
از کدامین داغ
ــای سالگرد  ــ ــا شــب و روزهـ هــمــزمــان ب
شــهــادت حــضــرت فــاطــمــه زهـــــرا)س(، 
کـــاربـــران فــضــای مـــجـــازی بـــه انــتــشــار 
یا  امیرالمؤمنین  ــرم  حـ از  تــصــاویــری 
سیدالشهدا)ع( و دلنوشته های مختلف 
پرداختند: »هنوز از رحلت ختم رسل 
نگذشته ایامی/ نگین خاتم پیغمبران بشکست واویال... اشک و نگاه و 
حسرت و تصویر کربال/ باال گرفته کار زیارت نرفته ها... فاطمیه از کدامین 

داغ باید جان سپرد/ درد حیدر، داغ مادر یا غریبی حسن...«.

واکسن سیاسی نیست!
آمریکا  تحریم های  جدید  لیست  در 
از جمله »بنیاد  ایرانی  نام مؤسسات 
برکت« که در ساخت واکسن مشارکت 
ــده مــی شــود! یــک کانال  دارنـــد هــم دی
واکسن  ــود  ب ــرار  »قـ نــوشــت:  تلگرامی 
ــرای مــذاکــره و امتیاز  ــزاری بــاشــد بـ ــ اب
گرفتن از ایران، رهبری واردات واکسنشان را ممنوع اعالم و دانشمندان 
ایرانی واکسنی بومی و مطمئن تر ساختند. حاال که نقشه شان را بر باد 
رفته می بینند، شرکت های واکسن سازی ما را تحریم می کنند. سازمان 

بهداشت جهانی هم می گوید واکسن سیاسی نیست«.

مرور کنیم
کــانــال  ــه ای در  ــ ــانـ ــ ــال رسـ ــعـ فـ ــــک  ی
ــگــرامــی اش نـــوشـــت: خــبــرگــزاری  ــل ت
فــارس یک نظرسنجی دربــاره علت 
کــرد. 35 درصد  قطعی برق منتشر 
مصرف  را  بـــرق  قطعی  علت  ــراد  ــ اف
از بیت کوین های چینی  ناشی  برق 
دانستند...29 درصد قطعی برق را برنامه ریزی شده، فشار به مردم 
و مقدمه چینی برای مذاکره با آمریکا دانستند... ۱2 درصد علت 
قطعی برق را درست و کمبود گاز مصرفی نیروگاه ها ذکر کردند... 
دلیل خاموشی ها مهم است؛ اما مهمتر اینکه چطور می شود در این 

ابعاد دچار خطای تشخیص می شویم؟... مرور کنیم.

تنها  نیستید
خرید کتاب و مجله آن هم در دورانی 
پایین  مطالعه  ســرانــه  می گویند  کــه 
ــردم فــقــط درگــیــر فضای  ــ ــت و م اسـ
مجازی هستند، بد نیست؛ اما یک 
کاربر فضای مجازی در توییتر نوشته: 
اســم  بـــه  دارن  مــفــهــومــی  ژاپــنــی هــا 
»سوندوکو«؛ یعنی فرد همیشه کتاب و مجله می خره و انباشت می کنه 
ولی هرگز نمی خونه، فقط جمع می کنه. فروم های اینترنتی زیادی هم 
هست که این سوندوکوکاران دور هم جمع میشن و با هم غر می زنن یا 

راه حل میدن... خالصه اگر اینطوری هستید، تنها نیستید.

شاه،  فــرار  حکایت  نیکبخت   محمدحسین   
دارد  ریشه هایی  نیست؛  روز  دو  یکی  قصه 
بزرگ.  به یک ملت  به عمق 25 سال خیانت 
از روزی آغــاز شــد کــه او  فـــرار، دقیقاً  مــاجــرای 
کامل  با حمایت  و  مــرداد  کــودتــای 28  از  پس 
آمــریــکــایــی هــا، بــه ایـــران بــازگــشــت و خواست 
مانند پدرش باشد؛ غافل از آنکه چنین ژستی، 
داشت.  نخواهد  غربت  در  مرگ  جز  فرجامی 
همان فرجامی که قزاق پیر هم به آن دچار شد. 
شاه تمام این 25 سال را در توهم رضاخان بودن 

گذراند و حاال باید تاوان این توهم را می داد. 

صدای انقالب را نشنید»
رژیــم  علیه  اعــتــراض هــا   ،۱357 ســال  تابستان 
بیشتر شد. دیگر جایی در کشور باقی  نمانده 
اعتراض  فریاد  او  خودکامگی  برابر  در  که  بود 
سر ندهد. شاه، نگران و اندیشناک به نوشهر 
کاخ  در  را  خــود  تابستانی  تعطیالت  تــا  رفــت 
اختصاصی اش بگذراند، اما می دانست شرایط 
داشــت  واقعیت  چــه  آن  نیست.  عــادی  اصــالً 
بود.  مــردم  اعتراض های  برابر  در  او  سردرگمی 
فــریــاد بزند  بــود  اگــرچــه یــک بــار مجبور شــده 
اما شخصیت  را شنیدم«   انقالبتان  »صــدای 
او مجال درِک  به  و نحوه تفکر شاه 60 ساله، 
ــمــی داد. در حالی  ن خــواســت واقــعــی مـــردم را 
کشور  بــر  حــاکــم  تبعیض  و  فقر  از  ــردم  مـ کــه 
به شدت ناراضی بودند و اقدامات ضددینی او 
با  می تواند  می کرد  گمان  اما  برنمی تابیدند،  را 
وعده و وعید، خشم ملت را فروبنشاند. فاصله 
زیادش با مردم و همچنین، شناخت اندک او از 
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، این توهم 
را در پهلوی دوم تقویت می کرد که این بار هم 
روال  به  انگلیس،  و  آمریکا  دخالت  با  اوضــاع 

قبل برمی گردد. 
التهاب در اواخر تابستان ۱357 به اوج خودش 
رسید و حتی دولت آشتی ملی شریف امامی 
از پیش نبرد؛ شــاه ۱4 مــردادمــاه به  کــاری  هم 
مشروطیت،  فــرمــان  صــدور  ســالــروز  مناسبت 
پیامی صادر و وعده های قبلی را درباره گسترش 
یک  حدود  اما  کرد؛  تکرار  دموکراسی  و  آزادی 
ادعــای خود خط  بر  ۱7 شهریور،  در  بعد،  ماه 
میدان  در  مأمورانش  گلوله های  کشید.  بُطالن 
شــهــدا)ژالــه(، صدها تــن از مــردم تــهــران را به 
از  ــد. دیــگــر همه چیز داشـــت  شــهــادت رســان

کنترل خارج می شد.

ژست های بی ثمر»
گرفت  تصمیم  شاه  اعتراضات،  گرفتن  باال  با 
گمان  او  کند.  تلطیف  را  خود  خودکامه  چهره 
می کرد گرفتن ژست های لیبرال مآبانه، می تواند 
او را از مخمصه ای که گرفتار آن شده است، رها 
کند. با تقاضای شاه، علی امینی، سیاستمدار 

بود،  شده  گذاشته  کنار  سال ها  که  کهنه کاری 
نقشی  بتواند  تا شاید  وارد میدان شد  دوبــاره 
پایان  روزهـــای  بــرای رضــاخــان در  را که فروغی 
ایفا  شاه  بــرای  گرفته بود،  عهده  بر  سلطنتش 
کند. به همین دلیل، شاه اعالم کرد از این پس 
می دهد!  ولیعهد  به  بیشتری  مسئولیت های 
این  علت العلل  بتواند  امینی  بــود  امــیــدوار  او 
اما  بیندیشد!  چــاره ای  و  کند  کشف  را  وقایع 
پیشنهاد  مهر   26 در  خمینی)ره(  امــام  وقتی 
گفت وگو و مذاکره با امینی را رد کرد، دریافت 
روز  بست.  نخواهد  طـَـرْفــی  نیز  نقشه  ایــن  از 
آبــادان،  پاالیشگاه  در  اعتصاب  مــاه  آبــان  نهم 
سبب مداخله ارتش شد. دولت اعالم کرد به 
روزی  ــران  ای نفتی  درآمــد  اعتصاب،  ایــن  دلیل 
یــافــتــه اســـت. شــاه  65 مــیــلــیــون دالر کــاهــش 
مستأصل و مبهوت، روز دهم آبان ماه با علی 
امینی دیدار کرد؛ دیــداری که دو ساعت طول 
با  ارتباط امینی  کشید. گمان شاه این بود که 
آمریکایی ها می تواند برای او نقطه امید و اتکا 
از امینی خواست نخست وزیر  بنابراین  باشد؛ 
شود، اما او زرنگ تر از آن بود که سکان کشتی 
در حال غرق شدن را به دست گیرد؛ این بود 
که آب پاکی را روی دست شاه ریخت و گفت: 
استعفا  شــمــا،  نــجــات  راه  تنها  مــن  نظر  »بــه 
کردن و رفتن از کشور است. یک عمر به مردم 
دهن کجی کردید، حاال پاسخ شما را با همان 
کرده بودید، می دهند«.  اتخاذ  که شما  رویــه ای 
بود،  فروغی  پیشنهاد  شبیه  امینی  پیشنهاد 
برای محمدرضا  را  تفاوت که هیچ چیز  این  با 
تضمین نمی کرد؛ این بار مردم وارد میدان شده 
بودند و کشور در اشغال متفقین نبود که بشود 
رأی آن ها را با اعطای امتیازات، خرید. روز ۱4 
نخست وزیری  از  امــامــی  شریف   ،۱357 ــان  آب
اصطالح  به  دولــت  سقوط  با  کــرد.  کناره گیری 
از همیشه، در  مــلــی، شــاه درمــانــده تــر  آشــتــی 
و  مـــردم  از  عــذرخــواهــی  بــه  تلویزیونی  نطقی 
تکرار وعده های گذشته اش پرداخت؛ در حالی 
دولتی  بود  گرفته  تصمیم  روز  همان  صبح  که 
مردم  قبل،  ماه  دو  و  بیاورد  کار  َســرِ  را  نظامی 
ژاله  میدان  در  را  او  دروغین  وعده های  تجسم 
دیده بودند! ازهاری، مهره جدید شاه، آمده بود 
تا به مردم چنگ و دنــدان نشان بدهد، آن ها 
و  بــی یــال  »شیر  از  کسی  چــه  امــا  بترساند؛  را 
این انسجام  دُم و اشکم« می هراسد؛ در برابر 
این  مــردم،  به  یکپارچه و رهبری قوی و متکی 
رژیم مندرس و مستبد کاری از پیش نمی برد. 

تشدید خشونت ها»
آبــان، در آذرماه  اوایــل  واقعیت تضرع شاه در 
ــه شکل  ــم بـ ــ ــد؛ خــشــونــت رژیـ ــ ــه چــشــم آمـ بـ
افسارگسیخته ای شدت یافت. روز دوم آذرماه، 
مأموران رژیم، مردم مشهد را در نزدیکی حرم 

حتی  بستند؛  گلوله  بــه  رضـــا)ع(  امـــام  مطهر 
تیراندازی مصون  این  از  نیز  مطهر  گنبد حرم 
نماند. بازتاب این رفتار غیرانسانی و ضددینی، 
شدن  گــســتــرده تــر  و  مـــردم  خشم  گرفتن  اوج 
مصادف  ــاه،  آذرمـ بیستم  روز  بــود.  اعتراضات 
علیه  راهپیمایی  مراسم  حسینی،  عاشورای  با 
با شکوه خاصی برگزار  ایــران،  رژیم در سراسر 

شد. 
شعارهای مردم بر تغییر رژیم متمرکز شده بود. 
علی امینی به شاه پیشنهاد کرد برای آرام کردن 
اوضاع، حکومت نظامی ازهاری را خاتمه دهد. 
شاه پذیرفت و امینی این خبر را روز 26 آذرماه 
با فرا رسیدن دی ماه، همه جای  منتشر کرد. 
کشور صحنه اعتراض و درگیری مأموران رژیم 

و مردم بود. 
روز پنجم دی ماه، یکی از خونین ترین روزهای 
روز در  ــورد. هــمــان  رقــم خـ انــقــالب در مشهد 
تهران، مأموران با حمله به تحصن دانشجویان 
)امیرکبیر(،  تکنیک  پلی  دانشگاه  اســتــادان  و 
ــادان این  از اســت الــلــهــی، یکی  نــجــات  کــامــران 
دانشگاه را به شهادت رساندند. تشییع پیکر 
به  مــاه،  دی  روز ششم  در  نجات اللهی  شهید 
راهپیمایی گسترده و کم مانند مردم تهران علیه 
مــاه تظاهرات  رژیــم تبدیل شــد. روز دهــم دی 
مردم مشهد به خاک و خون کشیده شد؛ اما 
پس از آن، دیگر رژیم پهلوی در مشهد قدرتی 
مکان های  همه  مــردم  نــداشــت؛  اختیار  در  را 

حساس را در اختیار داشتند. 

ترجیح فرار بر قرار! »
نـــاامـــیـــد و مــســتــأصــل بـــــود. او  شــــاه کـــامـــالً 
می خواست هرچه سریع تر از ایران فرار کند. 

روزها به سرعت می گذشت. 
عجله  بــا  شــاه  رســیــد.  فــرا   ۱357 دی   26 روز 
به  نــخــســت وزیــر  عــنــوان  بــه  را  بختیار  شــاپــور 
خاطراتش  در  دیبا،  فرح  کــرد.  معرفی  مجلس 
داشـــت  را  آن  بــیــم  مــی نــویــســد:»مــحــمــدرضــا 
رئیس  ــان،  داوودخــ ژنــرال  سرنوشت  به  ما  که 
اعضای  تمام  اتــفــاق  بــه  کــه  افغانستان  دولــت 
ــد، دچــــــار شـــویـــم.  ــ خــــــانــــــواده اش اعـــــــدام شـ
درست،  پیش بینی  با  محمدرضا  خوشبختانه 
ــواده دیــبــا و  از مــاه هــا قــبــل، همه اعــضــای خــان
فرار  هنگام  بــود.  فرستاده  خــارج  به  را   پهلوی 

فرا رسید. 
شاه  بختیار،  بــه  مجلس  اعتماد  رأی  از  پــس 
بــه سمت فــرودگــاه مــهــرآبــاد حرکت کــرد تــا با 
او  بگریزد؛  ایــران  از  اختصاصی اش  هواپیمای 
بلند  با  بود.  کرده  بهانه  را  فرار، خستگی  برای 
به  ۱3، شاه  در ساعت  زمین  از  هواپیما  شدن 
سوی فرجام قطعی خود رفت؛ فرجامی که در 
تاریخ  خودکامگان  و  دیکتاتورها  تمام  انتظار 

است.

خلبان فراری ها

همان کسی بود که دی ماه ۱357، شاه را با هواپیمای مخصوص از ایران 
بُرد. فقط هواپیمایش مخصوص نبود. خودش هم خلبان مخصوص شاه 
بود. اصالً معلم خلبانی محمدرضا پهلوی هم بود و از همان سال ها کمر 
خدمت به شاه را بسته بود. منتها حسابگر خوبی هم بود، می دانست 
کار شاه و تشکیالتش تمام شده و دیگر پرواز برگشتی در کار نخواهد بود. 
برای همین وقتی محموله سلطنتی اش را از ایران به مصر برد، در میان 
حیرت انقالبیون آن زمان با همان هواپیما به کشورش برگشت که بگوید 
طرف مردم و انقالب است. همین هم سبب شد همه به او اعتماد کنند تا 
بعدها، پشت پرده با منافقین ببندد و در یک برنامه حساب شده، رجوی 
و بنی صدر را هم از ایران فراری دهد و البته دیگر برنگردد. در سالگرد 
فرار پهلوی از ایران، دیروز »فارس« نوشت: »سرهنگ بهزاد معزی، عضو 
قدیمی سازمان منافقین پنج روز قبل )2۱ دی ماه( در سن 83 سالگی بر 
اثر سرطان خون در بیمارستانی در پاریس فوت کرد و مریم رجوی، مرگ 
معزی را به اعضای سازمان منافقین تسلیت گفت. معزی به خاطر مهارت 
و اعتماد رژیم پهلوی به وی، به عنوان خلبان پروازهای ویژه شاه از سال 
54 انتخاب شده بود. او که شاه را در 26 دی ماه ۱357 ابتدا به مصر و بعد 
به مراکش برد، زمانی که هواپیمای اختصاصی شاه را به ایران برگرداند، 
مورد تجلیل افکار عمومی قرار گرفت. غافل از اینکه او از اعضای سازمان 
منافقین است و بعدها قرار است بنی صدر و رجوی را از کشور فراری دهد.
»پرواز در خاطره ها« کتاب خاطرات سرهنگ معزی توسط یکی از اعضای 
سازمان منافقین به نام صدیق حمید اسدیان در سال ۱385 تدوین و 
منتشر شد که در آن از چگونگی پیوستنش به سازمان مجاهدین در سال 
۱354 تا چگونگی فراری دادن رجوی و بنی صدر از کشور که چند فرودگاه 
این عملیات مشارکت  بیرون فرودگاه در  و  افــراد بسیاری در داخــل  و 
داشتند را شرح داده است. البته در این کتاب، اطالعات غلط زیادی نیز 
منتشر شده، اما وی به راحتی اعتراف کرده که در زمان حضور در ایران 

پس از انقالب، چه خیانت هایی به کشور کرده است«.
گفتنی است پیش از این ها »بهروز مدرسی« استاد خلبان نیروی هوایی 
ایران که »معزی« را خوب می شناخت در خاطرات و صحبت هایش خیلی 
دقیق نحوه فراری دادن بنی صدر و رجوی را توضیح داده که چگونه معزی 
آن ها را ابتدا در مینی بوس مخصوصی که کادر پرواز را به فرودگاه می برده 
و بعد هم در اتاقک مخصوص سوخت هواپیما پنهان کرده و در نهایت 
با صدجور دوز و کلک و همراهی برخی افراد در داخل، هواپیما را به سوی 
ترکیه، یونان و بعد هم فرودگاهی در پاریس برده و به بهانه اینکه سوخت 

ندارد و ممکن است روی شهر سقوط کند، مجوز فرود گرفته است. 

 مجازآباد

چرا شاه در ایستگاه چرا شاه در ایستگاه 2626 دی  دی 13571357 به آخر خط رسید؟ به آخر خط رسید؟
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ورزشورزش
تالش برای بازگرداندن کاپیتان دوم

پرسپولیسنمیخواهد
نوراللهیراازدستبدهد

ناظم الشریعه پس از لغو جام ملت های آسیا 2۰21:

تیمملیفوتسالمشکلیبرای
حضوردرجامجهانیندارد

 »مریم شریف رضویان«  در حال نگارش رمانی از زندگی حضرت فاطمه h برای»به نشر« است

 پدر، عشق، دختر

توی دلمان کشتی پهلو گرفت

بغضم می گیرد.  کــنــم،  بــاز  را  کــتــاب هــا  بــی آنــکــه الی  تــوســلــی:  رقــیــه 
نوشته سید جعفر شهیدی و سید مهدی شجاعی روی میز است. 
سرِ  دلم  گرفته ام.  گُر  بخوانم.  و  بنشینم  فقط  نمی شود  نمی شود... 
به قدر  که  مردی  خانه  نــروم...  مدینه  به  نمی شود  گذاشته.  بی قراری 
پلک زدنی حتی، به خدا شرک نورزید... خانه بانویی که می داند عشق 

چه دریای خون رنگی است. 
زمزمه می کنم »یــازهــرا« و راهــی مــی شــوم... کجا؟ جایی که باید رفت. 

دوردستی که نزدیک است... که مالقاتش واجب است. 
چشمم، تار و پُر دود می شود... محشر است... ذکری به یاد نمی آید که 
جــاری اش کنم بر زبــان... دنبال کلماتی می گردم که بتوان با آن هــا، این 
حجم از ظلم درحال وقوع را توصیف کرد، اما پیدا نمی کنم. انگار شقاوت 
را نهایتی نیست... مدینه را درست آمده ام... مدینه اهل کسا... مدینه 
صابران همین جاست... اشک که می آید سروکله ذکرها هم پیدایشان 
می شود؛ یا رب، یا قــادر، یا منتقم، یا جبار. چشم برنمی دارم از در... 
دری که می رسد به طبقه هفتم آسمان... دری که صاحبخانه اش دردانه 

خداست... .
نه یک چاردیواری در جنب مسجدالنبی که قلب انسان ها؛ قلب من که 
رفته ام به قصد قربت؛ سینه تمام کسانی که در نمازشان گواهی می دهند 
علی ولی خداست. امیر و رسولی که وقتی فاطمه اش برود دیگر برای التیام 
زخم های دلش از دست چاه هم کاری برنمی آید... از دست نخلستان و 

سلمان و سعد و مقداد... .
اشک مجال نمی دهد. زمزمه ای جز »کشتی پهلو گرفته« ندارم. رازهای 
عاشقی برمال می شود. مدینه را می شنوم و اقتدا می کنم به نام فاطمه 
مرضیه بزرگ... بزرگ تر از زمین...زمینی که گردوغبار دارد، نامهربانی و 

نامردمی و ستم دارد.

حسن روشن در گفت وگو با قدس:

چارهکاراستقاللبرکناری
فکرینیست

آن روزها

شنبه 27 دی  1399روزمره  نگاری
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باشگاه  پیشکسوت  روشــن،  حسن  حسینی:  سینا 
بدون  که همیشه  است  افــرادی  از جمله  استقالل 
تعارف و با صراحت درباره اتفاقات فوتبالی صحبت 
و غریبی که  اتفاقات عجیب  بهانه  به  کرده است، 
درباره باشگاه استقالل پس از بازی برابر پرسپولیس 
رقم خورد، به سراغ وی رفتیم تا با او در این خصوص 

صحبت کنیم.

آقای روشن! پس از بازی دربی به شکل ناباورانه ای س
انتقادها از کادر فنی استقالل به ویژه محمود فکری 
یا  اســت  منطقی  انتقادها  ایــن  آیــا  یافت،  افزایش 

احساسی؟
اعتراض داشته  به شرایط تیمش  هوادار حق دارد 
اما  اســت.  ــواداران  هـ به  متعلق  فوتبال  ایــن  باشد، 
همان طور  که  گرفت  نظر  در  را  واقعیت  یک  باید 
یک  مــــی آورد،  شانسی  خــوش  تیمی  روز  یــک  کــه 
استقالل  بــیــاورد،  بدشانسی  اســت  ممکن  هم  روز 
مگر  اما  نیست،  بود حرفی  دربی خوش شانس  در 
پرسپولیسی ها در این بازی خوش شانسی نیاوردند؟

در س برخی  کــه  بــود  بــه حــدی  انتقادها  امــا حجم 
فکری  بــرکــنــاری محمود  دنــبــال  بــه  مــجــازی  فضای 

هستند.
استقالل تا امروز از همین تفکر ضربه خورده، البته 
را  باشگاه  با  مرتبط  ارکــان  همه  ایــن مسیر  در  من 
مدیره،  هیئت  مدیرعامل،  اگــر  مــی دانــم،  مسئول 
می کردند  رفــتــار  درســتــی  بــه  بازیکنان  و  فنی  کــادر 
هرگز چنین شرایطی به وجود نمی آمد، اما باالخره 
اســت،  مسئله  صــورت  کــردن  پــاک  مسیر  بهترین 
اما چاره کار استقالل برکناری فکری نیست، او بد 
نتیجه نگرفته هرچند که تیم از نظر فنی دچار ایراد 
و اشکال است، اما مگر برکناری مربی هنر است، 
همان بالیی که سر منصوریان و فرهاد مجیدی آمد 
حاال باید سر فکری بیاید. به نظر من اگر مدیرعامل 
تالش  فضا  ایــن  کنترل  بـــرای  ــود  ب مــدیــر  استقالل 
می کرد کمیته فنی تشکیل دهد که ضربه گیر کادر 
در  هم  فکری  می کنم  تأکید  بــاز  البته  باشد،  فنی 
این ماجرا مقصر است چون دور خودش را شلوغ 

نمی کند.

خیلی از انتقادها به این برمی گردد که کادر فنی س
استقالل از نظر فنی با علم روز دنیای فوتبال تطبیق 
ندارد، شما که خود دانش آموخته کالس های فیفا و 

اروپا هستید، این مطلب را باور دارید؟
در این که کادر فنی استقالل در برهه کنونی همگی 
اما  نیست  تردیدی  هستند،  استقالل  خانواده  از 
به  آن هــا می توانند  آیا  که  برسیم  بــاور  این  به  باید 
باید در استقالل  یا نه؟  محمود فکری کمک کنند 
انــجــام شـــود، مــحــمــود فــکــری که  تقسیم وظــیــفــه 
خودش یک نفره نمی تواند همه کارها را به تنهایی 
انجام دهد، آرش برهانی، حنیف عمران زاده و صمد 
مرفاوی چکار می کنند؟ باید به این باور برسیم که 
هر کسی برای کمک کردن می آید دشمن استقالل 

تیم  اگــر  اســت.  غلط  کــامــالً  بــاورهــا  برخی  نیست، 
استقالل موفق شود قطعاً موفقیتش به نام محمد 
وقت  آن  باشد  ناکام  هم  اگر  می شود،  ثبت  فکری 
می گویند کادر فنی نتوانست کار خود را به خوبی 

انجام دهد.

او س ضعف  به  نظریه  این  مقابل  فکری  مقاومت 
از  نمی تواند  که  مدیریت  ناکارآمدی  یا  برمی گردد 

سرمربی تیم بخواهد که کادرش را تقویت کند؟
اگر  می بینیم  مدیرعامل  از  را  کــار  ــراد  ای من  قطعاً 
مدیرعامل، مدیر باشد قطعاً به محمود فکری این 
باور را تزریق می کند که موفقیت تیم به سود همه 
می گویم  من  وقتی  می کنند  تصور  برخی  اســت، 
کمیته فنی یعنی دنبال پست و صندلی هستم. 

اگر چهار نفر آدم به عنوان مشاور کنار محمود 
فکری و مجموعه مدیریت باشند، به طور قطع 

می توانیم از نقطه نظرات آن ها کمک بگیرم.

اما مقابل ورود حلقه مشورتی س
مقاومت انجام می شود.

ــه ضــرر  ــار در نــهــایــت ب ایـــن کـ
باشگاه  مــدیــریــتــی  مجموعه 
و اصول  اگــر ساختار  اســت، 
درســــت بـــاشـــد، اســتــقــالل 
تقویت  دنـــبـــال  بـــه  امـــــروز 
آکادمی خود خواهد  کادر 
بـــود، مــن فــریــادشــیــران را 
می شناسم  ســالمــت  بــه 
آدم  او  مـــعـــتـــقـــدم  و 
ــا او  ــ ــت، ام ــ ــمــی اسـ ســال
استقالل  خانواده  عضو 
دلیل  همین  به  نیست 
برابر او جبهه می گیرند، 
ــتــی مــراغــه چــیــان را  وق
را  او  و  برکنار می کنند 
ــد یــعــنــی یک  ــی آورنـ مـ

می زند.  لنگ  کــار  جــای 
عده ای آدم مریض مدعی 

می شوند حسن روشن سنگ 
در  به سینه می زند  را  خــودش 

حالی که خدا را شاهد می گیرم که هیچ 
عالقه ای به حضور در باشگاه استقالل و 

قبول مسئولیت ندارم.

استقالل س تیم  فنی،  مقوله  کنار  در 
هست  نیز  دیگری  حاشیه های  دچــار 
مــثــالً مــوضــوع کــنــار گــذاشــتــن میلیچ، 
برخورد  یا  باقری  فرشید  اخــراج موقت 
انضباطی با فرشید اسماعیلی و برخورد 
واسطه حاشیه سازی  به  رابط  فردین  با 
از  رفتار  ایــن  امیدها،  دربــی  حاشیه  در 
نظر شما برخورد با بازیکن ساالری است 

یا رفتارهای احساسی سرمربی تیم؟

و  باشگاه  که  معتقدم  به شــدت  میلیچ  ــاره  درب من 
محمود فکری دچار اشتباه شدند. برخورد با بازیکن 
خارجی که بازیکن ساالری نیست، بازیکن خارجی 
برای  تنبیه  بزرگ ترین  کند.  بــازی  فوتبال  که  آمــده 
اگر محمود فکری  بازیکن جریمه مالی است،  این 
از  و  بزند  نامه  کند  بــرخــورد  میلیچ  بــا  مــی خــواهــد 
کنار  اما  کند،  نقدی  جریمه  را  او  بخواهد  باشگاه 
گذاشتن این بازیکن چه سودی برای باشگاه دارد؟ 
اما درباره باقری و اسماعیلی و فردین رابط اوضاع 
شدت  باید  داخلی  بازیکن  تنبیه  دارد.  فرق  کامالً 
بیشتری داشته باشد، او باید نیمکت نشین شود، 
خبرها  این  از  شود  متوجه  تا  شود  سکونشین 
انجام  می خواهد  دلش  کــاری  هر  که  نیست 

دهد. 

را س تصمیمی  چنین  خــارجــی  مــربــی  اگـــر 
اما  می شد،  عــوض  کامالً  شرایط  می گرفت 
چـــون مــحــمــود فــکــری مربی 
ــاع به  داخــلــی اســـت اوضــ

سود او نیست؟
ــدارم،  ــاور را ن مــن ایــن ب
اگر  هم  داخلی  مربی 
اصــول  و  ــاعــده  ق از 
کــنــد مثل  پـــیـــروی 
ــی  ــارجـ ــی خـ ــ ــرب ــ م
ــرفـــش قـــدرت  حـ
من  دارد،  نــفــوذ 
خـــــــــودم زمـــــان 
وقتی  رایــکــوف، 
ــه  ــ ــطـ ــ بـــــــه واسـ
درخــــــــشــــــــش 
بــــازی هــــای  در 
مـــخـــتـــلـــف یــک 
و  بـــی ام  ماشین 
ــه گــرفــتــم،  ــدیـ هـ
حــــــــســــــــابــــــــی 
خـــوشـــحـــال بـــودم 
ــی دادم تــا به  و پــز مــ
همه نشان دهم من 
ــاال  ــن مــــدل ب ــاشــی م
به  ماشینم  با  دارم، 
تــمــریــن مــی رفــتــم تا 
بعد  رایــکــوف  اینکه 
متوجه  روز  چند  از 
شــــــد، ســرتــمــریــن 
بــه مــن گــفــت بعد 
بــمــان  تـــمـــریـــن  از 
کارت دارم، بعد از 
تمرین همه رفتند 
مــن  ــاعــــت  ســ دو 
معطل  زمــیــن  در 
ــا بــاالخــره  شـــدم ت
رایکوف آمد و مرا 

صدا زد، به من گفت این ماشین مال توست گفتم 
بله گفت از فردا حق نداری با این ماشین به تمرین 
بیایی؟ به او گفتم این چه حرفی است این ماشین 
مال من است و من حق دارم که با آن سر تمرین 
بیایم، گفت یا ماشین یا استقالل؟ دلت می خواهد 
ماشین سواری کنی از فردا تمرین نیا! من نمی توانم 
تیمم را قربانی تو کنم! تیم من را با این ماشین به 
بدون  یا  است  این  آخر  و  اول  می ریزی، حرف  هم 
ماشین می آیی یا اینکه ماشین را دوست داری قید 
پیراهن استقالل را می زنی! آن قدر با قدرت حرف زد 
که من از فردا چند تا چهارراه آن طرف تر ماشینم را 
مقابل یک مغازه پارک می کردم و به تمرین می رفتم 
چون می دانستم رایکوف با کسی تعارف ندارد حتی 

من که بازیکن تیم ملی بودم!

استقالل س فضا  ایــن  و  روش  ایــن  با  می کنید  فکر 
می تواند با محمود فکری موقعیت کنونی خود را در 

باالی جدول حفظ کند؟
محمود فکری اگر به این باور برسد که باید نگرش و 
تفکرات خود را عوض کند، قطعاً موفق خواهد شد 
و این آرزوی تمام هواداران استقالل است، اما اگر 
این اتفاق رخ ندهد، قاعدتاً مشکالت بیشتر خواهد 
شد، باید به این باور برسیم که هواداران استقالل 
را  فکرش  بقیه  کــه  هستند  چیزی  آن  از  عاقل تر 
می کنند، من به این کار ندارم که جریان های پشت 
پرده چه رفتارهایی می کنند، به باند و باندبازی کاری 
ندارم  کــاری  در فضای مجازی  آدم  فالن  به  ــدارم،  ن
فقط به این حقیقت اعتقاد دارم که محمود فکری 
تیم های دیگر  با همه  استقالل  نــدارد،  اشتباه  حق 
مثل  باشگاهی  در  رفــتــار  ایــن  شاید  می کند،  فــرق 
به  کار  استقالل  در  قطعاً  اما  دهد  جــواب  نساجی 

مراتب متفاوت تر از سایر باشگاه هاست.

در این میان برخی معتقدند سرپرست تیم هم س
سرپرست  اگــر  که  حالی  در  می کند  عمل  ضعیف 
نقش بزرگ تر را ایفا کند شاید بسیاری از مشکالت 
به سرمربی منتقل نشود و در همان بدو شکل گیری 

مدیریت شود.
من به خود پرویز مظلومی هم گفتم تو اصالً این کاره 
نیستی! سرپرستی یک هنر است، اگر ما می بینیم 
کسی  هیچ  پــورحــیــدری  منصور  مــرحــوم  زمـــان  در 
واســطــه شخصیت  بــه  نــداشــت  بی نظمی  جــرئــت 
بسیار  تفاوت  است،  بوده  منصورخان  کاریزماتیک 
زیادی میان منصور و پرویز است، پرویز مظلومی نه 
تنها توان اداره تیم را ندارد، بلکه نشستنش روی 
تعارف  بــدون  باید  اســت،  مضر  کامالً  تیم  نیمکت 
انجام  مثبتی  کار  چه  مظلومی  پرویز  بزنیم،  حرف 
انگیزه  با  باید به فردی  داده است، سرپرستی تیم 
و مستعد ســپــرده شـــود، ثــمــره یــک نــیــروی جــوان 
می تواند به سود استقالل تمام شود، اما مظلومی 
دقیقاً چه ثمره ای دارد؟ او به هر کاری ورود می کند 
امروز  درد  این ها  سرپرستی!  مسئولیتی  از  غیر  به 

استقالل است.

حسن روشن در گفت وگو با قدس:

چاره کار استقالل برکناری فکری نیست

قطبی سرمربی شیرهای مقتدر کانگژو
تیم شیجاژوانگ نام خود را به »شیرهای مقتدر کانگژو« تغییر داد.

این باشگاه چینی که به لیگ پایین تر سقوط کرده است برای شروع فصل 
جدید نام خود را از شیجیاژوانگ اوربرایت به Cangzhou Mighty Lions تغییر 
داد. نامی که ترجمه تحت الفظی اش به موجود رؤیایی افشین قطبی، سرمربی 
تیم نزدیک است. افشین قطبی در زمان حضور در ایران با فلسفه ای با عنوان 
دل شیر، هواداران زیادی برای خود ساخت.علت این تغییر نام خروج باشگاه 
از شهر شیجیاژوانگ به شهر دیگری به نام کانگژو در ایالت هربی چین است.

انتقال ستاره سیتی به بارسلونا
انتقال اریک گارسیا به بارسلونا در آستانه نهایی  اسپورت مدعی شد 
شدن قرار گرفته است. اریک گارسیا در سال 2017 کاتالونیا را ترک کرد 
و به منچسترسیتی پیوست. این مدافع اسپانیایی طی ماه های گذشته 
به هدف اصلی باشگاه بارسلونا در نقل و انتقاالت تبدیل شده و از همان 
بازیکن  این  بلوگرانا قصد دارد هر طور شده  ابتدا به نظر می رسید که 
را برای تقویت خط دفاعی خود به نوکمپ بیاورد.از طرف دیگر قرارداد 

گارسیا با منچسترسیتی تنها تا پایان فصل جاری اعتبار دارد.

مسی به فینال نمی رسد
بارسلونا دیدار نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا را برابر سوسیداد پیش رو 
داشت و در این بازی لیونل مسی در فهرست قرار نگرفت. طبق ادعای 
آاس، پزشکان بارسا نسبت به رسیدن مسی به بازی فینال بدبین هستند 
و هرچند تا یکشنبه او فرصت برای ریکاوری دارد، ولی در حال حاضر 
احتمال حضورش حداقل در ترکیب ثابت بعید به نظر می رسد. بازی 
فینال می تواند ال کالسیکو باشد و بدون شک غیبت مسی برابر بیلبائو، 

خبر خوبی برای بارسلونا نخواهد بود.

زیدان: بی خیال فصل بشویم؟
زین الدین زیدان ناکامی رئال در سوپرکاپ را ناراحت کننده دانست ولی 
عنوان کرد که باید به چالش های بعدی فکر کرد. رئال مادرید در نیمه 
نهایی سوپرکاپ اسپانیا بازی را 2-1 به بیلبائو باخت و نتوانست حریف 
بارسا در فینال شود. وی در مورد تأثیر این شکست روی ادامــه فصل 
گفت: »چه می خواهید؟ انتظار دارید از حاال پا پس بکشیم؟ و بی خیال 
فصل شویم این طور نیست؛ باید بیشتر کار کنیم تا این ناکامی جبران 

شود. ابتدا کمی استراحت و سپس فکر کردن به بازی بعدی« .

در حالی که تیم های ملی فوتبال ساحلی و فوتسال 
مسابقات  ــرای  ب را  خــودشــان  ماه هاست  کشورمان 
آسیایی آماده می کردند کنفدراسیون فوتبال آسیا آب 
پاکی را روی دست تیم های ملی ریخت و مسابقات را 

رسماً به دلیل کرونا کنسل کرد.
کــنــفــدراســیــون فــوتــبــال آســیــا بــه طـــور رســمــی نامه 
به  را  آسیا  ملت های  جــام  فوتسال  مسابقات  لغو 
فدراسیون های این قاره ارسال کرد. در این نامه که 
به امضای دبیرکل وینزر جان رسیده، آمده است: 
»با استناد به بیماری کووید 19 مسابقات قهرمانی 
فوتسال جام ملت های آسیا2020 در کویت و فوتبال 
ساحلی در تایلند کنسل شد و رقابت های فوتسال 
قهرمانی جــام ملت های آســیــا2021 در ســال آینده 
در کشور کویت و فوتبال ساحلی در سال 202۳ در 
تایلند برگزار خواهد شد«.کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به ســاز و کــار چگونگی انتخاب پنج سهمیه آسیا 
برای جام جهانی فوتسال در لیتوانی اشاره نکرده و 
آورده است: »توجه داشته باشید اگر فیفا تصمیم 
گرفت که جام جهانی فوتسال و فوتبال ساحلی در 
سال 2021 را برگزار کند، کنفدراسیون فوتبال آسیا 

نماینده های این قاره را معرفی می کند«.

پایان اردوی تیم ملی ساحلی#
این در حالی است که تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 
از ابتدای ماه های جاری به منظور افزایش آمادگی 
در اردوی بوشهر حضور داشت و بازیکنان خواستار 

مسابقات  برگزاری  نهایی  سرنوشت  تعیین تکلیف 
پایان  به  ایـــران هم  اردوی  اتــفــاق،  ایــن  با  که  بودند 
می رسد و ملی پوشان راهی باشگاه های خود خواهند 

شد.

واکنش سرمربی تیم ملی فوتسال#
سیدمحمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال 
ایران در مورد لغو مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا 
گفت: تاکنون چند بار این بازی ها به تعویق افتاده و 
این اتفاق موجب شده اردو و برنامه های تدارکاتی ما 

نیز با اختالل روبه رو  شود. 
وی در مورد اینکه کنفدراسیون فوتسال آسیا اعالم 
کرده برای معرفی نماینده های قاره به جام جهانی 
تصمیم جداگانه ای خواهد گرفت، گفت: ما تیم اول 
رنکینگ آسیا هستیم و هیچ مشکلی برای حضور در 
جام جهانی نداریم. اگر بنا باشد بر اساس رنکینگ 
تیم ها را به جام جهانی معرفی کنند به نفع ماست. 
حداقل این فرصت را داریم که چند بازی دوستانه 
برگزار کنیم. این در حالی است که پس از لغو بازی 
دوستانه با آذربایجان و تورنمنت صدرا، قرار بود تیم 
ملی هلند نیز طی دو بازی دوستانه در اسفند با تیم 
ایران روبه رو شود، اما این بازی نیز لغو شد. با توجه 
هلندی ها،  تمهیدات  و  ــا  اروپ در  کرونا  گسترش  به 
محدودیت هایی  با  کشور  این  فوتسال  ملی پوشان 
برای خروج از کشور روبــه رو هستند و قید دو بازی 

دوستانه با قدرت اول فوتسال آسیا را زدند.

رقابت های لیگ برتر تکواندو در گروه ب از صبح 
امروز در خانه تکواندو آغاز شد. فریبرز عسکری، 
سرمربی تیم ملی در سالن حضور نداشت و یکی 

دیگر از اعضای کادر فنی نظاره گر رقابت ها بود.
برای  تکواندو  تیم ملی  فنی  هــادی ساعی، مدیر 
حاضر  سالن  در  بعدازظهر  رقابت های  مشاهده 
شد، اما پس از دقایقی با مصطفی بابایی، دبیر 
سازمان لیگ مشاجره کرد و کارشان به درگیری 
وساطت  با  نهایت  در  که  شد  کشیده  فیزیکی 

اطرافیان غائله پایان یافت.
هادی ساعی که مدتی است به عنوان مدیرفنی 
تیم ملی با فدراسیون تکواندو همکاری می کند، در 
لیگ برتر این رشته به عنوان مشاور و مدیرفنی دو 

تیم فعالیت دارد.

سیلی به دبیر سازمان لیگ#
برنز  یک  و  دو طال  با  که  تکواندو  قهرمان سابق 
به حساب  ایرانی  المپین  پرافتخارترین  المپیک 
وقتی  سالن  در  حضور  از  بعد  دقایقی  مــی آیــد، 
شنید که دبیر سازمان لیگ به او خوشامدگویی 
بــه سمت وی  و  کــوره در رفــت  از  ناگهان  کـــرده، 
حمله کرد. هادی ساعی پس از نزدیک شدن به 
مصطفی بابایی که نام او را پشت بلندگو اعالم 
کرده بود، چند سیلی زیر گوش او زد. این اتفاق ها 
و فریادهای مداوم ساعی توجه همه حاضران در 
سالن را به خود جلب کرد و در نهایت با وساطت 

برخی مسئوالن این غائله ختم شد.

بی احترامی به ساعی؟#
دبیر  با  ــاره دلیل درگیر شــدن  درب هــادی ساعی 
سازمان لیگ تکواندو به »ورزش سه« گفت: از 
باری به دوستان اعالم کردم  سال گذشته چند 
من  نکنند.  اعــالم  میکروفن  پشت  مــرا  نــام  کــه 
عادت ندارم به جایگاه ویژه بروم و معموالً کنار 
بچه ها روی سکوها می نشینم. من هم به آقای 
پوالدگر گفتم این عین بی احترامی است که بعد 
از چند ساعت نام مرا اعالم می کنند. شاید 10 
نــام مــرا پشت بلندگو  او تأکید کــردم که  بــار به 
کوره  از  دیگر  همین خاطر  به  و...  نکنند  اعــالم 

در رفتم.

می خواهند مرا اذیت کنند#
وی افزود: با این کارها می خواهند مرا اذیت کنند. 
ناراحت هستند که  برخی در فدراسیون تکواندو 
من آنجا هستم. حتی نحوه اعــالم کــردن نام من 
هم عجیب است. می گویند قهرمان تکواندو جهان 
امــا من پرافتخارترین ورزشــکــار المپیک و  آمــده، 
مدیر فنی تیم ملی هستم. به این آقا گفتم که یا 
مرا نمی شناسی یا از روی عمد این کار را می کنی. 
مدیرفنی تیم ملی در پایان گفت: این موضوع تنها 
دلیلی نبود که مرا عصبانی کرد. در هفته های اخیر 
اتفاقاتی در لیگ افتاده و علیه تیم هایی بوده که من 
در آن ها مسئولیت دارم. نایب رئیس فدراسیون با 
خواهر من تماس گرفته که فالن بازیکن را باید در 

فالن وزن به میدان بفرستی. چه دلیلی دارد؟

ناظم الشریعه پس از لغو جام ملت های آسیا ۲۰۲۱:

 تیم ملی فوتسال 
مشکلی برای حضور در جام جهانی ندارد

درگیری هادی ساعی با دبیر سازمان لیگ

»سیلی« هم  به فنون رزمی اضافه شد!

گفت و گوی کوتاه

 راشفورد: مورینیو یاد داد 
چگونه پنالتی بگیریم!

مارکوس راشفورد، مهاجم منچستریونایتد، در آستانه 
برابر  آنفیلد  تیم در  ایــن  روز یکشنبه  بــازی حساس 
لیورپول، فاش کرده که ژوزه به او دستور داده بود تا در 

محوطه جریمه زبر و زرنگ تر باشد.
تعداد  از  به تازگی  لــیــورپــول،  سرمربی  کــلــوپ،  یــورگــن 
پنالتی هایی که برای منچستریونایتد گرفته می شود، 
گالیه کرده است. مارکوس راشفورد در این باره گفت: 
»زمان هایی بود که ما پنالتی نمی گرفتیم. یادم هست 
که وقتی ژوزه سرمربی ما بود، 5 یا 6 بار باید خطای 
پنالتی روی من اعالم می شد و نشد. در نهایت مورینیو 

به من گفت: اگر زرنگ نباشی، پنالتی نمی گیری«.
پس از آن ما شروع کردیم به گرفتن پنالتی. این چیزی 
بود که باید درک می کردی و می آموختی. وقتی پشت 
توپ در حال دویدنی یا با توپ دریبل می زنی و می بینی 
که چالشی در پیش داری، دلت نمی خواهد که روی تو 
تکل شود، چراکه شانس زدن گل را داری. قضیه فقط 
این است که ما می خواهیم گل بزنیم و دیگر تیم ها 
می خواهند دفاع کنند تا گل نخورند و در این موقعیت 

خطاهای پنالتی می توانند اتفاق بیفتند«.
یونایتد در صورت پیروزی برابر لیورپول، اختالف خود در 

صدر جدول را با این تیم به 6 امتیاز می رساند.
لیورپول  برابر  تیم  این  بــازی حساس  ــاره  راشفورد درب
افزود: »برای من هیچ احساسی شیرین تر از این نیست 

که برابر لیورپول یا منچسترسیتی گل بزنم«.

گزارش روز

گل گهر درجا زد
سپاهان به صدر نزدیک تر شد

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال دیروز پیگیری شد و در 
ورزشگاه  و ذوب آهــن در  تیم های سایپا  بازی ها  از  یکی 
دستگردی تهران به مصاف هم رفتند که این مسابقه در 

نهایت با نتیجه 2 بر یک به سود سایپا   به پایان رسید.
فریبرز گرامی )60( و امیرعلی صادقی )9۴( برای سایپا 
و وحید محمدزاده )90 - پنالتی( برای ذوب آهن گلزنی 
کردند. پیش از این مسابقه، رسول کربکندی سخنگوی 
باشگاه ذوب آهن برای رحمان رضایی سرمربی این تیم 
اولتیماتوم تعیین کرده بود. رضایی در صورتی از ذوب آهن 
اخراج نمی شود که از پنج بازی خود )با احتساب بازی با 
سایپا( حداقل 11 امتیاز بگیرد، اما با باخت امروز، یکی از 

شانس های رضایی از دست رفت.
به صــورت خزنده  که  بــازی مهم سپاهان  دیگر  در  امــا 
خودش را به صدر می رساند 2 بر یک پیکان را شکست 
داد و با 19 امتیاز و یک بازی بیشتر به استقالل رسید. 
این  که  رفت  نساجی  تیم  به مصاف  ماشین سازی هم 
بازی با نتیجه تساوی یک - یک تمام شد. ماشین سازی 
هم با ۴ امتیاز در قعر جدول قرار دارد. گل گهر میهمان 
نتیجه تساوی  با  بازی  این  که  بود  اراک  آلومینیوم  تیم 
بدون گل   به پایان رسید. در این مسابقه تالش دو تیم 
امیر  بــا هــدایــت  نــداشــت. گــل گهر  بــرای گلزنی ثمری 
قلعه نویی 15 امتیازی شد و به رده ششم جدول رسید. 
آلومینیوم هم با هدایت رسول خطیبی 12 امتیازی شد و 

در رده یازدهم جدول قرار گرفت.

بعد از دربی، شرایط به بدترین 
ــرای احــمــد  ــ شــکــل مــمــکــن بـ
ــه و  ــتـ نـــورالـــلـــهـــی پــیــش رفـ
کادرفنی و بازیکنان این تیم 
به دنبال این بودند تا روحیه 
هافبک تأثیرگذار خود را حفظ 
کنند. احمد نوراللهی که طی دو 
دیدار اخیر از سوی کادر فنی 
کار  به  تهاجمی تری  فــاز  در 
دو  دربـــی  در  شـــده،  گرفته 
موقعیت ایده آل گلزنی را از 
دست داد تا دقایقی بعد 
بازی  این  پایان  از سوت 
کامالً  مــجــازی  فضای 
هشت  شماره  علیه 
ســـرخ هـــا بـــاشـــد. با 
بازیکنان  حـــال  ایـــن 
و اعــضــای کـــادر فنی 
بالفاصله  ســرخــپــوشــان 
به  خــود  حمایتی  پست های  در 
دنبال تقویت روحیه این بازیکن 
و آمــاده کــردن او بــرای دیدارهای 

آتی بودند.

کاهش هجمه ها#
اکنون در آستانه بازی حساس مقابل فوالد 
به  مانده  روز  سه  فاصله  در  و  خوزستان 
نوراللهی  بــازی، شرایط همچنان علیه  این 
است و باوجود اینکه هجمه های احساسی 
پایان  از  بعد  ابتدایی  ساعات  به  نسبت 
بازی دربی، کاهش یافته، اما هنوز خیلی از 
هواداران از دست رفتن پیروزی بزرگ مقابل 
استقالل را با توجه به عملکرد این بازیکن 
و فرصت سوزی های بزرگ او در این جدال 

می دانند.
با این حال کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس 
طی روزهــای اخیر تالش زیــادی داشته اند 
تا نوراللهی را از این فضا خارج کنند و او 
تأثیرگذار  مهره  یک  عنوان  به  دیگر  بار  را 
به  که  نوراللهی  باشند.  داشته  اختیار  در 
عنوان کاپیتان سوم در این فصل در جمع 
مدت  ایــن  طی  دارد،  حضور  سرخپوشان 
تأثیر زیادی در نتایج و موفقیت های این تیم 
از خود به جا گذاشته است و در کارنامه او 
گل زنی به استقالل نیز دیده می شود. با این 
حــال او یک فرصت ایــده آل تک به تک 
توپ  کوبیدن  با  را  مظاهری  رشید  مقابل 

به فضای باالی دروازه از دست داد و یک 
بار نیز ضربه اش در آستانه دروازه خالی با 

برخورد به ریگی، راهی به دروازه نیافت. 

روحیه باال#
نوراللهی که طی فصول اخیر بارها شانس 
فوتبال  در  حضور  و  تیم  ایــن  از  جــدایــی 
خارج از ایران را به دلیل مشکالت تیم رد 
کرده بود، در فصل گذشته نیز در مذاکره 
ــا مبلغی  ب تــرجــیــح داد  تــیــم،  مــدیــران  ــا  ب
پیش پرداخت خود  دریافت  رد  و  پایین تر 
برای تأمین هزینه مطالبات دیگر بازیکنان 
جوان تیم، رفتاری فوق العاده از خود به جا 
هم تیمی هایش  تحسین  مــورد  تا  بگذارد 

قرار گیرد. 
اکنون در آستانه دیدار با فوالد خوزستان 
و پس از چهار تساوی پیاپی در لیگ برتر 
امیدوار  گل محمدی  یحیی  بیستم،  فصل 
است هافبک تأثیرگذار تیمش را بار دیگر با 
روحیه باال در اختیار داشته باشد و بتواند 
بازیکنان  دیگر  و  او  فنی  نمایش  پایه  بــر 
بــازی  ــن  ای در  مطلوب  نتیجه  بــه  تیمش، 

خانگی دست یابد.

چقدر پنالتی علیه رئال می گیرید؟

صدای »کورتوا« هم درآمد
بــازنــده  ــد  ــال مــادری رئ غالم نژاد:  امین 
و  بــود  اسپانیا  سوپرکاپ  نهایی  نیمه 
نتوانست با گذر از سد بیلبائو حریف 

بارسلونا در فینال شود.
هر دو گل بیلبائو توسط رائول گارسیا 
گل هایی  رسید.  ثمر  به  اول  نیمه  در 

واســــــکــــــز.روی اشتباه فردی لوکاس 
اولـــی در پــی یک 
پــــــاس اشـــتـــبـــاه 
روی  دومـــــــی  و 

پنالتی بچگانه این 
بازیکن. به این ترتیب 

اعــالم شده  پنالتی های  تــعــداد 
علیه رئال در فصل جاری به هفت 

رسید در حالی که تنها دو پنالتی به 
سود رئال گرفته شده است.

اعتراض به داوری#
رئــال در  تیبو کورتوا دروازه بـــان بلژیکی 
مورد حذف از سوپر کاپ گفت: »تالش 
بدشانسی  دو  روی  نشد.  ــی  ول کــردیــم 
و اشتباه فــردی گل خوردیم. نیمه دوم 
بدشانس هم بودیم و دو توپ آسنسیو به 

تیر خورد. معتقدم نیمه دوم خیلی خوب 
بودیم و به شکلی غیرمنصفانه شکست 
بهتر  می توانستیم  اول  نیمه  خــوردیــم. 
کار کنیم. فلسفه ما بازی از عقب زمین 
است و گاهی بهتر است بازی عمقی را 
هم در دستور کار قرار بدهیم. گل دوم 
بیلبائو هم در شرایطی به ثمر رسید که 
در صحنه قبل از کرنر، آفساید واضحی 
رخ داده بود که اعالم نشد. 
چالش های  ولــی  باختیم 
ــمــان  ــعــدی پــیــش روی ب

هــســتــنــد و 
ــد بـــا قـــدرت  ــایـ بـ

ادامه دهیم«.

اعتراض به پنالتی ها#
علیه  زیاد  پنالتی های  مورد  در  کورتوا 

پنالتی  رئال گفت: »امشب هم یک 
علیه مان اعالم شد. واقعیت این است 
ما  بارها علیه   داوران  که فصل جاری 

سوت پنالتی زده اند«.
پنالتی   18 از  کــورتــوا  اســـت  گفتنی 
علیه  رقابت ها  تمامی  در  که  اخیری 
بار  اعالم شده است، 16  رئال مادرید 
دروازه اش را باز شده دیده که 9 پنالتی 

اخیر پشت سر هم بوده است.

راموس رهبر تیم ماست#
رامــوس  رفتن  از  ــا صحبت  روزهـ ایــن 
است. اتفاقی که به طور حتم روی 
عملکرد کورتوا هم بی تأثیر نخواهد 
در  بلژیکی  دروازه بـــان  بود.این 
ــورد جـــدایـــی  ــ ــ م

و  کاپیتان  کاپیتان می گوید: »رامــوس 
زمین  بیرون  و  زمین  در  ما  تیم  رهبر 
است. داشتن مدافعی مثل او که هم 
خــوب گــل مــی زنــد و هــم خــوب دفــاع 
می کند برای هر دروازه بانی یک نقطه 
همیشه  مــن  اســـت.  اطمینان بخش 
راموس را تحسین کرده ام جز یک بار 
)رامــوس در فینال  در فینال لیسبون 
به   9۳ دقیقه   201۴ قهرمانان  لیگ 

کورتوا گل زده بود(«.

مسی یا رونالدو؟#
وی در مورد مقایسه مهاجمانی مثل 
ــدو گــفــت: »ایـــن دو را  ــال مسی یــا رون
نمی توان مقایسه کرد. هر دو متعلق 
به این دنیا نیستند. رونالدو محصول 
تالش و تمرین زیاد است 
روی  زیــــــادی  تــبــحــر  و 
و سرعتش  دارد  گلزنی 
نیز باالست. مسی استعداد 
و در دریــبــل زنــی تبحر  خالص اســت 
بیشتری دارد. در مجموع نباید این دو 

را قیاس کرد«.

تالش برای بازگرداندن کاپیتان دوم

پرسپولیس نمی خواهد نوراللهی را از دست بدهد

ضد  حمله

رادو هم به میلیچ می پیوندد
گفته می شود رادوشوویچ نیز در مسیر هروویه میلیچ، هموطن خود 
در باشگاه رقیب قرار دارد و بعد از جدایی مدافع چپ ملی پوش 
استقالل، این بازیکن نیز احتماالً در تصمیمی جنجالی به صورت 
ناگهانی تصمیم به جدایی از این تیم بگیرد. او در اقدامی جنجالی 
در خبری که در این زمینه در یکی از صفحات اینستاگرامی منتشر 

شده بود، آن را الیک کرده بود تا به این شایعه قوت بخشد.

سعید آقایی بهترین مدافع چپ آسیا 
مدافع چپ پرسپولیس در نظرسنجی کنفدراسیون آسیا به 
عنوان بهترین مدافع چپ مسابقات انتخاب شد.آقایی طبق 
عنوان  به  آرا  باالترین  با  توانسته  گرفته  صــورت  نظرسنجی 

برترین مدافع چپ آسیا 2020 دست یابد.

 مربی شهرخودرو 
مشاور فنی مس کرمان شد

با حکم علی رمضانی، سرپرست باشگاه مس کرمان، حسین 
عنوان  به  سامره  علی  و  عالی  مشاور  عنوان  به  پورمحمدی 
مشاور فنی باشگاه مس کرمان منصوب شدند. سامره اکنون 
جزو کادرفنی تیم شهرخودرو مشهد است و ممکن است این 
پست جدید برای مهاجم سابق استقالل، منجر به تغییراتی 

در کادرفنی شهرخودرو شود. 

تداوم غیبت های جهانبخش 
سایت باشگاه برایتون انگلیس خبر داد »علیرضا جهانبخش«، 
»طارق المپتی«، »دنی ولبک«، »آدام الالنا« و »آرون کانولی« به 
دلیل مصدومیت در بازی بعدی برایتون مقابل لیدزیونایتد غایب 
خواهند بود. تیم فوتبال برایتون امشب در هفته هجدهم لیگ 
برتر انگلیس به مصاف لیدز می رود. برایتون چهارشنبه گذشته 
در دیدار با منچسترسیتی با یک گل شکست خورد. علیرضا 

جهانبخش به دلیل مصدومیت در آن مسابقه هم غایب بود.

وحید فاضلی از نساجی اخراج شد
باشگاه نساجی وحید فاضلی را از پست سرمربیگری این تیم اخراج 
کرد. وحید فاضلی سرمربی جوان تیم نساجی پس از تساوی مقابل 
ماشین ســازی از این خبر مطلع شد و در رختکن با شاگردانش 
خداحافظی کرد تا کــارش رسما در نساجی به اتمام برسد.وحید 
فاضلی سومین سرمربی ای است که در لیگ بیستم تغییر می کند؛ 

پیش از او وحید بیاتلو و علیرضا منصوریان اخراج شده بودند. 

 دیاباته: از صحبت هایی که 
به نقل از من مطرح شده بی خبرم!

بازیکن آفریقایی تیم فوتبال استقالل نسبت به صحبت هایی 
که طی روزهای اخیر و پس از دربی به نقل از او مطرح شد، اظهار 
باشگاه  با سایت رسمی  در گفت وگو  دیاباته  کــرد.  بی اطالعی 
استقالل گفت: متأسفانه از قول من مطالبی در روزهای اخیر 
منتشر شده که من از آن ها بی خبر هستم. من با هیچ رسانه ای 
در این مدت صحبت نکرده ام و اگر بخواهم مطالبی را عنوان 

کنم، از طریق رسانه های رسمی باشگاه این کار را خواهم کرد.

چند پیشنهاد خارجی برای قایدی
را سپری  استقالل  در  حــضــورش  ســال  پنجمین  کــه  قــایــدی 
می کند، با پایان فصل، قــراردادش به اتمام می رسد. مهاجم 
بوشهری استقالل با چند پیشنهاد خارجی روبه رو شده است 
که برخی از آن ها مبالغ چشمگیری را پیشنهاد داده اند. یکی 
از این تیم ها که از کشورهای حاشیه خلیج فارس است، در 
پیشنهادش مخالفت  اما  قایدی شد،  ابتدای فصل خواهان 
استقالل  مسئوالن  داشـــت.  دنــبــال  بــه  را  استقالل  باشگاه 
مخالف جدایی مهاجم جوان تیمشان حداقل در نیم فصل 
هستند، چراکه محمود فکری در این فصل به بازیکن تیمش 
هستند  تــالش  در  باشگاه  مدیران  دیگر،  طــرف  از  دارد.  نیاز 
پیشنهاد جدیدی به قایدی بدهند تا در صورتی که پایان فصل 

رسید، بتوانند از حق ترانسفر این بازیکن استفاده کنند.

رسول پناه در پرسپولیس به آخر خط رسید
به نظر می رسد دوران فعالیت مهدی رسول پناه در پرسپولیس 
به پایان خود نزدیک شده باشد . موضع حراست وزارت ورزش، 
حضور یحیی گل محمدی در تمرین و انجام مصاحبه به آن 
شکل و همچنین سکوت دیگر اعضای هیئت مدیره و عدم 
نشان  به وضوح  که  از رسول پناه، شواهدی هستند  حمایت 
می دهند آقای دندانپزشک به آخر خط رسیده است. این در 
حالی است که دیروز گفته می شد رغبتی هم استعفا داده که 
اگر این خبر صحت داشته باشد باید شاهد تحوالت اساسی 

در هیئت مدیره پرسپولیس باشیم.

کروات ها دوباره یقه پرسپولیس را گرفتند
باشگاه پرسپولیس در تاریخ 8 آبان مدعی شد وکیل برانکو 
و دستیارانش با ارسال نامه ای به فیفا دریافت تمام مطالبات 
این افراد را از باشگاه ایرانی تأیید کرده است، اما این وکیل 
به تازگی با ارسال نامه ای به فیفا درخواست کرده مالیات تمام 
مارکو  و  پانادیچ  ایگور  ایوانکویویچ،  زالتکو  قـــرارداد  سال های 
قهرمانان  لیگ  به  پاداش صعود سرخپوشان  و  استیلینوویچ 
آسیا در فصل 2020 هم باید پرداخت شود. دارو بوسیچ در 
گفت وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت پرونده این سه مربی 
کروات در فیفا اظهار کرد: فیفا در نامه ای  به ما پاسخ داد روند 
دادرسی را آغاز کرده اما این روند تا اوایل فوریه ادامه دارد. 
البته به ما درباره طوالنی شدن رسیدگی به پرونده تا آن زمان 

توضیحی ارائه نشده و این موضوع اهمیتی هم ندارد.

منهای فوتبال

شروع تمرینات کمیل قاسمی و حسن رحیمی
کشتی  عنوان دار  دو چهره  رحیمی  و حسن  قاسمی  کمیل 
ایران و جهان پس از مدت ها دوری از میادین تمرین های خود 
را با هدف حضور در المپیک به شرط مهیا بودن شرایط آغاز 
کردند. قاسمی که با کاهش وزن و تمرینات کشتی به لحاظ 
بدنی در فرم ایده آلی قرار گرفته، درباره برنامه های آینده خود 
گفت: به هر صــورت کشتی در خــون من اســت و همیشه 

کشتی گرفتن را دوست دارم.
همچنین حسن رحیمی قهرمان و نایب قهرمان سبک وزن 
کشتی آزاد جهان و عنوان دار المپیک درباره وضعیت کمیل 
قاسمی هم تیمی سابقش اظهار کرد: چند روز پیش با کمیل 
انــرژی و انگیزه ای را که داشت دیدم،  تمرین کردیم و وقتی 
بــزرگ را  گفتم او همچنان شانس کسب مــدال در میادین 
دارد. برای همین پیشنهاد دادم بار دیگر خود برای حضور در 
رقابت های پیش رو از جمله المپیک 2021 توکیو آماده کند و 
او نیز بدش نیامد اما باید ببینیم در آینده این ابراز عالقه تا 

چه اندازه اجرایی خواهد شد.

 قهرمانی رعد پدافند قم 
در لیگ برتر بدمینتون

برتر  لیگ  نهم  هفته  در  قــم  پدافند  رعــد  بدمینتون  تیم 
بدمینتون در اردکــان به مصاف تیم صنایع این شهر رفت 
کند.  پیدا  برتری دست  به  بر صفر  نتیجه 5  با  توانست  و 
پایان  به  قم  پدافند  رعــد  پــیــروزی  با  ایــن مسابقه  در حالی 
رسید که رعد یک هفته مانده به پایان مسابقات لیگ برتر 
بدمینتون کشور، موفق شد با قاطعیت حکم قهرمانی لیگ را 
بدست آورد. در مسابقه یک نفره اول فرزین خانجانی موفق 
شد مهدی انصاری از صنایع اردکان را با نتیجه 2 بر صفر 
شکست دهد. همچنین مسابقه یک نفره دوم با نتیجه 2 بر 
یک به سود نیما رستم پور از رعد پدافند به پایان رسید و علی 
فقیه رنک پنج بدمینتون کشور این مسابقه را واگذار کرد. در 
مسابقه دو نفره اول هم فرزین خانجانی و مسعود پیروزی از 
رعد پدافند به مصاف امیر جباری و مهدی انصاری از صنایع 
اردکان رفتند و توانستند این مسابقه را با پیروزی پشت سر 
بگذارند. تیم بدمینتون رعد پدافند قم سال گذشته با کسب 
جایگاه دوم لیگ یک بدمینتون کشور به لیگ برتر صعود 
کرد و امسال در حالی توانست قهرمان لیگ برتر بدمینتون 
کشور شود که کمترین حمایت مالی از این تیم صورت گرفت.

 درمان عابدینی 
در دستور کار فدراسیون پزشکی

کتف  ناحیه  از  عابدینی  مجتبی  آسیب دیدگی  به  توجه  با 
مــدارک  بــررســی  ورزشـــی ضمن  پزشکی  فــدراســیــون  رئیس 
پزشکی این ملی پوش شمشیربازی تصریح کرد: کمیته درمان 
فدراسیون پزشکی ورزشی به جد درمان این ورزشکار المپیکی 
را پیگیری خواهد کرد و در این راستا با تشکیل کمیسیون 
پروتکل  بهترین  متخصصان  نظرات  از  استفاده  و  پزشکی 

درمانی برای عابدینی در نظر گرفته خواهد شد.

علی نژاد:
به مدال آوری شمشیربازی در المپیک 

امیدواریم
وزیــر ورزش گفت: به کسب مــدال شمشیربازی در  معاون 
بازی های المپیک توکیو امید داریم. اردوی تیم ملی سابر برای 
حضور در بازی های المپیک در آکادمی ملی المپیک در حال 
برگزاری است. مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش و جوانان 
بازدید کرد. وی در  ایــران  المپیکی  اردوی سابریست های  از 
این دیدار با گفت وگو با کادر فنی و ملی پوشان سابر ایران در 
جریان آخرین وضعیت و آمادگی آنان قرار گرفت و گفت: 
یافته که قدرت های  به جایگاهی دست  ایــران  شمشیربازی 

شمشیربازی دنیا از رویارویی با ما هراس دارند.

تعویق دو ماهه مسابقات قایقرانی آب های 
آرام انتخابی المپیک

کنفدراسیون کانوئینگ آسیا زمان برگزاری مسابقات انتخابی 
المپیک در قاره آسیا در رشته های کانواسپرینت و اساللوم 
المپیک  انتخابی  مسابقات  اســاس  ایــن  بــر  داد.  تغییر  را 
تا 17  کانواسپرینت 15  و  ماه  اردیبهشت  رشته اساللوم 10 
پیش ازاین  شــد.  خــواهــد  بــرگــزار  تایلند  در  مــاه  اردیبهشت 
مسابقات اساللوم قرار بود بهمن  و کانواسپرینت اسفندماه 
برگزار شود. با تصمیم جدید کنفدراسیون کانوئینگ آسیا، 
ملی پوشان حدود سه ماه مهلت دارند برای حضور در این 

رقابت ها آماده شوند.

باندبازی در کسب میزبانی هندبال آسیایی 
سرمربی اسبق تیم ملی هندبال نوجوانان گفت: با باندبازی 
هندبال  مسابقات  میزبانی  فــارس،  خلیج  حوزه  کشورهای 
قهرمانی جوانان آسیا را از ما گرفتند. ناصر سلیمی پس از 
ایران  از  واگذاری میزبانی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 
به بحرین اظهار کرد: متأسفانه به علت نداشتن کرسی های 
اثرگذار در کنفدراسیون هندبال آسیا ما این میزبانی را از 
جامعه  برای  ناراحت کننده ای  خبر  خیلی  که  دادیم  دست 

هندبال بود. 
تا  بود  مهمی  اتفاق  آسیا  جوانان  میزبانی  افــزود:  سلیمی 
بعد های  در  ورزشــی کشور  به جامعه  را  بیشتر هندبال  ما 
مختلف معرفی کنیم، اما متأسفانه با باندبازی کشور های 
و کسانی که در هندبال آسیا صاحب  فــارس  حــوزه خلیج 

قدرت هستند، این میزبانی از کشور ما گرفته شد.

مدافع پرسپولیس در صفحه شخصی اش نوشت: »به عنوان بهترین 
دفاع وسط آسیا انتخاب شدم خیلی سخته که دو بار رباط بِدی و دوباره 
بتونی برگردی، من به کمک شما هواداران کادر فنی پرسپولیس و تیم 
ملی و تمامی بازیکنان کنارم توانستم به این عنوان دست پیدا کنم و 
در لیست نامزد برترین های آسیا باشم دست تک تک شما هواداران 
و  ــن  دادی روحیه  کردین،  اطمینان  من  به  که  می بوسم  را  پرسپولیس 
حمایت کردین این اول کار منِ، قول میدم بیشتر تالش کنم در کنار 
تمامی بازیکنان و کادر فنی تا بتونم باز هم شاهدِ افتخار و سربلندی شما 
عزیزان باشم همیشه و همه جا پزتونُ میدم چون با افتخار بهترینین«. 

کنعانی زادگان
روملو لوکاکو، مهاجم ارزشمند باشگاه اینتر توانست عنوان 
بازیکن سال 2020 فوتبال بلژیک را به خود اختصاص دهد. 
کورتوا،  تیبو  بروینه،  کوین دی  از  باالتر  و  امتیاز  با ۳6۳  او 
دریس مرتنز و یوری تیلمانس توانست این عنوان را کسب 

کند. 
»می خواهم  کــرد:  توییت  جایزه  ایــن  کسب  پی  در  لوکاکو 
کنم.  تشکر  جایگاه  ایــن  در  مــن  دادن  قــرار  بابت  خــدا  از 
 همچنین از هم تیمی هایم در اینتر و تیم ملی بلژیک تشکر 

می کنم«.

لوکاکو 
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ادب و هنرادب و هنر

هنرهای تجسمی

 مظلومیت حضرت فاطمه )س( 
در ادبیات داستانی 

از  بر هیچ کس پوشیده نیست شهادت حضرت فاطمه)س( یکی 
دردناک ترین رویدادهای تاریخ اسالم به حساب می آید که همچنان 
علل و عوامل این رویــداد سهمگین مورد بررسی و ارزیابی مورخان 
جهان تشیع است. پرسش های زیادی درباره این مسئله مطرح است 
که می تواند حول محور مسائل جامعه شناسی، سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی مطرح و ارزیابی شود. بی شک نمی توان به سادگی بروز 
یک اتفاق ناگوار را منسوب به یک عامل کرد. برای ارزیابی و رصد 
علل بروز حادثه و پیامدهای آن می بایست به تمام وادی های مرتبط 
به  مــورخــان  توجه  دیــربــاز بیشتر  از  انسانی ســرک کشید.  با علوم 
اصل ماجرای شهادت حضرت معطوف بوده است. در صورتی که 
جدای مسائل مطروحه زیرساخت اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و 
بوم شناسی باید واکاوی شود. فرهنگ قوم عرب و نوع واکنش تهاجمی 
به اهل بیت)ع( باید بررسی شــود.  در این راستا کمتر محققی به 
نقش محوری حضرت در تاریخ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه 
نشان داده است. کمتر محققی پیامد های وفات ایشان را در جامعه 
آن روزگار به دقت و موشکافانه بررسی کرده است؟ قابل ذکر است 
در عالم ادبیات داستانی در بسیاری کشورهای غربی و حتی شرقی 
خلق  از  پیش  آنــان  نیستند.  داســتــان  روایتگر  صــرفــاً  نویسندگان 
داستان همچون پژوهشگری تمام عیار به تحقیق درباره رویدادهای 
مهم از منظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می پردازند. بنابراین اثر 
آنــان نشان دهنده تحلیل عمیق و بدیعی از ماجراست، به گونه ای 
که رمان های آنان برای سایر محققان و نظریه پردازان مفید خواهد 
بود. در صورتی که در ایران نویسندگان صرفاً به صورت کلیشه ای و 
تکراری حوادث تاریخی را بدون داشتن تحلیل عمیق و کاونده روایت 
می کنند. نویسنده ایرانی صرفاً آثار تاریخی را مطالعه می کند که غالباً 
قادر به تشخیص منابع معتبر و کم ارزش نیستند. نویسنده خود در 
نقش یک محقق وارد میدان نمی شود، حتی قادر نیست از جنبه 
روان شناختی مسئله را واکاوی کند. بر این اساس مخاطب رمان های 
دینی در گذر زمان به تدریج کم می شود. در ارتباط با شهادت حضرت 
فاطمه)س( جدای تمام نقایصی که بر کار نویسندگان وارد است باید 
اذعــان کرد به طور کلی زندگی و نقش مهمی که ایشان در جامعه 
اسالمی ایفا می کردند مورد توجه اصولی و دقیق قرار نگرفته است. 
پیامدهای شهادت ایشان در قالب رمان واکــاوی نشده است. تأثیر 
حضرت فاطمه)س( بر زندگی امام علی)ع( با دقت و ریزبینی به تصویر 
کشیده نشده است. در این راستا می بایست نوع نگرش نویسندگان 
در نحوه شکل گیری رمان تاریخی دینی تغییر کند. سپس نویسندگان 
می بایست به اهمیت خلق رمان هایی با محوریت تحقیق و پژوهش 
پی ببرند. شهادت حضرت فاطمه)س( تنها از جنبه عاطفی مورد توجه 
ادیبان قرار گرفته است، در صورتی که می توان به ابعاد شخصیتی 
و معرفتی ایشان در قالب رمان توجه کرد. باید دید جایگاه ایشان 
بــوده اســت. رسالت ایشان چیست؟ و  در جامعه روزگــارشــان چه 
چگونه می توان الگوی مناسب و ایده ای برای نسل جوانی که دچار 
سردرگمی، بی هویتی و الینه شدن است ارائه داد. بی شک داستان اگر 
هوشمندانه و براساس شیوه های داستان نویسی اصولی و مدرن نوشته 

شود می تواند ابزار قدرتمندی در این راستا باشد. 

ــاره حــضــرت زهـــــرا)س( کــتــاب هــای    ــ دربـ
جمله  از  اســت.  نوشته شده  کمی  خیلی 
بین  که  ایشان  دربــاره  کتاب های شاخص 
مــردم هم بسیار محبوب اســت، »کشتی 
یا  و  شجاعی  سیدمهدی  گــرفــتــه«  پهلو 
شریعتی  دکتر  اســت«  فاطمه  »فــاطــمــه، 
نیستند.  رمــان  کــدام  البته هیچ  که  است 
رمانی  گرفتید  تصمیم  شما  کــه  شــد  چــه 

درباره حضرت بنویسید؟ 
از طرف  پــارســی نــژاد  آقــای   ســال گذشته 
گرفتند  تماس  من  با  »به نشر«  مؤسسه 
و گفتند این نشر تصمیم دارد برای تمام 
حضرات معصومین)ع( رمان منتشر کند؛ 
کاری که واقعاً تا امروز انجام نشده و آثار 
منتشر شده خیلی انگشت شمار هستند 
ایشان  نــبــوده انــد.  موفق   آن هــا هم  و همه 
گفتند ما برای نوشتن رمان درباره حضرت 

زهرا)س( شما را انتخاب کرده ایم. 
نوشتن این رمان، اگرچه کاری بسیار سخت 
موجب  واقعاً  برای من  اما  و دشوار است 
افــتــخــار اســـت. نــزدیــک شــدن بــه زندگی 
خیلی  کـــار  مــعــصــومــیــن)ع(  شخصیت  و 
مسئولیت آفرین  بسیار  و  است  مشکلی 
است؛ چرا که ما نمی توانیم حرفی که آن ها 
بیان نکرده اند و فعلی که انجام نداده اند را 
به ایشان نسبت دهیم و نویسنده مجبور 
فرضی  و  تخیلی  شخصیت های  از  اســت 
آن ها  طریق  از  و  کند  استفاده  کــارش  در 

داستان خودش را پیش ببرد. 

چه برهه ای از زندگی ایشان را برای این   
داستان انتخاب کرده اید؟ 

مکه  از  هجرت  پیامبر)ص(  زمــان  از  من   
ــرده ام و تا  بــه مدینه داســتــان را شــروع کـ
زمان شهادت حضرت زهرا)س( به زندگی 
ایشان پرداخته ام. یعنی یک برهه حدوداً 
ــرا)س( را  ــ ــه از زنــدگــی حــضــرت زهـ 10ســال
خــواهــم نــوشــت. الــبــتــه بــه تــولــد، کــودکــی 
مــعــدودی  اتــفــاق هــای  و همچنین  ایــشــان 
کــه تــاریــخ بــه آن هـــا پــرداخــتــه، بــه صــورت 
داشته ام  اشاره هایی  گذشته،  به  بازگشت 
اما اصل داستان در همین 10 سال اتفاق 
تا  ایشان  ازدواج  زمــان  از  یعنی  می افتد؛ 

زمان شهادت حضرت. 

بـــا تــوجــه بـــه ایــنــکــه دربــــــاره حــضــرت   
معصومین)ع(  دیگر  به  نسبت  زهـــرا)س( 
اسناد تاریخی بسیار کمتری وجود دارد و 
همچنین در حوزه رمان و داستان دستمان 
از الگوهای موفق خالی است، شما با چه 

چالش هایی مواجه بودید؟
 خوب است اینجا بگویم که تجربه نوشتن 
رمان دینی با رمانی که درباره معصومین)ع( 
نوشته می شود، مقداری متفاوت است. به 
داشته  دینی  درون مــایــه  که  داستانی  هر 
باشد، رمان دینی گفته می شود و ضرورتی 
معصومین)ع(  حضرات  حتماً  ــدارد  ن هم 
به  باشند.  داشته  حضور  رمان ها  این  در 
همین خاطر رمان های دینی فراوانی داریم 
و زیاد هم نوشته می شوند، اما ویژگی های 
رمانی که به صورت تخصصی و جدی به 
معصومین)ع( بپردازد، با رمان دینی بسیار 
فرق می کند و این کاری است که تا امروز 
خیلی کم انجام شده و حق آن ادا نشده 

است. به هر حال قصد ما نوشتن داستان 
جذابیت های  تمام  باید  داستان  و  اســت 
الزم را داشته باشد. کار ما صرفاً بیان تاریخ 
نیست. باید داستانی را طراحی کنیم که 
معصوم)ع( در آن داستان حضور پررنگی 
داشته باشد. خود من در کار حاضر به این 
دلیل که نمی توانستم به ساحت حضرت 
زهرا)س( خیلی نزدیک شوم، یک خانم را 
به صورت تخیلی خلق کردم تا با محوریت 
این  را روایت کنم.  ایشان زندگی حضرت 
به  جاهلیت  عصر  در  که  ظلمی  از  خانم 
زنـــان مــی شــود آســیــب زیـــادی دیـــده و به 
دنبال پناهگاهی است تا به آن پناه ببرد. 
دلش  که  است  توانمند  و  باهوش  زنی  او 
زن  درباره  تفکرات جاهلیت  از  می خواهد 
همین  هم  داســتــان  پایان  تا  و  بشود  رهــا 
خط را دنبال می کند. تا جایی که به مدینه 
می رود، با حضرت زهرا)س( آشنا می شود 
می شود  متوجه  آشنایی  این  واسطه  به  و 
اسالم با همه ظلم هایی که جاهلیت عرب 
به زن روا می دارد مخالف است و نگاهی 
سرشار از احترام به زن دارد. او وقتی رفتار 
پیامبر با دخترشان را می بیند و با اسالم 
آشنا می شود، به دین اسالم ایمان می آورد 
و از نزدیکان حضرت زهرا)س( می شود و تا 
زمان شهادت هم همراه حضرت می ماند. 
شهادت حضرت  می کنم  من سعی  البته 
از  و  غیرمستقیم  صــورت  به  را  ــرا)س(  زهـ

زبان کسی دیگر بیان کنم. 
با  رمـــان  ــن  ای در  بگویم  بــایــد  مجموع  در 
چــالــش هــای زیــــادی مــواجــه بــــــوده ام. به 
ــاط بـــه ســاحــت  ــی ــال بــایــد بـــا احــت هـــر حــ

ــم  ــد. مــا داریـ مــعــصــومــیــن)ع( نــزدیــک شـ
باید  داســتــان  در  مــی نــویــســیــم؛  داســتــان 
باید  داستان  پرداخت  و  باشید  جزئی نگر 
طـــوری بــاشــد کــه بــه نــکــات و مسائل ریز 
توجه کند. درباره حضرت زهرا)س( گاهی 
به  مـــی شـــود.  هــم  بیشتر  مــحــدودیــت هــا 
همین خاطر کار نوشتن مقداری کند پیش 
می رفت، ولی اکنون چون من از نیمه رمان 
گذشته ام سرعت بیشتری پیدا کرده ام. هر 
جایی که مانده ام به خود حضرت متوسل 
شده ام و ایشان به بهترین نحو گره کارم را 
نیمه  از  باز کرده اند. خوشبختانه داستان 
از سال جدید  ان شــاءهللا پیش  و  گذشته 

کار را تحویل ناشر خواهم داد.

 

البته  و  تاریخی  و  روایــت متقن  برای یک 
روایتی از حضرت که پاسخگوی پرسش ها 
و نیازهای مخاطب و جوان امروز باشد، به 

چه منابع و کتاب هایی رجوع کردید؟ 
 من همه این کتاب ها مثل »فاطمه، فاطمه 
پهلو  »کشتی  شریعتی،  دکتر  از  اســت« 
خوب  »بــانــوی  شجاعی،  آقــای  از  گرفته« 
فضه خدمتکار حضرت  زبــان  از  که  من« 
دیگر  کتاب  بسیاری  و  است  نوشته شده 

را خوانده ام. 
مثالً پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی 
یک مجموعه 6 جلدی به اسم »دانشنامه 
بسیار  مجموعه  که  کــرده  چــاپ  فاطمی« 
به من کرده  زیــادی  کاملی اســت و کمک 
است. همچنین آیت هللا جاودان کتابی به 
نام »دختر پیامبر« دارند که آن هم همراه 
کتاب ها  این  عموم  البته  اســت.  بــوده  من 
مشابهی  و  کم  نسبتاً  تاریخی  اطــالعــات 
ندارند. سعی من  و جنبه داستانی  دارند 
بــر ایــن اســت کــه در خــالل یــک داســتــان 
بــرای مخاطب، حضرت  و جــذاب  شیرین 
زهرا)س( را نیز معرفی کنم. با وجود تالش 
این  از  ولی  بود  کار بی نقص نخواهد  من، 
اســت که  کـــاری  کــه شــایــد نخستین  نظر 
نوعی  بــه  مــی شــود،  نوشته  زمینه  ایــن  در 
خط شکنی اســت. امــیــدوارم ایــن رمــان به 
گونه  ایــن  نوشتن  بــرای  نویسندگان  دیگر 

آثار، روحیه و جرئت بدهد.

لحظات    زهــــرا)س(  حضرت  زنــدگــی  در 
وجود  داستان  به  تبدیل  برای  دراماتیکی 
دارد. چه لحظاتی برای شما جذاب بود و 

سعی کردید از آن ها استفاده کنید؟ 
است  درس  سراسر  ایشان  زندگی  البته   
نوشتن  ما سوژه  برای  آن می تواند  تمام  و 
پــرجــلــوه تــریــن نکات  از  یــکــی  ــا  امـ ــاشــد،  ب
عاطفی  عمیق  رابــطــه  ایــشــان  زنــدگــی  در 
ــنــی بــیــن ایـــشـــان و پـــدر خـــودشـــان،  و دی
از  یکی  که  وقتی  مثالً  اســت.  پیامبر)ص( 
را  پیامبر شکمبه شتر  روی  مکه  در  کفار 
خالی می کند و خبرش به حضرت که آن 
هستند  ساله   5-6 دختربچه  یــک  زمــان 
را  ایــشــان خیلی زود خــودشــان  مــی رســد، 
به پیامبر)ص( می رسانند، لباس پیامبر را 
پاک می کنند و از ایشان دلجویی می کنند. 
عمیقی  عشق  نشان دهنده  واقعه  همین 
پــدر و دخــتــر جریان  ایــن  اســت کــه بین 
در  ایشان  وقتی  همچنین  اســت.  داشته 
شب ازدواج لباس عروسی خودشان را به 
سائل می بخشند، با روح لطیف و ایثارگر 
ــه رو مــی شــویــم کــه بـــرای امــروز  ــ ایــشــان روب
هم درس آمــوز است. از این ماجراها زیاد 
از  گوشه هایی  کـــرده ام  من سعی  و  اســت 
بین  که  عمیقی  کنم. عشق  روایــت  را  آن 
و  بهترین  دارد  وجـــود  دخــتــر  و  پــدر  ایــن 
دراماتیک ترین موضوعی است که می توان 

در یک رمان به آن پرداخت.

به شخصیتی    وقتی  زن  یک  عنوان  به 
می کنید  توجه  فاطمه)س(  حضرت  مثل 
بیشتر  ایشان  زندگی  ابعاد  بعضی  شاید 
از این جهت چه  نظر شما را جلب کند. 
فرازهایی از زندگی ایشان مورد توجه شما 

بود؟ 
اگر از دید یک زن بخواهم بگویم، به نظر 
من بی توجهی حضرت زهرا)س( به مادیات 
زن  ــرای  ب و  اســت  مهم  تجمالت خیلی  و 
امروز هم درس آموز است. مثالً وقتی باغ 
فدک به ایشان بخشیده می شود، بیشتر 
درآمد فدک همیشه انفاق می شده است. 
ایــشــان از درآمـــدهـــای فــدک چــیــزی بــرای 
خودش و خانواده اش برنمی داشت و حتی 
نیز  می شود  بهتر  مسلمین  اوضــاع  وقتی 

همین روال را ادامه می دهند.
ــرایـــش به  ــا، گـ ــیـ ــه دنـ ــن بــی تــوجــهــی بـ ــ  ای
سختی ها  در  صبر  همچنین  و  معنویت 
برای  بسیار  که  است  چیزی  امتحانات  و 
اینکه حضرت  وجود  با  است.  من جالب 
بودند  خطر  و  جنگ  در  همیشه  علی)ع( 
و ایشان با اینکه از نظر مادی هم آنچنان 
تأمین نبودند به خوبی از فرزندان مراقبت 
نقش آفرینی های  این ها  کنار  در  می کنند. 
یک  ایــشــان  از  داشــتــه انــد  کــه  اجتماعی 

الگوی کامل می سازد.
 
در این مدت که مشغول نوشتن رمان   

حضرت  با  احساسی  رابطه  چه  هستید، 
داشته اید؟ 

ــاب ســبــب شـــد مـــن در زنــدگــی  ــت  ایـــن ک
از  حضرت دقیق بشوم و به همین خاطر 
خدا شاکرم. محبت اهل بیت)ع( همیشه 
با ما همراه بوده، اما از مدتی که این کار 
را شروع کرده ام احساس می کنم عشق و 
ان شاءهللا  است.  کرده  پیدا  عمق  محبتم 
زهــرا)س(  حضرت  از  الگوگیری  با  بتوانیم 

رهرو راه ایشان باشیم.

برش

یکی از پرجلوه ترین نکات در 
زندگی  حضرت فاطمه)س( 
رابطه عمیق عاطفی و دینی 
بین ایشان و پدر خودشان، 

پیامبر)ص( است و من سعی 
کرده ام گوشه هایی از آن را 

روایت کنم
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گفته های یک کتاب فروش سابقاً خبرنگار از تفاوت نگاه رسانه ها و مردم در امر کتاب خوانی 

رسانه ها در سلیقه کتاب خوانی مردم تأثیر چندانی ندارند
جواد عبدمهدی : حمید نورشمسی نامی است که به 
سبب یک دهه کار خبرنگاری در حوزه کتاب و نشر 

برای اهالی ادبیات آشناست.
او حاال پس از تجربه های مختلف در حوزه کتاب و نشر 
وارد حرفه کتاب فروشی شده و مدیریت کتاب فروشی 

»هوپا« را در تهران بر عهده دارد. 

 جریان سازی نادرست#
 در حوزه معرفی کتاب

تأسیس  از  انگیزه اش  رسانه در خصوص  فعال  این 
را  مــردم  که  اقتصادی  شرایط  در  کتاب فروشی  یک 
گفت:  است،  کرده  بی میل  کتاب،  خرید  به  نسبت 
مردم  عامه  و  مــردم  ایــن  می دهد  نشان  من  تجربه 
کــم کــاری  بلکه  هستند،  کــتــاب نــخــوان  کــه  نیستند 
عدم  از  است  عبارت  آن  و  است  دیگری  در سمت 
معرفی درست، چه در فروشگاهای کتاب و چه در 
رسانه ها. یعنی با یک جریان سازی نادرست در حوزه 
خود  هستیم.  ــه رو  روب مطالعه  و  کتاب  دغدغه های 
کار  این  این مدت دو سه ماهه که مشغول  من در 
هستم، تازه متوجه شدم نگاه مخاطب ما در حوزه 
صفحات  وقتی  بعد  و  اســت  چگونه  نشر  و  کتاب 
نــگــاه می کنم،  خــبــری خــبــرگــزاری هــا و روزنــامــه هــا را 
می بینم انگار همکاران ما در یک دنیای دیگر سیر 
توجه  و  نیاز  از  درکــی  کوچک ترین  بــدون   می کنند؛ 

مخاطب. 
آن  داد:  ــه  ـــ ادام بــیــشــتــر  تــوضــیــح  در  نــورشــمــســی 
می کنند،  صحبت  آن  به  راجــع  رسانه ها  که  چیزی 
جریان سازی می کنند و آن را به عنوان دغدغه مطرح 

 می کنند، در قشر کتابخوان کمترین محل اعتبار را 
دارد. 

هستیم  که  اینجایی  در  دست کم  ما  تجربه  اتفاقاً 
هم  دقیق  می خوانند،  کتاب  مــردم  مــی دهــد  نشان 
کتاب  وســـواس  بــا  بچه هایشان  بـــرای  مــی خــوانــنــد، 
آگــاهــی ســراغ  بــا  ــرای خــودشــان  ب انتخاب می کنند، 
کتاب می آیند، اگر هم با آگاهی نیایند خیلی خوب 
بعد  و  می دهند  گوش  راهنمایی ها  و  توضیحات  به 
و  می گیرند  کــتــاب تصمیم  خــوانــدن  و  خــریــد  بـــرای 
جالب است خیلی از رویدادهایی که سعی می کنند 
در جامعه تأثیرگذاری داشته باشند، متأسفانه هیچ 

تأثیری در انتخاب مخاطب ندارند.  

برگزیده های جوایز ادبی در میان مردم #
جایی ندارند

نویسنده رمان »دایره ها« با بیان اینکه آثاری که برگزیده 
جایزه ادبی می شوند در میان مردم جایگاهی ندارند در 
خصوص کتاب های مورد عالقه مردم گفت: کم پیش می آید 
کسی دنبال کتابی بیاید که برنده یک جایزه ادبی باشد؛ 
حاال هر جایزه ای، دولتی و غیردولتی هم ندارد. با این همه 
می بینید فالن کتاب از ناشر کم مدعایی که توانسته حرف 
جدید و خوبی بزند، راه خودش را باز می کند، به مخاطبان 
معرفی می شود و آن هــا می آیند آن را تهیه می کنند. در 
حوزه کودک و نوجوان البته این وضع تغییر می کند. یعنی 
تالش هایی که برای ایجاد جذابیت، سرگرمی و خالقیت 

در ذهن مخاطبان و یاد دادن یک مهارت تازه به بچه ها 
دارد انجام می شود در انتخابشان خیلی تأثیر می گذارد. 
نورشمسی به صراحت گفت در حال حاضر رسانه ها در 
سلیقه کتاب خوانی مردم تأثیر چندانی ندارند. او توضیح 
نشان  جامعه  کــه  رفــتــاری  و  رســانــه هــا  داد: جهت گیری 
می دهد، من را به این نتیجه رسانده که گویا ما در دو جزیره 
مختلف و در دو سوی اقیانوس سیر می کنیم و این خیلی 
بد است. این یعنی تأثیرگذاری فرهنگی رسانه های ما به ویژه 
در حوزه کتاب و نشر ضریب بسیار کمی پیدا می کند و 
رسانه های ما نمی توانند مخاطب را به خواندن و یا حتی 
نخواندنِ کتاب هایی که شاید مضر باشند، مجاب کنند. در 
حالی که در خیلی از کشورهای دنیا شرایط برعکس است؛ 
آنجا گاهی یک جایزه ادبی، یک ستون نویس، یک مقاله یا 
یک مجله و نشریه و بالگ می توانند تأثیرگذار باشند. ما 
این تأثیرگذاری را از دست داده ایــم.   وی در پاسخ به این 
پرسش که آیا شما در این مدت به شیوه مشخص تری برای 
مرتبط کردن کتاب و مخاطب رسیده اید، توضیح داد: تنها 
چیزی که اکنون می توانم بگویم این است که ارتباط رودررو 
با مخاطب و توضیح اینکه چرا فالن کتاب، ویرایش، ترجمه، 
اندیشه و فالن قلم اتفاق مهمی است، در سلیقه مخاطب 
و جلب اطمینان او خیلی تأثیر می گذارد چون منِ نوعی را 
به عنوان کارشناس می بینند و می پذیرند. نورشمسی در 
پایان گفت: با همه این ها معتقدم خط مقدم حوزه ادبیات 
و کتاب، کتاب فروشی ها هستند. برای اینکه ما بخواهیم 
به جامعه از طریق رسانه تأثیری در این حوزه ایجاد کنیم، 
باید مخاطب را به سمت کتاب فروشی ها سوق بدهیم. در 
کتاب فروشی است که مخاطب دستش در دست کتاب و 

نویسنده و اندیشه قرار می گیرد و این نکته مهمی است.
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داور جشنواره  هنرهای تجسمی فجر خبر داد

88 اثر نگارگری در  مرحله نهایی

عبدهللا  و  جلیلیان  داریــوش  همراهی  با  طهماسبی    که  امیر 
دوره جشنواره  نگارگری سیزدهمین  رشته  آثار  داوری   محرمی 
نهایی  نتیجه  داشــت  در خصوص  به عهده  فجر  را  تجسمی 
داوری و آثار  راه یافته به جشنواره تجسمی فجر گفت: در بخش 
 نگارگری  413 اثر از 210 هنرمند   در  جشنواره شرکت کرده بودند 
که در  نهایت 88 اثر به بخش نهایی داوری جشنواره راه یافتند.  
به گزارش هنر آنالین، وی درباره کیفیت کارهای این دوره گفت: 
آثار این دوره نسبت به ادوار گذشته ریتم پیش بینی شده ای 
از  تعدادی  امسال  بودند.  را  دارا  ما  و کیفیت مدنظر  داشتند 
و  بودند  شــده  اضافه  شرکت کنندگان  جمع  به  هم  جوان ترها 
تقریباً نوعی تعادل بین تعداد هنرمندان  شناخته شده و جوان 
وجود داشت .  وی افزود: با توجه به آماری که دبیرخانه به ما داد، 
در مجموع 413 اثر در بخش های نگارگری، تذهیب و گل و مرغ 
به جشنواره  ارسال شده بود که ما با توجه به گنجایش گالری 
تعداد 88 اثر را انتخاب کردیم. تقریباً تعداد آثار راه یافته در سه 
بخش با هم مساوی  شدند اما معموالً هر سال، رشته تذهیب 

شرکت کننده های بیشتری داشته است . 
وی درباره معیارهای داوری این رشته گفت: ما خالقیت و حفظ 
اصلی  معیارهای  فاکتور،  دو  این  گرفتیم.  نظر  در  را  اصالت ها 
در  حوزه نگارگری هستند. یعنی کاری که ارائه می شود باید با 
ایــران همراه و در عین حال فضای  اصالت نگارگری و نقاشی 
خالقانه  هم داشته باشد. در خیلی از آثار جشنواره شاهد این 
ویژگی ها بودیم؛ یعنی کارها مرتبط با سوابق تصویری کشورمان 
تا فضای بهتر و  بود و  همچنین هنرمندان تالش کرده بودند 

نوآورانه ای را ارائه دهند.

 جواد شیخ االسالمی  در شرایطی که اگر تمام کتاب های مطرحِ 
نوشته شده دربــاره حضرت فاطمه زهــرا)س( را نام ببریم شاید 
شمار آن ها از انگشتان دو دست افزون نشود، شنیدن این خبر 
نگارش  پایانی  مراحل  در  روزهــا  ایــن  رضــویــان  خانم شریف  که 
رمانی درباره زندگی حضرت زهــرا)س( است موجب امیدواری و 
خوشحالی است. با اینکه حضرت زهرا)س( جایگاه بی بدیلی در 
تاریخ اسالم و تشیع دارند، اما آثار بسیار کمی درباره ایشان در 
حوزه ادبیات داستانی بزرگسال کار شده است. با این توصیف، از 
سینما و موسیقی و نقاشی و دیگر هنرها انتظار زیادی نمی توان 

و در آستانه شهادت  بیکار ننشسته اند  البته دشمنان  داشت. 
بانوی دو عالم، حضرت فاطمه)س( از اکران فیلمی سینمایی درباره 

ایشان خبری رسانه ای شد. 
مریم شریف رضویان متولد 1347 است. او پیش از این بازنویسی 
داستان های کهن مانند کلیله و دمنه، مثنوی و هزار و یک شب را 

برای گروه سنی کودک و نوجوان انجام داده است. 
به بهانه تألیف این رمان با او درباره کاری که شروع کرده است، 
چالش ها و سختی های پرداختن به زندگی حضرت زهــرا)س( و 

چند و چون این رمان گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید. 
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