
فداکار باشین
در واکنش به آن هایی که از ممنوعیت 
واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی 
دلخور شده اند و می گویند واکسن را 
سیاسی نکنید، کانال تلگرامی »هاون 
مدیا« نوشت: »فداکار باشین؛ مثل 
انگلیسیا که در شرایطی که به قول 
صادق خان، شهردار لندن خدمات آمبوالنسش روزانه تا 9هزار تماس 
دریافت می کند و دیگه تخت خالی در بیمارستان هاشون ندارند، اما 
واکسن ها رو خودشون نمی زنن و می خوان بدن تا مردم ایران )که کرونا 

رو تاحدودی کنترل کردند( تزریق کنند!«

شیفتگان شیطان بزرگ
رهبر  جمعه  روز  سخنان  زمینه  در 
دنباله رو های  که  واکنشی  و  انقالب 
رســانــه هــای غــربــی در داخـــل بــه آن 
داشتند، یک کاربر فضای مجازی در 
توییتر نوشت: »مسجد و هیئت و 
نمازجمعه با دستور ستاد مقابله با 
کرونا و تأکید رهبری بر پذیرش مصوبات ستاد، تعطیل می شود، 
این اقدام را تمجید نمی کنند و آن را پیروی از عقل و علم نمی دانند، 
برافروخته  نــداریــم  اعتماد  انگلیس  و  آمریکا  بــه  می گوید  وقتی 

می شوند. این ها علم را دوست ندارند، شیفته آمریکا هستند«.

این جنگ تمامی ندارد
ظــاهــراً بـــرای انــداخــتــن گــنــاه افــول 
پای  همه  ترامپ،  گــردن  به  آمریکا 
نیستند.  هم  کن  ول  و  آمدند  کــار 
حساب  دائـــم  تعلیق  از  پــس  گــویــا 
اکانت  به  او  ترامپ،  دونالد  کاربری 
پست  آنــجــا  در  و  آمــــده  دیـــگـــری 
گذاشته که توییتر نمی تواند او را ساکت کند! توییتر پست را پاک 
می کند اما حساب کاربری ستاد ترامپ دوباره آن را منتشر می کند 
تا توییتر این حساب را هم تعلیق کند. خالصه جنگ این ها تمام 

شدنی نیست.

گمراهی تا کی؟
ــیـــس مــرکــز  ــر مــــوســــوی« رئـ ــ ــی ــ »ام
مطالعات راهبردی و روابط بین الملل 
و دیپلمات پیشین ایران در صفحه 
پس  »تــرامــپ  نوشت:  خــود  توییتر 
مــنــافــع شخصی اش  دیـــد  آنــکــه  از 
افتاده،  به خطر  و خــارج  در داخــل 
هم  را  داخلی اش  حامیان  بلکه  منطقه،  در  طرفدارانش  تنها  نه 
رها کرد. اما هنوز هم برخی از حکام منطقه درگیر سراب ترامپ 
بمب افکن های  با  عربستان سعودی  روز گذشته  تمرین  هستند. 

بی 52 نشانه ای از حقارت و گمراهی این افراد است«.

 مجید تربت زاده  شک نکنید ماجرا همان ماجرای 
قدیمی امــا مهم »نــفــوذ« اســـت. قـــرار نیست تا 
همیشه تاریخ، »نفوذ« با همان رخت و لباس کهنه 
و مثالً در هیبت و هیئت سیاست و مسائل سیاسی 
نــفــوذ، ســال هــای ســال اســت که  سراغمان بیاید. 
دست در دست تزویر، گاهی لباس دیانت می پوشد، 
گاه ســراغ معیشت و اقتصادمان مــی رود، بعضی 
نشانه  را  دیپلماسی مان  و  سیاست  اعماق  مواقع 
می گیرد و گاهی هم مثل ماجراهای اخیر واکسن 
کرونا، سروکله اش در حوزه »امنیت سالمت« پیدا 
را  مــردم  بــرای سالمتی  تریپ دلسوزی  و  می شود 

برمی دارد.

آتش زیر خاکستر»
و  قــصــه ســازی  بــرخــی هــا،  مثل  نیست  ــرار  قـ البته 
با  اســت  قــرار  غربی ها  مثالً  که  کنیم  قصه پردازی 
واکسن هایشان چیزهایی را وارد بدن مردم کنند که 
به مرور کنترل افکارشان را هم در دست بگیرند. 
این ها را بگذارید برای فیلم های تخیلی. مسئله مهم 
امــروز همان وابسته نگه داشتن مــردم کشورهای 
مختلف به همه چیز از جمله واکسن اســت. آن 
هم در شرایطی که هر روز می شنویم کرونا مرزهای 
جدید را درمــی نــوردد، جهش می کند و گروهی از 
مردم مناطق مختلف دنیا را راهی بیمارستان و بعد 
هم قبرستان می کند. در واقع مسئله تالش برای 
اتفاق  از مدت ها پیش  نفوذ در حــوزه »سالمت« 
افتاده و من و شما در فضای بی دروپیکر مجازی، 
موج خودتحقیری های آنچنانی اش را دیده ایم. یک 
روز بیمارستان ها و کادر درمان را در برابر کرونا عاجز 
و  دیگر تالش ها  روز  مــی دادنــد،  درمــانــده نشان  و 
روش های مبارزه و همدلی در برابر کرونا را به مسخره 
می گرفتند و مدتی هم هست که هشتگ »واکسن 
بخرید... واکسن خارجی وارد کنید« راه انداخته و 
پشت سر آن شروع به مسخره کردن واکسن های 
ایرانی کرده اند. این ها در واقع زبانه های مجازی آتش 
نفوذ هستند و بقیه ماجرا البد زیر خاکستر پنهان 
است و تالش دارد در بخش های مختلف اجرایی، 
اقتصادی، سیاسی و... کشور نفوذ کرده و هرطور 
هست، واکسن ایرانی را همین ابتدای کار زمین بزند 
و راه واردات واکسن های آمریکایی و غیرآمریکایی 

را باز کند. 

چرا ممنوع شد؟»
نفوذ  جــریــان  انــگــار  رســانــه،  فضای  در  متأسفانه 
بهتر از همه ما کار کرده، جوری که رسانه بازها و 
اهالی فعال فضای مجازی هم غافل شدند و طی 
این مدت کمتر به فکرشان رسید که در هیاهو و 
جنجال »واکسن بخرید« باید یک نفر پیدا شود 
و سفت و محکم بگوید واکسن های غربی به چه 
خبرنگاران  باشگاه  نیستند.  اعتماد  قابل  دالیلی 
دیروز در گزارشی با اشاره به همین مطلب نوشت: 
سخنان مهم و راهبردی رهبر انقالب در روز جمعه 

گذشته فراز های روشنگر بسیاری در خود داشت. 
اما از آنجا که سخنان ایشان و اعالم ممنوعیت 
واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی، طراحی های 
و  آمریکایی  واکــســن  واردات  بـــرای  نــفــوذ  شبکه 
انگلیسی کرونا را به هم ریخت، رسانه های خارجی 
و دنباله های داخلی آن تالش دارند به هر قیمتی 
به  و  را تخطئه  انقالب  رهبر معظم  فرمان  شــده، 
تصور خودشان، ایشان را مخالف و مانع »سالمت 
جامعه«معرفی کنند. برای همین هم شما در طول 
یکی دو روز پیش حتماً تیترها و پست هایی را با 
این عناوین در رسانه ها و فضای مجازی دیده اید: 
»مخالفت رهــبــر ایـــران بــا واکــســن آمــریــکــایــی و 
سازمان  واکنش  دارد؟...  تبعاتی  چه  انگلیسی 
بهداشت جهانی و کواکس به سخنان رهبر ایران... 
واکسن را سیاسی نکنید...«. واقعیت این است که 
وقتی بسیاری از حقایق علمی درباره واکسن های 
انگلیسی، توسط متخصصان وطنی  و  آمریکایی 
جرئت  خیلی ها  نــمــی شــود،  گفته  رســانــه هــا  در 
یا قطعی  احتمالی  از مشکالت  که  ندارند  را  این 
واکسن های فایزر و... بگویند، برخی ها نیز بر طبل 
واردات واکسن می کوبند و فضای مجازی هم فقط 
به نقل قول های مبهم و یا قصه سازی در این باره 
اکتفا می کند، نتیجه این می شود که رهبر انقالب 
در این ماجرا ورود پیدا کرده و دستور ممنوعیت 

واردات را صادر کنند.

به این ها هم فکر کنید»
حرف های ناگفته دربــاره دستور ممنوعیت واردات 
این است که گویا رهبر انقالب، پیش از سخنرانی 
روز جمعه، ساعت ها و چندین جلسه با متخصصان 
بــه گفت وگو و مــشــورت نشسته و به  ایــن حـــوزه 
و مهمی رسیده اند. پس  راهبردی  چنین تصمیم 
مسئله آنچنان که برخی ها اینجا و آنجا نوشتند 
فــردی،  تصمیم  گفتند،  هــم  بیگانه  رســانــه هــای  و 
سلیقه ای و صرفاً سیاسی نیست و به طورمستقیم 
برای  به حوزه »امنیت سالمت« مربوط می شود. 
همین هم رئیس جمهور دو روز بعد تأکید می کند 
مردم ایران را وسیله آزمایش واکسن های مختلف 

خارجی قرار نمی دهیم. 
ناکرده ته دلتان به واکسن های  اگر هنوز و خدای 
آمریکایی و انگلیسی خوش است و مرگ و میرها 
باور  یا  نــداریــد،  قبول  را  آن  از  ناشی  و مشکالت 
دارنــد  غربی  ــازی  داروســ شرکت های  که  نمی کنید 
تست واقعی محصوالتشان را روی مردم کشورهای 
اینکه  یا  نه مردم خودشان،  انجام می دهند  دیگر 
فراموش کرده اید کشورخودمان هم در حال ساخت 
و آزمایش واکسن وطنی اســت، در ادامــه مطلب 
واقعیت های تازه ای را درباره شرکت های واکسن ساز 
غربی بخوانید. قبلش هم فکر کنید که چرا مردم 
آمریکا و انگلیس با حجم باالی تلفات کرونایی هنوز 
باز  کرونا حساب  علیه  واکسیناسیون  روی  خیلی 

نکرده اند؟

متولد حیفا»
»آلــبــرت بـــورال« دامــپــزشــک و مــدیــرمــالــی، رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آمریکایی »فایزر« 
است. بورال، یهودی و یونانی االصل است. ورود او 
به شرکت فایزر در سال ۱99۳ بــوده و او کار خود 
اســت.  کــرده  آغــاز  حیوانات  بخش سالمت  از  را 
 ۱۷ تاریخ  به  گزارشی  در  تایم«  »جوییش  نشریه 
با افتخار به عقبه »یهودی« آلبرت  نوامبر 2۰2۰، 
بورال پرداخت و مدعی شد او فرزند یک بازمانده 
هولوکاست است. روزنامه »تایم اسرائیل« هم در 
گزارشی به تاریخ ۱۷ دسامبر 2۰2۰، به معرفی آلبرت 
بورال پرداخته و نوشته او به عنوان میهمان ویژه به 
سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن به مناسبت 
جشن حنوکا دعوت شده بود. در این گزارش سفیر 
رژیم اسرائیل در واشنگتن حسابی از بورال تعریف و 
تمجید کرده است. جالب اینکه »تال زَکس«، مدیر 
ارشد »مدرنا« و مسئول پروژه واکسن کووید ۱9 در 
این شرکت هم یک »اسرائیلی«  زاده حیفا است 
که مــدرک خود را از دانشگاه بن گوریون واقــع در 
سرزمین های اشغالی گرفته است. او در مصاحبه ای 
شد  مدعی  »اکسیوس«  آمریکایی  وب ســایــت  با 
زمانی که روی پروژه واکسن کار می کند، به مادر ۸۰ 
ساله اسرائیلی اش می اندیشد که در شهر »رعنانا« 

در سرزمین های اشغالی زندگی می کند! 
واکسن های  می گویند  متخصصان  ولــی  نه  که  ما 
تولیدشده در فایزر و مدرنا نسبت به واکسن های 
شناخته شده قبلی، ساز و کار و مکانیسم عملی 
کامالً جداگانه دارند. یعنی اگر واکسن های مرسوم 
از ویروس کشته شده یا ضعیف شده، برای تحریک 
بدن به تولید آنتی بادی بیماری و ایمن سازی استفاده 
بر  واکسن های جدید، کامال مبتنی  این  می کنند، 
اصول ژنتیک هستند و از یک عامل ژنی استفاده 
می کنند. حاال همه این هایی که گفتیم را بگذارید 
پژوهشی  آژانـــس  یــا  بــه مؤسسه  بعد  و  هــم  کنار 
ــا« فکر کنید کــه ســال هــاســت، همه جهان  ــ »دارپ
می گویند دنبال ساخت و توسعه سالح های ژنتیک 
و به بخش »علوم دیوانه وار« پنتاگون هم معروف 
است! رژیم صهیونیستی نیز از طرفداران پروپاقرص 
پــروژه هــای  روی  قطعاً  و  اســت  مؤسساتی  چنین 
و  غریب  و  عجیب  و  مــدرن  تسلیحاتی  مختلف 
دستکاری های ژنتیک سرمایه گذاری می کند. یادتان 
باشد چند وقت پیش رسانه های خودمان هم گفتند 
تحقیقات حساس در حوزه ژنوم ایرانی با همراهی و 
همکاری معاون معزول تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت و یک استاد تحصیلکرده دانشگاه های 
آمریکا در کشور انجام و تکمیل و آنچه به عنوان 
عنوان  با  آمــد،  بدست  ایرانیان  ژنتیک  دیتابیس 
اهداف تحقیقاتی به دانشگاه های آمریکایی منتقل 
شد! آیا عقل سالم اقتضا نمی کند که با وجود این 
شواهد، برای »امنیت سالمت و بهداشت« کشور 
اهمیت قائل شویم و راه های احتمالی آسیب دیدن 

در این زمینه را ببندیم؟

 مجازآباد

 چرا واردات واکسن چرا واردات واکسن
 آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع شد؟ آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع شد؟

نفوذ در نفوذ در 
سالمت سالمت 
ایرانیانایرانیان

12

1011

ورزشورزش
 دروازه های بتنی  سد راه مهاجمان استقالل و پرسپولیس 

جنگدستکشها!

گزارش آماری دربی پایتخت

رکوردباقری،رحمتی
وعابدزاده

  گفت وگو با ندا رسولی، نویسنده »هیچ کس این زن را نمی شناسد«
کتاب سال استان البرز در بخش رمان  

یک عاشقانه آرام 

نتیجه پژوهش »مرکز افکارسنجی ایرانیان« منتشر شد

اعتماد 72 درصدی به واکسن ایرانی 

»مرکز افکارسنجی ایرانیان« پژوهشی درباره میزان اعتماد ایرانی ها 
به واکسن کرونا  انجام داده که نتیجه اش دیروز طی گزارشی در 
»فارس پالس« منتشر شد. براساس این پژوهش، در نظر سنجی 
به  زیادی  امید  انجام شده حدود ۶۰ درصد پاسخگویان گفته اند 
تولید واکسن کرونا توسط دانشمندان و شرکت های ایرانی دارند. 
همچنین 29.9 درصد هم از اعتماد »خیلی زیاد« به واکسن ایرانی 

گفته اند.
در این نظرسنجی 5۳ درصد افراد گفته اند درصورت واردات واکسن 
استفاده  آن  از  بهداشت،  وزارت  تأیید  و  خــارجــی  کشورهای  از 
خواهند کرد.  در ادامه نتیجه این پژوهش آمده است ۷2.2 درصد 
از افراد اعالم کرده اند از واکسن ایرانی کرونا در صورت تولید توسط 
شرکت های داخلی استفاده می کنند و 2۰.۸ درصد اعالم کردند در 
صورت تولید واکسن کرونا توسط شرکت های داخلی از آن استفاده 
نمی کنند. همچنین از این جامعه آماری ۶.9 درصد نمی دانستند 

درصورت تولید واکسن ایرانی از آن استفاده می کنند یا خیر.
افــراد نمونه مورد مطالعه، به  از  گــزارش نشان می دهد ۴۰ درصد 
مختلف  خارجی  کشور های  و  شرکت ها  توسط  که  واکسن هایی 
مشاهده  همچنین  نــدارنــد.  اعتمادی  هیچ گونه  می شود  ساخته 
افراد جوان بیشتر  با  افراد گروه های سنی باالتر در مقایسه  شده 
پیگیر اخبار مربوط به کرونا هستند. با وجود  این 2۳.۱ درصد از 
افراد پیگیری بسیار زیاد، ۳۰.۴ درصد پیگیری زیاد، 22.۴ درصد تا 
حدودی پیگیر، ۱۰.9 درصد پیگیری کم، ۸.5 درصد پیگیری خیلی 
کم و ۴.۶ درصد اصالً پیگیر اخبار مرتبط به کرونا و تولید واکسن 

نبودند.

امروز 16:15 در آزادی

شطرنجکاپیتانهایقدیم
دردربی94

روزمره نگاری

نظرسنجی

زیر پوست شهر در »جمشیدیه«
رقیه توسلی: »جمشیدیه«... از اسمش خوشم می آید و کله تکان 
پیشنهاد  دوستی  فیلم نامه نویس.  خــوب  انتخاب  بــرای  می دهم 
آشپزخانه  از  خداخواسته  پس  تماشایش.  به  بنشینم  می دهد 
با خودم می گویم آخیش! یکی دو  می زنم بیرون و قبول می کنم. 
ساعت هم غنیمت است. بگذار دنیای حقیقی را مخلوط کنم با 

مجاز و کیفور شوم.
و  نکرده  تمیز  را  گــاز  و  نشسته ام  را  ظرف ها  که  حــاال  کــردم  فکر 
دلپذیرتری  و  زیباتر  در جهان  است  قرار  نکشیده ام  تی  را  مطبخ 
خود  جمشیدیه  می دانستم  چه  می کردم.  اشتباه  اما  کنم.  سیر 
و  را خاموش  برق آشپزخانه  ثانوی  اطــالع  تا  اســت!   زندگی  خود 
از هنر هشتم می زنم بیرون تا سر از هنر هفتم دربیاورم. خوشم 
می آید. اهل معطلی و جان به سر کردن نیست کارگردان محترم. 
مطلب.  اصــل  سر  می برد  می گیرد  را  دستم  اول  سکانس  همان 
می کند  باز  چشم  تا  بیننده  و  نیست  خبری  ریسمان  آسمان  از 
نزاع می آید و چند  کار صدای  اول  و همین  در جمشیدیه است 
لفظی  خشونت  می کنند؛  فحاشی  شــده انــد...  درگیر  هم  با  نفر 
می آیند  پریشان  قیافه  با  معروف  بازیگر  دو  و  فیلم  توی  می ریزد 
مجموعه  ببینم  مشتاقم  و  سکانس ها  به  می چسبم  کــادر.  تــوی 
و  من. شخصیت ها  به  بگویند  می خواهند  چه  فیلم  این  سازنده 
دیالوگ ها را دنبال می کنم و تالش عده ای را که دارند تمام زورشان 
نقص  آدمیزاد  و ستیزه جویی  زبری  و  بفهمانند خشم  را می زنند 
است و بدعاقبتی می آورد!فیلم را دوست دارم چون قصه اش من 
را سریع به دل خودش می کشاند و نمی شود با آن همذات پنداری 
و  من  اســت؛ چون  کار  در  نمایشی  بپذیرم  نمی توانم  نکرد؛ چون 
باشیم...  »امیر«  و  »ترانه«  می توانیم جای  دیگری  تماشاچی  هر 
و شاید چون صدها اتفاق مشابه فیلم نامه، هر روز دارد در کوچه 
خیابان های شهر جان می گیرد. نمی دانم چرا اما درباره این فیلم، 
دارم.  کــار  ســوژه اش  به  فقط  و  بسته ام  نقادی  و  نقد  روی  چشم 
سوژه بی اندازه ملموس و جاری اش. سوژه ای که مطلع نیستیم چه 
آماری را خانه خراب کرده! قصه ای که چه بخواهیم چه نه، وسط 
زندگیمان جا خوش کرده و سروکله اش یک روز در جمشیدیه پیدا 

می شود، یک روز در قوام السلطنه، یک روز هم در بولوار کشاورز.
دنیا  احساس  عذاب آورترین  دارم  حوالی جمشیدیه...  تهرانم...   
را... و همراه  امروز  را مزه مزه می کنم. روایت آدم هــای شکستنی 
شده ام با دوربینی که می بردم زیرپوست خیابان. جایی که راننده 
هتاکی قرار است قدم اول را بردارد تا روزمره خودش و زوج جوان از 

کوره دررونده ای را به باد دهد. 
سنجاق: خدایا آدم های خوب را سر راهم بگذار...

پی نوشت: فیلم جمشیدیه مثل چکش، خواب از سر آدم می پراند. 
اصالً نمی شود آن را دید و پشت بندش، دو کار نکرد؛ یکی اینکه از 
عزیزانت نخواهی تماشایش کنند و دیگر اینکه توی اینترنت سرچ 

نکنی مجازات فحاش ناموسی چیست؟
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فکری  محمود  حضور  امــروز  دربــی  توجه  قابل  نکته 
به  گل محمدی  یحیی  و  استقالل  سرمربی  عنوان  به 
عنوان سرمربی پرسپولیس است.اولین بازی یحیی گل 
محمدی در دربی های پایتخت به هشتم دی ماه ۱۳۷۴ 
پایان  بــدون گل به  با تساوی  برمی گردد که آن دربــی 
رسید. در مجموع سرمربی حال حاضر پرسپولیس در 
هشت دربی حضور داشته است و سه پیروزی، چهار 
تساوی و یک باخت در این رقابت ها تجربه کرده است.
همچنین یحیی گل محمدی در هشت بار حضور خود 
پایتخت، یک گل به ثمر رسانده است. در  در دربی 
دربی پنجاه و چهارم و در حالی که مصاف استقالل 
و پرسپولیس با تساوی یک بر یک و گل های علیرضا 
یحیی  بــود،  جریان  در  ابوالقاسم پور  بهنام  و  اکبرپور 
گل محمدی، روی سانتر ابراهیم اسدی، در دقیقه ۷۰ 
موفق شد گل پیروزی بخش تیمش را ثمر برساند تا 

پرسپولیس در آن بازی فاتح دربی ۵۴ شود.
در پایان نیز یحیی گل محمدی دو بار تجربه حضور در 
دربی را به عنوان سرمربی پرسپولیس داشته است که 
در بازی اول و در دربی ۹۲ پایتخت پرسپولیس مقابل 
استقالل با تساوی ۲ بر ۲ متوقف شد و در دربی ۹۳ 
و در چارچوب رقابت های جام حذفی، پرسپولیس در 

ضربات پنالتی مغلوب استقالل شد.
استقالل  در  خــود  بازیگری  دوران  در  فکری  محمود 
سابقه  زیادی در دربی های پایتخت دارد و به اصطالح 
این  برجسته  »دربــی بــاز« هــای  از  یکی  گفت  می توان 

دیدار به حساب می آید.
اولین تجربه محمود فکری در دربی های پایتخت در 
دربــی ۳۸ رقم خــورد. آن بــازی در ۳۰ دی سال ۱۳۷۳ 
برگزار که آبی پوشان تحت هدایت نصرهللا عبداللهی 
مقابل پرسپولیس قرار گرفتند و با تساوی دو بر دو برابر 

سرخپوشان پایتخت متوقف شدند.
همچنین محمود فکری یکی از کاپیتان های با سابقه 
در دربی به حساب می آید و با ۱۰ کاپیتانی در دربی ها 
از رکــوردداران این مسئله محسوب می شود.فکری در 
دوران بازیگری خود ۱۸ دربی پایتخت را تجربه کرده 
است که در مجموع این بازی ها ۱۰ تساوی، ۵ پیروزی و 

۳ شکست حاصل شده است.
در  بازیگری خود  دوران  در  استقالل  وقت  سرمربی 
دربی های پایتخت دو گل به ثمر رسانده است که 
یکی از به یاد ماندنی ترین این گل ها در دربی ۵۵ 
رقم خــورد؛ جایی که استقالل در آن بــازی با گل 
افتاده بود و محمود  دقیقه ۸ علی سامره پیش 
فکری در دقیقه ۵۵ از روی یک ضربه کاشته از 
راه دور، دروازه سرخپوشان را برای بار دوم گشود.
همچنین فکری دو دوره به عنوان مربی استقالل 
حضور  پایتخت  پــوشــان  آبـــی  نیمکت  روی 
به  این مربی  اول حضور  اســت. دوره  داشته 
فصل ۹۰-۸۹ برمی گردد که استقالل در دربی 

۷۰ و ۷۱ مقابل پرسپولیس قرار گرفت و هر دو 
بــازی را با نتیجه یک بر صفر پیروز شد. دوره 
فصل  در  مربی  عنوان  به  فکری  حضور  بعدی 

۹۴-۹۳ رقم خورد که استقالل در دربی های ۸۰ 
و ۸۱ مقابل سرخپوشان شکست خورد. در بازی 

اول استقالل دو بر یک و در بازی دوم یک بر صفر از 

پرسپولیس شکست خورده است.
این بار محمود فکری، در دربی ۹۴ پایتخت، به عنوان 
باید  و  اســت  کــرده  پیدا  حضور  آبی پوشان  سرمربی 
دید روز دوشنبه فکری در اولین تجربه خود به عنوان 
خواهد  جــای  بر  خــودش  از  عملکردی  چه  سرمربی، 

گذاشت.

گل محمدی: پیروزی ها را از دربی شروع #
می کنیم

کنفرانس های  در  بــود  هفته ای  چند  که  گل محمدی 
خبری غیبت داشت، ۲۴ ساعت قبل از دربی تهران در 
سالن نشست مطبوعاتی سازمان لیگ حاضر شد و به 

سؤاالت پرتعداد خبرنگاران پاسخ داد.

باید تمرکز کنیم و گل بزنیم#
آنالیز  کــرد:  اظهار  دربــی  دربــاره  پرسپولیس  سرمربی 
خوبی روی حریف داشتیم. روی نقاط ضعف و قوت 
آن ها کار کردیم. امروز هم یک جلسه تمرینی داریم 

و امیدوارم با روحیه خوب و جنگندگی باال بتوانیم 
سه امتیاز را بگیریم چون از نظر جدولی برایمان مهم 
است. هدف ما در بازی گرفتن این سه امتیاز است. 
بازیکنان شرایط خوبی از نظر تمرینی و بدنی دارند. 

مدیران نباید تنش به وجود بیاورند#
احترام  کــرد:  یحیی دربــاره تنش های موجود عنوان 
متقابل چیزی است که دو رقیب باید رعایت کنند. 
اصل احترام الزمه یک رقابت است و هر دو باشگاه 
هم باشگاه های بزرگی هستند. مدیرانی که در این 
هستند.  شــده  شناخته  می کنند،  کــار  باشگاه  دو 
هــواداران  و  باشد  احترام  فضای  فضا  این  امیدوارم 
و مدیران باشگاه ها به یکدیگر احترام بگذارند. اگر 
هم شیوع  بقیه  به  کنند،  این طور صحبت  مدیران 

پیدا می کند. 

40 روز نبرده ایم اما...#
در  پیروزی  برای کسب  تیمش  ناکامی  وی در مورد 
گــفــت:   اخـــیـــر  روز  چــهــل 
درست است که چهل 
روز نبرده ایم اما بازی 
هایی که انجام دادیم 
مقابل  پیروزی  بــرای 
ــی بــــود.  ــ ــاف ــ ــا ک ــ ــب ــ رق
بدشانسی  نمی دانم 
ــا  بــــــــــوده ی

ما  این مسئله  اما  ها.  موقعیت  از  نکردن  استفاده 
را اذیت نمی کند و این فرصت را در دربی داریــم و 

ان شاءلله بردها را از دربی ادامه خواهیم داد.

نباید به جدایی بازیکنان فکر کنیم#
تصریح  بازیکنانش  جدایی  به  راجــع  محمدی  گل 
کرد: ترکیب ما هر ماه تغییر کرده اما نباید به این 
اخیر  ســال  چهار  در  پرسپولیس  کنیم  فکر  چیزها 
ــادی را کــســب کـــرده و فــکــر کنم  ــ مــوفــقــیــت هــای زی
را ثبت  ایم که بیشترین درآمدزایی  باشگاهی بوده 
کردیم اما مشکالت زیادی هم داشتیم. االن نباید 
به مشکالت فکر کنیم و هرروزی که برایمان سپری 
برای  و  کنیم  فکر  بعدی  بــازی هــای  به  باید  می شود 

پنجمین قهرمانی مبارزه کنیم.

فکری: دوست دارم دربی بدون جنجال #
باشد

فکری که با پیروزی های متوالی استقالل را به صدر 
جدول رسانده، برای حفظ جایگاه این تیم ملزم به 
کسب پیروزی مقابل سرخپوشان پایتخت است. او 
صحبت هایش در کنفرانس مطبوعاتی را با اظهار 

نظرش در مورد این بازی آغاز کرد.

دربی بی جنجال #
ما آمادگی جسمانی خوبی داریم و امیدوار هستیم 
یک بــازی خوب ارائــه بدهیم و بــرای ما خیلی مهم 
در  ــازی  ب ــاالی  ب بیننده  تعداد  به  باتوجه  که  اســت 
و  برایمان مهم است  سراسر جهان، بحث اخالقی 
دوست داریم بدون چالش و جنجال بازی کنیم تا 
وقتی سال های بعد بازی را می بینند به نیکی از آن 

یاد کنیم.

بازیکنانم باید آرامش داشته باشند#
کرد:  اظهار  پرسپولیس  بازی  نحوه  درخصوص  او 
نمی کند،  بــازی  بسته  هم  همچین  پرسپولیس 
تیم پرسپولیس در اکثر بازی ها تهاجمی بوده 
و شاید هفته گذشته بنا به داشته هایش این 
اتفاق برایش رخ داده است. پرسپولیس برای 
حریفان مشکل ساز می شود. ببینیم برای این 
بازی چه نفراتی را در نظر خواهیم گرفت و امیدوارم 
یک بازی خوب و روان داشته باشیم. به بازیکنانم 
تأکید کردم آرامش داشته باشند و توانایی ها را ارائه 
دهند. بچه ها نباید نگران نتیجه باشند و برایم مهم 

است که با تمام توان بازی کنند.

یازده بازیکن بهتر از فکری داریم#
گفت:  تیمش  شــرایــط  درخــصــوص  فــکــری  محمود 
رفاقت  و  آرامــش  از  ما مملو  تیم  فضای موجود در 
است. بچه ها زحمت کشیدند تا تیم به اینجا رسید. 
باید  ما یک تیم خوب و رفیق و یکدست داریــم و 
قدر این بچه ها را بیشتر بدانند. ما باید این روند را 
ادامه دهیم و فکر کنم همه با تمام وجود بازی کنند 
نه  از محمود فکری باشند، شاید که  و شاید بهتر 
من مطمئنم ۱۱ بازیکن بهتر از محمود فکری داریم.

امروز 16:15 در آزادی

شطرنج کاپیتان های قدیم در دربی 94

تیم برنتفورد با درخشش ستاره ایرانی خود، از سد میدلزبورو 
گذشت و به همراه آرسنال، به دور چهارم جام حذفی انگلیس 
صعود کرد. تیم فوتبال برنتفورد در مرحله سوم مسابقات جام 
بر  نتیجه 2  با  و  رفت  میدلزبورو  به مصاف  انگلیس،  حذفی 
یک پیروز شد. گل نخست برنتفورد در دقیقه 35 روی پاس 
دروازه  وارد  درویس اوغلو  ابراهیم  توسط  و  قــدوس  گل سامان 

کشورمان  فوتبال  لژیونر  درخشش  پایان  این  میدلزبورو شد. 
نبود و قدوس در دقیقه 64، گل دوم برنتفورد را به ثمر رساند 
تا شاگردان توماس فرانک، راهی مرحله بعدی رقابت ها شوند. 
او که اولین گلش برای برنتفورد را به ثبت می رساند توانست 
نمره خوبی نیز از رسانه های آماری انگلیسی دریافت کند. طبق 
آمار سایت هواسکورد سامان قدوس نمره 8 را دریافت کرد و 

پس از درویسوگلو با 8.2 به عنوان بهترین بازیکن زمین قرار 
گرفت. برنتفورد یکی از تیم های خوب این فصل چمپیونز شیپ 
انگلیس است و یکی از گزینه های صعودکننده به لیگ برتر 
انگلیس به شمار می رود. در دیگر بازی  تیم آرسنال هم مقابل 
نیوکاسل صف آرایی کرد و در وقت اضافه به برتری 2 بر صفر 

دست یافت تا توپچی ها به دور چهارم مسابقات صعود کنند.

بال ایرانی تیم فوتبال برایتون گفت، هنوز تصمیمی دربــاره آینده 
حرفه ای خود نگرفته است، اما بازگشت به اردویژه هلند را هم رد 
نکرد. علیرضا جهانبخش در گفت وگو با سایت »فوتبال اینترنشنال« 
هلند گفت: توصیف اینکه هلند چه چیزهایی به من داده، غیرممکن 
است. حضور در هلند بهترین دوره از دوران حرفه ای من بود و واقعاً 
کشور هلند را دوست دارم. بال ایرانی برایتون که این روزها بحث 

بازگشتش به اردویژه هلند با مقاصد احتمالی آژاکس و پی اس وی 
آیندهوون مطرح است، در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار 
کرد: تابستان اخیر با باشگاه هایی از کشورهای مختلف از جمله هلند 
مذاکراتی داشتیم. زمانی که باشگاهی از هلند برای مذاکره پا پیش 
می گذارد، حس خیلی خوبی به من دست می دهد. وی درباره آینده 
حرفه ای اش خاطرنشان کرد: در پنجره نقل وانتقاالت زمستانی دوباره 

صحبت هایی در این مورد خواهیم کرد، اما هنوز تصمیمی نگرفته ام. 
این اولین دوره دشــوار دوران حرفه ای من نیست. من یک مبارز 
هستم و برای فرصت بازی پیدا کردن، به جنگیدن ادامه خواهم داد. 
برای بازی در باالترین سطح به اروپا آمدم. حاال هم با حضور در لیگ 
برتر در باالترین سطح فوتبال اروپا هستم، اما بودن در این سطح برایم 

کافی نیست و می خواهم چیزی از خودم در این لیگ باقی بگذارم.

ــه مهاجمان  ــررســی آمــــاری نــشــان مــی دهــد ک ب
پرسپولیس در هفت بازی که در رقابت های لیگ 
ضعیفی  بسیار  عملکرد  ــد،  ان داده  انــجــام  برتر 
در  پرسپولیس  کــه  بـــازی  هفت  در  داشــتــه انــد. 
رقابت های لیگ برتر انجام داده است، حتی یک 
نشده  بازی های  در  گلزنی  به  موفق  هم  مهاجم 
هافبک ها  بیشتر  بـــازی،  ایــن هفت  در  و  اســت 
بودند که جور گلزنی تیمشان را به دوش کشیدند.
مشکل خط حمله پرسپولیس، مسئله ای است 
پیشکسوتان  و  فــوتــبــال  کــارشــنــاســان  حتی  کــه 
و  داشته اند  ویـــژه ای  تأکید  آن  روی  پرسپولیس 
ادامــه یافتن این مشکل در دربی می تواند یکی 
از دردســرهــای سرخ ها در دربــی بــاشــد.در طرف 
مــقــابــل اســتــقــال وضــعــیــت بــهــتــری نسبت به 
پرسپولیس داشته است اما این تیم نیز به خاطر 
مصدومیت ها و مشکاتی که بوده، مهاجمانش 
نتواستند عملکرد درخشانی در ۹ بازی تیمشان 

بر جای بگذارند.
تا اینجای کار مهدی قایدی و ارسان مطهری با 
دو گل و سبحان خاقانی با یک گل مهاجمانی 
بودند که موفق شدند برای استقال گلزنی کنند و 
در این مدت بیشتر مدافعان آبی ها همچون وریا 
غفوری، هرویه میلیچ و محمد دانشگر گلزنان تیم 
فوتبال استقال بودند که تأثیر قابل توجهی در 

روند بازی ها داشته اند.

ترکیب پنهانی فکری برای دربی#
ــدام  ک فــکــری  مــحــمــود  نیست  مشخص  هــنــوز 
مقابل  استقال  اصلی  ترکیب  برای  را  بازیکنان 

پرسپولیس انتخاب می کند.
مــحــمــود فــکــری در هــفــتــه هــای اخــیــر دســـت به 
اقدامی جالب زده و معموالً ترکیب تیمش را در 
بازیکنان  تمام  تا  نمی کند  هفته مشخص  طول 
خود را از نظر انگیزشی در بهترین سطح ممکن 

نگه دارد.
نکته جالب این است که محمود فکری برای بازی 
با پرسپولیس هم همین رویه را در پیش گرفته 
و در فاصله یک روز مانده به شروع دربی هنوز 
آیا در  بازیکنان استقال نمی دانند  از  هیچ کدام 
مسلم  نه.آنچه  یا  می کنند  بــازی  اصلی  ترکیب 
بازیکنان  پــســت  هــر  فــکــری در  مــحــمــود  اســـت 

آماده ای در اختیار دارد و سرمربی آبی ها دردسر 
تیم خود خواهد  مرد   11 انتخاب  بــرای  شیرینی 

داشت.
ممکن است محمود فکری در بازی با پرسپولیس 
بــازیــکــن تعویضی  ــه عــنــوان  از شــیــخ دیــابــاتــه ب
امــروز در هفته  استفاده کند.استقال در حالی 
هشتم لیگ برتر به مصاف پرسپولیس می رود که 
از روز گذشته شایعه شده شیخ دیاباته در این 
بازی نیمکت نشین است و آبی ها با زوج ارسان 

مطهری و مهدی قائدی وارد زمین خواهند شد.
ــه شیخ  ایـــن شــایــعــه در حــالــی مــطــرح شـــده ک
دیاباته در حال حاضر به آمادگی کامل رسیده و 
می تواند در ترکیب استقال به میدان برود اما 
مهاجمان  از  دارد  تصمیم  فکری  محمود  چون 
احتماالً  کند،  استفاده  بازی  زمین  در  دونــده ای 
قائدی  مهدی  کنار  مطهری  ارسان  او،  انتخاب 

خواهد بود.
با این شرایط شیخ دیاباته این فرصت را دارد تا به 
عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده و جریان 

بازی را به نفع استقال به پایان برساند.

ششمین گلزن آبی ها در دربی کیست؟#
بین بازیکنان حال حاضر استقال پنج بازیکن 

سابقه گلزنی به پرسپولیس را دارند.
معموالً در دربی قانون نانوشته ای وجود دارد که 
می گوید بازیکنانی که تجربه باالیی دارند در این 
بازی شرایط بهتری دارند و مربی ها سخت از نام 

آن ها عبور می کنند.
در استقال پنج بازیکن هستند که سابقه گلزنی 
این نظر نسبت به  از  و  را دارنــد  به پرسپولیس 
هم تیمی های خود وضعیت بهتری دارند، فرشید 
اسماعیلی در دیدار برگشت لیگ شانزدهم، وریا 
ارسان  لیگ هفدهم،  برگشت  بــازی  در  غفوری 
مــطــهــری فــصــل قــبــل در بـــازی بــرگــشــت 2 گــل، 
مهدی قائدی و محمد دانشگر هم فصل قبل در 
مرحله نیمه نهایی جام حذفی توانستند مقابل 

پرسپولیس گلزنی کنند.
با این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا محمود 
تیمش  ترکیب  در  تجربه  با  بازیکنان  از  فکری 
بازیکنان  از  می دهد  ترجیح  یا  می کند  استفاده 

جدید در ترکیب تیمش استفاده کند. 

نود و چهارمین دیدار تیم های فوتبال استقال و 
پرسپولیس در شرایطی برگزار می شود که در طول 
برگزاری مسابقات گذشته دو تیم، آمار و رکوردهای 
زیـــادی بــه جــا مــانــده اســت و بازیکنان متعددی 
این  بــرگــزاری  تاریخ  را در  رکــوردهــایــی  هستند که 

بازی ها به نام خود ثبت کرده اند.

بیشترین تعداد پیروزی و شکست#
بیشترین باری که یک بازیکن توانسته پیروزی در 
این مسابقات را تجربه کند، هفت بازی است که 
چهار بازیکن استقال به این رکورد دست یافته اند. 
و  جباری  علی  وردیـــان،  کــارو حق  کارگرجم،  اکبر 
غامحسین مظلومی چهار استقالی هستند که 
با هفت پیروزی در دربی، بیشترین تعداد پیروزی 
در تاریخ این مسابقات را تجربه کرده اند. همچنین 
علی پروین با تجربه کردن هفت شکست در این 
به  شکست  بیشترین  تحمل  رکـــورد  مسابقات، 
عنوان بازیکن را نیز به خود اختصاص داده است.

۳۲ یاغی در همه دربی ها#
در تاریخ دربی ها، 32 بازیکن هستند که با پیراهن 
هر دو تیم به میدان رفته اند که از این جمع سه 
نفر با پیراهن هر دو تیم گلزنی کرده اند. غامرضا 
فتح آبادی نخستین بازیکنی است که موفق شد 
با پیراهن هر دو تیم در دربی ها گلزنی کند و بعد 
از او شاهرخ بیانی و مهدی هاشمی نسب دیگرانی 

بودند که در هر دو بازی موفق به گلزنی شدند.

جوان ترین و مسن ترین#
دربی  در  که  بازیکنانی  مسن ترین  و  جوان ترین 
بــوده انــد.  از استقال   حــضــور داشــتــه انــد هــر دو 

در حالی که الهیار صیادمنش در دربی 5 مهر ۹۷ 
با 1۷ سال و 11۷ روز سن جوان ترین بازیکنی بود 
که در دربی ها به میدان رفته، رضا عنایتی مهاجم 
پیشین استقال در دربی که در روز 25 اردیبهشت 
۹4 برگزار شد با 3۹ سال و 34 روز سن به میدان 
رفت تا وی مسن ترین بازیکن تاریخ دربی ها باشد.

جوان ترین و مسن ترین گلزن#
جوان ترین گلزن مسابقات دربی همچنان حسن 
روشــن اســت که 18 ســال و 11 مــاه و 2۷ روز سن 
باقری  کریم  هم  دربــی  گلزن  داشــت. مسن ترین 
است که با 35 سال 11 ماه و 18 روز سن موفق به 

گلزنی در دربی شده است.

زودترین و دیرترین گل#
زود هنگام  ترین گل در تاریخ دربی ها توسط سامره در 
سال 81 و در دربی که در شهر تبریز برگزار شد در ثانیه 
48 بازی  به ثمر رسید. دیرهنگام ترین گلی که در ۹۰ 
دقیقه معمول بازی ها به ثمر رسیده، توسط بنگستون 
در ســال ۹4  کــه  اســت  پرسپولیس  پیشین  مهاجم 

توانست در دقیقه 6+۹۰ برای تیمش گلزنی کند. 

بیشترین کلین شیت#
سابق  کــاپــیــتــان  و  شــهــرخــودرو  فعلی  ســرمــربــی 
آبی پوشان که 15 حضور در دربی را تجربه کرده با 
۹ کلین شیت رکــورددار تعداد کلین شیت در این 
دیدارهای سنتی است.نزدیک ترین بازیکن به وی 

احمدرضا عابدزاده با هشت کلین شیت است.
اما بیشترین دقایق متوالی بسته نگه داشتن دروازه 
در این دیدارها به نیلسون کوریا، دروازه بــان اسبق 

سرخپوشان تعلق دارد. 

مهاجم های استقالل قوی تر ظاهر شده اند یا پرسپولیس؟

قاتالن  دوشنبه
گزارش آماری دربی پایتخت

رکورد  باقری، رحمتی و عابدزاده

ــی  ــ ــ درب ــن  ــ ــ ــری ــ آخــ در 
دروازه  درون  رادوشویچ 
ایستاد  پرسپولیس 
چندان  نمایش  کــه 
در  نــداشــت.  خوبی 
حسینی  بـــازی  آن 
نـــمـــایـــش بــهــتــری 
از  ضربات  با مهار یکی  و  داشــت 
پنالتی استقال را به فینال رساند، 
ولـــی چـــه پــیــش از ایـــن بــــازی چه 
تراکتور  مقابل  فینال  در  آن  از  بعد 
به  بــاشــگــاه  تــا  ــت  داشـ اشتباهاتی 
فکر استخدام یک دروازه بان جدید 
مظاهری  و  لک  نوبت  حــاال  بیفتد. 
را تجربه  اولین دربی شان  است که 

کنند.
از  بــرخــی  در  هــرچــنــد  پرسپولیس 
به خصوص خط حمله  زمین  نقاط 
ضــعــیــف تــر شــــده، ولـــی بـــا حــضــور 
ــان  ــ لــک بــه جــای رادوشــویــچ دروازه ب
مطمئن تری دارد. هواداران استقال 
مطمئن  نمایش های  دیـــدن  بــا  هــم 
ــد  ــورنـ ــی خـ ــرت مـ ــســ ــاهــــری حــ مــــظــ
ــه اگـــر فــصــل گــذشــتــه دروازه بـــــان  ک

مطمئن تری در ترکیب تیمشان بود، 
می توانستند در لیگ، جام حذفی و 
لیگ قهرمانان نتایج بهتری بگیرند.

ــه یـــکـــی از  ــ ــاال ب ــ ــه حـ ــ ــاهـــری ک مـــظـ
ــان مـــحـــبـــوب هـــــــــواداران  ــنـ ــکـ ــازیـ بـ
تبدیل شده، می توانست  استقال 
ــه دروازه بــــــــان تــیــم رقــیــب  ــب دوشــن
لیگ  پــایــانــی  هفته های  او  بــاشــد. 
را  تراکتور  از  جدایی  بحث  نوزدهم 
گزینه  می شد  گفته  و  کــرد  مطرح 
پرسپولیس  دروازه  درون  حــضــور 
ــا به  ــی در نــهــایــت آن هــ ــت، ولـ اســ
احتمال  جمله  از  مختلفی  دالیــل 
ــراغ لک  مــحــرومــیــت مــظــاهــری، سـ
در  قبل  سال ها  از  لک  نــام  رفتند. 
فوتبال ایـــران بــه عــنــوان دروازه بـــان 
نتوانسته  ولی  مستعد مطرح شد، 
داشته  ممتدی  پیشرفت  روند  بود 
ــردیــدهــایــی دربـــــاره ایــن  ــاشــد و ت ب
انتخاب وجود داشت. از طرف دیگر 
حاشیه های  بودند  نگران  هــواداران 
لک حین بازی برای تیم دردسرساز 
او در مسابقات متمرکز  ولی  شود، 
یکی  قطر  در  آسیا  قهرمانان  لیگ 

از بهترین های پرسپولیس بود و با 
واکنش های دیدنی نقش مهمی در 
این  او در  به فینال داشت.  صعود 
خورد  گل  دو  تنها  تورنمنت  مینی 
پنالتی  توانست  نیمه نهایی  در  و 
را  النصر  برزیلی  مــدافــع  مایکون، 
دفــع کــنــد. لــک بــدشــانــس بــود که 
در فینال مجبور شد دو بار مقابل 
و  بایستد  نــگــرائــو  پنالتی  ضــربــات 
هرچند اولی را موقتاً گرفت، ولی در 

نهایت هر دو ضربه گل شد.
ــازی لــیــگ پــنــج بــار  ــ لــک در هــفــت ب
کلین شیت کرده و تنها دو گل خورده 
ــازی مــقــابــل نــســاجــی و  ــ کــه بــه دو ب
ذوب آهن بعد از فینال آسیا برمی گردد. 
او در آخرین بازی پرسپولیس مقابل 
و  سپاهان چند مهار خــوب داشــت 
اجازه نداد اولین شکست در لیگ به 

نام تیمش ثبت شود.
بــا  را  فـــصـــل  ــری  ــاهــ ــظــ ــ م رشــــیــــد 
نیمکت نشینی شروع کرد، ولی بعد 
از شکست هفته دوم مقابل فوالد 
از  بعد  و  رســیــد  اصــلــی  ترکیب  بــه 
استقال  که تصمیم  داد  نشان  آن 

درست  کاماً  خریدش  بــرای 
بوده. او در فصول گذشته در 
ذوب آهن و تراکتور هم نمایش 
خیلی خوبی داشت، ولی در 
به  بیشتر  او  ــازی  ب استقال 
چشم مــی آیــد و مــی تــوان او 
لیگ و  دروازه بـــان  بهترین  را 
گزینه اصلی پوشیدن پیراهن 
شماره یک تیم ملی دانست.
در هفت  لک  مثل  مظاهری 
بازی پنج کلین شیت داشته و 
فقط دو گل خورده. استقال 
فکری در شروع فصل نمایش 
ــت و بــدون  پــرنــوســانــی داشــ
احتماالً  مظاهری  درخشش 
نمی توانست به صدر جدول 

برسد. 
ــزدیــک  ن ــازی  ــ بـ چــنــد  در  او 
ــازی بــا گــل گهر  ــ از جــمــلــه ب
که  کــرد  در ســیــرجــان کمک 
را حفظ  بــرتــری اش  استقال 
کند و روزهای حساس شروع 
بحران پشت  بــدون  را  فصل 

سر بگذارد.

استقالل و پرسپولیس با 18 تغییر در 138 روز!

نکونام و نویدکیا به هم باج ندادند

برزیلی ها سایه به سایه آبی ها

استقال و پرسپولیس با چند تغییر نسبت به آخرین 
تقابلشان، امروز دربی را برگزار می کنند؟  دو تیم آخرین 
بار در تاریخ 5شهریور در مرحله نیمه نهایی جام حذفی 
به مصاف یکدیگر رفتند که بعد از تساوی در 2-2 در 12۰ 
دقیقه این استقال بود که موفق شد در ضیافت پنالتی ها 
پیروز نبرد بزرگ باشد. اما استقال و پرسپولیس در فاصه 
138 روز تغییرات زیادی داشته اند و بازیکنان زیادی از 

جمع آن ها جدا شده اند.

خروجی استقالل #
ــور، محسن  روزبـــه چشمی، علی کریمی، میاد زکــی پ
علی  پورحمیدی،  حسین  تــبــریــزی،  مرتضی  کریمی، 
دشتی، شاهین طاهرخانی، محمد بلبلی، زکریا مرادی و 
عبدالعظیم گوگ. در بازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی 

میان استقال و پرسپولیس از میان بازیکنانی که نامشان 
را در باال خواندید فقط کریمی و زکی پور به میدان رفتند 

و چشمی به دلیل مصدومیت آن بازی را از دست داد.

خروجی پرسپولیس#
شجاع خلیل زاده، بشار رسن، علی علیپور، مهدی ترابی، 
محسن ربیع خواه، اوساگونا و امیر روستایی.در آخرین 
جدال سرخابی ها علیپور، خلیل زاده، بشار رسن و اوساگونا 

برای پرسپولیس به میدان رفته بودند. 
به این ترتیب در فاصله 138روز  میان دربی روز 5 شهریور 
تا 22 دی ماه، 18 بازیکن از جمع استقال و پرسپولیس 
خارج شده اند که فقط 6 بازیکن از این میان در آخرین 
دربی به میدان رفته اند و نادری هم از پرسپولیس راهی 

استقال شده است.

سینا حسینی: هفته یازدهم رقابت های لیگ بیستم روز 
گذشته با برگزاری دو بازی آغاز شد که نفت آبادان و مس 

رفسنجان توانستند رقبای خود را شکست دهند.
در مهم ترین دیدار تیم فوتبال نفت آبادان با برتری یک 
با کسب  توانست  قائمشهر  نساجی  مقابل  بر صفر 
سه امتیاز و دو بازی بیشتر نسبت به استقال موقتاً 
صدرنشین جدید لیگ برتر شود. شاگردان پور موسوی 
در نیمه نخست توانستند دروازه میزبان را با یک گل 
بازکنند تا خود را در آستانه صدرنشینی مجدد ببینند، 
شاگردان وحید فاضلی که در بحران امتیاز گیری به سر 
می بردند حمات خود را در نیمه مربیان روی تیم نفت 
آبادان تشدید کردند که در نهایت در اواخر بازی صاحب 
یک ضربه پنالتی شدند اما مجتبی بیژن از این فرصت 
ایده آل برای تغییر نتیجه استفاده نکرد تا بازی با همان 
نتیجه به پایان برسد و شاگردان پور موسوی دوباره جای 

استقال را در صدرجدول بگیرند.
در  رفسنجان  فوتبال مس  تیم  دیــروز  بازی  دیگر  در 
یک جدال 6 امتیازی در خانه توانست تیم بحران زده 
ماشین سازی را با یک گل شکست دهد تا بتواند با 
استفاده از این سه امتیاز ارزشمند فاصله خود را با 
قعر جدول بیشتر کند. ماشین سازی نیز با قبول این 
شکست هفتمین ناکامی خود را در جدول رده بندی 
ثبت کرد تا با سه امتیاز همچنان به عنوان قعرنشین 

جدول رده بندی شناخته شود.

بازی های معوقه#
اما دو بازی معوقه نیز دیروز برگزار شد که در پایان جدال 
تیم های مدعی سپاهان و فوالد خوزستان در نقش جهان 
بدون برنده به پایان رسید تا امتیازهای بازی میان شاگردان 
نویدکیا و نکونام به صورت مساوی تقسیم شود. سپاهان 
با کسب این تساوی به یک قدمی استقال رسید تا 
شاگردان نویدکیا در جمع سه تیم برتر جدول قرار گیرند. 
شاگردان جــواد نکونام نیز 15 امتیازی شدند تا در رده 

ششم جدول امیدوار به بازی های آینده باقی بمانند.
و  آلومینیوم  میان  اراک  در  دیـــروز  معوقه  دیـــدار  دیگر 
ذوب آهن برگزار شد که جدال تماشایی و پر برخورد دو 
تیم در اراک با نتیجه دو بر دو به پایان رسید تا همچنان 
تیم های خطیبی و رضایی در منطقه خطر باقی بمانند. 
در این دیدار اراکی ها نیمه نخست را با یک گل به پایان 
رساندند اما در نیمه دوم تیم رحمان رضایی دو بار دروازه 
اراک را بــاز کــرد تا شــاگــردان رضایی خــود را در آستانه 
نخستین پیروزی خود ببیند اما در دقایق اضافه نیمه دوم 
موعود بنیادی فر با اعام یک ضربه پنالتی تیم اراکی را 
در آستانه کسب یک تساوی دیگر قرار داد که با تبدیل 
این ضربه به گل بازی به تساوی رسید تا همچنان رحمان 

رضایی در حسرت پیروزی در لیگ برتر باقی بماند.

 دروازه های بتنی  سد راه مهاجمان استقالل و پرسپولیس 

جنگ  دستکش ها!

ضد  حمله

داور دربی ۹۴ مشخص شد
دیــدار دو تیم استقال و پرسپولیس از هفته هشتم لیگ برتر 
فوتبال در حالی در ورزشگاه آزادی برگزار می شود که کمیته داوران 

فدراسیون تیم داوری این دیدار را به شرح زیر اعام کرد:
داور: رضا کرمانشاهی کمک داوران: آرمان اسعدی – تورج عیوض 
محمدی کمک داور اضافی 1 و 2: بیژن حیدری – وحید کاظمی. به 
این ترتیب قضاوت داربی ۹4 پایتخت به چهره ای رسید که چندین 
ماه قبل در یک قدم قضاوت این مسابقه قرار گرفته بود اما با کنار 
گذاشتن از قضاوت بازی، فدراسیون را مورد انتقادات سختی قرار 

داده بود و حتی پایش به کمیته اخاق هم باز شد.

افشای دلیل نیمکت نشینی مهاجمان سرخ
یحیی گل محمدی مدعی است روحیه مهاجمان تیمش کاهش 
نیافته و آن ها طی این مدت با تمرینات آماده سازی و اختصاصی 
که داشته اند با باالترین انگیزه ممکن وارد دربی خواهند شد. عبدی 
تنها مهاجمی بود که در دیدار با سپاهان فرصت حضور در زمین را 
بدست آورد؛ آن هم به مدت سه دقیقه و در وقت های تلف شده! 
با این حال در فاصله حدود 24 ساعت مانده به دربی اما هواداران 
پرسپولیس در انتظار این هستند تا ببینند کادرفنی پرسپولیس به 
چه شکل خود را آماده این بازی می کند: ما تمرینات اختصاصی 
موقعیت  از  می توانند  بازیکنان  می  کنم  فکر  و  داشتیم  خوبی 
استفاده کنند. باید خودمان را در موقعیت قرار دهیم. باید دوندگی 
خوبی داشته باشیم و در بین مدافعان استقال موقعیت سازی 

کرده و از آن استفاده کنیم.

ماجرای شایعه دوپینگ میلیچ
پاسخ تست هنوز اعالم نشده است

تیم فوتبال استقال در هفته منتهی به شهرآورد حساس تهران 
با شایعه عجیبی دربــاره مدافع کرواتش رو به رو شده است که 
گرچه یک خبر بی اساس تلقی شده اما گمانه زنی ها حوالی اردوی 
بازیکنان تیم محمود فکری را افزایش داده است. شایعه بر این 
بــوده که در فضای مجازی عنوان شــد، میلیچ، به دلیل  اســاس 
مسائل انضباطی از تمرینات کنار گذاشته نشد و استفاده او از 
مواد ممنوعه سبب شد تا سرمربی تیم به رفتار غیرحرفه ای او 
واکنش نشان بدهد! ماجرا در واقع از این قرار است که از میلیچ 
پس از گل تماشایی در بازی هفته سوم لیگ برتر به ماشین سازی 
تبریز، تست دوپینگ گرفته می شود. این تست در تاریخ پنجم 
آذرمــاه اخذ شده و قرار بود پس از بررسی حداکثر طی یک ماه، 
پاسخش مشخص شود. با گذشت نزدیک به یک ماه و نیم از 
این تست، پاسخ آن هنوز از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی اعام 
نشده است و بر این اساس شایعاتی که درباره مثبت شدن تست 

میلیچ مطرح شده به هیچ عنوان صحت ندارد.

احتمال غیبت مربی استقالل در دربی
صمد مرفاوی مربی تیم فوتبال استقال قبل از بازی با گل گهر 
سیرجان به ویروس کرونا مبتا شد و تا دیروز در قرنطینه حضور 
داشــت. مربی تیم استقال البته روز شنبه تست کرونا داده و 
منتظر پاسخ این تست است اما در صورتی که پاسخ آزمایش 
کرونای وی همچنان مثبت باشد او در دربی حضور نخواهد داشت. 
در صورتی که تست کرونای مرفاوی منفی شود وی بافاصله به 

اردوی آبی پوشان برای مسابقه فردا اضافه می شود.

خاقانی غایب آبی ها
تیم  با  رویــارویــی  از  پیش  استقال  تیم  تمرینی  آخرین جلسه 
بازیکن  که  برگزار شد  حالی  در  تهران  شــهــرآورد  در  پرسپولیس 
جوان این تیم فرصت حضور در تمرینات گروهی را بدست نیاورد. 
سبحان خاقانی که به علت مصدومیت در تمرینات گروهی غایب 
بوده دیروز هم تمرینات اختصاصی زیر نظر پزشک را دنبال کرد 
تا رسماً شانسی برای حضور در مسابقه امروز نداشته باشد و از 

لیست خط بخورد.

7 بازیکن دربی اولی در اردوی استقالل
هفت بــازیــکــن اســتــقــال مــی تــوانــنــد روز دوشــنــبــه اولــیــن دربــی 
دوران فوتبال خود را تجربه کنند. بابک مــرادی، رشید مظاهری، 
محمدحسین مرادمند، احمد موسوی، سجاد آقایی، مهدی مهدی 
پور و متین کریم زاده در اردوی استقال حضور دارند که تاکنون 
دربی را تجربه نکرده اند و این موضوع شاید به ضرر آبی ها باشد. 
بازیکنی که دربــی اول خود را تجربه می کنند  از مجموع هفت 
حضور مظاهری و مرادمند در ترکیب تیم قطعی به نظر می رسد 
اما سایر نفرات منتظر اعتماد محمود فکری هستند تا بتوانند برابر 

پرسپولیس بازی کنند.

سمیعی: به بازی خوشبین هستم
استقال  بــا  تقابل  مـــورد  در  پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل 
گفت:حریف ما، تيم مورد احترامى است و حتماً آن ها هم برای 
اما  دارند  را  برنامه  ریزی های خود  دربی،  در  پرقدرت  حضوری 
من به شایستگی بازیکنان و مربیان پرسپولیس اعتماد و ایمان 
قلبی دارم و امیدوارم بهترین اتفاق ممکن برای تیم ما در این 

بازی رقم بخورد.
برای  دربــی،  از  قبل  آیــا  که  پرسش  ایــن  به  پاسخ  در  سمیعی 
نــمــی خــوانــیــد، گفت:فکر  کــری  اســتــقــال  یعنی  خــود  حــریــف 
من  که  شــده  انــد  متوجه  فوتبال  اهالی  مــدت  ایــن  در  می  کنم 
اهل کری  خوانی نیستم و به همه هواداران، بازیکنان، مربیان 
بیش  ما  جامعه  می  گذارم.  احترام  دیگر  باشگاه  های  مدیران  و 
از آنکه به کری  خوانی احتیاج داشته باشد، نیازمند یک بازی 
زیبا و تماشاگرپسند است که تردید ندارم این اتفاق از سوی 
وارد  امید  و  آرامــش  با  ما  بازیکنان  می  خورد.  رقم  پرسپولیس 
کسب  بــه  نسبت  پرسپولیسی  ها  مــا  همه  و  می شوند  دربــی 

پیروزی در این بازی خوشبین هستیم.

خبـر

NBA بسکتبال

لس آنجلس لیکرز - هیوستون راکتس
    دوشنبه ۲۲ دی - ۰۳:۴۰ از شبکه ورزش

معوقه هفته هشتم لیگ برتر ایران

استقالل - پرسپولیس
     دوشنبه ۲۲ دی - ۱6:۱۵ از شبکه سه

ورزش در سیما

منتظر یک بازی خاص باشید
این بازی خیلی خاص است. پرسپولیس طی سال های اخیر 
همیشه باالی جدول بوده و با اقتدار قهرمان لیگ می شد. 
در استقال تضعیف مدیریت را شاهد بودیم و این موضوع 
عملکرد  روی  زمین  در  بــودن  ضعیف  ایــن  می شد  سبب 

بازیکنان نیز تأثیر بگذارد.
امــســال اســتــقــال بــا محمود فــکــری خیلی خــوب شــروع 
او  و مطلوبی گرفته است. هنوز  نتایج خیلی خوب  و  کــرده 
تا اهــداف خود را عملی کند.در آن سو  به زمــان نیاز دارد 
یحیی گل محمدی سرمربی فینالیست آسیا و تیم اول غرب 
آسیا توانسته با این همه حاشیه و معضات، خوب تیمش 
را جمع و جور کند ولی شاه مهره ها و امکانات گذشته را 
از دست داده و شرایطی مهیا شده که هنوز نتوانسته به 
دارد.  نیاز  زمــان  مقداری  به  و  برگردد  خــود  اصلی  جایگاه 
فشردگی بازی ها سبب شده یحیی گل محمدی آن صابت 

را در تیمش نداشته باشد.
با توجه به خط حمله خوب استقال و خط دفاعی و هافبک 
خوب پرسپولیس، بازی خیلی خوبی را شاهد خواهیم بود. 
می برد  لذت  تماشاگر  که  می شود  فوتبال هایی  آن  از  یکی 
و علت آن هم سیستم تدافعی خیلی قوی پرسپولیس و 
مطمئن  اســت.  استقال  خــوب  خیلی  تهاجمی  سیستم 

باشید این بازی گل خواهد داشت.
ارزیابی شرایط دو تیم نوید یک بازی خیلی خوب را می دهد 
و مطمئن باشید به غیر از اتفاقاتی که ناشی از اشتباهات 
فردی بیش از حد مثل اخراج و اشتباهات بچگانه و حوادثی 
که به خاطر فشار روحی و روانی دربی روی کادر و بازیکنان 
اتفاقات  مــی گــذارد،  تأثیر  نباشد  و چه  باشد  تماشاگر  چه 

خوب و جالبی در دربی ۹4 رخ می دهد.
همیشه اعتقاد داشتم یک دربی پر گل و زیبا ویترین فوتبال 
ماست و می تواند سبب باال رفتن سطح لیگ شود. سال ها 
قبل دربی ها مدام مساوی می شد و صدای همه را در آورده 
بود. این یعنی طرفداران دو تیم خواهان بازی پر گل و دارای 
برنده هستند. حاال که استادیوم ها به دلیل کرونا خالی از 
هیجان تماشاگران است باید امیدوار باشیم دو تیم احتیاط 
را کنار بگذارند و بازی را به زیباترین شکل ممکن جلو ببرند.

یادداشت

محمدرضا مهدوی
annotation@qudsonline.ir

جهانبخش: به جنگیدن ادامه می دهمادامه درخشش قدوس در انگلیس

برنامه هفته نهم لیگ یک
دیدارهای هفته نهم لیگ یک روز دوشنبه و همزمان با دربی ۹4 

پایتخت برگزار می شود که برنامه مسابقات به شرح زیر است.
دوشنبه ۲۲ دی ۹۹س

استقال خوزستان- قشقایی شیراز  
فجر شهید سپاسی شیراز- ملوان بندرانزلی

شهرداری آستارا- آرمان گهر سیرجان
هوادار تهران- رایکا بابل

گل ریحان البرز- خیبر خرم آباد 
 خوشه طایی ساوه – استقال ماثانی

نود ارومیه – بادران تهران
شاهین شهرداری بوشهر- چوکا تالش

مس کرمان- پارس جنوبی جم

بازگشت کاوه با گلزنی
در چارچوب هفته نوزدهم ژوپیلر لیگ بلژیک شنبه شب تیم 
شارلوا با نتیجه 3 بر 2 برابر اوستنده شکست خــورد. در این 
بازی ساکاال )5(، جک هندری )58( و آندره هولساگر )63( برای 

اوستنده گل زدند. 
گل های شارلوا هم توسط شامارا نیکولسون )2۷( و کاوه رضایی 
)۷5( با پاس های علی قلی زاده بدست آمدند. کاوه رضایی پس از 
پایان دوران آسیب دیدگی  اش از دقیقه 61 بازی برابر اوستنده در 
ترکیب شارلوا قرار گرفت. علی قلی زاده هم حضور ۹۰ دقیقه ای 

در ترکیب شارلوا داشت.

قیمت VAR برای ورود به فوتبال ایران 
 VAR بر اساس نظر یکی از داوران بازی های لیگ برتر ورود هر ست

به کشور نزدیک به 3 میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت. 
خیلی از باشگاه ها به طور جدی خواهان ورود این تکنولوژی به 
ایران هستند و درباره آن صحبت می کنند اما به نظر می رسد 
ورود این تکنولوژی به ایران باید از سوی اعضای هیئت رئیسه 
تامین شود؛ شاید  آن  و هزینه های  فوتبال مصوب  فدراسیون 
هم اندیشی با باشگاه گره کور ورود VAR را به ایران باز کند. 
تا باالی 1۰۰ میلیارد تومان در فصل  از 2۰  تیم های لیگ برتر 
هزینه می کنند و تامین هزینه 3 میلیارد تومانی این تکنولوژی 
مدعی  تیم های  کم  دست  باشگاه ها  سوی  از  می رسد  نظر  به 

قهرمانی کار خیلی سختی نباشد. 
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

پوئم سمفونی »راه روشن« تصنیف می شود  
روشــن«  »راه  سمفونی  پوئم 
ــام دوم  ــ بـــراســـاس بــیــانــیــه گ
انقالب توسط امور موسیقی 
ــرهــنــگــی هــنــری  ســــازمــــان ف
ساخته  تـــهـــران  ــرداری  ــهــ شــ
ــزارش مهر،  ــ مـــی شـــود. بـــه گـ

پوئم سمفونی راه روشن بر اساس بیانیه »گام دوم انقالب« مقام 
معظم رهبری تصنیف می شود. این پوئم سمفونی با آهنگ سازی 
حسین پارسافر بر اساس اشعاری از میالد عرفان پور در حال تولید 
است. اثر یاد شده بر اساس بیانیه »گام دوم انقالب« و فرمایشات 

و رهنمودهای رهبر معظم انقالب تصنیف می شود.
این اثر با ارکستر سمفونیک، گروه کر و تک خوان ضبط خواهد 

شد. سولیست تنور این اثر اردالن سردار شهید است.

عضو هیئت  علمی دوره های پیشین:

 در جشنواره شعر فجر 
آثار همه طیف ها بررسی می شود

عضو هیئت  علمی دوره هــای 
پیشین جشنواره شعر »فجر« 
ــاره  درب ایسنا  با  گفت وگو  در 
انــتــقــادهــا نسبت به  بــرخــی 
انتخاب دبیر علمی پانزدهمین 
جشنواره شعر فجر از جامعه 

دانشگاهی و اینکه گفته شده در میان جامعه شاعران نام آشنا نبوده 
است، گفت: جشنواره شعر »فجر« بخش های مختلفی دارد که 
یکی از آن ها مربوط به پژوهش ها و تحقیقات ادبی است، قطعاً 
بیشترین ارتباط این بخش نه با شاعران که اتفاقاً با پژوهشگران 
حوزه ادبیات است، یا در حوزه کودک و نوجوان هم همین  طور 
اســت، طبیعتاً نیاز است کسانی که در این حــوزه کار پژوهشی 
انجام داده اند یا تدریس دانشگاهی دارند، در این حوزه وارد شوند. 
همچنان که در بعضی از سال ها ممکن است خود شاعران در این 

حوزه ها وارد شده باشند.
جواد محقق افزود: بر اساس آیین نامه و اساس نامه، هیچ قاعده ای 
نداریم که بگوید حتماً از شاعران یا حتماً از پژوهشگران باید در 
این جشنواره حضور داشته باشند. به نظر من نقطه مطلوب این 
است که ما در دوره های مختلف بتوانیم از طیف های مختلف افراد، 
چه شاعران و سرایندگان و چه اهالی تحقیق و پژوهش های ادبی و 

دانشگاهی استفاده کنیم.
این شاعر همچنین نظر خود را در خصوص انتقاد برخی شاعران 
نسبت به حضور نداشتن طیف های گوناگون در جشنواره شعر 
»فجر« و تفاوت های این جشنواره با جشنواره های »فجر«ی که برای 
دیگر رشته ها برگزار می شود این  گونه بیان کرد: کاری که جشنواره 
شعر »فجر« انجام می دهد، بر اساس اساس نامه اش است و آثار 
منتشر شده در طول یک سال گذشته را بررسی می کند. این آثار 
آثاری هستند که به صورت قانونی در داخل کشور منتشر شده اند 
در نتیجه شما در این قضیه با این کاری ندارید که این آثار متعلق به 
کدام افراد یا کدام طیف های ادبی هستند، یا کاری ندارید که بیشتر 
شعر کالسیک است یا آزاد و نیمایی و یا کاری ندارید با اینکه دیگر 
فعالیت های اجتماعی و سیاسی  مؤلفان چیست و با کتاب طرف 
هستید نه با افراد و اشخاص. او جشنواره شعر »فجر« را نسبت 
به بسیاری از جشنواره های محفلی معتبرتر دانست و ادامه داد: 
کسانی که چنین تحلیلی می کنند، معموالً چون خودشان ذهن های 
سیاست زده ای دارند، افکارشان به این سمت گرایش پیدا می کند 
وگرنه وقتی قرار است همه کتاب های شعر منتشر شده در طول 
سال بررسی شوند، طبیعتاً هیچ طیفی کنار نخواهد ماند و همه 

بررسی می شوند. 

آیین کتاب نخوانی در »سه نقطه« نوزدهم!
ماهنامه  شــمــاره  نوزدهمین 
ــوب طــنــز  ــتـ ــکـ ســه نــقــطــه )مـ
]+ جد[ فارسی( منتشر شد. 
با  سه نقطه  از  شــمــاره  ایـــن 
پـــرونـــده ای بــا مــوضــوع بسط 
و بــررســی اصــــول، مــبــانــی و 

محتویات »آیین کتاب نخوانی« منتشر شده است.
خسروانی،  فاطمه  نظام دوست،  مریم  پرونده  قسمت  این  در 
فهیمی،  فاطمه  مــقــدم دوســت،  هـــادی  صاحبی،  سیدمحمد 
ــژاد، کــوثــر محبی و  حــســام الــدیــن مــقــامــی کــیــا، مــریــم حــســن ن
و  کتاب نخوانی  آیین  و  فن های  فوت   از  موسوی  سیدمصطفی 
کتاب نخوانان موفق نوشته اند. مریم نظام دوست در یادداشت 
»بشر، دو دست و این همه کتاب« در جایگاه یک کتاب نخوان 
تا حد امکان غر زده است، فاطمه خسروانی در »اول لنگ، دوم 
از خواندنی هایی که خواندنی نیستند و نسبت آن ها  کتاب« 
با سرانه مطالعه نوشته، سیدمحمد صاحبی در »با کتاب زیر 
دوش« اشتراکات فواید کتاب خوانی و استحمام را بررسی کرده، 
هادی مقدم دوست در »بدبختی یک دو تا نیست« کتاب های 
بی خودی و باخودی را معرفی کرده، فاطمه فهیمی در »کتاب 
تبیین  را  کتاب نخوانی  علل  از  بعضی  نمی میریم«  نخوانیم، 
کرده، حسام الدین مقامی کیا در »میکروب داره، الیک نداره« 
کتاب  نباید  که چرا  داده است  توضیح  به منطقی ترین شیوه 
بخوانیم، مریم حسن نژاد هم در »از بلخ و نشابور تا گورستان 
و  کــتــاب خــوانــی  هــیــجــده«  کتاب+مثبت  تاریخچه   + پــرالشــز 
کتاب نخوانی را از آغاز تاکنون بررسی کرده، کوثر محبی با »بردار 
کتاب از برم و جام می آور حاجی جان« شما را قانع می کند 
که کتاب  خواندن به درد نمی خورد و سیدمصطفی موسوی در 
»بسوز اوراق اگر هم رول مایی« آن هایی که طاقت کتاب خواندن 

ندارند را راهنمایی می کند.

 چه شد که به عنوان نخستین اثر جدی   
تاریخی  برهه  و  اردبیل  اقلیم  به  خودتان 

جنگ جهانی دوم توجه کردید؟ 
 مـــادرم روایــت هــایــی از مــادربــزرگــم شنیده 
ــا هـــم تــعــریــف  ــرای مـ ــ بـــودنـــد کـــه گــاهــی بـ
می کردند؛ روایت های واقعی از زمان جنگ 
جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین 
و پیامدهای پس از آن از جمله قحطی. این 
روایت ها به نظرم تأثیرگذار می آمد. این شد 
که چنین ایــده ای در ذهنم شکل گرفت و 
شروع کردم به مطالعه و تحقیق و به این 
نتیجه رسیدم که این مقطع تاریخی چقدر 
در کشور ما مهم بوده و می شود درباره اش 
حرف زد؛ بنابراین مصمم شدم برای نوشتنِ 
در  نمی شناسد«.  را  زن  ایــن  کــس  »هیچ 
مطالعاتم متوجه شدم که ورود متفقین به 
ایران در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور 
از شمال و جنوب اتفاق افتاده بوده و چون 
بــودم، همچنین  اردبیل سفر کرده  به  قبالً 
افراد ترک زبان در اطرافم دیده بودم؛ فکر 
برای  اقلیم می تواند  این  انتخاب  که  کــردم 
باشد  من بستر مناسبی  داســتــانِ  روایـــِت 
بنابراین شخصیت ها کم کم در ذهنم شکل 

گرفتند و در حین نگارش کامل شدند. 

به    ولــی  نیستید  آذری  شما  اینکه  بــا   
ضرب المثل های  و  اصطالحات  از  خوبی 
تسلط  همچنین  کــرده ایــد.  استفاده  آذری 
خوبی به آذربایجان و اردبیل، فرهنگ مردم 
و جغرافیای آن خطه داریــد. این تسلط از 

کجا بدست آمده است؟ 
 پیش تر به اردبیل سفر کرده بودم؛ اما برای 
کــردم، رودخانه  رمــان دوبـــاره سفر  نوشتن 
بالیخلیچای و محله  یعقوبیه و آن سقاخانه 
قدیمیِ روی پُل و سایر فضاها را به چشمِ 
دربــاره   آنجا  قدیمی های  از  دیــدم.  خریدار 
سال ها  در  فضاها  آن  جغرافیای  چگونگی 
پیش پرس وجو کــردم. به عــالوه دوستان و 
افرادِ ترک زبانی اطرافم بودند که در حین 
نوشتن رمان سؤاالتم را از آن ها می پرسیدم. 
در مورد ضرب المثل ها بیشتر جست وجو 
ــت،  ــ مـــی کـــردم و بــا تــوجــه بــه فــضــا و روای

ضرب المثل درست را انتخاب کردم. 

 در مورد دو شخصیت آصال و سارگل   
هستند،  رمــان  محوری  شخصیت های  که 

بیشتر توضیح دهید. 
 از آنجایی که رمان دو داستان موازی دارد، 
طبیعتاً دو قهرمان هم دارد. سرنوشت این 
باید  تاریخ، جنگ، سنت،  با  شخصیت ها 
بومی  فضای  تأثیر  تحت  که  نبایدهایی  و 
داستان است گره می خورد. زندگی سارگل 
ابتدا تحت تأثیر عوامل بیرونی، سنت، رسم 
و رسوم، جنگ و قحطی و... قرار می گیرد و 
او را تبدیل به زنی محکم ولی شاید منزوی 
می کند. در دو دهه  جلوتر همان سنت ها و 
باید و نبایدها و تأثیری که از بر هم خوردن 
تــعــادل زنــدگــی بــه واســطــه  جنگ و تاریخ 
افتاده یقه آصال را می چسبد و مسئله اش 

با روایت  را درونــی  می کند. داستان آصال 
اول شخص پیش می رود شاید این مسئله 
موجب همذات پنداری بیشتر با او می شود 

و در ذهن خواننده پررنگ تر جلوه می کند.

 قحطی دست ساز انگلیس در ایــران با   
بین  هنوز  دهشتناکی اش  و  بزرگی  وجــود 
ناشناخته  و  مــردم و حتی نخبگان غریب 
است و توجه شما به این برهه تاریخی از 
این نظر ارزشمند است. اما چرا بر موضوع 
بستر  را  آن  و  نشدید  متمرکز  »قحطی« 

روایت داستان قرار دادید؟ 

 چون می خواستم رمان بنویسم، نه تاریخ. 
انسان  بــه  کــه  ــرار دادم  ق را بستری  تــاریــخ 
تــاریــخ و جنگ و  اینکه  نــظــرم  بــه  بــرســم. 
قحطی چطور زندگی انسان ها را تحت  تأثیر 
با  مواجهه  در  انسان  ایــن  و  می دهد  قــرار 
این مسائل چطور روابط، تصمیم گیری ها، 
می کند،  تغییر  ســرنــوشــتــش  و  کــنــش هــا 

اهمیت دارد.

 به عنوان یک زن به خوبی توانسته اید   
روایت  را  مــرد)آصــال(  درونیات شخصیت 
ــان و شخصیت  کــنــیــد. چــطــور بــه ایـــن زبـ

رسیدید؟ 
این داستان به شخصیت آصال احتیاج   
داشـــت و مــن بــایــد بــه هــر نــحــوی از پس 
پرداخت این شخصیت برمی آمدم. مدتی 
سعی می کردم به جزئیات و اعمال و رفتار 
شخصیت های مرد در فیلم ها و داستان ها و 
زندگی واقعی توجه بیشتری کنم. به عالوه 
باید توجه مــی کــردم کــه زبــان روایـــت اول 
دانای  بخش های  زبــان  با  داستان  شخص 
زبان آصال  به  کل متفاوت باشد. رسیدن 
در ابتدا کمی سخت بود؛ ولی وقتی چند 
شخصیت های  بــا  عجیب  نوشتم  فصل 

رمانم همراه شدم، انگار که با آن ها زندگی 
مــی کــردم؛ در حــدی که گاهی که چند روز 
دلتنگ  می گرفتم  فاصله  رمــان  نوشتن  از 

شخصیت ها می شدم.

و    ایــن رمــان  ارزشمند در   یــک مسئله 
رمان بعدی شما که درباره زلزله بم است، 
توجه شما به بوم و اقلیم در کارهاست. این 
به نوعی پاشنه آشیل بسیاری از رمان ها و 
داستان های کوتاه امروزی است. این توجه 
از کجا آمده و به نظرتان چه اهمیتی دارد 
که نویسنده ایرانی به گوناگونی جغرافیایی، 
فرهنگی و اجتماعی ما توجه داشته باشد؟ 
و  بــه فرهنگ  توجه  و  ایــرانــی هستیم  مــا   
آن  از  بخشی  اجــدادمــان  و  ما  که  اقلیمی 
هویت  نــوعــی  بــه  و  دارد  اهمیت  هستیم 
سرزمین  ایــن  اقلیم  و  تاریخ  بــوم،  ماست. 
و  توجه  به  نیاز  که  ارزشمندی است  ارثیه  
ارزشمند  این ثروت  نگهداری دارد و وقتی 
می تواند  مــی شــود،  داســتــانــی  جــهــانِ  وارد 
ارزش  هویت،  شــده  ساخته  جهانِ  آن  به 
و عمق بخشد. این گونه نوشتن برای من 

لذت بخش و ارزشمند است.

زبان »هیچ کس این زن را نمی شناسد«   
روان، ســاده و همه فهم اســت. در صورتی 
گفتار  و  ادبیات  اگر می خواستید طبق  که 
دیگری  نوع  باید  بنویسید،  برهه  آن  مردم 
زبــان روان و ســاده را  این  می نوشتید. چرا 

انتخاب کردید؟ 
 مـــن بــــرای مــخــاطــب امـــــروز مــی نــویــســم. 
مخاطب کتاب باید بتواند با زبانِ اثر ارتباط 
بپذیرد.  را  داســتــان  تــا جــهــانِ  بــرقــرار کند 
از  نشانه هایی  حفظ  با  کــردم  سعی  البته 
فرهنگ و سنت و آداب و رسوم، کنش های 
شخصیت ها، حتی ضرب المثل ها و بعضی 
اصطالحات، فضای دهه 20 و 40 را در رمان 
حفظ کنم ولی به نظرم می بایست در حین 
نگارش به این مسئله هم فکر می کردم که 
تا  ــروزی می نویسم  امـ مــن دارم یــک رمــان 
افراط نداشته باشم. حتی در به کار بردن 
ــردم  لــغــات و اصــطــالحــات تــرکــی ســعــی ک
اعتدال را رعایت کنم تا متن با تکلف همراه 
نباشد، زبانی که بوی آن اقلیم و فرهنگ را 
بدهد اما ساده و روان و مهم تر از همه زبانِ 

یک داستانِ ایرانیِ امروزی باشد.

 به لحاظ فرمی کار شما یک شگفتانه   
است  اتفاقی  هم  آن  دارد.  مخاطب  بــرای 
که در فصل 22 می افتد. راجع به شگفتانه 

توضیح دهید.
 20 بر  مبنی  نشانه هایی  کتاب  ابتدای  از   
سال فاصله  وجود دارد؛ در فصل 22 این دو 
داستان به هم می رسند و خواننده متوجه  
در هم تنیدگیِ رویدادها و حوادث مختلف 
به  نگارش  ابتدای  از همان  رمــان می شود. 
داستان  دو  این  که  کــردم  فکر  این مسئله 
چگونه و در کجا باید به هم برسند که این 

اتفاق در فصل 22 افتاد.

در نشست خبری نخستین نمایشگاه خوشنویسی راه ابریشم مطرح شد  

پیشنهاد افتتاح موزه خوشنویسی در مشهد
 جواد عبدمهدی  نشست خبری مجازی نخستین 
راه  خوشنویسی  بین المللی  همایش  و  نمایشگاه 
ابریشم با عنوان »رقص قلم« صبح روز 2۱ دی ماه در 

کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.
این  دبیر  ایوبی،  نشست حجت هللا  ایــن  ابتدای  در 
کمیسیون بیان کرد: هنر خوشنویسی یک هنر واال و 
آسمانی است و بسیاری از بزرگان اذعان کرده اند که 
خوشنویسی شناسنامه بسیاری از هنرهای ماست. 
با توجه به اینکه یکی از شعارهای یونسکو برقراری 
فرهنگ  اهالی  محوریت  با  فرهنگ ها  بین  گفت وگو 
محوریت  بــا  ایـــران  خوشنویسی  هنر  اســت،  هنر  و 
کشورهای حوزه راه ابریشم یکی از بهترین ظرفیت ها 

برای ایجاد این گفت وگوهاست.

نمایش آثار 203 هنرمند از سراسر کشور#
کنفرانس  برگزاری موفق ششمین  یــادآوری  با  ایوبی 
در  افــزود:  گذشته،  سال  در  همدان  در  ابریشم  راه 
ابریشم  راه  کــه  ــود  ب ایــن  ــران  ایـ ایــن همایش حــرف 
راه تبادل  تنها راه منحصر به تجارت نیست، بلکه 
فکر و اندیشه هم هست. بر همین اساس برگزاری 
راه  همایش  خــالل  در  خوشنویسی  هنر  نمایشگاه 
ابریشم بسیار مورد توجه میهمانان قرار گرفت، به 
به  جدی تر  توجه  نمایشگاه،  آن  حاصل  که  طــوری 

خوشنویسی و برقراری نمایشگاه فعلی است. 
خوشنویسی  داد:  ادامــه  ــران  ای یونسکوی  کل  دبیر 
ــت و هــمــیــن هنر  ــــش و کــتــاب اسـ وابــســتــه بــه دان
به  تمدنی  حــوزه  این  کشورهای  توجه  نشان دهنده 
نوشتن، کتاب، دانش و اندیشه است. خوشبختانه 
قرار  استقبال  مــورد  رویـــداد  ایــن  بــرگــزاری  پیشنهاد 
گرفت و با همکاری شهرداری و انجمن خوشنویسان 
مشهد، این نمایشگاه در اول بهمن ماه در مشهد 
به  توجه  با  می کنیم  ما سعی  و  افتتاح خواهد شد 
در  و  با شکوه  رویــداد  این  کرونایی،  محدودیت های 

شأن هنر خوشنویسی برگزار شود.
ایوبی با بیان اینکه 30 کشور با فرهنگ های مختلف 
ــاره  درب داشـــت،  خواهند  حضور  نمایشگاه  ایــن  در 
تعداد آثار ارسالی گفت: با وجود محدودیت هایی که 
برای ارسال اثر اعالم کرده بودیم، خوشبختانه بیش 
از یک هزار اثر به دست ما رسیده است. ما در این 
نمایشگاه آثار 203 هنرمند از نقاط مختلف جهان 
از  اثر   ۱۱0 نمایش می گذاریم. هر شب حدود  به  را 
کشورهای مختلف به نمایش گذاشته می شود و به 
صورت زنده نیز با برخی از این هنرمندان گفت وگو 

خواهیم کرد. 
وی ادامه داد: مراسم افتتاحیه این آثار چهارشنبه 
از  آثار  در مشهد برگزار خواهد شد، اما گزیده این 
در  واقــع  هنر  فرهنگستان  در  مــاه  بهمن  پنجم  روز 
تهران به نمایش گذاشته می شود. برنامه اختتامیه 
برگزار  ایــران مــال  در  مــاه  بهمن  نهم  هم  نمایشگاه 
کشورهای  سفیران  میزبان  برنامه  آن  در  و  می شود 

حاضر در نمایشگاه خواهیم بود.
حجت هللا ایوبی با بیان اینکه در این رویداد شاهد 
هــم در سطح کشور و  بــزرگــی  و  اتــفــاق هــای کوچک 
در  ــزود:  ــ اف بـــود،  خــواهــیــم  بین الملل  سطح  در  هــم 
اکــران  شهرها  آن  در  ــار  آثـ کــه  مختلفی  شــهــرهــای 
برای  متنوعی  برنامه های  شهرداری ها  شد،  خواهد 
اطــالع رســانــی و فــضــاســازی شــهــری دارنـــد و سعی 
می کنیم خوشنویسی را برای چند روز به دل شهرها 
این است که  این رویداد  از برکات  ببریم. همچنین 
در کنار اکران آثار، سعی بر تولید محتوا و آثار علمی 
و پژوهشی درباره خوشنویسی در گستره ایران و راه 
از بخش های مهم همایش  یکی  که  داریــم  ابریشم 
رقص قلم و کنفرانس های علمی با موضوعات مرتبط 

با خوشنویسی در کشورهای راه ابریشم است.
ارائه  را به کشورهای مختلف برای   ما پنج موضوع 
آن ها  بین  از  بودیم که 26 مقاله  کــرده  اعــالم  مقاله 
و  پنج شهر  ایــن مقاله ها در  و  اســت  انتخاب شــده 

خواهد  ارائــه  مجازی  کنفرانس های  طی  شب  پنج 
شد. کتابی هم در این باره چاپ می شود و برای هنر 
خواهد  معنوی  ارزشمند  میراث  یک  خوشنویسی 

بود. 

مشهد با خوشنویسی تزئین می شود #
ــاره ضـــرورت وجــود یــک مــوزه  ایــوبــی همچنین دربـ
بزرگ در مشهد، گفت: جای یک موزه بسیار بزرگ 
به نام هنر کتاب در ایران خالی است که امیدوارم 
این  ما  پیشنهاد  باشیم.  داشته  را  موزه  این  روزی 
است که یک موزه با محوریت خط و خوشنویسی 
در خراسان  نگاره  مثل  قرآنی  هنرهای  و  تذهیب  و 
افتتاح شود. خوشبختانه دست اندرکاران این شهر 
موافق هستند و اگر مدیران آمادگی داشته باشند، 
رقم  مشهد  در  بزرگ  اتفاق  این  می کنیم  کمک  ما 
بخورد؛ چرا که بهترین مکان برای این کار، مشهد 

است.
در ادامه خانم مهربان از شهرداری مشهد با اشاره 
به نقش و اهمیت مشهد و خراسان در راه ابریشم، 
بیان کرد: خراسان در قلب جاده ابریشم قرار دارد و 
از اصلی ترین گذرهای فرهنگی در این منطقه است. 
و  دارد  تاریخی در مشهد  نیز یک وجه  کوهسنگی 
کسی نیست که کوهسنگی مشهد را نشناسد. این 
کوه از قدیم محل داد و ستد و تجارت و فرهنگ بوده 
و ما هم در طول این همایش در موزه خراسان بزرگ 
و  مشهدی  خوشنویسان  ــار  آث پــذیــرای  کوهسنگی 
کشورهای راه ابریشم خواهیم بود. همچنین بخشی 
بــه نمایش  ــار در مــیــدان شــهــدای مشهد  آث ایــن  از 

درمی آید. 
ــاره  امــیــدواریــم بــا بــرگــزاری ایــن رویـــداد فرهنگی درب
خوشنویسی بتوانیم شهر را با این هنر اصیل درگیر 
بــرای چند روز هم شــده در  ــار حتی  آث ایــن  و  کنیم 

زندگی مردم شهرمان جاری شود.

هنرهای تجسمی  

گفت وگو با ندا رسولی، نویسنده »هیچ کس این زن را نمی شناسد«؛ کتاب سال استان البرز در بخش رمان 

یک عاشقانه آرام 

 جواد شیخ االسالمی  به تازگی و در روزهای گذشته برگزیدگان کتاب 
سال استان البرز در بخش های مختلف اعالم شدند. رمان »هیچ کس 
این زن را نمی شناسد« نوشته نویسنده جوان ندا رسولی به عنوان 
کتاب سال استان البرز در بخش رمان توسط هیئت داوران انتخاب 

و معرفی شد. داستان »هیچ کس این زن را نمی شناسد« در دل 
قحطی بزرگ و دست ساز انگلیس در ایران رقم می خورد، اما با 

این همه یک رمان تاریخی نیست، بلکه نویسنده از بستر 
تاریخ برای روایت آنچه در نظر داشته، بهره جسته است. 
رمان در 255 صفحه و 27 فصل نوشته شده و هر فصل به 

صورت مجزا به شرح قصه ها، غصه ها و درونیات دو شخصیت 
اصلی داستان، آصال و سارگل می پردازد. ندا رسولی موفق شده 

در نخستین رمان خود تحسین منتقدان و خوانندگان را به 
اثر خود جلب کند و همین آینده روشن تر و موفق تری 
را پیش چشم او و خوانندگانش قرار می دهد. توجه به 
اقلیم و بوم، رقم خوردن داستان در اردبیل، رجوع به 

از  روز  بیان دغدغه های  و  روان  و  زبان ساده  تاریخ، 
ویژگی های مثبت و قابل توجه رسولی در این رمان 
است. این رمان را نشر نیستان منتشر کرده است. 

کــه در شهر  ایــن داســتــان نوجوانی اســت  قهرمان 
اردبیل و در خانواده ای سنتی زندگی می کند و در یک 
نانوایی که صاحبش یک روس است زندگی می کند 
و مدتی است دل در گرو دخترکی ناشناس نیز دارد. 

اما آغاز اشغال شهر توسط نیروهای روس برای او ماجراهای تازه ای را 
به همراه می آورد و او را به وادی تازه ای هدایت می کند.

نویسنده در این رمان داستانی پراتفاق و پرتعلیق را از دل رویدادهای 
تاریخی بیرون آورده و پرورانده است. داستانی که بن مایه آن یادآور 
البته شیرینی  و  اســت  ــران  ای تاریخ معاصر  روزهـــای  تلخ ترین 
دفاع جانانه مردم ایران از خاک و تبار و سرزمین خود. او 
بسیار ساده و در عین حال دقیق رویدادهای تاریخی را 
وارد رمان خود کرده است. به جای آنکه سعی در روایت 
تاریخ و پستی و بلندی آن را داشته باشد، قصه گویی را 
در اولویت خود قرار داده است. او راوی عاشقانه ای 
بزنگاه های  از  یکی  بستر  در  خواندنی  و  آرام 
تاریخی ایران است و همین زاویه دید است 
که داستان او را جذاب و قابل تأمل کرده 
از  استفاده  این موضوع  کنار  در  اســت. 
المان های بومی و نیز زبان و اصطالحات 
محلی در متن قصه با هنرمندی هر چه 
تمام تر در نمکین سازی بستر روایت و 
تأثیر  او  داستانی  شخصیت سازی 

قابل اعتنایی گذاشته است.
گفت وگوی ما را با ندا رسولی درباره 
ــان و جــهــان داســتــانــی اش  ــ ــن رم ایـ

بخوانید.
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