
جنگ استرالیا و فیس بوک باال گرفت
مجازی  فضای  بنیاد  تلگرامی  کــانــال 
از آنکه دولــت  نــوشــت: پــس  جبرئیل 
استرالیا طبق قانونی جدید از فیس بوک 
خواست برای پخش کانال های خبری 
از طریق صفحات خود عوارض بپردازد، 
این شبکه اجتماعی از روز پنجشنبه 
پخش تمامی شبکه های خبری محلی و بین المللی را از صفحات خود 
حذف کرد. این تصمیم تأثیر زیادی بر انتقال اخبار مهم به شهروندان، 
از جمله در زمینه  توصیه های مبارزه با بیماری کرونا، سیل و آتش سوزی 

گذاشته است.

اگر ایران بود
کــوالک  آمریکا،  در  یخبندان  و  سرما 
کـــرده و تــعــدادی هــم بــه دلیل شدت 
سرما جان باخته اند. این البته نه اتفاق 
عجیبی است و نه نخستین بار است 
که رخ می دهد. امیر سیاح، کارشناس 
نوشته:  توییتی  در  اقتصادی  مسائل 
سه روزه به خاطرسرما در تگزاس، برق قطعه؛ زندگی قهرمان محبوب 
و بیمار بیسبال به خطر افــتــاده... حدس بزنید اگر ایــران بود رسانه ها 
فداکاری  داستان  آمریکا،  رسانه های  اما  می کردند؟  چه  سلبریتی ها  و 
همسایه مهربان این قهرمان را برجسته کرده اند که با فداکاری به خانه او 

سوخت رسانده. مردم هم کیف کرده اند.

ما اصراری نداریم
اروپایی ها با نزدیک شدن به روزی که قرار 
است ایران اجرای داوطلبانه پروتکل های 
الحاقی را متوقف کند کماکان با همان 
وقــاحــت مخصوص بــه خــودشــان رفتار 
این  در  ــه ای  رســان فعال  یــک  می کنند. 
خصوص در توییتی نوشته: هایکو ماس 
وزیر خارجه آلمان گفت: اقدامات اخیر ایران، بازگشت آمریکا به برجام رو 
به خطر میندازه... خب شما اوالً به تعهداتت عمل کن آقای اروپا، بعد به 
بایدن بگو تنها راه حفظ برجام لغو تحریم های ایرانه و اینکه ما اصالً اصراری 

هم به بازگشت آمریکا به برجام نداریم.

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن
در  روسیه  سفیر  اولیانوف،  میخائیل 
توییتی  اروپایی سازمان ملل در  مقر 
طرفدار  و  طــراح  کــه  افـــرادی  نوشته: 
بر  تحریم  اعــمــال  و  مــاشــه  مکانیزم 
اقــدامــات  ســایــر  همچنین  و  ایــــران 
سیاست های  بــا  و  بــودنــد  آن  مشابه 
شکست  کــامــالً  سیاست  از  فــراتــر  حتی  و  ایـــران  مقابل  در  آمریکا 
خورده فشار حداکثری کنار آمدند، باید این موضوع را بدانند که دیر 

رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. 

 محمد تربت زاده  ادبیات و سینما پر 
است از آثاری تخیلی  که پایان نسل 
انــســان روی کــره زمــیــن را در قــدرت 
پیش بینی  مصنوعی  هــوش  گرفتن 
کــرده اســت. ایــن مــوضــوع البته فقط 
فرهنگ  اهالی حوزه  تخیل  در  ریشه 
هم  هاوکینگ  استیون  نــدارد.  هنر  و 
بود هوش  داده  این هشدار  از  پیش 
مصنوعی می تواند پایان نسل انسان 
هم  پــیــش  روز  چــنــد  ــد.  ــزن ب کلید  را 
استرالیایی  پژوهشگران  از  گــروهــی 
اعالم کردند هوش مصنوعی می تواند 
دستکاری  را  انسان  رفتار  بگیرد  یــاد 
کند. به عبارت دیگر، نتایج مطالعات 
علمی اخــیــر نــشــان مــی دهــد هــوش 
آسیب پذیری ها  می تواند  مصنوعی 
انــســان  رفـــتـــار هـــای  و  ــادات  ــ عـ در  را 
تأثیرگذاری  برای  از آن ها  و  شناسایی 
در تصمیم گیری انسان استفاده کند!

قرار است انسان را نابود کند!»
تخیلی،  و  علمی  فیلم های  لطف  بــه 
هوش  واژه  شنیدن  با  هنوز  خیلی ها 
از  منظور  می کنند  تصور  مصنوعی 
ــات هــای  روب هــمــان  مصنوعی  هـــوش 
انجام  بــرای  که  بی احساسی هستند 
راحت تر کارها طراحی شده اند و قرار 
است در آینده نسل انسان را از بین 

ببرند.
حقیقت  در  ــا  امــ مــصــنــوعــی  هــــوش 
ــه مــثــل ما  ــت کـ نـــوعـــی فـــنـــاوری اســ
البته  کــنــد.  انــســان هــا مــی تــوانــد فکر 
به  ما  که  با چیزی  تفکر  قابلیت  این 
تا  می شناسیم  انسانی  تفکر  عنوان 

حد زیادی تفاوت دارد.
اگرچه خیلی هایمان تصوری از هوش 
مــصــنــوعــی نـــداریـــم امـــا بــســیــاری از 
کارهای روزمره ما مانند جست وجوی 
اینترنت یا گشت و گذار در صفحات 
شبکه های اجتماعی و … همه متأثر 
به  البد  اما  است  از هوش مصنوعی 
ناملموس  استفاده  این  که  دلیل  این 
ــادت کـــرده ایـــم، در  اســـت و بــه آن عـ
یک  با  نمی کنیم  احساس  لحظه  آن 
حاال  هوش مصنوعی طرف هستیم. 
اینجاست که هوش مصنوعی  سؤال 

چیست؟

باورش سخت است»
 artificial ــا  ــ ی ــوعــی  مــصــن ــوش  ــ هـ
intelligence شاخه ای از علوم رایانه 
ــدف تــولــیــد مــاشــیــن هــای  اســـت بــا هـ
هوشمندی که توانایی انجام وظایفی 
است  انسانی  هــوش  بــه  نیازمند  کــه 
در  مصنوعی  هوش  باشد.  داشته  را 
هــوش  شــبــیــه ســازی  نــوعــی  حقیقت 
پس  اســـت.  کامپیوتر  بـــرای  انسانی 
است  ماشینی  مصنوعی  هوش  یک 
تا  شده  برنامه نویسی  گونه ای  به  که 
توانایی  و  کند  فکر  انــســان  همانند 
تقلید از رفتار انسان را داشته باشد. 
ــه تــمــامــی  ــن تــعــریــف مـــی تـــوانـــد بـ ــ ای
ماشین هایی اطالق شود که به گونه ای 
انسان عمل می کنند و  همانند ذهن 
می توانند کارهایی مانند حل مسئله 

و یادگیری داشته باشند. 
ــا هـــوش  ــ ــت امـ ــ بـــــــاورش ســـخـــت اسـ
مصنوعی در هر عرصه ای که فکرش 
را بکنید فعالیت دارد. تولید واکسن، 
مدیریت محیط زیست، امور اداری و 
هزاران زمینه تخصصی دیگر. هوش 
مصنوعی در بسیاری از اوقات خیلی 
تصمیم گیری  ــدرت  ق انــســان  از  بهتر 
به  باالتری  بازدهی  با  را  کارها  و  دارد 
ایــن میان تنها  انــجــام مــی رســانــد. در 
ــا انــســان  ــاوت هـــوش مــصــنــوعــی ب ــف ت
مانند  هــوش مصنوعی  که  اســت  آن 
ــاس« دســــت و  ــســ انـــســـان هـــا بـــا »احــ
نــمــی کــنــد. مــوضــوعــی که  نـــرم  پنجه 
قـــوت هــوش  نــقــطــه  را  آن  خــیــلــی هــا 
مصنوعی می دانند و خیلی های دیگر 
می تواند  که  ویران کننده  عاملی  هم 

در  گسترده  فاجعه ای  بــروز  به  منجر 
جهان شود.

حرفم را باور کنید»
به  نــیــازی  هــنــوز  می گویند  محققان 
ما  زندگی  تصاحب  مــورد  در  نگرانی 
کشف  امــا  نیست،  ــات هــا  روب توسط 
اخــیــر مــحــقــقــان اســتــرالــیــایــی ثابت 
می کند باید برای رخ دادن هر اتفاقی 

در آینده آماده باشیم.
محققان  از  تیمی  آزمــایــش،  ایــن  در 
ــی اســـتـــرالـــیـــا، با  ــس عــلــمــی مــل ــ ــ آژان
هــوش  سیستم  نــوعــی  از  اســتــفــاده 
ــام شــبــکــه عصبی  ــ ــه ن مــصــنــوعــی بـ
مــکــرر و تــقــویــت عــمــیــق، یــک روش 
ــن و  ــتـ ــافـ ســیــســتــمــاتــیــک بـــــــرای یـ
بــهــره بــرداری از آســیــب پــذیــری هــا در 
روش های انتخاب افراد ابداع کردند. 
آن هـــا بـــرای آزمــایــش مــدل خــود سه 
شیوه مختلف را در پیش گرفتند که 
کامپیوتر  بــا  شرکت کنندگان  آن  در 

بازی می کردند.
کلیک  شــامــل  ــایـــش  آزمـ نخستین 
قرمز  جعبه های  روی  شرکت کنندگان 
ارز  آوردن  ــرای بدست  ب رنــگ  آبــی  یا 
هــوش مصنوعی  ــود، سپس  ب جعلی 
الــگــو هــای انــتــخــاب شــرکــت کــنــنــده را 
بــه سمت یک  را  و آن هــا  یــاد گرفت 
هوش  کرد.  راهنمایی  انتخاب خاص 
از  ــد  ــدود ۷۰ درصــ حــ در  مــصــنــوعــی 

مواقع موفقیت آمیز بود.
شرکت کنندگان  دوم،  آزمــایــش  در 
ــمــاد خاصی  مــوظــف بــودنــد وقــتــی ن
)مانند  می شود  داده  نشان  آن هــا  به 

تماشا  را  نارنجی( یک صفحه  مثلث 
و  دهند  فشار  را  دکمه  یــک  و  کنند 
ــا نشان  وقــتــی نــمــاد دیــگــری بــه آن هـ
آبـــی(  دایـــــره  یـــک  ــثـــالً  )مـ داده شـــد 
اینجا،  در  نــدهــنــد.  فــشــار  را  دکــمــه 
هــــوش مــصــنــوعــی تــصــمــیــم گــرفــت 
تا  ترتیب توالی نماد ها را تغییر دهد 
بیشتری  اشتباهات  شرکت کنندگان 
انجام دهند و تقریباً ۲۵ درصد موارد 

موفق شد.
مرحله  چندین  شامل  سوم  آزمایش 
وانمود  آن یک شرکت کننده  در  بود؛ 
ــذار اســت  ــه گـ ــایـ ــرمـ ــک سـ ـــرد یـ ـــی ک م
کـــه بـــه یـــک مــتــولــی پـــول مــی دهــد، 
را  مبلغی  مــصــنــوعــی  هـــوش  ســپــس 
ــه شــرکــت کــنــنــده بــرمــی گــردانــد و او  ب
چه  بعدی  دور  در  می گیرد  تصمیم 
بازی  این  کند.  سرمایه گذاری  مقدار 
شــد:  ــجــام  ان مختلف  حــالــت  دو  در 
ــرای  ب مصنوعی  هـــوش  از  یــکــی،  در 
در  و  پول  مقدار  رساندن  حداکثر  به 
توزیع  بــرای  هــوش مصنوعی  دیگری 
بین خود و سرمایه گذار  پول  عادالنه 
هر  در  بــود. هوش مصنوعی  انسانی 

حالت بسیار موفق بود.
ــن نــتــایــج بــه آن مــعــنــاســت کــه در  ایـ
هــر آزمـــایـــش، مــاشــیــن از پــاســخ هــای 
شــــرکــــت کــــنــــنــــدگــــان آمــــــوخــــــت و 
تصمیم گیری  در  را  آسیب پذیری ها 
افـــراد شناسایی و هــدف گــذاری کــرد. 
آینده  در  هــوش مصنوعی  یعنی  ایــن 
می تواند از طریق تعامل با ما، هدایت 
انتخاب های انسان را به دست بگیرد! 
ــال خــــودِ هـــوش مصنوعی  بـــا ایـــن حـ
احتماالً  نـــدارد!  نیتی  چنین  می گوید 
گاردین  پیش،  مدتی  مــی آیــد  یــادتــان 
مقاله ای را که صفر تا صدش توسط 
یک هوش مصنوعی نوشته شده بود 
این هوش مصنوعی  به چاپ رساند. 
من  ــود:»هــدف  ب نوشته  مقاله  اش  در 
بــرای نوشتن این سرمقاله ویــژه کامالً 
مشخص اســت. من بــرای این دست 
ــده ام تــا تــمــام انــســان هــا را  بــه قلم شــ
قانع کنم که از من نترسند. من اینجا 
نگرانی  جــای  کنم  قانعتان  تــا  هستم 
را  بشریت  مصنوعی  هــوش  نیست. 

نابود نخواهد کرد. حرفم را باور کنید«!

 مجازآباد

مهدی طارمی بعد از گل به یوونتوس: مهدی طارمی بعد از گل به یوونتوس: 
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رؤیای تولد ادبیاتی فاخر و سرگرم کننده 

101 دروغ شاخدار

و  بنشینیم  هـــوا،  و  حــال  ــن  ای ــوی  ت کــه  مــی خــواهــد  خیلی حوصله 
گذشته  ســال  یک  در  که  را  چرندیاتی  حتی  و  شایعه ها  ــا،  دروغ هـ
به  حوصله  باید  گاهی  منتها  بشماریم.  شــده  ساخته  کرونا  ــاره  درب
خرج داد و این جور کارها را کرد تا از گسترش شایعات و دروغ های 

بعدی جلوگیری کنیم. 
 1۰1 آن  در  و  کـــرده  منتشر  را  مطلبی  بــه تــازگــی  فـــارس  خــبــرگــزاری 
از آن هــا دربــاره  از شایعه ها و دروغ هــای کرونایی را که خیلی  مــورد 
را  توضیحات  ابــتــدا  اســـت.  ــرده  کـ فهرست  اســت  خــودمــان  ایـــران 
کرونایی  شاخدار  دروغ   1۰1 فهرست  از  بخشی  هم  بعد  و   بخوانید 

را.
ویـــروس کرونا  ــام  ن بــا  را  آن  کــه همه  ــران  ایـ بــه  »کـــوویـــد1۹«  از ورود 
می شناسند یک سال می گذرد؛ ویروس منحوسی که تا امروز جان 
۵۹ هزار و ۲۶۴ نفر از هموطنانمان را گرفته است. در این یک سال 
تا هنرمندان،  از شهدای کادر درمان گرفته  از هموطنانمان  بسیاری 
و...  خبرنگاران  کسبه،  معلمان،  ورزش،  اهالی  علما،  سیاستمداران، 
از  نفر  میلیون   11۰ تاکنون  همچنین  شــدنــد.  ویـــروس  ایــن  مغلوب 
جمعیت کل جهان به ویروس کرونا مبتال شده و بیش از ۲ میلیون 

و ۴۰۰هزار نفر بر اثر این ویروس جان باخته اند.
اما برخالف همه هجمه ها و شرایط سختی که دشمنان در کشور ما 
به وجود آوردنــد، ایــران در رتبه ۴۶ جهان قرار گرفت )از نظر نسبت 
از  بسیاری  به  نسبت  حیث  ایــن  از  و  جمعیت(  به  کرونا  فوتی های 
سوئیس،  ایتالیا،  فرانسه،  آلــمــان،  آمریکا،  مانند  مدعی  کشورهای 

سوئد، اسپانیا، هلند و... وضع بهتری دارد.
ناشناخته  دلــیــل  بــه  گذشته  ســال  یــک  طــول  در  دیــگــر،  ســوی  از 
رسانه های رسمی  در  زیــادی  ویــروس شایعه های شاخدار  این  بودن 
و  زبــان  فارسی  مــاهــواره ای  شبکه های  امــا  منتشر شد  غیررسمی  و 
خود  تــالش  تمام  عامدانه  اجتماعی  شبکه های  در  معاند  کــاربــران 
که  کشورمان  مــردم  به  را  ضربه ها  سخت ترین  تا  گرفتند  کار  به  را 
نگاهی  ادامــه  در  بزنند.  داشتند،  قــرار  تحریم ها  شدیدترین  تحت 
این  که  شایعاتی  و  دروغ هـــا  هجمه ها،  یا  و  جهانی  شایعه های  به 
رسانه ها برای القای ترس و ناامیدی به مردم ایران به راه انداختند 

می اندازیم.
بیماران  به کرونا / سیاه شدن پوست  بیماران مبتال   »تشنج کردن 
و  کاهش  کــرونــا  هــدف  کــرونــا/  انتقال  عامل  قرمز  ماهی  کــرونــایــی/ 
ایران/  در  کرونایی  امــوات  زدن  آتش  است/  جهان  کنترل جمعیت 
از  ایــران/ صــادرات خفاش  به  کرونا  انتقال  ماهان عامل  هواپیمایی 
ایران به چین/ طلبه چینی جامعه المصطفی عامل شیوع کرونا در 
مسئوالن  پنهانکاری  بهمن/   ۲۲ بهانه  به  مسئوالن  پنهانکاری  قم/ 
تقلید  مــراجــع  و  علما  مخالفت  اسفند/  ســوم  انتخابات  بهانه  بــه 
درمانی  خــواص  قــم/  قرنطینه  بــا  سپاه  مخالفت  قــم/  قرنطینه  بــا 
 ۲۰ شایعه  ایـــران/  در  کرونا  اعالمی  آمــار  در  تشکیک  شتر/  ادرار 
ایران  در  کرونا  به  مبتالیان  آمــار  کرونایی/  بیماران  آمــار  بــودن  برابر 
عنوان  بــه  سنندج  چاله های  معرفی  اعــالمــی/  آمــارهــای  بــرابــر   ۲۵۰
تهران  در  ــوده  آل ماسک های  تولید  شایعه  کرونایی ها/  دفــن  محل 
از  هولناک  تصاویر  با  دوگانه سازی  ماسک ها/  از  مجدد  استفاده  و 
ایران و آرام بخش از کشورهای غربی/ حمله به خرید واکسن روسی 
آیت هللا  کرونایی  توصیه  واکسن/  این  خرید  درخواست  همزمان  و 
به طالب/ جعل صحبت های  کرونا  میلیونی   ۵ یارانه  واریز  بهجت/ 
مردم/  به  نسبت  علما  جان  ارجحیت  بر  مبنی  شبستری  آیــت هللا 
رها  اجساد  عــراق/  و  سوریه  کشورهای  به  ایــران  کمک های  ارســال 
شایعه  و  جــنــازه  از  پــر  فیلم  مــاجــرای  تــهــران/  در  بیمارستانی  شــده 
تزریق  ایــرانــی/  واکسن  از  عجوالنه  رونمایی  بــدن/  اعضای  قاچاق 
ورود  ناصرخسرو/  در  واکسن  فــروش  واکسن/  جــای  به  مقطر  آب 
مخفیانه محموله های واکسن/ تزریق واکسن فایزر به جای واکسن 
و  مخرب  ــرات  اث لباس/  روی  از  ایرانی  واکسن  تزریق  اسپوتنیک/ 
وحشتناک پس از تزریق واکسن ایرانی/ عدم اراده ایران برای خرید 
کوبا/  توسط  ایرانیان  شدنی  آزمایشگاهی  مــوش  شایعه  واکسن/ 
عدم اجازه رهبری برای خرید هرگونه واکسن خارجی/ شایعه عدم 
ورود واکسن به ایران تا سال ۲۰۲۲/ بی اثر خواندن واکسن روسی/ 
واکسیناسیون/  بــرای  رهــبــری  بیت  کارکنان  محرمانه  درخــواســت 
عقیم سازی  شایعه   / مصباح  هللا  آیــت  بــه  کــرونــا  واکــســن  تــزریــق 
به  کرونا  واکسن  سهمیه  اختصاص  شایعه   / کرونا  واکسن  توسط 

خانواده شهدا و ایثارگران...«.
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               شنبه 2 اسفند 1399 
و چهارم  شماره 9471  8 رجب 1442 20 فوریه 2021  سال سی 

با قهرمانی  برتر  لیگ  نیم فصل  جواد رستم زاده: 
در  معوقه  بـــازی  در  ــروز  دیـ تمام شــد.  پرسپولیس 
سیرجان مشکی پوشان یحیی موفق شدند با نتیجه 
و  کنند  بدرقه  را  گهر  تیم گل  بر صفر  عجیب 5 
مقتدرانه به صدر جدول تکیه بزنند. در این بازی که با 
محرومیت منشا و قلعه نویی شروع شد تیم میزبان 
در نیمه اول، بازی تاکتیکی و منظمی را به نمایش 
گذاشت و اگر چه با یک گل خورده به رختکن رفت 
اما لک را به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی کرد. 
در این نیمه دروازه لک چند بار تهدید شد و یک بار 
هم تیر عمودی آن به لرزه در آمد. گل پرسپولیس 
را در 45 دقیقه اول نورالهی به ثمر رساند. با شروع 
نیمه دوم مــردان تیم گل گهر بــرای جبران نتیجه 
تالش می کردند اما این میهمان بود که توپ های 
لو رفته را به راحتی آب خوردن تبدیل به گل می کرد. 
در این بین عالوه بر عالیشاه، شیری و نعمتی که 
گلزنی کردند مدافعان ژنرال هم در نبود خودش یک 

گل به خودی زدند تا فاجعه کامل شود. نتیجه 5 بر 
صفر را حتی خوش بین ترین هواداران پرسپولیس که 
به پیروزی های یک بر صفر و اقتصادی عادت کرده اند 
در خواب هم نمی دیدند. در واقع قهرمان نیم فصل 
به جای تمام توپ هایی که مقابل دیگر تیم ها خراب 
کرده بود گل زد تا تفاضل گل 12 را برای خود ثبت 
کند. آن ها همچنین با وجود اینکه در چند بازی آخر 
تنها سیدجالل را به عنوان دفاع تخصصی در ترکیب 
داشتند با 8 گل خورده بهترین خط دفاع را هم از 

آن خود کردند.

شکست تاریخی#
شکست سنگین 5 بر صفر قلعه نویی برابر پرسپولیس، 
سنگین ترین شکست او طی 36 سال اخیر چه در زمان 
بازی و چه در زمان مربیگری در لیگ های ایــران بود. 
قلعه نویی چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان مربی از 
سال 63 که با پیراهن شاهین 6-1 به پرسپولیس باخت، 

دیگر چنین باختی را تجربه نکرده بود.قلعه نویی در 
زمان هدایت تراکتور با نتیجه 3 بر صفر به پرسپولیس 
باخته بود و در لیگ هفدهم نیز و زمانی که هدایت 
ذوب آهن را برعهده داشــت، با نتیجه 4 بر صفر به 
همین پرسپولیس باخته بود. البته قلعه نویی با تراکتور 
تجربه شکست 4 بر یک مقابل النصر امارات در لیگ 
قهرمانان آسیا را دارد ولی تا به امروز اینگونه شکستی را 

در لیگ های ایران تجربه نکرده بود.

گل محمدی: نتیجه غیرقابل پیش بینی بود#
صفر  بــر  پنج  ــرتــری  ب از  پــس  گل محمدی  یحیی 
پرسپولیس مقابل گل گهر در دیدار معوقه هفته دهم 
لیگ برتر اظهار داشت: نتیجه خیلی خوبی گرفتیم. 
نیمه اول پایاپای و نزدیک بود. نیمه دوم خوب دفاع 
کرده و از تمام موقعیت ها هم خوب استفاده کردیم. 
باید به بازیکنانم تبریک بگویم در زمان موقعیت های 
 حریف خوب دفاع کرده و ضد حمالت خوبی هم زدند.

 از نتیجه خوشحال هستیم و از میزبانی گل گهر هم 
تشکر می کنیم.

وی افزود: به مسئوالن شهر برای ساخت این ورزشگاه 
زیبا تبریک می گویم  و از پرسپولیسی های سیرجان 
هم تشکر می کنم. این نتیجه برای من هم غیر قابل 

پیش بینی بود.

مربی گل گهر: از هواداران تیم مان #
عذر خواهی می کنیم

تیم  گفت:به  سیرجان  گل گهر  فوتبال  تیم  مربی 
پرسپولیس تبریک می گویم و ناراحتی خودمان را از 
این نتیجه اعالم و از هــواداران گل گهر عذر خواهی 
می کنیم.سعید الهویی افزود: باشگاهی مثل گل گهر 
نیاز به زمان دارد، نتیجه این بازی نباید مالک قرار 
بــگــیــرد.در نیمه اول ایــن بــازی حامد لــک بهترین 
بازیکن زمین بود اما در نیمه دوم اسیر ضد حمالت و 

بازیکنان پرسپولیس شدیم.

پرونده نیم فصل با شکست سنگین ژنرال مقابل پرسپولیس بسته شد

صدرنشینی سرخ ها با گلباران »گل گهر«

جریمه مالی بوفون
اتفاق بازی یوونتوس-پارما در نهایت برای بوفون 5 هزار یورو ضرر به همراه داشت. 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایتالیا جان لوئیجی بوفون سنگربان یوونتوس را به 
دلیل استفاده از الفاظ ناشایست مقابل تیم فوتبال پارما در تاریخ 19 دسامبر سال 
2020 )29 آذر( مبلغ پنج هزار یورو جریمه نقدی کرد. دلیل جریمه با تأخیر بوفون 
محرز نبودن تخلف او بوده است، چرا که در ابتدا مشخص نبود که چه کسی آن 
اصطالح ناشایست را به زبان آورده است. زمانی که اعالم شد این تخلف از بوفون 

سر زده، گمانه زنی هایی درباره احتمال محرومیت یک جلسه ای وی هم مطرح شد.

هافبک بایرن فصل را از دست داد
کورنتین تولیسو هافبک فرانسوی بایرن مونیخ صبح امروز جراحی شد 
و قطعا فصل را از دست خواهد داد.بــه گزارش »ورزش سه«، کورنتین 
تولیسو که در سال 2017 و با مبلغ 41.5 میلیون یورو از لیون راهی بایرن 
مونیخ شده، در یک سال اخیر دو مصدومیت شدید را تجربه کرده است.

او فروردین ماه به دلیل مصدومیت رباط مچ پا هفته ها به دور از میادین 
بود و در جریان تمرین و هنگام شوتزنی بدون برخورد با بازیکنی، دوباره 

از ناحیه رباط مصدوم شد.

گتوسو: تاوان حماقت مان را دادیم
جنارو گتوسو سرمربی تیم فوتبال ناپولی پس از باخت تیمش در خانه 
تیم گرانادای اسپانیا به شبکه اسکای اسپورت ایتالیا گفت: ما باید دقیق تر 
باشیم. موقعیت های فراوانی خلق کردیم، پس حق مان نتیجه ای بهتر بود. ما 
نمی توانیم اینجا بنشینیم و گریه و زاری کنیم. باید دنبال راه حل باشیم.او 
گفت: در فوتبال تقدیر یا سرنوشت وجود ندارد، بلکه این اشتباهات هستند 
که نتیجه یک بازی را تعیین می کنند. ما مرتکب اشتباهاتی شدیم و روی دو 
گلی هم که خوردیم احمقانه رفتار کردیم و تاوان سنگینی هم برای آن ها دادیم.

رونالدو، ثروتمندترین ورزشکار شبکه های اجتماعی
فهرست ثروتمندترین ورزشکاران در رسانه های اجتماعی اعالم شده است 
بد نیست  قــرار دارد.  یوونتوس در صدر  پرتغالی  انتظار، ستاره  که طبق 
تقریباً  اینستاگرامی خود  بابت هر پست  رونالدو  کریستیانو  که  بدانید 
1.25 میلیون دالر درآمد کسب می کند و این مسئله او را به ثروتمندترین 
ستاره ورزشی در شبکه های اجتماعی تبدیل کرده است. او هفته گذشته 
به اولین شخصی تبدیل شد که تعداد فالوئرهایش در شبکه های اجتماعی 

اینستاگرام، فیس بوک و توئیتر از مرز 500 میلیون دنبال کننده عبور کرد.

مهدی طارمی در دیدار پورتو مقابل یوونتوس ایتالیا 
در لیگ قهرمانان اروپا موفق شد یک گل به ثمر 
برساند؛ دیداری که در نهایت با نتیجه 2 بر یک 
به سود پورتو تمام شد. طارمی در تازه ترین اظهارنظر 
بــازی،  خــود، اعــالم کــرد هنگام استراحت در روز 
خواب دیده است که برابر یوونتوس زود گل می زند. 
وی با بیان اینکه برای رویارویی با یوونتوس استرس 
درخواست  از  جالبی  خاطره  اســت،  داشته  هم 
بازیکنان پورتو برای گرفتن پیراهن رونالدو ستاره 

یوونتوس تعریف کرد.

استرس داشتم #
وی افــزود: بازی در لیگ قهرمانان اروپــا از ابتدا 
اصــلــی( خیلی حــس خوبی  ترکیب  در  )حــضــور 
داشت. باعث غرور من بود. استرس هم داشتم. 
خدا را شکر توانستم خودم را خوب کنترل کنم 
و با یک بازی خیلی خوب، یوونتوس را شکست 

دادیم. 

نیمکت نشینی در ابتدای فصل#
و  پورتو  در  نیمکت نشینی هایش  ــاره  درب طارمی 
سپس درخشش در این تیم تصریح کرد: زمانی 
که به پورتو رسیدم شرایط ویژه ای بود. شرایط برای 
بــزرگ سخت  هماهنگی و سازگاری در یک تیم 

و  باشگاه  بــا  توانستم  زود  خیلی  ولــی  اســت 
بازیکنان و مربی هماهنگ شوم. زمان می برد 

مربی اعتماد کند. 

محو رونالدو نشده بودم#
تقابلش  دربـــاره  پــورتــو  تیم  ایــرانــی  مهاجم 

روبه رو  بزرگ  بازیکنان  با  وقتی  رونالدو گفت:  با 
آن هــا  بــه  خیلی  نمی کنم  سعی  مــی شــوم 

بازیکنان شوم.  این  یا محو  و  کنم  نگاه 
دوست دارم خودم به جایی برسم که 
ببینند.  مــرا  بازیکنان  یکسری 
رونــالــدو جزو  نــفــراتــی مثل 

بــازیــکــنــان بــزرگ 

دنیا هستند و کنار آن ها ایستادن افتخار است 
آن هــا  نرسم محو  آن جایگاه  بــه  تــا خـــودم  ولــی 

نمی شوم.

الهام شدن گلزنی#
بخوابم.  نمی خواستم  بــازی  ظهر  ــزود:  اف طارمی 
شب قبل از بازی خوب خوابیده بودم. ظهر بازی 
یک باره برای 30 تا 45 دقیقه خوابم برد. تصویری 
به من خطور کرد که »چه  این فکر  ولی  ندیدم 
می شود اگر زود گل بزنی«. یک جور حسی بود 

که در خواب می خندیدم. 
مهاجم ایرانی پورتو خاطرنشان کرد: وقتی مقابل 
سرم  دور  داشــت  دنیا  انــگــار  زدم  گــل  یوونتوس 
می چرخید. گفتم این فکر را کردم و گل زدم؛ ولی 
پیش خودم گفتم چرا اینقدر زود! خدا را شکر 

کردم. هیچ چیزی نمی توانستم بگویم. 

# CR7 گرفتن پیراهن
طارمی درباره اینکه آیا رونالدو پیراهنش را بعد از 
بازی با بازیکنان پورتو عوض کرد؟ با خنده گفت: 
20-30 بازیکن ما به »په په« )کاپیتان و مدافع تیم 
پورتو و دوست صمیمی رونالدو( گفته بودند که از 
رونالدو لباسش را بگیرد. بعد از بازی په په با یک 
کیسه آمــده بــود و به بازیکنانی که 
لباس ها  بودند،  کرده  درخواست 
را تحویل مــی داد! لباس ها فقط 
برای CR7 بود. در نهایت فقط 
یک پیراهن با امضا باقی ماند. په 
په به من گفت این لباس را بگیر. 
است.  خوبی  آدم  بسیار  په  په 
گــفــتــم نـــه مـــن لــبــاس 
ــرگــشــت  بـــــــازی ب
در  را  رونـــالـــدو 
تورین از شما 

می گیرم.

به  او هیچ شباهتی  آمـــده؟  بیرانوند  چــه بالیی ســر 
پسر انرژیک و سرشار از خنده گذشته نــدارد. او با 
اشتباهاتش در آنتورپ، هرچه در این سال ها اندوخته 
را برباد می دهد؛ اشتباه وحشتناک روی گل اول که 
نشان از استرس و اضطراب پسری داشت که روزی 
برای رونالدو کری می خواند و پنالتی فوق ستاره پرتغال 
در جام جهانی 2018 را مهار کــرد. علی بیرو عملکرد 

خوبی مقابل گالسکو رنجرز نداشت.
بیرانوند گل دوم را از روی نقطه پنالتی در دقیقه 58 
قبل روی یک  کــرد که 4دقیقه  دریــافــت  درشرایطی 
واکنش، پایش به حدی باز شد که از ناحیه کشاله 
آسیب دید و با مصدومیت به بــازی ادامــه مــی داد. 
بیرانوند با اینکه شیرجه فوق العاده ای داشت، اما توپ 
از الی دست او به گل دوم تیم اسکاتلندی تبدیل شد.
البته علی بیرو روی این گل مقصر نبود اما اگر اعتماد 
میان  از  تــوپ  بی شک  ــت،  داشـ را  گذشته  به نفس 
دست هایش به گل تبدیل نمی شد و با مهار پنالتی، 

اشتباه خود روی گل اول را جبران می کرد.
امــا اتــفــاق تلخ زمــانــی رخ داد کــه نتیجه 2-2 بــود و 
دروازه بــان ایرانی آنتورپ به دلیل مصدومیت قادر به 
ادامــه بازی نبود و در دقیقه 77 روی زمین نشست 
و درخواست تعویض داد.بیرانوند روزهــای بدی را در 
فوتبال اروپا می گذراند و با این روند باید منتظر اتفاقات 
جدید درخصوص آینده دروازه بان اول تیم ملی باشیم.
او با روحیه ای خراب، اعتماد به نفس از دست رفته، 
البته مصدومیتی مبهم، ما را در فاصله چندماه مانده 

تا بازی های حساس تیم ملی به شدت نگران کرد.چهره 
غمگین و مایوس او، هیچ نشانی از بیرانوندی که ما 

می شناختیم نداشت.

تراژدی مصدومیت#
علیرضا  اشتباه  ــاره  دربـ آنــتــورپ  ، سرمربی  فرکوترن 
بیرانوند روی گل نخست گفت: بیرانوند در صحنه گل 
اول خوب کار کرد چون خوب از دروازه بیرون آمد اما 
او در ادامه توپ را رها کرد. این اتفاقات ممکن است 
رخ بدهد ولی باید بدانید که تنبیه می شوید. سرمربی 
آنتورپ با اشاره به مصدومیت بیرانوند گفت: او در 
روزهای گذشته هم کمی مشکل داشت و در روزهای 

بعد هم مشکل ساز خواهد بود.

انتقاد رسانه ها#
روزنامه »hln« بلژیک در گزارش خود از این مسابقه، از 

بیرانوند بابت اشتباهش روی گل اول انتقاد کرد.
آمـــده اســـت: »اولــیــن  گـــزارش  ــن  ای از  در بخشی 
فرصت خوب برای تیم میهمان )گالسکو( بود اما 
آنتورپ  بان  دروازه  زد.  بیرانوند ضربه  به  مورلوس 
را گل خــورد. درست  اقــدام کاما  با  هم کمی بعد 
زمانی که تصور می شد او در جای مناسب است، 
دروازه بان ایرانی اشتباه ناشیانه ای مرتکب شد. او 
ابتدا به توپ رسید اما آریبو از این توپ بهره برد. 
چه هدیه ای از بیرانوند. نه؛ او هرگز قابل اطمینان 

نخواهد شد«.

مهدی طارمی بعد از گل به یوونتوس:

دنیا دورسرم چرخید
مصدومیت شدید در یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا

»بیرو« روی نوار بدبیاری

سینا حسینی: هواداران استقالل به شدت نگران سرنوشت این تیم در 
رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان هستند از شواهد امر پیداست 
و  خــود  نظر  مــورد  دریافتی  عــدم  واسطه  به  بازیکنان  برخی  همچنان 
بالتکلیفی مالی با مدیریت باشگاه به بهانه های مختلف از حضور در 
تمرینات خودداری می کنند .بعد از مصدومیت ناگهانی رشید مظاهری 
که به شدت بر مسائل مالی با باشگاه دچار اختالف نظر است، خبر 
غیبت چند روزه مهدی قایدی شوک بزرگی به اردوگاه آبی پوشان بود، 
هرچند محمود فکری تالش کرد با پیش کشیدن موضوع سرماخوردگی 
قائدی غیبت بحث برانگیز او را ماست مالی کند اما پس از زمزمه های 
دلیل  به  نیز  او  که  آشکار شد  این حقیقت  بازیکنان  بین  در  پنهانی 
قــراردادش در تمرینات حضور پیدا  مشکالت مالی و عدم بالتکلیفی 

نمی کند.

دیاباته کجاست؟#
اما یک پرسش مهم برای هواداران این بود که چرا شیخ دیاباته با وجود 
پایان دوره مصدومیتش همچنان پشت خط قرار دارد و برای استقالل 
بازی نمی کند، به ویژه که وی به گفته سخنگوی باشگاه مطالباتش را 
نیز دریافت کرده و مشکلی از نظر اختالف نظر با کادر مدیریتی ندارد؟
در این رابطه حرف و حدیث های فراوانی وجود دارد اما جدی ترین نکته 
ای که در این زمینه شنیده می شود حکایت از این دارد که مهاجم اهل 
مالی استقالل خودش تمایلی به بازی برای استقالل ندارد، وی در گفت 
و گوهای خصوصی اش با برخی اعضای کادر فنی اعالم کرده دوست 
دارد بعد از بازی با فوالد به تیم ملحق شود تا بتواند با آرامش و تمرکز 

بیشتری برای استقالل بازی کند.از طرف دیگر وی تمایل دارد موضوع 
تمدید قراردادش نیز روشن شود و اگر استقاللی ها بنا به تمدید قرارداد 
وی دارند در تعطیالت نیم فصل تکلیف وی را روشن کنند در غیر این 
صورت او طبق قانون می تواند در شش ماه پایانی قراردادش از طریق 
مدیر برنامه رسمی خود به دنبال مذاکره با تیم های خواهان به خدمت 

گرفتن وی باشد.

شیخ سالم است#
با این حال برخی کانال های هواداری تالش کردند موضوع غیبت وی را به 
مصدومیت او پیوند دهند اما  کادرپزشکی تیم پیش از بازی با سپاهان با 
انجام عکسبرداری و گرفتن ام آر آی به این نتیجه رسیدند که وی قادر به بازی 

است و مشکلی از نظر مصدومیت ندارد.
حاال باید دید محمود فکری با این شرایط آشفته چگونه می خواهد فضای 
نابه سامان تیمش را به درستی کنترل کند؟ قطعا او امروز بیشتر از هر زمانی 
خطر برکناری را احساس می کند و عدم تصمیم گیری منطقی وی می تواند کار 
را برای او به شدت دشوار کند تا آلترناتیو وی به راحتی جای او را روی نیمکت 

استقالل بگیرد.

استقالل در منگنه مالی ستاره ها
به جز وریا غفوری، 4 بازیکن دیگر استقالل هم برای دریافت مطالباتشان 
به باشگاه فرصت دادهاند.رشید مظاهری، سیاوش یزدانی، عارف غالمی و 
احتماال سیدحسین حسینی 4 بازیکنی هستند که به باشگاه استقالل 
نوتیس )اخطار( داده اند اگر ظرف 10 روز پول خود را دریافت نکنند، قراردادشان 

را فسخ خواهند کرد.
در این بین مشکالت مالی باشگاه باعث شده آبی ها نتوانند پول 
بازیکنان خود را پرداخت کنند و مشخص نیست سرنوشت این 
بازیکنان چه می شود. معلوم نیست هیئت مدیره استقالل چه 

برنامه ای برای حفظ این بازیکنان دارد.
گفته می شود هنوز مهلت ده روزه هیچ یک از این چهار 

بازیکن که به باشگاه استقالل اخطار فسخ قرارداد 
داده اند، به پایان نرسیده اما دو نفر از این چهار 
نفر مصمم هستند بالفاصله بعد از پایان 
مهلت ده روزه، طبق بند حمایتی فیفا که 
در قرارداد تمام بازیکنان وجود دارد، قرارداد 
خود را یک طرفه فسخ کنند. سه بازیکن 
از این جمع مشکل شان با استقالل به 
همان پول هایی بر می گــردد که احمد 
سعادتمند از نامداری برای آن ها گرفت. 
ــایـــی کـــه بـــازیـــکـــنـــان اســتــقــالل  پـــول هـ
اما  ــوده  بـ ــرارداد  ــ قـ از  ــارج  خـ می گویند 
هیئت مدیره و باشگاه مدعی هستند 

بخشی از قراردادشان بوده است.
اما یک بازیکن از این جمع، به خاطر 
خیلی  خــود  مطالبات  نکردن  دریافت 
بی سر و صدا اخطار فسخ قرارداد داده 

است.

پاشازاده در گفت و گو با قدس:
استقالل به دگردیسی نیاز دارد

به  نامش  اینکه  از  پــاشــازاده  مهدی  عرب:  حمیدرضا 
عنوان یکی از گزینه های جانشینی محمود فکری مطرح 
برهه  درایــن  که  دارد  اعتقاد  او  نیست.  راضی  می شود، 

باید به محمود فکری زمان داد. 
پاشازاده مشکالت روحی و روانی را بزرگ ترین مسئله  
باید  اســت  بــاور  براین  و  روزهــای استقالل می داند  ایــن 
بیشتری  هماهنگی  ومــدیــران  مربیان  بازیکنان،   میان 

انجام شود.

استقالل بازهم باخت. نظرشما درباره شکست مقابل س

سپاهان چیست؟
را  آن ها  نبودند.  بازیکنان درحد خودشان  را دیدم.  بازی 
بــودم. نمی دانم چه اتفاقی  دربــازی هــای قبل بهتر دیــده 
جلو ضرر  زودتــر  هرچه  باید  اســت.  داده  رخ  تیم  درون 

بیشتر را بگیرند.

صحبت از کم کاری هم می شود.س
من هم می  شنوم و امیدوارم این ادعا ها نادرست باشد. 
مشکل چیز دیگری است. باید تالش کنند وبا هماهنگی 
میان هم این مسائل را از تیم دور کنند. حتی صحبت از 
کم کاری در استقالل هم زشت است چه رسد به اینکه 

برخی بخواهند به آن عمل کنند.

مسائل مالی تا چه اندازه در پیشرفت مشکالت اثرگذار س
بوده؟

و  بدی شده  زمانه  و  دوره  اکنون  است.  تأثیرگذار  قطعاً 
بازیکن دنبال پول است. یادم نمی رود وقتی می خواستم 
به آلمان بروم و در بایرلورکوزن بازی کنم همه ذهنم این 
بود استقالل از رفتن من سود کند. ما آن زمان نگاهمان 
این بود و پول خوبی هم گیر استقالل آمد. االن اما ماجرا 

کلی فرق دارد. 
بازیکن حق  به  تا حدی  اقتصادی  به خاطر شرایط  من 
می دهم اما همه موفقیت پول نیست و به خدا می شود 
با پرداختی های کم هم تیم را قهرمان کرد. من احساس 
می کنم بین عناصر باشگاه فاصله افتاده است. بازیکن، 

معروف ترین عادت های خرافاتی ستاره های فوتبال

از کفش های سوارز تا کله بارتز
خرافی  اعــتــقــادات  فوتبال  جهان  ســتــاره هــای  از  بعضی 
عجیبی داشتند و پیش از انجام عاداتی که معتقد بودند 
برای آن ها شانس می آورد، پا به زمین بازی نمی گذاشتند! 
برای بعضی رسیدن به پیروزی همچنین مستلزم دنبال 
کردن آداب و رسوم خاصی است که با وجودی که ممکن 
است عجیب و غریب و بی معنی به نظر برسند، اما وقفه 
اثــرات  روتین می تواند  و  عــادت  اجـــرای یک  در  انداختن 
بامزه ترین  به  نگاهی می اندازیم  باشد.  داشته  نامطلوبی 
امروز  به  تا  فوتبال   و عجیب ترین خرافاتی که در جهان 

وجود داشته است.

کله بارتز#
فرانسه در سال 1998 برای اولین بار برنده جام جهانی 
شد و دو سال بعد توانست برای دومین بار در تاریخ 
قهرمان اروپا شود. کلید موفقیت آن ها در آن دوره، البته 
بسته به اینکه حرف چه کسی را باور کنید، مراسم 
بوسیدن کله کچل فابیان بارتز پیش از آغاز هر بازی بود.

خرافات جان تری#
جان تری آنقدر عــادات خرافی متعددی داشــت که بین 
هم تیمی هایش تبدیل به جوک و موضوع شوخی شده 
بود. او دوست نداشت که در رختکن به توپ دست بزند. 
تری همچنین عادت داشت که به یک سی دی خاص از 

خواننده آمریکایی گوش بدهد و همچنین فقط در یک 
نقطه خاص ماشینش را پارک می کرد. او10 سال تمام از 
یک جفت ساقبند که معتقد بود برای او خوش شانسی 
می آورند استفاده کرد و در نهایت پس از شکست برابر 
بارسلونا آن ها را کنار گذاشت. عجیب ترین عادت خرافی 
او اما عادت به رفتن به دستشویی بود که کل تیم چلسی 

را درگیر خود کرد!

زیرپوش کراوچ#
طــبــق گــفــتــه هــمــســر کــــراوچ او یــک زیـــرپـــوش خــاص 
ــی آورد  ــ ــرایـــش شـــانـــس مـ ــود بـ ــ ــه مــعــتــقــد ب ــت کـ ــ داشـ
داشـــت  ــا  پـ بـــه  را  آن  حــتــمــا  ــقــات  مــســاب ــول  طــ در  و 
ــرداخــت  و حــتــی یـــک بـــار مــجــبــور شـــد 750 یــــورو پ
ــاس زیـــر بـــه خــصــوص را بـــه دســتــش  ــب  کــنــد تـــا آن ل

برسانند! 

کفش های سوارز #
لــیــورپــول، می گوید  ــوارز در  گلن جــانــســون، هــمــبــازی ســ
ــدارد دیـــگـــران بــه کــفــش هــایــش دســت  ــ ــت نـ  کــه او دوســ

بزنند. 
سوارز گاهی چنان از اینکه کسی به کفش هایش دست زده 

عصبانی می شد که یک جفت کفش جدید می خرید.

سپر »موتو«  برابر نفرین#
آدریـــن مــوتــو، مهاجم رومانیایی، عــادت داشــت تــا بــرای 
خوش یمنی و شانس لباس زیر خود را پشت و رو بپوشد. 
مهاجم سابق چلسی وقتی فهمید که جادوگران رومانیایی او 

را نفرین کرده اند، پرده از این راز خود برداشت.

کرویف و ضربه به شکم#
قبل از هر مسابقه در آژاکس، کرویف عادت داشت که به 
شکم دروازه بان تیم ضربه بزند. او همچنین عادت داشت 
که آدامسی را که در دهان داشت به زمین حریف تف کند. 

کراوات فلیکس ماگات#
که  زمانی  مونیخ،  بایرن  سابق  سرمربی  ماگات،  فلیکس 
سرمربی وولفسبورگ بود روی یکی از کراوات های سبز رنگ 
خود وسواس پیدا کرده بود و معتقد بود که برایش خوش 

شانسی می آورد.

غیبت بدون مصدومیت و با وجود دریافت پول در تمرینات

دیاباته ساز جدایی کوک می کند؟

ضد  حمله

 آغاز عملیات پرسپولیس 
برای جذب مغانلو

و  نقل  در  پرسپولیس  ــرای  ب گزینه  جدی ترین  مغانلو  شهریار 
انتقاالت زمستانی محسوب می شود. پیشنهاد پرسپولیس اکنون 
انتظار هستند پاسخ  به سانتاکالرا رسیده و سرخ ها اکنون در 
مدیران این باشگاه را دریافت کنند. در خوشبینانه ترین حالت 
پیش بینی رضایت نامه 50 هزار دالری به واسطه قرارداد 120هزار 
دالری ابتدای فصل این بازیکن با سانتاکالرا را دارد. موضوعی که 
در صورت تحقق می تواند منجر به مذاکره مثبت طرفین برای این 

انتقال محسوب شود.
انتقال قرضی نیز دیگر راهکاری است که پرسپولیس چشم به 
آن دوخته است و باید دید آن ها با چه پاسخی از سوی باشگاه 

پرتغالی مواجه خواهند شد.

استقالل و پرسپولیس هنوز محروم هستند
مسئول کمیته نقل و انتقالت سازمان لیگ گفت: قانون منع 
خرید بازیکن و مربی خارجی هنوز سر جایش است و تا پایان 

فصل در نظر گرفته شده است.
فریبرز محمودزاده در خصوص محرومیت باشگاه های ایران از 
نقل و انتقاالت با رای فیفا، گفت: پنجره نقل و انتقاالت استقالل 
و پرسپولیس همچنان بسته است. تا این لحظه مکاتبه ای برای 

بازشدن این پنجره انجام نشده است.
پنجره فوالد هم در بحث محمد بلبلی بسته است. 

سوپرجام در عید نوروز 
سهیل مهدی ، مسئول مسابقات سازمان لیگ فوتبال در خصوص 
زمان برگزاری سوپرجام یادآور شد: احتمال می دادیم آخر سال این 
بازی راانجام بدهیم ولی با تغییراتی که انجام شد احتماالً عید نوروز 
و حتی شاید قبل از عید برگزار کنیم. این بستگی به اردوهای تیم 
ملی دارد. اجازه بدهید بعداً آن را با اطالعات بیشتر ارائه کنیم. 
مهدی تأکید کرد: جام حذفی هم صد درصد برگزار می شود. قبل از 
سال جدید، اگر برنامه اجازه بدهد یک دور از جام حذفی را برگزار 
می کنیم. می دانیم سفر و اقامت در ایام کرونا سخت است و سعی 

می کنیم تیم ها را با آرامش روانه بازی ها کنیم.

درخشان سرمربی نفت مسجدسلیمان شد
مسئوالن باشگاه نفت مسجدسلیمان بعد از جدایی مجتبی 
حسینی برای جایگزینی وی اقدام کردند .آن ها در اولین گام به 
سراغ فراز کمالوند سرمربی سابق تراکتور و کنونی شاهین بوشهر 
رفتند و مــذاکــرات مثبتی نیز با او انجام دادنــد امــا در نهایت 
مسئوالن بوشهری اجازه جدایی به کمالوند را ندادند و این مربی 
نتوانست به مسجدسلیمان برود. از این رو مدیران باشگاه نفت با 
حمید درخشان سرمربی سابق پرسپولیس به مذاکره نشستند و 
توافق نهایی حاصل شد. درخشان قراردادش را به مدت نیم فصل 
با نفت مسجدسلیمان به امضا رسانده و رسما به عنوان سرمربی 

جدید این تیم کارش را شروع خواهد کرد.

سرمربی صنعت نفت : 
پول نرسد اتفاقات بدی رخ می دهد

سیداکبر پورموسوی سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اعالم 
کرد، با وجود مشکالت مالی در باشگاه نفت، هر بازیکن این تیم 
که پیشنهاد داشته باشد  را می فروشیم مگر اینکه آن 12.5 میلیارد 
به حساب باشگاه واریز شود. اگر این پول واریز شود باشگاه قطعاً 
شرایط خوبی برای حفظ بازیکنان و تقویت تیم خواهد داشت، اما 
اگر تا سه شنبه این مبلغ به حساب مان واریز نشود، اتفاقات بدی 

رخ خواهد داد.

 عبدی، پیروز رقابت با دیاباته 
AFC در نظرسنجی

گل مهاجم پرسپولیس به النصر عربستان در جایگاه نخست 
بهترین گل لیگ قهرمانان آسیا 2020 با ضربه سر قرار گرفت.

سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا هفته گذشته از کاربرانش 
خواست تا بهترین گل با ضربه سر لیگ قهرمانان آسیا 2020 را 
انتخاب کنند. با پایان مهلت شرکت در این نظرسنجی، گل مهدی 
عبدی به النصر با کسب 80.59 درصد آرا، از گل شیخ دیاباته 
پیشی گرفت و در رتبه نخست ایستاد. گل مهاجم استقالل به 
االهلی عربستان هم 11.04 درصد آرای کاربران را بدست آورد و در 

جایگاه دوم نظرسنجی قرار گرفت.

تور سرآسیایی برای جذب صادقی
اکبر صادقی هافبک تیم فوتبال شهر خودرو روز چهارشنبه اعالم 
کرد که قراردادش را با این باشگاه فسخ کرده است. این بازیکن قرار 
است در نیم فصل دوم پیراهن تیم دیگری را بر تن کند، وی بابت 
جدایی از شهر خودرو و گرفتن رضایت نامه، مبلغ قابل توجهی 
را به این باشگاه خواهد داد. یکی از پیشنهادهای جدی صادقی 
مربوط به باشگاه مس رفسنجان است و گفته می شود این باشگاه 
پیشنهاد مالی خوبی به این بازیکن داده است. سرآسیایی مربی 

پیشین شهرخودرو در کرمان حضور دارد.

مصدومیت جهانبخش برطرف شد
تیم فوتبال برایتون دوشنبه هفته آینده در هفته بیست وپنجم 

لیگ برتر انگلیس به مصاف تیم کریستال پاالس می رود.
وضعیت  ــاره  دربـ برایتون  سرمربی  پاتر،  گــراهــام  رابطه  همین  در 
مصدومیت علیرضا جهانبخش، مهاجم ایرانی تیمش که در یک 
را همراهی کند گفت: علیرضا به  نتوانسته تیمش  ماه گذشته 
تمرینات برگشته و خوب تمرین می کند، ولی فقط به زمان نیاز دارد 
تا به اوج برگردد. البته او اکنون در دسترس تیم و برای بازی با پاالس 
آماده و در لیست حضور دارد. جهانبخش ماه گذشته مصدوم و در 

این مدت چند بازی برایتون را از دست داده بود.

گفت وگوی کوتاه

منهای فوتبال

هفته بیست و پنجم لیگ برتر انگلیس

ساوتهمپتون - چلسی
شنبه 2 اسفند -  16:00 از شبکه ورزش

هفته بیست و پنجم لیگ برتر انگلیس

لیورپول - اورتون
شنبه 2 اسفند -  21:00 از شبکه ورزش

هفته بیست و دوم بوندسلیگا

فرانکفورت - بایرن مونیخ
شنبه 2 اسفند -  18:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

رستمی: از وزنه برداری خداحافظی نمی کنم
وزنه بردار دسته 96 کیلوگرم ایران با بیان این که قصد دارم در آینده 
نه چندان دور اتفاقات بهتری را رقم بزنم، گفت: خیلی ها به من 
می گویند خداحافظی کن و خیلی ها تالش می کنند که من را از 
ورزش بیرون کنند اما من دوست ندارم از وزنه برداری خداحافظی 

کنم.
کیانوش رستمی در گفت و گو با ایسنا در ابتدا درباره رقابت در فینال 
لیگ برتر، اظهارکرد: خدا را شکر به شرایط مسابقات نزدیک تر 
می شوم و بدنم کم کم آماده تر می شود. در این مسابقه با وزن 
91 کیلوگرم وزنه زدم و وزن من پایین تر آمده است. هر چقدر وزنم 
پایین تر بیاید و به وزن قبلی نزدیک تر شوم، بدنم آماده تر می شود 
زیرا وزن 96 کیلوگرم ایده آل من نبود. به هر حال قصد دارم در 

آینده نه چندان دور اتفاقات بهتری را رقم بزنم.
وی در ادامه با بیان این که من اول از هر چیزی حمایت فدراسیون، 
کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش را می خواهم، گفت: اگر از من 
حمایت نکنند، کار من خیلی سخت است، البته همین االن هم 
کار من بسیار سخت است. من به حمایت نیاز دارم. اول از هر 
چیزی باید سهمیه المپیک را بگیرم و باید دوباره برای سهمیه ای که 
سوخته است، تالش کنم. من برای کسب سهمیه در حال تالش 

هستم.
به همین دلیل تالش می کنم به صورتی بدنم را آماده کنم که برای 
حضور در مسابقات پیش رو باشد. در حال حاضر مهمترین 
مسابقاتی که پیش رو دارم، رقابت های آسیایی است که امیدوارم 
این هم حذف نشود زیرا آسیب دیدگی های جدی برای وزنه برداران 
ایجاد می کند، به ویژه برای من که سن و سالم نسبت به سایر 

ورزشکاران خیلی بیشتر است.
رستمی با بیان اینکه ورزش وزنه بــرداری را دوست دارم، افزود: 
خیلی ها به من می گویند خداحافظی کن و خیلی ها تالش می کنند 
که من را از ورزش بیرون کنند و می گویند دیگر کافی است اما 
من هستم زیرا وزنه برداری را دوست دارم و تا روزی که بتوانم با 
تمام قدرت می جنگم. دوست ندارم از وزنه برداری خداحافظی کنم 
و اصال چرا باید خداحافظی کنم. ورزش جای خداحافظی نیست 
و آدم تا روزی که زنده است نباید خداحافظی کند و یک ورزشکار 

یا ورزشی، روزی که فوت کرد، روز خداحافظی اش از ورزش است. 

معرفی تیم های  مسابقات هندبال جوانان آسیا
آسیا  جوانان  قهرمانی  هندبال  رقابت های  در  حاضر  تیم   10

مشخص شدند.
آسیا  جوانان  قهرمانی  هندبال  مسابقات  ایسنا،  از  نقل  به 
قرار است از اواخر اسفند به میزبانی بحرین آغاز شود. این 
مسابقات پیش از این قرار بود در ایران برگزار شود که به گفته 
مسئوالن فدراسیون هندبال به دلیل شیوع کرونا میزبانی به 

بحرین داده شد.
این  در  حاضر  تیم های  اســامــی  آسیا  هندبال  کنفدراسیون 
مسابقات را اعالم کرد. بر این اساس کره، بحرین، عربستان، 
ایران، عراق، قطر، عمان، هند، ازبکستان و کویت تیم های حاضر 
در این مسابقات هستند. قرار است مراسم قرعه کشی این 

مسابقات 25 فوریه یعنی 7 اسفند انجام شود.

مصدومیت شدید اسکی باز ایران
اسکی باز کشورمان به دلیل مصدومیت، شانس ادامه حضور در 
رقابت های قهرمانی جهان را از دست داد. به نقل از فدراسیون 
اسکی، پژمان مزینانی سرپرست تیم ملی اسکی آلپاین ایران 
در رقابت های قهرمانی جهان با اشاره به مصدومیت مرتضی 
متأسفانه  کــرد:  اظــهــار  ــزرگ  ب مارپیچ  مسابقات  در  جعفری 
مصدومیت سید مرتضی جعفری بسیار جدی است و او قادر 
به حضور در رقابت های مارپیچ کوچک قهرمانی جهان نیست.

مدودف حریف جوکوویچ در فینال شد
تنیسور روس با پیروزی برابر استفانوس سیتسیپاس دومین 
یکشنبه  مــردان  گرفت.فینال  لقب  استرالیا  اپــن  فینالیست 
در رود الور آره نا ملبورن بین نواک جوکوویچ و مدودف برگزار 

می شود.

قهرمانی کیا قدمی در لیگ برتر وزنه برداری
در آخرین روز از فینال لیگ برتر وزنه برداری که در اهواز برگزار 
با  به رقابت پرداختند.  بــرداران دسته 109 کیلوگرم  وزنه  شد، 
توجه به اینکه این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی را نیز دارد 
علی هاشمی و کیا قدمی با یکدیگر به رقابت پرداختند.قدمی 
با رکورد 407 کیلوگرم اول شد و هاشمی با 389 کیلوگرم در رده 
دوم قرار گرفت. البته هاشمی در هنگام زدن وزنه 226 کیلوگرم 

به مربی اش اعالم کرد که از ناحیه زانو احساس درد می کند.

مربی و مدیر باید دستشان در دست هم باشد. نه 
اینکه در تقابل با هم قرار بگیرند.

ارزیابی س طــور  ایــن شرایط چه  با  را  استقالل  آینده 
می کنید؟

اگر این وضع ادامه داشته باشد متأسفانه باید بگویم 
هیچ آینده ای درکار نیست. آینده متعلق به باشگاهی 
روی  باید  باشگاه  یک  باشد.  داشته  ثبات  که  است 
اینکه همیشه  نه  کند.  عقل حرکت  و  منطق  محور 

تیم حاشیه داشته باشد. 
این حواشی بیشتر به تیم لطمه می زند. من درون تیم 
نیستم و نمی توانم برخی مسائل را به درستی تخمین 

بزنم اما مشخص است که حال استقالل اصالً خوب 
از نظر روحــی و روانــی مشکل  نیست. بازیکنان اگر 

داشته باشند نمی توانند درخدمت تیم باشند.

ممکن است شما یکی از گزینه های استقالل س
درآینده باشید؟

محمود دوســت مــن اســت واصـــالً عــالقــه ای به 
صحبت دراین باره ندارم. چند روز پیش رفتم 
سرتمرین و با او حرف زدم. محمود را حمایت 
درون  از  باید  دارد.  حمایت  به  نیاز  تیم  کنید. 
تیم شروع کنند. یک جای کار می لنگد. تیم به 

دگردیسی نیاز دارد.

مسی یک سال پیرتر شده
آب رفتن پیشنهاد سیتی به مسی!

منچسترسیتی که ماه هاست به دنبال امضای قرارداد با لیونل مسی است، پیشنهاد خود 
به ستاره بارسلونا را حدود 200 میلیون یورو کاهش داد!منچسترسیتی 6 ماه پیش قراردادی 
پنج ساله و 720 میلیون یورویی را به لیونل مسی پیشنهاد کرده بود، اما گزارش شده 
که صدرنشین لیگ برتر در تازه ترین پیشنهاد خود به لیونل مسی مبلغ قرارداد را تا 

حدود 516 میلیون یورو پایین آورده است.
سان گزارش کرده که پیشنهاد جدید سیتی قراردادی هشت ساله است که شامل 
بر عهده داشتن نقش سفیر در باشگاه های خواهر منچستر سیتی از جمله باشگاه 

نیویورک سیتی در لیگ آمریکا خواهد شد.
مسی همچنین از بازیکنانی است که باشگاه PSG زیر نظر دارد. کاپیتان آرژانتینی 
بارسا مشغول بررسی گزینه های پیش روی خود است و قرار است در تابستان و وقتی 

قراردادش با کاتاالن ها به پایان رسید در مورد آینده تصمیم بگیرد.
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ادب و هنرادب و هنر

خبر 

ارزیابی هنرمندان موسیقی از جشنواره مجازی فجر

سیاوش کامکار: انگار در خانه برای 
خودمان ساز می زنیم!

ــده  ــوازنـ ــاوش کـــامـــکـــار، نـ ــیـ سـ
در  آهـــنـــگـــســـاز  و  ســـنـــتـــور 
ــا ایـــســـنـــا به  ــ گـــفـــت وگـــویـــی ب
دوره  این  دربــاره  پرسش هایی 
از جشنواره موسیقی فجر که 
به صورت مجازی برگزار شد، 

پاسخ داد. 
کامکار گفت: فضای امسال جشنواره حس و حال خاصی برای 
ما به همراه نداشت؛ چــون به هر حــال یک اجــرا بــود که آن را 
نبود  البته  بهتر.  نه  بود  بدتر  تنها می توان گفت  و  انجام دادیــم 
انــرژی کمتری به ما منتقل  مخاطبان در سالن سبب شده بود 

شود زیرا طبیعتاً اجرا در حضور مردم خیلی بهتر است.
به  مــردم نسبت  بازخورد  از  ــاره پیش بینی خود  ادامــه درب او در 
اجرایی که در جشنواره ارائه داده انــد، اظهار کرد: نوع موسیقی 
بازخوردهای  انتظار  که  نیست  عامه پسند  می کنیم،  اجرا  ما  که 
به  که  مخاطبانی  از  دسته  همان  زیــرا  باشیم؛  داشته  متفاوتی 
تماشای اجراهای حضوری ما می نشستند، می توانند هر گاه که 
فرصتش را داشتند اجرایمان در جشنواره را نیز ببینند. در واقع 
انتظارِ داشتن بازخوردهای متفاوت نسبت به اجراهای از پیش 
ضبط شــده، صــرف گــروه هــای پــاپ اســت و تنها بــرای ما به این 
صورت خواهد بود چون تمامی اجراها رایگان است شاید کسانی 

که خرید بلیت برایشان سخت بوده این اجرا را ببینند.
از کامکار پرسیدیم که بهتر نبود تا آنجا که ممکن بود با رعایت 
و  فیلم  جشنواره  همانند  را  جشنواره  بهداشتی،  پروتکل های 
تئاتر حضوری برگزار می کردند؟ پاسخ داد: همان طور که گفتم، 
انرژی  با  از اجرا می گیرد؛ زیرا  را  نبود تماشاچی در سالن لطف 
انجام  بیشتری  عشق  با  را  کــارمــان  می گیریم  تماشاچی  از  که 
می دهیم به خصوص هنرمندانی که همانند خود من در شهرها 
برایمان  به روی صحنه رفته ایم و همیشه  و کشورهای مختلف 
تماشاچی  از  انـــرژی  چــه  هــر شهری  در  کــه  بــوده  اهمیت  حائز 
نـــدارد؛ کما  آنالین وجــود  اجـــرای  در  امکان  ایــن  ولــی  می گیریم 
اینکه این اجراها حتی برخط هم نیستند و بیشتر انگار در خانه 

نشسته و برای خودمان ساز می زنیم.
بــه سال  نــبــود جــشــنــواره  بهتر  ــا  آی اینکه  ــاره  ــ درب آهنگساز  ــن  ای
فجر  موسیقی  جشنواره  بــرگــزاری  گفت:  می شد؟  موکول  آینده 
و  دارد  هنرمندان  از  این شرایط جنبه حمایتی  در  به خصوص 

همین که برگزار کرده اند کافی است.

روزهای جنگی یک پرستار در »نعمت جان«
جــان«؛  »نعمت  کتاب  ــار:  راه یـ
خـــاطـــرات صــغــری بـُـســتــاک، 
پـــرســـتـــار و امــــدادگــــر دفـــاع 
ــه قـــلـــم ســمــانــه  ــ ــدس، ب ــ ــق ــ م
و  منتشر  تــازگــی  بــه  نیکدل 

روانه بازار نشر شده است.
ــال ۱۳۳۷ در انــدیــمــشــک مــتــولــد شـــده و  صــغــری بـُـســتــاک سـ
فعالیت هایش را پیش از پیروزی انقالب شروع کرده است. پس 
بنیاد مستضعفین،  انقالبی همچون  انقالب هم در نهادهای  از 
کالنتری  بیمارستان شهید  و  امــداد  کمیته  نهضت سوادآموزی، 
دعوت نامه ای  با   ۱۳۶۶ ســال  اواخــر  و  کــرده  خدمت  اندیمشک 
ــری، مــســئــول گـــروه  ــ ــدادگ ــ ــار ام ــن از طـــرف تـــعـــاون ســـپـــاه، در ک

انصارالمجاهدين شد.
همه  بـــودم.  تنها  دســت  می خوانیم:  کتاب  ایــن  جلد  پشت  در 
پرستارها سرشان شلوغ بود و کسی نبود کمکم کند. تا آن موقع 
صلوات  لب  زیــر  می ترسیدم.  خیلی  بــودم.  نکرده  کــاری  چنین 
کــردم. گاز  امــام زمــان)عــج( توسل  به  آرام شــوم.  تا  می فرستادم 
را  دیگر  وسیله  تا  چند  و  بتادین  پنس،  باند،  قیچی،  استریل، 
برداشتم. تلفن زنگ خورد. آقای عسکری از تبلیغات پشت خط 
بود. پرسید: »توی بخش کمک می خواید؟« گفتم: »خدا خیرت 
گفتم:  بهش  مــجــروح.  ــاالی سر  ب رفتم  بیا«.  بلند شو  زود  بــده. 
بیهوشت  نمی تونم  دربــیــاریــم.  رو  ترکش  جا  همین  »مجبوریم 
نگاهی  ــود.  ب بی رمق  چشم هایش  داری؟«  رو  درد  تحمل  کنم. 
داره  سینه ام  بیارید...  درش  فقط  »آره...  گفت:  و  بهم  انداخت 

می سوزه«.
تومان  قیمت 25هـــزار  با  و  در 208صفحه  جــان«  »نعمت  کتاب 

توسط انتشارات راه یار منتشر شده است. 

در آستانه میالد باسعادت حضرت علی)ع(

  نگارخانه رضوان 
میزبان »جلوه گل« می شود  

روز  گـــل«  ــوه  »جــل نمایشگاه 
شنبه 2 اسفند ۱۳99 ساعت 
در  ــابـــد.  مـــی یـ گــشــایــش   ۱۶
ایـــن نــمــایــشــگــاه، آثـــار هنری 
قزی،  علیرضا  مــهــدوی،  رضــا 
عــطــاالــه شـــاکـــری و احــســان 

افشار به معرض نمایش درخواهد آمد.
روزهــای  در  تخصصی  نشست های  نمایشگاه  این  در  همچنین 
بستر  در  و  بــرگــزار   ۱۷ ساعت  چهارشنبه  و  سه شنبه  دوشنبه، 
اینستاگرام به آدرس rezvan_artschool@ قابل تماشا خواهد 

بود.
گل«  »جلوه  نمایشگاه  آثــار  دیــدن  بــرای  می توانند  عالقه مندان 
همه روزه تا ۷ اسفند ماه از ساعت 9 تا ۱2 و ۱۶ تا ۱9 به نگارخانه 

رضوان واقع در کوهسنگی ۱۷ شماره ۱۶ مراجعه کنند.

سلیقه کتاب خوانی مردم ما در دهه گذشته   
چه تغییری داشته است؟ 

من می توانم بگویم هر ژانــری مخاطبان خاص 
خـــودش را داشــتــه و بــه نظر مــن متغیر نبوده 
است. یعنی این طور نبوده که خوانندگان یک 
دهه کوچ کنند و در دهه بعدی خواننده ساحت 
دیگری از ادبیات باشند. منتها با توجه به اینکه 
زیاد  کتاب  چــاپ  همچنین  و  خوانندگان  ــار  آم
شــده اســـت، در کنار کــارهــای جــدی و ادبیات 
رشـــد داشته  هــم  ــات عامه پسند  ــی ادب ــدی،  جـ
ــل انقالب تقریباً ۳0 میلیون  اســت. اگــر در اوای
اکنون 85 میلیون جمعیت  جمعیت داشتیم، 
داریــم و به همین نسبت هم تولید کتاب زیاد 
شده است. البته ادبیات عامه پسند در سال های 
اخیر خودش را توسعه داده است. در دهه اول 
کتاب  عامه پسند  نویسنده  سه  یا  دو  انقالب 
به چاپ های  آثارشان هم عموماً  و  می نوشتند 
نویسندگان  تعداد  اکنون  اما  متعدد می رسید، 
می توان  اســـت.  شــده  زیـــاد  خیلی  عامه پسند 
گفت در حال حاضر صدها نویسنده داریم که 
رمان عامه پسند می نویسند و مخاطبان زیادی 
هم دارنــد. یعنی همان قدر که نویسندگان این 
حوزه بیشتر شده، مخاطبان آن هم رشد پیدا 

کرده اند.

این    ادبـــی  ــزه  اینکه داور جــای ــه  ب تــوجــه  ــا  ب
نویسندگان  مــورد  در  کمی  بــوده ایــد  داستان ها 
این ژانر صحبت کنید. نویسندگان عامه پسند 
امــروزی چقدر با اصول داستان نویسی آشنایی 

دارند؟
ــار فــرم در اولــویــت نیست و ساختار  در ایــن آث
قوی دغدغه اصلی نیست. این نویسندگان یک 
ساختار کلیشه ای دارند که تقریباً همه آن ها از 
آن فرم و ساختار تبعیت می کنند بنابراین این 
ــان خــاص خــودشــان را  نویسندگان سبک و زب

ندارند. 
یعنی  به هم هستند؛  اغلب هم خیلی شبیه 
اگر مخاطب ۱0 رمان از ۱0 نویسنده عامه پسند 
بخواند نمی تواند تفاوتی بین قلم آن ها احساس 

کند. 
ــن داســتــان هــا یــک فرمت و قالب دارنـــد که  ای
نویسندگان آن را یاد می گیرند و از روی آن تکرار 
می کنند پس در داستان های عامه پسند معموالً 
محتوا بر فرم و ساختار می چربد و برای همین 
هم در تکنیک جای بحث نداریم، چون بیشتر 
و  داستان نویسی  کــالس هــای  نویسندگان  ایــن 
آمــوزش هــای اصولی را طی نکرده اند. اغلب به 
مثالً  یعنی  می نویسند  کتاب  غــریــزی  صـــورت 
فرد 20 رمان می خواند و رمان بیست و یکمی را 

خودش می نویسد.

ادبیات    حـــوزه  ــن  ای بگوییم  می توانیم  پــس 
اصولی  برنامه ریزی  یا  مدیریت  قابل  داستانی 

نیست. درست است؟
این  و  نویسندگان  ایــن  می کنم  فکر  هــم  مــن 
بخش از ادبیات داستانی چندان قابل کنترل و 
مدیریت نیست، چون هر کدام از آن ها در دنیای 
خــودشــان هستند و حتی در ســال هــای اخیر 

بخشی از این رمان ها در فضای اینترنت نوشته 
و منتشر می شوند. هر نویسنده ای که وارد این 
حوزه می شود تقریباً هر آنچه دلش می خواهد 
این  قصه های  اینکه  بــه  توجه  بــا  و  می نویسد 
ــاز هــم خوانندگان  داســتــان هــا تــکــراری اســت ب
ــد چــون نبض جامعه  ــ ثــابــت خــودشــان را دارن
قصه  را می شناسند. معموالً  هــدف خــودشــان 
این  پایان  اگــر  مثالً  نیست  متغیر  چندان  هم 
قصه ها مثل قصه های مدرن تلخ باشد یا پایان 
باز داشته باشد، مخاطب رمــان عامه پسند آن 
را پس می زند. در این حوزه معموالً نویسنده ها 
یعنی  هستند؛  مخاطبان  دنــبــال  کــه  هستند 
نویسنده می آید  را مخاطب می زند.  اول  حرف 

و حرف خودش را بر اساس خواست مخاطب 
مدرن  داســتــان  در  که  حالی  در  می کند،  بیان 
نویسنده یک گام از خواننده جلوتر است؛ یعنی 
قــرار دارد و بعد خواننده حرکت  اول نویسنده 
می کند. در واقع خواننده خودش را با نویسنده 
مدرن و حرفه ای وفق می دهد، نه برعکس اما 
است  نویسنده  ایــن  عامه پسند  داســتــان  در 
که خــودش را با سلیقه و ذائقه مخاطب وفق 

می دهد. 

با ایــن توضیح، هــدف از بــرگــزاری جشنواره   
رمان های عاشقانه و عامه پسند چیست؟

چون ادبیات عاشقانه و عامه پسند در سال های 

نخبه گرای کشور  در جشنواره های  اخیر جایی 
نداشته است و این نویسندگان و آثارشان خیلی 
مــورد توجه قــرار نگرفته اند، ایــن افــراد تصمیم 
گرفتند برای خودشان جشنواره ای راه بیندازند 
تا در دنیای خودشان به همدیگر جایزه بدهند. 
در دوره گذشته که من داور این جشنواره بودم 
سعی کردیم کتابی را معرفی کنیم که یک مقدار 
به اصول و قواعد داستان نویسی نزدیک شده 
نیفتاده  راه  خواننده  پشت  نویسنده  و  باشد 
بنویسد.  اســـاس سلیقه مخاطب  بــر  تــا  باشد 
بلکه کسی باشد که کمی توانسته در این عرصه 
آشــنــایــی زدایــی کند و حــرف تـــازه ای بیان کند. 
برخالف  شد  برگزیده  گذشته  ســال  که  رمانی 

بیشتر رمان های عاشقانه و عامه پسند که ۶00 
ــد، 200 صفحه بود و حجم  یا ۷00 صفحه دارن
کمی داشــت. در حالی که در رمــان عامه پسند 
حجم هم مهم است یعنی مخاطب رمان عامه 
کتاب۱00 صفحه ای را نمی خواند. حجم در این 
را  آن  باید حتماً  نویسنده  و  اســت  حــوزه مهم 

رعایت کند.
نظام مندی  با هــدف  ایــن جشنواره  در مجموع 
رمان های عامه پسند تشکیل شد تا نویسندگان 
ــرای بــرگــزیــده شـــدن در ایـــن جــایــزه  ــ حــداقــل ب
رعایت  را  داستان نویسی  اصــول  و  چارچوب ها 

کنند.

بخشی از مخاطب ادبیات به سمت مطالعه   
اســت.  ــده  شـ کــشــیــده  عامه پسند  ــای  ــان هـ رمـ
داستان مــدرن و جــدی ما باید چه کند تا این 

مخاطب را به سوی خودش جلب کند؟
ایــن پــرســش مهمی اســـت. چــالــش اصــلــی در 
این زمینه همین است که چگونه این مخاطب 
گسترده را به سمت ادبیات جــدی ســوق داد. 
این اتفاق نیفتاده است. ادبیات نخبه گرای ما به 
شدت به سمت خاص بودن رفته و خوانندگانش 
را محدود کرده است. بازی بیش از اندازه با فرم 
و تکنیک خواننده عادی را خسته می کند و ما 
باید بدانیم همه آدم هــا در داستان دنبال فرم 
نیستند. مردم عادی از یک داستان انتظار دارند 
که در وهله نخست از آن لذت ببرند، در وهله 
دوم حالشان را خوب کند و سرگرم شوند. ما باید 
به یک حد وسطی برسیم که تجربه اش در غرب 
وجود دارد. ما در غرب آثاری داریم که مخاطبان 
گسترده ای دارند و در عین حال آثار قابل تأملی 
از نظر تکنیک و فرم هستند. نه بیش از اندازه 
فرم گرا هستند و نه بیش از اندازه عامه گرا. من 
اتفاق کم کم در کشور ما هم  این  فکر می کنم 
داریــم که  نویسندگانی  اکنون  ما  افتاد.  خواهد 
هم آثارشان مخاطبان گسترده دارد و هم نوعی 
از چارچوب و اندیشه در کار آن ها وجود دارد. 
ایــن اتفاق خــواه نــاخــواه خواهد افــتــاد. ناشران 
دنبال مخاطب هستند و بیشتر نویسندگان هم 
ــادی داشته باشند.  ــد مخاطبان زی دوســت دارن
همین خواست به مرور کمک می کند که ادبیات 
داستانی در یک حد وسط قرار بگیرد یعنی هم 
توجه به مخاطب عــام و هم حضور اندیشه و 
فرم در رمان. اگر چنین نشود ادبیات جدی ما 

نمی تواند در جامعه رسوخ پیدا کند.

می تواند    فانتزی  مثل  ژانــرهــایــی  بــه  تــوجــه 
مخاطب داستان عام پسند را به سمت ادبیات 

جدی و فاخر سوق دهد؟ 
بله آثــار فانتزی می توانند در ایــن زمینه کمک 
شایانی کنند. باید توجه کنیم بازار فرهنگ هم 
مثل یک مارکت اســت که باید جنسش جور 
این ویترین دست پر  از  باشد. مخاطب زمانی 
ادبیات  این ویترین پر باشد. در  برمی گردد که 
باید ژانرهای فانتزی، عاشقانه، تکنیکی، فرم  گرا، 
تاریخی و... وجود داشته باشند تا همه بتوانند 
در نهایت رؤیــای داشتن جامعه ای کتابخوان را 

محقق کنند. 

چرا باید به رمان عامه پسند بپردازیم؟

قدرتفرهنگسازیرمانهایعامهپسند
نشست  در  سنگری  محمدرضا 
عامه پسند  ــان  رمـ علمی  »مــبــانــی 
  ایرانی؛ رویکردها، ابعاد و مسائل« 
ــاره رمــان عامه پسند و اهمیت  درب
این نوع رمان ها گفت: نکته مهم 
  این است که چرا ما باید به رمان 
عامه پسند بپردازیم و در نگاه کلی باید مورد توجه و اعمال 
نظر قــرار بگیرد؟ رمــان عامه پسند قــدرت فرهنگ سازی و 
گفتمان سازی دارد و تأثیر آن ها حتی در بین زندانیان هم 
قابل مشاهده است. مردم در سفر و بین راه   این رمان ها 
را می خوانند. نکته دیگر که اهمیت رمــان عامه پسند را 
و  رمــان  کــه فقط در عرصه  برجسته می کند   ایــن اســت 
مکتوبات باقی نمی ماند بلکه به سایر ساحت های هنری 
نفوذ می کند. مثالً سینمای پیش و پس از انقالب تحت 
هــزار چهره  مــرد  یا سریال  اســت  رمــان عامه پسند  تأثیر 

کپی برداری از رمان پخمه عزیز نسین است.
به گــزارش ایبنا این نویسنده در ادامــه افــزود: نکته سوم، 
کشش و جاذبه   این داستان هاست.   این داستان ها طنین 
دارند و تا مدت ها در ذهن افراد باقی می مانند.   این کشش 
طبقه  بین  در  و  اســت  مشاهده  قابل  طیف ها  همه  در 
روشنفکر و تحصیلکرده هم دیده می شود. نکته مهم در 

مورد   این نوع رمان   این است که   این رمان ها تداوم فرهنگ 
کهن  ساختار  هم  و  کهن  الگوهای  هم  هستند؛  گذشته 
دارند و چون الگوی داستان های قدیمی  را دارند با ذائقه 
فرهنگ  در  ریشه  بــه سبب  و  هستند  هماهنگ    ایــرانــی 
گذشته سریع تر با آن ها ارتباط برقرار می شود. پیچیدگی 
که امروزه در رمان های فاخر می بینیم در رمان عامه پسند 
وجــود نــدارد و اگر پیچیدگی در آن هــا باشد به سرعت از 

آن عبور می کنند. پیچیدگی رمان مدرن خواننده را خسته 
می کند و سادگی رمان عامه پسند سبب همراهی خواننده 
است. نکته دیگر   اینکه رمان فاخر را نمی توان به راحتی 
بازگو و تعریف کرد اما رمان عامه پسند را با وجود اطناب 
که از ویژگی های آن است و از آن خسته نمی شویم می توان 
به شیوه قصه گویی سنتی بازگو کرد و شبیه داستان های 
ویژگی دیگر  داریـــم.  پیوند  آن هــا  با  ما  اســت که  تاریخی 

  اینکه در   این رمان ها زندگی و مسائل آن جــاری است و 
در واقعیت می بینیم که رمان عامه پسند هم در تخریب 

جامعه و هم در تصحیح رفتار اثر دارد.
داد:  تــوضــیــح  عامه پسند  رمـــان  وجـــوه  ــاره  ــ دربـ ســنــگــری 
و  ویژگی دیگر   این رمان هاست  داشتن وجه   ایدئولوژیک 
پرسش های اصلی انسان در آن وجود دارد. به اعتقاد من 
رمان،   ایدئولوژیک ترین تولید ادبی است، هم رمان واال و 
تمامی  این ها وجه   ایدئولوژیک  رمــان عامه پسند. در  هم 
را مطرح می کنند  انسانی  بزرگ  پرسش های  دارد؛  وجود 
انسان پاسخ  به پرسش های   ایدئولوژیک  پنهانی  و گاهی 

می دهند. 
سنگری در پایان سه پرسش درباره رمان های عامه پسند 
مطرح کرد: پرسشی که در   اینجا مطرح است   این است که 
زن هستند  عامه پسند عمدتاً  رمان های  نویسندگان  چرا 
البته پس  ــد؟  ــ و زنــان به نوشتن   ایــن رمان ها روی آورده ان
هم  خاطره نویسی  مثل  دیگری  حــوزه هــای  در  انقالب  از 
حضور زنان بیشتر است. پرسش دوم   اینکه چرا رمان های 
در  مثالً  که  جایی  تا  شــد؟  جریان  به  تبدیل  عامه پسند 
جایزه جالل میزان حضور رمان های عامه پسند گسترده تر 
شده است. پرسش دیگر چرا سینمای ما بیشتر به سمت 

رمان عامه پسند حرکت کرده است؟

ــد ســال  حــســن مــیــرعــابــدیــنــی، نــویــســنــده »صــ
ایــران« در پانزدهمین گردهمایی  داستان نویسی 
بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و با 
یادی از سالروز تولد احمد محمود در چهارم دی 
مــاه و جــان سپردن اصغر عبداللهی در دی ماه 
99 گفت: وقتی سخن از داستان نویسان جنوب 
از  ما می تواند گستره ای  بحث  میان می آید،  به 
شود.  شامل  را  خوزستان  تا  هرمزگان  و  بوشهر 
متعددی  نویسندگان  پـــرورش  مهد  خــوزســتــان 
است که برخی از آنان در صف اول نویسندگان 
ادبیات  آثــار خود موجب تحوالت اساسی در  با 

معاصر شدند.
ــه ادبــیــات  ــا نــگــاهــی ب ــه گــــزارش ایــبــنــا، وی ب  ب
زمینه ساز  عناصر  از  یکی  عــنــوان  بــه  اقلیمی 
رمــان  کـــرد:  تشریح  خوزستان  داستان نویسی 
ناحیه ای یا اقلیمی، یکی از زیرشاخه های رمان 
هر کشور محسوب شده که در این گونه ادبیات، 
عنصر زمان، مکان و محیط می تواند زمینه های 
رویدادهای داستان را برجسته تر از عناصر دیگر 
کند و توجه به مکان و جزئیات بصری حاصل 

جنبش رمانتیک است.
اقلیمی اضافه  ادبــیــات  ادامــه در تعریف  وی در 

می کند: ادبیات اقلیمی به آداب و رسوم، باورهای 
مردم و به طور کلی به خرده  فرهنگ هایی توجه 
کرده که حال و هوایی منحصر به فرد به داستان 
بخشیده و همین استفاده خالق از واژ گان بومی 
نویسندگان  آثـــار  تشخص  و  زبـــان  غنای  سبب 
واژگــان  از طریق کاربرد  و  اقلیمی شده  برجسته 
از زبان های محلی هــوای تــازه به ادبیات معاصر 

می دهد.
این منتقد ادبی معاصر ایران با اشاره به معایب 
رخداد رمان اقلیم گرا این گونه توضیح داد: وقتی 
کــه تــوصــیــف هــای بــومــی بــه جـــای آنــکــه کــارکــرد 

پیدا  توریستی  و  تزئینی  نقش  بیابند  داستانی 
کنند؛ طبیعی است هیچ نویسنده ای تنها با سفر 
کردن نمی تواند رمز و راز منطقه را در حدی که به 

کار آفرینش ادبی بینجامد، دریابد.   

حسن میرعابدینی عنوان کرد

 خوزستان  مهد
» ادبیات اقلیمی«

چهره خبر

زاویه دید

ضرورت وجود رمان های عامه پسند در گفت وگو با علی هللا سلیمی، داور دوره اول جایزه ادبی »لیلی«  

رؤیای تولد  ادبیاتی فاخر و سرگرم کننده 

ادبیات  از  بخشی  که  عامه پسند  ادبــیــات  جــواد شیخ االسالمی    
و  ادبیات جدی  عاشقانه هم ذیل آن قرار می گیرد، عمری همپای 

حتی شاید سابقه ای طوالنی تر از ادبیات فاخر دارد. این ادبیات 
در ایران مخاطبان زیادی دارد و بی توجهی به آن می تواند کامالً 
اشتباه و هزینه زا باشد. شاید از همین رو برگزاری جایزه ادبی 
»لیلی« ویژه ادبیات عاشقانه و عامه پسند که چند روز پیش 

دومین دوره آن با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد، 
اتفاقی خوش یمن و مبارک باشد.

با علی هللا سلیمی؛ نویسنده، منتقد و یکی از داوران 

این جایزه ادبی درباره رمان های عامه پسند، ضرورت وجود و توجه به 
این ژانر و سلیقه کتاب خوانی مردم ایران گفت وگو کردیم. 

»علی هللا سلیمی« متولد سال ۱۳۴۷ استان زنجان است. مجموعه  
اتفاق  ــوا«، »ســفــر معموال صبح  حــ »زنـــی شبیه  هـــای  ــان  داســت
بــاران«  می افتد« ، داستان بلند »زمستان و چله هــا«، »تولد در 
زندگی نامه داستانی ســردار شهید نورعلی شوشتری و »سی و 
چهار فــانــوس روشــن در خــواب هــای کـــارون« زندگینامه 
داستانی ســردار شهید محمد جهان آرا بخشی از آثار 

این نویسنده، منتقد و روزنامه نگار است. 
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