
در  که  طور  آن  محمدتربت زاده    
اسالم  ورود  آمده،  تاریخی  کتاب های 
با  و  هجری  اول  قرن  اواخر  از  هند  به 
شده  آغاز  »ساسانی«  امپراتوری  فروپاشی 
هند  در  اسالم  گسترش  پیشینه  است. 
غزنوی  محمود  دوران  به  برمی گردد  اما 
در سال ۱۹۴۷  پنجاب.  در  او  تصرفات  و 
به  مسلمان نشین  ایالت  چندین  میالدی 
خود  استقالل  جناح  محمدعلی  رهبری 
را از مستعمره بریتانیایی هند اعالم کرده 
تأسیس  را  پاکستان  اسالمی  و جمهوری 
کردند تا جمعیت مسلمانان این کشور رو 
به کاهش برود، اما بخش زیادی از مسلمانان 
هند همچنان در این کشور زندگی می کنند. 
هند اگرچه نخستین کشور جهان از لحاظ 
تنوع مذهبی و نژادی به حساب می آید اما 
معموالً گروه های مختلف مذهبی و نژادی 
هرطور که شده با هم کنار می آیند و کمتر 
از گذشته دست به خشونت علیه همدیگر 
صدق  زمانی  تا  البته  قانون  این  می زنند. 
می کند که پای مسلمان ها در میان نباشد! 
هندی های افراطی و به خصوص هندوهای 
دوآتشه، هرچقدر هم بتوانند پیروان ادیان 
و مذاهب دیگر مثل مسیحیان و یهودی ها 
را تحمل کنند اما آبشان اصالً با مسلمان ها 
توی یک جوی نمی رود. این را می شود از 
ساالنه  که  فهمید  متعددی  قتل عام های 
می شود. جدیدترین  مسلمانان  گریبانگیر 
کشیدن  خون  و  خاک  به  هم  نمونه اش 
حدود 50 مسلمان هندی که در اعتراض به 
سفر ترامپ به این کشور و همچنین تصویب 
قانون تبعیض مذهبی علیه مسلمانان، به 

خیابان ها آمده بودند.

پاسخباگلولهوگازاشکآور
ماجــرا در اصل برمی گردد بــه حدود دو 
ماه پیش؛ یعنی زمانــی که دولت هند در 
اقدامی عجیب ابتــدا ۲ میلیون نفر را که 
بیشتر آن ها مسلمان بودند به بهانه مشکوک 
بودن تابعیتشان، سلب تابعیت کرد. دولت 
هند پس از این هــم قانونی را به تصویب 
رســاند که طبق آن فقط غیر مسلمان ها 
می توانستند تابعیت هند بگیرند! مسلمانان 
بعــد از تصویب این قانون، به طور پراکنده 
در شهرهای مختلف هند به خیابان ها آمدند 
که با شدت زیادی توسط نیروهای امنیتی 
سرکوب شدند.هفته گذشته اما پس از سفر 
ترامپ به هنــد موج جدید اعتراض ها آغاز 
شد. اعتراض ها اگرچه از دانشگاه های هند 
آغاز شــده بود اما کم کم کار به خیابان ها 
کشید و مسلمان ها در ۱۲۷ شهر این کشور 
به طور گسترده به خیابان ها آمدند. کار حتی 

به جایی رسید که بزرگ ترین زنجیره انسانی 
تاریخ توسط مســلمانان هندی در پلواری 
شریف تشکیل شد که البته پاسخ نیروهای 
امنیتی به این اعتراض های مسالمت  آمیز 
مســلمانان، گلولــه و گاز اشــک آور بود! 

پشتکردنبهدموکراسی

پس از رسانه ای شدن ابعاد مختلف سرکوب 
مسلمانان در هند، موج انتقادهای جهانی 
آغاز شد. رسانه های غیررسمی چپ و راست 
گزارش می دادند ده ها مســلمان توســط 
نیروهای امنیتی قتل عام شده اند اما دولت 

هند این آمار را مورد قبول نمی دانست. 
کاربران فضــای مجازی در اولیــن اقدام، 
#مســلمانان_هند_در_خطر_ هشتگ 

هســتند را در توییتر داغ و رئیس جمهور 
آمریکا را مسئول کشتار مسلمانان و تبعیض 
نژادی در هند معرفی کردند. کاربر نوشته 
بــود: »آمریکا به همین شــکل می خواهد 
دموکراســی را در جهان توسعه دهد؟ ما 
نمی توانیم هرجا به نفعمان است دست به 
دامن دموکراسی شویم و هرجا منافعمان 
بــه خطر افتــاد، به آزادی پشــت کنیم«.

پلیسدرکنارافراطیهاست
روز گذشته اما تصاویری در فضای مجازی 
منتشر شــد که دنیا را تکان داد. تصاویری 
تکان دهنده که نشان می دهد یک خانواده 
مســلمان از ترس هندو هــای افراطی که 
خانه شان را به آتش کشیده اند، در گوشه ای 

پنهان شده  و دست به دعا برده اند.
آن طور که رسانه های محلی اعالم کرده اند، 
این هندوهای افراطی، با حمایت پلیس هند 
دست به قتل عام مسلماناِن معترض زده اند. 

»کنت رات« مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر 
سیاست های نارندرا مودی ، نخست وزیر هند 
را عامل جری شــدن هندو هــای افراطی 
دانسته است. کنت رات در توییتی نوشته 
است: »از آنجا که تعداد زیادی از نیرو های 
پلیس هند برای تأمین امنیت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به این 

کشور اعزام شده بودند، پلیس دهلی نو برای 
مقابله با خشونت های فرقه ای با کمبود نیرو 

روبه رو شد«.
از آن طــرف خبرنگار فرانــس ۲۴ هم در 
واکنش به آتــش زدن یک بازار در منطقه 
مسلمان نشین دهلی نو، در توییترش نوشته 
اســت: »در شمال شــرقی دهلی نو از بازار 
مسلمانان خاکســتر باقی مانده است. این 
بازار به مدت دو روز در آتش ســوخت و در 
نهایت آتش نشانان صبح امروز توانستند در 
محل حضور یابند. ساکنان محل فرار کردند. 
بازســازی این منطقه ماه ها طول خواهد 
کشید. مردی مسلمان به من گفت کسانی 
که به ما حمله کردند شعار های هندو سر 
می دادند. من پیــش از این آن ها را ندیده 
بــودم. آن ها برای این محلــه نبودند«.این 
خبرنگار در ادامه، در واکنش به آتش زدن 
یک مسجد در هنگام اقامه نماز و سوزاندن 
امام جماعت این مســجد، به نقل از یک 
مسلمان دیگر در توییتر نوشته است: »یک 

مرد پلیس در کنار هندوهاست.
 آن ها به سوی ما سنگ پرتاب می کردند و 

پلیس فقط نگاه می کرد. 
زمانــی که نمایندگان ما تــالش کردند با 
پلیس تمــاس بگیرند تا به کمک ما بیاید 
هیچ کس پاسخ ما را نداد. نتیجه این شد 

که مسجد ما در آتش سوخت«.

نمایِشپایانانسانیت
طبق آخریــن آمار غیررســمی، حدود 50 
مسلمان در درگیری های اخیر کشته شده اند. 
تصاویری که روز گذشته در فضای مجازی 
منتشــر شــد به خصوص فیلم زنده به گور 
کــردن یک مادر و فرزند مســلمان، یک بار 
دیگر بهانه ای شــده تا کاربران هشتگ های 
و  #مسلمانان_هند_در_خطر_هســتند 
توییتــر  در  را  #مســلمانان_مظلوم_هند 
ترند کنند. کاربری نوشــته است: »اتفاقاتی 
که داره توی هنــد رقم می خوره از جنایات 
داعش هم وحشتناک تره! این رسماً نمایش 
پایان انســانیته! نه فقط از این لحاظ که با 
چراغ ســبز آمریکا، دولت هنــد افراطی ها 
رو به جــون مســلمونا انداختــه، بلکه به 
ایــن لحاظ که بقیه دولت هــای دنیا، حتی 
دولــت خودمــون روزه ســکوت گرفتن«.

بیدینیستندکهبااینبادهابلرزند
دولت هنــد در واکنش به باال گرفتن قتل 
عام مسلمانان در گوشه و کنار هند اما اعالم 
کرده قصد ندارد قانون جدید تابعیت را لغو 
کند. از آن طرف موِج قتل عام مســلمانان 
به قدری باال گرفته که بســیاری از فعاالن 
حقوق بشری نگرانند که فجایع سال های 
گذشته مثل قتل عام سال ۱۹۹۲ میالدی 
یک بار دیگر در هند تکرار شــود. در قتل 
عام ســال ۱۹۹۲ یک گــروه هندو به یک 
مســجد قدیمی در ایودیا بــا ادعای اینکه 
این مسجد در محل تولد »لرد رام« یکی از 
شخصیت های مقدس نزد هندوها ساخته 
شده است، حمله کردند. در این حمله بیش 
از ۲ هزار مسلمان در اقدامات خشونت بار که 
در پی تخریب مسجد ۲6 ساله بابری انجام 
شد، کشته شدند. همزمان با آن، نزدیک به 
۱50 هزار نفر به مسلمانان در همان شهر 
حمله و پاساژها و مغازه ها را غارت کردند و 

۱8 نفر را کشتند.
این البته تنها قتل عام مســلمانان در هند 
نیســت. تاریخ این کشــور را که زیر و رو 
کنید، متوجه خواهید شد مسلمانان بارها 
زیر تیغ تبعیض افراطیون رفته اند. اگرچه 
این بار هم مثل قتل عام های گذشته، موجی 
از اعتراض های جهانی علیه اعمال تبعیض  
مذهبی در هند راه افتاده اســت اما به نظر 
نمی رســد افراطی ها بیدی باشــند که با 
این بادهــا بلرزند و طبق آخرین اطالعات، 
سرکوب معترضاِن قانون تبعیض مذهبی 
حاال تبدیل به بهانه ای برای قتل عام جدید 
مسلمانان شده و بخش زیادی از مسلمانان 
از ترس قتل عام، خانه هایشان را ترک کرده و 

در گوشه و کنار هند آواره شده اند.

کرونای 40 سال پیش 
چیزها  خیلی  برخالف  زندگی:  قدس 
که کرونا بازارشان را کساد کرده است، 
پیشگویی و اخبار مربوط به آن از جمله 
مواردی اســت که این روزها بازار داغی 
پیدا کرده اســت. نمونه اش مطلبی که 
از هفته پیــش در ســایت ها، کانال ها 
و گروه های مختلف دســت به دســت 

می شــود و از کتابی حرف می زند که ۴0 سال پیش، شیوع ویروس کرونا 
را پیش بینی کرده است. 

جالب اســت بدانید که حرف و حدیث هــا درباره این کتاب، این بار فقط 
مخصوص به ایران نیست. »تســنیم« روز گذشته گزارشی را منتشر کرد 
که نشــان می دهد بنا به گفته »رویترز« همزمان با جهانی شــدن کرونا، 
دســت کم ۲ هزار توییت و ۲۷ هزار پســت درباره ایــن کتاب در فضای 

مجازی منتشر شده است. 
این مطالب می گویند کتاب »چشــمان تاریکی« که در سال ۱۹8۱ شیوع 
این ویروس را پیش بینی کرده بود، حتی از شــهر ووهان به عنوان مرکز 
اصلی شیوع نام برده است. شباهت ها میان داستان کتاب و ماجرای امروز 
کرونا اگرچه زیاد به نظر می رسد اما ظاهراً تفاوت های بسیاری هم وجود 
دارد. اول اینکه در نســخه منتشر شده ســال ۱۹8۱ کتاب، نام بیماری 
عفونی »گورکی ۴00« اســت و ویروســش در روســیه تولید شده است. 
اما در نســخه ویرایش شــده ۱۹8۹، این بیماری به »ووهان ۴00« تغییر 
نام داده است. در مجموع شباهت های داستان کتاب با ماجرای کرونا در 
همین حد اســت و نویسنده ای که در »رویترز« همت کرده و شباهت ها و 
تفاوت های داســتان کتاب »چشمان تاریکی« را با ماجرای کرونا فهرست 
کرده، نتیجــه می گیرد تفاوت میان این دو آن قدر زیاد اســت که اصاًل 
نمی شــود مطالب کتاب را نوعی پیش بینی از شیوع کرونا تلقی کرد. در 
هر حال انگار برنده اصلی ماجرا، نویسنده کتاب یعنی »دین کونتز« است 

که این روزها خودش و کتابش شهرتی جهانی پیدا کرده اند!

جهش نکرده و نمی کند
قدس زندگی: یکی از شــایعه هایی که 
خیلی هــم قوی و جــدی و با ظاهری 
علمی در فضای مجــازی برای خودش 
یکه تازی می کند و حتی ممکن اســت 
شــما هم آن را باور کرده باشــید، این 
است که: »ویروس کرونایی که در ایران 
شــایع شده ورژن قوی تر و جهش یافته 

ویروس کرونای چینی اســت، در نتیجه درمانش مشکل تر است و بیشتر 
مبتالیان را می کشد«. خبرنگار »فارس« روز گذشته از رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی بقیه  اهلل)عج( - دکترعلیرضا جاللی – راست و دروغ این ادعا را 
پرسیده و پاسخ شنیده که: »آزمایش های مختلفی که در مرکز تحقیقات 
و ویروس شناســی روی ویروس کرونا انجام شد نشان داد که این ویروس 
بدون هیچ تغییر ورژنی همان ویروســی بود که در چین شایع شده است. 
برخالف تصور، ویروس کرونا از آن دست ویروس هایی است که به راحتی 
تغییر ورژن نمی دهد و به زبان ما ویروس باهوشــی نیســت. آن ویروس 
آنفلوانزاســت که هر ســال یک یا دو بار تغییر ورژن می دهد و باید طبق 

همان ورژن برایش واکسن ساخت«.
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 رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در گفت وگو با قدس:

 حتی با تعطیلی لیگ هم
 قهرمان معرفی نمی شود

لیگ برتر والیبال ایران تعطیل شد

 »شهرداری ورامین«
 به آسیا می  رسد؟

گفت وگو با جواد محقق به انگیزه انتشار »با اهل انجمن« که راهنمایی برای جمع های شاعرانه است 

دستینه ای برای انجمن های شعر

سرنخ کمپین جاهالنه لیسیدن ضریح اماکن مقدسه  به کجا می رسد؟

لیِس  انگلیسی

مجید تربت زاده / سخت است باور کنیم که ماجرا فقط یک تعصب ساده یا به 
قول خیلی ها »جهل مقدس« باشــد و سخت تر است باور کرد که لیسیدن ضریح 
ائمــه)ع( جلوی دوربین موبایل و بعد انتشــار آن در فضای مجازی و کمپین راه 
انداختن، مثالً از ســر شــیفتگی و ارادت به اهل بیت)ع( بوده یا فقط و فقط یک 
واکنش اتفاقی و احساسی به حرف و حدیث هایی است که این روزها درباره تعطیل 

کردن یا نکردن حرم مطرح می شود. 
دیروز دادســتان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی در گفت وگو با »قدس« از 
بازداشت فردی که کمپین لیس زدن ضریح و پنجره حرم مطهر امام رضا)ع( را به 
راه انداخته بود خبر داد و اعالم کرد، در حال حاضر پرونده این فرد در شعبه ۳0۱ 
بازپرسی مشهد در حال رسیدگی است؛ متهم بازداشت است و تحقیقات تکمیلی 

درباره پرونده ادامه دارد.

زینتماباشید
 البته پس از اینکه ویدئوهای لیس زدن »جعفر غفوری« و فرزندش، پی در پی در 
فضای مجازی منتشر شد، واکنش های تند و تیز به این اقدام هم آغاز شد. منظور 
فقط واکنش های اهالی و کاربران فضای مجازی نیست، بلکه کارشناسان مذهبی، 
چهره ها، شخصیت ها و برخی مسئوالن است که با محکوم کردن و تقبیح اقدام آقای 

لیسنده، حتی برخورد قضایی با او را هم خواستار شدند. 
حجت االسالم محمود ریاضت در این باره گفت: »هر کاری که خالف عقل باشد در 
مجموعه دین و معارف اهل بیت)ع( پسندیده نیست. ما در توسل به اهل بیت)ع( 
عتبه  بوسی را داریم، اما لیسیدن، یک بدعت است و چه بسا این فرد عامل نفوذی 

برای تخریب دین بوده و برای زمین زدن آن مأموریت داشته باشد«.
 یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هم دو روز پیش 
در واکنش به این ماجرا گفته بود پیگرد قضایی این موضوع منعی ندارد و هرچه 
موجب تشویش اذهان عمومی و یا عبور از خط قرمزها باشد به طور قطع قابل پیگرد 

قضایی خواهد بود.
حجت االسالم ناصر خلج که سخنران و کارشناس مذهبی است، روز گذشته در این 
باره گفت: »اتفاقی مانند لیس زدن ضریح حرم اهل بیت)ع( به این دلیل رخ می دهد 
که معرفت جامع نسبت به این ذوات مقدسه وجود ندارد... اوالً این کار به هیچ عنوان 
در شأن اهل بیت)ع( و شیعیان نیست. از سوی دیگر اهل بیت)ع( توصیه داشتند 
زینت ما باشــید، نه باعث مالمت و سرزنش ما؛ این عمل آیا موجب سرافکندگی 
اهل بیت)ع( نیست؟ رعایت نکات بهداشتی از ضروریات زندگی ماست و انجام امور 
اینچنین در شأن اهل بیت)ع( نیست. نباید تصور کرد لیس زدن ضریح نشان دهنده 
شــیعه و یا محب واقعی بودن اســت، زیرا در سیره علما و بزرگان دین از گذشته 

تاکنون هم این رفتارها را نداشتیم«.

مروجقمهزنی
این هایی که باالتر گفتیم و گفتند ، یک بخش ماجراست و بخش جالب ترش همان 
است که برخی فعاالن وکارشناسان رسانه و فضای مجازی در باره » جعفرغفوری« و 
کارهایش نوشته اند و خط و ربط آقای لیسنده را تا مقر و مرکز » تشیع انگلیسی« 
دنبال کرده اند. یعنی به جز فیلمی که » حســین شمقدری« در اینستاگرامش از 
جعفر غفوری منتشر کرد که به دیدار سران تشیع انگلیسی رفته است ، » محسن 
راه چمنی« نیز در صفحه اینستاگرامش نوشت : » ساده لوحی است اگر فکر کنیم 
جماعت لیســندگان ، ُمشتی ساده لوح یا مخلص و دلداده اهل بیت )ع( هستند. 
به عنوان نمونه ، جعفر غفوری یکی از مبلغین و مروجین قمه زنی و مراسم های 
عید الزهرا در مشهد بوده ... او پیش از این نیز مدتی در بازداشت بوده  و در همان 
مقطع از رسانه خارجی تا سایت کلمه برایش به عنوان فعال دینی و مدنی روضه 
می خواندند. کار این جماعت ، وهن دین و مذهب است و حتماً باز نشر این ویدیو ها 
را در شبکه های معاند خارجی نیز خواهید دید. در کنار مجاهدت های پزشکان 
و پرستاران و گروه های جهادی و همراهی مردم عزیز و همکاری تحسین برانگیز 
مدیریت اماکن زیارتی و نماز جمعه و ... با توصیه های پزشــکی و بهداشتی ، این 
لکه های تاریک ارزش توجه ندارند ... شاید الزم باشد بدانید این جماعت سهواً این 

فیلم ها را منتشر نمی کنند«.

مشکوکنیست؟
برای اینکه مطلب را بی سند و پشتوانه ننوشته باشیم، در اینستاگرام دنبال »جعفر 
غفوری« و صفحه اش گشــتیم. طبق معمول، فعالیــت او به یک صفحه محدود 
نمی شــود و حداقل ســه صفحه با آی دی جعفر غفوری وجود دارد. یکی از این 
صفحات، بیشتر به تصاویر خون چکان از قمه زنی اختصاص دارد و شما کمتر تصویر 
دیگری در آن پیدا می کنید. به نظر شــما اینکه چرا اینستاگرام با همه ادعاهای 
اخیرش در بگیر و ببند صفحات شــخصیت ها و مسئوالن ایرانی و حساسیتی که 
مدعی اســت به تصاویر و محتواهای خشونت بار دارد، هنوز این صفحه خونبار را 

نبسته است، جالب و مشکوک به نظر نمی رسد؟! 
این هم یادمان باشــد که اگرچه »جعفر غفوری« فعالً دستگیر شده و در بازداشت 
به سر می برد اما قطعاً هنوز لیسنده های دیگری که از تشیع انگلیسی  ورسانه های  
فارسی زبان لندن نشین دستور می گیرند، در فضای مجازی و غیر مجازی فعالند. 

نوراللهی:

فوتبال ایران باید به 
پرسپولیس احترام بگذارد

خبر قشنگ

باور می کنید؟

تحلیل

شوک به جامعه ورزشی ایران و جهان

قلبپهلوانایستاد

 #  مسلمانان _هند_ در  _خطر_هستند، ترند توییتر شد

کرونایافراطدرسرزمینگاندی

سیامند رحمان، قوی ترین مرد وزنه برداری معلوالن جهان روزگذشته بر اثر ایست قلبی در 
بیمارستان نبی اکرم اشنویه درگذشت. سیامند قهرمان پارالمپیک 2012 لندن و پارالمپیک 
2016 ریو  و دارنده  پنج طال و یک نقره جهان بود. وی همچنین سه نشان زرین از بازی های 
پاراآسیایی گوانگ جو 2010، اینچئون 2014 و جاکارتا 2018 بدست آورده بود. سیامند رحمان 
که 31 سال بیشتر نداشت، عالوه بر این ها در سال 2017 به عنوان برترین ورزشکار پارالمپیکی 
جهان انتخاب شــده بود. رحیم تیموری، رئیس اداره ورزش وجوانان اشنویه فوت سیامند 

رحمان را تأیید کرده است.



10
دوشنبه 12 اسفند  1398

مارس 2020   سال سی و سوم   شماره 9199  7 رجب 1441 2 

ورزشـــی
11

             دوشنبه 12 اسفند  1398
و سوم   شماره 9199 مارس 2020   سال سی  رجب 1441 2   7 

سینا حسینی: معاون درمان وزارت بهداشت صبح روز 
یکشنبه با حضور در یکی از برنامه های بامدادی تلویزیون 
مدعی شــد وزارت بهداشــت و درمان از وزارت ورزش و 
فدراسیون فوتبال خواسته بود که مسابقات لیگ برتر لغو 
شود چون هرگونه تجمعی می تواند خطر آفرین باشد اما 

این پیشنهاد پذیرفته نشده است!
وی در ادامه افزود: ما قویاً به عنوان متولی حوزه ســامت 
خواهان تعطیلی مســابقات بودیم که در مرحله نخست 
سالن های ورزشــی و برخی مســابقات تعطیل شدند اما 
عزم جدی برای تعطیلی مســابقات فوتبال وجود نداشت 
با این حال قول می دهم با پیگیری ویژه موضوع تعطیلی 
این رقابت ها را برای حفظ ســامت کلیه عوامل درگیر با 

مسابقات را دنبال کنم و نتیجه را به مردم اعام کنم.
انتشــار اظهارات معاون درمان وزارت بهداشــت یک بار 
دیگر موضوع تعطیلی مســابقات و مقاومت مســئوالن 
وزارت ورزش و جوانان و فدراســیون فوتبال را به عنوان 
یکی از مباحث داغ ورزشــی تبدیل کرد تا جایی که برای 
چندمین بار بســیاری از چهره های ورزشی خواستار لغو 
مسابقات لیگ برتر شدند و تأکید کردند فدراسیون فوتبال 
به عنوان متولی اصلی حــوزه فوتبال باید به منظور حفظ 
جان بازیکنان، مربیان، داوران و عوامل اجرایی مسابقات 
و خبرنگاران و تصویربرداران رسانه های گروهی دستور به 

تعطیلی مسابقات دهد.

 شایعه عجیب
همزمان با داغ شدن این درخواست از سوی اهالی فوتبال 
و صاحبنظران حوزه سامت یک شایعه عجیب در محافل 
ورزشی شنیده شد که فدراســیون فوتبال قصد دارد پس 
از برگزاری رقابت های هفته جاری لیگ برتر مســابقات 
را مختومه اعام کند و تیم صدرنشــین رقابت های لیگ 
برتر را به عنوان قهرمان معرفی کند تا به این شــکل هم 
رقابت های لیگ برتر تمام شود هم موضوع سامت جامعه 

فوتبال حفظ شود.
انتشار این شایعه با حجم ســنگینی از واکنش ها رو به رو 
شد، به همین دلیل به سراغ سهیل مهدی رئیس کمیته 
مســابقات ســازمان لیگ رفتیم تا با وی در ارتباط با این 
مســئله و موضوع تعطیلی رقابت های لیگ برتر به دلیل 

شیوع بیماری کرونا صحبت کنیم.

 نامه از وزارت بهداشت
سهیل مهدی در گفت و گو با خبرنگار قدس، در واکنش 

به اظهــارات معاون درمان وزارت بهداشــت در رســانه 
ملی گفت: ما از روز اول هم به این مســئله تأکید کردیم 
که فصل الخطاب برای ما ســتاد ملی مبــارزه با ویروس 
کروناست، اگر این مرجع تشخیص دهد که مسابقات لیگ 
برتر و دسته یک فوتبال باید تعطیل شود قطعاً این کار را 
انجام خواهیم داد و تمام مسابقات را تعطیل خواهیم کرد 
اما تا این لحظه هیچ نامه و دستورعملی برای لغو مسابقات 

به دست ما نرسیده است.
مهدی در پاسخ به این پرسش که مرجع تصمیم گیرنده 
ســتاد مبارزه با کرونا در وزارت بهداشــت است یا ستاد 
تشکیل شده در وزارت ورزش و جوانان گفت: ستاد تشکیل 
شده در وزارت ورزش در راستای تصمیم گیری های کان 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت بهداشــت و درمان 
فعالیت می کند و تصمیماتشان با یکدیگر کامًا هماهنگ 
اســت اما برای ما مهم نظر وزارت بهداشت است از این رو 

باید نامه از وزارت بهداشت و درمان به ما برسد.
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در واکنش به انتشار 
شایعه تعطیلی زودهنگام مســابقات لیگ برتر و معرفی 
صدرنشــین مســابقات به عنوان قهرمان لیگ جدید نیز 
به خبرنگار ما گفت: به هیــچ وجه چنین موضوعی وجود 

ندارد، برخی افراد با گمانه زنــی و ایجاد اخبار غیر واقعی 
ســعی دارند ذهنیت خاصی را به جامعه القــا کنند اما با 
قاطعیت این موضوع را تکذیب می کنم. ما اگر قرار به انجام 
این کار بود چرا این قدر خودمان را به دردســر انداختیم 
همان روز اول راحت ترین راه را انتخاب می کردیم اما پای 
اصول خود ایســتادیم و تأکید داریم که بازی های لیگ را 
تا روز آخر ادامه خواهیم داد تا قهرمان به صورت رســمی 
و واقعی معرفی شود. ســازمان لیگ فدراسیون فوتبال بر 
اساس برنامه قبلی مسابقات این هفته را برگزار خواهد کرد 
و به تیم های حاضر در مسابقات اعام کرده است همانند 
دو هفته اخیر همه شــرایط برگزاری بازی بدون تماشاگر 
باید رعایت شــود و رختکن ها و ورزشگاه ها باید بر اساس 
دستورعمل ایفمارک ضد عفونی و پلمب شوند و به تیم های 

شرکت کننده در مسابقات تحویل داده شوند.

 خلیلیان: برگزاری مسابقه بدون تماشاگر مشکلی 
ندارد!

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: اگر مثل تمام 
موارد زندگی روزمره در ورزش هم بهداشت را رعایت کنیم 
برگزاری مسابقات بدون تماشاگر مشکل خاصی به وجود 

نخواهد آورد.
او گفت: بیشــترین ســؤال در مورد لیگ فوتبال است و 
امیدواریم طی ســاعات آینده تصمیم مناســبی در این 
خصوص اتخاذ شــود. اگر مثل تمام موارد زندگی روزمره 
در ورزش هم بهداشت را رعایت کنیم برگزاری مسابقات 
بدون تماشاگر مشکل خاصی به وجود نخواهد آورد. بیشتر 
اجتماع تماشاگران است که سبب شیوع بیماری می شود.

 مسئول اصلی کیست؟
اما پرسش مهم و کلیدی اینجاســت که با توجه به اینکه 
این هفته بر اساس گفته های وزیر بهداشت و درمان پیک 
بیماری کروناست اگر فرد یا افرادی به دالیلی گرفتار این 
ویروس خطرناک شوند مســئولیت با کدام ارگان است؟ 
بی گمان فدراسیون فوتبال به عنوان متولی اصلی برگزاری 
این مسابقات بایستی پاسخگوی هر گونه مشکلی باشد اما 
از آنجا که این فدراسیون در حال حاضر نه قبول مسئولیت 
می کند نه زیر بار تعطیلی مسابقات می رود باید منتظر فرار 
از پاسخگویی احتمالی آن ها در قبال مشکات احتمالی و 
ناشــی از فراگیری این ویروس خطرناک در حوزه فوتبال 

باشیم.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در گفت وگو با قدس به شایعات پاسخ داد

حتیباتعطیلیلیگهمقهرمانمعرفینمیشود

فریتز کلر: اتحاد بازیکنان بایرن و هوفنهایم تحسین برانگیز بود
ورزش:در دیدار هوفنهایم مقابل بایرن طرفداران تیم بایرن، بنرهای توهین آمیزی علیه مالک 
هوفنهایم روی سکوها به نمایش گذاشتند؛ اتفاقی که باعث نیمه تعطیل شدن بازی شد و بازیکنان 
دقایق پایانی را به رد و بدل کردن توپ در میانه زمین ســپری کردند. این اتفاق واکنش رئیس 
فدراسیون فوتبال آلمان را هم به همراه داشت. فریتز کلر به خبرنگاران گفت:»این اتفاق ضربه 
سنگینی بود. ما در جامعه خشم و نفرت داریم و حاال این در فوتبال ظهور پیدا کرده است. همه ما باید 
دست به دست هم بدهیم و باید علیه این رفتارها که ارتباطی با فوتبال ندارد، متحد شویم. چنین 

رفتارهایی در فوتبال پذیرفته نیست. باید علیه نفرت و دشمنی در جامعه کار بکنیم.«

اینتر و عقد قرارداد با ستاره جوان منچستریونایتد
ورزش: باشگاه اینتر پس از به خدمت گرفتن روملو لوکاکو و اشلی یانگ از منچستریونایتد 
و جذب قرضی الکسیس سانچس، در نظر دارد چهارمین بازیکن را از این باشگاه انگلیسی به 
ترکیبش اضافه کند. بر اساس گزارش نشریه »توتو اسپورت«، اینتر در آستانه امضای قراردادی 
پنج ساله با تاهیت چونک، بال هلندی شیاطین سرخ است که در پایان فصل جاری بازیکن آزاد 
خواهد بود. پیش از این گفته می شد یوونتوس هم نسبت به جذب این بازیکن 20 ساله عاقه مند 
است، اما حاال اینتر خرید چونگ که بازیکنی آینده دار است را قطعی کرده و به ازای هر فصل به او 

2 میلیون یورو پرداخت خواهد کرد. 

اتلتیکومادرید در اندیشه استخدام »نونو«
ورزش: نشریه انگلیســی »میرر « گزارش داد باشگاه اتلتیکومادرید نسبت به استخدام نونو 
اسپریتو سانتو، سرمربی موفق تیم فوتبال ولورهمپتون عاقه مند است و در صورت جدایی دیه گو 
سیمئونه از این تیم سراغ استخدام این سرمربی پرتغالی خواهد رفت. در روزهای اخیر شایعاتی 
منتشر شده مبنی بر اینکه مدیران باشگاه پاری سن ژرمن قصد دارند دیه گو سیمئونه را جایگزین 
توماس توخل آلمانی در پارک  دوپرنس کنند. نونو اسپریتو سانتو 46 ساله که سابقه سرمربیگری 
در ریو آوه، والنسیا و پورتو را هم در کارنامه اش دارد، از سال 2017 هدایت ولورهمپتون را برعهده 

دارد و این تیم را به یکی از باثبات ترین تیم های لیگ برتر انگلیس تبدیل کرده است. 

بوبان و مالدینی در آستانه ترک میالن
ورزش: بر اساس گزارش نشریه ایتالیایی »گاتزتا دلو اسپورت« به نظر می رسد زوونیمیر 
بوبان در پایان فصل جاری این باشگاه ایتالیایی را به دلیل اختاف با مالکان و مدیران ارشد 
این باشگاه ترک خواهد کرد. به نظر می رسد مالکان باشگاه میان در تصمیم گیری های 
خود با پائولو مالدینی، مدیر فنی این تیم و زوونیمیر بوبان، مدیر فوتبال روسونری و ریکی 
ماسارا، مدیر ورزشی این تیم مشورت نمی کنند. نشریه »میان دیلی« گزارش داد پائولو 
مالدینی نیز ممکن است پس از بوبان به همکاری خود با باشگاه میان پایان دهد و در 

تابستان از این باشگاه پرافتخار ایتالیایی که روزهای خوبی را سپری نمی کند جدا شود.

ورزش: احمد نوراللهی در گفت وگو با ســایت رسمی 
باشگاه پرســپولیس، درباره اختاف امتیاز ایجاد شده 
در صدر جدول گفت: به لحاظ اختاف امتیاز با تیم های 
دیگر در حال حاضر پرسپولیس شرایط خوبی در جدول 
دارد. ما با تیــم دوم جدول یک اختــاف 10 امتیازی 
داریم، ولی ما همه چیز را تمام شده نمی دانیم. هنوز 9 
بازی دیگر در پیش داریم و همه این بازی ها برای ما مهم 
هستند و ما هم تمام تاشمان را می کنیم که امتیازات 
الزم برای قهرمانی چهارم که به نظرم خیلی سخت است 

را بدست بیاوریم. 
شــرایط فعلی ما در جــدول محصول تــاش بی وقفه 
بازیکنان، کادر فنی و البته حمایت همیشگی هواداران 
است، ولی هنوز تا پایان لیگ خیلی مانده و ما هم با قدرت 

ادامه می دهیم.

  این اتهام  زنی ها دیگر لوث شده است
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس درباره اتهام زنی بعضی 
افراد به سرخ ها گفت: متأسفانه از فصل قبل این حرف ها 
زده می شــود و به نظرم این صحبت ها دیگر لوث شده 
است. در چهار پنج هفته اول ما نتایج خوبی برابر رقبای 
مستقیممان نگرفتیم. در آن زمان می گفتند پرسپولیس 
دیگر قهرمان نمی شود، ولی ما دست از تاش برنداشتیم. 
پرسپولیس با تاش و روحیه جنگنده و غیرت توانست 
شــرایط را تغییر دهد و در پایان نیم فصل صدرنشــین 
جدول شد. ما در نیم فصل دوم به جز یک بازی که مساوی 
شد همه بازی هایی را که در نیم فصل اول مقابل رقبای 
مستقیم واگذار کرده بودیم، بردیم و این در روند قهرمانی 
خیلی مهم است و ادامه راه را برای ما خیلی راحت تر کرد.

او ادامه داد: به نظر من اگر تیمی می خواهد به قهرمانی 

برسد باید از موقعیت هایی که در زمین بازی دارد استفاده 
کند. بعضی تیم ها از موقعیت ایجاد شده استفاده نکردند 
ولی درباره اشــتباهات داوری حرف می زنند و در کمال 
تعجب تقصیر را متوجه پرسپولیس می دانند. از این به 
بعد هم پرسپولیس در زمین بازی حرف می زند. چنین 
افرادی هم بهتر است تمرکزشان روی کار خودشان باشد 
و به جای اتهام زدن به بقیه به ضعف های تیم  خودشان 

بپردازند.

  همیشه از شرایط سخت سربلند بیرون آمده ایم
نوراللهی گفت: هرچند ما با دومین تیم جدول فاصله 10 
امتیازی داریم، ولی همه معتقدیم که هیچ چیز هنوز تمام 
نشده است. نه بازیکنان و نه کادر فنی مغرور نشده اند بلکه 
می خواهند برای ادامه راه بجنگنــد و به نظر من همین 
تواضع است که سبب موفقیت پرســپولیس شده. ما از 
امروز با قدرت در تمرینات حاضر می شویم و همه تاشمان 
را می کنیم تا امتیــازات الزم برای قهرمانی را بدســت 
بیاوریم. دیگران هم بدانند که تیم پرسپولیس همدل است 
و برای بدست آوردن قهرمانی دارد زحمت می کشد. به نظر 
من پس از قهرمانی چهارم که ما به کسب آن امیدواریم 
فوتبال ایران باید به پرسپولیس افتخار کند و به آن احترام 
بگذارد، چراکه این تیم جانانه تاش کرده است. هرچند 
در لیگ قهرمانان آسیا ما نایب قهرمان شدیم، ولی در چند 

سال اخیر پرسپولیس همه جام ها را بدست آورد.
هافبک پرسپولیس با اشاره به اینکه سرخپوشان همیشه 
از شرایط سخت سربلند بیرون آمده اند گفت: امسال ما 
حتی در رده هفتم جدول هم بوده ایم، ولی خدا را شکر 
توانســتیم برگردیم و هیچ وقت دســت از تاش برای 

رسیدن به هدفمان برنداشتیم.

ورزش: با گســترش ویروس کرونا، پرونــده لیگ برتر 
والیبال در سال 9۸ بســته و تصمیمات الزم دراین باره 
گرفته شد. نشست فدراسیون والیبال با مدیران عامل و 
نمایندگان باشگاه های لیگ برتری برگزار و تصمیمات 

زیر گرفته شد:
 با توجه به ضرورت حفظ سامت جامعه و جلوگیری 
از گسترش ویروس کرونا پرونده مســابقات لیگ برتر 

والیبال سال 9۸ بسته شد.
 هیچ تیمی از لیگ برتر والیبال مردان امسال به دسته 

یک سقوط نخواهد کرد.
 باشگاه ها اقدامات الزم برای تسویه حساب با بازیکنان 

و کادر فنی خود را انجام دهند.
 فدراسیون والیبال موضوع نحوه کمک به باشگاه ها در 
این زمینه را در نشست هیئت رئیسه خود مطرح و درباره 

آن تصمیم گیری خواهد کرد.
 تیم های اول تا سوم لیگ برتر ســال 97 در اولویت 
معرفی برای حضور در آســیا قرار دارند، اما با توجه به 
تأکید فدراسیون جهانی، شرکت این تیم ها در مسابقات 
قهرمانی باشــگاه های مردان آســیا، منوط به پرداخت 
کامل بدهی های پیشین خود به بازیکنان خارجی است. 

 ورامین قهرمان شد
به این ترتیب با توجــه به تصمیمات گرفته شــده در 
نشســت ســازمان لیگ با مدیران عامل باشگاه ها، در 
صورت برگزاری مسابقات جام باشگاه های آسیا 2020، 
تیم شــهرداری ورامین به عنوان قهرمان فصل گذشته 
لیگ و صدرنشین این فصل لیگ  برتر، نخستین گزینه 
برای حضور در این رقابت ها خواهد بود. البته ورامینی ها 

برای اینکه بتوانند در این مســابقات حضور پیدا کنند، 
باید بدهی  خود به بازیکنان خارجی را که فصل های قبل 
در اختیار گرفته بودند را تســویه کنند. تیم ورامین در 

حال حاضر داخل فهرست سیاه FIVB قرار دارد.

 جام باشگاه ها روی هوا
منوچهر پورحســن رئیس ســازمان لیگ فدراسیون 
والیبال گفت: در حال حاضر برگزاری مســابقات جام 
باشــگاه های آسیا حتمی نیســت و فدراسیون والیبال 
آسیا )AVC( به صورت رسمی برگزاری این مسابقات 
را به کشورها اعام نکرده است. کشورهای  چین و ژاپن 
نیز به عنوان تیم های مدعی، پیش از این اعام کرده اند 
 که تحت هر شــرایطی تصمیم ندارند در این مسابقات 

شرکت کنند.
وی گفت: اگــر ورامینی ها نتوانند خود را از فهرســت 
سیاه فدراسیون جهانی خارج  کنند، تیم سایپا به عنوان 
نایب قهرمان این فصل لیگ  برتر عازم مســابقات جام 
باشگاه های آسیا خواهد شد. البته سایپا نیز باید بدهی 
خود با بازیکنان خارجی فصل های گذشــته را تسویه 
کند. اگر ســایپا هم این کار را نکند، کالــه مازندران به 
عنوان تیم سوم لیگ عازم این مسابقات می شود، با این 
تفاوت که کاله  مازندران بدهی برای تسویه با بازیکنان 

خارجی ندارد.
او در پایان گفت: البته تأکید می کنم که در حال حاضر 
برگزاری بازی های باشــگاه های آســیا قطعی نیست و 
فدراسیون آسیا خبر دقیقی در این مورد به فدراسیون ها 
اعام نکرده است. ما همه این برنامه ریزی ها را با فرضیه 

برگزاری مسابقات جام باشگاه های آسیا انجام داده ایم.

فوتبال ایران باید به پرسپولیس احترام بگذارد

نوراللهی: اتهام های بی دلیل ارزش توجه کردن هم ندارند
لیگ برتر والیبال ایران تعطیل شد

»شهرداری ورامین« به  آسیا می رسد؟

ورزش: اکبر میثاقیان از مربیان خوش مشرب فوتبال ماست؛ مربی ای که تیم های 
زیادی را به لیگ برتر هدایت کرده و تیم های زیادی را هم از خطر سقوط به دسته 
پایین تر نجات داده است. فصل اخیر جزو معدود فصل هایی بوده که شاهد حضور 
او روی نیمکت تیم ها نبودیم. به خصوص تیم های دسته اولی. به همین بهانه با او 

گپ زدیم تا متوجه شویم این روزهایش چگونه می گذرد.

  اکبر آقا با مربیگری خداحافظی کرده اید؟
این حرف ها رانزنید. من هنوز جان دارم و تا زمانی که عصا به دســت نشــدم 

مربیگری می کنم.

 خب پس چرا امسال هیچ تیمی نبوده اید!
مدرس کاس مربیگری حرفه ای ما یک روز به آقای محصص گفت: به اکبر آقا بگو 
بره پاشو عمل کنه در غیر این صورت بعدها به مشکل برمی خوره و پاش از زانوش 
در میاد! این رو که به من گفت استرس تمام وجود من را فرا گرفت. چنان ترسیده 
بودم که تا صبح خوابم نبرد. کلی با خودم حرف زدم که اگر بروم این فصل نمی توانم 
مربیگری کنم و اگر یک فصل بیرون بنشینم ممکن است فراموش شوم و ... باالخره 
عمل کردم. چند ماهی استراحت کردم و االن خوب خوب شده ام و آماده ام دوباره 
مربیگری را شروع کنم. شاید دیدید در همین هفته ها در یکی از تیم هایی که برای 
بقا می جنگد شروع بکار کردم. البته این را هم بگویم ابتدای فصل و حتی نیم فصل 
خیلی از تیم ها به من زنگ زدند و گفتند حتی بیا با عصا مربیگری کن اما عمل 

سختی بود و باید استراحت می کردم.

 پس باز هم می خواهید مربیگری کنید؟
حتماً. شما می گویید حاال که پایم صاف شده مربیگری را کنار بگذارم. اصاً و ابداً. تا 

روزی که عصا دست من ندهند مربیگری می کنم. من هنوز جان دارم.

 دوباره می خواهید مربی تیم های در حال سقوط شوید؟
من این چالش را دوست دارم. همیشــه در همه تیم هایی که بودیم یا 
باید برای صعود به لیگ برتر می جنگیدیم یا اینکه به لیگ یک سقوط 
نکنیم. خدایی اش هم این بخش از مربیگری خیلی ســخت است. چه 
کنیم همیشه این تیم ها به ما پیشــنهاد کار می دهند و من هم عاشق 
مربیگری هستم و نمی توانم دور از فوتبال باشم. این 5 - 6 ماه هم دوری 
از فوتبال را به خاطر عمل زانو تحمل کــردم. مدرس خارجی کاس 
حرفه ای چنان به من گفت اگر پایت را عمل نکنی از زانو جدا می شود 

که مثل یک بچه ترسیدم. 
شــاید اگر او به من نمی گفت االن روی نیمکت یکــی از تیم ها بودم. 
البته این را هم بگویم از همین االن آماده کار هســتم و شاید پیش از 
پایان فصل جاری دوباره مربی شــدم. اول فصل هم خیلی از تیم ها به 
من گفتند با عصا بیا کار کن اما من قبول نکردم چون باید اســتراحت 

می کردم تا پایم صاف صاف شود.

  فرصت خوبی شد که چند ماهی در کنار خانواده باشید. حاال که 
پایتان صاف شده در کارخانه به همسرتان کمک می کنید؟

من همیشه مخلص همسرم بوده ام. این چند ماهی که خانه بودم متوجه 
شدم خانم ها چه سختی هایی را متحمل می شوند و اصًا زندگی ندارند. 
و این روزها متوجه شدم زنم چقدر تودار بوده و خیلی چیزها را به من 
نمی گفته. من در همه این ســال ها همان طور کــه گفتم تو تیم هایی 
مربیگری کردم که یا باید برای صعود به لیگ برتر می جنگیدند یا تاش 
می کردند که به دسته اول سقوط نکنند و همیشه روی من فشار بوده. 
البته من این چالش را دوست دارم و االن هم آماده ام مربی تیمی شوم 

که در حال سقوط باشد.

 نظر شــما در مورد مربیگری مجتبی ســر آســیایی در تیم 
شهرخودرو...

مجتبی در شهرداری مشهد شاگرد من بوده. زمانی که در پدیده بودم او همراه 
ما بود و همیشه از او مشورت می گرفتم. به طور حتم آدم باهوشی است که 

در این شرایط سنی مربی تیم شده. باید به او فرصت دهیم. خوب است 
که مربی جوان وارد فوتبال شود. آن ها ایده های خوبی برای مربیگری 
دارند. البته من هم در این شرایط سنی همیشه سعی کردم خود را 
به روز نگه دارم و یکی از دالیل شرکت در کاس حرفه ای مربیگری 

نیز همین بوده.

 و اسکوچیچ در تیم ملی. خیلی ها به این انتخاب خرده 
گرفتند.

خوب یا بد او مربی تیم ملی شده و وظیفه ما در این برهه این 
است که از او حمایت کنیم. ضربه به او ضربه تیم ملی است. 
زمان زیادی به آغاز بازی با هنگ کنــگ نمانده. باید به 
اســکوچیچ و تیم ملی روحیه و راهکار بدهیم. تیم ملی 

برای ماست. 

 با کرونا چه کار می کنید؟
مثل اینکه من به موقع عمل کردم چون چند ماهی 
است که در خانه استراحت می کنم و کمتر بیرون 
می روم. ویروس کرونا از من می ترسد و سراغ من 
نمی آید. اما خارج از شــوخی امیدوارم خیلی زود 
از این بحــران عبور کنیم و همه مــردم ایران در 

سامت باشند.

امیرمحمد سلطان پور: در اینکه لیورپول به 30 سال صبر خود 
برای قهرمانی در لیگ انگلیس در آینده ای نزدیک پایان خواهد داد 
شکی وجود ندارد؛ اما چهار بازی قبلی این تیم نشان داده که حتی 
تیمی که با نزدیک ترین تعقیب کننده خود اختاف 22 امتیازی به 

وجود می آورد نیز شکست ناپذیر نیست.
شاید نوریچ را بتوان یکی از بهترین تیم های این فصل لقب داد که 
مقابل قرمزها صف آرایی کرد و شاگردان کلوپ به زحمت آن ها را 
شکست دادند. وستهام هم همین هفته گذشته در آنفیلد در فاصله 
22 دقیقه مانده به اتمام بازی از لیورپول پیش بود؛ پنج روز پس از 
آنکه اتلتیکومادرید موفق شد آن ها را در لیگ قهرمانان اروپا شکست 
دهد. شنبه شب هم واتفورد به نخستین تیم پس از منچسترسیتی 
از دی ماه 97 تبدیل شد که موفق شــده در لیگ برتر لیورپول را 
شکست دهد. زنبورها باعث شدند دومین رکورد طوالنی ترین بازی 
بدون شکست در تاریخ فوتبال انگلستان به پایان برسد و همین طور 
لیورپول نتواند به تنهایی رکورددار بیشترین پیروزی پیاپی در تاریخ 

شود. اما واتفوردی ها چگونه چنین کار بزرگی را به انجام رساندند؟

 مدافعانی که مثلث مرگبار را متوقف کردند
از زمانی که لسترسیتی موفق شد منچستر یونایتد را با نتیجه 
3 بر صفر در سال 19۸5 شکســت دهد، هیچ تیم دیگری در 
منطقه ســقوط در تاریخ لیگ انگلیس موفق نشده بود تیمی 
که صدرنشین مسابقات اســت را مانند واتفورد با این اختاف 
شکست دهد. این پیروزی 3برصفر ارتباط بسیار زیادی به شکل 
دفاع آن ها داشت. کریستین کاباِسله و ِکِرگ کتکارت دیواری 
مســتحکم را در جلو دروازه بان خود یعنی بن فاستر به وجود 
آورده بودند، که سبب شــد لیورپول برای نخستین بار پس از 
دیدار اوایل فصل در اولدترافورد مقابل منچستریونایتد، در یک 
بازی تنها یک بار شوت داخل چارچوب بزند. کاباسله به تنهایی 
13 بار دفع توپ در منطقه دفاعی خودی را انجام داد و کتکارت 
نیز 10 بار این کار را به انجام رساند. مدت ها بود که ندیده بودیم 

خط دفاعــی بتواند مثلث مرگبار خط حملــه لیورپول یعنی 
صاح – مانه – فیرمینو را این گونه اسیر خود کند.

 اهمیت حیاتی زمان گل زدن
باید اذعان کنیم که لیورپول نیمه دوم را بسیار خوب شروع 
کرد. آن ها کامًا تیم نایجل پیرســون را تحت فشــار شدید 
گذاشــته بودند. اما با این وجود هر بار که به دفاع زردپوشان 
هجوم می آوردند با خطی کامًا نزدیک به هم و فشرده مواجه 
می شدند و در این بین دو ضربه کاری را در ضد حمله دریافت 
کردنــد. کلوپ دراین بــاره می گوید: »ما می خواســتیم که 

ســریع تر بازی کنیم؛ مدافعان کناری ما هم به حمله اضافه 
می شدند اما واتفورد با سیستم 1-3-6 مقابل ما بازی می کرد 
و داشتیم دنبال راهی می گشــتیم که سیستم خود را عوض 
کنیم چون نمی توانستیم فضای مناسب پیدا کنیم و پاس در 
عمق دادن هم آسان نبود. در نیمه دوم این کار را انجام دادیم 
و بسیار بهتر شدیم و در همان زمان که می خواستیم منفعت 
کار خود را ببینیم، گل اول را دریافت کردیم. اگر پاسخ خوبی 
به گل دریافتی داشته باشید گل خوردن اهمیت خیلی زیادی 
می تواند نداشته باشد اما ما سریعاً گل دوم را هم خوردیم؛ باز 
هم در فکر جبران بودیم که گل ســوم هم به سراغ ما آمد که 

دیگر نمی شد کاری انجام داد.

 استفاده از سرعت فوق العاده اسماعیل سار
دستاورد واتفورد آن زمانی بیشــتر خود را نشان می دهد که 
دیدیم بهترین بازیکن این تیم یعنی جرارد دلوفئو در دقیقه 
37 به خاطر مصدومیت شدید زمین را ترک کرد. این وینگر 
اسپانیایی و بازیکن سابق بارســلونا در جناح چپ مشکات 
زیادی را برای ترنت الکســاندر آرنولد به وجود آورده بود و با 
خارج شدنش از زمین دفاع راست انگلیسی نفسی به راحتی 
کشید. اما نایجل پیرسون در بین دو نیمه از اهمیت سرعت باال 
در ضد حمله برای ضربه زدن به لیورپول به بازیکنانش گفت و 
اسماعیل سار در دو گلی که به ثمر رساند به خوبی آن را نشان 
داد. نکته جالب اینجا بود که این نخستین بازی ستاره سنگالی 

از ابتدا برای واتفورد پس از مصدومیت همسترینگ اش بود.

 آیا واتفورد لوورن را هدف گذاری کرده بود؟
جو گومز در دوازده بازی گذشته برای لیورپول در دفاع مرکزی 
در کنار فن دایــک قرار گرفته بود و موفقیت بســیار زیادی 
داشــت. او این آمار فوق العاده را دارد که در حدود دو سال 
حضور در ترکیب قرمزها هرگاه که در زمین حضور داشــته 
تیمش در لیگ برتر بازنده مسابقه ای نبوده است. قرمزها در 
12 بازی قبلی 10 کلین شــیت ثبت کرده بودند و این نکته 
که لیورپول در این بازی برای نخستین بار در حدود سه سال 
گذشته ســه گل از حریفش عقب می افتد به این معنی است 
که جانشین گومز در ترکیب یعنی دژان لوورن نیز تقصیرهای 
خاص خود را داشته اســت. او در گل اول یکی از مقصرهای 
جدی بود و با حضور فن دایک؛ جالب توجه بود که مهاجمان 
واتفورد از جمله تروی دینی چگونه راه لــوورن را برای پایه 
ریزی حمات خود انتخاب می کردند و از همین راه هم شبی 

تاریخی برای خود رقم زدند.

ســرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان عکســی یادگاری 
 با ســردار آزمون را در صفحه اینســتاگرامی خود منتشر 

کرد. 
دراگان اســکوچیچ کــه به گفتــه خود در ســفرهایی 
برای ارزیابــی عملکــرد بازیکنــان ملی پــوش لژیونر 
کشــورمان قــرار داشــته، پــس از بــازی زنیت ســن 
پترزبورگ مقابل لوکوموتیو مســکو که ســرداربازی را 
 از روی نیمکــت آغاز کــرده بود عکســی به یــادگار با 

او گرفت. 

مرد شماره دو تنیس جهان به قهرمانی خود در مسابقات آکاپولکو 
مکزیک واکنش نشان داد. رافائل نادال با پیروزی 2 بر صفر مقابل 
تیلور فریتس از آمریکا برای سومین بار صاحب این جام شد. او در 
پست اینستاگرامی خود از خوشــحالی زاید الوصفش خبر داده و 

مکزیک را خانه دیگر خود لقب داد.
رافائل نادال ، در دو ِست متوالی و با نتایج 6 بر 3 و 6 بر 2 توانست 
بر تیلور فریتس آمریکایی غلبه کند . این تنیســور سرشــناس 
اسپانیایی پیش از این موفق شده بود در سال های 2005 و 2013 

به قهرمانی در رقابت های تنیس اوپن مکزیک برسد.

رافائل نادالدراگان اسکوچیچ
مدیر رســانه ای باشــگاه اســتقال تهران در پســتی 
اینستاگرامی به انتقاد شــدید از پوستر تهیه شده توسط 
پرسپولیس برای مبارزه با ویروس کرونا پرداخت. محمد 
نوری فر با اشاره به انتخاب رنگ آبی برای ویروس طراحی 
شده در این پوستر که توسط بازیکن پرسپولیس در حال 
شوت شدن است این کار مسئوالن قرمزپوش را عامدانه 
توصیف کرده و آن را نشــان دهنده این می داند که حتی 
جان مردم هم برای آن ها بازیچه کری خوانی های هواداری 

است.

صفحه کنفدراسیون فوتبال آسیا در اینستاگرام در چهاردهمین 
سالگرد آخرین گل علی دایی در تیم ملی فوتبال ایران نوشت: 
در چنین روزی در سال 2006 علی دایی موفق شد آخرین گل 
ملی خود را برای تیم ملی فوتبال ایران در جریان برتری 3 بر 2 

برابر کاستاریکا به ثمر برساند.
علی دایی توانست گل شماره 109 خود را در آن دیدار به ثمر 
برساند تا برترین گلزن ملی فوتبال جهان باشد و تاکنون هیچ 
بازیکنی نتوانســته این تعداد گل را در دیدارهای ملی به ثمر 

برساند.

کنفدراسیون فوتبال آسیامحمد نوری فر

کرونا سمت من نمی آید

میثاقیان: تا عصا به دست نشوم، مربیگری می کنم

ضد  حمله

 FIFA پرونده 2 میلیون دالری در 
در انتظار استقالل

ورزش: طبق شنیده ها اگر وینفرد شفر و آندره آ استراماچونی مدارک 
الزم را به FIFA ارسال و بتوانند نظر فدراسیون جهانی فوتبال را جلب 
کنند، موضوعی که به جهت سابقه خراب تیم های ایرانی اصا بعید به 
نظر نمی رسد، باشگاه استقال مبلغی در حدود 2 میلیون دالر باید به 
سرمربیان ســابق خود بپردازد. البته مدیران استقال حداقل درمورد 

سرمربی ایتالیایی امیدوار هستند تا بتوانند با او مذاکره و توافق کنند .

اسکوچیچ به ایران بازگشت
ورزش: دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از 
زیر نظر گرفتن شرایط لژیونرهای ایرانی شاغل در کشورهای اروپایی 
به ایران بازگشت. به نقل از سایت رسمی فدراســیون فوتبال دراگان 
اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دیروز به ایران بازگشت. وی 
در روزهای گذشته و در حین سفر به بلژیک، کرواسی  و روسیه، ضمن 
گفت وگو با جمعی از ملی پوشان شــاغل در خارج از کشور از وضعیت 
آنان در باشگاه های متبوع آگاهی پیدا کرد و عملکردشان را از نزدیک  

زیر نظر گرفت.  

پیروزی یوپن در حضور ابراهیمی و عزت اللهی
ورزش: شنبه شب در چارچوب هفته بیست وهشتم ژوپیلر لیگ بلژیک 
تیم یوپن با نتیجه 2 بر یک تیم موسکرون را مغلوب کرد. امید ابراهیمی 
که در ترکیب اصلی تیم یوپن بــه میدان رفته بــود از دقیقه ۸1 این 
مسابقه جای خود را به سعید عزت اللهی داد. تیم یوپن با وجود کسب 
این پیروزی و رسیدن به امتیاز 29 در رده سیزدهم جدول ژوپیلر لیگ 

بلژیک باقی ماند.

۳ امتیاز ارزشمند زووله با گلزنی قوچان نژاد
ورزش: تیم زووله با گلزنی رضا قوچان نژاد در ثانیه های پایانی بازی برابر 
ویتسه آرنهم پیروز شــد. دیدار تیم های زووله و ویتسه آرنهم در هفته 
بیست وپنجم اردویژه هلند با نتیجه 4 بر 3 به سود زووله به پایان رسید. 
زننده  گل سوم زووله در این نبرد رضا قوچان نژاد )90 - پنالتی( بود. رضا 

قوچان نژاد در این بازی از دقیقه 61 وارد میدان شد.

جاللی: مهندسی لیگ؟ اعتقادی ندارم
ورزش: مجید جالی سرمربی گل گهر سیرجان در گفت وگو با ایسنا 
درباره اینکه گفته می شود مجموعه فدراسیون فوتبال می خواهند یک 
تیم خاص به قهرمانی برسد گفت: اگر به 20 سال قبل برگردیم، شاید 
کارهایی در این زمینه انجام می شد اگر االن هم بخشی از جامعه فوتبال 
به این مسئله باور دارند به خاطر این است که در 20 سال پیش گاهی 
اتفاقاتی این چنین رخ می داد اما االن به چنین موضوعی اعتقادی ندارم. 
آن چیزی که مــن می بینم بازی ها انجام می شــود و جریانی در نتایج 
دخالت ندارد، شاید اشــتباهاتی در بازی رخ بدهد یا در نوع برگزاری 
مسابقه اشتباهاتی وجود داشته باشد، اما وقتی ما به مسئوالن سازمان 
لیگ می گوییم که در این زمینه اشتباه کردند خودشان این موضوع را 

می پذیرند.

 پای حاج صفی و حمیداوی 
به کمیته انضباطی باز شد

ورزش: کمیته انضباطــی از بازیکن تراکتورســازی تبریــز و مالک 
شــهرخودرو خواســت دفاعیات کتبی خود را مبنی بر اتهام همکاری 
فدراسیون برای قهرمانی پرسپولیس را به این کمیته ارسال کنند. کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال با ارسال اباغیه ای به احسان حاج صفی، 
بازیکن تیم تراکتور سازی تبریز که در دیدار برابر پارس جنوبی جم در 
هفته بیست و یکم مرتکب تخلفاتی شده بود )عدم رعایت ماده 71( از 
وی خواست تا چنانچه دفاعیاتی دارد ظرف مدت دو روز، دفاعیات کتبی 
خود را به این کمیته ارسال کند. همچنین فرهاد حمیداوی، مالک شهر 
خودرو در دیدار برابر پرســپولیس تهران مرتکب تخلفاتی شــد )عدم 
رعایت ماده 71(، که وی نیز ظرف مدت دو روز دفاعیات کتبی خود را 

به این کمیته ارسال کند.

 تصمیم تراکتور درباره صداوسیما
دوربین ها را راه نمی دهیم!

ورزش: رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتور در نامه ای به رئیس سازمان 
صداوسیما اعام کرد از این پس دوربین های تلویزیونی را به ورزشگاه 
یادگار امام تبریز راه نمی دهند. باشگاه تراکتور در ماه های گذشته همواره 
گایه خود را از رفتار برخی مجریان و گزارشگران و عدم پخش بازی های 
این تیم از شبکه سوم سیما مطرح کرده است. از این رو حاال پس از عدم 
موافقت سازمان صداوسیما با درخواست های مسئوالن این باشگاه آن ها 
تصمیم جدیدی گرفته اند. اینکه دوربین های تلویزیونی را به ورزشگاه 
یادگار امام تبریز راه ندهند و این بی گمان یک بلوای جدید در فوتبال 

ایران خواهد بود.

بازگشت قدوس پس از ۴۹ روز
ورزش: مسابقات هفته بیست و هفتم لیگ یک فرانسه پیگیری شد که 
در یکی از بازی ها، تیم آمیان که پس از هفت دیدار سامان قدوس را جزو 
فهرست و روی نیمکت داشت، از ساعت 22:30 در استادیوم دو ال لیکون 
مقابل تیم رده پانزدهمی متز قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر مغلوب 
شد. سامان قدوس ستاره ایرانی آمیان که در هفت هفته گذشته لیگ 
یک فرانسه به خاطر آسیب دیدگی در فهرست تیمش حضور نداشت در 
دیدار مقابل متز از ابتدای نیمه دوم و به عنوان نخستین تعویضی بازی 

وارد زمین شد.

کانون مربیان به فدراسیون هشدار داد
 کار به فیفا می کشد؟

ورزش: کانون مربیان فوتبال ایران بعد از پاسخ نگرفتن از فدراسیون 
فوتبال برای دریافت کرسی خود در مجمع این فدراسیون، اعام کرد 
در صورت ادامه این روند به فیفا شکایت خواهند کرد. طبق اساسنامه 
فدراسیون نماینده کانون مربیان فوتبال ایران باید عضو مجمع باشد و 
به عنوان نماینده مربیان ایرانی در انتخابات شرکت کند اما در صورتی 
که این کانون به ثبت نرسیده باشد، سرمربی تیم ملی بزرگساالن باید 
در انتخابات شــرکت کند، اما با توجه به خارجی بودن ســرمربی تیم 
)دراگان اسکوچیچ( حمید استیلی، سرمربی تیم ملی امید جای او را 

در مجمع گرفته است.
کانون مربیان در سال 13۸0 به ثبت رسیده، اما در هیچ یک از مجامع 

انتخاباتی فدراسیون نماینده این کانون شرکت نکرده است.

منهای فوتبال

جام حذفی آلمان
شالکه-بایرنمونیخ

    سه شنبه 12 اسفند - 2۳:15 از شبکه ورزش

جام حذفی انگلیس
چلسی-لیورپول

    سه شنبه 12 اسفند - 2۳:15 از شبکه سه

جام حذفی انگلیس
پورتموث-آرسنال

      دوشنبه 12 اسفند -2۳:15 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

حمیده عباسعلی هم المپیکی شد
ورزش: در پایان دومین روز از رقابت هــای لیگ جهانی کاراته وان 
در سالزبورگ اتریش، حمیده عباسعلی نماینده وزن 6۸+ کیلوگرم 
بانوان ایران راهی دیدار نهایی شــد، ذبیح اهلل پورشیب راهی دیدار 
رده بندی شد اما سجاد گنج زاده و رزیتا علیپور از دور رقابت ها کنار 

رفتند.

 تابلو ورود ممنوع 
جلو ملی پوشان پینگ پنگ!

ورزش: با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم حضور بازیکنان ایران 
 ITTF در میادین بین المللی فدراســیون تنیس روی میز ایران به
نامه زد. پیمان حســنی دبیر فدراســیون تنیس روی میز گفت: با 
وضعیت حساســی که برای کسب ســهمیه المپیک 2020 داریم، 
وجود ویروس کرونا و ابطال پروازهای ایران به خارج از کشور و عدم 
پذیرش بازیکنان ایران در رقابت های بین المللی پیش رو، با دستور 
علیقارداشی رئیس فدراســیون نامه ای به فدراسیون جهانی تنیس 
روی میز ITTF  تهیه و ارسال شد که در آن درخواست داشتیم که 
امتیاز رنکینگ بازیکنان کشورمان که پس از 12 ماه حذف می شود 
با توجه به مشکات پیش رو این امتیازات تا المپیک ژاپن باقی بماند 

و از بازیکنان ما کسر نشود. 

 لغو مسابقات وزنه برداری 
قهرمانی جوانان جهان 

ورزش: در حالی که قرار بود مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان 
جهان از روز 24 اسفندماه در شــهر بخارست رومانی آغاز شود، این 
مسابقات با تأکید و هشدار سازمان بهداشت جهانی لغو شد. البته این 
تصمیم با پیشنهاد »نیکو والد« رئیس فدراسیون رومانی و  موافقت 

هیئت اجرایی )IWF( فدراسیون جهانی صورت گرفت.
بر این اساس تمامی جلســات کمیته ها  و کنگره فدراسیون جهانی 
وزنه برداری نیز که قرار بود همزمان با مســابقات جوانان جهان در 

رومانی برگزار شود به تعویق افتاد.

غالمرضا محمدی:
کشتی در شرایط بحرانی است

ورزش: ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد با اشــاره به شرایط بحرانی 
کشتی به واســطه شــیوع ویروس کرونا گفت: این وضعیت همه را 
غافلگیر کرده اســت. غامرضا محمدی درباره تأثیر شیوع ویروس 
کرونا بر روند حرکتی تیم ملی کشتی آزاد و تعطیلی اردوی آزادکاران 
اظهار کرد: کرونا مشکلی اســت که کل جامعه ایران و حتی جامعه 
جهانی را در بر گرفته و شــرایط را بحرانی کرده است. سرمربی تیم 
ملی کشتی آزاد با اشاره به باتکلیفی کشتی ایران و دیگر کشورهای 
آسیایی پس از لغو مجدد میزبانی قرقیزستان از رقابت های گزینشی 
المپیک گفت: هنوز تاریــخ و مکان جدید برگــزاری این رقابت ها 
مشخص نیست و نمی دانیم آیا این رقابت ها در همان موعد مقرر که ۸ 
فروردین ماه است برگزار می شود یا خیر. به همین دلیل و با توجه به 
شرایط موجود اردوی تیم ملی را یک هفته تعطیل کردیم تا اتحادیه 

جهانی موضع خود را اعام کند. 

قایقرانی قهرمانی آسیا در تایلند
طالبیان: انتظار از تیم ملی پایین بیاید

ورزش: ملی پوش کایاک ایران گفت: از آنجا که نمی دانم چهارسال 
بعدی هم موقعیت کسب سهمیه المپیک را داشته باشم بنابراین تمام 
تمرکزم روی کارم است تا در مسابقات تایلند بهترین نتیجه را بگیرم.
احمدرضا طالبیان درباره وضعیت خود پیش از اعزام به مســابقات 
قایقرانی آب های آرام قهرمانی آســیا و انتخابی المپیک در تایلند 
بیان کرد: نسبت به مسابقات قهرمانی جهانی زمان زیادی را در اردو 
بوده ایم و شرایطم نیز بهتر اســت. در حال حاضر نیز در اواخر اردو 

هستیم و کم کم آماده رقابت می شویم. 
طالبیان در پاسخ به این پرسش که چقدر ایران شانس کسب سهمیه 
المپیک در کایاک دارد تأکید کرد: اگر واقع بینانه نگاه کنیم تیم های 
قزاقستان و چین گردن کلفت هســتند و تایلند هم میزبان انتخابی 
المپیک قطعاً به دنبال کســب نتیجه اســت. همین مسئله سبب 
می شود رقابت بیشتر و سخت تر شــود. بنابراین به همان اندازه که 

مسابقه سخت است انتظار هم از تیم ما باید پایین بیاید.

احدی: شانس بوکسورها در ۸1 و ۷5 کیلو 
برای سهمیه المپیک بیشتر است

ورزش: ســرمربی ســابق تیم ملی بوکس ایــران می گوید: همه 
بوکســورهای ایران شــرایط خوبی برای انتخابــی المپیک دارند 
 اما شــانس ایران در اوزان 75 و ۸1 کیلوگرم برای کســب سهمیه 

بیشتر است.
اکبر احدی درباره شــرایط تیم  ملی بوکس ایــران برای حضور در 
رقابت های انتخابی المپیک توضیح داد: بــه دلیل اینکه از تیم دور 
بوده ام، اطاع زیــادی از وضعیت تیم ندارم و امــکان اینکه خیلی 
دقیق نظر بدهم وجود ندارد اما واقعاً نفراتی که با تیم اعزام شده اند 
بوکسورهای خوبی هســتند که باید برای همه آن ها شانس کسب 

سهمیه در نظر گرفت.

واتفورد چگونه به ۴۴ بازی بدون شکست لیورپول خاتمه داد؟

کاخی از رکوردها که فرو ریخت
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ادب و هنر

مو سیقی

درباره درختی که اسطوره زنده است 
های سرو کشمیر من...

این روزهای سرد زمســتانی، اگر سری به کوهستان های برف  گرفته دور و 
نزدیک بزنید، درخت هایی را در بلندای یال ها و شــیب دره ها می بینید که 
پیراهن سبزشان، سفیدی یک دست برف ها را نقطه چین کرده است. سروها 
همه زمستان، مثل پیامی صریح، از ناپایداری سرما و بازگشت بهار می گویند. 
پدران و مادران باستانی ما، سرو را درختی مقدس می دانستند؛ درختی که 
به خاطر عمر طوالنی اش جلــوه ای آن  جهانی و مینویی دارد. در باور آن ها، 
سرو نماد حیات جاویدان انسان است و این باور ریشه دار حتی تا امروزه  روز 
هم رسیده است. هنوز در بسیاری از گورستان های دور و نزدیک، سروهایی 
را می توان دید که بر خاک درگذشــتگان سایه  انداخته اند تا یادآور زندگی 
همیشگی آدم ها باشند. در شــهر پارسه نیز، درخت سرو یکی از مهم ترین 
نمادهای نباتی است که در کنار »نخل« و »نیلوفر« بیشترین تکرار را دارد تا 
آنجا که استاد مرحوم »مهرداد بهار« در کتاب گران سنگ»از اسطوره تا تاریخ« 

از تخت جمشید به عنوان »باغی سنگی با درختانی مقدس« یاد می کند. 
در آیین های کهن ایران زمین، سرو درختی است که از بهشت آمده است. به 
باور بهدینان، زرتشت دو شاخ سرو از بهشت با خود به زمین آورد و هر دو را 
در خراسان  زمین، در ِکشَمر)کاشمر( و َفریوَمد)فرومد سبزوار( کاشت. در آن 
میان، سرو کشمیر پا گرفت و به نمادی نامیرا بدل شد. نقل است که زرتشت 
به دســت خود، واقعه پذیرش آیینش توسط ُگشتاسب، پادشاه ایرانی را بر 

سینه این سرو حک کرده بود. 
فردوسی پاکزاد نیز به این روایت اساطیری اشاره کرده است:

یکی سرو آزاد بود از بهشت/ به پیش دِر آذر آن را بکشت
چو چندی برآمد بر این سالیان/ مر آن سرو استبر گشتن میان

چنان گشت آزادسرو بلند/ که بر ِگرد او برنگشتی کمند
نوشتی بر آزاد سرو سهی/ که پِذُرفت گشتاسب، دین بهی...

سرو کشــمیر تا میانه قرن سوم هجری در کاشمر پابرجا بود و حتی گفته 
می شود که زرتشت در سایه آن، در خاک آرام گرفت؛ تا آنکه متوکل، دهمین 
خلیفه عباسی دستور داد آن را قطع کنند و به سامرا بفرستند تا بلکه بتواند 
آن درخت اساطیری را در قصرش دوباره بر پا کند. سرانجام در حوالی سال 
247 قمری سرو کشمیر بریده شد و پس از تکه تکه شدن، بر پشت شتران 

راهی سامرا شد.  
»چون بیفتاد، در آن حدود، زمین بلرزید و کاریزها و بناهای بسیار، خلل کرد 
و نماز شام، انواع مرغان بیامدند چندان که آسمان پوشیده گشت و به انواع 
اصــوات نوحه می کردند، بر وجهی که مردمان را عجب آمد... پس 500هزار 
درم صرف افتاد تا آن اصل درخت، از کشــمر به جعفریه بردند و شــاخ ها و 
فروع آن بر یک هزار و 300شتر نهادند و چون به نزدیک جعفریه رسید، آن 
شب غالمان متوکل را بکشتند و آن اصل سرو ندید و برخورداری نیافت و از 
درودگران و آهنگران و شاگردان و اصحاب نظاره و ناقالن آن چوب، هیچ کس 

نماند و این از اتفاقات عجیبه است...«)ثمارالقلوب/ ابومنصور ثعالبی(
سرو کشمیر اما در ذهن پدران و مادران ما باقی ماند و حتی به فولکلور راه 
یافت. چنانکه هنوز هم در داســتان های عاشقانه ای که سینه به سینه نقل 
می شود، معشــوقه )که همواره جلوه ای جاودانی و آن  جهانی دارد( به سرو 

کشمیر تشبیه می شود:
های سرو کشمیر ُمو/ زلفای تو زنجیر ُمو...

تشبیه معشوقه به ســرو البته در ادبیات و عرفان کهن ایران زمین، قدمتی 
دیرینه دارد. حضرت حافظ دارد که: 

سرو باالی من آنگه که درآید به سماع 
چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد

در خراسان  زمین اما سرو همچنان اسطوره ای زنده است. »اُرس« ها یا همان 
سروهای کوهی در باور ما مردم، نمادهای جاودانگی و نامیرایی هستند. 

در قصه های عامیانه ُکرمانج ها، دامنه نشینان کوهستان افسانه ای»هزارمسجد«، 
درخت ارس)در گویش آن ها: َمرخ( نماد جاودانگی معشوقه است و نیز نمادی 

برای عشق های ازلی و ابدی. 
می گویند: چوپانی در ســودای گله اش رهسپار چراگاه می شود و در نبودش 
اهالی روســتا »زارا« عشق او را که به بیماری واگیرداری دچار شده از روستا 
بیرون می رانند. چوپان وقتی خبردار می شود، در پی زارا سر به کوه و بیابان 
می گذارد و در سایه مرخ ها، آوازهای عاشقانه می خواند تا معشوقش را بیابد. 

قطعه »زاَره َمگری لَه َمرخ َمه« که »محسن میرزازاده« خواننده خوش آتیه 
کرمانج به همراه »یلدا عباســی« در آلبوم »ُکوات« اجرا کرده، شرح همین 

روایت است:
زارا! گریه نکن، من زیر درخت َمرخم

صبح برخاسته و غروب برمی گردم
اگر بمیرم سهم خاک خواهم شد
و اگر بمانم یار زارا خواهم ماند... .

میراث نیاکان

حسن احمدی فرد/ روزنامه نگار و پژوهشگر
annotation@qudsonline.ir

ابتکار  ناشران و نویسندگان در روزهای خانه نشینی 

با کتاب به جنگ »کرونا« 
خدیجه زمانیان: همزمان با شــیوع ویروس کرونا در ایران و 
پیشنهاد بیرون نیامدن از منزل از سوی مسئوالن مربوط  به 
پیشگیری و درمان این بیماری، بسیاری از اهالی قلم و ناشران 
به  مخاطبان خود پیشنهاد مطالعه کتاب های ناخوانده خود را 

دادند و یا طرح های تخفیفی برای بعضی آثار قائل شده اند. 

در قرنطینه کتاب بخوانید
یکی از ناشــران اقدام به برگزاری یک مسابقه جالب با عنوان 

»کتاب خوانی در قرنطینه« برای مخاطبان خود کرده است.
نشــر و کتاب فروشــی آموت با انتشــار فراخوانی درباره این 
مسابقه این  طور توضیح داده است:»این روزها چالش بزرگی 
که به اســم »کروناویروس« گرفتارمــان و ما را زندانی کرده؛ 
اسم قشــنگش قرنطینه اســت. اما ما پیش از اینکه گرفتار 
کروناویروس و چالشــش شــویم، گرفتار یک زندان بزرگ تر 
بودیم. ما زندانی چالش»کتاب هایی که نخوانده ایم« بودیم و 
ایــن درد ما را در تنهایی هایمان ذره ذره نابود می کرد و حتی 
اگر بخواهیم واقع نگر باشیم، بسیاری اوقات مانع حضورمان در 
کتاب فروشــی های محبوبمان شده بود. حاال که در قرنطینه 
هستیم بهترین زمان است در کتابخانه هایمان را باز کنیم و به 

کتاب هایی که نخوانده ایم، سالم کنیم«.
این ناشــر و کتابفروش از مخاطبان خود خواسته تا پایان روز 
جمعه ۱۶ اسفند پس از خواندن کتاب های خوانده نشده و در 
کتابخانه مانده شان، اقدام به نوشتن یادداشت کوتاهی درباره آن 
کتاب یا کتاب ها کرده و از کتابخانه هایشان با آن کتاب عکس 

و در اینســتاگرام به اشتراک بگذارند و به این ناشر نیز ارسال 
کنند. یوسف علیخانی، مدیر نشر آموت اعالم کرده در پایان 
هفته جاری به ۱0 اثر برگزیده که با این موضوع و با هشتگ 
کتاب خوانی در قرنطینه منتشر شده اند، هدایایی اهدا می کند.

 
 آرامش با شعر و ادبیات 

شورای کتاب کودک هم در این شرایط بیکار ننشسته است. این 

شــورا به دلیل وضعیت اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا و 
خانه نشین شــدن نوجوانان، فهرســتی از کتاب های برگزیده، 
شایســته تقدیر، چهار ســتاره و همچنین رمان بزرگسال قابل 
توصیه بــه نوجوانان را انتخــاب و معرفی کــرده و در اختیار 
نوجوانان قرار داده اســت. عناوین کتاب هایی از این فهرســت 
که توســط نویسندگان ایرانی نوشته شده را در اینجا می آوریم. 
این آثار بیشــتر موضوع های عاشقانه دارند و  برای نوجوانان ۱3 

ســال به باال پیشنهاد داده شده و از این حیث خواندن آن برای 
نوجوانان کتابخوان جذاب خواهد بود.  »عاشقانه های یونس در 
شکم ماهی« نوشته جمشید خانیان، »سایه هیوال« نوشته عباس 
جهانگیریان،»این وبالگ واگذار می شود« نوشته فرهاد حسن زاده، 
»دل تو برد شرط را« نوشته فاطمه ساالروند، »بند بازان« نوشته 
آلموند دیوید با ترجمه شــهال انتظاریان، »کاش حرفی بزنی« 
سروده مصطفی رحماندوست،»دکتر نون  زنش را بیشتر از مصدق 
دوســت دارد« نوشته شهرام رحیمیان،»رؤیای تبت« و »بعد از 

پایان« نوشته فریبا وفی. 

  خرید آثار طنز با تخفیف های ویژه
ناشرانی مانند سوره مهر و نیســتان هم برای بعضی آثارشان 
که خواندن آن هــا در این روزها حال آدم ها را خوب می کند، 

طرح های تخفیفی گذاشته اند. 
سوره مهر در شبکه های مجازی خطاب به مخاطبان آثارش 
گفته است:»این زمان بهترین فرصت هست که کتاب بخوانیم 
و چه بهتر که کتاب طنز بخوانیم، چرا که اســترس حتی از 

ویروس هم قوی تر است. 
بهترین راه مبارزه این اســت که روحیه مان را نبازیم و ترس 
و اســترس را از خودمان دور کنیم. به همین خاطر از امروز تا 
پایان روز شنبه می توانیدچهار تا از کتاب های پرفروش طنز به 
نویسندگی مهرداد صدقی به نام های: »نقطه ته خط«، »آبنبات 
هل دار«،»آبنبات دارچینی« و »آخرین نشان مردی« را با 50 

درصد تخفیف تهیه کنید. 

گزارش روز 

تازه های نشر
عاشقانه هایی از زبان مردان  

مردانه«  اندیشمند:کتاب»عاشــقانه های  زرین 
تازه ترین آنتولوژی فریده حسن زاده منتشر شد.

این کتاب که حاوی زندگی نامه و شــعرهای ۸۸ 
شاعِر مرد از همه  کشورهای جهان، از هزاره های 
قبل از میالد تا امروز است، در  520 صفحه  و در 

نشر زرین اندیشمند راهی بازار شده است.
کاِر گزینــش و ترجمــه  این شــعرها بــا فریده 
حسن زاده، شــاعر و مترجم تخصصی شعر جهان  

بوده کــه در کارنامه  خود کتاب هایی چون »زندگی نامه  فدریکو گارســیا 
لورکا«، »مارینا تســوه تایــوا«، »آدونیس«، »نــرودا« و »بالگا دیمیتروا« 
را دارد. وی همچنیــن شــعرهایی از شــاعراِن آمریکای التین، فرانســه و 

آمریکای شمالی را ترجمه کرده است.
در معرفی این کتاب عنوان شده است: مخاطِب»عاشقانه های مردانه« تنها 
یار و دلدار و موضوعات فقط  شامل وصال و فراق نیست. در عناویِن شعرها 
به موضوعات گوناگونی برمی خوریم مثل: عاشقانه ای برای کارتن خواب ها، 
برای مرگ، شعر،  حیوانات،  وطن، شمعدانی،  پیرزنی با دندان های قراضه، 
انقــالب،  رنج،  زندانی ها و البته عاشــقانه هایی برای همســر، پدر، مادر و 

فرزند.

روایتگر  »ســلیمانی عزیز«  کتاب  حماســه یاران: 
خاطراتی متفاوت و خوانده  نشــده از ســردار سپهبد 
شهید حاج قاســم سلیمانی در 25۶صفحه به  همراه 
متن کامل وصیت نامه این شــهید واالمقام است که 

توسط انتشارات »حماسه یاران« منتشر شده است.
کتاب »ســلیمانی عزیز« به  همت مؤسسه فرهنگی 
»حماســه ۱7« و نویسندگی عالمه طهماسبی، لیال 

موسوی و مهدی قربانی به نگارش درآمده است.
این اثــر کاری تولیدی و محصول مصاحبه ها، گفت وگوها و خاطرات شــفاهی 
دوســتان، همرزمان و آشنایان شهید حاج قاسم سلیمانی است که سعی دارد با 
قلمی ساده و دلنشین، گوشه ای از زندگی مرد همیشه در صحنه جبهه مقاومت را 
پیشکش نگاه خوانندگان کند. در بخشی از این کتاب آمده است: همان روزها سر 
و کلّه حاجی پیدا شد. با دشداشه عربی آمده بود مقرمان، نزدیک حرم امام علی)ع(. 
باورم نمی شد. پرسیدم: »حاجی چطور خودت رو به اینجا رسوندی؟« چطورش را 

نگفت، ولی گفت: »اومدم این آمریکایی ها رو از نجف بیندازم بیرون«.
کتاب »ســلیمانی عزیز« اثر عالمه طهماســبی، لیال موسوی و مهدی قربانی در 
25۶صفحه، شمارگان یک هزار نســخه و قیمت 22هزارتومان توسط انتشارات 

»حماسه یاران« منتشر شد. 

نون: النا فرانته، نام مســتعار نویسنده ای است که 
کسی هویت واقعی او را نمی شناسد، اما آثارش به 
زبان های مختلف ترجمه می شــوند و در تیراژهای 

میلیونی به فروش می رسند. 
»عشق پر آزار« با ترجمه سارا عصاره  اولین رمان 
النا فرانته، یکی از مهم ترین آثار ایتالیایی دو دهه 
اخیر است. داستان حول محور رابطه دلیا و مادرش 
آمالیا می گردد. آمالیا دچار حادثه ای عجیب شده 

که چندوچونش مشــخص نیســت و دخترش تالش می کند پرده از رازها 
بردارد. 

»عشق پر آزار« یک رمان روان شناختی تحسین برانگیز است که سرگذشت یک 
خانواده را بازســازی می کند و همزمان تصویری از شهر ناپل در سال های دهه 

50 ارائه می دهد. 
در سال ۱۹۹5، ماریو مارتونه فیلمی براساس این تریلر نفس گیر ساخت که در 
همان سال جایزه نخل طالیی بهترین کارگردانی را در فستیوال کن برد و جوایز 

معتبر دیگری هم به دست آورد.
»عشــق پــر آزار« در ۱۶4صفحه و با قیمت 2۸هزار تومــان به بازار کتاب 

آمده است. 

رمانی از نامزد جایزه بوکر  خاطراتی متفاوت از سردار شهید قاسم سلیمانی

 ادب و هنر/ عباســعلی سپاهی یونسی 
چندی پیش و در جریان اختتامیه چهاردهمین 
دوره جشــنواره شــعر فجر  در زاهدان، از کتاب 
»با اهل انجمن« رونمایی شــد. این کتاب که به 
کوشش جواد محقق، شاعر و روزنامه نگار فراهم 
آمده گفت وگوهایی است با 23 نفر از پیشکسوتان 

انجمن رو و اداره کنندگان انجمن های ادبی.
در مقدمه این کتاب آمده اســت: این کتاب راه و 
رسم انجمن داری و مهارت و ظرفیت های حضور 
در حوزه شعر و شاعری است که به تجربه حاصل 
شده و در آن نشانه های فراوانی برای رهروان این 
راه وجود دارد تا بتوانند این مســیر طوالنی را با 
تلفــات و صدمات کمتری مدیریت کنند و طول 
عمر و تداوم بیشتری به آن ببخشند و خطراتش 
را به خاطراتی عبرت آموز بدل کنند. شاعر امروز 
نیاز دارد اوضاع شعر و شاعری و چگونگی تأسیس 
و تداوم محافل شعری پیشینیان را بداند و از آن ها 
برای تکمیل و تکامل جمع های ادبی حاضر بهره 
بگیرد و این میراث ماندگار را با افزوده های علمی و 
عملی خویش به آیندگان بسپارد. در گفت وگویی 

محقق بیشتر از این کتاب برایمان گفت.

 ایده آماده سازی کتاب »با اهل انجمن« از 
کجا آمد؟

گسترش انجمن های ادبی به خصوص انجمن های 
شــعر و داستان در سراسر کشــور و طرح بزرگ 
شناســنامه دار شــدن آن ها که منجــر به تهیه 
اســاس نامه تصویب و امضای آن توســط وزیر 
محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تخصیص 
بودجه به آن ها و تشــکیل هیئت مؤسس خانه 
انجمن های ادبی ایران و تشــکیل هیئت مدیره 
اســتانی و کشــوری به انتخاب خودشــان شد، 
ماجرایش نیازمند یک مصاحبه مفصل و مستقل 
اســت.  به نظر رسید برای توانمندسازی مدیران 
و مسئوالن یا مؤسسان انجمن ها و آگاهی بیشتر 
بــه اعضای آن ها الزم اســت دســتینه یا کتاب 
راهنمایی تهیه شود که گردانندگان عمدتاً جوان 
این انجمن های تازه تأسیس با مطالعه تجربه های 
انجمن روها و پیشکسوتان صاحب انجمن بتوانند 
با روش های تجربه شــده مدیریت غیررســمی 
فرهنگی گذشتگان آشنا شوند و در گذر از حوادث 
ناخواســته و نامالیمات متداول در انجمن ها چه 
به لحاظ مالی و اداری و چه سیاسی و اجتماعی 
پخته تر عمل کنند و نگذارند چراغ انجمن هایشان 
خاموش شود. گردانندگان جوان جلسات شعری با 
مطالعه این کتاب با اطالع پیشاپیش از مخاطرات 
چنین جمع هایی، از تکرار آن بپرهیزند و راهنمای 
برون رفت از آن ها را هم بشناسند و موجب بنا و 

دوام انجمن هایشان شوند.

 در حوزه انجمن های داستانی هم چنین 

کتابی وجود دارد؟
بله. کتاب تقریباً مشابهی در حوزه ادبیات داستانی 
با عنوان »داستان نویسی با کالس« توسط ابراهیم 
زاهدی مطلق که مسئول دفتر داستان بنیاد شعر 
و ادبیات داستانی ایرانیان بود، در حال آماده سازی 
است. قرار بر این شد که ما هم در دفتر شعر بنیاد 
به چنین کتاب راهنمایی بیندیشــیم و حاصل 

همین کتابی شد که آن را دیده اید.

 افراد مصاحبه شــونده بر چه اساس و 
مبنایی انتخاب شدند و چرا ۲۳ نفر؟ 

من با شناختی که از شاعران چند نسل استان های 
مختلف و انجمن های ادبی مناطق گوناگون کشور 
داشتم، ابتدا فهرستی از انجمن های فعال و معروف 
ادبی ایرانی و انجمن داران قدیمی تهیه کردم که 
شــامل بیش از ۶0 اســم و عنوان در استان های 
مختلف کشورمان بود. یعنی در هر استان حداقل 
یــک و حداکثر دو یا ســه انجمن یــا انجمن دار 
را شناســایی کردم تا با آن هــا گفت وگو بگیرم و 
تجربه های آن ها را جمع آوری کنم. البته طبیعی 
اســت که این تعداد در بعضی اســتان ها بیشتر 
و فعال تــر و در برخی اســتان ها فعالیت کمتری 
داشتند و یا غیرفعال بودند یا چهره شناخته شده و 
شاخصی نداشتند. به هر حال در این فرصت کتاب 
مربوط به بخش داســتان شامل ۱3 گفت وگو در 
270صفحه منتشر شد که عموم مصاحبه شوندگان 
داستان، از داستان نویسان نسل اول و دوم انقالب 
و ســاکن تهران بودند و همیــن موضوع کتاب 

مخصوص شعر را با مشکل مواجه کرد . 

 این دو بخش که باید مجزا باشــند. چرا 
بخش شعر با مشکل مواجه شد؟

چون از یک طرف با توجه به فهرســت اســامی، 
کتاب شعر حجمی حداقل پنج برابر کتاب داستان 
را پیدا می کرد و از طرف دیگر مصاحبه شوندگان 
اغلب در اســتان های 32گانه خودشان سکونت 
داشــتند و همین زمان و هزینه های رفت وآمد 
برای گفت وگوی ما را به شــدت افزایش می داد. 
اگرچه با توجه به گستردگی انجمن های شعر در 
سراسر کشور و کثرت آن ها با توجه به قدمت این 
گونه ادبی در ایران این تفاوت طبیعی می نمود، اما 
در عمل میسر و ممکن به نظر نمی رسید. ناچار 
شدیم اسامی را کم کنیم. بعد با توافق با مسئوالن 
بنیاد قرار بر این شد که تعداد اسامی را به نصف 
این مقدار کاهش بدهیــم و کتاب را حداکثر در 
دو جلد دربیاوریم. من مصاحبه ها را بدون اولویت 

شــروع کردم و تقریباً با بیست و چند نفر از ۱4 
شهر و هفت استان گفت وگو گرفتم و امید داشتم 
بقیه هم انجام خواهد شد، اما مشکالت مالی بنیاد 
از یک ســو و طرح ادغام آن بــا دو نهاد دیگر و 
زیرمجموعه های معاونت فرهنگی ارشاد از سوی 
دیگر همه کاسه کوزه ها را به هم ریخت و دوستان 
مسئول به مصداق ما ال یدرک کلّه ال یترک کلّه 
گفتنــد که اگر دیر بجنبی چــاپ همین تعداد 
گفت وگو هم در بوته تعویق می افتد و شــرمنده 
مصاحبه شوندگان می شــویم و به همین دلیل 
گفت وگوهایی انجام شــده و سروسامان گرفت و 

شد همین اثری که می بینید.

 پس کسانی هستند که جایشان در این 
مجموعه خالی باشد؟

بله، البته کتاب با 23 گفت وگوی نســبتاً مفصل 
بیش از 500 صفحه اســت کــه خودش حجم 
قابل مالحظــه ای اســت و مصاحبه شــوندگان 
هم اکثریــت قابل توجهــی از انجمــن داران یا 
انجمن روندگان پیشکســوت یا معلمان شــعر 
هســتند. اما در جایگاه موضوعــی اش نیازمند 
دســت کم چند مصاحبه دیگر هم هست که اگر 
عمری باقی باشد و توفیقی دست دهد در صورت 
داشــتن متولی باید انجام شــود، چون به لحاظ 
شخصیتی جای امثال استاد عباس باقری در زابل 
و جناب ناصر کشاورز در تهران خیلی خالی است 
و به لحاظ استانی هم انجمن های مناطقی چون 
اردبیل، یزد، کرمان، همدان، کرمانشاه و کردستان 

هم باید در این اثر حضور داشته باشند. 

  این کتاب چــه اهمیت و جایگاهی در 
تاریخ ادبیات معاصر ما دارد؟

این کتاب از چند جهت قابل توجه است. نخست 
معرفی و مصاحبه با 23 شــاعر امــروز ایران از 
پیشکســوت و جوان. شاعرانی که بعضی از آن ها 
با همه اثر و آثار و شهرتی که داشتند به ندرت با 

نشریه ای گفت وگو انجام می دهند.
دوم از این منظر که در این مصاحبه ها، اطالعات، 
حرف ها و خاطرات بسیاری درباره افراد و انجمن ها 
آمده که عالوه بر حالوت و شــیرینی،  دسترسی 
به آن ها  در جاهای دیگر تقریباً ممکن نیســت. 
سوم اینکه کتاب سرشــار از تجربه های زیسته و 
عملیاتی شــده مدیریت فرهنگی و انجمن داران 
است و برای تازه کاران این عرصه یعنی مسئوالن 
عموماً جوان انجمن های تازه تأسیس شده بسیار 
راهگشا و آموزنده است و ظرافت های انجمن داری 
را از زبــان اهل انجمن به آن ها گوشــزد می کند. 
چهارم اینکه بــه کار مدیران فرهنگی هم می آید 
چون عالوه بر افزایش اطالعات مسئوالن آموزش 
و پرورش، مدیران ارشاد اسالمی و حوزه های هنری 
استان ها و همچنین گردانندگان کانون های پرورش 
فکری شهرستان ها و مســئوالن حوزه فرهنگ و 
ادبی، دقایق یک مدیریت فرهنگی معنا محور را به 
ایشــان می آموزد و روش برخورد با حوادثی را که 
در محافلی از این دست پیش می آید پیش رویشان 
می گذارد و به آن ها می فهماند در برخورد با اهالی 
شعر و ادب و هنر دقیقه ها و دغدغه هایی وجود دارد 

که شاید در برخورد با دیگر اقشار متفاوت است.

  آیا این کتاب به کار شاعران جوان هم 
می آید؟

حتماً مطالعه این کتاب برای شــاعران جوان 
کــه در فرداهای نزدیک خود باید جانشــین 
و جایگزیــن مســئوالن این انجمن ها شــوند 
و مدیــران  فرهنگــی باشــند بــه مثابه یک 
کالس شــیرین و درس آمــوز فرهنگی و ادبی 
و مدیریتی اســت کــه درک و دریافت آن ها 
را از دورهمی هــای بی خیاالنه و احساســی به 
عمق و ارتفــاع دیگری می رســاند و ضرورت 
حواس جمعــی و برنامه ریزی برای اداره چنین 
مجامعــی را به آن هــا گوشــزد می کند و به 
تجربه هایشان می افزاید. این ها عالوه بر اشرافی 
اســت که نسبت به انجمن و انجمن داری پیدا 
می کنند و خطــرات و مخاطــرات حضور در 
جمع های نادیده و ناشــناخته را پیشــاپیش 
متوجــه می شــوند و از خاطــرات شــیرین 
پیشکســوتان هم عالوه بــر ادب درس، ادب 
نفــس می آموزند و به بی حاصلی بســیاری از 
مجادالت لفظی و مباحث شــکلی و فرمی پی 
می برند و می فهمند که به قول نیما آنکه غربال 

در دست دارد از عقب قافله می آید.

برش

شاعران  برای  کتاب  این  مطالعه 
جوان که باید جانشین و جایگزین 
و  شوند  انجمن ها  این  مسئوالن 
مدیران  فرهنگی باشند به مثابه 
درس آموز  و  شیرین  کالس  یک 
فرهنگی و ادبی و مدیریتی است 
از  را  آن ها  دریافت  و  درک  که 
دورهمی های بی خیاالنه و احساسی 
به عمق و ارتفاع دیگری می رساند

گفت وگو با جواد محقق به انگیزه انتشار »با اهل انجمن« که راهنمایی برای جمع های شاعرانه است

دستینه ای برای انجمن های شعر

 توضیح همایون شجریان 
درباره آلبوم »خراسانیات«

ادب و هنر: همایون شــجریان 
توضیحاتــی را دربــاره آلبــوم 
مشــترک  اثر  »خراســانیات« 
محمدرضــا شــجریان و پرویز 
مشکاتیان که در سال ۶5 ضبط 

شده است، ارائه کرد.
همایون شــجریان در صفحه شــخصی اش درباره آلبوم »خراسانیات« 
نوشــته است: »دوستان عزیز و گرامی آلبوم »خراسانیات« کار مشترک 
و شــنیده  نشده از پدر و زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان است که پس از 
یک سال زحمات آوای مشکاتیان عزیز)طراحی( و جناب رادمان توکلی 
مهربان)هماهنگی کلیه امورمیکس و انتشار ( و همچنین جناب غالمرضا 
صادقی )میکس و مســترینگ( برای آماده سازی آن به جهت انتشار در 
ســال ۹۸، در ۱۹ اسفندماه امسال تقدیم حضورتان می شود. کلیت کار 
حال و هوایی از خراســان را دارد و همچنین تصانیف آن روی اشــعار 
ملک الشعرای بهار ساخته و خوانده شده است. ضبط آلبوم »خراسانیات« 
مربوط به سال ۱3۶5 است و از آنجایی که ساز و آواز این مجموعه ضبط 
نشــده بود و پدر هم امسال در شرایط خواندن و تکمیل آن نبودند، یک 
ساز و آواز از کنسرت آلمان ایشان به همراه ساز استاد مشکاتیان بر شعر 
باباطاهر به این مجموعه اضافه شد. این ساز و آواز اجرای صحنه است که 

در سال ۱۹۸۹میالدی در شهر آلمان اجرا شده است«.
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