
فرش های عاقبت بخیر
فعــاالن فضای مجازی، دیروز به مناســبت 
ســالروز شــهادت امام رضا)ع( تقریباً توفان 
توییتــری به راه انداختند. برخی از توییت ها 
را بخوانید: »حاجتت را بگویی یا نگویی مهم 
نیست. سالم که می دهی، حس می کنی آنجا 
وطن توست....تنها کافی است بگویی السالم 
علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی... یک 
یادگار از عالمه طباطبایی: همه ائمه رئوفند ولی رأفت امام رضا)ع( حســی 
است. وارد حرم که بشوی می بینی آقا رئوف است... موالی من! نگاهم به هر 
سو که هست می دانم که نگاهم می کنی، آقایم خادم نمی خواهی؟... امام رئوف 

من! خوش به حال فرش های عاقبت بخیر حرمت...«.

مقاومت بانک مرکزی
با همــه انتقادهایی که این روزهــا مردم و 
کارشناسان به سیاست های اقتصادی و پولی 
دارند اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکــزی در خصوص مهار تــورم و خروج از 
رکود در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: 
بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و 
اعتباری، عالوه بر ضرورت مهار تورم و کمک 
به خروج از رکود، مواجهه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل 
تأمین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کامالً پیچیده، اگر نبود 
مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و 

نقدینگی، امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود«. 

حسنی و مرغ کاکلی
البته توهین و تمسخر انقالب اسالمی از سوی 
شبکه های مختلف آن طرف آب که وابسته به 
براندازان هستند و چشم دیدن ایران و ایرانی را 
ندارند، اتفاق تازه ای نیست. اما گاهی این رفتار 
آن ها آن قدر ساده لوحانه و احمقانه انجام می شود 
که هر بیننده و خوانند ه ای پی به بی ســوادی و 
بی منطقی شان می برد. در پی توهین اخیر یکی 
از براندازان به بنیان گذار جمهوری اســالمی، یک کاربر فضای مجازی در واکنش 
به تمسخر عکس امام خمینی توسط براندازان طی توییتی نوشت: »امام  خمینی 
بیشــتر از ۵۰ عنوان کتاب به عربی و فارسی در موضوعات مختلف تألیف کرده 
اون وقت براندازه عکس امام روی کتاب فلسفه رو گذاشته با تمسخر پرسیده این 

چیه... قشنگ معلومه آخرین کتابی که خونده »حسنی و مرغ کاکلی« بوده«.

فرمانداران علیه ترامپ
امیرعلی ابوالفتح، کارشــناس مسائل سیاسی 
درباره انتخابات آمریکا در صفحه اینستاگرام خود 
نوشــت:»لری هوگان، فرماندار جمهوری خواه 
ایالــت مریلند اعالم کرد در انتخابات امســال 
آمریکا به دونالد ترامپ رأی نداده است. وی در 
رأی پستی خود، به طور سمبولیک نام رونالد 
ریگان را روی برگه رأی نوشته است. روز گذشته 
نیز چارلی بیکر، فرماندار جمهوری خواه ایالت ماساچوســت گفته بود از انتخاب 
مجدد دونالد ترامپ حمایت نخواهد کرد. وقتی فرمانداران جمهوری خواه، پشت 

رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا را خالی می کنند«.

 محمد تربت زاده »مومو« هرچند چالش تازه ای نیست 
اما چند روزی اســت که حسابی سر زبان ها افتاده است. 
نخستین بار چندین سال پیش بود که اخباری در زمینه 
باز شدن پای موجودی مرموز به نام »مومو« به پیام رسان 
واتس آپ، در فضای مجازی منتشــر شــد. آن روزها این 
چالش بیشتر در خارج از کشورمان شایع شده بود و حتی 
اخباری حاکی از خودکشی چندین نوجوان در اثر گرفتار 
شــدن در دام مومو هم به گوش می رســید. حاال و پس 
از گذشــت چندین ســال از آن ماجرا، پای »مومو« یک 
بار دیگر به فضای مجازی باز شــده؛ این  بار اما در کشور 
خودمان. اگرچه در ابتدا خیلی هایمان این موضوع را جدی 
نگرفتیم اما در مدت زمان کوتاهی، مومو تبدیل به یکی از 
ترندهای داغ فضای مجازی شد که در نتیجه آن، رئیس 
پلیس فتا هم به ماجــرا ورود پیدا کرد. این اما پایان کار 
نبود و روز گذشته خبری در زمینه خودکشی یک نوجوان 
خوزستانی در اثر گرفتار شدن در دام مومو، فضای مجازی 

را حسابی تحت تأثیر قرار داد.

»مادر پرنده«!#
ماجرا برمی گردد به حدود چهار سال پیش، یعنی زمانی 
که در سال ۲۰۱۶، یک هنرمند و عروسک ساز ژاپنی به نام 
ناناکو تصمیم گرفت جدیدترین اثرش به نام »مادر پرنده« 
را به دنیا عرضه کند. چهره ای زنانه با چشــمان برآمده، 
موهای ژولیــده و همچنین لبخنــدی مرموز به پهنای 
صــورت. این موجود در افســانه های ژاپنی، یک موجود 
وحشتناک و پرنده است که طبق افسانه ها، گاهی اوقات 

اقدام به دزدیدن بچه ها می کرده است. 
»مومــو« چیزی به جز یک عروســک ژاپنی ســاده که 
تصویرش در حساب کاربری اینستاگرام یک هنرمند درج 
شده، نیست اما واقعیت آن است که همین عروسک ساده 
به شکلی طراحی شده که نگاه کردن به او ته دل هر آدمی 

را خالی می کند!
روزنامه دیلی میل در گزارشــش دربــاره مومو توضیح 
داده این عروســک به هیچ عنوان برای راه اندازی چالش 
خودکشــی ساخته نشده بلکه ســازندگان چالش مومو، 
تصویر این عروســک را دزدیده اند و آن را نماد شخصیت 

خیالی  خودشان یعنی »مومو« قرار داده اند. 

خودکشی کن!#
چالش مومو دقیقاً پس از فروکش کردن چالش »نهنگ 
آبی« در حدود چهار سال پیش در فیس بوک و واتس آپ 
ظاهر و تصویر عروسک ترسناک ژاپنی تبدیل به نماد این 

چالش شد.
مومو دقیقاً مانند نهنگ آبی یک بازی مرگبار است. روش 
کار هم به این صورت اســت که یک حســاب کاربری با 
نام مومو و شماره تلفنی عجیب و غریب به نوجوانان پیام 
می دهد و به آن ها می گوید باید با او بازی کنند! اگر صاحب 
حســاب از بازی کردن ســر باز بزند، مومو او را تهدید به 
مرگ می کند و یادآور می شود هر کس تاکنون پیشنهاد 
بازی با مومو را رد کرده، دچار حوادث وحشــتناکی شده 

است! 

مومو پس از این از نوجوانــان می خواهد کارهای تقریباً 
خطرناکی مانند انداختن خط با چاقو روی بدنشان انجام 
دهند و تصویرش را به اشتراک بگذارند. این بازی مرحله به 
مرحله خطرناک تر می شود و در نهایت به قدری نوجوان را 
درگیر می کند که در مقابل فرمان خودکشی مومو تسلیم 

می شود. 

شناسایی نوجوانان#
تقریباً تمامی وب ســایت های خبری معروف به تازگی 
درباره این بــازی یا چالش خطرناک مباحثی را عنوان 
کرده انــد و این بازی تبدیل به یکــی از تیتر های یک 
خبری شده اســت. بازی مومو که چند روزی است در 
ایران شایع شده، از طریق واتس آپ قابل انجام است و 
بیشتر شبیه به یک چالش است تا بازی. اما از آنجا که 
بیشــتر افراد با بازی نهنگ آبی، با این گونه چالش ها 
آشنا شــده اند، همچنان از چالش مومو نیز با نام بازی 

مومو یاد می شود.
هرچند هنوز مشخص نشده چه کسانی و با چه انگیزه ای 
مومو را در ایران گسترش داده اند اما واضح است در پشت 
پرده این چالش، افرادی قرار دارند که با هدف ســرگرمی 
یا ایجاد حاشــیه در فضای مجازی، حساب های کاربری 
متعددی را با نام و تصویر مومو راه اندازی و با شناســایی 
نوجوانان در شــبکه های اجتماعی، آن هــا را درگیر این 

چالش می کنند.

مومو را جدی بگیرید#
شــاید شــما هم پیش خودتان فکر کنیــد این چالش 
بی اهمیت است و دریافت یک پیام از شماره ناشناسی که 
خودش را مومو معرفی می کند، نمی تواند اهمیتی داشته 
باشد اما آن طور که کارشناسان فضای مجازی می گویند، 
در کنار خطرخودکشــی، خطراتی مانند امکان ســرقت 
اطالعات، باج خواهی، ایجــاد مزاحمت تلفنی و دریافت 
پیام های خشونت آمیز و آزاردهنده، کاربران فضای مجازی 

را تهدید می کند.
تا پیش از خودکشی یک کودک ۱۱ ساله در کشورمان، 

تنها یک خودکشی منتسب به بازی مومو اعالم شده بود 
که در آن یک دختر ۱۲ ساله از تمام مراحل خودکشی اش 
فیلم و عکس تهیه کرده بود! البته در مورد خودکشی یک 
کودک در خوزســتان هنوز نمی توان با قطعیت نظر داد 
چون فقط چند خبرگزاری از جمله ایرنا، به طور مختصر 
خبرخودکشی را منتشــر کرده اند اما جزئیاتی از آن در 

دست رسانه ها نیست.

به زودی دستگیر می شوند#
با وجود اینکــه باالخره ظهر دیروز، خبر خودکشــی 
تکذیب شــد و کیومرث کشوری، جانشــین فرمانده 
انتظامی خوزستان با اشــاره به انتشار خبر فوت یک 
کودک اهوازی به علت چالــش مومو گفت: »تاکنون 
هیچ شــکایتی به فرماندهی انتظامی اهواز و یا پلیس 
فتا مبنی بر قربانی گرفتن چالش مومو در اهواز واصل 
نشده اســت«، رئیس مرکز پیشگیری از جرایم پلیس 
فتا از چند روز پیش ضمن هشــدار به والدین درمورد 
بازی مومو، از آن ها خواســته بود درکنار کنترل رفتار 
فرزندانشــان، خودشــان را خیلی نگــران این چالش 

نکنند.
سرهنگ رجبی دراین باره توضیح داده بود:»متأسفانه 
برخــی خانواده ها در پی ارســال پیام ها و کلیپ های 
چالش مومو برای فرزندانشــان، بــه جای راهکار های 
فنــی و صحبت کردن بــا آن ها نگرانی بیشــتری به 
فرزندان خود منتقل کرده و موجب ایجاد اضطراب در 

فرزندانشان شده اند«.
او همچنین موج جدید مزاحمت های موســوم به مومو 
را ناشــی از افزایش حضور دانش آموزان در بستر اینترنت 

دانسته بود.
سرهنگ رجبی در پایان در مورد برخورد با گردانندگان 
چالش مومو هم گفته است:»رســیدگی به ارسال پیام ها 
و کلیپ های موســوم به چالش مومو به صورت ویژه در 
دســتور کار پلیس فتا قرار گرفته و به زودی افراد داخلی 
که هدفشــان اذیت و آزار دانش آموزان بوده است، گرفتار 

قانون می شوند«.

 مجازآباد
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ورزشورزش
دبیر: رئیس فدراسیون هستم، نه سرمربی!

کشتی گیر در فضای مجازی 
قهرمان نمی شود

اول ایران، سوم آسیا و در بین 100 باشگاه برتر جهان

 پرسپولیس در بهترین 
جایگاه تاریخ فوتبالش

بانو جمیله سادات کراماتی در قطعه هنرمندان آرام گرفت

غزلی سوخت دلی سوخت گلی پرپر شد

ما را چه شده است؟

قدس زندگی: در ســالروز رحلت پیامبر اعظــم)ص( خیلی ها در فضای 
مجازی تســلیت گفته و یا پســت هایی درباره این غم جانگداز گذاشتند. 
برخی ها اما در چنین مناســبت هایی عالوه بر عزاداری، ترجیح می دهند 
دســتاویزی برای بیشتر اندیشــیدن پیدا کنند. علی دارابی، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه صدا و سیما درباره دین اسالم در صفحه اینستاگرام خود 
نوشــت: از بیش از ٧ میلیارد نفر جمعیت جهان نزدیک به ۲ میلیارد نفر 
مســلمان هستند. از ۲۰۸ کشور دنیا ۵۸ کشــور مسلمان و در پنج قاره 
دنیا مســلمانان پراکنده اند. اسالم دومین دین در اروپا محسوب می شود. 
حضــرت محمد)ص( پیامبر خاتم و قرآن آخرین کتاب آســمانی و کعبه 

قبله واحد برای مسلمانان است.
اســالم عزیز و رسول گرامی فرموده اند: یاور مظلوم و خصم دشمن باش... 
در میان خودتان رحماء بینهم و با دشــمنان اشــداء علی الکفار باشید... 
علم آموزی محتاج جهاد علمی اســت حتی اگر الزم باشــد به کره ماه یا 
دورترین نقاط جهان سفر کنید... گذشت، رواداری و مدارا در موقع قدرت 
داشــتن و گذشت و عفو در برابر حتی دشمنان قهار به مثابه یک راهبرد 

است.
پیامبر)ص( در زمان فتح مکه و شکست قاطع دشمنان فرمودند: امروز روز 
رحمت اســت نه انتقام، خانه ابوسفیان )رئیس و فرمانده مخالفان پیامبر( 
و همه کســانی که در آن هســتند در امنیت کامل هستند و کسی نباید 

متعرض آنان باشد.
اخالق نیکو، توجه و رســیدگی به نیاز تهیدســتان، مراعات همسایگان و 
حقــوق آنان )حقوق شــهروندی(، وفاداری به عهــد و پیمان ها »حتی با 
دشــمنان« را باید از سیره عملی و رفتار پیامبر خاتم حضرت محمد)ص( 

برشمرد که امروزه باید سرلوحه همه مسلمانان باشد.
در ســالروز رحلت اسوه و الگوی اخالق، شایســته است نسبت مسلمانی 
خودمان را با اســالم و رســول مکرم بســنجیم. علل پیشــرفت اسالم و 
عقب ماندگی مســلمانان را مورد بررســی قرار دهیم و ببینیم در جامعه 

امروز جهانی در کجا باید می بودیم و امروز در کجا ایستاده ایم؟
به راســتی چرا کانــون اصلی منازعــات، اختالفات و جنگ هــای دنیا و 
برادرکشــی و نسل کشی در حال حاضر در میان مســلمانان است؟! چرا 
در اخوت، برادری و وحدت، ما مســلمانان سرآمد دنیا نباشیم؟ ما را چه 

شده است؟

دامن کشان همی آیند...

رقیه توسلی: »سالمتی« خیلی واژه قشنگی است.
البته که در زندگی آدمیزاد از این دست واژه های کاردرست و قیمتی، کم 

نیستند و ایراد ماست آن طور که باید متوجه شان نیستیم.
گپ تلفنی من و »گلی«جان درباره همین واژه های قشنگ است.

اول تا جایی که فکرمان می رســد قشــنگ ها را به خط می کنیم: آبجی، 
داداش، خنده، ماکارونی، تلفن راه دور، چای دونفره، اســباب بازی، رفیق، 
کتاب تازه، آش نذری، ســواد خواندن و نوشــتن، گلدون میخک، خواب 
خوب، قرض دادن، عینک، نوزاد، بارون، اســکناس، پیامک واریز حقوق، 
دوست داشتن، ته دیگ سیب زمینی، آلبوم خانوادگی، ظروف عتیقه و... .

بعــد هم می گوییم  ای داد! چطور تابه حــال از کنار صدها کلمه مرغوب، 
این طور بی تفاوت رد شــدیم و اجازه دادیم در روزمره مان مســتتر شوند، 
گم شوند. پشــت بندش لعنت جانانه ای هم نثار ویروس زبان نفهم کرده 
و واژه های قشــنگی که تا اطالع ثانوی ممنوعه به حساب می آیند را ردیف 
می کنیم کنار هم: ســفر، دورهمی، خانه پدری، مدرسه، آغوش، عروسی، 
ساحل گردی پاییزی، جشن تولد، شیرینی فروشی سر خیابان، پچ پچ های 
خواهرانه، ماسک نزدن، پیاده روی بی واهمه، آزادی بی قید و شرط و... .

حــرف می زنیم و حرف می زنیم و انگار هر چه بیشــتر در گفت وگو پیش 
می رویم، اُبهت و عشق و حرارت واژه ها بیشتر دوره مان می کنند و غلط ها 
و بی خیالی ها و غرق شدن ها و ناشکری ها بیشتر یادمان می آید... انگار بعد 
دقایقی، من و گلترمه هشت ساله مبدل می شویم به دو فرستاده که دارند 
توبه ها را می رســانند به آسمان... او یکجورهایی می شود سفیر کودکان و 

من قاصد آدم بزرگ ها.
کاًل روزگار عجیبی اســت. ساعت ۱۰ شــب »گلی«جان تلفن می کند و 
۱۱.۵ که به هم شــب بخیر می گوییم گویا صبح شــده اســت؛ بس که 
رنِگ آســماِن دلم عوض شــده؛ از بس حرف هایی که زده ایم نور پاشیده 
به دوروبرم؛ بس که حال آدمیزادی به نام خاله به واژه نازنینی بند اســت 

به نام خواهرزاده.

روزمره نگاری

نتیجه اصرار رسن و پافشاری پرسپولیس

جدایی »بشار« در نیم فصل

روایت مجازی

پنجره اروپا بسته است، دو تیم قطری جای خالی دارندپنجره اروپا بسته است، دو تیم قطری جای خالی دارند

 قایدی وکریمی  قایدی وکریمی 
در دوراهی جداییدر دوراهی جدایی
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ورزش:با پایان دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی، 
حــاال تیم های ملی اســتارت کار خــود را بعد از ماه ها 
تعطیلی زدند تا در مســابقات جهانــی 2020 که اواخر 

آذرماه در صربستان برگزار می شود، شرکت کنند.
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در گفت وگویی با 
سایت فدراسیون درباره مسائل روز این رشته به صحبت 

پرداخته و برخی ابهام ها را برطرف کرده است.

داغ کردن تنور#
فدراســیون کشتی به دنبال این بود که تنور کشتی داغ 
شود و دوباره کشتی گیران به روی تشک کشتی بازگردند 
و به همین منظور به دنبال گرفتن مجوز از وزارت بهداشت 
بودیم که خوشبختانه با برگزاری رقابت های لیگ با حفظ 
پروتکل های بهداشتی و موارد ایمنی موافقت شد. برای 
اتحادیه جهانی نیز خیلی مهم بود که کشتی گیران دوباره 
به روی تشــک بازگردند و به اصطالح تنور کشتی داغ 
شــود؛ چراکه اللوویچ عضو کمیته بین المللی المپیک و 
از افراد نزدیک به توماس باخ رئیس این کمیته نیز است.

جهانی برگزار می شود#
به شخصه می دانســتم که اتحادیه جهانی، رقابت های 
قهرمانی بزرگســاالن جهان را برگــزار می کند؛ چراکه 
کشورهای شوروی ســابق از جمله روسیه و کشورهای 
دیگر که در اتحادیه جهانی صاحب نفوذ نیز هســتند، 
زمانــی می توانند از دولت هایشــان بودجــه بگیرند که 

برگزاری مسابقات کشتی درمیان باشد.

هزینه یک میلیاردی#
درباره برگزاری لیگ به واقع فدراســیون کار ســخت و 
مشکلی را انجام داد، چراکه هیچ موقع میزبان رقابت های 
لیگ و متحمل هزینه های آن نبود و فقط یک ناظر برای 
نظارت این مسابقات اعزام می کرد، اما با توجه به شرایط 
موجود و خواست فدراسیون برای برگزاری مسابقات، از 
نظر میزبانی، محل اسکان، تأمین غذای روزانه و همچنین 
انجام تست های کرونا به تیم ها کمک کردیم و برگزاری 
دور رفــت این رقابت ها بیش از یک میلیارد تومان برای 

فدراسیون هزینه داشت. 

فقط رئیس فدراسیون هستم#
یــک چیز را فرامــوش نکنیم کــه در دوره قبل رئیس 
فدراســیون هم سرمربی بوده و هم رئیس فدراسیون اما 

من فقط رئیس فدراســیون هســتم و اگر قرار بود همه 
کارها را من انجام دهم که دیگر وجود سرمربی و رؤسای 
کمیته ها معنی نداشت. در جلسه با سرمربیان یک چیز 
را اعالم کردم و من خط مشــی کلی را اعالم کرده ام که 
مراقب باشــید خدای ناکرده حق کســی ضایع نگردد، 
چراکه به عدالت در کشتی اعتقاد دارم. تمام کارها را به 
مسئوالن بخش های مختلف فدراسیون واگذار کرده ام و 
از آن ها توضیح می خواهم، در بحث فنی نیز کادر فنی و 
سرمربیان تیم های ملی باید پاسخگو باشند و در نهایت 
همه ما به جهت شفاف سازی موظفیم به اصحاب رسانه و 

مردم پاسخ دهیم و مسئولیت یعنی پاسخگو بودن.

قهرمان فضای مجازی؟#
من در مســائل خیلی ریز  وارد نمی شــوم. در مورد 
تیم هــای ملی نیز اعــالم می کنم که کشــتی گیران 
بشنوند، کشتی گیر با فضای مجازی قهرمان نمی شود، 
و مــن توجهی هم بــه این گونه مســائل نمی کنم و 
کشــتی گیران با توســل به فضای مجــازی و دادن 
خط و خطوط بــه دنبال ورود به تیم ملی نباشــند، 
بلکه باید با عملکردشــان روی تشک صاحب پیراهن 
تیم ملی شوند، نه حاشیه ســازی در فضای مجازی. 
کشــتی گیری بیاید بگوید من در مســابقات جهانی 
قزاقســتان، رقابت های جام تختی، مسابقات قهرمانی 

آســیا در هند و تورنمنت های بین المللی و رقابت های 
لیگ نتیجه گرفتــه ام و اردو دعوت نشــده ام حق با 
اوســت، اما چند نفری که اعتراض دارند عملکردشان 
مشخص است، اما بهانه شان این است که می گویند با 

اختالف کم باخته ایم.

وقت کم برای چرخه انتخابی #
به شــخصه به این چرخه معتقدم اما اجرای آن به 6 
مــاه زمان نیاز دارد ولی در حال حاضر که برای اولین 
بار در تاریخ اتحادیه جهانــی دو ماه قبل از برگزاری 
مسابقات اعالم به انجام شدن آن می کنند، باید تدبیر 
دیگری اندیشیده می شد، چرا که ما زمان نداشتیم و 
تا 15 آبان ماه باید اسامی تیم ملی به اتحادیه جهانی 
اعالم شود و قطعاً مسابقات انتخابی درون اردویی نیز 

خواهیم داشت. 
البته در کشتی آزاد در ســه وزن چندین کشتی گیر 
وجــود داشــتند و بــه دلیــل کمبود جــا و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی باید تعداد نفرات دعوت شده 
کمتر می شــد و به خاطر همین انتخابــی این اوزان 
زودتر برگزار می شــود، اما در مورد سایر کشتی گیران 
کادر فنی صالح دانســت تا کشــتی گیران را در یک 
مرحله اردو زیر نظر داشــته باشــد تا از نظر بدنی و 
 فنی در شــرایط بهتــری بتوانند به رقابــت انتخابی 

بپردازند.

اولویت اول تیم ملی#
 من هم بــرای ورود به اردوی تیم ملی تســت کرونا 

دادم. 
ما برای رعایت پروتکل های بهداشــتی و ایجاد فضای 
قرنطینه با مشکل اســکان مواجه بودیم زیرا ظرفیت 
خانه کشــتی شــهید ابراهیم هادی 90 تخت است و 
ما باید همزمان میزبان اردوهای تیم های ملی کشتی 
آزاد و فرنگی باشــیم و کار برایمان ســخت است اما 
چــاره ای جز رعایت کردن موارد بهداشــتی و ایمنی 
نداریم؛ چراکه ســالمتی کشــتی گیران اولویت اصلی 
ماســت. اردوی زیاد به کشتی گیر ضربه می زند و باید 
کشتی گیر خود را بیرون از اردو آماده کند. کشتی گیر 
باید در تشــک حقش را بگیرد و بیایــد بیرون و اگر 
کســی ببرد چه کســی می خواهد حقش را بخورد و 
قطعاً نمی شود با توسل به پیج های مجازی عضو تیم 

ملی شد.

دبیر: رئیس فدراسیون هستم، نه سرمربی!

کشتی گیر در فضای مجازی قهرمان نمی شود

 شفر: هفته آینده نامه جدید فیفا به باشگاه می رسد
ورزش: وینفرد شفر در گفت و گو با فارس، در خصوص اینکه شایعه شده قرار است 
بدهی وی به صورت اقساطی پرداخت شود، اظهار کرد: براساس قوانین جدید فیفا، 
تقسیط کردن بدهی ها مورد پذیرش نیست. این حقیقتی است که بارها در مورد آن 
توضیح داده ام.وی افزود: از زمانی که سعادتمند از باشگاه خارج شده، هیچ تماسی 
از سوی مسئوالن رسمی استقالل با من برقرار نشده است. سرمربی اسبق استقالل 
خاطر نشان کرد: شنیده ام که باشگاه باید در هفته آینده منتظر نامه بعدی فیفا باشد 

و این یعنی جریمه مالی بیشتر که باید به فیفا پرداخت شود.

پرداخت ۷۵ درصدی به ایوانکوویچ
ورزش: وکیل برانکو تأیید کرده که ۷5 درصد از مطالبات سرمربی سرخ ها پرداخت شده 
اســت.وکیل برانکو در این باره می گوید: می توانم تأیید کنم که تا این لحظه ۷5 درصد 
مطالبات برانکو ایوانکوویچ پرداخت شده که این خیلی خوب است. من به فیفا اطالع دادم 
که پرسپولیس تا به حال چقدر پرداخت کرده است. رقمی که برانکو از پرسپولیس طلب 
داشت، یک میلیون و 50 هزار یورو بود که البته یک بار 5 درصد جریمه و بار دیگر هم 
۸0 هزار فرانک به آن اضافه شد. در واقع االن سرخ ها چیزی حدود ۳00 هزار دالر دیگر 

باید به سرمربی سابق خود بدهند تا دیگر هیچ خطری آن ها را تهدید نکند.

دژاگه از سه شنبه در تمرینات تراکتور
ورزش: مدیرعامل باشگاه تراکتور پس از گفت وگوی تلفنی با اشکان دژاگه، از حضور 

او در تبریز در روزهای آینده خبر داد.
به نقل از روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی و اقتصادی تراکتور، محمد علیپور 
صبح دیروز طی تماس تلفنی با اشــکان دژاگه، آخرین وضعیت این بازیکن برای 

حضور در ایران را پیگیری کرد. 
اشکان دژاگه دوشنبه وارد ایران می شود تا از روز سه شنبه هفته جاری در تمرینات 

تیم حضور یابد.

گل شجاع بهترین گل لیگ قهرمانان آسیا 
ورزش: ســایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی اعالم کرد گل شجاع 
خلیل زاده، مدافع پرسپولیس در برتری 4 بر صفر این تیم مقابل شارجه امارات در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2020 با کسب بیشترین آرا به عنوان بهترین گل فصل این 
رقابت ها در منطقه غرب انتخاب شده است. مدافع پرسپولیس در نظرسنجی مردمی 4۸ 
درصد آرا را به خود اختصاص داد و این عنوان را از آن خود کرد.  گل شــیخ دیاباته از 
استقالل به االهلی عربستان با کسب ۳4 درصد در رده دوم این نظرسنجی ایستاد. گل 

رضا میرزایی از سپاهان به السد نیز تنها ۳ درصد آرا را به خود اختصاص داد.

امین غالم نژاد: بشار رسن پس از پایان دیدارهای لیگ 
قهرمانان آسیا در منطقه غرب که با صعود پرسپولیس به 
فینال این رقابت ها همراه شد، درخواست جدایی خود را 

به مسئوالن تیم اعالم کرده است.
با این حال باوجود موافقت ابتدایی مهدی رســول پناه 
برای این جدایی، با مخالفت به موقع یحیی گل محمدی، 
باشــگاه به این بازیکن اعالم کرده که قــادر به صدور 

رضایت نامه او نخواهد بود. 
پرســپولیس با حضور 

در فینــال لیــگ 
قهرمانــان آســیا 
به  توجــه  بــا  و 
محرومیت احسان 
وحید  و  پهلوان 

و  امیــری 
همچنیــن 
نامشــخص 
ن  د بــو

ضعیــت  و
بازیکنانی چون عیسی آل کثیر، 

شجاع خلیل زاده و محمد نادری، 
نیاز به حفظ تیم خود در شرایطی 

دارد که پنجره نقل و انتقاالتی اش 
نیز بسته است.

با این حال اکنون باشگاه پرسپولیس 
در راه تعامــل با ایــن هافبک عراقی 
جدایــی طلب اعالم کــرده که تنها 
در صورتی موافقت خــود با صدور 

رضایت نامه اش برای قطر اس ســی 
را اعالم خواهد کرد که این باشــگاه 
توافق کند در نیم فصل او را به خدمت 

بگیرد.

روش بیرو#
باشگاه پرسپولیس به دنبال تکرار شیوه 
انتقالی اســت که پیــش از این علیرضا 

بیرانونــد دنبال کرده بود و این باشــگاه در 
توافق با اآنتورپ بلژیــک در نهایت او را در 
روزهای پایانی فصــل در اختیار آن ها قرار 
داده بود، در صورتی توافق و قرارداد طرفین 
در زمستان فصل گذشته به امضا رسیده بود.

باید دید بشــار رســن و مدیربرنامه اش در 
شرایط کنونی با این شــیوه انتقال موافقت 

خواهند کرد و یا اینکه از همه مهم تر باشــگاه 
قطر اس سی به این توافق خواهد رسید یا این 

ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت.

پافشاری یحیی و اصرار بشار#
موضوع مهم این اســت که با نظر یحیی گل محمدی 
باشــگاه پرســپولیس به هیچ عنوان و بــا هیچ رقمی 
رضایت خود برای صدور رضایت نامه بشــار رسن را در 
مقطع کنونی صادر نخواهد کرد. بشــار رسن اما بعد از 
این مخالفت ها در گفت وگویی مستقیم که در صفحه 
شــخصی  و با خطاب قرار دادن هواداران داشــت، 
آشکارا از میل به جدایی اش گفت: »این تصمیم 
خودم و خانواده ام اســت. بازیکنان کالً به دنبال 
آینده خودشان و زندگی و خانواده شان هستند. 
من با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارم آمدم در 
جلسه با آقای رسول پناه صحبت کنیم اما به توافق 
نرسیدیم.  من می گویم آقای رسول پناه 
و آقا یحیی حق دارند و می گویند 
نیاز داریم. من قبالً هم گفتم 
کــه خیلی عالقــه دارم و 
ایــن را بارها گفته ام. اما 
شــما می دانیــد که 
ایرانی  بازیکن  من 
باالخره  و  نیستم 
هســتم  خارجی 
بــروم. آمدم  باید 
تــا بــا احتــرام و 
دوستانه با باشگاه 
پرســپولیس این 
مســئله را حــل 
کنم.مــن تصمیمم را گرفتــه ام اما 
باشگاه اجازه نمی دهد. این یک تصمیم 
برای زندگی ام است، خداراشکر شرایط 
باشگاه خوب است و تیم بازیکن دارد«.

بدون رضایت نامه هرگز#
هرچند باشگاه پرسپولیس مدعی شده 
نســبت به اغوای بشــار رســن شکایت 
خواهند کرد، اما اینکه مدارکی مستند برای 
اثبات این موضوع داشته باشند، در اختیار 
ندارند. در صورت اثبات این موضوع باشگاه 
قطر اس سی با بسته شدن دو پنجره جریمه 
خواهد شد و حتی امکان اینکه بشار رسن نیز 
با محرومیت چهار  ماهه مواجه شــود وجود 
خواهد داشت. او به هیچ عنوان قادر نخواهد 
بود تا زمان دریافت رضایت نامه از سوی باشگاه 

پرسپولیس این انتقال را نهایی ببیند.

ورزش: در شــرایطی که فقط دو تیــم قطری می توانند 
بازیکن آســیایی به خدمت بگیرند و طبق اطالعاتی که از 
این تیم ها بدســت آمده به دنبال مهاجم نیستند و نقل و 
انتقاالت فوتبال اروپا نیز به کلی مسدود شده، اما همچنان 
از باشــگاه استقالل خبرهایی درباره جدایی مهدی قایدی 
به گوش می رسد. این اخبار نشأت گرفته از تمایالت خود 
قایدی برای جدایی از استقالل است اما باید توجه داشت که 
این بازیکن در برهه کنونی قادر به جدایی از استقالل نیست 
و احتماالً باید تا نیم فصل صبر کند. تنها راهی که قایدی را 
به سمت درهای خروجی استقالل سوق می دهد این است 
که یکی از دوتیم قطری که جای خالی دارند- گفته می شود 
یکی از آن ها الدحیل اســت- سیاست های نقل و انتقاالتی 
خــود را تغییر دهند و به دنبال جذب این بازیکن باشــند 
که این احتمال هم بســیار ضعیف است. مهدی قایدی در 
هفته های اخیر پیگیر جدایی خود 
از اســتقالل بوده اما متوجه شده 
که تیم های قطری نقل و انتقاالت 
خود را بســته اند و فقط دو تیم 

به باقی مانده و از سویی قادر 
ر  حضو

اروپایی  درلیگ هــای 
هم نیست. یک احتمال 
قایدی  که  دارد  وجود 
بــه لیــگ کویت هم 
منتقل شود اما بعید 
است تیمی در کویت 
حاضر به پرداخت 2/5 
میلیون دالر حق انتقال 
شود تا این بازیکن را به 

خدمت بگیرد.

فکری حاال #
خوشحال ترین است

به ایــن ترتیب باید پرونده 
جدایی قایدی از اســتقالل 

بسته  شده دانست مگر اینکه یکی از را 
قطــری به دنبال جــذب این تیم هــای 
که بســیار بعید است. بدون شک بازیکن باشد 

حضور قایدی در لیگ بیستم به سود استقالل خواهد بود 
و حتی اگر تصور کنیم این بازیکن تا نیم فصل دراستقالل 
خواهــد ماند محمود فکری در خط حمله دســتش برای 

انتخــاب ترکیبی ایده ال باز خواهد بــود. با توجه به اینکه 
باشگاه استقالل برای بازگرداندن شیخ دیاباته نیز اقدام هایی 
انجام داده تشکیل زوج موفق فصل پیش می تواند به بهبود 
خط حمله اســتقالل کمک قابل توجهی کند. البته باید 
توجه داشت که تنها تداوم حضور بازیکنانی همچون قایدی 
و دیاباته اســتقالل را در مسیر قهرمانی لیگ بیستم قرار 
نخواهد داد و کادر فنی آبی ها نیز باید قادر به هدایت درست 
تیم باشد. چیزی که اکنون در استقالل مهم است این است 
که همه نسبت به آینده فکری ابراز امیدواری می کنند اما 
واقعیت این است که باید دید آیا فکری قادر به هدایت این 

ذ تیم خواهد بود و می تواند تصمیم های درستی  تخا ا
کند یا خیر؟!

نگرانی برای کریمی#
فصل  کاپیتــان  کیانــی  مهدی 
گذشته زردپوشان درصدد جدایی 
از ســپاهان بوده و به همین دلیل 
نویدکیا در فکر تقویت تیمش در 
خط هافبک اســت. سپاهان در 
هفته های اخیر تالش کرد مهدی 

فصل  بازیکن  مهدی پور 

گذشــته ذوب آهن 
ولی را به خدمت بگیرد 

بازیکــن  هی ایــن  ا ر
استقالل شد. با این حال تالش های 
باشــگاه ســپاهان برای جذب یک 
هافبک همچنان ادامه دارد و آن ها 
هافبک  کریمــی  جــذب  درصدد 
اســتقالل هســتند. کریمی هنوز 

قراردادش را با اســتقالل تمدید 
نکــرده، هر چند مســئوالن 

استقالل در روزهای اخیر 
از رونــد مثبت مذاکرات 
برای تمدید قرارداد این 

بازیکن خبر داده اند.
لیســت  در  کریمــی 
ســپاهان  ســرمربی 
قرار گرفتــه و این در 
او  که  است  شرایطی 
به بــازی در خارج از 
کشــور نیز تمایل 

دارد. 

نتیجه اصرار رسن و پافشاری پرسپولیس

جدایی »بشار« در نیم فصل
پنجره اروپا بسته است، دو تیم قطری جای خالی دارند

قایدی وکریمی در دوراهی جدایی

گزارش کوتاه

 حضور نمازی کادرفنی فکری را 
به چالش می کشد؟

 استقالل و یک لیگ برتر 
سرمربی روی نیمکت!

ورزش: حضور مربیان پرتعداد در کادرفنی استقالل بعد 
از سرمربیگری محمود فکری یکی از چالش های اصلی 
آبی ها طی روزهای گذشته بوده است. پرویز مظلومی به 
عنوان سرپرست، محمود فکری به عنوان سرمربی، صمد 
مرفــاوی به عنوان مربی و نصــراهلل عبداللهی به عنوان 
مدیرفنی چهار نفری هستند که سابقه هدایت استقالل 
را دارند.از ســوی دیگر نفراتی مثل آرش برهانی، سعید 
عزیزیان، حنیف عمران زاده، ســیروس دین محمدی، 
علی شیخ االسالمی و ... هم از جمله افرادی هستند که 
در کادرفنی استقالل حضور دارند. اینکه این تعداد مربی 
و نام بزرگ در کنار هم باشند اتفاق خوبی برای استقالل 
است اما می تواند در آینده حاشیه ساز هم بشود. اما یک 
نام دیگر هم برای اضافه شدن به کادرفنی مطرح شده؛ 
امید نمازی. دســتیار ســابق کارلوس کی روش در تیم 
ملی فوتبال.او با تیم های پایه فدراسیون فوتبال آمریکا 
قــرارداد دارد و این قرارداد تا پایان ســال 2021 ادامه 
دارد اما گزینه اول محمود فکری برای اضافه شــدن به 
کادرفنی است. مسئله مهم درباره امید نمازی این است 
که او فقط در صورتی قبول می کند به کادر اســتقالل 
اضافه شود که دستیار اول فکری باشد. نمازی در حالی 
شرط گذاشته دستیار اول و تمرین دهنده استقالل باشد 
کــه در کادرفنی کنونی صمد مرفــاوی حضور دارد که 
خودش سابقه سرمربیگری این تیم را دارد. مرفاوی که 

خودش حتی سرمربی فکری هم بوده است. 

ورزش: سرخپوشان در حال حاضر جایگاهی در رنکینگ 
جهانی دارند که در تاریخ فوتبالشان بی سابقه است.

به گزارش ایلنا، پرســپولیس این روزها با هدایت یحیی 
گل محمدی اگرچه با حواشــی زیادی دست و پنجه نرم 
می کند و مشــکالت داخلــی زیادی دارد ولــی از لحاظ 
نتیجه گیری فوق العاده عمل کــرده و عالوه بر قهرمانی 
مقتدرانه در لیگ ایران و چند هفته مانده به پایان فصل، 
توانست در شرایطی که شانس زیادی برای صعود از مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا نداشت یک پای فینال رقابت ها 
لقب بگیرد و این نتایج و عناوین سرخپوشان را در بهترین 

جایگاه سال های اخیر و حتی تاریخ خود قرار داده است.
پرســپولیس در حالی که تا پیش از دوران اوج چند سال 
اخیــر خود هرگز صعود به فینال ســطح اول رقابت های 
آســیایی را تجربه نکرده بود برای دومین بار در سه سال 
اخیر توانســت به دیدار نهایی راه پیدا کند و حاال باید در 
انتظار دیدار فینال و مشــخص شدن رقیب شرقی خود 
باشــد تا حدود دو ماه دیگر در 29 آذر به مصاف این تیم 
رفته و یک بار دیگر شانسش را برای ایستادن بر قله قاره 

کهن آزمایش کند.
دفعه قبلی که پرسپولیس به فینال رقابت ها رسیده بود دو 
دوره قبل یعنی لیگ قهرمانان آســیای 201۸ بود که در 
بازی نهایی مغلوب نماینده ژاپن یعنی کاشیما آنتلرز شد و 
دستش از رسیدن به جام قهرمانی کوتاه ماند. سرخپوشان 
در آن مقطع زیر نظر برانکو توانســتند بعد از آن قهرمان 
لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام فوتبال ایران شوند ولی 

آمار و ارقام رنکینگ های جهانی این تیم حال حاضر را بهتر 
از پرسپولیِس موفق برانکو می داند.

اول ایران#
پرســپولیس در حال حاضر بر اســاس رده بندی سایت 
فوتبال دیتابیس که داده  های آماری رنکینگ های جهانی 
را ثبت می کند در رتبه اول تیم های ایرانی قرار دارد و در 
آسیا هم باالترین تیم منطقه غرب و سومین تیم آسیاست 
که تنها کاوازاکی ژاپن و جئونبورک موتورز کره جنوبی را 
باالتر از خودش می بیند. پرسپولیس در رنکینگ جهانی 
هم بین 100 تیــم برتر دنیا قــرار دارد و رتبه 95 را به 

خودش اختصاص داده است.

باالترین رتبه#
طبق آمار به ثبت رسیده این باالترین رتبه سرخپوشان در 
10 سال اخیر و احتماالً تاریخ فوتبالش است. پرسپولیس 
هرگــز در بین 100 تیم برتر دنیا حضور نداشــته و تیِم 
موفق برانکو ایوانکوویچ در سال 201۸ هم نتوانست از این 
عدد عبور کند و بدین ترتیب از لحاظ آماری و رده بندی 
جهانی می توان گفت با بهترین پرسپولیِس تاریخ روبه رو 
هستیم که با سرمربی ایرانی خود دست به کار بزرگی زده 

و بهترین نتایج ممکن را کسب کردند.

اسطوره یونایتد سرمربی این روزهای موفق ولز

گیگز، در راِه فرگوسن شدن!
ورزش: ســال 201۷، رایــان گیگز گفت از 
نخستین ســاِل بدون فوتبال لذت می برد و 
حضور در برنامه هــای تلویزیونی به عنوان 
مفسر، همکاری با یوفا به عنوان ناظر فنی و 
اداره باشگاه سالفوردسیتی از دل مشغولی های 
او بوده اند. عالوه بر این ها، فوتسال بازی 
می کرده یا بازی پســرش را 
تماشا می کرده است. با این 
حال به نظر می رسد فوتبال 
کماکان نقشی پررنگ در 
زندگی او داشته است. 6 
ماه پس از آن مصاحبه، 
گیگز سرمربی تیم ملی 
ولز شد. اما این انتخاب، 
با وجود موقعیت ممتاز 
اولدترافــورد،  در  او 
ی  هــا ف نظر ختال ا
کرد.  ایجاد  بســیاری 
بســیاری از هواداران در 
موفقیت او تردید داشتند 
و حتــی برخی بــه دلیل 
اتفاقــات گذشــته تصور 
را  باشگاه  گیگز  می کردند 
به تیم ملی ولز ترجیح می داده 
است و از او دل خوشی نداشتند. 

کاپیتان پیشین منچستریونایتد به عنوان سرمربی ولز 
گفت تنها راه تغییر ذهنیت طرفداران، پیروزی در 
بازی هاســت. همین اتفاق نیز افتاد و از آن زمان تا 
به امروز، تیم ملی ولز با هدایت او توانسته به سومین 
تورنمنت مهم بین المللی صعود کند. موضوعی که 

نظر بسیاری از منتقدان او را تغییر داده است.

رهبر، از همان جوانی#
پیشــرفت گیگز در دوران بازیکنی داستانی است 
که بارها روایت شــده اســت. او در 1۷ سالگی به 
منچستریونایتد پیوست و به سرعت خود را به عنوان 
یک بال چپ مبهوت کننده تثبیت کرد. او با 96۳ 
بازی در تیم اصلی، بین سال های 1991 و 2014، 
رکــوردی جاودانه ثبت کرد. او از همان ســال های 
ابتدایی قدرتش را به رخ کشید اما اطرافیان گیگز از 
همان زمان به استعداد مربیگری او هم پی برده بودند. 
گیگز انســانی تحلیلگر است که سنجیده تصمیم 
می گیرد و آن ها را بــا آرامش مطرح می کند. او بر 
خالف کریس ُکلمن، سرمربی سابق ولز که حسابی 
اهل معاشرت با بازیکنان بود، به آن ها زیاد نزدیک 
نیست، اما کامالً مؤدب و خوش برخورد است. گیگز 
حتی به عنوان بازیکن جوان هم، تا حدی خجالتی، 
بسیار متین و کم حرف بود، اما وقتی حرف می زد، 
همه به او گوش می دادند. او در ســال های حضور 
در منچستر یونایتد افتخارات زیای از جمله سیزده 

قهرمانی در لیگ برتر انگلیس، چهار قهرمانی جام 
حذفی، دو قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و افتخارات 
فردی بی شماری بدست آورد. او در چهلمین سالگرد 
تولدش همچنان در میانه زمین می دوید و برخی با 

تعجب می پرسیدند او قصد بازنشستگی ندارد؟

نخستین تجربه مربیگری#
پس از اخراج مویس در سال 2014، گیگز به عنوان 
مربی-بازیکن، برای چهار بازی هدایت یونایتد را بر 
عهده گرفت. این شروعی سخت برای مربیگری بود. 
او بعداً اعتراف کرد پس از بازی آخر به دلیل شدت 
کار و فشار عاطفی که به دوش کشیده بود، گریسته 
بود. اما با این حال او این تجربه را بیشــتر شبیه به 
ماده مخدری دانســت که دیگر نمی توانست از آن 
دســت بردارد. گیگز در چهار مسابقه، دو پیروزی، 
یک تساوی و یک شکست بدست آورد. هنگامی که 
لوئی فان خال در آن تابستان سرمربی یونایتد شد، 
گیگز را دستیار خود کرد. اما برای گیگز، این فرصتی 
گرانبها بود که از یک سر مربی بسیار باتجربه و موفق 
که او را معلم می دانست، بیاموزد. فان خال و بسیاری 
دیگر انتظار داشتند که گیگز سرمربی بعدی باشگاه 
شود. فان خال دو روز بعد از قهرمانی در جام حذفی 
اخراج شــد، ژوزه مورینیو جای او را گرفت و گیگز 
برای نخستین بار بیکاری را تجربه کرد. او تصمیم 
گرفت کمی استراحت کند، اما خیلی زود فهمید که 

بدون فوتبال نمی تواند زندگی کند.

بازگشت به خانه مادری#
مسئوالن فوتبال ولز ســال ها بود که می خواستند 
هدایت تیم ملی را به گیگز بســپارند. اما موضوع با 
موفقیــت کریس کلمن که ولز را در یورو 2016 به 
نتایجی تاریخی رساند، فراموش شد. پس از ناکامی 
در رسیدن به جام جهانی 201۸، کلمن گفت قصد 
کناره گیری دارد و ولز دنبال گیگز رفت. توجه گیگز 
به جزئیات تاکتیکی و اســتفاده از بازیکنان جوان، 
نتیجه تأثیر فرگوسن و فان خال در سبک مربیگری 
او بود، طوری که در 21 مسابقه اخیر ولز، گیگز از 1۸ 
بازیکن جوان برای نخستین بار در ترکیب تیم ملی 
استفاده کرده که نشانه نترسیدن او از تصمیم های 
سخت است. دو شکست از سه بازی اول در انتخابی 
یورو 2020 کمی وضعیت را برای گیگز مشکل کرد 
اما با صعود ولز به دور نهایی جایگاه اش محکم شد. 
گیگز در طول مسابقات در کنار زمین همیشه همان 
شخصیت آرام همیشگی بود اما وقتی که با پیروزی 
خانگی مقابل مجارســتان صعود تیم به دور نهایی 
قطعی شــد و هواداران ولز تشویقش کردند دیگر 
نتوانست جلو احساســات خود را بگیرد و اشک از 
چشمانش جاری گشت. در همان عصر پاییزی، تمام 
آن احساسات ناخوشایند و بدبینی ها از بین رفت و 
سرانجام گیگز را هموطنان فوتبال دوستش پذیرفتند.

اســطوره فوتبال ایران در پستی اینســتاگرامی در میان 
حواشــی و دعواهای مختلف این روزها در فوتبال ایران، 
همــگان را دعوت بــه آرامش کرد. علی دایی در پســت 
خود نوشته: »دوستان عزیزم، این فوتبال و زندگی کوتاه، 
ارزش این همه حاشیه، جدل و بی حرمتی را ندارد. از همه 
فوتبالی ها می خواهم طرفدار هر تیم و هر رنگی که هستید 
حرمت ها را حفظ کنید. به خصوص در این روزهای سخت 
که جامعه و خانواده ها درگیر مشــکالت بسیار بزرگ تری 

هستند«.

توییتر باشگاه زنیت سنت پترزبورگ روسیه به مناسبت حضور این 
تیم در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا، انیمیشنی تولید و منتشر 
کرد که در آن سردار آزمون مهاجم ملی پوش کشورمان نیز دیده 
می شود. در این انیمیشن با درونمایه تاریخی با عنوان »بادبان ها 
را بکشید«، بزرگان شهر به دنبال جذب نیرو برای جنگ هستند 
که بازیکنان تیم به شــکل قهرمان ها به تصویر کشیده شده اند. 
سردار آزمون نیز با عنوان شــاهزاده ایرانی به همراه اسب هایش 

دیده می شود!

زنیت سنت پترزبورگعلی دایی
باشگاه منچستریونایتد در توییتر خود قبل از بازی دیشب 
این تیم در زمین نیوکاسل، شوخی جالبی با سختی قرار 
گرفتن در جایگاه میهمان ورزشــگاه سنت جیمز پارک 
می کند. توییتر منچستریونایتد می نویسد تنها خوبی بدون 
تماشاگر بودن مسابقات این فصل لیگ برتر این است که 
حداقل دیگر الزم نیست طرفداران شیاطین سرخ زحمت 
رفتن به جایگاه بســیار دور تماشاگران میهمان در طبقه 

چهاردهم سنت جیمز پارک را متحمل شوند.

اســطوره فوتبال هلند در توییتر خود از تمام شدن بازی های 
ملی و بازگشت مســابقات لیگ های مختلف اروپایی استقبال 
می کند و تأکید دارد که در این روزهای ســخت کرونایی یکی 
از بهترین تفریحات تماشای همین بازی هاست. ادوین فن درسار 
در توییترش می نویسد خوشحال است که به شنبه های عادی 
برمی گردند، جایی که می تواند برای ساعت ها روی کاناپه منزلش 
لــم داده و بازی های فوتبال به خصوص لیگ برتر انگلیس را از 

تلویزیون تماشا کند.

ادوین فن درسارمنچستریونایتد

اول ایران، سوم آسیا و در بین 100 باشگاه برتر جهان

پرسپولیس در بهترین جایگاه تاریخ فوتبالش

ضد  حمله

اسکوچیچ فاش کرد
رویارویی تیم ملی با بوسنی یا پاناما

ورزش: دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تأیید کرد که 
ایران در حال حاضر دو پیشنهاد برای بازی با بوسنی و پاناما دارد. وی 
گفت: هنوز بازی با بوسنی به صورت رسمی تأیید نشده است. این یک 
احتمال است که می توانیم در این مسابقه شرکت کنیم. سرمربی تیم 
ملی ایران تأکید کرد: فدراسیون فوتبال ایران به زودی تصمیم می گیرد 

که آیا دعوت بوسنی را قبول کند یا خیر.

 تکذیب مدیرعاملی مالک شهرخودرو
 در استقالل

ورزش: باشگاه استقالل اعالم کرد مدیرعاملی فرهاد حمیداوی مالک 
شهرخودرو در تیم آبی پوش پایتخت صحت ندارد. در اطالعیه باشگاه 
استقالل آمده است: »برخی رســانه ها خبری مبنی بر مذاکره وزارت 
ورزش و جوانــان در خصوص گزینه بودن آقای فرهاد حمیداوی برای 
سمت مدیرعاملی باشگاه استقالل منتشر شده که به این وسیله خبر 
مذکور  تکذیب می شــود. نشر چنین اخباری تنها با هدف به هم زدن 
تمرکز دو باشگاه شهرخودرو و استقالل انجام می شود و صحت دیگری 

ندارند.
گفتنی است؛ احمد مددی از حدود یک هفته پیش به عنوان سرپرست 

مدیرعامل امور باشگاه را در دست گرفته و کارش را جلو می برد.

جدایی مدافع دیگری از شهرخودرو 
ورزش: محمد آقاجانپور که در ســه فصل اخیر برای شهرخودرو مشهد 
به میدان رفت و یکی از نفرات جوان این تیم محســوب می شد، با باشگاه 
مس رفسنجان قرارداد بست. آقاجانپور پنجمین بازیکنی است که در نقل و 
انتقاالت از شهرخودرو جدا می شود و پیش از او، محمدرضا خلعتبری، میالد 
سرلک، محمدحسین مرادمند و سعید صادقی به تیم های دیگر رفته بودند.

ساسان انصاری فوالدی شد
 ورزش: ساســان انصــاری مهاجم و تکنیکــی ملی پوش فصل قبل 
تراکتور پس از جلسه با سعید آذری مدیرعامل فوالد، با امضای قرارداد 
به جمع شــاگردان جواد نکونام اضافه شــد تا در لیگ بیستم پیراهن 
فوالدخوزستان را برتن کند. این بازیکن که از محصوالت آکادمی فوالد 
به حســاب می آید، ســابقه حضور در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین 
قهرمانی در لیگ برتر با فوالدخوزســتان را دارد و سومین گلزن برتر 
تاریخ باشگاه فوالد خوزستان است. انصاری پوشیدن پیراهن تیم های 

پرسپولیس، سپاهان و تراکتور را در کارنامه دارد.

 نشست سرنوشت ساز مدیران پرسپولیس 
با خلیل زاده

ورزش: مدیران باشگاه پرسپولیس پس از فسخ قرارداد از سوی شجاع 
خلیل زاده به دنبال مذاکره و جلب رضایت این بازیکن برای بازگشت به 
جمع سرخپوشان هستند و بارها در مصاحبه های خود تأکید کرده اند 
خلیل زاده در جمع سرخپوشان باقی خواهد ماند. در همین زمینه قرار 
است مهدی رسول پناه با شجاع خلیل زاده و مدیر برنامه های این بازیکن 
امروز نشستی برگزار کند تا در صورت توافق، این مدافع ملی پوش قرارداد 
جدیدی با سرخپوشان امضا کند. خلیل زاده که گفته می شود با پیشنهاد 

جدی از لیگ قطر مواجه شده، درخواست افزایش رقم قرارداد را دارد.

دوحه قطر میزبان فینال لیگ قهرمانان آسیا
ورزش: بــا اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا، فینــال فصل 2020 
لیگ قهرمانان آســیا در دوحه قطر برگزار خواهد شــد. سایت رسمی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( اعالم کرد که فینال مسابقات لیگ 
قهرمانان آســیا 2020، در شــهر دوحه قطر برگزار می شود. قطر که 
پیش تر به عنوان میزبان بازی های باقیمانده مســابقات در غرب آسیا 
انتخاب شــده بود، میزبانی بازی های منطقه شرق قاره کهن را هم بر 

عهده خواهد داشت. فینال رقابت ها روز 29 آذر برگزار خواهد شد.

شریفات به آلومینیوم اراک پیوست
ورزش: بازیکن پیشین تیم های فوتبال استقالل و فوالد خوزستان به 
عضویت تیم تازه لیگ برتری شــده آلومینیوم اراک درآمد. اسماعیل 
شــریفات که فصل گذشته در تیم های فوتبال پیکان و سپس شاهین 
شهرداری بوشهر حضور داشت، با عقد قراردادی یک ساله به آلومینیوم 

اراک پیوست.

سرمربی تیم ملی فوتسال: 
ویروس کرونا به جان ما افتاده است

ورزش: ســید محمد ناظم الشــریعه ســرمربی تیم ملی فوتسال در 
گفت وگو با ایســنا درباره ابتالیش به بیماری کرونا گفت: واقعاً ویروس 
مرموزی است و برای من عجیب است که چطور به این بیماری مبتال 
شــدم. همه پروتکل های بهداشــتی را رعایت کردم. پیش از سفر به 
ازبکســتان و در این کشور چهار بار تست دادیم که همه منفی بود. در 
ازبکستان همه چیز استرلیزه بود و در هتلی بودیم که هیچ کس در آن 
نبود اما وقتی به ایران برگشتیم تک تک نفرات کادرفنی به تدریج دچار 
این بیماری شــدیم. وی ادامه داد: خدا را شکر با تماسی که با مربیان 
باشگاهی داشتیم بازیکنان ملی با تستی که دادند، هیچ کدام به کرونا 

مبتال نشدند و انگار این ویروس به جان کادرفنی افتاده بود.

آرش افشین به نساجی پیوست
ورزش: مهاجم ســابق تیم ملی پس از مذاکره با نســاجی مازندران 
پیشــنهاد این تیم را پذیرفت و به عنوان بازیکن جدید قرمزپوشــان 
قائمشــهری معرفی شده است. مهاجم ۳0 ســاله که سابقه پوشیدن 
پیراهن تیم های ملوان، استقالل خوزستان و سپاهان را در کارنامه دارد 

پس از تجربه همکاری ناموفق با استقالل به تیم فوالد پیوسته بود.

علیرضا فغانی دوباره ملی پوش شد
ورزش: علیرضا فغانی بار دیگر در لیست بین المللی فوتبال ایران قرار 
گرفت و با پرچم کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا قضاوت خواهد کرد. 
رضا غیاثی کارشــناس باسابقه داوری فوتبال ایران با اعالم خبر حضور 
فغانی درلیست بین المللی گفته است: »خوشبختانه مطلع شدم پس 
ازاعتراضات جامعه داوری ایران وتالش ها وپیگیری های آقای صفیری 
سرپرست کمیته داوران اقایان علیرضا فغانی، موعود بنیادی فر به عنوان 
داور ومحمد منصوری ومحمد رضا ابوالفضلی نیز ازســوی AFC  برای 
قضاوت درمسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا )منطقه شرق( به دوحه 

قطر دعوت شده اند«.

منهای فوتبال

معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی: 
شهدای ورزشکار پهلوانان بی بدیل هستند

ورزش: در نخســتین روز هفته تربیت بدنی و ورزش و همزمان با 
سالروز شهادت امام رضا)ع(، آیین غبارروبی از مزار شهید گمنام دفاع 
مقدس و تجلیل از خانواده گرانقدر شهدای ورزشکار به همت وزارت 
ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران و به میزبانی فدراسیون 

جانبازان و معلولین برگزار شد.
دکتر احمدی، معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی این نکته 
را مورد توجه قرار داد که در توسعه ورزش همگانی تالش گسترده ای 
صورت گرفته و تعامل با سازمان بسیج ورزشکاران، نیروهای مسلح، 
شهرداری ها، دانشگاه ها و آموزش و پرورش بسیار مهم و اثرگذار است.

دکتر احمدی در ادامه بعد دیگر ورزش را بعد فرهنگی آن عنوان کرد 
و گفت: در حوزه فرهنگی شاهد اتفاقات ارزشمند زیادی در ورزش 
بوده ایم. بیش از 5 هزار شــهید ورزشکار دفاع مقدس برای این آب 
وخاک جانفشانی کردند و پهلوانان بی بدیل این مرزو بوم هستند که 

جامعه ورزش به این پهلوانان معظم افتخار می کند.
وی تأکید کرد: حضور 1۳5 شهید ورزشکار، میان شهدای مدافع حرم 
بیانگر عجین بودن این عزیزان با معنویت است و ما افتخار می کنیم 
به اینکه ورزشکاران کشورمان در میادین مختلف افتخارآفرین، مروج 

اخالق ،ارزش های انسانی و فرهنگ دینی هستند.

پایان مهلت یک ماهه CAS به فدراسیون جودو
ورزش: پس از مهلت یک ماهه دادگاه حکمیت ورزش به فدراسیون 
ایران و فدراسیون جهانی جودو برای سازش، این فرصت یکماهه به 
پایان رسید. دادگاه رسیدگی به شکایت ایران از فدراسیون جهانی 
جــودو در اعتراض به تعلیق کامل جودوی ایــران به بهانه روبه رو 
نشدن ورزشکاران ایران مقابل جودوکاران رژیم صهیونیستی روز 26 
شهریور در لوزان سوئیس برگزار شد.  قضات دادگاه حکمیت ورزش 
)CAS( در نهایت پس از استماع اظهارات شهود و وکالی دو طرف، 
به فدراسیون جودوی ایران و فدراسیون جهانی جودو یک ماه فرصت 
داد تا به تفاهم برسند، در غیر این صورت دادگاه CAS پس از یک ماه 

رأی خود را در خصوص این پرونده اعالم خواهد کرد.

آخرین وضعیت لیگ بسکتبال
دبیر فدراسیون بســکتبال ایران درباره آخرین وضعیت لیگ برتر 
بسکتبال برای استارت مسابقات صحبت کرد. شبنم کالهی درباره 
آخرین وضعیت تیم های داوطلب برای حضور در لیگ برتر بسکتبال 
مردان، توضیح داد: تیم های مد نظر فدراسیون دعوت شده اند و در 
جلسه هماهنگی طبق صورت جلسه ای که وجود داشت با نمایندگان 
باشگاه ها هماهنگ شدیم که در زمان های مشخص کارهای اجرایی 
از جمله تسویه بدهی های خود به فدراسیون را به سرانجام برسانند.

کالهی در پاسخ به این پرسش که اگر این باشگاه ها بدهی های خود 
را تسویه نکنند، در صورت کاهش تعداد تیم ها برنامه برگزاری لیگ 
نیز تغییر می کند؟ توضیح داد: ما برنامه ریزی های خود را برای جدول 
مسابقات 10 تیمی تا 1۸ تیمی انجام داده ایم. هر کدام از این شرایط 
باشد ما با همان برنامه قبلی کار را شروع می کنیم. ما لیگ را با همان 
برنامه قبلی شروع می کنیم.  خوشبختانه چون مجوز برگزاری لیگ 
را گرفتیم مسابقات را شروع می کنیم و امیدوار هستیم که با کم ترین 

میزان ابتال کار را ادامه دهیم.

بنا همه را دعوت کرد، به جز عبدولی!
ورزش: محمد بنا 2۸ کشتی گیر را به مرحله اول اردوی تیم ملی 
کشتی فرنگی برای مسابقات جهانی دعوت کرد. مرحله اول اردوی 
تیم ملی کشــتی فرنگی بزرگســاالن برای حضور در رقابت های 
جهانی صربســتان روزهای 2۷ مهر تا ۷ آبان ماه در خانه کشــتی 

شهید ابراهیم هادی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: پویا ناصرپور - پویا دادمرز - سجاد عباس پور 
60 کیلوگرم: علیرضا نجاتی -مهدی محسن نژاد 

6۳ کیلوگرم: میثم دلخانی - علیرضا مردی 
6۷ کیلوگرم: حسین اسدی - محمدجواد رضایی - دانیال سهرابی 
۷2 کیلوگرم: محمدرضا گرایی -اشکان سعادتی فر - علی ارسالن 
۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی - پژمان پشتام - امین کاویانی نژاد 
۸2 کیلوگرم: مهدی ابراهیمی - جمال اسماعیلی -محمد ناقوسی 

۸۷ کیلوگرم: رامین طاهری -حسین نوری - ناصر علیزاده 
9۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی - مهدی علیاری - مهدی بالی 

1۳0 کیلوگرم: امیر قاســمی منجزی - امین میرزازاده -علی اکبر 
یوسفی 

باقرزاده: 
اردوی شمشیربازی فعالً برگزار نمی شود

ورزش: رئیس فدراسیون شمشیربازی گفت: با توجه به شرایط فعلی 
شیوع ویروس کرونا در شهرهای مختلف امکان برگزاری اردوی تیم 
ملی شمشیربازی را نداریم.  فضل اهلل باقرزاده در پاسخ به این سؤال 
که با توجه به افزایش شــیوع ویروس کرونــا امکان برگزاری اردوی 
تیم ملی شمشیربازی وجود دارد یا خیر؟ بیان کرد: ما مجوز اردو را 
گرفتیم و از سرمربیان تیم های ملی هم برنامه خواسته بودیم اما هنوز 
اردوهای خود را آغاز نکرده ایم. متأسفانه با این شرایط، فعالً اردو برگزار 
نمی شود تا شرایط کرونا در شهرها بهتر شود چون سالمت ورزشکاران 

در اولویت است و نمی توان سالمت آن ها را به خطر انداخت.

دور برگشت هندبال در آبان ماه 
ورزش:رئیس فدراســیون هندبال گفت: ورزشکاران ما به خصوص 
ملی پوشان تنها راه معیشتی شان همین قراردادهای لیگ برتر است؛ 
بنابراین آن ها خیلی دنبال آغاز مسابقات بودند و با من تماس های 
مکرر می گرفتند. مربیان نیز دنبال آغاز مسابقات لیگ برتر بودند و 
در نهایت توانســتیم با اخذ مجوز مسابقات را آغاز کنیم.خداراشکر 
بدون هیچ مشکلی مسابقات انجام شود. تا روز پایانی مسابقات هم 
هیچ فردی که عالیم بیماری داشته باشد، یا به سبب بیماری بازی 

کنسل شود نداشتیم.
رئیس فدراســیون هندبــال گفت: نقطه قوت این مســابقات هم 
خوشــحالی و شور و شــوق هندبالیست ها به ســبب پخش زنده 
مســابقات بود. هر روز یک دیدار از شــبکه ورزش پخش شد و  در 
روز پایانی هم از دو شبکه ورزش و امید به روی آنتن رفت که باید 
از عوامل شبکه ورزش و همچنین اسپانسرهای حاضر تشکر کنم. 
وی در خصوص تاریخ دور بعدی مسابقات لیگ برتر هندبال گفت: 

مرحله بعدی احتماالً 5 یا 6 آبان ماه خواهد بود.



12
یکشنبه 27 مهر 1399

 1ربیعاالول 1442 18 اکتبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9370  

ادب و هنرادب و هنر

هوای تازه  

6 شعر از  زنده یاد جمیله سادات کراماتی 
یوسف گمشده این بار به کنعان نرسید

نامه ای می نویسم امشب با
صد سالم از ته دلم،آقا

دلخوشی مان کبوتران تو بود
که پیامی بیاورد بر ما

مادرم قسمتش نشد هرگز
حرم و گنبد تو من، اّما...
نذر کردم زیارت مشهد
و پس انداز توی قلک را
آمدم پابرهنه پابوست

تا حرم، تا حریم خوب شما
غصه هایی بزرگ تر دیدم
غصه هایی به وسعت دریا

زنی افسرده زیر لب می گفت:
تا کی آواره  خیابان ها؟

آن طرف در شمال شهر هنوز
بوی نان و خورشت، بوی غذا

این طرف کودکی گرسنه، غریب
بی صدا می گریست در سرما 

   
دلم گرفته چگونه تو را صدا نکنم

غریب و غم زده باشم رضا رضا نکنم
غریب و غم زده باشم میان صحن و سرا 

دلم کبوتر پر بسته را رها نکنم
شکسته های دلم را چگونه همسایه

 روانه  حرم و گنبد طال نکنم؟
به شکوه با گله گفتم نگاه کن! گفتی

به زائر حرمم می شود نگا نکنم!
دلم که نذر ضریح تو بود آوردم

به نذر خویش مگر می شود وفا نکنم؟

   
روزها رفت و شب سرد به پایان نرسید

عاقبت خاتمه فصل زمستان نرسید 
باغ و بی مهری پاییزترین حادثه ها

مرهمی بهر مداوای درختان نرسید
خسته از کوچه بن بست گذشتیم افسوس
دستی از مهر از  آن سوی خیابان نرسید

آفتاب دلمان رو به غروبی ابدیست 
طیفی از عشق از آن آتش پنهان نرسید

موج در موج زمین غرق تالطم شده است
آه آرامش بعد از تب طوفان نرسید

غزلی سوخت دلی سوخت گلی پرپر شد
دست اعجاز خلیلی به گلستان نرسید

گفت حافظ که مخور غم ولی از صبر چه سود
یوسف گمشده  این بار به کنعان نرسید 

   
دیوار می کشند میان من و تو را

تاریک می کنند جهان من و تو را
جرم من و تو چیست که شالق می زنند

بال و پر پرنده  جان من و تو را
در خود خزیده اند که با حیله هایشان

آجر کنند یک شبه نان من و تو را
بر دار می کشند شبی روی بام شهر
گنجشک های سرخ زبان من و تو را
تو دوست داری ام ولی آهسته تر بگو

بو می کنند باز دهان من و تو را

   
تمام دشت در این التهاب می سوزد

چه کرده ای که به یاد تو آب می سوزد
چه کرده ای که به یاد تو آسمان فرات
هماره در عطشی بی حساب می سوزد

به یاد هرم نفس های ظهر عاشورا
ز شرم خویش دل آفتاب می سوزد

چه نوش کرد ز دریای چشم تو عباس 
که پای علقمه در التهاب می سوزد

شهید عشق چه کردی در این حماسه مگر
که پاره های دل هر کتاب می سوزد 

 
   

آتشفشان خسته ام طغیانی از دردم 
گرمای بی جانم  مهیای تبی  سردم 

تنهایی یک صندلی در خلوت پاییز
قابی شکسته روی دیوارم گلی زردم 

شمعم که تنها پای درد عشق می سوزم 
پروانه ام تنها فقط دور تو می گردم 

سرکرده ام با عطر تن پوش تو شب ها را
با خاطراتت روزها را زندگی کردم

آری زنم در خلوتم نازک تر از مهتاب
چون کوهسارانم ولی با غیرت مردم
از شهدهای ناب شهر عاشقان گفتی
لبخند شیرینی برایت هدیه آوردم   

 ادب و هنر/ جواد شیخ االســامی  درســت 
گفته اند با مرگ هر شاعر ستونی از ستون های زمین 
فرو می ریزد. شــاعران خوب هم به سبب شخصیت 
زالل و جان آکنده از محبتشان و هم به سبب شعرها 
و آثاری که زمین را به جای بهتری تبدیل می کنند، 
از ستون های زمین هستند. مرحومه جمیله سادات 
کراماتی، شاعر خوب و مهربان خراسانی که در جمع 
شاعران مشهد برای همه همچون خواهری مهربان و 
دلسوز بود، بی شک یکی از همان ستون های مهربانی 
بود. دریغ که دیگر این شاعر را در میان نداریم و باید 
بگوییم چرا در زمان حیات قدر او را بیشتر ندانستیم 
و شعرش را بیشتر زمزمه نکردیم. خبر سهمگین بود؛ 
مرحومه جمیله سادات کراماتی که در ماه های اخیر 
با بیماری سرطان دســت و پنجه نرم می کرد، روز 
پنجشنبه جان به جان آفرین تسلیم کرد و شاعران 
خراســان را در غم خود فرو برد. از کراماتی که جزو 
نخستین نسل دانش آموزان راه یافته به جلسه شعر 
حوزه هنری خراسان بود، یک مجموعه شعر به نام 
»ماه را دوست دارم که شب هایت را« به یادگار مانده 
است. مرحومه کراماتی که مدتی از جلسات شعر کناره 
گرفته بود، در سال های گذشته حضور فعال و مؤثری 
در جلسات شعر مشهد، به خصوص انجمن شعر امین 
و جلســه شعر حوزه هنری داشت و شعر را جدی تر 
دنبال می کرد. همچنین ایشان در دو سال گذشته 
کارشناس دفتر شعر حوزه هنری خراسان رضوی بود 
و در برنامه ریزی و پیگیری برنامه های دفتر شعر حوزه 

هنری، شخصیتی کوشا داشت. 
بــا اســتاد مصطفــی 
که  محدثی خراســانی 
از نخســتین معلمــان 
مرحومه جمیله سادات 
و  هســتند  کراماتــی 
شناخت خوبی از شعر و 
شخصیت این شاعر دارند، درباره این شاعر گفت وگو 

کردیم که می خوانید. 

استاد محدثی خراسانی، شما به نحوی استاد س
و معلم مرحومــه خانم کراماتی هم بوده اید و 

سابقه آشنایی شما با ایشان به جلسات حوزه 
ابتدایی دهه  در ســال های  هنری خراسان 
70 برمی گردد. شــاید یکی از معدود کسانی 
هستید که می توانید درباره شعر و شخصیت 
خانم کراماتی برای شعردوستان صحبت کنید. 
از نخســتین روزها و سال های آشنایی تان با 

ایشان تعریف می کنید؟ 
بله، همان طور که شما به جلسه شعر حوزه هنری 
اشاره کردید، باید بگویم این جلسه شعر در سال های 
64 و 65 در مشهد شکل گرفت و توانست به پاتوق 
مؤثر و مهمی برای شــاعران خراسان تبدیل شود 
و چهره هــای زیادی در آن بالیدند. این جلســات 
یک هسته اولیه متشــکل از سیدعبداهلل حسینی، 
مجید نظافت، محمدکاظم کاظمی، عباس ساعی 
و من داشــت. ما و همین جمع تا چند سال تالش 
و فعالیت داشــتیم تا زمانی که به مرور چهره های 

تازه ای به جمع ما پیوستند. تقریباً از سال های 70 
به بعد ما در دو جبهه حوزه هنری و کانون شاعران 
و نویســندگان آموزش و پرورش خراســان فعالیت 
می کردیم و به همین واســطه کم کم دانش آموزانی 
را در سطح خراسان و به طرق مختلف مثل کشف 
اســتعداد از جشــنواره های دانش آموزی و استانی 
شناسایی می کردیم. پس از این کشف، استعدادهای 
برتر را به جلسه شعر حوزه دعوت می کردیم و آنجا 
آموزش جدی تری را برای این دسته از شاعران آغاز 
می کردیم. این ها نسلی هستند که می توانیم بگوییم 
در حال حاضر بدنه شعر خراسان و حتی شعر کشور را 
در ساحت هایی شکل می دهند. این ها کسانی هستند 
که در آن دوران کشف شدند و رشد پیدا کردند مثل 
محمدرضا رمضانی فرخانی، علیرضا سپاهی الئین، 
محمد بهشــتی و قاسم رفیعا. در میان شاعران زن، 
راضیه رجایی، زهــرا بیدکی، زهرا محدثی، مرضیه 

موفق، انسیه موسویان،طیبه ثابت و مرحومه کراماتی، 
شاعرانی هســتند که در این جمع قرار می گیرند. 
این ها چهره هایی هستند که من اکنون در ذهن دارم 
و می توانم نام ببرم، در حالی که این تعداد، به 40 یا 
50 نفر هم می رسد.  این ها نسل متفاوتی هستند؛ 
هم به لحاظ شخصیتی و هم به لحاظ دانش، بینش 
و معرفت و ذوق. گویا جهان در آن ســال ها جهان 
دیگری بوده اســت؛ چرا که حاصل آن نســل یک 
روابط زالل، عمیق و انسانی، در کنار فضیلت هایی که 
برشمردم، بود.همچنین پیوند عمیقی بین این نسل 
و نسل پیش از خودشــان که  ما بودیم، برقرار بود. 
آن ها از شاعرانی مانند  امیری اسفندقه، محمدکاظم 
کاظمی، من، عباس ساعی، عبداهلل حسینی، هادی 
منوری و مجید نظافت،  به عنوان استاد و پیشکسوت 

خودشان نام می بردند. 

این اســتادان و انرژی مضاعفی که شما به س
آن جلسات تزریق می کردید، ثمرات فراوانی 
داشت که همدلی اعضای جلسه شعر حوزه 

مشهد و رشد و اعتای آن ها مشهود است.
بله، آن تالش ها  در نهایت منجر به تربیت نســلی 
شد که همه آن ها به لحاظ شخصیتی و شعری، در 
جایگاه های مختلف استوانه ای هستند به خصوص از 
نظر شخصیتی و اخالقی، نسل خیلی فرهیخته ای 
تربیت شــدند. یکی از چهره های دوست داشتنی، 
متواضــع، مهربــان و به لحاظ شــخصیتی دارای 
مناعت طبع، خانم کراماتی بودند که در شــخصیت 
ایشان گرهی و عقده ای نبود. آدمی بسیار منیع الطبع 
و بی اعتنا به همه حواشی عالم شعر بود. به هر حال 
حوزه ای که ما کار می کردیم شــعر بود و آن ها هم 
شاعر بودند. به همین دلیل یک عده دوست داشتند 
مطرح شوند و کتاب چاپ کنند، اما خانم کراماتی به 
همه این ها بی اعتنا و عاشق شعر، انسانیت و معنویت 
بود. معموالً آرامشی در ایشان بود که موجب می شد 
هر جا باشــد امنیت، آرامش و مهربانی در محدوده 
ایشــان قرار بگیرد. تا جایی کــه من می دانم خانم 
کراماتی برای اکثر دختران همسن و سال خودشان 
در آن ســا ل ها   ســنگ صبور بود و افراد زیادی به 

ایشــان اتکا می کردند. اگرچه همسن هم بودند، اما 
می توانســتند مثل مادر به دوستان و اطرافیانشان 
آرامش خاطر بدهند و همین موجب می شــد افراد 
مسائل شــان را با او مطرح کنند. رفاقت های خیلی 
عجیبی بین این نسل برقرار بود و برای ما هم نحوه 

درگذشت ایشان جان گداز و تأثربرانگیز است. 

من فکر می کنم خانم کراماتی به آن اندازه س
که شاعر خوبی بودند، دیده نشدند. نظر شما 
که از قدیم با شعر ایشان آشنا بودید، در این 

مورد چیست؟
خانم کراماتی از کسانی بودند که وقتی ما از همان 
ابتدا که نوجوانی بود، او را دیدیم،  شعرش به نوعی 
کامل به نظر می رسید. یعنی هم به لحاظ رفتاری، 
متانت، شخصیت و اخالق و هم به لحاظ شعری، به 
یک ثبات رسیده بودند. وقتی من با ایشان مواجهه 
پیدا کردم، شعر ایشان شکل گرفته بود، یعنی مراحل 
شعر ایشان خیلی فراز و فرود نداشت. اینکه بگوییم 

ایشان آمد و از الفبای شعر شروع کرد، نبود. 
 
انگار شعر در شخصیت ایشان هم تنیده س

بود، چون نوعی ثبات نظر، ثبات عقیده و رشد 
شخصیتی در ایشان مشاهده می شد. 

 بله، ایشان از همان ابتدا رابطه عمیقی با شعر داشتند. 
هر کسی در مرحله ای است و من نمی خواهم بگویم 
ایشــان در کجای جریان شعر ایستاده اند، اما ایشان 
خیلی زود توانســت ذهن،  زبان و شخصیت شعری 
خودش را پیدا کند و خیلی طول نکشید. یک زبان 
شــفاف، زالل  و با عاطفه روان و اندیشــه انســانِی 
مروج محبت و مهر داشتند. شکوه هایی که در شعر 
ایشان هست، شکوه های ارجمندی است. شکوه های 
نابودکننده و ویرانگر نیست، شکوه هایی برای دریافت 
تعالی بیشــتر است. غم و اندوهی که در شعر ایشان 
هســت، ابزار تعالی افراد می شود و موجب انفعال و 
نابودی انســان نمی شود. مجموع این ها نشان دهنده 
یک جان زالل و روح شفاف در ایشان است و من فکر 
می کنم خانم کراماتی در بین نسلی که من از آن ها نام 
بردم، یکی از استوانه ها و شخصیت های محوری بود. 

گزارش روز

بانو جمیله سادات کراماتی در قطعه هنرمندان آرام گرفت
جلیل فخرایی: بانو جمیله سادات کراماتی که پنجشنبه گذشته 
بر اثر بیماری سرطان درگذشت، دیروز در قطعه هنرمندان آرام 
گرفت. پیکر این شاعر نام آشنا، شنبه همزمان با سالروز شهادت 
علی بن موســی الرضا)ع( با حضور خانواده و جمعی از دوستان و 
شاعران  در قطعه هنرمندان بهشت رضای مشهد به خاک سپرده 
شد. در تشییع پیکر این شاعر معاصر به علت همزمانی با بیماری 
کرونا فقط تعداد اندکی از دوستان و خانواده شاعر حضور داشتند.  
از این شاعر فقید مجموعه شعر »ماه را دوست دارم که شب هایت 
را ...« در سال 1388 منتشر شده است. کراماتی سابقه کار ادبی 
و هنری در روزنامه شهرآرا را هم در کارنامه دارد.  در این مجال 
اندک فرصتی دست داد تا صحبت های شاعران را درباره شعر و 

شخصیت این بانو بشنویم و بخوانیم. 

 دچار حب موقعیتی نبود#
مجید نظافت، شــاعر مجموعه »و ناگاه شعرهای متبسم را باد 
می برد ...« درباره این بانوی شاعر گفت: کراماتی شاعری مؤمن، 
متدین، متعهد و اخالق مداربود که همواره خلق خوش وی   زبانزد 
کسانی بود که وی را به نوعی می شناختند و حسن  خلق داشت 

و آرام بود.
او شاعری بی حاشیه بود که در پست های اداری و موقعیت های 
مختلف شعری دچار هیچ گونه حب موقعیتی و حتی تشویش 
ذهن در مورد موقعیت جدید نشد و تمام امور برای وی به آرامش 

و متانت او ختم می شد.  
خجسته ناطق، شــاعر و روزنامه نگار پیشکسوت خراسانی هم 
درباره شعر و شخصیت جمیله سادات کراماتی به حجب و متانت 
ایشــان اشاره کرد و گفت: بازهم گلچین روزگار گلی از بوستان 
ادب جدا کرد. این بار نوبت خانم کراماتی بود، شــاعری متین، 
آرام و محجوب که  در انجمن های ادبی مشهد شرکت می کرد 
و همیشه با قرائت اشــعار ناب و زیبا مورد تحسین  حاضران و 
اســتادان  قرار می گرفت. اکنون با دلی اندوهگین در سوگ  او 
نشسته ایم و این برگریز  را که بر تنه درخت ادب خراسان سایه 

افکند دردی التیام ناپذیر می دانیم .
 
از دوستان جانی مشکل توان بریدن #

راضیه رجایی، ســراینده مجموعه شعر »آســمان ابری دی« 
وگردآورندۀ کتاب شــعرهایی چون »آیات بیــداری« و »روایت 
عمار« در خصوص منش ایشان گفت: از جمیله سادات کراماتی، 
منبع آرامش، اخالق، امید و مهربانی، چه بگویم؟ تواضع، متانت، 
گذشــت و دلسوزی جزئی از شــخصیت مهربانش بود. هر جا 
بود تعدادی از شــاعران جوان دور او جمع می شدند. شخصیت 
محجوب و مهربانش در انجمن شــعر امین و جلســات حوزه 
هنری آن قدر کشــش داشت که شاعران جوان را شیفته اخالق 
خواهرانه خودش کنــد. او آن قدر خوب بود که هیچ کس حتی 
به نبودنش فکر هم نکرد. در این مدت که او گرفتار بیماری بود، 

همه منتظر برگشتنش به جلسات بودند. اما انگار قسمت نبود باز 
هم میهمان خنده ها و مهربانی هایش باشیم... . وی افزود: در دو 
سه سال گذشته بیشتر کنار هم بودیم و او در برگزاری و پیگیری 
جلســات شعر همراهم بود. با جدیت و تواضع و بسیار کوشا به 
کارها رسیدگی می کرد و ما حتی یک بار هم از او گله، شکایت و 
ناراحتی و خستگی ندیدیم. دلسوزی او برای شاعران جوان را در 
تالش های مهربانانه او می شد دید. توانمندی و بزرگی او بیشتر در 
سایه تواضع او پنهان بود. تواضِع بعضی ها گاهی برای ما حجابی 
است که نمی گذارد جنبه های شخصیتی مثبت و توان فراوانشان 
را به درستی ببینیم. جمیله سادات کراماتی قطعاً یکی از این نوع 
آدم های متواضع و بزرگ بود. این شاعر درباره شعر کراماتی گفت: 
شعر او تا اندازه  زیادی آینه احساسات مؤمنانه و سرشار از عاطفه 
و احساس اوست. فقط حیف که بیشتر نماند تا شعرهای خوبش 
را تکمیل کند. چه بگویم؟ من و همه دوستان او هنوز رفتنش را 

باور نکرده ایم... وای ما و وای روزهای بعد... .
 وی با ذکر خاطــره ای از پیاده روی اربعین با بانو کراماتی خاطر 
نشان کرد: دو سال پیش تلفن زد »بیا برویم پیاده روی اربعین!« 
کــه من خیلی مردد جواب دادم و پس از مشــورت با خانواده و 
دوســتان، به خاطر سختی این سفر، منصرف شدم و گفتم: نه! 
نمی توانیــم برویم، اما او مصرانه همان شــب به خانه ما آمد و با 
اصرار و اینکه خود امام حسین)علیه السالم( کمک می کند و شاید 
دیگر فرصت رفتن به اربعین فراهم نشود و از این قبیل حرف ها و 

اصرارها، تصمیم من را عوض کرد. او بود که مرا با خودش همراه 
و اربعینی ام کرد و من همیشه قدردان او هستم.  با این همه، به 
خاطر نداشتن تجربه سفر اربعین و توصیفات غلط انداز بعضی ها از 
پیاده روی اربعین و همچنین بروز بعضی مشکالت برایمان در حین 
سفر، مثل دور ماندن از کاروان و بیماری، سفر اربعین برای هر دو 
ما سخت شد. پس از آن اربعین به خاطر همان سختی ها به این 
نتیجه رسیدیم که سختی های این سفر از طاقت ما بیشتر است 
و بهتر است دفعه بعد از طریق دیگر و در زمان دیگری به کربال 
برویم، اما همین که خســتگی و بیماری حاصل از سفر کمرنگ 
شد، گفت:»بیا سال دیگه هم بریم!«. به همین خاطر بود که سال 
گذشته دوباره نزدیک ایام اربعین پیشنهاد پیاده روی اربعین را داد. 
با اینکه در ســفر قبلی مان مقداری هم دچار کسالت  شده بود و 
اذیت شد، بازهم نمی توانست از خیر سفر اربعین بگذرد. باز هم 
اصرار بر رفتن داشت و دائم می گفت »امام حسین)ع( کمکمون 
می کنه و مشکلی پیش نمیاد«. ولی این بار من کم توفیق تر از این 

بودم که جمیله سادات بتواند من را به رفتن راضی کند! 

گفت وگو با مصطفی محدثی خراسانی درباره شعر و شخصیت بانو »جمیله سادات کراماتی«

غزلی سوخت دلی سوخت گلی پرپر شد

روایت

به مادرم گفتم: »دیگر تمام شد
همیشــه پیش از آنکه فکر کنی 

اتفاق می افتد
بایــد بــرای روزنامه تســلیتی 

بفرستیم«
این  کجــای  بگو  دلتنگــی  از 
جهان پناه ببرم؟ به کجا پناه ببرم که  این همه خبرهای 
تلخ را نشــنوم؟ خبرهایی که انگار برای رسیدن به ما از 
همدیگر سبقت می گیرند و شادی ها را پس می زنند، از 
ما دورشــان می کنند که انگار لذت می برند از اینکه ما 
را رنــج بدهند، از اینکه صورت های ما را خیس ببینند، 
از اینکه دلتنگمان کنند، از اینکه اشک بریزیم. حاال که 
دارم به پشت سرم نگاه می کنم و به همان روزهایی که 
من تازه از روستا به شهر آمده بودم، یکی از پاتوق های 
همیشگی ام جلسه شعر حوزه هنری بود. نگاه که می کنم 
می بینم از جمع دوســتانم بعضی ها کم شــده اند، رضا 
بروســان، مریم اســالمی، یحیی نجوا رفته اند و جمیله 
ســادات کراماتی هم رفته است. دیگرانی هم رفته اند که 
سن و سالشــان از ما بیشتر بوده است، اما  با این چند 
نفر همســن و ســال بودم. ما روزهای خوبی داشتیم، 
روزهایی که دیگر هرگز تکرار نشــدند و نخواهند شد. 
حــاال فقط وقتی دلم بــرای آن روزها تنگ می شــود 
می ایستم، برمی گردم و پشت سرم را نگاه می کنم و بعد 
همه غم های عالم می ریزد توی دلم درست مثل همین 
حاال که ناگهان خبردار می شــوم کراماتی هم رفت. او 
را هم ســرطان لعنتی برد همان طور که مادرم را برد و 

آدم های عزیز دیگری را. 
با لیال طالقانی تماس می گیرم تا بدانم موضوع چه بوده 
اســت، با صدایی غم گرفته از بیمــاری کراماتی برایم 
می گویــد، از اینکه چند ماه  بیمــاری اش دوام آورد و 
بعد او را برده است، از اینکه ...حالم از خودم بد می شود 
که بی خبر بودم و نمی دانســتم کراماتی سرطان دارد تا 
دست کم سری به خانه شان بزنم یا الاقل تلفنی حالش 
را بپرســم.  زهرا محدثی، لیــال طالقانی، راضیه موفق، 
راضیه رجایی، طیبه ثابت، خواهران سیدموســوی و...  
این نام ها همیشــه نام های ثابت جلسه های شعر حوزه 

هنری و شــعر ارشــاد بودند و برایم با هــم و کنار هم 
می آمدند، اما حاال یکی از این نام ها کم شــده اســت و 
حتماً دوســتانی که با او بیش از من رفاقت داشــتند، 
دلتنگ ترنــد، حتماً دارند به دنبال او در خاطراتشــان 
می گردنــد، دارند خاطراتشــان را مــرور می کنند، به 
روزهایی که با هم بودند فکر می کنند و به ساعت هایی 
کــه با هم گذراندند. اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 که  
تازه با ســیداحمد میرزاده جلسه شعر کودک و نوجوان 
حوزه هنری را به پیشــنهاد مصطفی محدثی خراسانی 
راه انــدازی کرده بودیم چندباری به جلســه آمد و بعد 
هم چند باری در دهه ۹0 تعدادی شــعر کودک گفت. 
چه  سال های خوبی بودند، سال هایی که پله های حوزه 
را پاییــن می رفتیم و بعد خودمــان را در اتاق کوچکی 
می یافتیم و دو ســاعتی ما بودیم و شــعر، آن  هم شعر 
کودک و نوجوان. حاال آن اتاق در زندگی ما نیست، آن 
ســاعت ها رفته اند، درست مثل خیلی چیزهای دیگری 
که روزگاری در زندگی ما بودند و حضورشــان حالمان 
را خــوش می کرد، اما به نوبت از ما دریغ شــدند، انگار 
زندگــی هر روز که جلوتر آمدیم بیشــتر یاد گرفت که 
چگونه می تواند ما را بیازارد.  جمیله ســادات کراماتی، 
شــاعر، محجوب، کم حرف و مهربان، در شعرهایش به 
همان ســادگی و صمیمیت بود و همین شعرهایش را 
خواندنی می کرد. او شــاعری بود بی حاشیه و آرام حتی 
حاال که رفته اســت هم او را با لبخندی مجسم می کنم 

که همیشه همراهش بود.
 پل آستر در »خاطرات زمستان« می گوید: »آذرخشی 
که در 14ســالگی دوستت را کشته بود، نشان داده بود 
که جهــان ناپایدار و غیرقابل اعتماد اســت. هر لحظه 
ممکن اســت آینده از چنگ ما ربوده شــود، آسمان پر 
از آذرخش هایی است که فرود می آیند و پیر و جوان را 
می کشند و همیشــه و همیشه آذرخش هنگامی ضربه 

می زند که ما هیچ انتظارش را نداریم«.
مگر این حرف پل  آســتر همان حرفی نیســت که فروغ 

می گوید: »همیشه پیش از آنکه فکر کنی، اتفاق می افتد«.
رفتن شاعرخوب شهرمان جمیله ســادات کراماتی مثالی 

است روشن برای این دو ادعا و چقدر غم انگیز است.

نیمــه دوم دهــه 60 و نیمه اول 
دهــه 70 را می توان دهه طالیی 
شعر مشهد دانست. از نظر تحول 
ســریعی که در شــعر جوان این 
ســال ها پدید آمد و به نــاگاه از 
دانش آموز  غالباً  میان نســلی که 
بودند، چهره هایی در سطح کشــوری برخاستند. ویژگی 
دیگری که این گروه داشتند، عالوه بر جوان بودن، حضور 

قابل توجه بانوان در میان آنان بود. 
در اواســط بلکه تا اواخر دهه 60، بانوان شــاعری که در 
جلسات شعر نسل جوان انقالب حضور و رفت وآمد داشتند، 
چند نفر انگشت شمار بودند، مثل زهرا رضوی، نعیمه المولی 
و پروین غالمی و ســپس حشمت سیدموسوی و چند تن 
دیگر، اما در اوایل دهه 70 به ناگاه یک موج فعال از شــعر 
بانوان، آن هم کسانی که در نخستین مراحل درخشش شعر 
خویش بودند، پدید آمد و کسانی همچون انسیه موسویان، 
زهرا بیدکی، شعله گلرخی، محبوبه بزم آرا، الهام امین، راضیه 
رجایی، مرضیه موفق و جمیله کراماتی، جوایز مســابقات 

دانش آموزی کشوری را درو می کردند.
جمیله سادات کراماتی از شاعران خوب نسل خویش بود، 
کسی که شــعرش هم در صورت و هم در سیرت کیفیت 

داشت و حاوی ارزش های انسانی بود.
از آن زمان تاکنون بانوان شاعر خراسان در نسل های متوالی 
و با چهره های جوان تری که در کنار گروه نخست بالیدند، 

حضوری پررنگ در شعر این سرزمین داشته اند. 
نکته جالب در کنار حضور شعری، فعالیت این شاعران در 
زمینه های مدیریت جلسات شعر و کارهای مطبوعاتی است. 
در این قســمت هم حضور راضیه رجایــی، زهرا محدثی، 
محبوبه بــزم آرا، نرگس برهمند و جمیلــه کراماتی،  در 
جلسات شعر حوزه هنری، انجمن شعر امین، کانون پرورش 
فکری و نشریات مشهد، پررنگ بوده است. خانم کراماتی در 
این میان هم فعالیت های مطبوعاتی داشت و هم در واپسین 
سال های عمر کوتاه خویش، در حوزه هنری خراسان و در 
برگزاری جلسات شعر نقش مهمی داشت. دریغ که بیماری 
سرطان به او مجال نداد بیش از این در رونق این جلسات 
بکوشد. از وقتی که خانم کراماتی هماهنگی ها و پیگیری های 

جلسه های نقد کتاب حوزه هنری را به عهده گرفت، من بار 
اجرایی این جلسات را بر دوش خود بسیار سبک یافتم و از 
آن زمان دیگر تنها دغدغه ام اجرای خوب جلسه بود، دریغ 
که این سلسله جلسه ها به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف 
شد و اگر هم دوباره شروع شود، جای خالی این شاعر گرامی 

بسیار در آن ها حس می شود.
جمیله کراماتی در شــعر هم از بهترین های نسل خویش 
در میان شــاعران خراســان بود. در دهه 80 به واســطه 
فعالیت های مطبوعاتی قدری از شــعر فاصله گرفت، ولی 
پیش و پس از آن همواره شــعری متعادل، خوش ساخت 
و بهره مند از تجربه هایی که در این سال ها نصیب شاعران 

جوان شده بود، داشت.
روزها رفت و شب سرد به پایان نرسید

عاقبت خاتمه فصل زمستان نرسید 
باغ و بی مهری پاییزترین حادثه ها

مرهمی بهر مداوای درختان نرسید
خسته از کوچه بن بست گذشتیم افسوس

دستی از مهر از آن سوی خیابان نرسید
وی شاعری بود کالسیک سرا، یعنی در قالب هایی مثل غزل 
و مثنوی کار می کرد و در غزل درخشش بیشتری داشت. 
شعرهایش روان، بی تکلف و بدون هنجارگریزی های شدید 
است و این خصلت به واقع با روحیه آرام و بی تنش او ارتباط 
داشــت. از نظر خلق و خوی نیز شــاعری بود بسیار آرام، 
مهربان، خوش خلق و بــه دور از درگیری ها و چالش هایی 
که گاهی در میان آدم ها دیده می شــود. کم توقع، صبور، 
متین و به دور از شــوِق دیده شدن در پشت تریبون ها یا 
صفحات نشریات بود. در نخستین ساعت های اطالع یافتن 
از درگذشت او، وقتی به دنبال عکس ها و شعرهایی از او در 
میان آرشیوها، کتاب ها و صفحات دنیای مجازی می گشتم، 
او را بسیار بی نشان یافتم. گویا در همه جا بود و در هیچ جا 
نبود. با اینکه ســال ها در جلسات شعر و دنیای مطبوعات 
فعالیت داشت، کمتر نشانی از خودش در این جا ها بر جای 

گذاشته بود.
او آرام آمد و آرام رفت. بی حاشــیه، بی جنجال، بی چالش و 
تنش و سرشــار از مهربانی، خوش خلقی و سالمت نفس. 

روحش شاد باد.

عباسعلی سپاهی یونسی، شاعر و روزنامه نگار 
آذرخش هنگامی ضربه می زند که انتظارش را نداریم

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر
در همه جا بود و در هیچ جا نبود
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