
خد  ا کند   فراموشش نکنیم

قد  س زند  گی: البه الی گرفت و گیرهای کرونایی و اخبار د  اغش، وســط 
خبرهای د  اغ تر نفتکش های ایرانی د  ر ونزوئال و از همه مهم تر روز »قد  س« 
که امســال متفاوت تر از همیشــه بود  ، یاد  مان می آید   که ســالروز یکی از 
بزرگ ترین حماســه های د  فاع مقد  س یعنی فتح خرمشهر رسید   و ما انگار 
فراموشــش کرد  ه ایم. د  و خاطره زیر از رزمند  گان استان فارس را به همین 
مناسبت بخوانید   و د  عا کنید   د  فاع مقد  س و فرهنگش را هیچ وقت فراموش 

نکنیم.

چقدرچسبید#
»حســن تک تیراند  از بود   مــن تیربارچی. تازه عراقی ها را عقــب زد  ه و وارد   
خرمشهر شد  ه بود  یم... هنوز تک و توک د  رگیری توی شهر بود  . هلیکوپترهای 
عراقی هم که د  یگر محل نیروهای خود  شــان را نمی د  انستند  ، مرتب د  ر حال 

گشت بود  ند  . 
حسن گفت: مجید   من برم تو این سنگر ببینم چه خبره...ربع ساعتی گذشت 
د  ید  م، یک عراقی از سنگر آمد   بیرون، هول شد  م و د  ستم رفت روی ماشه که 

ببند  مش به رگبار... فریاد   زد  : نزن بابا، حسنم!
یک د  ســت لباس نو عراقی پوشید  ه بود  . قیافه سبزه اش هم کمک کرد  ه 
بود   تا بشــود   یک عراقی تمام عیار. د  ر واقع به سنگر لجستیک عراقی ها 
تک زد  ه بود  . چند   د  قیقه بعد   سر و کله یک هلیکوپتر عراقی پید  ا شد  . من 
پناه گرفتم، اما حســن ایستاد   و چشــم د  وخت به هلیکوپتر. چند   لحظه 
بعد   یک بســته بزرگ از هلیکوپتر جلو حسن افتاد  . تا هلیکوپتر چرخید   
هر د  و بســتیمش به رگبار! هلیکوپتر که فرار کرد  ، رفتیم ســراغ بسته. 
بازش کرد  یم، پر آبمیوه خنک بود  . د  ر آن گرمای خرد  اد   خرمشهر، چقد  ر 

این آبمیوه ها چسبید  ! 
البته حسن د  یگر آن لباس را بیرون نیاورد   و بعد   از آن هم بین بچه ها معروف 

شد   به حسن عراقی!

وسطاینگیروواگیر#
عملیاتی که از حد  ود   20 روز پیش شروع شد  ه بود   حاال به جای سخت و 
نفسگیر خود  ش رسید  ه بود  . بیشتر تیپ ها خود   را به د  روازه های خرمشهر 
نزد  یک می کرد  ند  . یکی د  و روز ماند  ه بود   به فتح خرمشهر. د  ر آن گیرود  ار 
چشمم افتاد   به رزمند  ه ای که آر پی جی به د  وش می رفت. از هیبت و راه 

رفتنش خوشم آمد  . بلند    فریاد   زد  م خد  ا قوت براد  ر...!
چرخید   به سمتم. صورتش پوشید  ه از گرد   و غبار بود  . لباس سبزش از عرق و 
خاک به سیاهی می زد  ... تا مرا د  ید   خند  ید   و گفت سالم براد  ر اسد  ی! از لبخند   
زیبا و د  ند  ان های سفید  ش که تنها جایی بود  ند   که از خستگی د  ر امان ماند  ه 
بود  ند  ، شناختمش... سید   محمد   کد  خد  ا بود   )فرماند  ه گرد  ان امام حسین)ع( 
که ســال 65 د  ر کربالی 5 شهید   شد  (. ساعتی بعد   که حاج نبی را د  ید  م غر 
زد  م، پیر شد  ه... مگه سید   محمد   فرماند  ه نیست... آخه چرا آرپی جی د  ستشه... 

بقیه بچه ها کجان؟
حاج نبی گفت: ای براد  ر، تو این گیرو واگیر کی سرجاشه که سید   محمد   سر 

جاش باشه...«!

اعالمیه»بالفور«#
هلند  ، بلژیک، اســپانیا، پرتغال و ایتالیا به سرد  مد  اری 
انگلســتان، پس از تالش های پشــت پــرد  ه »تئود  ور 
ِهرتزل« تصمیم به برپایی کنفرانسی برای بررسی اید  ه 

تشکیل یک د  ولت صهیونیستی گرفتند  . 
ســران این د  ولت ها پس از یک هفته به نتیجه قطعی 
رسید  ند   و بالفور، وزیر خارجه وقت انگلستان د  ر نامه ای 
خطاب به لرد   روچیلد   خبر تشکیل وطن ملی یهود   را 
اعالم کرد  . این نامه بعد  ها به »اعالمیه بالفور« شهرت 
پید  ا کرد  . د  ر این اعالمیه آمد  ه بود  :»نظر به عالقه خاصی 
که د  ولت انگلســتان به تشــکیل وطن ملی یهود   د  ر 
فلسطین د  ارد  ، برای نیل به این هد  ف و تسهیل وسایل 

آن کوشش خواهد   کرد  «.
پس از صد  ور »اعالمیه بالفور« نیرو های نظامی انگلیس 
د  ر ۹ د  سامبر ۱۹۱۷ بیت المقد  س را اشغال کرد  ند   و تا 
پاییز ۱۹۱۸ توانستند   همه نیرو های نظامی عثمانی د  ر 
فلســطین را مجبور به تسلیم کرد  ه و سراسر سرزمین 
این کشــور را به تصرف د  رآورنــد  . د  ر تاریخ 2۴ ژوئیه 
۱۹22 قیومیت انگلســتان بر فلسطین رسماً توسط 

شورای »جامعه ملل« به تصویب رسید  .
هرچند   د  ر آن سال ها اعراب همه جوره اعتراض خود  شان 
را اعالم کرد  نــد   اما د  ر زیر چتر حمایتی انگلســتان، 
مهاجرت یهود  یان به فلســطین که از چند   سال پیش 

آغاز شد  ه بود   سرعت بیشتری پید  ا کرد  .

روزقدسفقطروزفلسطیننیست#
هرچند   رؤیای د  یرینه صهیونیستی باالخره تعبیر شد  ه 
بــود   اما از همان روزهای اول، مخالفان ریز و د  رشــت 

صهیونیست ها از گوشه و کنار د  نیا سربرآورد  ند  . 
تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی اما صهیونیست ها 
خطری جد  ی  بابت مخالفانشان که د  ر سرتاسر د  نیا 
پراکند  ه بود  ند  ، حس نمی کرد  ند  . ســال های پس از 
انقالب اما، ایراِن شاهنشاهی که پشتیبان پروپاقرص 
صهیونیست ها د  ر منطقه به حساب می آمد  ، تبد  یل 
به د  شمن اصلی آن ها شد  . هرچند   امام خمینی)ره( 
از همان ســال های ابتد  ایی پیــروزی انقالب هد  ف 
انقــالب ایران را پشــتیبانی از گروه هــای مقاومت 
منطقه از جمله مقاومت فلســطینیان اعالم کرد  ند  ، 
اما چند   ســالی طول کشید   تا حســاِب کار د  ست 
صهیونیست ها بیاید  ! پیروزی های محور مقاومت د  ر 
مقابل اسرائیل د  ر ســال های 2002 و 2006 زنگ 
خطری بود   برای صهیونیست هایی که د  ر ابتد  ا خیال 
می کرد  نــد   »روز قد  س« فقط یک نماد   خشــک و 

خالی است!
به قول بســیاری از کارشناس های سیاسی، فحوای 
این ســخن امام خمینی)ره( د  ر همان ســال ها به 
طور کامل برای رهبران صهیونیســتی روشن شد  : 
روز قد  س فقط روز فلســطین نیســت، روز اسالم 
است؛ روز حکومت اســالمی است. روزی است که 
باید   جمهوری اسالمی د  ر سراسر کشورها بیرق آن 
برافراشته شود  . روزی اســت که باید   به ابرقد  رت ها 
فهماند   که د  یگر آن ها نمی  توانند   د  ر ممالک اسالمی 
پیشــروی کنند  . من روز قد  س را روز اســالم و روز 
رســول اکرم)ص( می  د  انم و روزی است که باید   ما 
با تمام قوا خود  مان را مجهز کنیم و مسلمین از آن 
انزوایی که آن ها را کشــاند  ه بود  ند   خارج شوند   و با 

تمام قد  رت و قوت د  ر مقابل اجانب بایستند  «. 

تانابودیاسرائیلزمانینماندهاست#
د  ر تاریخ انقالب، امســال نخســتین ســالی بود   که 
راهپیمایی روز قد  س د  ر هیچ کجای کشور برگزار نشد  . 
اگرچه ویــروس کرونا مانع برگــزاری راهپیمایی روز 
قد  س شــد   اما کاربران از مد  تی پیش هشتگ ویروس 
Covid۱۹۴۸ # را د  ر توییتر ترند   کرد  ه بود  ند  . د  ر اد  امه 
چند   نمونه  از توییت های منتشــر شــد  ه د  ر ذیل این 
هشــتگ را می خوانید  :»بچه هایشان را ازشان گرفتید  ، 
شــوهران و پد  ران و ماد  رانشان را کشتید  . اما با کینه و 
نفرتی که نسبت به نژاد  پرستی تان د  ارند   چه می کنید  ؟ با 
یک میلیارد   مسلمان که آماد  ه گرفتن انتقامشان هستند   

چه خواهید   کرد  ؟
صهیونیســت ها چون قوم خود  شــان را برترین قوم و 
نژاد   می د  انند   خیال می کنند   هرکار د  لشــان خواست 
می توانند   انجام د  هند  ، اما د  یر نیست روزی که شیعیان 

د  ر بیت المقد  س نماز بخوانند  .
سربازان رهبرمان، اسرائیل را با خاک یکسان خواهند   

کرد  . تا نابود  ی اسرائیل زمانی نماند  ه است«.

#القدس_درب_الشهداء#
کاربران فضای مجازی که امسال به واسطه شیوع کرونا 
نتوانســته بود  ند   د  ر راهپیمایی روز قد  س شرکت کنند  ، 
د  قیقاً د  ر ســاعاتی که هر ســال به خیابان ها می آمد  ند  ، 
هشتگ های #فلسطین و #قد  س را د  ر توییتر ترند   کرد  ند  .

د  ر این توفان توییتری هشتگ  فلسطین با بیش از 220 
هزار تکرار و هشتگ قد  س با 2۱0 هزار تکرار د  ر مد  ت 
حد  ود   ۱0 ســاعت، رکورد   جد  ید  ی را به ثبت رساند  ند  . 
البته به جز این هشــتگ ها هم، هشــتگ #القد  س_

د  رب_الشهد  اء، #روز_قد  س و... هم سایر هشتگ های 
پرتکرار روز جمعه بود  ند  .

کاربری با هشتگ فلسطین نوشــته است: » ای مرد  م 
فلسطین، قد  س و سرنوشت سرزمینتان از آن شماست. 
ایران مانند   کوه پشت شما خواهد   بود  . قد  س به زود  ی از 

اشغال صهیونیست ها آزاد   خواهد   شد  «.
کاربر د  یگری هم با هشتگ قد  س و با انتشار تصویری از 
سرد  ار سلیمانی نوشته است: »هد  فش فتح قد  س بود   و 
خونبهایش هم فتح قد  س است. حاج قاسم وعد  ه د  اد  ه 
بــود   به زود  ی جهاد  گران د  ر جهاد  ی قرار می گیرند   که 
آرزوی تمام جهاد  گران است. پسر فاطمه کافیست که 
فرمان بد  هد  / شــیعه عکس العملش ســخت و خشن 

خواهد   بود  «.

مجاهدفراموشنشدنیمقاومت#
د  ر کنار تمام این فعالیت های مجازی، رهبر انقالب هم 
همزمان با روز قد  س با مــرد  م ایران گفت وگو کرد  ند  . 
به د  نبال پخش صحبت های رهبــر معظم انقالب به 
مناســبت روز قد  س، کاربران و فعاالن فضای مجازی 
ضمن انتشار توییت هایی، بخش هایی از سخنرانی مهم 
رهبری را حول محور فلســطین با یکد  یگر به اشتراک 

گذاشتند  . 
اما یکی از نکاتی که د  ر سخنرانی د  یروز رهبری توجه 
همه را به خود   جلب کرد  ، بغض ایشان حین نام برد  ن 
از سپهبد   شهید   حاج قاسم سلیمانی بود  . این اتفاق از 
د  ید   مخاطبان مخفی نماند   و کاربران ضمن یاد   کرد  ن از 
سرد  ار د  ل ها، د  ر صفحات توییتر خود   نوشتند   تنها انتقام 
خون سرد  ار رشید   اســالم، فتح قد  س است. د  ر اد  امه 
چند   نمونه از توییت های منتشــر شد  ه توسط کاربران 

را می خوانید  :
فد  ای آن بغضتان آقا...وقتی که گفتید  : این روز قد  س، 
اولین روز قد  سی است که د  ر آن قاسم سلیمانی عزیز 
حضور ند  ارد  . پیمان می بند  یم که با فتح قد  س، انتقام 

حاج قاسم را از د  شمن صهیونیستی خواهیم گرفت.
کاش این بغض را د  ر نبود   حاج قاسم این طور نمی د  ید  یم. 
رهبرم هربار که د  لت را غم می گیره ما حرصمون برای 
نابود  ی قاتل مالک اشترت بیشتر می شه. به زود  ی د  ر 

قد  س نماز خواهیم خواند  .
چه تعبیر زیبایی رهبر انقالب از حاج قاســم د  اشتند  ؛ 
»مجاهد   فراموش نشد  نی مقاومت«. چه د  ل سوخته ای 
د  اشــتند   آقا. من که با اشــک برای حاج قاسم فاتحه 

خواند  م شما را نمی د  انم.
حاج قاســم چه کرد  ی که میلیون ها انسان د  ر پخش 
زند  ه برات فاتحه قرائت کرد  ند  . اونم به د  رخواست رهبر 
مستضعفان عالم. مطمئناً به برکت خون پاکت، قد  س 

آزاد   خواهد   شد  .

راهحلنهایی#
فقط کاربران فضای مجازی نبود  ند   که هشــتگ های 
مربوط به روز قد  س را د  ر توییتر د  اغ کرد  ند  . چهره های 
شاخص سیاسی، فعاالن سیاسی و... هم د  ر واکنش به 
فرا رسید  ن روز قد  س، پست های مختلفی را د  رباره این 
روز د  ر شبکه های اجتماعی منتشر کرد  ند  . سید   ابراهیم 
رئیسی، رئیس قوه قضائیه د  ر اینستاگرام نوشته است: 
»امسال که به د  لیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا 
امکان حضور د  ر راهپیمایی روز قد  س فراهم نشــد  ه، 
شاهد   آن هســتیم که مرد  م باز هم با ابتکارات جالب 
توجه هر کد  ام به نوعی حمایت خود   از آرمان فلسطین 
و انزجار خود   از اشغالگری و ظلم رژیم صهیونیستی را 

ابراز کرد  ه اند  .
 پیام این حرکت های مرد  می و پیام مسئوالن جمهوری 
اسالمی ایران د  ر آستانه این روز مهم آن است که حق 
تعیین سرنوشــت سرزمین فلســطین، حق مرد  م آن 
ســرزمین است و هیچ زورگویی د  ر عالم نمی تواند   این 
حق را از آن ها بگیرد   و ان شاءاهلل د  ر نهایت حق، پیروز و 

ظلم و تجاوز نابود   خواهد   شد  «.
علی شمخانی هم د  ر توییتر نوشــته بود  : »آزاد  سازی 
قد  س شــریف برای ما نه یــک آرزو که تد  اعی کنند  ه 
عملیات پیروز  الی بیت المقد  س و  فتح خرمشهر است. 
همان طور که امروز سوم خرد  اد   را به نام روز ملی ایثار، 
مقاومت و پیروزی جشن می گیریم، ان شاءاهلل به زود  ی 
روز جهانی  فتح قد  س را د  ر مســجد  االقصی جشــن 

خواهیم گرفت«.
د  ر پایــان  هم واکنش محمد  جواد   ظریــف، وزیر امور 
خارجه کشورمان د  ر مقابل جوسازی های وزیر خارجه 
آمریــکا و برخی اروپاییــان د  رباره پوســتر »راه حل 
نهایی« و تشبیه آن به نام عملیات ضد  یهود  ی هیتلر، 
را بخوانید  :»حمله معتقد  ان به راه حل نهایی از طریق 
اتاق های گاز به کســانی که به همه پرســی باور د  ارند   
چند  ش آور اســت. چند  ش آور است کسانی که تمد  ن 
آن هــا »راه حل نهایی« را د  ر اتاق های گاز یافته بود  ، به 
کسانی که د  ر صند  وق های رأی و از طریق همه پرسی 
به د  نبال راه حلی واقعی هستند  ، حمله کنند  . چرا ایاالت 
متحد  ه و غرب، این چنین از د  موکراسی واهمه د  ارند  ؟ 
فلسطینی ها نباید   هزینه جنایات و یا احساس گناه شما 

را بپرد  ازند  «.

من پیر نیستم
جمعه: امشــب شــب احیا را د  ر کنار مزار 
شــهد  ای گمنام »طرقبه« گذراند  م. با اینکه 
کاپشن د  اشــتم ولی باز هم ســرما اذیتم 
می کرد  . به بچه های خاد  م ورود  ی مزار سری 
زد  م. یک نفرشان از سرما به خود   می پیچید   
و چیزی نمی گفت. هنوز د  ر حال فکر کرد  ن 
و حساب و کتاب بود  م که کاپشنم را بد  هم 

یا نه که یکی از بین جمعیت بلند   شــد   و کاپشنش را د  رآورد   و به او د  اد  . از خود  م 
خجالت کشید  م... . 

شنبه: امروز د  ســتیار کارگری د  ر یک گاود  اری شد  م. یک گوساله را جد  ا کرد   و 
د  ست و پایش را بست. وقتی علت را پرسید  م، گفت: »می خوام شاخاشو بسوزونم!« 
قیچی را د  اد   د  ســتم و ازم خواســت موهای قسمت شاخش را بزنم تا او هم برود   
پماد   مخصوص این کار را بیاورد  . وقتی برگشت گوساله را تحویلش د  اد  م و شروع 
کرد  م به فیلم برد  اری. بهش گفتم: »این فیلم رو می فرستم برای انجمن حمایت از 
حیوانات تا بیان بگیرنت!« گفت: »ازم حمایت هم می کنند   چون اینا که بزرگ بشن 
گوســاله هایی که شاخ ند  ارن رو می زنند   و شکمشونو پاره می کنن. تو هم بچه د  ار 

شد  ی تا شخصیت و اخالق بچه هات شاخ د  رنیاورد  ن شاخاشونو بزن«!
از حرفــش خند  ه ام می گیرد   و از ته د  ل تحســینش می کنم که کارش را با نگاه 

تربیتی انجام می د  هد  .
یکشنبه: با پیرمرد  ی کل کل می کنم. بهم می گوید  : »بچه جان من پیر نیستم. 

پیری روی من اصالً تأثیر نذاشته«!
می پرسم: چطور؟

یک حکایت قد  یمی را به کار می گیرد   ومی گوید  : »جوان که بود  م یک سنگی کنار 
باغمون بود   نمی تونستم تکونش بد  م. االن هم که سنی ازم گذشته بازم نمی تونم! 

حاال د  ید  ی پیری روم اثر نکرد  ه«!
می خنــد  م ولی او اد  امه می د  هد  : »نَْفس آد  م هم همینه. تو جوونی اگه نتونی توبه 

کنی پیر که بشی اصالً د  یگه نمیتونی« خند  ه ام روی لبم خشک می شود  . 
د  وشنبه: امروز با مسئول سیسمونی و جهیزیه گروه جهاد  ی مسجد  مان همصحبت 
شد  ه بود  م. از اینکه نیازمند  ان، مغازه و خانه اش را پید  ا می کنند   و برای تشکر د  ائم 
ســراغش می آیند   ناراحت بود  . د  نبال راه چاره ای بود   تا از این معضل رها شــود  . 
معتقد   بود   این تشکرها روی نفسش اثر می گذارد  . می ترسید   همین چیزها مانع 

اد  امه کارش شود  .
سه شــنبه: امروز یکی از د  وستان آه و ناله می کرد   که ما کار می کنیم و مد  یران 
باالد  ستی پزشو مید  ن! پاسخ می د  هم: »مد  یران ارزش کارت رو می د  ونن ولی ارزش 
خود  ت رو نه!« می گوید  : »موند  م بمونم یا برم. از طرفی میگم، د  ارم انقالبی و جهاد  ی 
و برای مرد  م کار می کنم. از طرفی با فهِم کم و د  نبال اســم و رسم بود  ن مد  یران 

نمی تونم کنار بیام«.
شب د  ر حال مطالعه کتابی از شهید   بهشتی بود  م. جایی که اهد  اف و انگیزه های 
افراد  ی که ایشان را برای سمت امام جماعت مسجد   هامبورگ انتخاب کرد  ه اند   مورد   
بررسی قرار می د  هد  : »آیا آن ها جویای نام هستند  ؟ آیا د  وست د  ارند   کاری آبرومند   
د  ر آنجا به نام آن ها انجام بگیرد  ؟ یا آنکه از آن بد    تر، آیا قرار است تالش های اسالمی 

هامبورگ د  ر استخد  ام این و آن د  رآید  «؟
به علت ارتباط نزد  یک این بحث با د  رد   د  ل د  وستم سریع مطلب شهید   را تایپ کرد  م 

و برایش فرستاد  م تا شاید   د  ر تصمیم گیری اش به کارش بیاید  . 
چهارشنبه: امروز که خانه آمد  م براد  ر کوچکم، ماشین د  ست سازش را برایم 
رونمایی کرد  ! یکی از ماشین های پالستیکی  زوار د  ررفته زمان کود  کی اش را 
پید  ا کرد  ه و به جانش افتاد  ه بود   و با چســب برق شکل و شمایلش را شبیه 

ماشین های سپاه کرد  ه بود  . با برگه سبزی هم پالک سپاه برایش زد  ه بود  . 
با شهاد  ت حاج قاسم، براد  رم به سپاه عالقه مند   شد  ه و د  ر ذهنش همه پاسد  ارها را 

مثل حاج قاسم می بیند  . 

آن روزها
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خیز 3 میلیون یورویی آنتورپ 
برای خرید   رضایی

مد  افع سابق تیم ملی فرانسه: 

 هد  ف کریمی از زند  گی 
د  ریبل زد  ن بود  !

 گفت وگو با علی فرد وسی، شاعر بید اری اسالمی 

شعر مقاومت مرز نمی شناسد 

طال و ِمس
رقیه توسلی: »اگر خوشبختی یک برگ است من د   رختی برایت آرزو می کنم! و 

اگر امید یک قطره، د  ریا را!«
کلّه سحر نمی شود      که شاخ سبز نشود      روی سرم. از فرستند     ه این پیام، آخر هر کاری 

برمی آید      جز طبِع لطیف و مهربان. جز مباد     ی د     عا بود     ن. 
چند      د     قیقه طول می کشــد      کــه ذهنم پرد     ازش کند      چه خبر شــد     ه. می خواهم 
به خاطر نیاورم این خانوم که بود     ه و چه ها کرد     ه، اما واقعاً نمی شود     . نقشه کشی ها و 
تند     خویی هایش به یک طرف، آد     ِم آد     م د     وستی نبود     ه هیچ گاه. معجون بود     ه. یا ُمد     ام 
مثل »مستر هیس« مشاور پرنس جان د     اشته د     َم گوش ها بد      می خواند     ه یا شکل 
»د     اروغه ناتینگهام« بی محابا رفتار می کرد     ه تا بد     جنسی اش رو باشد     . پررویی را هم از 
حد      گذراند     ه و خود     ش روی خود     ش برچسب د     اروغه زد     ه.نمی د     انم چه شد     ه حاال یاد      
من افتاد     ه و حرف های شیرین می زند     ، اما هر چه هست نه تنها خوشحالم نمی کند      

که موجب می شود      به موبایل بد     بختم چشم غره هم بروم.
می روم سراغ شستن ظرف ها بلکه حواسم پرت شود      از این قصه عجیب. از همکاری 
که امید     ی به سربه راه شد     نش نیست که نیست. د     ستکش ظرفشویی نمی پوشم تا 
بازیچه آب و قطرات ُخنکش باشم تا همکاری که سال هاست همه از د     ست شر و 
د     یوانگی هایش د     ر فغان اند     . موفق می شوم. انگار که نه خانی آمد     ه نه خانی رفته. از 
یاد     م می رود      پیامکش. بس که خانه پر از کار اســت. مشغول بررسی تقد     م و تأخر 

امور روزانه ام که باز مثل راهزن ها سروکله اش پید     ا می شود      توی تلگرام و روز از نو.
چاره ای نیســت انگار. تا عکس هایی را که فرســتاد     ه د     انلود      شــوند     ، جمالتش را 
می خوانم... این بار از د     عا و د     لبری خبری نبود     ... مســتقیم رفته سر اصل مطلب... 
جمالتش یخ د     لم را آب می کند      و ایضاً عکس هایش... یک آن از فرط شاد     ی، کرونا 
را به قتل رسید     ه تصور می کنم. شنید     ه بود     م عشق، مطهر می کند      و قیمت د     ارد     ... 
که زالل است... اما شنید     ن کی بود      مانند      د     ید     ن... تاج و تور و لباس سفید      و د     سته 
گل های صحرایی چقد     ر قد     رت د     ارند     ... ذهنم تقسیم می شود      به د     و زمان؛ سینک 
آشــپزخانه قبل از ظرف ها، بعد      از ظرف ها. »میس هیس« عروس شد     ه بود      و من 
همان لحظه که عکس هایش را د     ید     م د     کمه د     یلیت گذشته اش را زد     م. به اعتقاد      من 
عروس ها و زنان بارد     ار مقد     س اند     . حتی عروســان رنج د     هند     ه. جمالتش واقعاً بوی 
تغییر می د     اد     . نوشت: فهمید     ه آد     م به د     رد     نخوری است از وقتی کرونا آمد     ه و عاشق 
شد     ه. نوشت: من آن قد     ر بد     ی کرد     م و د     اروغه و میس هیس بود     م که با شرمند     گی 
تمام پیام د     اد     م. مطمئن بود     م تو می بخشــی، رقیقی. اما می د     انم یک لشکر آد     م را 

آزرد     ه ام که امید     ی به گذشتشان نیست. به یک تازه عروس پشیمان کمک کن.
نوشت: من را می خواهد      واسطه توبه هایش کند     . می گوید      همسرش از حقوق الناس 

خیلی می ترسد     .
پ.ن: ممنون کرونا... آن روی سکه ات را امروز تماشا کرد     م... اگر »میس هیس« کرونا 
نمی گرفت که جناب پرستار عاشقش نمی شد     ، اگر معشوق نمی شد      که توبه نمی کرد     ، 

اگر سالم می ماند      که رستگار نمی شد     !

علی جباری د  ر گفت و گوی اختصاصی با قد  س:

 حجازی زند  ه بود   
استقالل این شرایط را ند  اشت
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 قد  س زند  گی »بزرگ ترین خطری که ممکن اســت متوجه غرب شود   بیرون 
رفتن ســواحل د  ریای مد  یترانه از د  ست انگلستان است، این د  ریا حلقه  اتصال 
شــرق و غرب است که د  ر د  ست مسلمانان است، مســلمانانی که ملتی واحد   
و د  ارای زمین های وســیع و منابع سرشــاری نیز هســتند  . به همین د  لیل به 
کشور های بزرگ توصیه می شود   این ملت واحد   را متالشی نمود  ه و از اتحاد   و 
بید  اری آن ها جلوگیری نمایند   که اولین مرحله  آن جد  ا نمود  ن آفریقا از آســیا 

و از بین برد  ن هر گونه اتحاد  ی میان این د  و قاره است«.
این بخشــی از »اعالمیه بالفور« اســت. اعالمیه ای که بعد  ها زمینه ســاز اشغال 
ســرزمین فلسطین و تشکیل د  ولت صهیونیستی شد  . ماجرا اما از مد  ت ها پیش 
آغاز شــد  ه بود  . یعنی زمانی که »تئود  ور ِهرتزل« خبرنگار و نویسند  ه یهود  ی د  ر 
کتابی با عنوان »د  ولت یهود  « از تشکیل یک د  ولت یهود  ی د  فاع کرد  ه و به افکار 

عمومی غرب برای استقبال از جنبش صهیونیستی یک زمینه فکری د  اد  ه بود  .
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سینا حسینی: علی جباری یکی از رفقای صمیمی ناصر 
حجازی بود   که همیشه د  ر کنار د  روازه بان فقید   استقالل 
حضور د  اشت. به بهانه سالگرد   د  رگذشت د  روازه بان اسطوره 
ای استقالل به سراغ علی جباری رفتیم تا د  قایقی را با وی 
گفت و گو کنیم که د  ر اد  امه حاصل این گفت و گوی جذاب 

و چالشی را با هم مرور خواهیم کرد  .

آقای جباری چرا ناصــر حجازی به یک چهره س
خاص د  ر فوتبال ایران تبد  یل شد  ، تا جایی که د  یگر 
د  ر ماجرای ناصر حجازی ما شاهد   کری خوانی های 

آبی و قرمز نیستیم، علت این اتفاق چه بود  ؟
افــراد  ی که د  ر حیات خود   به همــه احترام می گذارند   و 
به پشــتوانه جبهه مرد  می د  ر جامعــه زند  گی می کنند   
همیشه د  ر یاد   و خاطر جامعه می مانند  ، ناصر حجازی اگر 
امروز مورد   احترام آبــی و قرمز و همه جامعه فوتبالی و 
غیر فوتبالی اســت تنها و تنها به خاطر حسن اخالق و 

جوانمرد  ی اش به این جایگاه رسید  .

بسیاری بر این باورند   نبود   بزرگانی چون ناصر س
حجازی، منصور پورحید  ری سبب شد ند   استقالل 
پشتوانه قابل اتکا خود   د  ر حوزه پیشکسوتان را از 

د  ست بد  هد  ؟
کامالً د  رست است، شاید   امروز من، حسن روشن، و بقیه 
پیشکسوتان حرف بزنیم و از شرایط موجود   انتقاد   کنیم اما 
اگر ناصر حجازی و منصور پورحید  ری د  ر قید   حیات بود  ند   
طبیعتاً شــرایط تغییر می کرد  ، همین اتفاق د  ر خصوص 
باشگاه پرسپولیس نیز رخ می د  اد  ، اما فقد  ان بزرگان فوتبال 

ضربه جبران ناپذیری به جامعه ورزش وارد   می کند  .

البته د  ر برهه کنونی گوش شنوایی برای پذیرش س
انتقاد  ها نیست و سبک مد  یریتی حاکم بر ورزش 
ایران تغییر نمی کند  ، چه بسا که اگر پیشکسوتانی 
که د  یگر د  ر جمع ما نیستند   هم حضور د  اشتند   با 

همین رفتارها مواجه می شد  ند  ؟
من کامالً با حرف شــما موافقم، متأسفانه د  ر ورزش ما گوش 
شــنوایی وجود   ند  ارد  . چون کسی نمی خواهد   خود  ش و روش 
مد  یریت اش را اصالح کند  ، شما به عملکرد   د  و وزیر قبلی و فعلی 
نگاهی بیند  ازید   این ها چه کار مثبتی برای ورزش ایران انجام 
د  اد  ند  ، نه گود  رزی نه سلطانی فر آن ها به بد  ترین شکل مد  یریت 

رفتار کرد  ند   تا ورزش ایران به ورطه نابود  ی کشاند  ه شود  .

شــما یکی از منتقد  ان همیشگی و سرسخت س
سلطانی فر بود  ید  .

مــن با احد  ی تعــارف ند  ارم، قرار نیســت من به عنوان 
پیشکسوت حرفم را قورت بد  هم که فالنی خوشش بیاید  ، 
من مخالف جد  ی گود  رزی و سلطانی فرهستم چون آن ها 
نه تنها مد  یریت بلد   نیستند   بلکه با تصمیمات خود   تیشه 
به ریشه ورزش نیز زد  ه اند  ؛ اما چه سود   که کسی به این 
انتقاد  ها توجه نمی کند  ، مجلس قــول د  اد   که می آید   و 
پروند  ه تصمیم گیری های غلط آن ها را بررسی خواهد   کرد   

اما د  ید  یم که پس از انتخابات هیچ اتفاقی رخ ند  اد  .

به اعتقاد   شما مد  یران استقالل د  ر اد  وار گذشته س
چگونه رفتــار کرد  ند   که این حجــم از بد  هی ها، 

شکایت ها و قرارد  اد  های ترکمنچای بسته شد  ؟
وضعیت کنونــی اســتقالل حاصل تصمیــم گیری و 
بی کفایتی شخص وزیر است، چه کسی فتحی را به عنوان 
مد  یر اســتقالل معرفی کرد  ؟ چه کسی خلیل زاد  ه را به 

استقالل آورد  ، این ها خود  شان که سر به خود   به استقالل 
نیامد  ند  ، وزیر آن ها را به استقالل آورد  ، حاال باید   یقه او را 
بگیریم. سلطانی فر کمر به قتل استقالل بسته است، این 
حرف امروز و د  یروز من نیســت از همــان روزی که او را 

شناختم این حرف را زد  م.

د  ر ارتباط با انتخاب ســعاد  تمند   چه عقید  ه ای س
د  ارید  ، باالخره او هم منصوب همین وزیر است که 

شما به آن انتقاد   د  ارید  ؟
خد  ا شــاهد   است من با سعاد  تمند   هیچ رفاقت و د  وستی 
نــد  ارم، اما بــر این عقیــد  ه ام که ســعاد  تمند   حد  اقل 
می خواهد   کار کند   اما قبلی ها که هنوز هم هستند   به او 
اجازه نمی د  هند  ، حاال او د  یگــر باید   چه کار کند  ؟ وقتی 

د  ست هایش را می بند  ند   مگر او توان شنا کرد  ن د  ارد  ؟ 

پرسپولیس س و  استقالل  هواد  اران  بزرگ  نگرانی 
د  ر این ایام ســوءمد  یریت فاحش د  ر حوزه کالن 

مد  یریتی است، آیا این مسئله را قبول د  ارید  ؟
هر کسی قبول ند  اشته باشد   از ورزش سر رشته ای ند  ارد  ، 
من فقط یک سؤال می پرسم که خیلی د  وست د  ارم وزیر 
به آن سؤال جواب د  هد  ، کسی که پد  ر استقالل را د  رآورد  ه 
است و با سوء مد  یریتش میلیارد  ها تومان به باشگاه د  ولتی 
استقالل خسارت زد  ه چرا با حکم بهتر تشویق می شود   و به 
عنوان مد  یر یک مجموعه بزرگ ورزشی انتخاب می شود  ؟ 
من خود  م فوتبالیست بود  م کسی نمی تواند   سر من کاله 
بگذارد  ، ماجرای برکناری شفر چه مزیتی برای استقالل 
د  اشــت، پشــت پرد  ه قرارد  اد  های ترکمنچای استخد  ام 
بازیکن و انتخاب کارگزار چیست؟  شاید   پسرآقای وزیر، 
معاون آقای وزیر و مشاور آقای وزیر پرسپولیسی باشند   اما 
او حق ند  ارد   د  رباره این د  و تیم با این پایگاه اجتماعی عظیم 

نگاه رنگی د  اشته باشد  .

بسیاری بر این باورند   که نهاد  های نظارتی باید   س
به پروند  ه مد  یریت های د  و باشــگاه اســتقالل و 
پرسپولیس ورود   پید  ا کنند  ، آیا این روش راه حل 

خوبی است؟
100 د  رصــد   بایــد   ورود   کننــد   امــا بایــد   ببینید   چه 
مقاومت هایــی د  ر این رابطه می شــود  . آیا فکر می کنید   
وزارت نشینان و د  ولتی اجازه این کار را  می د  هند  ، این کار 
صورت نمی گیرد   چون سیاسیون آن را د  وست ند  ارند  ، و 
گرنه همه مرد  م عالقه مند  ند   نهاد  های نظارتی به پروند  ه 
این د  و باشــگاه و نحوه مد  یریت و نظارت برآن ها از سوی 

وزارت ورزش و جوانان رسید  گی شود  .

این روزها وزیر ورزش و جوانان و رئیس جمهور س
بارها اعالم کرد  ند   استقالل و پرسپولیس به زود  ی 
به بخش خصوصی واگذار می شوند  ، آیا اعتقاد  ی به 

انجام این کار د  ارید  ؟
ایــن ماجرا یک نمایش بزرگ اســت، این د  و تیم تحت هیچ 
شــرایطی خصوصی نمی شــود  ، واگذاری یک راه فرار و پاک 
کرد  ن صورت مسئله اســت، آیا تبلیغات د  ور زمین را واگذار 
می کنید  ، آیا بلیت فروشی را می د  هید  ، آیا پخش تلویزینی را 
به باشگاه می د  هید  ؟ یا اینکه همه چیز باید   تحت کنترل شما 
باشــد  ؟ نه تنها این کار رقم نمی خورد   بلکه همچنان این د  و 
باشگاه زیر نظر و نفوذ سیاسیون اد  اره خواهد   شد   و د  خالت ها 
روز به روز بیشتر می شود   تا این د  و باشگاه به شرایطی بد  تر از 

امروز گرفتار شوند  .

علی جباری د  ر گفت و گوی اختصاصی با قد  س:

حجازیزندهبوداستقاللاینشرایطرانداشت

ACL گل سید  جالل؛ کاند  ید  ای برترین گل لحظه آخری
ورزش: وب ســایت رســمی کنفد  راسیون فوتبال آســیا با طرح سؤالی با این 
مضمون که کد  ام گل، برد   د  قیقه نود  ی مورد   عالقه شما را رقم زد  ؟ از کاربرانش 
خواسته تا از بین پنج گزینه به یکی رأی بد  هند  . د  ر بین گزینه ها نام سید  جالل 

حسینی هم د  ید  ه می شود  . 
بازیکنی که د  و سال پیش د  ر لیگ قهرمانان ۲01۸ و مرحله یک هشتم نهایی، 
با گلزنی مقابل الجزیره د  ر د  قیقه ۸۹ ســند   صعود   پرسپولیس به جمع هشت 

تیم برتر آسیا را امضا کرد  .

د  ستیار مجید  ی خواستار حقوق عقب افتاد  ه اش شد  
ورزش:لکیــچ طی یک نیم فصــل از ژانویه ۲0۲0 تا ماه می ۲0۲0 با اســتقالل 
قرارد  اد  ی وضع کرد   که طبق قرارد  اد   باید   ماهانه حقوق ۳۴00 یورو د  ریافت کند   اما 
طی ۴ ماه گذشته هنوز حقوقی از باشگاه استقالل د  ریافت نکرد  ه و از باشگاه استقالل 

مبلغ 1۴۴00 یورو طلب د  ارد  .
طبق نامه ارسال شد  ه به باشگاه، این مربی از رفتار باشگاه استقالل که قرارد  اد   نقض 
کرد  ه شــد  ید  ا ناراحت بود  ه و این را یک بی احترامی می د  اند  . این مربی به باشگاه 

استقالل 1۵ روز وقت د  اد  ه تا مبلغ مورد   نظر را باشگاه استقالل پرد  اخت کند  .

نخستین پیشنهاد   PSG به اینتر برای خرید   ایکارد  ی
ورزش: مائورو ایکارد  ی پس از د  ست و پنجه نرم کرد  ن با حواشی بسیار د  ر اینتر و شایعات 
زیاد  ی که د  رباره اش وجود   د  اشــت، نهایتاً د  ر نقل و انتقاالت تابستانی گذشته از این تیم 
جد  ا شد   و با قرارد  اد  ی قرضی به همراه بند   خرید   د  ائمی 70 میلیون یورویی راهی پاری سن 
ژرمن شــد  . سران پی اس جی تصمیمی برای فعال کرد  ن این بند   ند  ارند   چرا که پس از 
شیوع کرونا، شرایط اقتصاد  ی خوبی بر این باشگاه حکمفرما نیست ولی آن ها د  ر پی تخفیف 
گرفتن از اینتر هستند  . طبق این گزارش، نخستین پیشنهاد   به اینتر برای خرید   قطعی 

ایکارد  ی، ۵0 میلیون یورو به عالوه 10 میلیون یورو بند  های متغیر است.

توصیه کاپلو به الئوتارو برای نرفتن به بارسلونا
ورزش: سرمربی پیشین تیم فوتبال رئال ماد  رید   مخالف پیوستن ستاره آرژانتینی 
اینتر به بارسلوناست. فابیو کاپلو د  راین رابطه معتقد   است: »الئوتارو بازیکن خیلی 
خوبی اســت. مارتینس همه چیز د  ارد  ، او کیفیت بازی باالیی د  ارد  ، خیلی ســریع 

حرکت می کند   و د  ر شوتزنی به سمت د  روازه هم خیلی خوب است«.
سرمربی پیشین تیم های میالن، رم و یوونتوس اد  امه د  اد  : »رفتن به بارسلونا و قرار 
گرفتن د  ر ترکیب اصلی با وجود   مهاجمی همچون لوئیس سوارز کار د  شواری است. 

به نظرم بود  ن د  ر ترکیب اصلی اینتر بهتر از نیمکت نشینی د  ر بارسلوناست«.

ورزش: ســید   محمد   ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی 
فوتســال ایران اعتقاد   د  ارد   کار این تیم د  ر صورت عد  م 
لغو رقابت های فوتسال قهرمانی آسیا سخت خواهد   شد  .

سید   محمد   ناظم الشریعه د  رباره نشست کاد  ر فنی تیم 
ملی فوتســال با اعضای سازمان لیگ و کمیته فنی و 
توسعه فوتسال و فوتبال ســاحلی اظهار کرد  : جلسه 
خیلی خوبی بود   و مشــکلی وجود   ند  اشت. بر اساس 
مسابقات قهرمانی آسیا برنامه ریزی کرد  یم و همه چیز 
به لیگ بستگی د  ارد  . همه چیز از پایان لیگ امسال و 
مشخص شد  ن تاریخ جد  ید   رقابت های قهرمانی آسیا 

مشخص می شود  .

خوشحالیازتعویقجامجهانی#
وی با اشــاره به برنامه های تیم ملی فوتسال تصریح 
کرد  : اگــر می خواهیم کارمان را به خوبی انجام د  هیم 
باید   از فرصت هــای خود   برای بازی هــای تد  ارکاتی 
د  ر فیفاد  ی ها اســتفاد  ه کنیم. به این خاطر از تعویق 
جام جهانی خوشــحال شد  یم که می توانیم بازی های 
د  وستانه بیشــتری د  اشته باشیم. د  ر ماه های شهریور، 
آبان، آذر، بهمن و اسفند   امسال و فرورد  ین سال آیند  ه 

فیفاد  ی د  اریم و باید   از آن ها استفاد  ه کنیم.
ســرمربی تیــم ملی فوتســال ایــران د  رخصوص د  و 
تورنمنت بین المللی شاگرد  انش گفت: تورنمنت تایلند   
د  ر شهریور برگزار می شود   که طبق گفته پرهیزکار، تیم 
ملی اســپانیا هم د  ر آن حضور د  ارد   و ما د  ر آن شرکت 
می کنیم. تورنمنت کاســپین را هم پیش رو د  اریم که 

زمان آن با هماهنگی ما و روسیه تعیین می شود  .

برگزاریلیگفوتسال#
ناظم الشــریعه د  ربــاره لیــگ برتر د  ر فصــل آیند  ه 
خاطرنشــان کــرد  : برعکس این فصل کــه بازیکنان 
فشــار زیاد  ی تحمل کرد  ند  ، بــا تد  بیر می توانیم لیگ 
را خیلــی راحت برگزار کنیم تــا برنامه های تیم ملی 
را هم پیش ببریم. همه این برنامه ها به شــرط تعویق 
مسابقات قهرمانی آسیاست. برنامه خود   را د  ر صورت 
عــد  م تعویق رقابت ها را هم ارائــه کرد  یم، اما اگر این 
اتفاق بیفتد  ، کار ما خیلی ســخت می شود  . وقتی تیم 
قهرمان پس از مسابقات باشگاه های آسیا باید   د  ر جام 
باشــگاه های جهان به مید  ان می رفت که خیلی اذیت 
می شــد  . همچنین برای تیم نایب قهرمــان انگیزه ای 
ایجاد   شــد   و تصمیم خیلی خوبی بود  . آغاز لیگ سال 

آیند  ه هم مطابق برنامه پیشنهاد  ی خود   ما بود  .

وضعیتملیپوشان#
وی د  رمورد   وضعیت بازیکنان تیم ملی فوتسال گفت: 
لژیونرهای ما خارج از کشــور و زیر نظر باشــگاه های 
خود   تمرین می کنند  . مس سونگون و گیتی پسند   هم 
باید   د  ر فینال لیگ برتر بازی کنند   و خیلی نمی توانیم 
کاری به بازیکنان این د  و تیم کاری د  اشــته باشیم. با 
ملی پوشــان ســایر تیم ها د  ر ارتباط هستیم و خرد  اد   
هم د  و ارد  و برای باریکنان جوانی که آن ها را زیر نظر 

د  اشتیم برگزار می کنیم.

امین غالم نژاد : ســرمربی جد  ید   تیم فوتبال آنتورپ 
بلژیــک نام کاوه رضایی را د  ر رد  ه نخســت فهرســت 
 Voetbalkrant خرید  های تابستانی اش قرار د  اد  . به نقل از
بلژیــک، ایوان لکو اکنون ســرمربی جد  ید   تیم فوتبال 
آنتورپ است. این سرمربی کروات پیش از این به تقویت 
تیم جد  ید  ش فکر کرد  ه و نفر نخست این فهرست یک 

مهاجم است.
این رســانه بلژیکی نوشــت: ایوان لکــو د  ر زمان عقد   
قرارد  اد  ش با آنتورپ نام کاوه رضایی را به مد  یران این تیم 
ارائه د  اد  . این مهاجم ایرانی د  ر زمان حضور ایوان لکو د  ر 
کلوب بروژ به خاطر مصد  ومیت فرصت بازی را از د  ست 
د  اد  . با این وجود   کاوه رضایی د  ر ماه های اخیر د  ر شارلروا 
اثبات کرد   که میل به گلزنی اش را فراموش نکرد  ه است.

Voetbalkrant ســپس د  رباره قیمت تمام شــد  ه کاوه 
رضایی برای تیم آنتورپ می نویســد  : مد  یر این تیم باید   

پول کافــی را برای خرید   کاوه 
رضایی جمع آوری کند  ، زیرا 

کلوب بروژ ســال ۲01۸ 
برای خریــد   این بازیکن 
از شارلوا پنج میلیون یورو 
بنابراین  پرد  اخت کــرد  . 
مبلغی  با  رضایــی  کاوه 

کمتر از ۳ میلیون یورو 
نمی توانــد   از 

کلوب 

بروژ جد  ا شود  .
این سایت از مخاطبانش سؤال کرد  ه که آیا کاوه رضایی 
می تواند   خریــد   خوبی برای آنتورپ باشــد   یا خیر. از 
۶7۸ شــرکت کنند  ه د  ر این نظرسنجی )تا عصر امروز 
پنجشنبه(، ۵77 نفر معاد  ل ۸۵ د  رصد   نسبت به انتقال 

رضایی به آنتورپ نظر مثبتی د  اشته اند  .

بازگشتبهبروژ#
کاوه رضایی با د  رخشــش د  ر فصــل اخیر ژوپیلر لیگ 
بلژیک سبب صعود   تیم شــارلروا به رد  ه سوم و کسب 
بلیت فصل آیند  ه لیگ اروپا شــد  . این مهاجم ایرانی با 
پایان یافتن د  وره قرضی بازی برای شارلروا باید   به کلوب 
بروژ بازگرد  د  . تیمی که با کسب عنوان قهرمانی ژوپیلر 
لیگ بلژیک د  ر مرحله گروهی فصل آیند  ه لیگ قهرمانان 

اروپا حضور خواهد   یافت.
این د  ر حالی است برخالف اخبار برخی  رسانه ها شارلروا 
کاوه رضایی را برای حضور د  ر فصل آیند  ه لیگ اروپا د  ر 
اختیار نخواهد   د  اشت و این مهاجم ایرانی با پایان یافتن 
د  وره قرضی بازی برای این تیم به کلوب بروژ باز می گرد  د  . 
پیر هند  ریکس، مد  یر اجرایی باشگاه شارلروا د  ر این مورد   
اظهار کرد  : مد  یران باشــگاه به خوبی می د  انند   که باید   
هسته اصلی تیم را برای رقابت های د  اخلی و اروپایی فصل 

آیند  ه تقویت کنند  .
وی افزود  : مهد  ی بیات )رئیس ایرانی شارلروا( قول د  اد  ه 
است که تمام تالش خود   را به کار خواهد   گرفت 
تا فقط کاوه رضایی تنها بازیکن جد  ا شــد  ه 
از شارلروا باشــد  . او سایر بازیکنان را برای 
ماند  ن د  ر شــارلروا متقاعد   می کند  . آن ها 
نیز د  وست د  ارند   اینجا باشند  ، زیرا فصل 

آیند  ه د  ر اروپا بازی خواهیم کرد  .

اهدافشخصی#
بلندپروازانهایدارم

مهاجم شارلروا د  ر واکنش به جد  ایی 
د  ر فصــل نقل  وانتقــاالت و وجود   
پیشنهاد  های متعد  د   بلژیکی اظهار 
کرد  : تنها موضوعی که امروز برای 
من مهم اســت گلزنــی و اد  امه 
مسیر پیشرفت خواهد   بود  . اگر هم 
پیشنهاد  هایی وجود   د  اشته باشند   
بستگی به باشــگاه د  ارد  . باشگاه 
تجزیــه و تحلیــل خواهد   کرد   و 
سپس به یک راه حل فکر می کنیم. 
اهد  اف شــخصی بلنــد   پروازانه ای برای 

خود  م د  ر نظر گرفته ام. 

ورزش: رئیس فد راسیون شمشــیربازی گفت: با توجه به 
زیرساخت های ضعیف د ر حال حاضر نمی توانیم مسابقه ای 
را برگزار کنیم. فضل اهلل باقرزاد ه د ر مورد  اینکه فعالیت های 
شمشیربازی از چه زمانی آغاز می شود  اظهار کرد : باید  ابتد ا 
شرایط را بررسی کنیم، چون رشته ما با ورزشی مانند  فوتبال 
متفاوت اســت، چون مســابقات به صورت متمرکز برگزار 
می شــود . به عنوان مثال اگر قرار باشد  لیگ را برگزار کنیم 

حد ود  ۹0 شمشیرباز باید  د ر یک سالن جمع شوند .
وی اد امه د اد : با توجه به اینکه زیرســاخت ها هم فراهم 
نیســت، این کار نمی تواند  عملی باشــد . شمشیربازی 
رشــته ای اســت که یک ورزشــکار صبح تا عصر باید  
د ر ســالن بماند  و مســابقه بد هد . رئیس فد راســیون 
شمشیربازی عنوان کرد : با این شرایط بعید  می د انم که 
تا پایان خرد اد  ماه مســابقه یا ارد ویی د اشــته باشیم و 

برای بعد  از آن هم باید  اقد امات زیاد ی صورت بگیرد .
باقرزاد ه با اشــاره به تقویم بین المللی گفت: د ر حال حاضر 
فد راسیون جهانی هم فعالیتی ند ارد  و هیچ گونه تقویمی از 
مسابقات ارائه ند اد ه است که ما هم طبق آن پیش برویم. تنها 
کاری که می توان کرد  این است که ارد وهایی با تعد اد  نفرات 

محد ود  برگزار کنیم.

پاکدامن:چرانبایدبهما#
اجازهتمریندادهشود؟

عضو تیم ملی شمشیربازی گفت: چرا باید  برخی از رشته های 
ورزشی که د ر آن فاصله اجتماعی رعایت نمی شود  فعالیت 

آن ها آغاز شود .

علی پاکد امن د ر گفت وگو با میزان، د ر مورد  شرایط آماد گی 
خود  اظهار کرد : ســهمیه المپیک ما قطعی شــد ه و د یگر 
د غد غه ای از این بابت ند اریم اما امید وارم المپیک برگزار شود  
چرا که اگر غیر از این باشــد  به طور حتم نســل بزرگی از 

قهرمانان ورزش ایران از این اتفاق ضرر خواهند  کرد . 
وی د ر واکنش به آغاز فعالیت های برخی از رشته های ورزشی 
گفت: برایم واقعاً جالب اســت چرا باید  برخی از رشته های 
ورزشی که د ر آن فاصله اجتماعی رعایت نمی شود  آغاز اما 
ما که د ر تمرینات با فاصله زیاد  از هم تمرین می کنیم این 
اجازه به ما د اد ه نشود . به طور مثال د ر رشته فوتبال تمامی 
بازیکنان باید  به فاصله خیلی کم از هم قرار گیرند  و آیا این از 

نظر مسئوالن ریسک محسوب نمی شود ؟
وی د ر مورد  اینکه چه زمانی لیگ آغاز خواهد  شــد  تصریح 
کرد : به نظرم د ر این شرایطی که امکان برگزاری لیگ د شوار 
است بهتر است مسئوالن تمهید اتی را د ر نظر بگیرند  تا د ر 
سالن افراسیابی مسابقات لیگ پیگیری شود . امید وارم فقط 
زود تر از ویروس کرونا رها شویم زیرا د لم هم برای ارد وها و 
هم مسابقات تنگ شد ه است. همچنین ان شاءاهلل نیز از فصل 
جاری برای مسابقات لیگ شاهد  حضور تیم های قد رتمند  

باشیم تا تنور مسابقات د اغ شود .
پاکد امن د ر اد امه گفت: به نظرم این لیگی که اکنون برگزار 
می شود  زیبند ه رشته ای که صاحب مد ال بازی های آسیایی، 
جام جهانی شد ه و همچنین به المپیک توکیو راه یافته نیست 
و باید  تد بیر بهتری از طرف مسئوالن د ر نظر گرفته شود . ای 
کاش تمام تیم ها مانند  وارش بود ند  و از ورزشکاران خود  د ر 

تمامی سختی ها حمایت می کرد ند .

ورزش: ویلی ســانیول مد  افع فرانســوی و سابق تیم 
بایــرن د  ر مقطع حضورش د  ر این تیــم با د  و بازیکن 
ایرانی همبازی بود  ه است. مد  افع سابق تیم ملی فرانسه 
د  ر خالل ســال های ۲000 تا ۲00۹ د  ر بایرن مونیخ 
حضور د  اشــت. او یکســال پس از جد  ایــی علی د  ایی 
به این تیــم آمد   اما د  ر فصــل۲00۴-۲00۵ با وحید   
هاشــمیان د  ر فصل ۲00۵ -۲00۶ با علی کریمی د  ر 

این تیم همبازی شد  .
او کــه د  ر یک مصاحبه با برنامــه فوتبال 1۲0 د  رباره 
همبازی بود  نش بــا وحید   هاشــمیان و علی کریمی 

گفت: علی و وحید   د  و شخصیت متفاوت بود  ند  .

هاشمیانخجالتی#
ســانیول با اشاره به حضور وحید  هاشــمیان د  ر بایرن 
مونیــخ گفت:»وحید   مهاجم بود   و تمام تمرکزش روی 
گلزنی اش بود  . همیشه د  ر زمین می جنگید  . من عاشق 
ذهنیتش بود  م. آد  م د  رجــه یک و کم حرفی بود  . فکر 
کنم خجالتی بود   اما خــوش برخورد   هم بود  . او از آن 
د  سته آد  م هایی اســت که نمی توانی د  وستش ند  اشته 
باشــی و ناخود  آگاه به او عالقه مند   می شوی. بازی د  ر 

کنار وحید   خیلی خوب بود   هرچند   متأســفانه 
د  ر آن زمان بازی زیاد  ی به او نرسید  «.

او اضافــه کرد  :»به عنــوان یک مد  افع 
همیشــه از مهاجمانی کــه برگرد  ند   و 

کنــارت تــکل می زنند   و د  فــاع می کنند   
هم  مــن  می آیــد  .  خوشــت 

خوشــحال بــود  م کــه د  ر 
بازی و  زمین کنار وحیــد   
د  ر رختکن کنارش زند  گی 

کرد  م«.

تکنیکمحشر#
ویلی ســانیول امــا د  رباره علی کریمــی گفت:» علی 
آد  م متفاوتــی بود  . بعضی از آد  م ها با اســتعد  اد   به د  نیا 
می آینــد  . او از نظر تکنیکی بازیکن محشــری بود   اما 
فقط یک نکته د  اشــت و آن اینکه د  لش می خواســت 
همیشــه د  ریبل بزند  . هرد  فعه که تــوپ را می گرفت 
می خواســت حریفــش را د  ریبل بزند  . به شــوخی به 
او می گفتیم صبح ها که از خواب پا می شــی همســر 
و بچه هایــت را هم د  ریبل می زنی. انــگار هد  ف علی 
کریمــی از زند  گی کرد  ن د  ریبل زد  ن بــود  . او بازیکن 
خیلی با استعد  اد   و البته خوش برخورد  ی بود  . د  ر بایرن 
د  ر سمت راست خط میانی بازی می کرد   و کنار خود  م 
بود   و به هم نزد  یک بود  یــم. علی هم  مثل وحید   آد  م 

محشری بود  «.
او همچنین گفــت:» وقتی د  ر زمین د  ر کنار هم بازی 
می کنیــد   توقع د  ارید   ســطح عملکرد  ها باال باشــد   و 
بازی ها را ببرید   اما د  ر وهله اول ما انسان هستیم و هر 

روز د  ر کنار هم زند  گی می کنیم«.
مد  افع سابق تیم ملی فرانســه د  رباره برگزاری یا عد  م 
برگزاری مســابقات به خاطر ویروس کرونا گفت:» من 
خود  م ترجیــح می د  هم یک مســابقه را ببازم تا بازی 
نکنم. چــون خوبی فوتبال این اســت که چه 
ببازیــد   و چــه ببرید   یک بــازی د  یگر د  ر 
پیش است. باختن بهتر از بازی نکرد  ن 
است. اما از طرفی فوتبال متعلق 
به باشگاه و بازیکنان نیست و 
و  د  ارند    تعلق  به طرفد  اران 
باید   آن ها به ورزشگاه بروند   
و فوتبال را تشــویق کنند  . 
فوق العاد  ه  آن قد  ر  فوتبال 
می تواند    که  اســت 
مرد  م را کنار هم 

جمع کند  «.

ناظم الشریعه: 

می توانیم راحت لیگ فوتسال را برگزار کنیم

جد  ایی کاوه از شالروا قطعی شد 

خیز 3 میلیون یورویی آنتورپ برای خرید   رضایی

رئیس فد راسیون: نمی توانیم اجازه مسابقه بد هیم

شمشیربازی زیر تیغ کرونا

مد  افع سابق تیم ملی فرانسه: 

هد  ف کریمی از زند  گی د  ریبل زد  ن بود ! 

کارلو آنچلوتی از تجارب فوق العاد  ه خود   می گوید  
زید  ان د  ید   من به فوتبال را عوض کرد  

اسکای اسپورتس/مترجم: امیرمحمد   سلطان پور: پس از 
سال ها ناکامی، اکنون اورتون د  وباره امید  وار شد  ه که بتواند   با 
سرمربی اسطوره ای خود   کارلو آنچلوتی به روزهای د  رخشان 
قد  یم خود   برگرد  د  . کارلو آنچلوتی که یکی از بهترین کارنامه ها 
را د  ر بین تمامی مربیان حال حاضــر فوتبال جهان د  ارد   د  ر 
مصاحبه اختصاصی با اسکای اسپورتس د  ر مورد   تجارب خاص 

خود   د  ر فوتبال می گوید  :

از پارما یعنی نخستین تیم بزرگی بگو که د  ر آن به س
مربیگری مشغول شد  ی و تجربه کار با جیانفرانکو زوال!

بلــه بازیکن بزرگی مثل زوال د  ر ترکیبم بود   اما چون با روش 
۲-۴-۴ بازی می کرد  یم و پســت شماره 10 د  ر تیمم ند  اشتم 
او را د  ر بال قرار د  اد  م. او از این اتفاق خوشش نیامد  . او د  ر آنجا 
هم خوب بازی می کرد   اما می خواســت د  ر میانه زمین پشت 
مهاجمان باشــد  . اما من کرسپو و کیه زا را د  ر جلو خط حمله 
د  اشتم و نمی خواســتم او نیز آنجا باشد  . او خوشحال نبود   و 

وقتی پیشنهاد   چلسی رسید   اجازه د  اد  م که تیم را ترک کند  .

ســال اول د  ر یوونتوس جایی بود   که ســبب شد   س
چید  مان همیشگی خود   را تغییر بد  ی!

حضور او باعث شــد   فلسفه من د  ر مورد   سیستم بازی عوض 
شود  . او نخستین بازیکنی بود   که به من این امکان را د  اد   که 
شیوه بازی تیم خود  م را عوض کنم. به همین ترتیب تیمم را 
با روش ۲-1-۴-۳ به زمین فرســتاد  م. د  ل پیرو و اینزاگی د  و 
مهاجم بود  ند   و زید  ان پشت سر آن ها قرار د  اشت. د  ر سال د  وم 

حضورم د  ر یوونتوس د  فاعم را چهار نفره کرد  م اما د  و مهاجم 
جلــو و زید  ان را به عنوان شــماره 10 را همچنان ثابت نگه 
د  اشتم. زید  ان د  ید   من نسبت به فوتبال را تغییر د  اد  . من روش 

همیشگی خود  م به عنوان مربی را تغییر 
د  اد  م تا او د  ر زمین راحت تر باشد  .

از هد  ایت میالن بگو؛ به خصوص س
اینکه به خاطر تجربه حضور د  ر آنجا 

به عنوان بازیکن با ساختار آن هم آشنا 
بود  ی.

زمانی کــه من ســرمربی میالن شــد  م هنوز 
بازیکنانی د  ر تیم د  اشتم که قبل از آن د  ر زمان 
فوتبالم با من هــم تیمی بود  ند  . بازیکنانی مثل 
مالد  ینی، آلبرتینی و کاســتاکورتا کمک بسیار 

زیاد  ی به من بود  ند   تا د  وران خوبی د  ر میالن بسازیم. 
مــن د  ر میالن واقعاً فکر می کرد  م که د  ر خانه خود  م 

هستم.

د  ر فینال لیگ قهرمانان اروپا سال 2003 مقابل س
یوونتوس قرار گرفتی؛ آیا برای انتقام گرفتن آمد  ه 

بود  ی؟
من به شــد  ت پیروزی می خواستم اما به هیچ وجه به 
د  نبال انتقام گیری نبود  م. فینال آن مسابقه از آن لحاظ 
برای من اهمیت بیشتری پید  ا کرد  ه بود   چون نخستین 

جام مهمم را می خواستم کسب کنم.

د  روازه بان شماره یک کنونی تیم ملی کشورمان به سالروز 
د  رگذشت د  روازه بان اســطوره ای ایران واکنش نشان د  اد  . 
د  وم خرد  اد   سالروز د  رگذشت ناصر حجازی است و بر این 
اساس علیرضا بیرانوند   د  روازه بان پرسپولیس و تیم ملی 
د  ر استوری اینستاگرامی خود   با انتشار عکسی از او نوشته: 
»مرد   با اخالق و د  وســت د  اشتنی یاد  ت گرامی«. بیرانوند   
یکی از فراوان چهره های مطرح فوتبالی کشــورمان است 
کــه جد  ا از بحث رنگ آبی و قرمز یاد   و خاطره حجازی را 

زند  ه نگه د  اشتند  .

هافبک سرخپوشان پایتخت د  ر استوری اینستاگرامی خود   از شکل 
خاص شروع مجد  د   تمرینات این تیم پرد  ه برد  اشت. کمال کامیابی 
نیا د  ر استوری خود   عکســی از تونل ضد  عفونی ورزشگاه شهید   
کاظمی گذاشته است که البته مهد  ی شیری د  یگر بازیکن این تیم 

نیز عکس مشابهی را کار کرد  ه است. 
کامیابی نیا البته نام بیماری کووید   1۹ را اشتباه د  رج کرد  ه اما به 
هر حال انتشــار این عکس ها واکنش برخی از هواد  اران استقالل 
 را برانگیخته که از ند  اشــتن این امکانات بــرای تیم خود   انتقاد   

کرد  ه اند  .

کمالکامیابینیاعلیرضابیرانوند
حساب توییتر باشگاه منچستریونایتد   د  ر چند  ین توییت 
به سالروز تولد   یکی از بزرگ ترین اسطوره های این باشگاه 

واکنش نشان د  اد  . 
د  یروز هفتاد   و چهارمین ســالگرد   تولد   جرج بست است 
که بسیاری او را جزو برترین های تاریخ می د  انند  ، مهاجم 
اهل ایرلند   شــمالی که د  ر ۵۹ سالگی از د  نیا رفت. توییتر 
باشگاه منچستریونایتد   عالوه بر این تبریک، صحنه هایی از 
لحظات و گل های تاریخی این بازیکن نابغه را نیز منتشر 

کرد  ه است.

خبرنگار ورزشی مطرح بریتانیایی به انتقاد   از شکل بازگشت 
تیم های لیگ برتر انگلیس به  زمین تمرین پرد  اخته اســت. 
د  نیل تیلور معتقد   است: شرایط پس از کرونا سبب به وجود   
آمد  ن شــرایط نابرابر برای برخی از تیم ها شــد  ه و شــروع 
احتمالی مسابقات د  ر آیند  ه ای نزد  یک می تواند   این شرایط 
را بد  تر کند  . اشاره تیلور به غیبت تروی د  ینی و انگولو کانته 
د  و بازیکن کلید  ی تیم های واتفورد   و چلســی اســت که به 
خاطــر نگرانی ها از ویروس کرونا د  ر تمرینات تیم هایشــان 

حاضر نشد  ه اند  .

دنیلتیلورمنچستریونایتد

ضد   حمله

بازگشت شجاعیان به تمرینات
ورزش: د  اریــوش شــجاعیان د  ر ابتد  ای فصل بازیســاز اصلی تیم 
اســتراماچونی بود   اما او د  ر بازی با ســایپا ربــاط صلیبی پاره کرد   
و مــد  ت طوالنی بیرون از میاد  ین بود  . با این حال تعطیلی لیگ به 
د  لیل شــیوع ویروس کرونا سبب شــد   تا شجاعیان به مرز آماد  گی 
برســد   و به تمرین این تیم برگرد  د  ؛ او د  ر تمرین استقالل شرکت و 
بــه صورت اختصاصی کار خود   را آغاز کرد   تا هرچه زود  تر بتواند   به 
تمرین گروهی اضافه شــود  . د  ر صورتی که شجاعیان بتواند   خود   را 
به شرایط بازی برساند   نام او برای بازی های پایانی فصل به فهرست 

استقالل اضافه خواهد   شد  .

کی روش: کانال جد  ید  ی بین من و فد  راسیون 
ایجاد   شد  ه است

ورزش: ســرمربی ســابق تیم ملی ایران تأیید   کرد   که »راه ارتباطی« 
تازه ای بین او و فد  راسیون فوتبال برای انجام مذاکرات بر سر پاد  اش جام 
ملت های آســیا ایجاد   شد  ه است. کی روش د  ر مصاحبه ای کوتاه د  رباره 
شــایعات مطرح شد  ه و مربوط به آخرین وضعیت پرد  اخت پاد  اش جام 
ملت های آسیا و شکایت مطرح شد  ه د  ر فیفا با اشاره به اهمیت برگشت 
مهد  ی محمد  نبی به فد  راسیون فوتبال گفت: با برگشتن آقای نبی به 
فد  راسیون می توانم تأیید   کنم که کانال ارتباطی بین من و فد  راسیون 

برقرار شد  ه است.
سرمربی سابق تیم ملی افزود  : با این حال مذاکرات هنوز به پایان نرسید  ه 

است.

کیروشپاداشخودشرابهخیریهایدرمشهدبخشید#
کارلوس کی روش ، سرمربی اسبق تیم ملی ۲00 هزار د  الر از فد  راسیون 
بابت پاد  اش طلب د  اشــت ولی از یک منبع کامال موثق شــنید  یم که 
قسمت اعظمی از آن را طی روزهای گذشته به فد  راسیون ما بخشید  ه و 
مابقی آن را هم د  ر سکوت کامل خبری تقد  یم د  و مرکز خیریه د  ر مشهد   

مقد  س کرد  ه است.

ماساژد  رمانی د  ر لیگ برتر ممنوع شد  !
ورزش: با شروع د  وباره تمرینات و مسابقات تقریباً ماساژورهای تیم های 
لیگ برتری کاری برای انجام د  اد  ن نخواهند   د  اشــت. بر اســاس اعالم 
وزارت بهد  اشت و پروتکلی که د  ر اختیار فد  راسیون فوتبال قرار گرفته، 
انجام ماساژ ممنوع شد  ه است. د  ر بخشی از پروتکل بهد  اشتی لیگ برتر 
آمد  ه اســت: »د  ر طول برگزاری تمرین و مســابقات انجام ماساژ و نیز 

استفاد  ه از حوضچه های آب سرد   و گرم ممنوع است«.

محرمی: د  ر پرسپولیس د  زد  ی نمی کنم
ورزش: مجتبی محرمی، بازیکن قد  یمی پرسپولیس د  ر پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه اگر مد  یر باشــگاه پرسپولیس شود   چه برنامه هایی د  ارد   
گفت: من د  و تا مشــاور ود  وتا وکیل ود  وتا کارشــناس امور اجتماعی و 
فرهنگی و ورزشــی می آورم. به پیشکسوتان رسید  گی می کنم. د  زد  ی 
هــم نمی کنم، د  ر امور فنی فوتبال هم خــود  م به تنهایی از همه رفقا 
قوی تر هستم. بعد   د  یگر چه کاری باید   بکنم که مد  یران قبلی کرد  ند   و 
من بلد   نبود  م؟ شــاید   بگویند   من از نظر اخالقی مشکل د  ارم اما بروند   
تحقیق کنند   کد  ام یک از آقایان هیچ مشــکلی ند  اشتند  ؟ می خواهید   

خود  م بگویم؟ 

نخستین تمرین استقالل د  ر غیاب چهار بازیکن
ورزش: تمرین روز جمعه تیم فوتبال اســتقالل با یک د  قیقه سکوت 

به احترام د  رگذشت مرحوم ناصر حجازی و از ساعت 11:10 آغاز شد  .
بازیکنان تیم اســتقالل پس از د  وید  ن و گرم کرد  ن بد  ن های خود  ، به 
پاسکاری ساد  ه د  ر چهار گروه و د  ر اواسط آن به کارهای سرعتی مشغول 
شد  ند  . بخش د  وم تمرین امروز آبی ها رقابت تیمی د  ر قالب د  و گروه برای 
حفظ توپ د  ر نیمه زمین بود  . بخش سوم این تمرین را هم فوتبال د  رون 

تیمی تشکیل د  اد  .
د  ر پایان این تمرین، بازیکنان زیر نظر ربانی به سرد   کرد  ن بد  ن های خود   
مشغول شد  ند   و د  ر این زمان فرهاد   مجید  ی به بیان رعایت نکاتی برای 
کمتر شد  ن احتمال مصد  ومیت بازیکنان اشاره کرد  . د  ر حاشیه تمرین 
امروز سعید   رمضانی سرپرست تیم د  رباره غایبان گفت: به جز میلیچ و 
د  یاباته، علی د  شتی و محمد   د  انشگر د  ر این تمرین غایب بود  ند  . د  شتی 
فرد  ا و د  انشگر پس از تست کرونا، احتماالً از یکشنبه به تمرینات اضافه 

می شود  .

پیروزی قاطع علی د  ایی بر سامی الجابر 
ورزش: فد  راســیون جهانی فوتبال )فیفــا( د  ر صفحه توییتر جام 
جهانی اقد  ام به یک نظرســنجی برای انتخــاب یکی از د  و مهاجم 

سال های د  ور پیشین فوتبال منطقه خاورمیانه کرد  ه است. 
یکــی از ایــن د  و نفر علی د  ایی کاپیتان ســابق تیــم ملی فوتبال 
کشــورمان است و د  یگری ســامی الجابر بازیکن ســابق تیم ملی 
فوتبال عربســتان. د  ر این نظرســنجی که فیفا از کابرانش پرسید  ه 
کد  ام یک مهاجم بهتری بود  ند  ، ۵۸۳ هزار و 7۵1 نفر شرکت کرد  ند   
که ۸0 د  رصد   آن ها علی د  ایی را انتخاب کرد  ه اند   و ۲0 د  رصد   د  یگر 

سامی الجابر.

استراماچونی، گزینه هد  ایت النصر عربستان شد  
ورزش: آند  ره آ استراماچونی، سرمربی پیشین تیم فوتبال استقالل که 
پس از پایان نیم فصل اول لیگ برتر ایران از این تیم جد  ا شد  ، با پیشنهاد   

باشگاه االنصرعربستان مواجه شد  ه است.
مســئوالن این باشگاه عربســتانی با مربی پرتغالی خود   د  ر حال قطع 
همکاری هستند   و یک پیشنهاد   د  و ساله به استراماچونی ایتالیایی ارائه 

کرد  ند   که البته این مربی د  ر حال بررسی این پیشنهاد   است.

 د  استان پرماجرای بد  هی پرسپولیس 
به شهرخود  رو

ورزش: پس از گذشــت چند   مــاه از جد  ایــی گل محمد  ی خبر 
می رســد   که هنوز باشگاه پرسپولیس پول رضایت نامه گل محمد  ی 
را پرد  اخت نکرد  ه و حتی چک ها د  ر چند   فقره برگشت خورد  ه است. 
پس از اینکه باشــگاه پرســپولیس مبلغی را از کارگزار اسپانسری 
خود   د  ریافت کرد   هم پولی به باشــگاه شهرخود  رو پرد  اخت نشد   تا 
این مســئله ناراحتی مشهد  ی ها را د  ر پی د  اشته باشد  . باید   د  ید   که 
مد  یران باشگاه پرســپولیس چه زمانی این بد  هی سنگین خود   به 
باشگاه شــهرخود  رو را پرد  اخت می کنند   تا پروند  ه پول رضایت نامه 

یحیی گل محمد  ی برای همیشه بسته شود  .

منهای فوتبال

المپیک توکیو به طور کامل لغو می شود ؟!
ورزش: تومــاس باخ، رئیس کمیته بین المللــی المپیک می گوید : د ر 
صورتی که امکان برگزاری این مسابقات د ر سال ۲0۲1 هم وجود  ند اشته 
باشد ، احتماالً المپیک توکیو به طور کامل لغو می شود . به نظر می رسد  
که شــیوع ویروس کرونا همچنان د ر سال های آیند ه هم اد امه خواهد  
د اشت و به همین خاطر رئیس کمیته بین المللی المپیک یعنی توماس 
باخ اد عا می کند  د ر صورتی که آن ها نتوانند  مسابقات را د ر سال ۲0۲1 
برگزار کنند ، رقابت های المپیک توکیو به طور کامل لغو خواهد  شــد . 
توماس باخ د ر این باره گفت: همه این سناریوهای متفاوت مورد  بررسی 
قرار خواهد  گرفت و هیچ چیز برای ما آســان نیست. با این حال شما 
نمی توانید  برای همیشــه ۳ هزار تا ۵ هزار نفر را د ر کمیته سازماند هی 
مسابقات به کار بگیرید . پس اگر رقابت ها د ر سال ۲0۲1 برگزار نشود  به 

طور کامل لغو خواهد  شد .

غالم محمد ی، پاسخی به انتقاد  د بیر ند اد 
ورزش: با انتشــار تصاویری از نشستی که رئیس فد راسیون و سرمربی 
تیم ملی کشــتی آزاد  د ر آن حضور د اشتند ، حاال تنش ها بین این د و 
نفر به حد اقل رســید ه است.  سکوت سرمربی تیم ملی کشتی آزاد  د ر 
قبال انتقاد  علیرضا د بیر نشان می د هد  که این تنش فیصله پید ا کرد ه و 
غالمرضا محمد ی می تواند  مثل گذشته به کارش د ر تیم ملی اد امه د هد ؛ 
اگرچه هم او و محمد  بنا باید  طبق چرخه انتخابی تیم ملی پیش بروند .

طباطبایی: 
۸0د رصد  لیگ برتری ها به فد راسیون بد هکارند 

ورزش: رامین طباطبایی، رئیس فد راسیون بسکتبال با بیان اینکه اوایل 
شــهریورماه برای آغاز فصل جد ید  لیگ برتر د ر نظر گرفته شد ه گفت: 
تسویه حســاب کامل یکی از شــروط اصلی برای حضور د ر این د وره 
رقابت  هاست. طباطبایی د ر مورد  شرایط پذیرش تیم ها برای فصل جد ید  
لیگ برتر نیز گفت: ۸0 د رصد  تیم ها پرد اخت نصف و نیمه به فد راسیون 
د اشته اند . عالوه بر این خیلی از تیم ها بابت 7 د رصد  قرارد اد  بازیکنان هم 

پرد اختی به فد راسیون ند اشته اند .

 اهد ای حکم مربیگری بنا 
توسط رئیس فد راسیون جود و

فــارس: حکم مربیگری وحید  بنــا د ر تیم ملی به وی اهد ا شــد . د ر 
حاشیه سفر یک روزه امروز آرش میراسماعیلی به استان فارس، رئیس 
فد راســیون جود و حکم انتصاب وحید  بنا به عنوان مربی تیم ملی را به 

وی تقد یم کرد .

پورشیب: 
تمرکزم روی کسب سهمیه المپیک است

ورزش: ذبیح اهلل پورشیب سرگروه تیم ملی کشورمان از آن د ست کاراته 
کاهایی بود  که د ر کوران مسابقات و یک قد می کسب مجوز حضور د ر 
بازی های المپیک، از شــیوع بیماری کرونا آســیب د ید  و به د لیل لغو 
مســابقات »کاراته وان« مراکش، شانس مبارزه روی تاتامی توکیو را از 
د ست د اد  و حاال با برگزاری مجد د  مسابقات، او می تواند  همانند  گذشته 
برای این هد ف تالش کند . پورشیب گفت: مطمئن باشید  که با تالش 
مضاعف برای حضور د ر این مسابقات آماد ه می شوم و بازهم چون گذشته 

سخت تمرین می کنم.

همیلتون: به رانند گان د یگر فکر نمی کنم
ورزش: قهرمــان فرمول یک جهان گفــت: د ر حال حاضر به این فکر 
می کنم چه کاری کنم که فرد  بهتری باشم. لوئیس همیلتون قهرمان 
فرمــول یک جهان تأکیــد  کرد  که وی د ر زمان بحــران کرونا به فکر 

رانند گان د یگر نیست.
همیلتون د راین باره می گوید  که او با یک زن و شوهر از همکاران فرمول 
یک د ر تماس بود ه اما نگران این نیست که چه کاری انجام می د هند  تا 
د ر هنگام بازگشــت به ورزش قوی باشند . این ورزشکار ۳۵ ساله تأکید  

کرد : د ر د وران کرونا و قرنطینه به فکر بد نسازی بود ه است.

یاد د اشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

حجازی؛ مرد   بی تکرار 
همچنان فوتبال ایران از نبود نت رنج می برد ، اســطوره های پوشــالی 
هیچ یک نتوانستند  جای خالی ات را پر کنند ، البته که برخی شاگرد انت 
به خوبی د رس پس د اد ند  اما تعد اد شان انگشت شمار است و بخشی با 

اقتد ار نان را به نرخ روز می خورند !
د م از احترام به هواد ار می زنند  اما فقط د ر حد  حرف، به مرحله عمل که 
می رسد ، خیلی سریع رنگ عوض می کنند  تا منافعشان بر هر نکته ای 

ارجحیت د اشته باشد .
راستی ناصرخان چه خوب شد  که نیستی تا ببینی، تیم مورد  عالقه ات 
به چه روزگاری گرفتار شد ه! این روزها از استقالل مورد  عالقه ات تنها 

یک نام و لوگو باقی ماند ه است!
تیمی که نسل تو و رفقایت برای آن جان می د اد ید ، حاال به د کانی تبد یل 
شد ه که عد ه ای از کنار آن غرامت های روزانه ۵0 میلیون و ۴0 میلیون 

طلب می کنند .
ناصرخان، این روزها استقالل حال و روز خوشی ند ارد ، نگاه سیاسیونی 
که همیشه آن ها را بالی جان فوتبال و ورزش می د انستی چنان تیشه به 

ریشه استقالل زد ه که به این زود ی ها التیام پید ا نمی کند .
د اعیه د اران شــاگرد ی مکتبت هم خوب خود شان را نشان د اد ند . هیچ 
کد امشان حتی یک گلبرگ هم از غرور تو به ارث نبرد ه اند . برای نشستن 
بر نیمکتی که روزگاری تو آن را با غرورت رنگ عشــق زد ه بود ی تن به 
هر البی و مذاکره و امتیاز د اد نی می د هند . آن قد ر استقاللت را کوچک 
کرد ه اند  که تا ریال به ریال قرارد اد شان را نگیرند  حاضر نمی شوند  برای 
استقالل قد می برد ارند . با این حال قایم شد ن پشت نان و یاد ت را خوب 
بلد ند . از شاگرد ی تو برای خود  زره ای ساخته اند  مقابل هجمه ها. تو که 
رفتی، پورحید ری که رفت، اســتقالل نه منصور د ارد  نه ناصر. استقالل 

االن فقط هواد ار د ارد  و بس.
تیم مورد  عالقه ات به پشتوانه هواد اران بی شمارش هنوز نفس می کشد   
و امید وار است به تکرار روزهای خوب گذشته. آنجا که هستی د عا کن 
برای روزهای خوب اســتقالل. برای شــاد ی د ل هواد ارانی که هنوز با 

افتخارات ناصرخان و منصورخانشان مغروراند .

تو د  ر میالن خوب کار می کرد  ی چه شد   که تصمیم س
گرفتی به چلسی بروی؟

فکــر می کنم برای مــن و برای میالن ایــن تصمیم خوب 
بود  . پس از هشــت ســال هم من باید   تغییراتی د  ر کارم به 
وجود   می آورد  م و هم باشــگاه، و به همین د  لیل با هم 
این تصمیم را گرفتیم. من می خواستم خارج از ایتالیا 
تجربه کســب کنم و انتخاب چلسی انتخاب خوبی از 

آب د  رآمد  .

سال اول تو د  ر لند  ن فوق العاد  ه بود   اما سال د  وم س
مقد  اری برایت سخت شد  .

ســال اول عالی بود  . البته باشــگاه به د  نبال کسب 
جام اروپا بود   اما اینکــه د  ر لیگ و د  ر جام حذفی 
قهرمان شد  یم بسیار هیجان انگیز بود  . اما د  ر سال 
د  وم مشکالتی به خصوص د  ر میانه فصل به وجود   
آمد   اما پایان خوبی د  اشتیم. من د  ر چلسی تیمی را 
نساختم اما بازیکنان بسیار خوبی د  ر اختیار د  اشتیم. 
د  روگبا فوق العاد  ه بود  . و د  ر کنار او آنلکا، مالود  ا، جو 

کول، سالومون کالو هم بود  ند  . 
د  ر میانه زمین  میشــائیل باالک، اســین و د  کو را 
د  اشتیم و د  ر د  فاع هم ستارگانی مثل اشکلی کول، 
ایوانوویــچ و الکس بود  ند   و تیم فــوق العاد  ه ای د  ر 

اختیار د  اشتم.

آیا د  رست است که نمی توان د  ر مقابل پیشنهاد   س

رئال ماد  رید   مقاومت کرد  ؟
به نظرم به عنوان یک مربی باید   تالش کنید   تا روزی سرمربی 
رئال شوید  . من د  و سال را د  ر آنجا بود  م و تجربه فوق العاد  ه ای 
بود  . چون به نظرم رئال به خاطر تصویری که د  ر بیرون زمین 
د  ارد   بهترین باشــگاه جهان است. زمانی که من به آنجا رفتم 
باشگاه مشکالتی د  اشــت، به خصوص قهرمان نشد  ن د  ر اروپا 
برای مد  ت 1۲ ســال که به یک عقد  ه برای آن ها تبد  یل شد  ه 
بود  . اما خوش شــانس بود  م که د  ر ســال اول این قهرمانی را 

بد  ست آورد  یم.

آیا تیمت را پیرامون کریستیانو رونالد  و بنا کرد  ی؟س
من چنین کاری نکرد  م اما همان طور که د  ر مورد   زید  ان گفتم 
تمام تالشم را کرد  م که او د  ر زمین راحت باشد  . برای این گونه 
بازیکنان نمی توان تد  ابیر خاص و سخت تاکتیکی اتخاذ کرد   به 
خصوص د  ر زمینه د  فاعی! اما مربیگری برای چنین بازیکنانی 
کار راحتی است. آن ها حرفه ای و د  ر کار خود   جد  ی هستند  . 
آن ها باعث می شوند   بازیکنان اطراف خود   نیز انگیزه  پید  ا کنند  .

چه شد   که با اورتون به لیگ برتر انگلیس برگشتی؟س
پس از تجربه بایرن می خواســتم که به ایتالیا برگرد  م و تجربه 
خوبی د  ر ناپولی د  اشتم. اما پس از آن چون جو حاکم بر لیگ 
برتر همان چیزی است که می خواستم اورتون را انتخاب کرد  م. 
اورتون باشگاهی با تاریخ و سنت فوق العاد  ه است که می خواهد   
د  وباره به اوج برگرد  د  . این کاری است که اگر بحران کرونا تمام 
شود   و لیگ ها د  وباره شروع شوند   به د  نبال انجام آن خواهیم بود  .
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اد ب و هنراد ب و هنر

خبر

بی توجهی صنعت نشر و مطبوعات به شاعر کود ک 
د رد د ل هايي که بايد  شنيد ه شوند  

یاد م هســت وقتی د ر اواخر د هه 70 نخستین مجموعه شعر نوجوانم را 
به پیشــنهاد  مصطفی محد ثی خراسانی به  نشر »قو« د ر تهران سپرد م، 
خیلی راحت توســط ناشر پذیرفته شــد  و کمتر از د و سال بعد  نیز به 
چاپ رسید . ناشر اسمم را از مسابقات شعر د انش آموزی و مقام کشوري 
که آورد ه بود م شنید ه بود  و این امتیازی شد ه بود  برای چاپ کتابم، اما 
همیشه این شرایط برای آن هایی که د ر شروع راه چاپ مجموعه شعر د ر 
حوزه کود ک و نوجوان هستند ، وجود  ند ارد . د وستی برایم پیام فرستاد ه 
و پرسید ه است هنوز ویژه نامه کود ک روزنامه برقرار است یا خیر و پس 
از اینکه از چاپ نشــد ن هفته نامه نوشتم، برایم مقد اری د رد د ل ارسال 

کرد  و نوشت: 
» 10 ســال چاپ شد ن شــعرهایم د ر مطبوعات هیچ کمکی د ر چاپ 
کتاب به من نکرد . هر انتشــاراتی که رفتم فقط کتاب شعرای صاحبنام  
را چاپ کرد ه بود . هیچ فرصتی برای ما وجود  ند ارد  مگر د ید ه شــد ن و 
خواند ه شــد ن د ر مطبوعات.آن قد ر مجموعه شعر به این انتشارات و آن 
انتشــارات  برد م و رد  شد ند  که واقعاً از چاپ شد ن کتاب ناامید  شد م. با 
گرانی کاغذ و کرونا د یگر هیچ انتشاراتی روی شاعری که مشهور نباشد ، 

سرمایه گذاری نمی کند «.
د وســتي که این د رد د ل ها را برایم نوشته است سال هاست د ر این حوزه 
مشغول است و اگر بي انصافي نکنیم او هم مي تواند  مجموعه شعر کود کي 
د اشته باشد ، اما حاال غیر از چاپ شد ن مجموعه هاي شعري که مشکل 
شد ه، برخي از نشریات کود ک و نوجوان هم بسته شد ه اند  و کار سخت تر 

شد ه است.
»این شــعرها را برای بچه ها می نویســم. نمی خواهم گوشــه د فترم 
بمانند . د وست د ارم بچه ها آن ها را بخوانند . حاال که کتاب نمی شود  
چاپ کرد ، کاش حد اقل مســیر مطبوعات باز باشد . آن هم که خیلی 
از مجله ها تعطیل شــد ند . آخرین شــعرهایم که چاپ شــد ، همان 
شــعرهایي بود  که د ر کفشــد وزک چاپ کرد ید . خیلی از شــاعران 
کود ک هستند  که 30 یا 40 جلد  کتاب چاپ کرد ه اند . از پیشگامان 
و پیشکســوتان هم نبود ند . چرا حوزه نشر آن قد ر به ما سخت گرفت 

که آرزوی چاپ یک کتاب به د ل ما بماند ؟
این پرسشی است که هیچ جوابی براي آن پید ا نمی کنم. یا واقعا حوزه نشر 
د یگر به هیچ شاعر کود ک جد ید ی احتیاج ند ارد  و با همان قد یمی هاي 
اد بیات کود ک تکمیل مي شــود  یا ما هیچ توجیه اقتصاد ی ند اریم. من 
د رک نمی کنم، ولی اکنون پس از چند ین سال کار کود ک انتظار د اشتم 

حد اقل یک کتاب چاپ شد ه د اشته باشم«.
د وست شــاعرم د ر پایان نوشته ام خواسته است تا د رد د ل او را به گوش 
مســئوالن و ناشران برسانم و من مي مانم که چه مي شود  کرد  تا د ر این 
حوزه اوضاع بهتري را شاهد  باشیم، اما فکر مي کنم د ر زماني که شرایط 
اقتصاد ي کشور حال و احوال خوبي ند اشته باشد ، یکي از بخش هایي که 
با آسیب هاي جد ي روبه رو مي شود  بخش فرهنگ است که مي تواند  شامل 

حوزه نشر هم شود .
یاد م هســت چند  ســال پیش وقتــي هنوز د و شــاعر توانا مصطفي 
رحماند وســت و بیوک ملکي د ر بخش کتاب هاي کود ک انتشــارات 
امیرکبیر مشغول بود ند ، د ر طرح جالبي کتاب هایي را به چاپ رساند ند  
با عنوان کتاب هاي هــزار توماني  که رقم آن ها تا جایي که حافظه ام 
یاري مي کند  به عد د  100 رسید  و د ر بین این کتاب ها بود ند  د وستاني 
که اولین اثر آن ها چاپ مي شد ، اما شرایط امروز گویا همین مجال را 
هم نمي د هد  که طرحي از این جنس را پیاد ه کرد . شاید  بشود  از ناشر 
خصوصي د ر این شرایط  انتظار کار خاصي را ند اشت، اما ناشران د ولتي 
باید  با طرح هاي خالقانه اند کي از بغرنجي این وضعیت بکاهند . شاعر 
و نویسند ه اي که تا این اند ازه از وضعیت اد بیات ناامید  و د لسرد  باشد ، 
محصولــي که به مخاطب کود ک یا نوجوان پیشــکش کند ، محصول 
امید وارکنند ه اي نخواهد  بود  و این جاي تأثر و تأمل د ارد ، البته اگر این 

امر براي مسئوالن حوزه فرهنگ مهم باشد . 

 اد  ب و هنر/جواد   شيخ االسالمی  اگر بخواهیم 
یک هنر را از بین همه هنرها انتخاب کنیم که د  رباره 
مسئله فلسطین و آرمان قد  س بیشتر صحبت کرد  ه 
اســت و د  ر آن هنر بیشتر از سایر هنرها د  اد  خواهی 
شد  ه است، بی شک آن هنر، شــعر و اد  بیات است. 
از شــاعران معروف عرب بگیرید   تا پیشکسوتان و 
شــاعران جوان د  ر ایران هر یک نگاهی به مســئله 
قد  س د  اشــته اند   و د  رباره این ظلم بزرگ ســکوت  
نکرد  ه اند  . یکی از شــاعرانی که آثار بسیار خواند  نی 
و خوبی برای فلســطین و قد  س خلق کرد  ه، علی 
فرد  وسی است. شعر»سنگ« او برای فلسطین که د  ر 
د  ید  ار شاعران با مقام معظم رهبری خواند  ه شد   و مورد   
استقبال واقع شــد  ، از زمره بهترین شعرهای اخیر 
شاعران فارسی زبان د  رباره قد  س است. از او همچنین 
د  و مجموعه شــعر مقاومت با نام های »شــتک« و 
»فریاد   زند  انی« منتشر شد  ه است. با علی فرد  وسی 
د  رباره شــعر مقاومت، تجربه او د  ر نوشتن شعرهای 
مقاومت به خصوص شــعر سنگ و بایسته های این 

شعر به گفت وگو نشسته ایم که د  ر اد  امه می خوانید  .

شــما تجربه زياد  ی د  ر نوشتن شعرهای س
مقاومت د  اريد  . نگاهتان به شعر مقاومت چگونه 

است؟
مد  تی اســت که نگاه من به شــعر مقاومت کمی 
متفاوت شــد  ه است، یعنی شــعرهایی که معموالً 
د  وستان شاعر می نویسند  ، اگرچه زیبایی خود  شان را 
د  ارند   و ارزشمند   هستند  ، اما من را راضی نمی کند  . 
من د  نبال د  و چیز د  ر شعر مقاومت هستم؛ نخست 
اینکه شــعر مقاومت باید   فراتر از یکسری تکنیک 
باشــد  . هر کس د  ر حد   خــود  ش از این تکنیک ها 
اســتفاد  ه می کند  ، اما حرف، محتوا و نگاه آن شعر 
برایم مهم است. نکته د  وم اینکه د  ر پنج ،6 سال اخیر 
بیشتر د  نبال این بود  م شعری بگویم که قابل ترجمه 
باشد  ، یعنی اگر شعر به د  ست یک غیر فارسی زبان 
برسد  ، او هم بتواند   از مفهوم آن لذت ببرد  . این نکته 
شاید   د  ر شعر نو، نیمایی و سپید  ، امکان پذیر باشد  ، 
ولی ترجمه غزل نیاز به د  قت و توجه بیشتری د  ارد  ، 
چون ممکن است ترجمه غزل خیلی از زیبایی شعر 
را از بیــن ببرد   به خصوص به این د  لیل که شــعر 
کالسیک ما بیشتر اســتوار بر آرایه های اد  بی است. 
نقطه آغاز این نگاه د  ر من همان شــعری است که 
د  ر محضر مقام معظم رهبری خواند  م. شعر »سنگ« 
برای من اولین قد  م از حرکت د  ر این مسیر تازه د  ر 
شــعر مقاومت بود  . البته پس از آن سعی کرد  م د  ر 
حد   یک مجموعه شــعر از آن نوع بنویسم. حاصل 
این نوع شــعر هم کتاب »هفت« شــد   که د  ر نشر 
نزد  یک تر منتشر شد  ه است.  به نظرم اسم خود   این 
کتاب هم نشان می د  هد   که من د  ر شعر د  نبال چه 
چیزی بود  م. من ســعی  کرد  م شعرها یک روایت د  ر 
خود  شان د  اشته باشند  ، مثل یک فیلم نامه یا د  استان 
کوتاه و زبان شــعرم زبانی نو و به قول شــما مد  رن 
باشــد  . از آن طرف بگویم که من د  ر شعر مقاومت 
واقعاً شوخی ند  ارم، یعنی زبان من زبان نرمی نیست. 
چون همیشه به من می گویند    شعر رجزوار را خوب 

می نویســم و خود  م این حرف را نسبتاً قبول د  ارم. 
وقتی با مخاطبی صحبت می کنم که منفورترین آد  م 
است مثالً رژیم اشغالگر صهیونیستی، د  ر این قضیه 
با کسی شوخی ند  ارم. برای همین زبان شعر من د  ر 
شعر مقاومت زبان رجزگونه ای است. مثالً من شعری 
د  ارم با عنوان »فریاد   زند  انی« که الگوی بســیاری از 
شعرهای مقاومت من همچون این شعر است. آقای 
علی د  اوود  ی یک بار به من می گفت علی فرد  وسی 
د  ر اد  بیات ژورنالیستی خیلی خوب می نویسد  . من 
ســعی می کنم از د  ایره لغاتی که استفاد  ه می کنم، 
اگرچه د  ایره لغاتی ژورنالیستی هستند  ، به همنشینی 
این کلمات که خیلی اوقات ممکن اســت شاعرانه 
هم نباشــند  ، د  قت کنم. یعنی تالش می کنم این 
کلمات د  ر شعر فضای مناسبی پید  ا کنند   و با کلمات 
امروزی تــر و حال و هــوای امروزی تری با مخاطب 
صحبت کنند  . من شعر مقاومت را هم فقط مختص 
فلسطین نمی د  انم، بلکه هر جایی که مظلومی تحت 
ظلم واقع می شود  ، شعر مقاومت کارکرد   پید  ا می کند  ؛ 
حاال می خواهد   فلســطین، یمن یا لبنان یا جاهای 

د  یگر د  نیا باشد  . 

شعر »ســنگ« شــما د  ر د  يد  ار با مقام س
معظم رهبری خيلی مورد   توجه قرار گرفت. از 

آن شعرخوانی خاطره ای د  اريد  ؟
د  ر آن ســال اصالً قرار نبود   د  ر د  ید  ار با رهبری، من 
شــعر بخوانم. خود  م تا لحظه آخر از شعر خواند  نم 
اطالع ند  اشتم و گویا د  ر فهرست اولیه شعرخوانی ها 
هم نبــود  م. ظاهراً از د  فتر مقــام معظم رهبری به 
گرد  انند  گان جلسه گفته بود  ند   که خوب است شعری 
با موضوع فلسطین د  ر جلسه قرائت شود  ، چون آن 

روزها مصاد  ف با حمالت رژیم صهیونیســتی به نوار 
غــزه بود   و این تب و تاب وجود   د  اشــت. به همین 
د  لیل من د  قیقه ۹0 انتخاب شد  م، اما اینکه این شعر 
چگونه متولد   شد   باید   بگویم د  قیقاً همان اتفاقی افتاد   
که د  ر شعر روایت کرد  ه ام. من د  اشتم توی کوچه راه 
می رفتم که پایم به یک ســنگ خورد  . چون از یک 
جایی به بعد   سعی کرد  م د  ر شعر جزئی نگر باشم و 
نگاهم کلی نگر نباشد  ، وقتی به اشیا و پیرامونم نگاه 
می کنم، این نگاه می تواند   برای من تد  اعی کنند  ه یک 
شعر باشد  . چون آن روزها مصاد  ف با حمالت به نوار 
غزه بود  ، تیپای من به یک ســنگ، این جرقه را د  ر 
ذهن من ایجاد   کرد   و د  ر نهایت وقتی که شب شد   و 
اخبار را د  نبال کرد  م، اید  ه شعر سنگ د  ر من متولد   
شــد  . خد  ا را شکر همان د  غد  غه و جرقه موجب شد   
شعر سنگ با آن کیفیت و شرایط تولید   شود   و مورد   

توجه مقام معظم رهبری و شاعران هم قرار گرفت.

نکته مهم اين جزئی نگری شــما د  ر شعر س
است، چون ما بسيار اسير کليات و کليشه ها 

شد  ه ايم و کمتر توانسته ايم با يک نگاه ظريف و 
بد  يعی به مسئله فلسطين بپرد  ازيم. به نظر شما 

نقاط ضعف فعلی شعر مقاومت چيست؟
پس از د  ید  ار رهبــری وقتی با آقای فیض صحبت 
می کرد  یم ایشان با اشاره به همین شعر گفتند   که 
کلیشه همیشه وجود   د  ارد   به خصوص د  ر موضوعات 
خاص یکسری کلیشه ها همیشه وجود   د  ارند  . مثاًل 
وقتی از امام رضا)ع( صحبت می کنیم کلیشه هایی 
مثل کفتــر، گنبد  ، آهو و غیره وجود   د  ارند  . شــاید   
کلیشــه ای ترین واژه د  ر شــعر مقاومت هم همین 
کلمه سنگ باشد  . آقای فیض می گفتند   اگرچه د  ر 
تمام ابیات این شعر کلمه سنگ وجود   د  ارد  ، اما این 
سنگ آن سنگی که همیشه هست، نیست. به قول 
معروف »یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت / 
د  ر بند   آن نباش که مضمون نماند  ه است«. د  ر شعر 
لزوماً نباید   د  نبال چیز جد  ید  ی بگرد  یم بلکه می توانیم 
نگاهمان را عوض کنیم و از همان اِلمان های موجود   
متن هــای جد  ید   خلق کنیم. به هر حال کلیشــه 
فی نفسه چیز بد  ی نیست، چون کلیشه ها حد  اقل به 
مخاطب یک پیشینه از آن موضوع را ارائه می کنند  . 
اما اینکه آیا من می توانــم رنگ و بویی تازه به این 
کلیشه ها بد  هم یا نه، مسئله د  یگری است و این هنر 
شاعر است که می تواند   از کلیشه ها متن و نگاه تازه 
تولید   کند   یا نه. تمام سعی من د  ر این شعر این بود   
که سنگ کلیشه ای نباشد   و همان سنگی نباشد   که 
می شناسیم. خواستم سنگی به مخاطب ارائه کنم که 
خاص خود  ش باشــد  ؛ انگار آن سنگ را از فلسطین 
برد  اشــته ام و آورد  ه ام جلو مخاطب گذاشــته ام تا 
خود  ش آن سنگ را ببیند   و با آن ارتباط برقرار کند  . 
اگر بخواهم جمع بند  ی کنم باید   بگویم »نگاه نو« به 

کلیشــه، کلید   حل تمام مسائل است. قطعاً اکنون 
هــم اگر بگرد  یم می توانیم با د  ید  ن ســنگ به نگاه 
تازه ای برسیم. هنوز هم د  ر شعر مقاومت چیزهای 
زیاد  ی برای کشــف کرد  ن وجــود   د  ارد   که ما آن ها 
را ند  ید  ه ایم. نکته بعد  ی هم اینکه من معتقد  م باید   
نگاه جهانی د  اشته باشیم. چه اشکالی د  ارد   شعرمان 
جهان شمول تر باشد   و اثری خلق کنیم که اگر این 
اثر ترجمه شد   بتواند   با مخاطب جهانی هم ارتباط 

برقرار کند  . 

اتفاقاً شعر ســنگ کامالً ترجمه پذير هم س
هست، با اينکه شعری د  ر قالب کالسيک است. 
چقد  ر توجه به ترجمه پذيربود  ن شــعرهای 

مقاومت را مهم می د  انيد  ؟
بسیار مهم. مثال می زنم اگر شما بخواهید   حقانیت 
اهل بیت)ع( را برای یک غیرمســلمان ثابت کنید  ، 
نمی توانید   از معارف خود  تان برای همراه کرد  ن او 
استفاد  ه کنید  . مثاًل نمی توانید   برای کسی که قرآن 
را قبول ند  ارد  ، از قرآن مثال بزنید   و بگویید   این آیه 
این شأن نزول را د  ارد  . د  ر واقع باید   با کسی که یک 
موضوع را قبول ند  ارد   با زبان خود   او صحبت کنیم. 
باید   ســراغ مفاهیمی برویم که برای او آشنا باشد  .  
من یک تجربه جالب د  ارم؛ یک بار د  ر شب شعری 
که مخاطبان غیرایرانی هم حضور د  اشتند   و شعرها 
برای آن ها ترجمه همزمان می شد  ، شعری خواند  م 
که پس از اتمام آن با تشــویق بسیار زیاد    و جالبی 
مواجه شد  م. به طوری که خود  م شگفت زد  ه شد  م، 
چون د  ر عمرم چنین تشویقی از سمت مخاطبان 
عرب زبان ند  ید  ه بود  م. شعری با این مطلع خواند  م 
کــه »از زخم های بید   مجنون راه افتاد  ند   / د  ر پای 
لیالهایمــان خون راه افتاد  ند  « الی آخر. وقتی پس 
از جلســه با آن شــاعران عرب زبان صحبت کرد  م 
می گفتند   شــعر شــما وقتی برای ما ترجمه شد   
عین یک شعر عربی بود  . اینجا د  ریافتم باید   شعری 
بگویم که بر د  ل مخاطب غیرایرانی هم خوش بیاید  . 
چه اشکالی د  ارد   من شــعری بگویم که این شعر 
محد  ود  یت زبانی ند  اشــته باشد  ؟ به خصوص شعر 
کالســیک که مقد  اری وابســته به آرایه های اد  بی 
و فنی هم اســت. مجموع این تجربه ها، من را به  

سمت شعری جهان شمول تر برد  .

پس از غزل »ســنگ« چند   شعر د  يگر با س
موضوع مقاومت نوشته ايد  ؟

من د  و کتاب د  ر حوزه شــعر مقاومت د  ارم. کتاب 
»َشَتک« بیشتر د  رباره انقالب و د  فاع مقد  س است 
و کتــاب د  وم با نــام »فریاد   زند  انی« اســت که با 
موضوع شــعر مقاومت بین الملل است و سال ۹6 
منتشر شد  ه است. من جزو د  وستان پرکار د  ر شعر 
مقاومت هستم. البته پیشتر شعرهای من د  ر حوزه 
مقاومت منحصر د  ر شــعر کالسیک بود  ، اما از یک 
جایی به بعد   به حوزه ترانه هم وارد   شــد  م و آثاری 
د  ر ایــن حوزه هم خلق کرد  م. همین ایام هم چند   
تا کار نوشتم که به  زود  ی این روزها پخش می شود   

و خواهیم شنید  .

برش

 من شعر مقاومت را فقط مختص 
هر  بلکه  نمی د انم،  فلسطین 
جایی که مظلومی تحت ظلم واقع 
کارکرد   مقاومت  شعر  می شود  
می خواهد   حاال  می کند ؛  پید ا 
فلسطین، یمن یا لبنان یا جاهای 

د یگر د نیا باشد 

هنرمند  و مد رس نقاشی پشت شيشه از جزئيات اين هنر گفت

هنری مبتنی بر تحقیق و پژوهش
مهد يه قمری: هفته گذشته نمایشگاه مجازی با عنوان »جلوه 
امیرالمؤمنین)ع(« د ر آثار نقاشــی پشت شیشه توسط اد اره کل 

میراث فرهنگی تهران و موزه نقاشی برگزار شد . 
 کالس آموزشــی این هنر به صــورت آنالین و مجازی برعهد ه 
مهرنوش بشــارت، د انش آموخته از د انشــگاه فرانسه د ر رشته 

هنرهای تجسمی بود . 
بشــارت به مد ت 38 سال د ر عرصه 
هنرهای تجســمی و نقاشــی پشت 
شیشــه فعالیت می کنــد . این بانوی 
هنرمند  د ر گفت وگو بــا خبرنگار ما 
یکی از ویژگی های مهم نقاشی پشت 
شیشــه را تلفیق این هنر با مضامین 
مذهبی می د اند . وی می گوید : نقاشی پشت شیشه همواره با هنر 
اسالمی مرتبط بود ه، د ر قد یم هنرمند ان با بهره گیری از روایات 
و د استان های ائمه اطهار)ع( آثار بسیاری از نقاشی پشت شیشه 
خلق کرد ه اند . بشارت با بیان اینکه نقاشی پشت شیشه، هنری 
موفق د ر انتقال فرهنگ ایرانی اســالمی به جهان است، معتقد  
اســت: این هنر را شاید  بتوان با طرح هایی که جد ید تر هستند  
تلفیق کرد ، اما به طور کلی نباید  از اصول و اسلوب نقاشی پشت 
شیشــه عبور کرد ، چون نقاشی پشت شیشه به د لیل اسلوب و 

ویژگی های خاصی که د ارد  نمی تواند  با مد رنیزه پیش برود .
این هنرمند  د ر خصوص آموزهای آکاد میک »نقاشــی پشــت 

شیشه« می گوید : این هنر د ر هیچ د انشگاهی تد ریس نمی شود ، 
چون رد یف و رشــته مخصوص به خود  را ند ارد ، البته شاید  د ر 
برخی از کارگاه های هنری د انشــگاه ها، د انشــجویان به واسطه 
عالقه مند ی خود  کمی به نقاشــی پشــت شیشه توجه کرد ه و 
بخواهند  این هنر را د نبال کنند ، اما چون نقاشی پشت شیشه، 
هنری سخت و نیازمند  استمرار و تالش است، معموالً کمتر مورد  

توجه هنرجویان قرار می گیرد .  

هنری مبتنی بر پژوهش#
بشــارت بر مســئله تحقیق این هنر تأکید  می کند  و می گوید : 
هنرمند ی که وارد  این عرصه می شــود  باید  برای شروع و اد امه 
فعالیت های هنری اش تحقیق های زیاد ی انجام د هد . وی ضمن 
اشــاره به تاریخچه این هنر، بیان می کند : نقاشی پشت شیشه 
د ر زمــان صفویه از طریق و نیــز از ایتالیا به بناد ر جنوبی ایران 
)بند رعباس( وارد  شــد  و د ر زمان قاجار به اوج شــکوفایی خود  
رسید . این هنر د ر کشورهای غربی، سبک و سیاقش با سبک و 
سیاق و طرح ها د ر ایران متفاوت است، آنجا بیشتر سبک مد رن و 
د یگر سبک ها کار می  شود  و آن جذابیتی که د ر هنر پشت شیشه 

د ر ایران وجود  د ارد ، د ر غرب نیست.
به گفته بشارت، تم  هایی که د ر نقاشی  پشت شیشه کار می  شود  
عمد تاً حماسی ، گل و مرغ ، آیات ، خط نقاشی ، پرتره ، شبیه کشی  

و کار بر آینه است.

وی د ر خصوص نمایشگاه هایی که تاکنون د اشته است، توضیح 
می د هد : مجموعه  ای از نقاشــی  های پشت شیشــه با موضوع 
جالل الد یــن محمد  بلخی »موالنــا« را د ر موزه ملک با کمک 
هنرجویان این رشته برگزار کرد یم که برای نخستین بار این کار 
انجام می شد . د ر نمایشگاه بعد ی حد ود  12 هنرجو 25 اثر با الهام 
از هفت خوان رســتم د ر کتاب شــاهنامه را د ر مد ت 18 تا 24 
ماه خلق کرد ند ، آن ها نخستین تیمی هستند  که براساس چاپ 
سنگی به شکل ترام و پیکسل کار کرد ند . شاگرد انم روی تصاویر 
»شاهنامه« چاپ سنگی میرزا علی قلی خویی که اصل این کتاب 
د ر کتابخانــه موزه ملک وجود  د ارد ، آثار خود  را خلق کرد ند . کار 
بسیار سختی بود ، اما سعی شد  تا براساس رنگ های د وران قاجار 
نقاشی  های پشت شیشه شکل بگیرند  و پرد ازش ها به همان حالت 
اولیه انجام شد ، بنابراین اعضای گروه هیچ د خل و تصرف د یگری 
د ر کارهایشان ند اشتند ، به همین د لیل این کارها د ر نوع خود ش 

شاهکار محسوب می شود . 

ضرورت حضور عکاسان حرفه ای#
این هنرمند  د ر خصوص برگزاری کالس آموزشی مجازی و آنالین 
نقاشی پشت شیشه با عنوان »جلوه امیرالمؤمنین)ع(« که هفته 
گذشته برگزار شد ، توضیح د اد : استقبال خوبی از سوی هنرجویان 
و عالقه مند ان صورت گرفت، اما آموزش این هنر نیازمند  جلسات 
حضوری است، زیرا الزم است هنرجویان نحوه استفاد ه از رنگ یا 

میزان بهره گیری از آن د ر آثار را به صورت حضوری تماشا کرد ه و 
بعد  د ر کارهای خود  تجربه کنند .

بشــارت به زیرساخت های الزم د ر نمایشگاه های مجازی  اشاره 
می کنــد  و می گوید : وجود  یک تیم تخصصــی و حرفه ای برای 
گرفتن عکس برای به نمایش گذاشــتن آثار د ر نمایشــگاه ها 
و گالری ها ضروری اســت، همچنین اســتفاد ه از نرم افزارها یا 
تکنیک های چند  بعد ی نیز برای بازد ید های مجازی از نمایشگاه 

می تواند  به عنوان زیرساخت مهم د ر این عرصه محسوب شود .

هنرهای تجسمی

گفت وگو با علی فرد وسی، شاعر بيد اری اسالمی 

شعر مقاومت مرز نمی شناسد 

تازه های نشر
رمانی د رباره گره  خورد گی علم، ثروت و سياست

نشر شهيد  کاظمی: رمان »پرخو« با د استانی د رباره 
مبارزه و د رهم تنید گی علم، ثروت و سیاست از سوی 

نشر شهید   کاظمی منتشر شد .
رمان »پرخو« نوشته شبنم غفاری حسینی، د استانی 
اجتماعی و سیاســی د ارد  و به موضوع منفعت طلبی 
د ر کنار نفوذ بیگانه به سپهر سیاسی و اقتصاد ی ایران 

اشاره د ارد .
»پرخو« د اســتان زنی را روایت می کند  که د ر میانه 
پژوهش های علمی و آزمایش های عملی به نتیجه ای 

تکان د هند ه و باورنکرد نی د ست پید ا می کند ؛ نتیجه ای که تمام مسیر زند گی اش 
را تغییر می د هد  و او را به ســمت د وراهی های زند گی و انتخاب هایی ســخت و 
ترد ید آمیز ســوق می د هد . زنی که د ر طول د استان هر روز قوی تر و مصمم تر از 

روز قبل است.
»پرخو« د استان مبارزه ای است برای رسید ن به راستی و نابود ی نفاق. د ر این اثر 
تنها قهرمان د استان نیست که باید  انتخاب کند  بلکه همه آد م های پیرامون وی 
د ر مسیری قد م می گذارند  که شک برانگیز و حساس است؛ د وراهی عافیت طلبی 
و حق جویی. د ر »پرخو« همه آد م های د اســتان با هم یکی می شــوند  تا نتیجه 
باورنکرد نی آزمایش ها و تحقیقات را به سمت پاسخگویی و شفافیت؛ به سمت 
نابود ی د روغ و ریا؛ به سمت پرخوکرد ن، هرس کرد ن ریشه ها و شاخ و برگ های 

نفاق سوق د هند . 

»آتيش پاره« د ر کتاب فروشی ها
جمکران: رمان »آتیش پاره« نوشته فاطمه بختیاری 
به  تازگی توسط انتشــارات کتاب جمکران منتشر و 
راهی بازار نشر شد ه است. این  رمان برای نوجوانان با 

حال و هوای طنز نوشته شد ه است.
د اســتان »آتیش پاره« د رباره د ختــر نوجوانی به  نام 
زهراست که جنب وجوش زیاد ی د ارد  و د ر سال های 
جنگ  تحمیلی د ر یک روستا زند گی می کند . همسایه 
خانه زهرا، پیرزنی به  نام َمش طلعت است که پسرش 
جعفر به جبهه رفته و برای ماد رش نامه می نویســد . 

زهرا نامه های جعفر را برای مش طلعت می خواند  و عوض این  کار عسل می گیرد .
جعفر مد ام به جبهه می رود  و زخمی برمی گرد د . به  همین  د لیل مرد م روســتا 
اسمش را رزمند ه همیشه زخمی گذاشته اند . د ر اد امه د استان اتفاقی می افتد  که 

شرایط زند گی زهرا را تغییر می د هد .
د ر قســمتی از این  کتاب می خوانیم: »رفتم سر د یوار و سرک کشید م. شاخه و 
برگ د رخت انار آن قد ر بلند  بود  که کسی مرا نمی د ید . عموی جعفر د اد  زد : »خد ا 
نگذرد  از کسی که این نان را توی د امن من گذاشت«. نفهمید م چرا سر یک  تکه 
 نان د عوا می کنند . رقیه  خانم، زن عموی جعفر با گریه گفت: »فهیمه شد ه یک  
تکه پوست و استخوان. از وقتی خبر زن گرفتن و بچه د اشتن جعفر را شنید ه، 

شب و روزش گریه شد ه است«.  
این  کتاب با 1۹0 صفحه و قیمت 24 هزار تومان منتشر شد ه است.

سفری د ر رؤيا و واقعيت 
اتفاق: کتاب »آنجا میان د و جهان« نوشــته سروناز 

علم بیگی از سوی نشر اتفاق منتشر شد .
علم بیگی د نیای پرتخیل نقاشی های خود  را به قلمروی 
اد بیات آورد ه است. او د ر کتاب» آنجا میان د و جهان« 
خوانند ه را با خود  به سرزمین شگفتی میان د و جهان 
رؤیا و واقعیت می برد  و با شخصیت های گوناگون که 

میان د و جهان سرگرد انند  آشنا می کند .
ســروناز علم بیگــی مستند ســاز و نقاش اســت. او 
د انش آموخته رشته نقاشی و از سال 137۹ فعالیتش 

را به عنوان یک هنرمند  مستقل آغاز کرد ه است. آثار او د ر نمایشگاه ها، موزه ها و 
جشنواره های متعد د  د ر جهان به نمایش د رآمد ه اند .

آشــنایی و گرایش او به مستند سازی از ســال 13۹1، جهان حرفه ای اش 
را د ســتخوش تغییر کرد . ثبــت و ضبط امر واقع با د وربین و رســید ن به 
حقیقت راهی د یگر اســت برای او تا به کشف، د رک و بیان پیچید گی های 
د رون انسان بپرد ازد . سروناز علم بیگی عالقه مند  به فلسفه، هنر و چالش های 

اجتماعی است.
وی خود  را چنین معرفی می کند : »نقاشــم و مستند ساز. از طریق نقاشی هایم 
پیچید گی های جهان د رون را کشــف می کنم و برای آشــنایی با جهان بیرون، 
از فیلم سازی مستند  کمک می گیرم. برخورد  این د و جهان را معموالً د ستمایه 

کارهایم قرار می د هم«.
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 350 هنرمند  از سراسر جهان خواستار پایان د اد ن 
به محاصره غزه شد ند 

بزرگ ترين زند ان بد ون د يوار جهان
ايســنا: بیش از 350 هنرمند  
از سراســر جهان خواستار پایان 
د اد ن بــه محاصره غزه توســط 
رژیم صهیونیستی د ر شرایط حاد  

کنونی شد ه اند .
سایت الجزیره د رباره بیانیه ای که 

توسط350 هنرمند  امضا شد ه و د ر سایت فرانسوی )پایان محاصره( قرار 
شد ه، نوشته است:

هنرمند ان د ر این بیانیه خواستار پایان د اد ن به محاصره غزه د ر شرایط 
انتشار ویروس کشند ه کرونا هستند .

د ر این  بیانیــه از نوار غزه به عنوان بزرگ ترین زنــد ان باز د نیا نام برد ه 
شد ه است. د ر رأس امضاکنند گان این بیانیه، پیتر گابریل؛ موسیقید ان 
انگلیسی، گروه موسیقی مسیواتک، کن لوچ؛ کارگرد ان انگلیسی، نائومی 
کالین؛ روزنامه نگار و فعال اجتماعی کاناد ایی، ویگو مورتنســن؛ بازیگر 

آمریکایی و طه عد نان؛ شاعر مغربی هستند .
د ر متن این بیانیه آمد ه است: آنچه د ر غزه اتفاق می افتد  آزمایشی برای 
وجد ان بشریت اســت. ما از د عوت سازمان عفو بین الملل از حکومت ها 
برای تحریم نظامی اســرائیل حمایت می کنیم تا اســرائیل به تعهد ات 
بین المللی خود  عمل کند . د ر اد امه این نامه سرگشاد ه آمد ه است: نزد یک 
به یک میلیون از ســاکنان غزه که اغلب پناهند ه هستند ، د ر بزرگ ترین 

زند ان بد ون د یوار د نیا د ر خطر مرگ قرار د ارند .
سیستم د رمانی ضعیف غزه پاسخگوی هزاران قطع عضو و مجروح نیست.

سیستم بهد اشتی و د رمانی غزه پیش از بحران کرونا هم به د لیل تحریم ها 
و نرسید ن تجهیزات ضروری د رمانی د چار ضعف و کمبود  جد ی بود .

هنرمند ان امضاکنند ه این بیانیه بشرد وستانه د ر اد امه از نرسید ن تجهیزات 
بهد اشــتی و پزشــکی، نیروهای کمکی و نیز کمک های بشرد وستانه 
به غزه ابراز نگرانی کرد ه و خواســتار افزایش فشــارهای بین المللی بر 
رژیم صهیونیستی برای پایان د اد ن به محاصره غزه، پیش از اینکه کرونا د ر 

غزه به فاجعه ای انسانی تبد یل شود ، شد ه اند .
به گفته سازمان ملل متحد ، نوار غزه از فقیرترین مناطق خاورمیانه بود ه 
و نزد یک به 80د رصد  ساکنانش نیازمند  هستند . این د ر حالی است که 

محاصره هم  زند گی د ر این منطقه را د شوارتر کرد ه است.
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