
مالحظه مردم را بکنید
صفحه اینســتاگرامی منتســب به امام 
خمینی)ره( که معموالً بیانات ایشــان را 
متناسب با حواشی و موضوعات داغ روز در 
اینستاگرام منتشر می کند، در جدیدترین 
پســتش در این شبکه اجتماعی، بخشی 
از بیانات ایشــان را درباره لزوم توجه به 
دهک های پایین جامعه، منتشــر کرده 
اســت. این صفحه به نقل از ایشان نوشته اســت:»این مردم زاغه نشین که 
شماها را روی مسند نشــانده اند، مالحظه آن ها را بکنید و این جمهوری را 

تضعیفش نکنید«.

زمان باربرداری
اجرایی شدن طرح افزایش قیمت بنزین 
چند روزی است در شبکه های اجتماعی 
با واکنش هــای اعتراضی برخی از فعاالن 
مجازی همراه شــده است. به دنبال این 
موضوع، ســید عزت اهلل ضرغامی، رئیس 
پیشین صدا و سیما و عضو شورای عالی 
فضای مجازی هم در توییترش نوشــت: 
»اگر رئیس جمهور محترم برخالف برخی کارشناســان، معتقدند این مدل 
»مدیریت مصرف بنزین« به نفع مردم است، باید ابتدا آنان را نسبت به طرح 
توجیه کند و دوم قبل از اجرا، سهمیه های نقدی را واریز نماید. توضیحات پس 
از واقعه اقناع کننده نیست. زمان، زمان بارگذاری نیست، زمان باربرداری است«.

دغدغه اصلی مردم
کاربران فضــای مجــازی در واکنش به 
موج سازی رسانه های آن طرفی در جریان 
اعتراض هــای مردمی نســبت به گرانی 
بنزین، هشــتگ #دغدغه_مــردم را در 
توییتر ترند کردنــد. در ادامه چند نمونه 
از پیام های منتشر شده توسط کاربران را 
می خوانید: »کشته سازی و شایعه سازی از 
اهداف دشمن در تجمعات برنامه ریزی شده است... مراقب سوءاستفاده دشمنان 
قسم خورده ملت ایران از مطالبات بحق خود باشید... دغدغه اصلی مردم گرانی 
بنزین اســت نه چیز دیگر. مراقب موج سواری رسانه ها باشیم...مطالبه درباره 
گرانی حق مردمه اما نه به سبک و سیاق رسانه هایی که درحال ماهیگیری از 

آب گل آلودند...حساب مردم از فتنه گر داخلی و خارجی جداست«.

من زنده ام!
بخشی از رســانه ها در چند روز گذشته 
خبر مرگ »دوین جانسون« کشتی گیر و 
بازیگر مطرح هالیوودی را منتشر کردند 
که حاشیه های زیادی را در فضای مجازی 
به دنبال داشت. این بازیگر هالیوودی اما 
روز گذشته خبر درگذشتش را تکذیب و 
اعالم کرد که بر اســاس پیگیری هایش، 
منبع خبر در ابتدا رســانه سلطنتی بی بی سی بوده و پس از آن این خبر در 
شبکه های مجازی منتشر شده است. البته این نخستین باری نیست که شایعه 
درگذشــت جانسون در شبکه های اجتماعی منتشــر می شود. در سال های 
۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ اخباری از مرگ جانسون هنگام فیلم برداری منتشر شده بود.

 مجید تربت زاده ماجرا وقتی خنده دار می شــود که 
»پمپئو« اعالم می کنــد در ناآرامی های اخیر، کنار مردم 
ایــران خواهد بود! تخریبگران و اهالی اغتشــاش گری را 
نمی دانیم اما شک نکنید که این ادعای آمریکایی ها بیشتر 
از همه، آن هایــی را خواهد خنداند که به افزایش قیمت 
بنزین معترض اند و این روزها برای خواست و مطالبه شان، 
بدون زدن و شکستن و سوزاندن، فریاد اعتراض سرداده اند. 
ملتی که حتــی بیمارانش از تحریم دارویی دولت آمریکا 
در امان نمانده اســت، بدون شک به »پمپئو« و اظهارات 
عجیب و غریب اما تکــراری اش پوزخند خواهد زد. البته 
اعالم آمادگی آلمان و کانــادا برای برقرار کردن اینترنت 
در ایران اگرچه به خنده داری سخنان »پمپئو« نیست اما 
موذیانه تر از اعالم آمادگی آمریکایی ها به حساب می آید. 
انگار همه مشکل و دغدغه آن دسته از کسانی که به خاطر 
مطالبات معیشــتی و افزایش قیمت بنزین در خیابان ها 

حاضر شده اند، قطع چند روزه اینترنت است.

مضحکومضحکتر
این گزارش البته قرار اســت به سوژه های مضحک تر هم 
بپردازد. سوژه هایی که با اظهارنظرهایشان، ایرانیان را هم 
به خنــده وامی دارند و هم آن ها را یاد خاطرات تلخ فتنه 
88 یا آشــوب های ســال های اخیر می اندازند. ناآرامی ها 
و اعتراض هــای چند روز گذشــته اگرچه در ســوژه و 
موضوع، شباهتی به ناآرامی های سال های پیش ندارد اما 
سوءاستفاده ها و اغتشــاش هایش، کپی برابر اصِل موارد 
مشابهی است که در این سال ها اتفاق افتاده است. سناریو 
موج سواری بر امواج مطالبات صنفی یا معیشتی، مختص 
ایران نیست، اما در این سال ها آن قدر در ایران اجرا شده و 
به شکست انجامیده است که تقریباً همه ما روند اتفاقات 
و اقدامات و اظهارنظرها درباره آن را حفظ شده ایم! تقریباً 
برایمان عادی شده که وقتی صدای گروهی از معترضان 
به مسائل صنفی یا معیشتی در ایران مثل هرجای دیگر 
دنیا بلند می شود، اول از همه شاخک مقام های آمریکایی 
حساس شــود و بعد هم توییت هایشان بشوند دایه های 
دلســوزتر از مادر مردم ایران! البته در این سال ها همان 
قدر هم عادت کرده ایم به حضور آتش بیارانی که بیشــتر 
از آتش بازی، نقش دلقک های فضای خبری و رسانه ای را 

به عهده دارند . مثالً »رضا پهلوی« وقتی اعالم می کند با 
تمام قوا به حمایت از مردم ایران خواهد پرداخت، کدام یک 
از شما می توانید تضمین بدهید که تا پایان خواندن پیام 

شاهزاده مفلوک بتوانید جلو خنده تان را بگیرید؟

کانونهایشورش
قــول نمی دهیــم در این مطلب، ســرنخ های تحریک و 
آتش بیاری در ماجرای ناآرامی های اخیر به یک یا دو فرد 
برسد. اما قول می دهیم اگر به حافظه تان یا آرشیو اخبار 
رسانه ها مراجعه کنید، همیشــه پس از آمریکا و اروپا و 
رسانه هایشان، به عنوان آتش بیاران معرکه، شخصیت ها 
و جریان هایی مانند رضا پهلوی، مادرش فرح دیبا، مریم 
رجوی و چند سالی است که »ایران اینترنشنال« را هم به 
عنوان دلقک ها یا جار و جنجال چی های ماجرا پیدا کنید. 

مثالً تیرماه سال پیش را اگر به یاد بیاورید، توییت » مریم 
رجوی« را هم ممکن اســت یادتان باشد. روز دوشنبه، ۴ 
تیر97 برخی مغازه داران در بازار بزرگ تهران در اعتراض 
به گرانی و نوسان قیمت ارز، تجمع مسالمت آمیز داشتند. 
تقریباً قابل پیش بینی بود که با توجه به اعالم قبلی این 
ماجرا، سروکله برخی اغتشاشگران هم پیدا شود تا با نفوذ 
بین معترضان دست به ناآرامی بزنند. همین طور هم شد 
و افراد ناشناس با چهره های پوشانده در بازار تهران اقدام 
به پایین کشــیدن کرکره های مغازه با توسل به زور کرده 
و بازاریان را مجبور کردند مغازه هایشان را تعطیل کنند. 
برخی مغازه داران مقاومت کردند و در نهایت، اغتشاشگران 
با به جای گذاشتن خسارت، بازار را ترک کردند. به محض 
پایان این اتفاق، مریم رجوی در توییتر نوشــت: »عموم 
اصناف و کســبه را در سراسر کشور به حمایت از بازاریان 
معترض و به پاخاسته تهران فرامی خوانم«. البته این را هم 
یادتان هست که پس از این توییت کسی از بازاریان برای 
حرف ســرکرده منافقین تره هم ُخرد نکرد. همچنان که 
سال پیش و در ناآرامی های دی 96 هم که رجوی گفته 
بود: »اکنون زمان گسترش و جهش کانون های شورشی 
است« از مردم و معترضان واقعی، کسی برای پیامش تره 
ُخرد نکرده بود. بنابراین توقع نداشته باشید معترضان به 
گرانی بنزین چشــم به دهان امثال مریم رجوی داشته 

باشند.

دلقکدوم
دلقک دومی که البد تــالش دارد در اتفاقات اخیر، مردم 
ایران را بخنداند، رضا پهلوی است که از چند سال پیش 
به تصور خودش برای سرنگونی نظام جمهوری اسالمی به 
همه جور آب و آتشی زده است و می زند. شاهزاده مخلوع 
که این روزها قول داده کنار مردم ایران و مشکالتشــان 
باشــد، همان کسی اســت که در ۴۰ سال گذشته کنار 
دست همه براندازها، جنگ طلب ها و دشمنان دیروزی و 
امروز مردم ایران ایســتاده و با خیلی از آن ها عهد برادری 
هم بسته اســت. اینکه او و مادرش در همه این ۴۰ سال 
در دریــای ثروتی که از مردم ایران به غارت برده اند، غلت 
زده اند، موضوع این گزارش نیست اما این را فراموش نکنیم 
که منظور رضا پهلوی از واژه »حمایت« قطعاً همان قرار و 
مدارهای پشت پرده ای است که با سعودی ها دارد و برای 
براندازی با آن ها هم قســم شده است. البته الزم به گفتن 
نیست که ربع پهلوی و مادرش حاضر نیستند برای حمایت 
از اغتشاشگران ایران، یک سر سوزن از پول هایشان را خرج 
کنند. چند سالی است که خبرگزاری ها اعالم کرده اند، او 
برای پیشبرد برنامه هایش و سفر به این کشور و آن کشور، 
دســت گدایی به سوی آل ســعود دراز کرده است. البته 
خبرگزاری ها این را هم اعالم کرده اند که تنها رضا پهلوی 
ســر سفره سعودی حاضر نشده و منافقین هم نمک گیر 
این ســفره و خاندان شده اند تا به کمک هم شاید بتوانند 

با اغتشاش و آشوب، جمهوری اسالمی را زمینگیر کنند.

کپیفتنه88
»ایران اینترنشــنال« هــم آتش بیار خبــری دیگر این 
ماجراست. این را البد می دانید که این شبکه با دالرهای 
ســعودی روبه راه و سرپا شده است و وظیفه دارد از همه 
ظرفیت ها برای راه اندازی انواع و اقسام آشوب و اغتشاش در 
ایران استفاده کند. گواهش اینکه در یکی دو روز گذشته، 
بخش های خبری این شبکه، تقریباً لحظه به لحظه اخبار 
ایران را پوشش داده و با بزرگنمایی رخدادها، تالش دارد 
چیزی مثل فتنه 88 را در اذهان زنده کند. مدعی نیستیم 
فتنه 88 در حال تکرار است اما خودتان قضاوت کنید که 
آیا رفتــار آتش بیاران و دلقک های این غائله دقیقاً مانند 
آتش بیاران آشوب های گذشته و فتنه 88 هست یا نیست؟  

بازگشت مرد روسری پوش!
قدس زندگی: مرد روســری پوِش دنیای 
کبدی را یادتان می آید؟ همان مرد تایلندی 
که سال گذشته به دلیل پوشیدن روسری در 
سالن مخصوص بانوان، یکی از جنجالی ترین 
تصاویر ورزشــی سال را خلق کرد. سامپراچ 
فونچو، مربی ســابق کبدی و داور فعلی این 
رشته ورزشی، دو روز پیش برای شرکت در 

مسابقات کبدی در جزیره کیش، یک بار دیگر به کشورمان آمده بود اما این بار بدون 
روسری! آن طور که باشگاه خبرنگاران می گوید، داور تایلندی به محض ورودش به 
ســالن ورزشی، مورد تشویق گسترده تماشاگران قرار گرفته و انبوهی از حاضران 
برای سلفی گرفتن با او در اطرافش حلقه زدند! فونچو اگرچه از هجوم تماشاگرها 
شوکه شده بود، اما تقریباً با تمام طرفدارانش عکس گرفت، ولی هنوز نمی دانست 
دلیــل محبوبیتش در میان ایرانی ها چیســت. داور کبدی پــس از پرس و جو از 
مسئوالن مسابقه متوجه می شود که سال گذشته تصویری از او در فضای مجازی 

ایران غوغا به پا کرده و حاال تمام ایرانی ها او را می شناسند!

 مجازآباد
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700هزار دالر مبلغ جدایی

گیمارش 
مقصد  احتمالی بیرانوند

نیروی هوایی عراق به دنبال هافبک سرخ ها

رسن: پرسپولیسی ها شرایط 
مرا درک می کنند

 استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد  پای صحبت های استاد شفیعی کدکنی نشستند

عرفان قلمرو اثبات علمی نیست، قلمرو اقناع است

چوپان راستگو را عشق است
رقیه توسلی: دسِت خودش نیست، معتاد است. نه از این ها که خودشان را 
به قلیان و سیگار و علف و شیشه می چسبانند؛ نه، اعتیاد دارد به عهدشکنی! 
دوستان به او می گویند: »قول خانوم«... از بس که حرف می زند و می زند زیر 
حرفش. از بس کنسل کن ترین آدمی به حساب می آید که به عمرمان دیده ایم.

البته عرض کنم در کمال تعجب، این بشر در یک ُخلق دیگر هم دومی ندارد 
و آن، انرژی بخشی و باحالی است. خودمان هم مانده ایم چطور به محض حضور 
او، حاِل ناخوش جمع یکباره دود می شود می رود هوا و شادی و شعف، جومان 

را پر می کند؟
این مقدمه را عرض کردم که بگویم امروز با همین »قول خانوم« و یک بانوی 
فعال در فضای مجازی قرار مالقات داشتیم. طبق پیش بینی ها خانوم فعال آمد، 

من هم، خبری اما از او نشد که نشد.
دمنوش و کوکوســبزی خوشمزه کافه را میل کردیم و در باب قیمت بنزین، 
مضرات سوســیس و کالباس، مستند زرافه ســاوانا، سادگی ظاهر دختر بیل 
گیتس، حیاط خلوت اینستا، اسب حیوان نجیب تری است یا کبوتر نامه رسان و 
هوش مصنوعی روبات ها و غیره گپ زدیم اما نفر سوم همچنان نیامد که نیامد.

وقت خداحافظی، خانم فعال مجازی، طوری که دوستی تازه شکل گرفته مان 
از هم وا نرود، محترمانه مطرح گفت: ببخشــید می تونم بپرسم چرا این قدر با 

موضوع نیومدن خانوم طاهریان، بی اهمیت برخورد کردید؟
کــه نمی دانم چرا افتادم به غش غش. حاال نخند کی بخند. دوســت تازه که 
دیگر مطمئن شــد با عجایِب ُخل و چلی مواجه شده، معذبانه شروع کرد به 

لبخند زدن.
با عذرخواهی فراوان وقتی که آرام شــدم، گفتم: چون خیلی سال است که از 
دوســتی مان می گذرد و آدم به پیمان شکنی و باطراوتی او ندیدم. ما دیگر از 

دست بدقولی های این خانوم، فوالِد آبدیده شدیم.
جدا که می شدیم شنیدم زیرلب می گفت: مثل چوپان دروغگو... 

پی نوشت: تاکسی که جلو پایم ترمز کرد، فکر کنم رنگم شد عین دیوارِ کافه، 
سفید متمایل به زرد... از طرف »قول خانوم« پیامکی داشتم که تویش نوشته 
بود: بیا بیمارســتان بوعلی. دیدی به من خوش قولی، روا نیست. وقت آمدن، 

تصادف کردم.
پی نوشت تر: آیا نباید از کودکی  توی بشقاب بچه هایمان، خوراک راستگویی 

و وفای به پیمان بکشیم؟

چرا جفت رجوی و ربع پهلوی، اشک تمساح می ریزند؟

دلقکهایآتشبیار
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 ویلموتس 
در منطقه پرواز ممنوع

چه خبر؟

باالتر از خبر

روزمره نگاری 

قدس زندگی: حــدود دو روز پیش بود کــه فیلم آتش 
گرفتن یک کامیون حمل ســوخت در شهرکرد، در فضای 
مجازی منتشر شــد و فقط چند ساعت پس از آن، انواع و 
اقسام رسانه های آن طرفی این فیلم را با عنوان »آتش زدن 

کامیون حمل سوخت توسط معترضان« منتشر کردند.
بر اســاس گزارش روز گذشته ایســنا اما آتش گرفتن این 
کامیون حمل سوخت ربطی به گرانی بنزین ندارد و بر اثر 
یک حادثه جاده ای رخ داده است. شهرام ندیمی، سرپرست 
راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری، در 

این باره به ایسنا گفته است: »تانکر حمل سوخت در محور 
بروجن در حین سبقت از یک خودرو سواری سبک با بلوک 
بتنی وســط جاده برخورد و به دلیل از دست دادن کنترل 
دچار واژگونی شد. خوشــبختانه تانکر از کامیون جدا شد 
اما به دلیل وجود مواد پتروشــیمی دچار حریق شد. شدت 
آتش سوزی به گونه ای بود که نیروهای آتش نشانی قادر به 
اطفای آن نبودند و پس از چند ساعت، به دلیل وجود مواد 
اشــتعال زا، تانکر منفجر شد، اما خوشبختانه در این حادثه 

راننده کامیون آسیبی ندید«.

تکذیب یک شایعه
روایت مجازی

»اعجوبه ها« رنگ و بوی ایرانی دارد
قدس زندگی: نخســتین بار حدود دو 
هفته پیش بود که تصویری از برنامه ای با 
نام »اعجوبه ها« در فضای مجازی منتشر 
شد. برنامه ای با اجرای مهران غفوریان و 
محتوای کشف استعداد کودکان که  قرار 
بود به زودی از شــبکه سه پخش شود. 
همــان موقع بخشــی از کاربران فضای 
مجازی با قرار دادن تصویری از این برنامه 
در کنار یک برنامه معــروف خارجی با 
عنوان»little big shots« ادعا کردند 
طرح غفوریان یک کپی تمام عیار از این 
برنامه خارجی است. طراحی دکور، نوع 

پوشش غفوریان، اصالح صورتش، استفاده از نور بنفش و حتی مدل مبل های 
استفاده شده در دکور هم حرف کاربران فضای مجازی را تأیید می کرد.

اعتراض های کاربران به کپی برداری غفوریان از روی برنامه خارجی، مو نمی زد 
با موج اعتراضی که چند ماه پیش هم بر سر پخش »عصرجدید« در فضای 
مجازی راه افتاده بود. این بار اما ماجرا کمی جدی تر شــد و پای انتقادها به 
رسانه ها هم باز شد. بخشــی از منتقدان می گفتند تلویزیون به این نتیجه 
رسیده، هرچه کپی به نسخه اصلی شبیه تر باشد با استقبال بیشتری از طرف 
مخاطب روبه رو می شــود و مدیران تلویزیون این شیوه برنامه سازی را ادامه 

می دهند.
چند شــب پیش و پس از پخش نخســتین قسمت این برنامه اما مشخص 
شد که برنامه غفوریان از لحاظ موضوعی، آنچنان شباهتی به برنامه  معروف 
 »little big shots« آمریکایی ندارد و تنها بخشــی از دکور آن شــبیه به
اســت. غفوریان هم البتــه انتقاد کاربران فضای مجازی و کارشــناس ها را 
بی پاســخ نگذاشت و در دومین قسمت این برنامه،  گفت:»با پخش قسمت 
اول مخاطبان به ما لطف داشــتند؛ البته برخی  از کپی بودن برنامه صحبت 
کردند. بله، برنامه ما شــبیه آن برنامه خارجی است؛ اما باید توجه کنید که 
تفاوت اساسی و خاصی هم دارد؛ اینکه یک تیم حرفه ای و متخصص حوزه 
کودک برای این برنامه تالش می کنند و ما سعی داریم »اعجوبه ها« رنگ و 

بوی ایرانی داشته باشد«.
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سینا حســینی: هیچ عاملی مانند گران شدن قیمت 
بنزین نمی توانست به کمک مدیران فدراسیون فوتبال 
بیاید تا به این بهانه ناکامی محض تیم ملی در رقابت های 
مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر را پنهان کنند. 
در شرایطی که همچنان منتقدان عوامل ناکامی تیم ملی 
را بررسی می کنند و خواستار شــفاف سازی مسئوالن 
فدراسیون فوتبال در قبال برنامه ریزی های این مجموعه 
برای موفقیت تیم ملی شــدند تاج و همکارانش ترجیح 
دادند در این باره ســکوت اختیار کنند تا ابهامات در این 

ماجرا افزایش یابد.

ریل گذاری اشتباه
دامنه انتقادها اما به مدیران فدراسیون فوتبال ختم نشد 
بلکه بسیاری از چهره های شــناخته شده حوزه فوتبال 
انتقادات تندی را به سیاست گذاری های مسئوالن وزارت 
ورزش و شخص مسعود ســلطانی فر نیز وارد دانستند و 
معتقد بودند ناکامی تیم ملی حاصــل ریل گذاری های 
اشتباه مدیران وزارت ورزش بود که با شعار دوباره طلوع 
می کنیم زمینه تغییر و تحول در رأس کادر فنی تیم ملی 
را به وجود آورد اما نه تنها نتیجه مثبت به دست نیامد بلکه 
تیم ملی پس از مدت ها برابر تیم های منطقه غرب آسیا 

نظیر بحرین و عراق تن به شکست داد.

 از دست رفتن فیفا دی 
از دست رفتن یک فیفا دی دیگر برای تیم ملی فوتبال 
ایران که تعدادش حاال به عدد پنج رسیده نیز مزید بر 
علت شــد تا دامنه اعتراض ها بــه باالترین حد ممکن 
برسد، اما فدراسیون فوتبال با اشاره به نبود منابع مالی 
کافی و پیدا نشــدن حریف تدارکاتــی تالش کرد این 
موضوع را نیز همانند ســایر انتقادها رفع و رجوع کند 
تا شــاید میزان انتقادها کاهش پیدا کند. فدراســیون 
در بیانیــه اش، اعالم کرده با 9 کشــور برای بازی های 
دوستانه وارد مذاکره شده اند که رقم درخواستی، محل 
برگزاری و عدم تمایل آن ها سبب شده این تالش ها به 
سرانجام نرسند. بررسی این 9 کشور، تردیدهای زیادی 

به این بیانیه وارد می کند.
هند، یکی از کشورهایی که فدراسیون از آن نام برده، چند 
روز بعد در انتخابی جام جهانی میهمان عمان خواهد بود 
و عماًل، امکان برگزاری دوســتانه با آن ها وجود نداشته 
که فدراسیون با این کشــور وارد مذاکره شود. ژاپن هم 
مدت هاســت برنامه ای برای بازی دوســتانه با تیم های 

آسیایی ندارد. از طرفی، امتیاز برگزاری بازی های دوستانه 
آن ها به یک شرکت سازنده مشروبات الکلی فروخته شده 

و ایران، امکان بستن قرارداد با این شرکت را ندارد.
بعضی از دیگر کشــورها مثل امارات، گرجستان، لیبریا، 
چین و حتی استرالیا، در رده بندی فیفا فاصله ای جدی با 
ایران دارند و عماًل، تیم ملی نباید برای بازی با آن ها مبلغ 
چندانی به جز هزینه های جاری پرداخت کند. به خصوص 
که به جز گرجستان، هیچ کدام از آن ها مسابقه ای در فیفا 

دی آینده برگزار نمی کنند.
تنها تیم هایی که با تعریف فدراســیون سازگار هستند، 
برزیل و پاراگوئه محسوب می شوند. دو تیمی که اتفاقاً، با 
دو تیم آسیایی کره جنوبی و عربستان بازی خواهند کرد. 
اینکه تیم های بزرگ آمریکای جنوبــی برای بازی های 
دوســتانه مبالغ زیادی دریافت می کنند موضوع تازه ای 
نیســت. اینکه ایران هم در حال حاضر، توانایی پرداخت 
چنین مبالغی را ندارد هم چیز تازه ای به حساب نمی آید. 
بنابراین قرار دادن این دو کشور در بیانیه فدراسیون هم، 
بیشتر جنبه تزئینی دارد و سال هاســت همه می دانند 
ایران نمی تواند هزینه بازی با چنین تیم هایی را پرداخت 
کند. برای ایران، کشورهایی مثل ونزوئال هم در دسترس 

بودند که ژاپــن، در روزهای آینده مقابــل آن به میدان 
خواهد رفت.

سؤال اینجاســت فدراســیون، غیر ممکن بودن بازی با 
ژاپن و هند را نمی دانسته که با آن ها برای این تاریخ وارد 
مذاکره شده؟ امارات، لیبریا، چین و استرالیا که سه تای 
آن ها از لحاظ سیاســی هم روابط خوبی با ایران دارند، 
حاضر بودند فیفا دی را بدون بازی دوســتانه تمام کنند 
اما بدون پرداخت پول روبه روی ایــران قرار نگیرند؟ یا 
این اسامی، فقط چند نام برای فرار فدراسیون از فاجعه 

اخیر بوده اند؟

پروازهای دائمی
البته به نظر می رسد با تداوم بالتکلیفی فوتبال ایران در 
حوزه ملی سطح انتقادها در روزهای آتی تشدید خواهد 
شد به ویژه که ســرمربی تیم ملی همچنان در خارج از 
کشــور به ســر می برد و با وجود تکذیب های پی در پی 
مهدی تاج مبنی بر پروازی نبودن او، غیبت های سریالی 
مارک ویلموتس نشــان می دهد وی عالقه ای به حضور 
در کشــور ندارد و صرفاً پیش از بازی های تیم ملی برای 
شرکت در اردوهای آماده سازی تیم ملی به تهران می آید 

و بالفاصله پس از اتمام بازی ها به کشورش بازمی گردد 
 تا مشــخص شــود با وجود دستمزد ســنگین میلیون 

یورویی اش وی الزامی برای حضور در ایران ندارد.
در حالی کــه پیش از بازی تیم ملی برابــر عراق مدیران 
فوتبال مدعــی بودند مارک ویلموتس پــس از دریافت 
دستمزدش فعالیت جدی خود را از سر خواهد گرفت، پس 
از کسب دومین شکست تیم ملی در این مرحله از همراهی 
تیم ملی در ســفر به تهران خودداری کرد تا همچنان در 
نحوه همکاری او با فوتبال ایران این شائبه وجود داشته 
باشد که وی تعهدی مبنی بر اقامت در ایران خارج از زمان 

مشخص شده ندارد.

ناراحتی ملی پوشان
در کنــار این گرفتاری هــا جالب اینکه ملی پوشــان از 
سرمربی تیم ملی ناراحت هســتند و معتقدند او ابهت 
ندارد و جنگ روانی کنار و بیرون زمین را می بازد و همین 
موضوع روی بازیکنان تأثیر دارد. اتفاقی که در دوران کی 
روش برعکسش اتفاق می افتاد و با روحیه ای که کی روش 
به بازیکنان می داد، آن ها با شــرایطی متفاوت تر راهی 

میدان می شدند.
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مانه: بازی کنار صالح و فرمینو آسان است
ورزش:  ستاره سنگالی لیورپول از حضور کنار محمد صالح و روبرتو فیرمینو ابراز رضایت دارد. 
سادیو مانه می گوید: »من همیشه گفته ام بازی کردن کنار بازیکنانی چون محمد صالح و روبرتو 
فیرمینو آسان است و در واقع من خوش شانس هستم که کنار چنین بازیکنان خوبی به میدان می 
روم. هر بازیکنی از حضور در ترکیب کنار صالح و فرمینو لذت می برد، زیرا آن ها بازیکنان باکیفیتی 
بوده و کاری می کنند شرایط در میدان برای شما آسان شود. همه ما از کشورهای مختلف بوده و به 
زبان های مختلف صحبت می کنیم، اما من فکر می کنم فوتبال یک زبان جهانی است و همه می 

توانند با این زبان صحبت کنند و این موضوع در مورد من، صالح و فیرمینو صادق است.

آلونسو: به خاطر گواردیوال به بایرن رفتم
ورزش:  ستاره ســابق بایرن مونیخ، مدعی شــد که تنها به خاطر کار کردن با پپ 
گواردیوال به این تیم منتقل شده بود. ژابی آلونسو بازیکن سابق لیورپول که بهترین 
دوران خــود را در این تیم و همین طور در رئال مادرید گذراند و به شــکلی عجیب 
و غافلگیرکننده ســانتیاگو برنابئو را ترک و راهی مونیخ شد می گوید: »من خیلی 
کنجکاو بودم که با گواردیوال کار کنم و در واقع به خاطر پپ راهی بایرن شــدم. او 
انگیزه و اشتیاق زیادی در کار دارد. فوتبال در یک فصل طوالنی است اما گواردیوال 

هیچ وقت خسته نمی شد. او همواره هوشیار و آماده بود.«

ریوالدو: پیراهن شماره ۱۰ نباید تن کسی مانند پاکتا باشد
ورزش:  اسطوره تیم ملی برزیل  در حمله ای غافلگیر کننده به لوکاس پاکتا هافبک میالن، 
اعطای پیراهن شماره 10 تیم ملی فوتبال برزیل به او را نوعی بی احترامی به این پیراهن می داند. 
ریوالدو می گوید: »ناراحتم که پیراهن نیمار را بر تن پاکتا دیدم. این پیراهن پرستیژ دارد و در 
تمام دنیا شناخته شده است، پس نمی توان آن را به کسی داد که باید روی نیمکت بنشیند یا 
تنها در نیمی از زمان بازی در میدان حضور دارد. این پیراهن معروف است چون بر تن بازیکنان 
بزرگی مانند پله، ریولینو، زیکو، ریوالدو، کاکا، رونالدینیو و نیمار رفته است. من به هیچ عنوان 

پاکتا را مقصر نمی دانم اما تیته و کادر فنی اش باید این را بدانند.«

مانچینی: بازیکن جدیدی به ایتالیا اضافه نمی شود
ورزش:  سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا می گوید: برای شــرکت در جام ملت های اروپا، 
بازیکنان مورد نظرش را انتخاب کرده و بازیکن جدیدی به جمع شاگردانش اضافه نمی شود. 
روبرتو مانچینی می گوید: »رکورد 10 برد متوالی لذتبخش اســت به خصوص که رکورد 
قبلی از سال 1938 پا برجا بود. بازیکنان عملکرد خوبی داشتند اما از االن دیگر ما باید برای 
تورنمنت اصلی در ماه ژوئن آماده شویم. من به اضافه کردن بازیکنان جدید به گروه فعلی  مان 
فکر نمی کنم چون دیگر زمان زیادی برای آماده کردن بازیکنان جدید نداریم. واقعاً دیگر به 

اندازه کافی وقت نداریم که بخواهیم به آزمون و خطا فکر کنیم.«

ورزش: بشــار رسن ستاره عراقی پرســپولیس یکی از 
نقاط ابهام این تیم در فصل نقل و انتقاالت خواهد بود. 
این هافبک بازی ساز جوان که سال گذشته با نظر برانکو 
ایوانکوویچ به پرسپولیس آمد، امســال با نظر کالدرون 
اگرچه قراردادش را تمدید کرد و در فهرســت این تیم 
باقی ماند اما شرایط ایده آلی را در ترکیب سرخ ها تجربه 

نکرد و مشخص نیست چه آینده ای در انتظارش است.
با توجه به حضور ســتاره های پرتعداد در خط هافبک 
و حمله پرســپولیس ســرمربی آرژانتینی تیم بیشتر 
به بازیکنان ایرانــی تیمش میدان می دهــد و در این 
شرایط بشار رســن که جزو هافبک های خوب فوتبال 
عراق به حســاب می آید هم کمتر فرصتی برای بازی 

کردن می یابد.
بشار رســن یکی از دو، سه بازیکنی اســت که احتمال 
جدایی شان از پرسپولیس زیاد است. اگر چه محمدحسن 
انصاریفرد خروج بشار رســن از فهرست پرسپولیس را 
تکذیب کرد، اما این طور که از شــواهد پیداســت، نظر 

کالدرون روی جدایی این ستاره عراقی است.

تردیدهای کالدرون
این در شــرایطی است که بشار رســن در مصاف ایران 
و عراق در مقدماتی جام جهانــی 2022 برای تیم ملی 
کشــورش به میدان رفت و عملکــرد خیلی خوبی هم 
داشت. او اگر چه بازیکنی است که قیمت باالیی دارد اما 
جزو نفرات باکیفیت پرسپولیس به حساب می آید و با 
توجه به سن و سال خوبی که دارد، هر تیمی به سختی 
او را از دست می دهد اما به نظر می رسد سبک بازی اش 
مورد عالقه کالدرون نیست و به همین خاطر قصد کنار 
گذاشتنش را دارد. البته سرمربی آرژانتینی پرسپولیس 
هم به طور رسمی اعالمی درباره جدایی بشار رسن نکرده 

اما او چندی قبل در مصاحبه ای گفته بود که در نیم فصل 
باید یک هافبک بازیساز خارجی جذب پرسپولیس شود و 
در این شرایط با توجه به اینکه پست بشار نیز همین است 
می شود حدس زد که رسن مورد عالقه کالدرون نیست.

نیروی هوایی عراق و رسن
 در این حال و هوا شــبکه »کووره« عراق نیز خبر داد که 
هافبک عراقی پرسپولیس به خاطر مشکالت مالی با این 
باشگاه در آستانه فســخ قراردادش قرار دارد. این رسانه 
نوشته بود که رســن توافقات اولیه با تیم سابقش نیرو 
هوایی عراق را انجام داده و در آســتانه بازگشت به این 

تیم است.
نایب رئیس باشگاه نیرو هوایی نیز بدون فاش کردن نام 
این بازیکن تأکید کرد که با یــک بازیکن لژیونر توافق 
کرده اند و منتظر فسخ قرارداد با باشگاهش هستند. که 
البته این موضوع هم با تکذیب پرسپولیسی ها مواجه شد.

 فحاشی در فضای مجازی
رسن در مورد فحاشی که در فضای مجازی علیه وی پس 
از بازی با ایران راه افتاد، گفت: این هواداران پرسپولیس 
نبودند که به من فحاشی کردند چرا که آن ها از شرایط 
فوتبال حرفه ای مطلع هستند. وظیفه من به عنوان یک 
بازیکن حرفه ای عملکرد خوب در هر لباســی اســت و 
به طور حتم هواداران پرســپولیس شرایط من را درک 

می کنند.
با همه این اتفاقات باید منتظر مانــد و دید در روزهای 
باقیمانده تا نیم فصل اول لیگ برتر و شــروع فصل نقل 
و انتقاالت زمســتانی چه اتفاقاتی پیرامون بشار رسن و 
پرسپولیس رخ می دهد و آیا سرخپوشان ستاره عراقی 

خود را از دست می دهند یا خیر.

ورزش: دومین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته مردان که 
قرار بود به میزبانی ایران در مشهد برگزار شود لغو شد. هادی 
رضایی افزود: دومین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته مردان 
که قرار بود آبان ماه به میزبانی ایران در مشهد برگزار شود، به 
دلیل استقبال ضعیف تیم های جهانی به اردیبهشت سال 
آینده موکول شد که متأســفانه در آن زمان نیز چون جام 
جهانی والیبال نشســته در چین برگزار می شود، احتمال 
برگزاری لیگ جهانی والیبال نشسته به میزبانی ایران وجود 
ندارد. به هر صورت ما در حال نامه نگاری با سازمان جهانی 
والیبال نشسته هستیم تا ببینیم امکان برگزاری این رقابت ها 

در سال 2021 وجود دارد یا خیر؟

در انتظار سهمیه های بیشتر پارادوومیدانی
وی همچنین در ارزیابی از عملکــرد تیم پارادوومیدانی در 
مسابقات جهانی امارات گفت: انتظار ما کسب 1۵ سهمیه در 
جهانی امارات بود که البته کسب 12 سهمیه نیز راضی کننده 
بود. به هر صورت عملکرد دوومیدانی کاران در حد نسبی خوب 
بود و طبق پیش بینی کمیته ملی پارالمپیک حرکت کردند. 
هرچند هنوز دوومیدانی کاران برای کسب سهمیه فرصت 
دارند و ما امیدواریم در تورنمنت امارات که اسفندماه برگزار 
می شود به سهمیه های بیشتری دست پیدا کنیم. رضایی 
خاطرنشان کرد: البته کسب سهمیه دغدغه ما نیست چون 
سیاست کمیته ملی پارالمپیک بر مبنای مدال آوری است، 
سعی خواهیم کرد تنها کسانی را اعزام کنیم که شانس باالیی 
برای کسب مدال دارند. حتی اگر سهمیه کسب کرده باشند.

این در حالی است سرمربی تیم ملی دوومیدانی معلوالن با 
ابراز رضایت از عملکرد دوومیدانی کاران در مسابقات جهانی 
امارات، گفت: اگرچه پیش بینی ما کسب 1۵ سهمیه از 19 
ورزشکار اعزامی به امارات بود، اما به خاطر بدشانسی تنها 
موفق به کسب 12 سهمیه شدیم. بهمن رضایی در پاسخ 

به این پرسش که انتظار کســب چند سهمیه دوومیدانی 
برای پارالمپیک توکیو را دارید، گفت: تصور ما کسب 18 تا 
20 سهمیه است. البته کسب سهمیه مهم نیست، براساس 
سیاست کمیته ملی پارالمپیک تنها کسانی شانس اعزام به 
توکیو را دارند که رکورد خود را بهبود داده و مدال آور باشند. 
به هر صورت سعی داریم برنامه ها و اردوهای دوومیدانی کاران 
را تا زمان اعزام به توکیو به جــد زیر نظر بگیریم تا بهترین 

ورزشکاران خود را عازم پارالمپیک کنیم.

۵۸ سهمیه پارالمپیک
هادی رضایی از کسب ۵8 سهمیه پارالمپیک توکیو توسط 
ورزشکاران ایران خبر داد و اظهار کرد: پیش بینی ما کسب 
103 سهمیه پارالمپیک توسط ورزشکاران است که تا به امروز 
موفق به کسب ۵8 سهمیه در رشته های فوتبال نابینایان، 
والیبال نشسته مردان، دوومیدانی، تیراندازی، تیروکمان، 
جودو و تکواندو شدیم. البته بحث اصلی ما کسب سهمیه 
نیست و امکان دارد تعداد سهمیه ها از سهمیه های پیش بینی 
شده بیشتر یا کمتر شود، هدف اعزام کاروان کیفی و مدال آور 

به پارالمپیک 2020 توکیو است.

داستان مربیان
دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک در پایان درباره وضعیت 
مربیان پاراتیروکمان برای هدایت این تیــم در بازی های 
پارالمپیک توکیو گفت: هنوز تکلیف مربیان تعیین شــده 
از ســوی فدراســیون تیروکمان برای هدایت کمانداران 
پارالمپیکی مشخص نیست و فردا دوشنبه در نشستی که 
با مسئوالن فدراسیون تیروکمان داریم صالحیت مربیان 
معرفی شده براســاس آیین نامه و اساسنامه کمیته ملی 
پارالمپیک بررسی و نظر نهایی را در خصوص این دو مربی 

اعالم خواهیم کرد.

نیروی هوایی عراق به دنبال هافبک سرخ ها

رسن: پرسپولیسی ها شرایط مرا درک می کنند
دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک:

میزبانی مشهد از لیگ جهانی والیبال نشسته پرید

گزارش ویژه

نوار شکست ناپذیری فرش آرا 
در مشهد پاره شد

از هفته هفدهــم رقابت هــای لیگ برتر فوتســال 
باشگاه های کشــور، تیم فرش آرای مشــهد مقابل 

صدرنشین رقابت ها شکست خورد.
بازی های این هفته دیروز در حالی برگزار شــد که از 
هفت مسابقه، چهار دیدار لغو شده بود، اما در یکی از 
بازی های برگزار شده در سالن شهید بهشتی مشهد، 
تیم فرش آرا که روند بســیار خوبی را در چند هفته 
گذشته پشت ســر گذاشــته و در چهارده هفته قبل 
شکست نخورده بود، این بار مقابل تیم قدرتمند مس 
سونگون تسلیم شد و بازی را واگذار کرد. در این بازی 
که بین تیم های اول و ســوم جدول برگزار شد مس 
ســونگون در نیمه اول یک و در نیمــه دوم دو گل به 
ثمر رساند و با اینکه کاپیتان خود را در اواخر نیمه اول 
اخراج شده دید اما باز هم قدرت خود را به رخ کشید. 
مجید مرتضایی بعد از اینکه تیمش از حریف با دو گل 
عقب افتاد در فاصله پنج دقیقه مانده به پایان بازی به 
پاور پلی روی آورد و بازی شاهد ردوبدل شدن دو گل 
دیگر بود؛ گل هایی که سهم هر تیم یک گل می شد. 
این بازی در نهایت با نتیجه 3-1 به نفع مس سونگون 
به پایان رسید تا فرش آرا همچنان در رتبه سوم باقی 

بماند و منتظر برگزاری بازی های رقیبانش باشد.
بازیهای لغو شده دیروز شهروند ساری با ارژن شیراز، 
شــاهین کرمانشــاه با مقاومت البرز، گیتی پسند با 
ســوهان محمدســیما قم و اهورا بهبهان با آذرخش 
بندرعبــاس بودند که باید منتظر باشــند تا در زمان 

دیگری دیدارهای خود را برگزار کنند.

ورزش: فصل داغ نقل  و انتقاالت زمانی برای جوالِن ستاره هاست. 
بازار حسابی به هم می ریزد و هر روز خبر نقل  و انتقاالت آن ها همه 
اخبار فوتبالی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این فصل هم چند 
نقل وانتقال بزرگ صورت گرفت که همه نگاه  ها را جلب کرد. حاال 
با گذشت ده هفته از لیگ، بهتر مشخص می شود که کدام تیم ها 
روی ستاره درستی دست گذاشتند و کدام ها شکست خوردند. 
به عنوان نمونه با عملکرد فعلی، شاید استقالل در خرید دشتی 
و بلبلی و پرسپولیس هم در بازگشت فرشاد احمدزاده تجدید 

نظر می کردند.همه آمارهای زیر بر اساس داده های متریکاست.

رحمتی ستاره مشهدی ها
مهدی رحمتی در این ده هفته فقط سه گل خورده و پس از پیام 
نیازمند بیشترین کلین شیت را دارد. رحمتی بیش از 87درصد 
شوت های در چارچوبش را مهار کرده و طبق آمار متریکا، به طور 
میانگین در هر مسابقه بیش از دو مهار داشته است. همچنین در 
دقیقه پنجم بازی با شاهین پاسی برای یونس شاکری فرستاد که 

او را با دروازه بان تک به تک کرد و منجر به اخراج ماکسیم شد. 

کنعانی سیم خاردار
کمپانی لقبی بود که برای تشویق مدافع پرحاشیه پرسپولیس 
انتخاب شده بود. لقبی که با نمایش های دور از انتظار این بازیکن، 
کری خوانی های هــواداری را راه انداخته بــود. اما در این فصل 
کنعانی زادگان نمایشی داشــت که حتی حضور فیکسش در 
ترکیب تیم ملی هم صدای منتقدی را درنیاورد. محمدحسین 
کنعانی زادگان عالوه بر تک گل سه امتیازی که به نفت آبادان زد، 

به طور میانگین ۵.9 نبرد در هر نود دقیقه پیروز شد.

یزدانی خرید خوب آبی ها
فوتبال سیاوش یزدانی دو بعد دارد. یکی حواشی و مصاحبه هایی که 
به خصوص اواخر فصل قبل حسابی تمرکز را از او گرفته بود و دوم هم 
نمایش فنی معموالً کم نقِص اوست. یزدانی در این فصل هم نمایش 
نسبتاً خوبش را تکرار کرده و ویلموتس را مجاب کرده که همیشه به 
اردوهای تیم ملی دعوت شود. سیاوش یزدانی در نمرات فنی متریکا، 

بیستمین بازیکن برتر فصل است.

خوب و بد مظاهری
 فصل برای  رشید مظاهری به دو بخش تا هفته هشتم و بعد از هفته 
هشتم تقسیم می شود. رشید در هفت هفته ابتدایی همه شوت ها 

را مهار کرد و لبخند رضایت را روی لب تراکتوری ها نشاند. در سه 
هفته اخیر مظاهری با اینکه چند مهار خیلی خوب هم داشت، اما 
هشت گل خورد تا کمی تراکتوری ها را نگران کند. هر چند که در 

این گل های خورده شده، رشید کمترین تقصیر را داشت.

 مکانی کم نوسان
سوشا در نیمی از مسابقات فصل برای مسجدسلیمانی ها بازی 
کرد که دو کلین شیت ثبت کرد و سه گل خورد. سوشا به طور 
میانگین 1.6 مهار در هر مسابقه داشت و 30درصد شوت های در 
چارچوبش را  گل خورد. همچنین یک اشتباه تأثیرگذار داشت و 

۵9درصد پاس هایش سالم به مقصد رسید.

بنزما خسته از دعوت نشدن به تیم ملی فرانسه

کشورم را عوض می کنم! 
امیر محمد سلطان پور: حــدود چهار سال پیش بود که 
کریم بنزما به دنبــال پرونده اخاذی از متئــو والبوئنا هم 
تیمی خود از تیم ملی فرانســه، برای دو سال از حضور در 
تیم ملی کنار گذاشته شد. اما پس از آن و پایان یافتن دوران 
محرومیت نیز دیدیه دشان از آن زمان تاکنون کریم بنزما از 
پوشیدن لباس تیم ملی فرانسه محروم کرده و دیگر او را به 

تیم دعوت نکرده است.
کریم بنزما در فصل جدید عملکرد 
درخشــانی در ترکیــب رئال 
مادرید داشته اســت. این 
ســتاره فرانســوی تــا به 
این جای فصل 9 گل در 
اللیگا به ثمر رسانده 
و در حــال حاضر به 
عنــوان آقــای گل 
رقابت هــای اللیگا 
شــناخته می شود. 
حتی فصل گذشته 
نیز در حالی که 
رئــال مادرید 
درگیر بحران 
شدیدی بود 
اما باز هم 
مــا  بنز

خود را به عنوان نقطه نورانی این تیم مطــرح کرده و هر جا 
می توانست به تیمش با گلزنی های متعدد کمک می کرد. 

درخشــش بنزما و عملکرد ضعیف بازیکنانی نظیر آنتوان 
گریزمان و اولیویه ژیرو در خط حمله خروس ها سبب شده 
که در روزهای اخیر شایعات زیادی درباره احتمال بازگشت 
این بازیکن 31 ساله به تیم ملی فرانسه مطرح شود. به تازگی 
نشریه اکیپ نیز با مطرح کردن یک نظرسنجی نظر هواداران 
فوتبال فرانسه را درباره بازگشــت کریم بنزما به تیم ملی 
فرانسه جویا شده بود. در این نظرسنجی بیشتر هواداران 
خواهان بازگشت بنزما به تیم ملی شده بودند. هیچ شکی 
نیست که عملکرد ستاره رئال مادرید در باشگاهش در حدی 
بوده که پس از پایان دوران محرومیتش بارها به تیم دعوت 
شود و شکی نیست که دعوت نشدنش تنها و تنها جنبه هایی 
غیر فوتبالی دارد. البته هیچ شکی نیست که هر سرمربی در 
هر تیم ملی اخالق ها و سالیق خاص خود را دارد و دیدیه 
دشان نیز به هیچ عنوان از این قاعده مستثنا نیست. او در 
برخی از جنبه های جمع کردن تیمش تمایل های خاص 
خود را دارد و این را بیشتر در خط حمله خود نشان می دهد. 
یکی از اخالق های خاص دشان دعوت نکردن از الکساندر 
الکازت مهاجم گلزن آرســنال است. دشــان برای دعوت 
نکردن از الکازت مصدومیت او را بهانه کرده اما نباید فراموش 
کنیم که او یک ماه است که در خط حمله توپچی ها قرار دارد 
و اتفاقاً خوش هم درخشیده است. دشان همچنین اعتقاد 
زیادی نیز به آنتونی مارسیال نداشته و با وجود بازگشت وی 

از مصدومیت و گلزنی هایش باز هم او را دعوت نکرده است.
نوئل لو گرائه، رئیس فدراســیون فوتبال فرانسه، اما دیروز 
در اظهار نظری جنجالی به تمام شایعات پیرامون احتمال 
بازگشت کریم بنزما به تیم ملی فرانسه پایان داد. او در این 
باره گفت: »از نظر من کریم بنزما بازیکن خوب و باکیفیتی 
بوده و من تا به حال هرگز تردیدی در مورد توانایی های وی 
نداشته ام و نسبت به عملکرد او انتقادی نکرده ام. کریم بنزما 
دوباره خود را در رئال مادرید پیدا کرده و تبدیل به یکی از 
بهترین بازیکنان جهان شده، اما داستان او و تیم ملی فرانسه 

به اتمام رسیده است.«
اظهار نظر لو گرائه درباره بنزما، حاال با عکس العمل تند این 
ستاره باشــگاه رئال مادرید روبه رو شده است. او در توییتر 
خود واکنش تندی نسبت به صحبت های رئیس فدراسیون 
فرانسه نشان داد و نوشت: »نوئل! من گمان می کردم که تو 
در تصمیمات مربی هیچ دخالتی نمی کنی. به خاطر داشته 
باشید که این تنها من هستم که می توانم درباره پایان حرفه ام 
در رده ملی تصمیم بگیرم. اگر فکر می کنید که کار من در 
فرانسه به پایان رسیده، پس اجازه دهید که در یک کشور 

دیگر که واجد شرایط آن هستم بازی کنم.«
کریم بنزما یک بازیکن الجزایری االصل است و جالب است 
که بدانید در طول جام ملت های آفریقا در سال 2019 بارها 
از عالقه خود به این کشور سخن گفته بود و اصالً بعید نیست 
که او در صورت اخذ مجوز برای حضور در یک تیم ملی دیگر، 

الجزایر را برای این موضوع انتخاب کند.

بررسی عملکرد پنج بمب نقل  و انتقاالت

گلرها و مدافعان پولشان را حالل کردند

ضد  حمله

طوالنی ترین محرومیت از سوی فیفا
 ماشین سازی سه پنجره نقل و انتقاالتی 

محروم شد
سایت رسمی فدراسیون : فیفا رای خود را در خصوص پرونده لوسیانو 
پریرا مندز بازیکن سابق باشگاه ماشین سازی تبریز به شرح زیر اعالم کرد: تیم 
ماشین سازی تبریز از ثبت قرارداد بازیکنان جدید )داخلی و بین المللی( از 
ابتدای شروع نخستین پنجره نقل و انتقاالت نیم فصل 99-98 )زمستانی( 
به مدت سه پنجره نقل و انتقاالت متوالی محروم است. هوشنگ نصیرزاده 
مدیرعامل باشگاه ماشین سازی در این خصوص  گفت: پریرا از ما 110 هزار دالر 
طلب دارد و با توجه به اینکه شماره حسابی که به ما داده بود متعلق به کشور 
هنگ کنگ بود به دلیل تحریم ها نتوانستیم پول او را بدهیم. مقررات فیفا عوض 
شده و به محض اینکه ما این پول را پرداخت کنیم محرومیت برداشته می شود. 

پیش بینی برنامه دیدارهای استقالل 
و شهرخودرو در پلی آف لیگ قهرمانان

ورزش: دو نماینــده ایران یعنی شــهر خــودرو و اســتقالل در دور دوم 
مرحله پلی آف لیــگ قهرمانان به میدان خواهند رفت. بنا براعالم ســایت 
footyranking و بر اساس سازوکار سال قبل لیگ قهرمانان آسیا، به نظر 
می رسد برنامه استقالل و شــهرخودرو به این صورت باشد. در مرحله دوم 
رقابت ها شهر خودرو باید برابر برنده دیدار چنای سیتی هند و الرفع قطر قرار 
گیرد که این دیدار سه شنبه یکم بهمن در مشهد برگزار می شود. همچنین 
استقالل به دیدار برنده مسابقه الکویت کویت و الفیصلی اردن می رود که این 
دیدار هم سه شنبه یکم بهمن به صورت تک بازی در تهران برگزار می شود. شهر 
خودرو در صورت برتری در این دیدار با السیلیه قطر در کشور قطر بازی خواهد 
کرد که کریم انصاریفرد را در ترکیب خود دارد. استقالل نیز در صورت برتری 
در گام نخست، در گام دوم، 8 بهمن در کشور قطر به دیدار الریان خواهد رفت.

شهرخودرو بهترین میزبان، 
سپاهان موفق ترین میهمان

ورزش: در پایان هفته دهم شــهرخودرو و سپاهان بهترین عملکرد را در 
بازی های خانگی و خارج از خانه داشته اند. به گزارش وب سایت نود، با گذشت 
یک سوم از لیگ فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد تیم ها در مقاطع و 
شرایط مختلف است. در پایان هفته دهم، شهرخودرو با 23 امتیاز صدرنشین 
است و سپاهان با 22 امتیاز دوم است. شهرخودرو بیش از هرچیز این کارنامه 
را مدیون بازی های خانگی خود است که در این مسابقات از پنج بازی 12 امتیاز 
کسب کرده است. صدر جدول بازی های خارج از خانه، بسیار متراکم است و 
سه تیم سپاهان، شهرخودرو و فوالد خوزستان با سه برد و دو مساوی و کسب 
11 امتیاز بهترین عملکرد را داشته اند با این تفاوت که سپاهان با تفاضل گل 

بهتر صدرنشین است.

چشمی آماده بازی با نساجی
ورزش: مدافع تیم فوتبال استقالل که پیش از تعطیلی لیگ برتر چند دیدار 
را به دلیل مصدومیت از دست داد، آماده حضور برابر نساجی می شود. روزبه 
چشمی این روزها به آمادگی کامل رسیده و برای بازگشت به ترکیب آبی 
پوشان مشکلی ندارد تا اگر استراماچونی سرمربی آبی پوشان قصد استفاده از 
او را داشته باشد، از این بابت مشکلی نداشته باشد. همچنین فرشید باقری که 
به دلیل مصدومیت مدت نسبت طوالنی شرایط حضور در تمرین را نداشت 
و در کلینیک باشگاه مشغول مداوای پای مصدومش بود دیروز به تمرینات 
استقالل اضافه شد  تا خود را آماده بازی با نساجی در هفته یازدهم لیگ برتر 
کند. تیم فوتبال استقالل در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر میهمان تیم 
فوتبال نساجی قائمشهر است که این بازی از ساعت 17:30 روز دوشنبه ۴ آذر 

در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار می شود. 

نام سه مهاجم پرسپولیس اعالم شد
ورزش: پس از جمع بندی های صورت گرفته و با در نظر گرفتن شــرایط 
جذب، در نهایت سه بازیکن مورد نظر مسئوالن پرسپولیس قرار گرفت و 
قرار است در این خصوص نظر نهایی را گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس 
ارائه دهد. در روزهای اخیر و از سوی مسئوالن باشگاه نام این سه بازیکن به 
کالدرون داده شده و قرار است این مربی آرژانتینی نظر خود را درباره جذب 
یکی از این بازیکنان بگوید. بازیکنانی از آرژانتین، برزیل و صربستان سه گزینه 
مدنظر پرسپولیسی ها هستند و باید دید که کالدرون یکی از این سه بازیکن را 
تأیید می کند و یا اینکه مسئوالن باشگاه باید دنبال گزینه های دیگری باشند.

درخشش ایرانی ها 
با قهرمانان روسیه و قزاقستان

ورزش: در حالی که از اواخر هفته جاری مرحله نخست و دور گروهی لیگ 
قهرمانان فوتسال اروپا برگزار می شود، تیم غیرت قزاقستان که حسین طیبی 
در آن عضویت دارد، برای کسب آمادگی بیشتر، در دو مسابقه دوستانه به 

مصاف تیم گازپروم روسیه رفت.
تیم گازپروم، قهرمان روسیه که چندی پیش نیز سپهر محمدی را به خدمت 
گرفته، در نخستین دیدار تدارکاتی برابر غیرت قزاقستان که در شهر مسکو 
برگزار شد، توانست به برتری 3 بر صفر برسد و با نمایش درخشان دروازه بان 
تیم ملی فوتسال گلی را دریافت نکند. اما در دومین بازی غیرت موفق شد 
شکســت اخیرش را جبران کند و در غیاب محمدی درون دروازه گازپروم 
روسیه، حریف خود را با نتیجه 2 بر یک شکســت دهد که در این مسابقه 
حسین طیبی توانست یک گل زیبا بزند و یک پاس گل بدهد. یاران طیبی 
یکی از حساس ترین مسابقات خود در مرحله نخست لیگ قهرمانان اروپا را 
باید برابر بنفیکای پرتغال برگزار کنند که سرنوشت صعودشان به دور نهایی 

را مشخص خواهد کرد.

اعتصاب به سبک کالدرون و شاگردانش
ورزش:سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از اعتراض بازیکنان تیمش، تمرین 
سرخپوشان را تعطیل کرد. تعطیلی تمرین سرخپوشان به دنبال اعتراض دوباره 
بازیکنان این تیم به مسائل مالی بوده و به نظر می رسد شاگردان کالدرون تا زمان 
دریافت مطالباتشان قصد شرکت در تمرینات را نداشته باشند.برخی از بازیکنان 
جوان پرسپولیس نیز در صحبت با بزرگ ترهای تیمشان مدعی شده اند که حتی 

پول کرایه ماشین برای آمدن به تمرین هم ندارند.

فدراسیون فوتبال ایران 
نامزد بهترین فدراسیون آسیا 

ورزش: به نقل از سایت فدراســیون فوتبال، با اعالم رسمی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، فدراسیون ایران نامزد کسب عنوان بهترین فدراسیون در بخش 
الهام بخش سال 2019 آسیا شد. اسامی بهترین فدراسیون سال در بخش 
الهام بخش بدین شرح است: فدراسیون فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال ژاپن 
و فدراسیون فوتبال کره جنوبی. مراسم برترین های آسیا در سال 2019 روز 

دوشنبه 11 آذرماه در هنگ کنگ برگزار می شود.

منهای فوتبال

مقدماتی یورو 2۰2۰
اسپانیا - رومانی

         دوشنبه 27 آبان - ساعت: 23:۱5 از شبکه ورزش

مقدماتی یورو 2۰2۰
آلمان - ایرلند شمالی

    سهشنبه 28 آبان - ساعت: 23:۱5 از شبکه سه

مقدماتی یورو 2۰2۰
هلند - استونی

                سهشنبه 28 آبان - ساعت: 23:۱5 از شبکه ورزش

لیگ برتر بسکتبال
مهرام - نفت آبادان

 دوشنبه 27 آبان - ساعت: ۱8:۰۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

 رقابت مدعیان 
در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال

علی عبداحد: هفتــه پنجم از دور رفت لیگ برتر بســکتبال از 
امروز در حالی پیگیری می شود که عالقه مندان به بسکتبال شاهد 
رقابت مدعیان لیگ برتر خواهند بود. تیــم صدر جدولی و بدون 
باخت پتروشیمی بندر امام میهمان شــیمیدر قم است که با یک 
باخت در رده پنجم جدول ایستاده. مهرام و پاالیش نفت آبادان که 
هر دو تیم نیز بدون شکست و در ردیف های سوم و چهارم همسایه 
هستند، در تهران دیداری مهیج خواهند داشت. توفارقان آذرشهر 
که می رود در جمــع مدعیان باالی جدول ظاهر شــود، میهمان 

اکسون تهران است.
 آویژه صنعت پارسا مشهد که پاورچین، پاورچین خود را به نیمه جدول 
رسانده است در مشهد میزبان سربازان مهدی ایزدپناه سرمربی تیم نیروی 
زمینی است. مشهدی ها در صورت پیروزی می توانند خود را تا نیمه باالی 

جدول باال بکشند. 
برنامه هفته پنجم دور رفت لیگ برتر 

مهرام تهران- پاالیش نفت آبادان ساعت 16
آویژه صنعت پارسا مشهد- نیروی زمینی ساعت 17

رعد پدافند شهرکرد- شهرداری بندرعباس ساعت 16
اکسون تهران- توفارقان ساعت 16

ذوب آهن اصفهان- شهرداری گرگان )لغو شد(
شیمیدر قم- پتروشیمی بندر امام ساعت 16

شورا و شهرداری قزوین- صنعت مس کرمان ساعت 16

بازی های هفته ششم لیگ والیبال لغو شد
ورزش: طبق برنامه قرار بود مسابقات هفته ششم لیگ برتر والیبال دیروز 
در شهرهای مختلف پیگیری شود و حتی برخی تیم ها خودشان را به 
شهر محل برگزاری مسابقه رسانده اند، اما طبق اعالم فدراسیون والیبال 
همه مسابقات لغو شد. فدراسیون والیبال با انتشار خبری کوتاه لغو همه 
بازی های امروز را اعالم کرده و مشخص نیســت زمان برگزاری جدید 

مسابقات هفته ششم چه زمانی خواهد بود.

خدایی: با جرزنی نمی توان صدرنشین لیگ شد
ورزش: سرمربی تیم کشتی آزاد تا ثبت جهانی توس گفت: کشتی بُرد 
و باخت دارد، اما اینکه بخواهیم به خاطر صعودمان قانون را تغییر دهیم 
درست نیست. مجید خدایی درباره اعتراض تیم دانشگاه آزاد به صدرنشینی 
تیم »تا ثبت جهانی توس« در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد گفت: 
تا به حال در کشتی چنین مواردی نداشتیم که دوستان توقع تغییر قوانین 
را دارند. سال گذشته تیم آرش زین بابل دقیقاً همین عمل را انجام داد و 
از لیگ کنار کشید، اما آیا همین دوستان که مسئول سازمان لیگ بودند 
چنین اقدامی را انجام ندادند که اکنون انتظار آن را دارند. با جرزنی نمی توان 

صدرنشین لیگ شد.

 تأیید صالحیت بهنام محمودی 
برای انتخابات فدراسیون والیبال 

ورزش: در فاصله دو روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون 
والیبال، بهنام محمودی یکی از گزینه های ریاست نیز تأیید صالحیت شد.
انتخابات ریاست فدراسیون والیبال روز چهارشنبه 29 آبان برگزار می شود.

پیش از محمودی هم صالحیت امیرحسین منظمی، محمود افشاردوست، 
احمد سعادتمند، محمدرضا رشیدی، محمدرضا داورزنی و افشین داوری 

برای شرکت در انتخابات فدراسیون والیبال تأیید شده بود.

واریز ۶۰ میلیون به شرط اعزام
روش پرداخت حقوق به المپیکی ها

مهر: در دستورعمل ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک برای پرداخت 
حقوق ورزشکارانی که سهمیه المپیک به نام آن ها بدست آمده است، نیمی 
از حقوق مصوب را دریافت خواهند کرد. این ورزشکاران در صورت قطعی 
شدن اعزامشان به المپیک، بخش باقی مانده حقوق خود را هم دریافت 
خواهند کرد در غیر این صورت واریزی دیگری به حساب آن ها صورت 
نخواهد گرفت. ورزشکارانی هم که نامشان در فهرست مسافران المپیک 
قرار داده شود، از دریافت کامل حقوق مصوب بهره مند خواهند شد. بدین 
ترتیب ورزشکارانی که راهی المپیک می شوند باید 60 میلیون تومان 

دریافتی داشته باشند. 

رئیس فدراسیون بوکس:
از نتایج راضی نیستم

ورزش: رئیس فدراسیون بوکس ایران گفت: قبول دارم که در کسب نتیجه 
توفیق زیادی حاصل نشده، اما بوکس امروز ما ماحصل کارها و اقدامات 

منتقدان و همین دوستان است.
حسین ثوری درباره عملکرد تیم ملی بوکس جوانان ایران در رقابت های 
قهرمانی آسیا 2019 مغولستان گفت: بی گمان نتیجه ای که حاصل شد 
قابل دفاع نیست و خودم هم از این نتیجه راضی نیستم. با این حال باید 
بگویم که ما مسیری را شروع کرده ایم و با قدرت در این مسیر ادامه خواهیم 

داد تا به موفقیت برسیم. 

ورزش: گفته می شود باشــگاه گیمارش از طریق واسطه های نقل و 
انتقاالتی به دنبال این خواهد بود که مقدمات حضور علیرضا بیرانوند 
در پرتغال را فراهم سازد. ریکاردو ویه را به عنوان سرمربی گیمارش در 
11 بازی اخیر این فصل 6 بار از داگالس ژسوس و پنج بازی نیز از ژائو 
میگوئل سود برده است. شاید دلیل درخواست کنونی اطرافیان باشگاه 
گیمارش برای جذب دروازه بان ملی پوش ایرانی شرایطی باشد که گلر 
دوم و جوان این تیم نتوانسته در زمان اعتماد کادرفنی از آن سود ببرد؛ 
ژائو میگوئل 2۴ ساله در پنج بازی که فرصت حضور در ترکیب را بدست 
آورده بود، هشت گل دریافت کرد و از سوی دیگر داگالس ژسوس نیز 
که در فصل گذشته گلر شماره یک و ثابت این تیم محسوب می شد 
اکنون در 36 سالگی به روزهای پایانی دوران بازیگری خود رسیده 

است. علیرضا بیرانوند که بی صبرانه امیدوار است در 27 سالگی شرایط 
انتقال و لژیونر شدنش را فراهم کند، با توجه به بندهای قراردادش 
امیدوار است که باشگاه گیمارش نسبت به تعهداتی که می تواند بلیت 

حضور در پرتغال را برایش فراهم سازد، عمل کند.
علیرضا بیرانونــد در حال حاضر با توجه به قراردادی که با باشــگاه 
پرســپولیس دارد، در صورت جدایی باید مبلــغ 700هزار دالر به 
پرسپولیس بدهد. این در حالی است که این دروازه بان امیدوار است 
در صورتی که مقدمات این انتقال به مراحل نهایی برسد، در توافق با 
پرسپولیس موضوع بند جدایی را نیز با تغییراتی مواجه کند. اینکه او 
مطالباتی از پرسپولیس دارد که در کنار توافق برای بازگشت دوباره به 
پرسپولیس در پایان قرارداد اروپایی اش، این امیدواری را برای او ایجاد 

می کند که بتواند جدایی بدون دردسری شکل دهد.
با این حال همه این ماجرا در صورتی نهایی خواهد شد که گیمارش 
به شکل واقعی پیشنهاد رسمی خود را به پرســپولیس ارائه دهد. 
موضوعی که مدیران پرسپولیس در حال حاضر نسبت به آن اظهار 
بی اطالعی می کنند و محمدحسن انصاریفرد نیز در واکنش به این 
انتقال مدعی شده که تاکنون هیچ پیشنهاد رسمی به باشگاه ایمیل 

و ارسال نشده است.
در حال حاضر در فوتبال پرتغال مهدی طارمی در ریو آوه، امیر عابدزاده 
در ماریتیمو، مهرداد محمدی در آوس پرتغال حضور دارند و در صورتی 
که علیرضا بیرانوند نیز بتواند شرایط حضور در لیگ این کشور را فراهم 

سازد، جمع ایرانیان در این کشور به چهار نفر خواهد رسید.

ورزش: اکبر صادقی بازیکن تیم شهرخودرو گفت: هزینه هایی که تیم 
ما انجام داده نسبت به بسیاری از تیم های لیگ برتر کمتر است و حریفان 

سرسختی هم برای قهرمانی پیش رو داریم.

حریفان سرسخت
اکبر صادقی در ارتباط با وضعیت تیم فوتبال شهر خودرو و صدرنشینی 
این تیم در جدول لیگ برتر اظهار کرد: از االن به فکر قهرمانی نیستیم 
چون هزینه هایی که تیم ما انجام داده از بسیاری تیم های لیگ برتر کمتر 
است ولی با این حال در صدر جدول قرار داریم. البته فراموش نمی کنیم که 
حریفان سرسختی هم پیش رو داریم. در هر بازی تالش می کنیم تا پیروز 

شویم و دستورات تاکتیکی را به درستی در زمین اجرا کنیم.

شرایط سخت اقتصادی
وی در ادامه در خصوص شــرایط شهرخودرو خاطرنشــان کرد: فقط 
می خواهیم پاسخ حمایت های مسئوالن تیم و مردم مشهد را بدهیم که هر 
بازی می آیند و ما را تشویق می کنند. ما هم برای رسیدن به موفقیت همه 
تالش خود را به کار می گیریم. مسئوالن باشگاه یک تنه ایستاده اند و در این 
شرایط سخت اقتصادی از تیم حمایت می کنند، اگر می خواهیم قهرمان 
شویم باید قوی تر و با تمرکز بیشتری بازی هایمان را انجام دهیم.بازیکن 
تیم شهرخودرو پیرامون صدرنشینی این تیم تصریح کرد: راه سختی برای 
قهرمانی داریم. فقط یک سوم از بازی ها گذشته و 20 دیدار دیگر مانده است. 
لیگ امسال واقعا سخت شده و تیم هایی که ته جدول هستند هم می توانند 
نباشند. شما دیدید گل گهر مقابل ما خوب بازی کرد، شاهین بوشهر هم 

تیم ضعیفی نبود و ذوب آهن هم که اصالً جایگاهش انتهای جدول نیست.

مشکالت سخت افزاری
صادقی در مورد مشکالت تیم شهر خودرو گفت: امیدوارم مسئوالن شهر 
مشهد پای کار بیایند و به تیم کمک کنند چون از لحاظ سخت افزاری مشکل 
داریم. ما تنها یک زمین تمرین در اختیار داریم و 6 ماه است که در آن تمرین 
می کنیم، االن فصل سرما و بارش باران و برف است. در صورت بارش باران و 
برف زمین مشکل پیدا می کند و ما نمی توانیم تمرین کنیم. وی در پایان درباره 
زمین تمرین شهر خودرو افزود: فرهاد حمیداوی مالک باشگاه همه تالش 
خود را برای ایجاد بستر مناسب  در تیم انجام داده  و امیدواریم مسئوالن مشهد 

هم کمک کنند تا زمین تمرین شماره دو ما هم آماده شود.

7۰۰هزار دالر مبلغ جدایی

گیمارش 
مقصد  احتمالی 
بیرانوند

اکبرصادقی:

کم خرج 
صدرنشین 
شدیم
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فرهنگ و هنر

گزارش

 کیوان ساکت از اهمیت موسیقی ملی ایران 
و ارتقای سلیقه شنوایی مردم  می گوید

 99 درصد موسیقی های پاپ 
نمره قبولی نمی گیرند

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل 
کیوان ساکت، نوازنده موسیقی ملی 
ایران با بیان اینکــه هر ملتی را با 
موسیقی آن کشور می توان شناخت، 
درباره تمایز میان موسیقی بازاری و 
موسیقی هنری گفت: آنچه موجب 

تفاوت میان موسیقی بازاری و هنری می شود تشخیص اهل فن است، در واقع 
احساسی که موسیقی عالی در شنونده تربیت شده و آشنا با مفاهیم ایجاد 

می کند نشانگر درجه آن موسیقی است.
این پژوهشگر موسیقی که در جمع خبرنگاران مشهدی حضور یافته بود 
با تأکید بر اینکه ارتقای ســلیقه موسیقیایی نیاز به آموزش دارد، اظهار 
کرد: نمی توان گفت نوازنده های موسیقی بازاری ریتم خرابی دارند بلکه 
تشخیص موسیقی عالی از موسیقی سطحی را فقط اهل فن می شناسند.

وی با تأکید بر اینکه موسیقی خوب در خدمت انسانیت است، عنوان کرد: 
موســیقی خوب یعنی به درد جامعه بخورد، بهترین احساسات آدمی  را 
برانگیزد و نمایانگر آالم، دردها و شادی مردم باشد. شاخص خوب بودن 
موسیقی ماندگاری آن در حافظه عاطفی، اجتماعی و تاریخی مردم است.
این نوازنده، صدا و ســیما را مسئول تخریب فرهنگ و موسیقی دانست و 
گفت: تلویزیون فقط به دنبال جذب مخاطب اســت بدون اینکه دغدغه 
آموزش مخاطب را داشته باشد. رسانه می تواند سلیقه عمومی  جامعه را ارتقا 
دهد و با پخش موسیقی خوب می توان مردم را به خوب شنیدن عادت داد 
تا فرق بین موسیقی سره و ناسره را تشخیص بدهند. سلیقه مردم را می توان 

با پخش موسیقی خوب تربیت کرد و این از وظایف رسانه است.
وی با بیان اینکه در دوره ای شورای عالی موسیقی در رادیو وجود داشت 
و بزرگ ترین هنرمندان موسیقی در این شورا بودند ولی امروز این شورا 
وجود ندارد و هنرمندانی که باید در آن حضور ندارند، خاطرنشــان کرد: 

سلیقه مخاطب قابل شکل دادن و پرورش است. 
به باور ساکت هر نوآوری متضمن داشتن کیفیت هنری نیست بلکه باید 
دید یک اثر موسیقیایی چقدر بار هنری دارد. نوآوری به این کاری ندارد 

که چقدر آن بدعت بار هنری دارد. 
این نوازنده موسیقی درباره استفاده نادرست از موسیقی های شناخته شده 
در تولید تبلیغات تلویزیونی گفت: متأسفانه در همه عرصه ها با کج اندیشی 

یا انتخاب های نادرست مواجهیم که ماندگاری ندارند.

عدهایفقطشوآفمیکنند
ساکت معتقد اســت: هنرمندان راســتین دارند کار خودشان را انجام 
می دهنــد. هنرمند، مرتبتی می خواهد و باید منزل به منزل طی طریق 
کند. هنرمند واقعی دارد کار خودش را می کند ولی عده ای فقط شوآف 
می کنند که آن هم به دلیل عملکرد غلط صدا و سیماست چون برخی 

مدیرانش بازاری اندیش هستند.
به باور وی زیبایی شناسی در دوره هایی از تاریخ به ابتذال کشیده شد اما 
حتماً کسانی ظهور خواهند کرد که موسیقی خوب را به مردم نشان دهند 
و سلیقه آن ها را بپرورانند تا جایی که مردم با شنیدن کار خوب، خودشان 

به شناخت بین موسیقی خوب و بد برسند. 
وی درباره اینکه استادان پیشکسوت موسیقی مقامی  احوال خوبی ندارند 
چه باید کرد؟ گفت: ریشه موسیقی ایران، موسیقی مقامی  است که کم کم 
شهری شده  و این حوزه موسیقی، اهمیت فراوانی دارد. متولیان دولت به 
جای لغو کنسرت ها از موسیقی مقامی  حمایت کنند. وظیفه ارشاد مجوز 
دادن به هنرمندان است یا حمایت از آن ها؟ اگر هنرمندان نبودند وزارت 

ارشادی هم نبود. 
ساکت با بیان اینکه مخالف موســیقی پاپ و هیچ ژانری از موسیقی 
نیســتم، یادآور شــد: البته ۹۹ درصــد انواع موســیقی پاپی که در 
فضای موسیقی کشور جاری اســت، نمره قبولی نمی گیرند. بسیاری 
از موســیقی ها دارای ایراداتی همچون عــدم تلفیق مضمون با ریتم 
هســتند و تلفیق های غلط در واژه و فرم موســیقی امروز بسیار زیاد 
است. به دلیل تلفیق های نادرست امروزی، وقتی به موسیقی گذشته 

برمی گردیم از شنیدنش لذت می بریم.
این پژوهشگر موسیقی با بیان اینکه موسیقی ایرانی به خاطر شرایط  
تاریخی تک صدایی شده در حالی که اغلب سازهای اروپایی برگرفته 
از ســازهای ایرانی است، خاطرنشان کرد: ساز بربط یا عود پدر تمام 
ســازهای ویولن و  گیتار است. موسیقی ما به دلیل شرایط اجتماعی 
تک صدایی شده یعنی در ادواری سازها کم صدا و تک صدا شده اند 
و این به معنای نداشــتن  هارمونی در موسیقی ایرانی نیست به بیان 
دیگر  هارمونی اختراع غرب نیســت.  هارمونی از ارتعاشات یک سیم 
ساز بدست می آید و گوش های قوی می توانند این صداهای فرعی را 
قانونمند کنند به همین دلیل موســیقی ایرانی را می توان  هارمونیزه 

کرد. 

موسیقیملیایرانراهدشواریراپیمودهاست
ایــن نوازنده با تأکید بر اصالح ترکیب های نادرســت در موســیقی 
ملی ایران خاطرنشــان کرد: موسیقی سنتی ترکیب نادرستی است 
چون موســیقی ما هیچ گاه در طول تاریخ سنتی نبوده و اگر بگوییم 
موسیقی اصیل بهتر است. به این دلیل روی واژه ها تأکید دارم چون 
مفاهیم ذهنــی ایجاد می کنند و از طریق رواج واژه های درســت و 

نادرست می توان جامعه را به راهی دیگر کشاند.
وی افزود: موســیقی ملی ما ســنتی نیست چون ســنت در نفس 
خود فاقد پویایی، گســترش، تکامل و دگرگونی است مثل لباس ها 
یا غذاهای ســنتی اقــوام مختلف ایران که در طــول تاریخ تغییری 
نکرده اند. برای مثال تعداد تارهای ســه تار در طول زمان از ســه به 
چهار تغییر کرده اما نامش به دلیل خوش آهنگ بودن همان سه تار 
مانده اســت، بنابراین نمی توان گفت ســه تار سنتی است یا جنس 
تارها از ابریشــم به سیم فرق کرده و موجب تغییر در جنس و رنگ 

صدای سازها  شده است.
این پژوهشگر موسیقی با توضیح تغییراتی که در فاصله گام ها و پرده ها 
در موسیقی ایرانی رخ داده است، گفت: سلیقه موسیقیایی مردم نسبت به 
گذشته فرق کرده چون پرده بندی در موسیقی ایرانی تغییر کرده و همان 
طور که لهجه ها تغییر یافته فواصل موسیقی هم دستخوش تحول شده ، 

بنابراین باید گفت موسیقی ملی ایران و نه موسیقی سنتی.
ســاکت در پایان یادآور شد: موسیقی ملی ایران در فرازهای تاریخی راه 
دشــواری را پیموده تا به اینجا رسیده است. بخش هایی از این موسیقی 
تغییر کرده و بخشــی هایی از آن به دلیل مکتوب نشدن، فراموش شده، 
بخشــی از موســیقی ایرانی هم به مدد آیین های مذهبی از گذشــته 

باقی مانده است.  

 فرهنگ و هنــر/ خدیجه زمانیان گاهی در 
زندگی روزمره اتفاقاتی می افتد که شــیرینی و 
انرژی اش چنان شوکی به انسان وارد می کند که 
نه تنها می تواند رخوت روزمرگی را از تن ما دور 
کند که انرژی زائدالوصفی می دهد تا با روحیه ای 
تازه مسیرش را در زندگی ادامه دهد. روز گذشته 
اســتاد دکترمحمدرضا شفیعی کدکنی به میان 
دانشــجویان دانشــکده ادبیات فارسی دانشگاه 
فردوسی مشهد آمد، ساعاتی روبه روی جمعیت 
زیادی که مشــتاقانه آماده شنیدن حرف های او 

بودند نشست و با آن ها سخن گفت.  
کسانی که با حاالت و احواالت وی آشنا هستند 
می دانند دکتر شــفیعی کدکنی در چند ســال 
گذشته کمتر در مجامع فرهنگی و هنری ظاهر 
می شود و اگر در نشستی حضور یابد، از صحبت 
کــردن و آنچه ما آن را به عنوان »ســخنرانی« 
می شناسیم امتناع می کند اما استاد روز گذشته 
مقابل صدها تن از دانشجویان و مشتاقانی که به 
عشق او نشسته و ایســتاده بودند، صحبت کرد. 
در سالن جای خالی دیده نمی شد. گوشه گوشه 
سالن دانشجویان و عالقه مندان به شخصیت استاد 
کدکنی آمده بودند تا بدون هیچ واسطه ای چشم 
در چشم وی بدوزند و صحبت هایش را بشنوند.  

روشتدریسمنهمیناست
شفیعی کدکنی تصور نمی کرد با چنین جمعیتی 
در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد روبه رو 
شــود. با ورود او به سالن جمعیت به احترامش 
ایستاد و دقایقی بی وقفه استاد را تشویق کردند. 
شــفیعی کدکنی با چهره ای که همواره همراه با 
لبخند و متانت خاصی است از دانشجویان تشکر 

کرد و در جایگاه نشست.  
این شــاعر، محقق و پژوهشــگر در ابتدا پس از 
خوش و بش با دانشــجویان و دیدن کلیپی که 
از نخســتین کالس درس او در دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران، پس از درگذشت »مظاهر مصفا« 
دوست و یارش نشــان داده شد، برای تأکید باز 
هم از مظاهر مصفا، از بزرگی و علم او برای جمع 
حاضر صحبت کوتاهی کرد. او مانند همان روزی 
کــه از او در کالس درســش می گفت و اشــک 

می ریخت، دیروز هم چشمانش نمناک شد.  
شــفیعی کدکنی با یــادی از مظاهــر مصفا در 
خصوص او گفت: مصفا کم می نوشــت اما با نثر 
دل انگیزی می نوشت و مجموع آنچه نوشته است 
نشــان می دهد او یکی از نمونه های برجسته نثر 

زبان فارسی در زبان ماست. 
بعد از صحبت های اولیه استاد، دکتر محمدجعفر 
یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: همه 
ما شناخت کمی  از مظاهر مصفا داریم و چه خوب 
است اســتاد همان طور که در مورد اخوان ثالث 
و حاالت و احواالت این شــاعر کتاب »حاالت و 
احواالت م. امید« را نوشته با توجه با مجالستی که 
با مظاهر مصفا داشته اند، در حاالت و مقامات این 
شاعر و پژوهشگر هم اثری بنویسند تا ما با او آشنا 

شویم و قدر این مرد بزرگ را بدانیم.
دوباره چشــم ها به سمت دکتر شفیعی کدکنی 
گشت و پرســش همه این بود که دکتر پس از 
سال ها حاال که قرار اســت صحبت کند، از چه 
چیزی خواهد گفت: »من اهل سخنرانی نیستم. 
اما اگر نتیجه چنین جلساتی این باشد که بتوانم 

حتی در چند جمله از بزرگانی مانند مظاهر مصفا 
برای نســل امروز که شــاید کمتر او را بشناسد 

بگویم، دستاورد خوبی است«. 
کدکنــی ادامه داد: »عرض خاصــی ندارم چون 
تصور نمی کــردم به چنین مجلس باشــکوه و 
ارزشمندی حاضر شوم، فکر می کردم قرار است 
به اتاق کوچکی بــروم و میان جمعی چند نفره 
از دانشجویان مقطع دکترای ادبیات حاضر شوم 
تا برای بعضی پرسش ها، مختصر پاسخی داشته 
باشم. در کالس هم روش تدریس من همین است. 
ابتدای سال کتاب های معینی را تعیین می کنم 
که دانشــجویان باید بخوانند و به آن ها می گویم 
در طول مدت درس می توانند پرسش هایشان را از 
این کتاب ها و از هر چه دلشان می خواهد بپرسند 
تا شاید من پاسخی برای آن ها داشته باشم. من 
نمی گویم عالمه دهرم اما همه عمرم را کتاب ورق 
زده ام به خصوص کتاب هایی با موضوع فرهنگ 
ایرانی و ادبیات فارســی. در دانشگاه پرینستون و  

هاروارد هم روش درس من همین بود«. 
وی بــا گفتــن ایــن جملــه کــه »می توانید 
پرسش هایتان  را بپرسید تا اگر پاسخی دانستم، 
به آن ها بدهم« خیال همه را راحت کرد که قرار 
است در این نشســت  با صحبت هایش میزبان 

دانشجویان ادبیات شود. 
پرسش های دانشــجویان حول دو محور عرفان 
و شــعر معاصر بود. این را دکتــر زرقانی پس از 
دیدن کاغذهای پرسش ها گفت و از جمع حاضر 

خواست مشخص کنند که استاد در مورد عرفان 
صحبت کنند یا شعر معاصر. دانشجویان با صدای 
بلند کلمه عرفان را بر زبان آوردند گویا گفته های 
استاد در کتاب »زبان شعر در نثر صوفیه« به مذاق 
بسیاری خوش آمده بود و حاال می خواستند آن 
نوشته ها را از زبان استاد هم بشنوند. پرسش جمع 
حاضر از استاد شفیعی کدکنی این بود: »تعریف 

شما به طور مشخص از عرفان چیست؟« 
استاد بسیار مجمل و شیوا به این پرسش پاسخ 
داد: »تعاریف زیادی از عرفان و تصوف در میراث 
ما به صورت مکتوب باقی مانده که بســیاری از 
این تعاریف و روایت ها در کتاب مهم و ارزشمند 
حلیه العلمــاء آورده شــده اســت. در این کتاب 
نویسنده بیش از هزاران تعریف از عرفان و تصوف 
ارائه کرده است. این تعاریف  متعدد نشان می دهد 
هیچ کس نمی تواند در مورد خداوند به طور علمی 
صحبت کند. از آغاز روزی که انســان خلق شد 
تا آخرین روز زندگی آخرین انســان همواره دو 
پرسش اساسی مطرح اســت که خدا کیست و 
زیبایی چیســت؟ در فاصله بین این دو پرسش، 

پرسش های متعدد دیگری هم مطرح خواهد شد . 
کسانی هستند و خواهند بود که تالش کرده اند به 
این پرسش ها پاسخ هایی بدهند. این افراد معموالً 
نماینده هایی از ادیان بشــری بوده اند اما از آنجا 
که معرفت نسبت به خدا، معرفت علمی نیست 
و انســان زیبایی را درک می کنــد اما نمی تواند 
علمی  به این پرسش ها پاسخ دهد، بنابراین همه 
پاسخ هایی که تاکنون به این پرسش ها داده شده 

علمی  نیست، بلکه اقناعی است«.
اما پاسخ اقناعی شفیعی کدکنی به پرسش عرفان 
و تصوف این بود: »عرفان از نظر من نگاه هنری و 
جمال شناسانه نسبت به تجربه دینی و الهی ادیان 
است. از نظر من بین عرفان و تصوف تفاوتی وجود 
ندارد و هر دو یکی است. این پاسخ حاصل تأمالت 
شخصی و مطالعات من است و تاکنون در جایی 
نخوانده ام. شاید این پاسخ برای بعضی اقناع کننده 
باشد اما پاسخی نیســت که بتواند همه بشریت 
را راضی کند.به نظر من همه ادیان ناشــناخته و 
شناخته شده در باب نگاهی که به هستی از منظر 
دین خودشان داشته اند، دو چشم انداز دارند. این 
افراد یا نگاه جمال شناســانه به دین داشته اند که 
همان عارفان هستند و یا خواسته اند از دین منتفع 

شوند«. 
وی در ادامه صحبت هایش به درک جمال شناسانه 
هم اشاره کرد. وی گفت: اگر تذکره االولیاء عطار 
را بخوانیم، می بینیم او قریــب به 100نفر را به 
عنوان مصادیق عــارف نقل می کند که مطمئناً 
درک زیبایی و تجربه زیباشناســانه آن ها از دین 
یکســان نیســت مثالً تلقی جمال شناسانه در 
بایزید بســطامی، خرقانی و حالج با عرفانی که 
در ابوســعیدابوالخیر وجود دارد متفاوت اســت. 
بارقه های عرفان در قرون اولیه هجری شمســی 
با قرن های بعدی کامالً متفاوت است اگرچه هر 
دو عارف اند اما درک جمال شناسانه آن ها یکسان 
نیست. مثل برخوردی که دو نفر از دیدن یک گل 
دارند یک نفر چند دقیقه گل را نگاه می کند و از 
آن لذت می برد و دیگری ممکن اســت ساعت ها 
مسحور زیبایی همان گل شود، بنابراین تجربه و 
درک زیبایی و جمال در افراد یکســان نیست و 
نسبی است. از این رو نمی توان برای خدا و زیبایی 

تعریفی ارائه کرد که جنبه علمی  داشــته باشد. 
هر کس تعریــف علمی  در خصوص خدا و درک 
زیبایی ارائه کرده یا شیاد است یا ساده دل چون 
عرفان قلمرو اثبات علمی نیست بلکه قلمرو اقناع 
است و گاهی اقناع بسیار قوی تر از اثبات علمی بر 

افراد تأثیر می گذارد«.
پاســخ استاد با تشویق ممتد و مکرر دانشجویان 
مواجه شــد. پرســش بعدی باز هم در خصوص 
عرفان بود. دانشــجویان پرسیده بودند: »کارکرد 
عرفان در قرن حاضر چیســت و آیا انسان قرون 

آینده به خدا نیازی دارد؟«.
استاد شفیعی کدکنی پاسخ داد: »نمی دانم آیا بشر 
به مرحله ای می رســد که بتواند خدا را از زندگی 
حذف کند، جز خدا کســی پاسخ این پرسش را 
نمی داند. یعنی آیا انســان قرن 22 و 23 بی نیاز 

از خدا می شود؟ 
شــواهد زندگی امروز نشــان می دهد بسیاری از 
انسان ها خدا را قبول ندارند و نمی توان گفت مسئله 
خدا برای همه ضروری اســت اما برای من دشوار 
است تصور کنم انسان به جایی برسد که بخواهد 
خدا را به طور قطع به یقین از ذهنش حذف کند 
و یا انسان ها بخواهند خارج از تعاریف ادیان با هم 
توافق کنند که چیزی به نام خدا مطلقاً وجود ندارد 

البته منظور من اینجا خدای ادیان نیست«.

شفیعیکدکنیبه65سالپیش
برگشت

در ادامه این نشست دکتر یاحقی از استاد شفیعی 
کدکنی خواســت با توجه به اینکه ایشــان  65 
ســال پیش دانشجوی ادبیات این دانشکده بودند 
خاطره ای از این دانشــگاه را نقل کنند. اســتاد از 
نخستین روز دانشــجویی اش چنین گفت: »من 
اصالً به دبستان و دبیرســتان نرفتم. آرزو داشتم 
کیف داشتم و مثل همه به مدرسه بروم اما مقدمات 
را در منزل خواندم و بعد در کالس ها حاضر شدم 
و بســیار جدی هم خواندم، بنابراین خیلی دیر به 
فکر دانشــگاه رفتن افتادم اما دروس طلبگی را از 
پیش مطالعه می کردم و مثالً وقتی در محضر درس 
آیت اهلل میالنی ظاهر شدم می دانستم چه می گوید. 
فکر مدرک گرفتن نبودم. وقتی در کنکور شرکت 
کردم 23 سالم بود. روز اول که رفتم دانشگاه دیدم 
شاگرد اولم. برای من این مسئله طبیعی بود چون 
مقاالتی که من بودم در روزنامه خراســان آن ها را 
به دانشجویان دانشکده ادبیات رفرنس می دادند، 
بنابراین برای من طبیعی بود اما مردی عظیم الشأن 
در فرهنگ ملی و خراسان و دانشگاه یعنی مرحوم 
اســتاد دکتر علی اکبر فیاض وقتی که اعالم شد 
من شاگرد اول شدم، حکم کارمندی حقوق بگیر 
ماهانه برای من گرفت که کتاب های عربی دانشکده 
ادبیات را کاتالوگ کنم و این مسئله برای من خیلی 
ارزشمند بود . دکتر فیاض با این کارش حق بزرگی 
بر گردن من دارد و لطف بزرگی به من کرد و  مرا 
در جهتی که داشتم، تقویت کرد چون بودن من 
در کتابخانه موجب شــد مطالعات من وســیع تر 
شــود و این برای من خاطره ای عزیز و ســازنده 
است. من هیچ وقت لطف شادروان دکتر علی اکبر 
فیاض را فراموش نمی کنم و کاش دانشکده ادبیات 
تندیسی از ایشان بسازد و آن را در ورودی دانشکده 
نصب کند تا دانشجویان ایشان را بشناسند و قدر 

زحماتش را بدانند. 
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محمد گلریز، خواننده سرودهای انقالبی در گفت و گو با قدس: 

تا نفس دارم برای شهدا، انقالب و ایران می خوانم
صبا کریمی: در مراســم ســالگرد پاسداشت 
شهدای هنرمند که امروز برگزار می شود از چهار 
هنرمند نخبه که حضور شهدا و مضامین ارزشی 
در آثار متعهدانه آن ها و سال های فعالیتشان ظهور 
و بروز چشمگیری داشته، قدردانی و تجلیل به 
عمل می آید. بر همین اساس در بخش موسیقی 
و سرود از محمد گلریز به پاس سرودها و نغمات 
ماندگار و خاطره انگیز در سال های دفاع مقدس 
قدردانی خواهد شــد. هنرمندی که از روزهای 
آغازین جنگ تحمیلی در کنار رزمندگان بود و با 
اینکه قصدش حضور در میدان های نبرد بود اما 
به تشخیص فرمانده عملیات کنار رزمندگان ماند 
و با ســرودهای حماسی و انقالبی آن ها را آماده 
حضور در خط مقــدم می کرد و پس از پیروزی 
در هشت سال دفاع مقدس یکی از ماندگارترین 
ســرودهای انقالبی یعنی »بانگ آزادی« را رقم 
زد، ســرودهایی که هنوز پس از گذر چهار دهه 
در اذهان مردم باقی است و به قول خودش این 
صداست که می ماند. به بهانه برپایی این مراسم 
و تجلیل او به عنوان یکی از چهار هنرمند نخبه، 
دربــاره خاطراتش از روزهای جنگ و حضور در 
کنار رزمندگان و شهدا به گفت وگو نشستیم که 

در ادامه می خوانید.

فرماندهگردانگفتبرایرزمندگان
سرودهایحماسیبخوانید

گلریز در ابتدای ســخنانش به سال های جنگ 
و حضور هنرمندان به عنوان مستندساز، شاعر 
و عکاس در مناطق جنگی اشــاره کرد و گفت: 
خیلی از ایــن هنرمندان جزو رزمندگان بودند 
و زمانی که جنگ آغاز شــد آحاد ملت وظیفه 
اجتماعی و شــرعی خود دانســتند به عنوان 
یک ایرانی از کشــور دفــاع کنند و هنرمندان 
نیز بالطبع در عرصه کار هنری خودشــان این 
فعالیــت را انجام می دادند. خاطرم هســت آن 
زمان حضرت امام)ره( فرمودند: هر کســی در 
حیطه ای که می تواند در دفاع مقدس مؤثر باشد 
ورود کند. من هم زمانی که برای نخستین بار 
در جبهه ها حاضر شــدم به اهواز رفتم و هدفم 
این بود مانند دیگــر رزمندگان کارهای رزمی 
و جهادی انجام بدهــم اما تا مرا دیدند گفتند 

شما آمده اید برای رزمندگان برنامه اجرا کنید 
و بخوانید؟ من گفتم این طور نیســت و برای 
رزم آمده ام. غروب همان روز در اهواز تقســیم 
و بــه همراه عــده ای از رزمندگان به بســتان 
منتقل شدیم. به دلیل بمباران های زیادی که 
در آن منطقه می شــد مکان هایی به نام سوله 
زیرزمین درست کرده بودند و رزمندگان آنجا 
مستقر می شــدند تا از حمله و تیررس دشمن 
مصون باشند. غروب به بستان رسیدیم و برای 
ادای نماز به ســوله رفتیم، فرمانده گردان مرا 
دید و از من اســتقبال گرمی کرد و گفت: شما 
برای خواندن آمده ای و مــن گفتم نه. وی در 
جواب گفت: به نظرم شــما باید در این عرصه 
فعالیت کنید چون در این کار مؤثرتر هستید و 
می توانید به رزمندگان دیگر روحیه بدهید و من 
هم قبول کردم و همان شب برنامه مفصلی برای 

رزمندگان اجرا کردم.
ایــن هنرمند انقالبی یادآور شــد: پس از آن 
شــب دیگر کارم در جبهه ایــن بود و مانند 
آقــای آهنگران که هرجا قــرار بود حمله ای 
صورت بگیرد ایشــان اعزام می شــد من هم 
برنامه هــا را بــه این صورت اجــرا می کردم. 
آنجا دفتری سنگرمانند و یک موتور با راننده 
در اختیــار من قرار دادنــد و در آن ایام کار 
ما این بــود که طی اطالعاتــی که مبنی بر 
عملیات رزمندگان به مــا می دادند به آن ها 
می پیوستیم. به منطقه می رفتیم و سرودهای 
رزمی و حماســی می خواندیــم و رزمندگان 
را تشــویق  و به آن ها روحیــه می دادیم. به 
نظرم هنرمندان کار خودشــان را بلد بودند و 
می توانســتند با سرودهای انقالبی و حماسی 
رزمندگان را تشویق و ترغیب کنند و به آن ها 
روحیه دهند و به نوعی می توان گفت حضور 
من به عنــوان یک هنرمنــد در عرصه های 
جنــگ هم این گونه مؤثر بود. پس از آن هم 
یک ماه به تنهایــی این کار را انجام می دادم 
تــا اینکه به تهران بازگشــتم و پس از آن از 
طریق ارشــاد با گروه به مناطق جنگی اعزام 

می شدیم.
گلریز افزود: بسیاری از شهدای ما از شاعران بودند 
که در جبهه ها شهید شــدند و طبق آمار 3۷۴ 

شهید هنرمند در عرصه های مختلف همچون 
آهنگســازی، خوانندگی، مستندسازی و دیگر 
شــاخه های هنری داریم اما متأسفانه این شهدا 
و خانواده های آن ها بسیار کم مورد تجلیل قرار 
گرفتند و این مایه تأسف است البته آن ها به این 
قدردانی و تجلیل نیازی ندارند اما بد نیست برای 
یادآوری خودمان هم که شــده به آن ها بیشتر 

توجه کنیم.
وی بــا اشــاره به ســرودها و اشــعاری که در 
جبهه ها می خواند، گفــت: در جبهه های نبرد 
بیشتر ســرودهای حماسی خوانده می شد. من 
حدود ۴3 ســرود حماســی برای دفاع مقدس 
خوانده ام و یک هزار و500 ،2هزار ســرود دیگر 
هم در قالب برنامه های تلویزیونی، اشعار مذهبی، 
عرفانی و... خوانده ام و آرشیو گسترده ای از آن ها 
دارم. تمام ســعی من این بود در جبهه ها اشعار 
حماسی بخوانم تا به رزمندگان انگیزه های مثبتی 
بدهــد و روحیه آن ها را تقویت کند و گاهی هم 
اشعاری برای شهدا سروده می شد که آن ها را نیز 

می خواندم.

خاطرهایازعالقهرهبریبه»بانگ
آزادی«

وی با اشــاره به اینکه این فعالیت ها تا پیروزی 
انقالب اســالمی ادامه پیدا کــرد و ماحصل آن 
ســرود »بانگ آزادی« گفت: یکی از مشوق های 
اصلی ما که موجب می شد با امید به حرکتمان 
ادامه دهیم، تشــویق های حضرت امام)ره( بود. 
زمانی که ســرود شــهید مطهــری را خواندم 
همراه مرحوم ســبزواری، مرحوم راغب و چند 
تن از دست اندرکاران ساخت این سرود خدمت 
امام)ره( رفتیم و ایشان ما را مورد لطف و تشویق 
قرار دادند و نتیجه این صحبت این بود که ایشان 
مــا را دعا کردند و فرمودند: خداوند شــما را در 
پناه اسالم حفظ کند. حضور خدمت امام)ره( و 
تأیید ما به عنوان هنرمند توسط ایشان در عرصه 
موسیقی و انقالب بسیار مهم بود. همان طور که 
می دانید در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس  
چقدر موســیقی ، سرودهای انقالبی و حماسی 
برای شــهدا ساخته شــد که همه آن ها نتیجه 

تأکید و تأیید حضرت امام)ره( بود.

گلریز تأکید کرد: شاید جالب باشد به شما بگویم 
سرود »بانگ آزادی« که یکی از معروف ترین آثار 
انقالبی است مورد توجه رهبر معظم انقالب هم 
قرار گرفته و ایشــان هم عالقه مند به این سرود 
بودند. رهبری در جلسات متعددی راجع به آن 
صحبت کردند و حتی در جلسه ای چند بیت آن 
را خواندند و در جمع شعرا فرمودند: باید این گونه 
شعر بگویید که ورد زبان مردم شود و یادی هم از 

مرحوم سبزواری کردند.

مسئوالنفرهنگیازدهه70بهبعد
خیلیبیتفاوتشدند

وی تأکید کرد: ما شهدای بنامی همچون شهید 
آوینــی و... داریم که برای آن ها هنوز ســرودی 
ساخته نشــده اســت. واقعیت این است تنها 
صداست که باقی می ماند، وقتی سریالی مانند 
»امام علی)ع(«، »مختارنامه« و... پخش می شود 
هنوز پس از گذر ســال ها مردم این سریال ها را 
در ذهن دارند و به نظرم موسیقی از اثرگذارترین 
هنرهاست که در اذهان باقی می ماند و باید برای 
شهدا بیشتر کار کرد. مسئوالن فرهنگی از دهه 
۷0به بعد خیلی بی تفاوت شدند. این خطر بسیار 
بزرگی است و به جای اینکه به چنین سرودهای 
ارزشمندی بپردازند تمام توجه شان به سرودهای 
بی محتواست که حتی حضرت آقا هم در یکی از 
جلسات به این موضوع اشاره کردند و فرمودند: 
من از صدا و سیما به دلیل شعرهایی که پخش 

می شــود و محتوا ندارد گله دارم. ایشان حتی 
نامه ای هم به صدا و سیما نگاشتند و بر ساخت 
ســرودهای انقالبی و گســترش فرهنگ دفاع 
مقدس تأکید کردند که متأســفانه مورد توجه 

مسئوالن قرار نگرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: من برخی مسئوالن 
فرهنگی را مسبب و مقصر این اتفاقات می دانم. 
برخی دالالن موسیقی در این میان هستند که 
ســودهای کالنی از کنار این مسائل می برند. به 
تازگی یکی از همین موسیقی های پاپ را گوش 
دادم و بسیار متأثر شدم در حالی که موسیقی ما 
۷هزار سال قدمت دارد اما امروز به کجا رسیدیم! 
در این میان پول های کالنی جابه جا می شود که 
موسیقی ما را از بین می برد و متأسفانه صداوسیما 
و ارشاد از این شکل موسیقی حمایت می کنند و 
این جای تأسف دارد. رهبری یک تنه این مسائل 
را در همه جلسات و برنامه ها پیگیری و در تمام 
صحبت هایشان از انقالب، اشعار انقالبی و فرهنگ 
دفاع مقدس حمایت می کنند اما گوش شنوایی 
میان مســئوالن فرهنگی وجود ندارد و من به 
عنوان عضو کوچکی از جامعه موســیقی به این 
وضعیت اعتراض دارم و ناراحتم و امیدوارم روزی 

این مسئله حل شود.
مراســم پاسداشت شــهدای هنرمند با عنوان 
»شاهدان شــیدایی« عصر روز دوشنبه بیست 
و هفتم آبان ماه ۹۸ از ســاعت 1۷:30 در تاالر 

اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.

گفتوگو

استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد  پای صحبت های استاد شفیعی کدکنی نشستند

عرفانقلمرواثباتعلمینیست،قلمرواقناعاست
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