
در حال رسیدگی
گویا روح هللا زم در جریان بازجویی ها 
دربــاره کســانی که از داخل کشــور با 
او همــکاری می کردند حرف هایی زده 
بــود. مهــدی کشــت دار، مدیرعامــل 
خبرگــزاری قوه قضائیــه در خصوص 
ادعاهــای زم درباره دیگران در توییتی 
نوشــته اســت: »اظهــارات و ادعاهــای روح هللا زم در مــورد دیگران در 
حال رســیدگی اســت. پرونده برخی از مرتبطین زم در داخل کشــور 
بــا کیفرخواســت بــه دادگاه ارســال گردیــده و پرونــده برخــی دیگر از 

متهمین در دادسرا مفتوح است«.

کاری نمی کنند
یک فعال رســانه ای دربــاره وضعیت 
مرغ و گران شدنش در توییتی نوشته 
اســت: »1- کل نهاده هــای دامــی بــا 
امــا  می شــود،  وارد  و۲۰۰  ۴هــزار  ارز 
نصفش سر از بازار سیاه در می آورد. 
۲ - نیمــی از مرغــداران مــا بــه دلیــل 
همیــن مشــکل، اقدام بــه جوجه ریزی نکردند. ۳ -یعنــی در ماه های 
آتی بحران مرغ ادامه دارد. جالب اینجاست، هم وزیر صمت این ها 

را می داند و هم وزیر کشاورزی و هیچ کاری هم نمی کنند«.

طالق آسان
یــک زن انگلیســی بــا طــاق عجیب 
خــود از همســرش بــه ســوژه فضــای 
مجازی تبدیل شده است. همسرش 
»چارلــز آیــه کومــی« بــه رســانه های 
محلــی ایــن کشــور گفت کــه زنش با 
ارائه دالیلی مانند اینکه شوهرم زیاد 
کار می کنــد و بــه تعطیــات نمی رود توانســته از او طــاق بگیرد! این 
مرد مدعی اســت حقوق بشــر در مورد او پایمال شــده اســت و من 
بــا شــکایت بــه دادگاه، قوانین طاق آســان  در انگلیس را به چالش 

می کشم.

حواستان هست؟
وزیــر  مشــاور  وهــاب زاده،  علیرضــا 
بهداشــت در واکنــش به ســؤال های 
از  کــه  تلویزیــون  مجــری  عجیــب 
»اذیــت  بــود  پرســیده  نوجوانــی 
نمیشــی بــا نون حال بزرگ شــدی؟ 
اذیت نمیشــی پدرت دزد نیست؟« 
معیارهــای  این طــور  نمیشــید  اذیــت  نوشــت: »شــما  توییتــی  در 
انســانیت و شــرافت را تغییــر میدیــد؟ چــرا از یــک آقــازاده ســؤال 
نمی کنیــن کــه واقعــاً اذیت نمیشــه بــا اختاس و پــول ملت زندگی 
میکنــه و پورشــه ســوار میشــه؟ حواســتان بــه ســامت  روان ایــن 

نوجوان و این قشر هست؟«

کامــاً  ماجــرا  تربــت زاده   محمــد   
تکــراری اســت. تبلیغات گســترده در 
تمام شــبکه های سیما آغاز می شود، 
نام شرکت، محصول و یا اپلیکیشنی 
ناشناس ســرزبان ها می افتد، انبوهی 
از مــردم با اعتماد به صداوســیما، به 
سمت این تولید جدید هجوم می برند 
و در نهایت شرکت مذکور ورشکست 
شــده و یا گندش در می آید که ماجرا 
از بیــخ و بــن کاهبــرداری بــوده و این 
وســط میلیاردها تومان هاپولی شــده 
است! نمونه اش تبلیغات کرم حلزون 
و ســهام پدیده شــاندیز. البته »بایا« 
هنــوز به مرحله آخر نرســیده و مردم 
هــم امیدوارند که ماجــرای »بایا« هم 
ماننــد کــرم حلــزون، بــه کاهبــرداری 

منتهی نشود!

حدود 600 میلیارد تومان»
درحالی که بسیاری از کاربران فضای 
مجــازی پیــکان انتقــاد را بــه ســمت 
»ســیامک انصاری« گرفته اند، اجازه 
دهیــد بگویــم ســیامک انصــاری این 
اگــر  حتــی  اســت!  هیــچ کاره  وســط 
دســتمزد  دربــاره  کــه  شــایعه هایی 
مجــازی  فضــای  در  او  1۰میلیــاردی 
منتشــر می شــود هم صحیح باشــد، 
در  را  او  نمی تــوان  هیچ جــوره  بــاز 
ماجــرای بایــا مقصر دانســت. او یک 
سلبریتی اســت و حق دارد هرچقدر 
کــه دلــش می خواهــد بابــت حضــور 
در یــک پــروژه پــول بگیــرد. درســت 
مثــل محســن تنابنــده کــه رســانه ها 
ســری  در  حضــور  بابــت  می گوینــد 
جدید مجموعه پایتخت، درخواست 
5 میلیارد تومان دستمزد کرده است. 
نــه اینکــه بخواهم ســیامک انصاری، 
محســن تنابنده و ســایر سلبریتی ها 
را در ماجــرای دســتمزدهای نجومــی 
تبرئــه کنــم، امــا مطمئــن باشــید اگر 
مــن و شــما هــم از پشــت پرده هــای 
صداوسیما و پول های کانی که میان 
چهره های مختلف رد و بدل می شود، 
باخبــر بودیــم، بــرای ایفــای نقــش در 
یــک پــروژه تلویزیونی به کمتــر از این 
مبالغ راضی نمی شدیم! منظور اینکه 
وقتی یک سلبریتی می بیند در خال 
پخــش یک تبلیــغ بازرگانی مثل بایا، 

تومــان  ماهانــه حــدود 6۰۰ میلیــارد 
بــا منشــأ نامشــخص  پــول بی زبــان 
میــان افراد ناشــناس دست به دســت 
می شــود، حــق دارد بــرای حضــور در 
دســتمزد  درخواســت  پــروژه،  یــک 

میلیاردی بدهد. 

بانک اطالعاتی گسترده»
بایــا  اینترنتــی  فــروش  ســایت 
زیرمجموعه شــرکت دانش پارســیان 
کــه در شــهریور ســال 1۳۸۲  اســت 
توسط »ابراهیم ابراهیم بای سامی« 
تأســیس  شــفقی«  »علیرضــا  و 
شــد. براســاس گــزارش مشــرق، ایــن 
شــرکت پروژه هایــی را نیز بــرای برخی 
دولتــی،  ســازمان های  وزارتخانه هــا، 
بانک ها و... به اجرا درآورده که از این 
طریــق بــه بخشــی از کان داده هــای 
کشور نیز دسترسی پیدا کرده است.

چیــزی کــه در ایــن میــان خودنمایــی 
می کنــد، نــام خانــدان »ابراهیــم بــای 
سامی« است. خاندانی که نامشان 
را می تــوان در همــه جــا پیــدا کــرد. 
در شــرکت های دولتــی، شــرکت های 
نیمه خصوصی، مؤسسات مالی و... .
علــی ابراهیــم بای ســامی فقط یکی 
کــه  ایــن خانــدان اســت  از اعضــای 
نــام او در ســال های اخیــر بــا پرونــده 
مؤسســات مالی و اعتبــاری غیرمجاز 
بیشــتر شــنیده شــد. بــه طــور خاص 
نــام او در جریــان برگــزاری جلســات 
دادگاه رســیدگی بــه پرونــده متهمان 
ایرانیــان،  البــرز  مؤسســات اعتبــاری 
ولیعصر، فردوســی و آرمــان که اواخر 
شــد،   برگــزار   ۹۸ اوایــل  و   ۹۷ ســال 

چندین بار مطرح شد.
اصلــی  خانوادگــی صاحــب  شــرایط 

کــه  شــایعه هایی  عــاوه  بــه  »بایــا« 
از بانــک اطاعاتــی ایــن شــرکت در 
می شــود،  منتشــر  مجــازی  فضــای 
موجــب ایجــاد نگرانی های زیــادی در 
میــان کاربــران فضــای مجــازی شــده 
اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری 
از کاربــران می گوینــد بایــا بــه لطــف 
فعالیــت گســترده اش، درحال حاضر 
بانــک اطاعاتــی گســترده ای از مردم 
کشــورمان دارد کــه داشــتن آن آرزوی 
بسیاری از سازمان های سیاسی فعال 

در خارج از کشور است.

این همه پول از کجا آمده است؟»
عاوه بــر این، ابهام بزرگ دیگری هم 

در پرونده بایا وجود دارد.
فرهیختــگان  کــه  اطاعاتــی  طبــق 
مــاه  یــک  در  بایــا  کــرده،  منتشــر 
نزدیــک به 6۰۰ میلیــارد تومان آگهی 
تبلیغاتــی داشــته اســت. آگهی هــای 
بیــن  قالــب محتــوا  بایــا در چندیــن 
ثانیــه   6۰ حتــی  و  ثانیــه   ۴5 تــا   ۲۰
میانگیــن  اگــر  اســت.  شــده  پخــش  
طــول پخش ایــن آگهی های تبلیغاتی 
را ۳۰ ثانیــه در نظــر بگیریــم به طــور 
متوســط ۹ شــبکه تلویزیونــی روزانــه 
1۰۸ بــار آگهــی تبلیغاتی بایا را پخش 
کرده انــد. با در نظر گرفتن پخش 1۰۸ 
بــار آگهی، در هر شــبانه روز تلویزیون 
۳هــزار و۲۴۰ ثانیــه یــا به عبارتــی 5۴ 
دقیقــه آگهــی بــرای بایــا پخــش کرده 
اســت. با توجــه به نرخ هــای متفاوت 
و مختلف پخش آگهی در شبکه های 
مختلــف تلویزیونــی و زمان پخش در 
شــبانه روز، به طــور میانگیــن اگــر نرخ 
پخــش هــر آگهــی بایــا را بــه ازای هــر 
ثانیه 6 میلیون تومان در نظر بگیریم، 

پخــش ۳هــزار و۲۴۰ ثانیــه آگهــی بایا 
و  روزانــه 1۹میلیــارد  روز، معــادل  در 
۴۴۰ میلیــون تومــان بــرای مالکان بایا 
آب می خورد. این مبلغ در ماه چیزی 
 ۲۰۰ و  میلیــارد   5۸۳ حول وحــوش 

میلیون تومان خواهد شد.
حاال نکته اساســی اینجاست که بایا 
هنــوز فعالیتش را آغــاز نکرده و عماً 
درآمــدی نــدارد. در نتیجــه مردم حق 
دارند از خودشان بپرسند این شرکت 
چگونه فقط 5۸۳ میلیارد تومان برای 
تبلیغــات تلویزیونــی اش هزینــه کرده 

است؟!
مدیرعامــل شــرکت دانــش پارســیان 
کــه  می گویــد  موضــوع  ایــن  دربــاره 
بخشــی از ایــن مبلغ توســط شــرکای 
تجــاری و بخشــی دیگــر نیــز از محل 
پــروژه و... تأمین شــده اســت. ســؤال 
اصلی اما این اســت کــه آیا منظور از 
پروژه ، همان 15۰ هزارتومانی است که 
مــردم هنــگام ثبت نــام در ســایت بایا 

باید پرداخت کنند؟

اعتماد مردم از بین رفته است»
مــوارد  بلکــه  بایــا،  پــروژه  فقــط  نــه 
دیگــری ماننــد کــرم حلــزون، ســتاره 
مربع هــای مختلــف و... بارهــا ثابــت 
کرده انــد کــه شــفافیت مالــی درمورد 
پشــت پرده های مالی در صداوسیما 
ایــن موضــوع ســبب  نــدارد.  وجــود 
انجــام  از  شــایعه هایی  حتــی  شــده 
پشــت  در  گســترده  پولشــویی های 
پــرده این پروژه های تبلیغاتی و حتی 
برخی برنامه های صداوســیما مطرح 
شــود که صدمــات جبران ناپذیری به 
اعتماد عمومی مردم نســبت به این 

نهاد حکومتی وارد کرده است.
نظــر  بــه  حواشــی،  ایــن  وجــود  بــا 
می رســد مدیــران صداوســیما پیــش 
از آنکــه اعتبــار ایــن ســازمان بیش از 
ایــن خدشــه دار شــود، بایــد گامی در 
جهت شفاف ســازی مالی برداشــته و 
عــاوه بر ایجاد تغییراتی اساســی در 
روند مدیریت صداوســیما، در ارتباط 
بــا اهــداف بلندمــدت و بنیادیــن ایــن 
ســازمان که ظاهراً جــای خودش را به 
منافــع کوتاه مــدِت مالــی داده  اســت، 

تجدیدنظر کنند.

اماِم شنبه، یکشنبه... جمعه!

ســیدمحمدنبی  »حجت االســام  شــدن  جمعــه  امــام  ماجــرای 
موسوی فرد« در اهواز البته قدیمی و تکراری است. هم از این جهت 
که خبرش مال اردیبهشت ماه است و هم از این حیث که شهرت او 
به عنوان امام جمعه ای میدانی، مردمی و مردمدار و ســاده زیســت، 
مربــوط بــه چند ســال قبل اســت. در واقع امام جمعه فعلــی اهواز و 
نماینده ولی فقیه در خوزســتان پیش از این در رامهرمز و خرمشــهر 
ثابــت کــرده بــود کــه اهل تشــریفات و دنگ و فنگ های رایج نیســت 
و هروقــت احســاس کنــد جایی مشــکلی وجــود دارد، بــه نامه نگاری 
تنها متوســل نمی شــود، بلکه زودتر از مســئوالن پشــت میزنشــین، 
آســتین ها را باال می زند و وارد گود خدمت به مردم می شــود. آخرین 
نمونــه اش حضــور در کنــار مــردم در همین ســیل و طغیــان فاضاب 
شهر اهواز است که سبب شده »فارس« در گزارشی به فعالیت های 
امام جمعه ای بپردازد که وقتی پای حل مشکات مردم وسط باشد، 
جمعه و شنبه و... تعطیلی نمی شناسد و خودش جلودار می شود. از 
همان ابتدا از دیدگاه، مواضع و سوابقش معلوم بود که با آمدنش قرار 
است اتفاق های کم سابقه ای در خوزستان بیفتد. یعنی از برداشتن 
نرده هــای مصــای نمــاز جمعه اهواز، پاییــن آوردن جایگاه اقامه نماز 
جمعــه از ارتفــاع ۳ متــری بــه میــان جمعیــت نمازگــزاران، تعدیل در 
وضعیت تیم حفاظت و تأکید بر عدم برخورد امنیتی با مردم بگیرید 
تــا تبدیــل کــردن نماز جمعــه اهواز به میــز خدمت به مــردم. اما این 
همــه ماجــرا نبــود. تغییــرات ایجــاد شــده در خوزســتان و اقدام هــا و 
فعالیت های امام جمعه مردمی را فقط می توان فهرست وار بیان کرد. 
حضور در مسیر خط لوله آبرسانی و جوشکاری لوله ها، سکونت در 
یکی از نقاط محروم کانشهر اهواز، کنارگذاشتن خودروهای لوکس 
و شاســی بلند خارجی، ســفر های بدون تشــریفات بــه محروم  ترین و 
صعب العبور ترین نقاط در شهرستان های مختلف استان خوزستان، 
گفت وگــوی چهــره به چهره با مردم، حذف امضاهــای طایی و تاش 
برای رســیدگی یکســان به درخواست های مردمی، گوشه ای از رفتار و 
منش مدیریتی و امام جمعه بودن حجت االسام موسوی فرد است.

وقتی هم بارش های پاییزی امسال شروع شد و آبگرفتگی و باال آمدن 
فاضاب در نقاط مختلف استان بای زندگی مردم شد، موسوی فرد 
برخاف دیگر مسئوالن که درگیر جلسات و ارائه گزارش عملکرد  در 
رسانه ها بودند، به وسط بحران و معرکه آمد تا دست کم اگر نمی شود 
به ســرعت مشــکل را حل کرد، به درد دل مردم گوش داد و برایشــان 
چاره ای اندیشید. البته در کنار ساده زیستی، مردم داری، انقابی گری 
و مشــغله های کاری، درس هــای اخــاق و خــارج فقــه او نیز هر هفته 
در اهــواز برقــرار اســت. بــه همه این هــا حمایت جــدی از مطالبه گری 
و تشــکیل  هسته های مســجد محور و همچنین تاش برای مبارزه با 

فساد اقتصادی و احقاق حقوق مردم را هم اضافه کنید. 

 مجازآباد
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 گفت وگو با ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده به انگیزه آغاز هفته فرهنگی ایران و افغانستان 

همدلی نخبگان دو کشور همزبان را مردمی کنیم

آتش کارش را بلد است
رقیه توســلی: ته ســیگارها را می شمارم. دو، چهار، شش، هشت، نُه. 
نُه فیلتر مچاله شــده ولو شــده اند توی زیرســیگاری.عبوس می شوم و 

ابروهایم می پیچد به هم. 
از دور می بینــم »مُــراد باغبــان« دارد جعبــه خرمالوهــا را می چینــد 

صندوق عقب.
چند قدم جلوتر می روم. پیت آتش، کارش را بلد است. گرم می شوم. 
هیزم نیمه ســوخته، ســرمای آذر را فتیله پیچ می کند. اینســتاگرام را 
چک می کنم. پســر مُراد باغبان، پُســت جدید گذاشــته. عکس هایی 
کار کرده به زعم خودش هنری. از دستش عکس گذاشته. دستش در 
بالکن خانه در هاله ای از دود است. دستش نکته دارد. الی انگشتان 
اشــاره و ســبابه اش، ســیگار روشــن اســت. از همین هــا کــه پــدرش 
می کشــد. پاکــت و فنــدک و چای نیم خــورده هم دارد گوشــه تصویر. 
مثل پدرش. مضحک است. عبوس تر  می شوم. آن قدر که نمی فهمم 

آقامراد، کی سر می رسد و خبر می دهد کار تمام شد. 
رو به پیِت الوگرفته، ایستاده ام. تشکر می کنم و می گویم: »خانجان« 
خدابیامرز همیشه می گفت باغش بدون شما سرپا نمی ماند. تأکید 
داشت که بزرگ تر و پدر و همه کاره باغ شمایید و والسام. می گفت 

کشاورزی توی خون و روح آقامراد است.
می بینم که خوشحال می شود و حالش قشنگ حال کسی است که 
دارد بال درمی آورد. اما این باعث نمی شــود که از آمونیاک، ســیانید، 
مونوکســیدکربن و نیکوتینــی نگویم کــه دارد می ریزد پای درخت های 

خودش و زندگی اش. 
زیرسیگاری را برمی دارم و خالی می کنم توی پیت. عاقله مردِ 6۰ ساله 

سرش را باال نمی آورد. می پرسم چندتا فرزند داری آقا مراد؟
با انگشت نشان می دهد دو تا پسر.

دوست ندارم اما ناگزیر می پرسم: هر دوتایشان سیگاری اند؟ 
هیــچ  اســتغفرهللا...  می گویــد:  و  می کنــد  نگاهــم  خــورده  صاعقــه 

کدامشان!
پانویس: فندک هم گاهی به ارث می رسد.
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VAR بالی جان ژاپنی ها شد

 »اولسان« رقیب پرسپولیس 
در فینال آسیا 

لیگ برتر بسکتبال

 مچ اندازی آویژه صنعت مشهد 
با خوزستانی ها

VAR بیاید 90 درصد مشکالت حل می شود
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هفته ششم لیگ برتر عصر دیروز با پیروزی تراکتور 
در دربی تبریز و شکست شهرخودرو در خانه مقابل 

استقالل تمام شد تا آبی ها به صدر جدول بروند.

نخستین برد شجاعی#
در تبریز و در حالی که مســعود شــجاعی نخســتین 
می گذاشــت  ســر  پشــت  را  مربیگــری اش  تجربــه 
تراکتور با یک گل از ســد ماشــین سازی گذاشت تا 
به شــرایطش در جدول ســرو ســامانی دهد. محمد 
قنبــری )۳+۹۰( برای تراکتور گلزنی کرد. تیم تراکتور 
با این برد ۹ امتیازی شــد و باالتر از پرســپولیس در 
جایگاه ششــم قرار گرفت. ماشین ســازی هم با یک 
امتیاز در قعر جدول )رده شانزدهم( باقی ماند. این 
مســابقه در حالــی برگــزار شــد که هــر دو تیم تحت 
مالکیت محمدرضا زنوزی، بدون سرمربی هستند و 

در این دیدار با مربیان موقت حضور یافتند.

شهر خودرو 10نفره#
اما در مشــهد و در روزی که شــهرخودرو فرصت های 
عالی را به هدر داد و با 1۰نفر می جنگید استقالل دو 
بــر صفر به پیروزی رســید. مصدومیت چند بازیکن 
کلیدی استقالل در روزها و هفته های گذشته دست 
محمــود فکــری را حســابی خالی کــرده و او هر هفته 
مجبــور اســت تغییراتــی را در ترکیــب تیمــش ایجاد 
کنــد. بــرای بازی دیــروز مقابل شــهرخودرو نیز فکری 
چند بازیکن اصلی خود مثل غفوری، ریگی وغالمی، 
یزدانــی، اســماعیلی و دیاباتــه را در اختیار نداشــت و 
به همین خاطر او از یک پدیده جوان به نام سبحان 
خاقانــی هافبــک بلند قامت و 2۰ ســاله مشــهدی در 
ترکیبش اســتفاده کرد که اتفاقا همین بازیکن موفق 
شد گل اول را به ثمر برساند. خاقانی که سابقه بازی 
در ســیاه جامــگان و امیدهــای تراکتــور را دارد، دیروز 
نشــان داد کــه می توانیــم منتظر پدیــده ای خوب در 
لیــگ برتــر باشــیم.در ادامــه و در دقیقــه 2۵، عرفــان 
معصومــی بازیکــن تیــم شــهرخودرو به خاطــر انجام 
یک خطای سنگین با دریافت کارت قرمز مستقیم از 
زمین اخراج شد تا نماینده مشهد با یک بازیکن کمتر 

بازی را انجام بدهد.در حالی که نیمه نخست به پایان 
نزدیک می شد، محمد دانشگر توپ ارسالی را با یک 
ضربه سر وارد دروازه شهرخودرو کرد و این نیمه با دو 

گل به سود آبی ها تمام شد.

گلر ضعیف#
میــالد فراهانــی دروازه بــان شــهرخودرو روی هــر دو 
گل به نوعی مقصر بود و این را باید رحمتی جواب 
دهد که چرا شهرخودرو این قدر در چارچوب دروازه 
می لنگد؟ در نیمه دوم هم با وجود اینکه میزبان 1۰ 
نفره بود ولی چند موقعیت خوب را از دست داد تا 
استقالل در روزی که می توانست با گل های بیشتر 
بازی را تمام کند به لطف درخشش رشیدمظاهری 
به یک پیروزی مهم دست یابد و با یازده امتیاز و به 
خاطــر تفاضل گل بهتر بــه صدر برود. ناگفته نماند 
کــه شــهرخودرو در این بازی دوبــار هم به تیر دروازه 

زد و کامالً بدشانس و بی دفت بود.

رحمتی: باید 3 بر 2 برنده می شدیم#
ســید مهدی رحمتی بعد از باخت گفت: در بین دو 
نیمــه چیــز خاصی به بازیکنان نگفتیم ولی در مورد 
توانایی آنها حرف زدم و گفتم اگر بدون اشتباه بازی 
کنیــم مــی توانیم حتی بــازی را ببریــم. همین اتفاق 
هــم افتــاد و نیمه دوم را خوب شــروع کردیم و امروز 
فوتبال روی خوبش را نشان نداد و اگر این اتفاق می 

افتاد می توانستیم ۳ بر دو برنده شویم.

فکری: خوش شانس بودیم #
محمود فکری ،سرمربی استقالل  گفت: بازی خیلی 
خوبی از سوی دو تیم انجام شد. هم قبل از 1۰ نفره 
شــدن و هم بعد از 1۰ نفره شــدن بازی زیبایی انجام 
دادند و خیلی خوب بازی کردند و ما را اذیت کردند. 
ما یکی دو موقعیت داشــتیم که می شــد گل شــود 
ولــی ایــن اتفاق نیفتاد. شــاید هم ما خوش شــانس 
بودیم که تیر دروازه اجازه نداد آن ها به گل برســند. 

حریف تیم خوبی بود و مربی جوانی دارد که افراد با 
تجربه ای کنار او حضور دارند.

حاشیه ها#
 داریوش شجاعیان بازوبند کاپیتانی استقالل را در 

این بازی به بازو داشت.
از  عکســی  قــاب  بــازی  داوری  تیــم  عوامــل   
جــواد تقــی پــور، کمــک داور فقیــد خراســانی را در 

دست داشتند.
 بــه مناســبت زادروز مرحــوم ناصر حجــازی، امروز 
رشــید مظاهــری و ســید حســین حســینی در بازی 
اســتقالل و شهرخودرو پیراهن این اسطوره را به تن 
کردند.  پیراهن این اسطوره فقید به مزایده گذاشته 
می شــود و درآمــد حاصلــه از فــروش ایــن لبــاس بــه 

خیریه بهنام دهش پور اهدا شد.
 مصدومیــت قایــدی ظاهــرا در ایــن بازی تشــدید 

شد.

خشم روی کین از دربی منچستر
روی کیــن در پایــان دربی منچســتر، از بازیکنــان دو تیم به دلیل بی تعصب 
بــودن بــه تیمشــان و به خصــوص نمایش بغل کردن یکدیگــر در یک دربی 
حساس، به شدت انتقاد کرد. روی کین میکروفن شبکه اسکای را به دست 
گرفــت و گفــت: »در یــک دربــی فقــط دو کارت زرد داشــتیم. مــن هیچ وقت 
ندیــده بــودم بعــد از یــک دربــی بازیکنــان اینقــدر هــم را بغل کننــد و با هم 
خوشــحال و خنــدان گــپ بزنند. من واقعــاً نمی فهمم این یعنــی چه. خیلی 
عصبانــی ام. شــما بایــد تمام تالشــتان را بکنید که بــازی را ببرید. هیچ کس 

نباید برای مساوی به میدان برود«.

سولسشایر: این بهترین بازی یونایتد بود
در ادامه دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس چند دیدار برگزار شد 
که در حساس ترین بازی منچستریونایتد در خانه به دیدار منچسترسیتی 
رفت که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. اوله گنار سولسشایر 
بعــد از ایــن دیــدار گفــت: منچســتر یونایتــد در مــدت حضور مــن در اینجا 
بهترین بازی خود را مقابل منچسترسیتی نشان داد و فوق العاده خوب عمل 
کردیــم. البتــه نه بهترین نتیجه ممکن ، بلکــه بهترین بازی. بازی فیزیکی و 
درگیرانــه بــود. مــا فصــل گذشــته دو بار آن ها را شکســت دادیم و ســیتی از 

شکست های قبل درس گرفته بود .

هونتالر با فوتبال وداع می کند
»یــان کالس هونتــالر« در مصاحبه ای با فاکس اســپورت اعالم کرد در پایان 
فصــل جــاری کفش هایــش را می آویــزد و بازنشســته می شــود.فوروارد ۳7 
ســاله آژاکــس آمســتردام اظهــار کرد:می خواهــم کارم را تمام کنــم. در پایان 
فصــل وارد دوره بازنشســتگی می شــوم. آن وقــت زمان کافی برای رســیدگی 
به امور خانواده ام را خواهم داشت.هونتالر در دوران فوتبالش برای تیم های 
آیندهوون، دگراف شاپ، هیرنفین، آژاکس، رئال مادرید، آ.ث میالن و شالکه 
بازی کرد.او در تیم ملی هلند در 76 بازی برای الله های نارنجی 42 گل زد.

گورتسکا مصدوم شد
هافبــک دفاعــی و ملــی پوش بایــرن مونیخ در بازی با اونیــون برلین مصدوم 
شــد.»لئون گورتســکا« در دقیقــه 76 از بــازی بیــرون آمــد و جــای خــود را به 
»کورانتــان تولیســو« ســپرد. در هنگام خروج از میدان هــم کمی از این بابت 
ناراحت بود.بعد مشخص شد که علت این امر، مصدومیت بوده و هافبک 
24 ساله به این دلیل ناراحت بوده است.فلیک، سرمربی بایرن بعد از بازی 
این خبر را تأیید کرد و گفت: لئون به خاطر مصدومیت از بازی بیرون آمد. 

او احساس درد می کرد.

جواد رســتم زاده: اولســان هیونــدای کــره جنوبی 
حریــف پرســپولیس در فینال لیگ قهرمانان آســیا 
شد. کره ای ها دیروز موفق شدند در یک ماراتن 12۰ 
دقیقــه ای حریــف ســخت کوش ژاپنی خــود را دو بر 
یک شکست دهند و راهی فینال شوند. این دیدار 
در ۹۰ دقیقه قانونی با نتیجه تساوی یک بر یک به 
پایان رسید تا بازی به وقت های اضافه کشیده شد. 
تنهــا گل ویســل در دقیقــه ۵2 یاماگوچــی بــه ثمــر 
رســاند. گل نماینــده کــره در این بازی را یانســن در 
دقیقــه 8۳ بــه ثمــر رســاند. البتــه داور در این بازی 
یــک گل ویســل را به دلیل آفســاید با کمک ویدئو 
چــک مردود اعــالم کرد. همچنین داور گل نماینده 
کــره جنوبــی را مــردود اعــالم کرده بود کــه با کمک 
VAR تصمیمــش را اصالح کــرد و گل را قبول کرد. 
در وقــت هــای دوم اضافــه اولســان در دقیقــه 116 
پنالتــی گرفــت  و جونیور نگارائو این ضربه را به گل 
تبدیل کرد. از نکات جالب توجه این دیدار حضور 
آنــدرس اینیســتا با عصا در ورزشــگاه بــود. هافبک 
پا به ســن گذاشــته ویســل دچار مصدومیت شده 

است و نتوانست تیمش را همراهی کند.

ستاره اولسان#
جونیورستاره بی چون چرای کره ای هاست. او طی 
27 بــازی در کــی لیــگ کره جنوبی موفق شــده بود 
26 بار برای اولسان گلزنی کند اما گل های پرتعداد 
او بــرای قهرمانی این تیم در لیگ کره جنوبی کافی 
نبــود و لغــزش دیرهنــگام اولســانی هــا ســبب شــد 
چونبوک موتورز به مقام قهرمانی دســت پیدا کند. 

آن ها در فینال جام حذفی نیز قافیه را به چونبوک 
باختند و با دو نایب قهرمانی راهی قطر شدند.

پرسپولیس پرید#
کاروان تیــم فوتبــال پرســپولیس هــم دیــروز با یک 
پــرواز چارتــر، از طریق فرودگاه مهرآبــاد، تهران را به 
مقصــد دوحه ترک کرد. پرســپولیس قرار اســت از 
امروز تمرینات خود را برای بازی فینال از سر بگیرد. 
به غیر از عیســی آل کثیر، ســایر نفرات تیم فوتبال 
پرسپولیس در این سفر حضور دارند. این در حالی 
اســت که ســرخ پوشــان به خاطر کرونا نتوانســتند 
دو دیــدار خــود را در لیــگ برتــر انجــام دهنــد و در 
حقیقــت بــا اســتراحت طوالنی بــه فینــال خواهند 
رسید. دور شدن پرسپولیس ازشرایط مسابقه یکی 
از مهم تریــن نگرانی های کادرفنی اســت. در مقابل 
امــا تیــم شــرقی کامــالً در کــورس رقابت ها بــود و با 
کیفیــت باالتــری از نظر آمادگی ذهنــی و بدنی پای 

به فینال می گذارد.

تقابل ثروت و غیرت#
افشــین پیروانی، سرپرســت پرســپولیس ســاعاتی 
پیش از اعزام پرســپولیس به فینال لیگ قهرمانان 
آســیا گفت: شــرایط تیم خوب اســت. فینال آسیا، 
تقابــل امکانــات و ثــروت تیم هــای شــرقی در برابــر 
غیــرت و تعصــب ایرانــی اســت. امیــدوارم بــا جــام 
ایــران برگردیــم. او دربــاره وضعیــت  بــه  قهرمانــی 
پرسپولیس در آستانه برگزاری فینال این مسابقات 

گفت: همه چیز خوب است و مشکلی نداریم.

علی عبداحد: لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور 
)آقایــان( کــه بــا حضــور 16 تیــم و در قالــب دو گــروه 
هشت تیمی و به صورت متمرکز در سالن بسکتبال 
مجموعه آزادی تهران از تاریخ 1۵ آبان ماه جاری آغاز 
گردیــد، از جــاده ای پرپیچ و خم و نه چندان مطلوب 
در شــرایط کرونایــی کشــور طــی مســیر نمــود و این 
در حالــی اســت کــه اکثر تیم های حاضــر در دو گروه 
چــون از نظــر تعــداد دیدارهــای انجــام داده یکســان 
نیســتند، هنــوز نتوانســته اند در جــدول مســابقات 
بــه ارزیابــی موقعیت خــود بپردازندو بــه عنوان مثال 
تعــدادی از تیم ها دارای چهار دیدار و تعدادی دارای 
دو دیدارهســتند بنابرایــن جایــگاه تیم هــا در جدول 

مسابقات واقعی نیستند.

گروه مرگ#
در گروه اول مسابقات لیگ برتر، آویژه صنعت مشهد 
، اکســون تهــران و شــهرداری گــرگان را می تــوان جــزو 
تیم هایــی بــه حســاب آورد که با حســاب و کتــاب وارد 
این مســابقات شده اند. مشهدی ها با هدایت سرجان 
ایونویــچ مهیــای دیدارهــای خــود شــده اند و اکســون 
هــم بــا ســرمربیگری البرز آب کنــاری و تکیه بــه کورین 
هنــری، بازیکن آمریکایی که ســال گذشــته در ترکیب 
تیم مشــهدی بود برای مســابقات دورخیز کرده است. 
با حضور شــهرداری گرگان، نفت آبادان، آویژه صنعت 
مشهد، اکسون تهران، رعد پدافند هوایی مشهد، شورا 
و شهرداری قزوین، آفتاب زاگرس اهواز، مس رفسنجان 
دیدارهــای گــروه اول مســابقات لیــگ برتــر بســکتبال 

سخت تر و نزدیک تر از گروه دوم دنبال خواهد شد.

دو بازی سخت آویژه#
تیــم آویــژه صنعــت پارســا مشــهد که تــا به حــال دو 
دیدار انجام داده اســت امروز با تیم خانه بســکتبال 
خوزســتان دیــدار می کنــد آویژه ای ها یک بــرد مقابل 
اکسون و یک باخت به شورا و شهرداری قزوین دارند 
و خوزســتانی ها دارای دو باخــت مقابــل شــهرداری 

گرگان و پاالیش نفت آبادان دارند. 
همچنیــن آویــژه صنعــت مشــهد فــردا بعــد از ظهــر 
در دیــداری ســخت بــه جــدال رقیــب دیرینــه خــود، 
شــهرداری گــرگان می رود. این بــازی می تواند یکی از 

دیدارهای جذاب لیگ برتر باشد. 

فرصت به رعد پدافند#
دیگر نماینده بسکتبال خراسان رضوی که با نام رعد 
پدافند هوایی مشــهد تا به حال بازی های قابل قبولی 
را مقابل تیم های مدعی انجام داده است، شاید با بد 
شانسی و به قید قرعه در گروه الف قرار گرفته است که 
به نظر می رسد باید به این تیم تازه شکل گرفته نظامی 
فرصت داد و هرگونه قضاوت قدری شتابزدگی است.

برنامه بازی ها#
دوشنبه 24 آذر: شهرداری گرگان - اکسون   

خانه بسکتبال خوزستان - آویژه صنعت مشهد   
سهشــنبه 2۵ آذر :آویــژه صنعــت - شــهرداری گرگان   

اکسون-  خانه بسکتبال خوزستان

VAR بالی جان ژاپنی ها شد

»اولسان«رقیب پرسپولیس در فینال آسیا
لیگ برتر بسکتبال

مچ اندازی آویژه صنعت مشهد با خوزستانی ها

گزارش  روز

 بهار در استادیوم
 امام رضا)ع( 

از حساســیت دیــدار دو  بیــش  آنچــه  دیــروز 
تیم  اســتقالل و شــهر خودرو بیشتر به چشم 
آمد کیفیت و اســتاندارد باالی اســتادیوم امام 
رضــا)ع( در زمــان برگــزاری بــازی بــود. مشــهد 
شــب قبــل از بازی میزبان بــرف پاییزی بود که 
همراه با سرمای شدید باعث یخ زدگی زمین ها 
و معابر شــهر شــده بود. در چنین شرایطی اما 
زیــر ســاخت مناســب و مــدرن اســتادیوم امام 
رضا)ع( مانع از پایین آمدن کیفیت چمن بازی 
و حتــی خیس شــدن آن شــد. در روزهایی که 
اوضاع اســتادیوم های دیگر در شــهرهای دیگر 
بــه هنــگام شــروع زمســتان اســفناک اســت و 
بازی هــا دچار اختالل می شــود داشــتن چنین 
اســتادیوم مــدرن و مجهزی بایــد مایه مباهات 
مسئوالن استانی باشــد. امروز آرزوی بسیاری 
از تیم های کشور است که در این استادیوم به 
میــدان رونــد و بتوانند از امکانات آن اســتفاده 
کنند. این استادیوم دارای گواهی کیفیت باالی 
اروپاســت و نگینی اســت برای فوتبال کشــور. 
امیــد کــه با وجــود چنیــن آبروداری مســئوالن 
شــهری بیــش از گذشــته روی ایــن اســتادیوم 
مدرن حساب کنند و از انتقال بازی ها به جای 

دیگری منصرف شوند.

گزارش کوتاه

پیام راجر فدرر برای خداحافظی بازیکن ایرانی
پایان ماجراجویی هجده ساله صفری

بازیکــن ایرانی-ســوئدی بعــد از 18 ســال حضــورش 
در فوتبــال حرفــه ای کــه ماننــد اغلــب فوتبالیســت ها 

سال های پرفراز و نشیبی بود کفش هایش را آویخت.
 بهرنگ صفری بازیکن ایرانی -سوئدی در آخرین بازی 
تیمــش در لیــگ ســوئد بعــد از دقیقــه 6۰ پــا به چمن 
ورزشــگاه الــدا گذاشــت تــا آخریــن نیــم ســاعت دوران 
حرفــه ای اش را برابــر اوسترســوند تیــم ســابق ســامان 
قدوس بازی کند. باوجود کمبود تماشاگر باشگاه مالمو 

به طور کامل از ستاره ایرانی اش قدردانی کرد.
 ویدئویی هایی از راجر فدرر تنیســور سرشــناس جهان 
و همچنین همسر بهرنگ، یک موزیک ویدئو از طرف 
یوهــان داهلین و مارکــوس روزنبرگ دو بازیکن قدیمی 

مالمو به مناسبت این روز آماده شده بود. 
صفــری نیــز در میان بازیکنان ایســتاده بــود و در همه 
جهات ادای احترام می کرد: »هنوز نتوانستم باور کنم. 
دیــروز عالــی بــود، احساســات فوق العــاده ای را لمــس 
کــردم.« او ایــن حــرف را بعد از مراســم خداحافظی که 
برایش تدارک دیده شــد گفت: »احترام خارق العاده ای 

وجود داشت و موزیک ویدئوها عالی بودند. 
مــن ســعی می کنــم بــا واقعیت کنــار بیایــم.« صفری با 
مالمــو در ایــن فصــل به مقــام قهرمانــی در رقابت های 
لیگ سوئد رسید که این چهارمین قهرمانی اش با این 

تیم در لیگ سوئد بود. 

ســرمربی تیم فوتبال گل گهر ســیرجان 
گفت: در این 2۰ سال با اشتباهات 

داوری چندیــن جــام را از دســت 
در  اخیــرا  هــم  آن  اوج  دادم، 
بازی اســتقالل و ســپاهان رخ 
داد کــه یــک مجموعــه و یک 

مربی ضرر کرد. 

امیــر قلعه نویــی در خصــوص شــروع خــوب گل گهــر در 
ابتــدای فصــل و دو شکســت پیاپــی این تیــم مقابل رقبا 
در هفته های اخیر اظهار کرد: فوتبال فراز و نشیب دار و 
یک مقدار هم شــانس دخیل است.ما تمریناتمان 
را بــه موقع شــروع کردیم و بــه موقع هم یارگیری 
کردیــم و از نظــر ثبــات هم شــرایط خوبــی داریم. 
من از بچه های تیمم راضی هستم و همیشه هم 
این قدر بدشانسی نمی آوریم چون معتقدم این دو 
بــازی را بایــد بــا اختالف می بردیم. حــق ما اصالً در 

این دو بازی باخت نبود.
ســرمربی گل گهر در خصوص اینکه آیا لیگ 
برتر که 2۰ دوره از آن گذشته است تغییری 
کــرده یــا حرفه ای تر شــده یــا خیر گفت: 
ما تجربه 2۰ ساله گرفتیم ولی نگرشمان 
نســبت به 2۰ ســال تغییر نکرده اســت. 
ریــزی،  برنامــه  مدیریتــی،  بحث هــای  در 
مدیریتــی و ... تغیــری نکردیم. مــا در ایران از نظر نیروی 
انســانی خــوب هســتیم ولــی برنامــه ریــزی و مدیریــت 
نداریــم. همین حــاال ببینید تیم های ما با کمترین هزینه 
در آسیا نتیجه می گیرند که نمونه اش پرسپولیس است 
و برای آن ها آرزوی موفقیت می کنم. تغییرات در لیگ ما 
صــورت گرفته ولی تغییرات نســبت بــه خروجی که باید 

داشته باشیم زیاد نبوده است.

وی ادامــه داد: خــود مِن قلعه نویی ایرادم از همه بیشــتر 
اســت. در همیــن 2-۳ فصــل اخیــر را ببینیــد، بــازی بــا 
اســتقالل آقــای حیــدری پنالتی گرفت که باعث شــد کالً 
سهمیه را از دست بدهیم. یا مثالً بازی جام حذفی آقای 
بنیــادی فــر با پنالتی اشــتباه باعث شــد جام را از دســت 
بدهیم. برخی مواقع داوران باید مربیان را هم درک کنند، 
همیــن االن اگــر ویدئو چــک در فوتبال بیاید ۹۰ درصد از 

مشکالت حل می شود.
قلعه نویی تأکید کرد: من قبول دارم این اعتراض ها موجب 
ســنت غلــط شــده اســت. ایــن اتفاقات از ســال گذشــته 
شروع شده و باعث و بانی آن را هم می دانم. برخی تیم ها 
هم می گویند اگر این کار را نکنیم ضرر می کنیم ولی کار 
صــد در صــد غلط اســت. وی که با رادیــو تهران صحبت 
می کــرد تأکیــد کــرد: من با همین شــرایط تا ســکته رفتم 
برگشتم ولی بعد از بازی هیچ واکنشی صورت نمی گیرد. 
اگــر ویدئــو چک بیاید این اشــتباهات کمتر می شــود. ما 
باید چند هفته بدویم که ۳ امتیاز دیروز را جبران کنیم؟ 
مــن قبــول دارم کــه بایــد خودمــان را کنترل کنیــم و باید 
احتــرام را از خودمــان شــروع کنیم. باشــگاه نفــت دو روز 
پیــش بــه ما خوشــامد گفت و ســر تمرین ما حاضر شــد 
و زمین تمرین در اختیار ما گذاشــتند.اینها احترام اســت 
کــه در فوتبــال مــا بــه آن نیاز داریــم. امیدوارم مســئوالن 
فدراسیون مشکل ورود کمک داور ویدیویی را حل کنند.

با جادوی »زیزو« در سه بازی

ققنوس مادرید پرید
مارکا: رئال مادرید مدتی بود در بحران به سر می برد. 
ایــن گزاره ای اســت که در آن شــکی وجود نــدارد. اما 
پیروزی 2-۰ شــاگردان زیدان بر همشهری  سرسخت 
نقطــه پایــان رونــدی بود کــه خروج رئــال از بحــران را 
اعالم کرد. رئال امســال یکی از پر فراز و نشــیب ترین 
شــروع فصل هــای تاریــخ خود را ســپری کرده اســت. 
رونــد بحــران زده رئــال تــا همیــن دو هفتــه پیش هم 
ادامــه داشــت و شکســت مقابــل آالوز و بالفاصلــه 
شکست تحقیرآمیز مقابل شاختار در لیگ قهرمانان 
باعــث شــد زیدان تــا یکقدمی اخــراج از برنابئو پیش 
بــرود. زخمــی کــه بــا باخت آالوز ســر بــاز کــرده بود و 
شــاختار بــه آن نمــک پاشــید.رئال مادریــد بایــد در 
حالی خودش را نشــان می داد و بحران را پشــت ســر 
می گذاشــت که ســه بازی ســخت و دشــوار در مقابل 
خود می دید. شاگردان زیدان ابتدا باید در اسپانیا به 
مصاف تیم قدرتمند سویا با هدایت مربی سابقشان 
لوپتگــی می رفتنــد و ســپس در لیــگ قهرمانــان بــا 
گالدباخ مسابقه می دادند. سومین بازی آن ها هم در 
دربی همیشه پرتنش پایتخت در مقابل اتلتیکو بود.

 اکسیرحیات#
سفیدپوشان مادرید اما یک بار دیگر نشان دادند که 
استاد خالص شدن از وضعیت های بغرنج و پشت سر 

گذاشتن بحران ها هستند. رئال در این 1۳ 
روز نــه تنهــا به عنوان تیــم اول گروهش 
به مرحله حذفی لیگ قهرمانان صعود 
کــرده، بلکه حــاال با ســه امتیاز کمتر 

از اتلتیکــو خــودش را وارد کــورس 
اســت. کــرده  اللیــگا  قهرمانــی 
ایــن ســه پیــروزی پیاپــی برابــر 

اتلتیکــو  و  گالدبــاخ  ســویا، 
تیمــش  و  زیــدان  بــرای 
در حکــم اکســیر حیــات 
بــود. زیــدان بدون شــک 
حاال که از این بحران هم 

به سالمت عبور کرده جایگاهی مستحکم تر 
اســت.  کــرده  پیــدا  دیگــری  زمــان  هــر  از 

 زیدان: ببینید چه تیمی#
 را شکست دادیم؟

زیــن الدین زیدان پــس از پیروزی رئال در دربی 
به شــکل ویژه ای خوشحال بود و از بازیکنانش 
ستایش کرد. زیدان در پایان بازی گفت: »از بازی 
به طور کامل رضایت دارم و خوشحالم. مثل بازی 
بــا گالدبــاخ بودیم و ببینید که چگونه و چه تیمی 
را شکست دادیم. اتلتیکویی را بردیم که 26 بازی 

متوالــی در اللیــگا نباختــه بود.به 
خوبــی بر این تیم فشــار آوردیم 
و اجــازه ندادیــم اتلتیکــو بازی 
خــودش را انجــام دهد. تنها 
یــک موقعیــت روی ضربــه 
و  داشــتند  ســائول  ســر 
در مجمــوع بــازی تحت 
او  بــود.«  مــا  کنتــرل 
درباره عملکرد کروس 
و مودریچ گفت: »بازی 
را باز می کردیم تا فضا 
ایجــاد کنیــم و راه فرار 
پیــدا شــود. ســپس به 
ســرعت از یــک ســمت 
در  و  می رفتیــم  دیگــر  ســمتی  بــه 
ایــن راه مودریچ و کروس اســتثنایی 
کار می کردنــد. کریــم هــم عالی بود. 
لــوکاس و کارواخال و واران و راموس 
هم بی نظیر بازی کردند. در مجموع 
بــازی  ســه  دارم.  رضایــت  همــه  از 
متوالی با تغییراتی اندک داشــته ایم 
ولــی من ثابت کرده ام که روی تمامی 

بازیکنانم حساب می کنم.«

بعد از آنکه در دیدار وستهام و لیدز، لوکاش فابیانسکی سنگربان 
وستهام به دلیل جلوتر آمدن از خط دروازه در زمان ضربه پنالتی 
حریف جریمه شــد و داور حکم به تکرار ضربه پنالتی لیدز داد، 
پیتــر چــک خواهــان اضافــه شــدن یک خــط دوم به خــط دروازه 
فعلی شــد چک در اینســتاگرام خود نوشــت: »داورها نمی توانند 
بــا اســتفاده از اســپری یــک خــط دروازه دوم به عــرض چهار قدم 
روی چمن رسم کنند تا دروازه بان بتواند بین این دو خط پنالتی 

را بگیرد؟ «.

باشگاه یونیون برلین بعد از تساوی مقابل بایرن مونیخ با استفاده از 
حساب توییتر خود نوشت: »بازی جوانمردانه یعنی سهم منصفانه 
از حق پخش تلویزیونی!« البته واکنش باشگاه یونیون برلین به نقش 
بایرن در مخالفت با اصالح سیستم اصالح درآمد تلویزیونی تنها به 
این توییت خالصه نمی شــد. در ورزشــگاه بدون تماشاچی یونیون، 
بنرهــای بزرگــی بــا عبارت »فرمولــی جدید ولــی منصفانه- حمایت 
همگانی از توزیع منصفانه تر حق پخش تلویزیونی!« روی ســکوها 

قرار گرفته بود که بارها در قاب دوربین های تلویزیونی دیده شد.

یونیون برلینپیتر چک
کاپیتان و سرمربی سابق استقالل که این روزها در حال استراحت 
اســت بــه مناســبت ســالروز تولــد ناصرحجــازی اســتوری منتشــر 
کرده که حجازی را در مراســمی تجلیلی نشــان می دهد. او نوشته 
اســت: »تولدت مبارک اســطوره«. فرهاد مجیدی در دعوا با ســایر 
مربیــان اســتقالل از جملــه قلعه نویی بارها خود را شــاگرد مکتب 
حجازی دانســته اســت.ظاهراً این مراســم برای تیم ملی بوده که 
در  هــم  و جاللــی  رشــیدی  روشــن،منصور  صفرایرانپاک،حســن 

تصاویر دیده می شوند.

بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس و بازیکن فعلی باشگاه سایپا 
در استوری به رفاقتش با فرشا احمدزاده اشاره کرده و او را به 
مســی تشــبیه کرده اســت. فرشــاد احمدزاده در بازی با سایپا 
موفــق شــد گلی شــبیه گل مســی به ایــران در جــام جهانی به 
ثمربرساند و زمینه ساز پیروزی سه بر صفر فوالد شود.گفتنی 
است زوج احمدزاده و مسلمان در پرسپولیس زوج طالیی بود 
بــه خصــوص بعد از پیروزی ها و انجام شــادی های خاص این 

دو خیلی هماهنگ بودند.

محسن مسلمانفرهاد مجیدی

VAR بیاید 90 درصد مشکالت حل می شود

قلعه نویی: داوران چند جام را از من گرفتند

ضد  حمله

شاکری بازی با شهر خودرو را هم از دست داد
یونس شــاکری مهاجم تیم فوتبال گل گهر در ســه هفته ابتدایی 
مســابقات لیــگ برتــر جــزو بازیکنان تأثیرگــذار تیمش بــود، ولی 
مصدومیــت از ناحیه همســترینگ باعث شــد تا ایــن بازیکن در 
سه بازی گذشته گل گهر غایب باشد. این آسیب دیدگی در حدی 
اســت که شــاکری حتــی نمی توانــد در بازی بعدی هــم تیمش را 
همراهــی کنــد. شــاگردان قلعه نویــی روز جمعــه هفته جــاری در 
هفتــه هفتم مســابقات لیگ برتر میزبان شــهر خودرو هســتند، 

ولی شاکری در این بازی هم نمی تواند تیمش را همراهی کند.

گل نعمتی بهترین گل نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا 

گل هافبک پرســپولیس به الســد در نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آســیا در ســال 2۰18، با رأی کاربران سایت AFC بهترین گل این 
مرحله از مسابقات لقب گرفت. سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا )AFC( دو روز پیش 6 گل خاطره انگیز ادوار مختلف مرحله 
نیمــه نهایــی لیگ قهرمانان آســیا را معرفی کرد که گل ســیامک 
نعمتی به السد در سال 2۰18، در میان این گل ها دیده می شد.
با پایان فرصت شــرکت در این نظر ســنجی گل نعمتی با کســب 
۹2.71 درصــد آرا، در رتبــه نخســت این نظرســنجی قــرار گرفت.

کامیابی نیا: انگیزه مان هزار برابر است 
کمــال کامیابی نیــا پیش از ســفر این تیم به قطر بــرای حضور در 
دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا گفت: تمرینات خوبی را در چند 
روز گذشــته پشــت سر گذاشــتیم و امیدوارم در فینال هم به آن 

هدفی که داریم برسیم و دل مردم را شاد کنیم.
وی ادامه داد: نسبت به فینال دو سال قبل و بازی مقابل کاشیما 
ژاپــن، انگیزه مــان برای قهرمانــی هزار برابر اســت و امیدواریم که 

جام قهرمانی را بگیریم و به ایران برگردیم.

نمره خوب آزمون در بازی ۲0 دقیقه ای
ســردار آزمــون کــه شــنبه شــب 2۰ دقیقــه در ترکیب زنیت ســن  
پترزبورگ برابر دینامو مسکو در میدان حضور داشت نمره فنی 
خــوب 7.۵ را از خبرگــزاری چمپیونــات روســیه دریافت کرد. تیم 
زنیت در این بازی با نتیجه ۳ بر یک پیروز شــد و ســردار آزمون 
14 دقیقه پس از ورودش به زمین در دقیقه 84 گل ســوم زنیت 
را به ثمر رساند. این تیم با صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر 

روسیه است.

 کنعانی زادگان: قهرمان شویم موهایم 
را می زنم

محمــد حســین کنعانــی زادگان دربــاره آخریــن وضعیــت تیــم 
فوتبــال پرســپولیس پیــش از اعــزام به قطر بــرای برگــزاری دیدار 
فینــال لیــگ قهرمانان آســیا گفــت: خدا را شــکر تمرینات خوبی 
را پشــت ســر گذاشــتیم. بــازی تیم هــای شــرق آســیا را آنالیــز 
کردیــم و واقعــاً تیم هــای قــوی ای هســتند. می  دانیــم تیمی که با 
پرســپولیس رو بــه رو می شــود، شــرایط خیلــی خوبــی دارد و بــا 
قدرت توانســته در مســابقات ظاهر شــده و به فینال شــرق آسیا 
برســد. مدافع تیم فوتبال پرســپولیس درباره اینکه قول داده بود 
در صورت قهرمانی این تیم موهایش را می تراشــد، توضیح داد: 
بــه قولــی که داده ام باید عمل کنم)باخنده( ان شــاءهللا این بازی 

فینال را ببریم و به قول خود عمل کنم. 

تیم ملی با یار دوزادهم ازعراق و بحرین 
پذیرایی می کند؟

بــا توجــه بــه برگــزاری بازی هــای حســاس ایــران در خــرداد 14۰۰ 
)6 مــاه بعــد(، انتظار می رود با بهبود شــرایط ایمنی در جامعه در 
برابــر ویــروس کرونــا و تهیــه و توزیع واکســن کرونا در کشــورهای 
مختلــف، دولــت ایــران هم امــکان برگــزاری مســابقات فوتبال با 

حضور تماشاگران را صادر کند.
در این صورت دراگان اسکوچیچ و شاگردانش می توانند در بازی 
برگشت مرحله دوم انتخابی برابر دو تیم عراق و بحرین، امیدوار 
به کســب ســه امتیاز با حمایت هواداران باشــند و با پشــت ســر 
گذاشــتن بحــران ماه هــای گذشــته، بــه عنوان صدرنشــین مجوز 

حضور در مرحله بعد را بدست آورند.

 سرپرست نفت مسجد سلیمان:
 بازیکنان ما شرط  بندی نمی کنند

پــس از شکســت 2 بــر صفــر نفــت مسجدســلیمان مقابل مس 
رفســنجان شــایعه های زیــادی در فضــای مجــازی بــه راه افتــاد و 
برخی مدعی شدند که گل هایی که نفت مسجدسلیمان در این 
بازی خورده مشکوک  بوده و حتی اتهام شرط بندی به بازیکنان 
نفت مسجدسلیمان زدند که آ ن ها روی گل خوردن تیم  خودشان 
شــرط بســته اند. نعمت رضایی مدیر تیم نفت مسجدســلیمان 
می گویــد: فوتبــال همیــن اســت و بــرد و باخــت بازیکنــان نفــت 
مسجدســلیمان جــوان و بــا انگیــزه هســتند و به هیچ عنــوان به 
دنبال شرط   بندی نمی روند. آن ها دوست دارند در فوتبال ایران 
دیده شوند تا در فصول آینده به تیم های ثروتمند تر و بزرگ تری 

بروند، بنابراین آن ها در فضای شرط بندی قرار نمی گیرند.

تالش های فدراسیون برای میزبانی جام ملت ها
در مســیر  نیــاز  مــورد  و مســتندات  مــدارک  ارســال  ادامــه  در 
میزبانی رقابت های جام ملت های آســیا 2۰27، فدراســیون فرم 
تعهدمانه های دولتی در بخش های مختلف برای ارائه خدمات 
گوناگون را در موعد مقرر به کنفدراســیون ارسال کرد.فدراسیون 
فوتبال جمهوری اسالمی ایران در مسیر میزبانی رقابت های جام 
ملت های آســیا 2۰27 با کشــورهای قطر، عربستان، ازبکستان و 

هند رقابت خواهد کرد.

منهای فوتبال

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری خبر داد
 ۳۵ هزار فرانک، بدهی ۱۸ ساله

 به اتحادیه جهانی
رئیس فدراســیون دوچرخه ســواری گفت: اگر نفراتی که برای 
حضور در انتخابات کاندیدا می شوند از من ضعیف تر باشند، 

وارد انتخابات خواهم شد.
نشســت خبری خســرو قمری در فاصله حدود 1۵ روز تا پایان 
دوره ریاســتش، در کمــپ تیم های دوچرخه ســواری مجموعه 
آزادی برگــزار شــد. قمــری در ابتــدای نشســت بیــان کــرد: در  
هشت سال و نیم ۳۹۵ مدال توسط تیم های ملی و باشگاه ها 
بدســت آمد که 1۵1مدال آن توســط تیم های ملی کسب شد. 
در عرصه آموزش 2۵4 کالس ارتقای آموزش داوری و مربیگری 
برگزار کردیم.نیازهای اولیه ما در بخش بانوان داشتن مربیان 
و داوران خــوب بــود که با برگزاری کالس ها توانســتیم بانوان را 
تــا حــدودی خودکفا کنیم. همچنین ۵۰ نفــر به کمپ اتحادیه 

جهانی دوچرخه سواری برای آموزش اعزام کردیم.
قمــری در مــورد مبلغ بدهی ایــران به اتحادیــه جهانی دوچرخه 
ســواری )UCI( بابت مثبت شــدن تســت های  دوپینگ رکابزنان 
ایــران تأکیــد کــرد: بدهی داریم که مربوط به 18- 17 ســال پیش 
اســت کــه البتــه تنها مربوط بــه دوپینگ نیســت و  تورهایی که 
در این هشــت ســال برگزار شــد و جریمه رکابزنان در مسابقات 
مختلــف نیز شــامل می شــود. در کل مبلغ آن حــدود  ۳۰ تا ۳۵ 
فرانک سوئیس است. در هفته گذشته باردیگر نامه ای به آقای 
علی نژاد نوشتم و اطالع دادم و خانم فرامرزیان نیز به استان هایی 
که بدهکار هستند. اعالم کرد بدهی خود را پرداخت کنند. البته 
این قبیل بدهی ها را کشور های دیگر هم دارند. انتظار داشتیم 
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری بخشی را به ما ببخشد. امسال 
بــا پیگیری هایــی کــه داشــتیم متوجه شــدیم ۵۰ درصــد هزینه  
تأمیــن شــده و می توانیــم ۵۰ درصــد بقیــه را تخفیــف بگیریــم.  

شهنازی سرمربی تیم والیبال سایپا شد
تیــم  ســرمربیگری  از  کارخانــه  مصطفــی  اســتعفای  از  پــس 
والیبال ســایپای تهران، ناصر شــهنازی ســرمربی فصل گذشته 
نارنجی  پوشان که عملکرد خوبی هم با این تیم داشت، با دیگر به 
عنوان سرمربی خودروسازان انتخاب شد.پیش از این طبق گفته 
مدیرعامل باشگاه سایپا، جهانگیر سیدعباسی و خمسه نیز دو 
گزینه دیگر برای در اختیار گرفتن هدایت نارنجی پوشان بودند.

شادی پریدر سرمربی تیم ملی شطرنج 
دانشجویان شد

دراحکامی جداگانه از سوی هادی بشیریان رئیس فدراسیون 
ملــی ورزش هــای دانشــگاهی، احکام کادر فنی تیــم  ملی برای 
دانشــجویان  رقابت هــای شــطرنج  در  پوشــان  ملــی  هدایــت 
دانشــگاه های آســیا صــادر شــد.تیم شــطرنج دانشــجویان در 
دوبخش دختران و پسران در این رقابت ها شرکت خواهد کرد 
که شــادی پریدر به عنوان ســرمربی، امیر رضا پور رمضانعلی 
بــه عنــوان مربــی، مهــرداد پهلــوان زاده بــه عنــوان سرپرســت 
فنــی و محمــد نقــی ابراهیــم زاده به عنوان سرپرســت هدایت 

ملی پوشان را در این رویداد بر عهده خواهند داشت.

تیم ملی اپه در مشهد
رئیــس فدراســیون شمشــیربازی گفــت: مصدومیــت کاپیتان 
تیــم ملــی ســابر جــای نگرانــی نــدارد و حتمــاً در اردوی بعدی 
سابریســت ها حضور خواهد داشت.فضل هللا باقرزاده درباره 
اینکــه مصدومیــت مجتبــی عابدینــی کاپیتان تیم ملی ســابر 
جای نگرانی دارد یا خیر، تأکید کرد: اصالً جای نگرانی نیست 
و خیلــی با انگیــزه کار می کند. باقرزاده در مــورد زمان برگزاری 
اردوی تیــم ملــی اپــه و فلوره مردان و ســابر، اپه و فلــوره بانوان 
بــرای حضــور در مســابقات زون آســیا جهــت کســب ســهمیه 
المپیک بیان کرد: اردوی تیم ملی اپه دختران از شــنبه هفته 
آینــده در اصفهــان آغــاز می شــود و بــرای اینکــه پروتکل هــا را 
رعایــت کنیــم ، نفرات اصلی را دعوت کردیم بنابراین ســه نفر 
در ایــن اردو خواهنــد بود. اردوی اپه مردان هم با حضور چهار 
نفر از شنبه هفته آینده در مشهد برگزار می شود. اردوی فلوره 
مــردان و ســابر بانــوان هنوز قطعی نشــده اما بــه احتمال زیاد 

شنبه هفته آینده در تهران خواهد بود.

 دلیل مخالفت استقالل با اعزام یزدانی
ســخنگوی فدراســیون کشــتی گفت: اعزام امیرمحمد یزدانی 
بــه رقابت هــای جــام جهانــی کشــتی آزاد بدون مشــکل انجام 
خواهــد شــد.محمد ابراهیــم امامــی دربــاه ســرانجام موضــوع 
مخالفــت باشــگاه اســتقالل بــا اعــزام امیرمحمــد یزدانــی بــه 
جــام جهانــی کشــتی آزاد بــه دلیــل همزمانــی ایــن رقابت هــا 
بــا مرحلــه فینــال لیــگ برتر کشــتی آزاد، اظهار کرد: مشــکلی 
درایــن بــاره وجــود نــدارد و دو آزادکار ایــران عــازم صربســتان 
می شوند.ســخنگوی فدراســیون کشــتی افــزود: وقتــی بحــث 
منافــع ملی باشــد قطعاً تیم های ما بــه آن پایبند خواهند بود. 

 رقابت سه ضلعی 
برای قهرمانی نیم فصل والیبال

هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر والیبال در شرایطی امروز 
برگزار می شــود که رقابت برای قهرمانی نیم فصل بین ســه تیم 
خواهد بود. فوالد ســیرجان شــانس نخســت برای قهرمانی در 
نیــم فصــل اول اســت اما شــهرداری ارومیــه و ســپاهان منتظر 
لغــزش ســیرجانی ها خواهند بــود. برنامه بازی ها دوشــنبه، 24 
آذرماه:شــهرداری قزوین - شهرداری ارومیه/ هورسان رامسر – 
سپاهان/ خاتم اردکان - فوالد سیرجان/ راهیاب ملل مریوان-
پیکان/ شهداب یزد – هراز آمل/ آذرباتری ارومیه - شهرداری گنبد

رحمتی اسیر تیر دروازه و دروازه بانش شد

 شهرخودرو  استقالل را به صدر فرستاد
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

»هنر مهاجرت« سفیر فرهنگی افغانستان
حــدود 20 ســال می گــذرد از زمانــی که هفته همبســتگی ایران و 
افغانســتان در فرهنگســرای ارســباران تهران برگزار شــد. انگیزه 
برگــزاری آن تحــوالت جدیــد در افغانســتان پــس از زوال طالبان 
بــود و امیدهــای بســیاری کــه در دل همــه به آینده تــوأم با صلح 
و ثبات افغانســتان ایجاد شــده بود. و اکنون هفته گرامیداشــت 
هنر افغانســتان در زمانی برگزار می شــود که هنوز مذاکرات برای 
صلح بین طرفین ادامه دارد و آن صلح و ثبات به تمامی محقق 
نشــده اســت. بهانه برگزاری این محفل، یکی از حمالت مرگبار 

تروریستی در دانشگاه کابل است.
در این 20 ســال و حتی پیش از آن، در عرصه سیاســت بســیار 
کــش و قوس هــا دیده ایــم و بســیار پیروزی ها و نیــز ناکامی ها رخ 
نمــوده اســت. ولــی هنــر افغانســتان در ایــن مــدت همــان ســیر 
پیشرفت و تکامل خود را پیموده و همچنان در حال همراهی با 
مردم است. شاید بدین واسطه که متکی به توانایی های فردی و 

امکانات جامعه مهاجر بوده است.
مهاجرت خود سختی های بسیار دارد و هنرمند که همواره و در 
هر جامعه ای با محرومیت و انزوا مواجه است، در مهاجرت این 
ســختی ها را به صورت مضاعف تجربه می کند. آن خوشــنویس 
نــام آور مهاجــر زندگی را با کار ســاختمانی می گذراند و در اندک 
لحظــات باقی مانــده به مشــق خط می پــردازد. آن شــاعر مهاجر 
در کار تولیــدی اســت و آن هنرمنــد موســیقی همچنیــن. زمانــه 
در هیــچ  جــا بــا هنرمنــد مهربان نیســت و در مهاجرت بیشــتر. 
مهاجران افغانســتان تشکل های هنری خودجوش دارند و غالباً 
بــدون اینکــه کارشــان پشــتیبان خاصی داشــته باشــد. گاهی نه 
تنهــا محــروم از امکانــات، کــه حتــی در بنــد مجــوز گرفتــن برای 

فعالیت های هنریشان هستند.
ولــی بــا همــه این هــا، هنــر توانســته اســت یــک رســانه خــوب 
بــرای جامعــه  مهاجر باشــد، یا حداقــل می توان گفــت که چهره 
ایــن جامعــه را در رســانه ها ترســیم کنــد. اکنــون کــه به ســیمای 
مهاجران افغانســتان در رســانه ها، محافل فرهنگی و برنامه های 
صــدا و ســیما می نگریــم، می بینیــم کــه بیشــترین حضــور را در 
ایــن عرصه هــا هنرمنــدان مهاجر داشــته اند. حتی خــود جامعه 
مهاجر با هنرمندانش از این طریق آشــنا شــده اســت. آن کارگر 
مجسمه ساز که آثارش شهرت خارق العاده یافته است، آن شاعر 
مهاجــر کــه مقــام اول جشــنواره شــعر فجــر را گرفتــه اســت، آن 
داستان نویس که اثرش در جشنواره »جالل آل احمد« تحسین 
شــده اســت، آن گروه های موسیقی که توانســته اند هنردوستان 
ایــران را بــا رنــگ و بــوی موســیقی افغانســتان انــس دهنــد و آن 
خوشــنویس و تذهیــب کار کــه در جامعــه هنــری ایران شــناخته  

شده اند، همه توانسته اند سفیران فرهنگی افغانستان باشند.
در چنیــن موقعیتــی که هنر مهاجرت با تالش های فردی و البته 
حمایت هــای گــه گاه نهادهــای فرهنگــی میزبان توانســته اســت 
خــود را زنــده نگــه دارد و همچنــان تصویرگــر ســیمای مهاجر در 
رســانه های ایران باشــد، طبیعتاً برگزاری هفته گرامیداشــت هنر 
افغانســتان کاری اســت بجــا و شایســته تحســین. برنامه هــای 
متنوع و گسترده ای که برای این هفته در نظر گرفته شده است، 
با حضور هنرمندان افغانستان از ایران و دیگر کشورها، همچنان 
بــر ایــن حقیقــت گواهــی می دهــد کــه در هــر حــال، هنرمنــدان 
می تواننــد یــک حلقــه مطمئن بــرای اتصال دو کشــور همزبان و 

هم فرهنگ باشند.

 جوادشیخاالســامی   هفته فرهنگی ایران 
و افغانســتان با شــعار »جان پدر کجاستی« 
از روز شــنبه توسط کمیسیون ملی یونسکو 

ایران آغاز شده است.
 در این برنامه هر روز شــاهد اجرای برنامه ها 
و گفت وگوهای فرهنگی و هنری در رشته های 

مختلف هنری و فرهنگی هستیم. 
بــا  بهانــه  همیــن  بــه 
مظفــری،  ابوطالــب 
نویســنده  و  شــاعر 
مهاجــر افغانســتانی، 
و  برنامــه  ایــن  دربــاره 
چالش ها، فرصت ها و 
ظرفیت هــای روابــط دو ملت گفت وگو کردیم 

که می خوانید.
  
نسلیهمچونشما،استادمحمدکاظم  

کاظمــیوبعضیبــزرگاندیگرمانندمرحوم
اســتادزریاب،سهدههگذشتهتاشکردند
تــاموانــعارتباطاتــیبیــندوملــتایــرانو
افغانســتانرابردارنــد.بــهنظــرشــماتأثیــر
برگزاریایننوعبرنامههادربهترشدنروابط

ورفعموانعچقدروچگونهاست؟
  ما می توانستیم بیش از این ها به هم نزدیک 
باشــیم. چون اشــتراکات فرهنگی گذشــته و 
گفت وگوهایــی کــه بین نخبــگان فرهنگی ما 
بوده بســیار بیشــتر از آن چیزی بــوده که در 
جامعه نمود داشته است. واقعیت این است 
که تالش های ما در ســطح اجتماعی و روابط 
سیاســی چنــدان موفقیــت نداشــته و بیــن 
ذهنیت و عینیت ما هنوز فاصله وجود دارد. 
یعنی ذهنیت فرهنگیان طوری بوده و عینیت 
زندگــی اجتماعــی جامعه مهاجر طــور دیگر 
بوده است. ما انتظار داشتیم وضعیت از این 
نیز بســیار بهتر باشد و ذهنیت ها از مرحله 
شــعار به مرحله عمل نزدیک شــوند، با این 
همه قبول دارم که نسبت به دو دهه گذشته 
شرایط بســیار مســاعدتری داریم. وضعیت 
خیلــی خوب شــده اما طبق انتظــارات پیش 
نرفته اســت. این ها هم  دالیل مخصوص به 
خودشــان را دارد. امــا بــه هــر حال دو کشــور 
ایران و افغانســتان درگیر مشکالتی هستند 
و همین روند را با کندی مواجه می کند. ولی 
بایــد قبــول کنیم کشــوری که 3 یــا 4 میلیون 
مهاجــر دارد باید برنامه هــای جدی تری برای 

رسیدگی به وضع آن ها داشته باشد. 
متأسفانه فرهنگ در کشور من و شما امری 
حاشیه ای است؛ یعنی هر چند ما شاعران و 
نویســندگان تالش کنیم، باز هم حرفمان در 
حاشیه قرار می گیرد. ما باید نیازهایمان را به 
رسمیت بشناسیم و به مشکالت اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی هم توجه داشته باشیم. 
مثــالً یکــی از نیازهــای مــا در این شــرایط که 
هر دو کشــور در محاصره و فشــار اقتصادی 
هستند، گســترش همین بازارچه های مرزی 
اســت کــه تأثیــر زیــادی بــر روابــط فرهنگــی 
و اجتماعــی مــا هــم خواهــد گذاشــت. اگــر 
بــرای فرهنگ ســازی مقدمه ســازی سیاســی 
و اجتماعی نشــود و به مســائل و مشــکالت 
جدی تــر  صــورت  بــه  مهاجــران  اجتماعــی 
ثمــری نخواهــد  پرداختــه نشــود، تالش هــا 
داشــت و ما باز هم دچار اختالف می شــویم. 

چــون آنچــه در چشــم مــردم اســت همیــن 
مســائل اســت. مردم عادی که از ارتباطات و 
همدلی های اســتاد کاظمی و محمدحســین 
جعفریــان خبــر ندارنــد. آن هــا به مســائل و 
مشــکالت خودشــان نگاه می کننــد. همدلی 
در بیــن ایــن نخبــگان ما وجــود دارد ولی این 
همدلی ها در بین توده مردم منتشــر نشــده 
اســت. کار هایی از این قبیل سال هاســت که 

اتفاق می افتد. 

بــههرحالمــردمبایددرجریانکارهای  
فرهنگیقراربگیرند.

 بلــه مــا پیــش از ایــن فعالیت هــای فرهنگی 
دیگری هم داشتیم که البته از دو چیز  متأثر 
بوده انــد؛ اوالً ایــن برنامه ها مقطعی بوده و به 
فراموشی سپرده می شده است و تصور عامه 
ایــن بوده که این ها سیاســت هایی اســت که 
دولت ها انجام می دهند. ما باید این احساس 
را به مردم بدهیم که این ها فقط متأثر از یک 
امــر سیاســی نیســت و ایــن اتفاق ها بســیار 
عمیق تــر از یــک فعالیــت سیاســی اســت. 
مــردم بایــد بدانند که ایــن فعالیت ها نتیجه 
یــک کار فرهنگــی بوده و نتیجه همنشــینی 
مهاجران و نخبگان ایرانی در شهر های ایران 
بوده است. شما می بینید در بین شهر هایی 
کــه مهاجرنشــین اند و میــان شــهر هایی کــه 
ورود مهاجــر به آنجا ممنوع اســت، ذهنیت 
مــردم نســبت بــه همدیگــر فرق می کنــد. در 
شهر هایی که مهاجرنشین هستند ذهنیت 

و روابط خیلی بهتر و مساعدتر است. خب 
چــرا دولتمــردان مــا ایــن واقعیــت را جــدی 
نمی گیرنــد؟ همیــن همنشــینی ها تأثیرهای 
بســیار مثبتی بین مردم دو کشــور داشــته و 
باید ســعی کنیم موانع را برطرف کنیم وگرنه 
فعالیت های فرهنگی در نهایت تأثیر بسیار 
کمــی خواهنــد داشــت و مشــکالت جامعــه 

مهاجر به قوت خود باقی می ماند.
  
البتــهدرهمیــنســالهاهــماتفاقهــای  

مبــارکبســیاریرقــمخــوردهاســت،مثــاً
ســالهایگذشــتهجامعهمهاجربیشتردر
حوزهادبیاتفعالیتداشــتند،ولیحاالدر
حوزههــایدیگرهمفعالیتجــدیومؤثری

دارند.
 بله. در صحبت من نفی تالش های گذشته 
نبــود. همــان طــور کــه گفتــم فرهنــگ اصــل 
اســت و همــه اتفاق هــا از دل فرهنــگ رقــم 
می خــورد، ولــی مــن از همین صحبت شــما 
نتیجــه ای بگیــرم. ادبیــات کم مصرف تریــن و 
کم خرج تریــن حوزه فرهنگ اســت، به خاطر 
اینکه شاعر در خلوت خودش شعر می گوید 
و تولیــد شــعر و عرضــه آن چنــدان هزینــه 
ندارد. اما شــما یک حوزه دیگر مثل ســینما 
یا هنرهای تجســمی یا موســیقی و نقاشــی 
را فــرض کنیــد کــه نیــاز به پشــتوانه و هزینه 
دارد. همــان طــور کــه شــما گفتیــد در ایــران 
ظرفیت های بسیار زیادی در بین مهاجران ما 
بروز کرده که این ها در حوزه های مختلف کار 

می کننــد. مثالً درباره اصفهان، در ســال های 
اخیــر هنر مینیاتور اصفهان در حال نابودی 
بــود کــه توســط مهاجــران دوبــاره زنده شــده 
اســت. ما در اصفهان گروه های کاشــی کاری، 
مینیاتور، اشیای تزئینی و هنرهای دست ساز 
داریــم که بســیار جدی در حــال فعالیت اند. 
همچنین در حوزه خطاطی اســتادان بســیار 
برجســته ای در اصفهــان و ایــران داریــم کــه 
واقعــاً در تراز اول هســتند. امــا این ها نیاز به 
زمینــه و برقــراری نمایشــگاه های مختلــف و 
مشــترک دارد که نیازمند حمایت هســتند. 
وقتی می گویم مسائل عینی تر مثل سیاست 
و اجتماع و قوانین مهم است، به این خاطر 
اســت که این هــا تأثیر خــودش را در فرهنگ 
نشان می دهد. فرهنگ نمی تواند بدون این ها 
قوام داشــته باشد. فرهنگ یک امر مصرفی 
است. یعنی چیزی نیست که خود هنرمند 
بتوانــد بــه تنهایی خودش را ســرپا نگه دارد. 
این است که من می گویم ما به فرهنگ نیاز 
داریــم، امــا فرهنگ هم به اقتصــاد و مجوز و 
حمایت نیاز دارد. تا حاال این اتفاق ها نیفتاده 

است. 
و  نقاشــان  شــما  اگــر  موقعیــت  ایــن  در 
نمایشــگاه های مــا را دنبــال کنیــد می بینیــد 
هنرمنــدان مــا بــا مشــکالت زیــادی درگیــر 
هســتند. مثالً در حین برگزاری نمایشگاه به 
یکباره مجوز آن ها لغو می شود، یا مثالً رفت 
و آمد بین شهرها برای هنرمندان ما سخت 
اســت. یکــی از اتفاق هــای خوبی کــه در بین 

مهاجــران رقــم خورده این اســت کــه آن ها از 
حوزه ادبیات که مقداری به خود متکی است 
بیرون شده اند و حاال وارد حوزه های مختلف 
هنری و فرهنگی شده اند که نیاز به حمایت 
بیشــتری دارد. یک بار طرحی در شــهرداری 
تهــران مطرح شــده بــود که از ایــن چند هزار 
فرهنگسرایی که در ایران وجود دارد تعدادی 
را در اختیار مهاجران قرار بدهند. بسیاری از 
این فرهنگسراها مخاطبی هم ندارند و بیش 
از حد نیاز هستند ولی هنوز چنین زمینه ای 
فراهــم نشــده کــه مهاجــران در جایــی کــه 
مهاجرنشــین است یک فرهنگسرا مختص 
خودشــان داشــته باشــند تا بتوانند نیاز های 
مختلــف هنــری خودشــان را از طریق آن رفع 
کنند و مجبور نباشــند در گوشــه خرابه یک 
شــهر نمایشــگاه هنری برای خودشان برگزار 

کنند. 

گفتیــدبعضــیازحوزههــایفرهنــگو  
هنریدیگرازادبیاتجلوترهستند.چطور

ایناتفاقافتادهاست؟
 خــب ســلیقه های نســل های مختلــف در 
زمان های مختلف متفاوت است. مثالً ما در 
دوره ای توجه به ادبیات را داشتیم که بیشتر 
بــه خاطــر ســهولت فعالیــت در آن بــود ولی 
نســل جوان مهاجر در این سال ها پیشرفت 
کرده و وارد ساحت های جدیدی شده است. 
می دانیــد که شــعر و ادبیات یک امر بســیار 
انتزاعــی اســت و نمــود چندانــی در کلیــت 
جامعه ندارد. نسل جوان ما نسلی است که 
تنها به این هنر اکتفا نکرده است. آن ها حس 
کرده انــد که می توانند در زمینه های غنی تر و 
جدی تر دیگر هم فعالیت کنند. بنابراین این 
حرکــت از دو دهــه پیــش در حــوزه نقاشــی، 
گرافیــک، هنرهــای تجســمی و غیــره شــروع 
شــد و کمــاکان در حــال گســترش اســت. در 
منطقه گلشهر مشهد گروه های زیادی، یعنی 
بیــش از چند صد نفر در حوزه های مختلف 
فرهنگی و هنری آموزش دیده اند و به مرحله 
اســتادی هم رســیده اند. مثالً مــا طراح کتاب 
کودکی را داریم که خیلی از کتاب های کودک 
و نوجــوان مشــهد را ایشــان انجــام می دهد. 
خطاطانــی در تهــران و اصفهــان داریم که به 
مرحله اســتادی رســیده اند چــون زمینه های 
فعالیت در این رشته ها عام تر است، مهاجر 

راحت تر می تواند در آن ها فعالیت کند. 
چنان که همه نمی توانند در حوزه شعر فعالیت 
کننــد. نکتــه دوم اینکــه حــوزه شــعر و ادبیات 
حوزه اقتصادی نیســت و درآمدی برای کســی 
ندارد، ولی اگر شما در هنر گرافیک، تجسمی، 
نقاشی و غیره کار کنید تا حدودی به درآمد هم 
می رسید. به همین خاطر طیف گسترده ای از 
نسل جوان به این سمت گرایش پیدا کرده اند. 
در همیــن دفتــر دری و پارســی زبانان ممکــن 
اســت هــر ســال یکــی دو اســتعداد در زمینــه 
شــعر جذب شــود، ولی جلســات موســیقی و 
نقاشی و هنرهای دیگر خیلی پرطرفدار است 
و جوانــان میــل زیــادی به ایــن حوزه هــا دارند. 
امیدوارم با تسهیل روابط و مشکالت جامعه 
مهاجر شــاهد موفقیت های بیشتر و فعالیت 
 راحت تری از ســمت این هنرمندان و نخبگان 

باشیم.

بهبهانهدرگذشتبرجستهترینچهرهمعاصرادبیاتداستانیافغانستان

»رهنورد زریاب« ُدّری از گنجینه زبان فارسی
شــــــجاعی، اســــحــــــــاق ســید
افغانستــــانی: داستـــــــــاننویس
رهنــورد  محمداعظــم  اســتاد 
زریــاب دو ویژگی مهــم در ادبیات 
داســتانی افغانســتان دارد؛ یکــی 
اینکه ایشــان از داستان نویسان پیشکسوت افغانستان 
اســت. داستان نویسی در افغانستان، به معنای مدرن و 
امروزی آن، دقیقاً 101 سال پیش شروع شد. افغانستان 
در ایــن یــک قرن و یک ســال، حوادث و فــراز و فرودهای 
زیــادی داشــته اســت و شــما هم می دانید کــه فرهنگ و 
زبان و ادبیات از تحوالت و وضعیت سیاسی و اقتصادی 
جامعه بســیار تأثیر می پذیرد. یعنی شــما خیلی راحت 
می توانی وضعیت ادبیات یک جامعه را از روی وضعیت 
اقتصاد و سیاست و مسائل اجتماعی آن حدس بزنید. 
مــردم افغانســتان هــم در ایــن یــک قــرن و بــه خصوص 
طــی 40 ســال گذشــته غیــر از جنــگ چیــزی ندیده انــد. 
بــه همیــن دلیل بــا اینکه ادبیــات داســتانی در دهه های 
اخیــر عالقه مندان زیادی در افغانســتان داشــته اســت، 
امــا عمالً کســانی که بتوانند این تحــوالت را تاب بیاورند 
بســیار کم بوده اند. بعضی ها وارد شده اند اما خیلی زود 
محو شــده اند. تنها کســی کــه از دهــه 40 تاکنون، یعنی 
حدود 60 سال، مقاوم و استوار و حرفه ای در خط ادبیات 
داستانی ما مانده بود، استاد زریاب بود. این یک ویژگی 
خیلی مهم است. ویژگی دوم استاد زریاب این است که 
ایشان از دهه 40 که به دهه دموکراسی و قانون اساسی 
معروف است، حضور مستمر و بسیار شاخصی داشته 
است. در این دهه داستان نویسان زیادی کار نویسندگی 
را شــروع کردنــد و بــه ادبیات داســتانی در دهــه 40 رونق 
بخشــیدند که اســتاد زریاب یکی از همان کسانی است 
کــه داستان نویســی خــود را از آن دهــه شــروع کــرد و از 
همان ســال ها بهترین داســتان های کوتاه خود را نوشت 

و ادامه داد. به این شــکل برجســته ترین، شــاخص ترین 
و جدی ترین داستان نویس افغانستان از دهه 40 تاکنون 
استاد زریاب بود که به نظر من این استمرار خیلی مهم 
اســت. یکی از مشــکالت زبان فارسی در افغانستان که 
ادبیــات داســتانی هم با آن درگیر اســت همــان دوزبانه 
بودن افغانستان است. در آنجا زبان پشتو و زبان فارسی 
هر دو رســمیت دارند اما حاکمیت همیشــه در اختیار 
پشــتوزبانان بوده اســت. یعنی از آغاز تشــکیل کشــور 
افغانســتان، همیشــه پشــتوزبانان در رأس حاکمیــت 
بوده اند و متأسفانه فشار علیه زبان فارسی طی این قرن 
اخیر وجود داشــته اســت. حاکمیت احســاس می کند 
برای ایجاد هویت یگانه فرهنگی و زبانی باید زبان پشتو 
را رشد بدهد و زبان فارسی را تضعیف کند. آن ها به این 
نتیجه رسیده اند تا زمانی که زبان فارسی وجود داشته 

باشد زبان پشتو رشد نمی کند. 
به همین دلیل با زبان فارســی و کلماتی مثل دانشــگاه 
و دانشــکده و دبیرســتان و ایــن نــوع واژه هــا کــه از ایران 
می آیند مبارزه خیلی تند و نامعقولی دارند. در شوروی 

ســابق تــالش بــر ایــن بــود که بیــن ایــران، افغانســتان و 
تاجیکستان شکاف ایجاد کنند. به همین دلیل گفتند 
شــما ســه زبان مختلف دارید! زبان فارســی مال ایران، 
زبــان دری بــرای افغانســتان و زبــان تاجیکــی هــم بــرای 
تاجیکســتان اســت و این هــا هیچ پیونــدی ندارند. برای 
اینکــه بتواننــد مــا را از همدیگــر جدا کننــد و بین حوزه 
تمدن فارسی جدایی بیفکنند، چنین نقشه ای کشیدند 
و اجرا کردند. هنوز هم سردمداران پشتو در افغانستان 
گاهــی همیــن صــدا را بلند می کنند که زبان ما فارســی 
نیست، دری است. حتی به واژه هایی که از ایران می آید 
خارجــی می گویند! اســتاد زریاب پهلوان مبــارزه در این 
میدان بود. ایشان با آثار خودش و با تالش های خودش 

سعی در زدودن این دروغ و فریب داشت.
هیچ نویسنده ای در افغانستان، چه به لحاظ کیفیت و 
چه به لحاظ کمیت کار، با ایشان قابل مقایسه نیست. 
استاد زریاب 5-4 مجموعه داستان و 6-5 رمان دارند که 
در کنار مجموعه مقاالت و کالس های آموزشی، فعالیت 
چشــمگیر و مؤثــری را نشــان می دهــد. هیــچ کــدام از 

داستان نویسان افغانستان در این حد کار نکرده و مؤثر 
نبوده است. از مهم ترین کارهای استاد حضور، تمرکز و 
دلسوزی برای افغانستان بود. ایشان در زمان جنگ های 
داخلی و سلطه طالبان به فرانسه رفتند که آنجا زندگی 
خیلــی خوبــی هم داشــتند و آرام زندگــی می کردند، اما 
وقتی طالبان سقوط کرد و وضعیت کمی ثبات پیدا کرد 
دوباره به افغانســتان برگشــتند و به ســمت هیچ کشور 

اروپایی نرفتند. 
نویسندگان افغانستانی که اکنون در کشورهای اروپایی 
هســتند در آن کشــورها هضــم شــده اند و فرامــوش 
شده اند و از کار داستان نویسی دست برداشته اند. چون 
نویســنده مثــل ماهی اســت که اگــر در جامعه خودش 
نباشــد از لحاظ فکری می میرد. به همین دلیل بود که 
استاد زریاب غرب را تحمل نکردند و برگشتند. دو سه 
سال پیش که ایشان به مشهد آمدند و با نویسندگان 
افغانســتانی ســاکن مشــهد دیــداری داشــتند، نــکات 
مهمــی بــه ما یــادآور شــدند. به ما فرمودند کســانی که 
بــه غــرب رفته اند، در آن کشــورها هضم شــده اند. چون 
تا بخواهند زبان آن کشــورها را یاد بگیرند و به آن زبان 
دوم شــعر و داســتان بنویسند ســال ها طول می کشد و 
اصالً ممکن نیســت. بعد چندین بار این مســئله را در 
یک جمله کوتاه تکرار کردند که من به شما جوان هایی 
کــه در ایران درس می خوانید و فعالیت های ادبی دارید 
بســیار امیدوارم. همچنین فرمودنــد بهترین بنا، نجار، 
خبرنگار، هنرمند، روزنامه نگار، فعال فرهنگی و اســتاد 
دانشــگاه های مــا از ایــران آمده اند و من به ایران بســیار 
امیدوارم. اینجا فضای بســیار مســاعدی برای فعالیت 
فرهنگی و هنری دارد و به ما توصیه کردند از این فرصت 
بهتریــن بهــره را ببریم تا بتوانیم ادبیات و زبان فارســی 
در افغانســتان را قدرت بیشتری ببخشیم. امیدوارم ما 

شاگردان، راه ایشان را ادامه دهیم.
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همدلی نخبگان دو کشور همزبان را مردمی کنیم

در حوالی شعر

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

نخســتین شــب از هفتــه هنــر افغانســتان بــا عنــوان »جــان پــدر 
کجاســتی؟« بــه میزبانی کمیســیون ملی یونســکو ایــران با موضوع 
ادبیات و فرهنگ مشترک دو کشور ایران و افغانستان، شنبه شب 
22 آذرماه به صورت مجازی و با همراهی تنی چند از چهره های ادبی 

افغانستان برگزار شد.
گفتنی اســت 23 آذر نیز کمیســیون ملی یونســکو در ادامه هفته 
گرامیداشــت هنر افغانســتان که تا 28 آذر ســال جاری ادامه دارد، 
در صفحــه اینســتاگرام خــود بــه آدرس unesco.iran@ میزبــان 

تعــدادی از هنرمنــدان در حوزه موســیقی از جمله وحید قاســمی؛ 
پژوهشــگر موســیقی مردمی و بومی افغانســتان، همایون ســخی؛ 
آهنگســاز و رباب نواز، محمد ســرور رجایی؛ نویسنده و پژوهشگر، 
مهبــد مکــی؛ موسیقی شــناس اقــوام و تطبیقــی و عــارف جعفری؛ 

خواننده و آهنگساز خواهد بود. 
عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه می توانند به نگارخانه مجازی 

کمیسیون ملی یونسکو - ایران، به نشانی ذیل مراجعه کنند:
www.gallery.irunesco.org

برگزاری شب نشینی مجازی»جان پدر کجاستی؟« به یاد شهدای دانشگاه کابل

12 چهره برتر 40 سال ادبیات داستانی 
دفاع مقدس معرفی شدند

برنــدگان بخش ویژه ســیزدهمین دوره جایــزه جالل آل احمد که 
بنا بود توســط اهالی رســانه انتخاب شــوند، روز یکشنبه 23 آذر 

توسط دبیرخانه این  جایزه معرفی شدند.
به  این  ترتیب در آستانه 40 سالگی آغاز جنگ تحمیلی و دفاع 
مقدس، چهره های بخش »چهل ســال ادبیات داســتانی دفاع 
مقــدس« بــا داوری اهالی رســانه و خبرنگاران بــه عنوان بخش 
ویــژه ســیزدهمین دوره جایــزه ادبــی جــالل آل احمــد انتخــاب 

شدند.
بــا اعــالم دبیرخانه جایــزه ادبی جالل آل احمد، اســامی برندگان 

این بخش )به ترتیب حروف الفبا( به این  ترتیب است:
حبیــب احمــدزاده، داوود امیریــان، گلعلــی بابایــی، محمدرضــا 
بایرامــی، حمیــد حســام، احمــد دهقــان، اکبــر صحرایــی، داوود 
غفارزادگان، قاسمعلی فراست، مجید قیصری، رحیم مخدومی 

و علی موذنی.
در مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد 
بــا توجــه بــه ضــرورت رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در زمینه 
پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا، دو نفر به نمایندگی از ســوی 
برگزیــدگان بخــش ویــژه حضــور خواهنــد داشــت تا لــوح تقدیر، 
نشــان جایــزه ادبــی جالل آل احمــد و هدیه نامبــردگان را از وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت کنند.
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