
دعا کنیم
مجازی  کاربران شبکه های  برخی  مگر 
درباره آن ها حرف و خبری را رسانه ای 
کننــد؛ یعنــی برخــاف خیلی ها که 
به ســلبریتی ها  فقط خبرهای مربوط 
و یا چهره های سرشــناس سیاســی و 
گروهی  می کنند،  داغ  را  غیرسیاســی 
هم هســتند که در فضای شلوغ و پلوغ 
مجازی ما را به یاد شــهیدان می اندازند. یک کاربر توییتر دیروز نوشت: 
»هو الشــافی... خانوم حاجیه معصومه حسین زاده، مادر یکه سردار دلیر 
سپاه اسام حاج احمد متوســلیان، به علت عارضه ریوی در بیمارستان 

بستری شد... برای این مادر، اسطوره صبر و پایداری دعا کنیم...«.

ارکان قدرت نرم
اگر احتماالً شما هم از آن هایی هستید که 
فکر می کنند فقط شبکه هایی مانند »ایران 
اینترنشــنال، من و تو و...« برای گفتن و 
نوشتن علیه ایران، از اینجا و آنجا بودجه 
می گیرند و نمونه های قدیمی و ریشه داری 
مثل »بی بی سی فارسی« فقط یک شبکه 
خبری جهانی هستند، توییت یک کاربر 
فضای مجازی را بخوانید: »درحالی که بی بی سی فارسی مدعی است مستقل 
اســت... سند بازبینی استراتژی امنیت ملی و دفاع راهبردی بریتانیا در سال 
2015 تصریح می کند شبکه بی بی سی، همراستا با وزارت خارجه بریتانیا، جزو 

ارکان قدرت نرم بریتانیاست!«

بچه چهارم
این مقایســه را به جرم اینکه فقط یک 
مطلب مجازی اســت، دست کم نگیرید 
و از کنارش به راحتی عبور نکنید. گاهی 
کاربران فضای مجازی در پســت هایی از 
این دست، با همه کوتاه بودن، حرف های 
مهمی می زنند که می تواند ما را ساعت ها 

به فکر وادارد. 
یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشــته اســت: »چهارمین بچه سرخیو 
راموس هم به دنیا اومد... اونا تمام تاششون استحکام بنیان خانواده است اما 
اینجا بچه ات بشه دو تا، صاحبخونه خونه نمیده، دولت یارانه رو میلی می کنه، 

فامیل اُُمل فرضت می کنن«.

نمره 20 پیشکش
همزمــان بــا پخــش اخبــار مانور و 
آزمایش هــای موشــکی اخیــر ایران، 
بحث های فضای مجــازی در این باره 

داغ است. 
یک کاربر، مطالبی را که در واتساپ با 
یکی از دوســتانش که گویا معلم بوده، 
رد و بدل کرده، در توییتر منتشر کرده: 
»فیلم مزرعه موشکی رو گذاشتم وضعیت واتساپم، بعد رفیق معلمم پیام 
داده که کاش مســئله دالر و گرونی رو حل می کردند، مزرعه موشــکی 
پیشــکش... منم جــواب دادم: مثه اینه که بــه دانش آموزت بگی کاش 

مشکل ریاضی تو حل کنی، نمره 20 علوم پیشکش!«

 محمــد تربت زاده هرچند از مدت هــا پیش حرف و 
حدیث هــای زیادی در زمینه برگزاری مراســم عزاداری 
محرم در بحبوحه شیوع کرونا در کشورمان باال گرفته بود، 
اما حواشــی اصلی پس از صحبت های رئیس جمهور در 

جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا آغاز شد.
صحبت هایی که بازخوردهای مثبت و منفی زیادی را در 
فضای مجازی و رسانه ای کشورمان داشت و کار را حتی 
به جایی رساند که مقام معظم رهبری هم روز گذشته به 
این ماجرا واکنش نشان دادند. با وجود تمام این حواشی اما 
برگزاری مراسم محرم همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد 
و موافقان و مخالفان، این ماجرا را تبدیل به یکی از داغ ترین 

موضوعات توییتر فارسی کرده اند.

پروتکلهابهخوبیرعایتمیشود#
صحبت های رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با 
کرونا آغاز حواشی اخیر بود. حسن روحانی در این جلسه 
با تأکید بر اینکه ایجاد دوگانگی »جان و نان« و »عزاداری 
و سامت« غلط است و هر دو باید در کنار هم و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی باشند، اظهار کرد: مراسم عزاداری 
شهادت سرور و ســاالر شهیدان، امام حسین)ع( باید در 
سراسر کشــور، با شــکوه و با رعایت دقیق پروتکل های 

بهداشتی برگزار شود.
رئیس جمهور با اشاره به تجربه برگزاری محافل مذهبی 
در ماه مبارک رمضان و نحوه رعایت پروتکل ها در این ماه 
از سوی مردم، گفت: »خوشبختانه برگزاری مراسم مذهبی 
در مــاه مبارک رمضان به گونه ای بود که هیچ کس حتی 
معاندان نتوانســتند بگویند ماه رمضان موجب گسترش 
شیوع بیماری شده است و در ماه محرم نیز باید به گونه ای 
مراسم عزاداری برگزار شود تا در آن پروتکل های بهداشتی 

به خوبی رعایت شود«.
این صحبت هــا بافاصله تبدیل به ســوژه اصلی فضای 
مجازی شد و کاربران خیلی زود، هشتگ های مختلفی را 

در زمینه این ماجرا ترند کردند.

دههاهزارتجمعانسانی#
شــاید یکی از نخســتین کســانی که به صحبت های 
رئیس جمهــور واکنش نشــان داد، مســیح مهاجری، 
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسامی بود که با هشدار 
به روحانی نوشــت: »این روز ها از یک طرف مســئوالن 
وزارت بهداشــت از مردم می خواهند به شهر های زیارتی 
ســفر نکنند، در تجمعات حاضر نشوند، مراسم عروسی 
برگزار نکنند، برای افراد فوت شده مراسم تشییع و تدفین 
و عــزاداری جمعی برگزار نکنند و از طرف دیگر ســتاد 
ملــی مقابله با کرونا تصمیم می گیــرد در محرم و صفر 
هم عزاداری های پرشــور داشته باشیم. مفاد پروتکل های 
بهداشتی عبارت اند از زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، 
شستن دست ها و عدم حضور در اجتماعات. اگر بخواهیم 
بدون مجامله سخن بگوییم باید اعتراف کنیم امکان رعایت 

هیچ یک از این چهار مورد در عزاداری ها وجود ندارد«.
محمــد رضــا جایی پور، فعــال سیاســی و اجتماعی 
اصاح طلب هم در این باره در یادداشــتی نوشت: »هیچ 
نهاد ناظری توانایی ضمانت رعایت پروتکل های بهداشتی 
توسط میلیون ها شرکت کننده در تجمع های عزاداری را 
ندارد و اگر برگزاری عزاداری های جمعی حضوری ممنوع 
نباشد عماً ده ها هزار تجمع انسانی، بعضاً متراکم و عموماً 
در فضا های بسته تشکیل خواهد شد. در فضا های بسته با 
جمعیت های متراکم حتی با زدن ماسک هم امکان مبتا 

کردن دیگران باالست«.

ازتلویزیونعزاداریکنیم#
پس از این اظهارنظرها، حواشی مربوط به برگزاری مراسم 
محرم خیلی زود به فضای مجازی کشیده شد. در فضای 
توییتر در بین نظرات متنوعی که وجود دارد، تعداد قابل 
توجهی از کاربــران درباره اجرایی شــدن تمام و کمال 
پروتکل های بهداشتی در مجالس عزاداری تردید دارند و 
معتقدند بهتر است مراسم عزاداری به شکلی که کمترین 
آسیب را به عزاداران برساند، انجام شود. کاربری در توییتی 
نوشته است: »آقای روحانی گفته مراسم عزاداری ماه محرم 
باید با رعایت نکات بهداشتی انجام بشه. اما آخه چطوری 

باید انجام بشه؟«
کاربر دیگری نوشــته: »رعایت فاصله گــذاری اجتماعی 
در بیشــتر هیئت ها که سربسته هم هستند وجود ندارد. 
حتی اگر وجود هم می داشــت، مکانی که فرد می نشیند 
احتمال دارد ویروسی باشه و از طرفی رفت و آمدها سبب 
ازدحام مردم و انتقال کرونا میشه. به نظرتون با این شرایط، 
عزاداری محرم خارج از خانه واجبه؟ بهتر نیســت فقط از 

طریق تلویزیون عزاداری کنیم؟«
یکی دیگر از کاربران هم نوشــته:»حتی اگر عزاداری ها با 
نهایت رعایت پروتکل های بهداشتی  هم انجام شود و هیچ 
تلفاتی نداشته باشــد، باید منتظر باشیم تا ماه ها پس از 
محرم، لشکر ضدانقاب هر رخداد احتمالی مرتبط با کرونا 

را به عزاداری های محرم وصل کند«.

مراسمآنالین#
البته موافقان برگزاری مراسم هم کم نیستند. کاربری در 
این باره نوشته است: »مترو باز... اتوبوس ها فعال... پروازها 
تمام صندلی هایش پر می شــه... کنکور برقــرار... ادارات 
برقرار...تمام نگرانی ها و عامل اصلی انتقال کرونا عزاداری 

امام حسین)ع( است؟ بعضی ها خیلی بی معرفتن«.
کاربر دیگری نوشته است: »عزاداری محرم نباید تعطیل 
شود اما لزومی به برگزاری جلسات چند هزار نفری نیست«. 
برخی کاربران هم با اشاره به تجربه موفق برگزاری مراسم 
آناین در ماه رمضان و شب های قدر ابراز امیدواری کرده اند 
که بتوان مراســم عزاداری را با همان کیفیت ســال های 
گذشته از طریق بسترهای مجازی برپا کرد. کاربری در این 
زمینه نوشته است: »هیئت سبز قبای دزفول اعام کرده 
حتی اگر همه هیئت ها مراسم داشته باشند محرم امسال 
هیچ برنامه ای ندارد. فقط دهه اول محرم با حضور مداح، 
مراسم از اینستاگرام پخش زنده می شود. درهای حسینیه 
بســته است. نذورات هم به صورت بسته های مواد غذایی 

خام بین مستمندان تقسیم می شود«.

همهیئت،همنکاتبهداشتی#
پــس از اظهارنظرهــای مجــازی کاربــران، نوبت به 
اظهارنظرهای چهره های شــاخص در این باره رســید. 
صحبت های مــداح معروف یعنی »ســعید حدادیان« 
یکی از اظهارنظرهایی بود که بیشــتر از همه در فضای 
مجازی دســت به دست شــد. هرچند این اظهارنظر به 
صورت تقطیع شــده در این فضا منتشــر شده بود اما 
واکنش های تندی را به دنبال داشت. در فضای مجازی 
از قول حدادیان گفته شد:»این امکان وجود دارد که هم 
نکات بهداشــتی را رعایت کرد و هم هیئت برگزار شود. 
ما در هیئت رزمندگان غرب این را به همه نشان دادیم. 
همین حاال مراسم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار 
می شود و مشکلی هم پیش نمی آید. مراسم محرم امسال 
را باید با شــکوه برگزار کنیم. حتی اگر قرار باشد کسی 
بمیرد کسانی هستند که بخواهند جانشان را برای این 

مراســم بدهند. اجازه جان ما که دست خودمان است. 
من امسال با هر شرایطی دسته عزاداری بزرگی از میدان 

آزادی تا میدان انقاب به راه می اندازم«.

هرچهمتخصصانامربگویند#
پس از اظهارنظر جنجالی حدادیان، برخی از علما و مراجع 
تقلید هم به این ماجرا واکنش نشان دادند. آیت اهلل مکارم 
شــیرازی، مرجع تقلید درباره برگزاری مراســم عزاداری 
محرم و صفر با وجود شیوع کرونا گفت: »ما اصولی داریم 
که به هیچ وجه نمی توانیم آن ها را رها کنیم و از جمله این 

اصول، مسئله عزاداری محرم و صفر است«.
آیت اهلل وحید خراسانی هم گفته است: »شعائر اهل بیت)ع( 
و به خصــوص اقامه  عزای حضرت سیدالشــهدا)ع( نباید 
تعطیــل شــود اما با رعایــت جهات بهداشــتی و آنچه 

متخصصان امر توصیه می کنند«.
روحانیون برجسته دیگری از جمله شیخ حسین انصاریان 
هم خواستار برگزاری مراسم  عزاداری با رعایت پروتکل های 

بهداشتی در ایام محرم شده اند. 

ضوابطستادملیمبارزهباکرونا#
پس از تمام این حواشی اما روز گذشته رهبر معظم انقاب 
درخصوص عزاداری های ماه محــرم فرمودند:»عزاداری 
محرم باید بر اساس ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار 
شود. در عزاداری ها معیار آن چیزی است که کارشناسان و 
ستاد ملی کرونا اعام می کنند؛ بنده به توصیه این عزیزان 
عمل می کنم. توصیه من به مردم این اســت که ببینیم 
ستاد ملی کرونا چه می گوید و در مسئله عزاداری به گفته 
این ستاد عمل کنیم. اگر وضعیتی که داریم را شل بگیریم، 
فاجعــه بزرگی رخ خواهد داد«. پس از فرمایشــات مقام 
معظم رهبری، برخی از مداحان سرشناس کشور از جمله 
میثم مطیعی و مجید بنی فاطمه در شبکه های اجتماعی 

پست هایی را در تمکین از سخنان ایشان  منتشر کردند.
کمیته اطاع رســانی ســتاد ملی مبارزه با کرونا هم در 
اطاعیه ای شــیوه نامه های بهداشــتی برگزاری مراسم 
عزاداری محرم را منتشــر کرد و از مردم، ســخنرانان و 
مسئوالن هیئت های مذهبی خواست آن را رعایت کنند. 
در این شیوه نامه بهداشتی تأکید شده برگزاری مراسم در 
اماکن مجاز صرفاً با رعایت اصول »کاهش زمان مراســم، 
تراکم حداقلــی، آلودگی زدایی منظم، رعایت فاصله 1.5 
متر و استفاده مستمر و همگانی از ماسک« انجام می شود. 
همچنین هیچ گونه پذیرایی در جریان برگزاری مراســم 
عــزاداری و پس از آن انجام نمی شــود و اطعام و نذورات 
صرفاً مطابق دســتورالعمل های بهداشتی در پخت و پز و 
بسته بندی به صورت بیرون بر و در ظروف غیرمشترک و 

یکبار مصرف توزیع می شود.

چراغمراسمعزاداریخاموشنمیشود#
با این حال مشــخص است چراغ مراسم عزاداری حضرت 
اباعبداهلل الحســین)ع( حتی با وجود شیوع ویروس کرونا 
هم خاموش نخواهد شــد. اما جزئیات نحوه برگزاری این 
مراسم همچنان موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ موافقان و 
مخالفانی که فارغ از جناح بندی های سیاسی هر کدام نظر 

خاص خودشان را دارند.
به نظر می رسد همان طور که متخصصان، علما و همچنین 
رهبر معظم انقاب فرموده اند، باید تابع تصمیمات ستاد 
مقابله با ویروس کرونا باشــیم و منتظر بمانیم تا ببینیم 
نهادهای مســئول در نهایت چه تصمیمی را درباره این 

موضوع اتخاذ می کنند.

سلسله سخت جان ها

ملیحه خوشــحال: قرن ها بعد در کتاب هــای تاریخ از ما به عنوان سلســله 
سخت جانان یاد خواهد شد. 

ما که در گذر از رنج ها به ساحت مقدس زندگی لبخند زدیم و خم به ابرو نیاوردیم.
ما که با باال و پایین شدن قیمت سکه و ارز، ضربان قلبمان باال و پایین می رود اما 

از حرکت نمی ایستد!
ما که در برابر نابرابری ها بغض کردیم و برای هضم تلخی روزگارمان جوک ساختیم!

ما که رســتم و سیاوش را به تحیر وا داشته ایم؛ از »خوان« های متعدد عبور 
کردیم و از آتش غم هایمان گلســتانی از امید ســاختیم تــا زنده بمانیم و 
زندگی کنیم. ما که ســوار بر کشتی آرزوها در مسیر دریای متاطم زندگی 
با اضطراب و امید در حرکتیم و برای چشــیدن طعم خوشــبختی همچنان 
امیدوار با خوان های پیش رو در نبردی نابرابر می جنگیم و پیش می رویم تا 

در دریای مشکات غرق نشویم.
آری ما سخت جانان هستیم، سلسله ای که قرن ها بعد، آیندگان را شگفت زده خواهد 
کرد و الگوی بی بدیلی برایشان خواهد شد و از ما در مقابله با نامایمات زندگی به 

زیبایی یاد خواهند کرد.
نام ما در تاریخ جاودانه خواهد ماند.

عروسی خوبان

قدس زندگی: خبرهای غمبار کافی اســت. بس است هرچه درباره برگزاری 
مجالس عروسی و عزا در این روزهای کرونایی نوشتیم و نوشتند. به خصوص 
عروسی هایی که با بی مباالتی برگزار شدند و تعداد زیادی را کرونایی و عده ای 
از عزیزترین بستگان عروس و داماد را راهی دیار باقی کردند. این مطلب کوتاه 
و کم حرف را با عکســی که می تواند هزار جور حرف داشته باشد، اختصاص 
داده ایم به خبر و مراسمی متفاوت. مراسمی که »طبق معمول« برگزار نشد تا 
نه تنها جان عده  زیادی را به خطر نیندازد بلکه شنیدن خبرش، حال من و شما 
را خوب کند. اهالی فضای مجازی خبر دادند یک زوج زاهدانی برای ازدواجشان 
مراسم نگرفتند و به جای اینکه کلی هزینه کنند، جشن راه بیندازند و چند 
شــبانه روز بزنند و بکوبند، سه روز راه افتادند و میان نیازمندان شهرشان غذا 

توزیع کردند. تا باشد، از این مراسم و عروسی ها باشد!

 مجازآباد
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ورزشورزش
نشریه رکورد، باارزش ترین بازیکنان را انتخاب کرد

طارمی هشتمین بازیکن برتر 
لیگ پرتغال

فکری در گفت وگو با قدس:

 خودباوری نساجی 
به اوج رسیده است

 گفت وگو با خواننده ای که آثارش متناسب با حال و هوای این روزهای جامعه است 

دنیای منهای تو یعنی »قرنطینه«!

هزار راه نرفته
رقیه توسلی: چند تایی عکس می فرستد برایم با یک گردان استیکر اشک آلود 

دماغ آویزان.
عکس ها، سلفی های دوستانه خندانی است که توی کافی شاپ انداخته ایم.

صبح جمعه ای دوره افتاده و نظرخواهی می کند.
سر دوراهی نمی مانم.

آن قدر می شناسمش که بدانم جلو »بهاره« را اگر نگیرم، سونامی راه می اندازد و باز 
بساط »ِگام« شدنش را آوار می کند روی سرم. آن قدر که گاِم گالیور، انگشت به 

دهان بماند برابرش.
پس آنچه را اعتقادم است برای بار صدم تایپ می کنم تا از شدت سندرومش بکاهم 

و جلو انتشار ضدحال های بعدی اش را بگیرم.
ما لی لی پوتی نیســتیم، گالیور و فلرتیشــیا و گام را بنداز دور عزیزم... ما دوباره 
می رویم سینما، کنار رود بابلسر گلیم پهن می کنیم، مغازه مغازه کارت می کشیم، 
فالوده شــیراز و سنتی زعفرانی ســفارش می دهیم، می کوبیم روی دوش هم، از 
ایستادن کنار هم نمی گریزیم، توی چشم غیررنگی هم نگاه می کنیم، تو برای من 

ماسک نمی خری و من برایت ژل ضد ویروس نمی فرستم.
بهاره جان! تو فقط گامت عود نکند. دستکش ها امروز هستند، فردا را که می داند 

چه خبر است؟ هزار راه نرفته داریم. اصاً بیا دوربین فکرمان را بچرخانیم. 
کرونا اجازه نمی دهد بروم خانه خواهری اُتراق کنم؛ درست... به اینکه برای »گلی 
جان« کوکو سیب زمینی بپزم از آن کنجد و شویددارها که با ملچ ملوچ می خورد، 

کاری ندارد که این غول بی شاخ و ُدم.
می گوید چفت هم نایستید و ننشینید؛ درست... اما اعتراضی ندارد بابت تماس های 
تلفنی که »آفرینش« راه می اندازد و هر دفعه هم نیش آدم باز می ماند تا بناگوش.

حرفش این اســت دور عروسی و عزا و تولد و سفر را چند صباحی خط بکشیم؛ 
درســت... نشنیدم گفته باشد نقاشی نکشید، شــعر نخوانید، فیلم نبینید، نامه 

ننویسید، ورزش نکنید، ساز نزنید.
اصاً تا اینجا که نشان داده کوویِد دیکتاتور قاتل، اهل بده بستان است و فعاً نباید 

دستش بهانه ای داد تا دانشمندان، واکسنش را بگذارند توی سفره مان.
بهاره نوشت: خوش خیــال! اهل مریخ! سنگ صبور! سندروم حنا در مزرعه ات را 
بردار برو ســیاره خودت... دنیا را دارد می بلعد این چند گرمی، تو انگار توی گنجه 
توّهــم گیر کرده ای رفیق... همه داریم می میریم، دلداری کیلویی چند؟... خدو بر 

کرونا!
سؤال: برای سردردش، چای نبات تجویز کنم یا دمنوش اسطوخدوس؟

فرهاد یا امیر کدام یک قربانی جدال بزرگ خواهند شد؟

 دوئل شلوغ 
در حیاط خلوت آزادی!

رنا
:ای

س
عک

باور می کنید؟

قلم شما

روزمره  نگاری

نگاهی به حرف و حدیث های این روزها درباره برگزاری مراسم عزاداری محرمنگاهی به حرف و حدیث های این روزها درباره برگزاری مراسم عزاداری محرم

چراغیکهچراغیکه
خاموشنخواهدشدخاموشنخواهدشد



10
شنبه 11 مرداد 1399

 11 ذی الحجه1441 1 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9308  

ورزشـــیورزشـــی
11

           شنبه 11 مرداد 1399
 11 ذی الحجه1441 1 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9308  

سینا حسینی: بدون اغراق دوئل امیر قلعه نویی و فرهاد 
مجیدی در هفته بیســت و هفتم لیگ نوزدهم یکی از 
مهیج ترین مصاف های مربیان فوتبال ایران در یک دهه 
گذشته است، شــاید اهمیت و حساسیت حاکم بر این 
دیدار از آنجا دوچندان شد که نام امیر قلعه نویی به عنوان 
یکی از گزینه های مربیگری استقالل در رسانه ها مطرح 
شد، هر چند احمد سعادتمند پیش از بازی برابر پارس 
جنوبی جم از کادر فنی خود به شــدت حمایت کرد اما 
به اعتقاد بسیاری از منتقدان حکم ابقای کادر فنی فعلی 
استقالل در گرو نتیجه بازی این هفته و بازی بعدی این 

تیم با سپاهان در رقابت های جام حذفی قرار دارد.
به همین دلیل حساسیت در قبال این دو بازی به باالترین 
حد ممکن رسیده است، البته به همان میزان که فرهاد 
مجیدی نگران نتیجه این دوئل سخت و طاقت فرساست، 
امیر قلعه نویی نیز به نوعی درگیر این ماجراست به ویژه 
در شرایط کنونی که سپاهان در موقعیتی بسیار حساس 
قــرار دارد و کوچک ترین لغزش، این تیم را با انبوهی از 

ستاره های گرانقیمت از کورس خارج می کند.

لشکر منتقدان در دو طرف#
شرایط هر دو سرمربی کامالً یکسان است، فرهاد و امیر 

منتقدان در حال حاضر به شدت زیر  فشار 
سرسخت خود قرار دارند، 
البتــه با ایــن تفاوت که 

تعداد مخالفان فرهاد 
مجیدی به واســطه 
جمعیــت  تعــداد 

هواداران اســتقالل بیشتر از 
همتای اصفهانی خود است اما قلعه نویی هم کم منتقد 
ندارد. با وجود منتقدان اصفهانی و سپاهانی، بسیاری از 
هواداران استقالل هم منتقد او هستند از این رو می توان 
شرایط هر دو سرمربی را یکسان توصیف کرد، هدف آن ها 
نیز مشترک است، هر دو به دنبال حذف طرف مقابل از 
گردونه رقابت اســت از این رو این عامل نیز سبب شده 

حساسیت این دوئل نفسگیر دو برابر شود.

زیر ذره بین اسکوچیچ#
به همان میزان که حساسیت نزد مربیان دو تیم باالست، 
بازیکنان و مهره های کلیدی استقالل و سپاهان نیز به  
دنبال درخشــش در این میدان هستند، آن ها با علم بر 
این مطلب که سرمربی تیم ملی و تمام منتقدان فوتبال 

تماشاگر این بازی حیاتی هستند در کنار خودنمایی و 
به رخ کشیدن توانمندی های خود تالش دارند در نقش 
منجی تیم خود ظاهر شوند تا از محبوبیتی فراوان نزد 
هوادارانشــان برخوردار شوند. البته که بازار کری خوانی 
و نبردهای لفظی هم میان بازیکنان دو تیم به شــدت 
باالســت تا هواداران نیز در کنار کری خوانی برای طرف 
مقابل به اظهارنظــر بازیکنان تیم خود نیز برای برتری 

مقابل رقیب استناد کنند.

ژنرال کنار خط#
امــا بزرگ ترین ابهام در 
ایــن دیدار  خصــوص 
ماجرای حضور یا نبود 
روی  قلعه نویی  امیــر 
نیمکت سپاهان است؟ 

یــی  قلعه نو
پس  که 

از بازی با صنعت نفت به واســطه حمله عصبی چند 
روزی را در بیمارســتان بستری شد گفته می شود به 
توصیه پزشــکانش از همراهی ســپاهان در این بازی 

صرف نظر کرده است.
در ایــن بین نکته مهمی کــه نمی توان آن را در نظر 
نگرفت این اســت که امیر بــه راحتی قید حضور در 
این بــازی را نخواهد 
زد چــون خــودش 
تبعــات  می دانــد 
غیبتــش در ایــن 
حســاس  بــازی 
بســیار  می توانــد 
ســنگین باشد از این 
دقیقه 90  در  اگر  رو 
تمام  وجــود  بــا 

گمانه زنی ها قلعه نویی را کنار خط طولی آزادی دیدید 
زیــاد تعجب نکنید چون او خــودش می داند اهمیت 

حضورش به چه میزان باالست!

نبرد حذفی#
نکته جالب توجه در هر دو باشگاه اینجاست؛ مدیران 
عامل هر دو تیم مدعی هستند نباید با ایجاد استرس 
در خصوص آینده کادر فنی تیم ها اســترس حاکم بر 
نیمکت هــا را افزایش داد اما بــدون تردید این لحن 
و ادبیات با مشــخص شــدن نتیجه این بازی تغییر 
خواهــد کرد چون تیم بازنده شــانس خــود را برای 
کســب سهمیه تا حدود زیادی از دست رفته می داند 
هر چند که هنوز شانس حذفی باقی است اما از آنجا 
که ممکن اســت نتیجه این دیدار تأثیــر فراوانی بر 
روحیه تیمی بگذارد، تیم بازنده ممکن است با خشم 
و تصمیــم جبران ناپذیر هئیت مدیره و تیم مدیریتی 
باشــگاه روبه رو شوند تا سرنوشت آن ها به کلی تغییر 

کند. 

نامجو مطلق: فعاًل به بازی جام حذفی فکر #
نمی کنیم 

مربی تیم فوتبال استقالل گفت: در حال حاضر همه 
تمرکزمان معطوف به این بازی است و پس از پایان 
این مســابقه روی بازی جام حذفی برنامه ریزی 

خواهیم کرد.
مجید نامجو مطلق در نشست خبری پیش از بازی 
استقالل و سپاهان اظهار کرد: ما برنامه ریزی کرده ایم 
که در یک بازی سخت به موفقیت برسیم. اگر استقالل 
در بازی فردا به برتری برسد شانس گرفتن سهمیه را به 
حداکثر رسانده ایم. این مسابقه مثل سه بازی بعد برای ما 
حساس است اما امیدوارم با تمرکز و آمادگی به پیروزی 

برسیم.
مربــی تیم اســتقالل در خصوص اینکــه این دیدار 
چقدر می توانــد در بازی دو تیم در جام حذفی تأثیر 
داشــته باشد، تصریح کرد: من چند هفته پیش اینجا 
عنوان کردم که ما 6 فینال داریم و بر اساس هر بازی 

هدف گذاری می کنیم. 
حاال هم شــرایط همین اســت، در حال حاضر همه 
تمرکزمان معطوف به این بازی اســت و پس از پایان 
این مســابقه روی بازی جــام حذفــی برنامه ریزی 

خواهیم کرد.

فرهاد یا امیر کدام یک قربانی جدال بزرگ خواهند شد؟

دوئل شلوغ در حیاط خلوت آزادی!

بیرانوند: مقایسه ام با »کورتوا« لذتبخش است
ورزش:علیرضا بیرانوندکه به تازگی به آنتورپ پیوســته است در مورد حضورش در فوتبال 
بلژیک گفت: من پس از جام جهانی روسیه تصمیم داشتم در اروپا بازی کنم ولی آن زمان 
باشگاه پرسپولیس اجازه نداد و ماندم. در ایران با مارک ویلموتس خیلی کار نکردم ولی در 
همان مدت هم ارتباط خوبی با هم داشتیم. او من را به رفتن به فوتبال اروپا تشویق کرد و از 
اینکه من را با بزرگانی چون تیبو کورتوا و مینیوله مقایسه کرد به خود بالیدم چون لذتبخش 
است. او در پایان گفت: خنک به من پیشنهاد بازی داد ولی با پیشنهاد آنتورپ بیشتر احساس 
راحتی کردم. با وجود دیر رسیدن من و موانع زبان، فکر می کنم بتوانم به سرعت تأثیر بگذارم. 

ما خواهیم دید که چه می شود. حداقل در رؤیاهای من هیچ محدودیتی وجود ندارد.

رضایی یک فصل دیگر در شارلوا
ورزش: مهاجم ایرانی با قراردادی قرضی یکســاله تا تابستان سال آینده در شارلوا 
خواهد بود. کاوه رضایی که جایی در ترکیب اصلی تیم بروخه نداشــت، در نقل و 
انتقاالت زمستانی توانست به صورت قرضی و 6 ماهه راهی شارلوا شود و با زدن ۱۲ 
گل در ۲۲ مسابقه ارزش های خودش را بار دیگر در ترکیب تیم کریم بلحسین به 
رخ کشید. با درخواست باشگاه شارلوا و موافقت مقامات بروخه؛ تیم قهرمان فصل 
قبل لیگ بلژیک، قرارداد قرضی کاوه رضایی با شارلوا برای یک فصل دیگر تمدید 

شد و این بازیکن تا تابستان سال آینده در شارلوا توپ خواهد زد. 
علی قلی زاده و یونس دلفی نیز دیگر ایرانی های تیم فوتبال شارلوا هستند.

عابدزاده در رده دوم سیوهای تأثیرگذار 
ورزش: امیرعابدزاده در فصل درخشانی که در ترکیب تیم ماریتیمو داشت یکی از 

تأثیرگذارترین دروازه بانان فوتبال پرتغال بوده است.
عابدزاده در این فصل یکی از بهترین بازیکنان ماریتیمو بود و در نجات این تیم از 
منطقه ســقوط نقش مؤثر داشت. او در ۲6 بازی که در ترکیب این تیم بازی کرد 

۱0 کلین شیت داشت. 
در جدولی که در رسانه های پرتغال منتشر شده است دروازه بان ملی پوش ماریتیمو 
پس از اودیســیاس والکودیموش، دروازه بان یونانی تیم بنفیکا در رده دوم بهترین  

دروازه بان ها از نظر سیوهای تأثیرگذار قرار گرفته است.

کریم انصاری فرد در تیم السیلیه قطر ماندنی شد
ورزش: رسانه های قطر در ماه های گذشته از پیشنهاد باشگاه پرسپولیس ایران به کریم 
انصاری فرد؛ مهاجم تیم السیلیه خبر داده بودند. با این حال به گفته محمدعلی المری؛ نایب 
رئیس باشگاه السیلیه، انصاری فرد فصل بعد هم در این تیم بازی خواهد کرد. المری گفت: 
همه می دانند که بین این فصل و فصل آینده زمان زیادی وجود ندارد و مسابقات فعلی در 

حکم آماده سازی بازی های فصل جدید هم تلقی می شود.
وی افزود: ما سه بازیکن خارجی یعنی نذیر بلحاج، کریم انصاری فرد و کارا مودجی را برای 
فصل آینده در اختیار داریم ودر حال مذاکره با بازیکنان خارجی هســتیم تا قراردادشان 

را امضا کنیم. 

حمیدرضا عرب: محمود فکری اگر پرســپولیس را 
هم ببرد بیش از همیشــه کارنامــه اش در لیگ برتر 
درخشان خواهد شد. او که از زمان حضور در نساجی 
همچنان با این تیم شکســت ناپذیر باقــی مانده به 
دنبال کسب پیروزی مقابل سرخ های پایتخت است 
تا به آن آرزوهایی که دارد نزدیک تر شــود. خیلی ها 
بر این باورند اگر فکری از پس پرسپولیس هم برآید 
به یک گزینه ۱00درصدی برای استقالل فصل بعد 
تبدیل خواهد شــد. فکری به این موضوع مهم کاماًل 

واقف است.

پس از اینکه از استقالل یک امتیاز گرفتید س
و حتی تا آســتانه برد هم پیش رفتید و فوالد 
را هم با جواد نکونام مغلــوب کردید حاال به 
برای  که شاید  دیداری  رسیده اید؛  پرسپولیس 
مهم  شما  ارزیابی  نظر  از  اســتقالل  هواداران 

باشد.
ما همیشــه بازی بــه بازی پیش می رویم و ســعی 
می کنیم روی دیداری کــه داریم تمرکز کنیم. یکی 
از دالیلی که موجب شــده تیم ما به نتایج مناسبی 
برســد همین تمرکز و خودباوری است که در تیم ما 
وجود دارد. باید از تالش بازیکنان تشــکر کنم. آن ها 
جانفشــانی می کنند و من از اعماق وجودم از آن ها 

ممنونم.

بازی با پرســپولیس هم ماننــد بازی های س
گذشته اســت؟ یعنی نمی خواهید حساسیت 

زیادی در آن به وجود بیاید؟
خواه ناخواه وقتی مِن فکری که ســال های زیادی در 
اســتقالل بازیکن بودم و در این تیم مربیگری کردم 

وقتی با پرســپولیس مواجه می شوم حساسیت ها باال 
می رود. اما این طور نیســت کــه بخواهم روی این 
حساســیت به ماجرا نگاه کنم. باید واقع بین باشــیم 
و بر اســاس نقاط قوت و ضعف حریــف و خودمان 

تاکتیک ها و برنامه هایمان را بچینیم.

هدف شما مقابل پرسپولیس چیست؟س
راهی جز پیروزی پیش روی ما نیست. البته به همه 
بازی ها این طور نگاه می کنیم. شما دیدید که مقابل 
اســتقالل مستحق برد بودیم. اگر آن موقعیت دقیقه 
96 وارد دروازه می شــد ماجــرا طــور دیگری پیش 
می رفت. اما به هر حال نشــد و ما از آن بازی درس 
گرفتیم. شاید درس های همان بازی سبب شد تا در 
شرایط مشــابه فوالد را ببریم. گل پیروزی ما مقابل 
فوالد در ثانیه های پایانی به ثمر رسید که این نشان 
می دهــد یاد گرفتیم تا آخر بجنگیم. به هر حال تیم 
ما برای پیــروزی مقابل پرســپولیس قرار می گیرد. 
بــا احترامی که برای مجموعه پرســپولیس قائلم اما 

می رویم فوتبال بازی کنیم و به برتری برسیم.

آینده نساجی را در لیگ چه طور پیش بینی س
می کنی؟

باید از مدیریت باشــگاه تشــکر کنم کــه در بحث 
پشــتیبانی خیلی از ما حمایــت می کنند. در بحث 
ریکاوری با هواپیمای اختصاصی ما خیلی ســریع تر 
بازیکنــان را می توانیم برگردانیــم تهران و ریکاوری 
کنیم و بــرای بازی بعدی آماده شــویم. با توجه به 
اینکه فشــار زیادی روی بازیکنان بود، ما تا بازی با 
پرسپولیس در مازندران ماندیم تا مشکل خاصی در 

بازی پرسپولیس نداشته باشیم.

ورزش: کاپیتــان ســابق تیــم ملی ووشــوی ایران 
در اظهاراتــش به فدراســیون جهانی، مثبت شــدن 
دوپینگش را نتیجه یک اقدام تالفی جویانه خانوادگی 
از ســوی شــوهرخواهرش اعالم کرده اما در اظهارات 

اخیرش از دسیسه در اردوی تیم ملی حرف می زند.
پس از افشــا شــدن خبر مثبت بودن تست دوپینگ 
حمیدرضــا قلی پور و محرومیت چهار ســاله کاپیتان 
سابق تیم  ملی ووشو از فعالیت های بین المللی در این 
رشته، او در آخرین صحبت های خود اعالم  کرد به هیچ 
عنوان عمداً ماده ای را برای دوپینگ  کردن اســتفاده 
نکرده است و این اتفاق به صورت سازمان یافته توسط 
افرادی خاص، در اردوهــای تیم ملی برای او و معین 
تقوی رخ داده اســت؛ چرا که از برخی افراد شــنیده 
است که نگذاشته اند آب معدنی که به اتاق او فرستاده 

می شود را مورد آزمایش قرار دهند! 

داستان آب معدنی#
قلی پور در واکنش به این پرسش رادیو ایران که گفته 
می شود در آب معدنی که قرار بوده به شما داده شود 
این ماده اضافه شده است، آیا این شایعه حقیقت دارد؟ 
اظهار کرد: »یک روز پیش و روز اعزام  ما به مسابقات 
در اتاق من و اتاق روبه رویی که ســیدمعین تقوی در 
آن حضور داشــت اتفاقاتــی رخ داد که نمی توان االن 
آن ها را توضیح داد، اما من به  موقع همه افشــاگری ها 
را در این باره انجام  خواهم داد چون مسئله آبرویم در 
میان است. خارجی ها در این  مورد دست نداشته اند و 

از داخل بوده است«.

پای شوهرخواهر در میان است؟#
اما این اظهارات قلی پور از آنجایی زیر ســؤال می رود 

که او در ایمیل ارســالی خود به فدراســیون جهانی 
ووشــو )در تاریخ ۳۱ می ۲0۱9(، با ابــراز ناراحتی از 
مســئله رخ داده دلیل این اتفاق را  اقدام تالفی جویانه 
شــوهرخواهرش علیه خود اعالم کرده است! کاپیتان 
ســابق تیم ملی ســاندا در توضیحاتش به فدراسیون 
جهانی اظهار کرده  است که به دلیل اختالف در تقسیم 
ارثیه پدری، شوهرخواهرش با او مشکل داشته و او را 
تهدید می کرده که به حرفه او در ووشــو پایان خواهد 
داد. قلی پور در ادامه اظهاراتش به فدراســیون جهانی 
گفته که در یک دورهمی خانوادگی شــوهرخواهرش 
ایــن ماده دوپینگ را در نوشــیدنی او ریخته اســت. 
قلی پور همچنین مدعی شــده که پس از مثبت شدن 
تســت دوپینگش، شــوهرخواهر او نزد خواهرش به 
عملش اعتراف کرده و با حضور در فدراسیون ووشو و 
در حضور دبیر کل فدراسیون اعتراف و ابراز شرمساری 

کرده است.

تکذیب دبیر سابق#
با وجود این ، ایســنا برای اطالع از صحت این موضوع، 
در تمــاس تلفنــی با محمــود متدین؛ دبیر ســابق 
فدراسیون جویای تأیید یا تکذیب این مسئله شد که  
متدین اساساً با تکذیب این مسئله، اظهار کرد: »اخبار 
مربوطه را دنبال کرده ام، اما بنده به هیچ عنوان از این 
تماس تصویری با فدراســیون جهانی و این اعترافات 

اطالعی ندارم!«. 
حال قلی پور برای توجیــه موضوع دوپینگ خود طی 
یک ســال، دو داستان و ســناریوی کاماًل متفاوت را 
تعریف کرده اســت؛ دو داســتانی که کاماًل متناقض 
هستند و توجیه های ملی پوش سابق ووشو را زیر سؤال 

می برند.

فکری در گفت وگو با قدس:

خودباوری نساجی به اوج رسیده است
اظهارات ضد و نقیض کاپیتان سابق تیم ملی ووشو در مورد دوپینگش 

تالفی خانوادگی یا دسیسه در اردو؟

ورزش: برای مهدی طارمی فرقی نمی کند که در چه سطحی 
و کجا بازی می کنــد؛ از زمین های ناهموار لیگ یک ایران تا 
روی چمن مخملی ورزشگاه های جام جهانی ۲0۱8 در روسیه 
و یا در بازی های سخت لیگ پرتغال، او همیشه همان سطح 

فوق العاده را به نمایش می گذارد.
نشــریه رکورد پرتغال یکی از پرتیراژترین نشریات این کشور 
پس از پایان رقابت های لیگ برتر اقدام به انتخاب باارزش ترین 
بازیکنان کرده که نام مهــدی طارمی؛ مهاجم تیم ریوآوه در 
بین ۱0 بازیکن تأثیرگذار این فصل از رقابت ها دیده می شود. 
او در این فصل ۱8 گل برای تیمش به ثمر رســاند و در کنار 
پیزی؛  هافبک تهاجمی تیم بنفیکا عنوان آقای گلی رقابت ها 

را بدست آورد. 

چند نکته مهم#
در مورد حضور طارمی در این فهرســت چند نکته جالب به 
نظر می رســد. نخســتین موضوع این اســت که فاصله او با 
پدروگونســالوس و آلکس تلس دو بازیکن رتبه های هفتم و 

ششم جدول تنها یک امتیاز است.
نکته قابل توجه دیگر می تواند تعداد امتیازهایی باشد که طارمی 
کسب کرده است؛ عدد ۱۱0 در فرهنگ ایرانی یک عدد مهم و 
خوش یمن است و شاید این نشانه ای  است که ستاره تیم ملی 
ایران برای آینده ای که می تواند درخشان باشد به آن اتکا کند.

می خواستم آپشن پنالتی در قراردادم بگذارم#
مهاجم ایرانی تیم فوتبال ریوآوه با بیان اینکه قصد داشته 

در قراردادش با این تیم آپشن پنالتی بگذارد، گفت: برای 
فصــل بعد صحبت هایــی از چهار تیم پرتغالــی، دو تیم 

اسپانیایی و یک تیم انگلیسی شده است. 
ایــن مهاجم ایرانی در پاســخ به این پرســش که چگونه 
پنالتــی می گیرد؟ گفت: این یک هنر اســت. هر بازیکنی 
یک استعدادی دارد. گاهی اوقات پنالتی را از دفاع حریف 
می گیــرم. چرا نگیرم؟ بیشــتر وقت ها پنالتــی را از دفاع 
می گیرم. یکســری از مدافعان بی احتیاط هستند و بی پروا 
می آینــد تا فقط توپ را بزنند. آنجــا نیازی به فکر کردن 
ندارید. یــک لحظه به توپ »نوک پــا« بزنید، بازیکن به 
شــما برخورد می کند. مدل به زمین افتادن هر کسی هم 

به یک شکل است.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا تاکنون پیش آمده 
مربی یا بازیکن خــودی در رختکن از وی بخواهد پنالتی 
بگیــرد؟ تصریح کرد: نه؛ خدا وکیلی ایــن اتفاق در هیچ 
زمانی نیفتاده اســت که مربی بگویــد پنالتی بگیر. حتی 
بازیکن هم نگفته اســت. پنالتی گرفتن یک شرایطی دارد 
که در لحظه اتفاق می افتد و این طور نیســت که بشــود 

برنامه ریزی کرد.
طارمی به یکی از شــروطش هنگام عقد قــرارداد با تیم 
ریوآوه پرتغال اشــاره کرد و افزود: اول فصل به مسئوالن 
ریوآوه گفتم آپشــن پنالتی در قراردادم بگذارید. به آن ها 
گفتم این فصل برای شما ۱0-9 پنالتی می گیرم که جواب 
دادند این دیگر چیست و چنین چیزی نداریم! گفتم آخر 

فصل با شما صحبت می کنم.

مهاجم تیم ملی ایران در خصوص اینکه آیا از ابتدای فصل 
تصور آقای گلی لیگ پرتغال را داشــته اســت؟ افزود: از 
همــان ابتدای فصل برای آقای گلــی رفتم و ذهنیت ۱۵ 

گل را داشتم. 
وقتی ذهنیت ۱۵ گل داشــته باشید می توانید بیشتر هم 

بزنید. اول فصل مصدوم شدم و دو ماه بازی نکردم. 
پــس از آن چند بازی انجام دادم و دوباره آســیب دیدم. 
یــک جورهایی نیم فصــل را از دســت دادم. در نیم فصل 
 دوم هــم ســر حرفم بودم و خــدا کمک کرد و بیشــتر 

گل زدم.
وی دربــاره تیم فصل آینده اش یادآور شــد: هنوز اتفاقی 
نیفتاده اســت و نمی توان چیزی گفت. تاکنون هیچ کس 
به ما زنگ نزده است؛ نمی دانم چرا! )با خنده( برای پورتو، 
بنفیکا، اســپورتینگ براگا )پرتغال( اســپانیول و یک تیم 
که در حال صعود به اللیگاســت و اســتون ویال انگلیس 

صحبت هایی شده بود.

بدون پوستر#
من از بچگی هیچ پوســتری در خانه نداشتم و همیشه با 
احترام به همه بزرگان آرزو داشــتم، در پاســخ به این که 
دوست داری شبیه به کدام اسطوره بشوی نمی گفتم شبیه 
به آقای دایی و ... بلکه می گفتم می خواهم مهدی طارمی 
بشــوم مثل آقای دایی، آقای کریمی و ... . هیچ وقت فکر 
این را نداشتم که بخواهم به جایگاه آقای دایی برسم بلکه 
می گفتم باید در کنار این اسطوره ها بشوم مهدی طارمی.

چگونه می توان مشکلی مانند »کپا« را حل کرد؟  

خاری در چشم شیرهای لندن
امیرمحمد سلطانپور: به عنوان یک دروازه بان اگر 
در طول فصل از طرف سرمربی یک بار کنار گذاشته 
شدید و دوباره به تیم برگشتید، به این معنی است 
که به شما اخطار داده که خود را زودتر جمع و جور 
کن! اما اگر دو بار این اتفاق افتاد یعنی صبرش 
از شما لبریز شده به خصوص اگر این بار 
دوم برای مهم تریــن بازی فصل تیم 
باشــد. این دقیقاً شرایطی است که 
کپا آریزاباالگا در چلسی به آن دچار 

شده است.

بزرگ ترین اشتباه مالی #
تاریخ چلسی

گرانقیمت ترین دروازه بان جهان، 
در ماه بهمن گذشته پنج بازی 
از طرف فرانــک لمپارد کنار 
گذاشته شد و سپس دوباره 
به ترکیب بازگشــت تا این 
گونه تصور شود که فرصتی 
دوبــاره دارد تا آن هایی که به 
توانایی هایش شک دارند را سر 
جایشان بنشاند. اما وقتی که در 
بازی هفته پایانی مقابل وولوز 
که چلسی برای کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان حتماً باید در آن 

نتیجه می گرفت روی نیمکت فرستاده می شود، یعنی 
اینکه کار ملی پوش اسپانیایی تمام است.

امشب دیدار فینال جام حذفی انگلیس بین چلسی و 
آرسنال در ومبلی برگزار می شود و به احتمال بسیار 
زیاد کپا دوباره روی نیمکت خواهد بود و ویلی کابایرو 
در چارچوب است. اتفاق محتملی که مدتی دیگر در 
بازی برگشــت لیگ قهرمانان مقابل بایرن نیز تکرار 
خواهد شد. شــاید اصالً کپا همین حاال هم آخرین 
بازی خود را برای چلســی انجام داده باشــد. نباید 
فراموش کنیم که شــیرهای لندن برای خرید او دو 
سال پیش 7۱ میلیون پوند به اتلتیک بیلبائو پرداخت 
کردند و این قضیه در آستانه تبدیل شدن به یکی از 
بزرگ ترین اشتباه های چلسی و مسلماً پرهزینه ترین 

اشتباه آن هاست.

در به در به دنبال جانشین#
شاید فرانک لمپارد هنوز به هیچ بازیکنی اعالم نکرده 
که او را دیگر نمی خواهد، اما وقتی می بینیم که باشگاه 
به شــکلی کامالً آشــکار به دنبال یافتن دروازه بان 
دیگری است، مطمئن می شویم که روزهای حضور 

آریزاباالگا در لندن به پایان رسیده است.
مشاور باشگاه چلســی و دروازه بان اسطوره ای سابق 
آن ها یعنــی پتر چک و همین طور اســتعدادیاب 
دروازه بان باشگاه یعنی کریستوف اللیکان در روزهای 
گذشته جلساتی با مدیران برگزار کردند تا گزینه های 

جانشینی کپا را بررسی کنند؛ البته اوضاع در این زمینه 
آنچنان جالب به نظر نمی رســد. یکی از اصلی ترین 
گزینه ها، یان اوبالک دروازه بان کارکشته و اسلوونیایی 
اتلتیکو مادرید اســت. یکی از بهترین گلرهای چند 
سال گذشته جهان که البته تقریباً غیرممکن است 
اتلتیکو او را زیر مبلغ بند فســخ قراردادش که ۱۲0 
میلیون یورو اســت بفروشد. صحبت از نیک پوپ از 
برنلی و یکی از بهترین دروازه بانان فصل گذشته لیگ 
برتر نیز به میان آمد اما برای باشگاه برنلی نیز خیلی 
سخت است دروازه بان ملی پوشی که فصل پیش ۱۵ 
کلین شیت برای این تیم میانه جدولی ثبت کرده را 
از دســت بدهد. شماره یک آژاکس یعنی آندره اونانا 
عالقه مند به ترک آمستردام و پیوستن به باشگاهی 
بزرگ تر اســت اما چلســی با توجه به خرید حکیم 
زیاش و تیمو ورنر و همین طور برنامه هایی که برای 
خریدهای اصلی دیگر مثل بن چیلول و کای هاورتز 
دارد، بعید اســت آنچنان عالقه مند به صرف هزینه 
ســنگین برای دروازه بان باشــد؛ به خصوص اینکه 
می دانند نمی توانند کپا را حتی نزدیک به رقمی که 
خریده اند بفروشند. هنوز پنج سال دیگر از قرارداد این 
دروازه بان ۲۵ ســاله باقی مانده و هفته ای ۱70 هزار 
پوند حقوق می گیرد؛ شرایطی که موجب شده همه 
باشگاه چلســی به دنبال پیدا کردن راهی برای آزاد 
شدن از دســت او باشند. باشگاه والنسیا برای بردن 
کپا عالقه نشان داده اما پیشنهاد آن ها قرارداد قرضی 

دو ســاله است، چیزی که چلسی با توجه به نیاز به 
پول نقد در شــرایط سخت مالی پس از شیوع کرونا 

عالقه مند به انجام آن نیست.

وحشتناک از لحاظ آماری#
وقتی به آمار کپا نگاه می کنیم می توان به لمپارد 
و مدیران چلســی حق داد که بخواهند قید کپا را 
بزنند. مرکز آمار اوپتــا با توجه به آنالیز هر تیم و 
گلرهایــش به این نتیجه رســیده که کپا ۱۱ گل 
بیشــتر از حد توقع، به حریفان اجازه باز شــدن 
دروازه اش را داده است که بدترین آمار میان تمامی 
دروازه بانــان لیگ برتر در فصــل ۲0-۲0۱9 بوده 
اســت. همچنین او تنها ۵۳.۵ درصد شوت هایی 
که به ســمت چارچوب دروازه اش شلیک شده را 
سیو کرده است، که از این لحاظ در میان بدترین 
دروازه بانــان لیــگ انگلیس از فصــل ۲00۲/0۳ 
در رتبه دوم قرار می گیرد! جالب اســت که رتبه 
نخســت بدتریــن در اختیار هیالریــو دروازه بان 
ســابق همین تیم چلســی و مربــی دروازه بانان 
کنونی باشــگاه اســت! این عملکردها موجب به 
وجود آمدن کمپین توییتری با هشــتگ »کپا را 
بیرون بیندازید« توســط هواداران چلسی شده و 
حتی او آن قدر در بازی آخری که برای تیمش به 
میدان رفت مقابل لیورپول بد عمل کرد که صدای 

مدافعان تیمش را نیز درآورد.

غول فوتبال ایتالیا نیز مانند بسیاری از باشگاه های بزرگ 
اروپا از پیراهن جدید خود برای فصل آینده رونمایی کرد. 
باشــگاه یوونتوس که به تازگی برای نهمین فصل پیاپی 
قهرمان سری آ شد، با انتشار چندین توییت، طرح جدید 
پیراهن ســفید و مشــکی خود را به هواداران پرشمارش 
معرفی کرد. باشــگاه یوونتوس با استفاده از دو ستاره این 
تیم یعنی پائولو دیباال و جورجیو کیه لینی و شعار »لباس 

راه راه ما، هویت ما« به تبلیغ پیراهن جدیدش پرداخت.

غول خودروسازی جهان، به شروع مجدد رقابت های بسکتبال 
حرفه ای آمریکا )NBA( واکنش نشان داد و البته تمرکز خود 
را روی ستاره نوظهور بسکتبال که این شرکت اسپانسر اوست 

گذاشت. 
مرســدس بنز با انتشار عکسی از زایون ویلیامسون پدیده تیم 
نیواورلئان در کنار هدیه این شرکت به او که یک خودرو سری 
اس بنز است، بازگشت وی از مصدومیت را به او تبریک گفته 

و تأکید کرده که در ادامه فصل خواهد ترکاند!

مرسدس بنزباشگاه یوونتوس
حســاب توییتر باشگاه رئال مادرید در چندین توییت، به 
رونمایی از لباس اول و دوم این تیم برای فصل ۲0۲0/۲۱ 
پرداخــت. لبــاس اول رئال برای فصل آینــده که همان 
سفید همیشگی است شعار »هیچ چیز کمتر از موفقیت 
پذیرفتنی نیست« را دارد، اما لباس دوم این تیم رنگ بسیار 
خاص و جالبی دارد و در توییت معرفی آن که کریم بنزما 
در آن حضور دارد، شعار »با توقعی باال پوشیده می شود و 

ساخته شده برای فشار« برای آن انتخاب شده است.

باشــگاه لیورپول در پستی در حســاب رسمی اینستاگرامی 
خود عید قربان را تبریک گفته اســت. باشــگاه لیورپول که 
پــس از قهرمانی اخیر خود در لیگ برتر انگلیس پس از ۳0 
ســال، تالش می کند که در تمامی فعالیت هــای خود این 
قهرمانی را نیز یادآوری کند، در پســت خــود که در باالی 
آن مدال قهرمانی لیگ هم دیده می شــود، عید قربان را به 
تمامی طرفداران خود که در هر کجای دنیا این عید را جشن 

می گیرند، تبریک گفته است.

باشگاه لیورپول باشگاه رئال مادرید

نشریه رکورد، باارزش ترین بازیکنان را انتخاب کرد

طارمی هشتمین بازیکن برتر لیگ پرتغال

ضد  حمله

بهترین هافبک لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ 
نعمتی باالتر از ژاوی

ورزش: سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال  آسیا )AFC( هفته گذشته 
از کاربرانش خواســت تا بهترین هافبک لیگ قهرمانان آسیا در سال 
۲0۱8 را انتخاب کنند. در پایان مهلت شرکت در این نظرسنجی و با 
شرکت 78 هزار و 74۳ کاربر، سیامک نعمتی از پرسپولیس با کسب 68 

درصد از آرا به عنوان بهترین هافبک این دوره از رقابت ها انتخاب شد.
فرشید اسماعیلی از استقالل، ۳0 درصد رأی کاربران را به خود اختصاص 

داد و در جایگاه دوم ایستاد. ژاوی هم به یک درصد از آرا رسید.

نکونام: تا آخرین بازی برای خوزستان می جنگیم
ورزش: جواد نکونام با انتشــار عکس دسته جمعی از بازیکنان تیمش، 
در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: از روز اول گفتیم که برای نام فوالد 
و اســتان خوزســتان تالش می کنیم، بارها گفتم و باز هم می گویم تا 
آخرین بازی می جنگیم. برای رســیدن به بهتریــن جایگاه در لیگ و 
خوشحالی مردم مظلوم خوزستان که تنها دل خوشی آن ها فوالد است. 

زنده باد فوالد.

اوساگوآنا بازی با نساجی را از دست داد
ورزش: تمریــن تیم پرســپولیس در حالی برگزار شــد که مهاجم 
نیجریایی سرخ ها در تمرین گروهی حضور نداشت. او که به تازگی از 
راه اســتانبول به تهران آمده همچنان زیر نظر بدنساز پرسپولیسی ها 
فعالیت می کند و برای شکســتن طلسم گلزنی با پیراهن پرسپولیس 

فعاًل فرصت نخواهد داشت.
عالوه بر او محمد نادری و مهدی ترابی هم در تمرین گروهی غیبت داشتند. 
بنابراین غیبت اوساگوآنا قطعی است و احتماالً نادری هم در مقابل نساجی 
بازی نخواهد کرد اما باید دید شــرایط مهدی ترابــی که در بازی با نفت 
مسجدســلیمان بازی نکرد، چگونه خواهد بود و راهی بابلسر خواهد شد 

یا خیر؟

پس از پوکر قهرمانی در لیگ برتر
هشدار گل محمدی به بازیکنان پرسپولیس

ورزش: ادامــه بازی های پرســپولیس در لیگ برتــر، جام حذفی و لیگ 
قهرمانان آسیا سبب شد تا یحیی گل محمدی در آخرین جلسه تمرینی این 

تیم به بازیکنان هشدار بدهد.
سرمربی سرخپوشان پایتخت ضمن تشکر دوباره از آن ها بابت عملکرد قابل 
قبولشان در لیگ برتر خواست تمرکز خود را به ادامه بازی ها داده تا از فرم 
ایده آل خارج نشــوند و برای بردن در سه بازی باقیمانده از لیگ برتر وارد 

میدان شوند.
گل محمدی از بازیکنان خود خواست بدون توجه به تثبیت قهرمانی این 
تیم در لیگ برتر، برای پیروزی در هر بازی به میدان بروند و افکار خود را تا 
پایان رقابت های لیگ قهرمانان آسیا معطوف به مسابقات پیش رو نگه دارند.

اعتراف تکان دهنده بازیکن سابق استقالل
پاشازاده آمپول دوپینگ را به ما داد 

ورزش: بازیکن سابق استقالل خوزستان مدعی است که پاشازاده در مثبت 
شدن تست دوپینگ وی نقش داشته است.

مصطفی ماهی، بازیکن ســابق سرخپوشــان پاکدشت که پس از 
مثبت شــدن تست دوپینگش با محرومیت چهار ساله روبه رو شد، 
در انتظار این اســت که با لغو حکم یا کاهش محرومیت بتواند هر 
چه زودتر بــه میادین برگردد. ماهی در گفت وگــو با ایلنا در این 
خصوص اظهار کرد: مقصر دوپینگ و محرومیت من شخص مهدی 
پاشــازاده اســت که مواد ممنوعه به بازیکنان تیــم می داد و تمام 
بازیکنان تیم هــم آن ماده را مصرف کردند. تمام بازیکنان تیم در 
آن مقطع آن ماده را مصرف کردند و همه آن ها حاضرند شــهادت 
دهند. از  هاشــم بیک زاده گرفته تا امیرحســین فشنگچی، محمد 
رحمتی، محمد امینی و... ولی از شــانس من فقط اســم من برای 

تست دوپینگ درآمد و یک بازیکن ذخیره تیم.

 ماجرای فسخ قرارداد مهرداد محمدی
 و آوس پرتغال

ورزش: مهرداد محمدی به  دلیل پرداخت نشــدن ســه تا پنج ماه از 
حقوق خود، دیگر در تمرینات آوس شــرکت نکرده و در ترکیب این 
تیم هم بازی نمی کند. حتی اخباری مبنی بر فسخ قرارداد محمدی و 
مذاکره او با دو باشــگاه فرانسوی نیز منتشر شد؛ اخباری که صحت و 

سقم آن ها مشخص نیست. 
مهرداد محمدی که این فصل در ۲8 بازی، هشــت گل به ثمر رساند 
و ارزشش در ترانســفرمارکت به یک  میلیون و 600هزار یورو رسید، 

هنوز قرارداد خود را با دپورتیوو آوس فسخ نکرده است.

بدهی پرسپولیس به برانکو دقیقاً چقدر است؟
ورزش: پرســپولیس بر اســاس حکم فیفا باید مطالبات برانکو و 
دســتیارانش را با ۵ درصد سود ســالیانه بپردازد. پرسپولیس  در 
مجموع باید یک میلیون و ۱۱0 هزار و 640 یورو به حساب معرفی 
شــده از سوی برانکو واریز کند. اگر پرسپولیس  نتواند تا ۱6 مرداد 
مطالبات برانکو را پرداخت کند با محرومیت از نقل وانتقاالت مواجه 

خواهد شد.

درخواست میثاقیان از فدراسیون
ورزش: میثاقیان،سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با اشاره به بازی 
حساس تیمش برابر آلومینیوم اراک اظهار داشت: آن ها چشم به صعود 
دارند و می خواهند در خانه برنده شــوند باید با کمترین اشتباه بازی 
کنیم. من از فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ هم می خواهم که در 
این هفته های حساس نظارت دقیقی روی مسابقات از هر لحاظ داشته 

باشند تا حق هیچ تیمی ضایع نشود.

منهای فوتبال

هفته بیست وهفتم لیگ برتر ایران
نساجی مازندران - پرسپولیس

شنبه ۱۱ مرداد -  ۱9:3۰ از شبکه سه

هفته بیست وهفتم لیگ برتر ایران
استقالل - سپاهان

شنبه ۱۱ مرداد -  ۲۱:3۰ از شبکه سه

ورزش در سیما

داوری:
بازنشسته نیستم و می توانم کاندیدا شوم 

ورزش: رئیس پیشــین فدراســیون دوومیدانی گفت: ابتــدا باید برای 
کاندیداتوری در انتخابات این فدراســیون با وزارت ورزش هماهنگ کنم، 
چون کارمند وزارت ورزش هســتم. افشین داوری در خصوص اینکه چه 
زمانی برای انتخابات فدراسیون دوومیدانی نام نویسی می کند، اظهار کرد: 
ان شاءاهلل اگر صالح بود در انتخابات فدراسیون دوومیدانی ثبت  نام خواهم 
کرد. البته ابتدا باید برای کاندیداتوری در انتخابات این فدراسیون با وزارت 
ورزش هماهنگ کنم، چون کارمند وزارت ورزش هستم. وی درباره اینکه 
آیا بازنشسته است یا خیر، گفت: من بازنشسته نیستم و می توانم کاندیدای 

رئیس فدراسیون شوم و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

 فدراسیون دوچرخه سواری 
به دنبال برگزاری مسابقات

ورزش: فدراســیون دوچرخه سواری در نظر دارد مسابقات جایزه بزرگ و 
لیگ را با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار کند. بر اساس اعالم روابط 
عمومی فدراســیون دوچرخه ســواری، با توجه به شــیوع ویروس کرونا، 
فدراسیون دوچرخه سواری در نظر دارد مسابقات جایزه بزرگ جاده و لیگ 
را با رعایت پروتکل های بهداشتی، بدون اسکان و حضور تماشاگران برگزار 
کند. از این رو هیئت ها می توانند آمادگی خود را برای میزبانی آقایان و بانوان 

)جوانان - بزرگساالن( تا ۱۵ مرداد به فدراسیون اعالم کنند.

مسابقات تنیس تا پایان مرداد لغو شد
ورزش: فدراسیون تنیس ایران تمامی رویدادهای رقابتی این رشته را به 

دلیل شیوع ویروس کرونا تا پایان مرداد ماه لغو کرد.
با توجه به برگزاری نخســتین جلسه کمیته مسابقات، مقرر شد با توجه 
به شــرایط پیش آمده و همه گیری ویروس کرونا با هدف حفظ سالمتی 
بازیکنان و کادر اجرایی، همه مســابقات رسمی فدراسیون تنیس تا پایان 
مرداد ماه لغو شده و زمان آن متعاقباً اعالم شود. بر همین اساس در صورت 
برگزاری مسابقات هفتگی، مسئولیت و هر گونه تبعات پیش آمده آن بر 

عهده باشگاه های برگزارکننده است.

 رضایت خانواده مقتول 
با پادرمیانی خواهران منصوریان

ورزش: خواهران منصوریان، قهرمانان ووشوی جهان با حضور در یکی از 
شــهرهای خوزستان رضایت خانواده مقتول را برای اعدام نشدن یک فرد 
گرفتند. شهربانو و الهه منصوریان با همراهی چند تن از دوستان خود برای 
انجام یک کار خیر راهی خوزســتان شدند تا رضایت خانواده مقتولی که 

پرونده اش نزدیک به ۱9 سال طول کشیده بود را بگیرند.
در نهایت پس از حضور قهرمانان ووشــوی جهان در خانه خانواده مقتول، 

رضایت آن ها را گرفتند و فردی را از اعدام نجات دادند.
الهه منصوریان در این باره گفت: با وجود اینکه بزرگان زیادی برای کسب 
رضایت خانواده مقتول رفته بودند و این مسئله ۱9 سال طول کشیده بود 
و رضایت نمی دادند، مردم ما را در روستا و شهرهای کوچک خیلی بیشتر 
از شهرهای بزرگ تر می شــناختند. به دلیل اینکه مدال های زیادی را در 
رقابت های بین المللی کسب کردیم و ماجرای زندگی ما را در برنامه  ماه عسل 
دیده بودند، واقعاً میهمان نوازی کردند و در موضوع بخشش، خانواده مقتول 

منت سر من و خواهرم گذاشتند و لطف کردند و رضایت دادند.

 پرداختی وزارت ورزش 
به صندوق حمایت از قهرمانان چقدر است؟

ورزش: وزارت ورزش بر اســاس مصوبه سال جاری ماهانه یک میلیارد و 
۲00 میلیون تومان در اختیار صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان 

ورزشی قرار می دهد.
صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی از نهادهای وابسته به 
وزارت ورزش است که مسئولیت حمایت از ورزشکاران رشته های مختلف 
را بر عهده دارد و حتی به آن ها بابت مدال آوریشان در میدان های مختلف 

حقوق ثابت ماهانه پرداخت می کند.
بخشــی از بودجه این صندوق از طریق وزارت ورزش تأمین می شود. این 
وزارتخانه امسال ماهانه یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان در اختیار صندوق 
حمایت از قهرمانان و پیشکســوتان ورزشی قرار داده است. طی چهار ماه 

گذشته این بودجه مصوب به طور کامل پرداخت شده است.

 اقدام ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
برای کمک به المپیکی ها

ورزش: رایزنی با برخی کشورهای آسیایی و اروپایی برای اطالع از میزان 
پیشروی متخصصان و پزشکان حوزه سالمت جهانی اقدامی است که در 

راستای کمک به ورزشکاران المپیکی ایران انجام شده است.
مهرزاد خلیلیان، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش در مورد راه های 
جلوگیری از ابتالی ورزشکاران و به خصوص المپیکی ها به کرونا و اقدام های 
انجام شده در این زمینه، گفت: با برخی کشورها مانند فرانسه، کانادا، ژاپن 
و چین مذاکره و رایزنی هایی داشــته ایم. این مذاکرات در راستای اطالع 
دقیق تر از میزان پیشروی متخصصان و پزشکان حوزه سالمت جهانی در 
رابطه با کرونا و راه های درمانی آن صورت گرفته است. در مورد واکس تولید 
شده برای کرونا هم خبرهای زیادی منتشر شده اما قطعیتی در مورد آن 
نیست. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش تأکید کرد: برای ورزشکاران 
و به ویژه اسطوره هایمان که المپیک را در پیش دارند پیگیری های ویژه ای 
داریم تا ســالمت آن ها را از نظر عدم ابتال به کرونا و مبارزه با آن تضمین 
کنیم اما نمی خواهیم راه های جدید را روی آن ها آزمایش کنیم. در مورد 
هر راهکاری مثل واکســن وقتی قطعیت الزم ایجاد شــد اعمال آن برای 

ورزشکارانمان را در برنامه خواهیم داشت.

اردوهای تیم های ملی کشتی با نفرات معدود
ورزش: پس از اعالم اتحادیه جهانی کشــتی مبنی بر احتمال برگزاری 
مسابقات جهانی این رشته در سال ۲0۲0 به میزبانی صربستان، جلساتی 
در فدراســیون کشتی با حضور اعضای کادر فنی تیم های ملی به منظور 

تصمیم گیری در این خصوص و آغاز اردوهای تیم های ملی برگزار شد.
البته هنوز برگزاری مســابقات جهانی در این ســال قطعی نشده و قرار 
اســت طی ماه جاری در جلسه بعدی اتحادیه جهانی در روزهای پیش رو 

تصمیم گیری قطعی و نهایی در این خصوص اعالم شود.
با توجه به تعطیلی باشگاه ها و از طرفی مخاطراتی که ممکن است تمرینات 
انفرادی ملی پوشــان در پی داشته باشد فدراســیون کشتی در نظر دارد 
اردوهای تیم های ملی را احتمــاالً از اواخر مهرماه با حضور نفرات معدود 
و البته با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار کند. البته این موضوع منوط 
به موافقت وزارت ورزش و جوانان و ستاد ملی مبارزه با کرونا و شرایط این 

بیماری در ماه ها و روزهای پیش رو است.
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ادب و هنرادب و هنر

زاویه دید

هنرهای تجسمی

به انگیزه سومین سالگرد درگذشت غالمرضا شکوهی
شکوه شعر خراسان

ســال پیش و در چنین ایامی شاعر نامدار خراسانی، غالمرضا شکوهی 
در حالــی که هیچ انتظارش نمی رفت، به جهان باقی کوچ کرد و جامعه 
شعری کشور را داغدار گذاشت. او متولد ۱۳۲۸ در تربت جام بود و بیشتر 
عمرش را در مشهد گذراند. از او مجموعه شعرهای متعددی منتشر شد 
همچون »آهی بر باغ آینه«، »سرمه در چشم غزل« و »پنجه بر پیشانی«.

غالمرضا شکوهی را می توان حلقه وصل سنت و تجدد در شعر خراسان 
امروز دانســت به خصوص در میان شاعران کالسیک سرا. کسانی که در 
دهه های 60 و 70 به انجمن ادبی فّرخ رفت و آمد داشــتند، او را در آن 
انجمن می دیدند که از همه اقران خویش، نوآیین تر شــعر می ســرود و 
آثارش رنگ و بویی متفاوت از جّو حاکم بر آن انجمن نسبتاً سنتی داشت 
و کسانی که در جلسات شعر جوان ترها او را می دیدند، رنگ و بوی مکتب 
عراقی را کمابیش در شعرش احساس می کردند. این تعادل در میان دو 
جریان سنتی و نوگرا، غالمرضا شکوهی را محبوب هر دو گروه شاعران 

ساخته بود.
 غالمرضا شکوهی در عین این تعادل از جامعیت خاصی هم برخوردار بود. 
هم شاعر بود و هم شاعرپرور. جمعی از شاعران نسل بعد از او یا شاگردان 
او در مدرســه بوده اند )که شــکوهی معلم هم بود( و یا پرورش یافتگان 
مکتب شعری او. افزون بر آن در هنر نقاشی هم دستی داشت و در خود 
فن شعر نیز آثار او گرایش های مختلف محتوایی را نشان می داد. او در سه 
ساحت عاشقانه، مذهبی و اجتماعی شعر می سرود و در هر سه ساحت نیز 
موفق بود و از کسانی نبود که هر یک از این نوع شعر را پلکان ترقی مادی 
خویش در آن حوزه ساخته باشد. غالباً در خلوت خویش به سر می برد و با 
سلوک شاعران تریبونی فاصله داشت. شعر »کشور من«  او توصیف خوبی 

است از زیست شاعرانه او، چنان که در این بیت ها از آن شعر می بینیم.
کشور من که خلوت دنجی است در اتاق سه در چهار خودم

مرزهایش در آسمان خدا، پرچمش رنگ انتظار خودم
تختخوابی که خاطرش تخت است هیچ کس در کمین فتحش نیست

چهار دیوار اختیاری من، نیست اّل به اختیار خودم
افتخار جهان من این است دست مزدور هیچ کس نشدم
دولت و پادشاه و ملِّت آن، همه هستند جیره خوار خودم

کشور من فضای مطلوبی است رو به بستان بی خزان کتاب
قّصه سر می کنند با چشمم از ازل تا به روزگار خودم

خارج از مرزهای کشور من ازدحام خدا خدای شماست
من ولی باز می کنم هر روز، روزنی رو به کردگار خودم

می روم در اتاق تنهایی رو به تقویم خسته دیوار
لحظه های همه زمستانی است، من ولی گرم در بهار خودم

هر گونه صحبتی درباره زیســت شاعرانه غالمرضا شکوهی، بدون یاد و 
یادکردی از یاران انجمنی او ناقص خواهد بود، به خصوص جناب صفری 
زرافشان، روحانی شاعر والمقامی که همواره در کنار این شاعر بوده است. 
من خوب به خاطر دارم آنگاه که مجموعه شعر »آهی بر باغ آینه«  مرحوم 
شکوهی در دست انتشــار بود، جناب صفری خود پیگیری آماده سازی 
کتاب را بر عهده گرفته بود. ویرایش و صفحه آرایی کتاب در دست من بود 
و ایشان بارها شخصاً برای رد و بدل کردن نسخه های تایپی و نمونه خوانی 
کتاب به محل کار من آمد و با جدیت خاصی در پی امور آن کتاب بود. 
خداوند روح شکوهی را شاد بدارد و سایه جناب صفری زرافشان را بر سر 

شعر و شاعران خراسان حفظ کند.

 ادب و هنر/جواد شیخ االســامی  حســین 
حقیقی از خوانندگان مطرح و موفق چند سال اخیر 
کشور است که بیشتر آثار او با موضوع های مختلف 
و متنوع اجتماعی و ملی- مذهبی، بر محور جامعه 
و متمرکز بر نهاد خانواده تولید و منتشر شده است. 
حقیقی همان طور که انتظــار می رفت در ماه های 
کرونایی به مســائل جامعه بی توجه نبود و چند اثر 
موسیقایی دیگر با نام های »قرنطینه«، »بارونیم« و 
»آویشــن« تولید کرد که هر کدام متناسب با حال 
و هوای این روزهای جامعه بودند و مورد اســتقبال 
قرار گرفتند. با حقیقی درباره این سه اثر در روزهای 
کرونایــی و نگاهش در موســیقی و انتظاراتش از 
مســئولن در حوزه موسیقی گفت وگو کرده ایم که 

در ادامه می خوانید.

شما در این ایام سه اثر خوب تولید کردید س
که مثل کارهای قبلی بسیار شنیدنی بودند. 
این کارها به خصوص اولین اثر یعنی »قرنطینه« 

چطور شکل گرفت؟
واژه »قرنطینــه« از روزی که اخبــار و مردم از آن 
اســتفاده می کردند، برایم جالــب بود. برای همین 
دوســت داشــتم کاری با همین مضمون و کلمه 
داشته باشــیم. مدت هاست در موســیقی اصرار و 
تمرکزم روی فضای خانواده اســت. هر اثری که با 
موضوع های مختلف منتشر می کنم سعی می کنم 
زاویه نگاهش به مسئله خانواده باشد. از همین جهت 
ماجرای کرونا و اتفاق هایی که گریبان خانواده های 
کادر درمان را گرفته، ذهن من را مشغول کرده بود 
و برای همین خانواده های این قشــر، محور این اثر 
قــرار گرفتند؛ خانواده ای که یکــی از اعضای آن یا 
بعضاً هر دو، مشغول کار در بیمارستان ها هستند و 
نه تنها نمی توانند در کنار هم باشند و به خوشگذرانی 
بروند بلکه جانشــان هم در خطر است. قرار گرفتن 
این پارامترها در کنار هم ما را به ساخت »قرنطینه« 

رساند و نتیجه هم خوب شد.

دقت شما روی شعرها از کجا می آید؟ س
در حوزه کاری ما مســئولیت اندیشه بر عهده شعر 
است یعنی کالم است که این اثر را متفاوت می کند. 
در موسیقی ایرانی اساس کالم مهم است که اثر را 
بسیار خاص می کند. برخالف کشورهای دیگری که 
بیشتر روی فرم و تکنیک تمرکز دارند، در کشور ما 
کالم حرف اول را می زند. مــا در همه پروژه ها اول 
سوژه را انتخاب می کنیم، بعد سوژه را به یک مسئله 
نیم خطی یا چند کلمه ای تبدیل می کنیم و آن چند 
کلمه را پرورش می دهیم و تبدیل به شعر می کنیم. 
کاری که مشــترکاً با آقای سیدجواد پرئی بزرگوار 
شــروع کردیم. از اثر »سالم به آینده« تا »ریحانه« 
و »حیفه تو نباشی«، »اینجا«، امسال هم »قرنطینه« 
و »بارونیم« و »آویشن«، آثاری هستند که همه در 

کنار هم و با همین مدل شکل گرفتند. 

شعرها چطور سروده می شوند؟ س
من که شاعر نیستم و توانایی شعر گفتن ندارم. من 
آنچه در ذهن دارم را با ســیدجواد پرئی به اشتراک 
می گــذارم و تا جایی که می توانیم دو نگاه را به هم 
نزدیک می کنیم. نگاه شاعر و خواننده به یک نقطه 
اتصال می رسد و شعر شــکل می گیرد. آقای پرئی 
حوصله می کند و اجــازه می دهد این اتفاق بیفتد. 
دوستانم در مؤسسه »باریتون« تعامل خوبی با من 

دارند و اجازه می دهند مدت ها روی شــعر و ملودی 
کار کنیم و این نتایج متأثر از زحمات آن هاست.

عده ای می گویند فضای کلی آثار شما شبیه س
هم هستند. چه توضیحی دارید؟ 

چیزی کــه یک خواننده باید در ابتــدای امر برای 
خودش ایجاد کند، یک ویژگی و یا امضا است. فضای 
کار من هم باید در حوزه موسیقی تثبیت شود. اگر 
آثار من شبیه کار دیگران بود، ضعف بود. اما اگر این 
کارها شبیه به هم و مختص حسین حقیقی است، 
این یک اتفاق مثبت است و من خوشحال می شوم 
اگر این را بشنوم. ولی اگر کسی بگوید این کار شبیه 
همه فضاهای قبلی اســت که تجربه کرده ایم، این 
یعنی شبیه به فالن موسیقی است. این اتفاق یعنی 
شباهت به خواننده های دیگر نباید بیفتد، اما شباهت 
به خود آدم یعنی من توانسته ام یک موفقیت را چند 
بار تکرار کنم. منتها یک نکته دیگر هم وجود دارد 
که این اتفاق تا کجا ادامه پیدا می کند؟ تا جایی که 
تثبیت شود. اکنون همه می دانند من در ژانر عاشقانه 

خانوادگی، اثر می سازم. 

یعنی شــما با موضوع هــای مختلف هم س
نگاهتان به خانواده است؟

بله. می خواهم بگویم خانواده یک ارگان کوچک از 
اجتماع است و هر اتفاقی که در جهان می افتد یک 
ســر آن به خانواده برمی گردد. مثالً در بحث گرانی 
و اقتصــاد اولین جایی که ضربــه می بیند، خانواده 
اســت. در بیماری کرونا یا انتخابات هم همین طور. 
همه جا مؤثر است و مهم ترین رکن جامعه اسالمی 
است. البته خانواده ها اکنون شکل و شمایل قدیمی 
را خیلی کم دارند و این بحران ماست. به همین دلیل 
من در اثر »شب یلدا« اصرار داشتم برای کسانی که 
در جمــع حضور پیدا نمی کننــد، تمرکز کنم. اما 
در ســال های آینده وقتــی آرام آرام این مدل از کار 
موسیقیایی به واسطه همین تکرارها شکل گرفت، 

سعی می کنم فرم های دیگر را تجربه کنم.

منظور شما تنوع مضمونی است؟ س
منظورم مضمون نیست. یک مثال بزنم؛ شروع کار 

محســن چاوشــی و آلبوم هایش را گوش کنید؛ از 
خودکشی ممنوع و یک شاخه نیلوفر تا ادامه. خیلی 
از این آثار شعرهای در خوری ندارند و اشعار آنچنان 
شاخص نیســت. مثالً »از اون بال نگاه کردم، زمین 
منو صدا مــی زد، یکی می گفت بپر پایین، یکی تو 
قلبــم جا می زد«. منتها آن قدر این حال و هوا را در 
همان سال های اول تکرار کرد که به عنوان خواننده 
این ژانر تثبیت شد. ژانری که تلفیقی از پاپ و راک 
با همراهی یک صدای خشن است. این موفقیت ها 
پشــت سر هم تکرار و محسن چاوشی تثبیت شد. 
وقتی این اتفاق افتاد او یکباره تغییر مسیر داد و به 
سمت شعرهای کالسیک ما مثل حافظ و وحشی 
بافقی و شــهریار رفت و دیدیم که مخاطب باز هم 
استقبال کرد. اما اگر از اول این شعرها را می خواند 
کسی گوش نمی داد. من فکر می کنم باید از تجربه 
دیگران اســتفاده کنیم. خواننده ای که تمرکزش را 
حفظ و جایگاهی تثبیت می کند، مخاطب به سمت 
او و مســیر او حرکت می کنــد و او می تواند به هر 
مسیری که دوســت دارد، برود. البته این سلبریتی 
شدن هم آفاتی دارد که بحث های دیگری می طلبد.

با توجه به مضامین و زبــان آثارتان، چه س
نقدهایی بیشتر بر شما شده است؟

یک نقدی این روزها خواندم که این ها شعر نیست 
و محاوره نویســی است و مشــکل وزنی دارد و این 
حرف هــا. من معتقدم ما هر چقــدر در حوزه ترانه 
به گویش معیار و محاوره نزدیک شــویم تا جایی 

که مخاطب احســاس کند دارد کامالً حرف زدن از 
کار می شنود، ما به موفقیت بیشتری رسیده ایم. برای 
من، مخاطب و اعتقاداتم مهم است که با این قضیه 
تعارضی ندارد. اینکه مخاطب احساس کند حرفی 
که دیروز درباره آن شنیده است حال تبدیل به شعر 
و موســیقی شده، ویژگی مثبت است. ممکن است 
بعضی ها این طور نپسندند و بیشتر تکلف و کشف 
را دوست داشته باشند اما من فعالً دنبال این مسیر 

نیستم .

توجه شــما به خانواده موجب شده زبان س
موسیقی شما هم روان، نرم و مردمی باشد.

بعضی گمان می کنند ترانه حتماً باید با تکلف همراه 
باشــد. سیدجواد پرئی غزل های خوبی هم دارد، اما 
من نمی خواهم وارد این فضا شوم. این همه موسیقی 
در کشور شنیده می شود و هیچ کس هیچ اعتراضی 
به آن ها ندارد. ترانه های سخیفی که آدم های بزرگ 
در موسیقی کشور می گویند و می خوانند و هیچ کس 
به آن ها نقد و نظارت ندارد. به عنوان مثال ترانه سرای 
محترم فرمودند »پســر نره غول همسایه، خواهرم 
تهمتای بی پایه، پدرم این مریض بی مایه، من چقدر 
کار دارم این روزا«! این ترانه را ببینید که همین الن 
در سایت های معتبر مجوز گرفته و منتشر شده است 
و هیچ کس به چنین کاری نقد ندارد. این شعر دقیقاً 
نقطه مقابل ما که به خانواده احترام می گذاریم، قرار 
دارد. ایــن همه بودجه فرهنگی به جای حمایت از 
آثاری که در تکریم خانواده اســت، در جاهای پرتی 
خرج می شود و این واقعاً قابل قبول نیست که ما با 

سختی کار می کنیم. 

آثار شما که مورد استقبال مردم قرار گرفته س
اســت. فکر می کنم نقد شما به عدم حمایت 

است.
در این کشــور نهادهایی هستند که همه این ها در 
اصول و اهدافشان یک بندی درباره توجه به سبک 
زندگی ایرانی اسالمی دارند. کلی نهاد، ارگان و بودجه 
خرج این آثار می شود و این در حالی است که خود 
ما با حداقل بودجه ممکن آثارمان را تولید می کنیم. 
ضمن اینکه من خواننده ناشــناخته ای نیستم و با 

۱۱ ســال تجربه خوانندگی، 70 اثر خوانده ام. آثار 
مختلفی در فضاهای مختلف تجربه کرده ام و حال 
مســیری را پیدا کرده ام که فکر می کنم باید در آن 
قدم بردارم. این مســیر اعتقاد شــخصی من است. 
جمهوری اسالمی اگر از من حمایت نکند باز هم من 
در همین مسیر قدم برمی دارم. مسئله من بیش از هر 
چیز انقالب اسالمی است که واقعاً در مظلومیت است. 
آرمان هایی که در ابتدای انقالب مطرح شــد اکنون 
در مظلومیت است. تمام دغدغه من دفاع و حمایت 
از چیزی اســت که به آن اعتقاد دارم و کســی هم 
نمی تواند جلو من را بگیرد و بگوید تو رانتی هستی 
و پــول نفت را می گیری. در حالی که آثار من مورد 
توجه است و با حمایت ساخته نمی شود. با همین 
تعداد آثاری که تولید کرده ایم، آن قدر مخاطب داریم 
که در مجالس و محافل مختلف ما را دعوت می کنند 
و آن هزینه دوباره به مجموعه برمی گردد و ما آن را 

صرف تولید اثر می کنیم.

یعنی کارهای موفق شــما در چند سال س
گذشته هیچ کدام شامل حمایت دولت نشده 

است؟
در همه این سال ها خودم کار را تولید کرده ام و وقتی 
آن اثر را به جاهای مختلف برده ام در اولین مواجهه 
آن اثر را از من خریداری کرده اند. ما هم مثل دیگر 
خواننده ها خصوصی کار می کنیم. چند اثر از مهدی 
یراحی به شما نشــان بدهم که به ایشان سفارش 
شده و محصول فالن نهاد است. این مسیر بین همه 
متداول است. چرا وقتی سبک خواننده ای با دیگران 
متفاوت است، همه شروع می کنند به تهمت زدن او، 
این چه کاری است؟ آیا ما برای آن ها تهدید هستیم؟ 
توجه بــه نهادی مثل خانواده چــه تهدیدی برای 
دیگران است؟ ما آمده ایم و متمرکز بر نهاد خانواده، 
موسیقی تولید می کنیم، اما هیچ حمایتی از ما نشده 
است. البته ما این مسیر را رسالت خودمان می دانیم. 
ضمن اینکه حمایت فقط مالی نیست. خوب است 
که بگویند این کار منتشر شد، من هم به انتشار آن 
کمک کنم یا من هم در مؤسســه ای که وظیفه اش 
همین کار است یک گوشه کار را بگیرم، اما دوستان 

فقط نشسته اند و نقد می کنند! 
حتی پروژه هایی که تعریف می کنند اکثراً با همان 
ســلبریتی ها و آدم های مطرح و همیشگی است و 

سراغ امثال حقیقی ها نمی آیند.
من نمی گویم این کار را با حســین حقیقی انجام 
بدهیــد، ولی بخــش کوچکی از بودجه تــان را به 
جوان هایــی بدهید که هر ماه به من پیام می دهند 
که من می خواهم بخوانم، ولی کسی از من حمایت 
نمی کند.  من نمی دانم به یک جوان که واقعاً استعداد 
خوب و دغدغه همین مســیر را دارد، چه بگویم و 
چه راهی را به او نشــان بدهم؟ باید به او بگویم من 
هم یک روزی میکروفون نداشتم؛ با دوربین صدا را 
ضبط می کردم، بعد صدا را از تصویر جدا می کردم. 
یاد گرفتم و با نرم افزار کار کردم و پس از انجام چند 

کار که به این صورت ساخته شد، مطرح شدم. 
باید بگویم تو هم باید همین مســیر را بروی؟ خب 
چرا او هم باید مسیری که من با بدبختی طی کردم 
را برود؟ او می تواند این مسیر سخت را کوتاه تر طی 
کند. چرا کســی از این جوان های مستعد حمایت 
نمی کند؟  چون دوستان وقتی بودجه ای دارند دوباره 
به همان ســلبریتی ها رجوع می کنند و همکاری با 

آن ها برایشان رزومه می شود!

برش

من نمی دانم به یک جوان که واقعاً 
همین  دغدغه  و  خوب  استعداد 
و چه  بگویم  دارد، چه  را  مسیر 
راهی را به او نشان بدهم؟ باید 
بگویم تو هم باید مسیر سخت 
می تواند  او  خب  بروی؟  را  من 
این مسیر سخت را کوتاه تر طی 
کند. چرا کسی از این جوان های 

مستعد حمایت نمی کند؟

نگاهی به سفرنامه های »منصور ضابطیان«

دلنشین برای مخاطب سخت پسند ایرانی 
محمد شیخانی: جست وجوی ریشه های خاطره نگاری در میان ایرانیان احتمالً 
ما را رهنمون به دوره قاجار می کند؛ پادشــاهان ایرانی همچون ناصرالدین شاه که 
برای نخستین بار به فرنگ سفر می کردند، در مقابل داشته های آنان بعضاً مفتون و 
حیرت زده شده و عالوه بر اینکه »خنزر پنزرهایی« از این سفرها به عنوان رهاورد به 
ایران می آوردند، به محض مراجعت، دست به قلم می بردند و تمنیات و آرزوهای خود 

را به اسم خاطرات می نگاشتند و به خورد مخاطب ایرانی می دادند.
در دوره جدید اما سنت خاطره نویسی و سفرنامه نویسی دیگر یک بدعت و مسئله 
جدید نیست بلکه تبدیل به یک پارادایم ثابت شده و سفرنامه نویسان زیادی در این 

عرصه قلم می زنند.
منصور ضابطیان یکی از این دســت نگارندگان است که تاکنون کتاب هایی از وی 
همچون سباستین)ســفرنامه و عکس های کوبا(، چای نعنا)سفرنامه و عکس های 
مراکش(، موآ)ســفرنامه ویتنام( و مارک و پلو و برگ اضافی و... منتشر شده که در 
این میان »موآ« و البته »بی زمســتان« جدیدترین کتاب های وی هستند و تمامی 
این کتاب ها تاکنون چندین بار تجدیدچاپ شده اند که بیانگر جوردرآمدن با ذائقه 

مخاطب سخت پسند ایرانی است.
سبک نگارش ضابطیان، بی تکلف و ساده و به اصطالح خودمانی »راحت الحلقوم« 
است؛ بعید است برای مثال خوانش »سباستین« را به دست بگیرید و تا پایان کتاب 
آن را کنار بگذارید و البته که نثر روان این امکان را به شما می دهد که در سریع ترین 
زمان ممکن آن را به اتمام برسانید. دلنشینی طراحی روی جلد سباستین و چای 
نعنا و همچنین موآ سبب می شود حس »همذات پنداری« مخاطب بالفاصله تحریک 
شده و عالقه بیشتری به خوانش آن ها پیدا کند. این ویژگی گرافیکی در تصاویر به 

کار گرفته شده درون کتاب نیز رعایت شده است.
عالوه بر این، نگارنده برای مثال در »موآ«)به زبان ویتنامی به معنای باران اســت( 

تجارب برخوردهای شــخصی خود را با ساکنان این کشور و شهرهایی که به آن ها 
ســفر می کند را بازگو می کند. برخورد با فروشنده ای که غذاهای محلی را عرضه 
می کند و یا گفت وگو با مردم کوچه و بازار فاکتور دیگری اســت که باز هم سبب 

می شود مخاطب بیشتر با اثر ارتباط بگیرد.
انتخاب »اســامی تک سیالبی« برای ســفرنامه ها نیز ویژگی خاص سفرنامه های 
ضابطیان است و برای هر کدام نیز وجه تسمیه مناسبی مهیا کرده است. برای مثال 
دلیل انتخاب »موآ« برای سفرنامه اخیرش را بارندگی شدید در ویتنام ذکر می کند 

و اینکه به هر نقطه ای که سفر می کرده باران همراه وی بوده است.
فعالیت در حرفه روزنامه نگاری کمک شایانی به ضابطیان برای نگارش خاطراتش 
کرده و می توان سفرنامه های وی را نوعی »ژورنالیسم گسترش یافته« تلقی کرد البته 
جنس این روزنامه نگاری بیشتر به سمت مردم نگاری و تحقیقی گرایش پیدا می کند.

در سفرنامه های وی شما خود را جدا از مؤلف تصور نمی کنید و بسیار به وی نزدیک 
هستید و حتی می توانید تصور کنید اینک در کنار نگارنده در کوچه های شهرهای 

مهم مراکش در حال قدم زدن هستید.

نوشتنازکشورهاییکهدربارهآنهانمیدانیم#
ویژگی دیگر ســفرنامه ها این است که بعضاً در مورد کشورهایی است که کمترین 
شناختی از آن ها نداریم. برای مثال ویتنام و مراکش و حتی کوبا کشورهایی هستند 
که در ســنت نگارش سفرنامه نویسی ایرانی چندان مأنوس نیستند و شاید آخرین 
گزینه ها برای سفر باشند چه برسد به اینکه بخواهیم از سفر به آن ها گزارشی نیز 
تهیه کنیم. در خاطرم هســت زمانی که در جام جهانی ۲0۱۸ با مراکش همگروه 
شده بودیم، بسیاری از ارجاعاتی که در مورد مراکش از سوی مجریان تلویزیون داده 

می شد برگرفته از اطالعات کتاب »چای نعنا« بود.

نکته بارز دیگر، دقیق نویسی و ریزبینی خاصی است که مختص سفرنامه های این 
نگارنده است. به گفته خودش »وقتی سفر می کنیم تا بنویسیم، انگار دقیق تر سفر 
کرده ایم. چیزهایی را می بینیم و تجربه هایی را بدســت می آوریم که شاید به طور 
معمول به آن توجه نداشتیم«. در این زمینه نیز بار دیگر روزنامه نگاری به داد وی 
رسیده است، زیرا اساساً روزنامه نگاری نیز همین دقت نظر و دیدن چیزهایی است 

که عمدتاً از چشم سایرین پنهان می ماند.
ضابطیان اکنون کتاب هایی همچون »بی زمستان« را روانه بازار نشر کرده که تجربیات 
سفر وی به سه کشور تاجیکستان، آذربایجان و گرجستان است و سفرنامه ایتالیای 
وی نیز در دست روانه شدن به بازار نشر است و می تواند بار دیگر غافل گیری هایی 

برای مخاطب ایرانی داشته باشد.

پشت ویترین

گفت وگو با خواننده ای که آثارش متناسب با حال و هوای این روزهای جامعه است 

دنیایمنهایتویعنی»قرنطینه«!

در حوالی شعر

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

تازه های نشر
داستانی از زندگی امام محمد باقر j برای نوجوانان

به نشر: کتاب »بوی سکه های نو« در قالب مجموعه داستان های مذهبی نوجوان 
توسط به نشر همزمان با ایام شهادت پنجمین اخترتابناک آسمان امامت و ولیت، 

منتشر شد. 
کتاب»بوی سکه های نو« به قلم محمود پوروهاب و با تصویرگری اسماعیل چشرخ 
و طرح جلد امیروحید سعیدی فرد در 4۸ صفحه قطع وزیری در ۲هزار نسخه با 

قیمت ۱0هزارتومان منتشر شده است.
کتاب هــای دورنمایی از زندگانی امام محمدباقر)ع(، معارف و معاریف، معصومین 
چهارده گانه، اصول کافی، پیشوای پنجم، مجموعه زندگی چهارمعصوم و نگاهی به 

زندگی امام محمدباقر)ع( به عنوان کتاب نامه این اثر معرفی شده اند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »امام با خوشرویی با همه دست داد و حالشان 
را پرســید. زنباع دست در آب جویبار کرد و به فکر فرو رفت. امام چقدر متواضع 
و بامحبت اســت، هرکه او را نشناســد، گمان نمی برد که او فرزند رســول خدا و 

دانشمندترین مردان روزگار است«.

آغاز ۸۰ سالگی »دولت آبادی« با یک کتاب جدید  
چشمه: کتاب جدید محمود دولت آبادی با عنوان »اسب ها اسب ها از کنار یکدیگر« 
همزمان با هشتاد سالگی این نویسنده منتشر شد. نشر چشمه اعالم کرده است: ۱0 
مرداد همزمان با زادروز محمود دولت آبادی، کتاب تازه او توزیع سراسری شده و 40 

کتاب فروشی در سراسر ایران به  طور همزمان از این کتاب رونمایی خواهند کرد.
در بخشی از این کتاب آمده است: »ذهن آدمیزاد در هر دوره ای از عمر به چند تا 

گیر و گره دچار می شود که می خواهد آن گیر و گره ها را باز کند.
تا به حال ذهن تو در جایی، روی مورد خاصی قفل نکرده؟ شــاید قفل کرده و تو 

متوجهش نبودی، محل نگذاشتی!«.  شخصیت اصلی این کتاب یک پدر است.
»کلیدر«، »جای خالی سلوچ«، »سلوک«، »بنی آدم« ، »میم و آن دیگران«، »قطره 
محال اندیش«، »این گفت و سخن ها«، »روزگار سپری شده مردم سالخورده«، »سر 
زلف عروســان سخن«، »طریق بسمل شــدن« و »عبور از خود« برخی از دیگر 

کتاب های محمود دولت آبادی هستند.
این نویسنده متولد دهم مرداد سال ۱۳۱۹ است.

نظر ابتهاج درباره »ارغوان« علیرضا قربانی  
شعرم را َشل و کور کردند!

امیرهوشنگ ابتهاج )ه.ا. سایه( در 
نشست مجازی برگزار شده توسط 
خانه ایران )مونیخ(  درباره قطعه »ارغوان« 
که توسط علیرضا قربانی خوانده شده است، 
گفت: »آن دیگر تقصیر من نیست؛ خدا باید 
راضی باشد. بله، ظاهراً شنونده ها هم از این 
راضی هســتند، من شنیده ام که تا مقدمه 
شروع می شود، مردم شروع به دست زدن 
می کنند یعنی دیگر آن را می شناسند. ولی 
عیبش این است - که البته حق هم دارند - 

این شعر برای آواز و تصنیف طولنی است، مقدار زیادی از آن زده شده و 
خرده ای شعر َشل و کور شده، ولی در مجموع حالتی که این شعر به وجود 
آورده تا حدی در خود شــعر، جا پایش معلوم اســت. راستش را به شما 
بگویم، خواندن این شعر برای من دشوار است، معمولً هم سعی می کنم از 
اول، شعر را با لحن دیگری که لحن خودم نیست بخوانم تا به جاهایی که 
می رســد بتوانم به راحتی از آن بگذرم، گاهی هم یادم می رود این کار را 

بکنم و دسته گل به آب می دهم و خواندن قطع می شود«.
 

 طراحی ها و نقاشی های هنرمندان منتخب 
»روی کاغذ«

مهدیه قمری: نمایشگاه »روی کاغذ« با 
مجموعه ای از آثار طراحی و نقاشی که از 
روز جمعه )۲۳ خرداد ماه( در گالری اعتماد 
برگزار شده در حالی تا ۲4مرداد ماه ادامه 
دارد که در این نمایشگاه مجموعه ای از آثار 
طراحی و نقاشــی هنرمندان منتخب که 
همگی روی کاغذ یا مقوا انجام شده اند، به 

نمایش گذاشته می شود.
در این نمایشــگاه هر کــدام از هنرمندان 
گالری بــا توجه به اندازه آثــار خود دو یا 

ســه اثر را به نمایش گذاشته اند. همچنین آثار این نمایشگاه در صفحه 
اینستاگرام گالری اعتماد یک نیز به صورت مجازی قرار دارد. عالوه بر این، 
بازدید از این نمایشــگاه با وقت قبلی امکان پذیر بوده و تاکنون استقبال 

خوب و فروش آثار مذکور نیز انجام شده است.
گفتنی است، ساعت بازدید از این نمایشگاه هر روز )به غیر از دوشنبه ها( 
از ۱۲ تــا ۲0 و جمعه ها ۱5 تا ۲0 فراهم اســت. گالری اعتماد در میدان 
هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، بن بست شیرودی پالک ۲5 واقع شده است. 
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