
ساعد باقري كه شعرش در يكي از سرودهاي 
تيم مل�ي ايران در ج�ام جهاني روس�يه اجرا 
مي ش�ود، اميدوار اس�ت اجراي اين ش�عر با 
موفقيت ه�اي تيم اي�ران در مس�ابقات جام 

جهاني گره بخورد. 
ساعد باقري كه شاعر ش�عر سرود ملي است، 
سال هاس�ت ش�عر خود را در مناس�بت هاي 
مختل�ف در خارج و داخل كش�ور مي ش�نود 
اما وقتي دو روز پيش اعالم ش�د ش�عر تازه او 
كه براي جام جهاني س�روده ش�ده، با ملودي 
شهرداد روحاني و صداي عليرضا قرباني اجرا 
خواهد ش�د، هيچ ابايي نداش�ت تا خشنودي 
خ�ود را از اي�ن اتف�اق بيان كن�د. ب�ه انگيزه 
همين اتف�اق، با اي�ن ش�اعر و ترانه س�را كه 
پيش تر ش�عر س�رود ملي ايران را هم سروده 
اس�ت، گفت وگويي داريم. او در اين گفت وگو 
ه�م درب�اره ويژگي ه�اي شعرس�رايي براي 
رويدادهايي مانن�د جام جهاني صحبت كرد و 

هم درباره عالقه اش به فوتبال. 

  شعر ش�ما يكي از سه ش�عري است كه براي 
س�رود تيم ملي فوتبال انتخاب ش�ده است. 
لطف�ا درب�اره روند انتخ�اب ش�عرها توضيح 
بدهيد. بر اس�اس فراخ�وان بود ي�ا دعوت از 

شاعران؟
اواخر دي  يا اوايل بهمن س��ال گذش��ته  جلس��ه اي 
در تاالر رودكي برگزار ش��د كه آقاي��ان صفي پور و 
شاهنگيان دعوت كننده بودند و تعدادي از دوستان 
شاعر در اين جلسه دعوت داشتند و درباره روند كار 
توضيح داده شد كه با فدراس��يون فوتبال تفاهمي 
كرده اند براي اينكه بني��اد فرهنگي و هنري رودكي 
توليد كننده اثر باش��د. به عبارت ديگر اينكه غير از 
خود فدراس��يون فوتبال، بخش هنري هم وارد كار 
ش��ده و اين اثر قرار اس��ت يك كار در حوزه مرتبط 
يعني هم ح��وزه ورزش و هم فرهنگ و ادب باش��د. 
بع��د از برگزاري آن جلس��ه تصميم بر اين ش��د كه 
فراخوان��ي داده بش��ود و پيش از عيد چند ش��عر از 
طريق فراخوان  انتخاب شد كه شاعران شان مستقال 
كار كرده بودند اما كاري كه به من سفارش داده شد، 
بر اساس ملودي آقاي شهداد روحاني بود. دوستان 
در نوروز ملودي آقاي روحان��ي را كه با پيانو نواخته 
بودند، براي بنده فرستادند و گفتند روي اين ملودي 
شعر مي خواهيم كه ش��يوه متفاوتي است نسبت به 
زماني كه شما شعرتان را مي گوييد و بعد آهنگسازي 
شعر شما را انتخاب مي كند. به هر حال بر اساس اين 
ملودي، شعر را س��رودم و ديگر خبري از نتيجه كار 

نداشتم تا اينكه اين خبر را در رسانه ها ديدم. 
  ظاهرا امسال براي اولين بار ميان فدراسيون 
فوتب�ال و وزارت ارش�اد هم�كاري ص�ورت 

گرفت. اين روند را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
مواقعي ك��ه بين چند حوزه اش��تراكاتي وجود دارد 
كه احس��اس تاس��ف مي كنيم از تم��ام امكانات به 
خوبي استفاده نمي ش��ود. فدراسيون فوتبال در اين 

مورد قطعا دنبال جلب نظر و پس��ند مخاطب است 
اما از س��وي ديگر براي��ش اهمي��ت دارد وقتي كار 
توس��ط اهل ادبيات هم شنيده مي ش��ود تاسف آور 
نباشد. يعني آنها با خود نگويند كه مگر استعداد در 
مملكت كم است كه چنين ش��عر و ملودي انتخاب 
شد. آ ن هم در كش��وري كه س��ابقه  فرهنگي اش به 
ش��عرهايش بازمي گ��ردد. در دوره هاي��ي كارهايي 
بوده كه س��رمايه گذاري هنگفتي هم صورت گرفته 
اما بالفاصله بعد از مواجه ش��دن با يك نقد از پخش 
آن چشم پوشي شده و س��رمايه هم هدر رفته است. 
حتي پخ��ش آن از رس��انه مل��ي هم ممنوع ش��د. 
معتقدم اي��ن كارها باي��د به صورت جمع��ي انجام 
شود و همين كه فدراسيون فكر كرده كه اين بخش 
جنبه تخصصي دارد اتفاق بسيار پسنديده اي است. 
اميدوارم در تمام حوزه هاي كش��ور از استعدادهاي 

متخصص به ويژه جوانان استفاده شود. 
  اش�اره كرديد كه ش�عر را بر اس�اس ملودي 
آقاي روحاني گفته ايد. سرودن شعر بر اساس 

ملودي چه سختي هايي دارد؟
در اين ش��يوه چند موض��وع مالك و معيار اس��ت؛ 
تلفيق مناسب ش��عر با آن ملودي و نيز تناسب حال 
و هواي ش��عر با ملودي به اين معنا كه كالم هم بايد 
با آن آهنگ به خصوص هماهنگ باشد و هم با حال 
و ه��واي آن قطعه، وقت��ي در تعطيالت ن��وروز كار 
آقاي روحاني را شنيدم، متوجه شدم نه مي تواند در 
سبك پاپ اجرا شود نه ش��كل ترانه و تصنيف دارد. 
ملودي ايش��ان كامال شكل س��رود داشت و در عين 
حال كار ش��ادمانه اي ب��ود. با توجه ب��ه روح ملودي 
ش��عري را كار كردم و در اين زمينه آقاي شاهنديان 
و آقاي صفي پ��ور هم نظراتي داش��تند ك��ه اعمال 
كرديم. به هر حال اما ش��اعري كه قرار اس��ت براي 
ملودي شعري بنويسد، پيش از هرچيز با يك مشكل 
جدي مواجه مي شود. مشكلي كه اگر بتواند از پس 
آن بربياي��د مثل تبدي��ل كردن تهدي��د به فرصت 
اس��ت. آن هم زماني رخ مي دهد كه فراز و فرودهاي 
ملوديك و قط��ع و وصل هاي موس��يقي اگر رعايت 
نشود كامال مشخص اس��ت ابتدا افاعيل عروضي را 
اس��تخراج كرده اند بعد براس��اس وزن درآمده شعر 
مي گويند و اين حتما غلط اس��ت چون شعر دو پاره 
مي شود. اما اگر ش��اعر فرصتي داشته باشد بهترين 
راه براي كار روي ملودي را اين مي دانم كه آن نقطه 
اوج ملودي را مكرر ب��ا خودش تكرار كند. طوري كه 
زمان نوشتن شعر احس��اس تحميل ملودي نداشته 
باشد بلكه وقتي ش��عر مي گويد همراه ملودي بيايد. 
تكرار نغمه و نوا به گونه اي باش��د كه موقع شاعري 
حس و حال ش��اعري اش را داش��ته باش��د. وقتي از 
قيصر امين پور مي پرس��ند حس ش��ما موقع ش��عر 
گفتن چگونه است؟ مي گويد: من براي پاسخ به اين 
پرسش بايد دو نفر باشم. قيصري كه شعر مي گويد 
و ديگر قيصري كه از بيرون تماشا كند، ببيند قيصر 
اول زمان شعر گفتن چه حالي دارد. چون به محض 
اينكه بخواهم بگويم زمان نوشتن شعر در چه حس 
و حالي هس��تم ديگر آن اس��ب خيال رميده و كمر 
نمي دهد از او س��واري بگيري��د. بنابراين به نظر من 
مهم ترين موضوع براي شاعري كه روي موارد مشابه 

كار مي كند اين است كه ملودي ملكه ذهنش شده 
باش��د، نه اينكه از آغاز مثل مس��اله اي باشد كه بايد 
حل كند. امكان ملوديك زمزمه كردن است تا وقتي 
رس��وب كند؛ به حدي كه وقتي آزاد هم هستيد در 
كالم شما رسوب كرده باشد. ابتدا بايد ستون فقران 
و نقاط طاليي را نشان كند در مرحله بعد قسمت به 

قسمت همين طور حل كند. 
  ش�عر گفتن براي ورزش�ي مث�ل فوتبال كه 
برخاس�ته از كش�ور م�ا نيس�ت و آميخته با 
اصطالحات فرنگي است، ش�ايد كمي سخت 
باشد. تجربه شما در س�رايش اين ترانه چطور 

بود؟ 
شايد براي هر ش��اعري كه براي اسم و شعر خودش 
ارزش قائل است، مهم ترين و اصلي ترين نكته همين 
باشد كه چطور موضوع فوتبال را با ادبيات پيوند بزند. 
چون اگر اسم  من به عنوان شاعر برايم ارزش داشته 
باشد نمي توانم به س��ادگي اصطالحاتي مثل پاس و 
شوت را در اشعارم بياورم. اما همان طور كه شما هم 
اشاره كرديد در ورزش��ي مثل كشتي اصطالحات و 
كلماتي وجود دارد كه ممكن اس��ت در متون كهن 
ما مثل ش��اهنامه هم وجود داشته باشند. قطعا براي 
ورزش هاي باس��تاني ايران، آس��ان تر مي توان شعر 
و ترانه سرود. در نتيجه بيش��ترين مشكلي كه براي 
من به عنوان ش��اعر مي توانس��ت وجود داشته باشد 
اين بود كه هم جنب��ه ادبي كار را حف��ظ كنم و هم 
انعكاس دهنده رويداد حضور اي��ران در جام جهاني 
باشم. به همين دليل از حوزه هاي مشتركي استفاده 
كردم. مثال از اصطالحاتي مث��ل گل زدن و غيره به 
عنوان عناص��ري بهره بردم كه در ح��وزه ادبيات هم 
كارايي دارد. ع��الوه بر اين چند موضوع حس��ي نيز 
در اين كار آميخته ام. نخس��ت اينكه با اين شعر بايد 
برانگيزانن��ده عرق مل��ي در ورزش��كاران مي بودم. 
براي ايفاي چنين حس��ي به اين اشاره كردم كه اين 
س��رزمين پيش��ينه و قدمت طوالن��ي دارد و گويي 
نياكان ما چش��م به راه هس��تند تا ببينن��د فرزندان 
اين مرز و ب��وم در ه��ر عرصه اي چ��ه مي كنند. اين 
يك��ي از هم��ان مولفه هايي ب��ود كه مي توانس��ت 
ياري رسان باش��د. مولفه ديگر حضور ورزشكاران ما 
در خارج از كشور اس��ت. به عنوان نمونه چندسالي 

است تلويزيون س��راغ قهرمانان رش��ته هاي فردي 
ما مي رود و محله و خانه و خان��واده  آنها را به تصوير 
مي كش��د. اينها مستقيم در حال تماش��اي كار بچه 
محل و همشهري شان هستند و همين انگيزه بسيار 
زيادي براي آن قهرمان و اف��راد ديگري كه احتماال 
قرار است در س��ال هاي آينده در مسابقات مختلف 
شركت كنند به وجود مي آورد. به اين ترتيب ضربان 
قلب هموطن��ان ورزش��كاران از راه دور براي ش��ان 
مخابره مي ش��ود كه به نظرم حس ش��اعرانه خوبي 
دارد. به همي��ن دليل فكر كردم يك��ي از زمينه هاي 
روحيه بخ��ش و برانگيزانن��ده ه��ر ورزش��كاري به 
خصوص زمان��ي كه در يك كش��ور ديگر مش��غول 
مس��ابقه دادن اس��ت، يادآوري همين نواي ضربان 
قلب مردمي است كه پاي تلويزيون ها نشسته اند. به 
اين شكل ورزش��كاران متوجه مي شوند حركت هاي 
آنها مي توان��د دل ميليون ها نفر را ش��اد كند. بعضي 
اصطالحات ورزش��ي ه��م اي��ن ام��كان را مي دهد 
كه بتوانيد آنها در قلم��رو ادبي��ات وارد كنيد. اينها 
مش��كالت فردي اس��ت كه مي خواهد ه��ر دو وجه 
ورزش��ي و ادبي را رعايت كند اما با اين تجربه س��ي 
و ش��ش هفت س��ال تجربه تلفيق كالم و موسيقي 
من از سرانجام كار راضي هستم و اميدوارم با اجراي 
خوب  آقاي عليرض��ا قرباني و مل��ودي زيباي آقاي 
روحاني نتيجه خوبي را ش��اهد باشيم. هرچند كه از 
اين دوستان با پيشينه اي كه دارند انتظاري جز اين 

نمي رود.
  شعر معموال با خلوت افراد سر و كار دارد اما 
شنيده شدن شعر يك شاعر در سطح جهان، 

براي آن شاعر چگونه تجربه اي است؟ 
س��ابقه اين حس و حال را پيش��تر در مورد س��رود 
ملي داش��تم. فرقي هم نمي كند كه اين س��رود در 
داخل كشور اجرا شود يا در برنامه ها و روديدادهاي 
بين المللي، همين كه آدم حس مي كند در انتخاب 
آن كلمات نقش داش��ته، حس بس��يار خوشايندي 
اس��ت و معلوم اس��ت كه اين موضوع باعث افتخار و 
سربلندي مي شود. شايد بس��ياري از افراد وقتي به 
سن و س��ال ما مي رس��ند، ابا دارند از اينكه بگويند 
چيزي خيلي خوشحال ش��ان مي كند و مي خواهند 
بگويند م��ا كار خ��ود را انجام داده ايم و پاس��خ هاي 

الزم را ه��م گرفته ايم ولي اين موارد اس��تثنايي كه 
در سطح ملي مطرح مي شود، معلوم است كه جاي 
خوش��حالي دارد و مايه سرافرازي اس��ت. اميدوارم 
اين سرافرازي توامان ش��ود با نتايج خوب تيم ملي 
كشورمان در روس��يه و پيوند زيباي هنرمنداني كه 
در آماده كردن اين قطعه همكاري دارند، برس��د به 

زمين مسابقات و اين همراهي ها كامل شود. 
  بد نيست مروري به سرودن شعر سرود ملي 
هم داشته باشيم. ش�ايد برخي از خوانندگان 
اين گفت وگو ندانند كه شما ش�اعر اين قطعه 
هس�تيد و حال كه به بهانه س�رودن شعر تيم 
ملي فوتبال گپ وگفتي داريم مي توانيم كمي 
هم به گذش�ته و س�رودن ش�عر س�رود ملي 

بپردازيم.
داستان ملودي س��رود جمهوري اسالمي ايران هم 
اين است كه ابتدا براي 25 شاعر فرستاده شده بود. 
شوراي سياستگذاري آن زمان حدود 12-11 مولفه 
را ابالغ كرده بود كه بايد در س��رود رعايت مي ش��د. 
آنجا اولين نكته اي كه گفتم اين بود كه شما اگر اين 
مولفه ها را از رو هم بخواني��د نمي توانيد 59 ثانيه به 
پايان برسانيد، چون ملودي ابتدايي 59 ثانيه بود اما 
بعد كمي افزايش يافت. خوشبختانه آن زمان سايه 
اساتيد بزرگواري بر س��ر ما بود مثل روانشاد مهرداد 
اوستا، مشفق كاش��اني، محمود شاهرخي و سپيده 
كاشاني و اس��تاد س��توده كه هر پنج عزيز امروز در 

ميان ما نيستند. 
سال 70 حدود 13 شعر به ش��ورا آمد و بعد اينطور 
ادامه پيدا كرد كه قطعه موس��يقي را بندبند پخش 
مي كردند و هركس شعري گفته بود روي اين بندها 
مي خواند. به خاطر دارم كه گفته بودم »بهمن شور 
ايمان ماست« و استاد اوستا پيشنهاد كردند »شور« 
بشود »فِر ايمان ماس��ت« و با همين كلمه شعر را از 
زمين به آس��مان بردند. آن زمان دو س��ه سال بود 
كار روي ملودي را آغاز كرده ب��ودم، البته ابتدا روي 
ملودي هاي آذربايجان��ي كار مي كردم. به هرحال از 
پس تجربه اين سال ها متوجه شدم تا وقتي ملودي 
يا نغمه، ملكه ذهن نشود، شعر گفتن براساس افاعل 
عروضي آن نغمه اث��ري نخواهد داش��ت.  اميدوارم 
اين س��رود جديد ه��م انگيزه ه��اي الزم را در ميان 
ورزش��كاران ما به وجود بياورد. چون عرصه ورزش 
هم يكي از حوزه ه��اي اغنايي اس��ت در اينكه عرق 
ملي و يكپارچگ��ي را در تمام انس��ان ها برانگيزاند. 
حاال امكان دارد به نحله هاي فكري متفاوتي اعتقاد 
داش��ته باش��ند ولي در چنين مواقع��ي همه باهم 

هم پيمان مي شوند. 
  و به عنوان آخرين پرس�ش آيا خود شما هم 

جزو عالقه مندان به فوتبال هستيد؟
وقتي كه با ش��ما قرار مصاحبه گذاشتم، دو تيم ما با 
تيم هاي خارجي بازي داشتند، پرسپوليس با السد 
قطر بازي داشت و استقالل با الهالل و خوشبختانه 
هر دو بردند و دليل تاخيرم در گفت وگو همين بود! 
بطور كل��ي ورزش را دوس��ت دارم. در اي��ام جواني 
بيشتر به كشتي عالقه مند بودم و كار هم مي كردم و 
در سطح مسابقات نوجوانان و آموزشگاه ها هم رفتم 

ولي از قديم به فوتبال عالقه مند بودم. 

س��رودن ش��عر درب��اره ورزش 
فوتبال تقريبا كار دشواري است. 
از اي��ن حي��ث كه فوتب��ال جزو 
پديده هاي جهان مدرن به شمار 
مي آي��د و اصطالحات و تعابيري 
كه درباره اين ورزش به خصوص 
وجود دارد، اغلب فرنگي اس��ت و 
تناسبي با ورزش هاي باستاني و سنتي ما ندارد. بنابراين 
اگر قرار باشد شاعر ايراني درباره فوتبال شعري بسرايد و 
به اين موضوع بپردازد، الزم است اين سرايش را در پرده 
و ايهام و متفاوت با زبان رايج در ترانه و سرود انجام بدهد 
ولي ويژگي هايي در فوتبال هست كه سبب مي شود اين 
ورزش خاص به فضاي فرهنگ��ي و اجتماعي و ملي ما 
توسعه پيدا  كند. با اين نگاه و زماني كه شاهد همراهي، 
همدلي و اتحاد و مقاومت و صبر و... از خالل باز فوتبال 
هس��تيم و با در نظر گرفت��ن اين نكته ك��ه به هرحال 
پيروزي فوتبال براي مردم ش��يرين است و جزو عاليق 
آنان به ش��مار مي آيد، مي توان به نوع��ي تعابيري را كه 
برشمردم، كنار هم گذاش��ت و ضمن بيان ويژگي هاي 
ملي و ميهن��ي به نوعي قلم را چرخاند و كش��اند به اين 

ورزش به خصوص كه نامش فوتبال است. 
بنابراين سرودن شعر درباره فوتبال قدري دشوار است. 
به ويژه اينكه دوستان از بنده خواس��ته بودند بر اساس 
ملودي اي كه آقاي فريدون ش��هبازيان ساخته بودند، 
شعري بگويم ولي عالقه بنده به ورزش فوتبال و شنيدن 
ملودي زيبايي كه آقاي شهبازيان ساخته بود، باعث شد 

اين امر محقق و اين قطعه ساخته شود. 
درباره قطع��ه آقاي ش��هبازيان بايد بگوي��م كه قطعه 
خوبي اس��ت كه در فضاي موس��يقي دستگاهي ماهور 
ساخته ش��ده و مي توان گفت س��ه بخش داشت كه در 
هر بخش، ملودي به شكلي عوض مي شد. درباره ديگر 
ويژگي هاي فني قطعه ايش��ان بهتر اس��ت خودش��ان 
صحبت كنند ولي به اين نكته بس��نده مي كنم كه اين 
قطعه نيز همانند ساير قطعات ايشان در موسيقي سنتي 

ايران ريشه داشت. 
و اما چه شد كه اين پيش��نهاد را پذيرفتم، شايد يكي از 
داليل پذيرش آن، اين اس��ت كه خ��ودم هم عالقه مند 
به فوتبال هستم. از بچگي و از زماني كه به ياد مي آورم 
تا به امروز كه پنجاه و پنج س��اله ش��ده ام، فوتبال را رها 
نكرده ام. در اين سال ها تقريبا يك روز در هفته را فوتبال 
بازي مي كنم و در س��ال هاي قديم تر كه خيلي بيشتر 
از اين هم  ب��ازي مي كردم. در تمام اين س��ال ها فوتبال 
را كنار نگذاش��ته ام هم به فوتبال چمن و هم س��الني 
ورود داش��ته ام و عالقه مند بوده ام همچن��ان كه عضو 
تيم فوتبال شاعران هم بوده ام. از س��وي ديگر با تاريخ 
فوتبال، فوتباليست ها، اصطالحات بازي و... كامال آشنا 
هستم. پيش تر هم سرود باشگاه پرسپوليس را سروده ام 
با صداي آقاي خواجه نوري اجرا ش��د؛ و همچنين براي 
سرود تعدادي ديگر از باشگاه هاي ورزشي، شعر گفته ام 
و همين عالقه مندي به فوتبال بود كه موجب ش��د اين 

پيشنهاد را بپذيرم. 
و كالم آخر اينكه فوتبال، خود يكي از ورزش هاي مهيج 
و ويژه و كامل خاص است هم از حيث پيش بيني ناپذير 
بودن نتايج و هم تاثي��ر روحي و رواني ش��گفتي كه بر 
مردم ما دارد. ش��ايد بخش مهمي از نقاط عطف تاريخ 
اجتماعي م��ا همي��ن پي��روزي و موفقي��ت تيم هاي 
ملي مان در مسابقات ورزشي و به ويژه مسابقات فوتبال 
است چراكه فوتبال، ورزشي اس��ت كه همه صنوف در 
همه طبق��ات ب��ه آن عالقه مندند و همه اينها س��بب 
 شده اس��ت كه يك موضوع اجتماعي مهم تلقي شود و 
بتوان از اين ن��گاه و زاويه هم ب��ه آن پرداخت. با همين 
زاويه ديد، پيام عمومي ش��عر من و بخش��ي از موضوع 
اين كالم را بر مقوله صلح جهان��ي و همدلي ملت ايران 
با ملت هاي ديگر گذاشته ام. به اين معنا كه بازي در جام 
جهاني درعين حال كه رقابتي است كه هدفش ارتقاي 
اميدواري در جهان است و مي توانيم بگوييم مهم ترين 
نكته اش همين است، فرصتي هم هست براي بازسازي 
چهره ايران در ن��گاه جه��ان. به هرحال در ش��رايطي 
هستيم كه تبليغات نادرس��تي درباره كشور ما صورت 
مي گيرد و به نوعي چه��ره ايران م��ا را در نزد جهانيان 
مخدوش مي كند و جا دارد در چنين بسترهاي هنري 
كه بازتاب جهاني هم پيدا مي كن��د، كاري انجام دهيم 
كه به نفع مردم باش��د و من تالش كرده ام اين نگاه را در 
شعرم لحاظ كنم تا از اين فرصت جهاني، بهره بيشتري 

نصيب ايران ما شود. 
شاعر و ترانه سرا

فرصتي براي بازسازي چهره 
ايران در جهان

عبدالجبار كاكايي

درس�ت اس�ت كه صعود تيم ملي م�ا از گروه 
خودش بسيار دش�وار است ولي بين خودمان 
باش�د من خواب ديده ام م�ا با روس�يه بازي 
مي كنيم! اما گذشته از اين خواب و روياهايي 
كه ما داريم، اميدوارم بچه ها خوب بازي كنند. 
گاهي اين جمالت از فرط تكرار ممكن اس�ت 
برخي از ما را عصبي كند ولي در پس همه اين 
جمالت تكراري، حقيقتي است غيرقابل انكار. 
مثال در جام جهاني قبلي، ب�ازي ما با آرژانتين 
بس�يار قابل قبول بود و اگر در آن يك دقيقه 
غفلت نمي ش�د، كام همه ما بسيار شيرين تر 

مي شد. درست است كه بسياري از ما نسبت 
به اين جمله »چي�زي از ارزش هاي تيم ما كم 
نمي شود« حساسيت پيدا كرده ايم ولي اصل 
كار همين اس�ت كه تيم ما خوب ب�ازي كند و 
اين انتظاري است كه مردم ما از بچه هاي تيم 
ملي دارند. مسلما اگر در خالل باز هاي خوب، 
به نتاي�ج خوبي هم برس�ند كه مردم بس�يار 
خوشحال تر هم مي شوند. در هر حال اميدوارم 
اي�ن دوره اولين دوره اي باش�د كه تي�م ما به 
مرحله دوم جام جهاني راه پي�دا كند و خدا را 

چه ديديد، شايد خواب ما هم تعبير شد!

خدا را چه ديديد، شايد اين خواب تعبير شد!

ندا آل طيب

دعوايدوپينگبينرييسسابقوفعليفدراسيونوزنهبرداري

رضازادهومرادييكديگررامتهمميكنند
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يادداشت

امسال براي نخستين بار سه شاعر گوناگون سه سرود 
متفاوت را براي تيم ملي فوتبال ايران در مس��ابقات 
جام جهاني س��روده اند. س��اعد باق��ري، عبدالجبار 
كاكايي و احس��ان افشاري سه ش��اعري هستند كه 
شعرهاي شان در اين سه س��رود اجرا مي شود. باقري 
پيش تر س��رود ملي ايران را گفته است و كاكايي نيز 
تجربه هاي گوناگوني در زمينه س��رايش ش��عر براي 
تيم ه��اي ورزش��ي دارد. او پيش تر س��رودي را براي 
تيم پرسپوليس سروده اس��ت. قرار است اين شعرها 
با صداي خوانندگاني همانند عليرضا قرباني و ساالر 
عقيلي اجرا ش��وند و يك خواننده ديگر نيز به زودي 

براي اجراي شعر كاكايي معرفي مي شود. 
امس��ال براي نخس��تين بار فدراس��يون فوتبال راسا 
وارد كار نشده و براي آماده سازي اين قطعات با بنياد 

فرهنگي- هنري رودكي همكاري داشته است. 

همراهي فوتبال و هنر 

شاعر

باساعدباقري،شاعرشعرسرود
تيممليايراندرجامجهاني

با  تپش هاي قلب هموطنان

نقي خوش خلق


