث های 
نظری درباره این گونه تأثیرگــذار ادبی حدوداً یک قرن پیش با 
جســتارهایی از »ادگار آلن پو« آغاز شــد، اما متأسفانه در ایران 
ایــن ژانر ادبی در بدو امر مورد توجه خــاص و عام قرار نگرفت، 
اما با گذشــت زمان و آشــنایی مردم با تمدن و فرهنگ غرب، 
ایــن قالب ادبی نظر مــردم را به خود جلب کــرد و پس از آن 
بود که سیر تکاملی داســتان کوتاه در ایران طی شد. قابل ذکر 
است؛ نویســندگان داســتان کوتاه در ابتدا صرفاً به بن مایه ها و 
درونمایه های اجتماعی و تاریخی توجه نشــان می دادند؛چرا که 
شرایط حاکم بر کشــور به گونه ای بود که نویسندگان خواسته 
یا ناخواســته مجبور بودند برای پیدا کردن هویت گمشده مردم 
تالش کنند و به نیاز مردم آن دوران که روزگاری چشــم امید به 
مشروطه داشتند و پس از مدتی ناامید شده بودند، پاسخ بدهند.

توجه به این مسئله ضروری است که نویسندگان آن دوران حرفه 
نویسندگی شغل اصلی آن ها به حساب نمی آمده است. در قیاس 
میان رمان ها و داستان های کوتاه آن ایام می توان به جرئت اعالم 
کرد که حوادث، کشمکش ها، درونمایه ها و جنس شخصیت های 
داستانی در قالب داستان های کوتاه باورپذیرتر از رمان ها بود. در 
واقع حقیقت مانندی در داستان های کوتاه بیشتر رعایت می شد 
تا رمان ها. همچنین ساختار و نظام درونی در داستان های کوتاه 
منســجم تر از رمان ها به نظر می رسید. بی شک در داستان های 
کوتاه آن روزگار رویدادها و مسائل پیرامون انسان عمیق تر مطرح 
و مورد بررسی قرار می گرفت. در واقع حوادث براساس رابطه علت 
و معلولی شکل می گیرد و منطقی تر به نظر می رسند. برای همین 
نویسندگان داستان کوتاه چون جمالزاده، علوی و هدایت، نامشان 
ماندگار شد و بســیاری از نویسندگان رمان به فراموشی سپرده 
شدند. در این ایام داستان کوتاه با وجود موجز بودنش به تدریج 
بســتری برای طرح مضامین مهم، ارزشــمند و ناب شد. یکی از 
مهم ترین مضامین و بن مایه هایی که در وادی داســتان کوتاه به 
طور جدی مطرح گشــت، مسائل اجتماعی، فرهنگی و تاریخی 
بود. بر این اســاس بسیاری از نویسندگان چون صادق هدایت و 
سیدمحمد جمالزاده به زعم خود برای طرح مضامین مهم و قابل 
تعمق جامعه روزگار خود به این ژانر روی آوردند تا شاید مردم را 
متوجه معضالت اجتماعی و روابط خاص حاکم بر کشور بکنند 
و بالطبع اندوخته ها و تجارب خود را در الیه های زیرین داستان 
مطرح سازند. آنچنان که جمالزاده، بزرگ علوی و هدایت، بیشتر 
از همه با طرح مضامین خاص خود پیامدهای تحوالت اجتماعی 
زمانه خود را مطرح ساختند. به همین دلیل تعداد بي شماري از 
داستان هاي کوتاه آن ایام در ذهن انبوه مخاطبان جاودانه شدند، 
اما در دوره معاصر متأسفانه داستان کوتاه با وجود اینکه مخاطبان 
با کمبود وقت مواجه هســتند و می طلبد به سمت این ژانر ادبی 
گرایش پیدا کنند، دچار بی اعتنایی شــده و بالطبع ناشران هم 
تمایلی به انتشار داستان کوتاه ندارند. بی شک تک بعدی ماندن 
این گونه ادبیات داستانی موجب شده تا مخاطبان داستان کم کم 
با تکرارها و کلیشه ها مواجه شوند. ایجاد تنوع در ساختار و نظام 
درونی داســتان کوتاه می توانست موجب قوام آن شود. در ایران 
هنوز آنچنان که توقع می رود داستان کوتاه دینی، داستان کوتاه 
روان شناختی، داستان کوتاه فلسفی و داستان کوتاه سیاسی پدید 
نیامده اند و همین می شــود تا با وجود تمام سختی ها و مصائب 
درباره داستان نویسی در ایران، این کم کاری نویسندگان هم مزید 

بر علت بشود تا داستان کوتاه دچار احتضار شود.

 ادب و هنر/ جواد شیخ االسالمی  به تازگی 
اتفاقی جالــب و مهم در ادبیات داســتانی 
ایران افتاده است و آن هم پیدا شدن رمانی 
تاریخی پس از 120 ســال در همدان بود. 
رمان »تاریخ غیرت« اثر شیخ موسی نثری در 
اتفاقی عجیب و شگفت از دل تاریخ به درآمد 
و با حضورش در فضای ادبیات داستانی ایران 
به نوعی تاریخ رمان و ادبیات داستانی ایران 

را نیز دستخوش تغییر و تحول کرد. 
»تاریخ غیــرت« رمانی با مضمون تاریخی -

عاشقانه است که »آقاشــیخ موسی نثری« 
آن را در سال 1274 هجری شمسی، یعنی 
زمانی که تنها 17 سال داشته، طی یک سال 
نوشته است. »نثری« در اوایل انتشار روزنامه 
اتحاد به انتشار این رمان عالقه مند بود و در 
شماره هایی از روزنامه نیز، انتشار این کتاب 
را این گونه اعــالم کرد: »کتاب تاریخ غیرت 
رمانی اســت تاریخی،  سیاسی،  اخالقی.  اول  
کتابی اســت که به  طرز رمان های مؤلفین 
اروپا به زبان فارســی انشــا و تألیف شده و 
در ضمن حکایت عاشــق و معشوقی،  یکی 
از تواریخ مهم همدان را در کمال شــیرینی 
شرح می دهد. مؤلف  مدیر جریده اتحاد است 

و تقریباً 220صفحه ربعی می شود...«. 
این رمان تاریخی و مهم که به  کوشِش مهدی 
به خیال و با ویراست مصطفی قهرمانی ارشد 
به رشــته تحریر درآمده است، با همکاری 
حوزه هنری همدان و نشــر شهرستان ادب 

منتشر شده است. 
بــه بهانه انتشــار این 
تیمور  بــا  رمان مهم، 
آقامحمدی، نویسنده و 
معاون فرهنگی و هنری 
اســتان  هنری  حوزه 
همدان، درباره ویژگی هــای تاریخی، فرمی و 

محتوایی آن گفت وگو کردیم که می خوانید. 

 »شیخ موســی نثری« کیست و آیا س
مکتوبات دیگری هم از او بر جای مانده 

است؟ 
)آقاشــیخ  همدانــی  موســی نثری 
موسی دســتجردی( که به »شــیخ موسی 
نثری« شهرت یافته متولد شهر کبودرآهنگ 
همدان اســت. او تحصیالت مقدماتی را نزد 
پدر خــود آخوندمالعبــداهلل آموخت و به 
تحصیل علوم دینی تا مرتبه  »درس خارج« 
)صــرف و نحو، معانی و بیان، منطق و علوم 
شــرعیه( پرداخت. بعدها زبان فرانسه را از 
امین الشــریعه فرا گرفت و آن را در مدرسه  
اتحاد )آلیانس( که متعلق به یهودیان همدان 
بود، تکمیل کرد. شیخ موسی نثری، ادیب، 
نویســنده، روزنامه نگار و ریاضــی دان بود و 
مسئولیت هایی چون مدیریت مدرسه  نصرت، 
ریاست فرهنگ همدان، کرمانشاه، کردستان 
و قزوین، مدیریت روزنامه  اتحاد و ریاســت 
انجمــن ادبــی را به عهده داشــت. »تاریخ 
غیرت«  نخستین اثر این نویسنده به  شمار 
می رود و افزون بر آن رمان سه جلدی: جلد 
اول »عشق و ســلطنت« )همدان 1303(، 
جلد دوم»ســتاره  لیدی« )بمبئی، 1305(، 

جلد سوم»شــاهزاده خانم بابلی« )کرمانشاه 
1311(؛ »قوانین نثری« )جلد اول، شرکت 
محدود طبع، 1311(؛ »افســانه  طی زمان« 
)از نشریات مؤسســه  خاور، تهران 1307(؛ 
»نثر و شرح مثنوی« )تهران، کالله ی خاور، 
دفتر اول تا ششم 1330-1327( و همچنین 
انتشــار گفتارهای بلند و کوتاه در نشریات 
معتبر ارمغان، مهر، آیین اسالم، اخگر و آشتی 
و ریاضیات آثار این نویســنده اســت. شیخ 
موسی نثری در تاریخ دوم شهریور 1332 از 

دنیا رفته است. 

 اهمیت رمان »تاریخ غیرت« چیست؟ س
این رمان فقط به لحاظ تاریخی اهمیت 
دارد، یا به لحاظ محتوایی، داستانی و 
فرمی هم ویژگی های قابل توجهی دارد؟ 
 قاعدتاً از دو وجه می شــود بــه این کتاب 
نگریســت: تاریخی و ادبی. در بحث تاریخ 
ادبیات داســتانی وقتی سراغ سرچشمه های 
رمان فارســی می رویم، همیشه اولین ها به 
لحاظ خاستگاه اجتماعی و سیاسی اهمیت 
پیدا می کنند. ما این هــا را در رده  آغازگران 
دســته بندی می کنیم که به  سبب آشنایی 

با ادبیات غرب ســعی در آزمون و خطا در 
زبان و نثر فارســی داشته اند و غالباً می توان 
آن هــا را رمان گونه در نظــر گرفت. از رمان 
کوتاه»ســتارگان فریب خــورده؛ حکایــت 
یوسف شــاه َسّراج« نوشــته  میرزا فتحعلی 
آخوندزاده که در ســال 1253 شمســی به 
زبان ترکی نوشته شده و در تفلیس منتشر 
کرده بگذریم، تا چند ســال پیش نخستین 
رمان یــا رمان گونه های فارســی را این دو 
کتاب می دانستیم: »سفینه  طالبی )یا »کتاب 
احمد«(« نوشــته  عبدالرحیم طالبوف که 
حدود ســال 1272 شمسی در استانبول به 
چاپ رسید و »ســیاحت نامه  ابراهیم بیگ« 
نوشــته  زین العابدین مراغه ای که در حدود 
سال 1282 شمسی که آن هم در استانبول 
منتشر شد. با پیدا شدن نسخه  گم و فراموش  
شده  »تاریخ غیرت« که نگارشش در حدود 
سال 1277 شمســی آغاز و یک  سال بعد 
به اتمــام رســیده، باید گفــت تاریخ آغاز 

رمان نویسی را باید از نو نوشت.
همیشــه کار برای اولین ها دشوار و یافتن 
مســیر پیچیده است. نویســنده در این 
کتاب کوشــیده تا به  شــکلی که خود از 

ادبیات فارسی و اروپا می فهمد، راهی بیابد 
تا قصه  پرغصه  خــود را بیان کند. جالب 
است بدانید همان سال ها در اعالن انتشار 
این کتاب در روزنامه  »اتحاد« چنین آمده 
است: »کتاب تاریخ غیرت رمنی ]رمانی[ 
است تاریخی، سیاسی، اخالقی. اول کتابی 
اســت که به طرز رمان های مؤلفین اروپا 
به زبان فارســی انشــا و تألیف شده و در 
ضمن حکایت عاشــق و معشوقی، یکی از 
تواریخ مهم همدان را در کمال شــیرینی 
شــرح می دهد. مؤلــف آن، مدیر جریده  
اتحاد ]اســت[ و تقریباً 220 صفحه  ربعی 
می شود. هر یک از معارف خواهان همدان 
یا ســایر بالد برای طبع آن حاضر باشد، 
مؤلــف حاضر اســت که حق طبــع او را 
داده ]و[ 100 جلــد آن برای خود مؤلف 
منظور شــود«. در واقع توجــه به »طرز 
مهم  ویژگی های  از  اروپایی  رمان  نویسی« 

این کتاب به  شمار می رود. 

 این کتاب برای مدتــی طوالنی از س
نظرها غایب بود. چگونه به ناگهان پیدا 
شــد و اهالی ادبیات داستانی را بر سر 

ذوق آورد؟ 
 تا چندی پیش، پژوهشــگران آن را سهواً با 
رمان »عشق و سلطنت« یکی می دانستند 
و اگــر صحبتی از »تاریخ غیرت« می شــد 
گمان می رفت که همان رمان ســه جلدی 
»عشق و سلطنت« اســت. به تازگی آقای 
مهدی به خیال، یکی از محققان همدان که 
در حال گردآوری خاطرات دکتر علی  اقبالی 
بود به نوشته ای از ایشان برمی خورد:»نثری 
در آغاز کار، چند رمان تاریخی نوشــت که 
معروف ترین آن ها کتاب عشــق و سلطنت 
)داســتان زندگی کوروش هخامنشی( بود. 
شیخ موســی نثری رمان دیگری هم به  نام 
تاریخ غیرت ]...[ نگاشته که متأسفانه چاپ 
شده – شاید به علل موقعیت زمان- و نسخه  
خطی آن نیز ناپدید شده است«. این سرنخ 
سبب شــد که محقق به جست وجوی خود 
برای یافتن نسخه  گمشــده ادامه دهد که 
خوشبختانه نسخه  کم نظیر آن با همکاری 

نوادگان نویسنده بدست آمد. 
نسخه  خطی کتاب از روی دستنویس شیخ 
موسی نثری بر حسب درخواست مؤلف توسط 
کتابی به نام علی محمد به خط نستعلیق و 
شکسته نستعلیق در 213 صفحه به همراه 
چهار صفحه حواشی، در قطع وزیری کتاب 
شده اســت. من این نسخه را دیده ام که در 
صفحات آغازیــن آن دســتخط و امضای 
نویســنده به همراه یادداشت های مختصر 
در زمان های مختلف نیز موجود اســت. از 
جمله این جمله  مهم: »شاگردان عزیزم این 
کتاب را که به کتابخانه برای استفاده  شماها 
می دهم، یادگار زمان تحصیل من است که 
ـ.ق. شروع کرده و در سال  در سال 1316 ه
ـ.ق در مدرسه  کوچک همدان تمام  1317 ه

کرده ام«. 
 
 آیا مطالعه  آن برای مخاطب ادبیات س

امروز جذابیت دارد؟ 
 نویســنده در زمان آغاز نگارش این کتاب 
تنها 17 سال داشته و بر خود فرض دانسته 
که داستانی نو بنویســد از مصائبی که بر 
مردم آن خطه گذشته است. داستان افزون 
بر اهمیت تاریخی، قصه ای پر آب چشــم 
دارد. وقایــع رمان به ســال 1136هـ.ق. 
زمان لشکرکشی عظیم عثمانی به رهبری 
احمدپاشــا از بغداد به ســمت غرب ایران 
می پردازد. مــردم بی دفاع همدان به مدت 
چند هفته زن و مــرد، کودک و جوان در 
برابر هجوم دشــمن پایمــردی می کنند، 
اما در نهایت در عیــن مظلومیت قتل عام 
می شــوند. این رمان در 12فصل به شرح 
خیزش، بسیج همگانی و همراهی شیردالنه  
زنان غیور در کنار مــردان دالور همدانی 
می پردازد و صحنه ای درخشان و تماشایی 
از مقاومــت و نبــرد جانانه  آن هــا روایت 
می کند. در این میان خطی عاشــقانه نیز 
در اثر به چشــم می خورد، عشقی نافرجام 
که پایانش با جان فشــانی همراه است. من 
مطالعه  آن را به هر وطن دوســت ایرانی و 

شیفته  ادبیات و تاریخ توصیه می کنم. 

زاویه دید هنرهای تجسمی

داور نخستین دوساالنه ملی نقاشی شاهنامه فردوسی در گفت وگو با قدس:

فردوسی در»شاهنامه« به رنگ ها اشاره کرده است   
مؤلف معروف ترین آثار درباره شهدای موشکی از آسیب های این کتاب ها می گوید 

پرداخت تک بعدی در کتاب های شهدای هسته ای
مهدیه قمری: نخستین دوساالنه ملی نقاشی شاهنامه 
فردوسی در حالی قرار است در مشهد برگزار  شود که 
مرحله اول داوری به پایان رســیده است. در مرحله 
نخست این دوساالنه 67 اثر از میان 307 اثر ارسالی 

به دبیرخانه، برگزیده شد.
معصومــه مظفــری یکی از 
در  دوســاالنه  ایــن  داوران 
خصوص الزمــه برگزاری این 
جشنواره هنری-ادبی می گوید: 
برای ما ایرانی ها، فردوســی و 
شاهنامه دارای جایگاه ویژه و 
خاص است و توانسته در طول سال ها تأثیر بسزایی 

روی ادبیات و هنرهای تجسمی ما داشته باشد.
وی توضیح می دهد: شاهنامه فردوسی روی هنر تمام 
ادوار پس از خلق این اثر بازتاب داشــته و تا چندین 
قرن یکی از مهم ترین منابع نقاشان و خوشنویسان 
برای تولید اثر بوده اســت. به گفته این داور، با توجه 
به اینکه این جشــنواره برای نخســتین بار اســت 
برگزار شــده در بعضی موارد دیده شده هنرمندان 
شرکت کننده نتوانسته اند به محتوا یا هدف این رقابت 
فرهنگی نزدیک شــوند. وی معتقد است: موضوعی 
مانند شــاهنامه نیازمند شناخت و مطالعه است که 
این شــناخت در صورت اســتمرار جشنواره ها برای 

هنرمندان حاصل می شود. 
مظفری در پاســخ به این پرســش که آیا نقاشی ها 
توانسته اند در معرفی بیشتر شاهنامه به مردم، نقش 
داشته باشند، می گوید: به نظر نمی رسد این موضوع 
نقشی در معرفی شاهنامه داشته باشد، چون شاهنامه 
در بین مردم اثری شناخته شده است. از سوی دیگر 
هر کدام از هنرمندان شرکت کننده در این دوساالنه 

برداشت خود را از داستان های شاهنامه داشته اند.
داور دوساالنه نقاشی شــاهنامه فردوسی پیشنهاد 
می دهد: بایــد از خروجی جشــنواره های مرتبط با 

شــاهنامه در مدارس و سیســتم آموزشــی کشور 
استفاده کرد. البته برای ترویج فرهنگ و نگاه شاهنامه 
فردوسی در دروس دانش آموزان نیازمند برنامه ریزی 

و سیاست کالن در سطح کشور هستیم. 

الهام نقاشان از فردوسی#
این هنرمند در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه 
شرکت کنندگان در این دوساالنه به چه جنبه هایی 
از شــاهنامه توجه کرده اند، می گوید: داســتان های 
شاهنامه و بزرگ  ترین پیام فردوسی » امید به آینده 
و زنده نگه داشــته شــدن آمــال و آرزوها« مدنظر 
هنرمندان شــرکت کننده بوده است. این مفاهیم در 
همه داستان های شاهنامه  از ضحاک گرفته تا رستم 
و ســهراب مستتر اســت. عالوه بر این، فردوسی در 
شاهنامه به رنگ ها اشــاره دارد. اگر هنرمند نقاشی 
بخواهد برداشــتی از داستان های شــاهنامه در اثر 
نقاشی خود داشته باشد، ناگزیر است از این رنگ ها 

الهام بگیرد. 
عضو شورای عالی خانه هنرمندان ایران امیدوار است 
برگزاری چنین دوساالنه هایی در سال های آینده نیز 
به صورت مستمر ادامه یابد. وی می گوید: برای ایجاد 
سواد هنری-ادبی در کشور می  توان از این منبع غنی 

به بهترین نحو استفاده کرد.

غفارحــدادی در خصــوص کیفیت  فائضــه  ایبنا: 
کتاب هایی که درباره شهدای هسته ای نگاشته شده 
است، گفت: به عنوان یک مخاطب انتظارم این است 
که آثار عمیق تری درباره شــهدای هسته ای منتشر 
شــود. البته چند کتاب خیلی نــازک و یکجانبه از 
شهدای هسته ای چاپ شده، اما هیچ کدام از جامعیت 
الزم برخوردار نیستند تا با خواندن آن ها الگوی درستی 
برای جوان امروز ارائه دهند تا بتوانند با خواندن کتاب 
مسیر پیشــرفتی برای خود ترسیم کنند .وی اظهار 
کرد: در حال حاضر با توجه به کثرت کتاب هایی که 
درباره شــهدای دفاع مقدس نگاشته شده، می توانیم 
یک نقشه راه برای آن مدل رزم بکشیم که اگر روزی 
حمله ای فیزیکی به مردم ما صورت گرفت، ما الگویی 
برای جنگیدن و دفاع کردن داریم، اما آگاهی در مورد  
دفاع های فرهنگی و علمی نداریم و در رابطه با آنچه 
موجب بازدارندگی ما می شود و سبب می شود مردم 
هیچ وقت مورد هجوم قــرار نگیرند، الگو کم داریم و 
الگوهایی هم که وجــود دارد تا وقتی در قید حیات 
هستند به علت امنیتی و محرمانه بودنشان نمی توان 
آن هــا را معرفی کرد. مانند شــهید فخری زاده که تا 
پیش از شهادتشــان کسی ایشــان را نمی شناخت، 
ولی پس از شهادتشــان می توانیم آن ها را به عنوان 
الگوی شــخصیتی، علمی و فرهنگی به نسل جوان 

معرفی کنیم. در واقع آن ها با حضور فیزیکی شان کار 
مهمی در جهت پیشــرفت کشور انجام دادند و حاال 
پس از شهادتشان زنده تر از قبل هستند و می توانند 
انسان های زیادی مثل خودشان تربیت کنند و وظیفه 
نویسنده و مستندساز است که این افراد را بشناسانند. 

فردی  شــناخت  منظور  البته 
نیست بلکه شــناخت مسلک 
و ذهنیتی اســت که دشــمن 
از دســت آن هــا در خوف و 
رجاســت.  مؤلف معروف ترین 
موشکی  شــهدای  درباره  آثار 

گفت: معمــوالً کتاب هایی که در رابطه با شــهدای 
هســته ای نگاشته شــده، تک بعدی هســتند. مثاًل 
کتابی تألیف شــده که تنها به مســائل خانوادگی 
شهید پرداخته، در صورتی که مهم ترین ویژگی این 
شخص، فعالیت علمی و کاری ایشان است و باید با 
دانشجویان ایشــان حداقل مصاحبه می شد. وی در 
پایان در پاســخ به این پرسش که چرا نویسندگان 
حرفــه ای کمتر به ایــن حــوزه پرداخته اند، گفت: 
موضوع شهدای هســته ای، موضوع بکر و حساسی 
اســت و نویســندگان خوب هم وجــود دارند، اما 
ایــن دو تاکنون به هم پیونــد نخورده اند، زیرا روند 
ســوژه گزینی و نویســنده گزینی متأسفانه در حوزه 
ادبیات دفاع مقدس، یک روند کاماًل تکانشــی شده 
اســت، یعنی منبع و مرجــع هماهنگ کننده وجود 
ندارد که ســوژه ها را اولویت بندی کند و بگوید شما 
نویسنده درجه یک به جای کار کردن در مورد یک 
ســوژه تکراری، انرژی خود را در این ســوژه بگذار؛ 
بنابراین نویســنده هم به دلیل تصادفی یا خاطرات 
خوشی که از یک ســوژه یا انتشارات دارد، کاری را 
دنبال می کند و فکر و حمایتی پشــت کارها وجود 
ندارد که مثاًل بگویند اگر در مورد فالن ســوژه کار 

شود، از نویسندگان حمایت می کنیم.

گفت وگو با تیمور آقامحمدی به انگیزه کشف کتاب»تاریخ غیرت« پس از 120 سال در همدان

تاریخ رمان نویسی ایران را از نو باید نوشت 

در حوالی داستان

کامران پارسی نژاد، نویسنده و منتقد
annotation@qudsonline.ir

پرسش یک ناشر
 چرا فروش کتاب در هایپرمارکت ها آزاد است

 اما در کتاب فروشی ها نه؟!
ایبنا: علی اســماعیلی، مدیر 
کتاب فروشــی علم و صنعت، 
با اشــاره به تعطیلی های اخیر 
دستور  به  که  کتاب فروشی ها 
ستاد ملی مقابله با کرونا انجام 
شد، عنوان کرد: کتاب فروشی ها 

محل تجمع مردم نبود که باز بودن آن ها مشــکلی برای سالمتی 
مردم ایجاد کند و از آنجایی که بخش زیادی از کتاب فروشــان با 
دغدغه های جدی اقتصادی روبه رو بودند، این تعطیلی ها مشکالت 

آن ها را چند برابر کرد.
وی افــزود: بیمــاری کرونــا در یک  ســال اخیــر، ضربه های 
زیادی به صنعت نشــر زده اســت و به  دلیل پُرمخاطب نبودن 
کتاب فروشی ها، می شــد تمهیدی اندیشید که این فروشگا ه ها 

از تعطیلی معاف باشند.
اسماعیلی با بیان اینکه بسیاری از هایپرمارکت ها و فروشگاه های 
بزرگ که بخش فروش کتــاب دارند، به راحتی در این ایام کتاب 
فروختند، گفــت: این مراکز چون موادغذایی می فروشــند، مانع 
فعالیت بخش کتاب آن ها نشــدند و بخش کتابی آن ها فعال بود، 
در حالی که راسته کتاب در خیابان انقالب و سایر کتاب فروشی ها 

تعطیل بودند.
وی با طــرح این موضوع که به دنبــال تعطیلی ها، هزینه های 
جاری کتاب فروشــی ها پابرجاســت، بیان کرد: در اسفند  ماه 
و فروردیــن در عمل بازار خود را از دســت دادیم و تابســتان 
هم کتاب فروشــان وضعیت چندان خوبی نداشتند؛  پاییز هم 
بازار به  دلیل وضعیت قرمز تهران، تعطیل شــد؛ مگر ناشر چه 
سرمایه اندوخته و پس اندازی دارد که بتواند در این شرایط به 
کســب و کار خود ادامه دهد؛  امیدواریم دولت در این زمینه به 

کمک کتاب فروشان بیاید تا دچار زوال نشوند.
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