
از بلریو تا ُقمری
107 سال پیش مثل دیروز، تهرانی ها برای نخستین بار پرواز و بعد فرود 
هواپیما را دیدند. ماجرا آن قدر جذاب بود که حتی احمدشاه قاجار در 
هــوای ســرد شــال و کاله کــرد و بــرای دیــدن این ماشــین پرنــده رفت. 
»فارس پالس« این ماجرا را داســتان وار نقل کرده که: »کوزمینســکی« 
با هواپیمایش دور تهران چرخید و چرخید و آخرســر در میدان مشــق 
)باغ ملی( فرود آمد تا همه ببینند این پرنده عجیب چیست... پیش 
از تهرانی هــا شــاید فقــط برخــی جنوبی هــا طیــاره دیــده بودنــد؛ طیاره 
انگلیســی هایی کــه دنبــال نفــت بودنــد و در فرودگاه مسجدســلیمان 
می نشستند که نخستین فرودگاه ایران و خاورمیانه بود. خالصه اینکه 
آن روز اهالــی تهــران فقــط حیــرت کردند و هرکســی نمی ترســید، جلو 

می رفت و به سر و ُدم پرنده  آهنی دست می کشید.
کوزمینســکی کارش نمایــش دادن و پــول جمع کــردن بــود و در چنــد 
کشــور این طوری پول درآورده بود. قطعات یک هواپیمای بلریو 11 را از 
روسیه با کشتی به بندرانزلی آورده، آن ها را سرهم کرده و بعد پروازش 
داده بــود تــا تهران. خبر فرود یــک طیاره در تهران آن قدر مهم بود که 
روزنامه ها چند روزی درباره اش نوشتند و احمدشاه قاجار هم به همراه 

درباریان رفت میدان مشق و با آن عکس یادگاری انداخت!
کوزمینســکی پــس از اولیــن پــرواز، طیــاره را بــرد بــه محلــه قصر قجر 
)باغ موزه قصر فعلی( که زمین صاف و وســیع تری داشــت و آنجا برای 
پرواز نمایشی از مردم )احتماالً از اعیان و اشراف و شاهزادگان قاجار( 

پول می گرفت!
چه بر ســر طیاره کوزمینســکی آمد؟ می گویند پس از مدتی به روسیه 
رفتــه اســت، ولــی برخــی منابــع هــم می گوینــد در ایــران ســقوط کرد. 
احتمــاالً بالیــی ســر خلبان نیامده، ولــی روزنامه »ارشــاد« از مطبوعات 
مشــهور دوره قاجــار گــزارش کــرده که یک روز قطعات متالشــی شــده 
بلریو 11 روی یک گاری بزرگ از خیابان عالءالدوله )فردوسی فعلی( به 

سمت میدان توپخانه می رفته است! 
ایرانی ها پس از آن روز هواپیماهای بیشــتری دیدند؛ یعنی طیاره های 
پــرواز  ایــران  آســمان  در  اول  جهانــی  جنــگ  زمــان  در  کــه  اروپایــی 
می کردنــد. از ســال 1۳0۲ هــم »یونکــرس اف 1۳« از آلمــان آمــد، »بِرِگه 
1۴« و »پاتــز ۸« از فرانســه و آر 1 و آر ۵ از روســیه و همــه این هــا شــدند 
نخســتین هواپیماهای نظامی نیروی هوایی تازه تأســیس ایران. پس  از 
 آن تعــداد بیشــتری از انواع مدل های هواپیماهــای یونکرس خریداری 
شــد و جالــب اینکه از همان ابتــدای ورود هواپیماهای نظامی به ایران 
روی آن ها اسامی ایرانی می گذاشتند؛ از شاهین و هما و سیمرغ گرفته 

تا طوطی و بلبل و عقاب و حتی قُمری!

 محمــد تربــت زاده  شــاید تا همین چند ســال پیش 
اگر یک نفر به شــما می گفت بخشــی از ســرمایه اش 
را صــرف خریــد بیت کویــن کــرده، بــه عقلــش شــک 
بــرای خیلی هایمــان غیرقابــل  می کردیــد! آن روزهــا 
درک بــود کــه یک نفر ســرمایه اش را بنــدِ چیزی کند 
کــه وجــود خارجــی ندارد. چــه بســا خیلی هایمان که 
بیشــتر اهــل فضــای مجــازی هســتیم هــم در همان 
سال ها ترغیب به خرید بیت کوین شدیم اما به دلیل 
آنکــه اطالعــات زیــادی از آن بــه زبــان فارســی وجــود 
نداشــت، قیــد خریدش را زدیــم. حتی همین االن که 
بیت کوین 1۲ ســاله شــده هم بخش زیادی از جامعه 
نمی دانند این ارز دیجیتال چیســت و چه عملکردی 
دارد. بیت کوین اما این روزها تبدیل به ارزشمند ترین 
ارز دنیا شــده اســت تا جایی که بســیاری از کشــورها 
از جمله کشــور خودمان در مبادالت کالن اقتصادی، 
بــه دالیل مختلفی از جملــه دور زدن تحریم ها، از آن 
اســتفاده می کننــد. اما ســؤال اینجاســت که ایــن ارز 

دیجیتال چیست و چطور عمل می کند؟

بیتکوینواردمدارسمیشود!»
اگر فکر می کنید پس از خواندن این مطلب می توانید 
اشراف کاملی به بیت کوین و روش های درآمدزایی از آن 
داشته باشید، سخت در اشتباهید چراکه اگر می شد 
بــه این راحتی ها همه چیز را درباره بیت کوین فهمید، 
صدهــا جلــد کتاب برای توضیح آن نوشــته نمی شــد! 
احتمــاالً فکــر می کنیــد ایــن کتاب هــای بیــت   کوینــی 
کــه به تازگــی در فضــای مجازی ســروصدای زیــادی به 
راه انداخته انــد هــم ماننــد بســیاری از کتاب هــای ژانر 
»موفقیــت«، بــه درد جــرز الی دیوار می خورند اما بهتر 
است کمی در تصمیمتان تجدیدنظر کنید، چراکه برخی 
از کشورهای جهان به تازگی این کتاب ها را وارد سیستم 
آموزشــی مدارسشــان کرده اند و به دانش آموزانشــان، 
می دهنــد! آمــوزش  دیجیتــال«  »ارز  و  »بیت کویــن« 

کدهایپیچیدهریاضی»
بیت کویِن 1۲ ســاله که در ژانویه ۲009 توســط خالقی 
ناشــناس به نام »ساتوشــی ناکاموتو« ایجاد شد، حاال 
تبدیل به ارزشــمندترین ســرویس مالی جهان شــده 
است. به طوری که هر یک عدد بیت کوین بیش از ۳1 
هزار دالر ارزش گذاری می شود.  این رقم البته تا همین 
چنــد وقــت پیــش کمتــر از ۲۳ هــزار دالر بود!هرچند 
االن برای خرید بیت کوین کمی دیر به نظر می رســد، 

اما هنــوز اقتصاددانان بزرگ جهان 
همیــن  هرکــس  می گوینــد 

امروز بیت کوین بخرد، چند سال بعد احتماالً میلیونر 
خواهد بود.عمده مردم اما به دلیل آنکه قادر به درک 
عملکرد بیت کوین نیســتند، نمی توانند به آن اعتماد 
کننــد و در نتیجــه حاضــر بــه ســرمایه گذاری روی آن 
نمی شــوند. به زبان خیلی ســاده تفــاوت بیت کوین با 
سایر ارزها در این است که دالر، یورو، ریال و... توسط 
دولــت یک کشــور ایجــاد می شــوند و پشــتوانه آن ها 
هــم معمــوالً طــال یــا منابع مالی آن کشــور اســت، اما 
بیت کوین هیچ خالقی ندارد و پشتوانه آن هم کدهای 

پیچیده ریاضی و برنامه نویسی است!

توضیحبهزبانساده»
احتماالً به اندازه موهای سرتان مقاله در مورد بیت کوین 
نوشته شده، اما بسیاری از آن ها به دلیل پیچیده بودن، 
خارج از درک مردم هســتند. ســاده ترین توضیحی که 
تــا االن بــرای نحــوه عملکــرد بیت کوین ارائه شــده این 
اســت که شــما فرض کنید قرار اســت از طریق تلگرام، 
یک عکس را برای دوستتان ارسال کنید. پس از آنکه 
شما عکس را ارسال می کنید، هم شما و هم دوستتان 
یک نسخه از تصویر را در اختیار دارید. هرکدام از شما 
می توانیــد تصویــر موردنظر را حذف کنید یــا در گالری 
گوشی ذخیره کنید اما عملکرد شما فقط روی تصویری 
که خودتان در اختیار دارید اثرگذار اســت و نمی توانید 
تصویری که در اختیار نفر دیگر قرار دارد را دستکاری 
کنید.حاال به جای تصویر، »بالک چین« را قرار دهید و 

به جای تلگرام »شبکه ارتباطی بیت کوین« را. 
پیش از آنکه بپرسید »بالک چین« و »شبکه ارتباطی 

بیت کوین« چیست، باقی مطلب را بخوانید.
هربالییدلتانخواستبرسرشبیاورید!»

عملکــرد بیت کویــن بــه ایــن صــورت اســت که شــما 
ه مبلغــی را نقداً به  شــند و فر

خــت  ا د پر
می کنیــد و او 

هم 

هر تعداد بیت کوینی که بخواهید را برای شما ایمیل 
می کنــد. همین! این بیت کوین ها دقیقاً چیزی اســت 
شــبیه بــه موجــودی حســاب بانکــی شــما در موبایل 
بانکتان. یعنی عمالً شما پولی به همراه ندارید اما کم 
یــا زیــاد بودن عددِ موجودی حســابتان، میزان دارایی 
ریالی شما را نشان می دهد و شما می  توانید از طریق 
آن خریــد کنیــد یا هر بالی دیگری دلتان خواســت بر 

سرش بیاورید!
حــاال ســؤال اینجاســت کــه چــه سیســتمی از نقل و 
انتقاالت بیت کوین پشتیبانی می کند؟! برای پاسخ به 
این ســؤال برمی گردیم به مفهوم بالک چین و شــبکه 
ارتباطی بیت کوین. این شبکه ارتباطی مجموعه ای از 
کدهای برنامه نویسی است که بالک چین ها در آن قرار 
دارند. هر بالک چین هم شامل اطالعات هر تراکنشی 
اســت کــه در هرجــای جهــان انجــام می شــود. در این 
بالک چین هــا درج شــده کــه هــر بیت کویــن اولین بار 
متعلق به چه کسی بوده و بعدها توسط چه کسانی 
خریداری شــده اســت. حاال با هر تراکنش، یک کپی 
جدید از بالک چین در اختیار خریدار قرار می گیرد که 
او می توانــد آن را نابــود کند اما نمی تواند به میلیاردها 
نسخه دیگر از بالک چین که در اختیار دیگر خریداران 
بیت کوین قرار دارد، دسترسی پیدا کند. هیچ نسخه 
اصلــی ای هــم وجود ندارد و اعتبــار تمام بالک چین ها 
یکسان است. در نتیجه در شبکه ارتباطی بیت کوین 
نــه احتمــال کالهبــرداری وجــود دارد و نــه احتمــال 

دخالت یک نهاد قدرتمند مانند »دولت«.

بیگداربهآبنزنید»
و امــا بیت کوین هــا از کجــا آمده انــد؟! بیت کوین هــا 
توســط دســتگاهی به نام »ماینر« تولید یا به اصطالح 
»استخراج« می شوند. این دستگاه ها باید معادالت و 
مسائل پیچیده ریاضی را که به بقای شبکه ارتباطی 
بیت کوین کمک می کند، حل کنند تا به عنوان پاداش، 
بیت کوین جدیدی اســتخراج کرده و یک بالک چین 

تازه به شبکه ارتباطی اضافه کنند.
عملکــرد بیت کویــن البتــه خیلــی پیچیده تــر از این 
حرف هاســت کــه پرداختــن بــه آن، بیــش از ایــن 
حــد، حوصله تــان را ســر می بــرد. بــا وجودایــن امــا 
اگــر عالقه منــد بــه ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه 
هســتید، بی گــدار به آب نزنیــد و پیــش از ورود به 
دنیای پیچیده ارزهای دیجیتال، عالوه بر مطالعه 
تخصصی منابع موجود، با متخصصان این حوزه 

هم مشورت کنید.

دست ها را باید شست!
رقیه توســلی: یک : تا جایی که به یاد دارم شــیفته این دو کلمه بودم؛ 

انقباض و انبساط!
شــاید چون ورد کالم »آقاجان« بود و شــاید هم از آن جهت که به زبان 

آوردنش طنطنه خاصی در ذهنم ایجاد می کرد.
نمی دانــم... امــا به هرحــال از دیــروز دیگــر ایــن قصــه نیســت و ۳60 
درجــه چرخیــده ام و تلفظشــان شــده ســوهان روحــم. از وقتــی روزگار 
عجیبمان، دیوانه تر هم شــده و کف نشــیمن خانه در حرکتی انتحاری، 
ســرامیک هایش را دانه دانه پس زده و ترکانده. از دیروز که ما ماندیم 
و صدای مهیب و کاشیکارهای طاقچه گذار و خانه نیمه ویران و کرونای 

چینی و جناب آپارتمان سازی که دستش رو شده برایمان.
بعــدِ گــذر از شــوک، هــال را ورانداز می کنیم و حســابی می خندیم. هم 
بــه احــوال خودمــان و هم به حال قالیچه های خانه که شــده اند شــکل 
قالیچه پرنده. به نشــیمن که قله شــده و جای عبورومرور ندارد دیگر. 
بــه بنّایــی کــه اهمــال کاری اش ریختــه بیرون. بــه ســازنده و ناظر کیفی 
خانه مان که بی شــک خانه خودشــان مشــکل انقباض و انبساط ندارد 

چون می دانند چه مصالحی بریزند پاِی پی که دوباره کاری نشود!
بــاز هم ُشــکر و صدهزار مرتبه ُشــکر.. اما از دیروز کــه ناگزیر افتاده ایم 
تــوی خــط تحقیق و مشــاوره نمی فهمیم چرا همه کاشــیکارهای شــهر، 
سرشــلوغ شــده اند و بــه ســلوک دکترهــا نوبــت هفتــه ای  می دهنــد... 
می مانیم توی نوبت و انتظار می کشیم و باکی نیست.. به قول »آقاجان«: 

کی باشیم که با انقباض و انبساِط فلک، یقه گیری کنیم!

دو: بیــن تماشــای اخبــار و ســریال آقــازاده، قرعه می افتد به نــام اخبار، 
تلویزیون روشــن می شــود و من می روم دمنوش درســت کنم. در مسیر 
باریکــه ای کــه برایمــان مانده با احتیاط قدم برمی دارم که پشــت ســرم 
اخبارگــو، خبــر بیمارســتان مصر و واقعه اســفبار قطع اکســیژن و مرگ 
بیمــاران بخــش کوویــد را می خوانــد. خشــکم می زنــد درجــا. از خیــر 
نوشــیدن می گــذرم و برمی گــردم. اما بی فایده اســت! چــون برمی گردد. 
کابــوس دســت ها برمی گــردد. کاش امــروز دیگــر بــه دســت های آلــوده 
دچار نمی شــدم. به کابوس خونین دســت های پشــت پرده. هر چه زور 
می زنم توی تلویزیون فقط دست می بینم. توی خرابه هال فقط دست 

می بینم. توی شمال شرقی قاره آفریقا فقط دست می بینم.
پــی نوشــت: بیچــاره لغــات و بیچــاره انقباض و انبســاط. بی گمان ســر 

بزنگاه ها باید بیشترین مراقبت را داشت: 
یــا هــادَِى الُْمِضلّین... یا مَفْزََع الَْملُْهوفین، یــا ُمنِْجَی الّصادِقین، یا اَقَْدرَ 

الْقادِرین، یا اَعْلََم الْعالِمین.

 آن روزها

 تقریظ  رهبر معظم انقالب  تقریظ  رهبر معظم انقالب 
بر کتاب زندگی نامه خودنوشت سردار شهید سلیمانی منتشر شدبر کتاب زندگی نامه خودنوشت سردار شهید سلیمانی منتشر شد

»ازچیزینمیترسیدم«»ازچیزینمیترسیدم«
بهقلمحاجقاسمبهقلمحاجقاسم

1011

ورزشورزش
چه کسانی در ازبکستان به کالب شبانه رفتند؟

عزم جدی وزارت ورزش برای 
شناسایی متخلفان سفر دوشنبه

سایپا  مقابل شهر خودرو پارک می کند؟

استقالل و نبرد برای 
امتیاز طالیی مقابل آلومینیوم

 گفت وگو با دکتر سیدوحید سمنانی به انگیزه تصحیح و انتشار دیوان اشعار » موالنا کمال الدین اهلی ترشیزی«

بازگشت شاعر به شهر

این هفت راهکار قشنگ

واقعــاً چــرا این طــور شــد؟ خیلی از زوج ها، چند ســالی پــس از ازدواج یا 
حتــی زودتــر ممکن اســت روابطشــان به جایی برســد که این ســؤال را 
از خودشــان بپرســند. این اتفاق وقتی می افتد که دیگر از روابط گرم و 
عاشقانه روزها و ماه های نخست آشنایی و ازدواج خبری نیست و زن و 
شوهر خودشان را در محاصره مشکالت اقتصادی و اجتماعی مختلف 
می بینند در حالی که دلشــان به یکدیگر هم گرم نیســت. کارشناســان 
هفــت راهــکار برای دچار نشــدن به این مشــکل یا عبــور از این مرحله 

پیشنهاد کرده اند:
لطفاً او را تغییر نده!/ بهتر است در زندگی به فکر بهبود شرایط باشیم 
تا تغییر طرف مقابل. ساده تر اینکه فکر تغییر دادن همسر و درآوردن 
او به شــکل دلخواه را از ســرتان بیرون کنید. او را همان طور که هســت 

بپذیرید.
بگــذار کنــار تــو حس خوبی داشــته باشــد/ کنــار هم که هســتید بهانه 
نگیریــد. غــر نزنیــد. گالیه هــا راهم بگذارید بــرای فرصت مناســب و به 
شــکل مناســب. به طــرف مقابلتان اعتمــاد به نفس بدهیــد و بگذارید 

درباره خودش و روابطش با شما حس خوبی داشته باشد.
مثبــت فکــر کــن و محبت کن/ متخصصان می گوینــد یک بار تعریف و 
تمجید و محبت روزانه به همسر، احتمال طالق را کلی کاهش می دهد. 

از همین امروز دست به کار شوید و نکات منفی را هم دور بریزید.
عاشق بودن خجالت ندارد/ زندگی عاشقانه و رمانتیک از آسمان توی 
دامن شــما نمی افتد. باید برایش زحمت بکشــید و فضای عاشــقانه را 

کنار همسر و فرزندان خلق کنید. خجالت و سن و سال هم ندارد.
نیازهای عاطفی هم را جدی بگیرید/ این هم توضیح زیادی الزم ندارد. 
قــرار اســت کنــار هم آرامش داشــته باشــید پس به نیازهای جســمی و 

جنسی هم بی توجه و حتی کم توجه نباشید.
خانواده ات را دریاب/ در مواقعی که از زندگی مشترک ناامید شده اید، 
بــه ایــن فکــر کنید که بایــد خانه و زندگی را به محــل آرامش همه افراد 
تبدیل کنید. به خصوص خانم ها در این قسمت نقش بیشتری دارند و 

می توانند ستون آرامش خانوادگی باشند.
هنر گفت وگو را فراموش نکن/ باور کنید با گفت وگوی درست، می شود 
همــه ســوءظن ها، تردیدهــا، اختالفــات و... را شســت و دور ریخــت. 
گفت وگوی مفید را یاد بگیرید و از آن برای بهتر شدن زندگی مشترک 

بهره ببرید.

ناظم الشریعه با اشاره به بالتکلیفی تیم ملی فوتسال:

AFC ما را اسیر کرده است!

روزمره نگاری

حکایت امروز

با  نخستین ارز دیجیتال جهان بیشتر آشنایی دارید؟ 

این»بیتکوین«بیصاحب!
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سینا حسینی: یکم دی ماه سال جاری کاروان تیم 
ملــی جوانــان و نوجوانــان بــرای برپایی یــک اردوی 
چنــد روزه راهــی تاجیکســتان شــدند تــا کادر فنی 
تیم هــای پایــه کشــورمان آمادگی بازیکنــان حاضر 
در اردو را مــورد ســنجش قرار دهند. بازیکنان تیم 
ملــی بــه همراه تعــداد قابل توجهی همــراه با پرواز 
اختصاصی که از ســوی فدراســیون فوتبال تدارک 
دیده شده بود، راهی دوشنبه شدند تا طبق برنامه 
بازی هــای تدارکاتــی از پیــش تعییــن شــده خــود را 

انجام دهند.
حضور تیم های ملی جوانان و نوجوانان در دوشنبه 
بر خالف انتظار با حواشی عجیب و غریبی همراه 
شــد تا حدی که حاال به واســطه اتفاقات به وقوع 
پیوسته درباره این اردو مسئوالن فدراسیون فوتبال 
به شــدت زیر فشــار منتقدان قرار گرفته اند و باید 
بــه زودی بابــت ایــن مســائل به مســئوالن نظارتی 
فدراســیون فوتبــال و دســتگاه های ناظــر برعملکرد 

فدراسیون پاسخ دهند.

حضور در کالب#
به نوشــته ایســنا بر اســاس اطالع مســتند در این 
اردوی یــک هفتــه ای کــه زیــر ســایه کرونا در شــهر 
شــد،  برگــزار  تاجیکســتان  پایتخــت  دوشــنبه، 
متأســفانه به دلیــل عــدم وجــود مدیریــت قاطــع و 
منضبط در فدراسیون فوتبال و همچنین اردوهای 
بــرون مــرزی آن، برخــی از همراهــان و سرپرســتان 
تیم های ملی جوانان و نوجوانان با نقض مقررات و 
پروتکل های بهداشتی و با وجود ممنوعیت خروج 
از هتــل، در معیــت تعــدادی از ایرانی هــای مقیــم 
تاجیکســتان از هتل محل اقامت خارج و در یک 

کالب شبانه )دیسکوتک( حضور یافتند.
حضــور برخی همراهــان تیم ملی در کالب شــبانه 
همان طــور کــه انتظــار می رفــت جنجــال بزرگــی در 
رســانه های گروهــی و شــبکه های اجتماعــی بــه راه 
انداخت تا مســئوالن ارشــد وزارت ورزش و جوانان 
بــرای پیگیــری موضــوع وارد عمل شــوند تا حقایق 

پنهان مانده در این سفر برمال شود.

ناظران سهل انگار#
اما از آنجا که همراهان زیادی از مســئوالن فدراسیون 
در ایــن ســفر حضــور داشــتند ایــن پرســش مطــرح 
می شود که چرا فضای حاکم بر اردوی تیم های ملی در 
تاجیکستان به گونه ای مدیریت نشد که چنین وقایع 
تلخ و تأسف باری رقم نخورد؟ رئیس کمیته ، مشاور 
دبیرکل و رئیس تشریفات فدراسیون فوتبال به عنوان 
عضــو ناظــر در ایــن ســفر حضور داشــتند تــا در کنار 
عوامل پرشــمار تیم های جوانان و نوجوانان از نزدیک 
این مسابقات را زیر نظر داشته باشند اما با وجود این 
نفرات این اتفاق رخ داد تا فوتبال ملی ایران گرفتار یک 
حاشیه جدید شود؟ نکته جالب توجه اظهارنظرهای 
این افراد در قالب مصاحبه با سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال مبنی بر رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی 
از ســوی میزبــان بــود، در حالی که اعضــای حاضر در 
کاروان ایران بدون در نظر گرفتن محدودیت های اعمال 
شده به دلیل فراگیری ویروس کرونا با خروج از هتل و 
حضور در کالب شبانه سالمت حاکم بر مسابقات را 

نیــز به خطر انداختند تا ابهامات فراوانــی درباره عدم 
مسئولیت پذیری آن ها به وجود بیاید.

سکوت مسئوالن#
با این حال برای پیگیری ماجرا با مدیر روابط عمومی 
فدراســیون فوتبــال، رئیس کمیته جوانــان، مدیر فنی 
تیــم ملی جوانــان و دبیرکل فدراســیون فوتبال تماس 
گرفتیــم تــا موضــوع را از طریق آن ها پیگیری کنیم اما 
همان طور که انتظار می رفت هیچ یک از این مسئوالن 
پاسخگو نبودند تا همچنان ابهامات در این خصوص 

نزد افکارعمومی باقی بماند.

بازگشایی پرونده اتفاقات دوشنبه#
امــا منابــع خبــری نزدیــک بــه وزارت ورزش و جوانــان 
در گفت و گــو بــا قــدس از بازگشــایی پرونــده اتفاقــات 
حاشــیه ای در ســفر تاجیکســتان خبــر دادنــد، از قرار 
معلوم دستور پیگیری موضوع از حوزه معاونت ورزشی 
وزارتخانه صادر شده و قرار است بررسی های تکمیلی 

انجام شــود تا حقیقت ماجرا روشــن شود. یک مقام 
آگاه در وزارت ورزش و جوانان به خبرنگار قدس گفت: 
هنــوز نمی دانیــم اصــل ماجــرا چه بــوده، امــا چنانچه 
بررســی ها نشــان دهــد تخلــف از ســوی همراهان تیم 
ملی در این ســفر روی داده قطعاً با متخلفان برخورد 
خواهد شــد. با این وجود انتظار می رود کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال نیز با ورود بدون مقدمه به این پرونده 
و بررسی اتفاقات اردوی تاجیکستان موضوع را با دقت 
نظــر کافــی بررســی کند و بــا افرادی که به هــر عنوان و 
با هر مقام و مســئولیتی مرتکب تخلف شــدند برابر 
آیین نامه انضباطی برخورد. فارغ از این مسئله، ضعف 
مدیریتی فدراســیون فوتبال در انتخاب افراد حرفه ای 
و متعهــد بــه قوانین موضوعی نیســت کــه مربوط به 
دیروز و امروز باشد اما انتظار می رود قبل از هرچیزی 
احتــرام الزم بــه قوانیــن و پروتکل ها از ســوی هر فردی 
در هر جایگاهی لحاظ شــود؛ به خصوص کســانی که 
در جامعه چهره های شناخته شده ای هستند و الگوی 
جوانان و نوجوانان در تیم های ملی محسوب می شوند.

چه کسانی در ازبکستان به کالب شبانه رفتند؟

عزم جدی وزارت ورزش برای شناسایی متخلفان سفر دوشنبه

محرومیت ستاره اتلتیکو تعلیق شد
فیفا جریمه 10 هفته ای کیه ران تریپیر بازیکن اتلتیکو مادرید که به دلیل 
تخطی از قوانین شرط   بندی اعالم شده بود را به صورت موقت تعلیق کرد.
هفتــه گذشــته اتحادیــه فوتبــال انگلیــس حکــم داد کــه با بررســی هفت 
پرونــده اتهامــی کیه ران تریپیر با موضوع تخطی از قوانین شــرط  بندی به 
ایــن نتیجه رســیده کــه او در چهار مورد از اتهام ها مجرم بوده اســت. این 
پرونده ها از نظر زمانی مربوط به جوالی 2019 یعنی همزمان با انتقال او به 

اتلتیکو مادرید از تاتنهام بود.

پدیده ژاپنی رئال مادرید در راه ختافه
»اونای امری« سرمربی ویارئال می گوید تاکه فوسا کوبو، بازیکن نوجوان رئال 
مادرید، می خواهد از تیم او جدا شود. وینگر ژاپنی ممکن است در ژانویه به 
ختافه برود. اونای امری اذعان می کند که تاکه فوسا کوبو به دنبال راهی است 
تــا بــه قــرارداد قرضــی خود و حضور در ویارئــال پایان دهد.  رئــال مادرید این 
نوجوان ژاپنی را در ســال 2019 از تیم اف ســی توکیو خریداری کرد، ولی از آن 
موقع او را به صورت قرضی به مایورکا و ویارئال واگذار کرده است. ختافه در 

جایگاه 15 جدول اللیگا است و 2 امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد. 

مانوئل نویر: بوفون همیشه الگویم بوده است
کاپیتــان تیــم ملــی آلمان و بایرن مونیخ در گفــت و گویی یا گاتزتا به تمجید 
از بوفون و ویژگی های اخالقی این دروازه بان ایتالیایی پرداخته اســت. البته 
خــود مانوئــل نویــر نیز در این یک دهه عملکرد درخشــانی در عرصه ملی و 
باشــگاهی داشــته و بــی تردیــد یکی از بهتریــن دروازه بان هــای تاریخ فوتبال 
بــه شــمار می آید.نویــر گفت:» جیجی بوفون یک انســان واقعــاً بزرگ و یک 
شخصیت فوق العاده است. بوفون برای من همیشه یک نمونه و الگو بوده 
است. مرور آنچه بوفون در 26 سال گذشته انجام داده دیوانه کننده است«.

آسنسیو: متأسفانه مردم فراموشکار می شوند
مارکــو آسنســیو معتقــد اســت هــواداران بایــد درک کننــد کــه او پــس از یک 
مصدومیت یکســاله به میادین برگشــته اســت. او پس از 20 بازی در فصل 
جاری پایش به گلزنی باز شد.ستاره اهل مایورکا در پایان بازی گفت:» باالخره 
طلسم گلزنی ام شکسته شد. منتظر چنین شبی بودم و باید بگویم که تا به 
امروز شــانس روی خوشــی به من نشــان نداده بود. در هر صورت کسب سه 
امتیاز مهم تر از گلزنی من بود. متأسفانه مردم نمی دانند که بازگشت از یک 

مصدومیت طوالنی مدت چقدر سخت است مردم فراموشکار می شوند«.

حمیدرضا خداشــناس: هفته دهم لیگ برتر فوتبال 
کشــورمان عصــر امــروز بــا برگــزاری چهــار دیــدار آغاز 
اســتقالل  بازی هــا  مهم تریــن  در  کــه  شــد  خواهــد 
صدرنشین در ورزشگاه آزادی دیدار پیش  از دربی خود 
را مقابــل آلومینیــوم اراک برگزار می کند و شــهرخودرو 
نیــز در یــک بــازی 6 امتیازی از ســایپا میزبانی خواهد 
کــرد. ایــن در حالی اســت که به خاطر آلودگــی هوا در 
کالنشهرها شایعه هایی مبنی بر لغو برخی دیدارها به 

گوش می رسد.

تالش برای تثبیت صدرنشینی#
پیــروزی مقابــل آلومینیــوم از چنــد لحــاظ بــرای فکری 
و شــاگردانش اهمیت دارد؛ نخســت اینکه سه امتیاز 
ایــن بــازی موجــب تثبیت صدرنشــینی اســتقاللی ها 
خواهــد شــد و چــون فاصله امتیــازی اســتقالل با تیم 
هفتم جدول تنها دو امتیاز است، کوچک ترین لغزشی 
موجب از دست رفتن صدر خواهد شد. دوم اینکه این 
بازی حکم بازی پیش از دربی را برای آبی پوشان دارد و 
بــا پیروزی به اســتقبال دربی رفتن می توانــد در روحیه 
شــاگردان محمــود فکــری تأثیــر مثبــت بگــذارد.  خبر 
خوش برای طرفداران استقالل اینکه دیاباته باالخره از 
بند مصدومیت رهایی یافته و می تواند در این بازی به 
میدان برود. داریوش شجاعیان نیز طی دو روز گذشته 
در تمرینــات گروهــی و فوتبــال درون تیمــی اســتقالل 
حاضر بود تا مشخص شود مصدومیتش رفع شده و 
می توانــد آبــی هــا را همراهی کند.  در ســوی مقابل نیز 

آلومینیوم اراک که با رســول خطیبــی حاال در حد یک 
شگفتی ساز دارد ظاهر می شود 6 هفته است که رنگ 
باخت را ندیده و اتفاقاً امتیاز های مهمی را مقابل برخی 
از تیم های مدعی بدست آورده است تا نشان دهد راه 
متوقف کردن مدعیان را به خوبی آموخته است.  بدون 
شک خطیبی که سال گذشته با ماشین سازی در دو 
بازی رفت و برگشت موفق به شکست استقالل شد، 

در این بازی نیز به دنبال بهبود رکوردش است.

دیدار6 امتیازی در مشهد#
امــا در یکــی دیگــر از بازی هــای مهم امروز شــهرخودرو 
مشهد که هفته پیش تک امتیاز مهمی را از تبریز با خود 
سوغات آورد، از ساعت 14:45 در ورزشگاه امام رضا)ع( 
میزبان ســایپا اســت. تقابل تیم های یازدهم و دوازدهم 
جــدول می تواند جذابیت های زیادی داشــته باشــد که 
ایــن بــازی را تبدیــل بــه دیــداری 6 امتیازی کرده اســت. 
مهدی رحمتی که به اعتراف بســیاری از کارشناســان و 
مربیــان لیــگ برتری تیمش خوب بــازی می کند ولی در 
نتیجه گیری مشکل دارد، امیدوار است پس از تساوی 
با تراکتور تیک آف خود را برای نتیجه گیری با سایپا بزند 

و صعود چند پله ای در جدول داشته باشد.    

برنامه بازی ها#
شــهر خودرو - ســایپا /  صنعت نفت آبادان - نفت 

مسجدسلیمان / فوالد خوزستان - مس رفسنجان
/استقالل - آلومینیوم اراک

ســرمربی تیــم ملــی فوتســال ایــران بــا انتقــاد از 
شــرایط مبهم برگزاری مســابقات قهرمانی آسیا، 
گفــت: AFC بایــد بــا قاطعیــت و هرچــه زودتــر 

تکلیف این رقابت ها را مشخص کند.
انتشــار  دربــاره  الشــریعه  ناظــم  ســیدمحمد 
خبرهای مختلف درباره برگزاری و لغو مسابقات 
فوتســال قهرمانی آســیا گفت: ابتدا باید بگویم 
این مســابقات چه برگزار بشــود و چه نشود، ما 
کار خودمان را انجام می دهیم و در فیفادی های 
بهمن و اسفند، بازی تدارکاتی خواهیم داشت. 
نکتــه دوم ایــن اســت کــه کنفدراســیون فوتبــال 
آســیا بایــد تکلیف خودش و کشــورهای دیگر را 

روشن کند.
وی ادامــه داد: AFC یــک ماه، یک ماه مســابقات 
قهرمانــی آســیا را بــه تعویق می اندازد. یــک بار از 
همــان ابتــدا تعییــن کننــد مســابقات 6 مــاه دیگر 
برگزار می شــود تــا بتوانیم برنامه ریــزی کنیم. االن 
لیگ برتر اسیر ما و تیم ملی است و ما هم اسیر 
AFC هســتیم. بــه نظــرم کنفدراســیون آســیا باید 
محکم تر و قاطعانه تر جلو بیاید و دخالت کند تا 
تکلیف روشــن شــود. ســرمربی تیم ملی فوتسال 
ایــران تأکید کــرد: با این وضعیــت نمی دانیم چه 
کار کنیــم. البتــه مــا لیســت 25 نفــره و اولیه تیم 

ملی را برای حضور در مســابقات قهرمانی 
آسیا ارسال کرده ایم که این لیست قابل 

تغییر هم هست.

لیگ زیر ذره بین#
بــازی  ناظــم الشــریعه کــه تماشــاگر 
در  کــراپ  و  پســند  گیتــی  جــذاب 
هفتــه چهــارم لیــگ برتــر فوتســال 
بــود، درباره این مســابقه هم گفت: 
هــر دو تیم بازیکــن ملی پوش زیاد 
داشتند و حساسیت مسابقه باال 
بود. هر دو تیم در شــرایط ســخت 
قــرار گرفتنــد. بازی جذابــی بود اما 
بایــد قبــول کنیــم بازیکنــان هنــوز 
از فــرم ایــده آل دور هســتند. تمام 
نفــرات داخــل زمین تالش خود را تا 
آخریــن لحظــه بــه کار بردنــد و ایــن 

نکته مثبتی است. 

ناظم الشــریعه ادامه داد: اخراج ســنگ سفیدی 
نمی کــرد،  خطــا  او  اگــر  شــاید  بــود.  فنــی  هــم 
گیتی پســند گل می خــورد. از اخــراج ایــن دو ملی 
پــوش نگــران نیســتم؛ چــون بحــث اخراجشــان 

صرفاً فنی بود نه اخالقی.
ســرمربی تیم ملی فوتســال در پایان در پاســخ به 
ایــن پرســش کــه آیا حواس کادر فنــی این تیم به 
ســایر مســابقات از جملــه بــازی پرگل ســن ایچ و 
حفــاری بــوده اســت؟ گفت: بله؛ ســن ایــچ هفته 
چهارم با حفاری بازی کرد و 9 گل به ثمر رساند. 
دو بــازی تیــم حفــاری را تماشــا کرده بــودم و فکر 
می کنــم ایــن تیــم هنــوز هارمونــی الزم را نــدارد. 
مشــکل حفــاری با گذشــت زمــان حل می شــود. 
تیــم ســن ایــچ هــم مثل قبــل رونــد رو به رشــدی 
دارد. در مجموع کیفیت لیگ 
مــا دارد بهتر می شــود. 
بــه  نیــاز  بازیکنــان 
دارنــد.  بیشــتر  کار 
ملی پوشــان هم باید 
اردو داشته باشند تا 
با یکدیگر هماهنگی 

پیدا کنند.

سایپا  مقابل شهر خودرو پارک می کند؟

استقالل و نبرد برای 
امتیاز طالیی مقابل آلومینیوم

ناظم الشریعه با اشاره به بالتکلیفی تیم ملی فوتسال:

AFC ما را اسیر کرده است!

خبر کوتاه

 پرسپولیس باید مالیات برانکو 
و دستیارانش را بپردازد

وکیل مربیان کروات سابق پرسپولیس می گوید این باشگاه 
باید مالیات قرارداد موکالنش را بپردازد. به گزارش ایسنا، 
ابراهیم شکوری مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس در جریان 
نشســت خبــری خــود از ادعای جدیــد دســتیاران برانکو 
ایوانکوویــچ خبــر داد و عنــوان کــرد که پرونــده آن ها کامل 
بسته نشده است و این مربیان خواهان سود دیرکرد طلب 
خــود هســتند. در همیــن رابطه دارو بوشــیچ وکیل برانکو 
ایوانکوویچ و دســتیارانش ضمن رد ادعای شــکوری اظهار 
کرد: باشگاه تمام مطالبات برانکو و دستیارانش را پرداخت 
کــرده اســت، اما آن ها باید طبق قرارداد، مالیات قــرارداد را 
هــم بــه اداره مالیــات ایــران پرداخت کنند و برگه تســویه 
حساب مالیاتی را به برانکو و دستیارانش تحویل دهند. 
وی افــزود: مــا در ادعای خود به این موضوع اشــاره کردیم 
اما اصراری نکردیم. باشگاه مجبور است گواهی مبنی بر 
پرداخت مالیات مربوط به قراردادهای ســال ٢٠١5، 
٢٠١6، ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و تــا پایــان زمانــی کــه برانکــو با 
پرسپولیس همکاری می کرد را ارائه کند. از آنجایی 
که اداره مالیات کرواســی برگه تسویه  مالیاتی را از 
برانکــو درخواســت کرده، این موضــوع هرچه زودتر 
باید از سوی پرسپولیس حل شود. وی در پاسخ به این 
پرسش که آیا برای این موضوع در فیفا شکایتی طرح شده 
است، گفت: هنوز نه زیرا باشگاه به ما قول داده است که 
ایــن موضــوع را هرچه زودتر حل کند اما اگر موضوع حل 

نشود، پرسپولیس با مشکل روبه رو می شود.

گزارش کوتاه

 بازیکنانی که در ۲۰۲۰
بیست  نگرفتند

برخــی از بازیکنــان تیم های بــزرگ اروپایــی در حد انتظار 
عمل نکردند و عملکرد ضعیفی در سال 2020 داشتند.
بازیکنان کمی نبودند که از آن ها انتظار زیادی می رفت اما 
در نهایت عملکرد خیلی ضعیفی داشــتند. در ادامه به 

پنج نمونه اشاره می شود:
ادن هــازارد: ارزش هافبــک بلژیکــی در ســال 2020، 
100میلیــون کاهــش یافــت و همیــن موضــوع مشــخص 
می کند  این بازیکن چه سال بدی را گذرانده است. هازارد 
اســیر آســیب دیدگی ها شــد امــا زمانی که فرصــت بازی 

یافت چیز خاصی از خود نشان نداد.
آنتوان گریزمان: مهاجم فرانسوی تنها بازیکن بارسلونا 
در سال 2020 نبود که ناامیدکننده ظاهر شد اما باال رفتن 

ارزشش موجب شد در این فهرست قرار بگیرد. 
لوکا یوویچ: وضعیت مهاجم بوســنیایی از هــازارد هم 
بدتر بود. او تقریباً تمام بدترین ها را از زمان حضورش در 
پایتخت اسپانیا تجربه کرد.او حتی در دومین فرصتش 

هم نتوانست در حد انتظار عمل کند. 
اریکسن: بازیکن دانمارکی زمانی که قراردادش با تاتنهام به 
پایان رسید و می خواست این تیم را ترک کند پیشنهاداتی 
داشت اما زود تصمیم گرفت و در زمستان اینتر را برگزید. 
پــس از 12 مــاه از فــروش ایــن بازیکن صحبت می شــود و 

همچنین رابطه بدی که با آنتونیو کونته سرمربی دارد. 
هری مگوایر: گران ترین مدافع تاریخ دیگر مانند گذشــته 
منسجم نیست و عملکردش در سال 2020 برجسته نبود. 

تیــم فوتبــال پرســپولیس تغییــرات زیادی نســبت به فصل 
گذشته داشته و بازیکنان زیادی از این تیم جدا شده اند.

تیــم فوتبال پرســپولیس کــه در چهــار دوره اخیــر لیگ برتر 
فوتبال ایران موفق شده به عنوان قهرمانی برسد، امسال از 
نظر فنی و مشخصاً در بحث بازیکنان، کمی دچار مشکل 
شــده و دســت ســرمربی ایــن تیــم در برخی پســت ها خالی 
است. پرسپولیس ستاره های زیادی را قبل از شروع فصل از 

دست داد بازیکنانی که پیش بینی می شد جدا شوند.

فهرست سنگین جداشده ها#
علیرضا بیرانوند، علی علیپور، مهدی ترابی، شجاع خلیل زاده، 
محمد نادری، کریســتین اوساگونا، محسن ربیع خواه، امیر 
روستایی، بشار رسن واستوکس بازیکنانی بودند که همگی 

سرخپوشان را طی فواصل زمانی مختلف ترک کردند.
نکتــه جالب اینجاســت که بیشــتر ایــن بازیکنان اکنــون در 
تیم هــای خود شــرایط زیاد خوبی ندارنــد. بیرانوند، علیپور و 
ترابی که جزو ســتاره های فصل پیش پرسپولیس محسوب 
می شدند، اکنون در تیم های خود یا نیمکت نشین هستند 
یــا به دلیــل مصدومیت های مکــرر مجبور شــدند بازی های 
زیادی را از دست بدهند. بیرانوند، علیپور و ترابی به ترتیب 
در تیم هــای آنتورپ بلژیــک، ماریتیمو پرتغال و العربی قطر 

حضور دارند.

خنثی ها#
البتــه جــای خالــی بازیکنانــی مثــل اوســاگونا، ربیع خــواه و 
روستایی در ترکیب پرسپولیس حس نمی شود؛ چراکه آن ها 
در فهرســت مــازاد یحیــی گل محمــدی بودنــد و پیش بینی 
می شــد کــه جــدا شــوند. ربیع خــواه در حال حاضــر در تیم 

آلومینیــوم اراک تــوپ می زند و روســتایی هم در پیکان 
بــا جدایــی از جمــع  حضــور دارد. اوســاگونا هــم 

سرخپوشان به تیم الشرطه عراق ملحق شد.

واقعًا می درخشند#
شــجاع  تنهــا  اســامی،  ایــن  تمــام  بیــن  در 
خلیــل زاده وضعیــت نســبتاً بهتــری دارد و 
در ترکیــب اصلــی الریــان قطــر بــه میــدان 

می رود. محمد نادری هم که پرسپولیس 
آن را به راحتی از دست داد تا راهی تیم 
اســتقالل شــود، تا قبل از مصدومیتش 
یکــی از بازیکنــان ثابت آبی پوشــان بود. 

بشــار رســن هــم کــه بــه تازگــی از جمــع 
سرخپوشان جدا شده هنوز وضعیتش در تیم »قطر اس 
ســی« مشــخص نیســت و باید دید او هم به سرنوشــت 
ترابــی و بیرانونــد دچــار می شــود یا اینکه مثــل خلیل زاده 

یکی از بازیکنان ثابت تیمش خواهد بود.

PSG پوچتینو پس از نشستن روی نیمکت

بلندپروازانه به پاریس برگشتم
پوچتینو بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره موفق در تاتنهام و رسیدن 
با این تیم به فینال لیگ قهرمانان اروپا، در اوایل فصل گذشته از هدایت 
این تیم برکنار شد و پس از آن در جایی سرمربیگری نکرد  . او اکنون به 
جای توخل، هدایت  پاری سن ژرمن را برعهده گرفته و امیدوار است که 
با این تیم پرســتاره به موفقیت های زیادی دســت پیدا کند و آن ها را به 
هدف دیرینه خود یعنی کسب لیگ قهرمانان اروپا برساند.این نخستین 
حضور مائوریسیو پوچتینو در پاری سن ژرمن نیست؛ چراکه او پیش از 
ایــن و بین ســال های 2001 تــا 2003 به عنوان بازیکن در این تیم حضور 
داشــته اســت. مائوریســیو پوچتینو پس از امضای قرارداد گفت: »من 
واقعاً خوشحالم و افتخار می کنم که به عنوان سرمربی جدید پاری سن 
ژرمن انتخاب شدم. من می خواهم از مدیریت باشگاه به خاطر اعتمادی 
که به من داشتند، تشکر کنم. همان طور که می دانید این باشگاه همیشه 
جایگاه ویژه ای در قلب من داشــته اســت. من خاطرات فوق العاده ای به 
خصوص از فضای منحصر به فرد استادیوم پارک دوپرنس دارم.حاال با 
نهایت بلندپروازی و البته فروتنی به پاری سن ژرمن بازگشته و عالقه مند 
به کار کردن با برخی از با استعدادترین بازیکنان جهان فوتبال هستم. 
ایــن تیــم ظرفیت فوق العــاده ای دارد و من و کادرفنــی ام همه تالش خود 
را خواهیم کرد تا بهترین نتایج را روی نیمکت پاری ســن ژرمن در همه 
مسابقات کسب کنیم. ما همچنین تمام تالش خود را خواهیم کرد تا به 
تیم هویتی مبارز و هجومی ببخشیم و این سبک مورد پسند هواداران 

پاری سن ژرمن قرار گیرد«.

یک نام غیرمنتظره در لیست PSG و پوچتینو#
با این شرایط به نظر زمستان پرسر و صدایی در انتظار این تیم متمول 

خواهــد بــود. حــاال ویلفــرد زاهــا، مهاجم گلزن پــاالس نیز 
در لیســت احتمالی پاری ســن ژرمن قرار گرفته و احتمال 
انتقــال او به فوتبال فرانســه وجود دارد. پوچتینــو در دوران 

حضور در تاتنهام نیز عالقه زیادی به سبک بازی ویلفرد زاها 
داشــت و حاال در تیم جدیدش قصد دارد او را به خدمت 

بگیرد، جالب اینجاست پاری سن ژرمن همین حاال نیز 
ستاره های بزرگی مانند نیمار، کیلیان امباپه و مائورو 

ایکاردی را در خط حمله در اختیار دارد.

5غرامت سنگین#
پی اس جی برای اخراج توخل باید به وی 7 میلیون 
یورو غرامت بدهد. چهارســال پیش پی اس جی 
لوران بالن را به فاصله دو ســال تا پایان قراردادش 

برکنار کرد و به وی 22 میلیون یورو غرامت داد. 
ســال 2018 نیــز »اونــای امــری« در حالــی از 
پــی اس جــی اخــراج شــد که 18 مــاه تا پایان 
قراردادش باقی مانده بود و باشگاه پاریسی 
به او هم 12 میلیون یورو غرامت پراداخت 
کرد. با احتســاب 7 میلیون یورو غرامت 

به توخل، در واقع پی اس جی درچهار 
ســال گذشــته 41 میلیون یورو 
داده  مربیانــش  بــه  غرامــت 
است که رقم بسیار هنگفتی 

محسوب می شود.

بازیکن ملی پوش کشــورمان که به الدحیل پیوســته بود با 
وجود درخشش ابتدایی در این تیم متمول نتوانست دوام 
چندانــی درایــن تیــم بیاورد و در لیســت مازاد ایــن تیم قرار 
گرفت و به صورت قرضی به الســیلیه پیوســت. این اتفاق 
باعــث شــد کــه او بازی در جام باشــگاه های جهــان را هم از 
دست بدهد. او حاال عکسی از خود در کنار راموس در جام 
جهانی منتشر کرده و از اینکه در لیست گلزن ترین مدافعان 

جهان قرار گرفته ابراز افتخار و خوشحالی کرده است.

»ما امیدواریم که در سال 2021 به حالت عادی برگردیم و بتوانیم 
موفقیت های زیادی را با هم به اشتراک بگذاریم«. این متن پست 
اینســتا گرامی باشــگاه رئال مارید به مناســبت آغاز سال جدید 
میالدی است. همراه این متنی عکسی زیبا از پرز،رئیس باشگاه و 
راموس و سایر ستاره های کهکشکان مادرید منتشر شده که خط 
و نشانی است برای تیم های رقیب. رئال در اواخر فصل با بحران 
نتیجه گیری روبه رو شد که تا اخراج زیدان هم پیشرفت. اما زیدان 

دوباره تیم را به روزهای خوب خود برگرداند.

رئال مادریدرامین رضاییان
به تازگی تصاویری از اریک المال، ســرخی رگیلون و جیووانی 
لوسلسو، سه بازیکن تاتنهام در حال برپایی یک میهمانی در 
ایام سال جدید و عدم رعایت قوانین و پروتکل های بهداشتی 
منتشــر شــده که واکنش بســیاری را برانگیخته است.اریک 
المال در توییت خود نوشت: »می خواهم بابت کاری که در ایام 
کریسمس انجام دادم ابراز تأسف عمیق خود را ابراز کنم. حاال 
به طور کامل متوجه تبعات کار خود و تأثیر آن بر دیگران شده 

و این مسئله را درک کرده ام.احساس شرمندگی می کنم«.

»يه چيزايى هســت نه ميشــه نوشــت نه ميشــه به زبون 
آورد ونه ميشــه فراموش كرد. همونا ميشــه چين و چروك 
صــورت، موهــاى ســفيد و بــد اخالقى هــاى گاه و بــى گاه«. 
این ها را علی کریمی، ملی پوش اسبق تیم ملی در تازه ترین 
پســت اینســتاگرامی اش منتشــر کــرده اســت.او در حــال 
بررسی برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال است و 
اعالم کرده حتی اگر رأی هم نیاورد، باز مایل اســت که در 

این بین حرف های ناگفته اش را از این تریبون بزند.

علی کریمیاریک المال

نگاهی به سرنوشت بازیکنان جدا شده از پرسپولیس

دست از پا درازتر، در راه برگشت!

ضد  حمله

محرومیت یک جلسه ای مربی شهر خودرو 
کمیته انضباطی آرای خود را درباره دیدارهای هفته ششم و هشتم 
مســابقات لیگ برتر فوتبال صادر کرد. به نقل از ســایت رســمی 
فدراسیون فوتبال، علی اصغر قربانعلی پور، مربی تیم شهر خودرو 
مشهد به دلیل نقض اصول رفتار جوانمردانه و شوت کردن توپ به 
داخل زمین به یک جلسه محرومیت و پرداخت 50 میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم شــد. نظر به عدم وجود ســابقه انضباطی و 
همچنین اظهار ندامت و پشیمانی مشارالیه این کمیته به اطالع 
می رساند چنانچه در آینده هر نوع تخلفی از سوی ایشان گزارش 
شود با شدیدترین تنبیهات روبه رو خواهد شد و با صدور این رای، 

قرار دستور موقت شماره 471 مورخ 4 دی ماه لغو می شود.

میلیچ بازی با آلومینیوم را از دست داد
هروویه میلیچ مدافع - هافبک کروات تیم فوتبال اســتقالل یکی 
از غایبــان ایــن تیــم در دیدار مقابل آلومینیوم خواهد بود. با توجه 
به عدم حضور میلیچ در تمرینات روزهای گذشته، او دیدار مقابل 
آلومینیوم اراک را از دست داده است. قرار است مدافع باتجربه و 
کروات استقالل سه شنبه هفته جاری در کمیته انضباطی باشگاه 

استقالل حضور یابد تا درباره رفتارش توضیحاتی ارائه کند.

 لک نامزد بهترین دروازه بان 
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ 

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس یکی از گزینه های برترین سنگربان 
لیگ قهرمانان آسیا در سال 2020 شد. سایت رسمی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا )AFC( از کاربران خود خواست تا به بهترین دروازه بان 
لیــگ قهرمانان آســیا 2020 رأی بدهند که نــام حامد لک در میان 
گزینه ها دیده می شود. برد جونز از النصر، جو سوهوک از اولسان 
هیونــدای، آپیــراک وورانونــگ از چیانگرای یونایتد و دایــا مائکاوا از 
ویسل کوبه، سایر نامزدهای بهترین دروازه بان لیگ قهرمانان آسیا 

در سال 2020 هستند.

آزمون تا تابستان در زنیت 
به نقل از ســایت Bobsoccer روســیه، باشگاه زنیت سن پترزبورگ 
انتشــار برخی اخبار در رســانه های ورزشــی روسیه و اروپا مبنی بر 
خریــد و فــروش چند بازیکن مطرح را به مدیران برنامه ها نســبت 
داده و اعالم کرده این خبرها واقعیت ندارند. سردار آزمون یکی از 
بازیکنان زنیت است که چند روز قبل رسانه های ایتالیایی از تمایل 

تیم فیورنتینا برای جذب او در ماه جاری خبر داده بودند.

گل به خودی خلیل زاده
در یکی از دیدارهای هفته دوازدهم لیگ ستارگان قطر تیم السیلیه 
2 بر صفر الریان را شکست داد. در دقیقه 6 این مسابقه شجاع 
خلیل  زاده، مدافع الریان به اشتباه دروازه تیمش را باز کرد. کی روش 
هم در دقیقه 16 زننده گل دوم الســیلیه شــد. رامین رضاییان که 
دو روز قبــل بــه صورت قرضی از الدحیل راهی الســیلیه شــده بود 
برابر الریان بازی کرد. شجاع خلیل زاده هم حضور کاملی در ترکیب 

الریان داشت.

فکری: اولتیماتوم به مربی صدر جدول؟
محمــود فکــری در نشســت خبــری پیــش از بــازی اســتقالل و 
آلومینیوم  اراک اظهار کرد: بازی سختی است؛ چون هر تیمی که 
با استقالل بازی دارد انگیزه الزم را دارد و کار ما را سخت خواهد 
کرد. آلومینیوم به جز یکی دو هفته اول سر و شکل خوبی در این 
هفته ها پیدا کرده و خطیبی سال گذشته با تیم ماشین سازی دو 
برد از بازی با اســتقالل کســب کرده و این نشــان می دهد کارش 

را بلد است.
فکری در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید آیا صحت دارد به 
شــما اولتیماتوم داده اند در صورت کســب نتیجه ضعیف مقابل 
آلومینیوم و پرسپولیس برکنار خواهید شد عنوان کرد:اولتیماتوم 
برای مربی که صدر جدول اســت؟ )با خنده( این همان داســتانی 
اســت که گفتم، شــاید باید خرج کنیم؟ شــاید اولتیماتوم پاداشی 

است که دوستان برای ما درست کردند. 

 نوازی: فاصله کوتاه بازی ها 
تیم ها را به دردسر انداخته است

محمد نوازی در نشست خبری پیش از دیدار دو تیم شهرخودرو 
و ســایپا اظهار کرد: بازی با ســایپا مانند همه بازی ها برای ما ســه 
امتیاز دارد. امیدوارم بتوانیم همانند بازی با تراکتور که می توانستیم 
برنده باشیم، آماده باشیم و با روحیه و انگیزه باال از امتیاز میزبانی 
اســتفاده کنیم و به برد برســیم. مربی شهرخودرو درباره فشردگی 
بازی های لیگ برتر تصریح کرد: از لحاظ کیفیتی و تمرینی تأثیرگذار 
اســت. بعد از بازی با تراکتور، یک روز ریکاوری داشــتیم و یک روز 
هم استراحت دادیم تا بازیکنان از لحاظ تغذیه ای و بدنی به بازی با 
سایپا برسند و زمان مناسبی برای تمرین نداشتیم. اگر برنامه ریزی 

درستی داشته باشند، هیچ تیمی ضربه نمی خورد.

 صادقی: شهرخودرو برای نتیجه گیری 
نیاز به زمان دارد

سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: درباره تیم خودم نکته اساسی 
ایــن اســت کــه باید یــاد بگیریم وقتی خــوب بــازی می کنیم و به 
حریــف مســلط هســتیم، باید ســه امتیــاز را بدســت آوریم. وی 
افزود: متأســفانه در ســه دیدار آخر در حالی که مســلط بودیم و 
موقعیت هــای خوبــی ایجاد کردیم، نتوانســتیم حداکثر امتیاز را 
کســب کنیم . درباره تیم شــهرخودرو هم باید بگویم تیم خوبی 
اســت که نســبت به ســال های گذشــته بیشــتر به نفرات جوان 
فرصت می دهد و تیم جوانی شــده اســت. شــاید یکی از دالیل 
خوب نتیجه نگرفتن شهرخودرو همین جوان گرایی است و برای 

نتیجه گیری نیاز به زمان دارند. 

منهای فوتبال

هفته 17 لیگ برتر انگلیس
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ورزش در سیما

۳۸ فرنگی کار در اردوی تیم ملی کشتی 
دومیــن مرحلــه اردوی تیــم ملی کشــتی فرنگی بــرای حضور 
در رقابت هــای قهرمانی آســیا و گزینشــی المپیــک از روز 18 
دی ماه آغاز می شــود. دومین مرحله اردوی تیم ملی کشــتی 
فرنگی بزرگســاالن برای حضور در رقابت های قهرمانی آســیا 
و گزینشی المپیک روزهای 18 تا 29 دی ماه در خانه کشتی 

شهید ابراهیم هادی برگزار می شود.

 برگزاری اردوی تیم ملی پاراتیروکمان 
در کیش

دومیــن مرحلــه اردویــی آماده ســازی تیــم ملــی پاراتیروکمان 
کشورمان 8 تا 23 دی ماه در جزیره کیش برگزار می شود.

دومیــن مرحلــه اردوی دو هفتــه ای تیــم ملــی پاراتیروکمــان 
کشــورمان بــرای شــرکت در بازی هــای پارالمپیــک توکیــو از 
دوشــنبه )8 دی ماه( در جزیره کیش آغاز شــده اســت و هم 

اکنون هم در حال پیگیری است.
اصغــر زارعی نــژاد و غالمرضــا رحیمــی )مــاده ریکــرو(،  ســینا 
منشــازاده و رمضــان بیابانــی )مــاده کامپونــد( و محمدرضــا 
زندی )W1( تمرینات بازیکنان این تیم زیر نظر مجید کهتری 
)ســرمربی(، جبرئیل عبادی )مربی( و ســعید اصغری گنجی 

)بدنساز( تا 23 دی ماه ادامه خواهد داشت.

لغو مسابقات پیاده روی قهرمانی آسیا
با اعالم کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون دوومیدانی ژاپن 
رقابت های پیاده روی قهرمانی آســیا به دلیل شــیوع ویروس 
کرونــا برگــزار نخواهــد شــد.پیش از ایــن قرار بــود رقابت های 
پیاده روی قهرمانی آسیا اول فروردین سال 1400 به میزبانی 
شــهر نومــی در کشــور ژاپن برگــزار شــود.تاریخ جدیدی برای 
برگــزاری ایــن دوره از رقابت هــای پیاده روی قهرمانی آســیا از 

سوی مسئوالن برگزاری این مسابقات اعالم نشده است.

حضور عاشورزاده در تیم مس منتفی شد
باشــگاه مــس کرمــان بــا اضافــه شــدن تکوانــدوکار جدید به 
ترکیــب ایــن تیــم برای فصــل جدید مخالفت کــرد تا حضور 

عاشورزاده در این تیم منتفی شود.
در حالی که در روزهای گذشــته ســجاد مردانی ســرگروه تیم 
ملــی تکوانــدو کشــورمان و محســن رضایــی عضــو تیم ملی 
تکواندو افغانســتان برای حضور در لیگ برتر با مس کرمان 
به توافق رسیده بودند، برای عقد قرارداد با فرزان عاشورزاده 
هــم وارد عمــل شــدند، که با وجود موافقــت مدیرعامل، این 

انتقال صورت نگرفت.

اقدام عجیب سرپرست اسکی
با توجه به در پیش بودن مسابقات جهانی اسکی در ایتالیا و 
آلمان، صبوریان سرپرست فدراسیون اسکی درخواست کرد 
اســامی چهار نامزد ریاســت فدراســیون برای این مســابقات 
به محل برگزاری رقابت ها اعالم شود و با برگزاری انتخابات، 

رئیس جدید در این مسابقات حضور پیدا کند.
از بین نامزدهای ریاست اسکی، نظریان و میرزاده مخالفت 
کردند. همین موضوع سبب شد تا فدراسیون تصمیم به لغو 
ســفر رئیــس جدید بــه رقابت های جهانی بگیــرد. انتخابات 
فدراســیون اســکی قــرار اســت روز چهارشــنبه برگــزار شــود. 
شــهالیی باقــری، امیــر غفرانــی، احســان میــرزاده و عبــاس 
نظریــان چهار نامزدی هســتند که برای ریاســت فدراســیون 

اسکی با هم رقابت خواهند کرد.

بازیکنان مشکوک به کرونا قرنطینه شدند
عبدالرضا علیزاده، لیبروی تیم والیبال لبنیات هراز نخسین 
غایــب ســه بازی اخیر این تیم اســت که با نظــر کادرفنی در 
ســفر تهــران ایــن تیم را همراهــی نکرد و در قرنطینه به ســر 
می برد و این درحالی است که او هیچ عالئمی ندارد. فرهاد 
قائمی، ســتاره ملی پوش این تیم هم دومین بازیکنی اســت 
کــه بهــروز عطایــی به او اســتراحت داده تا خطــری تیم ها را 
تهدید نکند. قائمی دو بار در این هفته تست داده و هر بار 
هم پاســخ منفی بوده، اما او عالئم بیماری دارد گرچه شــاید 
او مبتال به ســرماخوردگی شــده باشــد، اما کادرفنی لبنیات 
هراز ریســک نکرده و برای ســالمت تیم ها او را نیز قرنطینه 
کرده است. عادل غالمی، کاپیتان لبنیات هراز سومین غایب 
این تیم است. بهروز عطایی با استراحت به این سه بازیکن 
نشــان داد کــه تنهــا بــه دنبال موفقیت شــخصی نیســت و 
سالمت بازیکنان و سایر تیم ها برای وی در اولویت است و 
از طرفی هم او به چند بازیکن جوان فرصت داده تا بتوانند 

خودشان را نشان دهند. 
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

 تقریظ رهبر معظم انقالب 
بر کتاب زندگی نامه خودنوشت سردار شهید سلیمانی منتشر شد

»از چیزی نمی ترسیدم« به قلم حاج قاسم
کتاب »از چیزی نمی ترســیدم«، 
زندگی نامــه خودنوشــت شــهید 
افتتاحیــه  قاســم ســلیمانی در 
همایش علمی »رسانه و مکتب 

سلیمانی« رونمایی شد.
به گزارش قدس آنالین، پیش از 

رونمایی از این کتاب، زینب ســلیمانی؛ فرزند شــهید سپهبد سلیمانی 
متنی را که رهبر معظم انقالب برای این کتاب نوشته اند، قرائت کرد.

رهبر معظم انقالب ابتدای این کتاب نوشته اند:
»بسمه تعالی

هــر چیــزی که یاد شــهید عزیز ما را برجســته کند، چشــمنواز و دلنواز 
اســت. یــاد او را گرچه خداوند بر اوج برجســتگی قــرار داد و بدین گونه 
پاداش دنیایی اخالص و عمل صالح او را به او هدیه کرد، ولی ما هم هر 
کدام وظیفه ای داریم. کتاب حاضر را هنوز نخوانده ام اما ظاهراً می تواند 

گامی در این راه باشد.
سیدعلی خامنه ای

۷ دی ۱۳۹۹«
زینب سلیمانی گفت: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ خداوند مهربان زیارت رهبر معظم 
انقــالب را روزی مــا فرمــود. آن جلســه دیدار معظم له با اعضای ســتاد 
بزرگداشــت شــهید حاج قاســم ســلیمانی و افراد خانواده ایشان بود. به 
نمایندگــی از خانــواده حاج قاســم هدیــه ای بــرای ایشــان برده بــودم که 
زندگی نامه به قلم حاج قاسم بود.قصد داشتیم به مناسبت ایام سالروز 
شــهادت در قالــب کتابی منتشــر کنیم. آنچه همراهم بــود نمونه اولیه 
کتاب بود. پس از پایان دیدار آن را تقدیم آقا کردم و درباره آن سؤاالتی 
پرســیدند و ایــن هدیه کوچک را با مهر پذیرفتند. چنــد روز پس از این 
دیدار، متنی از سوی دفتر رهبر معظم انقالب به دستم رسید. ایشان 
منت گذاشته و پیش از مطالعه، یادداشتی را به یاد سرباز وفادار خود 
نوشــته بودنــد. متنــی پر از مهــر و بزرگواری کــه چون روح بــر کالبد این 
کتاب نشست.وی درباره کتاب »از چیزی نمی ترسیدم« گفت: »از چیزی 
نمی ترســیدم« زندگی نامه ای اســت که حاج قاســم با دست مجروحش 
نوشته است. شرح زندگی مردی از دل روستایی دورافتاده در کرمان که 
چند دوره از زندگی ساده و گیرای خودش روایت کرده است. این داستان 
شکل گیری زندگی شخصیت مردی است که از چوپانی به جایگاهی به 

بلندای وسعت آسمان ها رسید.
زینــب ســلیمانی تأکید کرد: خیلــی دوســت دارم آنان که حاج قاســم را 
فقــط در لبــاس نظامــی دیده اند بداننــد او چطور بزرگ شــد. »از چیزی 

نمی ترسیدم« آغاز رسالتی عظیم برای شناختن مردی بزرگ است. 

حبیب اهلل  لزگی زاده درگذشت
لزگــی زاده؛  حبیــب هللا  دکتــر 
پژوهشــگر، عضــو هیئت علمی 
دانشکده هنر و معماری تربیت 
مــدرس، مترجم کتــاب کودک و 
نوجوان، نویسنده و منتقد رشته 
هنرهــای نمایشــی در ســن ۶۳ 

سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.به گزارش قدس آنالین، حبیب هللا  
لزگــی زاده متولــد ۱۳۳۶ در نیشــابور پژوهشــگر، مترجــم، نویســنده و 
منتقد در رشــته هنرهای نمایشــی از دانشــگاه لیدز انگلســتان و عضو 
هیئت علمی دانشــکده هنر و معماری دانشــگاه بود.وی دروســی مثل 
نمایش نامه نویســی پیشــرفته، روش تحقیــق در هنــر، هنــر و کــودک و 
زیباشناســی هنر را تدریس می کرد.از وی آثار متعددی در حوزه کودک 
و نوجوان به یادگار مانده اســت. لزگی زاده؛ نویســنده داســتان، منتقد، 
تحلیلگــر و محقــق مؤلف بیــش از ۲0 مقاله علمی پژوهشــی و مترجم 
بیــش از ۳۵ کتــاب برای کــودکان و نوجوانان بــود. ترجمه  کتاب گردونه 
همستر، قهرمان دنیا شعله نقره ای، مجموعه  مشهورترین داستان های 
کارآگاهی جهان، پسری در سطل آشغال مک دونالد و فرار پدربزرگ از 

جمله آثار به جای مانده از وی است.

 نامزدهای چهارمین دوره 
جایزه ابوالحسن نجفی معرفی شدند

دوره  چهارمیــن  داوران  هیئــت 
نجفــی،  ابوالحســن  جایــزه 
نامزدهای این  دوره از جایزه مذکور 
را معرفی کردند.به گزارش ایسنا، 
دوره  چهارمیــن  داوران  هیئــت 
جایزه  ابوالحسن نجفی متشکل 

از  ضیــاء موحــد، مهســتی بحرینــی، عبدهللا کوثری، حســین معصومی  
همدانی، موسی اسوار، ابوالفضل حری، آبتین گلکار و با دبیری علی اصغر 
محمدخانی، پس از بررســی آثار ارســالی به دبیرخانه، فهرست نامزدهای 

راه یافته به مرحله  نهایی چهارمین دوره  این جایزه  را معرفی کردند.
فهرست این  نامزدها به ترتیب زیر است:

۱. وقت رفتن، نوشته یوزف وینکلر، ترجمه  علی اصغر حداد
۲. اگر این نیز انسان است، نوشته پریمو لوی، ترجمه  سپاس ریوندی

۳. پطرزبورگ، نوشته  آندری بیه لی، ترجمه  فرزانه طاهری
۴. ایــن همــه نوری که نمی توانیم ببینیم، نوشــته  آنتونــی دوئر، ترجمه  

نوشین طیبی
۵. استاد پترزبورگ، نوشته  جی.ام.کوتسی، ترجمه  ترک تتاری

۶. مانون لسکو، نوشته آبه پره وو، ترجمه  محمود گودرزی
۷. خیال پردازی های رهرو تنها، نوشته  ژان ژاک روسو، ترجمه محمدرضا 

پارسایار
۸. بیست هزار فرسنگ زیر دریاها، نوشته  ژول ورن، ترجمه نجابتی

جایزه  ابوالحسن نجفی هر سال برای احترام و پاسداشت خدماتی که 
او به فرهنگ و ادب و عرصه  ترجمه  کشور کرده، به بهترین ترجمه رمان 
و مجموعه داستان کوتاهی که در یک سال گذشته منتشر شده، اهدا 

می شود.

از    بســیاری  بــرای  ترشــیزی  اهلــی  نــام 
عالقه مندان شــعر و حتی تا حدودی نخبگان 
حــوزه ادبیــات فارســی غریــب اســت. اهلــی 

ترشیزی کیست؟ 
اگــر احــوال شــاعران در طــول تاریــخ ادبیــات 
فارســی را مــرور کنیم، در این میــان به دوره ای 
در قــرن نهــم برمی خوریــم کــه مابیــن ســبک 
عراقی و ســبک خراســانی اســت. در این دوره 
تمرکــز جغرافیایی شــاعران مطرح بیشــتر در 
ســرزمین هــرات و در زمــان حکومت ســلطان 
حســین بایقرا و امیرعلی شــیرنوایی است. در 
ایــن دوره شــاعران زیــادی زندگــی می کردنــد. 
یعنــی این تعداد شــاعر در یک زمــان و مکان 
خاص، قابل مقایســه با هیچ زمان دیگری در 
تاریخ ادبیات فارســی نیست. سلطان حسین 
بایقرا کتابی دارد و در کتاب خودش می گوید: 
مــن کســی هســتم کــه در زمــان من شــاعران 
بزرگی مثل جامی زندگی کرده اند و در شهری 
کــه مــن زندگــی و حکمرانی می کــردم بیش از 
۲هزار شاعر نفس می کشند و به این موضوع 
افتخــار می کنــد. بــا جمعیــت آن زمــان ۲هزار 
شاعر چقدر می شود! یعنی، بقال، نجار، تاجر 
و... همه شاعر بوده اند و شاعران جدی ای هم 
بوده اند. اما عجیب اینجاســت که از شــاعران 
این دوره کتاب ها و شعرهای خیلی کمی به جا 
مانده است. همچنین به این دلیل که شاعران 
این دوره پس از حافظ و پیش از شاعران بزرگ 
ســبک هنــدی بوده انــد، چندان جــدی گرفته 
نشده اند. در واقع این دوره از شعر فارسی یک 
دوره فراموش شــده است و درباره آن پژوهش 
جدی نشــده است. از شاعران بزرگ این دوره 
می توانیم به جامی، بابافغانی، اهلی شــیرازی، 
عاصفــی هــروی، امیرهمایــون اســفراینی و... 
اشاره کنیم. اهلی ترشیزی هم یکی از شاعران 
مهم و بنام آن دوره محســوب می شــود. البته 
امروز که شعر او را نگاه می کنیم، می بینیم در 
مقابل بعضی از شــاعران بزرگ آن دوره شاعر 
نازل تری است، اما در کل شعر او مهم و قابل 

بررسی است. 

چه چیزی سبب شد به تصحیح دیوان او   
ترغیب شوید؟

یــک روز مــن به کتابخانه مجلس رفته بودم و 
مشــغول تصحیح دیــوان راقم مشــهدی بودم 
کــه هــم اکنون نیز در دســت کار دارم. آنجا به 
فهرســت نسخه های خطی ســری زدم و با نام 
اهلی ترشــیزی روبه رو شــدم. در نگاه نخست 
به ذهنم آمد که حتماً با اهلی شیرازی اشتباه 
گرفته اند، اما بعد دیدم مدخل اهلی شــیرازی 
جداســت. کتابخانــه مجلس را بررســی کردم 
و ســه نســخه از دیــوان او که حجــم کمی هم 
داشتند را یافتم. تصمیم گرفتم تا وقتی دیگر 
نســخه های دیــوان راقــم مشــهدی به دســتم 
می رســد، ایــن کتــاب را در چنــد مــاه تصحیح 
و منتشــر کنم. خوشبختانه دیگر نسخه های 
داخل کشور هم خیلی سریع به دستم رسید 
و کتاب را در مدت دو سه ماه آماده کردم. من 
همه نسخه ها را دیده بودم و مقابله کرده بودم. 
کتــاب آماده انتشــار بود و تنهــا نیاز به مقدمه 
داشت، ولی نوشتن مقدمه چیزی حدود سه 
تا چهار سال طول کشید. دلیل طوالنی شدن 
هم کمبود، نقصان و یا پراشتباه بودن اطالعات 
درباره این شاعر و شعر عهد تیموری بود. مثالً 
خیلی از پژوهشگران اصالً توجه نکرده بودند 
کــه شــعر آن دوره پایــه شــعر ســبک هنــدی 
است. در دوره پیش از سبک هندی، شاعران 
مکتــب هــرات روی خیال به طور خیلی جدی 
کار کرده بودند. همچنین شاید برای نخستین 
بــار در آن دوره بــود کــه شــعر بــه میــان مــردم 
می آمــد. شــعر پیــش از آن به این شــدت وارد 
زندگی مردم نشده بود. همه فکر می کنند در 
سبک هندی است که شاعران از اصطالحات 
عامیانه استفاده می کنند، در صورتی که جرقه 
ایــن کار در دوره شــاعران عصــر تیمــوری زده 

شــده و دلیلــش هــم نزدیکی شــعر و زندگی و 
مردمان عادی است. به همین دلیل شعر این 
دوره زبان بســیار ســاده و روانی دارد. شــاعران 
ایــن دوره معمــوالً اســتادی نداشــته اند و بــه 
صورت ذوقی شعر می گفتند. به همین دلیل 
ویژگی های شــعر این دوره شاخص و مختص 
به خود آن هاســت. ضمناً تجربه هــای آنان در 
تولید سبک هندی بسیار مؤثر بوده است و به 
همین دلیل اهمیت باالیی دارد. وقتی مطالعه 
کردم و با این اطالعات مواجه شدم، عالقه ای 
بین من و این شــاعر ایجاد شــد و خواستم اثر 
خوبی ارائه دهم و نوشتن مقدمه خیلی طول 
کشــید. دیــوان ۶۷0 صفحه اســت کــه چیزی 
حــدود ۳۷0 صفحــه از کتــاب فقــط مقدمــه و 

توضیحات است.

پس مقدمه یک کتاب مستقل است   
بلــه. ۳۷0 صفحه مقدمــه و حدود ۴0 صفحه 
تعلیقــات اســت. یعنــی حــدود ۴00 صفحه از 
کتــاب بــه ایــن شــاعر و احــواالت او و مســائل 
حول او پرداخته است. یکی از مباحث مطرح 
شــده اشــتباه هایی اســت کــه توســط مؤلفان 

دیروز و امروز به او نســبت داده شــده اســت. 
مثــالً کتابــی به او نســبت داده اند کــه اصالً از 
این شــاعر نیســت و من اثبات کرده ام که این 
کتاب از اهلی ترشیزی نیست. یا اشتباه هایی 
که درباره مسائل عاطفی او داشته اند و او را به 
بی اخالقــی متهم کرده بودنــد، ولی من اثبات 
کرده ام که آن روایت مربوط به زندگی »اهلی« 

نیست. 

یافتــن نســخه های خطــی از دغدغه هــای   
همیشــگی پژوهشــگران اســت. شــما بــرای 

جمع آوری بهترین نسخه چه کردید؟ 
بلــه به یــاری خداوند توانســتم ۱۳ نســخه از 
داخــل و خــارج کشــور جمــع کنــم. من حتی 
توانســتم بــا کمــک یکــی از اســتادان کشــور 
از  ارزشــمند  بســیار  نســخه  یــک  رومانــی 
دانشــگاه بوداپســت بگیرم کــه خیلی به من 
کمک کرد. همچنین دو نســخه از دانشــگاه 
الهور و دو نسخه دیگر از هندوستان گرفتم. 
بــرای ایــن نســخه ها مبالغی هزینــه کردم که 
به پول امروز زیاد می شد. در کنار این نسخ، 
دیگــر منابعی که به کار کمــک می کرد را نیز 

جمع کردم تا از غلط ها بکاهم. 

»اهلــی    از  ایــن  از  پیــش  کــه  دیوان هایــی 
ترشیزی« منتشر شــده بود، چه کاستی هایی 

داشتند؟ 
پیــش از انقــالب یک چــاپ از دیــوان غزلیات 
این شاعر با یک مقدمه بسیار مختصر توسط 
یکــی از اســتادان دانشــگاه های هندوســتان 
منتشر شده بود که تنها با چهار دیوان مقابله 
شده بود. نسخه دیگری هم سال ۹۴ منتشر 
شــد که توســط آقای دکتر عمرانی از استادان 
دانشــگاه پیام نور نیشــابور انجام شــده اســت 
و مــن آن را نپســندیدم. البتــه مــن یکــی دو 
کتــاب دیگــر از ایشــان را دیدم کــه کتاب های 
ارزشــمندی بودنــد، ولــی ایــن کتــاب بــا توجــه 
بــه اینکه بــه صورت اشــتراکی با دو دانشــجو 
کار شــده، چنــدان قابــل توجه نیســت. یعنی 
اشتباه ها و اشکال های متعددی در این کتاب 
وجــود دارد کــه آن را از درجــه اعتبــار ســاقط 
می کنــد. مــن در مقدمه کتاب خــودم گفته ام 
کــه چــرا دیوان خــودم را بــا وجود دیــوان آقای 
عمرانــی منتشــر کــرده ام. چــون مــن تصمیــم 

داشــتم اگــر کتــاب آقای عمرانی کتــاب خوبی 
باشــد، تصحیــح خودم را منتشــر نکنــم، ولی 
وقتــی کتــاب را دیــدم با غلط ها و اشــکال های 
زیــادی روبه رو شــدم و احســاس کــردم نیاز به 
یک نسخه بهتر و مناسب تر وجود دارد. کتاب 
در انتشارات علمی فرهنگی که نشر معتبری 
اســت منتشــر شــده و امیــدوارم مــورد توجــه 

اهالی ادبیات قرار بگیرد.

شــما هــم در ایــن گفت وگو و هــم در کتاب   
درباره اهمیت و ضرورت توجه به شاعران این 
دوره نکات مهمی نوشته اید. مختصراً اهمیت 

آن را توضیح می دهید؟ 
من در مقدمه نظری را طرح کرده ام که می گوید 
ما در کنار سبک هندی، سبک عراقی و سبک 
خراســانی یک بازه ۵0 ساله داریم که شاعران 
آن در هــرات متمرکــز هســتند و ویژگی هــای 
مختص به خودشــان را دارند و توانسته اند بر 
ادبیات فارسی تأثیر مهمی بگذارند که نتیجه 
آن تولد ســبک هندی اســت. بــا این توضیح، 
اگر شــیوه شعرســرایی آن ها تبدیل به ســبک 
نشده باشد دست کم می تواند مکتب باشد و 
ایــن مکتب باید تحت عنــوان »مکتب هرات« 
در شعر ما قابل جست وجو باشد. این مکتب 
مشــخصه ها و ویژگی های خاصــی دارد که در 
هیــچ دوره دیگــری وجــود نــدارد و مهم تریــن 
هدیــه ایــن مکتب بــه زبــان و ادبیات فارســی 
تولد ســبک هندی است؛ یعنی تالش های آن 
دوره به تولد ســبک هندی می انجامد. خودم 
دوســت دارم اگر عمر و وقتی باشــد، در آینده 
شــباهت ها و ریشــه های این دو سبک را ارائه 

کنم که امیدوارم موفق شوم.

با توجه به اینکه این شاعر چندان شناخته   
شــده نیســت، به نظرتان مخاطبان این کتاب 

چه کسانی هستند؟ 
اگــر مــردم عــادی را در نظــر بگیریــم، شــاید 
بزرگ تریــن اتفاقــی کــه افتــاده، بــرای شــهر 
کاشــمر اســت؛ چــون مردم این شــهر بــا این 
شاعر بیگانه بودند. پس یکی از دستاوردهای 
کتاب می تواند بازگشــت این شــاعر به دامن 
کاشــمر و مــردم آن باشــد. طــوری کــه مــردم 
افتخــار کننــد به شــاعری که طبــق تحقیقات 
من نخستین کسی است که در مثنوی اسم 
۱۲ امام)ع( را آورده است و یک شاعر شیعی 
اســت. او شــاعر نازخیــال و رنجیــده احوالــی 
اســت کــه می تواند بــرای خودش و مــردم آن 
شــهر یک شناســنامه باشد و هویتی به شهر 
بدهــد. هر چند کاشــمر شــاعران بزرگی مثل 
ظهوری ترشیزی هم دارد، ولی این شاعر هم 
دست کم در تاریخ ادبیات فارسی شاعر قابل 
توجهی اســت و مردم می توانند از شــعرهای 

او لذت ببرند. 
 دیگر خواننده های کتاب، قشــر نخبه ادبیات 
تــالش مــن در مقدمــه، تعلیقــات و  اســت. 
پانوشت های کتاب این بوده است که اطالعات 
کاملــی دربــاره ایــن شــاعر و اهمیــت شــعر آن 
دوره بــه دســت مخاطــب بدهــم. همچنیــن 
پیچیدگی هــا یــا ظرافت های قابــل توجهی که 
در شــعرها هســت را هــم توضیــح بدهــم تــا 
هــم نخبــگان از شــعرها اســتفاده کننــد و هم 
مــردم بــه راحتــی از شــعر لــذت ببرنــد. تالش 
کــردم دو جبهه را پوشــش بدهــم. اگرچه باید 
پذیرفــت ایــن کتاب ها بیشــتر در حــوزه تاریخ 
ادبیات اهمیت دارند و من هم با یک بررسی 
موشــکافانه ســعی کــردم این کتــاب اطالعات 
مهمی درباره شــاعر و دیگر شــاعران هم عصر 
او بــه مخاطــب حرفه ای ادبیــات عرضه کند و 
حرف هــای تــازه ای بــرای بحــث و گفت وگــو در 
ادبیــات معاصــر داشــته باشــد. امیــدوارم اگر 
کســی در حــوزه پژوهــش کارش بــه این کتاب 
افتاد، کتاب من دســت گیر او باشــد. البته این 
کتاب هم خالی از ایراد نیست و نیازمند تذکر 

و نقد پژوهشگران است.

گفت وگو با »داگالس استوارت« برنده جایزه بوکر 2020

جست و جوی مهربانی در سخت ترین شرایط
زهرا زمانیان: داگالس اســتوارت، نویسنده اسکاتلندی- 
آمریکایی برای نخســتین رمانش با عنوان »شاگی بِین« 
کــه یــک اثر اتوبیوگرافی اســت، برنده جایــزه بوکر ۲0۲0 
شــد. »شــاگی بِین«؛ داستانی است که بر مبنای کودکی 
خــودش در دوران تاچــر و دهــه ۱۹۸0 در شــهر گالســگو 
نوشــته شــده اســت. ســایت Thebookerprizes کــه 
معمــوالً بــا برنــدگان جوایــز معتبــر گفت وگــو می کند به 
ســراغ برنده بوکر رفته و از او درباره تجربه نویســندگی و 
اثری که او را برنده معتبرترین جایزه ادبی کرده، پرسیده 

است. 
»اســتوارت« در پاسخ به  نخستین پرسش در خصوص 
احساسش از برنده شدن کتابش در جایزه بوکر صحبت 
کرد، او گفت: »احســاس عجیبی داشــتم، من بچه ای از 
طبقه کارگر بودم، حرفه دیگری داشتم و دیر به نوشتن 
روی آوردم. امیــدوارم ایــن اثــر الهام بخــش داســتان های 

طبقه کارگر باشد«.
این نویســنده در پاســخ به پرســش خبرنگار که پرســید 
»شــاگی بیــن« در شــهر گالســگو و در دهــه ۱۹۸0 اتفــاق 
افتاده است. چطور درباره زادگاه خود نوشتید در حالی 
کــه ســال ها آنجــا را تــرک کرده اید، چنین گفــت: »چون 
شخصیت های کتاب شاگی بین نمی توانستند در جای 
دیگری وجود داشــته باشــند. به هر حال خون گالســگو 
در رگ هــای مــن جریان دارد. دوران کودکی در گالســگو 

بســیار دشــوار بــود، نوشــتن دربــاره این داســتان به من 
کمک کرد تا مدتی از تجربیاتی که در زندگی در آمریکا 
داشــتم، جدا شــوم، به شــهرم فکر کنم  و دوباره عاشــق 

شهرم شوم«.  
در »شــاگی بین« عشــق، دلسوزی و موضوعات دشواری 

ماننــد فقــر و اعتیــاد  وجــود دارد. مخاطب شــاید تصور 
کنــد بــا نویســنده ای بدبیــن روبه روســت. اســتوارت در 
بخش دیگری از گفت وگو درباره بدبینی حاکم بر کتاب 
صحبت کرد. او گفت: »من همیشه مهربانی و عطوفت 
و ســخت جســت وجو می کنــم.  را در شــرایط دشــوار 

بســیاری از مــردم در دهــه ۱۹۸0 ســختی های زیــادی را 
تحت ســلطه تاچر )Thatcher( متحمل شــدند. وقتی 
رفــاه مالــی نداریــد و مجبوریــد در خــط مقدم بــا زندگی 
بجنگید، گاهی اوقات عشق و شوخ طبعی و خوش بینی 
تمــام چیــزی اســت کــه می توانیــد در یــک موقعیت بد 
ایجاد کنید. در غیر این صورت چطور می توانستیم زنده 

بمانیم؟«.
اســتوارت در خصــوص محبوب تریــن رمــان در میــان 
برنــدگان جایزه بوکر توضیــح داد: »رمان چقدر دیر بود، 
چقــدر دیر نوشــته جیمز کلمن، زندگی ام را دســتخوش 
تغییر کرد. این کتاب اثر جسورانه ای است، نثر و جریان 
ســیال ذهــن این رمــان واقعاً خالقانه اســت چــون برای 
اولیــن بــار بود کــه مردمم و گویش آن هــا را روی صفحه 

می دیدم«. 
رمــان  در خصــوص  گفت وگــو  ادامــه  در  بوکــر  برنــده 
بعــدی اش، گفــت: »داســتان رمــان بعــدی ام در دهــه 
۱۹۹0 و در شــهر گالســگو اتفــاق می افتــد و راجــع بــه 
دو پســر نوجــوان اســت و نگاهــی دارد بــه فشــاری کــه 
نوجوانــان طبقــه کارگــر بــه اصطــالح بــرای مــرد شــدن 
متحمل می شوند. من می خواستم نشان دهم چگونه 
مردان جوان که در فقر شدید رشد می کنند می توانند 
قربانیــان و انســان هایی باشــند کــه در جامعه انگلیس 

نادیده گرفته شده اند«.

ادبیات جهان 

گفت وگو با دکتر سیدوحید سمنانی به انگیزه تصحیح و انتشار دیوان اشعار »موالنا کمال الدین اهلی ترشیزی«

بازگشت شاعر به شهر

 جــواد شیخ االســالمی  بــه تازگــی دیــوان اشــعار »کمال الدیــن اهلــی 
ترشــیزی« شــاعر اواخــر عهــد تیمــوری، بــا تصحیح دکتر ســیدوحید 

ســمنانی؛ شــاعر، منتقد و مصحح نســخ خطی توسط انتشارات 
علمی فرهنگی منتشــر شده اســت. سمنانی برای تصحیح و 
انتشــار این دیوان تمام نســخه های موجود در ایران و خارج 
از ایران را گرد هم آورده اســت و ســعی کرده تصحیح کامل 
و دقیقــی بــه دســت مخاطــب بدهد. او پنج ســال بــرای این 

تصحیح وقت گذاشته که سه تا چهار سال آن به تحقیق، 
مطالعــه و نوشــتن مقدمــه ۳۷0 صفحــه ای ایــن 

کتــاب اختصاص پیدا کرده اســت. این شــاعر 
و پژوهشــگر در قســمتی از مقدمــه مفصل و 

موشکافانه خود نگاهی به تاریخ تیموریان و وضعیت شعر در این دوره 
انداخته و با ذکر دالیل و شواهدی معتقد است تولد »سبک هندی« 
متأثــر از تــالش و شــیوه غزل ســرایی و شــعر شــاعران عهــد 
تیموری است. در مجموع می توان این دیوان را معتبرترین 
و کامل ترین دیوانی دانســت که از اهلی ترشــیزی منتشــر 
شده است. از دکتر سمنانی پیش از این چندین مجموعه 
شعر و چندین تصحیح دیگر نیز به چاپ رسیده است. به 
بهانه انتشــار این دیوان با مصحح و نویســنده دیوان 
اهلی ترشیزی درباره اهمیت و ضرورت توجه به 
شــعر اهلی ترشــیزی و عهد تیموری گفت وگو 

کردیم که می خوانید.
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