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سورپرايز آخر سال براي فوتبال زنان
سالهاست نمايش فوتبال بانوان ،به چند عكس در اخبار و سايتهاي ورزشي خالصه شده است .گل زيباي زنان فوتساليست ايران كه مورد تمجيد سايتهاي بينالمللي قرار گرفت ،جايي در برنامههاي صدا و سيما
نداشت و برنامه نود براي پخش چند فريم از نمايش آنها ،بارها از تمام مديران صدا و سيما تشكر كرد .ديروز در آخرين برنامه سال ليگ يك ،خالصهاي حدودا  5دقيقهاي از فوتبال بانوان پخش شد .اتفاقي بيسابقه در
صدا و سيما كه براي نخستين بار درخشش زنان پا به توپ را روي آنتن ميبرد .اتفاقي خوب در پايان سالي تلخ كه شايد طرفداران فوتبال را به شروع سالي بهتر اميدوار كند.

نگاه1

گزارش اول

گفتوگوي «اعتماد» با حميد استيلي

بازي برگشت با الريان
انتقامي است

گروه ورزش
در پاي��ان س��ال 95
پرسپوليسصدرنشينليگ
برتر است و در رقابتهاي داخلي بيرقيب
ظاهر ش��ده .روند فوقالعاده پرس��پوليس
برانكو از اواسط نيم فصل اول ليگ پانزدهم
شروع شد .با شروع سال  95هم پرسپوليس
در اوج بود؛ اگرچه در نهايت نتوانست جام
قهرماني را از اس��تقالل خوزستان بگيرد.
برانكو و پرسپوليس از شروع ليگ شانزدهم
راه متفاوتي را به نسبت ديگر تيمها در پيش
گرفتند و حاال به عنوان صدرنشين بيرقيب
ليگ برتر شناخته ميش��وند .پرسپوليس
در س��ومين ديدار خود در مرحله گروهي
ليگ قهرمانان آسيا در دوحه مهمان الريان
قطر بود كه با حس��اب  3بر يك مقابل اين
تي��م قدرتمند قطري تن به شكس��ت داد.
پرسپوليس��يها كه از دو ديدار قبلي خود
 4امتياز به دس��ت آورده بودن��د ،به دنبال

كس��ب س��ه امتياز اين بازي بودند تا بلكه
صدرنشيني خود را در جدول تثبيت كنند
و اميد داشته باشند كه در ادامه رقابتها به
راحتيازگروهخودصعودكنندامااشتباهات
پيدرپي مهاجمان پرسپوليس در استفاده
از موقعيتهاي گلزني و البته اش��تباهاتي
در خط دفاع اين تيم باعث ش��د شاگردان
برانكو دست خالي دوحه را ترك كنند .البته
هنوز نبايد فراموش كرد پرسپوليس��يها
ش��انس زيادي براي صع��ود دارند چرا كه
در دو بازي مقابل الري��ان و الوحده بايد در
تهران به ميدان بروند بنابراين اميد دارند با
كمك هواداران  6امتياز شيرين به حساب
خود اضافه كنند .در همي��ن رابطه و براي
بررسي ديدار پرس��پوليس مقابل الريان با
حميد اس��تيلي همكالم ش��ديم تا از زبان
پيشكس��وت تي��م فوتبال پرس��پوليس از
جزييات مسائل فني اين ديدار آگاه شويم.
پرس�پوليس با وجود بازي خوبي
ك�ه مقاب�ل الري�ان انج�ام داد و

از گل نخس��ت الريان ،ديگ��ر فرصتهاي
پرس��پوليس هم چنگ��ي ب��ه دل نميزد.

ضعفهاي تيمش در اين ديدار چه بود و به
دنبال اين خواهد بود كه ضعفهاي تيمش
را برطرف كند .اگر قرار باشد با همين روند
در ديدار برگشت مقابل الريان بازي كنيم،
مطمئنا ش��انس پيروزي ما كم خواهد بود.

چرا؛ نبايد فراموش كنيم تيم وقتي در ليگ
برتر بازي ميكند ،فرص��ت گلزني زيادي
به دس��ت ميآورد .ش��ايد نحوه ب��ازي در
بازيهاي داخلي ب��ا ديدارهاي بينالمللي
متفاوت باشد .شما در ديدارهاي بينالمللي
باي��د از مع��دود موقعيتهاي خ��ود براي
رسيدن به گل استفاده كنيد .در اين ديدار
شاهد بوديد چطور شاگردان برانكو فرصت
گلزني را از دست ميدادند .من فكر ميكنم
مهدي طارمي هم تمركز الزم را نداش��ت و
اگر با تمركز الزم ب��ازي ميكرد ،به راحتي
ميتوانس��ت دروازه حريف را باز كند .البته
نكته حايز اهميت اين اس��ت كه مدافعان
حريف تمام عم��ق دفاع را بس��ته بودند و
به همي��ن خاطر اجازه خل��ق فرصتهاي
خوب را به بازيكنان پرسپوليس نميدادند.
من فكر ميكن��م بهتر ب��ود در اين هنگام
وحيد اميري كمي ب��ه كنارهها ميرفت تا
با ارس��الهاي بلند مدافع��ان حريف را دور
بزند .البته تعويض علي عليپور هم كمي دير
انجام شد و اگر زودتر به ميدان ميآمد قطعا
ميتوانستبرايپرسپوليسمثمرثمرباشد.

ربيعخواه نتوانست عملكرد خوبي در خط
دفاع مياني داشته باشد ،اما فراموش نكنيد
پس��ت اصلي اين بازيكن پست دفاع مياني
نيست و او هميش��ه در دفاع چپ و هافبك
بازي كرده است .همان ابتداي فصل بارها و
بارها من گفتم كه اين تيم نياز به يك مدافع
قدرتمند دارد كه پست تخصصياش دفاع
اس��ت زيرا زماني كه تيم با مش��كل مواجه
ميشود و بازيكنش مصدوم ميشود بتواند
جايگزين مناسبي در تيم باشد .اما متاسفانه
اين اتف��اق رخ نداد و بازيك��ن خوبي براي
پست دفاع جذب نش��ده است .البته اين را
هم بدانيد اگر اين تيم در ادامه از گروه خود
صعود كرده و به مرحله حذفي برسد مطمئنا
بازيهاي سختتري پيش رويش خواهد
بود .بنابراين بايد در نقاطي كه نياز به جذب
بازيك��ن دارد اقدام كند تا تيم��ش با روند
بيشتري در ليگ قهرمانان آسيا حاضر باشد.

البته پرس�پوليس قب�ل از اينكه
گل درياف�ت كن�د ،چن�د فرصت
خ�وب گلزني به دس�ت آورد كه با
بيدقت�ي مه�دي طارم�ي و البته
برخي بازيكنان ديگر اين فرصتها
از دست داد .اينكه اين تيم اينقدر
فرص�ت گلزني از دس�ت ميدهد،
لطم�هاي ب�ه تي�م وارد نميكند؟

فرصتهاي متعددي كه به دس�ت
آورد در نهايت نتوانست به پيروزي
برس�د و متحمل شكست شد .اين
ديدار را چط�ور ارزيابي ميكنيد؟

ش��اهد بازي خوبي از پرس��پوليس بوديم.
البته در نيمه نخست و پيش از آنكه الريان
به گل برسد ،پرس��پوليس بازي به مراتب
خوبي را به نمايش گذاشت اما پس از اينكه
الريانيها دروازه پرس��پوليس را باز كردند،
كمي روند بازي تغيير كرد .من بر اين باورم
اگ��ر در همان زمان برانك��و تغيير تاكتيك
و به نوعي تغيير سيس��تم ميداد ،ش��ايد
ميتوانست حتي تيمش را به بازي برگرداند
و ب��ا زدن گل به پيروزي برس��د .زماني كه
مدافعان حريف بازي را بس��ته بودند ،همه
انتظار داش��تند كه تيم پرسپوليس با اتكا
به ارس��ال از جناحين ،فرصت گلزني خلق
كند اما اي��ن اتف��اق رخ ن��داد و همچنان
بازيكنان به دنبال حمالت��ي از عمق دفاع
بودن��د .فكر ميكنم ب��ه خاطر همين پس

شكس�ت براب�ر الري�ان خيلي از
ه�واداران پرس�پوليس را ناامي�د
كرد .فك�ر ميكنيد ب�ا  4امتيازي
كه اي�ن تي�م از دور رفت كس�ب
كرده شانس�ي براي صع�ود دارد؟

درست است كه پرسپوليس فقط  4ا متياز
كس��ب كرده اما اين  4امتياز در سه ديدار
خارج از خانه بوده اس��ت .در حال حاضر دو
بازي خانگي براي اين تي��م باقي مانده كه
مطمئنا ميتوان��د از اين دو بازي خانگي به
خوبي استفاده كند .من فكر ميكنم بازي
برگشت مقابل الريان براي پرسپوليس يك
ديدار انتقامي خواهد بود و مطمئنا اين تيم
ميتوان��د در اين ديدار به پيروزي برس��د و
ش��انس صعود خود را افزاي��ش دهد .البته
خود برانكو قطعا بهت��ر از همه ميداند كه

در اي�ن ديدار به خاطر مصدوميت
محم�د انص�اري برانك�و مجب�ور
ش�ده از ربيعخواه در پست دفاع
مياني اس�تفاده كند .عملكرد اين
بازيكن را چط�ور ارزيابي كرديد؟

وحيد هاشميان

بازيكن پيشين تيمملي و پرسپوليس

مديرعامل پرسپوليس زير
مذاكراتش زد

ميتوانيم از
بازيهاي
خانگي به خوبي
استفادهكنيم

درس�ت اس�ت ك�ه
پرسپوليس فقط 4ا متياز
كس�ب ك�رده ام�ا اين 4
امتياز در سه ديدار خارج
از خانه بوده است .در حال
حاض�ر دو ب�ازي خانگي
براي اين تيم باقي مانده
ك�ه مطمئن�ا ميتواند از
اي�ن دو ب�ازي خانگي به
خوبي استفادهكند.

كارل�وس ك�يروش ب�ه عن�وان
س�رمربي تيم ملي فوتب�ال ايران
ب�ه قطر س�فر كرد ت�ا اي�ن ديدار
را از نزدي�ك تماش�ا كن�د .اي�ن
موضوع را چطور ارزيابي ميكنيد؟

فكر ميكنم وظيفه كيروش همين است
كه بازيه��اي تمام لي��گ را و همين طور
نمايندگان ايران در آسيا را از نزديك تماشا
كند .ب��ا توجه به اينكه پرس��پوليس تعداد
مليپوش��ان بيش��تري دارد ،كيروش كار
خوبي ك��رد كه به قطر رف��ت .البته حضور
او معاني ديگري هم داش��ت كه يكي از آنها
كنار گذاش��تن كدورتها بود .فوتبال ما به
اين حواش��ي و كنار گذاش��تن اختالفات
نياز دارد .م��ن اميدوارم تي��م ملي فوتبال
ايران ه��م در مقدماتي جام جهاني كه قرار
اس��ت در دوحه به ميدان ب��رود به پيروزي
برس��د و دل هواداران را شاد كند .مطمئنا
پيروزي در اين دي��دار و موفقيت تيم ملي
به س��ود تمام فوتب��ال اي��ران خواهد بود.

فوتبال

تمرين تيمملي فوتبال ايران بدون دستياران ايراني برگزار شد

دوستان نزديك آقاي كيروش؛ اخراج!

ديروز خبرگزاري تسنيم ،تندترين
واكن��ش را به نخس��تين تمرين
تيمملي داشت « :رفتارهاي توهينآميز كارلوس
كيروش در تي��م ملي و در فوتبال ايران همچنان
ادامه دارد و فدراسيون هم نه تنها واكنشي نشان
نميده��د كه در اين راه م��رد پرتغالي را همراهي
هم ميكند ».اين خبرگ��زاري در ادامه تحليلش
با زيرسوال بردن سرمربي پرتغالي تيمملي نوشته:
« اينكه ك��يروش همه ايرانيه��ا را از كادر خود
اخراج كند ،توهيني بزرگ به ايران است .حركت
او به سمت تاريكي است كه هر روز محبوبيتش را
پايينت��ر ميآورد و اين نش��ان ميدهد حتي بند
س��اعت او به رنگ پرچم ايران ،نمايش و ش��ويي
بيشتر نيس��ت .بازيهايي كه ديگر رنگ باخته و
حتي دستياران ايراني او كه همه منتقدان را از لب
تيغ ميگذراندند ،حاال كارش��ان به جايي رسيده
كه ميگويند كيروش به آنها توهين كرده است.
مس��الهاي كه بارها و بارها از سوي رسانهها اعالم
ميشد و همين دستياران ،رسانهها را نيز دشمن
تيم مل��ي اعالم ميكردند ».از س��وي ديگر هنوز
چند ساعتي از مصاحبه تاج نگذشته بود كه در آن
گفته بود دستياران ايراني كيروش فقط در بازي

با قطر غايب هس��تند و به زودي به كادرفني تيم
ملي برميگردند .حاال خبرها از فدراسيون فوتبال
كامال متفاوت با گفتههاي رييس فدراسيون است.
تاج گفت بعد از بازي با قطر جلس��هاي تشكيل و
جدايي يا ماندگاري دستياران مشخص ميشود؛
اما كمكهاي ايراني كيروش از اين اتفاق ناراحت
هس��تند آن را غيرحرفهاي ميدانند .حاال بعضي
مربي��ان قاطعانه از قط��ع همكاري ب��ا تيم ملي
ميگويند و قبل از تصميم قطعي كيروش ،خود
تصميم به جدا ش��دن از تيم ملي گرفتهاند .پيش
از اي��ن كيروش صراحتا گفته بود دو كمك مربي
ايراني را از كادرش كنار خواهد گذاشت .اما تاج با
مخفي كردن اين موض��وع در تالش بود تا قبل از
بازيباقطراينمشكلرارفعكند.بهدليلپافشاري
كيروش در روزهاي اخير و دور شدن تيم ملي از
حاشيههاي بيشتر در روزهاي كوتاه باقي مانده تا
بازي با قطر ،تاج ديروز موضوع بركناري دستياران
ايران��ي را با اين مربيان در ميان گذاش��ت .اما چه
كساني از تيمملي كنار رفتند؟
آرين قاسمي؛ چلنگر انگليسي

بع��د از رضا چلنگر ميت��وان از او به عنوان يكي از
جالبتري��ن كاراكترهاي حوزه ترجمه در فوتبال

نام ب��رد .مترجم مورد اعتم��اد كارلوس كيروش
كه حرارت او در انتقال صحبتهاي سرمربي تيم
ملي به همان صورتي كه مدنظر مرد پرتغالي بوده،
مطمئنا يكي از داليلي است كه كي روش تاكنون به
خواستههاي خود دست يابد .كيروش با اين حال
تصميم گرفته در راستاي پروسه عجيبش حتي از
نام او نيز عبور كند تا گنجينه اسرارش نيز قرباني
شود .در نبود اين مترجم بايد ديد بازيكنان اكنون
براي اج��راي فرامين كيروش با چه مش��كالتي
همراه خواهند شد و او البته در نشستهاي خبري
و مصاحبههاي ناگهاني خود با رسانهها چگونه راه
ارتباطي خود را به دست خواهد آورد.
افشين پيرواني؛ همچنان مدافع

مدافع باتجربه و محبوب پرسپوليس و تيم ملي بعد
از تجربه كوتاهمدت در دوران مربيگري به عنوان
مدير تي م ملي به كادرفني اضافه شد تا در روزهاي
پرحاشيه باز هم نقش مدافع ياركوب كيروش را
ايفا كند .او در جنگ با اسدي و ديگر افرادي كه به
نوعي به زعم س��رمربي تيم ملي در جهت مخالف
خواستههاي او گام برميداشتند ،توانست به خوبي
رس��انهها را با تيم ملي همراه كند .شايد تنها عدم
واكنش او نسبت به صحبتهاي برانكو ايوانكوويچ

كه به حرمت تيم سابق و هواداران آن به وجود آمد
باعث ش��د تا پيرواني برابر آنها به خاطر كي روش
موضع نگيرد .با اين حال پيرواني نيز دچار كيروش
شد تا آقاي مدافع كه به خاطر حمايتهايش مورد
غضب خيلي از كارشناس��ان و پيشكسوتان قرار
گرفته بود اكنون سنگر خود را از دست رفته ببيند.
جواد نكونام؛ كاپيتان هم نماند

هرچقدر جواد نكونام در دوران بازيگري روزهاي
شيريني را در كنار مرد پرتغالي پشت سر گذاشت
روزهاي ملي در جمع اعضاي فني باب ميل او پيش
نرفت .محروميت ،درگيري و در نهايت دور ماندن از
جمع كادرفني تيم ملي ماحصل دوران كوتاهمدت
همكاري او با كارلوس كي روش محسوب ميشود.
نكون��ام كه همواره ب��ه خاطر رابط��ه نزديكش با
كيروش مورد نقد دوستان و همتيميهاي سابق
خود قرار ميگرف��ت اكنون س��نگر بزرگش را از
دست داده ،آن هم در شرايطي كه طي اين سالها
هرگز براي نمايش وفادارياش كم نگذاشته بود و
حتي به جنگ قطريها هم رفته بود و محروميت
را به جان خريد.
ماركار آقاجانيان؛ مرد منفعل ارامنه

ماركار مانند روزهاي بازيگ��رياش در كادرفني

تيم ملي نيز رفتاري س��اده و صادقانه داش��ت و
همين مس��اله نيز باعث ش��ده بود ت��ا او طي اين
س��الها در كنار كارلوس ك��يروش دوام بياورد
و به باس��ابقهترين عضو كادرفني اي��ران در كنار
مرد پرتغالي تبديل ش��ود .اما اين چهره وفادار به
كيروش هم اسير قهر و تصميم عجيب سرمربي
ش��د تا او نيز اكنون از جمع مليپوشان و اعضاي
كادرفني دور بماند.
مهرداد خانبان؛ آناليز نيمه كاره

آناليزور جوان و موفق تيم ملي نيز با برچسب ايراني
بودن از ليست كارلوس كي روش كنار گذاشته شد.
در روزهاي��ي كه فوتبال ايران به س��مت حرفهاي
شدن پيش رفت ،آناليزورهاي جوان هم توانستند
به خوبي علم را وارد آن كنند و طي سالهاي اخير
حتي مربيان سنتي ايران نيز احترام ويژهاي براي
آنها قايل ش��ده و جايگاه ويژهاي براي آنها تعريف
كردهاند .با اين حال كارل��وس كيروش كه اتفاقا
رضايت قابل توجهينسبتبهدادههاياينآناليزور
پرتالش داشت او را نيز در جمع ايرانياني كه بايد از
اردوي تيم ملي خارج شوند قرار داده است و اكنون
بايد ديد خأل آناليز رقبا در دو ديدار اخير چه تاثيري
خواهد داشت.

ادامه از صفحه اول

نوروز :وقت گرهگشايي

نوروز تا چه ان��دازه زندگي فردي
و اجتماع��ي را متاث��ر ميكن��د.
ش��ايد در هيچ زمان ديگري افراد جامعه اينقدر
دربن��د اتم��ام كارهاي ناتم��ام و رس��يدگي به
ب و كتابهايش��ان و خالصه گشودن گره
حسا 
از مسائلش��ان نباش��ند .يكي از اركان استقبال
نوروز پاكيزگي است؛ خانهتكاني و ِ
شكستن
سنت
ِ
كوزههاي قديمي و آراس��تن جامه و نظافت تن و
از همه مهمتر رفتن به زيارت اهل قبور در آخرين
پنجشنبه س��ال ،همواره يكي از اشتغاالت اصلي
پيش از تحويل سال بوده است .پنداري نوروز عزم
فتح و گرهگش��ايي از همه وجوه ساحت بشري را
دارد؛ چراكه اگر اينطور نبود آدميان را در مسابقه
با خودش��ان قرار نميداد .پس از تحويل سال نيز
چه در مقياس فردي و چه در مقياس اجتماعي،
نوروز است كه اختيار و برنامه زندگيمان را با دقت
خوبي به دس��ت گرفته و سامان داده؛ صله رحم و
ديدوبازديد كه تنظيم مناسبات خانوادگي است
از همين قبيل اس��ت .چهبس��يار كارهايي كه در
اوقات ديگر س��ال وقتي براي انجامشان نيست و
بايد در نوروز به س��رانجامي برس��د .پنداري بايد
همه گرههايي كه در طول سال يا حتي ساليان در
مناسبات فردي و خانوادگي و دوستانه و ...ايجاد
شده بود در اين ايام گشوده شود .در ساحت بشري
نوروز با ۱۹فروردين به پايان ميرسد و حسن ختام
آن نيز باز ياد از دنيا رفتگان است.
نوروز در مرتبه روايي :مرتبه روايي نوروز شايد
از ديگر مراتب آن پررنگتر باش��د .ساحت روايي

وظيفهاش انتقال كن��ه و باطن حقيقت نوروز در
قالب روايتهاس��ت .قصه و تمثيل و مثل و رقص
و آداب و آيين و ...اقس��ام مختلفي از روايت است.
ناگفته پيداس��ت كه هم��ه بازه زماني ن��وروز ،از
استقبال تا تحويل س��ال و بعد آيين سيزده بدر،
ت��ا چه حد آميخته با اقس��امي از اش��كال روايت
است .حاجيفيروز چند هفتهاي پيش از نوروز با
روي س��ياه كه معنياش آمدن از جهان زيرزمين
اس��ت ،با رقص و پايكوبي ،خبر نفس كش��يدن
زمين را ميآورد .در گذش��ته نوروزخواني آييني
فراگير در بس��ياري روستاها و شهرها بوده و نويد
نوروز را ميداده اس��ت .مراسم چهارشنبه سوري
و آتشبازي؛ گش��ودن سفره هفتسين؛ خوردن
س��بزيپلو و ماهي و عيدي دادن ،آيين رفتن به
بيرون شهر در روز سيزدهم فروردين و همنشيني
با طبيعت ،همگي ساحت روايي نوروز را ميسازد.
اين آيينها درس��ت بايد در جاي خود اتفاق افتد
و اصال همه وظيفه خود ميدانند اين مناس��ك را
تمام و كمال و بهموقع به جا آورند؛ پنداري حقيقت
نوروز همچون جواهري در صندوقي دربس��ته و
ممهور هست و انجام هر آيين دري را ميگشايد
و م��ا را قدم��ي ب��ه آن جواهر نزدي��ك ميكند.
گش��ودن س��فره هفتس��ين در زمره مهمترين
اين آيينهاست .ميتوانيم بگوييم هر آييني كه
گشودن سفره بخشي از آن است با مفهوم «فتح»
و گشايش نسبت وثيقي دارد از جمله نوروز .با پهن
كردن س��فره كانون و محضري شكل ميگيرد و
مجلسي ترتيب داده ميشود و سببي براي ايجاد

الفت پيدا ميش��ود .ما بر سر س��فره هفتسين
گش��ايش در همه ام��ور و خصوص��ا در احواالت
خودمان را طلب ميكنيم .نوروز در مرتبه روايي
روز سيزدهم فروردين خاتمه مييابد؛ اين روز بنا به
روايتي مصادف است با ماجراي گمشدن انگشتري
پادشاهي حضرت سليمان .در اين روز مومنين به
سليمان حقيقي براي اعالم وفاداريشان به ايشان
از شهر بيرون ميروند.
ن�وروز در مرتبه تجري�دي :مرتبه تجريدي،
آسمان نوروز است و در ميزان رفعت آسمان نوروز
همين بس كه چه پيش از اس�لام و چه پس از آن
براي آن نحوي از تقدس قايل بودند .پنداري نوروز
متعلق به آن اعليترين مرتبهاي اس��ت كه حتي
اختالف اديان را در آن راهي نيست و وصل به آن
گوهر آس��ماني معنويت قبل از متمثل شدن در
صورتهاي متفرق اديان است .نوروز پيش از آمدن
اسالم به ايران تا بدانپايه تقدس داشت كه شواهد
و قراين تاريخي و باستانشناختي درباره جزييات
برگزاري آيين نوروز در شهر پارسه ،مناسك حج
را به ذهن تداعي ميكند .يعني اوال اين مراس��م
زمان خاصي از س��ال برگزار ميشد و در آن زمان
بزرگاني از سراسر قلمروي ايران براي شركت در
اين مراس��م به پارسه ميآمدند و مراسم در موقع
خاصي شروع و در موقع خاصي به پايان ميرسيد
و منزل به منزل با رويدادها و آيينهايي همراه بود.
باالتر از همه آنكه همان قدر كه شهر مكه حرمت
دارد و غيرمومنين را بدان راهي نيست ،در پارسه
نيز به جز كساني كه قلبا به اين آيين باور داشتند

اغيار اجازه ورود نداشتند .براي همين هم در اسناد
يونانيانتاپيشازحملهاسكندرازبيشترشهرهاي
ايران گزارش داريم به جز شهر پارسه كه احتماال
علتش منع ورود يونانيان به پارس��ه بوده اس��ت.
ايبس��ا اين واقعيت كه اسكندر پارسه را به آتش
كشيد نيز از سر عداوتش با چنين اعتقادي باشد،
وگرنه اس��كندر اگر صرفا قصد براندازي سياسي
حكومت ايران را داشت بايد پايتخت سياسي ايران
يعني شوش را به آتش ميكشيد.
در تقدس نوروز از منظر آيين اسالم چه شاهدي
باالتر از آنكه دعاي تحويل سال نقل از معصوم است
ِ
حقيقت ايماني مستتر در اين
و اين گواهي است بر
زمان .درباره ن��وروز و عظمت و اهميت آن روايت
غيرمستقيمي از حضرت امام صادق(ع) هست كه
در آن از نوروز به:
ذر از بندگان پيمان
روزي كه خداي تعالي در عالم ّ
فرمانبرداري گرفت.
روزي كه كشتي نوح بر كوه جودي قرار گرفت.
روزي كه حضرت ابراهيم در آن روز بتهاي قوم
خود را شكست.
روزي كه حضرت موس��ي س��احران را شكست
داد ،تعبير شده اس��ت .اين روايت يعني نوروز در
كرونولوژي تاريخ معنويت نقش مهمي داش��ته،
پنداري نقاط عطف حيات معنوي بش��ر همگي
منطبق بر نوروز است .اگر هر يك از اين نقاط را به
مثابه گشايشي در احواالت هستي بشر روي زمين
بدانيم نوروز وقت اين گشايش و فتح بوده است تا
بدانجاكهبرخيرواياتبزرگترينفتحدراحواالت

جهان يعني ظهور حضرت وليعصر را نيز در نوروز
ميدانند .بنابراين نوروز مرتبه تجريدي زندگي را
نيز فتح كرده است.
ديگر آن كه نوروز پا بر زمين و س��ري در آسمان
دارد؛ البت��ه اي��ن اختصاص ب��ه نوروز ن��دارد و
تقريبا در همه ديگ��ر مظاهر فرهنگ ايراني بروز
دارد؛ از معماري و هنر ت��ا روزمرهترين امور مثل
آش��پزي .قدما اگر حمامي ميساختند فقط به
نازلترين مرتبه مادي آن كه جايي اس��ت براي
شستوش��وي تن اكتفا نميكردند .براي همين
نيز حمام در ساحت بشري محملي براي تعامل
و مالقات بود؛ باالتر از آن بيش��مار روايت و آيين
و قصه حول رفتن به حمام شكل گرفته بود و در
مجردتري��ن مرتبه ،حمام جايي بود براي تصفيه
و شستشوي روح .امروز حمام به عملكرديترين
شأن تقليل يافته و براي همين هم ديگر برايمان
دشوار است كه حول حمامخانههاي امروزينمان
قصهپردازي كنيم!
س��خن آخر آنكه نوروز آن آينهاي است كه با نظر
كردن به آن ميتوانيم فرهن��گ خود را ببينيم و
بشناس��يم .فرهنگ ايراني اس��ت كه سبب شده
به ن��وروز به مثابه زماني تقويمي نظر نش��ود .روز
زمين نوروز است ولي «نوروز
اول فروردين بودنِ ،
ب��ودن» نوروز ديگري امري تقويمي نيس��ت و از
زمين تا آسمان زمان را در خود جاي داده است و
همين است كه سبب ميشود نوروز از حالت زماني
همچون زمانهاي ديگ ِر تقويم ،تبديل به جوهره
زمان شود؛ چيزي كه آن را «وقت» ميناميم.

 -1چندي پيش مسوول تيمهاي پايه
هامبورگ با بنده تم��اس گرفت و قرار
شد تا آخر فصل با آنها همكاري داشته باشم .بعد از آن
براي آينده فوتبال��ي تصميم ميگيرم .تصميماتي كه
ميگيرم بايد براي خانوادهام هم خوب باشد .فوتبال در
زمان گذشته همهچيز زندگي من بود ولي بعد از ازدواج،
فوتبال جزيي از زندگي شده و بايد تصميماتي را بگيرم
كه با شرايط خانوادهام هماهنگ باشد.
« -2ساني اوليسه» همبازي سابقم در باشگاه بوخوم
گفته است «هاشميان به من توهين نژادپرستانه كرده
بود و براي همين با او درگير شدم» .من جواب اوليسه را
ندادم .هميشه به تمام همتيميهايم احترام گذاشتهام
و رنگ پوس��ت برايم معنا و مفهومي نداش��ته اس��ت.
بهترين دوستان من از تمام اديان ،كشورها و از نژادهاي
مختلف هستند .اوليسه آدم ناجوانمردي بود كه بعد از
آن درگيري زن��گ زد و از من معذرت خواهي كرد ولي
باشگاه او را اخراج كرد .حتي تمام بازيكنان بوخوم گفتند
اگر اوليسه بعد از اين اقدامش به تمرين بيايد ،ما تمرين
نميكنيم .چندي بعد اوليسه به باشگاه دورتموند آمد
و اين باش��گاه هم او را اخراج كرد .بعد از يكي دو هفته
بايرن مونيخ با من وارد مذاكره ش��د .اگر صحبتهاي
اوليس��ه مبني بر توهين نژادپرستي من صحت داشت
دورتمون��د او را اخراج نميكرد و باي��رن با من هم وارد
مذاكره نميش��د .بنده نيازي ندارم از خودم دفاع كنم
و دليلي هم نميبينم .براي من اين موضوع تمام شده
اس��ت .آدمي كه گناهكار است بيشتر شلوغ ميكند تا
آدمي كه بيگناه است.
 -3پرس��پوليس تيم خوب و منظم با مربي توانمندي
است .امس��ال ،س��ال خوبي براي پرس��پوليس بود و
انشاءاهلل با مديريت خوب ،مشكالت مالي از بين برود.
اين تيم نبايد با اين همه تماش��اگر مشكل مالي داشته
باشد مگر به خاطر مديريت نادرست .چون بازيكن ايراني
هستيم و به باش��گاه احترام ميگذاريم ،اگر هم كاري
ميكنيم از داخل ايران است نه فيفا؛ براي همين هيچ
موقع نميتوانيم پولمان را بگيريم مگر با سختي زياد.
در حالي كه بازيكنان و مربيان خارجي به فيفا شكايت
ميكنند و پولشان را ميگيرند .اگر ما اين كار را بكنيم
ميشويم وطنفروش و بيتعصب.
 -4متاسفانه ميروند از اوكراين بازيكن ميآورند كه در
حد ليگ ايران نيستند .يك ميليارد پول به اين بازيكنان
ميدهند و بعد هم آنها از ايران ميروند .اينها ايراد ندارد
ولي پول وحيد هاش��ميان كه  ۱۱سال در بوندس ليگا
ب��ازي كرده بود و با كمترين قرارداد به پرس��پوليس را
نميدهند .متاسفانه مديريت فعلي باشگاه پرسپوليس
زير مذاكراتش با بنده زد كه مهدي تاج هم در جريان آن
بود .من هم از اين به بعد قانوني پيگيري ميكنم .كميته
انضباطي هم گفته كه حق با من است ولي فدراسيون
فوتبال كاري نميكند .اگر فدراسيون قوانين را رعايت
ميكرد اين مشكالت پيش نميآمد.

نگاه2

ميرشاد ماجدي

پيشكسوت تيم فوتبال

استعفاي افتخاري به صالح
باشگاه استقالل نيست

بازي خوبي را شاهد بوديم ،استقالل در يك شب به ياد
ماندني پيروزي شيريني را به دست آورد و توانست يكي
از تيمهاي خوب آسيا را شكست دهد .ازبكها هميشه
در كشور خود شير هستند ،اما مقابل استقالل حرفي
براي گفتن نداشتند؛ البته اين صحبت من دليل بر اين
نبوده كه استقالل ضعيف بوده بلكه عملكرد عالي مقابل
تيم لوكوموتيو داش��تند و حتي ميتوانس��تند با چهار
گل بازي را به پايان برس��انند كه در دقايق پاياني دو بار
دروازهبان لوكوموتيو عملكرد خوبي داشت و اجازه نداد
گلهاي استقالل بيشتر شود .تيمهاي ايراني هميشه
مقابل حريفان خارجي خود بازيهاي روان و قابل قبولي
ارايه ميدهند؛ البته نباي��د فراموش كنيم كه حمايت
هواداران تاثير بس��زايي در موفقيت تيمهاي حاضر در
ليگ قهرمانان دارد .اين خصيصه بازيكنان ايران است
ك��ه در بازيهايي ك��ه حكم مل��ي را دارد ،همهچيز را
فراموش ميكند و تنها به موفقيت تيم فكر ميكند؛ اين
بازي هم يكي از همان بازيها بود كه استقالل با كوهي
از مش��كالت توانس��ت حريف قدرتمندش را شكست
دهد .اس��تعفاي افتخاري به صالح نيست ،اصال بابت
چه چيز بايد استعفا دهد؛ نبود پول ،نداشتن اختيار تام
يا عدم نتيجهگيري .آبيپوش��ان در اين روزها عملكرد
قابل قبولي دارند ،اعضاي هياتمديره بايد از مديرعامل
حمايت كنند تا او هم با تمركز بتواند مش��كالت تيم را
مرتفع كند .برخي مش��كالت درونخانوادگي است و
نبايد به رسانهها كشيده ش��ود و همه اعضاي تيم بايد
دس��ت به دس��ت يكديگر دهند تا با وحدت و همدلي،
حاشيهها و مشكالت را پشت سر بگذارند.

نگاه3

علي اشكاني

سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي ايران

تيم ايران قرباني داوران شد

علت شكست تيمملي كشتي فرنگي ايران مقابل روسيه
را بايد از داوران بپرسيد و با وجود اينكه ما ميزبان بوديم
به راحتي حق ما را خوردن��د؛ انگار ما ميهمان روسها
بوديم .ب��ه داوري باختيم و در بعضي وزنها هم داوري
عليه ما بود؛ حتي به عبدولي هم اشتباه اخطار دادند .سر
ارسالن را هم بريدند .قادريان قهرمان روس را شكست
داد .بچههاي ما خوب هس��تند ،اما باي��د در داوري هم
تمركز كنيم .جام جهاني را در دورههاي گذشته هميشه
بردهاي��م و اين باخت را به فال ني��ك ميگيريم ،اما اگر
داوريها در خارج از كشور هم اينگونه باشد به مشكل
ميخوريم .چرايي اين باخت را از داوران بايد پرس��يد؛
تيم ما قرباني داوري ش��د .تيم ما ب��ه جوانها احتياج
دارد .عبدولي ب��ا نامهرباني باخت .اصال ش��وراي فني
كارشناستر است و ميدانند به چه تيمي باختيم و خدا
را شكر هنوز بعد از المپيك چشمه كشتي جاري است.

سرخط خبرها
شاگردانمنصوريانتمرينكردند/پاياناعتصاب
آبيپوشان پس از واريز شدن شبانگاهي پول
هندبالقهرمانيزنانآسيا-كرهجنوبي-سومين
شكستايرانبرابرويتنام/ايرانبازهمازگروهخود
صعود نكرد
قرعهكشي مرحله يكچهارم نهايي ليگ اروپا-
منچستريونايتد و اندرلخت به هم رسيدند /شالكه
به آژاكس خورد ،ليون حريف بشيكتاش شد
ن فوتبال مالي به خاط�ر دخالتهاي
فدراس�يو 
دولتي با تعليق عضويت در فيفا مواجه شد
س�جاد مرداني :عوامل خارجي باعث شكس�ت
من در المپيك شد /روانش�ناس ميتوانست به ما
كمككند
قرعهكش�ي مرحله انتخابي مسابقات قهرماني
زير  ۲۳س�ال آس�يا /ايران با عمان ،قرقيزستان و
سريالنكا همگروه شد

خبر كوتاه

بوفون در آستانه ثبت
ركوردي ديگر

دروازهبان مليپوش بانوي پير روز يكش��نبه ميتواند
ركوردي ديگر را به نام خود ثبت كند .روزنامه ايتاليايي
«گاتزتا دلو اسپورت» گزارش داد ،جانلوئيجي بوفون،
دروازهبان اسطورهاي تيم فوتبال يوونتوس تا شكستن
ركورد جامپيرو بونيپرتي ،مهاجم پيشين بانوي پير از
حيث دقايق بازي ب��راي يووه تنها يك گام فاصله دارد.
بونيپرتي كه  15فصل سابقه بازي براي بيانكونري بين
س��الهاي  1946تا  1961را دارد ،ب��ا اين تيم پنج بار
قهرماني در رقابتهاي س��ري  Aو دو قهرماني در جام
حذفي ايتاليا را تجربه كرد .مهاجم پيشين بانوي پير در
ح��ال حاضر با  39هزار و  680دقيق��ه بازي ،ركورددار
بيشترين دقايق بازي با پيراهن يوونتوس است .بوفون
كه تاكنون  39هزار و  616دقيقه براي راهراه پوش��ان
تورين ب��ازي كرده ،تنها  65دقيقه ني��از دارد تا ركورد
بونيپرتي را بش��كند و ركورددار بيشترين دقايق بازي
براي يوونتوس ش��ود .دروازهب��ان پرافتخار يوونتوس
ميتواند اين ركورد را در بازي روز يكشنبه اين تيم برابر
سامپدوريا بش��كند .اگر وي به هر دليلي در اين ديدار
در دروازه قهرمان ايتاليا نايستد ،او ميتواند در بازي با
ناپولي اين ركورد را از آن خود كند.

روايت  AFCاز جام جهاني
جوانان

سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا اعالم كرد :تيم فوتبال
جوانان ايران به دنبال جبران غيبت  ۱۶س��اله خود در
مسابقات جام جهاني است .مراسم قرعه كشي مسابقات
جام جهاني فوتبال جوانان روز چهارشنبه در كشور كره
جنوبي برگزار ش��د كه تيم ايران در گروه سوم در كنار
تيمهاي پرتغال ،زامبيا و كاستاريكا قرار گرفت .سايت
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا درباره ارزيابياش از اين
گروه ،نوش��ت« :زامبيا ،قهرمان قاره آفريقا با موجي از
اعتمادبهنفسبهمسابقاتجامجهانيآمدهاستوليدر
ديدار نخست بايد به مصاف پرتغال برود كه قرعه سختي
است .تيم اروپايي (پرتغال) همانند همگروهش ايران در
مسابقات قارهاي نتوانست به فينال برسد ولي قهرمان
دو دوره مسابقات جهاني يك چالش جدي براي تمام
تيمها خواهد بود .در ادامه گزارش سايت  AFCآمده
است« :ايران بعد از  ۱۶سال غيبت به مسابقات جهاني
بازگشته است و انگيزه زيادي دارد تا اين غيبت و زمان
از دس��ت رفته را جبران كند؛ در حالي كه كاس��تاريكا
بع��د از دو دوره غيبت در مس��ابقات جهاني ،با تفاضل
گل به اين مس��ابقات برگشته اس��ت » .مسابقات جام
جهاني جوانان خردادماه سال آينده به ميزباني كشور
كره جنوبي برگزار خواهد شد.
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پ :مثل پالسكو ،پايان،
پريشان

ديگه خسه شدم بس كه اينجا واس��ادم به هر وانت كه
ميگم بار منو ببره ميگه كدوم بار آقا؟ نزديكه پياده برو.
از كف بازار تا اينجا كوبيدم پياده اومدم .اينجا كجاس؟
اصغر همون طور مثل مجسمه نشسته ،سنگ شده .به
من ميگه تو كي هس��تي؟ بابا من چل و دوس��ال با تو
كار كردم منو نميشناسي؟ اما اصغر داره باز با خودش
حرف ميزنه ميگه گفتم نرو پسرم ،گوش نكرد رفت،
رفت ،رفت... ...
اينجا اي��ن روبهرو كه من نشس��تم يه ديوار س��يماني
كشيدنجلوپيادهروواونطرفديگههيچيپيدانيست
رو بلندي ديوار يه حفره دهن باز كرده ،يه سياچاله ظاهر
ش��ده چقدر بزرگه تهش اصن معلوم نيست مثل دهن
يه اژدهاس هي تاريك روش��ن ميشه .درست كه دقت
ميكنم انگار چن تا از بچهها هنوز تو اون تاريكي دارن كار
ميكنند پسر اصغر نزديك گاب صندوق واستاده منوچ و
حبيبانگاركهپشتچرخاشوننشستهدارنپارچههارو
چرخ ميكنن ،هي با هم شوخي ميكنن.
پيادهرومثلهميشهشلوغه،بعضيها،يهمكثيميكنن
ب��االي ديوارو نگاه ميكنن و چيزي زير لب ميگن و رد
ميشن ،اما بعضي هم اون طرف خيابون واستادن تكون
نميخورن مثل اصغر ،انگار س��نگ ش��دن چسبيدن
زمين .اين همه نگاه ناباوري هيچوقت نديده بودم .آخه
من بعضيش��ونو ميشناسم وقتي ميرم جلوشون انگار
مات ش��دن تو اون حفره دنبال چيزي مي گردن شايد
اونا هم دوس��تي آش��نايي اونجا ميبينن .يعني اونا هم
مثل اصغر آقان؟
راسي اينجا اولش چي بوده كي ميدونه؟ انگار يه اتفاقي
افتاده .اينجا و اونجا گلهگله آدما دور هم جمع شدن اما
فقط انگار يك حرف از دهنش��ون در مياد حاال چي كار
كنيم؟ ولي هيچ كس جواب نداره... ...
وقت و ساعت از يادم رفته فقط ميدونم هوا تاريك شده و
بايد برم اما كجا برم؟ كي برگردم؟ برگردم چي كار بكنم؟
چرا آقا ملك گفت برو بعد از عيد بيا؟ يعني بعد عيد اوضاع
عوض ميشه؟ اون سالها گم نميشن؟ راسي چند سال و
چند ماه و چند روز بود؟ ديروز تو يه جمع پنج ششنفره
اون ط��رف خيابون صحبتهايي ميش��نيدم .اونا هم
مثل اصغر سنگ شده بودند يكي ميگفت تموم شد ،به
حفره باالي ديوار نگا ميكرد و ميگفت ،سي سال كار و
زحمتم از بين رفت .ديگري ميگفت من سي و هشت
سالم هيچ شد .راسي كار چن نفر هيچ شده؟ هزارتا سي
سال ،هفصد تا بيس سال ،دويستا تا چل سال...

