
طفلکی »کاوه« زیرخاکی
ســریال »زیرخاکی« با همــه پرطرفدار 
شدنش در ماه رمضان، گاهی منتقد هم 
دارد. یک کارگردان تئاتر در اینستاگرامش 
پست گذاشته و نوشــته: »تخصص من 
نیست که سریال ها و مجموعه های صدا 
و ســیما را نقد کنم. اما رفتار ناخوشایند 
و البتــه ناهنجاری کــه والدین کودک 
مجموعــه )کاوه( با او دارند در هیچ ژانر و فرهنگی قابل توجیه نیســت...«. 
این کارگردان البته قسمت کامنت ها را بسته و بابت آن از دنبال کنندگانش 
عذرخواهی هم کرده که: »کامنت ها به خاطر نادان مســلکی برخی بی ادبان 

بسته است، شرمنده روی دنبال کننده های باادب و آداب دان«!

شکست ناخوشایند
کیانوش جهانپور که هر روز در تلویزیون 
چهره اش را می بینید و آخرین آمار و ارقام 
مربوط به کرونا در کشورمان را از زبانش به 
صورت رسمی می شنوید فقط همین کار 
را بلد نیست. او روز گذشته در توییترش 
هم کنایه ای به شــبکه های فارسی زبان 
ضد انقالب زد و هم نمونه ای از شکست 
اروپایی ها در مقابله با کرونا را نشــان داد و نوشت: »نیکوال استورژون احتماالً 
دور از چشم برخی پارسی زبانان! تأیید کرد استراتژی دولت اسکاتلند در مقابله 
با کرونا به خصوص در خانه های سالمندان یک شکست ناخوشایند بوده است«. 

کمک فیس بوک به رژیم صهیونیستی
محمد رســتم پور- فعال رســانه ای- در 
کانال تلگرامش نوشته است: »فیس بوک 
صفحات بیــش از ۵۰ روزنامه نگار و فعال 
رســانه ای فلســطینی را غیرفعال کرد. 
فیس بوک در واکنش به درخواست بررسی 
این روزنامه نگاران اعالم کرده عدم رعایت 
استانداردهای فیس بوک سبب شده صفحه 

شما تعلیق شود، ما این تصمیم را گرفته ایم و دیگر نمی توان آن را برگرداند!
»عماد جبرین« روزنامه نگار مســتقل ساکن در یک روســتای اشغالی در کرانه 
باختری که صفحه او توســط فیس بوک مسدود شده می گوید: فیس بوک هیچ 
پســت یا تصویری را به عنوان مصداقی از آنچه ادعا کرده، ارائه نداده است. آن ها 
فقط صفحات ما را حذف کرده اند و گفته اند هیچ کاری هم نمی توانند انجام دهند«.

تعفن !
مدتی پیش که »محسن چاووشی« شعری 
در خصوص امیرالمؤمنین)ع( را در فضای 
مجازی منتشــر کرد مهشــید حامدی، 
همســر ابی )خواننده لس آنجلسی( به 
او حمله کرده و چاووشــی را عرب پرست 
خواند! حاال چاووشــی در اینستاگرام با 
متنی شعرگونه به مهشید حامدی پاسخ 
داده و از سفر خواننده های لس آنجلسی به عربستان انتقاد کرده است: »تعفن!/

رایحه  تخمیر است / که قهقهه زنان می پیچد / به مشام و جیب هاِی بی گناه / 
و البته بیچاره گوش های عربده خواه... و کفش های طال یادمان باشد / آن دو 
جفت، دوازده اعدامی بود / زیر پای شما به عربستان... من از تو داغ  ترم / ادای 

داغ در نکن / که شمشیِر ذوالفقارِ من /مست میدان است...«.

 محمد تربت زاده تا همین چند سال پیش نام کارتون 
»سیمپســون ها« را احتماالً فقط طرفداران دنیای فیلم و 
سریال های هالیوودی شنیده بودند. کارتونی با ژانر خاص 
و مخصوص بزرگســاالن که توسط »مت گرینیگ« برای 

شبکه رسانه ای فاکس ساخته می شود. 
سیمپسون ها مثل تمام انیمیشن های هم سبِک خودش، 
جذابیت های زیــادی برای مخاطبــان در تمام رنج های 
ســنی ایجاد می کند، اما دلیل شهرت  آن در جهان نه به 
خاطر کیفیت فنی آن است و نه بابت نقدهای سیاسی و 
اجتماعی آن به جامعه آمریکا. اصلی ترین دلیل محبوبیت 
سیمپســون ها در جهان، پیشگویی های عجیب و غریب 
و دقیق آن از رخدادهای آینده اســت که بارها در فضای 
مجازی سروصدا به راه انداخته است. البته مدتی است که 
حاشیه های پیش بینی های سیمپسون ها، از فضای مجازی 

هم فراتر رفته و به رسانه های بزرگ دنیا رسیده است. 
به تازگی هم نشــریه های بزرگی مثــل »تایم« و »هالیوود 
ریپورتــر« به موضــوع پیش بینی های سیمپســون ها و 

شایعه های پیرامون آن پرداخته اند.

30 سال سابقه#
کارتون »سیمپســون ها« در اصل یک ســریال است که 
سبک زندگی خانواده ای پنج نفره به نام سیمپسون ها را 
به تصویر می کشــد. این خانواده در شهری خیالی به نام 

»اسپرینگفیلد« زندگی می کنند.
برخالف تصور خیلی ها، این سریال، جدید نیست و سابقه  
ساخت آن برمی گردد به 3۰ سال پیش! سال 89 میالدی 
نخستین قسمت از این کارتون از تلویزیون آمریکا پخش 
شــد و درحال حاضر فصل31 این سریال درحال پخش 
است. یکی از حاشیه هایی که نام سیمپسون ها را در سطح 
جهانی سر زبان ها انداخت، پیش بینی رئیس جمهور شدن 
ترامپ بود.  ماجرا فقط رئیس جمهور شدن شخصی شبیه 
به ترامپ در کارتون سیمپسون ها نبود و حتی در صحنه ای 
از کارتون، ترامپ در حال پایین آمدن از پله برقی است که 
تابلوی یکی از هوادارانش که باالی سر او ایستاده است از 
دستش می افتد. سال ها بعد، دقیقاً همین اتفاق در یکی 
از حضور هــای ترامپ میان هوادارانــش رخ داد! کارتون 
سیمپسون ها حتی حضور ترامپ در کنار ملک سلمان را 

با ریز ترین جزئیات در سال 2۰۰2 پیش بینی کرده بود!

از اهدای جایزه نوبل تا توزیع گوشت اسب#
گذشته از ترامپ که یکی از عجیب ترین پیش بینی های 
سیمپسون ها به شمار می رود، در قسمتی از این سریال که 
مربوط به سال 2۰11 است، لیزا، یکی از شخصیت های این 
کارتون و دوستانش در انتظار شنیدن نام برنده جایزه صلح 
نوبل هستند. در این برنامه »بنیت هولمستروم« اقتصاددان 
فنالندی برنده جایزه می شــود. در ســال 2۰16، بنیت 

هولمستروم در واقعیت این جایزه را از آن خود می کند! 
یکــی دیگر از پیش بینی های پرحاشــیه ایــن کارتون، 
برمی گردد به ماجرای فروش گوشت اسب در اروپا. در سال 
2۰13 مشخص شد در قسمت هایی از اروپا گوشت اسب 
آلوده به فروش می رسیده است. در واقع 2۰ سال پیش در 
قسمتی از کارتون سیمپسون ها این اتفاق پیش بینی شده 
بود. در این قسمت لیدی دوریس، یکی از شخصیت های 
کارتون، مشغول تهیه غذا از یک بشکه بزرگ است که روی 

آن نوشته شده: قطعات گوشت اسب.

پیش بینی کرونا#
پرحاشیه ترین پیش بینی این کارتون که در ماه های اخیر 

دنیا را تکان داده است، ماجرای پیش بینی شیوع ویروس 
کرونا در جهان اســت!  اوایل ســال میالدی و همزمان با 
شروع انتشــار ویروس کرونا در کشور چین، شایعه ای در 
فضــای مجازی پدید آمد که می گفت: ســریال کارتونی 
»سیمپســون ها« شــیوع این بیماری را پیش بینی کرده 
بود. ماجرا به یکی از قســمت های این انیمیشن در سال 
 Marge 1993بازمی گــردد که در فصل چهارم قســمت
in Chains، کارخانه ای را نشــان می دهد که از متن روی 
جعبه های آنجا پیداست مربوط به آسیای شرقی و اوزاکای 
ژاپن اســت. در این قسمت دو کارمند آسیایی به تصویر 
کشیده شده اند که در حال بسته بندی کردن آبمیوه هایی 
هستند که در شــهر اسپرینگفیلد )شهر سیمپسون ها( 
خواهان زیادی دارد. در حین بســته بندی این آبمیوه ها 
یکی از این دو کارگر که بیمار اســت عطسه می کند و به 
این ترتیب ویروس ها را به درون جعبه می فرســتد. وقتی 
آن جعبه ها به مردم شهر می رسد همه دچار آن ویروس 

می شوند و ویروس در سراسر شهر پخش می شود. 

زنبورهای قاتل در آمریکا#
این البته تنها بخش پیشگویی سیمپسون ها نیست و در 
ادامه مردم وحشــت زده اسپرینگفیلد به کامیونی حمله 
می کنند که به تصور آن ها حامل داروی ویروســی است 
که آن ها را مبتال کرده است. اما از بد حادثه این گونه نبود 
و کامیــون حامل جعبه هایی بود کــه روی آن ها عبارت 
»زنبور های قاتل« نوشــته شده بود و به این ترتیب سبب 

رهایی این حشرات خطرناک در شهر می شوند.
دقیقاً چند روز پیش، نیویورک تایمز در گزارشی از ورود 
زنبور های غول پیکر آسیایی موسوم به زنبور های قاتل به 
خاک ایاالت متحده، منتشر کرد.جالب تر اینکه، این اتفاق 
در تاریخ آمریکا بی سابقه است و این زنبور های خطرناکی 
که حتی قادر به کشتن انسان هستند، برای اولین بار به 
خاک ایاالت متحده رسیده اند. دانشمندان هنوز نمی دانند 

این حشرات چگونه خود را به خاک آمریکا رسانده اند.
حاال نام سیمپسون ها بابت پیش بینی حضور زنبورهای قاتل 
درآمریکا یک بار دیگر سر زبان ها افتاده است. طرفداران این 
سریال کارتونی می گویند توالی حوادث کامالً درست به 
نظر می رسد و هیچ جوره نمی شود گفت ماجرا فقط یک 
پیشگویی ساده اســت! اول اپیدمی )آنفلوانزای اوزاکا در 
سیمپسون ها/ ویروس کرونای جدید در واقعیت( منطقه 
)شهر اسپرینگفیلد/کشور آمریکا( را دربرمی گیرد و سپس 
در میانه وحشت مردم از اپیدمی، ناگهان سر و کله زنبور 

قاتل پیدا می شود!

بررسی سیمپسون ها با علم جبر و احتمال!#
درکنار تمام حواشی و شایعه های جورواجوری که درباره 
پیشگویی سیمپسون ها در فضای مجازی منتشر می شود، 
بد نیســت نگاهی هم بیندازیم به تحقیق های درســت 
و حســابی که روی این موضوع صورت گرفته اســت. بر 
اساس گزارشی که فرارو تهیه کرده، وب سایت Mic پس 
از مصاحبه با مدیر سابق اجرایی این سریال که یک آمارگر 
و استاد ریاضی است، توانسته چند عنصر مهم را شناسایی 
کند که عوامل ســریال سیمپسون ها با اســتفاده از آن 

می توانند تصویری از آینده را دریافت کنند.
سیمپسون ها مجموعه ای گســترده از شوخی هاست که 
می تواند این شانس را برای مجموعه ایجاد کند که در این 
مدت طوالنی، حداقل بخش هایی از آن در آینده رخ دهد. 
تاکنون بیش از 6۰۰ قسمت از این سریال پخش شده که 
این حجم از محتوا به تنهایی سبب شده این سریال بتواند 

مجموعه ای از پیش بینی های صحیح را ایجاد کند.
کارشناســان می گویند بر اساس علم جبر و احتمال، این 
ماجرا اصالً عجیب و غریب نیســت، چون روی هم رفته 
حدود 12۰ هزار اتفاق خاص در کارتون سیمپسون ها رخ 
می دهد. پس طبیعی است که بخش کوچکی از این 12۰ 
هزار اتفاق، هرازگاهی به واقعیت نزدیک شــود. البته این 
موضوع را هم در نظر بگیرید که معموالً رسانه ها صحبتی 
از پیش بینی های اشتباهِ سریال سیمپسون ها نمی کنند اما 
اگر بنا باشــد اشتباه های این سریال  را مدنظر قرار دهیم، 

تعداد آن ها سر به فلک می کشد.

پیش بینی در کار نیست#
دومیــن موضوعــی که بایــد در مــورد پیش بینی های 
سیمپســون ها مدنظــر قــرار دهیم این اســت که لفظ 
»پیش بینی آینده« جذابیت خاصی برای مخاطبان دارد به 
همین خاطر خیلی هایشان بدون توجه و یا حتی فکر کردن 
به جوانب موضوع، قبول می کنند که سیمپسون ها فالن 
موضوع را پیش بینی کرده اند. مثالً وقتی شایعه شد ساخت 
ســاعت های هوشمند اپل توســط کارتون سیمپسون ها 
پیش بینی شــده، هیچ کس زحمت یک جســت وجوی 
ســاده به خودش را نداد تا متوجه شــود ایده ســاخت 
ساعت هوشمند به سال ها پیش از پیش بینی این سریال 
برمی گردد. عالوه بر این، پیشــرفت تکنولوژی، بسیاری از 
رؤیاهای انســان در فیلم های تخیلی را به واقعیت تبدیل 
کرده اما نمی شود گفت فیلم های تخیلی در سال ها پیش 

توانسته اند دستیابی به فالن فناوری را پیش بینی کنند.
متخصصــان در مــورد پیش بینی هایــی مثــل بــه 
ریاســت جمهوری رســیدن ترامپ هم می گویند از آنجا 
که سیمپســون ها یک فیلم کارتونی است، نویسندگان 
می توانند هر شــخصیت مشــهور در زندگی واقعی را در 
قسمت های مورد نظر خود قرار دهند که یکی از آن هزاران 
شخصیت معروف، شاید در آینده در موقعیت پیش بینی 

شده در سیمپسون ها قرار بگیرد.

نویسنده های سیمپسون ها چه می گویند؟#
با این حال برخی از طرفداران سیمپسون ها همچنان 
معتقدند نویسندگان این ســریال، از آینده باخبرند! 
ایــن البته درحالی اســت که خوِد این نویســنده ها 
معتقدند پیش بینی هایشــان به طور اتفاقی درســت 
از کار در می آیــد! مثــاًل »بیــل اوکلــی« یکــی از 
نویسندگان قسمت شیوع ویروس کرونا در گفت وگو 
با هالیوود ریپورتر می گوید:»برخی کاربران اینترنتی 
بــه دنبال شــیوع کرونا، از صحنه های این قســمت 
نژادپرســتانه ای  و حتی  نادرســت  بهره برداری های 
کردند. این قســمت نه یک پیشگویی بلکه برگرفته 
از ماجرای آنفلوانزای هنگ کنگی اســت که در سال 
1968 رخ داد و مــن در کودکــی اخبار آن را دیده 
بودم. ما داستان غیرمعقولی را ساختیم که بر اساس 
آن ویروس هفته ها در یک جعبه زنده می ماند و حتی 

دارای شخصیت است«. 
در پایان بد نیست برای آنکه خیالتان از بابت شایعه های 
پیرامون پیش بینی های سیمپسون ها راحت شود، بخشی 
دیگر از مصاحبه آقــای »اوکلی« دراین باره را بخوانید: »در 
مورد موضوع پیشگویی های سیمپسون ها، بیش از حد در 
رسانه ها و فضای مجازی غلو می شود. اگر چه ممکن است 
برخی موارد نیز وجود داشته باشد که بتوان آن را پیشگویی 
نامید، اما در واقع بیشتر این موارد که در رسانه ها مطرح 

می شوند، تنها یک تصادف است و نه چیز دیگر«.

من مسلمان شدم

قدس زندگی : مسلمان شدن شــخصیت ها و چهره های مختلف در غرب، 
پدیده تازه ای نیســت. عالوه بر این مدت هاست که می خوانیم یا می شنویم، 
بر خالف ترویج اسالم هراسی، کنجکاوی نسبت به ادیان مختلف و به خصوص 
پیوستن به اسالم در برخی کشورهای اروپایی و آمریکا افزایش پیدا کرده است. 
برخی مراکز تحقیقاتی در آمریکا تخمین زده اند که در اواسط قرن 21 تا حدود 
سال 2۰۵۰میالدی، اسالم پرجمعیت ترین دین دنیا شود. خبرگزاری فارس 
روز گذشته مروری بر چهره های معروف و سرشناس یا همان سلبریتی هایی 

داشته است که در سال های گذشته به اسالم پیوسته اند.
ســلبریتی اول / تکرار نشدنی: کاسیوس کلی را که می شناسید. افسانه 
تکرار نشدنی بوکس جهان، مسلمان شدن و تغییر نامش به »محمد علی« به 
خیلی پیش برمی گردد. جوان های قدیمی خودمان یادشان می آید »کلی« پس 
از پیروزی انقالب به ایران آمد، در نماز جمعه شــرکت کرد و درباره امام )ره( 
گفت: »من احساس می کردم قوی ترین مرد جهان هستم و هیچ رقیبی را برای 
خود نمی شناختم اما با دیدن چهره امام خمینی و تحول عظیمی که ایشان 

ایجاد کرده بود خودم را مقابل ایشان چون پر کاهی مقابل کوهی یافتم...«.
سلبریتی دوم / گمنام سابق: »ماهرشاال علی« اسالم آوردنش مثل مورد 
قبل خیلی قدیمی نیســت. او که حدود 21 سال پیش مسلمان شده تا چند 
ســال پیش که اســکار گرفت، خیلی ها خودش را نمی شناختند و از اسالم 

آوردنش خبر نداشتند. 
سلبریتی ســوم / مرد دوست داشــتنی: »دیو َچِپــل« از آن بازیگران 
فیلم های کمدی است که دست کم به خاطر استندآپ کمدی هایش یکی از 
محبوب ترین مردان آمریکاست. او سال 1998 اسالم آورد اما هفت سال بعد 
در مصاحبــه ای آن را اعالم کرد و جمله جالبی گفت: »معموالً در مورد دین 
خودم علناً صحبت نمی کنم زیرا نمی خواهم مردم، من و نقص ها و کاستی های 

من را به این دین زیبا ربط دهند...«.
سلبریتی چهارم / جکسون ها: َجِنت جکسون، خواهر مایکل جکسون معروف 
است و جرمین جکسون، برادرش. هر دوی این ها مسلمان شدند و حتی مدتی 
خبر مسلمان شدن خود مایکل هم سر زبان ها بود. با این همه برادرش جرمین، 
سال 2۰1۰ در یک برنامه تلویزیونی گفت: »معتقدم اگر برادرم مایکل جکسون 

می توانست مسلمان شود امروز هنوز زنده بود و به درستی زندگی می کرد«.
سلبریتی پنجم و ششم و.../ مسلمان طبیعی: »آیس کیوب« خواننده 
سبک هیپ هاپ در گروه گانگستری رپ N.W.A معروف شد و بعد راهش را 
در موســیقی به صورت انفرادی ادامه داد. او که در دهه 9۰ میالدی مسلمان 
شــده بود ســال 2۰۰۰ در مصاحبه با گاردین گفت:  من خودم را مسلمان 
طبیعی می نامم، زیرا فقط من هســتم با خدای خودم! به جز این ها شــکیل 
اونیل - بسکتبالیست - زین مالک که خواننده بود و پس از مسلمانی خیلی 
زیر فشــار قرار گرفت، دکتر »آز« جراح سرشــناس قلب در آمریکا، خانم الن 
بارستاین برنده سه گانه بازیگری اسکار و سلبریتی های دیگر هم هستند که 

مسلمان شده اند.
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ورزشورزش
تغییرات بزرگ در راه است 

 لیگ قهرمانان آسیا
 40 تیمی می شود!

قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با قدس:

 مشکل فوتبال ما 
سیگنال های داخلی است

 نگاهی به سیمای حضرت علیj در شعر معاصر فارسی در گفت وگو با رضا اسماعیلی 

توجه به کرامت های قدسی و غفلت از کرامت های انسانی 

کاش کسی آژان خبر کند
رقیه توسلی: االمان از آدم های سمی، حدشکن، خدانشناس، احوال خراب کن!

خیر سرم می روم باِک بنزین را پُر کنم که اتومبیل کناری کاری می کند یادم 
برود کجای جهانم... راننده جوان گستاخش تمام ایستگاه را می بندد به فحش 

و فضیحت و ُمدام به آقای مسنی که نشسته توی ماشین، تندگویی می کند.
استغفراهلل... به گوش هایم شک می کنم وقتی توی خطاب هایش، مرد را بابا صدا 

می زند اما بی احترامی پشت بی احترامی است که می پاشد توی فضا.
سســت و وارفته نگاهم را از نیمرخ نجیب پدر می چسبانم به عدد لیتر پمپ. 

چاره ای جز این هم ندارم. چون یکجورهایی دارم دلم را به باد می دهم.
مسئول جایگاه دو دفعه می پرســد: خانوم! رمز کارت؟ و من فقط تماشایش 
می کنم. از وقتی خودم را شــناخته ام این طور بوده ام؛ غصه خوری های شدید، 

قدرت تکلمم را از بین می برد.
از محوطه خارج می شــوم اما صداها و تصاویــر همراهم می آیند. تصویر پدر 

سالخورده و صدای پسرک تنومند نامرد.
ماشــین را جلوتر از محل واقعه نگه می دارم. نمی توانم برای خودم، پیرمرد و 

فرزند بی غیرت اشک نریزم. برای حرمت موی سفیدی که شکسته شد.
دقایقی پیش، وقتی پســر یکپارچه هوار بود من دلم می خواســت یکی جلو 
دهانش را بگیرد... برود ماسک بگذارد روی اشتباهاتش، خشمش... پادرمیانی 
کند که خاندانش بیشتر از این گم نشود... اصالً چند سیلی آبدار نثارش کنند 
تا حریم دستش بیاید، پدرپسری دستش بیاید... یا حداقل کسی پلیس خبر 

کند، آژان بیاورد.
نمی دانم کرونا آدم ها را بی حال و بی تفاوت کرده یا گوش مردم شده عین زبان 

من که وقت غم از کار می افتد!
تا خودم را جمع و جور کنم می بینم از همیشــه دلتنگ ترم... صورت مهربان 
»آقاجان« هی مخلوط می شود با نگاه شرمگین پیرمرد... که انگار زیرلبی داشت 

با خودش زمزمه ای  می کرد.
واقعاً چه بی فایده اســت گاهی اگر بخواهی از فقیری و حسرتت با ثروتمندی 

بگویی. بگویی چقدر اشک توی سینه ات جمع شده. 
توضیح بدهی روزگار از همه گردن کلفت تر و دیوانه تر است. 

پی نوشت: فرزند ناخلف، روزگار نامراد، پسر نوح، پدر نجیب... 
با این کلمات جمله ســازی می کنم. فرزند ناخلف اگر چه قسر دربرود و عاق 

نشود اما پیر که می شود!
خدایا ما را از دست کرونا و اوالد نااهل نجات بده!

سید حسین حسینی در گفت و گو با قدس:

 نَه از رقابت می ترسیم 
نَه از شروع لیگ

دور دست ها

روزمره  نگاری

 همه چیز درباره پیش بینی های سریال »سیمپسون ها«  همه چیز درباره پیش بینی های سریال »سیمپسون ها« 
از رئیس جمهور شدن ترامپ تا شیوع کرونا در جهاناز رئیس جمهور شدن ترامپ تا شیوع کرونا در جهان

سفر در زمان!سفر در زمان!



10
شنبه 27 اردیبهشت 1399

 22 رمضان1441 16 می 2020  سال سی و سوم  شماره 9247  

ورزشـــیورزشـــی
11

            شنبه 27 اردیبهشت 1399
 22 رمضان1441 16 می 2020  سال سی و سوم  شماره 9247  

حمیدرضا عرب: داشــتن یک دروازه بان سرپنجه و 
آماده می تواند هرتیمی را به عرش ببرد. استقالل نیز 
با داشــتن شماره یکی همچون سید حسین حسینی 
در سال های اخیر از این موهبت بزرگ بهره مند بوده 
و خود را از داشــتن دروازه بانی آمــاده بی نیاز دیده 
است. اما شــاید آنچه سبب شده اســتقالل با وجود 
برخورداری از چنین ظرفیتی به قهرمانی لیگ نرسید 
مسائل دیگری بوده که سید حسین حسینی، شماره 
یک این روزهای باشــگاه استقالل به بخشی از آن ها 
اشــاره می کند. این یک گفت و گوی اختصاصی است 
با دروازه بان اســتقالل که در روزهای ســخت کرونا 

تمرینات خانگی را سپری می کند.

بیش از 70 روز اســت که شــما نتوانستید س
تمرین گروهی انجام دهید. دراین ایام چه کردی 
تا در فرم بدنی مطلوب حفظ شــوی و همچنان 

آماده باشی؟
همه ما مشــغول تمرینات انفرادی خانگی هســتیم. 
خودم شــخصاً هر دو یا سه روز یک بار فیلم تمریناتم 
را بــرای کادر فنی می فرســتم تا آن هــا در جریان 
آمادگی ام قرار داشته باشند. البته هیچ چیز تمرینات 
گروهی نمی شود به خصوص برای ما دروازه بان ها که 
دوســت داریم روی چمن تمرین کنیــم. به هرحال 
نــوع تمرینات ما متفاوت اســت. باید اختصاصی کار 
کنیم. باید شیرجه بزنیم و تمرینات خاص دروازه بانی 
را انجام دهیــم. اما خودتان می دانیــد که در خانه 
نمی شــود تمرین دروازه بانی کــرد به همین دلیل 
بیشــتر دارم کار کششی  و بدنی می کنم تا حداقل 

بدنم از فرم خوب نیفتد.

تمرینات س باید  دروازه بان ها  می گویی  درست 
خاص خود را داشته باشند. چرا به همراه مربی 
دروازه بان های اســتقالل تمرین اختصاصی را 
در دستور کار قرار ندادید. گفته می شد برخی 

تیم ها دارند تمرین مخفیانه انجام می دهند.
ببینیــد برای اســتقالل دو زمین تمریــن را در نظر 
گرفته اند. یکی ورزشــگاه آزادی و دیگری ورزشــگاه 
انقالب. در این دو ورزشــگاه افــراد زیادی می روند و 
می آیند. در واقع اگر بخواهیم درســت به ماجرا نگاه 
کنیم هیچ یک از این دو ورزشــگاه به طور اختصاصی 

دراختیار ما قرار ندارند. 

برای همین تمرین کــردن در چنین محیطی خیلی 
ریسک باالیی دارد. ما هم ترجیح می دهیم در خانه 
بــه تمرین ادامه بدهیم. البتــه رقیب ما از چنین 

امتیازی برخوردار اســت. آن ها در ورزشــگاه 
اختصاصی خودشــان تمرین می کنند. آن ها 
درفشــی فر را دارنــد که هر وقــت بخواهند 
می تواننــد درش را ببندنــد و اختصاصــی 

تمرین کنند. اما اســتقالل چه؟ آیا ما هم 
همین شرایط را داریم؟ نه، هرگز. این یک 
تفاوت بزرگ هســت میان ما و پرسپولیس 

که برای من هم یک معماســت که چرا برای 
آن ها چنیــن امکاناتی برقرار اســت اما برای ما 
نــه. ای کاش ما هم مانند پرسپولیســی ها زمین 

تمرین اختصاصی داشــتیم. البته به ما 
اختصاص  را  ورزشگاه هایی 

داده اند. ورزشــگاه 
رضــا)ع(  امام 

کمــپ  و 

ناصرحجازی اما هیچ یک از این دو ورزشــگاه آماده 
اســتفاده نیســتند و مشــکل زمین دارند. در این 
شــرایط ما مجبوریم زمین کرایه کنیم. می دانم 
که مدیران باشــگاه در تالشند و کار می کنند 
اما تالش آن ها نتیجه نداده و تنها توانســتند 
مکان هایی را فراهم کنند که در زمان عادی 
قابل اســتفاده اســت. االن ویــروس کرونا 
همه جا پخش شــده و من نمی دانم چطور 

می خواهند کنترلش کنند.

گروهی س تمرین  به  بازگشــت  با  یعنی 
مخالفی؟

نه، من مخالف نیســتم اما ما شرایطش را نداریم. 
شــما تصور کنید بخواهیم در ورزشگاه انقالب 
تمرین کنیم. چه تضمینی وجود 
دارد که کســی جز ما 
آمد  و  آنجا رفــت 
خودمان  نکند. 

همیــن 
ی  ر طــو
یک  د نز
بــه 

50 نفر هســتیم که همین طــوری بودنمان در کنار 
هم خطرناک است. حاال شما تصور کنید که بخواهیم 
تمرین هم داشته باشیم که ریسک خیلی باال می رود. 
من نگران ســالمتی کل تیم هستم. می دانم که جمع 
کردن این همه فوتبالیست در کنار هم ساده نیست.

این حرف ها را که می زنی بعضی ها می روند و س
می گویند شما انگار از شروع لیگ می ترسید.

چه ترســی؟ اصــاًل چرا باید بترســیم؟ تــرس معنا 
ندارد. آن هایی که تصور می کنند  اســتقالل از شروع 
لیگ می ترسد راه را دارند اشــتباهی می روند. آن ها 
نمی داننــد که ذات تیم ما مبارزه اســت. پس از کجا 
معلــوم که همیــن افراد که ما را متهم به ترســیدن 
می کنند خودشان قهرمان لیگ شوند؟ اینکه االن در 
صدر جدول قرار دارند دلیل نمی شود هر حرفی را به 
زبان بیاورند. نه هیچ ترسی نیست. اتفاقاً آن ها هستند 
که با این حرف ها می خواهند َجو را متشــنج کنند و 
ما را به هم بریزند. ما نه می ترســیم و نه واهمه ای از 
شروع لیگ داریم و آن هایی هم که االن فکر می کنند 
چــون در صدر جدول هســتند پــس قهرمان لیگ 
می شوند بدانند که کارشان خیلی سخت خواهد بود 
چون استقالل شــانس بیشتری نسبت به آن ها دارد. 
ما یک بازی عقب افتاده داریم. آن بازی را می بریم و 
بعد بقیه امتیازها را هم جمع می کنیم. شــک نکنند 

که آن ها از استقالل خواهند ترسید نه ما از آن ها.

برای قهرمانــی تیمت در لیگ چه اندازه س
شانس قائلی؟

بــه همین اندازه که به شــما بگویــم ما لیگ را 
متفاوت آغاز خواهیم کرد.

ما شــانس زیادی داریم. این را از ته قلبم به شــما 
و هواداران اســتقالل می گویم کــه روی قهرمانی ما 
می توانند حســاب کنند. دوستان ما که االن در صدر 
جدول هستند خیلی خیاالتی شده اند و فکر می کنند 
30 امتیازی که باقی مانده همه اش مال این هاست در 
حالی که همین پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی به 

نفت مسجد سلیمان باخت. 
تیمی که درتهران به نفت مســجد ســلیمان می بازد 
هرگز نباید با قاطعیــت از قهرمانی حرف بزند چون 
ممکن اســت باز هم ببازند آن هم در همین ورزشگاه 

آزادی.

سید حسین حسینی در گفت و گو با قدس:

نَه از رقابت می ترسیم، نَه از شروع لیگ

شارلروا دست بردار کاوه رضایی نیست
ورزش: یک سایت بلژیکی مدعی شد باشگاه شارلروا که از عملکرد کاوه رضایی مهاجم 
ایرانی خود رضایت دارد، به زودی جلسه ای را با باشگاه بروژ برای جذب این بازیکن برگزار 
می کند. سایت »voetbalprimeur« در گزارشی که امروز منتشر کرده است، درباره وضعیت 
کاوه رضایی و احتمال باقی ماندن این بازیکن در تیم شــارلروا نوشت: »پس از یک فصل 
ناامید کننده، کالب بروژ تصمیم گرفت کاوه رضایی را در تابستان قبل به صورت قرضی 
به تیم شارلروا بدهد. این بازیکن ایرانی در شارلروا با گل هایی که به ثمر رساند بهتر بود. 
آینده این بازیکن کجا خواهد بود؟در رسانه های ایران این طور به نظر می رسد رضایی برای 
بازگشت به کالب بروژ شانس بیشتری دارد اما این اتفاق ممکن است به سرعت رخ ندهد.

 اریکسن: اشتباه کردم برای هدایت تیم ملی انگلیس
از التزیو جدا شدم

ورزش: سرمربی سابق سه شیر تصمیم خود برای قبول هدایت این تیم را که به خاطر 
آن دست از هدایت التزیو کشید، اشتباه می داند. اسون گوران اریکسن اعتراف کرد: 
چندین بار با خودم فکر کرده ام که شاید بهتر بود در التزیو و در فوتبال ایتالیا به کارم 
ادامه می دادم. اما دریافت پیشنهاد برای هدایت تیم ملی انگلیس هم چیزی است که 
شاید یک بار در زندگی رخ دهد. من فکر کردم که نمی شود به این پیشنهاد نه گفت و 
اگر آن را رد کنم شاید تا آخر عمر حسرتش را بخورم. االن فکر می کنم که شاید اشتباه 

کرده ام، شاید هم نه، نمی دانم. به هرحال اتفاقی بود که رخ داده و تمام شده است.

کوالکوویچ، سرمربی تیم دهم لهستان شد
ورزش: ایگور کوالکوویچ که پس از تعویق المپیک با توافق دوطرفه از تیم ملی والیبال ایران جدا 
شد، امروز قرارداد رسمی خود را با یک باشگاه لهستانی امضا کرد. این مربی مونته نگرویی که 
از سال 2017 هدایت تیم ملی ایران را برعهده داشت و افتخاراتی همچون قهرمانی بازی های 
آسیایی و کسب مقام سومی جام قهرمانان قاره ها را در کارنامه داشت، به صورت رسمی هدایت 
تیم زاویرچه را برعهده گرفت. قرارداد وی با این باشگاه لهستانی به مدت دو سال امضا شده و 
او تا سال 2022 در پالس لیگا فعالیت می کند. زاویرچه در فصل نیمه تمام پالس لیگا در رده 
دهم جدول ایستاده بود. بدون شک رویارویی کوالکوویچ با شاگردان سابقش همچون میالد 

عبادی پور و محمد موسوی در فصل آینده پالس لیگا از جذابیت باالیی برخوردار خواهد بود.

محرومیت سرمربی آگزبورگ به خاطر شکستن قرنطینه
ورزش: هیکو هرلیخ سرمربی تیم فوتبال آگزبورگ از همراهی شاگردانش در نخستین 
بازی  آن ها پس از تعلیق دو ماهه بوندس لیگا محروم شــد. دلیل این محرومیت هم 
خروج او از قرنطینه در روز پنجشنبه برای خرید برخی اقالم بهداشتی بود. او بابت این 
کار خود مجبور شد عذرخواهی کند، اما با این حال از همراهی تیمش محروم است، 
چــرا که طبق مقررات هر بازیکن یا مربی که قبل از آغاز بازی های لیگ از قرنطینه 
هفت روزه خارج شود، از همراهی تیم خود محروم می شود. تیم ها و اعضای آن ها طبق 
پروتکل پزشکی تعریف شده برای ازسرگیری بازی های بوندس لیگا، موظف هستند که 

این مدت هفت روزه را در هتل ها و زمین های تمرینی بدون تماشاگر سپری کنند.

ورزش: با وجــود بحرانی که به طــور کلی فوتبال 
جهان و به خصوص آسیا را احاطه کرده همه نشانه ها 
تأیید می کنند که کنفدراســیون فوتبال آسیا برنامه 
 AFC .تازه ای برای لیگ قهرمانان در نظر گرفته است
در برنامه خود برای افزایش تعداد تیم ها برای نسخه 
بعدی لیگ قهرمانان، که برای نخســتین بار به 40 

تیم می رسد مصمم است.
در تاریخ 27 اکتبر گذشــته در جلسه دفتر اجرایی 
فدراسیون آسیا در ویتنام به سرپرستی شیخ سلمان 
بن ابراهیم، رئیس و با حضور ســعود المهندی، نایب 

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.

ایران #2+2
تعداد صندلی های اختصاص یافته به هر لیگ شرکت 
کننــده در لیگ قهرمانان آســیا دیگر چهار نخواهد 
بود و هر کشــور حداکثر سه سهمیه ثابت در مرحله 
گروهی و یــک تیم در مرحله پلی آف دارد که البته  
فقط قطر، چین، ژاپن و عربســتان ســعودی از این 

امتیاز برخوردارند. 
همچنین به تازگی تعداد ســهمیه سایر کشورها در 
غرب آســیا، یعنی ایــران و امــارات )2 + 2(، عراق 
)1 + 2(، ازبکستان )1 + 1( ، اردن، هند، تاجیکستان، 
ترکمنســتان )یــک ســهمیه( ، لبنــان و ســوریه 
 )فقــط یک تیم در مرحله مقدماتی(  نیز مشــخص 

شده است.
افزایش سهمیه آســیایی باشگاه های قطر پس از آن 
اتفاق افتاد که فوتبال این کشــور در آخرین ارزیابی 
غرب آسیا با امتیاز )97.644 امتیاز( در رده اول قرار 
گرفت و پس از چیــن در قاره )100 امتیاز( در رده 

دوم ایستاد. 
قطــر در آخرین ارزیابی پس از امارات و عربســتان 
سعودی سوم غرب آسیا بود و در رتبه ششم قاره در 

رده سوم در غرب آسیا قرار داشت.

27 تیم در غرب#
تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ قهرمانان آسیا 
2021 برای نخســتین بار بــه حدنصاب 27 تیم در 
غرب و همین تعداد در شــرق  بــه 54 تیم خواهد 
رسید و سپس با انجام پلی آف های مقدماتی شرکت 
کننده های دور مقدماتــی به  40 تیم در دو منطقه 

خواهد رسید. 
در حــال حاضر لیــگ قهرمانان آســیا مثل همتای 
اروپایی امــروز با حضور 32 تیم و در هشــت گروه 
برگزار می شود که 16 تیم از آن ها در چهار گروه در 
قاره غربی و یک گروه در شرق تقسیم می شوند که با 
حضور تیم های جدید این گروه بندی تبدیل به پنج 

گروه در هر منطقه خواهد شد.

بهمن آغاز فصل جدید#
طبق اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا، پیش بینی 
می شــود مســابقات مرحله پلی آف لیگ قهرمانان 
2021 از 12 تا 25 ژانویه برگزار شود. در مرحله بعد 
که مرحله گروهــی تیم ها از 8 فوریه  تا28 آوریل با 

هم به قابت می پردازند. 
سپس دور شانزدهم از 17 تا 26 می 2021 و مرحله 
یک چهارم 25 آگوســت و 15 سپتامبر، مرحله نیمه 
نهایی 28 ســپتامبر و 27 اکتبــر و فینال 21 و 27 

نوامبر برگزار می شود.

ورزش: مدتی اســت داســتان ادامه لیگ برتر ســبب 
دو دســتگی عجیبی بین اهالی فوتبال شده است. قباًل 
هم اشاره کردیم که برگزاری یا عدم برگزاری لیگ برتر 
برای هر کدام از تیم ها داســتان متفاوتی دارد. در واقع 
هیچ تیمی بر اساس استناد به سالمتی و حفظ شرایط 
بهداشتی دنبال برگزاری یا اتمام لیگ نیست. بلکه این 
شــرایط جدول و مباحث مالی است که باعث می شود 
تیم ها مواضع متفاوتی داشــته باشند. در این بین حتی 
بیــن مدیرعامالن تیم ها و بازیکنان هم برای ادامه لیگ 

اختالف نظر وجود دارد.

سود باشگاه ها، ضرر بازیکنان#
اگر لیگ همین جا با مشــخص شــدن قهرمان و حتی 
نامشخص بودن قهرمان تمام شود مدیرعامالن تیم های 
خصوصی می توانند از زیر بار نیمی از تعهدات به بازیکنان 
و شرکت های مســافرتی، هتل ها و اســتادیوم ها شانه 
خالی کنند. بازیکنان البته در چنین شــرایطی بواسطه 
قراردادهای مالی باال دچار ضررهای مالی زیادی می شوند. 

ادله خصوصی ها#
در این بین چند تیم مشخص از جمله تراکتورسازی 
و شهرخودرو خراسان به شدت با ادامه برگزاری لیگ 
مشــکل دارند. به طوری که هــر روز یکی از ارکان 
مدیریتی این باشــگاه ها بدون به یاد داشتن شرایط 
ســالمت کارگران و کارمندان خــود که در مجموعه 
اقتصادی شــان این روزها به کار مشغولند برای پایان 
لیگ واکنش نشــان داده با مصاحبه یا سیگنال های 
منفــی در فضای مجــازی از به خطــر افتادن جان 
بازیکنان به عنوان اهرم فشــار بر فدراسیون استفاده 

می کنند.

فرشته کرونا#
باشگاه شهرخودرو یک باشگاه خصوصی واقعی است که 
به جز کمک های محدود اســتانی از هیچ منبع دیگری 
حمایت نمی شود. حضور در لیگ برتر و جام باشگاه های 
آسیا در سال گذشته فشار مالی شدیدی روی مالکان این 
باشگاه آورده است. نوسان قیمت دالر و سفرهایی که بابت 
بازی در کشور ثالث بر این باشگاه تحمیل گشت سبب 

دردسرهای مالی برای مجموعه مالکیتی باشگاه شد. 
شاید کرونا در بهترین زمان ممکن به داد این باشگاه رسید 
تا در بحبوحه فشارهای اقتصادی بر مجموعه شهرخودرو 
آن ها بتوانند از بابت هزینه های تیمداری فعالً نفس راحتی 
بکشند. آنچه مبرهن است اینکه برای مجموعه ای چون 
شــهرخودرو اتمام لیگ همین امروز حتی شیرین تر از 
قهرمانی اســت. آن ها که در کورس کسب سهمیه سال 
بعد در آسیا هستند بدشــان نمی آید که با سوت پایان 
لیگ حتی به آسیای سال بعد هم نروند و به همین بهانه 
از نگاه پر توقع هوادارانشــان شانه خالی کنند. به همین 
دلیل هم ارکان مدیریتی این باشگاه پرچم اتمام لیگ را 
با شعار سالمت بازیکنان باال نگه داشته اند و حتی برای 
بازیکنان کرونایی نسخه عدم عالج تا پایان دوران فوتبال 

صادر می کنند.

لیگ سال بعد هم تعطیل؟#
آنچه در باال آمد البته اصرار بر انجام لیگ در هر شرایطی 
نیســت و با توجه به زیر ساخت های داخل کشور حتی 
پیشنهاد می شــود بررسی بیشتری برای زمان شروع یا 
اتمام لیگ انجام شــود. شاید با این شرایط حتی نتوان 
لیگ برتر ســال بعد را هم آغاز کــرد. چون کرونا امروز 
نمی گوید که من چمدانم را در ابتدای شهریور می بندم و 

برای همیشه می روم.

تغییرات بزرگ در راه است 

لیگقهرمانانآسیا40تیمیمیشود!
سالمت بازیکنان، اولویت هر لیگی است

چراشهرخودروادامهلیگرادوستندارد؟

سینا حسینی: ماجرای نگارش اساس نامه جدید فدراسیون فوتبال به همراه شدت 
با حواشی رو به رو شد که در جریان عدم برگزاری انتخابات فدراسیون ایجاد حاشیه 
کرد، حاال که متن پیشــنهادی اساس نامه نگارش شده است برخی منتقدان بر این 
باورند با برطرف ســاختن اشکاالت موجود در این متن پیشنهاد می توان فوتبال را 
به کلی از چرخه قدرت طلبی و انحصار یک مجموعه خاص بیرون آورد تا مدیریت 

فوتبال به صورت مستقل فعالیت خود را ادامه دهد.
مسئوالن فدراسیون هرچند در ظاهر نشان دادند از انتقادات استقبال می کنند اما با 
رفتارهای زیر پوستی و کامالً پنهانی تالش کردند منتقدان را تحت فشار قرار دهند 
تا از انتقادات گســترده منصرف شــوند و متن پیشنهاد شده از سوی فدراسیون را 
ایده آل توصیف کنند، برخالف انتظار اما این فشارها جواب نداد تا اینکه دستگاه های 
نظارتی با دادن هشدار به دستگاه ورزش خواستار احترام به نظر منتقدان و اعضای 
مجمع از سوی هیئت رئیســه فدراسیون شدند تا تکروی های یکجانبه فدراسیون 

فوتبال عملی نشود.
در این بین احسان قاضی زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی 
با هشدار به مسئوالن فدراسیون فوتبال خواستار اصالح نکات مبهم اساس نامه شد تا 

به این ترتیب منتقدان بیش از حد معمول تحت فشار قرار نگیرند.

خط و نشان برای مخالف#
احســان قاضی زاده هاشمی با انتقاد از تحت فشــار قراردادن منتقدان از سوی 
فدراســیون فوتبال گفت: چرا عده ای به این باور نرســیدند که مشــکل اهالی 
فوتبــال با انحصارگرایی و قدرت طلبی یک طیف خاص اســت؟ معنا و مفهوم 
ندارد که ما برای مخالف خط و نشــان بکشــیم، چرا عده ای از مدیران دوست 
ندارند میز خود را رها کنند، ارائه ســیگنال به بیــرون از ایران نمی تواند عمر 
مدیریتی آن ها را تقویت کند بلکه پایه های مدیریت آن ها را سســت تر از قبل 

خواهد کرد.

آدم های مسئله دار#
وی در بخش دیگری از سخنانش می گوید: مردم از ورود 
آدم های مســئله دار به فوتبال خســته شدند؛ کسی که 
دارای پرونده قضایی اســت و تحت پیگرد قرار گرفته و 
همچنان در رفت و آمد به دادگاه است صالحیت حضور 
در حوزه مدیریتی فوتبال را ندارد، ما در این کشــور و 
مملکت مدیر کم نداریم پس نیازی نیست عرصه را برای 
ورود افراد مســئله دار باز کنیم تا آن هــا جای جوان خوش فکر و با دانش روز 
را پر کنند، این افراد اگر دلســوز واقعی هستند تجربیات خود را به نسل جوان 

واگذار کنند نه به دنبال سهم خواهی و قدرت طلبی باشند.
قاضی زاده هاشمی، درباره سیر اصالح اساس نامه فدراسیون فوتبال گفت: مالک ما 
بند و ماده یک این اساس نامه بود که فدراسیون فوتبال نهاد عمومی غیردولتی است. 

برخی تعریف کردند که فدراسیون نهاد مستقل غیردولتی است که ما چیزی به این 
نام در قانون نداریم. ما نهادهای عمومی مانند کمیته ملی المپیک، صلیب ســرخ، 
هالل احمر و... را داریم که خدمات عمومی را زیر نظر دولت ارائه می دهند. فدراسیون 

فوتبال هم در اساس نامه جدید به عنوان نهاد عمومی غیردولتی تعریف شده است.
وی ادامه داد: از طرفی نهادهای قضایی این فدراســیون توسط مجمع انتخاب 

خواهد شد. 
البته یک انتقادی از ســوی اعضای مجمع فدراســیون به هیئت رئیسه فعلی 
وجود دارد که به تازگی مشکالتی را برای رؤسای هیئت های استانی در پی ارائه 
نظراتشان به وجود آمده اســت. فدراسیون فوتبال نمی تواند توسط هیئت های 
استانی شــکل بگیرد و نهادهای ذی ربط پاســخ نگوید و از طرفی به هیئت ها 

فشار بیاورد.

شایسته گزینی#
قاضی زاده هاشــمی به لزوم وجود برخی از بندها در این اساس نامه اشاره کرد 
و افزود: یکی از نکاتی که برای ما خیلی مهم اســت و در اســاس نامه فیفا هم 
وجود دارد، عبارتی به نام شایسته گزینی وجود دارد که در اساس نامه ما وجود 
ندارد یعنی افراد پرونده  ای در نهادهای قضایی فوتبالی و غیرفوتبالی نداشــته 
باشند. این مسئله باید در اساس نامه فدراسیون فوتبال ما برای انتخاب رئیس، 
هیئت رئیسه، دبیرکل و خزانه دار لحاظ شود. یک اتفاق دیگر هم این است که 
برای از بین بردن انحصار، باید اعضای مجمع فدراســیون فوتبال افزایش یابد. 
ما در فوتبال ساحلی، فوتسال، فوتبال بانوان و ... خیلی پیشرفت کردیم و باید 

نمایندگان آن ها هم افزایش یابد.
این نماینده مجلس افزود: امیدوارم دوستان مشکالت ایجاد نکنند و حرکات خارج از 
چارچوب را انجام ندهند. برخی از اقدامات در فوتبال برای بقا در این رشته است اما 

این مسئوالن باید از منافع شخصی خود به نفع مردم عبور کنند.

دسته اول فوتبال آلمان نخستین لیگ مطرحی که دوباره آغاز شد

همهبوندسلیگاتماشامیکنند!
امیرمحمد ســلطان پور: پس از دو ماه تعلیق تمامی لیگ های بزرگ فوتبال 
در جهان به دلیل بحران شــیوع ویروس کرونا، بوندس لیگا آلمان نخســتین 
لیگ مطرحی اســت که از امروز دوباره از سر گرفته خواهد شد. البته نگرانی ها 
و دغدغه های زیادی هنوز در خصوص شــروع این مسابقات وجود دارد، برخی 
از بازیکنان به هیچ عنوان از بازگشــت به زمین فوتبال در شرایطی که ویروس 
کرونا هنوز در جهان وجود دارد راضی نیســتند. مثاًل باشگاه دینامو درسدن در 
بوندس لیگا همین چند روز پیش مجبور شــد تیم خود را به شــکل کامل به 
قرنطینه دو هفته ای ببرد چون چند تن از بازیکنانش دچار ویروس شــده اند. 
اما فعاًل دســته اول بوندس لیگا آماده است تا 9 بازی باقی مانده تا پایان فصل 

را به پایان برسانند. 
مســلماً لیگ های بزرگ دیگر اروپا به بوندس لیگا نگاه خواهند کرد تا بررسی 
کنند آیا آن ها نیز می توانند مسابقاتشان را از سر بگیرند یا نه. اما هر چه باشد 
قبل از این بحران هــا هم بوندس لیگا به عنوان یکی از جذاب ترین مســابقات 
فوتبال شناخته می شد و حاال فرصت مناسبی است تا نگاه دقیق تری بیندازیم 
بــه چیزی که از این لیگ در این هفته و هفته های آتی انتظار داریم و شــاید 
سؤال های کسانی که از کمبود فوتبال خسته شدند و می خواهند بوندس لیگا را 

برای نخستین بار به شکلی جدی دنبال کنند:

چرا بوندس لیگا به عنوان تماشایی ترین لیگ شناخته می شود؟#
بوندس لیگا همیشــه به عنــوان لیگی که به هواداران و تماشــاچی ها اهمیت 
فوق العاده ای می دهد شــناخته شــده است. باشگاه ها همیشــه تالش دارند تا 
قیمت بلیت های بازی های خود را کم نگه دارند تا تماشــاچی ها ورزشــگاه را 

پرکنند و به این مسابقات جذابیت ببخشند. 
امــا متأســفانه در این برهه از زمــان هیچ کس طعم این هیجان تماشــاگران 
را نخواهد چشــید چون بازی ها قرار اســت بدون تماشــاگر برگزار شوند. مثاًل 

تماشــای دیدار دورتموند با بایرن مونیخ در وست فالن بدون دیوار زرد مشهور 
دورتموندی هــا اتفاقی دردآور خواهد بود. این هفته باشــگاه یونیون برلین نیز 
برای اولین بار در تاریخ خود می خواست میزبان باشگاه بزرگی مثل بایرن باشد 
اما متأسفانه طرفداران این تیم شانس تماشای مسابقه تیمشان با غول باواریایی 

را از دست خواهند داد. 
اما حق پخش تلویزیونی و ضررهای مالی گســترده ای که تعطیلی مســابقات 
به همراه خواهد داشــت سبب شد که مســابقات حتی بدون تماشاگر با فشار 

باشگاه ها و مسئوالن دوباره آغاز شود. 
البته این ســبب نشده باشگاه ها بیکار بنشــینند، مثاًل بروسیا مونشن گالدباخ 
چند صد پالکارد از چهره هوادارنش را در استادیومش نصب کرده است! ضمناً 
با وجود ممنوعیــت تماس فیزیکی بازیکنان پس از خوشــحالی گل، احتماالً 

خوشحالی های نوآورانه ای را از بازیکنان شاهد باشیم.

وضعیت جنگ برای تصاحب عنوان قهرمانی چطور خواهد شد؟#
چهار تیم اول مســابقات می توانند سهمیه لیگ قهرمانان اروپای فصل آینده را 
کسب کنند و تیم های پنجم و ششم به لیگ اروپا خواهند رفت. پنج تیم باالیی 
جدول به شــدت به هم نزدیک هســتند و اگر تیمی از سهمیه لیگ قهرمانان 

بیرون بماند واقعاً حیف است. 
البته هر چه بیشتر به قبل از تعطیلی مسابقات نزدیک می شدیم شرایط جدول 
حالت مشــخص تری پیدا می کرد. مثاًل بایــرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی در 
هفت دوره گذشــته مســابقات پس از اینکه برای دومین فصل پیاپی در ابتدا 
عقب افتاد اما موفق شد دوباره خود را به صدر جدول برساند. آن ها 55 امتیازی 
هســتند و اختالف مناسبی را با دورتموند در رتبه دوم با 51 و الیپزیگ با 50 
امتیاز به وجود آورده اند. مونشــن گالدباخ هم با 49 امتیاز در رتبه چهارم قرار 

دارد و لورکوزن 47 امتیازی است.

چه تیم هایی بیشترین بهره را از تعطیلی بردند؟#
یکی از این تیم ها بدون شک بایرن مونیخ است. مثاًل اگر مسابقات تمام نمی شد 
رابرت لواندوفسکی ستاره کنونی قرمزپوشــان و سابق زردپوشان نمی توانست 
در زمیــن تیم ســابقش به میدان برود اما اکنون تا این مســابقه آماده خواهد 
بود. ایوان پریشــیچ نیز دیگر مصدوم مونیخی هاست که اکنون سالمت خود را 
بازیافته اســت. البته چنین وضعیتی برای مارکو رویس در دورتموند نیز صدق 
می کند. تیم الیپزیگ هم قبل از تعطیلی مسابقات در افت فرم بسیار بدی قرار 
داشــت و تمام امیدهای خود برای قهرمانی را در حال از دست رفتن می دید، 
اما اکنون با پایان تعطیلی ها می توانند امیدوار باشند که شرایط دوباره برایشان 

خوب شده باشد. 
شــالکه و آگســبورگ نیز چنین شرایطی خواهند داشــت و خون جدیدی در 

رگ هایشان در شروع مجدد لیگ به جریان خواهد افتاد.

اسطوره فوتبال کشورمان که به عنوان مربی در تیم های پایه 
باشگاه هامبورگ آلمان کار می کند، در پستی اینستاگرامی 
نظــر خود را در خصوص آغاز رقابت های مطرح اروپایی با 
بوندس لیگا آلمان عنوان کرد. مهدی مهدوی کیا می گوید 
مطمئن بوده با توجه به نظم و زیر ساخت های مناسبی که 
کشور آلمان دارد، این لیگ نخستین لیگی خواهد بود که 
مسابقات را از سر خواهد گرفت. او همچنین ابراز امیدواری 

کرد فوتبال در ایران نیز دوباره آغاز شود.

مهاجم ســابق باشــگاه پرسپولیس در پســتی اینستاگرامی به 
درگذشت متین قوسی که خود را به عنوان یک استعداد در فوتبال 
ایران نشــان داده بود واکنش نشان داد. قوسی که سال پیش در 
ویژه برنامه استعدادیابی ستاره ساز حضوری درخشان داشت، چند 
روز پیش از دنیا رفته است. بسیاری بر این باورند که درگذشت او 
به دلیل ابتال به ویروس کرونا بوده است اما برخی دیگر نیز این را 
تکذیب می کنند؛ اما با همه این ها ادموند بزیک از درگذشت این 

استعداد ابراز ناراحتی کرده است.

ادموند بزیکمهدی مهدوی کیا
مدافع سابق باشگاه پرسپولیس و کنونی نساجی مازندران به 
زنده کردن خاطرات شیرین دو سال پیش دیدار قرمزپوشان 
پایتخت در لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا مقابل تیم الجزیره 
امارات پرداخت. حســین ماهینی در توییتر خودش با عنوان 
»دو سال پیش« کاغذی که در آن دستورهای تاکتیکی برانکو 
ایوانکوویچ سرمربی وقت پرسپولیس برای او نوشته و رسم شده 
بود و جمله We Can )ما می توانیم( روی آن را منتشــر کرده 

است، تا خاطرات شیرینی را برای هواداران قرمز زنده کند.

ستاره جوان باشگاه رئال مادرید که در روزهای تعطیلی فوتبال 
در مسابقات بازی های رایانه ای قهرمان شده، از کمربند قهرمانی 
خود رونمایی کرد. اللیگای اســپانیا با همکاری سایت ورزشی 
بلیچر ریپورت در ایام تعطیلی مســابقات دســته اول اسپانیا 
مسابقات رایانه ای فوتبال بین ستارگان مطرح باشگاه های این 
لیگ راه اندازی کرد که در نهایت مارکو آسنسیو هافبک رئال 
مادرید بود که اول شــد و از کمربند قهرمانی خود در استوری 

اینستاگرامی اش رونمایی کرد.

مارکو آسنسیوحسین ماهینی

قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با قدس:

مشکلفوتبالماسیگنالهایداخلیاست

ضد  حمله

تمرین قلی زاده در جمع استقاللی ها 
ورزش: علی قلی زاده که دومین فصل حضور خود در باشگاه شارلروا 
را پشــت سر می گذارد پس از تعطیلی لیگ این کشور به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به ایران ســفر کرده تا مدتی در کنار خانواده اش باشــد. 
قلی زاده این روزها در کنار بازیکنانی مثل مهدی قائدی، وریا غفوری و 
آرش رضاونــد بدن خود را آماده نگه می دارد تا از فرم ایده آل که برای 

حضور در تمرینات الزم است دور نشود. 

ماجدی: اجازه نمی دادند استراماچونی را ببینیم
ورزش: عضو ســابق هیئت مدیره اســتقالل می گوید: دلیل جدایی 
استراماچونی مشکالت مالی بود. میرشاد ماجدی دراین باره گفت: تمام 
مشکل جدایی استراماچونی مسائل مالی بود، دیدید که با چه مکافاتی 
برای او پول واریز کردیم؟ مگر از روز اول نمی دانســتیم این مشکالت 
وجود دارد؟ این بود که ما می گفتیم مربی خارجی سخت است و گرنه 
چه کســی منکر توانایی فنی ایشان اســت؟ مگر همین اتفاق ها برای 

ویلموتس نیفتاد؟
او ادامه داد: من به خدا فقط دوبار استراماچونی را دیدم و حتی یک بار 
هم از نزدیک ایشان را ندیدم. هروقت می گفتیم بگذارید با ایشان جلسه 
داشته باشیم می گفتند شأن شما نیست و نمی شود. نمی دانم چه چیزی 

بود که اجازه نمی دادند ما ایشان را ببینیم.

صیادمنش برنمی گردد
ورزش: چند روز پیش شــایعاتی در رسانه های ترکیه در مورد فسخ 
قرارداد اللهیار صیادمنش با فنرباغچه ترکیه منتشــر شد که البته هم 
این باشگاه و هم این بازیکن جوان آن را تکذیب کردند. در مدت اخیر 
صحبت های زیادی مطرح  شــده اســت که مدیران باشگاه استقالل 
تصمیم دارند برای فصل بعد با این بازیکن وارد مذاکره شــوند تا او را 

یک بار دیگر به خدمت بگیرند.
با این حال صیادمنش حتی اگر برای فصل در فنرباغچه ترکیه حضور 
نداشته باشد هم تصمیم برای بازگشت به ایران و باشگاه استقالل ندارد و 
با توجه به اینکه تنها 19 سال سن دارد ترجیح می دهد همچنان شانس 

خود را در فوتبال اروپا امتحان کند.

دژاگه به شروع لیگ برتر می رسد!
ورزش: کاپیتان باتجربــه تیم ملی و تراکتور تبریز از روزهای ابتدایی 
شیوع کرونا در ایران با کســب اجازه از کادرفنی سرخپوشان تبریزی 
راهی آلمان شد تا در کنار خانواده اش باشد. او حاال بیش از دو ماه است 
که در آلمان خود را قرنطینه کرده و با توجه به موارد ســفت و سخت 

بهداشتی در این کشور فعالً نمی تواند از آلمان خارج شود.
از این رو در شرایطی که احتمال دارد تمرینات تیم های لیگ برتری در 
روزهای آینده شروع شود و مسئوالن رأی به برگزاری مسابقات بدهند، 
اگر آلمان بار دیگر قرنطینه شــود، پروازهای خروجی از این کشور نیز 
انجام نخواهد شد و مشخص نیســت دژاگه چه زمانی بتواند به ایران 

برگردد.
بی تردید تأخیر در ورود دژاگه در ایران سبب خواهد شد تا او به شروع 

دوباره لیگ برتر نرسد و ممکن است تراکتور از این ماجرا ضرر کند. 

کفاشیان: سرپرست فدراسیون نمی شوم
ورزش: رئیس پیشین فدراسیون فوتبال گفت: بدون داشتن البی در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا حتی اگر در جلسات هیئت رئیسه AFC داد 

بزنیم بی فایده است.
علی کفاشیان درباره شایعه سرپرســتی اش در فدراسیون فوتبال 
تا برگزاری انتخابات این فدراســیون گفــت: همان طور که گفتید 

شایعه است.
وی درباره وضعیتش در کمیته اســتیناف فدراســیون فوتبال پس از 
محرومیت از ســوی کمیته اخالق تأکید کرد: هنوز که تبرئه نشده ام. 
کمیته استیناف رأی نداده است. آقای صالحی رئیس کمیته استیناف 

گفتند دارند به این پرونده رسیدگی می شود.

 دایی، مهدوی کیا، هاشمیان و دژاگه 
AFC در نظرسنجی جدید

ورزش: سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا در نظرسنجی جدید خود 
از کاربران و مخاطبانش خواســته است بهترین بازیکن آسیایی که در 
بوندس لیگا آلمان بازی کرده است را انتخاب کند. در این نظرسنجی 
10 گزینه ای، نام علی دایی، مهدی مهدوی کیا، وحید هاشــمیان و 

اشکان دژاگه از ایران دیده می شود.
چا بوم، کو جا چئول و سون هیونگ مین از کره جنوبی و  یاسوهیکو 
اکودرا، ماکاتو هاســبه و شینجی کاگاوا از ژاپن از دیگر گزینه های این 

نظرسنجی هستند.
نکته جالب توجه پیشتازی ایرانی ها از ساعات ابتدایی این نظرسنجی 
اســت؛ به طوری که علــی دایی و مهدی مهدوی کیــا باالتر از دیگر 

بازیکنان قرار گرفته اند.

 استقالل: مجبوریم مطالبات دیاباته را
 ۱0 هزار دالری بفرستیم

ورزش: باشــگاه استقالل توضیحاتی را درباره نحوه پرداخت مطالبات 
شیخ دیاباته مهاجم این تیم ارائه کرد.این باشگاه با توجه به هشدار وکیل 
دیاباته تمام تالش خود را انجام داد و روز گذشته نیز مبلغ 40 هزار دالر 

به حساب وی واریز شد.
باشگاه به طور مستقیم و از طریق مدیر روابط بین الملل با وکیل شیخ 
دیاباته در ارتباط اســت و به او توضیح داده شــد از آنجایی که حجم 
مطالبات باالســت و به خاطر محدودیت هایی که در واریز وجه وجود 
دارد، حواله ها باید کمتر از 10 هزار دالر باشــد و امکان پرداخت پول 
به صورت یک جا مقدور نیســت و در صورت واریز بیشتر از این سقف 
به صورت یک جا امکان برگشــت خوردن پول یا مسدود شدن حساب 

وجود دارد.

جانشین بیرانوند از پرتغال می آید؟
آی اسپورت: جدایی علیرضا بیرانوند در پایان این فصل از پرسپولیس 
قطعی اســت و اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد، او برای ادامه فوتبال 
خود راهی آنتورپ بلژیک خواهد شد. حاال گفته می شود امیرعابدزاده! 
پسر 27 ساله عقاب سابق آسیا )احمدرضا عابدزاده( که فوتبال خود را 
از آکادمی باشــگاه پرسپولیس آغاز کرد جدی ترین گزینه برای دروازه 

سرخ هاست.
جالب آنکه در آن دوران یحیی گل محمدی ابتدا دستیار ژوزه و سپس 
سرمربی پرســپولیس شــد، اما فرصت بازی در دیدارهای رسمی به 

عابدزاده جوان نرسید. 

منهای فوتبال

رزمایش همت جوانانه - کمک مؤمنانه برگزار شد
ورزش: اداره کل ورزش و جوانان خراســان رضوی با همکاری سازمان های 
مردم نهاد، هیئت های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان 
از ابتدای ماه مبــارک رمضان برای برگزاری رزمایش همت جوانانه - کمک 
مؤمنانه فعالیت های خود را آغاز کرده بود، در مراســمی با حضور مسئوالن 
استانی در سالن شهید بهشتی بسته های معیشتی برای توزیع در بین اقشار 
کم برخوردار جامعه ارسال شد. در این رزمایش فرزاد فتاحی مدیرکل ورزش 
و جوانان خراسان رضوی، موسوی مدیرکل امور اجتماعی استانداری، آسوده 
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( خراســان رضوی و حجت االســالم 
پژمان فر نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شــورای اسالمی حضور 
داشتند.فرزاد فتاحی در این همایش اظهار کرد: با دستور رهبر معظم انقالب 
مبنی بر کمک به افراد کم بضاعت و قشــر ضعیــف جامعه این رزمایش را 
برگزار کردیم. مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی ادامه داد: برگزاری این 
همایش نشان داد که جوانان استان در تمام صحنه ها حضور پررنگی دارند و 

برای برگزاری این رزمایش به صورت شبانه روزی فعالیت می کردند.
وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در این رزمایش 56 هزار بسته معیشتی 
تأمین و با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( این بسته ها را در بین افراد 
کم بضاعت پخش خواهند کرد، باید این موضوع را اشاره کنم که عالوه براین 
بسته های معیشتی ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده را تولید و در بین 

اقشار ضعیف جامعه توزیع کردیم.

پرونده انتقال امیر غفور به کره بسته شد
ورزش: پــس از اینکــه تیم های کره ای با نام بــردن از بازیکنان بزرگ دنیا 
سروصدای زیادی را در هفته های اخیر به پا کردند، سرانجام مراسم بازیکنان 
خارجی درلیگ والیبال کره در هتل ریورا ســئول برگزار شد.برخالف اخبار 
قبلی خبری از امیر غفور در میان بازیکنانی که جذب این لیگ شدند نیست. 

رئیس سازمان تیم های ملی تکواندو:
عسکری برگزاری اردوها را ضروری می داند

تســنیم: آرش فرهادیان، رئیس ســازمان تیم های ملی تکوانــدو درباره 
برگزاری نخستین جلســه فوق العاده شورای فدراســیون جهانی تکواندو و 
عدم تصمیم گیری در مورد سرنوشــت رویدادهای ســال 2020 اظهار کرد: 
فکر می کنم عدم تصمیم گیری فدراسیون جهانی در مورد رویدادهای سال 
2020 نیز به خاطر نامشخص بودن شرایط کروناست. فدراسیون جهانی هنوز 
نتوانسته است برای نزدیک ترین رویدادهای پیش رو تصمیمی اتخاذ کند و به 
جمع بندی الزم برسد.  وی درباره زمان آغاز تمرینات تیم ملی تکواندو طبق 
تصمیم گذشــته و در اواخر خرداد ماه گفت: پیش بینی ما برگزاری اردوها از 
نیمه دوم خرداد ماه بود، اما هفته گذشته وزارت ورزش نامه ای به فدراسیون 
ورزشی ارسال کرد و مجوز فعالیت در برخی رشته های ورزشی با رعایت موارد 
خاص را اعالم کرد. در میان این رشــته ها تکواندو قرار نداشــت و طبیعتاً ما 
منتظر ابالغ وزارت ورزش و ســتاد ملی مبارزه با کرونا هستیم. البته تالش 
می کنیم در اولین فرصت با رعایت شــرایط الزم اردوها را برگزار کنیم. فکر 
می کنم تعطیلی بیش از این خیلی مطلوب نباشــد. در روزهای گذشــته با 
عسکری که صحبت کردم، ایشان نیز برگزاری اردوها را ضروری می دانستند 
و بچه ها نیز این خواسته را دارند که ما بتوانیم با رعایت شرایط اردوها را هر 

چه زودتر برگزار کنیم.

 بدهی های جام هندبال ریاست جمهوری 
تمام می شود؟

ایسنا: حساب های فدراسیون هندبال حدود دو هفته قبل به دلیل باز شدن 
یکی از پرونده های مالی از مسابقات جام ریاست جمهوری سال 94 مسدود 
و پس از کســر مبلغ بدهی از حساب فدراسیون بابت حکم صادر شده جلو 
حساب باز شد. اکنون هر چند حساب  فدراسیون هندبال باز شده اما بدهی  
زیادی هنوز از جام ریاست جمهوری که پنج سال پیش در دوران ریاست سید 
ابوالحسن مهدوی برگزار شده بود به جا مانده است. پرونده های مالی زیادی 
در خصــوص این بدهی ها وجود دارد که مربوط به آژانس خودرو، غذاخوری، 
تشریفات، البسه و موارد دیگر است. این پرونده ها درحال حاضر راکد هستند 
اما ممکن است هر روز به جریان افتاده و مجدداً جلو حساب های فدراسیون 
را بگیرند. بدهی هایی که هر روز تصاعدی باال می روند و روز به روز بار مالیاتی 

فدراسیون هندبال را سنگین تر می کنند.

 خرید دو ملی پوش والیبال 
توسط شهرداری ارومیه

ورزش: مدیران باشگاه شهرداری ارومیه پس  از آنکه به مدت یک فصل دیگر 
قرارداد پیمان اکبری را تمدید کردند به سراغ بازیکنان رفتند و در نخستین 

اقدام میثم صالحی را به خدمت گرفتند.
پس از میثم صالحی آن ها پوریا یلی، ســتاره جوان و پشت خط زن آینده دار 
تیم  ملی را هم با عقد قراردادی یکســاله به جمع شــاگردان پیمان اکبری 
اضافه کردند. به  غیر از این دو بازیکن مدیران شهرداری ارومیه قرارداد پوریا 
فیاضی، دریافت کننده قدرتی و ملی پوش و همچنین امیر خداپرست را هم 
برای یک سال دیگر تمدید کردند تا این تیم پرطرفدار از حاال به  عنوان یکی 

ازمدعیان اصلی قهرمانی فصل خود را معرفی کرده باشد.

قاضی زاده هاشمی: اگر تدبیر صورت می گرفت 
شاهد تعلیق جودو نبودیم 

ورزش: عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی گفت: اتفاقات جودو 
کامالً قابل پیشگیری بود و اگر تدبیر درست صورت می گرفت شاهد تعلیق 
این رشته نبودیم. سید احسان قاضی زاده هاشمی در مورد نداشتن کرسی های 
بین المللی صحبت هایی را به شرح زیر مطرح کرد: اقداماتی که در این روند 
صورت گرفته جای تقدیر دارد. البته حضور 310 نفر برای 420 کرسی اقدام 
کمی نیســت، هر چند که برخی از این کرسی ها تشریفاتی هستند و مؤثر 
نبودند. برای ما ایســتادگی در برابر رژیم غاصب صهیونیســتی مهم است. 
راجع به مهاجرت ورزشــکاران به خارج از کشــور بحث داریم و در این مورد 
سیگنال هایی داریم که ورزشکاران را جذب و موضع گیری علیه ایران دارند. 
وی ادامه داد: اتفاقات جودو کامالً قابل پیشگیری بود. در جایی عده ای برای 
ما نقشــه کشیده اند و عزیزان ما باید این اشراف اطالعاتی را در حوزه ورزش 

داشته باشند. اگر تدبیر درست صورت می گرفت شاهد تعلیق جودو نبودیم.

 IOC زیان ۸00 میلیون دالری 
با تعویق المپیک توکیو

ورزش: هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک جلسه ای را برگزار کرد. در 
این جلسه توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک اعالم کرد: پیش بینی 
می شود با تعویق بازی های المپیک توکیو، IOC مبلغ 800 میلیون دالر هزینه 
اضافی را متحمل شود. این برای نخستین بار است کهIOC  این مبلغ هزینه 

اضافی را برای سازماندهی بازی های المپیک متحمل می شود.
کمیته بین المللی المپیک همچنیــن 150 میلیون دالر هم برای کمک به 

فدراسیون های جهانی و کمیته ملی المپیک کشورها در نظر گرفته است.
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ادب و هنرادب و هنر

 به مناسبت روز پاسداشت زبان و ادب فارسی
و بزرگداشت حکیم توس 

ارزش های شاهنامه فردوسی 

پیشینه فرهنگی و ادبی ایران، سرشار از شاعران و دانشمندانی است که 
آثار ادبی آنان سبب هویت بخشی و سربلندی ایران و ایرانیان شده است. 
مطالعه تاریخ ادبیات و فرهنگ گذشــته و تجربه های پیشین، اندوخته 
ارزشمندی است تا صاحبان قدرت و حاکمیت برای حفاظت از تولیدات 
غنِی سرمایه های ادبی این مرز و بوم، برنامه  ریزی و نقشه راهی طرح ریزی 
کنند تا ضمن پاسداشــت این ذخایر ارزنده، زمینه رونق و انس و پیوند 

آحاد جامعه با آن دستاوردها فراهم شود.
داستان های جذاب حماسه ملی ایرانیان در شاهنامه فردوسی، غزلیات 
حافظ شیرین ســخن، حکمت های زیبای گلستان سعدی، مضامین و 
حکایات و نکته های عرفانی مثنوی معنوی موالنا، آثار ذوقی و هنری عطار 
نیشابوری و بسیاری دیگر از آثار ارزشمند، فاخر و ادبی این مرز و بوم، در 
انتظار یک برنامه ریزی همه جانبه و فراگیر است تا نسل جوان جامعه، با 
این دستاوردهای ماندگار و پر ارزش ادبی خود، بیش از پیش آشنا شود 

و از آن، بهره بیشتر گیرد.
هنگامی که پژوهشــگران غیــر ایرانی بــرای درک و بهره گیری از آثار 
گرانسنگ زبان و ادب فارسی، به آموزش و تعلیم زبان فارسی عالقه مند 
می شوند و بســیاری از ایشان به تصحیح کتاب های ادیبان و سخنوران 
و نگاشــتن تاریخ ادبیات ایران اهتمام می ورزند، شایســته اســت برای 
بهره گیری از این تولیدات ارزشــمند ادبی، کاربست هایی تهیه و راه های 
افزایش انس مردم به ویژه نســل جوان، جست وجو شود. به نظر می رسد 
مردم ما، امروزه با آثار ارزشــمند مفاخر ادبی کمتر آشنایند و یا از آن ها 
کمتر بهره می برند. امید است این نوشتار سبب رفتن به دنبال راهکارهای 
علمی و کاربردی و روش های انس و الفت و بهره گیری بیشتر جامعه از 

گنجینه های زبان و ادب فارسی شود. 
25 اردیبهشــت، روز پاسداشت زبان و ادب فارسی و بزرگداشت حکیم 
ابوالقاسم فردوسی نام گرفته است. به مناسبت این روز بزرگ چند نکته 
درباره اثر فاخر و گرانسنگ زبان و ادب فارسی، شاهنامه فردوسی تقدیم 

عالقه مندان و دلدادگان زبان فارسی می نمایم.
واقعاً شاهنامه فردوسی چه ارزشی دارد؟

1.فردوسی فرهنگ، زبان و تاریخ حماسه ایرانیان را با شاهنامه جاودانه 
ساخت. شاهنامه شناسنامه ملت ایران و تاریخ داستانی و حکایت نیاکان 
ماســت. آن حکیم فرزانه هویت ملی و تمدن ایرانی را با این اثر فاخر در 

عرصه جهانی به نمایش گذاشت. 
2.امروزه شاهد هستیم که شاهنامه فردوسی به تمام زبان های زنده دنیا 
ترجمه شده است. اینکه برخی از اندیشمندان دنیا از شرق گرفته تا غرب 
به تصحیح شاهنامه می پردازند و افتخار ثبت معروف ترین های تصحیح و 
چاپ شاهنامه فردوسی را به خود اختصاص می دهند گواه بسیار جالب 

توجهی از اقبال جهانی به این اثر بزرگ و ارزشمند ادبی دنیاست.
3. شــاهنامه فردوسی قلب ادبیات جهان را درنوردیده است. بسیاری از 
داستان های پهلوانان گوناگون شاهنامه در ادبیات جهان منعکس است. 
به گواهی آثار ادبی المارتین فرانسوی، گوته شاعر آلمانی، ویکتورهوگو 
نویسنده بزرگ فرانسه و بسیاری دیگر از شاعران و اندیشمندان جهان، 
شاهد تأثیرپذیری فراوان ایشان از داستان های شاهنامه فردوسی هستیم. 
شخصیت ها و مضامین داستان های شــاهنامه در آثار این اندیشمندان 
بزرگ دنیا قابل ردیابی است و این گواهی روشن بر تأثیرات جهانی حکیم 

توس است.
4.مردم شناســی از دیگر ویژگی های ارزشمند اثر بزرگ فردوسی است. 
با مطالعه شاهنامه می توان به سابقه فرهنگی، ادبی، اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی ایران و ایرانیان دست یافت. سخاوت، شجاعت، وفای به عهد، 
نشــاط، میهمان نوازی، مرزبانی و حراست از حدود و ثغور کشور، امداد و 
نیکوکاری و بسیاری دیگر از روحیات فردی و اجتماعی ایرانیان از جمله 
جلوه هایی است که در شاهنامه فردوسی به عنوان هویت ایرانی تبیین 

شده است.
5.فن بیان و توصیف قوی و ایجاز در ســخن از شــاهکارهای فردوسی 
توسی است. تصویرگری های فردوسی در شاهنامه، معجزه کلمه و کالم، 
کلیدواژه های جذاب و اثربخش، مخاطب سنجی و ایراد سخن به اقتضای 
حال و مقام، از ویژگی های ســحر بیان حکیم توس است. فردوسی در 
مقدمه بسیاری از داستان های شاهنامه با هنرمندی تمام آرام آرام ذهن 
خواننده را درگیر ماجرا می کند و در نقاط اوج داســتان، به انتقال مؤثر 

مضامین زیبا و مقاصد خود در ذهن مخاطب می پردازد.
6.شاهنامه فردوسی با حدود 60 هزار بیت شعر، یکی از بزرگ ترین آثار 
ادبی، هنری و حماسی دنیاست. 30 سال از عمر فردوسی برای سرودن 
شاهنامه هزینه شد و حکیم توس با صدای بلند فریاد زد که »تو این را 
دروغ و فســانه نخوان«. فردوسی داستان را برای سرگرمی بیان نکرد. او 
مفاهیم و مضامین اخالقی و اجتماعی و تربیتی را در قالب داســتان به 

زیباترین و مؤثرترین روش به ذهن مخاطب و خواننده منتقل می کند. 
7.شاهنامه فردوسی دارای نظریات علمی جهانی است. برای نمونه نظریه 
علمی عقده حقارت و شخصیت متعلق به شخصیتی علمی به نام »آلفرد 
آدلر« اتریشــی است. آدلر ویژگی هایی شامل تنفر، خشم، انتقام جویی، 
حســادت، تناقض رفتاری، ترس و هراس، استفاده ابزاری از ارزش ها و 
تکبر را از مختصات انسان های دارای عقده حقارت و شخصیت معرفی 
می کند. جالب توجه اینکه حکیم فرزانه توس هزار ســال پیش از آدلر 
همه این ویژگی ها را در یکی از شــخصیت های داستانی شاهنامه بیان 
کرده اســت. شغاد، برادر ناتنی رســتم نماد شخصیتی است که دارای 
عقده حقارت و شــخصیت اســت و تمام خصوصیت های بیان شده در 
نظریه عقده حقارت و شخصیت آدلر در این شخصیت داستانی شاهنامه 

متمرکز است. 
سال ها پیش »هنرپیشه ای مشهور در لندن درگذشت که تمام شهرتش 
به بازی نقش هاملت بود. فردوسی چند برابر شکسپیر داستان دارد که 
می توان از آن فیلم هــا و نمایش تهیه کرد« )رک.جالل خالقی مطلق(. 
بیش از هزار ســال اســت که درباره ارزش و عظمت اثر فاخر فردوسی 
گفت وگو می کنیم. امید است از این شاعر گرانقدر که بر قله زبان و ادب 

فارسی می درخشد بیشتر بهره گیریم.

 ادب و هنر/جواد شــیخ االسالمی   یکی از 
زیباترین لحظاتی که شعر به ما هدیه داده، محبت 
و شناخت سیره معصومین)ع( است. شعر علوی نیز 
یکی از دلکش ترین زیرشــاخه های شعر دینی ما از 
روزگار قدیم تا امروز اســت که بررسی جوانب آن و 
کندوکاو در نقاط ضعــف و قوت آن، می تواند برای 
شاعران در خلق آثار بهتر و عمیق تر و کارآمدتر مؤثر 
باشد. به مناسبت شــهادت امیرالمؤمنین حضرت 
علی)ع( با موضوع بررسی شعر علوی گفت وگویی با 
رضا اسماعیلی، شاعر و پژوهشگر، داشته ایم که در 

ادامه می خوانید.

شاعران معاصر بر چه وجوهی از شخصیت س
حضرت علی)ع( تمرکز کرده اند و چه وجوهی 
از سیره و شخصیت ایشان مغفول مانده است؟ 
در مــدح و منقبــت شــخصیت برجســته امام 
علی)ع( وجوهی که از دیرباز تاکنون بیشــتر مورد 
توجه شــاعران قــرار گرفته، عبارتنــد از: تولد در 
کعبه)مولود کعبه(، رشادت و شجاعت)فاتح خیبر(، 
سخاوت)بخشیدن انگشــتر به سائل در بین نماز(، 
مظلومیت، غصب خالفت، سکوت و خانه نشینی 25 
ساله، یتیم نوازی، تنهایی و غربت و درد دل با چاه در 
دل شب های کوفه.  وجوهی از شخصیت علی)ع( که 
در اشعار شاعران معاصر کمتر به آن پرداخته شده 
نیز عبارتنــد از: عبودیت و بندگی، معرفی حضرت 
به عنوان الگوی حســنه برای نســل امروز، سیره و 
سنت عملی، مؤلفه های حکومت علوی)حق خواهی، 
آزاداندیشی، ظلم ستیزی، عدالت گستری(، فصاحت و 

بالغت و خطبه ها و نامه ها)نهج البالغه(.

آیا شــاعران بیشــتر به فضائل ایشان س
پرداخته اند یا به انعــکاس واقعه غدیر خم و 

مسئله والیت و زمامداری حضرت علی)ع(؟ 
به استناد اشــعاری که در مدح و منقبت حضرت 
علی)ع( ســروده شــده، باید گفت در شعر دینی 
و آیینی ما بیشــتر به فضائل و کرامات ماورایی و 
قدسی حضرت پرداخته شده و کرامت های انسانی 
و فضائل اخالقی آن حضرت همچنان مغفول مانده 

است. 
نسل امروز، حضرت علی)ع( را بیشتر به عنوان انسانی 
اســطوره ای می شناسند تا اســوه ای دست یافتنی؛ 
در حالی که به تعبیر استاد شهید آیت اهلل مرتضی 
مطهری، امام علی »انسان مافوق« است، نه مافوق 
انســان. انسانی که قابلیت الگو شــدن برای انسان 

معاصر را دارد و قابل پیروی است. 
در مورد مســئله غدیر خم و والیت نیز، من فکر 
می کنم ما بیشتر به حاشیه ها و وجه تراژیک این 
مسئله پرداخته ایم و از پرداختن به اصل مسئله و 

متن واقعه غافل مانده ایم. 

کدام شــاعران معاصر در شعرشان نگاه س
دقیق تری به امیرالمؤمنین)ع( داشــته اند و 
کدام یک از شاخصه های یک شعر علوی خوب 
در شعرهای علوی زمانه ما متجلی شده است؟

 در شــعر مدرن دینی - قالب های نو - شــاعرانی 
چون موســوی گرمارودی و طاهره صفارزاده نگاه 
دقیق تر و عمیق تری به ســیمای مولی الموحدین 
علی)ع( داشته اند. استاد گرمارودی با سپید سروده 
»در سایه ســار نخل والیت« که به ساحت ملکوتی 
موال علی)ع( تقدیم شده، نام خود را در ذهن و زبان 
مردم این روزگار جاودان کرده اســت. هر چند وی 
شــهرت خود را بیشتر وامدار شعر عاشورایی »خط 
خون« است، ولی این سپید سروده نیز در فخامت 
و اســتواری چیزی از »خط خون« کم ندارد. امتیاز 
این سپید سروده آن است که با ستایش ذات اقدس 
پروردگار آغاز می شود – موضوعی که متأسفانه در 
شعر دینی و آیینی شاعران جوان روزگار ما سخت 
مورد غفلت قرارگرفته است - و در ادامه با لهجه ای 
حماسی به بیان فضائل و کرامات مولی الموحدین 
می پردازد. نگاه نسل اول و دوم شاعران انقالب نیز به 
بزرگان دین – به خصوص امام علی – نگاهی مستند، 
ارجمنــد و منطبق با حقایق و واقعیت های دینی و 
تاریخی است. شــاعرانی چون علی معلم، سلمان 
هراتی، سیدحسن حسینی، قیصر امین پور، حسین 
اسرافیلی، ساعد باقری، زکریا خالقی، علیرضا قزوه، 

محمدکاظم کاظمی، عبدالجبار کاکایی و... .

با آنکه شاعران معاصری مثل گرمارودی، س
صفارزاده، امین پــور، منزوی و... در خصوص 

شــخصیت حضرت علی)ع( شعر سروده اند، 
چرا بیشتر غزل معروف شهریار زبانزد خاص 

و عام است؟ 
بی هیچ تردیدی غزل استاد شهریار با مطلع »علی ای 
همای رحمــت، تو چه آیتی خــدا را« غزلی فاخر و 
برخوردار از مؤلفه های زیباشــناختی است. این غزل، 
شعری »سهل و ممتنع« است که هم در دایره توجه 
خواص قرار گرفتــه و هم به ذهن و زبان مردم کوچه 
و بازار راه یافته اســت. البته داســتان خواب آیت اهلل 
مرعشی نجفی نیز در شهرت مردمی آن بی تأثیر نیست. 
بخش عمده ای از شهرت این شعر نیز مدیون خلوصی 

است که استاد شهریار در سرودن آن داشته است. 

آیا درباره اشعار علوی سروده شده تحلیل س
و بررســی انجام و گزیده این اشعار منتشر 

شده اند؟ 
بله، هم پیش و هم پس از انقالب مجموعه ها و دفاتر 

برگزیده فراوانی از اشعار علوی چاپ و منتشر شده 
که هنوز مورد نقد و بررسی جدی قرار نگرفته است. 
البته پژوهشگران ارجمندی چون استاد مجاهدی، 
دکتر ســنگری، دکتر کافــی و... پژوهش هایی در 
حوزه شعر دینی و آیینی روزگار ما انجام داده اند که 
قابل تقدیر و ستایش است، اما در حوزه نقد هنوز 
در گام های اولیم. برای آسیب شناســی شعر دینی 
و آیینی ایــن روز و روزگار باید گام های بلندتری 
برداریم. فقر نقد در این حوزه تا حدودی به مقاومت 
جامعه دینی در برابر آسیب شناسی این گونه ادبی 

نیز برمی گردد. 
متأسفانه امروز بعضی با این استدالل که بدون اذن و 
عنایت اهل بیت)ع( و روح القدس نمی توان به حریم 
شــعر آیینی پا نهاد و در مدح و منقبت آنان شعر 
گفت، شعر آیینی را در هاله ای از تقدس پیچیده اند و 
به هیچ کس اجازه ورود به حوزه نقد و آسیب شناسی 
آن را نمی دهند. برخالف چنین تصوری، مقام معظم 
رهبری، این گونــه ادبی را از نقد بی نیاز نمی دانند 
و همــواره در خط مقدم این جبهه به روشــنگری 
پرداخته و بر این نکته تأکیــد کرده اند که در برابر 
بیان مطالب انحرافی و خرافی که ســبب مخدوش 
شــدن چهره اسالم و وهن خاندان رسالت می شود، 
نباید ســاکت، بی تفاوت و منفعل بود و با مؤاخذه 
و تذکر به شاعر و مداح، باید از تکرار چنین مسائلی 

پیشگیری کرد. 

از آغاز شعر فارسی تاکنون حضرت علی)ع( س
در شعر شاعرانی مانند، کسایی، ناصر خسرو، 
بیدل و... حضور داشــته؛ سیر این حضور از 

گذشته تا کنون چه تغییری داشته است؟
شعر علوی بزرگان و متقدمان ادب پارسی آمیزه ای از 
معرفت و محبت است. امروز اما »معرفت دینی« در 
شعر آیینی ما در حاشیه قرار گرفته و شاعران بیشتر 

به دنبال تحریک احساسات مخاطبان خود هستند.
در ســال های اخیر، به خاطر پیوند شــعر آیینی با 
محافل و مجالس دینــی – به خصوص هیئت های 
مذهبی – شاهد نوعی سطحی نگری و ساده پسندی 
در شعر آیینی هستیم که به موجودیت و اعتبار این 

شعر ضربه می زند.
شــعر هیئت فرزند شعر آیینی اســت و باید رابطه 
»پدر و پسری« بین آن ها برقرار باشد که متأسفانه 
به هزار و یک دلیل نیست. اآلن سال هاست که بین 
این پدر و پســر اختالف و جدایی افتاده و پســر از 
پدر حرف شنوی ندارد و راه خودش را می رود. امروز 
شاعران هیئتی بیشتر به دنبال چهره شدن و نام و 
آوازه اند و در فضاهای مجازی به دنبال جمع کردن 
»الیک« و »فالوور«! و چون می خواهند راه صد ساله 
را یک شبه طی کنند، همزبانی و همنشینی با شعر 
و شاعران آیینی برایشان چندان دلپسند و خوشایند 
نیست. نسل شــاعران هیئتی - که بیشتر جوان و 
نوجوانند – فکر می کنند پیروی از پیشکســوتان 
شعر آیینی که قصد دارند برای آنان پیری و پدری 
کنند، دست و پایشان را می بندد و جلو پیشرفتشان 
را می گیرد، به همین خاطر امروز شــاهد گسست 
غم انگیزی بین شعر آیینی و شعر هیئتی هستیم. 
گسستی که عوارض سنگین و غیرقابل جبرانی برای 
شــعر و ادبیات آیینی ما خواهد داشت و این قطار 
را از ریــل تعادل و توازن خارج خواهد کرد، چنانکه 
آثار و عوارض نگران کننده آن را در ســال های اخیر 

می بینیم.
 
با توجه به حجم اشعار سروده شده چقدر از س

این اشعار توانسته به میان مردم راه پیدا کند 
و منبرها و مداح ها چقدر به این اشعار توجه 

کرده اند؟
خوشــبختانه با توصیه هــای راهگشــای پیران و 
پیشکسوتان شــعر آیینی، شاعران اصیل آیینی در 
سال های اخیر با خلق و آفرینش آثار فاخر، گام های 
بلندی در مسیر اعتال و ارتقای شعر دینی روزگارمان 
برداشته اند. امروز انصافاً شــعرهای آیینی خوب و 
فاخر کم نداریم، ولی مشکل اینجاست که مداحان 
اهل بیت)ع( به این شعرها التفاتی ندارند و آنچه را 
خود می پســندند برای اجرا در برنامه های مذهبی 
برمی گزینند. شــعرهایی که عــالوه بر ضعف های 
ســاختاری و تکنیکی، اغلب از مضامین سســتی 
برخوردارند که موجب وهن خاندان رسالت می شود. 
این مشــکل به عدم تعامل بین شاعران و مداحان 

برمی گردد که باید برای آن چاره ای اندیشید.

برش

در مدح  که  اشعاری  استناد  به   
و منقبت حضرت علی)ع( سروده 
دینی  شعر  در  گفت  باید  شده، 
و  فضائل  به  بیشتر  ما  آیینی  و 
کرامات ماورایی و قدسی حضرت 
کرامت های  و  شده  پرداخته 
آن  اخالقی  فضائل  و  انسانی 
مانده  مغفول  همچنان  حضرت 
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 »jبرگزاری نمایشگاه مجازی »جلوه امیرالمؤمنین

روایت زندگی ائمهb با نقاشی پشت شیشه

اشعاری در سوگ شهادت موالی متقیان

یک کوچه غیرت  ای قلندر! تا علی مانده است

مهدیه قمری: در حالی به مناســبت ایام ســوگواری شهادت 
حضرت علی)ع( و همزمانــی این ایام با هفته میراث فرهنگی، 
نمایشگاه مجازی »جلوه امیرالمؤمنین)ع( در آثار نقاشی پشت 
شیشه« از تاریخ 25 اردیبهشت برگزار شده که به گفته مدیر موزه 
نقاشی پشت شیشه، برای نخستین بار است که آثار خلق شده 
این هنر برای عالقه مندان در قالب مجموعه ای فاخر و ارزشمند 

در فضای مجازی به نمایش گذاشته شده است. 

روایت داستان های ائمهb روی شیشه#
مهدی کارخانی در گفت وگو با خبرنگار 
ما نقاشــی پشت شیشــه را یکی از 
زیرشاخه های نقاشی عنوان کرد که با 
محوریت آیین، آداب و رسوم مذهبی 
همراه با روایات و داستان هایی از ائمه 
اطهار)ع( تولید می شــود، بنابراین به 
نمایش گذاشتن آثاری از این هنر با مناسبت این روزها تناسب 

داشته و سبب شد این نمایشگاه در این هفته برگزار شود.

در موزه نقاشــی پشت شیشه 12 اثر از هنرمندان فاخر در دوره 
قاجاریه تا معاصر به گونه ای در سایت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی تهران به نمایش گذاشته شده که هر 
روز سه اثر در این سایت با اطالعات کامل و عکسی از اثر مذکور 
قرار می گیرد تا عالقه مندان با تاریخچه و جزئیات هر اثر بیشتر 
آشنا شوند؛ او با بیان این مطلب توضیح داد: با وجود اینکه شیوع 
بیماری کرونا در جهان و کشور ما، شرایط و مشکالت خاصی را 
در کنار قرنطینه و رعایت موارد بهداشــتی ایجاد کرد، اما امکان 
بروز فرصت ها و ایده هایی برای به نمایش گذاشتن بهتر آثار هنری 

برای عالمندان را به ما یادآوری کرد.
کارخانی استفاده از فضای مجازی برای به نمایش گذاشتن آثار 
هنری را یک فرصت مناسب دانست و معتقد است برای همه 
موزه های ایران ضروری اســت سایتی تخصصی برای ارائه آثار 
خود داشته باشند، زیرا در شرایطی مانند بحران کرونا وجود این 
سایت تخصصی به نوعی زیرساخت مناسبی برای بروز ایده ها 
و فرصت های مختلف است که می تواند در اختیار موزه ها قرار 

گیرد. 

نقاشی پشت شیشه شناخته شده نیست#
او پیشنهاد دیگری نیز برای در نظر گرفتن زیرساخت های الزم در 
راستای برگزاری نمایشگاه های مجازی در موزه ها  دارد و معتقد 
است، استفاده از نرم افزارهای مجاز تلفن همراه در کشور می تواند 
سبب ترویج و تشویق بازدیدکنندگان از نمایشگاه های مجازی 
شود.به گفته مدیر موزه نقاشی پشت شیشه، با وجود اینکه این 
هنر یکی از زیرشاخه های مهم نقاشی است و در میان هنرمندان 
بسیار پرطرفدار محسوب می شود، اما کمتر معرفی و از این حیث 

مظلوم واقع شده است.
کارخانی به برنامه های این نمایشگاه نیز اشاره کرد و گفت: 19 
اردیبهشت ساعت 11 ظهر آموزش آنالین نقاشی پشت شیشه 
توســط اساتید مجرب این هنر در پست اینستاگرامی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی تهران برگزار شد، 
همچنین قرار اســت یکی از روزهای این هفته بازدید مجازی از 

این نمایشگاه برای عالقه مندان اجرایی شود.
گفتنی اســت؛ عالقه مندان برای بازید از این نمایشگاه مجازی 
می توانند تا 31 اردیبهشــت به سایت اداره کل میراث فرهنگی 

استان تهران به نشانی WWW. TEHRAN.MCTH.IR مراجعه 
کنند .

ادب و هنر: به مناسبت ایام شهادت حضرت امیرالمؤمنین 
علی)ع( تعدادی از سروده ها و اشعاری که شاعران در سوگ 

ایشان سروده اند، می خوانیم. 

محمدمهدی سیار
امام رو به رهایی عمامه روی زمین

قیامتی شدـ  بعد از اقامهـ  روی زمین
خطوط آخر نهج البالغه ریخت به خاک

چکید خون خدا در ادامه روی زمین
خودت بگو به که دل خوش کنند بعد از تو
گرسنگان »حجاز« و »یمامه« روی زمین

زمان به خواب ببیند که باز امیرانی
رقم زنند به رسم تو نامه روی زمین:

»مرا بس است همین یک دو قرص نان ز جهان
مرا بس است همین یک دو جامه روی زمین...« 

 ...تو رفته ای و زمین مانده است و ما اینک
و میزهای پر از بخش نامه روی زمین!

مهدی جهاندار
یک کوچه غیرت ای قلندر! تا علی مانده است

شمشیر بر دارد هر آن کس با علی مانده است
دیشب تمام کوچه های کوفه را گشتم

تنها علی، تنها علی، تنها علی مانده است
ای ماهتاب آهسته تر اینجا قدم بگذار!

در جزر و مد چاه، یک دریا علی مانده است

از خیل مردانی که می گفتند می مانیم
انگار تنها ابن ملجم با علی مانده است
ای مرد! بر تیغت مبادا خاک بنشیند

برخیز! تا برخاستن یک »یاعلی« مانده است

میالد عرفان پور
رود است علی، پاک و زالل است و روان
کوه است علی، که استوار است و گران

من رود ندیده ام چنین پا برجا
من کوه ندیده ام چنین در جریان...

عباس چشامی
نام تو را زیاد شنیدیم، در حسرت مرام تو مانده

ای اولی که سکه مردی، تا همچنان به نام تو مانده
تو واژه ای به ژرفی دریا، تو مشکلی به هیئت آسان

ای تا همیشه بحر قلم ها، در بحر عین و الم تو مانده
ای عاشقان برای پرستش، تا بوده بعد حق به تو مدیون

ای شاعران برای سرودن، تا هست زیر وام تو مانده
عقل آسمان این همه عاقل، در پله نخست تو عاجز

عشق افتخار آن همه مجنون، زنجیری مدام تو مانده
هم ماه در حضور تو کودک، هم مهر در رکاب تو تاریک
هم روز در مسیر تو لنگان، هم شب در احترام تو مانده

ای هر که دیده رنگ سالمت، لبخند تو شکسته و زخمی
ای هر که برده لذت شیرین، همواره تلخ کام تو مانده 

بعد از چقدر سال که گفتی، بعد از چقدر سال که نشنید
آنک به سوی ظالم و مظلوم، انگشت اتهام تو مانده-

نهج البالغه کو که بخوانند؟ نهج البالغه کو که بفهمند؟
این گوش ها چقدر هراسان، از سیلی کالم تو مانده

بادا که تا هنوز بیفتد اینجا کاله از سر دنیا
بیچاره او که خیره سرانه دنبال گرد بام تو مانده

ما هرقدر که خاک تو باشیم، قنبر فقط یکی ست،یگانه است
فخر فقط برای تو بودن، در قبضه غالم تو مانده

آه ای تمام! من چه بگویم، بگذار تا تمام شود شعر
گفتم تمام، خوب نگفتم، کو مهدی؟ انتقام تو مانده 

نیما یوشیج
گفتی ثنای شاه والیت نکرده ام 

بیرون ز هر ستایش و حد ثنا علی است
چونش ثنا کنم که ثنا کرده  خداست

هرچند چون ُغالت نگویم: »خدا« علی ست
شاهان بسی به حوصله دارند مرتبت

لیکن چو نیک در نگری پادشا علی ست
گر بگذری ز مرتبه  کبریای حق 

بر صدر دور زودگذر کبریا علی ست
بسیار حکم ها به خطامان رود، ولی

در حق آن که حکم رود بی خطا علی ست
گر بی خود و گر به خود، اینم ثناش بس

در هر مقام بر لبم آوای یا علی ست

هنرهای تجسمی

شب شعر 

نگاهی به سیمای حضرت علیj در شعر معاصر فارسی در گفت وگو با رضا اسماعیلی 

توجه به کرامت های قدسی و غفلت از کرامت های انسانی 

یادداشت

امیراهلل شمقدری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر
annotation@qudsonline.ir
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