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شعر طنز

قسم به قلم و آنچه که با آن مینویسند...

جوانان به دنبال سبک
زندگی مدرن هستند نه سنتی!

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

عماد وکیلی  -روزنامه نگار

« ن والقلم و ما یسطرون » ؛ قسم به قلم و آنچه
که با آن مینویسند .قسم به ایستادگی و آزادگی ِ
آستان کاغذ فرود میآورد تا
قلم ،زمانی که سر بر
ِ
حرکت قلم در
قداست خود را معنا کند .قسم به
ِ
ِ
خاک پایش سرمه
مسی ِر حق که در این رسالت،
ِ
اهل معرفت شده است .وقتی خداوند
ی
چشم ِ
ِ
در قرآنش به قلم سوگند یاد میکند ،بزرگترین
داشتن تنها یک روز در تقویم به نا ِم
معرفتی ما
بی
ِ
ِ
روز قلم است .چهاردهم تیر ماه ،روز قلم ،بهانهای
تکریم نویسندگان و مولفان به
است که همه در
ِ
مظلومیت قلم خواهم گفت.
پا میایستند اما من از
ِ
آفرینندگان یک اثر در عرضه و
گی
ِ
توانایی و خبره ِ
تنیدن ساختارهای گوناگون برای مخاطب،
در هم
ِ
تنها هنگامیتاثی ِر الزم را خواهد داشت که خوانندگان
به معنای آنها پی ببرند؛ حال آنکه اص ً
التا مخاطب
فراموش شده است و روشنفک ِر ما بیشتر فاصله گرفته
قلب جامعه و ح ً
قیقتا در نقشی عمیق فرو رفته است
از ِ
اصل ارتباط را در عص ِر شعار زده امروز
و اساسیترین ِ
کرامت انسانی و تعهد.
بالکل فراموش کرده است؛
ِ
گویا این امر فراگیر شده است و دقیقتر اینگونه
تعهد انسانی نداریم و
است که دیگر
تعریف درستی از ِ
ِ
منفعت ما معنا مییابد .حاال خیلی
همه چیز در سایه
ِ

میشل فوکو در کتاب «تاریخ جنون» توضیح
میدهد که جنون در قرون وسطا و رنسانس ،بر
خالف امروز ،یک اختالل روانی و عصبی تلقی
نمیشد .مردم آن دوره دیوانهها را بیمار نمیدانستند.
برعکس ،جنون از دید مردم آن دوران ،نوعی
فرا-عقل بود .دیوانه کسی بود که پرده از برابر
چشمهایش کنار رفته بود و میتوانست چهره حقیقی
جهان را ببیند ،شبیه یک عارف ،با این تفاوت که
آن چهرهای که دیوانه میدید ،آن باطنی که شهود
میکرد ،آنقدر وحشتانگیز بود که باعث میشد

هم فرق نمیکند بدانیم نم ِو این بیاخالقی در چه
سپردگی
جامعه ای بیشتر است بل نکته اساسی سر
ِ
زیست غیر متعهدانه است .البته نمیشود
قلم به
ِ
دوش نویسنده
همه با ِر مظلوم واقع
شدن قلم را بر ِ
ِ
و یا مخاطب گذاشت وقتی که در جهانهای از هم
پاشیدهای زندگی میکنند که در آن هیچ چیز س ِر
جایش نیست و زبانها و معرفتهای ناجور ،تکه به
پازل ذهن شان ،تصادفی گر ِد هم آمده است.
تکه در ِ
در واقع این التقاط رسوخ یافته در قلمیکه نشان از
طراوت ندارد ،ناشی از ارتزاق در اتمسف ِر مسمومی
ساحت قلم را اقناع نمیکند و ام ِر پسینی به
است که
ِ
مراتب مهمتر و تاثیرگذارتر بر هر نوشتار وارد میشود
طرف جامعه یا
و آن همان برخوردی است که از
ِ
ساختا ِر حاکم چونان آواری نویسنده را نفس گیر
میکند.
مظلومیت قلم همواره در مطبوعات
بخش اعظمیاز
ِ
ِ
رخ نشان داده است و شاید همین مظلومیت باعث
رکن چهارم دموکراسی
شد تا قانونگذار هم به فک ِر ِ
قانون اساسی بگوید:
متمم
بیست
اصل
ِ
بیافتد و در ِ
ِ
ِ
«آزادی مطبوعات قِسمی از آزادیهای فردی است
ِ
عقاید خود را
حق نش ِر افکار و
که به
ِ
ِ
موجب آن ،افراد ِ
بدون
طریق نوشتجات یا مطبوعات دارا میباشند
از
ِ
ِ
تحصیل اذن یا محکوم
اینکه نش ِر آنها موقوف بر
ِ
آزادی
مصادیق
آزادی مطبوعات از
به سانسور باشد.
ِ
ِ
ِ
فردی است ».اما به نظر چیزی از این مظلومیت کم
نشده است ،چرا که قلم همواره یا در اسارتِ جو بوده

است یا جهل و تحج ِر نگارنده؛ یا در زی ِر تی ِغ سانسور
گرفتار بوده است یا در دایرهای با خطِ قرمز.
عمومی ملت در نوشتهها
بروز و ظهو ِر خواستههای
ِ
صداقت قلم بوده است ،اما
همواره از نشانههای
ِ
این صداقت ،گاه برای قلم گران تمام شده است.
تاریخ مطبوعات همواره شاه ِد این بودهایم که
در
ِ
درخشانترین و به اصطالح شُ سته ُرفتهترین نقدها
پیشانی مطبوعات
بوده است که مه ِر توقیف را بر
ِ
تالش
حاصل سالها رنج و
زدهاند و کتابهایی که
ِ
ِ
نویسندهای بوده است از س ِر بی مِهری منتشر
نشدهاند .همین باعث شده است تا قلمهای محافظه
حوش افقهایی بپرند که پیش از
کار ،بیشتر حول و
ِ
آن توسطِ دیگرانی تجربه شده است و قلمهای منتقد،
برچسب بی احترامی بخورند .وقتی بله قربان گویی
ِ
و موافقت با عقیده افراد احترام تلقی شود ،مخالفت
با عقیده ،بیاحترامیخواهد بود .هنگامیکه سکوت
برچسب
مقابل ناروا احترام نام گرفت ،اظها ِر عقیده
در
ِ
ِ
بی احترامیمیخورد و وقتی تعریف و تمجید،
احترام قلمداد میشود ،انتقاد بیاحترامی به حساب
تحمل آن امری بسیار طبیعی به نظر
میآید و عد ِم
ِ
طرف دیگر هنگامیکه صداقت ،جایی
میرسد .از
ِ
سخنان دو پهلو،
برای بروز نیافت ،رفتارهای خاص،
ِ
به در بگو تا دیوار بشنود و استفاده از ایما و اشاره و
رواج این
به در بگو تا دیوار بشنود معمول میگردد .با ِ
میان جامعه شکل
اعمال ،کم کم شک و توهم در ِ
متصدیان امور را به سوء ظن
میگیرد و ناظران و
ِ

چهره وحشتانگیز جهان

حرفهای به ظاهر نامفهوم بزند ،خوی وحشیانه پیدا
کند ،بیدلیل نعره بکشد یا سرش را به دیوار بکوبد
و به خودش و دیگران آسیب بزند .همۀ این رفتارها
آنقدرها هم نامعقول نیست وقتی بدانیم فرد تمام
مدت خودش را در حضور چه حقیقتی میبیند.
مردم آن دوران معتقد بودند عاقلها به اختیار
خودشان است که پا به اقلیم فرا-عقل جنون
نمیگذارند ،به اختیار خودشان است که فقط از
گوشۀ چشم به جهان نگاه میکنند و از دیدن چهرۀ
حقیقی جهان اجتناب میکنند .و اگر جلوی خودشان

را نگیرند ،اسیر وسوسۀ نگاه کردن میشوند ،و آن
وقت یک نگاه کافی است که پا به مسیر بدون
برگشت جنون بگذارند.
امروز جهان علم به این حرفها میخندد ،و به
جای کلمه «جنون» از «اختالل» یا کلمات مشابه
علمی و بدون بار احساسی استفاده میکند.
امروز جهان علم انواع و اقسام جنون را طبقهبندی
کرده و با هر کدام از آنها به تناسب نوع اختاللی که
در سیستم عصبیشان رخ داده رفتار میکند ،گاهی
دارو ،گاهی شوک الکتریکی ،گاهی گروهدرمانی

مزایا و مضرات تقلب

گرفتار میکند تا در براب ِر هر انتقادی نه تنها برخور ِد
دردناک
قهری نشان دهند بلکه با ابزار خود ،ترکه
ِ
تعلیمی ،بر هر دستی که قلم دارد بکوبند .بدین معنی
که مردم ،گروههای سیاسی ،مدیران و دستگاههای
دنبال
نظارتی ،در رفتارها و گفتارهای یکدیگر به
ِ
معانی خاص خواهند گشت و هر عمل یا گفتهای را
ِ
تفسیر کرده و به خود خواهند گرفت؛ در صورتی که
ساحت کتاب و مطبوعات ،اساسا جایگاهی ارزشمند
ِ
بیان آزا ِد عقیدهها با صراحت است .و اگر ما
برای ِ
عمل خود واهمه
امروز
احساس نگرانی میکنیم ،از ِ
ِ
بیم آن را داریم
داریم که ارزشها را نهادینه نکرده و ِ
قلم خود در برابر ارزشها بایستد .به
که مبادا کسی با ِ
مانند شهروند
طور مثال وقتی که قلم ،در موضوعی ِ
حاکمیت
به مثابه منب ِع حق و خود مختاری و مفهو ِم
ِ
مردم و غیره به نگارش مینشیند ،دلیلی بر اتهامزنی
برچسب تجدد ،ارزش ستیزی ،دینگریزی ،نفوذ،
با
ِ
حقیقت مکتو ِم
اپوزوسیون و  ...وجود ندارد و این
ِ
ماجراست که به هر فرهنگی که متعلق باشیم
نمیتوانیم نسبت به این دستآور ِد عظیمی که به خی ِر
عام و میراثِ تمامی بشر بدل گشته است بی اعتنا
تعهد نویسنده و قلم که امر
بمانیم و اینجاست که ِ
پیشینی بر نوشتن است رخ مینمایاند؛ یعنی وقتی
مذهب خویش
قلم متعهد است به جامعه ،فرهنگ و
ِ
پرورش قلمیکه
احساس نگرانی نخواهیم داشت و با
ِ
ِ
قداست قلم ،خود
ِ
به اندیشه قروشی تن ندهد ،با حفظِ
به خود راه را بر نفوذ بستهایم.

و…
امروز کسی به «چهرۀ وحشتانگیز جهان» باور
ندارد.
اما وقتی شب میرسد و هر کس به گوشۀ تنهای
خودش میخزد ،و در سکوت با خودش فکر میکند،
میتواند شبحی تار از چهرهای هولناک را ببیند که
از دل تاریکی به او خیره شده ،و فوری باید دست
به دامان گوشی همراه و شبکههای اجتماعی شود
تا جلوی خودش را بگیرد ،مبادا اسیر وسوسه شود و
مستقیم به آن نگاه کند…

طوفان سیاه در قلب سرخ!

برگی ازتاریخ

پایان جنگ کاپادوکیه
و پیروزی ارتش ایران

چهارم جوالی  232میالدی جنگ  16روزه ارتش
امپراتوری ایران با ارتش روم در کاپادوکیه (تركيه
امروز و گوشه ای از ساتراپی سوم ایران ،طبق تقسیم
بندی داریوش بزگ) با پیروزی قاطع ایران پایان یافت
و «سه وروس» امپراتور روم پس از این شکست به
اروپا بازگشت .در طول جنگ که از هجدهم جون
آغاز شده بود ،فرماندهي ارتش ايران را اردشير پاپكان
مؤسس دودمان ساسانیان ش ً
خصا برعهده داشت .بیرون
راندن رومیان از مشرق زمین (شرق مدیترانه) یکی از
هدفهای اردشیر پاپکان بود.
نيروي جاذبه و  3قاعده حركت نیوتون
ايزاك نيوتن دانشمند انگليسي ( 1643ـ  )1727پنجم
ژوئيه  1687تاليف مهم خود «اصول رياضي فلسفه
طبيعي» را منتشر ساخت .وي با توسل به قواعد كپلر و
حركت ستارگان ،نيروي جاذبه و  3قاعده حركت را كه
پايه علم «مكانيك» هستند (در مورد اجسام متحرك بر
روي كره زمين) به دست داد .او با تجزيه نور خورشيد از
طريق عبور دادن آن از منشور ،همچنين ثابت كرد كه
آن نور (اصطالح ًا سفيد) از طيفي از انوار به وجود ميآيد
كه داراي طول موج مختلفند .نيوتن همچنين كلكولس
(حساب فاضله) تكميل شده را ارائه داد.
روزي که ونزوئال اعالم استقالل كرد
ونزوئال پنجم ژوئيه  1811به همت سيمون بوليوار ،به
عنوان نخستين سرزمين آمريكاي التين كه از استعمار
اسپانيا خالص ميشد اعالم استقالل كرد كه روز ملي
اين كشور است .ولي اين استقالل ديري نپاييد و اسپانيا
بوليوار و ياران او را فراري داد.
بوليوار پس از ديدار از اروپا ،اين بار با توسل به جنگ
اسپانيا را از ونزوئال و چند سرزمين ديگر آمريكاي التين
بيرون راند .با اين كه اسپانيا از  1821ديگر توان جنگ
با بوليوار را نداشت ،استقالل ونزوئال از سال 1823
صورت عمل به خود گرفت.
اسپانيايي ها از سال  1522ميالدي در ونزوئال مستقر
شده بودند ،ولي چون اين سرزمين فاقد طال بود و
اسپانياييها در جستجوي طال بودند ،در يكي دو قرن
اول توجهي به آن نداشتند .مهاجران اروپايي و بوميان و
بردگان سياهپوست كه عم ً
دتا در مناطق شمالي ونزوئال
زندگي ميكردند از راه كشاورزي معاش خود را به دست
ميآوردند كه پس از كشف نفت در اين سرزمين ،از
قرن بيستم اوضاع چهره ديگري به خود گرفت .مرور
زمان ثابت کرده است که مسائل ونزوئال ،پس از کشف
و استخراج نفت که مشتري عمده آن اياالت متحده
بوده است ،نتيجه همين نفت است.
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جستاری پیرامون مظلومیت قلم ،به مناسبت روز قلم

گذر و نظر

ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ازجمله ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
دهههای اﺧﯿﺮ موردتوجه صاحبنظران ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
قرارگرفته اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ مسئله ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان را در عرصههای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﻮانان در ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ (سبک زﻧﺪﮔﯽ) جوانپسند ،ﺗﺄﮐﯿﺪ بسیاری از
اندیشمندان حوزه جامعهشناسی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن
اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻧﺎن باید ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﻨﺰﻟﺖ ،ﺳﻦ و ...همینطور با در نظر گرفتن
آدام و رسوم محلی و جغرافیای سنتهای بومی
صورت گیرد و برای معضالتش چارهاندیشی شود.
همه افراد جامعه تالش میکنند که سبکی از زندگی
داشته باشند تا در برخورداری از منافع فردی و جمعی
در مبادالت اجتماعی عقب نمانند ،زیرا کم و کیف
سبک زندگی و میزان و نحوه تعامالت اجتماعی از
اهمیت زیادی در بین جوانان جامعه برخوردار است.
بررسی تفاوت در سبک زندگی و مؤلفههای آن
(مصرف فرهنگی ،اوقات فراغت ،الگوهای خرید و)...
در بین دختران و پسران و همچنین میزان دخالت
آنان در نحوه انتخاب و تصمیمگیری مبتنی بر ذوق
و سلیقه شخصی ،از اهمیت خاصی برخوردار است و
نوعی تفکیک اجتماعی جدا از تفاوتهای زیستی،
همواره بین دختران و پسران وجود داشته و دارد.
ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن ،ﺑﯿﺶ از ﮔﺮاﯾﺶ آﻧﺎن ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ (از مؤلفههای ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ)
در ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ،در بعد ﻣﺼﺮف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
فعالیتهای زﻣﺎن ﻓﺮاﻏﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪن ،ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان
ﺟﻮان ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وجود دارد.
اما سؤال این است که دولت چه برنامههایی برای
نیازهای متفاوت دختران و پسران نسل جدید در
مدارس ،دانشگاهها و بهطورکلی شهرهای ما تدارک
دیده است؟

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
معاون اجرایی :امیررضا نظری
دبیر سرویس سیاسی :امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگوهنر :الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی  :شهال منصوریه
دبیر سرویس گوناگون :آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی :سعید قلیچی
دبیر سرویس بینالملل :نفیسه اهللدادی
گرافیک و صفحه آرایی :حمید کریمی-عاطفه مجیدی
ویراستار :پریا فردوس
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مهاجم جدید سرخها مصاحبههای تند و تیزی انجام
داده است .بدون شک جذب گادوین منشا خبر خوبی
برای هواداران پرسپولیس بود .بازیکنی که فصل

موفقی را با پیکان گذراند و حاال قرار است در کنار
طارمی زوج خط حمله سرخپوشان را تشکیل دهد .اما
منشا که هنوز امضای قراردادش با پرسپولیس خشک
نشده مصاحبه های تند و تیز و حاشیه برانگیزی در
خصوص رقیب سنتی و هم تیمیهایش انجام داده.
مسئلهای که تعجب بازیکنان پرسپولیس را در بر داشته
است .منشا در گفتوگوهایش گفته« :به سرمربی
استقالل میگویم در شهرآورد همدیگر را میبینیم!»

همسر پورحیدری از
رفتار توهینآمیز مسئوالن
استقالل میگوید

خدمت
صادقانه،
پاداش
خائنانه!

فریده شجاعی از رفتار مسئوالن باشگاه استقالل گالیه دارد .وی با
انتقاد از مسووالن باشگاه استقالل به ویژه سید رضا افتخاری گفت:
دو هفته پیش افتخاری تماس گرفت تا من به باشگاه بروم ،در کمال
ناباوری به من گفتند قرارداد منصورخان غیر قانونی بوده و ایشان
مطالباتی ندارد.
در مدت گذشته شایعاتی مبنی بر حضور فریده شجاعی همسر مرحوم
پورحیدری در هیئت مدیره استقالل به گوش میرسید اما نه تنها نام
او در فهرست جدید اعضای هیأت مدیره نبود بلکه ظاهرا رفتار خوبی
توسط مدیران استقالل با همسر مرحوم پورحیدری صورت نگرفته است.
شجاعی در این خصوص گفت«:دو هفته پیش افتخاری تماس گرفت
تا من به باشگاه بروم ،ایشان به من گفت که پورحیدری قراردادی با
استقالل نداشته پس در نتیجه طلبی هم ندارد .منصور  10تا قرارداد
داشت که یک ریال هم پرداخت نشده ،من واق ًعا متأسفم که چنین
رفتارهای زشتی صورت میگیرد».
همسر مرحوم پورحیدری ادامه داد« :فکر میکنم چند ماه فکر کردند
و برنامه ریزی شده است که حق آن مرحوم به این شکل پایمال شود
و چنین تصمیم خندهداری اخذ شود .آقایان میگویند چون پورحیدری
عضو هیأت مدیره بوده پس نمیتوانسته سرپرست باشد ،بر اساس این
قانون خودساخته االن که افتخاری هم نمیتواند مدیرعامل باشد!
منصور این همه سال بدون چشم داشتی در خدمت استقالل بود اما
االن اینگونه برخورد میشود .منصور پورحیدری عاشقانه تمام وقت و
زندگی خود را برای استقالل صرف کرد بدون هیچ منتی اما االن ». ...

یا «اگر خوب پاس بدهند ،آقای گل میشوم ».و ...او
همچنین گفته است«:نمیدانم چرا می گویند به زودی
یک دیدار دوستانه با تیم استقالل خواهیم داشت ،از
نظر من دربی دوستانه نمیشود ،دربی یعنی دو تیم
مهم یک شهر به دیدار یکدیگر بروند ،تیمهایی که
رقیب هم هستند و با این وجود نمیتوان به آن لقب
دوستانه داد ،دربی همیشه مهم است و من این را خوب
میداند».

مصاحبههای منشا از زمان پیوستنش به پرسپولیس
بیشتر چنین حالتی دارد و همین قضیه باعث تعجب هم
تیمیهایش شده که چطور این بازیکن نیامده شروع به
کریخوانی کردهاست .گادوین منشا اهل نیجریه است
که در فصل گذشته رقابت برای کسب عنوان آقای
گلی لیگ برتر را در رقابت با مهدی طارمی از دست
داد و در لیگ برتر فوتبال خلیج فارس امسال در پست
مهاجم در کنار طارمی برای پرسپولیس بازی میکند.

منصوریان در ایروان دست به دامن
بزرگترهای رختکن شد

سرمربی استقالل در اولین روز
حضور در ایروان جلسه مهم و آینده
سازی را با حضور بزرگترهای
رختکن خود برگزار کرد.
به گزارش مستقل به نقل از
«ورزش سه» ،مهمترین اتفاق روز
اول حضور استقاللیها در ایروان،
جلسه علیرضا منصوریان با چهار
بازیکن اصلی و بزرگ این تیم در
ایروان بود .سرمربی استقالل که با
اضافه کردن مجتبی جباری و پژمان
منتظری به جمع مهدی رحمتی و
خسرو حیدری پیش از شروع فصل
وزن تیمی خود را افزایش داده ،در
طول فصل نیاز ویژه ای به حمایت
و اتحاد  4بازیکن رختکن خود دارد.
منصوریان در کنار این بازیکنان
بزرگ در تابستان جوانان زیادی
را به تیم خود اضافه کرده و در
سالهای قبل نشان داده عالقه
زیادی به استفاده کردن از این
بازیکنان جوان دارد .به همین دلیل

مدافع کروات میخواهد یک فصل
دیگر در فوتبال ایران بماند .ایگور
پراهیچ مدافع اهل کرواسی و قد بلندی
که با حضور در تیم پدیده به فوتبال
ایران معرفی شد ،فصل گذشته در تیم
نفت و زیر نظر علی دایی عملکرد موفقی

کمک بازیکنان بزرگتر و انتقال
تجربه در کنار حفظ آرامش رختکن
دو عنصر کلیدی است که سرمربی
آبیها از بزرگان رختکن خود مطالبه
میکند .مطالبه ای که در اولین
روز اردوی استقالل مطرح شده و
سرمربی استقالل از بازیکنان معتبر
خود درخواست کرده تا کمکهای

او در داخل زمین باشند و با حفظ
اتحاد رختکن در روزهای سخت،
طوالنی و طاقت فرسای لیگ مسیر
دشوار آبیها به سمت موفقیت را
هموار کنند.فصل گذشته روزهای
سخت استقالل با مشکالت درون
تیمی آبیها در رختکن همراه شد
اما در نهایت شرایط برای آبیها به

پراهیچ در انتظار هیچ!

داشت .او در خصوص ادامه حضورش
در فوتبال ایران گقت« :دوست دارم
که یک فصل دیگر در ایران بمانم اما
هنوز با پیشنهاد جدی ای مواجه نشده
ام ».مدافع فصل گذشته نفت تهران
درباره فصل سختی که به همراه این

تیم گذراند و نیز همکاری با علی دایی
گفت«:فصل خوبی را در کنار علی دایی
سپری کردیم و قهرمان جام حذفی
شدیم اما مشکالت مدیریتی و مالی
ما را اذیت کرد .علی دایی شخصیت
بزرگی دارد و توانست کمکهای زیادی

شکلی پیش رفت که نیم فصل دوم
موفقی را سپری کردند؛ منصوریان
اما عالقه ندارد که آبیها در فصلی
که قهرمانی برای آنها اهمیت
دو چندانی دارد ،باز هم گرفتار
حاشیههای داخلی شود و به همین
دلیل از اولین روز شروع اردو با
بزرگان این تیم خواستههای خود را
مطرح کرد تا ضمن واگذاری اداره
رختکن به این بازیکنان ،شرایط را
برای نتیجه گیری این تیم فراهم
کند.منصوریان ،رحمتی ،منتظری،
جباری و حیدری فصل سرنوشت
سازی را پیش رو دارند؛ هر چند
قرارداد همگی این  5نفر در پایان
لیگ هجدهم به پایان می رسد اما
به خوبی می دانند نتایج این فصل
در سرنوشت همگی آنها تاثیر
خواهد داشت و به همین دلیل اتحاد
میتواند کلیدیترین عامل برای
موفقیت این تیم در جریان فصل
پیش رو باشد.

به من بکند».
پراهیچ همچنین از احتمال پیوستنش
به سایپا خبر داد و گفت :دایی به من
گفت که تو را برای سایپا الزم دارم .اما
هنوز صحبت جدی ای در این خصوص
با هم انجام ندادهایم».

شاعر :عباس احمدی
به نام خالق خیر و درستی
خداوند وقار و تندرستی
به یادم هست در ترم بهاره
گرفتم مچ ز یک آتیش پاره
که وقت امتحان بود آن گلندام
کف دستش پر از اعداد و ارقام
به دست دیگرش مانند انجیل
یکی طومار مشحون از فرامیل1
تغیر کردم و گفتم به تندی:
ّ
که ای دختر –که خیلی هم بلوندی!-
نمیدانی که این کاری حرام است؟
جوابم داد :این حرفا کدام است؟
تقلب خود به غیر از مشورت نیست
عزیزم مشورت که معصیت نیست
تقلب افتخار عالمان است
تقلب شیوه مستضعفان است
بلی ما هم فقیر علم هستیم
خراب نمره و جزوه پرستیم
تقلب چیست؟ ایثاری اثیری
ز یک شاگرد تنبل ،دستگیری
به آنی از کرج تا برمه رفتن!
ره صد ساله را یک ترمه رفتن
زکات علم میباشد تقلب
برات حِلم میباشد تقلب
بسا با یک جواب زیر پایی
گشوده گشته باب آشنایی
جواب تستها بر هم گشودند
سپس با یکدگر وصلت نمودند!
مراقب کیست؟ یک جاسوس مزدور
که میگوید منم مأمور و معذور
مراقب به که با ما یار باشد
همیشه محرم اسرار باشد
تقلب کن برادر تا توانی
که تا مثل خودت در گل نمانی!
چرا اینقدر اخالق تو گند است؟
که از تو بوی الرحمن بلند است
تقلب منحصر درامتحان نیست
فقط مختص ما دانشحویان نیست
بسا شخصا که با قلب حقیقت
رسیده بر منال و مال و مکنت
بسا کاسب که با سوگند دینی
به تو قالب کند یک جنس چینی
خالصه گفت و گفت آن بچه قرتی
برایم خواند آخر یک دوبیتی:
«دلی دارم خریدار تقلب
کز او گرم است بازار تقلب
لباسی بافتم بر قامت دل
ز پود عشوه و تار تقلب»
کوتاه ورزشی

شکایت رحمتی از عضو هیأت مدیره استقالل

رحمتی به خاطر مصاحبه اخیر مسعود معینی از
او شکایت کرد .به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛
مسعود معینی عضو سابق هیات مدیره استقالل اخیراً
در مصاحبهای اعالم کرد مهدی رحمتی این تیم را
نابود کرده است .او همچنین گفت رحمتی فصل
گذشته عالوه بر رقم قرارداد ثبت شده با استقالل،
 250میلیون تومان هم اضافه گرفته است .این
اظهارات معینی باعث شد تا مهدی رحمتی کاپیتان
استقالل از او شکایت کند.
انتقال عجیب در فوتبال انگلیس

جان تری به استون ویال پیوست!
کاپیتان اول آبیهای لندن پس از  22سال از
این تیم جدا شد .جان تری مدافع  36ساله تیم
چلسی که با  22سال سابقه بازی در این تیم
کاپیتان اول آبی های لندن به شمار میرفت،
در نهایت از جمع شاگردان کونته جدا شد .جان
تری که جایی در برنامههای سرمربی ایتالیایی
چلسی نداشت ،توانست در آخرین سال حضورش
در چلسی قهرمانی در لیگ برتر را برای بار پنجم
تجربه کند .تری پس از جدایی از چلسی تیم
استون ویال را به عنوان مقصد بعدیاش انتخاب
کرد .تیمی که فصل آینده در رقابتهای چمپیون
شیپ(لیگ دسته دوم فوتبال انگلیس) حاضر است.
تری در خصوص دلیل پیوستنش به تیمی در دسته
پایین تر فوتبال انگلیس گفته چون دوست ندارد
مقابل چلسی بازی کند ،به تیمی مثل استون ویال
پیوسته که در لیگ برتر حاضر نیست.

یک بوم و دو هوای طارمی

ظاهرا مهدی طارمی هنوز در سرش به جدایی از
پرسپولیس فکر میکند .در حالی که روز دوشنبه در
خبرها آمد که ماجرای لژیونر شدن مهدی طارمی
به کلی منتفی شده و این بازیکن قرار است از سه
شنبه در تمرینات تیم حاضر شود ،روزنامه پیروزی
اما سخن جدیدی به میان آورده است .به نظر میآید
مهدی طارمی همچنان به دنبال جدایی از جمع
سرخ پوشان است و برای رقم زدن این اتفاق در
تالش است تا مبلغ سه و نیم میلیارد را برای کسب
رضایت نامه اش از باشگاه تامین کند .با این حال
مدیر برنامههای این بازیکن میگوید که طارمی اگر
در تمرینات حاضر نشود با جریمه مواجه میشود.

