
آقازاده تویی
اعــام  بــا  بــود  معلــوم  هــم  اول  از 
اختصاص بودجــه 8 میلیارد تومانی 
به »بنیاد شــهید ســلیمانی« عده ای 
شروع به سیاه نمایی کنند و برای این 

بنیاد حرف در بیاورند. 
دیــروز و پــس از ایــن ماجــرا، زینــب 
سلیمانی که مسئول بنیاد مکتب شهید سلیمانی است در بیانیه ای 
اعام کرد: »این بنیاد بودجه ای درخواســت نکرده بود... بهتر اســت 
بودجــه ایــن بنیــاد را بــرای حل مشــکات مردم اختصــاص دهید«. 
همین مســئله سبب شــد کاربران فضای مجازی بنویسند: »آقازاده 
واقعی فقط خانم زینب ســلیمانی...الحق که فرزند حاج قاســمی... 
مردانگــی بــه جنســیت نیســت، روح جوانمــردی ایــن دختــر درس 
آزادگی به خیلی از مسئوالن داد... اگر خواستید نسبتی بین پدیده 
آقازادگــی و جمهــوری اســامی پیــدا کنید، نماد آن زینب ســلیمانی 

است...«.

خطایت را گردن بگیر
کاش بهــاره رهنمــا پــس از توهیــن 
قومیتــی بــه مــردم لرســتان، به جای 
فریبــرز  از  را  عذرخواهــی  توجیــه، 
عــرب نیا یاد می گرفت کــه دیروز در 
پســتی نوشــت: »گفته شــده واژه ها 
تــا زمانــی کــه بــر زبــان جاری نشــده 
باشــند، اســیر انســان هســتند، اما آن گاه که بر زبان آیند، انســان 
اسیرشــان می گردد... من به عنوان کســی که در نگاهِ مردم کشــورم 
از گروه هنرمندان به شــمار می آیم، با تمام وجود از همه  شــیرزنان 
ُــر دلجویــی کــرده... و بر خود می بالم که با ایشــان از  و غیورمــردان ل
یک کشــور و یک ریشــه هســتم. باشــد که آن دســته از همکارانم 
کــه بــه هنــگام دهــان بــاز کــردن کــم می اندیشــند و پــر می گویند با 
 پــوزش خواســتن از هم میهنــان عزیــز لــر، خطــای خویــش را گــردن 

بگیرند...«.

هیتلر قرن21
ایــن آدولف هیتلر، هم سیاســتمدار 
هیتلــر  اســمش  واقعــاً  هــم  اســت، 
اســت و هم اینکه در قرن 21 زندگی 
می کند. »آدولف هیتلر اونونا« البته 
»نامیبیــا«  آفریقایــی  کشــور  اهــل 
اســت کــه شــاید به لطــف نامش در 
انتخابات پیروز و راهی مجلس شده است. با این حال مردم آفریقا 
و بلکه جهان نباید نگران باشــند که یک هیتلر رنگین پوســت قرار 
اســت جنگ ســوم جهانی را رقم بزند. چون او گفته: »پدرم بدون 
آنکه هیتلر را بشناسد و یا بداند او دنبال چه بود نام هیتلر را برایم 
انتخــاب کــرد... دیگــر بــرای تغییر نام رســمی ام دیر شــده... من به 
دنبال حکومت یا جهان گشــایی نیســتم و از تفکرات هیتلر پیروی 

نمی کنم...«.

 محمــد تربــت زاده  شــامگاه پنجشــنبه بــود کــه 
خبــری مبنــی بر زنده شــدن یــک نــوزاد 45 روزه در 
شهرســتان »آبدانــان« نقــل محافــل مجازی شــد. 
روایت هــا گوناگــون بــود. عــده ای می گفتنــد معجزه 
رخ داده و عــده دیگــری می گفتنــد ایــن نــوزاد بر اثر 
بی توجهی کادر درمان، به غســالخانه منتقل شــده 
اســت. بــا این حــال، مرتضــی بیگی، غســال جوانی 
کــه نــوزاد 45 روزه را به زندگی برگردانده بود، بعدها 
ماجــرا را این طــور شــرح داد: »وقتــی نــوزاد را بــرای 
انجام امور تدفین به غسالخانه آورده بودند متوجه 
نبض او شدم. از والدین پرسیدم این بچه کی فوت 
شده؟ گفتند: امروز. گفتم: او زنده است و با شروع 
کار های اولیه امدادی نوزاد شروع به نفس کشیدن 
کرد. سریع به اورژانس زنگ زدیم و نوزاد نیمه جان 
را بــه بیمارســتان رســول اکــرم)ص( آبدانــان انتقال 
دادیــم. ایــن نوزاد از آنجا به بیمارســتان ابوذر اهواز 

اعزام شد«.

محاصره اقتصادی#
آبدانان شــهری 5۰ هزار نفره و کوهســتانی در 18۰ 
کیلومتری جنوب مرکز استان ایام است. بر اساس 
گزارش های رسانه های محلی درباره این شهرستان، 
کوهستانی بودن و محاصره آن بین دو کوه کبیرکوه 
و دینارکــوه شــرایط ســختی را بــرای تردد مــردم این 
منطقه به وجود آورده است. بیمارانی که مجبورند 
بــه دلیــل نبــود امکانــات مناســب درمانــی در ایــن 
شهرســتان به مراکز درمانی مناســب تری بروند دو 
راه بیشتر ندارند. نزدیک ترین مراکز درمانی مجهز 
در شهر دزفول در استان خوزستان و یا مرکز استان 

ایام است. 

کمبود شدید امکانات#
بیمارســتان رســول اکــرم)ص( شهرســتان آبدانــان 
حســابی از کمبــود امکانــات رنــج می بــرد. شــاید 
تصورش برای خیلی هایمان ســخت باشد اما مردم 
ایــن شــهر بــرای انجــام ســاده ترین اعمال پزشــکی 
ماننــد ســونوگرافی باید بیــش از یک مــاه در نوبت 

بایستند!
ایــن البتــه تنهــا معضل درمانــی مردم ایــن منطقه 
نیســت. در ایــن شهرســتان 5۰ هزارنفره سیســتم 
فقــط  سی تی اســکن  نــدارد.  وجــود  هــم   ام آر آی 
مخصــوص بیماران اورژانســی اســت و کســانی که 
بخواهنــد در شــرایط غیراورژانســی از آن اســتفاده 

کنند باید بیش از یک ماه انتظار بکشند.
یکی از پرســتاران بیمارستان رسول اکرم)ص( شهر 
آبدانــان دربــاره مشــکات بــه باشــگاه خبرنــگاران 

گفته اســت: »در این بیمارســتان نســبت به دیگر 
بیمارستان ها در شهر های دیگر اختاف های زیادی 
از لحاظ رفاهی برای کادر درمانی و بیمار تا امکانات 

تشخیصی و درمانی وجود دارد«.
بــر اســاس گفته هــای کادر درمــان این شهرســتان، 
بســیاری از متخصصــان فقط بــرای گذراندن دوران 
طرح خود به این شهرســتان می آیند و پس از یک 
یا دوسال این شهرستان را ترک می کنند به همین 
خاطر بیمارســتان رســول اکرم)ص( بــا بحران جدی 

کمبود امکانات و نیروی متخصص روبه رو است.
مــردم ایــن شهرســتان می گوینــد ایــن بیمارســتان 
درواقــع نقش واســطه را میان بیمــاران حاد و مراکز 
مجهــز درمانــی در دزفول، ایام و اهواز ایفا می کند 
چراکــه در بســیاری از مواقــع تــوان پاســخگویی بــه 
بیمــاران را نــدارد و فقط آن ها را به بیمارســتان های 

مجهز در شهرهای بزرگ تر معرفی می کند.

ورود وزارت بهداشت#
»آدین« کوچولو هم یکی از قربانیان کمبود امکانات 
و نیروی متخصص در شهرستان آبدانان است که 
چند روزی اســت نامش ســر زبان ها افتاده. پس از 
بازگشت دوباره آدین 45 روزه به زندگی، بیمارستان 
شهرســتان آبدانان نتوانســت عملیات احیا را روی 
او انجــام دهــد به همین خاطر او را به اهواز منتقل 
کردند. آدین اما به دلیل طوالنی شدن زمان درمان، 

زیاد دوام نیاورد و خیلی زود از دنیا رفت.
این خبر به قدری در فضای مجازی بازتاب داشــت 
که مسئوالن را مجبور به نشان دادن واکنش کرد. 
»قاسم جان بابایی« معاون درمان وزارت بهداشت 

در واکنش به مطالبه کاربران در راستای شفاف سازی 
در ایــن موضــوع، گفت:»وزارت بهداشــت جداگانه 

موضوع را بررسی می کند«.
او بــا بیــان اینکــه تنهــا بــه گــزارش دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ایام اکتفا نمی کنیــم، اظهار کرد: »در این 

راستا یک تیم به استان ایام اعزام شده است«.

صحت نامه در دست بررسی است#
وزارت بهداشت هنوز دالیل فوت این نوزاد را اعام 
نکرده اما دانشــگاه علوم پزشــکی ایام در بیانیه ای 
اعــام کــرده خطای پزشــکی در این پرونــده صورت 
نگرفته اســت. روز گذشــته اما نامه ای از سرپرستار 
بخش اطفال بیمارســتان امام شــهر ایام منتشــر 

شد تا پرونده آدین وارد فاز تازه ای شود.
در ایــن نامــه کــه خطــاب بــه مدیریــت پرســتاری 
بیمارستان نوشته شده، به صراحت از تخلف یکی 
از پرســتاران در قطع اکســیژن و وخیم شــدن حال 

نوزاد نام برده شده است.
رســتم زاد، مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم 
پزشکی ایام در این باره با تأیید اینکه این نامه در 
فضای مجازی منتشر شده است، گفت: »صحت 
نامــه در دســت بررســی اســت و در صــورت تأییــد، 
اطاع رســانی می شــود«. کاربران فضای مجازی اما 
می گوینــد جــدا از ضــرورِت پیــدا کــردن مقصــر یــا 
مقصــران ایــن حادثــه و برخورد قضایــی و قانونی با 
آن ها، وزارت بهداشت و درمان باید هرچه سریع تر 
ایــن  در  بیمارســتانی  امکانــات  بهبــود  درراســتای 
شهرســتان اقــدام کنــد تــا خدایــی نکــرده در آینده 

شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم.

 مجازآباد

zendegi@qudsonline.ir سال سی و سوم  شماره 9410   7 دسامبر 2020   21 ربیع الثانی1442  دوشنبه 17 آذر 1399

12

10

10

11

ورزشورزش
سپاهان و ذوب آهن با شکست بدرقه شدند

»شهرخودرو« و »مسجد سلیمان« 
فاتح نصف جهان

ارتش ژنرال به دنبال فرار با پیکان

 آماده باش فکری 
به تازه واردها

 گفت وگو با مصطفی جمشیدی به انگیزه انتشار »همه چیز درباره نهال، دختر طرخان«

روایت دختری به نام »نهال« از » واقعه گوهرشاد«
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گلزنی های آزمون و طارمی خیال اسکوچیچ را راحت کردگلزنی های آزمون و طارمی خیال اسکوچیچ را راحت کرد

 آتش بازی اسکادران تیم ملی  آتش بازی اسکادران تیم ملی 
در اروپادر اروپا

رکابزنی در جنوب شرق )قسمت دوم(

به سوی کتابخانه فاطمه ها
روز دوم ســفر اتفاق خاصی نمی افتد 
جــز پیــش رانــدن در جاده هــای دور و 
درازی کــه انگار تمام شــدنی نیســت. 
کوتــاه  کمــی  زدن هــا  گــپ  را  مســیر 
می کنــد و البتــه فکــر کــردن مــن بــه 
راننده هایــی کــه در هــر مــاه گاهــی تــا 
چنــد ده هزار کیلومتر ســفر می کنند 

تا کمکی باشند به چرخیدن چرخ های اقتصاد این مملکت، هرچند 
خودشــان از چرخیــدن چــرخ زندگیشــان بــا این وضعیــت اقتصادی 
راضــی نباشــند. وقتــی در کابین یــک تریلی  با24 تن بار نشســته ای 
متوجه می شــوی که تا چه اندازه باید حوصله داشــته باشــی. فکرش 
را بکنید یک تریلی هم ســر باالیی ها را با ســرعت بســیار پایین، باال 
می رود و هم وقتی به ســرپایینی ها می رســد، به خاطر بار ســنگینش 
مجبــور اســت آهســته حرکــت کنــد. این را دیشــب وقتی مســیر 4۰ 
کیلومتــری گردنــه »دهبکری« به ســمت جیرفــت را پایین می آمدیم 
متوجه شدم. ماشین های بدون بار و ماشین های سبک با سرعت باال 
از کنار ما عبور می کردند اما تریلی آقای قالیباف بایستی با پایین ترین 
ســرعت ســر پایینــی را پاییــن می آمــد و تا رســیدیم به محــل تحویل 
بار، هوا تاریک شــده بود و در شــرکت را بســته بودند. توقف و اتراق 
کنــار خیابــان یکی از اتفاقاتی اســت که برای راننده های ماشــین های 
بزرگ شــاید به امری عادی تبدیل شــده اســت اما این هم بخشی از 
ســختی های کار آن هاســت که شــب را کنــار خیابانــی بخوابند که نه 
ســرویس بهداشــتی وجود دارد و نه دیگر امکانات اولیه و گاهی هم 
در منطقه ای پرت که دغدغه امنیت و حفظ بار و امانت مردم هم به 

مشکات اضافه می شود.
امروز صبح و در سومین روز سفرم با کتابخانه فاطمه ها تماس گرفتم 
تــا اگر شــد ســری به آن هــا بزنــم. تعریف کتابخانــه فاطمه هــا را زیاد 
شنیده بودم و حاال من جایی هستم در 1۳5 کیلومتری کتابخانه. باید 
برویم تا کهنوج، بعد از کهنوج نیم ساعتی پیش برویم و در دوراهی 
دهگهان مسیر من به سمت روستا تغییر کند. احتماالً چیزی کمتر 
از یک ساعت رکاب بزنم و به روستا برسم اما تا بار خالی شود و راهی 

شویم و به دوراهی برسیم احتماالً به تاریکی خواهیم خورد.
صبــح کــه بــا فرزاد میرشــکاری یعنی کســی که کتابخانــه فاطمه ها را 
راه انــدازی کــرده اســت صحبــت می کــردم آن قــدر صمیمانــه جوابــم 
را داد کــه احســاس کــردم سال هاســت بــا فرزاد دوســتم و همدیگر را 
می شناسیم. پس از نیم ساعتی دوباره تماس گرفت و اجازه خواست 
مــن را بــه گــروه تلگرامــی کــه مربــوط به کتابخانه اســت اضافــه کند. 
می گفت اعضا مشــتاق هســتند که زودتر با شــما آشــنا شوند و این 
حس خوبی بود در ســومین روز ســفرم. تقریباً خالی کردن بار تریلی 
دارد به آخر می رسد و ما هم آماده می شویم که راهی شویم به سمت 
کهنوج، به سمت دهگهان و کتابخانه دوست داشتنی فاطمه ها و سر 

دوراهی سوار دوچرخه ام شوم و رکابزنی ام شروع شود.

جنگل کرونا ندارد
رقیه توسلی: »بهاره« فیلم فرستاده. دانلود می کنم.

صــدای رفیــق جــان از پس انبــوه درختــان می آید. می گویــد: خدمت 
سرور گرامی ام عرض کنم، آمدیم ماقات آذرجان. 

ذوق زده نگاه می کنم و چشم هایم ستاره دار می شوند... خدای بزرگ! 
چه رنگ به رنگ شــده دنیا! عجب برگ های زرد و زرشــکی و نارنجی 
محشری! هوا را باش! زمین را ببین! اصاً آدم در پاییز می ماند، سر 

به هوا باشد یا سر به زیر!
فیلم ادامه پیدا می کند. تماشا می کنم و باورم نمی شود. در »جنگل 
زارع ســاری« خیلــی خبرهاســت. تــوی دوربیــن بهــاره، هیــچ کســی 
ماســک نــدارد. کپــه کپــه آدم نشســته اند در پــارک جنگلــی، قلیــان 
می کشــند، ســلفی های دســته جمعــی تنگاتنــگ می گیرند و بســاط 
آتیش و دود و کباب و بازی های گروهی به راه اســت. بعضی ها ریســه 
رفته انــد و مشــغول پیــاده روی دوســتانه اند. بی گمــان دارنــد به ریش 
ویروس می خندند. به پیک نیک رفته ها که شکل کاج اند، زل می زنم. 
شــکل کاج کــه پاییز ســرش نمی شــود و فکر می کند تافتــه جدابافته 
جنگل است. جلوتر توی تصویر، پلیس را هم می بینم. نمی دانم چرا 
مســافران پاییزگرد را متفرق نمی کند... مگر اســتارت خانه نشــینی و 

ریشه کنی کووید را از هفته قبل نزدیم!؟
را  ســگرمه هایم  و  کننــد  پــرت  را  تبریــزی حواســم  و  کاش صنوبــر 
کچــل،  درختــان  کاش  بچیننــد.  جــاده  حاشــیه  تمشــک چین های 
خودشان را بیندازند وسط و نگذارند بیش از این محسور شیطنت و 

چشمک و رقص کرونا شوم... 
با لب و لوچه یکوری باتکلیفم پاییز را حظ ببرم یا آدم ها را سیر کنم. 
مدتی اســت با آمدن کرونا و رفتن شــماری از عزیزانم، به این نتیجه 
رسیده ام که در تصمیمات بشری، اصل عدالت و انصاف، پی بناست 

و وای به روزی که نباشد.
فیلــم مســتند تمام می شــود. بــرای بهاره ویــس می فرســتم چطور از 

آن طرف ها؟
جواب می دهد: رفته ام زمینمان را نشان مشتری بدهم.

راست می گوید. گفته بود که ملک پدری اش را گذاشته برای فروش.
چشــم هایم را می بنــدم و بــاز می کنــم. بی قــرار شــده ام. صــدای پــا 
می شــنوم. عده ای توی ســرم می دوند. »زرگیس« و »مرمر« جان اند. 
تندی خودشان را رسانده اند به من که بگویند دلشان پوسیده. بپوش 

برویم خرید. می خندم. به زنان درونم می گویم: پاساژ کرونا دارد.

پرونده نوزاد »آبدانانی« وارد مرحله جدیدی شد

قربانی کوچک
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ورزش: هفتــه پنجــم لیــگ برتــر با فتــح نصف جهان 
توسط نفت مسجد سلیمان و شهرخودرو آغاز شد.  
در شــروع ایــن هفتــه ذوب آهن وســپاهان عصر بدی 
را پشــت سرگذاشــتند و با دریافت سه گل از مسجد 
ســلیمانی ها و دو گل از مشــهدی ها در جدول سقوط 
کردنــد. بــازی دو تیــم نســاجی و پرســپولیس هــم بــه 

دلیل سفر سرخ ها به قطر لغو شد.

ذوب»آهن«توسطقاسمینژاد#
در  فــراوان  قوس هــای  و  کــش  از  پــس  اصفهــان  در 
خصــوص نفــوذ کرونــا در اردوی ذوب آهــن ایــن تیــم 
راضــی بــه میزبانــی از شــهرخودرو شــد و در حالی که 
بــا 15 بازیکــن در فوالدشــهر حاضر شــده بود، اســیر 
گلزنی هــای قاســمی نژاد شــد. ایــن بازیکن کــه مقابل 
پرســپولیس نبــودش کامالً به چشــم آمــد یک گل از 
روی نقطه پنالتی و یک گل روی تیزهوشی خودش به 
ثمر رســاند تا با چهار گل زده در صدر جدول گلزنان 
باشــد.تیم رحمان رضایــی در خانه حرفی برای گفتن 
نداشــت و نتواســت میهمــان را تحــت فشــار گــذارد. 
رحمتی در این بازی از تمام پتانسیل تیمش استفاده 
کــرده بــود تــا بتوانــد ناکامی هــای هفته هــای اخیــر را 
جبران و فشار را از روی تیمش بردارد. مشهدی ها با 
این پیروزی 7 امتیازی شــدند و ســید مهدی رحمتی 
اعتــراف کــرد کــه تیمــش به این بــرد نیاز داشــته تا از 
شوک بازی با پرسپولیس خارج شود. او گفت:مقابل 
پرســپولیس تیمش روزش نبوده و مســتحق دریافت 
سه گل هم نبودند. رحمتی با اشاره به کرونایی بودن 
بازیکنــان ذوب آهــن گفــت: ما تابع دســتور ســازمان 
لیگ هســتیم و طبق قانون به میدان آمدیم.خودمان 
هــم لیــگ را بــا هفت کرونایی شــروع کردیــم.االن هم 
نگــران بــازی بــا اســتقالل نیســتم و تیــم مــن  از نظــر 

روحی در شرایط خوبی است.

آتشبهجانسپاهان#
دیروز دیدار تیم های نفت مسجدســلیمان و سپاهان 
با آتش بازی نفتی ها همراه شد و خوزستانی ها موفق 
شــدند ۳ بر یک حریف اصفهانی را شکســت دهد. 
در ایــن دیــدار کــه در زمیــن گل آلــود برگزار شــد و دو 
تیــم فوتبــال زیبایی را به نمایش گذاشــتند، احســان 
حسینی )5(، سجاد جعفری )۶۴( و )۸۰( برای نفت و 

سجاد شهباززاده )۲+۴5( برای سپاهان گل زدند.

بــا 7 امتیــاز از دیدارهــای گذشــته در  ســپاهان کــه 
تالش برای رســاندن خود به جمع مدعیان بود با این 

شکست بیرون از خانه به خواسته اش نرسید .

هفتــه  دیدارهــای  ادامــه  خداشــناس:  رضــا  حمیــد 
پنجــم لیگ برتر فوتبال کشــورمان عصر امــروز برگزار 
می شــود کــه در مهم تریــن بازی هــا اســتقالل میزبــان 
نفت آبادان اســت و تیم صدرنشــین گل گهر در خانه 
بــه مصــاف پیکان مــی رود و در تبریز هــم کاپیتان های 
ســابق اســتقالل در قامت مربیان  تیم تراکتور و فوالد 

رودرروی هم قرار خواهند گرفت. 

جدال6امتیازیدرآزادی#
در یکــی از حســاس ترین بازی هــای هفتــه پنجم لیگ 
برتــر اســتقالل تهــران در ورزشــگاه آزادی از ســاعت 
1۶:15 میزبــان صنعــت نفــت آبادان اســت. جدال دو 
تیم 7 امتیازی که در رده های چهار و پنجم جدول قرار 
گرفته اند می تواند جذاب، تماشایی و البته پر حاشیه 
باشــد. بــا توجــه بــه لغو بــازی پرســپولیس و نســاجی 
کــه در رده هــای دوم و ســوم جــدول قــرار گرفته انــد دو 
تیم اســتقالل و نفت آبادان این شــانس را دارند تا با 
کســب ۳ امتیــاز ایــن بازی خــود را بــه رده دوم جدول 
برســانند و حتــی در صــورت شکســت گل گهر مقابل 
پیکان به صدر جدول نیز برسند. آبی پوشان پایتخت 
که در هفته چهارم بازی سختی را با پیکان پشت سر 
گذاشــتند و نتوانستند به نتیجه دلخواهشان برسند 
در مقابــل ایــن تیــم خــوب خوزســتانی شرایطشــان 

ســخت تر خواهــد بود؛ چــرا که محمود فکــری در این 
بــازی حســاس عالوه بــر یزدانی، دیاباته و اســماعیلی 
کــه هفتــه قبــل مقابــل پیکان غایــب بودند حــاال وریا 
غفــوری کاپیتــان خود و مســعود ریگی یکــی از اصلی 
ترین مهره های استقالل در دو فصل اخیر را نخواهد 
داشــت. بی گمــان در این بــازی تازه واردهای اســتقالل 
آزمــون ســختی را پیــش رو دارند و البتــه فرصتی برای 
خودنمایی و اثبات خود به محمود فکری و دوستانش. 

شاگردانقلعهنوییآمادهفراربزرگ#
در دیگــر بــازی مهــم امــروز کــه بــه نوعی چشــم همه 
مدعیان به این بازی و البته لغزش شاگردان قلعه نویی 
اســت، گل گهر ســیرجان میهمان پیکان اســت؛ تازه 
واردی که همه مدعیان لیگ را انگشــت به دهان نگه 
داشــته و در عیــن ناباوری صدرنشــین مطلــق لیگ تا 
پیــش از بازی هــای امــروز بوده اســت. شــاگردان ژنرال 
عصــر امــروز و در خانــه ایــن فرصــت را دارنــد تــا بــا 
غلبــه بــر پیکان به نوعی دســت به فــراری بزرگ بزنند 
و ســیزدهمین امتیازشــان را در پایــان هفتــه پنجم به 

ثبت برسانند. 

دوئلویژهعلیمنصورونکونام#
بــدون شــک بــازی تراکتــور و فــوالد در تبریــز یکــی از 
حساس ترین بازی های این فصل لیگ برتر خواهد بود. 
جــواد نکونــام و علیرضــا منصوریــان که خــود را مدعی 
کسب قهرمانی و سهمیه آسیا می دانند، در حالی یک 
دوئــل ویــژه را برگــزار می کنند که کســب ســه امتیاز در 
ایــن بــازی از اهمیت باالیی برخوردار اســت. شــاگردان 
علیمنصور که باالخره پس از ســه هفته ناکامی هفته 
گذشته توانستند طعم پیروزی را بچشند و تا حدودی 
از بحــران فاصلــه بگیرنــد حــاال بــرای رســیدن به جمع 
مدعیان باید فوالد را شکست دهند؛ فوالدی که با جواد 
نکونــام در دو فصــل اخیــر در قامت یــک مدعی ظاهر 
شد و حریف سرسختی برای همه مدعیان بوده است. 

برنامهبازیها#
دوشنبه ۱۷ آذر ۹۹

گل گهرسیرجان – پیکان تهران
آلومینیوم اراک - ماشین سازی تبریز

تراکتور- فوالد خوزستان
سایپا تهران – مس رفسنجان

استقالل – صنعت نفت آبادان

ارتش ژنرال به دنبال فرار با پیکان

آمادهباشفکریبهتازهواردها
سپاهان و ذوب آهن با شکست بدرقه شدند

»شهرخودرو«و»مسجدسلیمان«فاتحنصفجهان

کونته: لوکاکو در فوتبال آمریکایی هم موفق می شد
ورزش: کونته سرمربی اینتر پس از پیروزی ۳ بر یک مقابل بولونیا به ستایش 
از لوکاکو پرداخت و گفت: »من معتقدم لوکاکو می تواند از این هم بهتر شود. 
وقتی روملو به اینتر آمد من او را به عنوان یک الماس تراش نخورده توصیف 
کــردم و از همــان موقــع معتقد بودم که او با تالش بیشــتر به یکی از بهترین 
مهاجمان دنیا تبدیل می شود. روملو در مسیر درست حرکت می کند. او همه 
خصوصیات فیزیکی یک سانتر فوروارد را دارد اما در عین حال از سرعت و 

قدرت کوارتربک های فوتبال آمریکایی هم برخوردار است«.

ورود امباپه به باشگاه صدتایی
ورزش: در دیدار پاری ســن ژرمن و مون پلیه که با پیروزی ۳-1 پاریســی ها 
بــه پایــان رســید گل دقیقه 1+9۰ کیلیان امباپه بــرای او گل مهمی بود چرا 
کــه صدمیــن گل پدیده فرانســوی برای تیمش PSG بــود. این گل از جنبه 
دیگری هم برای امباپه اهمیت داشت چرا که وقتی نود و نهمین گل خود 
برای PSG را در تاریخ ۲۰ نوامبر به ثمر رســاند در ســه بازی بعدی تیمش 
در مقابل الیپزیش، بوردو و منچستریونایتد موفق به گلزنی نشد تا مجبور 

شود 1۶ روز برای رسیدن به رکورد صدمین گل منتظر بماند.

آلگری از مقصد بعدی رونمایی کرد
ورزش: آلگری سرمربی سابق تیم های فوتبال میالن و یوونتوس، تابستان 
سال ۲۰19 از بیانکونری جدا شد و بیش از یک سال است که تیم ندارد. 
به تازگی گفته شــده اســت که او شــاید جانشــین میکل آرتتا در آرســنال 
شود.آلگری به تایمز گفت: »من دوست دارم مربیگری در لیگ برتر را هم 
تجربه کنم. در ایتالیا، من چهار سال مربی میالن بودم و پنج سال مربی 
یوونتــوس. حــاال انتظــار دارم کــه دوبــاره در ایتالیا کار کنم اما این ســخت 

است. به همین دلیل ممکن است در انگلیس مربیگری کنم«.

آبروریزی ۴۰ یورویی برادر رونالدو
ورزش: شــرکت تولیــد لبــاس پیــگازو وظیفــه تولیــد پیراهن هایــی بــا نشــان  
CR7Museu را با قراردادی 5۰۰ هزار یورویی بر عهده دارد. با این حال چندی 
پیش شرکت تحت مدیریت برادر رونالدو مدعی شده که اجازه خاصی برای 
تولید این پیراهن ها به کمپانی واقع در تورین نداده است؛ بنابراین آن ها باید 
لباس هــای تولیــد شــده را با مبلغ ۴ یــورو برگردانند تا دور ریخته شــود.حاال 
شرکت پگازو فاش ساخته لباس های برگردانده شده توسط آن ها که قراربود 

دور ریخته شود در موزه رونالدو با مبلغ ۴۰ یورو فروخته می شود.

ورزش: بازگشــت ســردار آزمون به ترکیب زنیت و 
درخشش او در ترکیب این تیم که با سه گل،پاس 
گل و پنالتــی در بــازی بــا اورال همــراه بود بهترین 
خبــر ممکــن بــرای اســکوچیچ بــود که قرار اســت 
در ماه هــای آتــی تیــم ملی را آماده چهار مســابقه 
باقیمانــده مقدماتــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ نمایــد. 
مســابقاتی کــه بــرای صعود بــه جام جهانــی باید 
بــا بــرد ایــران همــراه باشــد. ســردار آزمــون با هت 
تریــک در بازی شــنبه شــبش تیمش بــا 9 گل زده 
به رتبه اول جدول گلزنان لیگ روسیه صعود کرد.
جالب اینکه در شــبی که ســردار آزمون در ترکیب 
تیــم زنیــت کــوالک کرد مهــدی طارمــی در ترکیب 
پورتــو هــم گل زد و هم گل ســاخت تا نشــان دهد 
نیمکت نشــینی او در ترکیــب پورتــو در هفته های 
ابتدایــی تنهــا بــه ایــن دلیــل بود کــه بــه تازگی به 
اردوی تیم ملحق شــده و ســرمربی نمی توانســت 
بــه ســرعت او را بــه عنــوان یکــی از یــازده بازیکــن 
اصلــی تیمش بــه میدان بفرســتد. مهدی طارمی 
که به بهانه دســتیابی به جایگاهش در تیم پورتو 
با کســب اجازه از اســکوچیچ تیم ملی را در بازی 
بــا بوســنی همراهــی نکــرد، حــاال به خواســته اش 
رسیده است. او که پیش از این به عنوان بازیکن 
تعویضــی وارد ترکیــب پورتو می شــد، حاال یکی از 
یازده بازیکن اصلی تیمش است و بعد از گل زنی 
و گل ســازی بــرای اینکــه بــازی به دیگــر مهاجمان 
پورتو هم برســد تعویض می شود و این یعنی یک 

گام رو به جلو از سوی مهدی طارمی.

تلهپاتی؟#
سردار آزمون و مهدی طارمی زوج خط حمله تیم 
ملی با درخشــش در ترکیب زنیت و پورتو نشــان 
دادنــد بــا هــم تلــه پاتــی دارند. امــا مهم تــر از این 
اتفاق بازگشت آن ها به ترکیب ثابت تیم و گلزنی 
اســت؛ چــرا کــه ایــن می توانــد در ماه هــای آتی به 
صعود تیم ملی به جام جهانی کمک کند. با این 
اتفاق طبیعی اســت اســکوچیچ از این دو مهاجم 
در ترکیــب اصلــی تیــم ملی و در نــوک خط حمله 
بهــره ببــرد و دیگر مهره های خوب تیم ملی در فاز 
تهاجمی را در دیگر پست ها بازی دهد یا از آن ها 

به عنوان اسلحه پنهان تیم ملی استفاده کند. 

تقدیمگلبهکادردرمان#
ســردار آزمــون، مهاجــم تیم زنیت پــس از پیروزی 
مقابل اورال گفت: به نظرم کسب ۳ امتیاز مهم تر 
از زدن گل هــای زیاد اســت؛ وظیفه مهاجم گلزنی 
اســت؛ در ایــن بــازی تاکتیک هــای مربــی را داخل 

زمین اجرا کردیم و خدا را شکر موفق شدیم
مــاه گذشــته بــرای مــن بســیار ســخت گذشــت. 
واقعاً ســخت اســت که تمام بازی ها را از دســت 
بدهیــد؛ بعــد از ایــن مــاه ســخت تــالش می کنــم 
تیــم را شــرمنده نکنــم. آزمون پــس از هت تریک 
مقابــل تیــم اورال گفت: من ایــن هت تریک را به 
پرستاران و پزشکان تقدیم می کنم که برای ریشه 
کردن کرونا مبارزه می کنند و جانشان را برای مردم 

گذاشتند و در این روزها فراموش شدند.

سینا حسینی: پس از جنجال های به وجود آمده 
درباره قرارداد مارک ویلموتس و ورود دستگاه های 
نظارتــی و قضایی به ایــن پرونده برخی نمایندگان 
مجلــس کــه به شــدت پیگیــر ایــن پرونــده بودند، 
صراحتــاً اعــالم کردند هیچ یــک از اعضای هیئت 
رئیســه فدراســیون کنونی قــادر به نام نویســی در 
انتخابــات آتــی نخواهنــد بــود. با ایــن اتفاق بحث 
داغی میان موافقان و مخالفان صورت گرفت تا در 
نهایت موافقان نام نویسی اعضای هیئت رئیسه 
بــا اســتفاده از بــازار ارتباطــی خود با مدیــران فیفا 
آن ها را متقاعد کردند که این محدودیت احتمالی 
را برطــرف کنند.پــس از این اتفاق، فیفا چرخشــی 
مسالمت آمیز به سمت مدیران کنونی فدراسیون 
فوتبــال داشــت تا فضــا بــرای ورود دوبــاره مدیران 
کنونــی فراهم شــود، اما نماینــدگان مجلس با این 
اتفــاق مخالــف بودند و رایزنی هــای خود برای عدم 

ورود این افراد آغاز کردند.

داستانبازنشستهها#
مجلــس  ورزش  فراکســیون  رئیــس  فروردیــن، 
در  بازنشســته ها  حضــور  شــرایط  خصــوص  در 
انتخابــات نیــز گفــت: این قانون پیــش از اینکه ما 
کارمــان را در مجلــس آغــاز کنیــم، وجــود داشــته 
و بایــد اجــرا شــود. البته اجــرای این قانــون به این 
معنا نیســت که مدیران بازنشســته بــه کار گرفته 
نشــوند، بــه هر حال آن هــا طبق قوانیــن به عنوان 
مشــاور یــا در بخش های دیگــر می توانند فعالیت 

کننــد. طبق قوانین این دســته از افــراد نمی توانند 
رئیس یا دبیرکل فدراسیون ها شوند و مدیریت در 
ســطوح باال را داشــته باشند. قرار به حذف افراد و 
خاک خورده های ورزش نیســت و من به شــخصه 
می گویم هر کسی که صاحب نظر است، می تواند 

به فوتبال کمک کند.

اصرارنامزدها#
در همین زمینه احسان قاضی زاده به عنوان یکی 
از نماینــدگان معتــرض هــم اعالم کــرد برابر قانون 
هیــچ یــک از افــراد مذکــور کــه در پرونــده مــارک 
ویلموتــس مرتکب قصور شــدند قابلیــت ثبت نام 
در انتخابــات را ندارنــد و بایــد از نام نویســی آن ها 
جلوگیــری شــود. بــا این حال از گوشــه و کنار خبر 
می رســد برخی اعضای هیئت رئیســه فدراســیون 
فوتبــال بــدون توجــه بــه ایــن اتفــاق خــود را بــرای 
شــرکت در انتخابات آتی فدراســیون فوتبال آماده 
می کنند و بنا دارند برای رقابت در عرصه ریاست 

فدراسیون فوتبال وارد عرصه انتخابات شوند.
از حیــدر بهارونــد و هدایــت هللا ممبینــی به عنوان 
نامزدهــای احتمالــی ریاســت فدراســیون فوتبــال 
نــام برده می شــود، همچنیــن افرادی چــون فریدون 
اصفهانیــان، کاظــم طالقانی و شــیعی قصــد دارند 
بــه عنــوان نامزد هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال 
نام نویســی کنند که باید دیــد با توجه به مخالفت 
صریح نمایندگان مجلس و دستگاه های نظارتی آیا 
آن ها موفق به ورود به انتخابات خواهند شد یا نه؟

گلزنی های آزمون و طارمی خیال اسکوچیچ را راحت کرد

آتش بازی اسکادران تیم ملی در اروپا
سردرگمی و جنجال در نام نویسی نامزدهای فدراسیون

تابلوی ایست مقابل  بازنشسته های فوتبال

گزارش کوتاه

توضیحی برای این باخت ندارم
ناامیدی کومان؛ خداحافظ اللیگا

ورزش: بارسلونا در زمین کادیز شکست ۲ بر یک را تجربه کرد تا 
فاصله اش با صدر جدول بیشــتر و بیشــتر شود. بارسا از 1۰ بازی 
خــود در اللیــگا چهــار بازی را باخته و تنها 1۴ امتیاز دارد. با ادامه 
این روند، بعید است بارسا شانسی برای فتح اللیگا داشته باشد. 
رونالد کومان سرمربی بارسا در نشست خبری پس از بازی گفت: 
»به سختی می توانم گل هایی که دریافت کردیم، به خصوص گل 
دوم را توضیح بدهم. تمرکز نداشتیم و وقتی اینچنین بازی کنید، 
گل هــای بــدی هــم دریافت می کنید. بــدون توپ هم فشــار الزم را 
بــه حریــف وارد نمی کردیــم. دو گل عجیب دریافــت کردیم که به 
سختی برایم قابل درک است«.  وی در مورد از دست رفتن اللیگا 
گفــت: »ایــن یک قدم بزرگ به عقب بــود. نتیجه ناامیدکننده ای 
رقم خورد و طبعاً از صدرنشینان فاصله گرفتیم. فاصله 1۲ امتیازی 
با صدرنشــین خیلی زیاد اســت ولی باید ادامه دهیم. اگر بهتر 
نشویم و این روند را تغییر ندهیم، امیدی به قهرمانی نخواهیم 
داشت«. آیا بازیکنان مقصر شکست بودند؟ کومان می گوید:» 
خیر؛ همه با هم پیروز می شویم یا شکست می خوریم. نمی توان 
از یک یا دو بازیکن انتقاد کرد. همه باهم شکست خوردیم. به 
انــدازه کافــی برای پیروز شــدن خوب نبودیم. بایــد این ناکامی را 
پذیرفــت«. کومــان در پایان گفت: »در طول بازی فراز و نشــیب 
داریــم و عملکــرد بازیکنان افت می کند. ابتدای بازی همیشــه 
خوب هســتیم اما به تدریج روند عوض می شــود. بدون توپ 
اشتباهات دفاعی زیادی مرتکب می شویم. این یک مشکل 

عمومی در تیم است که باید حل شود. بسیار ناامیدم و باید 
با بازیکنان صحبت کنم«.

حمیدرضــا عــرب: دروازه بان هــا ماننــد مغــز یــک تیــم عمــل 
می کننــد و وجودشــان از اهمیــت بســیاری در قفــس تــوری 
برخورداراســت. داشــتن یــک دروازه بــان ششــدانگ به حدی 
پراهمیت است که برخی تیم ها حاضر می شوند برای تقویت 
ایــن پســت هزینه هــای بیشــتری را پرداخت کننــد. نمونه اش 
باشــگاه اســتقالل کــه بــا جــذب رشــید مظاهــری هزینه هــای 
نگهــداری و حفــظ دروازه بــان در فصل بیســتم رابه نقطه اوج 
رســانده اســت. حضــور توأمــان سیدحســین حســینی کــه از 
ســابقه ای چهار ســاله در اســتقالل برخوردار اســت و رشــید 
مظاهــری کــه تازه این فصل به جمع آبی پوشــان ملحق شــد، 
اســتقالل را در ایــن پســت درصــدر اخبــار قــرار داده اســت. 
تنش هایی که هفته پیش میان حسینی و مظاهری به وجود 
آمــد بــر دایره اخبــار دروازه بان های اســتقالل افزود، اما ســید 
حسین حسینی هرگز قصد ندارد به این مسائل دامن بزند. 
او تمریــن و تمریــن را در دســتورکارش قــرار داده تــا در زمــان 
مناســب دوبــاره جایگاهــی کــه ســال ها دراختیــارش بــود را از 
مظاهری پس بگیرد. طبق اســتعالمی که از باشــگاه استقالل 
گرفتــه شــده رشــید دربــازی بــا صنعــت نفــت آبــادان بازهــم 

دروازه بان اول تیمش است. 

پاپسنمیکشم#
حســینی امــا بی توجــه بــه این مســائل به تمریــن می پــردازد. او 
می گوید: »من باال و پایین این تیم را بســیار دیده ام. دروازه بانی 

نیستم که با آمدن رقیب پا پس بکشم. تالش می کنم دوباره به 
جایگاه واقعی ام برســم«. حســینی در واکنش به برخی حواشی 
که به تازگی برایش ایجاد شد نیز این توضیحات را می آورد: »من 
نمی دانــم چرا بعضی ها دوســت دارند مســائل کوچــک را بزرگ 
کننــد امــا می دانم کــه خودم اهل حاشیه ســازی برای اســتقالل 

نیستم و خودم را فرزند این باشگاه می دانم. به شایعاتی هم 
که علیه من می ســازند توجهی ندارم و آن ها را به خدا 

واگذار می کنم. من هیچ ادعایی ندارم اما مطئنم 
که روزی دوباره به آن چیزی که در ذهن هست 
می رســم. بــا آمدن رقیب نیــز هرگز من پا پس 
نمی کشم همان گونه که اینکه دیدید سال ها با 

مهدی رحمتی رقابت کردم«. 

استمرارویژه#
صحبت های سید حسین حسینی نشان می دهد او در 
این برهه بنای ســکوت وتمرینات پی درپی را گذاشــته 
تا شــاید از این دوران نســبتاً بحرانی و پرحاشیه عبور 
کند. حســینی درتالش اســت تا با اســتمرار ویژه در 
تمرینــات خود، به باالترین ســطح از میزان آمادگی 
دست یابد و دوباره به مرد شماره یک آبی ها تبدیل 

شود. نیمکت نشینی ها در استقالل او را 
تا حد زیادی قوی تر کرده است.

شیاطین مقابل وستهام بازگشت باشکوهی داشتند

رکوردهای بی نظیر »فرناندز« در یک نیمه
امین غالم نژاد: منچستریونایتد با پیروزی مقابل وستهام که 
با نتیجه ۳-1 در خانه حریف بدســت آمد موفق شــد 
نامش را در کتاب های رکورد لیگ برتر انگلیس ثبت 
کنــد. پیروزی در خانه وســتهام تعداد کامبک های 
موفــق یونایتــد در لیــگ جزیــره را بــه عــدد ۳۸5 
رساند که رکورد جدیدی بود. شاگردان سولسشر 
در نیمــه اول بــازی عملکــرد بــدی داشــتند و با 
گل تومــاش ســوچک از حریــف در ایــن نیمــه 
شکســت خوردنــد، ولــی در نیمــه دوم بــا ورود 
برونو فرناندز، مارکوس رشــفورد و خوان ماتا، 
بــازی  بــه  باشــکوهی  بازگشــت  منچســتر 
داشــت و آن ها توانســتند با دو پاس گل از 
فرنانــدز و ماتــا و گلزنــی پوگبــا، گرینــوود و 
رشــفورد بازی را بــا نتیجه ۳ بر یک برنده 

شوند.
`
رکوردبینظیر#

جــدا از بحث تأثیرگذاری مســتقیم هر 
ســه تعویض سولسشــر در این بازی، 
برونــو فرنانــدز موفــق بــه ثبــت رکــورد 
بی نظیری در رقابت های لیگ برتر شــد. 
فرنانــدز که از زمان ورودش به منچســتر 

در ژانویه گذشته، به خاطر تأثیرگذاری باالیش همواره مورد ستایش 
قرار گرفته است، در نیمه دوم جانشین دنی فن دبیک شد.

هافبــک ۲۶ ســاله پرتغالــی در نیمــه دوم و در حضــور ۴5 دقیقه ای 
رکــوردی بی نظیــر در رقابت هــای لیگ برتر به ثبت رســاند. او موفق 
شد در دیدار مقابل وستهام هشت پاس کلیدی به هم تیمی هایش 
بدهد و در واقع هشــت بار آن ها را در موقعیت مســلم گلزنی قرار 

داد.
هشــت موقعیتی که برونو فرناندز ایجاد کرد، ســبب می شــود تا او 
تنهــا بازیکنــی باشــد که در ایــن فصل، در یک مســابقه لیگ برتر 
این تعداد شــانس گلزنی برای هم تیمی هایش ایجاد کرده اســت. 
عــالوه بر این، منچســتریونایتد از زمان نخســتین بــازی ملی پوش 
پرتغالــی در لیــگ برتــر، بیش از هر تیم دیگری امتیاز کســب کرده 

است )51 امتیاز(.

خلق35موقعیت#
هافبــک یونایتــد در ایــن فصــل ۳5 فرصــت عالــی گلزنــی در لیــگ 
برتــر ایجــاد کــرده تــا او نســبت به کویــن دی بروینــه هافبک خالق 
منچســتریونایتد جایــگاه بهتــری داشــته باشــد. دی بروینــه تــا به 
اینجای فصل ۲۸ موقعیت گلزنی برای هم تیمی هایش ایجاد کرده 

است.
برونو فرناندز در ۴5 دقیقه ای که برای منچستر به میدان رفت، ۴۴ 
بــار تــوپ را لمــس کرد.او در این بازی یک پاس گل برای پوگبا مهیا 

کرد. گلی که سبب شد منچستر به بازی برگردد.
عــالوه بــر رکوردهای منحصربه فردی که برونــو فرناندز در لیگ برتر 
خلــق کــرده اســت، او در مقایســه بــا ســایر لیگ هــای اروپایــی نیــز 
وضعیــت خوبــی دارد. بــه نقــل از Squawka، فرنانــدز بیــش از هــر 
بازیکــن دیگــری در پنــج لیگ برتر اروپا شــانس گلزنــی ایجاد کرده 

است.

پیشبهسویالیپزیش#
پیــروزی منچســتریونایتد در برابــر وســتهام آن هــا را بــه رده چهارم 
جدول لیگ برتر رسانده است. سولسشر گفت: »فوتبال این گونه 
است و فراز و نشیب های فراوانی در زمین رخ می دهد. در نیمه اول 
مــا ریتــم آرامی داشــتیم و بیــش از حد توپ را از دســت می دادیم، 
همچنیــن حمــالت وســتهام نیــز خطرنــاک بــه نظــر می رســید. مــا 
امــروز برابــر تیمــی بــازی کردیم که موفق به غلبه بــر تیم هایی چون 
ولوز و لســتر شــده و مقابل منچسترســیتی نیز به تســاوی رسیده 
بــود. متأســفانه در برخی مقاطــع از فصل تعداد بازیکنان مصدوم 
یونایتــد خیلــی زیــاد می شــوند. ما می توانیــم در بــازی هایی مانند 
مســابقه امروز بهتر عمل کنیم، بازی فراز و نشــیب زیادی داشت، 
اما بازیکنان یونایتد شــخصیت خود را نشــان داده و تا لحظه آخر 

به کسب پیروزی باور داشتند.
گفتنی است شیاطین سرخ روز سه شنبه برای برگزاری دیدار مهم 

لیگ قهرمانان اروپا در برابر الیپزیش به آلمان سفر می کند.

مهدی ترابی ملی پوش کشورمان و بازیکن سابق پرسپولیس که این 
روزهــا در قطــر فوتبالــش را دنبال می کند و دچار مصدومیت شــده 
اســت در توییــی یــاد و خاطره خلبان شــهید عباس بابایــی را گرامی 
داشت و نوشت: »زاد روزت مبارک مرد رؤیاهای من«. عباس بابایی 
پــس از ۶۰ مأموریــت جنگــی موفــق، در صبــح روز 15 مــرداد 1۳۶۶، 
همــراه با ســرهنگ نــادری به منظور شناســایی منطقه وارد آســمان 
عراق شــدند و به هنگام بازگشــت، در سردشــت در 15 مرداد 1۳۶۶ 

شهید شد. پیکر وی در گلزار شهدای قزوین به خاک سپرده شد.

علیرضــا حقیقــی دروازه بــان ســابق تیــم ملــی و پرســپولیس که این 
فصل شــاگرد قلعه نویی در گل گهر شــده با انتشــار عکسی از خود 
کــه نشــان از آمادگــی باالیــش در تمرینــات دارد بــرای رقبایش زنگ 
خطــر را بــه صــدا درآورده و نوشــته اســت: » در ســکوت پیــش بــرو! 
فقط زمانی صحبت کن که وقتش شــده باشــه بگی؛ کیش و مات« 
احتمــاالً او بــرای دروازه تیــم ملی نقشــه ها در ســر دارد و تالش می 
کنــد تــا اســکوچیچ را مجــاب کند دوباره کلیــد دروازه تیــم ملی را به 

او دهد.

علیرضا  حقیقیمهدی ترابی
در پــی توهیــن یکــی از بازیگــران زن ســینمای ایــران بــه دختــران لــر 
کشــورمان افــراد بســیاری از صنــوف مختلــف از جملــه هنرمندان و 
ورزشکاران نسبت به این بی احترامی واکنش نشان دادند. یکی از 
این افراد رشید مظاهری دروازه بان جدید تیم استقالل است. او در 
اســتوری ناراحتی خود را با جمله اینکه»با افتخار یک لر هســتم « 
نشــان داده و نوشــته »اصالت ما لرها و هیچ کدام از اقوام ایرانی با 
این حرف ها خدشه دار نمیشه. ما توهین نمی کنیم و با هر کسی 

مثل خودش رفتار نمی کنیم«.

ملی پوش کشورمان و ستاره زنیت سنت پترزبورگ شب فوق العاده ای 
مقابل اورال پشت سر گذاشت.سردار آزمون که آخرین بار در هفته 
نهــم لیــگ برتــر روســیه گلزنی کــرده بود، بــا هت تریک مقابــل اورال 
تعــداد گل هــای ایــن فصل خــود را به عدد 9 رســاند تا بــه تنهایی در 
صدر جدول گلزنان لیگ برتر روسیه بایستد. باشگاه زنیت نسبت به 
هت تریک،پاس گل و پنالتی سردار مقابل ورال در توییتر رسمی اش 
واکنــش نشــان داده و نوشــته اســت: »یــک روز ویــژه برای ســردار در 

فوتبال روسیه رقم خورد«.

زنیترشید مظاهری

سنگربان آبی ها در گفت و گو با قدس:

چشم و گوشم را روی شایعه ها بسته ام

ضد  حمله
خبر خوش برای پرسپولیس

 فینال لیگ قهرمانان آسیا 
با حضور تماشاگران برگزار می شود

برگــزاری  کمیتــه محلــی  و   AFC بــا تصمیــم مشــترک  ورزش: 
مســابقات لیگ قهرمانان آســیا، فینال لیگ قهرمانان آســیا در 
روز شنبه، 19 دسامبر )۲9 آذر( میان پرسپولیس ایران و نماینده 
شرق آسیا با حضور تماشاگران انجام خواهد شد. ایرانیان مقیم 
قطــر نیــز می تواننــد طبــق پروتکل های اعالمــی بــرای حمایت از 
پرسپولیس بلیت این بازی را تهیه کنند و در استادیوم الجنوب 
از نماینــده ایــران در فینال حمایت کنند. قرار اســت برای فینال 
جــام امیــر که 1۸ دســامبر در اســتادیوم الریان برگزار می شــود تا 
چهارمین اســتادیوم جــام جهانی ۲۰۲۲ افتتاح شــود، 5۰ درصد 
ظرفیــت اســتادیوم بلیت فروشــی انجــام شــود و طبــق همیــن 
پروتکل هــا بــرای فینــال لیــگ قهرمانان آســیا نیز بلیت فروشــی 

صورت بگیرد.

فکری: نباید بازیچه دشمنان استقالل شویم
ورزش: ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل گفت: یک عده از نتیجه 
گرفتــن اســتقالل خوشــحال نیســتند امــا خودمــان هــم بایــد 
حواســمان باشــد که نباید بازیچه دســت دشــمنان و بدخواهان 
شــویم که لطمه ببینیم. محمود فکری در نشســت خبری پیش 
از دیدار استقالل و نفت آبادان همچنین اظهار کرد: با توجه به 
بارندگی های شــدیدی که در تهران داشــتیم ولی تمرینات خوبی 
انجــام دادیــم و بازیکنــان مــا روحیــه خوبــی دارنــد و آمــاده بازی 
هســتند. وی افــزود: همــه تیم هایــی که مقابل ما بــازی می کنند 
انگیزه دو چندانی دارند ولی امیدوارم بتوانیم ۳ امتیاز را بگیریم. 

پورموسوی: 
تالش می کنیم دست پر از زمین خارج شویم

ورزش: سیداکبر پورموسوی سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت 
در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل استقالل اظهار 
کــرد:  بــازی ســختی بــرای هــر دو تیــم خواهد بــود. بــا توجه به 
اینکه ما بازی اول مان در ورزشــگاه آزادی را مقابل پرســپولیس 
شکســت خوردیــم، امــا بــا احتــرام به باشــگاه اســتقالل تالش 
می کنیــم کــه در دیدار مقابل این تیم دســت پــر از زمین خارج 
شــویم. وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه غیبــت پنــج بازیکن 
اســتقالل به نفع آن ها خواهد بود یا خیر، گفت: واقعیت این 
است که مصدومیت جزئی از ورزش است اگر تیم ها از قبل از 
جوانانشان در کنار بازیکنان اصلی استفاده کنند، فکر نمی کنم 

تیمی با مشکل مواجه شود. 

صادقی: 
برای سایپا رویای آژاکس ایرانی را دارم

ورزش: ابراهیــم صادقــی در نشســت خبــری پیــش از دیــدار 
تیم هــای ســایپا و مــس رفســنجان در هفتــه پنجــم لیــگ برتــر 
فوتبال اظهار کرد: به نظر می آید بهتر است درباره تیم خودمان 
و اهدافــش صحبــت کنیم. رویاهای خیلی بزرگی برای باشــگاه 
ســایپا و تیم فوتبالش داریم که در آن مســیر حرکت می کنیم. 
بــه تیــم مــان خیلــی امیــدوار هســتم و اطمینــان دارم در کنــار 
ارائــه فوتبــال زیبــا می توانیــم نتایج خوبی هــم بگیریم. صادقی 
ادامه داد: همیشــه باید ســایپا یک تیم قابل احترام باشــد که 
هــدف ابتدایی اش ســازندگی برای فوتبال ایران باشــد. واقعیت 
را بگویــم بــرای این تیم رویای آژاکس ایرانی را دارم و می خواهم 
یک روز این تیم مانند باشگاه هلندی باشد که به حضور تمام 

بازیکنانش در تیم های بزرگ افتخار می کند.

نکونام: 
می دانیم از بازی با تراکتور چه می خواهیم

ورزش: جــواد نکونــام در نشســت خبــری پیــش از دیــدار فوالد 
مقابــل تراکتــور اظهار کرد: این بازی برای ما ســخت و ســنگین 
است. می دانیم با مدعی قهرمانی لیگ بازی داریم. تیم خوب 
و پرمهره ای دارند.  چندین ســال اســت سرمایه گذاری می کنند 
تا به موفقیت برسند.  وی افزود: هفته گذشته توانستند برنده 
باشــند و شــرایط خوبی دارند. به هرحال ما هم فوالد هســتیم. 
شرایط خوبی داریم. یک هفته خوب تمرین کردیم. برنامه این 

بازی را می دانیم و می دانیم از این بازی چه می خواهیم.

منصوریان:  بازی ها به دیدارهای دوستانه 
تبدیل شده است

ورزش: علیرضا منصوریان ســرمربی تراکتوردر نشســت خبری 
پیــش از دیــدار مقابل فوالدخوزســتان اظهار کرد: بازی بســیار 
ســختی خواهد بود.  همه بازی ها ســخت هســتند چون چهار 
تیمی که بیشترین تماشاگر را دارند و همچنین فوالد و صنعت 
نفــت بازی هــا از رونــق هوادار خارج شــده و بازی ها به بازی های 
دوســتانه ســطح بــاال تبدیل شــده اســت. وی ادامــه داد: کمتر 
تیمــی وجــود دارد کــه ریســک زدن گل زیــاد کند. فــوالد تیمی 
است که در شرایط خاصی بازی می کند. امیدوارم در این بازی 

حاشیه نداشته باشیم. 

 سفر انصاری با پرسپولیس 
به قطر قطعی شد

ورزش: کاروان پرســپولیس هفتــه آینــده بــرای حضــور در دیدار 
فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا کــه ۲9 آذر در ورزشــگاه الجنــوب 

برگزار می شود، به قطر می رود. 
بــا تالش هــای باشــگاه پرســپولیس در نهایــت محمــد انصاری 
هــم کــه پس از رفع دوران آســیب دیدگی به تازگی در تمرینات 
گروهی سرخپوشــان شرکت می کند، در این سفر همراه کاروان 
ایــن تیــم خواهد بــود تا در صــورت صالحدید کادرفنــی در این 

بازی مهم حضور داشته باشد.

منهای فوتبال

هفته پنجم لیگ برتر - جام خلیج فارس

تراکتور-فوالد
   دوشنبه ۱۷ آذر - ۱5:00 از شبکه ورزش

هفته پنجم لیگ برتر - جام خلیج فارس

استقالل-صنعتنفتآبادان
   دوشنبه ۱۷ آذر - ۱6:۱5 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

شیراز میزبان دور سوم 
لیگ برتر هندبال مردان

ورزش: دور سوم سی و سومین دوره لیگ برتر هندبال مردان از 
19 آذرماه در شیراز برگزار خواهد شد.

پیــش از ایــن دو شــهر شــیراز و تهران نامــزد میزبانی ایــن دوره 
از مســابقات بودنــد اما در نهایت شــیراز میزبــان این مرحله از 
مســابقات لیگ برتر هندبال شــد.یکی از دالیل اصلی انتخاب 
این شهر به عنوان میزبان دور سوم مسابقات، میزبانی استان 
فــارس بــرای مســابقات قهرمانــی جوانــان آســیا اســت کــه قرار 
اســت اواخــر امســال در ایــن شــهر برگــزار شــود و ایــن فرصت 
ایجاد خواهد شد تا پیش از آن مسابقات، شیراز میزبانی این 
دوره از مســابقات هندبال را بر عهده داشــته باشــد تا از لحاظ 
ســخت افزاری نیروی انســانی و همچنین ســالن برگــزاری نقاط 
ضعف و قوت خود را شناســایی کنند و با شــرایط بهتری آماده 

میزبانی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا باشد.

اعزام یزدانی و قاسم پور به صربستان 
منتفی شد

ورزش : کادر فنی پس از بررســی اســامی نفرات شــرکت کننده 
در رقابت های جام جهانی انفرادی صربســتان از اعزام حســن 
یزدانی و کامران قاسمپور به این پیکارها صرف نظر و دو آزادکار 
جــوان را جایگزیــن آن هــا کــرد. بــر ایــن اســاس کادر فنــی تیــم 
ملــی کشــتی آزاد بــه خاطر احتمــال عدم حضور رقبــای اصلی 
ملی پوشان در این مسابقات و همچنین به جهت میدان دادن 
بــه جوانــان مســتعد و صاحــب عنــوان در رقابت هــای انتخابی 
تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن، تصمیم گرفت رحمان عموزاد 
خلیلــی در وزن 57 کیلوگــرم و امیرمحمــد یزدانــی در وزن ۶5 
کیلوگــرم را همــراه بــا عبــاس حاج کناری بــه عنــوان مربی راهی 
ایــن رقابت هــا کند. رقابت های جام جهانی انفرادی صربســتان 
روزهــای ۲۲ تــا ۳۰ آذرمــاه در شــهر بلگــراد صربســتان برگــزار 
می شــود و برخی از کشــورهای مطرح کشتی در جهان از جمله 
آمریکا، ژاپن، قزاقستان و کوبا از حضور در این مسابقات صرف 
نظر کرده اند و برخی از کشورها نیز با نفرات محدودی راهی این 

مسابقات خواهند شد.

برد الریان با قائمی در آخرین دیدار نیم فصل
ورزش: تیــم الریــان آخرین دیــدار نیم فصل لیگ والیبال قطر را 
با پیروزی مقابل الخور پشت سر گذاشت. در این دیدار که در 
سالن فدراسیون والیبال قطر برگزار شد، تیم الریان با نتیجه ۳ 
بر یک از سد حریف خود گذشت با کسب این برد، 19 امتیازی 
شد. الریان در ست های دوم، سوم و چهارم با نتایج ۲5 بر ۲۳، 
۲5 بر 1۲ و ۲5 بر 19 مقابل الخور پیروز شــد و ســت نخســت را 
بــا نتیجــه ۲5 بر 19 واگذار کرد. فرهاد قائمی دریافت کننده تیم 
ملی ایران، در این بازی نیز حضور داشــت و 1۰ امتیاز بدســت 
آورد. قائمــی کــه در ابتدای فصل شــایعاتی درباره جدایی اش از 
الریان وجود داشت، تقریباً در تمامی بازی های نیم فصل اول 
لیــگ قطــر بــرای تیمش به میــدان رفت و جــزو بازیکنان اصلی 

تیمش بود.

رئیس فدراسیون دوومیدانی:
کار حدادی تمام شده و به زودی برمی گردد

ورزش: هاشــم صیامــی می گویــد کار احســان حــدادی کــه برای 
انجــام عمــل جراحی خارپاشــنه در آلمان به ســر می بــرد، تمام 

شده و احتمال دارد هفته آینده به کشور برگردد.
احســان حــدادی از ۲۰ مهــر مــاه و بعــد از مجمــع انتخاباتــی 
ریاســت فدراســیون به آلمان رفت تا خارپاشــنه خود را در این 
کشور عمل کند و با اینکه عمل خود را اواسط آبان انجام داده 
اما هنوز به ایران برنگشــته اســت.  صیامی، رئیس فدراســیون 
دوومیدانــی در مــورد عمــل حــدادی و زمــان بازگشــت او گفت: 
احســان عالوه بر خارپاشــنه، اســتخوان های زائد آشیل خود را 
هم عمل کرده است و شرایط خوبی دارد. اکنون هم به پیگیری 
درمــان و فیزیوتراپــی نیــاز دارد کــه در حــال انجــام اســت و بــه 

احتمال زیاد هفته آینده به ایران برمی گردد.

اعتراض تند خیرآبادی به اشتباهات داوری در لیگ کشتی:
 مگر نانوایی است که از داوران 

نوبتی استفاده کردند؟!
ورزش: جمشــید خیرآبــادی، رئیــس هیئــت کشــتی کردســتان 
کــه معتقد اســت اشــتباهات داوری ســبب حذف تیــم صبانور 
کردســتان از لیــگ برتــر کشــتی فرنگــی شــده، در گفت و گــو بــا 
برنامــه دایــره طالیی در این بــاره گفت: گفتیم چرا از این داوران 
بــرای قضــاوت در لیگ اســتفاده کردید، گفتند نوبتشــان بوده. 
مگــر صــف نانوایــی اســت که قضــاوت نوبتی باشــد؟ آن هم در 
مســابقاتی کــه گــردش مالی آن بــه گفته رئیس ســازمان لیگ، 
5۰ میلیــارد تومان اســت. هر کســی که نوبتش بــوده را بیاوریم 
درحالی که در آن جایگاه نبوده، کمیته داوران باید در این زمینه 
تجدید نظر کند. ضمن اینکه برای قضاوت کشتی فرنگی باید 

از داورانی استفاده کرد که تخصص این کار را دارند.
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ادب و هنرادب و هنر

تازه های نشر

خبر

مصطفــی  ناطــق   هنر/محبوبــه  و  ادب   
جمشــیدی، نویســنده 59ســاله تهرانــی و 
تجلیل شــده در جایزه ادبی جالل آل احمد 
اســت کــه از دهــه ۶۰ داســتان می  نویســد 
و  از نزدیــک دســتی بــر رشــته های هنــری 
چــون ســینما، شــعر و...  دارد. جمشــیدی 
پــس از چنــد دهه داستان نویســی، ســبک 
او  داســتان های  دارد.   خاصــی  نوشــتاری 
حــول موضوع های مذهبــی، دفاع مقدس و 

مسائل اجتماعی خلق شده اند. 
تــاج،  و  تیــغ  گمشــدگی،  ســفرنامه جن، 
یادداشــت های یک تروریســت،  بوفاری ۴، 
ســمندر، شــنیدن آوازهــای مغولــی، لغــات 
میــغ، وقایع نــگاری یــک زندیــق، شــب رنــج 
موسی و بازیافته های شهر دلتنگ، بخشی 

از آثار این نویسنده هستند. 
بــرای  ادبیــات  از  اقتبــاس  طــراح  کــه  وی 
ســینما در بنیــاد ســینمایی فارابــی اســت، 
و  داســتان  جشــنواره  چندیــن  داور 

فیلم نامه نویسی هم بوده است. 
رمان هــای وقت نیایش ماهی ها، لغات میغ، 
 ،  ۴ بوفــاری  و  خودنوشــت  ســونات عدن، 

نامزدهای دریافت جوایز ادبی بوده اند.
جمشــیدی  در دو کتاب اخیرش به فاجعه 
پرداختــه  گوهرشــاد  مســجد  بــه  حملــه 
نهــال،  دربــاره  »همه چیــز  رمــان  اســت.  
دختر طرخان« به تازگی توســط انتشــارات 
»راه یــار« منتشــر و راهــی بازار کتاب شــده 
کــه بن مایــه اش، شــرح شــاعرانگی »نهال« 
و مواجهــه او بــا هجــوم عوامل رضاشــاه به 
مســجد گوهرشــاد در اتفاقــات مربــوط بــه 
کشف حجاب رضاخانی است. گفت وگوی 

ما را با این نویسنده بخوانید. 

چه شد که رمان »همه چیز درباره نهال، س 
دختــر طرخان« را نوشــتید و خواســتید در 
بستر داستان به ماجرای مسجد گوهرشاد 

اشاره کنید؟
 مــن مثل همه ایرانی ها یکی از ارادتمندان 
آســتان مقدس امام رضا)ع( هستم و پیش 
از کرونا هر ساله و به طور مرتب به پابوسی 
آســتان حضــرت می آمدم، ضمــن اینکه در 
انتشــارات »به نشر« چندین داستان چاپ 
کرده ام، مثل رؤیای آق تاریم، دشت یاغی ها، 

سفرنامه جن و... . 
از جوانــی عالقه داشــتم در این حوزه کاری 
انجام بدهم و همچنان این عالقه مندی در 
من هســت. اگر ارگانی درخواســت داشــته 
بــاز هــم کارهایــی در  باشــد دوســت دارم 
ایــن زمینــه انجــام بدهم. اگر ایــن دو رمانم 
کارهــای  باشــد،  داشــته  خوبــی  بازخــورد 
خواهــم  امام رضــا)ع(  موضــوع  بــا  دیگــری 
داشــت، ولــی حمایت هــا کارهــا را ســرعت 

می بخشد. 

کتــاب س  ادامــه  در  کتــاب  ایــن  آیــا 
»گمشــدگی« اســت، چــون آنجــا هــم بــه 

مسئله کشف حجاب پرداختید؟
 از نظر تماتیک به هم مربوط هستند، اما 
نمی تــوان ایــن ارتباط را از نظــر موضوعی و 
شــخصیت ها دانســت. گمشــدگی مربــوط 
بــه علی اصغر حکمت اســت که در فاجعه 
مســجد گوهرشــاد نقــش داشــته و کتــاب 
دوم هم یک ماجرای ســاخته تخیل است. 
اگرچــه کتاب گمشــدگی هم تخیل اســت، 
ولــی جنبــه  مســتند آن پررنگ تــر اســت. 
»همه چیــز دربــاره نهــال، دختــر طرخــان« 
داســتان زندگی یک دختر 1۴ ســاله اســت 
کــه حدود 1۰۰ ســال پیش زندگــی می کرده 
بــه  مســتأجری  دارد.  معمولــی  زندگــی  و 
خانــه آن هــا می آید که روز واقعه گوهرشــاد 
تیــر می خــورد. نهــال از آنجا که به مســئله 
در  چــون  و  می کنــد  توجــه  کشــف حجاب 
زندگــی  شــده،  بــزرگ  مذهبــی  خانــواده 

می خــورد.  گــره  گوهرشــاد  موضــوع  بــا  او 
نائبیــن حــرم  از  یکــی  بــا  نهــال  پدربــزرگ 
حضــرت موســی الرضا)ع( ارتباط  دارد و به 
مجروحــان واقعــه کمک می کنــد. رفته رفته 
اطالعــات تاریخــی در قالــب رویدادها بیان 
می شــود تا دو دهه بعد که انقالب اســالمی 
می رسد و همزمان با دوران میانسالی نهال 

است. 

 بــه نظر شــما واقعه مســجد گوهرشــاد س 
چقدر اهمیت دارد که به عنوان نویســنده 
بــه آن واکنــش نشــان دادیــد و دو کتــاب 

درباره این موضوع نوشتید؟ 
 در هیچ کجای دنیا به هیچ نیایشگاه و مکان 
معنــوی و مذهبی حمله نظامی نمی شــود. 
این خطای فاحش نظام ستمشــاهی بود و 
یک فاجعه انسانی صورت گرفت که حیف 
است روشنفکرها و اهل قلم به عنوان یک 
رویــداد ملــی- مذهبی بــه آن نپردازند. من 
هم به همین دلیل به این موضوع به تقابل 

سرنیزه و دین پرداختم.

واقعــه س  ایــن  بــه  اثــر  چنــد  در  تاکنــون 
پرداخته شده است. وجه تمایز اثر شما با 

آثار پیشین در چیست؟ 
 من نمی دانم؛ این را باید منتقدان بگویند. 
بــه عنــوان یک عالقه منــد وارد این موضوع 
شدم و با حمایت هایی که از سوی مخاطب 
شد، مسیرم را ادامه دادم. عالوه بر این هر 
رویــداد و تهاجــم تاریخی یــا مذهبی که در 
پهنه این کشور رخ می دهد، برای من مهم 

است. 

بــه مســتنداتی بــرای نوشــتن ایــن رمــان س 
دسترسی داشتید؟

 به صورت غیرمســتقیم بله، چون داستان 
مــن برآمده از تاریخ اســت، امــا عین تاریخ 
نیست. تاریخ باید در فیلتر ذهن نویسنده 
پاالیــش شــود تــا تبدیــل بــه رمــان شــود، 
اگــر چنیــن نباشــد نتیجه کار همــان تاریخ 
می شــود؛ اشــتباه بزرگی که امروزه در پهنه 

فرهنگی رخ می دهد. 
بــه طــور مثــال فکــر می کنیــم جمــع آوری 
خاطره هــای مربــوط به جنگ، کار داســتان 
را می کنــد، در حالــی کــه این طــور نیســت. 
بایــد آن خاطــره از فیلتر نمایشــی کردن رد 

شــده تا در تاریخ ماندگار شــود، درغیر این 
صــورت در حد یک خبر در روزنامه ها عمر 

خواهد کرد. 
تحمیلــی  جنــگ  یــا  انقــالب  مــورد  در 
خاطره هــای زیــادی جمــع آوری شــده، امــا 
چون نمایشــی نشــده، کارکردشــان محدود 

است. 
داستان »در غرب خبری نیست« از اریش 
ماریــا رمــارک، نویســنده آلمانــی اســت که 
جنگ جهانی دوم را در پهنه زمان جاودانه 

کرده است.

اصــوالً داســتان نویس بــه تاریــخ وفــادار س 
نیســت، ایــن مــرز تــا کجاســت؟ می شــود 
بــه صــرف رمان نویســی در رمــان تاریخــی، 

بی نهایت تخیل کرد؟
 اینکه بگوییم مجازیم دروغ به خورد مردم 
بدهیــم، نه نمی شــود. تخیل هــم بین افراد 
متفــاوت اســت؛ یک فــرد شــیزوفرنی، یک 

کرونایــی، یک گرســنه آفریقایی یا یک فرد 
تشــنه تــا یــک فــرد از اهالی کوه هــای آلپ، 
تخیــل متفاوتــی دارنــد. نویســنده حرفه ای 
وقتــی روی یــک ســوژه زوم می کنــد اجــازه 
نمی دهــد تخیــل جــای واقعیــت را بگیرد و 
پــا را بــه مرزهایی بگذارد کــه اصل ماجرا را 

دچار آفت کند. 

ابزارهایــی س  بایــد چــه  تاریخ نویــس  یــک 
در اختیــار داشــته باشــد تــا هم  داســتانی 
بــه  اثــرش  در  هــم  و  بنویســد  پرکشــش 

تحریف تاریخ نپردازد؟
 حوزه کار من داستان است، نه تاریخ. البته 
درســت اســت کــه ایــن دو بــا هم همســایه 
هستند، ولی بر دیگری تفوق ندارند. تاریخ 
در حــوزه هنر کارکرد بســیار محدودی دارد 
و نحلــه تاریخ چندان جذابیتی ندارد، مگر 
آن را نمایشــی کــرده و با عنصــر دراماتیک 
تاریخــی  داستان نویســی  بدهیــم.  امتــزاج 
ابــزار خــاص خــود را دارد کــه همانــا هنــر 
داستان نویســی اســت و اگر کسی حرفه ای 

باشد می تواند از پس آن برآید.

شــما اشــاره کردیــد تاریــخ بایــد از فیلتر س 
تــا  بگــذرد  حرفــه ای  و  قــوی  ذهــن  یــک 
خواندنی شود، ولی می بینیم داستان هایی 
کــه بــه تازگــی در بســتر تاریــخ و مذهــب 
نوشته می شوند، چندان حرفه ای نیستند. 
چگونه هم این حمایت ادامه داشته باشد 
و هــم قلم هــای قوی و نویســندگان حرفه ای 

پای کار بیایند؟
 متأســفانه بــه تازگــی بــا ســیل عظیمــی از 
داســتان ها و کتاب هــا روبــه رو هســتیم کــه 
ذهــن خواننده و بازار نشــر را بیشــتر دچار 
کــه مجــوز  آشــفتگی می کنــد. هــر کســی 
انتشــاراتی گرفتــه بــرای اینکه ســهمیه اش 
قطــع نشــود مجبــور اســت یکــی، دو کتاب 
منتشــر کنــد و همــان را هــم بــا پــول خــود 

نویسنده منتشر می کند. 
این کتاب ســازی ها اعــم از ترجمه یا تألیف 
موجــب شــده ســیل عظیمی از کتــاب وارد 
بــازار شــوند، در حالــی کــه خیلــی از ایــن 
کتاب هــا واقعــاً داســتان نیســت. در حالــی 
که الزم اســت کســی کــه کتــاب می خواهد 
چــاپ کنــد از بزرگان آن حــوزه اجازه بگیرد 
و  کارشــناس  چهــار  امضــای  دســت کم  و 

نویســنده حرفــه ای را پــای کار خود داشــته 
یــک  کار  بــرای  انتشــاراتی  یــک  باشــد. 
تصویرســاز از چنــد نفــر تحقیــق می کنــد، 
امــا آیا بــرای انتخاب کتاب و نویســنده هم 

چنین دقتی می شود؟
نویســنده های  از  انتشــاراتی ها  همــان  گاه 
کتابشــان  می کننــد،  حمایــت  گمنامــی 
می  رســانند،  مختلفــی  چاپ هــای  بــه  را 
رونمایی هــای چندباره از کتــاب می گیرند و 

مخاطب را گول می زنند. 
مــن بــا اینکــه چهــار دهه بــه طــور حرفه ای 
می نویســم، از هیــچ کجــا حمایــت خاصــی 
نشــدم، چنــد ســال کارهایــم خــواب رفته و 
حتــی بی مهری دیــدم. بــرای کتاب های من 
مراســم رونمایــی گرفتــه نشــده، در حالــی 
کــه اگــر یــک داســتان عشــقی می نوشــتم 
مــن  بــه  انتشــاراتی ها  کــه  -همان طــور 
برایــش  رونمایــی  مراســم   1۰ می گوینــد- 
می گرفتنــد، امــا مــن سال هاســت مذهبــی 
نوشــته ام و نمی توانــم و نمی خواهــم غیر از 
ایــن حــوزه  بنویســم. همیــن کاری که شــما 
داریــد انجــام می دهید، باید یک منتقد در 

جلسه رونمایی انجام می داد. 

جلســات رونمایــی از کتاب ها هم جایی س 
مراســمی  بیشــتر  و  نیســت  نقــد  بــرای 

فرمایشی است.
 بــاز هــم برگــزاری ایــن جلســات بهتــر از 
برگزارنشدنش است، چه در فضای مجازی 

چه در دانشکده های ادبیات. 
در دهــه ۴۰ و 5۰ ، تعــداد رمان هــا خیلــی 
محــدود بــود و بــه 1۰۰ تــا هــم نمی رســید و 
از میــان آن هــا پنــج اثــر شــاخص و ماندگار 
می شــد، امــا حــاال بی شــمار کتــاب و رمــان 
چــاپ می شــود کــه از ســوی دســتگاه های 
مختلــف هــم حمایت می شــوند، امــا کدام 

ماندگار شده است؟

اشکال کار کجاست؟س 
 بــا همــه اعتبار کــم و کوچک خودمان وارد 
این دنیای نویسندگی شدیم، اما نخستین 
کســانی کــه بــه ما پشــت می کننــد، همین 
دوستان انتشاراتی و دستگاه هایی هستند 
کــه بودجه هــای میلیــاردی بــرای حمایت از 
دریــغ  امــا  می گیرنــد،  دینــی  نویســندگان 
از اینکــه یــک آدرس درســت بــه مخاطــب 
پهــن  و  بودجــه  تلف کــردن  جــز  و  بدهنــد 
کردن ســفره برای دوستانشــان، کار دیگری 

نمی کنند. 
بــا خــود می گویند چرا باید این ســوژه را به 
مصطفی جمشــیدی بدهــم، خودمان یکی 
را پــرورش می دهیــم و اگــر ضعفــی داشــته 
باشــد، ویراســتار آن را انجــام می دهــد. من 
خــودم داور جشــنواره هایی بــودم و بــا ایــن 
مــوارد برخــورد داشــتم کــه دو فصــل یــک 
کتــاب را ویراســتار نوشــته و از فصــل ســوم 
کامــالً وصلــه و پینــه اش مشــخص اســت؛ 
این نویســنده، غوره نشــده مویز می شود و 
دل همــه را می زنــد. در حالی که نویســنده 
حرفــه ای بایــد آن قــدر بنویســد، دود چــراغ 
بخــورد، بعضــاً بی مهــری و مهــر ببینــد تــا 

حرفه ای شود.
این جریان ها معضلی است که وجود دارد. 
چند نفر محدود در حوزه نشر هستند که 
اکثــراً روش های ســنتی خود را بــرای ماندن 
حفــظ کرده انــد. مــن اگــر 1۰ مصاحبــه هم 
بکنم، ککشان نمی گزد. سال هاست با این 
روش خو کرده اند و نمی شود آن ها را از این 

روش بازداشت. 
حاصــل ایــن حرف هــا ایــن اســت کــه دیگر 
از مــن کتابــی نپذیرفتند تا چــاپ کنند. در 
حالــی کــه آن ها بــرای گرفتن کتــاب باید به 
ســراغ مــن بیاینــد نــه اینکــه مــن از طریــق 

رسانه، حرفم را بزنم. 

برش

»همه چیز درباره نهال، دختر 
طرخان« داستان زندگی یک 
دختر 14ساله است که حدود 

100 سال پیش زندگی می کرده و 
زندگی معمولی دارد. مستأجری 

به خانه آن ها می آید که روز 
واقعه گوهرشاد تیر می خورد . 

نهال از آنجا که به مسئله کشف 
حجاب توجه می کند و چون 

در خانواده مذهبی بزرگ شده، 
زندگی او با موضوع گوهرشاد 
گره می خورد. پدربزرگ نهال 
با یکی از نائبین حرم حضرت 

موسی الرضا)ع( ارتباط  دارد و به 
مجروحان واقعه کمک می کند. 
رفته رفته اطالعات تاریخی در 
قالب رویدادها بیان می شود تا 
دو دهه بعد که انقالب اسالمی 

می رسد و همزمان با دوران 
میانسالی نهال است

توصیه مدیرکل هنرهای تجسمی به گالری داران و هنرمندان 

با نمایشگاه مجازی و فروش آنالین از این دوره سخت عبور کنیم
هادی مظفری، مدیرکل هنرهای تجسمی در 
حاشیه بازدید از نمایشگاه آثار قهوه خانه ای 
ســخت  دوره  ایــن  در  گفــت:  آرتیبیشــن  گالــری  در 
گســترده  قرنطینه هــای  و  کرونــا  بیمــاری  همه گیــری 
خانگــی، بســیاری از گالری هــا بــه خوبــی توانســتند 
محیطــی وابســته بــه شــرایط را بــرای مخاطبــان خود 
فراهــم کنند. ما از تمامــی گالری ها و هنرمندان حوزه 
تجســمی که در این دوره بــا رعایت تمامی پروتکل ها 
ســعی در چرخاندن چرخ اقتصاد هنر و رونق کســب 
و کار هنــری دارنــد و بــه هنــر و مخاطبان خــود ارزش 

می نهند، نهایت قدردانی و تشکر را داریم.
وی بــا اشــاره به هــدف راه اندازی گالری آرتیبیشــن در 
نمایــش و فروش آنالیــن آثــار هنری، بیان کــرد: گالری 
آرتیبیشــن در کنــار نمایشــگاه های دوره ای مجــازی، 
۶دوره مزایده آثار هنری در رشــته های آثار کالســیک 
هنــر ایران، آثــار قهوه خانه ای، خوشنویســی، نقاشــی 
خــط و… در کنــار تابلوهایــی از هنرمنــدان صاحبنــام 
مدرنیســت ایران نظیر ســهراب ســپهری، رضا مافی، 
بهمــن محصص، محمد احصایــی، نصرهللا افجه ای 

و… بــه صــورت آنالین نیز برپا کرده اســت. هماهنگ 
شــدن محیــط  هــای هنــری و هنرمنــدان عزیــز حــوزه 
تجســمی بــا شــرایط ویــژه شــیوع ویــروس کرونــا در 

جامعه، از مهم ترین دستاوردهای این دوران است.
مظفری با بیان اینکه محیط  های هنری در ابتدا تصور 
می کردنــد نمایش آثار هنــری تنها به صورت حضوری 

امکان پذیر است، اظهار کرد: بسیاری از نگارخانه ها و 
فضاهای هنری در ابتدای شــیوع ویروس کرونا و طرح 
قرنطینــه تصــور می کردند نمایش و فــروش آثار هنری 
تنهــا بــا حضور مخاطــب در فضای گالــری امکان پذیر 
اســت، ولی تجربیات این دوره به خوبی نشــان داد در 
صورت اعتماد متقابل مخاطب به گالری و برعکس، با 
برگزاری مجازی نمایشگاه ها و فروش های آنالین، نتایج 

بسیار خوبی بدست خواهد آمد.
مــن  گفــت:  پایــان  در  تجســمی  هنرهــای  مدیــرکل 
برگــزاری  تجربــه  تاکنــون  کــه  هنــری  فضاهــای  بــه 
نمایشــگاه های آنالیــن را نداشــته اند، توصیه می کنم 
با توجه به شــرایط ویــژه قرنطینه و همه گیری ویروس 
کرونــا، از ایــن روش بهــره بگیرنــد و موجــب فعال تــر 
و پویاتــر شــدن حــوزه تجســمی شــوند. آن هــا بایــد با 
توجــه به تجربیــات تمامی موزه ها و گالری های مطرح 
داخلــی و خارجــی، از برگــزاری نمایشــگاه مجــازی و 
فروش آنالیــن آثــار هنــری، راهــی را بــرای برون رفــت از 
ایــن شــرایط بیابنــد تا همه با هم بتوانیــم از این دوره 

سخت عبور کنیم.

هنرهای تجسمی

گفت وگو با مصطفی جمشیدی به انگیزه انتشار »همه چیز درباره نهال، دختر طرخان«

روایت دختری به نام »نهال« از » واقعه گوهرشاد«

»تکلسمازیارسزارعسزیرسپایسکریمس
انصاریسفرد«سدرسکتابسفروشیسها

صاد: مجموعه داســتان »تــکل مازیار 
زارع زیــر پــای کریــم انصاری فــرد« 1۰ 
روایــت به قلم روح هللا شــریفی اســت 
کــه در 9۶ صفحــه و بــه بهــای ۲۰هــزار 

تومان منتشر شده است.
از ایــن نویســنده پیــش از این هشــت 
کتاب با موضــوع محوری دفاع مقدس 
به چاپ رسیده است. در تازه ترین اثر 
او با قهرمان هایی از دل جامعه مواجه 

هستیم. برخی داستان های این مجموعه حاوی نقدی تیزبینانه با 
زبانی طنز و گاه رنجی ملموس است. در این کتاب با نثری نزدیک 
بــه زبــان مردم کوچه و بازار روبه رو می شــویم که در آن از جمالتی 
کوتاه، صریح، صمیمی و گاه شــوخ طبعانه اســتفاده شــده اســت. 
نثری برون گرا که تداعی گر لحن داســتان های نویســندگانی چون 

جالل آل احمد است.
عالقه منــدان می تواننــد نســخه الکترونیکــی کتــاب را بــا قیمــت 

1۰هزار تومان در طاقچه بخوانند. 

هراسسانگیزترینساتفاقاتسخاورمیانهس
داستانیسشدس

در  »تنهــا  کتــاب  ســرای خودنویس: 
سامســون« نوشــته تــرکان قربــان زاده، 
اثــر برگزیــده مســابقه داستان نویســی 
خودنویــس در ســال 1۳9۸ اســت کــه 
توســط نشرســرای خودنویس منتشــر 
قــرار  مخاطبــان  دســترس  در  و  شــد 
گرفت. این اثر براساس واقعیت نوشته 
شــده و داســتاِن زندگی دختری اســت 
که در کمال آرامش و آســودگی خیال، 

در شهر زیبای سامسون ترکیه مشغول تحصیل است.
ماجرای این اثر از آنجا آغاز می شود که دختری با شکل و شمایل 
عجیب هم خانه او می شــود. در پِی این اتفاق، شــخصیت اصلی 
داســتان شــب ها بدون امید به زنده ماندن می خوابد. این داستان 
همزمان شده با یکی از فجیع ترین و هراس انگیزترین اتفاقاتی که 

تمام خاورمیانه و جهان را فرا گرفته بود.
»تنهــا در سامســون« در ۸۸ صفحــه و بــا قیمــت 9هزارتومان در 

کتاب خوان طاقچه منتشر شده است. 

خاطراتسدرزکردهسیکسزندانیسسیاسی
»زنــدان  کتــاب  معرفــت:  کتابســتان 
َجــو« )خاطــرات درزکــرده یــک زندانــی 
سیاســی( بــا ترجمه اســما خواجه زاده 

منتشر شد.
ســاختمان َجو، نمادی است از بحرین 
و آدم هایش. ایستاده بر کرانه ساحل، 
بــا چشــم اندازی زیبــا و دل فریــب؛ اما 
درونش، ظلم اندود، تکه تکه، محصور، 
تاریــک و پــر از جــور اســت. زندانــی با 

چهــار ســوله بزرگ کــه با ظرفیــت ۴5۶ نفــر،  یک هزارو۶نفر را در 
خــود بلعیــده اســت! جهــاد، دانشــجو و نویســنده کتــاب »زندان 
َجــو«، همچــون یوســف نبی، بــدون گناهی اثبات  شــده و فقط به 

جرم وطن پرستی و مبارزه علیه استبداد به زندان افتاده است.
جهــاد کــه هنوز پشــت میله های زندان آل خلیفه اســت، با بیانی 
داســتانی، خاطــرات و اتفاقات دوران محکومیتــش را روایت کرده 
اســت.  »زنــدان َجــو« پنجره ای اســت بــرای دیدن نمایی از ســتم 

حکومت آل خلیفه علیه مردم مظلوم بحرین.
این کتاب در ۲۷5صفحه و با قیمت۴۲هزار تومان به تازگی روانه 

بازار نشر شده است.

دایرةسالمعارفستعزیهسایرانسدرگذشت
مهــر: رضــا نصــرهللا لنکرانی 
و  باســابقه  چهره هــای  از 
ایــران،  تعزیــه  تأثیرگــذار 
صبــح روز گذشــته 1۶آذر در 
خــود  منــزل  در  9۰ســالگی، 

چشم از جهان فروبست.
ابراهیــم گلــه دارزاده، مدیرعامــل انجمــن تعزیــه ایرانیان بــا تأیید 
خبر درگذشت رضا نصرهللا لنکرانی، گفت: استاد رضا نصرهللا 
لنکرانی، یکی از بزرگان تعزیه ایران بود و با وجود اینکه چند سالی 
به دلیل کهولت سن به اجرای تعزیه نمی پرداخت، ولی وجودشان 
بــرای تمامی تعزیه خوانان دلگرمی و بــرای تعزیه خوان های مطرح 
به عنوان یک تکیه گاه بود.وی تأکید کرد: تســلط ایشــان به نسخ 
تعزیــه و شــبیه خوانی و همچنیــن جنبه هــای دیگــر تعزیــه نظیر 
معین البکایی، موســیقی، وســایل و آکسســوآر، اســتاد لنکرانی را 

به دایرةالمعارف آگاهی و معرفت تعزیه ایران تبدیل کرده بود.
گله دارزاده در ادامه سخنان خود یادآور شد: کسانی که اجراهای 
اســتاد لنکرانــی را بــه خاطــر دارنــد، می داننــد در تســلط و اجرای 
تعزیــه بی ماننــد بود. ایشــان بارها و بارها در مجامع دانشــگاهی 
دعــوت می شــد و بــرای توســعه شــناخت و تجربه خــود از تعزیه، 
بدون هیچ حب و بغضی همه آنچه را که می دانست به اشتراک 
می گذاشــت ، اما افســوس که دیگر این استاد گرانقدر در کنار ما 

نیست.
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