
اگرواکسننمیساختیم
عــلــیــرضــا وهــــــــاب زاده، مـــشـــاور وزیـــر 
بهداشت درباره واکسن اروپایی کرونا و 
حواشی آن با انتشار توییتی در صفحه 
مجازی اش نوشت:»در پی مشکالت 
تأمین  در  تولیدکننده  شــرکــت هــای 
مرگ ومیر،  ــوارد  مـ تشدید  و  واکــســن 
اتحادیه اروپا با هدف در اولویت قرار دادن شهروندانش، صــادرات و 

خروج واکسن از اروپا را محدود می کند. اگر واکسن نمی ساختیم...«.

ازشرکتپستسپاسگزاریم
فرهنگ  وزیــر  عباس صالحی،  سید 
بــا انتشار توییتی  و ارشـــاد اســالمــی 
در حساب شخصی خود از شرکت 
بــرای مشارکت فعال در  ملی پست 
نمایشگاه مجازی کتاب تشکر کرد. 
صالحی نوشت: »برابر گزارش پست، 
تاکنون بیش از ۱۰۶ هزار مرسوله پستی در نمایشگاه مجازی کتاب 
به مخاطبان رسیده و بیش از ۲۲۰ هزار در مسیر توزیع قرار دارد. از 

شرکت ملی  پست ایران بابت همکاری صمیمانه شان سپاسگزارم«. 

دلشانبرایمردمنمیسوزد
احسان سلطانی، از فعاالن رسانه ای 
مقیم ایتالیا در واکنش به اظهارات 
مبنی  اینترنشنال  شبکه  مــجــری 
واکسن،  در صــورت خرید  اینکه  بر 
در  نمی کرد،  فــوت  میناوند  مــرحــوم 
انگلیس  در  ــروز  »دی نوشت:  توییتر 
هزار و 7۲5 نفر جان باختند. در آمریکا 4هزارو ۱۰۱ نفر! حتی اگر 
واکسیناسیون در ایران آغاز شده بود، میناوند در اولویت نبود. چه 
آنکه این خانم تا همین االن در انگلیس موفق نشده واکسن بزند. 
این ها مشکلشان دلسوزی برای مردم ایران نیست. دنبال پروپاگاندا 

آن هم به این شکل احمقانه اند«.

پیگیریمیشود
در  نماینده مجلس  توانگر،  مجتبی 
واکنش به محدودسازی کارت بانکی 
مشکالت  و  افغانستانی  مهاجران 
فضای  در  به تازگی  که  آن هــا  بانکی 
در  اســت،  مجازی حاشیه ساز شده 
مدعی  »مــســئــوالن  نــوشــت:  توییتر 
بودند فقط مهاجرانی که دو سال است به ایران نیامده اند یا امکان 
احــراز هویت آن ها فراهم نیست و یا در فعالیت مالی غیرقانونی 
هستند چنین مشکلی دارنــد! در پاسخ، مــواردی ارائــه شد که از 
افغانستانی  و...  ادیبان  علما،  افغانستانی،  مدافعان حرم  خانواده 
هستند. مسئوالن پاسخ دادند: حتماً کوتاهی بوده است که شنبه 

پیگیری می شود تا مشکل حل شود«.

 مجید تربت زاده  چهارشنبه... یازدهم بهمن 
ماه ۱357 یا 3۰ ژانویه ۱979 آخرین ساعاتش را 
می گذراند... یکی دو ساعت دیگر، شب از نیمه 
از  فوریه  و ماه  و پنجشنبه، ۱۲ بهمن  می گذرد 
راه خواهد رسید. بوئینگ 747 که توی تاریکی 
فرودگاه »رواسی« گوشه ای لمیده، تقریباً همه 
کارهای پیش از پروازش انجام شده و احتماالً... 
شــایــد هــم قــطــعــاً، چند ســاعــت دیــگــر خواهد 
از روزهــا حدس و بحث و چالش،  پرید... بعد 
باالخره قرعه به نام 747 شرکت ایرفرانس افتاده 
که امام خمینی و همراهانش را به تهران ببرد... 
این  چیز  همه  و  بیمه  اجـــاره،  هزینه  می گویند 
پرواز را طرفداران ایرانی انقالب و همراهان امام 
خمینی تأمین کرده اند. حتی شایع شده پس از 
دبه کردن ایرفرانس و مطرح شدن هزینه باالی 
بیمه هواپیمایی که قرار است به دل خطر برود 
و خدا می داند سالم به مقصد برسد یا نه، یک 
و  شــده  ایرفرانس حاضر  دفتر  در  ایــرانــی  تاجر 
بابت بیمه هواپیما، یکجا چک کشیده، روی میز 
رئیس گذاشته تا چشم فرانسوی ها بزند بیرون 
و دیگر بهانه ای برای اجاره ندادن هواپیما باقی 

نماند.

یک پرواز تا پیروزی»
4۲ سال می گذرد و خیلی معلوم نیست تاجر 
بازرگانان  از  کدام یک  واقعاً  داستان  این  ایرانی 
ایرانی و انقالبی آن دوران بوده است؟ خیلی ها 
هم حتی اصل این داستان و اینکه همه هزینه ها 
را یک نفر به آن شکلی که باالتر گفتیم پرداخت 
کرده باشد را قبول ندارند. البته با توجه به آنچه 
از امام)ره( و خصوصیات اخالقی شان می دانیم 
به نظر می رسد در چنین مسئله مهمی  بعید 
نفر  یــک  باشند  شــده  منتظر  و  نشسته  کنار 
یا اجازه  را تقبل کند  پــرواز  پیدا شود و هزینه 
داده باشند صفر تا صد همه هزینه های پرواز 
انقالب از پول اجاره هواپیما تا هزینه بیمه و... 
با این روش پرداخت شده باشد. اینجا و آنجا 
هم که جست وجو کنید دو نام بیشتر از همه 
تکرار شده است. عالالدین میرمحمد صادقی و 
کریم دستمالچی. اولی از بازرگانان سرشناس آن 
دوره است و دومی هم از بازاریان بزرگ آن زمان 
که پولش از پارو باال می رود. انقالب، باالخره به 
پایش  که  خون هایی  و  معنوی  هزینه های  جز 
ریخته شده، حاال که قرار است به نتیجه برسد 
و یک پرواز تا پیروزی فاصله دارد، قطعاً به پول و 

هزینه های مادی هم نیاز دارد.

اجاره و بیمه هواپیما»
این جورها هم نیست که پس از خروج شاه از 
ایــران و رسیدن بهمن ماه 57، چه در داخــل و 
بازگشت  و  انقالب  کارهای  همه  خــارج  در  چه 
امــام)ره( روی روال افتاده باشد، باقیمانده رژیم 

پهلوی، بختیار، آمریکایی ها و انگلیسی ها و بعد 
هم فرانسوی ها، دست هایشان را صد درصد باال 
برده باشند و راضی شده باشند به بازگشت امام 
و برپایی جمهوری اسالمی و فقط مانده باشد 
»هــایــزر«  ژنـــرال  هواپیما.  بیمه  و  اجـــاره  هزینه 
از  ارتش شاهنشاهی  ارشد  فرماندهان  کنار  در 
چند روز پیش که مسئله بازگشت امام مطرح 
شده، همه گزینه ها را بررسی کرده اند، به بختیار 
فرانسوی ها  به  و  ببندد  را  فرودگاه ها  سپرده اند 
امام  بازگشت  ماجرای  می کنند  وارد  فشار  هم 
را با هر بهانه ای که هست به تعویق بیندازند. 
گزینه های پیش رویشان هم یکی سرنگون کردن 
هواپیماست که البته هیچ کس زیربارش نمی رود 
و عواقبش را تضمین نمی کند. پیشنهاد بعدی 
کمک  بــه  آســمــان  در  هواپیما  ــردن  کـ منحرف 
جنگنده های کشورهای دیگر و بردنش شاید به 
جایی نامعلوم است که باز هم روی آن توافقی 
صورت نمی گیرد. می ماند اینکه فرانسوی ها با هر 
بهانه ای امام را بیشتر نگه دارند و در این مدت 
هم  فرانسوی ها  شــود. صبر  تــرور چیده  برنامه 
البته حدی دارد و نمی توانند زیر فشار رسانه ها 
و افکار عمومی جهان تاب بیاورند، ضمن اینکه 
چون خود را پناه دهنده به امام می دانند، حاضر 
نیستند خفت و آبــروریــزی جهانی تــرور شدن 

ایشان بیفتد به گردنشان.

خط و نشان کشید»
این خطرات  از همه  امام  اطرافیان  و  انقالبی ها 
است  روزی  چند  که  نیست  بی دلیل  آگاهند. 
حلقه های محافظتی اطراف محل زندگی ایشان 
در نوفل لوشاتو چند برابر شده است. خود امام 
فرانسه  هم بی دلیل اصرار ندارد که باید حتماً 
را ترک کند و به ایران برود. زمان رهبری انقالب 
باید وسط  پــایــان رســیــده و حــاال  بــه  راه دور  از 
معرکه بود و کنترل اوضاع را در دست گرفت. 
گواهش اینکه وقتی امام اعالم کرد ۶ بهمن به 
ایران خواهد رفت، بختیار به دست و پا افتاد، 
و نشان  و صــدجــور خــط  را بست  فــرودگــاه هــا 

کشید. 
اقـــدام،  اثــرگــذارتــریــن  و  راه  بهترین  یعنی  ــن  ای
ایران است. تشکیالت  بازگشت سریع امام به 
باقیمانده رژیم در تهران هم آن جور که »هایزر« 
در خاطراتش نوشته تن به بازگشت داده بودند، 
امــا ســران ارتــش پیشنهاد کــرده بودند ارتــش، 
تحویل  مــهــرآبــاد  فــرودگــاه  در  را  خمینی  امـــام 
بگیرد و اجازه ندهد مردم از میدان آزادی جلوتر 
)آزادی(  بیایند. سپس ارتش در میدان شهیاد 
بدهد  استقبال دهندگان  به  را  امام  مدتی  برای 
و مراسم استقبال که تمام شد، باز خود ارتش 
کنترل  و  رسانده  اقامتشان  محل  به  را  ایشان 
اوضــاع هم در دست ارتــش باقی بماند و امام 
البته  در محاصره نیروهای نظامی زندگی کند. 

مسیر  در  نــفــری  میلیون   3 جمعیت  حــضــور 
و  می کند  پنبه  را  رشته ها  ایــن  همه  استقبال 

آخرین سناریو هم ناکام می ماند.

امام راضی نبود»
ــرواز انــقــالب آن هــم بــا هواپیمایی  پـ امــا واقــعــاً 
خطوط هوایی ایران که پیش از این در ۶ بهمن 
بهمن قطعی  در ۱۱  ــود، چــطــور  بـ مــانــده  نــاکــام 
شرکت های  همه  که  شرایطی  در  هم  آن  شــد؟ 
هواپیمایی اروپایی پرواز را خطرناک می دانستند 
و از آن شانه خالی می کردند. چند سالی است 
که بیشتر رسانه های آن طرف آبی سعی کرده اند 
»کریم دستمالچی« را تنها کسی بدانند که گره 
این مشکل را با چک کشیدن باز کرده است. 
کریم دستمالچی مالک پاساژ بزرگ دستمالچی 
البته پس از پیروزی انقالب و در ماجرای کودتای 
ــوژه دستگیر و اعـــدام مــی شــود. امــا اردشــیــر  نـ
هوشی از اعضای جبهه ملی در آلمان و دوست 
نزدیک صادق قطب زاده گفته است: »این هم 
بیمه  یا  اجــاره  دستمالچی  کریم  می گویند  که 
هواپیما را پرداخت کرد دروغ است. دستمالچی 
اصالً روحش هم خبر نداشت... آقای خمینی 
یا افرادی که در فرانسه با ایشان بودند، گفتند 
هر کس سوار هواپیما می شود، خودش پولش 
را بدهد. افرادی که سوار آن هواپیما شدند پول 
از  نمی دانم.  دادنــد. حاال چطور من  را  هواپیما 
قرار صادق طباطبایی پول ها را جمع می کند. من 
بعداً از قطب زاده در این مورد سؤال کردم. گفت 
از تمام کسانی که سوار هواپیما شدند پول پرواز 
گرفته شد. آقای خمینی حاضر نبود فرانسوی ها 

و یا یک شخص پول هواپیما را بپردازد«.

تمام دارایی ام را می دهم»
با  مدتی  کــه  هــم  صــادقــی  میرمحمد  عالالدین 
بازرگانی  ــاق  ات مسئول  خمینی)ره(  امــام  حکم 
از جمله مــیــلــیــاردهــای زمــان  ایـــران مــی شــود و 
خودش بوده در این باره گفته است:  آن زمان 
من به آیت هللا بهشتی گفته بودم حاضرم تمام 
دارایی هایم را بدهم تا هواپیمای امام خمینی در 
تهران بنشیند... افراد زیادی در مسیر انقالب 
کارهای زیادی انجام دادند... مبلغ چکی که برای 
بیمه هواپیما دادم در مقابل کارهایی که دیگران 
البته حضرت  است.  هیچ  کردند،  انقالب  برای 
نشدند«.  مطلع  هواپیما،  بیمه  به  راجــع  امــام 
اســدهللا عــســگــراوالدی و ابراهیم یــزدی هم در 
امام  بیمه هواپیمای  این مورد گفته اند: »مبلغ 
5۰۰ هزار دالر بود و توسط یک نفر انجام نشد، 
بــازاری هــای تهران،  افــراد  از  بلکه توسط گروهی 
تبریز، مشهد و اصفهان انجام شــد...«. یعنی 
میرمحمد صادقی هم یکی از این بازاریان است 
پرداخته  را  چک  از  بیشتری  سهم  بسا  چه  و 

است. 

خاطراتیک»مجریاحکاماعدام«
ــان  ــد پــیــش خــودت گــاهــی اوقـــــات شــای
کنید شغلتان سخت ترین شغل  فکر 
کسل کننده  محیط  شــایــد  دنــیــاســت. 
کـــاری دلــتــان را بــزنــد یــا حتی ساعات 
باالی کار خسته تان کند اما شک نکنید 
کارهایی در دنیا وجود دارند که حاضر 
نیستید برای چند دقیقه هم تحملشان 

کنید. کارهایی مانند »مجری احکام اعدام«! 
تلویزیونی معروف در مصر، در فضای  از یک برنامه  به تازگی قسمتی 
بازتاب گسترده ای پیدا کرده است. در این برنامه یک کارمند  مجازی 
اجرای احکام در مصر که بیش از هزار و 7۰ نفر از جمله ۲۰۰ زن را اعدام 

کرده از خاطرات خودش سخن می گوید.
به گزارش »اعتماد آنالین« حسین عشماوی که این روزها به نام مجری 
احکام اعدام خوانده می شود در یک برنامه تلویزیونی شخصیت هایی 
را که در سال های حضورش در این پست اعدام کرده معرفی و برخی از 

خاطرات خود را نیز در این زمینه بازگو کرد.
عشماوی در مورد اعدام زنان هم تعریف کرد: تقریباً ۲۰ درصد از افرادی 
که به دســت من اعــدام شدند زن بــودنــد، گرچه در میان آن هــا چند 
جاسوس اسرائیلی هم به چشم می خورد ولی بیشتر زنان اعدامی کسانی 

بودند که همسران خود را به قتل رسانده بودند.
به گفته عشماوی، یکی از محکومان به اعدام زنی به نام »سمیحه« بود 
که با ساطور شوهرش را کشته، تکه تکه کرده و در سطل زباله انداخته بود!
او ادامه داد: فرصتی برای گفت وگو با این زن پیدا نکردم چون لحظات آخر 

زندگی، جو خاصی را بر مکان اعدام غالب می کند.
با این حال، به گفته عشماوی، او هیچ احساسی نسبت به کسانی که 

اعدامشان می کند ندارد.
کنار  را  اســت احساسات  بهتر  کــرد:  بازگو  تلویزیونی  برنامه  ایــن  در  او 
بگذاریم. باید وظیفه ام را انجام دهم. این شغل من است و باید آن را به 
بهترین وجه انجام دهم. اما یک بار تحت تأثیر یکی از زنان قاتل که در 
زمان خود به شدت توجه رسانه ها را جلب کرده بود قرار گرفتم. داستان 
همان زنی که فردی را به عنوان کارگر برای کمک به شوهرش استخدام کرد 
و پس از آن با هم نقشه قتل شوهر را کشیدند، او را با ماده خواب آوری 
که در شربت انبه ریخته بودند بیهوش کرده، کشته و تکه تکه کرده و در 
جعبه های کارتنی به سطل زباله انداخته بود. این زن مستحق ۱۰۰ بار 

اعدام بود.
عشماوی خاطره خود را چنین به پایان رساند: وقتی او را به محل اعدام 
آوردند درخواست کرد با نقاب زنانه وارد اتاق اعدام شود تا هیچ کسی 
صورتش را نبیند. نسبتاً قدبلند بود، حدود ۱9۰ سانتی متر قد داشت، نه 
الغر بود و نه چاق، وقتی من وارد اتاق اعدام شدم حاضر نشد نقاب را از 
چهره اش بردارد، اما من نقاب را برداشتم تا کارم را تکمیل کنم. به چهره 
او که نگاه کردم در حال دعا بود. در آنجا کمی جا خوردم. او هم خندید.

 مجازآباد

چگونهباوجودهمهکارشکنیهاچگونهباوجودهمهکارشکنیها
هواپیمایایرفرانسبرایبازگشتامام)ره(اجارهشد؟هواپیمایایرفرانسبرایبازگشتامام)ره(اجارهشد؟
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نوبرانه ذوب آهن، بازگشت 
ژنرال و گل به خودی آبی ها!

 hمهردادمیناونددرقطعهنامآورانبهشتزهرا
بهخاکسپردهشد

فوتبال ایران گریست

 گفت وگو با علی حاجی مرادی، خالق  اثری که در هشتمین دوساالنه ملی مجسمه سازی تهران با استقبال مواجه شد  

یک»خواب« پر سر و صدا!

روایت اول

عکساشکآور!
انقالب  اسناد  مرکز  تلگرامی  کانال 
اســالمــی در آســتــانــه دهـــه فــجــر، با 
خونین  ــای  روزهـ از  تصویری  انتشار 
ــر صفحه  ــصــوی ت ــت:  ــوشـ نـ ــالب  ــقـ انـ
بهمن  روزنامه کیهان در ۱۰  نخست 
از ماندگارترین تصاویری  ۱357 یکی 

است که در دوران انقالب ثبت شد.
زمینه  این  در  انقالبی  مبارزان  از  پوریزدان پرست  محمـــــــــــدهاشم 
می نویسد: »چاپ یک عکس در روزنامه  کیهان موجب شد تمام 
بعدازظهر آن روز ذهنم مشغول باشد و ده ها بار با ناراحتی و تحیر به 
آن چشم بدوزم و بی قرار تأسف بخورم و تحمل خود را از دست بدهم 

و مانند بسیاری دیگر، اشک از چشمانم جاری شود«.
روزنامه کیهان درباره این عکس نوشت: ده هـــــــا دهان دیــــــروز در 
خیابان 3۰ متـــری تهران با این فریـــــــاد به حادثه ای که در شرف وقوع 
بود، فرمان توقف دادند: »نزن سرباز...« یکی از تظاهرات کنندگان که 
با ورود نظامیان به صحنه، موفق به فرار نشده، در گوشه  دیوار حالت 

دفاع به خود گرفته و انگشت سرباز، ماشه را فشار می دهد...

روایت دوم

دموکراسیتوییتری
فضای  راهبری  بنیاد  تلگرامی  کانال 
نـــوشـــت: نشریه  مـــجـــازی جــبــرئــیــل 
نیویورک تایمز یکی از خبرنگاران خود 
شبکه  در  مطلبی  انتشار  به دلیل  را 
اجتماعی توییتر، اخراج کرد. »الورن 
نشریه  در  دبیر  به عنوان  که  وُلـــف« 
 ۱9 روز  اســـت،  فعال  نیویورک تایمز 

ژانویه و یک روز پیش از مراسم تحلیف ریاست جمهوری در حساب 
شخصی خود در توییتر نوشته بود »با تماشای فرود آمدن هواپیمای 
جو بایدن در فرودگاه اندروز بسیار هیجان زده شده است« که این 
جمهوری خواه  حزب  طــرفــداران  حمله  و  شدید  انتقاد  با  اظهارنظر 
بارز جانبداری رسانه ای  را مصداق  این موضوع  آن ها  و  همراه شد 
توصیف کردند. این روزنامه نگار دو روز پس از انتشار این مطلب از 
کار اخراج شد و رسانه ها و فعاالن اجتماعی راست گرای آمریکا نیز با 
انتشار توییت »الورن ولف« تالش کردند ادعای دولت ترامپ درباره 

بی طرف نبودن رسانه ها در آمریکا را به اثبات برسانند.

مربیهمانندپدراست
اما»لکو«بهمنضربهروحیبدیزد

بیرانوند:  به بهترین 
باشگاه های اروپا می روم

باور می کنید؟
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سینا حسینی: هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر 
با توقف صدرنشین در مسجد سلیمان، پیروزی 
سیرجان  گهر  گل  بازگشت  و  آهــن  ذوب  نوبرانه 
ــا جــذابــیــت هــای  بــه کـــورس مــدعــیــان آغـــاز شــد ت

رقابت های لیگ بیستم تداوم یابد.
در حساس ترین بازی شاگردان محمود فکری با 
استقبال  به  غریب  و  و عجیب  متفاوت  ترکیبی 
نفت مسجد سلیمان رفت تا شاید با کسب امتیاز 
کامل این دیدار موقعیت خود را در صدر جدول 
سید  ناگهانی  تغییر  امــا  کند،  تثبیت  بندی  رده 
حسین حسینی نه تنها به کمک محمود فکری 
نیامد بلکه سبب شد در شرایطی که استقالل تیم 
حاکم بر بازی بود با اشتباه کودکانه حسینی، نیمه 

نخست را با شکست به رختکن برود!
در نیمه نخست بازیکنان مسجد سلیمان مثل 
تمام بازی های قبلی خود مترصد اشتباهات خط 
دفاع حریف بودند تا با ضد حمالت زهردار خود 
بتوانند قفل دروازه استقالل را باز کنند اما آن ها 
خبر نداشتند در روزی که مدافعان استقالل روز 
کم اشتباهی را دارند، اشتباه کودکانه سید حسین 
حسینی آن ها را به گل برتری می رساند، حسینی 
تجربه  را  استقالل  نشینی  نیمکت  مدت ها  که 
کرده بود با این اشتباه بچگانه نشان داد همچنان 
باید زیر سایه مظاهری لیگ بیستم را ادامه دهد.
نیمه نخست بازی با گل به خودی استقاللی ها 
به سود نفت مسجد سلیمان به اتمام رسید تا 
جبران  دنبال  به  فکری  شــاگــردان  دوم  نیمه  در 
اشتباه حسینی باشند، افزایش فشار روی دروازه 
نفت مسجد سلیمان کامالً ملموس بود اما کم 
گلزنی  از  مانع  قایدی  و  مطهری  ارســالن  دقتی 
استقاللی ها شد تا اینکه با تعویض فکری قفل 
بــازی توسط وریــا غفوری بــاز شــد؛ بابک مــرادی 
بازیکن تعویضی استقالل در نیمه دوم با ارسالی 
قرار  را در موقعیت گلزنی  وریا غفوری  تماشایی 
اما  بکشاند،  تساوی  به  را  بازی  استقالل  تا  داد 
ادامــه داشت  استقالل همچنان  شدت حمالت 
تا تماشاچیان تلویزیونی این بازی شاهد اصابت 

سه گانه توپ توسط استقاللی ها به دیرک دروازه 
سو  آن  در  البته  باشند،  سلیمان  مسجد  نفت 
بار  چند  نیز  سلیمان  مسجد  نفت  بازیکنان 
در  اما  کردند  مواجه  با خطر  را  استقالل  دروازه 
نهایت این بازی با تساوی یک بر یک به پایان 
در  فکری  محمود  نشدن  پیروز  طلسم  تا  رسید 
برابر  بــاشــد،  ــازی  ب بــرنــده  می توانست  کــه  روزی 

مجتبی حسینی تداوم یابد.

باالخره رحمان برد#
و نساجی  اصــفــهــان  ــن  ــ تــیــم ذوب آهـ دو  دیــــدار 
با  برتر  لیگ  سیزدهم  هفته  قالب  در  قائمشهر 
شهید  ورزشــگــاه  در  اکبریان  محمدرضا  قضاوت 
وطنی برگزار شد که این دیدار در نهایت با نتیجه 

سه بر دو به سود ذوب آهن به پایان رسید.
در ثانیه ۱۷ ضربه دارکو بیدوف مهاجم ذوبی ها در 
محوطه 6 قدم وارد دروازه میرزازاد شد تا شاگردان 
رضایی با یک گل زود هنگام از حریفشان پیش 

هافبک  زمینی  سانتر  بعد  دقیقه  ســه  بیفتند. 
نساجی و ضربه نظری وارد دروازه یوسف بهزادی 
شد تا نساجی به سرعت گل خورده را جبران کند 
بــازی به تساوی یک بر یک کشیده شــود. در  و 
به  روی دروازه نساجی  دقیقه ۲۷ سانتر ذوبی ها 
علی دشتی رسید و پاس او به عبدهللا حسینی و 
ضربه این مدافع، گل دوم ذوب آهن را رقم زد.در 
و  از خطا  پــس  دوســـت  حــق  مجتبی  دقیقه ۴۵ 
کشیدن پیراهن بازیکن نساجی با کارت زرد دوم 
بــازی اخــراج شد که با اعتراض شدید رحمان  از 

رضایی همراه شد و بازی دقایقی متوقف شد.
در  ذوب آهـــن  سرمربی  اعتراضات  ادامـــه  از  پس 
نهایت داور او را با کارت قرمز از زمین اخراج کرد.
در دقیقه ۵۰ شوت حسن نجفی در میانه راه به 
ایوب کالنتری رسید و این بازیکن توانست گل دوم 
نساجی را به ثمر برساند تا بازی باز هم به تساوی 
برسد.در دقیقه ۵۵ سانتر فرشاد محمدی مهر و 
نساجی  دروازه  وارد  جهانی  میالد  پای  رو  شوت 

شد تا شاگردان رضایی باز هم از میزبانشان پیش 
بیفتند.در ادامه هر دو تیم حمالت و موقعیت های 
خطرناکی روی دروازه یکدیگر داشتند که بی حاصل 
بود تا این دیدار در نهایت با همین نتیجه به پایان 

برسد.

شاکری به داد قلعه نویی رسید#
تیم فوتبال گل گهر سیرجان در هفته سیزدهم لیگ 
برتر فوتبال ایــران برابر سایپا با یک گل به برتری 
ایستگاهی،  یک ضربه  روی  دقیقه ٧۵،  رسید.در 
احمدرضا زنده روح توپ را روی دروازه سایپا ارسال 
کــرد و یونس شــاکــری بــا یــک ضربه ســر تــک گل 

تیمش را به ثمر رساند.
در دقیقه ٧١ این دیدار، رضا علیاری درون محوطه 
جریمه گل گهر نقش بر زمین شد و داور این صحنه 
را  او  زرد  کــارت  با  و  داد  تشخیص  را شبیه سازی 
جریمه کرد و این بازیکن به خاطر دریافت کارت زرد 

دوم از زمین بازی اخراج شد.
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رونمایی از جدیدترین هدف زمستانی میالن
توتو اسپورت مدعی شد باشگاه میالن به جذب داگالس کاستا که هم اکنون به 
صورت قرضی در بایرن مونیخ توپ می زند عالقه مند است. به گــزارش سرویس 
ورزش، داگالس کاستا در نقل و انتقاالت تابستانی گذشته با قــراردادی قرضی از 
یوونتوس به بایرن مونیخ پیوست. با این حال و بر اساس گزارش منتشر شده توسط 
نشریه توتو اسپورت باواریایی ها اخیراً به یووه اطالع داده اند که هیچ برنامه ای برای 
دائمی کردن قرارداد این ستاره برزیلی ندارند. این ستاره برزیلی سالیانه 6 میلیون یورو 
حقوق دریافت می کند و پرداخت این مبلغ برای میالن کمی دشوار به نظر می رسد.

جریمه ستاره لیورپول به دلیل سرعت غیرمجاز
ویرژیل فن دایک، ستاره لیورپول، به دلیل تجاوز از سرعت مجاز با ماشین ۱۲۰ هزار 
یورویی خود، جریمه شد. به گزارش سرویس ورزش، ویرژیل فن دایک به خاطر 
سرعت بیش از حد در رانندگی با ماشین گرانقیمت اش جریمه شد.این مدافع ۲9 
ساله هلندی که از او به عنوان یکی از بهترین مدافعان جهان یاد می شود، به خاطر 
داشتن سرعت غیر مجاز با مرسدس مشکی کالس G گرانقیمت اش توسط پلیس 
متوقف شد.فن دایک به دلیل داشتن سرعت غیرمجاز ۲۵۰ یورو جریمه شد، که 
با توجه به قیمت ۱۲۰ هزار یورویی ماشینی که می راند، عددی محسوب نمی شود.

راه حل اینتر برای معاوضه سانچز و ادین ژکو
به نظر می رسد آندره آ پینامونتی، کلید حل مشکل اینتر در رابطه با تفاوت 3 میلیون 
یورویی مابین ژکو و سانچز باشد. به گزارش سرویس ورزش، کلید حل مشکل بین 
دستمزد پرداختی به ژکو و سانچز، می تواند فرستادن آندره آ پینامونتی به همراه 
الکسیس سانچز به رم باشد. نمایندگان دو باشگاه اینتر و رم روز گذشته در هتلی در 
میالن با یکدیگر مالقات کردند تا در رابطه با تبادل ژکو و سانچز به صورت قرضی با 
یکدیگر به مذاکره بپردازند.این مبادله که قرار است 6 ماهه باشد، به دلیل باال گرفتن 

اختالفات بین ژکو و فونسکا، سرمربی رم، صورت خواهد گرفت.

بایرن مونیخ عالقه ای به سرخیو راموس ندارد
با وجود شایعاتی مبنی بر عالقه بایرن مونیخ به جذب کاپیتان رئال مادرید، گفته 
می شود که بایرن عالقه ای به امضای قــرارداد با راموس ندارد. به گزارش سرویس 
ورزش، در هفته های گذشته از بایرن مونیخ به عنوان یکی باشگاه های عالقه مند به 
امضای قرارداد با کاپیتان کهنه کار رئال مادرید، نام برده شده است. سردبیر اسپورت 
بیلد اما این  شایعه را رد می کند و می گوید که بایرن هیچ عالقه ای به امضای قرارداد 
با راموس ندارد. کریستین فالک، سردبیر اسپورت بیلد، در توییتی نوشته بودکه 
بایرن مونیخ عالقه ای به سرخیو راموس، مدافع رئال مادرید، ندارد، تأیید کرده است.

میناوند  مــهــرداد  درگــذشــت   : عرب  حمیدرضا 
ــاری مــی تــوانــد  ــال جــ ــفــاقــات تــلــخ سـ یــکــی از ات
برد.  فــرو  شــوک  در  را  فوتبال  جامعه  که  باشد 
کــه شاید  اعــتــقــاد دارنـــد  ازکــارشــنــاســان  خیلی 
اتفاق  این  می گرفت  را جدی  کرونا  میناوند  اگر 
نمی افتاد اما به هرحال او از دنیا رفت تا فقط 
در  بماند.  باقی  تاریخ  صفحات  در  خاطراتش 
مراسم خاکسپاری او در قطعه نام آوران بهشت 
حضور  فوتبال  چهره های  از  بسیاری  زهــرا)س( 
و  کریمی  علی  برخورد  میان  درایــن  که  داشتند 
علی دایی نگاه ها را به سمت و سوی خود جلب 
و کریمی  دایــی  کــرد. درحــالــی که گفته می شد 
اما این دو هم  با هم دارنــد  کدورت هایی عمیق 
تا  کشیدند  درآغــوش  میناوند  سرمزار  بــاالی  را 
مشخص شود کدورت ها از میان ها رفته است. 
با ایــن حــال علی کریمی دوســت نــدارد دربــاره 
آورد.  میان  به  دایــی صحبتی  علی  با  روابطش 
یک  گفتن  حتی  که  اســت  بــاور  براین  او  شاید 
جمله درباره این موضوع برایش حواشی تازه ای 
را به همراه خواهد آورد. او در گفت وگویی کوتاه 
میناوند حرف  درگــذشــت  دربـــاره  تنها  قــدس  با 
می زند. علی کریمی می گوید:» سال ها با مهرداد 
بار  اواخــر هم هفته ای یک  این  بودیم.  دوســت 
با هم نشست داشتیم. وقتی فهمیدم او کرونا 
نمی کردم  بــاور  امــا  نــاراحــت شــدم  گرفته خیلی 
من  برنگردد.  دیگر  و  بــرود  بیمارستان  به  او  که 
تا دوباره  این روزها منتظر مهرداد بودم  درهمه 
پیشم بیاید وبا هم گپ بزنیم اما مهرداد دیگر 

هیچ وقت پیش ما برنگشت و این برای من که 
او رفیق بودم بسیار دردناک است«.  با  سال ها 
هم  بیمارستان  به  اخیر  روزهــای  در  که  کریمی 
رفته درباره حال و هوای خودش می گوید:» واقعاً 
باور این موضوع برای من سخت و دشوار است. 
مرگ مهرداد را باور ندارم و االن که با شما حرف 
می زنم شرایطم خوب نیست. به سختی حرف 
می زنم و بغض تمام وجودم را گرفته است. آن 
تمام  مهرداد  فهمیدم  وقتی  دربیمارستان  شب 
شدم.  غمگین  خیلی  کردند  منتقلش  و  کــرده 
نمی دانستم چه کار کنم. روی پاهایم بند نبودم. 
ــت بــودم  ــهــرداد خیلی دوسـ ــا م ــرای مــن کــه ب بـ
تحمل این موضوع بسیار سخت است. خدا به 
دربــاره حضور  کریمی  دهــد.«  خانواده اش صبر 
مردم درمراسم میناوند هم گفت:» دست همه 
آمدند درد  به مزار  با وجود مشکالت  آن ها که 
خــانــواده  نگذاشتند  کــه  ازهــمــه  ممنون  نکند. 

میناوند احساس تنهایی کنند«.

 آشتی کنان دایی و کریمی #
در بهشت زهرا )س(

در  و  زهــرا  بهشت  در  جالب  فریم های  از  یکی 
به  مربوط  میناوند  مهرداد  خاکسپاری  مراسم 
حضور دو چهره مطرح در آن بود. علی دایی- 
محبوب  و  سرشناس  بازیکن  دو  کریمی؛  علی 
محبوبیت  دوران  نیز  فوتبال  از  بعد  که  سابق 
با  نظرهایی  اختالف  با  البته  و  کــرده انــد  طی  را 

یکدیگر در این مسیر مواجه بوده اند. 

سرمربی تیم سابر کشورمان گفت: ۱۱ ماه مسابقه ندادن 
تجربه بدی برای شمشیربازان بود چون مسابقه بخش 
اعظمی از تمرین است و تا زمانی که بچه هامسابقه 

ندهند ایرادات آن ها شناسایی نمی شود.
برگزاری هفته نخست  پیمان فخری در خصوص 
لیگ برتر شمشیربازی در اسلحه سابر اظهار کرد: 
لیگ بسیار خوبی داشتیم و احساس می کنم که 
یک تجربه بسیار خوب بود و امیدوارم بتوانیم در 
میزبانی های بین المللی این تجربیات را پیاده کنیم. 
برگزاری لیگ از سطح بسیار باالیی برخوردار بود و 
شمشیربازان عکس های آن را در فضای مجازی قرار 
دادند تا مسئوالن شمشیربازی جهان آن را ببینند 
و مطمئنم از دیدن این که ایران لیگ داخلی خود را 
با این امکانات برگزار می کند، شگفت زده می شوند.

وی در ادامه افــزود: شاهد مسابقات بسیار خوبی 
بودیم و از نظر فنی بسیار خوشحالم چون در اردوی 
قبلی این صحنه ها را از شمشیربازان ندیده بودم. 
ما مدام بچه ها را در شرایط مسابقه قرار می  دادیم 
اما در لیگ آن قدر استرس داشتند و خود را در بوته 
بــودم.  خوشحال  بسیار  من  که  می دیدند   محک 
۱۱ ماه مسابقه ندادن تجربه بدی برای شمشیربازان 
بود چون مسابقه بخش اعظمی از تمرین است و 
تا زمانی که مسابقه ندهند ایرادات آن ها شناسایی 
اتفاق بسیار  لیگ  برگزاری  نظر  این  از  و  نمی شود 

خوبی بود و امیدوارم  تداوم داشته باشد.
کشورمان  سابر  تیم  سرمربی  تسنیم،  گــزارش  به 
یــادآوری کرد: فدراسیون جهانی اعالم کرد مرحله 

آخر مسابقات سهمیه المپیک از ۲۰ تا ۲۴ اسفند 
ماه در بوداپست مجارستان برگزار می شود. قرار بود 
این مسابقات اول فروردین برگزار شود که یک هفته 
عقب افتاد باوجود اینکه سهمیه المپیک را گرفتیم 
و نیاز به امتیاز این مسابقه نداریم ولی برای آمادگی 

بچه ها حتماً در مجارستان حضور خواهیم یافت.

آغاز اردوی تیم ملی از فردا#
وی در پاسخ به این پرسش که آیا به جز مجارستان 
ــزار مـــی شـــود که  ــرگـ ــداد دیـــگـــری در جــهــان بـ رویــــ
گفت:  کنند،  شرکت  آن  در  بتوانند  شمشیربازان 
مسابقه دیگری وجود ندارد. در مسابقه  زون آسیا 
هم تیم هایی که سهمیه گرفتند، نمی توانند شرکت 
پی شیوع  در  نیز  آسیا  قهرمانی  کنند. مسابقات 
کرونا لغو شد. زون آسیا نیز با حداقل نفرات برگزار 
می شود. مرحله پایانی توزیع سهمیه المپیک نیز 
قــرار بود در 6 کشور برگزار شود اما در سه کشور 

برگزار می شود.
سابر  تیم  اردوی  آغـــاز  زمـــان  خصوص  در  فخری 
تصریح کرد: اردوی تیم سابر از یکشنبه آغاز خواهد 
شد. سه مرحله دیگر اردو در پیش داریم که مرحله 
پایانی با حضور شمشیر بازی از ترکیه خواهد بود. 
یلدری، شمشیرباز اهل ترکیه درخواست داده بود با 
ایران اردوی مشترک داشته باشد. او از شمشیربازان 
خوبی است که برای کسب سهمیه المپیک تالش 
می کند و احتماالً از اسفند ماه به جمع ملی پوشان 

ما اضافه می شود.

مهرداد میناوند در قطعه نام آوران بهشت زهرا h به خاک سپرده شد 

فوتبال ایران گریست
پیمان فخری ، سرمربی تیم ملی سابر:

بدون مسابقه نمی توانیم ستاره کشف کنیم

این  مربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید کادر فنی 
تیم بعد از شکست بهانه جویی نمی کند.

حمید مطهری در نشست خبری پیش از دیدار تیمش 
مهرداد  فقدان  کــرد:  اظهار  تبریز  ماشین سازی  برابر 
میناوند را تسلیت می گویم. واقعا باورم نمی شود که 
در میان ما نیست. او با دل و جانش برای پرسپولیس 
کار می کرد و نسبت به تیم تعصب داشت. با از دست 
دادن مهرداد حال عجیبی دارم. برای علی انصاریان  
هم آرزوی سالمتی می کنم. امیدوارم از روزهای سخت 
باید  هستند  پرسپولیس  در  که  کسانی  کنیم.  گــذر 
روحیه مبارزه داشته باشند و تا آخرین نفس بجنگند.
و می دانیم  بررسی کردیم  را  افــزود: ماشین سازی  وی 
بـــازی کنیم. جــایــگــاه  تیم ها در  بــایــد  بــا چــه سبکی 
جدول بیانگر عملکرد تیم ها نیست. مثل لیگ برتر 
انگلیس که تیم های پایین جدول برابر صدرجدولی ها 
پیروز می شوند. لیگ ما هم اینگونه جذاب است. ما 
بودیم،  پیش  بر صفر  یک  اینکه  باوجود  قبل  هفته 
این  به خاطر دست کم گرفتن حریف تنبیه شدیم. 
نشان می دهد اگر فکر کنید امنیت دارید که با تیم 
از  نیست.  درســت  اصــالً  می کنید،  ــازی  ب ته جدولی 
بازیکنان می خواهم بسیار هوشیار باشند و با تمرکز 
۱۰۰ درصدی بازی کنند. اگر در جایی تمرکز 99 درصد 
بشود، شاید از تیم مقابل ضربه بخورید. باید با برنامه 

بازی کنیم و تمرکز داشته باشیم.

میانگین  امتیاز قهرمانی را داریم#
مطهری درباره مصدومان بازی امروز تیمش هم گفت: 
سید جالل حسینی مصدوم بود اما مشکلی برای بازی 

نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، وی درباره اینکه پرسپولیس به طور 
میانگین ۱.۵ امتیاز کسب کرده هم گفت: شما برای 

رسیدن به جایگاه قهرمانی، به طور میانگین در هر بازی 
باید ۲ امتیاز بگیرید. پس ما خیلی عقب نیستیم. 
بازیکنان ما جایگاه خود را می شناسند. بنابراین خیلی  
امید داریــم و اختالف زیــادی با صدر جدول نداریم. 
را  نقاط ضعف خــودمــان  تمرین  و  تــالش  با  همیشه 
باختیم و کسی  برطرف می کردیم. هفته قبل هم ما 
به تنهایی نباخته و در راس هم ما کادر فنی بوده ایم. 
ان شاءهللا با سه امتیاز این بازی به لیگ برمی گردیم. 

پرسپولیس به میانه های جدول عادت #
ندارد.

برابر  باخت  بعداز  گل محمدی  اینکه  دربــاره  مطهری 
آلومینیوم بهانه جویی کرده هم گفت: این اولین باخت 
ما بود. شاید آقای گل محمدی اشاره هایی به مدیریت 
را به  در مــرام ما نیست باخت  داشته اســت. اصــالً 
گردن کسی دیگر بیندازیم. ما کار می کنیم و پاسخگو 
و می توانند  را می دانند  هستیم. همه مردم حواشی 
نکات  به  همیشه  می کنیم  سعی  ما  کنند.  قضاوت 
فنی بپردازیم. یک سوم لیگ را پشت سر گذاشتیم 
و ۲۰ هفته باقیمانده  است و خیلی خوب نیست این 
قضاوت ها را داشته باشیم. باید در مجموع نگاه کنیم 

که در پایان کادر فنی چه کرده است.
او درباره اینکه احتمال دارد پنجره نقل وانتقالی تیم 
بسته شود هم گفت: متأسفانه پرسپولیس همیشه 
با این مشکالت دست و پنجه نرم می کند. امیدوارم 
ایران رخ  هیچ وقت چنین اتفاقی برای هیچ تیمی در 
ندهد چون برای باشگاه های ما خوب نیست و با درایت 
هیئت مدیره باشگاه و آقای صدری که تازه آمده اند این 
مشکالت حل بشود. اینجا فقط مربیگری نمی کنید و 
باید به خیلی از مسائل بپردازید که این خیلی خوب 
نیست. تمرکز مربیان باید روی مباحث فنی باشد اما 

در فوتبال ایران این طور نیست.

 مربی همانند پدر است
اما »لکو« به من ضربه روحی بدی زد

بیرانوند:  به بهترین 
باشگاه های اروپا می روم

رقابت بهترین گلزنان اروپا در نقطه اوج

کفش طالی اروپا؛ لواندوفسکی، رونالدو یا مسی؟

دروازه بان ایرانی تیم فوتبال آنتورپ بلژیک می گوید به دنبال این است تا از این 
تیم به یکی از بهترین باشگاه های اروپا برود.

بیرانوند که در تابستان از پرسپولیس به آنتورپ پیوست، پس از مصدومیت 
دروازه بان اول این تیم )ژان بوتز( به ترکیب اصلی راه یافت، اما شروع خوبی در 
آنتورپ نداشت و در سه بازی اولش هفت گل دریافت کرد، هرچند در ادامه و 

در ۱۰ روز اخیر در سه بازی دروازه خود را بسته نگه داشته است.
بیرانوند ۲8 ساله به روزنامه هلندی زبان »هت التست نیوز« بلژیک گفت: 

چند ماه اول حضورم در آنتورپ دشوار بود. 
حقیقت این بود که بازی نمی کردم، اما دو برابر سخت تمرین می کردم. در 
آنتورپ فکر نمی کردم. می خواستم  ثانیه هم به ترک  آن شرایط حتی یک 
درون  در  ایستادن  برای  را  تمرینات، سرمربی  در  بهترین عملکرد  انجام  با 
دروازه تیم متقاعد کنم. وقتی در تابستان به آنتورپ ملحق شدم، سرمربی 
به من گفت که »تو دو ماه از بقیه عقب هستی«، اما این بدین معنا نبود 

که در آن دو ماه کاری نکرده بودم. ناامیدکننده بود که فرصتی برای بازی پیدا 
نمی کردم. واقعاً عصبانی بودم. مجبور بودم بازی ها را از روی نیمکت ببینم 
و در مورد ژان بوتز )دروازه بان فرانسوی  آنتورپ( هم کاری از دستم ساخته 
از زمین است، اما در داخل زمین  نبود. ژان بهترین دوست من در خارج 

دشمنم است.
به نوشته تسنیم، بیرانوند که در دیدار با تاتنهام در مرحله گروهی لیگ اروپا 
اولین فرصت برای قرار گرفتن در  ترکیب آنتورپ را به دلیل مصدومیت ژان 
بوتز پیدا کرد، مقابل شاگردان ژوزه مورینیو خوش درخشید، اما در ادامه 
در شکست ۲ بر صفر مقابل کلوپ بروژ ضعیف ظاهر شد و همین موضوع 
باعث شد انتقاداتی از او صورت بگیرد. ایوان لکو، سرمربی وقت آنتورپ پس 

از بازی با کلوب بروژ انتقاد تندی از عملکرد بیرانوند داشت.
ــرد: چطور لکو  ــاره آن انــتــقــادات لکو اظــهــار ک دروازه بــــان ایــرانــی آنــتــورپ دربـ
می توانست آن حرف ها را به زبان بیاورد؟ به عنوان مربی نمی توانید این طور 

کریستیانو رونالدو، لیونل مسی یا رابرت لواندوفسکی؟ کدام یک 
گلزن برتر این فصل از رقابت های فوتبال 

در اروپا خواهند شد؟
طالی  کفش  کسب  بــرای  مسابقه 
می شود  بــرگــزار  حالی  در   ۲۰۲۰-۲۱
ســراســر  از  مــهــاجــمــان  بهترین  کــه 
اروپــــا بــه دنــبــال افـــزایـــش گــل هــای 
به  بتوانند  تــا  هستند  خــود 
و  تیزبین ترین  عــنــوان 
خطرناک ترین مهاجم 
شوند.چیرو  انتخاب 
ــاره  ــه، ســت ــل ــی ــمــوب ای
فصل  در  ــو،  ــ ــزی ــ الت
پشت  با   ۲۰۱9-۲۰
سر گذاشتن رابرت 
ــی،  ــکــ ــســ ــ ــدوف ــ ــوان ــ ل
رونــالــدو،  کریستیانو 
لــیــونــل  تــیــمــو ورنـــــر و 
مــــســــی، بـــــرنـــــده ایـــن 
رقابت  امــا  شــد،  افتخار 
نــزدیــک و حــســاس ایــن 
فصل به آن معناست که 
عنوان  از  ــاع  دف ــرای  ب باید 

سال قبل خود به سختی مبارزه کند. به گزارش ایسنا، این فصل با حضور 
مدعیانی چون ارلینگ هالند، محمد صالح و حتی زالتان ابراهیموویچ که 
در میالن بار دیگر اوج گرفته، رقابت بر سر کفش طال داغ تر از همیشه 

در جریان است.
۱۰ گل زن برتر فصل ۲۱-۲۰۲۰ اروپا که در لیگ برتر، اللیگا، بوندسلیگاف سری آ و 

لیگ یک بازی می کنند، به شرح زیر هستند:
1.رابرت لواندوفسکی/ بایرن مونیخ/ 23 گلس

 ستاره بایرن مونیخ چندین سال است که یکی از بهترین مهاجمان جهان است 
و هر چند به میانه های 3۰ سالگی رسیده، همچنان به طور پیوسته برای این تیم 

گلزنی می کند.
2.کریستیانو رونالدو/ یوونتوس/ 15 گلس

پس از شروعی نه چندان خوب در ابتدای فصل قبل، رونالدو توانست تبدیل 
به یکی از مدعیان اصلی در رقابت بر سر کفش طال شود، این فصل اما CR۷ از 
همان ابتدا درخشان ظاهر شده، هر چند به دلیل ابتال به کرونا مجبور شد مدتی 
به قرنطینه برود. رونالدو امیدوار است که بتواند بار دیگر این عنوان را به دست 

آورده و موفقیت فصل ۱۵-۲۰۱۴ خود را تکرار کند.
3.ارلینگ هالند/ بوروسیا دورتموند/ 14 گلس

در ابتدا شک و تردیدهایی راجع به توانایی هالند، که در نیمه فصل پیش به 
دورتموند پیوست، در درخشش در بوندسلیگا وجود داشت اما او در بوندسلیگا 
هم بی نظیر ظاهر شده. با توجه به آمار گل این بازیکن جــوان، حتی به نظر 

می رسد او در بوندسلیگا بیش از گذشته در حال شکوفایی است!
4.کیلیان امباپه/ پاری سن ژرمن/ 14 گلس

مصدومیت و همچنین کرونا فصل گذشته تأثیر زیادی روی عملکرد کیلیان امباپه 

داشت، اما در فصل ۲۱-۲۰۲۰ او توانسته برای PSG بارها گلزنی کند.
5.آندره سیلوا/ آینتراخت فرانکفورت/ 14 گلس

آندره سیلوا در میالن مشکالتی داشت و نتوانست در حد انتظارات ظاهر شود، 
اما به نظر می رسد که این بازیکن در بوندسلیگا دوباره خودش را پیدا کرده است. 

او جدی ترین خطر روی دروازه حریفان آینتراخت است.
6.چیرو ایموبیله/ التزیو/ 13 گلس

برنده کفش طالی فصل قبل، همچنان بهترین گل زن التزیو باقی مانده و خیلی 
زود توانست تعداد گل های خود را در این فصل دو رقمی کند.

7.محمد صالح/ لیورپول/ 13 گلس
محمد صالح در فصل های اخیر در لیورپول مجبور بوده تا گل های خود را با سادیو 
مانه تقسیم کند، اما مهاجم مصری قرمزها همچنان خطرناک است و می خواهد 

این فصل تعداد گل های خود برای این تیم در لیگ برتر را به ۱۰۰ عدد برساند.
8.زالتان ابراهیموویچ/ آث میالن/ 12 گلس

زالتان دارد به ۴۰ سالگی می رسد، اما این سوئدی عظیم الجثه بار دیگر با بازگشت 
به میالن به اوج برگشته و نقش مهمی در کمک به شاگردان استفانو پیولی در راه 

رسیدن به قهرمانی در سری آ به عهده دارد.
9.آندره کراماریچ/ هوفنهایم/ 12 گلس

مهاجم ملی پوش کرواسی این فصل در بوندسلیگا درخشان ظاهر شده و گل های 
مهمی برای تیم خود زده. از جمله  دبلی که در برابر هرتا برلین به ثمر رساند.

10.لوئیس سوارز/ اتلتیکو مادرید/ 12 گلس
او ممکن است به میانه های 3۰ سالگی رسیده باشدف اما لوئیس سوارزهمچنان 
یکی از بهترین مهاجمان اللیگا و کشور خود است و همچنان به گلزنی برای 

اتلتیکو ادامه می دهد.

پرسپولیس همیشه با مشکالت دست و پنجه نرم می کند

مطهری: بهانه جویی نمی کنیم و پاسخگو هستیم

ضد  حمله

پیشنهاد اغواکننده تراکتور به مهدی ترابی
پس از پیوستن یوسف المساکنی، بازیکن تونسی تیم فوتبال الدحیل 
قطر به العربی، جدایی مهدی ترابی از این تیم قطعی شد. پس از 
این اتفاق، شایعاتی در خصوص بازگشت این بازیکن به پرسپولیس 

مطرح شد.
در این میان، اما ترابی فقط یک پیشنهاد و آن هم از پرسپولیس 
ندارد.باشگاه سپاهان چندی پیش با العربی نامه نگاری هایی درباره 
جذب ترابی داشته و در جدیدترین اتفاق هم شنیده می شود این 

هافبک، یک پیشنهاد اغواکننده از تیم تراکتور دریافت کرده است.
باشگاه پرسپولیس در صورتی که نتواند طی روز های آینده طلب ماریو 
بودیمیر، مهاجم کُروات اسبق خود را بپردازد از فعالیت در سه پنجره 
نقل وانتقاالتی محروم خواهد شد. از این رو، این نگرانی برای ترابی به 
وجود آمده که اگر پیشنهادهای دیگرش را رد کند ممکن است نتواند 
به پرسپولیس برود. از طرفی، گفته می شود پیشنهاد تراکتور آن قدر 
خوب هست که شاید در حالت عادی هم ترابی برای حضور در این 

تیم وسوسه شود و باید دید در نهایت چه اتفاقاتی رخ می دهد.

استگمن: 
قوچان نژاد یک حرفه ای به تمام معناست

سرمربی زوله هلند به تمجید از مهاجم ایرانی پرداخت و عملکرد 
او را ستود.به نقل از اکسپرس هلند، رضا قوچان نژاد تعویض طالیی 
یان استگمن، سرمربی زوله در این فصل بوده است و هر وقت به 
میدان آمــده است تأثیر زیــادی در تیم خود داشته و توانسته به 
تیمش کمک کند تا بهترین نتیجه را بدست بیاورد.یان استگمن، 
سرمربی تیم زوله از عملکرد رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی تمجید کرد 
و گفت:  قوچان نژاد یک حرفه ای به تمام معناست. وقتی می بینید 
او با چه شدتی هر روز تمرین می کند تا بهتر و بهتر شود برای من 
قابل ستایش است. او باعث می شود تا بقیه بازیکنان به خصوص 
بازیکنان جوان او را الگو قرار دهند و عملکرد آن ها نیز بهتر شود. من 
از حضور رضا در تیم بسیار خوشحال هستم و او را دوست دارم و 
خوشحالم که به بازیکن موثری برای تیم تبدیل شده است. زوله در 
دیدار اخیر برابر هراکلس به تساوی ۲ بر ۲ رسید که یکی از گل های 
زوله را قوچان نژاد به ثمر رساند. این تیم هلندی باید برابر اوترخت 
قرار گیرد و باید دید مهاجم ایرانی در این دیدار نیز موفق به باز کردن 

دروازه حریف می شود یا خیر.

اورلوف: 
 آزمون در تابستان زنیت را ترک می کند

کارشناس مطرح فوتبال روسیه اعالم کرد سردار آزمون در تابستان 
زنیت را ترک خواهد کرد. به نقل از اسپورتس دیلی، گنادی اورلوف، 
ــاره وضعیت ســردار آزمــون در  کارشناس مطرح فوتبال روسیه درب
تیم زنیت گفت: نمایندگان آزمون در حال مذاکره با سایر باشگاه ها 
هستند. آن ها به دنبال تیم جدیدی برای او هستند. فکر می کنم او 
تابستان زنیت را ترک کند و این کامالً طبیعی خواهد بود. سردار 
در روسیه خیلی بازی کرده است و می خواهد رشد کند و خودش 
هم این موضوع را پنهان نمی کند. همه خیلی خوب سردار را  درک 
می کنند. او خیلی به تیم برای کسب قهرمانی ها کمک کرد. حیف 
که در دیــدار مقابل اورال مصدوم شد. او برای زنیت بسیار مفید 
است. اگر او بــرود، ما او را با تشویق و با یک بدرقه خوب به تیم 
دیگر می فرستیم. ســردار آزمــون در فوریه ۲۰۱9 از روبین به زنیت 
رفت. قرارداد پیتزبورگ با مهاجم تا تابستان ۲۰۲۲ محاسبه می شود. 
ترانسفرمارکت ارزش این بازیکن را ۲3 میلیون یورو تخمین می زند.
او با زنیت دو بار قهرمان لیگ و سوپرجام شده است. در این فصل 
آزمون ۲۰ مسابقه برای زنیت در تمام مسابقات انجام داده است و  
۱۱ گل و پنج پاس گل در پرونده دارد.در تابستان، ناپولی و میالن به 
مهاجم ایرانی عالقه مند بودند.در اوایل ژانویه گزارش شد که بوروسیا 

دورتموند قصد دارد آزمون را به خدمت بگیرد.

طارمی بهترین مهاجم لیگ پرتغال در ژانویه
کارشناسان گل پوینت در پرتغال برترین بازیکنان لیگ پرتغال را در 
اولین ماه سال ۲۰۲۱ میالدی اعالم کردند. به نقل از goalpoint، بعد 
از پایان نخستین ماه میالدی سال ۲۰۲۱ کارشناسان گل پوینت در 
پرتغال اقدام به معرفی برترین بازیکنان لیگ فوتبال این کشور کردند 
که مهدی طارمی به عنوان برترین مهاجم لیگ پرتغال انتخاب شد. 
مهدی طارمی )پورتو( 6.86  امتیاز- دومین حضور متوالی مهاجم 
اف سی پورتو در تیم منتخب لیگ پرتغال که در ماه دسامبر بازیکن 
ماه پورتو شد. او در ژانویه، سه گل دیگر برای تیم خود به ثمر رساند که 
بهترین گلزن این تیم بود. او همچنین یک پاس گل نیز داد، بنابراین 
او تأثیر زیادی در گل های زده این تیم داشته است و توانسته به خوبی 
خودش را در این تیم جا بیندازد. طارمی در دیدار بعدی در لیگ باید 
برابر ریو آوه قرار گیرد ولی قبل از این دیدار، پورتو در جام حذفی به 
دیدار ژیل ویسنته خواهد رفت و باید دید بازیکن ایرانی در این دیدار 

برای تیمش به میدان می رود یا خیر.

مذاکره همزمان پرسپولیس با سه مدافع
یحیی گل محمدی قصد دارد برای نقل و انتقاالت زمستانی هرچه 

زودتر تیمش را تقویت کند.
به گزارش ورزش سه، بزرگ ترین چالش برای پرسپولیس در شرایطی 
که این تیم شجاع خلیل زاده و محمد نادری را از دست داده بود، با 
مصدومیت همزمان دو ستاره خط دفاعی اش نمود پیدا کرد؛ جایی 
که یحیی گل محمدی با از دست دادن سیدجالل حسینی و شجاع 
خلیل زاده مقابل آلومینیوم اراک به دردسر خورد و در نهایت تیمش 
با شکست زمین را ترک کرد. اکنون یحیی گل محمدی جدی تر از 
قبل به دنبال پوشش این ضعف بزرگ است و در نقل و انتقاالت 
زمستانی به دنبال جذب بازیکنان مدنظرش خواهد بود. این در 
حالی است که سرمربی سرخ ها در ابتدای فصل نیز برای پوشش این 
ضعف و خأل به دنبال این بود تا مقدمات حضور یکی از بین حجت 
حق وردی، شاهین طاهرخانی و در ادامه ایمان سلیمی را شکل دهد 
که در این راه ناکام ماند و پروژه جذب هر کدام از این مدافعان به 

نحوی ناممکن شد.

 

منهای فوتبال

واترپلو ایران المپیک را از دست داد
تیم ملی واترپلو ایران حضور در رقابت های المپیک را از دست 
تیم های  اسامی  توکیو  المپیک  کننده  برگزار  مسئوالن  داد. 
تیم های  بین  در  و  کردند  اعــالم  را  مسابقات  ایــن  در  حاضر 
حاضر، خبری از ایران نیست. به گزارش فارس، پیش از این 
میزبانی  به  المپیک  انتخاب  واترپلوی  هــای  رقابت  بــود  قــرار 
لغو  موجب  کرونا  ــروس  وی امــا شیوع  شــود،  برگزار  قزاقستان 
اعالم کرد که  نهایت فدراسیون جهانی  پیکارها شد. در  این 
قهرمان آسیا به توکیو سفر خواهد کرد. در این مدت مسئوالن 
فدراسیون ایران بسیار تالش کردند تا مسئوالن کنفدراسیون 
آسیا و فدراسیون جهانی را قانع کنند تا حداقل یک مسابقه 
انتخابی برگزار شود، اما این اتفاق رخ نداد و به این ترتیب ژاپن 
به عنوان میزبان المپیک و قزاقستان به عنوان قهرمان آسیا در 

پیکارهای المپیک توکیو حاضر خواهند بود.

رونمایی از مدال های لیگ ووشو و لباس ملی
این دوره  از مدال های  برتر ووشو  رقابت های لیگ  در حاشیه 
تای چی  و  ساندا  ملی  و  استاندارد  لباس های  و  مسابقات  از 
ــط عمومی فــدراســیــون ووشــو،  رونــمــایــی شــد. بــه نقل از روابـ
یــادواره سردار  کشور  باشگاه های  ووشــو  برتر  لیگ  مسابقات 
در  گذشته  هفته  پنجشنبه  از  سلیمانی  قاسم  حــاج  شهید 
آکادمی ووشو با حضور ۱۰ تیم آغاز شد و تا روز دوشنبه ۱۴ 
بهمن ماه ادامه خواهد داشت. در جریان برگزاری رقابت های 
روز نخست در محل آکادمی ملی ووشو، مدال های این دوره 
از لیگ برتر رونمایی شدند. در مراسم رونمایی این مدال ها، 
امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو و حسین اوجاقی نایب 
رئیس فدراسیون حضور داشتند.همچنین در حاشیه برگزاری 
این رقابت ها از لباس استاندارد ساندا و تایچی که تولید داخلی 

است، رونمایی شد.

معرفی چهار تیم صعودکننده به مرحله 
پایانی لیگ تکواندو نوجوانان دختر

تکواندو  لیگ  دوم  و  اول  گــروه  مسابقات  مقدماتی  مرحله 
تیم  چهار  و  بــرگــزار  تکواندو  فــدراســیــون  در  دختر  نــوجــوانــان 

صعودکننده به مرحله پایانی مشخص و معرفی شدند.
به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، دیدارهای هفته 
اول تا سوم از مرحله مقدماتی مسابقات گروه اول و دوم لیگ 
تکواندو نوجوانان دختر در فدراسیون تکواندو برگزار و چهار 
 تیم صعود کننده به مرحله پایانی مشخص و معرفی شدند.
و  مازندران  استان  تکواندو  هیئت  کن،  لــوازم خانگی  تیم های 
قــرار داشتند که در  اول  گــروه  تکواندو جنوب غرب در  هیئت 
با 6 امتیاز و هیئت تکواندو استان  لــوازم خانگی کن  نهایت 

مازندران با 3 امتیاز به مرحله پایانی راه پیدا کردند.
فتح صدر البرز )رتاآ(، هیئت تکواندو شهرستان نوشهر و هیئت 
با یکدیگر به  تکواندو گیالن تیم هایی بودند که در گروه دوم 
و  امتیاز  با 6  البرز  نهایت فتح صدر  پرداختند که در  رقابت 
هیئت تکواندو گیالن با 3 امتیاز به مرحله نهایی صعود کردند.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

از سوء مدیریت در فوتبال تا خط و نشان داوران؛
شهر شلوغ!

پس از انتقادهای صریح امیر قلعه نویی از عملکرد پر اشتباه 
محافل  در  گــســتــرده ای  برتر،هجمه  لیگ  در  شاغل  داوران 
فوتبالی علیه سریال پراشتباه قضاوت ها به راه افتاد،پس از 
اعتراض ها تصور می رفت مدیریت فدراسیون نسبت به این 
مدیریت  انفعال  و  سکوت  امــا  دهــد  نشان  واکنش  مسئله 
فدراسیون سبب شد برخی داوران بدون در نظر گرفتن موانع 

قانونی خودشان در مقام پاسخگویی برآیند.
تهدید به عدم قضاوت در رقابت های لیگ برتر توسط داوران 
اتفاق عجیبی بود که از سوی داوران معترض رقم خورد،آن ها 
مدعی شدند یا قلعه نویی محروم شود یا در بازی های هفته 
سیزدهم قضاوت نخواهند کرد در حالی که این اتفاق در نوع 
ترتیب مشخص  این  به  تا  بود  رفتار غیر حرفه ای  خود یک 
شود داوران فوتبال ایران نیز به دنبال قدرت نمایی در این حوزه 

هستند و گرنه چنین خواسته ای را مطرح نمی کردند.
آن ها  اگر  که  می گیرد  در شرایطی صــورت  داوران  کشی  گرو 
اعتقاد به اصول حرفه ای و قانونی داشتند با پیگیری اعتراض 
خود از طریق قانونی انتقادهای وارده را پیگیری می کردند تا 
ارکــان قضایی فدراسیون در این خصوص تصمیم گیری کند 
که چه کسی صاحب حق است اما رفتارهای فراقانونی برخی 
داوران بیانگر این حقیقت است که آن ها نیز به دنبال پاک 

کردن صورت مسئله هستند.
نادیده  را  آن  به هیچ شکل نمی توان  حقیقت مشهودی که 
گرفت این است که برخی باشگاه های حاضر در رقابت های 
لیگ برتر تا به اینجای کار بر اساس اشتباهات داوری متحمل 
مربیان  اســت  طبیعی  پــس  شــدنــد  سنگینی  خــســارت هــای 
واکنش تندی نسبت به این روال داشته باشند،چشم پوشی 
روی این اتفاق با به کار بردن جمله کلیشه ای اشتباه داوری 
جزئی از قاعده فوتبال است قاعدتا نمی تواند پاسخ مناسبی 

به شرایط موجود باشد.
البته که در این بین سو ءمدیریت حاکم بر مدیریت فوتبال 
ایران مزید بر علت شده تا بی نظمی در فضای فوتبال تشدید 
شد و رفتارهای احساسی و بدون قاعده به شکل ناباورانه ای 
ــای فــوتــبــال بــه حکایت  ــن روزهــ افــزایــش یــابــد تــا حکایت ای
سرنوشت  خصوص  در  نگرانی ها  تا  شود  تبدیل  غم انگیزی 

فوتبال ایران به شکل ترسناکی رشد پیدا کند.

صحبت کنید. بابت حرف هایی که لکو زده بود، به لحاظ روحی و ذهنی به 
هم ریخته بودم. مربی همانند پدر است، اما لکو با آن حرف هایش ضربه 
روحی بدی به من زد. وقتی مربی این طور در مورد شما صحبت می کند، 

با خود فکر می کنید که دیگر شانسی برای بازی کردن نخواهید داشت.
وی ادامه داد: به رابطه ژوزه مورینیو و ایکر کاسیاس در زمان حضورشان در 
رئال مادرید نگاه کنید. مورینیو، ایکر را در آن مقطع نیمکت نشین کرد، 
اما چنین اتفاق هایی در فوتبال می افتد. کِپا یکی از بهترین دروازه بان های 
جهان است، اما حاال در چلسی نیمکت نشین است. من اما می دانستم 
که دیر یا زود فرصت بازی پیدا خواهم کرد. هرگز یک لحظه نسبت به 
با آنتورپ  قــرارداد  از امضای  خودم تردید نداشتم و حتی یک ثانیه هم 

پشیمان نشدم.
دروازه بان پیشین پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: هر روز 
از کار کردن در فوتبال اروپا لذت می برم. تمامی ایرانیان برایم دعا می کنند و 

همین 
ــــب  ــب ســ

ــود  ــ ــی شـ ــ مـ
حــــــــــــتــــــــــــی 

تالش  سخت تر 
کــنــم. بـــه آنــتــورپ 

نـــیـــامـــده ام کـــه ادامـــه 
دوران حرفه ای ام را اینجا 

بمانم، بلکه از همین جا به 
باشگاه های  بهترین  از  یکی 

اروپا خواهم رفت؛ خواهید دید.
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

 یادداشتی بر انتشار آخرین  قطعه همایون شجریان 
که با استقبال ایرانی ها و افغانستانی ها روبه رو شد 

»سووشون« نماد همدلی 
شعر فارسی ایران بدون اینکه نیازی به ترجمه یا حتی برگردان 
کردن رسم الخط داشته باشد، در کشور افغانستان قابل عرضه 
است و به همین صورت آثار موسیقی ایران هم بدون اینکه کیفیت 
محتوایی اش صدمه ببیند، در افغانستان قابل استفاده است و 
بسیار هم طرفدار دارد. از زمانی که رادیــو و تلویزیون و دستگاه 
ضبط صوت در دو کشور رایج شد، موسیقی ایرانی در افغانستان 
شنونده داشت، چه پیش از انقالب اسالمی و چه پس از آن، ولی 
جالب است که خود مردم و هنرمندان ایران از این ظرفیت و این 
امکان قدرتمند برای ارتباط چندان خبر نداشتند یا نسبت به آن 
غافل بودند ولی در سال های اخیر ارتباط فرهنگی دو ملت در حوزه 
هنر پررنگ تر شده است، به خصوص از نظر ایجاد آثار هنری ای 
که درباره افغانستان و مردم آن است. شاید شعر نخستین پل 
ارتباط بود در دهه 60 و 70 و سپس سینما و اکنون این اتفاق را در 
هنر موسیقی هم شاهدیم با انتشار قطعه »سووشون« از همایون 
شجریان که به نظر می رسد از این نظر که یک قطعه موسیقی 
خاص همدلی با مردم افغانستان تولید و اجرا شده باشد، یک 
اثر منحصر به فرد است. البته آوازخوانان ایران در این چند دهه 
آهنگ های بسیاری از خوانندگان افغانستان را بازخوانی کرده اند که 
در این میان مهرداد هویدا بیش از همه پرکار بوده است. بسیاری از 
آثار موسیقیایی افغانستان هم در ایران شهرت بسیار یافته است 
مثل »سرزمین من« از داوود سرخوش و »شهر خالی، خانه خالی« 
از امیرجان صبوری،ولی چیزی که اکنون شاهدیم یک گام فراتر از 
همه این هاست، اینکه یک هنرمند صاحبنام و معروف در ایران، 

قطعه ای درباره یکی از وقایع دردناک افغانستان اجرا کند.
»سووشون« از نظر موضوع و زمان تولید بسیار قابل توجه بود. 
هنوز مدت بسیاری از واقعه تروریستی حمله به دانشگاه کابل و 
شهرت یافتن عبارت »جان پدر کجاستی« در ایران نگذشته بود که 

همایون شجریان این اثر را اجرا و منتشر کرد.
یکی از اثرات این قطعه موسیقی ماندگار شدن این واقعه و این 
می دانیم  چنانکه  اســت،  موسیقی  مخاطبان  ذهــن  در  عبارت 
موسیقی یکی از عواملی است که وقایع را در ذهن جامعه ماندگار 
می سازد و نه تنها وقایع بلکه شعرها را نیز و ما اکنون بسیاری از 

شعرها را به دلیل اجرایشان در قالب موسیقی به خاطر داریم.
اثر مثبت دیگر آن بازتاب در داخل افغانستان است. این نخستین 
بار است که مردم افغانستان آوایی در قالب موسیقی که مستقیماً به 
یکی از وقایع کشورشان ارتباط دارد، از ایران می شنوند. اثر دیگر آن 
می تواند آشنایی بیشتر مردم افغانستان را با موسیقی سنتی ایران 
باشد. حقیقت این است که آنچه در این چند دهه از موسیقی ایران 
در افغانستان رایج بوده است، بیشتر در قالب موسیقی پاپ بوده و 
حتی گاهی از نوع بازاری آن. موسیقی سنتی و فاخر ایران کمتر بخت 
ارائه در افغانستان را داشته است. با این موسیقی بیشتر کسانی 
انس داشته اند که بزرگ شده ایران بوده اند و سلیقه موسیقیایی شان 

به ایران نزدیک بوده است.
می توان امیدوار بود این یک فتح باب خوبی باشد و از این پس 
مناسبات و همدلی های دوملت را در عرصه موسیقی به شکل 

پررنگ تری شاهد باشیم.

ملی  ــه  ــاالنـ دوسـ کــریــمــی  هشتمین  صــبــا   
روز  اثــر،   ۹0 نمایش  با  تهران  مجسمه سازی 
گذشته در تاالر وحدت به کار خود پایان داد 
و پرونده آن بسته شد. ۴0 اثر از میان یک هزار 
اثری که به دبیرخانه دوساالنه ارسال  و ۵00 
شد توسط داوران انتخاب شدند و حدود ۳0 
هنرمندان  سوی  از  کیوریتوری  بخش  در  اثر 
مدعو به نمایش درآمد. مانند همه دوره های 
دوساالنه، امسال هم آثار جالب و متنوع کم 
نبود، اما یکی از آثــاری که سروصدای زیادی 
قرار  بازدیدکنندگان  توجه  مــورد  و  کــرد  پا  به 
گرفت، فیگورمرد به خواب رفته ای بود که در 
تاالر وحدت بی خیال و جدا از دنیای اطرافش 

غرق خواب بود.
علی حاجی مرادی، خالق این مرد به »خواب« 
به  بی شباهت  ظاهرش  اتفاقاً  که  است  رفته 
خودش هم نیست. در ادامه توضیحات جالب 
و شنیدنی او را از نحوه تولید این اثر متفاوت 

و سختی هایی که با او همراه بوده می خوانید.

عــرصــه دوســـاالنـــه مــجــســمــه ســازی محل   
نمایش آثار متفاوتی است. اثر شما یکی از 
ــوده که  ــار هشتمین دوســاالنــه ب مهم ترین آث
توجه بسیاری را هم به خود جلب کرده است. 
ماجرای حضور این مرد به خواب رفته در تاالر 

وحدت چیست؟
 حضور من در دوساالنه مجسمه سازی به دوره 
هفتم و این دوره بازمی گردد. من پیش از این 
دوره هم تجربه کار در زمینه »هایپر رئال« را 
داشتم، اما مشکل عمده من با این سبک، این 
بود که اگر قرار است ایده های ذهنی ام را در 
قالب هایپررئال کار کنم ممکن بود با انتقاداتی 
روبه رو شود. در واقع عالقه ای نداشتم آن طور 
که بقیه کار می کنند، صورت را شبیه سازی و 
قالب گیری کنم و می دانستم اگر کل فیگور را 
بسازم باز هم این انتقاد به من وارد می شود 
که اثر قالب گیری شده است؛ بنابراین تصمیم 
از خــودم بسازم که اشــاره به  گرفتم فیگوری 
شخص خاصی نباشد و موجب ناراحتی کسی 
نشود و نکته دوم اینکه فیگور نصف انــدازه 
واقعی ساخته شود که ایرادی بر آن وارد نباشد 
فیگور از یک شخص حقیقی قالب گیری شده 

است. 

چه شد که »خواب« سوژه آثارتان شد؟  
 زمانی که تصمیم گرفتم در زمینه کالسیک کار 
کنم، حرفه ای تر این بود که دغدغه شخصی ام 
را پیدا کنم و در آن زمینه طراحی و اتود بزنم. 
پس از مدتی احساس کردم مقوله »خواب« 

مــدل هــای  دارد.  ــژه ای  ــ وی جذابیت  مــن  بـــرای 
ــوع خــوابــیــدن  نـ ــیــدن و حــتــی  مختلف خــواب
شخصیت های مختلف و چُرت زدن آن ها در 
ِسمت و جایگاه های مختلف اجتماعی افراد 
برای من بسیار جذاب بود؛ بنابراین این پروسه 
را به صورت حرفه ای آغاز کردم و پنج سال روی 
کاغذ طراحی دوبعدی انجام دادم و هدفم این 
بود که بتوانم حالت ها را به خوبی دربیاورم و 
به طور مثال اگر کارگری پس از خستگی زیاد 
جایی لم داده و خوابش برده این مدل خوابیدن 
با کسی که در شرایط دیگری می خوابد حتماً 
فرق می کند و اقتضائات سنی، شغل و ... در 
نوع خوابیدن تأثیرگذار است و البته در این بین 
چیزهای ظریفی هم پیدا کردم. در نهایت یکی 
از این طرح ها را انتخاب کردم که به بی ینال 
ارائـــه کنم و ساختش یک ســال و نیم طول 

کشید.

که    متریالی  و  تولید  مراحل  ــاره  دربـ کمی 
در ساخت این فیگور استفاده شده توضیح 

دهید.
 زمانی که ساخت اثر را آغاز کردم و 60درصد 

آن تکمیل شده بود، به اطرافیانم می گفتم اگر 
می دانستم این کار این قدر دغدغه و چالش با 
خود به همراه دارد، شاید این کار را نمی کردم. 

مراحل کار به این صورت است که ابتدا یک 
مدل سازی از کار داریم و فیگور باید مدل سازی 
شود. مدل سازی چند پارامتر مختلف دارد و 
دغدغه من بیشتر بر این بــوده که برش ها و 
محل آن باید کجا باشد، در صورتی که وقتی 
برایشان عجیب  می بینند  را  اثر  این  دیگران 
اســت که من چطور با سرسوزن کــار کــردم و 
فکر می کردند که این ها چقدر زمان برده در 
حالی که این طور نیست و با سابقه ای که من 
در هنرهای مختلف مانند نگارگری داشتم این 
کار برای من سخت نیست و ساخت چین و 
چــروک پا یا زیر چشم زمــان زیــادی نمی برد، 
اما چیزی که زمانبر بود نحوه قرارگیری مچ پا 
و دست است که در این اثر به هم چسبیده و 
باید نحوه قرارگیری آن ها دقیق باشد و تقریباً 
مــرا گرفت که محل  ـ چهار هفته وقــت  سه 

برش ها را ایجاد کنم. 
و  بافت ها، احساسات  مسئله دیگر درآوردن 

حاالت فیگور است. 

من سعی کــردم 60 تا 70درصـــد کــار را فدای 
حالت فیگور کنم که وقتی بیننده آن را می بیند 
احساس کند فیگور خواب است و در حقیقت 

این احساسات دیده شود.

زمانی که این اثر در تاالر وحدت به نمایش   
درآمد با استقبال بسیاری روبه رو شد. خودتان 

چه بازخوردهایی گرفتید؟
 بسیاری از اساتید و هنرمندان به من لطف 
داشتند و لیلی گلستان اثر من را با هنرمندان 
مطرح خارجی مقایسه کرد. من در جواب به 
ایشان گفتم آن امکاناتی که من داخل کارگاهم 
داشتم و این اثر را از کارگاهم بیرون کشیدم مثل 
این بود که من را با یک پراید در مسابقات فرمول 
یک فرستادند و هنرمندان خارج از کشور هم 
با فراری مسابقه می دهند و در این میان انتظار 
دارید من اول شوم. در مجموع کسی نبوده که 
نظرش به این اثر جلب نشده باشد، اما کسی 
متوجه نبود که روند تولید این اثر چقدر سخت 
را  سختی ها  متأسفانه  و  بــوده  طاقت فرسا  و 
نمی دیدند. این عرف است که هنرمندان مطرح 
دنیا  چندین سال روی یک اثر کار کنند، اما 

ظاهراً اینجا برای عده ای عجیب است که زمان 
طوالنی صرف تولید اثر شود. فکر می کردم اگر 
قــرار باشد روزی این اثر در خــارج از کشور به 
نمایش درآید باید حرفه ای بوده و حرفی برای 
گفتن داشته باشد.به هر صورت به نظرم اتفاقی 
که باید می افتاد رخ نداد و آن توجهی که باید 
هم نشد! در خارج از کشور یک هنرمند خارجی 
با بهترین متریال اثرش را می سازد، در موزه های 
معتبر هم به نمایش درمی آید و به آن توجه 
می شود و از بازخوردها انرژی می گیرد، اما اینجا 
این طور نیست و شرایط طوری پیش می رود که 

من نای کار کردن هم ندارم!

خواسته خودتان چیست؟  
 در مجموع امیدوارم اتفاقات خوبی بیفتد و 
یکی از دغدغه هایم این است که این اثر دیده 
شود. برخالف اروپا که هنرهای ریز و درشت 
طرفداران و حامیان بسیاری دارد، اما متأسفانه 
اینجا فقط بازیگر و خواننده هنرمند هستند. 
روزهــایــی که ایــن اثــر در دوســاالنــه به نمایش 
درآمده بود خیلی ها باور نمی کردند این فیگور 
است و انسان نیست و با اینکه من برای آن ها 
توضیح می دادم که این انسان نیست که اینجا 
خوابیده اما آن ها باز هم باور نمی کردند و به 

من می گفتند نه، نفس می کشد!
طبیعتاً این بازخوردها برای من بسیار خوشایند 
است، اما قطعاً همه توانایی من این نیست. 
فقط ای کاش شرایطی را برای ما فراهم کنند 
که آثارمان را در خارج از کشور هم به نمایش 
ــم و بگوییم ایرانی ها هم می توانند اثر  درآوری
خوب خلق کنند و از طرفی دیگر این قدر فکر 
نکنیم فقط هنرمندان خارجی خوب و کاربلد 

هستند. 

سرنوشت این اثر پس از پایان دوساالنه چه   
می شود؟

 هیچ اتفاقی نمی افتد! اعالم می کنند کارهایتان 
را تحویل بگیرید و ما هم می گیریم. بهترین 
شکلش ایــن اســت که کسی متقاضی خرید 
اگــر شــرایــط قابل قبول باشد آن  اثــر باشد و 
را بفروشیم. در مــورد اثر قبلی ام در هفتمین 
دوساالنه این اتفاق افتاد و یکی از گالری دارها 
آن را خریداری کرد که البته به قیمت پایین 
فروخته شد، اما در مورد این کار خیلی ها قدم 
پیش گذاشتند که آن را بخرند، اما قیمت های 
مطرح شده با چیزی که در ذهن من است هیچ 
سنخیتی ندارد. در حال حاضر هم تنها هدفم 
این است که کارهایم را جمع کنم تا در قالب 
یک مجموعه بتوانم جایی آن ها را نمایش بدهم.

درباره اثر برگزیده چهارمین دوره  جایزه  ابوالحسن نجفی در حوزه ترجمه

رقابت »استاد پترزبورگ« با تاریخ 
تهمینه بهزادی منش: چهارمین دوره  جایزه  ابوالحسن نجفی، مترجم برتر خود 
را شناخت.  هیئت داوران این دوره از جایزه متشکل از ضیاء موحد، مهستی 
بحرینی، عبدهللا کوثری، حسین معصومی همدانی، موسی اسوار، ابوالفضل 
حری، آبتین گلکار با دبیری علی اصغر محمدخانی بودند. داوران به پاس کارنامه  
پربرگ وبار در عرصه  ترجمه، جایزه  ویژه  خود را به علی اصغر حداد و جایزه  مترجم 
برتر را برای ترجمه  رمان »استاد پترزبورگ« به محمدرضا ترک تتاری اهدا کردند.  

داستان نویسنده ای که دو بار جایزه »بوکر« را گرفت#
کوتسی  جی.ام.کوتسی.  از  است  صفحه ای   280 رمانی  پترزبورگ«  »استاد 
نخستین نویسنده ای است که دو بار موفق به دریافت جایزه بوکر شده و در سال 

200۳ نیز توانست نوبل بدست بیاورد.   
شخصیت اصلی داستان درباره  »فیودور میخایلوویچ« مردی میانسال، جاافتاده، 
باشانه های خمیده، پیشانی بلند و ابروهای پرپشت است که از دین مسیحیت 
پیروی می کند. او پسری دارد به نام »پاول«، مردی جوان و پررمز و راز که در اتاقی 
استیجاری واقع در خیابان »اسوچنوی«، شماره 6۳ زندگی می کند. در یکی از 
روزها پسر جوان به طرز مشکوک و ابهام برانگیزی از ارتفاعی بلند سقوط می کند 
و جانش را از دست می دهد. این واقعه فیودور را در غمی بزرگ فرومی برد و با 
آنکه از مرگ فرزندش آسیب روحی شدیدی می برد، اما ترغیب می شود تا اصل 
ماجرا را بررسی کند. او  شهر و منزل خود را ترک می کند و به سوی محل اقامت 
سابق فرزندخوانده اش می رود. پسر در زمان حیات  یکی از اتاق های منزل قدیمی 

و زواردررفته »آنا سرگیونا کالنکینا« را اجاره کرده بود. 
مرگ پاول، این زن و فرزندش را نیز متعجب و ناراحت کرده و آن ها را با مشکالت 
فراوانی  روبه رو می سازد. دیدار فیودور و خانم آنا، آغازگر اتفاقات و ماجراهایی 

پرفراز و نشیبی شده که موجب خلق داستانی مهیج می شود. 

 زندگی نامه تصویری یک پدردر فقدان پسرش#
»استاد پترزبورگ« توسط نشر ماهی منتشر شده  و داستانی اتوبیوگرافیک 
درباره  پدری است که پسرش را از دست داده، اما واقعیت فقدان چنان رنج  بار 
و سوزاننده بوده که او نمی توانسته آن را لمس کند و تصمیم گرفت دستپوشی 
فراهم کند تا بتواند به این شیء سوزان دست بزند و در نتیجه به سراغ فئودور 

داستایفسکی می رود و با استعانت از زندگی او ، ماجرای خودش را می نویسد. 
محمدرضا ترک تتاری در جایی دربــاره این اثر صحبت هایی کرده است که به 
مخاطب در فهم اثر کمک می کند. او گفته است:»روایت این کتاب نه واقعیت 
است و نه قصه. در واقع برخی واقعیت ها از زندگی داستایفسکی گرفته شده و 

در قالب قصه پرورده شده است؛ بنابراین نه داستان واقعی و نه کامالً پرداخته 
ذهن نویسنده است. 

ضمیمه ای بر تاریخ#
مثالً در »استاد پترزبورگ« پسر داستایفسکی در حادثه ای در شهر پترزبورگ 
کشته می شود، ولی در واقعیت پسر یا در واقع پسرخوانده داستایفسکی هیچ 

وقت به این شکل نمی میرد.
 مترجم معتقد است رویکرد کوتسی در این کتاب توجهی است که به تاریخ دارد. 
کوتسی که خود نظریه پرداز و منتقد ادبی نیز هست، اعتقاد دارد در جوامعی که 
فشار ایدئولوژیک زیاد می شود، فضایی که رمان و تاریخ می توانند کنار هم سر 
کنند، به نابودی کشانده می شود، بنابراین رمان دو گزینه بیشتر در روبه روی خود 

ندارد یا باید با تاریخ رقابت کند یا ضمیمه ای بر تاریخ باشد.
 کوتسی معتقد است رمان باید وارد رقابت با تاریخ شود، یعنی اسلوب های 
خودش را بسازد و به نتایج خاص خود منتهی شود که لزوماً نیازی ندارد 
با تاریخ همخوانی داشته یا یکسان باشد. یعنی این طور نباشد که در رمان 
به دنبال حقایق تاریخی بگردیم و صحت آن را مورد پرسش قرار دهیم. 
مثالً بگوییم در سال فالن این اتفاق تاریخی افتاده است. وقتی رمان چنین 
رویه ای را پیش می گیرد، به رقیب تاریخ تبدیل می شود، خودش اسطوره سازی 
می کند و با این اسطوره سازی به نوعی دشمن تاریخ می شود؛ چون آن وجهه 
اسطوره بودن تاریخ را آشکار کرده و به این ترتیب از آن اسطوره زدایی می کند. 
پترزبورگ«  »استاد  رمان  و  است  رقابت  نوع  این  طرفدار  کوتسی خودش 
رمانی است که این دیدگاه را در آن پیاده کرده، یعنی در آن یک رقابتی با 

تاریخ ایجاد کرده است. 

ادبیات جهان

گفت وگو با علی حاجی مرادی، خالق  اثری که در هشتمین دوساالنه ملی مجسمه سازی تهران با استقبال مواجه شد 

یک »خواب« پر سر و صدا!

مضراب

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

تازه های نشر
 خاطرات پدر علم سلول های بنیادی ایران کتاب شد

راه یار: کتاب »سلول های بهاری« خاطرات تولید و توسعه سلول های بنیادی به 
روایت دکتر حسین بهاروند، پدر دانش سلول های بنیادی ایران توسط انتشارات 

»راه یار« منتشر و روانه بازار نشر شد.
دکتر حسین بهاروند، استاد ممتاز و مؤسس پژوهشکده زیست شناسی 
و فناوری سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان، در سال ۱۳76 به پژوهشگاه 
رویان پیوست و پس از چند سال پژوهش، در سال ۱۳82 توانست برای 
نخستین بار در ایران سلول های بنیادی رویانی انسانی را تولید کند. در 
بنیادی  سلول های  تولید  به  موفق  همکارانش  همراه  به  نیز   ۱۳87 سال 

پرتوان القائی انسانی شد. 
مختلف  شاخه های  تا  ساخت  قــادر  را  همکارانش  و  او  فعالیت ها  ایــن 
از  بیش  تاکنون  ایشان  کنند.  پایه گذاری  ایــران  در  را  بازساختی  پزشکی 
آیسسکو،  خوارزمی،  رازی،  جایزه  جمله  از  بین المللی  و  ملی  جایزه   ۳0

 آکادمی علوم جهان )TWAS(، یونسکو و جایزه مصطفی )نشان عالی علم وفناوری جهان اسالم( را دریافت 
کرده است.

براساس این گزارش، کتاب »سلول های بهاری« که تحقیق  و نگارش آن برعهده بهنام باقری بوده، در ۴08 صفحه، 
شمارگان یک  هزارو۵00 نسخه و به قیمت ۵0هزار تومان منتشر شده است. 

ترجمه جنجال برانگیزترین رمان سال ۲۰۲۰ آمریکا 
آموت: رمان »خاک آمریکا« اثر جنین کامینز با ترجمه سید رضا حسینی از 

سوی نشر آموت منتشر شده است.
»خاک آمریکا« اثر جنین کامینز، نویسنده جوان آمریکایی است که به 
عنوان رمان مطرح سال 2020 شناخته می شود و توجه بیشتر منتقدان را به 
خود جلب کرده است. داستان روایت سفر پرالتهاب کتابفروشی است که 
برای فرار از دست کارتل های موادمخدر مکزیک دست به سفری خطرناک 
می زند. نیویورک ژورنال کتاب را واقع گرایی مدرن و شگفت انگیز خوانده است 
و لس آنجلس تایمز رمان »خاک آمریکا« را باال برنده آدرنالین خون می داند. 
همچنین نویسندگان سرشناسی همچون جان گریشام، آن پاچت و جولیا 
آلــوارز در ستایش این کتاب سخن گفته اند. »خاک آمریکا« که از آن به 
عنوان »خوشه های خشم« زمانه ما یاد شده است یک رمان کالسیک جدید 
آمریکایی است. جنین کامینز در رمان جدید خود راز دل انسان هایی را برمال 

می کند که برای دستیابی به کورسویی از امید همه چیزشان را پشت سر رها می کنند. این رمان جنجال برانگیزترین 
رمان سال 2020 آمریکاست. از سیدرضا حسینی ترجمه  دو رمان »بازگشت« و »آنجا که جنگل و ستاره ها به هم 

می رسند« در نشر آموت به چاپ رسیده است.
این رمان در 6۴0 صفحه و به قیمت ۱20هزار تومان منتشر شده است.

نکوداشت 1۰۰سالگی سمیعی گیالنی
ــوداشـــت  ــکـ مــــراســــم نـ
گیالنی  احمد سمیعی 
از   ۱۳۹۹ ــاه  مـ بهمن    ۱۱ امــــروز 
ساعت ۱۱ تا ۱2:۳0 به مناسبت 
پیوسته  ایــن عضو  ۱00ســالــگــی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

در محل فرهنگستان برگزار می شود. در این مراسم که به  صورت 
محدود و با سخنرانی شماری از همکاران و دوستداران استاد سمیعی 
گیالنی برگزار می شود، رضا داوری اردکــانــی، غالمعلی حــداد عادل، 
حمیدرضا خادمی، محمد ذبیحی، محمود شالویی، جعفر شجاع 
ــتــح هللا مــجــتــبــائــی، احــمــد مــســجــدجــامــعــی، حسین  کــیــهــانــی، ف
کــرد.  خــواهــنــد  سخنرانی  نیکویی  علیرضا  و  معصومی همدانی 
عالقه مندان می توانند برای دیدن این مراسم به  صورت زنده به حساب 
نشانی به  اینستاگرام  در  فارسی  ادب  و  زبــان  فرهنگستان  کاربری 

theapll@ مراجعه کنند.

موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد
مـــوزه هــنــرهــای مــعــاصــر تــهــران 
با  بــهــمــن   ۹ پنجشنبه  عــصــر 
حــضــور مــدیــران هــنــری وزارت 
ــرهــنــگ و ارشــــــاد اســـالمـــی،  ف
سفرای خارجی و جمع معدودی 
از هنرمندان به صــورت رسمی 

بازگشایی شد. موزه هنرهای معاصر تهران پس از بازسازی ۳0 ماهه، با 
افتتاح نمایشگاه های »ارمغان« و »عکاسی مفهومی« گشایش یافت 
و بازدید عمومی این دو نمایشگاه نیز از روز ۱۴ بهمن ماه برای عموم با 

وقت قبلی و تهیه بلیت میسر خواهد بود.
در نمایشگاه»ارمغان« ۱۳۵ اثر از ۴2 هنرمند از آثار اهدایی مجموعه 
منیژه میرعمادی به موزه هنرهای معاصر تهران و 26 اثر از ۱۵هنرمند 
از آثار گنجینه موزه نیز که متناسب با نمایشگاه آثار اهدایی مجموعه 
نمایشگاه »عکس  نمایش گذاشته می شود.  به  اســت،  میرعمادی 
مفهومی« نیز گزیده ای از گنجینه عکس موزه هنرهای معاصر تهران 

است که ۱8 اثر از ۱۳ هنرمند در آن به نمایش گذاشته می شود.
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