در آستان دوست
صبا وقت سحر ،گویی ،ز کوی یار میآید
که بوی او شفای جان هر بیمار میآید
نسیم او مگر در باغ جلوه میدهد گل را
که آواز خوش بلبل ز هر سو زار میآید
فخرالدین عراقی

تمرکززدایی و نقش شهرهای
کوچک
آرش وکیلی  -روزنامه نگار

برگی از تاریخ

اندرزهاي خواجه نظام الملك
طوسي به سران کشورها

در چنین روزی برای نخستین بار ترجمه كتاب سياستنامه
(سير الملوك) تاليف خواجه نظام الملك (ابوعلي حسن طوسي)
ّ
در ژوئيه  1891ميالدي به زبان فرانسه در پاريس انتشار
يافت .خواجه كه سيسال وزير بود و تمامي عمر خود پس از
تحصيالت مرسوم آن زمان را در امور اداري دولت گذرانده بود
اين كتاب را ظاهرا سال آخر عمر خود تكميل كرده بود .خواجه
كه بنيانگذار دانشكدههاي موسوم به «نظاميه» هم هست دوم
نوامبر سال  1092ميالدي در سر راه خود به بغداد ،در نزديكي
كرمانشاه به دست يكي از فدائيان (پيروان حسن صباح) به قتل
رسيد .خواجه طوسي كه در نيشابور مدفون است سياستنامه
را عمدتا خطاب به سران كشورها نوشته و در آن به آنان اندرز
داده است .سبك نگارش وي تفاوتي با سبكهاي پيشرفته
امروز ندارد .به اين ترتيب كه اصل اندرز خود را در پاراگراف
اول بيان داشته و در اثبات آن متوسل به روايات و حكايات و
امثله شده است كه با اين كه حكايات به نظر؛ تاريخي ميرسند،
ولي مفسران اين كتاب  ،آنها را در حد داستان ميدانند .خواجه
هريك از فصول كتاب خود را به يك اندرز اداري (سياسي)
اختصاص داده از جمله لزوم دادن وقت مالقات از جانب يك
مدير ارشد به متقاضيان  -بدون تبعيض ،و شنيدن درد دل
آنان «بدون واسطه» ،و در مالقات عمومي (به اصطالح آن
زمان :بار عام) به يك چشم نگاه كردن حاضران .در فصلي
ديگر ،خواجه به سران و مديران تراز اول -و عمدتا رئيس
كشور -اخطارگونه گوشزد كرده است كه در انتخاب معاشران
و نزديكان خود (به اصطالح آن زمان :نديمان) نهايت دقت
را به عمل آورند كه از اين موقع (منزلت) خود سوء استفاده
نكنند و درهرحال ،نديمان رئيس كشور نبايد از مقامات دولتي
باشند كه گستاخ خواهند شد و اجحاف خواهند كرد .فصول
ديگر درباره عجله نكردن در تصميم گيريهاي مهم ،رعايت
نظم و نسق ،نگماردن يك فرد ـ در یک زمان براي انجام دو
كار ،لزوم تشويق و تنبيه كاركنان ،داشتن دستگاه جمع آوري
خبر از مشكالت و نظرات مردم كه خواجه از آنها به عنوان
«جاسوسان» نام برده كه ميتوانند به لباس درويش ،سياح و
بازرگان درآیند و به جمعآوري اطالعات دست بزنند به منظور
حل مسائل ،پيش از آن كه مسائل بزرگ و الینحل شوند.
خواجه شديدا ضد بيگاري و كار مفت كشيدن از مردم است
و تاكيد بر منصف و عادل بودن مدير ارشد و رئيس كشور
دارد و توصيه به مشورت با اهل اطالع و خبرگان در زمينه
حل مسائل مي كند.
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مقبره شیرهای سنگی

گذر و نظر

عدهای از محققان پیشنهاد میکنند که برنامهریزیهای توسعه
بر اساس تاکید بر پویایی شهرهای کوچک تهیه شود؛ زیرا
به دلیل وجود امکانات شغلی ،تعلیم و تربیت و دیگر نیازهای
اساسی ،شهرهای بزرگ مقصد نهایی مهاجران روستایی و
مهاجران شهرهای کوچک هستند.
طرفداران نظریه نقش شهرهای کوچک در امر توسعه ،معتقدند
در صورت تامین نیازهای یادشده در شهرهای کوچک ،مسیرهای
مهاجرتی تغییریافته ،بهجای شهرهای بزرگ ،شهرهای کوچک
مقصد نهایی مهاجران روستایی خواهد بود و بدین ترتیب:
-1جذب مهاجرین در شهرهای کوچک منجر به کاهش در
افزایش جمعیت شهرهای بزرگ میشود.
-2تامین امکانات الزم در شهرهای کوچک ،سیستم
سکونتگاهی کشورهای درحالتوسعه را متعادل و متوازن
میسازد.
بررسیها نشان میدهد که شهرهای کوچک در توسعه
اجتماعی-اقتصادی کشورهای آسیایی ،آفریقایی و آمریکای
التین اهمیت خاصی دارند چراکه عرصه کارکردهای مختلف
اجتماعی-اقتصادی و خدماتی در شهرهای کوچک از عوامل
مهم توسعه ناحیهای و ملی شناخته میشوند.
شهرهای کوچک با تامین امکانات شغلی ،تجاری ،آموزشی و
بهداشتی ،در نقش مراکز توزیع عمل میکنند و بهعنوان بازار
تولیدات کشاورزی حوزههای روستایی ،بخشی از ناحیه را به
تحرک اجتماعی-اقتصادی میرسانند .در صورت تحریک
صحیح این بخشها ،پذیرش بخشی از مهاجران روستایی در
این قبیل شهرها عامل خنثیکننده مهاجرتهای روستایی (و
البته شهرهای کوچک) به شهرهای بزرگ است.
تحقیقات بهعملآمده در برزیل و تایلند حاکی از آن است که
با به وجود آمدن امکاناتی در شهرهای کوچک ،توقفی در
مهاجرتهای روستایی به وجود آمد.
همچنین تحقیقاتی در کشورهای کره و تایوان نشان داده است
که :شهرهای کوچک میتوانند در ایجاد صنایع موردنیاز بازارهای
محلی توفیق یابند.
اگر امکانات موردنیاز در شهرهای کوچک و مراکز روستایی تامین
شود ولی فرصتهای شغلی برای نیروی انسانی اضافی ،ایجاد
نگردد امر مهاجرت به شهرهای بزرگتر اجتنابناپذیر خواهد
بود و بدین ترتیب فرصتهای شغلی موجود در شهرهای بزرگ
بهعنوان جاذبهای دلربا برای ساکنین شهرهای کوچک چشمک
میزنند ولی تجربه نشان داده است که این عروس خوش ناز
و ادا بدل به عجوزهای پیر و خانمانسوز میشود که نیروی کار
روستایی را با حداقل دستمزد به خفت و خواری میکشاند و از
سوی دیگر موقعیتهای نیروی کار شهری را هم زایل مینماید.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
معاون اجرایی :امیررضا نظری
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گورستان تاریخی بُزلَر هفشجان مربوط به دوره صفوی
به بعد است و در شهرستان هفشجان شهرکرد ،ابتدای شهر
واقع شده .این اثر در تاریخ  ۸مرداد  ۱۳۸۱با شماره ثبت
 ۵۹۹۹بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
به مناسب پانزدهمین سالگرد ثبت تاریخی این گورستان به
بررسی شهری با تمدن  9000ساله میپردازیم.
َهفشِ جان یکی از شهرهای باستانی ایران واقع در استان
چهارمحال و بختیاری است .این شهر در  ۱۵کیلومتری
جنوب غربی شهرکرد و در دامنه رشته کوه جهانبین قرار
دارد .شهر هفشجان دارای پیشینه و تاریخچهای کهن
است .بر اساس سفالینهها و ابزارهای سنگی ابتدایی کشف
شده بر روی تپههای باستانی قدمت هفشجان به هزاره
هفتم قبل از میالد برمیگردد.
هفشجان یا هفشهجان معرب واژه پارسی هوشگان
است و کلمه هوشگان نیز مخفف و برگرفته از نام
هوشنگیان است .هوشنگیان منتسب به هوشنگ پادشاه
پیشدادی است .کشف آتش و اجرای جشن سده نیز به
این پادشاه نسبت داده میشود ،هم اکنون ،بخش وسیعی
از امالک هفشجان در دشتی واقع شده است که بزرگان و
ریشسفیدان ،آن را دشت هوشنگ شاه میدانند .علیرغم
آنکه پیشدادیان ریشه در اساطیر ایران دارند ،در اینجا کلمه
هوشنگیان مشخصا و الزاما وجود فردی به نام هوشنگ را
به تایید نمیرساند ،بلکه این عقیده ریشه در ادبیات شفاهی
مردم داشته و اینگونه تاثیر خود را بر نام این شهر گذاشته
است .در اساطیر آمده که اژدهای سیاه (نماد اهریمن) به
هوشنگ پیشدادی حمله کرد و او برای دفع اژدها سنگی
بهطرف آن انداخت .سنگ به سنگ دیگری برخورد و
جرقهای ایجاد کرد و آتش کشف شد .دشتی که این واقعه
در آن اتفاق افتاد معروف شد به دشت هوشنگی و شهری
که بعدها بر روی آن ساخته شد هوشنگیان نامیده شد که
بر اثر کثرت تلفظ به هوشگان و به تعریب به هفشجان

شکست تلخ در اولین دیدار لیگ هفدهم و باقی ماندن
حکم محرومیت سه بازیکن آبیها ،عصبانیترین ورژن
علیرضا منصوریان را به نمایش گذاشت تا جایی که
صحبتهای او حتی در صفحات مجازی غیر فوتبالی نیز
بازتاب فراوانی داشت .منصوریان که در مدت حضورش
روی نیمکت مربیگری همواره سعی داشته شخصیتی
خندان و منعطف را از خود به نمایش بگذارد به صورت
عجیبی در کنفرانس خبری به مهدی تاج و فدراسیون
نشینها حمله کرد و با لعنتهای پیاپی و واژههایی مانند
دیکتاتوری تعجب خبرنگاران را برانگیخت.
البته که بسیاری در انتظار حمله منصوریان به
فدراسیون پس از پایان بازی بودند اما هرگز چنین شدتی
را پیش بینی نمیکردند .باید منتظر ماند و دید عکس
العمل فدراسیون فوتبال و مهدی تاج به این صحبتها
چه خواهد بود ،ضمن آنکه با چنین استارتی از سوی
منصوریان ،آیا باید منتظر ورژن متفاوتی از او در لیگ
هفدهم باشیم؟!

تغییر شکل داد .تمام مردم منطقه از جمله بختیاریها
و مردم شهرکرد هنوز این شهر را به نام هوشگان یا
هوشنگیان میشناسند .هوشنگ شاه برای اولین بار جشن
سده را در این دشت برگزار کرد .الزم به ذکر است که این
شهر از دیرباز جز منطقه اصفهان محسوب میشده است.
شهر هفشجان در گذشته یکی از مراکز مهم شیرتراشی
بوده و به مرکز شیرهای سنگی شهرت دارد و اکنون
تعدادی از سنگتراشهای قدیمی در هفشجان در قید
حیاتاند .شیرهایی که در قبرستانهای هفشجان باقی
مانده است ،از زیباترین و خوشنقشترین شیرهای سنگی
محسوب میشوند .قدیمیترین شیر سنگی موجود مربوط
به دوره صفویه است .بنا به گفتهها شیر سنگی یادگار دوران
مادهاست .گورستان تاریخی بُزلَر هفشجان مربوط به دوره
صفوی است .این گورستان تاریخی با بیش از  ۲۰۰۰سنگ

قبر تاریخی از عصر صفوی تا قاجاریه بیگمان به عقیده
صاحبنظرانی همچون پرویز تناولی و دیگر پژوهشگران
تاریخ دوره اسالمی از بینظیرترین قبرستانهای تاریخی و
همتراز با تخت فوالد اصفهان بوده است .شیرهای سنگی
معموال بر روی گور پهلوانان یا شهدا یا جوانان گذاشته
میشد .بر روی بدنه تندیس شیر سنگی نقش تفنگ،
شمشیر ،خنجر ،بتهجقه یا سرو خمیده که نشانه جاودانگی
روح است ،اسب سوار با شمشیر ،اسب زین شده آماده برای
رحلت ،نیزه و درخت حک شده است.
عالوه بر شیرهای سنگی ،سنگمزارها بهصورت سنگ
گورهای افقی ،عمودی یا محرابی ،صندوقی و تندیسوار
بودهاند .این سنگ گورهای گورستان تاریخی بزلر نیز قابل
توجه است ،برخی از آنها بهصورت عمودی و برخی دیگر
به شکل افقی نصب شدهاند و همگی دارای تزئین هستند.
سنگهای عمودی به شکل محراب بوده ،نقشها شامل
دو کبوتر که نمایانگر پیک و قاصد است ،گل و گلدان

و نقوش اسلیمی و واژههای هوالباقی ،بسماهلل الرحمن
الرحیم ،هوالحی الذی الیموت و اشعار مرتبط است.
جنس قبور از سنگ خاص منطقه است و حجاریهای
بینظیر به دست حجاران هفشجانی (خاندان

سنگتراشها) حک شده است .حجاران هفشجانی در
چهارصد سال گذشته بیشتر حجم کاریهای آثار تاریخی
استان چهارمحال و بختیاری و نیز خوزستان را بر عهده
داشتهاند .تمام قبرستانهای تاریخی چهارمحال و بختیاری
نمایانگر حجاری آنان است و همچنین حجاری قالع
تاریخی از دوران قاجاریه نیز به دست این حجاران صورت
گرفته است.
قدیمیترین قبر از سال  ۱۰۰۴هجری متعلق به دوره
شاه عباس اول بوده و سنگهای تاریخی تا سال ۱۳۴۳
هجری تا پایان دوران احمد شاه قاجار ادامه مییابند .سنگ
کاهید اوج اعتالی هفشجان جدید در دوران صفویه است.
قبور دوره صفویه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند.
این قبور بهخصوص در بخش میانی قبرستان هفشیجان
قرار گرفتهاند و در سه سال اخیر دو تخریب بزرگ بر روی
آنها صورت گرفته است .نسب وراثین برخی قبور صفویه
نشان از بزرگانی همچون حاکمان چهارمحال اصفهان که
هفشجانی بودهاند و در تختگاه حکومتی یعنی همان
هفشجان به سمتهای بیگلر بیگی مشهور بودهاند ،قابل
بررسی است .با سقوط اصفهان در سال  ۱۱۳۵هجری
به دست افغانها و بهخصوص ظهور نادرشاه افشار،
لشکرکشی نادرشاه به اطراف اصفهان و سرکوب سرداران
طرفدار صفوی از جمله هفشجان ،مرکزیت چهارمحال
نیز از هفشجان گرفته شد .این افول تدریجی سیاسی و
حکومتی هفشجان در زمینههای شاهراهی ،فرهنگی و
دینی و حتی موسیقی ادامه یافت و دیگر به اوج خود یعنی
عصر صفویان نرسید .وقوع حوادث مختلف باعث رکود این

طنز

درددل با خدا

قبرستان تاریخی شد و در دوران افشاریه و زندیه این رکود
ادامه یافت اما در دوران قاجاریه کثرت قبور قابل توجه
بود و دوباره قبرستان بزلر به رونقی متعادل دست یافت
و شیرهای سنگی نیز در دوران فتحعلیشاه ،محمدشاه و
ناصرالدین شاه قاجار کثرت یافتند.
شهر هفشجان در گذشته یکی از مراکز مهم شیرتراشی
بودهاست و اکنون تعدادی از سنگتراشهای قدیمی در
هفشجان در قید حیاتند .شیرهایی که در قبرستانهای
هفشجان باقی ماندهاست ،از زیباترین و خوشنقشترین
شیرهای سنگی محسوب میشوند .قدیمیترین شیر
سنگی موجود در استان چهار محال و بختیاری مربوط به
دوره صفویه است .بنا به گفتهها شیر سنگی یادگار دوران
ماد هاست .در  ۳دهه گذشته شیرهای سنگی بی نظیر
این قبرستان دزدیده شده است .متاسفانه بخصوص در سه
دهه اخیر شیرهای سنگی این قبرستان که بیانگر سمبل
قدرت در مذهب تشیع دوازده امامی هستند به غارت برده

حسین قدوسی سردبیر پیروزی ،روزنامه هواداری
پرسپولیس به انتقادهای منصوریان از فدراسیون فوتبال
پاسخ داده است! علیرضا منصوریان بعد از شکست در
آبادان جمالتی گفته است که قطعا بازتابهای زیادی
خواهد داشت .او فدراسیون را دیکتاتور لقب داده و اعتقاد
دارد برنامههای تیمش را محرومیتهای در نظر گرفته
برای سه یار تیم به هم ریخته است .حرفهایی که
اولین واکنش به آنها را حسین قدوسی سردبیر روزنامه
پیروزی ،روزنامه هواداری تیم رقیب انجام داده است!
منصوریان :به ساکت تبریک میگویم و لعنت به
بیسوادی و قوانین فیفا! لعنت به قوانینی که در مملکت
ما رعایت نمیشود .لعنت به این میز که وقتی پشت
آن میروی یادت میرود که کجا بودی! پاسخ :آقای
مربی ،وقتی به هشت نامه فدراسیون پاسخ ندادید ،وقتی
به اولتیماتوم و مصاحبههای ساکت و تاج و نامههای
فدراسیون بی توجهی کردید یادتان هست؟ قانون
میگوید شما تافته جدا بافته نیستید .قانون میگوید شما

احضار علیمنصور

شده و تنها شیرهای سنگی سردر پارک ملی هفشجان
است که از این قبرستان به داخل شهر انتقال داده شده و
موجود هستند .پرویز تناولی از معروفترین مجسمهسازان
ایران کتابی در خصوص شیر سنگی به چاپ رسانده است
که شیر سنگی هفشجان را از مهمترین نمونههای ایران
برشمرده است .این اثر در تاریخ  ۸مرداد  ۱۳۸۱با شماره
ثبت  ۵۹۹۹بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده
است.
تپه اسکندری و تپههای اطراف هفشجان ،تپه
شهرکهنه هفشجان ،کتیبهگر نوشته هفشجان ،گورستان
ارامنه سیرک ،مسجد خلجاء هفشجان یا مسجد قلعه و
آجرنوشته عیالمی میانه هفشجان از آثار تاریخی است و از
دیدنیهای طبیعی این شهر گردشگاه چشمهزن هفشجان،
غار جهانبین و کوه جهانبین را میتوان نام برد.

مسیح درخشنده -قرمزهای میالن معروف به
شیاطین در چند سال گذشته آرام ترین روزهای خود
را سپری کردند و این روزها روح سلطهگری در این تیم
بیدار شده است.
«بزرگترین حیله شیطان این بود که همه را متقاعد
کرد که وجود ندارد ».دیالوگ ماندگار «کویین اسپیسی»
در فیلم «مظنونین همیشگی» که بیانگر این روزهای
فوتبال دنیاست .دیاولو برگشته درست زمانیکه همه

فکر میکردند دورانش تمام شده و دیگر کسی انتظار
بازگشتش را نداشت.
در انتهای فصل  2012-2011که یوونتوس قهرمان
شد  ،بوفون گفت « :در ابتدای فصل به همبازیهایم در
تیمملی گفتم که امسال ما قهرمان سری آ میشویم
اما همه به من خندیدند ولی حاال دیدند که قهرمان
شدیم ».یووه شش سالی بود که طعم قهرمانی در
سری آ را نچشیده بود و در ابتدای آن فصل هم هیچ
خرید گران قیمتی نداشتند و به همین دلیل هیچکس
فکرش را نمیکرد که یوونتوس با آنتونیو کونته جوان
قهرمان ایتالیا شود .یووه آن سال قهرمانی را از چنگ
میالن آلگری درآورد و از آن پس روسونری دیگر رنگ
قهرمانی را ندید .اما حاال اگر یکی از بازیکنان میالن در
ابتدای همین فصل بگوید که ما امسال قهرمان ایتالیا
میشویم  ،هیچکس به او نمیخندد .روسونری با مالکان
چینی انقدر خرید بزرگ داشت و آنقدر پول خرج کرده
است که این حرف اصال خنده دار به نظر نرسد .شاید تا
دو ماه قبل میخندیدند اما حاال هرگز.
در این سالها که خبری از میالن نبود ،فقط
یوونتوس بود که قهرمان ایتالیا میشد .رم و ناپولی

علیرضا منصوریان که شب گذشته اظهاراتی
علیه مهدی تاج و محمدرضا ساکت رئیس
فدراسیون و سرپرست دبیرکلی فدراسیون انجام
داده بود به کمیته اخالق احضار شد .سرمربی
استقالل به دلیل محرومیت  ۳بازیکن خود که
در اردوی تیم فوتبال امید شرکت نکرده بودند،
انتقادات تندی علیه عوامل فدراسیون فوتبال به
خصوص ساکت مطرح کرد.

اردوی سه ماهه در آمریکا
سعید احمدی نایب قهرمان مسابقات کاراته
جهانی پاریس جمعه شب برای برگزاری یک
اردوی آموزشی و تمرینی سهماهه راهی کشور
آمریکا شد .وی برای حضور در یک دوره
تمرینات سهماهه راهی این کشور شد تا پس
از کسب آمادگی کامل راهی مسابقات کاراته
وان های ،آلمان ،اتریش و ژاپن شود .احمدی
تصمیم دارد در طول سه ماه اردوی تمرینی
کنار برخی از کاراته کاهای آمریکایی تمرین
کند و عالوه بر آموزش این رشته به آنها خود
نیز برای حضور در مسابقات کاراته وان آماده
شود.

جریمه 10000فرانکی
به خاطر پرچم!
کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال
(فیفا) تازهترین تصمیمات انضباطی خود را اعالم
کرد .بر این اساس فیفا ،فدراسیون فوتبال ایران را
به خاطر نقض قوانین در دیدار ایران و ازبکستان
در مرحله انتخابی جام جهانی  2018روسیه در
مورد به اهتزاز در نیاوردن پرچم دو کشور در
ورزشگاه آزادی 10 ،هزار فرانک سوئیس جریمه
کرد .فدراسیون فوتبال کشورمان همچنین در
اینباره هشداری از سوی فیفا دریافت کرده است.

مقابل تیم اماراتی رهآوردی نداشتید و این باخت هم
جای توجیه ندارد و استقالل اگر بهخاطر غیبت این سه
ملیپوش لطمه خورده باشد نتیجه بیتدبیری شما بوده
که سه ملیپوش را با دهن کجی به فدراسیون و تیم
ملی امید محروم کردید .بله .مقصر این باخت فقط و
فقط خودتان هستید .چه غیبت این سه نفر تاثیرگذار
بوده باشد و چه بیتاثیر.

بازگشت روح شیطان به سن سیرو
هیچگاه نتوانستند برای قهرمانی یووه مشکل ایجاد
کنند و اوضاع اینتر هم دست کمی از میالن نداشت.
طرفداران میالن هر سال با یک رویا فصل را آغاز
میکردند ،رویای بازگشت تیمشان به روزهای رویایی اما
با این بازیکنان رسیدن به این رویا غیرممکن بود .آنها
هر بار که تیمشان زور پیروز شدن مقابل تیمهای نه
چندان مطرح را نداشت و یا مقابل یوونتوس کم میآورد
افسوس میخوردند و دلشان هوای آن روزها را میکرد.
روزهایی که خبری از از مثلث  MSNیا  BBCنبود.
فقط یک مثلث مخوف در فوتبال وجود داشت :مثلث
رایکارد،گولیت  ،فن باستن .مثلث مرگبار هلندی که در
اوایل دهه  90همه حریفان را به کام مرگ میکشاند.
افسوس میخوردند که چرا دیگر هنرمندانی مثل آلبرتینی
و پیرلو و یا بازیکن جنگندهای مثل گتوزو را در تیمشان
ندارند که میانه میدان را قبضه کنند.گاهی هم دلتنگ
شوچنکو و اینزاگی میشدند که از هر توپی برایشان گل
میساخت و هر لحظه حسرت دوران کاپیتان مالدینی را
میخوردند که در کنار نستا و کاستاکورتا به بزرگترین
مهاجمان دنیا هم اجازه خودنمایی در نزدیکی دروازه
شان را نمیداد .اما همه اینها برای طرفداران روسونری

بارالها ،از کنارم سامری را دور کن
جان موسی! بنده را هم ساکن آن طور کن
نه کتاب و جزوهای نه معجزه ،اما مرا
خواستی ،در زمره پیغمبران منظور کن
من نمیخواهم به من گنجی ببخشی شایگان
وام میخواهم بگیرم ضامنش را جور کن
گردنم باریکتر از مو  ،خودت که واقفی؟!
وام خود را پس ندادم طعمه ساطور کن
خسته هستم از عزا و مجلس ترحیمها
چند روزی هم مرا مهمان جشن و سور کن
ران مرغ و سینه ی تیهو نمیبخشی نبخش
الاقل لطفی کن و این اشتها را کور کن
نیست دندانی مرا این سیب ها بی مصرف است
پس بیا زنبیل ما را لب به لب انگور کن
اول فصل جوانی این همه موی سفید؟!
یا کچل کن کله را یا زلف ما را بور کن
مولوی و سعدی و حافظ که تلمیذ مناند
پس چرا گمنام باشم بنده را مشهور کن
کوتاه ورزشی

پاسخ ســـرخ به جنجال آبـــی!

بخاطز دهن کجی به تیم ملی باید سخت تر از این
تنبیه شوید و یک جلسه محرومیت برای سه ملی پوش
خاطی تیم شما کم است و باید بیشتر محروم شوند و
با این اظهارات شما هم برخورد قاطع کنند .منصوریان:
میدانم ساکت میداند که استقالل نیمی از هواداران
فوتبال ایران را دارد؟ پاسخ :چه ربطی دارد آقای مربی؟!
تیم شما طبق امار تماشاگران حاضر در استادیومها در
فصول اخیر یک سوم پرسپولیس هم هوادار نداشته آقای
منصوریان .این بود که با ما قانونی برخورد شود .پاسخ:
قانون یعنی چه؟ یعنی همه تیمها ملیپوشان امید خود
را به اردوی تیم ملی امید و قرفیزستان بفرستند و شما
تیم ملی را تحریم کنید؟ بله آقای مربی .شما با ریخت
و پاش و بیش از ده بازیکن میلیاردی و باالی میلیارد ره
به جایی نبرید .این باخت تیمتان محصول غیبت قایدی
سکونشین و حسینی و نورافکن است؟ آقای منصوریان.
شما فصل قبل گرانترین تیم لیگ را در اختیار داشتید
و جز ناکامی در سه جام و افتضاح باخت ششتایی

شاعر :بهمن نشاطی

خاطره بود که باید خیلی زود از فکرش بیرون میآمدند و
با بازیکنان بیکیفیت تیم فعلیشان سر میکردند.
دیاولو در سالهای گذشته اگر چه برای حریفان
شیطان بود که همه از رویارویی با آن ترس داشتند اما
برای طرفداران خودی فرشتهای بود که در کلیسای
سن سیرو با قدیسانی چون مالدینی الهام میبخشید.
فرشتهای که چند سالی ناپدید شده بود اما حاال برگشته
و میخواهد فوتبال دنیا رو دوباره تسخیر کند .هواداران
روسونری امسال با خریدهایی که مالکان چینی انجام
دادند دوباره زنده شدند و امید زیادی دارند تا دوباره در
فوتبال جهان رویاپردازی کنند .چهار گلی که میالن
در دیدار دوستانه به بایرن مونیخ زد فقط یک تلنگر به
فوتبال دنیا بود.فوتبالی که با تضعیف فوتبال ایتالیا به
دست اسپانیاییها و رئال و بارسا افتاده بود اما حاال با
اوج گرفتن یووه و میالن آنها میتوانند دوباره قدرت را
در اروپا پس بگیرند .قدرت پولهای آسیایی روسونری
را از قبر بیرون کشید و کلیسای سن سیرو دوباره آماده
پذیرایی از فرشته هواداران سرخ و مشکی است .حاال
یک پیام روشن از ایتالیا به فوتبال دنیا مخابره میشود:
آماده شوید ،شیطان برگشته.

همه جا گل بود!
هفته نخست لیگ برتر ایران با صدرنشینی غیر
منتظره تیم پارس جنوبی جم به پایان رسید.
نکته بسیار جالب این است که در تمام دیدارهای
این هفته گل رد و بدل شد و هیچ مسابقهای با
تساوی بدون گل به پایان نرسید .بدین ترتیب
در پایان هفته نخست لیگ برتر امسال ،پارس
جنوبی جم ،پرسپولیس و نفت در صدر و
تراکتورسازی ،فوالد و گسترش فوالد در انتهای
جدول قرار گرفتند.

مبارزه علیاکبری با «غارتگر»
آمریکایی
امیرعلی اکبری عضو سابق تیم ملی کشتی
کشورمان که مدتهاست به ورزش رزمی آن
هم از نوع حرفهای آن روی آورده فردا یکشنبه
هشتم مردادماه در ژاپن و در قالب سازمان
جهانی  RIZINبه مصاف تایلرکینگ می رود.
«کینگ» فایتر  ۳۶ساله اهل «نوروود» ایالت
ماساچوست است ،در کارنامه حرفهای او ۱۲
پیروزی و پنج شکست دیده میشود .وی دارای
کمربند قهوهای جوجیتسو برزیلی میباشد و در
استفاده از فنون چوک بسیار ماهر است.

رکورد افتضاح از رحمتی

مهدی رحمتی به دروازهبانی تبدیل شده که
دیگر نمیتوان به طور کامل به وی اعتماد کرد.
او از ابتدای سال  96در هر مسابقهای به میدان
رفته گل خورده است .به گزارش جام جم آنالین،
رکورد منفی مهدی رحمتی در بازی دیشب هم
ادامه پیدا کرد و او طبق روال چند ماه گذشته باز
هم نتوانست کلین شیت از خود بر جای بگذارد.

