
رفتیمساحلسانتامونیکا...قرقرفیلمبرداری
قدسزندگی:حامد بهداد که چند روز 
پیش، اظهارنظرش درباره اغتشاش های 
آبان 98 و »خوِد خوِد مردم« گفتنش، 
حاشیه ساز شــد، شاید یادش رفته بود 
که دقیقاً همان روزهای حســاس آبان 
ماه چــه چیزهایی در اینســتاگرامش 

نوشته بود. 
باشگاه خبرنگاران جوان اما این پست حامدخان را دیروز منتشر کرد: »چند 
روز پیــش به اتفاق کوهیار کالری و ســپهر میکائیلیان رفتیم برای یکی از 
موزیکایی که به تازگی ســاختم ویدئو کلیپ بسازیم... سوار ماشین شدیم و 
رفتیم برای فیلم برداری کنار ساحل سانتا مونیکا. کوهیار وسط راه پرسید: 
عموجان چی شد که شما یاد کلیپ ساختن افتادی؟ جواب دادم: حوصله مون 
سر رفته عزیز، باس یه کاری کرد... یه نمای ساده و ایده ساده رو با هم اوکی 
کردیم و فیلمو به سبک قدیم جا زدیم تو قوطی یه دوربین سوپر ١٦ کوکی 
که غنیمت پیدا کرده بودیم و رو ســه پایه گذاشــتیم و قرقر فیلم برداری... 
کم کم هوا خنک شد و برگشتیم سمت خونه هامون. دلم می خواست یه سوپ 
داغ بزنم حالم جا بیاد. سردم بود. بچه ها وقت نداشتن. نخود نخود شد و هر 

کی رفت سی خود. آبان ١٣98«.

حداقلموضعبگیرید!
هیئــت داوران بخــش ویــژه جــوان 
بین المللی شعر  چهاردهمین جشنواره 
فجــر، چند روز پیش نام هفت شــاعر 
برگزیده ایــن بخش را اعــالم کردند 
که نام »ســارا متقی« یکــی از افرادی 
کــه خیلی هــا او را بابت پســت های 
توهین آمیــزش بــه انقالب و شــهدا 

می شناسند، در این لیست به چشم می خورد. 
کاربران هم پس انتشار این لیســت جنجالی در فضای مجازی، واکنش 
تنــدی به آن نشــان دادند. ســید محمــود رضوی در این باره نوشــته 
اســت:»آقای دکتر صالحی با شــناخت بیســت و چند ســاله ای  که از 
حضرت عالی دارم، کمترین انتظارم موضع گیری انقالبی توســط شــما و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص خانم سارا متقی، شاعر  هتاک 

به قهرمان و اسطوره  ایران، حاج قاسم سلیمانی است«.

آنچهازجانِنقشممیخواستم
بهنوش طباطبایی، با انتشار تصویری از 
حضورش در یکی از سکانس های فیلم 
ماجــرای نیمروز2 یا همان »رد خون« 
در صفحه اینستاگرامش نوشت: »گاهی 
یک عکس از یک صحنه فیلم می تواند 
تأثیرگذار تر از خود آن سکانس در فیلم 

باشد. 
مجیــد طالبی با این عکس عیان کرد هر آنچه من می خواســتم از جاِن 
نقِش »ســیما« عیان کنــم در »ردخون«. خونی که ردش پیداســت تا 
ســال ها، سال های پس از آن. تبریک به مجید طالبی و مریم تختکشیان 
عزیز که نامزدهای بخش عکس در مســابقه تبلیغات سینمای ایران در 

سی و هشتمین دوره فیلم فجر شدند«.

محمدتربتزادهتقریباً ١0 روز پیش بود که تصاویر 
هزاران الشــه پرنده در فضای مجازی ســروصدا به راه 
انداخت. آن روزها حامیان محیط زیســتی سرشــان 
حسابی به آتش سوزی های گسترده در استرالیا گرم بود 
و آنچنان که باید و شــاید، فرصت نکردند برای هزاران 
پرنده که بیخ گوش خودمان و در تاالب »میانکاله« تلف 
شــده بودند، دل بسوزانند. به همین خاطر هم بود که 
کاربران فضای مجازی از همان روزهای اول، هشتگ های 
مربوط به تلفات پرندگان در تاالب میانکاله را در فضای 
مجــازی داغ کردند و فعاالن محیط زیســتی را بابت 
سکوتشان در این زمینه، مورد انتقاد شدید قرار دادند. از 
آنجا به بعد بود که نام تاالب میانکاله به رسانه های داخلی 
و خارجی کشیده شد. این بار اما نه به عنوان مکانی که 
در دنیا به بهشت پرندگان مهاجر معروف شده، بلکه به 
عنوان قتلگاه هزاران پرنده که خیلی هایشان از گونه های 

خاص و کمیاب در جهان به حساب می آمدند.

  تکذیب اندر تکذیب!
مرگ و میــر پرندگان مهاجر در تــاالب میانکاله هم 
مثل خیلی از موارد مشابهش، در ابتدای کار، چندین 
نوبت توسط مســئوالن مربوطه تکذیب شد، اما پس 
از حضــور عکاس ها و خبرنگارها در منطقه و انتشــار 
تصاویر دردناک این فاجعه، مسئوالن درنهایت مجبور 
شــدند وقوع این حادثه را تأیید کنند، اما چندین روز 
طول کشید تا آمار رسمی تلفات اعالم شود. تلفات از 
4 هزار پرنده شــروع شــد اما آمارش روز به روز باالتر 
می رفت. شــاید در روزهای اولی کــه اخبار مربوط به 
تلفات رسانه ای شده بود، هیچ کس فکرش را نمی کرد 
که تعداد پرندگاِن تلف شــده، به حدود ١5 هزار بال 
برسد! آماری که اگرچه مسئوالن می گویند باالتر از این 
نمی رود اما به گفته محلی ها، تلفات هنوز به طور کامل 
متوقف نشده و هر روز، الشه های بیشتری در مناطق 

مختلف میانکاله یافت می شود.

  مواد سمی صنعتی و کشاورزی
اگر از طریق هشتگ #میانکاله چرخی در فضای مجازی 
بزنید، با انبوهی از شــایعات عجیــب و غریب درباره 
پرندگان تلف شده در این تاالب رو به رو می شوید که 
نه می شود به آن ها اعتماد کرد و نه می توان به طور صد 

درصد ردشان کرد. 
داغ تریــن شــایعه این روزهــای فضای مجــازی به 
آلودگی هایی مربوط می شــود که بــه دلیل کوتاهی 
مسئوالن، وارد تاالب شده است. کاربران فضای مجازی 
و بخشــی از فعاالن محیط زیســتی می گویند ورود 
مواد ســمی کارخانه های صنعتی و همچنین استفاده 
شکارچیان از طعمه های سمی، تاالب میانکاله را به این 
روز انداخته است؛ اما شهاب الدین منتظمی، مدیرکل 
دفتر مدیریت حیات  وحش ســازمان حفاظت محیط 
زیست در زمینه این شایعه گفته است: »باید بپذیریم 
که اگر سموم کشاورزی، صنعتی و... به طور مستقیم به 
آب وارد شده بود، سایر آبزیان از جمله ماهیان نیز باید 
تلف می شدند درحالی که جمعیت زیاد تلف شدگان در 

میانکاله پرندگان کنار آبزی هستند«.

  تلفات ادامه دارد
حــدود پنــج روز طول کشــید تا در میان شــایعات 
جور واجور، مسئوالن مرتبط باالخره دلیل اصلی مرگ 

و میر پرندگان در تاالب میانکاله را اعالم کنند. مدیرکل 
دامپزشکی مازندران عصر چهارشنبه، نهم بهمن با اعالم 
اینکه دلیل قطعی تلفات چندیــن هزار بالی پرندگان 
مهاجر در تاالب بین المللی میانکاله ناشــی از بیماری 
بوتولیســم بوده، گفته بود: »تلفــات پرندگان متوقف 
و به اســتناد گزارش یگان حفاظت محیط زیســت و 
کارشناسان دامپزشکی حاضر در منطقه از روز گذشته 
تلفات پرندگان مهاجر به صفر رسید و گزارشی از تلفات 
جدید تاکنون نداشــته ایم و این به معنای پایان تلفات 

است«.
دکتر سیدحســین رضوانــی همچنین گفتــه بود: 
»پاک ســازی منطقه از الشــه پرندگان تلف شده در 
بیشــتر نقاط تاالب بین المللی میانکاله به پایان رسید 
و پیش بینــی می شــود حداکثر تا پایــان وقت امروز 
)چهارشنبه گذشته( بقیه الشه های احتمالی باقی مانده 
که نمی تواند زیاد باشد، جمع آوری و تاالب به طور کامل 

از الشه پرندگان پاک سازی شود«.
با وجود این محلی ها به خبرنگاران حاضر در میانکاله 
گفته انــد  تلفات هنوز ادامــه دارد و آمار تلفات روز به 
روز باالتر مــی رود. ایرنا همان زمان به نقل از چندین 
فعال محیط زیستی و ساکنان محلی میانکاله، نوشته 
بود: »هرچند تلفات پرندگان وحشی که چنگر معمولی 
و فالمینگو بیشــترین گونه آن ها را تشکیل می دادند 
نسبت به روزهای آغازین کاهش چشمگیری یافته، ولی 
همچنان این روند با دور کندتر نسبت به روزهای اولیه 
ادامه دارد و از چند هــزار در روز به کمتر از ١00 بال 

رسیده است«.

  فلج شدن ماهیچه گردن
»بوتولیســم« بیماری فلج کننده، کشنده و مرگباری 
است که معموالً در پرندگان آبزی حیات وحش اتفاق 
می افتــد و در اثر آن تعداد زیــادی از پرندگان دچار 
عفونت شــده و تلف می شــوند. آن طور که مسئوالن 
ســازمان محیط زیســت گفته اند، شــیوع بوتولیسم 
پرندگان می تواند هفته ها طول بکشــد و حتی ممکن 
اســت پس از مدتی، دوباره بازتولید شود. دقیق تر اگر 
بخواهیم بگوییم »کلستریدیوم بوتولیسم« یک باکتری 
بی هوازی اســت که در گیاهان فاســد و مواد حیوانی 
تکثیر می شود. هرچند فعاالن محیط زیست گفته اند 
این باکتــری فقط در دریاچه هــا و تاالب هایی تولید 
می شود که شرایط بهداشتی ناجوری داشته باشند اما 
براســاس گزارش هایی که مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیست منتشر کرده اند، این باکتری در تاالب ها 
و دریاچه هایی که باالترین اســتانداردهای حفاظتی را 

داشته اند هم گزارش شده است.
ظاهراً این باکتری در جلبک ها و گیاهان دریایی اطراف 
تاالب ایجاد شــده و پرندگانی که از این طریق تغذیه 
می کردند، به آن مبتال شده اند و آن را به سایر پرندگان 

هم انتقال داده اند.
عالئم پیــش رونده این بیماری به گونه ای اســت که 
عضالت پرنده سســت و نرم و در نهایت فلج می شود 
و اثرات سم توکسین تولید شده در بدن پرندگان باقی 
می ماند. آن طور که مسئوالن گفته اند، پرنده های درگیر 
بیوتوکســین قادر به اســتفاده از بال ها و پاهای خود 
نیستند به همین خاطر دچار کم حرکتی و ناتوانی پرواز 
می شوند. این پرنده  ها به مرور دچار فلجی ماهیچه های 
گردن می شوند و توانایی عادی نگه داشتن سر خود را از 

دست می دهند و پس از مدتی تلف می شوند.

 سازمان حفاظت محیط زیست دروغ 
می گوید؟

بسیاری از فعاالن محیط زیستی و کاربران فضای مجازی 
اما هیچ جوره حاضر نیستند ادعای سازمان حفاظت محیط 
زیســت را بپذیرند. این دســته از فعاالن محیط زیستی 
معتقدند فقط نوع های خاصی از پرندگان تلف شــده اند 
درحالی که بیماری »بوتولیســم« در صورت شیوع، تمام 
پرندگان یک منطقه را دربرمی گیرد. عالوه بر این، فعاالن 
محیط زیستی ادعا کرده اند بیماری بوتولیسم میان آبزیان 
و پرندگان مشترک است اما در تاالب میانکاله حتی یک 

آبزی هم به بوتولیسم مبتال نشده است. 
مورد دیگری که ادعای ســازمان حفاظت محیط زیست 
را زیرســؤال برده، اضافه شــدن برخی دیگر از گونه های 
پرندگان وحشــی به خصوص پرندگان شکاری از جمله 
کاکایی به تلفات جدید اســت. البته مدیرکل دامپزشکی 
مازندران در مورد تردید برخی کارشناسان آبزی پروری در 
مورد اعالم بیماری بوتولیســم به عنوان علت مرگ گفته 
بود: »کارشناسان آبزی پروری به دلیل اینکه تلفات ماهی 
در تاالب میانکاله گزارش نشده، احتمال ابتال به بوتولیسم 
را مورد تردید قرار دادند. بیماری بوتولیسم دارای چندین 
تیپ مختلف است و نوعی که در تاالب بین المللی میانکاله 
مشاهده شده، تأثیرش تنها بر پرندگان است و به همین 
خاطر هم فقط پرندگان را دچار مسمومیت و سپس تلف 
کرد و تأثیری در ماهیان نداشــت، ضمن اینکه احتمال 

انتقال به انسان نیز در این تیپ وجود ندارد«.
هرچند کســانی که سازمان محیط زیســت را متهم به 
دروغگویی می کنند، دالیل محکم علمی برای ادعایشان 
نمی آورند اما ادامه دار شــدن تلفــات از یک طرف و ارائه 
نشــدن اطالعات بیشــتر از جزئیات بیماری، چگونگی 
شــیوع آن، اثرات احتمالی آن بر زندگی مردم به ویژه بر 
مرغداری های خانگی و غیره، روز به روز بیشتر به شایعات 

درباره این ماجرا دامن می زند.

  لطفًا نگران باشید!
تــا کنون بیش از ١2 هزار الشــه پرنــده در میانکاله 
جمع آوری شده اما براساس گفته  رسانه ها، هنوز چندین 
هزار الشه دیگر هم در منطقه وجود دارد. عالوه بر این، 
امکان دارد پرندگان وحشــی از طریق تغذیه الشه های 
باقی مانده، بیماری را در مناطق دیگر کشور هم گسترش 
دهند. بد نیست اما بدانید طبق گفته »عصر ایران« این 
ماجرا نخستین بار نیست که در کشورمان رخ می دهد و 
١2 سال پیش هم چنین فاجعه زیست محیطی رخ داده 
بود، اما آن زمان هیچ بررسی روی آن صورت نگرفت تا 
دلیل مرگ چند هزار پرنده معلوم شود. به همین خاطر 
امروز هیچ سابقه علمی از موضوعی که دوباره تکرار شده 
وجود ندارد. به همین خاطر اســت که فعاالن محیط 
زیستی می گویند این حادثه تلخ، ممکن است روز به روز 
ابعاد گسترده تری پیدا کند چون باکتری های موجود در 
تاالب می توانند بیش از ١00 نوع بیماری خطرناک دیگر 
در پرندگان ایجاد کنند و یا حتی در سال های آینده هم 
تکرار شوند. مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست 
اما هیچ واکنشــی به نگرانی ها درباره این ماجرا نشان 
نداده اند و همچنان معتقدند با پایان یافتن روند تلفات در 
میانکاله، پرونده مرگ و میر در این تاالب هم بسته شده 

و جای هیچ نگرانی  نیست!

اسمها؛اینجا،آنجا،همهجا
رقیهتوســلی:با یک ســینی چای می روم توی حیاط. برای »قارقارک« 
خواستگار آمده. این دومین نفر است که توی این هفته برای بُردنش پا پیش 
گذاشــته. آقاجان، ماشینش را این طور صدا می زد؛ چارچرخ، اُتول، قارقارک، 

بنزین خور.
راه کج می کنم سمت زیرزمین. دست می کشم روی آجرهای کهنه. یک عمر 
جای سرداب و انبار، به این تکه حیاط می گفتیم »ترشی خانه«، »مرباخانه«. 
چون »عزیز« می گفت. استاد چادر به کمری که خمره ها و دبه ها و سرنیزه ها 

انگار به فرمانش بودند. 
می نشینم روی پله ها. دل و دماغ رفتن به کوی خاطرات را ندارم. بس که هیچ 

چیز دیگر شکل قدیم ها و آن وقت ها نیست. 
مشغول سیروسلوکم که جیِب ژاکتم می لرزد. گوشی ام را می آورم بیرون. روی 
صفحه اش نوشته »عشــقک«. ناخودآگاه لبم منحنی می شود. »آبان« است 

پشت خط.
بعِد پایان مکالمه به تنها چیزی که فکر می کنم اسم های ثانویه است. اسامی 
بی شماری که توی روزمره مان پخش است و می تواند مشت مشت حال قشنگ 
و ردپا از خودش جا بگذارد. فکر می کنم به اینکه واقعاً یک اسم گاهی چقدر 

آدم را زیرورو می کند.
که برادرخان صدا می زند: بیا ته تغاری که اتول رفتنی شد...

همین که پا می شــوم بروم ســر از گپ و گفت خواستگار جدید دربیاورم، از 
آپارتمان ســمت چپی، نعره بلندی می ریزد بیرون و بالکنی پُر می شــود از 

زدوخورد. 
خشــکم می زند. می بینم و می شنوم و نمی بینم و نمی شنوم. فوبیای فهم در 
مواقع بحرانی می آید ســراغم و یقــه ام را می گیرد. با وجودی که صفر تا صد 
ماجرا جلوی چشــمم اتفاق می افتد اما از کل نزاع خشونتبار فقط می فهمم 
دعوا سر پاکت سیگار است. سر نوجوان خانواده. همان که هوار می کشد به من 

نچسبانید: بنگی، الوات، بی عار... من سهیلم.
پینوشــت:حواســم جمع تر می شــود. القاِب برازنده را می گذارم بمانند 
سرجایشــان و بدها را می فرستم آنجا که عرب، نی انداخت. از کنار اسم فرید 

مثالً »فرفری« را پاک می کنم و از توی ذهنم »بامزی« را از بهاره.
دیگر می دانم بعضی اسم ها، احساساِت انسانی را می جوند.

روایت مجازی
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ورزش
مصدومانبدونجانشین

 نیمکت استقالل 
بالی جان فرهاد

اوضاعدراردوگاهپرسپولیسبحرانیاست

سرخ ها در انتظار معجزه مالی

گفتوگوبابرگزیدهبخش»شعربزرگسال«چهاردهمیندورهجشنوارهشعرفجر

زندگی می کنم تا برای شعرهایم سوژه پیدا کنم

پُرخاطره...پُرحادثه

فؤادآگاه:١4 بهمن 57 را می شود یکی از روزهای بسیار پُرکار برای کادر مرکزی 
انقالب اسالمی و روزی پرخاطره و پررویداد از دهه فجر دانست. روزنامه های ایران، 
١4 بهمن را با تیترهای هشداری از سخنان روز گذشته امام)ره( آغاز کردند که به 
دولت بختیار گفته بودند: »کاری نکنید مردم را به جهاد دعوت کنیم«. بخشی از 

اخبار و رویدادهای مهم دیگر این روز را در ادامه و فهرست وار بخوانید: 
 اجتماع مشــتاقان زیارت امام خمینی)ره( در مقابل محل اقامت ایشان در 
مدرسه رفاه؛ یونایتد پرس خبر می دهد جمعیت مشتاق دیدارکننده، در این 

روز افزون بر 4.5 میلیون نفر تخمین زده می شود.
کارکنــان روزنامه اطالعات در این روز به دیدار امام)ره( رفتند... ایشــان در 
ســخنانی فرمودند: موضع اسالمی شما به ما رسیده است. امیدواریم کوشش 
کنید واقعیات را آن طور که هست، بازگو کنید و سعی داشته باشید نوشته  های 
شما در بطن انقالب و ملت تفرقه نیندازد. اهل قلم، وظیفه خطیری دارند و باید 
هوشیار و مراقب باشند... سعی کنید وقتی انقالب ملت ما یک انقالب اسالمی 

است، روزنامه شما نیز آینه  ای باشد که این انقالب را بازگو کند.
 امام)ره( یک سخنرانی در جمع روحانیون و سخنرانی دیگری نیز در جمع 

اعضای کمیته استقبال کردند.
 جواد شهرستانی، شهردار تهران، استعفایش را تقدیم امام)ره( کرده و ایشان 

ضمن قبول این استعفا وی را دوباره به عنوان شهردار تهران منصوب کردند.
 جلســه شورای انقالب با حضور امام)ره( تشــکیل شد و اعضای حاضر در 
جلســه، دکتر بازرگان را به عنوان نخست وزیر پیشــنهاد کردند. امام)ره( با 

نخست وزیری وی در دولت موقت موافقت کردند.
 خبرگزاری فرانســه گزارش داد بختیار در گفت و گو با روزنامه لوماتن گفته 
است: برخی اوقات صبر بهترین تاکتیک است و اگر آیت اهلل خمینی بخواهد در 
شهر مقدس قم دولت پیشنهادی خود را به وجود آورد، به او اجازه خواهم داد 

دولتی شبیه به واتیکان تأسیس کند. 
 دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور با تظاهرات در مقابل سفارتخانه های 

ایران در آمریکا، لبنان و استرالیا از رژیم سلطنتی ایران ابراز انزجار کردند.
 تظاهرات مردم در برخی از شهرســتان ها به صورت آرام و بدون درگیری با 

مأموران، امروز نیز ادامه یافت. 
40 تن دیگر از نمایندگان مجلس شورای ملی از سمت خود استعفا کردند. 
 روزنامه »الوطن العربی« نوشــت: یک ژنرال ارتش به مالقات شاه در خارج 

از کشور رفت.
 خبرگزاری هــای غربی اعالم کردند تا ١4 بهمن ٣5 هزار آمریکایی از ایران 

خارج شده و آمریکا نیز ارتباط خود با شاه را قطع کرده است.
 یاسرعرفات در پیامی برای امام خمینی)ره( اظهار کرد نتایج پیروزی ملت 

ایران در مرز های آن کشور متوقف نخواهد شد.
 کمیته اعتصابات به کارکنان گمرک مرز بازرگان اعالم کرد که باید هرچه 

زودتر هزار کامیون مواد غذایی و احتیاجات ضروری مردم را تخلیه کنند. 
 گروه هــای مختلف مردم، چه در اجتماعــات خویش و چه در اطالعیه ها، 
خواستار خروج هایزر از ایران شده اند و این در حالی است که سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا رســماً اعالم داشته دولت آمریکا به پشتیبانی از دولت بختیار 

همچنان ادامه می دهد.
 روزنامه لبنانی النهار نوشــت: امام خمینی)ره( از قبول یک هیئت مذهبی 
مصری که از ســوی انور ســادات مأمور شــده بود امام را به قبول اصل رژیم 

سلطنتی در ایران ترغیب کند، خودداری کرده اند.

»دلهالی«ازروزهایجدیدوبهترخودمیگوید

 ظهور دوباره یک ستاره
در تاتنهام

سنا
/ ای
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روزمره نگاری

آن روزها

»میانکاله«همچنانقربانیمیگیرد

جایی برای  پرندگان نیست
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سینا حسینی: به همان میزان که تیم اصلی استقالل 
امیدوارکننده و موفق است تیم دوم استقالل هیچ نشانی 
از یک تیم مدعی و آماده ندارد، به شــکلی که حاال همه 
اهالی فوتبال به خوبی می داننــد اگر فرهاد مجیدی در 
مسابقات پیش روی خود در رقابت های لیگ برتر و لیگ 
قهرمانان آسیا با مصدومیت یا محرومیت غیر منتظره ای 
رو به رو شــود قدرت انتخاب زیادی ندارد و بایستی به 
اجبار تن به اســتفاده از مهره های نیمکت نشین خود 
کند که از نظر فنی قابل قیــاس با مهره های اصلی خود 

نیستند.
فرهاد مجیدی برای آنکه بــه بازیکنان کلیدی خود در 
آســتانه دربی اســتراحت بدهد تالش کرد از بازیکنان 
نیمکت نشین خود مقابل نفت مسجد سلیمان استفاده 
کند اما همان طور که انتظار می رفت کار برای استقالل 
گره خورد تا وی قبــل از اتمام نیمه نخســت بازیکنان 
کلیدی خــود را که قرار بود اســتراحت کنند را از روی 

نیمکت بلند کند تا نیمه دوم را با کمک آن ها آغاز کند.

 نیمکت ضعیف
ضعف استقالل روی نیمکت حقیقتی انکارناپذیر است 
که بی گمان اگر در ادامه مســابقات با توجه به فشــار 
بازی ها مصدومیتی گریبانگیر بازیکنان شود آنگاه باید 
شاهد یک تراژدی بزرگ برای سرمربی جوان استقالل 
باشیم، هرچند فرهاد هم اکنون در ماه عسل حضورش در 
استقالل به سر می برد و هیچ نگرانی بابت کسب پیروزی 
احساس نمی کند اما تجربه ثابت کرده در همیشه به روی 

یک پاشنه نخواهد چرخید!

 بدون گلر دوم
در حال حاضر اســتقالل در برخی پســت ها با بحران 
جدی رو به رو اســت که اصلی ترین پست موضوع نبود 
گلر دوم ایده آل و مطمئن اســت، در حال حاضر سید 
حسین حسینی به عنوان گلر اول استقاللی ها مسئولیت 
حفاظت از دروازه استقالل را برعهده دارد اما اگر وی به 
هر دلیلی دریک بازی قادر نباشد در ترکیب اصلی قرار 
گیرد بایستی منتظر یک فاجعه بزرگ در تیم مجیدی 
باشیم چون فاصله بســیار زیادی میان او و جانشینش 
روی نیمکت وجود دارد. حــاال تصور کنید این اتفاق در 
جریان لیگ قهرمانان آسیا رخ دهد که فاجعه به مراتب 

تلخ تر خواهد بود.

در سایر پست ها نیز این تهدید برای فرهاد مجیدی وجود 
دارد، البته مدیران استقالل برای کم اهمیت نشان دادن 
این موضوع مدعی اند بازیکنان جــوان و با انگیزه آن ها 
می تواند تیم دوم خوبی باشــند اما بسیاری از منتقدان 
می دانند که این مسئله تنها برای فرار از پذیرش واقعیت 

است.

 غایبان دربی
  کاوه ستوده، پزشــک تیم فوتبال استقالل در خصوص 
ســیاوش یزدانی گفت: »این بازیکن قصد داشت برای 
برگشت به میادین و کمک به تیم استقالل از روش های 
دیگری استفاده کند و به قولی میان بُر بزند، او به همین 
دلیل درمان خود را در یکی از شهرستان ها انجام داد اما 

متأسفانه این رویه جواب نداد و سبب شد روند درمانش 
طول بکشد. 

پس از این اتفاق یزدانی به کلینیک اســتقالل مراجعه 
کرد تا درمانش را پیگیری کند و بالفاصله اقدامات الزم 
صورت گرفت و رویه درمانی او به شــکلی پیش رفت که 
از فردا در تمرینات شرکت خواهد کرد اما بعید است به 

دربی برسد«.
پزشک استقالل با اشــاره به این موضوع که غالمی هم  
می تواند در تمرینات این تیم شــرکت کند در خصوص 
وضعیت اســماعیلی گفت: »این بازیکن هم در کلینیک 
مشغول درمان اســت ولی با توجه به شــرایط احتمال 

حضور این بازیکن در دربی 91 ضعیف است«. 

 شوک دیاباته
با اینکه فرهاد مجیدی در نشســت خبری پس از بازی 
مقابل نفت مســجد ســلیمان با قاطعیت اعالم کرد که 
مصدومیت دیاباته جزئی اســت و ایــن مهاجم به دربی 
می رســد، اما پس از آزمایش های صــورت گرفته نظر 
پزشــکان اســتقالل تغییر کرده و گویا دیاباته شانس 
چندانی برای حضور در این بازی حســاس ندارد. طبق 
اعالم رسانه رسمی باشگاه اســتقالل و با اعالم پزشکان 
این تیم شیخ دیاباته به دلیل مصدومیت از ناحیه عضله 
چهارســر ران به احتمال فراوان دربی تهران را از دست 

خواهد داد.
ستوده در مصاحبه ای درباره وضعیت دیاباته اعالم کرد: 
»بالفاصله پس از آســیب دیدگی دیاباته در مقابل نفت 
مسجد سلیمان اقدامات تشخیصی و درمانی درخصوص 
او در دستور کار قرار گرفت و مشــخص شد که دیاباته 
از ناحیه عضله چهارســر ران دچار آسیب دیدگی شده 
اســت. متأســفانه جواب MRI دیاباته امیدوار کننده 
 نبوده و بعید اســت که این بازیکن بتوانــد در دربی به 

میدان برود«.
به این ترتیب به نظر نمی رسد کادرفنی استقالل بتواند 
روی حضور دیاباته در دربی حســاب بــاز کند و فرهاد 
مجیدی از همین حاال باید به فکر جانشین برای دیاباته 
باشــد. البته با توجه به نمایش درخشان زوج مطهری-
قائدی در بازی دیروز به نظر می رســد این دو بازیکن در 
خط حمله استقالل در بازی پنجشنبه با پرسپولیس به 
میدان بروند و مرتضی تبریزی هم از روی نیمکت گزینه 

جانشینی در نیمه دوم باشد.

مصدومان بدون جانشین 

نیمکت استقالل بالی جان فرهاد

داور دربی ۹۱ مشخص شد
ورزش: شنیده ها حاکی از این اســت که بیژن حیدری، دیدار دو تیم پرسپولیس و 
استقالل را در هفته نوزدهم سوت خواهد زد. به گزارش ایسنا، کمیته داوران پس از 
بررسی های زیاد و مقایسه میان داوران بین المللی لیگ برتر، کمیته داوران تصمیم 
به انتخاب مجدد بیژن حیدری برای قضاوت دربی پایتخت گرفت تا وی یکبار دیگر 
قضاوت دیدار استقالل و پرسپولیس را تجربه کند. حیدری پیش از این  نیز در دربی 

۸۵ به عنوان داور در مستطیل سبز حاضر شد.

جهانبخش نامزد بهترین بازیکن ماه برایتون
ورزش: ســایت کانون هواداران برایتون با اتمام ماه ژانویه تصمیم گرفته تا بهترین 
بازیکن ماه را با آراء هواداران انتخاب کند. این سایت نام 6 بازیکن برایتون را به عنوان 
نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن ماه معرفی کرد که علیرضا جهانبخش، هافبک 

ایرانی در این فهرست حضور داشت.
 جهانبخــش در ماه گذشــته برای تیــم انگلیســی دو گل زده و یــک پاس گل 

داده است.

پیام کارلوس کی روش در سالگرد رفتنش از تیم ملی 
ورزش: کارلوس کی روش، سرمربی فعلی تیم ملی کلمبیا در سالگرد رفتنش از تیم ملی 
ایران پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت: یک سال پس از رفتنم از تیم ملی 
فوتبال ایران، می خواهم پیام تشکر خودم را به همه بازیکنان، کارکنان، هواداران و فدراسیون 
فوتبال ایران تقدیم کنم. خدمت به تیم ملی فوتبال ایران افتخار بزرگی بود که نصیب من 
شد. تمام خاطراتی که با تیم ملی فوتبال ایران و هواداران این تیم داشتم را در قلب خود نگه 

خواهم داشت. با احترام به ملت ایران و با آرزوی سعادت و صلح برای همه.

پیشنهادات اروپایِی حسینی چه شد؟
ورزش: رســانه های ترکیه ای اعالم کردند حســینی با وجود پیشنهاداتی که دارد 
قصد دارد قراردادش را با ترابزون تمدید کند تا در این تیم ماندنی شود. حاال سؤال 
اینجاست در شرایطی که گفته می شد حسینی پیشنهادات خوب اروپایی داشته چرا 
هیچ تیم اروپایی جلو نیامد تا این مدافع ایرانی را از ترابزون اسپور جذب کند. این در 
شرایطی است که در صورت انتقال حسینی به تیمی دیگر حدود 1۵ درصد از مبلغ 

این انتقال به حساب مدیربرنامه های ایرانی او باید واریز شود.

ورزش: وضعیت مالی تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه 
دربی جالب نیست و حتی شاید در همین روزها کار به 
اعتصاب هم بکشد. محمد حسن انصاری فرد زمانی که بار 
دیگر مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس را به عهده گرفت با 
این ذهنیت وارد این باشگاه شد که این تیم نیاز به آرامش 
دارد و این مسیر را باید ادامه دهد اما اکنون آرامشی در 

این تیم نیست. 
وضعیت مالی سرخپوشــان نه تنها خوب نیست بلکه 
افتضاح اســت. مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس همین 
چند روز قبل پس از رونمایی از اپلیکیشــن باشگاه در 
سایت رسمی این باشگاه گفت: خوشــحالم که بگویم 
برای افزایش درآمدهای باشــگاه یک اقدام ویژه انجام 
داده ایم که اگر خدا بخواهد در دو سه روز آینده نهایی 

خواهد شد. 
با این طرح باشگاه وارد فاز جدیدی از درآمدزایی خواهد 
شد و بخشی از مشکالت برطرف می شود. ما در تالش 

هستیم که این توافق را نهایی و رسمی کنیم.
از رونمایی بیشتر از سه روز گذشته اما خبری از اقدامات 
ویژه برای حل شدن مســائل مالی نیست و امروز حتی 
ممکن بود بازیکنان تیم دست به اعتصاب بزنند و تمرین 

نکنند. 
بازیکنان پرسپولیس با اشــاره به شرایط متفاوت رقیب 
خود پیش از دربی و اینکه آن ها با حضور در مرحله ای که 
با پرسپولیس پیش از آن با دستیابی به قهرمانی لیگ و 
جام حذفی در مرحله گروهــی حاضر بوده، 2۵00 دالر 
پاداش دریافت کرده اند، خواستار پیگیری بیشتر اعضای 

هیئت مدیره و به خصوص مدیرعامل تیم شدند.

 میانجیگری یحیی
بازیکنان پرســپولیس که در مصاحبه های پس از بازی 
و ... تأکید می کنند دریافتی ناچیزی از باشگاه در فصل 

جاری داشــته اند امروز و با علم اینکه در آستانه بازی 
حساس با استقالل هستند به نیت اینکه تمرین نکنند 
در ورزشگاه محل تمرین حاضر شدند اما با صحبت هایی 
که یحیی گل محمدی با آن ها می کند از تصمیم خود بر 

اعتصاب چشمپوشی کردند.
از سویی کادرفنی تازه وارد سرخپوشان هم هنوز ریالی 
از باشــگاه نگرفته اند و این درحالی است که آن ها اگر 
به پرسپولیس نمی آمدند در باشگاه شهرخودرو بدون 
دغدغه می توانســتند دریافتی های نیــم فصل خود را 

دریافت کنند.
یحیی گل محمدی هم در تمامــی مصاحبه های اخیر 
خود بر حل نشدن مشکالت تیم تأکید کرده و از وضعیت 
مالی نارضایتی خود را عنوان کرده اســت. او امروز هم 
حق را به بازیکنانــش داده و ناراحتــی آن ها را به حق 

شمرده است.

 وعده، وعده
باشگاه پرسپولیس به بازیکنان قول داده تا قبل از دربی 
درصد دیگری از قراردادشان را می دهد اما اینکه تا چه 
حد این قول های مدیریت باشگاه می تواند درست باشد 

باید منتظر شد و دید.
البته پرسشــی که پیش می آید این است نقش حامی 
مالی پرسپولیس این وسط چیست؟ چطور امکان دارد 
باشــگاهی که دارای برنامه های ویژه اقتصادی اســت 
نمی تواند مشــکالت مالی خود را رفع و رجوع کند؟ از 
سویی مدیریت باشگاه مدعی است که بخش مهمی از 
پول های اسپانســر پیش از فصل پیش خور شده است. 
چرا هیئت مدیره پرســپولیس در مــورد این پول های 
پیش خور شده گزارش شفافی برای روشن شدن اذهان 
عمومی نمی دهد تا هواداران این تیــم هم بدانند این 

پول ها صرف چه اموری در این باشگاه شده اند.

فارس: محمدحسین محمدیان یکی از مصداق های عینی 
بازگشت در دنیای ورزش است. کشتی گیر خوش تکنیکی 
که در دوران شــکوفایی با غفلت و ناآگاهی اسیر هیوالی 
دوپینگ شد اما پس از این دوران نحس، بازگشت پرفروغ 
و اعجاب انگیزی به تشک کشتی داشت تا ثابت کند برای 
جبران مافات آمده قهرمانی در رقابت های رنکینگ ایتالیا 
با ضربه فنی کردن بزرگانی چون کایل اسنایدر نشان داد 
که محمدیان آمده تا حقش را از کشــتی بگیرد. او درباره 

شرایط اخیر و برنامه های آینده اش صحبت کرده است.

 با توجه به موفقیت هــای اخیر و حضور چهره های 
جدید در کشتی، برخی ها اعتقاد دارند کشتی در حال 

بازگشت دوباره به دوران اوج است...
به هر حال هر رشته ای گاهی ممکن است دچار افت شود اما 
کشــتی دوباره دارد اوج می گیرد و معتقدم در المپیک موفق 

شویم.

 تا به امروز دو سهمیه المپیک گرفته ایم، شرایط ما در 
چهار اوزان دیگر چگونه است؟

هنــوز در 6۵، 74، 97، 12۵ کیلــو ســهمیه نگرفتیم و 
نخستین مسابقه ما 7 فروردین ماه در چین است. البته با 
توجه به شیوع ویروس کشنده کرونا قرار است مسابقات لغو 

شود و به کره جنوبی، قزاقستان و ازبکستان منتقل شود.

اکنون شرایط در فدراسیون چطور است؟ آیا از کشتی 
حمایت می شود؟

رئیس فدراسیون و دیگر دوستان خیلی زحمت می کشند اما 
آن طور که باید و شاید به کشتی رسیدگی نمی شود. انتظارات 
از کشتی خیلی باالست و در سال المپیک هستیم و امیدوارم 

حمایت ها بیشتر شود.

 با توجه به نزدیکی وزن شــما با حسن یزدانی 
در اردوهای تیم ملی با او به شکل تمرینی کشتی 
می گیری، در این تمرینات تو برنده می شــوی یا 

یزدانی؟
بحث برد و باخت وجود ندارد. حســن آقا که پهلوان و از نوابغ 
کشتی ایران است. او خیلی دوست داشتنی است و ما هم قلباً 

او را دوست داریم.

 در وزن تو یعنی ۹7 کیلوگرم علیرضا کریمی را داریم 
که او هم مصدوم است. شرایط او چگونه است؟ آیا به 

المپیک می رسد؟
خدا را شکر وضعیت او بهتر اســت. 70 درصد آسیب دیدگی 
اش رفع شــده و روند درمان را طی می کند تا ان شــاءاهلل به 

مسابقات برسد.

 برای خودت هم دوران ســختی رقم خورد و چهار 
سال را به خاطر دوپینگ از دست دادی. واقعیت ماجرا 

چه بود؟
اول از همه آرزو می کنم این اتفاق برای هیچ ورزشــکاری 
نیفتد، چون خیلی سخت است. من همه جا گفته ام که من 
با میل خودم برای تست رفتم از خودم مطمئن بودم تست 
در خارج از مسابقه گرفتند و می توانســتم سه بار امتناع 
کنم و تســت ندهم، ولی من مطمئن بودم و تست دادم و 

این اتفاق افتاد.

 آیا این ناشی از مکمل هایی بود که مصرف می کردید؟
به هر حال یک چیزهایی را به صورت نمایشی گفتند تا ما 
بگوییم. مشکل هم بدتر شد. 10 مهر این اتفاق افتاد و چهار 
سال بعد من توانستم کشتی بگیرم. واقعاً روزهای سختی 

بود ولی گذشت.

اوضاع در اردوگاه پرسپولیس بحرانی است

سرخ ها در انتظار معجزه مالی
افشاگری محمدیان در مورد محرومیتش

دفاعیاتم برای دوپینگ کار را بدتر کرد

گزارش کوتاه

لیگ برتر بسکتبال
جدال برای حضور در پلی آف!

علی عبداحد: رقابت های ایستگاه بیست و چهارم لیگ 
برتر بسکتبال باشگاه های کشور در حالی امروز بعدازظهر 
پیگیری می شــود که حضور تیم های اول تا ششم جدول 
)شهرداری گرگان، پتروشــیمی بندر امام، پاالیش نفت 
آبادان، مهرام تهران، آویژه صنعت پارسا مشهد، شیمیدر 
قم( در پلی آف با احتمــال یک تا دو پلــه جابه جایی در 
جدول قطعی شده است و جدال اصلی، تا تعیین هشت تیم 
مرحله پلی آف بین تیم های میانه جدولی است )ذوب آهن 
اصفهان، اکسون تهران، شــهرداری بندرعباس، توفارقان 
آذرشهر(. آویژه صنعت پارسا پس از پیروزی به یاد ماندنی 
مقابل اکسون تهران )در ســه وقت اضافه و نتیجه 11۸ بر 
117(، امروز در مشهد میزبان تیم دوازدهم جدولی شورا 
و شهرداری قزوین اســت )قزوین با یک بازی کمتر چهار 

پیروزی، 1۸ باخت دارای 26 امتیاز است(.
آویژه ای ها نیز با 1۵ بُرد و هشــت شکست و 3۸ امتیاز در 
مکان پنجم جدول ایستاده اند )بازی رفت ۸۵-64 برتری 
مشهد(. یادآور می شود دیدار آویژه صنعت پارسا و شورا و 
شهرداری قزوین در سالن خانه بسکتبال مشهد، از سیمای 

مرکز خراسان رضوی پخش مستقیم می شود.
برنامه هفته بیســت و چهارم لیگ برتر بسکتبال دوشنبه 

9۸/11/14
پاالیش نفت آبادان- پتروشیمی بندر امام ساعت ۱6

ذوب آهن اصفهان- شیمیدر قم ساعت ۱6
رعد پدافند شهرکرد- اکسون تهران ساعت ۱6

شهرداری بندرعباس- صنعت مس کرمان ساعت ۱6
آویژه صنعت پارسا -شورا و شهرداری قزوین ساعت ۱7/30

نیروی زمینی تهران- مهرام تهران ساعت ۱6

جواد رستم زاده: در فوتبال ایران اتفاق هایی عجیب کم روی 
نمی دهد. در واقع فوتبال ما بیشتر غرق حاشیه است تا متکی به 
متن. از اتفاقات منحصر به فرد فوتبال ایران می توان به بازگشت 
بازیکنان جدایی طلب خارجی به لیگ برتر اشاره کرد. یکسری 
از بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران مثل بومرنگ هستند. 
بازیکنان خارجی با کیفیتی نازل پس از درخشش در تیم های 
ایرانی به سرعت مشتری های عرب پیدا می کنند و به بهانه برآورده 

نشدن انتظارات مالی بار سفر می بندند و ایران را ترک می کنند. 

 بومرنگ های قدیمی
همین ستاره های نیم سوز، پس از مدتی باز برای بازگشت 
به فوتبال ما سرو دســت می شــکنند. این موارد در طول 
سالیان گذشته کم نبوده اند. جاسم کرار نمونه ای قدیمی 
برای این داستان اســت که چند بار رفت و با تمام دعوای 
مالی باز دل از لیگ برتر ایران نکند. شیمبا، ادینهو و حتی 
 ایمون زاید و مالمحمد هم دوری از لیگ ما را تاب نیاوردند 

و برگشتند.

 مربیان رفت و برگشت
در میان ســرمربی های خارجی هیچ مربــی مثل بگوویچ 
وفاداری اش به لیگ ما را ثابت نکرده اســت.او ده بار رفته و 
باز برگشته است استانکو، برانکو، بوناچیچ، کرانچار، دنیزلی، 
قطبی و اسکوچیچ هم اگر چه شاکی ایران را ترک کردند اما 
برای بازگشت به همین لیگ فقیر لحظه ای درنگ نکردند. 
این یعنی لیگ ایران بهشت مربیان درجه دو و سه دنیاست.

  از منشا تا پاتوسی و استوکس
 این فصل اما تعداد این بازگشت ها رکورد تازه ای ثبت کرد. گادوین 
منشا پس از یک فصل فراغ به ایران برگشت و به عضویت گل گهر 
سیرجان در آمد. البته منشا سومین دیپورتی فوتبال ایران در 
همین پنجره زمستانی است. او که پس از درخشش در پیکان در 
پرسپولیس روزهای بدی نداشت پس از درآوردن ادای یاغی ها 
و رفتن به استقالل در لیگ برتر محو شد. با این حال رفتنش به 
امارات هم نتوانست او را احیا کند و با لطف دالل های عزیز به لیگ 
ایران برگشت. آیاندا پاتوسی که هواداران استقالل برایش جان 
می دهند هم نمونه بعدی این ماجراست. او در امارات و در تیم 
شفر سایه خودش هم نبود و دست از پا درازتر برگشت تا این بار 

با زرنگ بازی آذری به فوالد بپیوندد. استوکس هم پس از غیب 
شدن در تبریز حاال سروکله اش در پایتخت پیدا شده و می خواهد 
در پرسپولیس دلربایی کند. در اینکه او چرا رفت و چرا برگشت 
اطالعات دقیقی در دست نیست. اما آنچه واضح است اینکه او 
اگر پیشنهاد خوبی در خارج از ایران داشت محال بود به واسطه 
مشکالتی که با تراکتوری ها داشت به ایران برگردد. او از سر ناچاری 

برگشته است. شک دارید؟
اوساگونا هم در دسته همین بومرنگ ها قرار می گیرد. او پس از دور 
زدن در امارات و کره دوباره برگشت تا در تهران با پیراهن سرخ به 
میدان رود. اما نکته مهم این است که این بازیکنان با همان کیفیتی 

که می روند بر نمی گردند. 

»دله الی«  از روزهای جدید و بهتر خود می گوید

ظهور دوباره یک ستاره در تاتنهام
مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: دله الی یکی 
از مهره های دوبــاره اوج گرفته تاتنهام پس از اخراج 
پوچتینو و روی کار آمــدن ژوزه مورینیو به عنوان 
سرمربی بوده است. او 6 گل از آن زمان به ثمر رسانده و 
دو پاس گل داده و در همه قسمت های بازی اش شاهد 
پیشرفت هستیم. البته هنوز بسیاری معتقدند که وی 
جای پیشرفت بسیار بیشتری نیز دارد و می تواند یکی 
از ستاره های بزرگ فوتبال جهان باشد. در زیر مصاحبه 

دله الی را با اسکای اسپورتس می خوانید:

  نسبت به سال 20۱5 که به عنوان یک نوجوان 
به تاتنهام آمدی پیشرفت چشمگیری کردی 
اما یک دوره افت داشتی و اکنون دوباره اوج 

گرفته ای. از این اوج گیری دوباره بگو.
من همیشه تالش می کنم بهتر شوم و اگر از دوستانم 
بپرسید اگر در یک بازی خوب عمل نکنم نخستین 
کســی که متوجه آن می شــود خودم هستم. من 
شخصیتی نیســتم که اگر بد بازی کنم آن را قبول 
نکنم و تالش داشته باشم آن را پنهان کنم. هیچ کس 
به اندازه من نمی تواند از من توقع بهتر شدن و بهتر 

بودن داشته باشد.

 آیا قبول داری که نسبت به قبل شخصیتی 
بالغ تر شده ای؟

دقیقاً. من باور دارم آن زمانی که انسان شناخت کاملی 

نسبت به خودش پیدا کند می تواند بگوید که در حال 
تبدیل شدن به انسانی بالغ است. هرچقدر که زمان 
می گذرد و هر چقدر بیشــتر فوتبال بازی می کنم 
احساس می کنم به درک بزرگ تری نه تنها نسبت به 

فوتبال بلکه به مجموعه زندگی پیدا می کنم.  

 در چند وقت گذشته برخی از افراد به تمجید 
از تو و عده ای دیگر به انتقاد شــدید از شکل 
بازی ات پرداختند. چه احساسی از این تعریف ها 

و بدگویی ها پیدا می کنی؟
زیباست که مردم به تعریف و تمجید از شما بپردازند 
اما ممکن است که همان افراد منتظر فرصتی باشند تا 
شما را مورد آماج حمالت و انتقادات خود قرار دهند. 
پس باید به سختکوشی ادامه داد و به توصیه های افراد 
درست و مناسب گوش کرد. اینکه تصمیم بگیرید به 
چه کسی گوش کنید تصمیم تعیین کننده برای شما 
خواهد بود. ســرمربی، هم تیمی ها و افراد نزدیک به 
باشگاه نظر همه آن ها می تواند برای من و آینده ام بسیار 

تعیین کننده باشد.

 مورینیو چند وقت پیــش در مصاحبه ای 
گفته بود که تو هافبک نیستی و باید بیشتر به 
مهاجمان نزدیک بشوی؛ نظرت در این مورد 

چیست؟
من این مصاحبه را ندیدم اما با مورینیو صحبت های 

زیادی در مــورد موضوعات مختلف تاکتیکی انجام 
می دهم. هر سرمربی تفکرات خاصی دارد و تاکنون با 
دو مربی شبیه به هم کار نکرده ام. پس باید ما به عنوان 
بازیکن تالش کنیم تا خود را به فلسفه ذهنی سرمربی 
نزدیک کرده و سعی کنیم بازی مورد نظر او را در زمین 

پیاده کنیم.

 به تازگی یکی از هم تیمی ها و دوســتان 
نزدیکت یعنی کریستین اریکسن نیز تاتنهام 
را ترک کرد و به اینتر رفت. نظرت در مورد او 

چیست؟
کریستین یک بازیکن با کالس جهانی است. پس از 
رفتن او برایش پیامی با ایموجی گریه فرستادم! اما در 
آینده ای نزدیک قطعاً مفصل با وی صحبت خواهم 
کرد. اریکسن بازیکنی باورنکردنی بود که مسلماً جای 
خالیش در تیم ما احساس خواهد شد اما این انتقال یک 
قدم جدید در دوران فوتبالی او نیز خواهد بود. شایعات 
زیادی پیرامون ماندن یا رفتــن وی از ابتدای فصل 
مطرح بود و اکنون که رفته برایش بهترین ها را آرزو 
دارم چون انسانی بزرگ و دوستی خوب برای من است.

 قبل از آمدن به تاتنهام، به عنوان یکی از 
بااستعدادترین جوان فوتبال بریتانیا رفتن 
به نیوکاســل نزدیک شدی؛ هنوز دلیل به 
انجام نرسیدن این ترانسفر برای بسیاری 

روشن نیست.
دالیل مختلفی داشت که یکی از آن ها به دلیل سن کم 
من در آن زمان و دالیل خانوادگی بود که رفتن من به 
شمال انگلیس را سخت می کرد. در آن زمان یک تیم 
دیگر شمالی یعنی لیورپول نیز به خرید من عالقه 
داشت که البته نمی دانستم چقدر در این زمینه جدی 
هستند. قضیه نیوکاسل اما جدی بود ولی برای من با 
1۸ سال سن رفتن به منطقه ای دور از شهر خانواده ام 
تصمیم بسیار سختی بود و نمی دانستم چه تصمیمی 
باید بگیرم. و این مردد بودن من سبب شد که آن ها نیز 

از این انتقال صرف نظر کنند.

 آیا به عنوان یک بازیکن جوان که در دسته 
پایین تر بازی می کرد، محقق نشــدن چنین 
انتقالی به یک تیم بزرگ لیگ برتری ضربه ای 

روحی برایت نبود؟
به شــدت ضربه بدی بود. هنوز قضیه تاتنهام اتفاق 
نیفتاده بود و برای یک بازیکــن جوان که نمی تواند 
تصویری درست از آینده خود ترسیم کند احساس 
از دست رفتن چنین فرصتی واقعاً سبب عصبانیت 
می شود. همه را مقصر می دانستم و فکر می کردم که 
دیگران باعث شدند که این انتقال اتفاق نیفتد و آن ها را 
سرزنش می کردم؛ اما پس از مدتی کامالً متوجه شدم 
که کسی تقصیر کار نبوده و در فوتبال چنین اتفاقاتی 

طبیعی است.

مهاجم ســابق و بســیار محبوب پرســپولیس در پستی 
اینستاگرامی به انتقال هم میهن خود به جمع قرمزپوشان 
واکنش نشان داده است. ایمون زائد ایرلندی که طرفداران 
پرسپولیس هیچ گاه هت تریک او مقابل استقالل در دربی 
تهران را از یاد نخواهند برد در پست خود از هواداران قرمز 
درخواست کرده که همان عشــق و حمایتی که نصیب او 
کرده اند برای آنتونی اســتوکس نیز کنــار بگذارند. خود 
استوکس نیز در پیامی از زائد تشــکر کرده و گفته تالش 

می کند مثل او در دربی پیش رو گلزنی کند.

ســتاره بی چون و چرای این روزهای تیم اســتقالل تهران، در 
استوری اینســتاگرام خود عکســی جالب توجه را در کنار وریا 

غفوری کاپیتان آبی پوشان منتشر کرده است. 
مهدی قائدی که تا اینجای ایــن فصل لیگ برتر  9 گل  و ۵ پاس 
گل  خلق کرده است در استوری خود عکسی از خود در کنار وریا 
غفوری روی نیمکتش کارکرده که هر دو به خاطر ســرمای هوا 
زیر پتو هستند و با جمله »کاپی« به همراه قلبی آبی به کاپیتان 
استقالل ادای احترام کرده و استوری بامزه ای را به وجود آورده 

است.

مهدی قائدیایمون زائد
پس از پیروزی رئال مادرید در دربی مقابل اتلتیکو، کاپیتان 
سپیدپوشان در پستی اینستاگرامی به آن واکنش نشان داد. 
در بازی شنبه شب، رئال موفق شد با یک گل اتلتیکومادرید 
را شکست دهد و ســرخیو راموس در پست خود با انتشار 
عکسی از خوشــحالی بازیکنان اعالم کرد که به تیمش و 
روحیه آن افتخار می کند. نکته جالب توجه در این پست 
الیکی هست که امباپه ســتاره پاریس که زمزمه ها مبنی 
بر انتقال به جمع رئالی ها بسیار شنیده می شود برای این 

پست زده است.

هافبک مشهور و یکی از بزرگ ترین بازیکنان تاریخ فوتبال عراق 
در استوری اینستاگرام خود به تمجید از بشار رسن هافبک هم 

میهن خود در پرسپولیس می پردازد. 
نشــاط اکرم به شــکل مشــخص تحت تأثیر یکی از حرکات 
رســن در بازی اخیر پرســپولیس مقابل صنعت نفت آبادان 
قرار گرفته که هموطنش بــا یک پاس در عمــق فوق العاده 
برای علی علیپور او را در موقعیت تک به تک قرار داده اســت. 
 اکرم جمله پاس عالی تیم عالی را برای استوری خود انتخاب 

کرده است.

نشاط اکرمسرخیو راموس

بازیکنان شاکی که نرفته برگشتند

بومرنگ های خارجی در لیگ برتر

ضد  حمله

فوالد خوزستان از دو پنجره نقل و انتقاالتی 
محروم شد

ورزش: کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراســیون فوتبال 
آرای جدید خود را صادر کرد. 

در پرونده شکایت باشگاه ســپیدرود رشت از باشگاه فوالد خوزستان، 
این باشگاه )فوالد خوزستان( به محرومیت از ثبت قرارداد با هر بازیکن 
جدید )داخلی و خارجی( به مدت دو دوره زمانی کامل و متوالی نقل و 
انتقاالت محکوم می شود. همچنین کمیته وضعیت درباره الزام محمد 
بلبلی به پرداخت غرامت با توجه به مطالبه نکردن آن از سوی خواهان 

مواجه به تکلیفی نیست.

التعاون - پرسپولیس در کویت
ورزش: به نقل از العاجل، التعاون یکی از حریفان پرسپولیس در فصل 

جدید لیگ قهرمانان آسیاست. 
با توجه به اینکه همچنان دیدار نماینده های ایران و عربستان در زمین 
بی طرف برگزار می شود. تیم عربستانی ورزشگاه خود را برای میزبانی 
از پرسپولیس انتخاب کرد. طبق اعالم رســمی باشگاه التعاون آن ها 
ورزشــگاه خانگی الکویت را به عنوان میزبان خــود انتخاب کرده اند. 

دیدار رفت دو تیم پرسپولیس و التعاون 7 آوریل برگزار خواهد شد.

آمار خوب گلزنی مطهری در استقالل
ورزش: مهاجم جدید تیم استقالل به ازای کمتر از هر یک نیمه بازی 
در این تیم یکبار موفق به گلزنی شــده که این آمار خوب او را در این 

تیم نشان می دهد. 
مطهری مقابل نفت مسجد ســلیمان برای نخستین بار در لیگ برای 
استقالل به میدان رفت که این نخســتین حضورش در ترکیب ثابت 
آبی پوشــان هم بود. وی در این بازی در حالی کــه تیمش با یک گل 
از میهمانش عقب بود گلزنی کرد تا آبی پوشــان را به بازی برگرداند و 

زمینه پیروزی آن ها گذاشته شود. 
مهاجم آبی پوشان پیش از این نیز در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الریان 
دو گل به ثمر رسانده بود. تاکنون تنها در سه بازی حضور پیدا کرده و 
جمع دقایق حضورش در بازی 127 دقیقه است. مطهری به ازای هر 
42 دقیقه یک گل برای استقالل زده که این آماری بسیار خوب برای 

مهاجمی است که به تازگی به این تیم پیوسته است.

 برتری شاگردان صانعی
مقابل تیم ملی تاجیکستان

ورزش: تیم فوتسال زیر 20 سال کشــورمان در نخستین دیدار خود 
در تورنمنت تایلند، برابر تیم ملی تاجیکستان به پیروزی 3 بر 2 دست 
یافت. گل های ایران در این دیدار توســط علــی ابراهیمی )2 گل( و 
بهروز عظیمی به ثمر رسیدند. تاجیکستان که خود را برای حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیا 2020 آماده کر ده است، در این دیدار نمایش 
بسیار خوبی  از خود نشان داد، اما شاگردان صانعی برابر این تیم که رده 

سنی باالتر از آن ها دارد، موفق به کسب پیروزی ارزشمندی شدند.

شوک جدید برای رقیب قطری پرسپولیس
ورزش: صدرنشین لیگ ستارگان و رقیب قطری پرسپولیس با تأیید 
مصدومیت ستاره بلژیکی از دوری چند هفته ای این بازیکن خبر داد. 
شماره 10 الدحیل به عنوان یکی از کلیدی ترین بازیکنان این تیم در 
حالی مقابل الریان آسیب دید و زمین را ترک کرد که باشگاه قطری با 
انتشار پستی همراه با تصویر بســتری شدن ادمیلسون در بیمارستان 
از مصدومیت شدید این بازیکن در زانوی پای راست خبر داد. الدحیل 
در حالی یکی از رقیبان پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا 2020 محسوب می شود که پس از کنار رفتن روی فاریا پرتغالی 
و حضور الرکراکی مراکشــی در نیمکت رهبری خود هنوز نتوانسته از 
زیر سایه بحران های اخیر خارج شود و با از دست دادن ادمیلسون پازل 

اتفاقات تلخ اردوی این تیم کامل شد.

علیرضا فغانی:
ممبینی می خواست از فهرست داوری ایران 

حذفم کند
ورزش: علیرضا فغانی داور برجسته فوتبال ایران در واکنش به اینکه 
برخی افراد از داخل فدراسیون به دنبال حذف او از فهرست جام جهانی 
بودند، گفت: »من هم این موضوع را شــنیدم. اینکه آقای ممبینی و 
خانم صوفی زاده پس از مهاجرتم به اســترالیا در جلسه هیئت رئیسه 
خواسته اند که نام از فهرست داوران الیت ایران در بیاید. این در حالی 
است که آقایان تاج، ساکت و ممبینی به طور کامل در جریان مهاجرت 
من به کشور استرالیا بودند و می دانســتند که من مشکلی برای انجام 

قضاوت های بین المللی زیر پرچم ایران ندارم«.

 لغو سفر تیم ملی فوتسال بانوان چین
به ایران 

ورزش: تیم ملی فوتسال بانوان چین برای برگزاری بازی تدارکاتی به 
ایران سفر نمی کند. قرار بود تیم ملی فوتسال بانوان چین 27 فروردین 
ماه به ایران سفر کند تا با تیم ملی بانوان ایران چند دیدار دوستانه انجام 

دهد اما این سفر لغو شده است. 
پیش از این هم تیم ملی زنان روســیه از حضور در ایران و انجام بازی 
تدارکاتی بــا تیم ملی انصراف داد. چندین ســال اســت که تیم های 
ملی فوتسال زنان ایران و روســیه در اســفند ماه و به میزبانی ایران 
بازی دوستانه برگزار می کنند اما روسیه امســال از انجام این بازی ها 

انصراف داد.

توقف صدرنشین لیگ یک
ورزش: هفته بیســت و دوم لیگ دســته نخســت فوتبــال با انجام 
دیدارهایی پیگیری شد که یک مسابقه در کرمان به دلیل غیبت داماش 
گیالنیان مقابل مس کرمان برگزار نشــد. مس رفسنجان صدرنشین 

مسابقات هم در خانه متوقف شد.

نتایج مسابقات به شرح زیر است:
مس رفسنجان یک- سرخپوشان پاکدشت یک

سپیدرود رشت یک - شهرداری تبریز صفر
مس کرمان 3- داماش گیالنیان صفر) به دلیل غیبت داماش(

خوشه طالیی ساوه یک -  ملوان انزلی صفر
فجرسپاسی شیراز صفر- قشقایی شیراز صفر

نود ارومیه صفر- نیروی زمینی تهران صفر
بادران تهران 4- آرمان گهر صفر

منهای فوتبال

هفته بیست و سوم لیگ یک فرانسه
نانت - پاری سن ژرمن

سه شنبه ۱5 بهمن -  23:35 از شبکه ورزش

هفته بیست و سوم لیگ یک فرانسه
لیون - آمیان

   چهارشنبه ۱6 بهمن -  2۱:30 از شبکه ورزش

هفته نوزدهم لیگ برتر ایران
فوالد - شهر خودرو

   چهارشنبه ۱6 بهمن -  ۱6:00 از شبکه ورزش

جام حذفی آلمان
بایرن مونیخ - هافنهایم

   چهارشنبه ۱6 بهمن -  23:۱5 از شبکه ورزش

هفته بیست و دوم سری آ ایتالیا
سمپدوریا - ناپولی

 دوشنبه ۱4 بهمن -  23:۱5 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

تمرین رکورددار پرتاب وزنه آسیا در مشهد 
ورزش: کیوان قنبرزاده که یکی از شانس های کسب سهمیه المپیک 
2020 توکیو محسوب می شود، طبق تصمیم فدراسیون راهی اردوی 
روسیه خواهد شد. اردوی ملی پوش پرش ارتفاع کشورمان دو ماهه 
و زیر نظر یک مربی روس خواهد بود. همچنین شاهین مهردالن که 
رکورد پرتاب وزنه داخل سالن آســیا را در مسابقات تهران شکسته 
اســت، در مشــهد حضور دارد و زیر نظر مربی اش تمرین می کند. 
در حال حاضر احســان حدادی و تفتیان ورودی المپیک 2020 را 
کسب کرده اند و ورزشکارانی مانند مهدی پیرجهان، بهنام شیری، 
حسین رسولی، شاهین مهردالن، فرزانه فصیحی، کیوان قنبرزاده 

و حمیدرضاکیا شانس کسب ورود به المپیک محسوب می شوند.

۱6 بوکسور در اردوی تیم ملی 
ورزش: با نظر کادرفنی تیم ملی 16 بوکســور بــه این اردو دعوت 
شدند که باید دوشنبه شب خود را به کادرفنی معرفی کنند. اسامی 
بوکسورهای دعوت شده به اردو به قرار زیر است: احسان روزبهانی، 
شــاهین موســوی، ســجاد کاظم زاده، امید احمدی صفا و سجاد 
محمدپور از تهران میالد بابکان از اســتان فارس مسلم مقصودی، 
اشــکان رضایی و سیاوش امیدی از خوزســتان دانیال شه بخش از 
سیستان و بلوچستان باقر فرجی از لرستان محمد شوریان از خراسان 
رضوی میثم قشالقی از خراسان شمالی طوفان شریفی از زنجان علی 

جمالی از چهارمحال و بختیاری ایمان رمضانپور از مازندران.

نامه فدراسیون پزشکی ورزشی به فدراسیون های ورزشی
به چین ورزشکار نفرستید

ورزش: در نامه ای به امضای محمداسد مسجدی سرپرست دبیری 
فدراسیون پزشکی ورزشی به تمام فدراسیون های ورزشی آمده است:

»احتراماً، با عنایت به گســترش ویروس خطرناک کرونا در کشور 
چین و به لحاظ اهمیت پیشگیری بیماری ناشی از این ویروس، بدین 
وسیله اعالم می دارد تا حد امکان از اعزام های مختلف برون مرزی به 
کشور چین پرهیز نموده و به دقت نسبت به اعزام تیم ها و هیئت های 
همراه در دیگر کشورهای دارای ریســک انتقال ویروس )از جمله 
تایلند، ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ و تایــوان( نیز موارد ایمنی و 

مراقبتی را انجام فرمایید«.

 پاداش ویژه فدراسیون تیر و کمان 
برای مدال المپیک

ورزش: فدراســیون تیر و کمان برای مــدال آوران المپیک پاداش 
ویژه ای در نظر گرفته است. غالمرضا شعبانی بهار با حضور در اردوی 
کمانداران در کیش از نزدیک در جریان تمرینات تیم ملی ریکرو قرار 
گرفت. شعبانی بهار اظهار کرد: قرار است تیم ریکرو اواخر اسفندماه 
ضمن برگزاری اردویی در تایلند، در مســابقات کاپ آســیا در این 

کشور شرکت کند.
سپس در اردیبهشــت ماه تیم راهی اردوی چین و مسابقات کاپ 
جهانی در این کشور خواهد شد. وی تأکید کرد: در مسابقات جهانی 
آلمان که آخرین فرصت برای کسب سهمیه المپیک 2020 است، 
پاداش خیلی خوبی درنظر گرفته ایــم و هرکدام از تیم های مردان و 
زنان کشورمان به این مهم دست پیدا کنند، فدراسیون پاداش قابل 

توجهی نیز در نظر گرفته است.
شعبانی بهار تصریح کرد: هر کدام از ورزشــکاران کشورمان نیز که 
بتوانند در صورت راهیابی به المپیک، در توکیو مقام کســب کنند، 
عالوه بر پاداشــی که کمیته و وزارت ورزش در نظر گرفته اند، یک 

پاداش ویژه نیز از فدراسیون دریافت خواهند کرد.

 حذف امتیاز المپیک 
از مسابقات بدمینتون ایران

ورزش: مســابقات بدمینتون دهه فجر از پانزدهم بهمن در شیراز 
برگزار می شود. پیش از این قرار بود امتیاز این مسابقات در رنکینگ  
کسب سهمیه المپیک تأثیر داشته باشد و 39 کشور از حضور در این 
رقابت ها اســتقبال کرده بودند و نام بازیکنانشان در فهرست اولیه 
مسابقات بود. اما فدراسیون جهانی در اطالعیه ای اعالم کرد:» با وجود 
اینکه  فدراسیون بدمینتون ایران از طرف خود اطمینان داده امنیت 
برای شرکت کنندگان فراهم خواهد بود اما برخی بازیکنان به دلیل 
توصیه دولت هایشان مبنی بر اینکه تنها در صورت ضرورت به ایران 
سفر کنند، از حضور در این مسابقات کناره گیری کرده اند. از این رو 
امتیاز این مسابقات در رنکینگ المپیک تأثیر ندارد اما در رنکینگ 
جهانی اعمال می شود«. با این وجود، 13 کشور خارجی چون آمریکا، 
کانادا، بلژیک، اوکراین، هند، اتریش، بلغارستان، اسلواکی، پاکستان، 
افغانستان عراق، برزیل و ایسلند که بازیکن با رنکینگ زیر 100 دنیا 

هم دارند به این مسابقات می آیند.
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ادب و هنر 
ویژه اختتامیه چهاردمین دوره جشنواره شعر فجر

تازه های نشر

 دیده شدن جریان های شعر امروز
در جشنواره چهاردهم

چهاردهمیــن جشــنواره بین المللی شــعرفجر ســرانجام پس از 
فرازوفرودهای بسیار به ایستگاه پایانی خود رسید. 

این جشــنواره از همان بامداد صبح پــس از افتتاحیه اصفهان، با 
شــهادت سردار حاج قاسم ســلیمانی به طرز ویژه ای با مسائل روز 
پیوند خورد. محفل شــعر»نگین ســلیمانی« در کرمان ادای  دین 

جشنواره به سردار بود. 
پــس از آن واقعه ســیل سیستان وبلوچســتان رخ داد و برگزاری 
اختتامیه جشــنواره در زاهــدان در ۱۲ بهمــن ۹۸ انجام وظیفه 
جشنواره نســبت به این مردم صبور و محروم بود، چیزی که باید 
پیشتر و بیشتر از این ها اتفاق بیفتد. انسان باید به این مناطق برود 
تا بداند محرومیت چیســت، تا بداند خانواده ای که یکی دو قوطی 
کنســرو لوبیــای اهدایی را در دیگ بزرگ آب جــوش می ریزد تا 
»برکت کند« و شکم خانواده ای را سیر کند، در نبود این دو قوطی 
کنســرو چه می کرده است. تا بداند درس خواندن در مدرسه ای که 
هیچ  امکاناتی ندارد و تازه ســقف آن هم دارد می ریزد، یعنی چه؟ 
عباسعلی سپاهی یونسی که حضور در اختتامیه جشنواره را در عین 
حال بهانه ای برای بازدید از آن مناطق ســاخته بود، از این دست 

روایت های دردناک بسیار داشت.
اما فراز و فرودهای جشــنواره محدود به این ها نبود. حاشــیه های 
رســانه ای هم از مطلع تا مقطع جشــنواره همراه آن بود. در یک 
مرحله کسانی به اتهام دولتی بودن و سیاسی بودن جشنواره، بحث 
انصراف و تحریم را پیش کشــیدند و ماجرا به رسانه های خارجی 

کشید و حرف های غیرمنصفانه ای گفته شد. 
از ایــن قبیل که در فالن ســال دبیر جشــنواره نزدیک به فالن 
جناح سیاســی است. ولی یکی نبود از نویسنده آن مطلب در فالن 
سایت رســانه بیگانه بپرســد تو که دبیری علیرضا قزوه را دیدی، 
دبیری محمدعلی بهمنی و عبدالجبار کاکایی را ندیدی؟ ولی جالب 
این بود که در نهایت کتابی از نشرچشــمه و کتابی از فصل پنجم 
)در دو گوشه طیف این رنگین کمان( به طور مشترک جوایز بخش 

شعر بزرگسال را گرفتند.
اما بخش جالب و البته ناگوار قضیه این بود که پس از اعالم نتایج، 
بعضی رسانه های داخلی، از برگزیده شدن شاعر جوانی که با نظام 
و ارزش های آن زاویه دارد، گله کردند و البته گله و انتقادشــان را 
پیش از اینکه به صورت سازنده با دست اندرکاران در میان بگذارند 
و عالج واقعه پیش از وقوع کنند، رســانه ای کردند آن هم با لحنی 
که ســزاوار یک گفتمان درون نظام نیســت. در نهایت کار به آنجا 
کشــید که اعالم نتایــج نهایی یک بخش از جشــنواره به پس از 
اختتامیــه افتــاد و خللی در کار پدید آمــد و هزینه هایی مادی و 

معنوی برای جریان شعر امروز و جشنواره فجر ایجاد شد.
اما صرف نظر از همه این پیشداوری هایی که گروه اول کردند، نتایج 
جشنواره نشان از وســعت نظر دست اندرکاران داشت و جریان های 

مختلف شعر امروز در آن دیده و مطرح شدند. 
اما در بخش »درباره شعر« که من از داوران آن بخش بودم، گفتنی 
اســت، به نظر می رســد نقد و پژوهش در حوزه شعر باید بیش از 
این و با جدیت بیشــتری دنبال شود. ما بیش از حد الزم در حوزه 
ســرایش شــعر و کمتر از حد الزم در حوزه نقد و پژوهش فعالیم. 
البته می دانم قرار نیســت تعداد شــاعران و منتقدان برابر باشــد، 
ولی تناســب بهتری باید میان این ها برقرار باشــد، به خصوص که 
در حــوزه نقد و پژوهش معیارهای علمی ای باید رعایت شــود که 
بسیاری از کتاب ها از آن ها فاصله دارند. درست است که نامزدها و 
برگزیدگان این بخش شایســته این مقام بودند، ولی این ها از میان 
دایره وسیعی از آثار شایسته انتخاب نشدند، بلکه آثاری که از همه 
نظر شایسته این مقام بودند، پرشمار نبودند. البته این قضیه بیش 
از اینکه به جشــنواره برگردد، به فضای نقد و پژوهش درباره شعر 

برمی گردد.
این جشنواره هم تمام شد و امیدواریم که در جشنواره های آینده، 
هم دست اندرکاران دقیق تر، هم منتقدان منصف تر و هم شاعران و 

پژوهشگران تواناتر از همیشه باشند.

 ادب و هنــر/ خدیجه زمانیان  شنبه گذشــته 
چهاردهمین دوره جشنواره شعرفجر به پایان رسید. 
این جشنواره در بخش شعر بزرگسال دو اثر »به رنگ 
دانوب« ســروده واهه آرمن و »را را« ســروده پانته آ 
صفایی را به عنــوان آثار برگزیده این بخش معرفی 

کرد. 
در صفحه امروز به سراغ یکی از برگزیده های بخش 

بزرگسال رفتیم و پای صحبت های او نشستیم. 
واهه آرمن، شــاعر و نویسنده ارمنی- ایرانی است .او 
متولد ســال ۱33۹ )۱۹60 میالدی( شــهر مشهد 
اســت. در جوانی به خاطر یک تصادف خودرو توان 
راه رفتن خود را از دســت داد، اما این حادثه موجب 
شــد تمام زندگی خود را وقف ادبیات کند و حاصل 
این زندگی پربار مجموعه  شعرها و ترجمه های اوست 

که با استقبال ادب دوستان ایرانی روبه رو شده است.
دو مجموعه شعر نخســت واهه آرمن با عنوان های 
»به سوی آغاز« و »جیغ« به زبان ارمنی نوشته شده 
بودند، اما پس از آن او به تدریج از طریق ترجمه هایش 
به فارسی و سپس نگارش شعر به این زبان، زبان ادبی 

خود را تغییر داد. 
»به رنگ دانوب« هفتمین مجموعه شــعر آرمن به 

زبان فارسی است. 
»بال هایش را کنار شعرم جا گذاشت و رفت«، »پس 
از عبور درناها«، »باران بگیرد، می رویم«، »دوســت 
دارم گاهی شاعر نباشم«، »اسب ها در خواب شاعران 
را ســواری می دهند« و » جان های شیفته« که دو 
سال پیش نامزد جشنواره شعرفجر شده بود، آثار این 

شاعر هستند که پیش از این منتشر شده اند. 
گفت وگوی ما را با واهه آرمن پیرامون جشنواره ای که 
برگزیده آن شده، شعر و دنیای شاعرانه اش بخوانید. 

 از برگزیده شدن در جشنواره شعر فجر چه 
حسی داشتید؟ 

تا امروز شــخصاً در هیچ جشــنواره ای شرکت 
نکردم و کتابی به جشنواره ای نفرستادم، چون 
هوش و حواس من به نوشتن است. نمی دانستم 
کتاب من جزو نامزدها شده، تا روزی که به من 
خبر دادند و همان شــب اختتامیه مطلع شدم 
اثرم با اثر خانم صفایی برگزیده شده است. این 
انتخاب حتماً برای شاعر خوشحال کننده است 
و به او انگیزه می دهد به خصوص این جشنواره 
که بزرگ ترین و معتبرترین جشنواره ادبی شعر 
اســت، چون در کشور ما شاعر از فروش کتاب 
و یا نوشتن درآمد چندانی ندارد و این اتفاق ها 
به او انگیزه می دهد و اگر شــاعر جوان باشــد، 
حتماً بر مسیر شــعری او مؤثر است. در خارج 
از کشور کسی که نویسنده است از یک پزشک 
بیشتر درآمد دارد، اما اینجا فرق دارد و دل ما 
به چیزهای دیگری خوش اســت که همین ها 
ارزشمند اســت و این دلخوشــی ها از جوانان 

شاعر نباید گرفته شود. 

 به عنوان شــاعری کــه فقط به خلق 
اثــر فکر می کنید و از حاشــیه ها دوری 
کرده اید، برگزاری جشنواره شعرفجر را بر 

جریان شعری کشور مؤثر می دانید؟ 
به اعتقاد من هر جشــنواره هنری بیش از آنکه 
محل آزمون شاعران و هنرمندان باشد، محلی 
برای ســنجش ســلیقه داوران آن جشنواره و 
توانایــی درک و دریافت ظرایف هنری و دانش 
زیبایی شناسی آن هاســت. در این جشنواره ها 
فقط شــاعر محل آزمون قــرار نمی گیرد حتی 
داورانــی که آنجــا نشســته اند، امتحان پس 
می دهند و نتایج نشــان می دهــد داور چقدر 
نگران جریان شــعر بوده و بر چه اساســی آثار 
را داوری کرده اســت. همان طــور که گفتید 
همه حواس من به نوشــتن است و همیشه از 
حاشیه ها گریزان بوده ام و حاشیه هایی که برای 

این جشنواره ایجاد شد، برایم جالب بود. 
جشــنواره های خصوصــی که در حوزه شــعر 

فعالیت می کنند، کم نیســتند . هــر کدام از 
این جشــنواره ها به باند و طیف خاصی مرتبط 
هســتند. هرکس طرفداران خــودش را جمع 
کرده و جشــنواره راه انداخته، داوران نزدیک 
بــه تفکر خودشــان را به خدمــت گرفته اند و 
برگزیدگان هم شــاگردان آن ها هستند. به هر 
حال باید در این موارد بازنگری شــود و شاعر 
وقتــی در جشــنواره ای شــرکت می کند که 
مطمئن باشــد داوری ها منصفانــه و به دور از 

غرض شخصی است. 
نمی دانم چــرا من همه این ســال ها فراموش 
شده بودم، شاید چون مسیحی و ارمنی هستم. 
این قدر نادیده گرفته شــدم که ایرانی بودنم را 
فراموش کردم. در حالی که در مشــهد متولد 
شــدم و تا ۱۸سالگی در مشهد بودم، اما خیلی 
جاها احساس کردم در مورد من تبعیض قائل 
می شوند، اما این انتخاب من را خوشحال کرد.

 واکنش شما نسبت به انصراف شاعران 
و حاشیه های ایجاد شده برای این دوره از 

جشنواره چه بود؟ 
نمی دانــم برای چه عده ای شــاعر از حضور در 
جشــنواره انصراف داده اند آن هم وقتی هنوز 
مشخص نیســت کتاب آن ها به مرحله داوری 
راه پیــدا کرده یا نــه. آیا این شــاعران که تا 
امروز در جشنواره ها شــرکت می کردند، سکه 
و وام مســکن و ماشــین می گرفتند، اوضاع را 
بر وفــق مرادشــان می دیدند و یا مســئوالن 
فرهنگی ما آدم های بدی هستند؟ چرا شاعران 
به هم خــرده گرفتند و هم را متهم کردند که 
در جشنواره حاضر شــده اند؟ چرا هیچ وقت از 
ورزشکاران نخواسته ایم انصراف دهند. از شبی 
که اختتامیه جشــنواره شــعرفجر همزمان با 
مســابقات فوتبال اســتقالل و پیروزی برگزار 
شــد، کدام شــبکه رادیو و یا تلویزیون به این 

اتفاق مهم فرهنگی اشاره کرده، اما شخص من 
از ساعت ۱6شنبه تا ساعت ۲4، بیش از 40 بار 
خبر پیروزی اســتقالل و پیروزی را با جزئیات 

شنیدم.
آیا فوتبالیســت ها، مربی ها و سرپرســت های 
تیم ها نباید اعتراض کننــد و انصراف دهند و 
فقط اهالی ادب و فرهنــگ برای ابراز همدلی 

باید از جشنواره ها و میادین ادبی کنار بکشند؟ 
چرا درباره کار فرهنگی این طور قضاوت می شود 
و چرا شــاعران با شــعر و اتفاق های فرهنگی 
این طور برخورد می کننــد؟ البته انصراف دادن 
وســیله تبلیغ شــده و هرکس بخواهد اسمش 
بیشتر مطرح شود بیشتر انصراف می دهد، چون 
بعضی از شــاعرانی که انصراف دادند کتابشان 
اصاًل جزو کتاب های راه یافته به جشنواره نبود 
و فقط خواســته اند به این وســیله اسمشان را 

بیشتر سرزبان ها بیندازند. 

 فکر می کنید چرا »بــه رنگ دانوب« 
مورد توجه داوران قرار گرفت؟

این را باید از داوران پرســید، اما در گذر زمان 
تجربه به شــاعر کمک می کند. شــاید شــاعر 
در ابتــدا به این فکــر کند از چــه بگوید که 
مردم دوســت داشته باشــند و به چشم آن ها 
زیبا باشــد، اما با گذشــت زمان شاعر دیگر به 
»چه بنویســم« فکر نمی کند، ســعی می کند 
باورهایش را بنویسد و اگر شاعر در این مرحله 
صادق باشــد، راه را درست رفته و شعر خوبی 
می ســراید. این مجموعه شعر شامل سه بخش 
آخریــن روزکودکی، لکنت و سرمســتی و 70 
شعر اســت. من به عنوان یک شــاعر بهترین 
قاضی برای اشــعارم هستم و می دانم شعر من 
چه جایگاهی دارد . شــاید من بدانم کسی که 
اشــعار من را قضاوت کرده، عادالنه و منصفانه 
ایــن کار را انجام داده یا مغرضانه. هدف من از 
سرودن همین است، نوشتن از چیزی که به آن 
باور و ایمان دارم . من هیچ وقت برای خوشامد 
طیف و یا فرد خاصی شعر نگفته ام و شاید این 

صداقت بر دل نشسته است. 

مجموعه شما، مجموعه شعر نوفارسی است. 
در جشــنواره آثارنو با آثاری که در قالب های 
بخش  در یک  کالسیک سروده می شــوند، 
داوری می شوند. به عنوان شاعر برگزیده راجع 

به این نوع داوری چه نظری دارید؟ 
شعرنو و شــعر کالســیک باید در دو بخش مجزا 
داوری شوند. من فکر می کنم دوران شعرکالسیک 
تمام شده و این طور حس می کنم که بزرگانی مثل 
موالنا، حافظ، عطار و سعدی شعر کالسیک جهان را 
به اوج خودش رسانده اند و آن دوران شعرکالسیک 
تمام شده اســت. از طرفی شعرنو هم برای این به 
وجود آمد تا قالب ها شکســته شود و شاعر آزادانه 
شعر بگوید، اما می بینیم عده ای به اصطالح شعرنو 

می نویســند و قالب ها را شکســته اند، اما محتوا را 
نشکســته اند و محتوا همان شــمع و گل و پروانه 
است. تکلیف این دســته از شاعران روشن نیست. 
این شاعران به اصطالح شعر سپید و نو می گویند، 
اما هنوز بند مفاهیم کالسیک هستند. به هر حال 
در جشنواره باید این دو قالب تفکیک شود و این طور 
نباشد من با شاعری که شعرکالسیک می گوید هر 
دو برگزیده اول یک جشنواره شویم و من از چنین 

انتخابی تعجب کنم. 

چطور شد به شعر عالقه مند شدید و مسیر 
شاعری را انتخاب کردید؟

من از کودکی اهل کتاب و مطالعه بودم و پدرم من 
را این طور تربیت کرده بود. مطالعه را دوست داشتم 
و عاشق شــعر بودم، اما فکر نمی کردم روزی بتوانم 
شاعر شــوم. در ۲0 سالگی تصادفی کردم که از آن 
زمان من را ویلچرنشــین کرد. سال ها بدون حرکت 
در رختخواب بودم و پس از چهار سال با معالجه های 
متعدد، وضعیتم بهتر شــد. آن سال ها فقط کتاب 
می خواندم. پس از آن بود که احساس کردم دوست 
دارم بنویسم و از همان زمان سرودن من شروع شد. 
خوشحالم این اتفاق موجب شد با دنیای زیباتری به 
نام دنیای شعر آشنا شــوم. از همان زمان هایی که 
می نوشتم اساتید به خانه ما می آمدند حرف های آن ها 
را شنیدم و آویزه گوش کردم . شعر می نوشتم و برای 
اساتید می خواندم و آن ها هم نقد می کردند. از همان 
آغاز نوشتن متوجه شدم چه نوع شعری خوب است، 
چه حرف هایی باید گفته شود و به عنوان یک شاعر 
چه طور باید زندگی و فکر کنم تا بتوانم شعر خوبی 
بنویسم. همه این ها به من کمک کرد تا امروز توانستم 
به جایی برسم که متوجه شوم سخنی شعر است که 
در ناهوشیاری شاعر سروده می شود و خواننده را در 

هوشیاری ویران می کند.  

شما به عنوان شــاعری واقع گرا شناخته 
شده اید که به اطرافتان نگاه می کنید و شاعری 
ذهن گــرا و فرورفته در خود نیســتید. این 

واقع گرایی از کجا وارد شعر شما شده است؟ 
از جهان بینی که در من متولد شــده و رشــد کرده 
است. این جهان بینی یکروزه به دست نیامده و این 
نوع ســرودن، تصمیم شاعر نیست. تجربه ها سال ها 
در شاعر ته نشین و در اثرش متبلور می شود. به من 
می گویند در شعرم درگیر خیال پردازی می شوم، اما 
از لحظه ای کــه رؤیاهای من به روی کاغذ می آیند، 
دیگر رؤیا نیستند بلکه بخشی از واقعیت هایی هستند 
که من را به عنوان شاعری رئالیست معرفی می کند. 
خیال و رؤیا بخشــی از زندگی هر آدمی اســت به 

خصوص اگر آن فرد، شاعر و هنرمند باشد.  

 ســرودن شعر و شــاعری دغدغه اصلی 
شماست و یا مانند بسیاری از شاعران به عنوان 

یک سرگرمی و فراغت به آن توجه دارید؟ 
من نمی گویم شعر بخشــی از زندگی من است، 
بلکه زندگی بخشــی از شــعر من است و کاماًل 
مخالف کســانی هســتم که با افتخار می گویند 
نویسندگی شغل دوم آن هاست و مواقع فراغت به 
سرودن و نوشتن مشغول می شوند. هیچ نویسنده 
و شــاعری حق ندارد به مقوله نوشــتن این طور 
نگاه کند. با این حال، عشق و زندگی من نوشتن 
است. زندگی می کنم تا برای شعرهایم سوژه پیدا 
کنم، نه اینکه زندگی می کنم تا اگر فرصتی پیش 

آمد، بنویسم و بسرایم. 
معیشت من از راه نوشتن و سرودن می گذرد و 
شغل دیگری ندارم، چون نمی توانم غیر از نوشتن 
کاری کنم. در همه این سال ها به مدت سه ماه 
نوشــتن را کنار گذاشتم و در یک کار تجاری با 
دوستم شریک شدم، با آنکه درآمد خوبی داشتم 
و وضعیتم تغییر می کرد، اما نتوانستم به این کار 
ادامه دهم و از شــراکت صرف نظر کردم، چون 

»واهه«ای که باید باشم، نبودم. 

برش

جشنواره  اختتامیه  که  شبی  از 
مسابقات  با  همزمان  شعرفجر 
پیروزی  و  استقالل  فوتبال 
رادیو  شبکه  کدام  شد،  برگزار 
و یا تلویزیون به این اتفاق مهم 
فرهنگی اشاره کرده، اما شخص 
من از ساعت 16شنبه تا ساعت 
24، بیش از 40 بار خبر پیروزی 
استقالل و پیروزی را با جزئیات 

شنیدم

زاویه دیدشعر کودک و نوجوان

غالمرضا بکتاش، شاعر برگزیده بخش شعر کودک و نوجوان:
همدلیشاعرانزیرسایهجشنوارهشعرفجرمحققمیشود

داور بخش شعر بزرگسال چهاردهمین جشنواره فجر: 
داوریقالبهایشعریجداباشد

عباسعلی سپاهی یونسی: غالمرضــا بکتاش توانست 
بــا اثر »مگر لــب زیپ دارد« در بخش »شــعر کودک 
و نوجوان« چهاردهمین دوره جشــنواره شــعر فجر به 
همــراه فاطمه ســاالروند با اثر »دل تو برد شــرط را« 

شایسته تقدیر شود. 
این شــاعر در گفت وگو با ما درباره کیفیت جشــنواره 
امســال گفت: من در برخی از دوره های قبل به عنوان 
داور در جشــنواره بــوده ام، امــا در اختتامیه ها حضور 
نداشــتم، ولی به نظرم نقطه عطف جشــنواره امسال 
برگزاری اختتامیه در استان سیستان وبلوچستان و شهر 
زاهدان بود که نشــان از همراهی و همدلی جشنواره با 
سیل زدگان این اســتان بود. درباره کیفیت شعرها هم 
وقتی می توانــم نظر بدهم که همه شــعرها را خوانده 

باشم.
بکتاش با بیان اینکه جشــنواره 
شــعرفجر بــا رعایــت اصولی 
می تواند بر جریان شــعر کشور 
مؤثر باشد، معتقد است: جریان 
شــعرفجر جریانــی اســت که 
شــاعران خالق و مبــدع آن را 
بــه وجــود آورده و بقای آن را تضمیــن می کنند و به 
آن ارزش می دهند. این جشــنواره را شــاعرانی تعالی 
می بخشند که مطالعه و تالش می کنند خوب بسرایند و 
این می تواند الگویی برای شاعرانی باشد که قدم در راه 

شعر و وادی ادبیات گذاشته اند. 
وی توضیح داد: اگر دبیرخانه جشــنواره در طول سال 
فعالیت هایی ذیل عنوان این جشــنواره داشــته باشد 
حتماً می تواند به نتایج بهتری برسد. حمایت جشنواره 
از شاعران جوان حرکتی روبه رشد برای اعتالی ادبیات 
و فرهنگ اســت کــه در دوره های مختلف شــاهد آن 

بوده ایم. 
شــاعر»در دلم دریا بریز« در پاســخ به این پرسش که 

تقدیر شدن در جشنواره شعر فجر چه تأثیری در ادامه 
مسیر شاعری او خواهد داشــت، گفت: انسان به حکم 
انسان بودن دوســت دارد دیده شود، اما شاعری که در 
جشنواره دیده می شــود نباید با این تقدیرها فکر کند 
که بهترین شاعر کشور است. شاعر موفق شاعری است 
که بی چشمداشت می سراید چون چشمداشت به جوایز 
موجب می شــود به بیماری »سفارشی نویســی« مبتال 
شود. من خوشحالم که نتیجه زحماتم دیده شد، اما این 
تمام هدف من نیست. باید خواند، سرود و توقف نکرد.

بکتــاش با بیان اینکه جشــنواره شــعر بایــد از همه 
ظرفیت ها در اتحاد و همدلی شــاعران اســتفاده کند، 
توصیه ای به بانیان و برگزارکنندگان جشنواره کرد. وی 
گفت: هر جشــنواره و هر حرکتی قابل نقدکردن است، 
اما باید گرایش های مختلف شعری دست به دست هم 
بدهند و جشــنواره را کمک کنند تا حاصل جشــنواره 
رشد و تعالی شعر باشد. جشــنواره شعر فجر می تواند 
جاده ای برای رســیدن به تفاهــم، همدلی و همراهی 
شــاعران و فرصتی برای ایده های ناب و تجربه های تازه 
باشد. جوان ترها کنار پیشکســوت ها شاگردی کنند و 
بیاموزند و همه این ها می تواند زیر چتر شعرفجر اتفاق 

بیفتد.

جواد شیخ االسالمی: کتاب های برگزیده در جشنواره 
شــهرفجر همیشــه آینه شــعر ما در ســال گذشته و 
نمونه ای برای شــعر کشــور در ســال آینده است. به 
همین دلیل اطالع از کم و کیف آثار بررســی شده در 
این جشــنواره همواره مورد توجه و اهمیت بوده است. 
حمیدرضا شکارســری از داوران بخش شعر بزرگسال 
جشــنواره شــعرفجر درباره کیفیت مجموعه های شعر 
این دوره جشــنواره شــعرفجر، گفت: ما مثل هر سال 
شــاهد کتاب های خوبی در قالب های کالســیک و نو 
بودیم و البته در کنار این ها با کتاب های بســیار ضعیف 
و همچنین تعداد زیادی از کتاب های باکیفیت متوسط، 

روبه رو بودیم. 
شکارســری با بیان اینکه نباید هر سال در انتظار یک 
انقالب بزرگ در ادبیات و شعر باشیم و این انتظار بسیار 
آرمان گرایانه اســت، ادامه داد: امسال شاهد یک تحول 
عظیم، ظهور و بروز فرم و ساختارهای عجیب و پیچیده 
و یــا چیزی از این قبیل نبودیم، امــا با توجه به تعداد 
آثار خیلی خوب، مثل سال های قبل، کار انتخاب نهایی 
بســیار دشوار شد، چون فاصله بین آثاری که به مرحله 
نهایی رســیده بودند خیلی کم بود. در نتیجه خواســته 
یا ناخواســته بخشی از مســئولیت انتخاب کتاب های 
برگزیده با توجه به ذوق داوران انجام شد و خوشبختانه 
چــون داوران از نحله های مختلف فکــری بودند و هر 
کدام در قالب های مختلف شــعری دارای تجربه بودند، 
با بحث و بررســی های طوالنــی گزینش نهایی نزدیک 

به صواب بود.

 باید به انتقادها توجه کرد 
داور جشــنواره شعر فجر در پاســخ به نقدهایی که به 
محدود بودن آثار برگزیده در جشــنواره شــعر فجر در 
سال های اخیر مطرح می شود، بیان کرد: ما با دو مسئله 
مواجه هستیم. نخست داوران باید براساس آیین نامه و 

اساس نامه جشــنواره عمل کنند و در نتیجه یک یا در 
نهایت دو کتاب به عنوان اثر برگزیده انتخاب شــوند و 
مسئله بعدی این است که جشنواره شعرفجر، جانشین 

انتخاب کتاب سال شده است . 
در انتخاب کتاب ســال هم نمی توانیم تعداد برنده ها را 
زیاد کنیم، چون هدف جایزه کتاب سال، فرهنگ سازی 
برای شــعر ســال بعد اســت. اگر نقدی به جشــنواره 
شعرفجر وارد است به دلیل جانشینی شعرفجر بر جایزه 

کتاب سال است. 
شکارســری در ادامه افزود: اتفاقاً امسال گروه داوری به 
نقدهایی که به داوری ســال های پیش شده بود توجه 
داشت و ما هم به مسئوالن برگزاری و اتاق فکر جشنواره 
اعالم کردیم که باید داوری قالب های شعری جدا باشد 
و کتاب ها در قالب های مختلف شعری بررسی شوند. به 
هر حال هر چند که جشــنواره شعرفجر جانشین کتاب 
ســال در بخش شعر شــده، اما این مسئله به سال های 

گذشته برمی گردد و باید این نقص برطرف شود. 
این شاعر و منتقد اظهار امیدواری کرد با پیشنهادهای 
داده شده هیئت داوران به مسئوالن جشنواره، جشنواره 
شعرفجر در ســال های آینده با تغییرات مثبتی روبه رو 

شود و بتواند نظر شاعران را جلب کند. 

گفت وگو با برگزیده بخش »شعر بزرگسال« چهاردهمین دوره جشنواره شعر فجر 

زندگی می کنم تا برای شعرهایم سوژه پیدا کنم

یادداشت

محمدکاظم کاظمی، شاعر، منتقد و پژوهشگر
annotation@qudsonline.ir

درحاشیهجشنوارهشعرفجرانجامشد
رونمایی از کتاب »با اهل انجمن«

سپاهی یونسی:  عباسعلی 
در حاشــیه آییــن اختتامیه 
جشــنواره  چهاردهمیــن 
بین المللــی شــعر فجر که با 
حضور وزیر ارشاد و در سینما 
هالل زاهدان برگزار شــد، از 

کتاب »با اهل انجمن« رونمایی شد.
 در این کتاب جوادمحقق به عنوان شــاعر، نویسنده و روزنامه نگار 
سراغ ۲3 شــاعری رفته که در این سال ها از گردانندگان جلسات 
ادبی کشــور بوده اند. محمــد اکرامی فر، اکبر اکســیر، محمدعلی 
بهمنــی، مصطفــی رحماندوســت، عباســعلی سپاهی یونســی، 
عبدالجبــار کاکایــی، علیرضا قــزوه و محمدباقــر کالهی اهری 
جمعی از شــاعرانی هستند که جوادمحقق در قالب کتاب »با اهل 
 انجمن« ســراغ آن ها رفته و از تجربه های ۲۱ شــاعر بزرگسال و 
 دو شــاعر کودک و نوجوان در حوزه اداره کردن جلســات شعری 

پرسیده است.
در بخشــی از مقدمه این کتاب آمده است: »این کتاب راه  و رسم 
انجمن داری و مهارت و ظرفیت های حضور در حوزه شعر و شاعری 
اســت که به تجربه حاصل شده و در آن نشــانه های فراوانی برای 
رهروان این راه وجود دارد تا بتوانند این مســیر طوالنی را با تلفات 
و صدمات کمتر مدیریت کنند و طول عمر و تداوم بیشتری به آن 

ببخشند و خطراتش را به خاطراتی عبرت آموز بدل سازند.
شاعر امروز نیاز دارد که اوضاع شعر و شاعری و چگونگی تأسیس و 
تداوم محافل شعری پیشینیان را بداند و از آن ها در جهت تکمیل 
و تکامــل جمع های ادبی حاضر بهره بگیرد و این میراث ماندگار را 

با افزوده های علمی و عملی خویش به آیندگان بسپارد«.
الزم به ذکر اســت، کتاب »با اهل  انجمن« در قالب یک هزار نسخه 
به همت بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان در نشر عصرداستان 

به چاپ رسیده است.

ادب و هنر: اســامی برگزیــدگان چهاردهمین 
جشنواره شعر فجر در بخش های مختلف به این 

شرح معرفی شدند: 

 بخش »شعر کودک و نوجوان« 
این بخش با داوری محمدگودرزی دهریزی، انسیه 
موسویان و حامد محقق، دو اثر »دل تو برد شرط 
را« سروده فاطمه ساالروند از نشر پیدایش و »مگر 

لب زیپ دارد« سروده غالمرضا بکتاش از انتشارات 
امیرکبیر را شایسته تقدیر دانستند. 

 بخش »شعر بزرگسال«
این بخش با داوری حمیدرضا شکارســری، زهیر 
توکلی و عبدالحمید ضیایی، دو اثر »به رنگ دانوب« 
ســروده واهه آرمن از نشرچشمه و »را را« سروده 
پانته آ صفایی از انتشارات فصل پنجم را به صورت 

مشترک به عنوان آثار برگزیده انتخاب کردند. 

 بخش »درباره شعر«
این بخش بــا داوری محمدکاظم کاظمی، بهزاد 
خواجــات و عیســی اََمن خانی، یــک اثر »کتاب 
چهارخطی« )کند و کاوی در تاریخ رباعی فارسی( 
نوشته سیدعلی میرافضلی از انتشارات سخن را به 

عنوان اثر برگزیده انتخاب کردند.

معرفی برگزیدگان  چهاردهمین  دوره جشنواره شعر فجر
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