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  داوود اميريان مى گويــد: برخى هيچ اعتقادى 
ندارند، اما سراغ كارهاى مذهبى مى آيند و كارها را خراب 
مى كنند؛ اين ها به جــاى اين كه خدمــت كنند، خيانت 
مى كنند. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، اين نويسنده 
درباره ادبيات دينى كودكان اظهار كرد: براى نوشتن ادبيات 
دينى براى كودكان متوجه نيســتند كه چه بايد بكنند و 
هميشه به مســتقيم گويى روى مى آورند. كتاب هايى كه 
درباره نماز است، همه اش نصيحت كردن است؛ اين كار را 
بكن، اين كار را نكن. اگــر كار بد كنيم به جهنم مى رويم، 
انگار خداوند مــا را آفريده تا پدرمــان را دربياورد. بچه ها 
را با نمايانــدن عذاب و ترس از مذهــب متنفر مى كنيم و 
همان باليى را كه ســر خودمان ما آمده مى خواهيم ســر 

بچه هاى مان هم بياوريم.  
او افزود: چند روز پيش يك ســرى از دوستان كه واقعا 
نمى دانم از روى بى اطالعى مى گفتند يا غرض داشــتند، 
مى گفتند مى خواهيم عروسك هايى با شخصيت هاى دينى 
جايگزين باربى و سوپرمن كنيم. گفتم بنده خدا آن ها صد 
سال كار كردند كه بچه هاى من و شما عاشق  اين كاراكترها 
بشوند، در عوض ما چه كرديم؟ فقط يك سرى حرف هاى 
شــعارى مى گوييم. از طرف ديگر آيا شما مى توانيد چهره 
معصومين (ع) را نشان بدهيد؟! حتى چهره حضرت عباس 
(ع) را كه جزء معصومين نيست، نمى توانيم نشان بدهيم. 
اين مســائل وجود دارد. اميريان خاطرنشان كرد: برخى 
هيچ اعتقادى ندارند، اما ســراغ كارهاى مذهبى مى آيند 
و كارها را خراب مى كنند؛ اين ها بــه جاى اين كه خدمت 

كنند، خيانت مى كنند و چيزهايى را به دروغ بيان مى كنند 
كه منابع  درستى ندارند؛ مثال يكى از كتاب ها را كه شامل 
احاديث و روايت هاى بى ســند و جعلى است، نگاه كنيد، 
فكر مى كنيــد وارد دنياى هرى  پاتر شــده ايد، چيزهايى 
درباره امامان و پيامبران مى بينيد كه تعجب برانگيز است 
و حتى برخى از آن ها را در منابر مى گويند  كه در فضاهاى 
مجازى هم پخش مى شــود. چيزهاى عجيب  غريب را كه 
بيشتر شبيه افسانه اســت براى بچه ها به داستان تبديل 
مى كنند. آيا اين پخش كردن خرافات و اوهام براى بچه ها 
بد نيست؟ حضرت رسول(ص) فرمودند بزرگ ترين معجزه 
من قرآن است و من هم مثل  شما بشر هستم. حاال ببينيد 
چه چيزهايى درمى آورند. نويســنده «مهمانى باغ سيب» 
در ادامه با بيان اين كه بسيارى از احاديث و روايت ها منابع 

درســتى ندارند، اظهار كرد: درباره ماجراى عاشورا، فقط  
از ظهر عاشــورا صحبت مى كنيم اما چيزى درباره اين كه 
امام حســين (ع) براى چه قيام كرد، نمى گوييم. اصال به 
بچه ها نمى گوييم امام حسين (ع) مى خواست جلو ظلم و 
خودكامگى بايستند. امام حســين (ع) را چه كسى شهيد 
كرد؟ شيعيان خود امام حسين (ع)، همان كسانى كه نامه 
نوشتند و دعوت شــان كردند تا به كوفه بيايند، اما به عهد 
خود پايبند نماندند. ابن زياد هم بين شان سكه و طال بخش 
كرد، يك سرى پول گرفتند و يك سرى هم ترسيدند. همان 
آدم هايى كه نامه فرستاده بودند در سپاه عمر سعد رفتند 
و جلو امام حسين (ع)  قرار گرفتند و ايشان را به شهادت 
رساندند.  اما ما روى تشنگى و مظلوميت امام حسين (ع) 
زوم كرده ايم. امام حسين (ع) كسى نبوده كه بخواهد براى 
آب التماس كند. اين مسائل وجود دارد و قلب آدم هم درد 
مى كند. امــا فعال دنيا دنياى رياكاران اســت، آن ها پول و 

جايگاه دارند و براى خود مى تازند.
داوود اميريان همچنين تأكيد كرد: وضعيت كتاب هاى 
دينى اصال خوب نيست. اگر كار خوب بيرون بيايد، بچه ها از 
آن استقبال مى كنند؛ اين را مطمئن باشيد. اما چون عموما 
نويســنده اعتقادى ندارد و به خاطر پول اين كار را انجام 
مى دهد، گرفتار اين وضعيت شده ايم. گاهى هم اشتباهاتى 
انجام مى دهيم؛ مثال «سياحت غرب» را تصويرى كرده اند 
و پخش مى كنند بدون اين كه فكر كنند اگر يك نوجوان آن 
را ببيند يا بشــنود، چه حالى پيدا مى كند. ما بهشت را ول 
كرده  و به جهنم چسبيده ام. ما جاذبه  نداريم و بيشتر باعث 

بازگشت نیمار با گل و یک پاس گل همراه شددافعه مى شويم و چهره منفى از مذهب نشان مى دهيم.
  مهاجم تيم ملــى برزيل پــس از 93 روز دورى از 
ميادين توانست براى تيمش در ديدار برابر كلمبيا گلزنى كند 

و پاس گل هم بدهد.
نيمار پس از 93 روز دورى از ميادين در ديدار تيم ملى فوتبال 
برزيل و كلمبيا فرصت بازى پيدا كرد. مهاجم برزيلى در تركيب 
اصلى سلسائو حضور داشت و تنها 58 دقيقه كافى بود تا گلزنى 
كند. او از خوشحالى گريست، به سمت تيته رفت و سرمربى 
برزيلى را در آغوش گرفت. پيش از اين گل نيمار به كاسميرو 
پاس گل داده بود تا گل نخست تيمش در دقيقه 18 وارد دروازه 
كلمبيا شود. بازگشت درخشان نيمار در حالى رقم خورد كه او 
با گلزنى اش اجازه پيروزى به تيم كارلوس كى روش نداد (اين 

ديدار با تساوى 2 بر 2 به پايان رسيد). 
به نظر مى رسد روزهاى سخت نيمار ديگر به پايان رسيده 

است. او تابستان عجيبى داشت. در آخرين روزهاى بهار در ديدار 
دوستانه برزيل و قطر آسيب ديد و نتوانست سلسائو را در كوپا 
آمه ريكا 2019 همراهى كند. به همين خاطر  از كسب جام 
بازماند. با اين حال موضوعى كه بيــش از همه در اين 90 روز 
قابل توجه بود شايعه بازگشتش به بارسلونا بود. او دوست داشت 
دوباره با ليونل مسى و لوييس سوارس هم بازى شود اما باشگاه 
پارى سن ژرمن نمى خواست با مبلغ كمى بازيكن خود را به بارسا 
بفروشد. تيم هاى ديگرى همچون رئال مادريد و يوونتوس هم 
خواهانش بودند. در چنين شرايطى ليگ يك فرانسه شروع شد 
و بازيكن برزيلى هفته اول را به دليل آســيب ديدگى از دست 
داد. سپس به دليل مشخص نبودن آينده اش اجازه بازى پيدا 
نكرد. نه تنها مديريت تيم پاريسى از نيمار خشمگين بودند بلكه 
هواداران نيز بى احترامى هاى مهاجم برزيلى را نپذيرفتند و در 

نخستين ديدار به شدت از اين بازيكن انتقاد كردند. در حالى 
كه به نظر مى رسيد نيمار ديگر جايى در پارى سن ژرمن ندارد 
انتقال اين بازيكن به بارسا منتفى شد و او تا پايان فصل جارى 

در فرانسه ماندنى شد.
فيفا دى فرصتى بود تا دوباره لبخند بر لبان ستاره برزيلى 
برگردد. با درخشــش نيمار در بازى امروز هواداران پارى سن 
ژرمن مى توانند اميدوار باشند گرانترين بازيكنشان مى تواند در 

اين فصل به موفقيت تيمشان كمك كند.
برزيل در دومين ديدار دوســتانه اش صبح چهارشــنبه به 

مصاف پرو مى رود.

واکنش کاسپاروف به شکست در مسابقات فیشر و دریافت جایزه ۲۰ هزار دالری
  گرى كاسپاروف 56 ساله و ستاره اسبق شطرنج جهان به شكست در بازى آخر خود 
و دريافت 20 هزار دالر جايزه واكنش نشان داد. تورنمنت شطرنج فيشر شودآون سنت لوئيس 
آمريكا به پايان رسيد و گرى كاسپاروف ستاره اسبق شطرنج جهان برابر فابيانو كاروناى آمريكايى 
شكست خورد. كاســپاروف توانست در اين مســابقات 20 هزار دالر جايزه دريافت كند. اين 
شطرنج باز بعد از باخت در مقابل فابيانو كاروناى آمريكايى در توئيتر شخصى خود به اين رقابتها 
واكنش نشان داد. او در توئيتر نوشت: غمگين اما واقعى! من مطمئن هستم كه با تمرين بيشتر 

بهتر بازى مى كنم ، اما نبايد خودمان را فريب دهيم. يك شطرنج باز در 56 سالگى مانند يك 
تنيسور 40 ساله است! كورچنوى استثنائى بود كه اين قانون را اثبات كرد. ويكتور كورچنوى 
شطرنج باز اهل شوروى بود. او در سال  1931 متولد شد و در سال 6 ژوئن 2016 در گذشت . 
به كورچنويلقب مرد هميشه نايب قهرمان داده بودند. او در سال 1974  با آناتولى كارپف بر سر 
تعيين حريف فيشر (قهرمان آن زمان شطرنج جهان) مسابقه داد كه شكست خورد و دوم شد. 

اين شطرنج باز 85 سال عمر كرد و تا آخر عمر خود در شطرنج فعال و توانا بود.
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کسانی که با کار مذهبی خیانت می کنند

منهایفوتبال
غول کوبایی به دنبال چهارمین طالی المپیک

 دارنده 5 طالى جهانى و 3 طالى كشــتى فرنگى المپيك مى گويد 
هرروز ســخت تمرين مى كند تا بتوانــد در توكيو 
چهارمين طالى المپيك خود را نيز به دست بياورد.

ميخايين لوپز سنگين وزن كوبايى قرار است براى 
پنجمين بار در المپيك به روى تشك برود. او در 4 
دوره قبلى توانســته 3 مدال طال را از آن خود كند و 
اينبار نيز قصــد دارد چهارمين مدال طالى خود در 

بازيهاى المپيك براى كوبا به دست بياورد. 
دارنده 3 مدال طالى المپيك و 5 طــال و 3 نقره جهان، درباره انگيزه هاى 
باالى خود گفت: بچه ها فكر مى كنند من مثل يك بابا شدم و به همين خاطر 
بايد برگردم و يك سرى چيزها را به آنها درس بدهم. تمام دنيا منتظر است تا 
ببيند من چكار مى كنم. چشم هاى زيادى به من است تا مسير من را دنبال 

كنند. اين همان فشارى است كه من آن را دوست دارم و از آن لذت مى برم.
لوپز افزود: كسى كه قرار است اين كشتى ها را بگيرد قهرمان است، آن هم 
قهرمان 3 طالى المپيك كه اشتباه نمى كند. بازى هاى المپيك شرايط خاص 
خودش را دارد، رويدادى كه هر 4 ســال يك بار با حضور بهترين ورزشكاران 
دنيا برگزار مى شود. شما بايد بتوانيد نهايت لذت را از حضور در اين رقابت ها 
كسب كنيد. هيچ چيز در المپيك من را تحت تاثير قرار نخواهد داد، نه تعداد 
دوربين ها و تلويزيون و نه رقبا. مى دانم اگر در تمرينات بهترين باشم و سخت 

تالش مى كنم در المپيك پيروز مى شوم.
او در بخش ديگرى از صحبت هاى خود گفت: استراتژى من كامال مشخص 
است و آن هم ســخت تمرين كردن، مثل جهنم است. هر روز عرق ريختم و 
سخت تالش كردم. من دوســت دارم كارم را بدون اشتباه و به بهترين شكل 
انجام دهم. من از اشتباه كردن بيزار هستم و به همين خاطر در المپيك اولم 
در سال 2004 نتوانستم روى ســكو بروم ولى در المپيك هاى بعدى جبران 

كردم و 3 بار پياپى قهرمان شدم.

سارا بهمنیار تنها فینالیست ایران در 
کاراته وان ژاپن

 در پايان نخســتين روز از پنجمين مرحله 
ليگ برتر كاراته وان 2019 در ژاپن، 3 نماينده ايران 
به ديدار هاى پايانى و رده بندى راه يافتند.پنجمين 
مرحله ليگ برتر كاراته وان با حضور 649 كاراته كا از 
79 كشور در شهر توكيو ژاپن آغاز شد و نمايندگان 
ايران در كاتــاى انفرادى بانــوان و كوميته انفرادى 

مردان و بانوان به ميدان رفتند.
سارا بهمنيار در وزن 50- كيلوگرم با غلبه بر تمامى رقبايش فيناليست شد 
و مجيد حسن نيا در وزن 60- كيلوگرم و بهمن عسگرى در وزن 75- كيلوگرم 
به ديدار رده بندى اوزان خود راه يافتند.سارا بهمنيار در وزن 50- كيلوگرم، در 
اولين مبارزه خود 3 بر صفر جلنا پنهار از كرواسى را شكست داد. در بازى دوم 
موفق شد 8 بر صفر مادورى پوانسن از مالزى را از پيش رو بردارد. در مبارزه 
سوم 4 بر 3 آياكا تادانو از ژاپن را برد. وى در چهارمين ديدار پس از تساوى 2 
بر 2 مقابل باخرينيسو باباروا از ازبكستان با قانون سنشو برنده تاتامى شد و گام 
به دور نيمه نهايى گذاشت. او در اين مرحله 5 بر صفر پونگ كو از چين تايپه 
را مغلوب كرد و فيناليست شــد. بهمنيار براى كسب مدال طال روز يكشنبه 

رودرروى الكساندر رچيا از فرانسه قرار خواهد گرفت.
در وزن 60- كيلوگرم، مجيد حســن نيا ابتدا 4 بر 2 از سد بروس داگالس 
از برزيل گذشت. سپس 3 بر صفر استفانوس ژينوس از يونان را برد. در ادامه 
مقابل صدرالدين ســايماتوف از ازبكستان قرار گرفت و پس از تساوى يك بر 

يك در هانتى برنده تاتامى شد.
او در نيمه نهايى 6 بر صفر مغلوب دارخان اســديلوف از قزاقستان شد و به 
ديدار رده بندى رفت. با راهيابى نماينده قزاق به فينال، مجيد حســن نيا به 
ديدا رده بندى رفت و براى كســب مدال برنز روز يكشنبه به روى تاتامى مى 

رود و با الخاندرو اورتيز از اسپانيا مبارزه خواهد كرد.
در وزن 75- كيلوگرم، بهمن عسگرى يك بر صفر لوكا پتنباچر از اتريش را 
برد. در ادامه موفق شد 2 بر صفر ممدوح عبداهللا عبدالعزيز از مصر را مغلوب 
كند. سپس يك بر صفر يوشى ســاكاياما از ژاپن را شكست داد و راهى نيمه 
نهايى شد. وى در اين مرحله مقابل كن نيشيمورا از ژاپن پس از كسب نتيجه 

صفر بر صفر در هانتى نتيجه را واگذار كرد و به ديدار رده بندى راه يافت.

تاج: بیرانوند گفت که منظوری نداشته
 رئيس فدراســيون فوتبال ايــران مى گويد در 
شــوراى تامين گفته شــده كه امكان برگزارى داربى در 

روز جمعه ميسر نيست.
مهدى تاج در پاســخ به اين ســوال كه چــرا داربى 
يكشــنبه برگزار مى شــود، گفت: اين را بايد حتما از 
سازمان ليگ بپرســيد. آنچه كه من مى دانم اين است 
كه فينال مسابقات واليبال در ورزشگاه 12 هزار نفرى 
آزادى  و در روز جمعه برگزار مى شــود. اين مســابقه 
داخلى هم نيســت. در شــوراى تامين كه من حضور 
داشتم تاكيد شد كه اين بازى در روزى غير از روز داربى 
برگزار شود چون براى نيروى انتظامى سخت است كه 
همزمان بازى داربى و واليبال را سامان بدهد. مى دانم 
بهتر است جمعه مســابقه برگزار شود اما به هر حال ما 
يك ورزشــگاه آزادى داريم و اســتقالل و پرسپوليس 
هر دو در اين ورزشگاه بازى مى كنند. ســالن 12 هزار نفرى هم در آزادى است و بايد رويدادهاى بين المللى هم 

سامان داده شود.
رييس فدراسيون فوتبال تاكيد كرد: بعضى وقت ها بازى هاى بين المللى اتفاقاتى را رقم مى زند مثل بازى مقدماتى 
ما در جام جهانى كه شب عاشورا در ورزشــگاه آزادى گذاشــتند و ما راضى نبوديم اين اتفاق بيفتد اما مجبور شديم 

كه بازى كنيم.
تاج در اين باره كه نمى شــد مثل تاخير ليگ برتر، داربى هــم چند روز ديرتر برگزار شــود، تصريح كرد: اين را از 
مسئوالن ســازمان ليگ و كميته مسابقات بپرســيد. ما بازى هاى مقدماتى جام جهانى را داريم كه روز عاشورا شروع 

مى شود.
وى كه در برنامه سالم صبح به خير حضور داشت، درباره شكايت تراكتور بابت حركتى كه بيرانوند به تماشاگران اين 
تيم نشــان داده، گفت: بيرانوند مصاحبه اى كرد و باشگاه پرســپوليس هم اطالعيه اى داد و اعالم كرد منظورى نبوده 
است و عذرخواهى كرده اســت. همين عذرخواهى بهتر از تنبيه كردن است. ليگ دو هفته برگزار شده و بيرانوند يك 
هفته محروم بوده اســت. قاعدتا برخوردها گزينشى نيست و منطقى رفتار مى شود. هركسى در جامعه فوتبال اين كار 
را انجام بدهــد، اوال من خودم عذرخواهى مى كنم و نبايد اين اتفاقات بيفتــد. مردم عالقه اى به اين حرف ها ندارند و 
دلشــان مى خواهد از فوتبال لذت ببرند و نبايد فوتبال را به اين جا رســاند. رقابت تيم ها هم فقط بايد در زمين و در 

همان 90 دقيقه باشد.
تاج در پايان و درباره اينكه آيا قانون 90 به 10 اجرا مى شــود يا خير توضيح داد: بايد ستادى براى اين قانون 
ايجاد شود. اين قانون به نفع همه است و كنترل ورزشگاه ساده تر مى شود. اين موضوع در بازى با تراكتورسازى 

اجرا شد.

معرفی هفت تیپ شخصیتی برای موفقیت تولیدکنندگان محتوای رسانه
 حسن نمكدوســت تهرانى در كارگاه «مخاطب امروز، 
رســانه امروز» مباحثــى را پيرامون تيپ شناســى مخاطبان و 

ملزومات جريان ساز شدن رسانه ها بيان كرد.
كتابخانه مركزى اصفهان به همت فرهنگسراى تخصصى رسانه، 

ميزبان برپايى كارگاه «مخاطب امروز، رسانه امروز» بود.
حسن نمكدوســت تهرانى، روزنامه نگار و رئيس مركز آموزش 
و پژوهش روزنامه همشهرى در اين كارگاه گفت: تا سال 1925 
ارتباطات، مترادف با بالغت و سخنورى بود اما از اين سال به بعد، 
دانش ارتباطات براى نخستين بار در مطالعات تبليغات بازرگانى 
مطرح شــد و واقعيت امر اين اســت كه در عرصه تبليغات، فهم 

مخاطب اهميت بسيارى دارد.
وى ادامه داد: از ســال 2005 موضوع مخاطب مسئله مرگ و 
زندگى شد. با آميخته شدن حرفه روزنامه نگارى و آنچه در فضاى 
مجازى رخ داد، همه با كاهش تيراژ مواجه شدند و مخاطب خود را 
در زمينه محتواى روزنامه نگارانه و تبليغاتى از دست دادند، به همين دليل بحث مخاطب شناسى در عرصه كار كاغذى جدى شد. 
نمكدوست تهرانى خاطرنشان كرد: در مواجهه با اين وضعيت، مطبوعاتى ها از متخصصان تبليغات و برندينگ درخواست كردند 
كه ايده تازه اى در زمينه مخاطب به آن ها بدهد. يكى از متخصصان معروف اين عرصه شركت بزرگى به نام Y&R بود كه راه حل هايى 

را براى فهم مخاطب پيش پاى آن ها گذاشت.
اين روزنامه نگار گفت: شركت مذكور، بر اساس هرم سلسله  مراتب نيازهاى مازلو، هفت كليدواژه را استخراج كرد كه شامل هفت 
تيپ مخاطب رسانه اى مى شد؛ گروه بقا، گريز، امنيت، جايگاه، كنترل، كشف و اصالح، كه هر يك از آن ها جهان مخصوص به خود 
را دارند. وى ويژگى هاى بارز اين هفت تيپ را چنين برشمرد: تيپ بقا، تســليم و راضى است. در برابر تغيير مقاوم است، معتقد 
است كه سربازى جوان ها را آدم مى كند. بازگشت به گذشته را دوست دارد. ارزش هاى تغييرناپذير دارد و چيزهاى آشنا را انتخاب 
مى كند. انگيزه اصلى اين گروه نيز سالمت و اقتصاد است. نمكدوست با اشاره به مشخصات گروه گريز ادامه داد: اين تيپ كه از آن 
به  عنوان چهارچوب شكن نيز ياد مى شود، فرهنگ دار و دسته اى و زندگى بى هدف دارد. در جامعه مصرفى ازخودبيگانه است. ميل 
به كمك گرفتن از بيرون دارد. براى امروز و بدون سازمان دهى زندگى مى كند. پيشرفت را به تالش مرتبط نمى داند و در انتخاب 
لباس نيز آنچه اندامش را بيشتر نشان بدهد انتخاب مى كند. گروه گريز براى حفظ خود قانون را نقض مى كند و پاسخش به امور 
نيز هنجارشكنى است. عضو هيئت مديره انجمن ايرانى مطالعات جامعه اطالعاتى، گروه جريان اصلى يا امنيت را چنين شرح داد: 
اين گروه، بزرگ ترين گروه در جامعه است. از رودررويى پرهيز مى كند. اهل خانه و خانواده است. از ريسك اجتناب و براى آينده 
پس انداز مى كند. روزمرگى به اين تيپ حس رضايت مى دهد و تابع قانون هستند؛ ضمن اينكه هميشه ما را به من ترجيح مى دهند.

تیم کامپوند در حال محو شدن از آسیاست
 سرمربى تيم كامپوند با ابراز نارضايى از وضعيت تيم 
كامپوند گفت: به دليل اعزام نشدن به مسابقات مختلف از 
رنكينگ دوم به هجدهم جهان سقوط كرديم كه روند خوبى 

براى تيم كامپوند ايران نيست.
مجيد احمدى افزود: زمانى كه سرمربيگرى تيم كامپوند را 
بر عهده گرفتم به رييس فدراسيون گفتم در صورت حمايت 
از تيم كامپوند، قول قهرمانى در مســابقات قهرمانى جهان 
هلند را مى دهم. متاســفانه با وجود ايــن كه هدف گذارى 
اصلى من هلند بود و براى موفقيت تيم در اين مســابقات 
برنامه ريزى خوبى انجام داده بودم اما هنگام اعزام، تنها تيم 
ريكرو كه المپيكى است به اين مسابقات اعزام شد و تالش 

ما بى نتيجه باقى ماند.
وى گفت: در تقويم فدراسيون جهانى دو مسابقه كاپ آسيا 
تايوان و فيليپين در خرداد و شهريور پيش بينى شده بود كه 
به هيچ كدام از اين دو تورنمنت اعزام نشديم، حتى 40 روز بود كه تيم كامپوند اردويى نداشت و تازه از شهريورماه وارد اردو 
شديم، در حالى كه در كشــورهايى همچون تركيه، هند، فيليپين، مالزى و ... با سرمايه گذارى كه در كامپوند داشتند االن 
شرايط بهترى نسبت به تيم ايران دارند. در گذشته ما حرف اول را در كامپوند مى زديم اما االن اين كشورها از ما پيش روتر 
شــدند. احمدى اضافه كرد: هرچند آذرماه مسابقات قهرمانى آســيا را پيش رو داريم اما واقعا نمى دانم تيم كامپوند به اين 
مسابقات اعزام مى شود يا خير؟ البته من اين حرف را قبول ندارم كه چون در سال كسب سهميه المپيك قرار داريم بايد تمام 
برنامه ريزى ها معطوف تيم ريكرو شــود. كامپوند تيم مدال آور است و رزومه موفقيت فدراسيون به اين تيم برمى گردد. اگر 
فدراسيون به همين شكل پيش برود و از اعزام تيم كامپوند جلوگيرى كند اين تيم هر روز ضعيف تر خواهد شد و فدراسيون از 
نظر رزومه اى در پايان سال جايگاه قابل قبولى نخواهد داشت. سرمربى تيم كامپوند خاطرنشان كرد: تيمى كه به هيچ اردوى 
برون مرزى اعزام نمى شود و تداركات آن فقط  منحصر به اردوهاى داخلى است، از توانايى هاى آن كم و شرايط راضى كننده اى 
از نظر جايگاه نخواهد داشت. وى همچنين درباره كناره گيرى اسماعيل عبادى از تيم كامپوند گفت: ورزشكارى كه از همه 
چيز خود مى گذرد و مرتب در اردوى آمادگى بسر مى برد دوست دارد مورد توجه قرار بگيرد و به مسابقات اعزام شود نه اين 
كه حضورش در اردوها بى فايده باشــد. دليل كناره گيرى ورزشكار از تيم ملى تنها مسائل مالى نيست بلكه عوامل مختلفى 
تاثيرگذار هستند كه سبب مى شود تا خود را از حواشى كنار بكشد. احمدى افزود: از زمانى كه هدايت تيم كامپوند را برعهده 
گرفتم تنها در دو مسابقه شركت كرديم كه آن هم با دست پر به كشور بازگشتيم، االن به خاطر غيبت در بسيارى از مسابقات 
جهانى، كاپ آســيا، قهرمانى جهان و.. سبب شده تا رنكينگ ما كه در ســال 2015 دوم جهان بوديم به هجدهم جهان 

سقوط كنيم. فكر مى كنم با اين روندى كه پيش مى رويم كم كم از آسيا نيز محو شويم.

شاعرانی که مظلوم واقع شده اند
 كريم رجــب زاده درحالى از عمر كوتاه شــهرت براى 
شــعرهايى كه از طريق رسانه ها تبليغ مى شــوند مى گويد كه 
معتقد است امروزه برخى شاعران مظلوم واقع شده اند و شعر نيز 

غريب افتاده است.
اين شاعر درباره رسانه دار بودن يك طيف خاص از شاعران و 
در مقابل آن رسانه نداشتن شاعرانى ديگر كه باعث كمرنگ شدن 
آن ها مى شود، اظهار كرد: اگر شعر را به عنوان يك رسانه بپذيريم، 
شعر مى تواند نقش خبررسانى داشته باشد. حتى حافظ در جاى 
جاى شعرش خبررسانى مى كند. يعنى ضمن اين كه شاعر است 
نقش يك خبرررسان را هم بازى مى كند، براى مثال در يكى از 
شعرهايش مى گويد كه «رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند». 
اما بعضى از شاعران ما ارتباطاتى با حوزه رسانه از طريق دوستى 
و رفاقت دارند و خبرنگار هم سعى مى كند شاعر مورد عالقه اش 
را راضى نگه دارد. اين مسئله به حق يا ناحق، كمك بيشترى به 
شناخته شدن آن شاعر مى كند، اما شاعرانى هم هستند كه مظلوم واقع مى شوند، شايد چون ارتباط رسانه اى الزم را ندارد و اين 
طبيعى هم هست و در نهايت مورد توجه قرار نمى گيرند و مظلوم واقع مى شوند. ما در عرصه ادبيات اين تناقضات را داريم و كارى 

هم نمى شود كرد و به خبرنگاران هم خرده اى نمى توانيم بگيريم.
او افزود: اما عمر اين گونه شهرت ها كه از طريقى برخالف شعر به دست مى آيد، پايدار نيست. در كتاب «تاريخ تحليلى شعر نو» 
نوشته شمس لنگرودى از شاعرى به نام فريدون كار نام برده شده است كه در زمان خود، شعرهايش در همه مجالت و مطبوعات 

منتشر مى شده، اما او امروز كجاست؟! وقتى شاعرى فقط از طريق رسانه ها مطرح مى شود، شهرت كوتاهى خواهد داشت. 
رجب زاده با بيان اين كه شعر ماندگار، شــعرى نيست كه از طريق رسانه ها تبليغ مى شود، گفت: شعر ماندگار، شعرى است كه 
خودش روى پاى خودش مى ايستد و به كمك ايام سپرى مى شود. براى مثال سيف فرغانى شاعرى غريب در قرن هشتم بود كه 
به دليل شرايط آن روزگار به آسياى صغير مهاجرت كرد و همان جا هم خاك شد، اما بعدها كتاب شعر او را دكتر ذبيح اهللا صفا در 
كتابخانه تركيه پيدا كرد و او مشهور شد چون اشعار خوبى از خود به جا گذاشته بود. رابطه خبرنگار با شاعر هم از دو حالت بيرون 
نيســت و مثل نقد مى ماند، نقد هم از دو حالت خارج نيست؛ ما با كسى رفيقيم و سعى مى كنيم كه آن جنبه هاى منفى را كنار 
بگذاريم و به ويژگى هايش مثبت نگاه كنيم يا اين كه دشمن كســى هستيم، پس تمام ويژگى هاى مثبت او را كنار مى گذاريم و 

فقط ويژگى هاى منفى آثارش را مى بينيم، اين ها هست و حل شدنى هم نيست. 

چهرهها

دالیل کم توجهی به جنایی نویسی در ایران
مهرداد مراد كه به تازگــى رمان جنايى «رازهاى 
شبانه من» را منتشــر كرده از داليل كم توجهى به 

جنايى نويسى در ايران مى گويد.
اين نويسنده داســتان هاى پليسى با بيان اين كه 
اين رمان يك تريلر روان شناختى است، گفت: تريلر 
روان شــناختى كه «نوآر خانوادگى» هم لقب دارد 
و هم اينك يكى از پوياتريــن گونه هاى ژانر جنايى 
در دنيا شناخته شــده، قبال به دليل موضوع زنانه از 
شــهرت خوبى برخوردار نبود، اما در اين چند سال 
اخير با فروش بسيار باالى رمان هايى مانند «دختر 
گمشده» يا «دخترى در قطار» معروف شده و به آن 

توجه مى شود.
او افزود: تريلر روان شــناختى داستان پرتعليقى 
اســت كه بر هيجان هاى روانى غيرمتعادل قهرمان 
داستانى تاكيد دارد و از عناصرى مانند معما، جنايت، 
عشــق و هراس بهره مى برد. در واقع مى توان گفت 
اين نوع داستان ها از چند ژانر تلفيقى سود مى برند. 
اين داســتان ها معموال در فضاهايى محدود و بسته 

رخ مى دهند، مانند خانواده، همســايه و يا دوستان 
نزديك. هنر اين ژانر در حصر قــرار دادن اين افراد 
است به نحوى كه هر انتخاب يا راه فرارى هم داشته 
باشــد، بر اين موقعيت تهديدآميز اضافه مى شــود. 
نويسنده «الف  باى مرگ» ســپس بيان كرد: تريلر 
پليسى داستانى است كه پليس يا مامور قانون در آن 
نقشى محورى دارد اما تريلر روان شناختى، داستانى 
جنايى اســت كه از زبان قربانــى و جانى (كه او هم 
خودش به نوعى قربانى است) بيان مى شود نه مجريان 
قانون. پالت هم بر مدار ذهن و سرشــت انسانى دور 
مى زند و نه كشــف اســناد و مدارك محكمه پسند. 
على رغم گذشت سال ها مطالعه در مورد ذهن انسان 
و ابعاد آن، هنوز حوزه هايى ناشــناخته باقى مانده و 
همين باعث مى شود تا بحث علم روان شناسى براى 
نويسندگان جذاب باقى بماند. هم اينك نويسندگان 
بزرگ جنايــى دنيا خيلى خــوب مى دانند كه هيچ 
موضوعى به اندازه موضوعات روان شناختى خواننده 
را جذب نمى كند. در اين گونه داستانى ما شانس اين 

را داريم كه در ذهن كاراكترهايى فروبرويم كه گرفتار 
ترس و درد و انزوا و خشم شده اند. با توجه به اين كه 
مرز بين خير و شر در اين ژانر داستانى بسيار باريك 
است و تعليق نفس گيرى دارند، ترسناك تر از موضوع 
قصه اين اســت كه خواننده ضمن تعقيب ماجرا، با 
كدام يك از اين مخلوقات انســانى همدلى بيشترى 
خواهد كرد؟ تجربه نشــان داده كــه ضدقهرمانان 

مخاطبان بسيارى را با خود همراه كرده اند.


