
كاش فرهنگ مى شد
مثل  #حب_الحســين_يجمعنا  پويش 
سال گذشته مورد توجه كاربران فارسى 
و عرب زبان توييتر قرار گرفته  و به يكى 
از داغ ترين موضوعات شبكه هاى اجتماعى 
تبديل شده است. در ادامه نمونه هايى از 
پست هاى منتشر شــده توسط  كاربران 
را مى خوانيد: «ديشــب روسرى مشكى 
خريدم، پولشــو كه حساب كردم، فروشنده بهم گفت: يزيده لعنت(لعنت به 
يزيــد). ما آذرى ها دو ماه محــرم و صفر، هر چيز نويى كه بخريم، نمى گيم 
مبارك باشــه، مى گيم: يزيده لعنت...كاش نصب پرچم سياه عزادارى بر در 
منزل يك فرهنگ مى شــد. ما هرسال يك پرچم نصب مى كنيم و اى كاش 

همه مسلمانان با آغاز محرم اين كار را انجام مى دادند».

يك پيام روشن
بعد از اينكه رسانه ها اعالم كردند، لبنانى ها 
از پــارك «ايران» واقع در نقطه صفر مرزى  
شاهد عمليات مقاومت عليه صهيونيست ها 
بودند، كاربــران فضاى مجازى هشــتگ 
#حزب_اهللا را در توييتر فارسى داغ كردند. 
اين كاربران معتقدند انتخاب اين نقطه براى 
انجام عمليات، قطعاً مفهوم مشخصى براى 
نتانياهو و ترامپ خواهد داشــت. يكى از كاربران در اين باره نوشته است:« همان 
طور كه سيد حسن نصراهللا اعالم كرده بود، عمليات حزب اهللا كامالً حساب شده 
بود. حتى انتخاب نقطه اى كه اهالى لبنان بتوانند حمله را از آنجا تماشا كنند. اين 

حمله پيام روشنى براى ترامپ و نتانياهو داشت».

نتيجه مهم نيست
مژده خنجرى، مجرى صداوسيما با انتشار 
تصويرى در كنار «زهرا نعمتى» در صفحه 
اينستاگرامش نوشت: «زهرا نعمتى، اولين 
بانوى ايرانى كه موفق به كســب مدال طال 
توى مســابقات پاراالمپيك شــده؛ دختر 
دوست داشتنى، مهربون و پر افتخار تيم ملى 
تيروكمان؛ كه من امروز از گفت وگو باهاش 
كلى لذت بردم؛ به قول زهرا جان: نتيجه مهم نيست، مسيرى كه طى مى كنى و 
توش تمام تالشتو به كارمى گيرى مهمه... اين گفت وگو به زودى تو برنامه «يه روز 

تازه» از شبكه پنج سيما پخش ميشه».

نامش «اكرام» است
وحيد يامين پور در واكنش به پيام هايى 
كــه اين روزها با نيــت حمله به محرم و 
رسم ورسوماتش در فضاى مجازى دست 
به دست مى شــوند، در صفحه توييترش 
نوشــت: «آيا مردم در محرم بيشتر غذا 
مى خورند؟ خير ولى نوع و معناى خوردن 
تغيير مى كند. سفره انداختن و با هم و در 
كنار هم بودن فضيلت جديدى مى سازد كه نامش «اكرام» و «اطعام» است. 
كدام مكتب توانسته مردم را بر آن دارد تا همان پولى را كه براى خوردن روزانه 
خرج مى كنند براى گستراندن يك سفره مشترك با ديگران به اشتراك بگذارند 
تا امكان جديدى براى اطعام فقرا بدون منت و تحقير فراهم شود؟ يعنى تبديل 

كردن «خوردن» از يك امر غريزى حيوانى به يك امر فرهنگى و اجتماعى».

 مجيد تربت زاده وقتى پــاى آموختن و فراتر از آن 
عبرت و درس گرفتن وسط باشد، فرقى نمى كند كه از 
رفتار شخصيت هاى مثبت و بزرگ تاريخ درس بگيريد 
يا اينكه به كنــكاش در رفتار و تصميم گيرى هاى آدم 
بدها و چهره هاى ســياه يا خاكسترى بپردازيد. دست 
بر قضــا، اين دومى گاهى مى تواند اهميت بيشــتر و 
نقش مهم ترى در عبرت آموزى داشــته باشد، آن هم 
اگر شخصيتى مانند «شــريح قاضى» باشد كه اغلب 
تاريخ نويســان و روايت كنندگان، بخشــى از ماجراى 
كربال را زير سِر او و فتوايش مى دانند. برخى ها هم البته 
هستند كه مفهومى به نام «فتواى شريح» را خيلى قبول 
ندارند و از آن ها داغ تر كسانى كه عجوالنه و لجوجانه، از 
بيخ و بُن، وجود و تأثيرگذارى شخصيتى به نام «شريح» 
را در واقعه كربال منكر مى شــوند! ... حاال شما در مورد 
شخصيت مرموز و عجيب و غريب «شريح» و فتوايش 

چگونه فكر مى كنيد؟

  از ايران تا يمن
بين تاريخ نويسان قديمى هم بر سر « شريح» اختالف 
نظر وجود دارد. البته نه برسِر وجود يا وجود نداشتنش. 
تذكره نويسان، دانشمندان نسب شناس و تاريخ نويسان 
درباره اصل و نسب «شريح» با هم اختالف نظر دارند و 
همين اختالف نظر، فرض نخست يعنى اينكه «شريح» 
فقط يك شخصيت افسانه اى است را رد مى كند. قطعاً 
اين همه تاريخ نويس و دانشــمند، بيكار نبوده اند كه 
وقتشــان را براى بحث و ســند رو كردن درباره كسى 
كه وجود نــدارد ، تلف كنند. آن ها متفق القول اند كه 
هم «شــريح بن حارث كندى» و هم چند نســل از 
گذشتگانش همه در يمن به دنيا آمده اند . منتها برخى 
تاريخ نويسان با توجه به شجره نامه اومعتقدند جّد پنجم 

او-به نام رائش-از فرزندان ايرانيانى بوده اســت 
كه در زمان خسرو انوشيروان و به دستور او 

به عنوان سرباز، به سرزمين يمن آمده 
و پس از وفات انوشيروان در همين 
سرزمين ماندگار شده و براى اينكه 
حامى و متحدى داشته باشند به 
قبيله « كنده» پيوستند. اين قبيله 
ســال هاى طوالنى پيش از اسالم 
براى خود در منطقــه برو و بيايى 
داشتند و حاكم و همه كاره جنوب 
شبه جزيره عربســتان محسوب 

مى شدند.

  جوان درسخوان
هــم قبيله اى هــاى « شــريح» 
در تاريــخ صدر اســالم خيلى 
نقش آفرينــى كرده و در حوادث 

از  بودنــد.  تأثيرگــذار  مختلــف 
شــورش ها و زد وخوردهــاى دوران 

خليفه نخســت بگيريد تا دوران خليفه ســوم، زمان 
زمامدارى اميرالمؤمنين و بعد هم رخداد كربال، همه جا 
« كنديــان » حضور پررنگ دارنــد. مى گويند پس از 
فاجعه و جنايتى كه در صحراى كربال رقم مى خورد، 
30 ســر بريده شــده از اصحاب امام حســين(ع) بر 
نيزه هاى افراد همين خاندان بــاال مى رود و در كوفه 
به «ابن زياد» تقديم مى شود! «شريح» از اعضاى چنين 
قبيله و طايفه اى است و دست بر قضا حضور و قدرت 
گرفتــن اندك اندكش در كوفه، تا حدى وابســته به 
«كنديان» است كه تعداد زيادى از آن ها در اين شهر 
ساكن شده اند. او رشــد و پيشرفتش را پس از اسالم 
آوردن آغاز مى كند و جالب تر اينكه همه علم آموزى اش 
هم مربوط به دورانى است كه يا با على (ع) رفت و آمد 
و همنشــينى دارد و يا با ديگر چهره هاى سرشناس و 

عالم آن روزگار.

  همه كاره كوفه
كســى از تاريخ نويســان مدعى نشــده اســت كه 
«شــريح» آدم بى عرضه و بى دســت وپايى بوده كه 
فقط با سوءاســتفاده از شــرايط خاص دوران صدر 
اســالم به پســت، مقام و جايگاه ارزشمندى دست 
يافته اســت. برعكس خيلى ها او را انسان زيرك و 
باهوشــى مى دانند كه هم تحصيلكرده و داناست و 
هم بــه خوبى مى تواند جريان ها و شــخصيت هاى 
زمــان خودش را بشناســد. پس از رحلت رســول 
اكرم(ص)، شــريح هنوز جوان و ناشــناخته است و 
خبرى و نشــانى هم از او در جريان هاى سياسى و 
اجتماعى آن روزگار نيست. در دوره خليفه دوم اما« 
شريح» به 40 سالگى رسيده و فرد باسواد و پخته اى 
است، بنابراين مدتى به عنوان همه كاره كوفه تعيين 
مى شود و بعد هم كه اصول قضاوت را فرا مى گيرد، 
قاضى اين منطقه مى شــود. با آغاز زمامدارى 

اميرالمؤمنين(ع)، شهرتش از كوفه فراتر رفته و در 
مجموع به عنوان يك رجل سياســى - اجتماعى و 
چهــره تأثيرگذارى كه گوش و چشــم خيلى ها به 
دهان او و رفتارش دوخته شــده، شناخته مى شود. 
شايد ســواد و تجربه او سبب مى شود حتى با آغاز 
اميرالمؤمنيــن(ع) در منصب قضاوت  زمامــدارى 
باقى بماند. اين منصب البته تا زمانى اســت كه در 
قضاوت ميان على(ع) و مرد يهودى اشتباه مى كند 
و هشدار نخست را مى گيرد و بعد هم گويا وقتى به 
گوش اميرالمؤمنين(ع) مى رسد كه خانه اى مجلل و 
اشرافى خريده ، بركنار مى شود. برخى ها نوشته اند 
اين ماجرا يا اتفاقى ديگر ســبب تبعيد او توســط 

على(ع) شده است.

  لحظه نشناسى
بحث، بحِث « لحظه شناسى» است. اينكه چگونه يك 
تصميم نابجا، يك سهل انگارى و انديشيدن به حفظ 
موقعيت خود، سبب مى شود ماجرايى بزرگ در تاريخ 

رقم بخورد يا نخورد. 
«شريح» همان قدر كه به زيركى و باسوادى معروف 
اســت، متهم به اين اســت كه در دوران هر حاكم و 
خليفه اى، بيشــتر از هر چيز به منافع، پست و مقام 
خود و بعد جلب نظر مقام باالتر مى انديشيده است. 
«شــريح» با يك تصميم درســت پيش از ماجراى 
كربال، مى توانســت حرف هايى بزند و كارى كند كه 
نشــانى از «ابن زياد» باقى نماند، مردم كوفه قدرت 
را در دست بگيرند و با رسيدن امام حسين (ع) با او 
اعالم بيعت كنند. اما از جاسوســان ترسيد، به آينده 
شغلى خودش و مسند قضاوتى كه مى گويند 50 يا 
70 سال بر آن تكيه زده بود، انديشيد و با سكوتش، 

مسير تاريخ را عوض كرد. 
اگرچه برخى ها مى گويند اثر و سندى مكتوب و محكم 
از فتواى معروف او عليه امام حسين (ع) وجود ندارد 
اما چشــم ها، مغزها و دل هــاى بيدار 
تاريخ وقتى به نحوه زندگى، رفتار و 
موضعگيرى هاى «شريح» در 
بزنگاه ها و مراحل حســاس 
اين  مى كنند،  نگاه  تاريخى 
فتواى ضمنى او را حتى 
در ســكوت و ســخن 
نگفتنش مى بينند. حاال 
چه خــودش فتوا داده 
باشد و چه «ابن زياد» 
آن را بــه نــام او جعل 
كرده باشــد. «شــريح» 
پيشــاپيش و با سكوت و 
مصلحت انديشى اش به اين 
ُمهر  نداده،  يا  فتواى داده 

تأييد زده است. 

دوستان محترم، دشمنان عزيز 
شوخى كردن ويژگى شخصيتى بســيارى از ماست، شوخى و شوخى و شوخى 
براى ما هر بار معنايى دارد، يك بار شــوخى نمايشگر ميزان صميميت ماست و 
يك بار ديگر به بزرگى و عظمت ما خوراك مى دهد، چرا كه جرئت و شــكوه ما 
را باز مى تاباند. نيت ما در هر شوخى ممكن است با ديگرى فرق كند ولى به هر 
حال شوخى شوخى ست . در قرآن كريم آمده است كه شيطان مى خواهد از محل 
شوخى هاى شما بين شما فتنه بر پا كند و شما را به جان هم بيندازد. شوخى لحظه 
مهمى ا ست . خراشيدن صورت چيزى ست كه اگر هوشيارى نباشد، همين خراش 

كوچك مى تواند بال و بيمارى بزرگى را موجب شود.
فرض  كنيد شــما روحانى هستيد و آگهى مراسم روضه خوانى اى را كه در محرم 
امسال مى خواهيد در آن مراسم روضه بخوانيد در صفحه خودتان منتشر مى كنيد. 
دوســت شوخ شما نخستين كسى ست كه سر مى رسد و پايين همين آگهى كه 
مربوط به مراســم روضه است، با شما سر شوخى را در مألعام باز مى كند. نظرات 
مخاطبان در يك شبكه اجتماعى همان قدر عمومى اند كه شبكه سوم تلويزيون 
رسمى كشور عمومى ســت. شوخى او درباره حضور شما در يك جلسه، خراشى 
بر صورت شخصيت شماست. خراشــى كه ممكن است او و شما آن را احساس 
نكنيد اما مخاطب صفحه آن را مى بيند و احســاس مى كند .با اين نوع شوخى ها 
دوستان ما به طور آگاهانه يا ناخودآگاه شخصيت ما را مخدوش و حدود ما را رعايت 
نمى كنند. ممكن است ما در خلوت با دوستانمان بسيار شوخ طبع باشيم اما كسى 
حق ندارد اين رفتار ما را بهانه كند و با ما در انظار عمومى شوخى كند. حضرت 
امير در نامه سى و يكم نهج البالغه در نصيحت به فرزند بزرگوارشان مى فرمايند: 
كسى كه حدود تو را رعايت نكند، دشمن توست.عجيب است! ولى حقيقت دارد. 
به همين سادگى كسى كه نمى داند با ما در كدام شان بايد صميمى باشد حدود ما 
را رعايت نكرده و با ما دشمنى كرده است. ممكن است اين دشمن نيت بدى هم 
نداشته باشد ولى عمل او دشمنى است و وجهى از وجوه شخصيت ما را مخدوش 
و يا نابود مى كند. رعايت اين نوع جزئيات در درازمدت براى ما و دوستانمان بسيار 
بهتر و مفيدتر است. صميميت توانى دارد كه مى تواند قدرت ايجاد كند ولى همين 
صميميت براى حفظ و بقاى خودش مديون رسميت است. اگر قدرى از آداب و 
رسوم را بين خود و ديگران باقى نگذاريد به خود و ديگران خيانت كرده ايد. هميشه 
دوستى هاى پايدار دوستى هايى هستند كه قدرى از رسميت را مدام حفظ كرده اند. 
ديگران فكر مى كنند ما با دوستان صميمى مان هيچ حصارى نداريم در حالى كه 
حدود و حصارهاى معين هستند كه ما را تبديل به دوستانى صميمى مى كنند كه 

مى توانيم دوستى با آن ها را به مدت هاى طوالنى ادامه بدهيم.

اگر كربال بوديد...؟
رقيه توســلى: تلويزيون روشن است و خبرنگار از مردم مى پرسد اگر كربال 
بوديد، چه مى كرديد؟ چشــم هايم را مى بندم... 61 هجرى كه در كتاب هاى 

تاريخ و فيلم ها و پاى روضه درك كرده ام، دور نيست... مى رسم.
شب تاسوعاست. اماممان دارد نورها را خاموش و بيعت از اهل كاروان برمى دارد. 
پلك ها را باز و بسته مى كنم. طاقتم اندك است و پيمان شكنى ديوانه ام مى كند. 

منزلگاه بعدى ُفرات و علقمه اى ست كه خروش زبانشان جز ابوالفضل نيست.
پيش تر هم مى روم و تيرهاى ســه شعبه، دشتى از سپاه، كاله خود، نيرنگ و 
رجز مى بينم و نمازى كه حال و شور و ژرفايش، اشك فرشته ها را درمى آورد. 
مى بينم زنان و مردانى در كنار رود جارى، تشــنه كام به پروردگارشان سالم 
مى دهند و اهدنا الصراط المستقيم زمزمه مى كنند. جلوتر نمى روم... همانجا 
در ظهر عاشورا متوقف مى شوم و به سؤال برنامه فكر مى كنم... به دشتى پر از 
غبار ســتوران، به عشق، به محرم. مى بينم من اگر در كارزار كربال بودم، پا در 
ركابى را انتخاب كرده و «سعيد بن عبداهللا» بودن را مى خواستم. او كه عاشقانه 

خويشتن اش را سپر نماز حسين و حسينيان مى كند.

 مجازآباد
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 كوروش زارعى:

«غريبه شام» به چرايى حضور ايران در سوريه پاسخ مى دهد

نگاهى به نقش «شريح قاضى» در شكل گيرى واقعه عاشورا

سكوتى كه فتواى قتل حسين  شد!

فهرست نامزدهاى نهايى بهترين هاى سال فيفا  اعالم شد

نبرد فن دايك با مسى و رونالدو 

نذر ارباب

كليدها

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

12

ورزش: فيفا اسامى نامزدهاى نهايى كسب 
 (The BEST) جوايز بهترين هاى سال
در بخش زنان و مردان را اعالم كرد. از سه 
سال پيش و پس از اينكه ارتباط بين فيفا 
و فرانس فوتبال در اهداى جايزه توپ طال 
قطع شــد، مسئوالن فيفا تصميم گرفتند 
جايزه اى متفاوت و ويژه را براى بهترين هاى 

سال اختصاص دهند.
جايزه اى كه به The Best معروف شده 
اســت. فيفا ســال 2017 تصميم گرفت 
جايزه The Best را به بهترين هاى فصل 
اختصاص دهد و به همين دليل تاريخ اين 
مراسم از زمستان به اوايل پاييز تغيير كرد. 
ديروز مراسمى در ورزشگاه سن سيروى 
شهر ميالن ايتاليا برگزار شد، فدراسيون 
جهانى فوتبال اســامى سه نامزد نهايى 
بــراى كســب جايزه در هشــت بخش 

مختلف را اعالم كرد.
در بخش بهترين فوتباليســت مرد شاهد 
جدال دوباره اى بين ليونل مســى، ويرژيل 
فن دايك و كريستيانو رونالدو خواهيم بود. 
فن دايك پنجشنبه گذشته توانست جايزه 
ســال يوفا را در رقابت با ايــن دو بازيكن 

بدست بياورد.
بر اين اساس سه نامزد كسب جايزه در هر 

بخش به شرح زير است:
گل  پوشــكاش(بهترين  فيفا  جايزه 
سال): ليونل مسى (آرژانتين- بارسلونا)، 
خوان فرناندو كينترو (كلمبيا - ريورپالته) و 

دانيل ژورى (رومانى - دبرسينى)
جايزه بهتريــن دروازه بان (مردان): 
آليســون بكر (برزيــل - ليورپول)، مارك 

آندره تراشتگن (آلمان - بارسلونا) و ادرسون 
موارس (برزيل - منچسترسيتى)

جايــزه بهترين دروازه بــان (زنان): 
اندلر  ليندال (سوئد)، كريستيانه  هدويگ 

(شيلى) و سارى فن فينندال (هلند)
جايزه بهترين سرمربى فوتبال (زنان): 
جيل اليس (سرمربى تيم ملى آمريكا)، فيل 
نويل (ســرمربى تيم ملى زنان انگليس) و 

سارينا ويگمان (سرمربى تيم ملى هلند)
جايزه بهترين سرمربى فوتبال (مردان): 
پپ گوارديوال (اســپانيا - منچسترسيتى)، 
يورگن كلوپ (آلمان - ليورپول) و مائوريسيو 

پوچتينو (آرژانتين - تاتنهام)
جايزه هوادارى فيفا: گركو سيلويا (هوادار 
برزيلى پالميراس)، گروه نارنجى  (هواداران 
تيم ملى فوتبال بانوان هلند) و خوســتو 

سانچس (هوادار  تيم اتلتيكوسرو اروگوئه)
جايزه بهتريــن بازيكن (زن): مگان راپينو 
(تيم ملى آمريكا)، الكس مورگان (تيم ملى 

آمريكا) و لوسى برونز (انگليس)
جايزه بهتريــن بازيكن (مرد): ليونل 
مسى (آرژانتين - بارســلونا)، كريستيانو 
رونالدو (پرتغــال - رئال مادريد) و ويرژيل 

فن دايك (هلند - ليورپول)
نامزدهاى هر بخش بــا آراى كاپيتان ها و 
ســرمربيان تيم هاى ملى و كاربران سايت 
فيفــا و نماينده منتخب در رســانه هاى 

مختلف دنيا انتخاب شده اند.
 برنــدگان نهايــى هر بخــش نيز روز 
دوشــنبه 23 ســپتامبر (اول مهر) در 
ســالن «تئاترو آل اســكاال» شهر ميالن 

معرفى خواهند شد.

12
فرهنگ و هنر

«روح كارگيل» در مشهد اكران و بررسى شد

مستندى براى مظلومان كشمير

فرماندار: بازى در «ثامن» مصوبه شوراى تأمين نيست

ترافيك
 دشمن «شهر خودرو»

10
ورزش

بى اخالقى هاى ادامه دار مرد سال فوتبال ايران

بيرانوند 
دربى را از دست مى دهد؟

10
ورزشورزشورزش
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سینا حسینی: جنجال جدید ورزش خراسان رضوی با انتشار 
یک نقل و قول از سوی مدیرکل استارت خورد. فرزاد فتاحی در 
گفت و گو با یکی از رسانه های خبری اعالم کرد: »با توجه به ازدحام 
در مرکز شهر شورای تأمین به ما مهلتی دوماهه داده تا استادیوم 
ثامن را تکمیل کنیم و بازی های شهر خودرو به جای استادیوم 
امام رضا)ع( در ثامن برگزار شود.« در این میان نکته مبهم این بود 
که بنا به گفته معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان با روزنامه 
قدس امکان برگزاری مســابقات لیگ برتر تا نیم فصل نخست 
مسابقات لیگ نوزدهم در ورزشگاه ثامن وجود ندارد چون امکانات 
سخت افزاری و نرم افزاری استاندارد مورد قبول فدراسیون در این 

ورزشگاه وجود ندارد.

فتاحی: تصمیم شورای تأمین است
فرزاد فتاحی دیــروز در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: باشــگاه 
شهرخودرو برابر قانون به اختیار خود محل برگزاری مسابقات 
خود را انتخاب می کند، ما نیز اصراری به انتخاب محل برگزاری 
نداریم اما محل برگزاری باید به اطالع شورای تأمین استان برسد و 
در صورت صدور مجوز آن نهاد مسابقه برگزار خواهد شد. شورای 
تأمین به عنوان مرجع تصمیم گیرنده به ما نامه ای را داده و تأکید 
داشته ظرف مدت دو ماه استادیوم ثامن آماده برگزاری مسابقات 
شود تا بار ترافیکی پیرامون ورزشگاه امام رضا)ع( برطرف شود. 
فتاحی در ادامه گفت: تمام تالش خود را می کنیم تا با حمایت 
استانداری، مجموعه مدیریت ورزش استان و حمایت وزارتخانه 
این پروژه ورزشی تکمیل شود، حاال تصمیم گیری نهایی برعهده 

شورای تأمین استان است اما تا این لحظه تصمیم شورای تأمین 
استان به انتقال بازی های فوتبال به ورزشگاه ثامن است. مدیرکل 
ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که با اخذ چنین تصمیمی 
میزان حضور تماشاگران مشــهدی برای حمایت از مجموعه 
شهرخودرو به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می کند، گفت: ما 
به عنوان اداره کل ورزش و جوانان این مسئله را قبول داریم اما 
تصمیم گیری برعهده ما نیست شما باید این مسئله را از طریق 

شورای تأمین پیگیری کنید.

تعجب فرماندار
با توجه به اهمیت موضوع با معاون استاندار و فرماندار شهرستان 
مشهد تماس گرفتیم تا نظر وی را در این ارتباط جویا شویم، وی 
دراین باره به خبرنگار قدس گفت: باید به صراحت اعالم کنم که 
این موضوع اصالً مصوبه شورای تأمین نبوده  و من تعجب می کنم 

گفته اند شورای تأمین چنین مسئله ای را عنوان کرده است.
سید محمد رضا هاشمی توضیح داد: نیروی انتظامی درخواستی 
را به ما ارائه کرده که به دلیل مشکالت ترافیکی بهتر است محل 
برگزاری بازی ها به ورزشــگاه ثامن منتقل شود، البته حدود 6، 
هفت ماه پیش اداره کل ورزش و جوانان وعــده داده بودند که 
ورزشگاه ثامن را برای برگزاری مسابقات آماده کنند، پس این 
وسط هیچ گونه مشکل امنیتی وجود ندارد بلکه به واسطه کاهش 
بار ترافیکی و قرار گرفتن ورزشگاه در مرکز شهر پیشنهاد بوده که 
بازی ها در ورزشگاه ثامن برگزار شود. خوشبختانه جوانان عالقه مند 
برای تماشای بازی ها استقبال خوبی نشان دادند و با نظم و انضباط 

خاصی به ورزشگاه امام رضا )ع( آمدند و مشکل امنیتی نداشتیم 
و بی گمان در آینده نیز نخواهیم داشــت. موضوع مورد نگرانی 
دوســتان تنها معضل ترافیکی بوده که ان شاءاهلل با برنامه ریزی 
این مسئله نیز برطرف خواهد شد. دوستان به ما اعالم کردند زیر 
ساخت ورزشگاه ثامن آماده است و برای کاهش نگرانی خانواده ها 
و شهروندان مشهدی بهتر است بازی ها به ورزشگاه ثامن منتقل 
شود و بی گمان ترافیک کمتری ایجاد خواهد شد. البته این مسئله 
را باید اشاره کنم که این تنها یک درخواست از سوی نیروی انتظامی 
بود اما تصمیمی در این ارتباط اخذ نشد. فرماندار مشهد در پاسخ 
به این پرسش که با وجود اعتراف مسئوالن سازمان لیگ مبنی بر 
اینکه مشهد یکی از بهترین تماشاگران فوتبال را دارد و هیچ مشکل 
اخالقی و امنیتی در جریان مسابقات لیگ گذشته در این شهر رخ 
نداده، آیا بهتر نیست مسابقات همچنان در ورزشگاه امام رضا )ع( 
برگزار شود، گفت: ما هم به این مسئله واقف هستیم و همچنان 
تأکید داریم که استادیوم امام رضا )ع( به هیچ وجه مشکل امنیتی 
برای برگزاری مسابقات فوتبال ندارد. اگر هم این مسئله مطرح شده 
موضوع ترافیکی بوده، این هم برمی گردد به نامه ای که قبالً اداره 
کل ورزش و جوانان به شورای تأمین ارسال کرده که ما ثامن را برای 
برگزاری مسابقات آماده می کنیم. هاشمی، در پاسخ به این پرسش 
که هواداران فوتبال مشهدی با طرح این موضوع به شدت نگران 
هستند که دوباره بر سر برگزاری بازی ها در ورزشگاه امام رضا )ع( 
یا ثامن چالشی به وجود بیاید، توضیح داد: هدف اصلی ما حمایت 
از نماینده شهر مشهد در مسابقات لیگ برتر است، چون می دانیم 
آن ها راه سختی را در لیگ امسال دارند، در همین بازی اخیر هم دو 

نفر از معاونان بنده در ورزشگاه حضور داشتند و همه چیز را مثبت 
ارزیابی کردند، خودم همه مسائل را رصد می کنم، برای اطمینان 
خاطربه هواداران عزیز هم اعالم می کنم که نه مصوبه ای برای تغییر 
محل برگزاری بازی ها در شورای تأمین داریم نه نامه ای ارسال 
کردیم بلکه برای حل معضل ترافیکی این پیشنهاد از سوی نیروی 

انتظامی مطرح شد. 
فرماندار مشهد در پاسخ به این پرسش که بی گمان با انتقال بازی ها 
از ورزشــگاه امام رضا)ع( به ثامن حجم تماشاگران کاهش پیدا 
خواهد کرد گفت: من این مسئله را قبول ندارم، باالخره آنجا هم 
بخشی از شهر است، باید بپذیریم که تماشاگران فهیم مشهدی 
هم راضی نیستند خدای ناکرده به دلیل مشکل ترافیکی جان 
فردی به خطر بیفتد شاید در جریان برگزاری یکی از مسابقات 
آمبوالنسی گرفتار این ترافیک شود. از این رو انتقال بازی ها به ثامن 
و رفع مشکل ترافیکی می تواند جریان ترافیک را روان سازی کند.

بازی های مهم در ثامن
پس از شنیدن توضیحات معاون استاندار و فرماندار مشهد، ماجرای 
نامه ارسالی اداره کل ورزش و جوانان مبنی بر آماده بودن ورزشگاه 
ثامن را از مدیرکل جویا شدیم که وی با رد این موضوع گفت: هیچ 
نامه ای از سوی اداره کل ورزش و جوانان مبنی بر آماده بودن زیر 
ساخت برگزاری مسابقه به نهادی ارسال نکردیم بلکه صراحتاً در 
نامه ای رسمی اعالم کردیم که ورزشگاه ثامن در حال حاضر قابل 
بهره برداری نیست، با این حال وظیفه خود می دانیم در اسرع وقت 
این ورزشگاه را آماده برگزاری مسابقات کنیم تا در صورت نیاز این 

ورزشگاه مورد استفاده قرار گیرد.
فتاحی در ادامه گفت: به شخصه دوست دارم بازی ها در ورزشگاه 
امام رضا )ع( برگزار شود و تنها بازی های مهم به ثامن منتقل شود تا 

تماشاگر بیشتری بتوانند این بازی ها را تماشا کنند.

 11 میلیارد ناقابل
اما جدا از تمام این مباحث بر اساس قوانین کنفدراسیون فوتبال 
آسیا چنانچه تصمیم به انتقال بازی های شهرخودرو به ورزشگاه 
ثامن اخذ شــود ابتدا باید فدراســیون فوتبال مجوز این کار را 
صادر کند و از سویی دیگر کلیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز از 
قبیل گیت های بلیت فروشی، صندلی های شماره گذاری شده، 
دوربین های مداربسته و جایگاه خبرنگاران و وی آی پی مجموعه 
برابر استانداردهای مورد نظر فراهم شود تا اجازه برگزاری مسابقه 
در این ورزشگاه صادر شود که با در نظر گرفتن شرایط فعلی به 
هیچ وجه این اســتادیوم قابلیت برگزاری مسابقات را ندارد مگر 
اینکه با تزریق بودجه ای بالغ بر 11 میلیارد تومان این کار به صورت 

شبانه روزی انجام شود.

مذاکره تراکتورسازی با چشمی
ورزش: پس از منتفی شدن بحث حضور روزبه چشمی در تیم های قطری و اروپایی، 
این بازیکن در روزهای اخیر عالوه بر مذاکره با باشگاه استقالل، مالقاتی نیز با مدیران 

باشگاه تراکتور داشته و مذاکرات اولیه بین دو طرف صورت گرفته است. 
چشمی که از قرار معلوم با مدیران باشــگاه استقالل بر سر مدت زمان قرارداد خود 
اختالف دارد، در چند نوبت با نمایندگان باشگاه تراکتور مذاکره کرده و با توجه به 
نیاز باشــگاه تبریزی به جذب یک مدافع، این احتمال وجود دارد مدافع ملی پوش 

فصل گذشته استقالل راهی تراکتور شود.

قسط اول دستمزد ویلموتس پرداخت نشد
 ورزش: تاج، رئیس فدراسیون در پاسخ به این سؤال که آیا نخستین قسط 
دســتمزد ویلموتس پرداخت شــده اســت یا خیر؟ گفت: آقای ویلموتس 
قراردادی با مــا دارد و ما هم گاهی از نجابت ایشــان خجالت می کشــیم. 
اگر کســان دیگری بودند تا پول نمی گرفتند شــاید کار نمی کردند. قسط 
اول قرارداد آقای ویلموتس پرداخت نشده اســت. حدود ۲۰ روز دیگر هم 
موعد قسط دوم او اســت اما من امیدوارم طی هفته آینده این مشکالت را 

برطرف کنم.

سومی حسن تفتیان در سوئیس
ورزش:حسن تفتیان که با هدف انجام تمرینات آماده سازی خود زیر نظر 
مربی فرانسوی اش به پاریس اعزام  شده اســت، در رقابت های بین المللی 
دو و میدانی ســوئیس در ماده 1۰۰ متر با حضور برترین های جهان با ثبت 

زمان 1۰.16 ثانیه به مقام سومی رسید.
در این رقابت، جاســتین گاتلین از آمریکا با زمان 9.97  ثانیه قهرمان شد 
و مایکل رودگرز دیگر دونده آمریکایی نیز بــا زمان 1۰:۰۰ ثانیه به عنوان 

دومی رسید.

آپوئل به دنبال فسخ قرارداد با قوچان نژاد
ورزش: ســایت »themasports« قبرس خبر داد که باشــگاه آپوئل جمعه 
آینده فهرســت نهایی بازیکنانش برای فصل جدیــد ۲۰19-۲۰۲۰ را اعالم 
می کند.این باشــگاه دنبال راه حلی برای قطع همکاری بــا بازیکنان خارج از 
فهرست جدید است. رضا قوچان نژاد، مهاجم ایرانی یکی از این بازیکنان خارج 
از فهرست اســت که انتظارات را برآورده نکرده است.باشــگاه آپوئل در حال 
مذاکره با رضاست. رقم قرارداد او باالســت و آپوئل به دنبال راه حلی است تا با 

کسب رضایتش قراردادش را فسخ کند.

ورزش: در روزهای اخیر فیلمی از دقایق پــس از پایان دیدار 
تیم های فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس منتشر شد که علیرضا 
بیرانوند به هواداران تراکتور توهین می کند. فیلمی که با واکنش 
هواداران تیم های رقیب همراه بوده است. این اتفاق، تنها حاشیه 
ایجاد شده توسط دروازه بان اول تیم ملی ایران در این مسابقه 
نبود. وی در دقایق پایانی مسابقه هم نتوانست بر اعصاب خود 
مسلط باشد و ایمان سلیمی، مدافع تراکتور را ُهل داد. اتفاقی که 
می توانست اخراج بیرانوند را در پی داشته باشد اما بیژن حیدری 

داور مسابقه به او کارت زرد نشان داد.

سابقه دار در ایجاد حادثه
در دیدار هفتــه آخر لیگ 
هجدهم که پرســپولیس با 
شکســت پارس جنوبی به 
قهرمانی لیگ برتر رســید، 
بیرانوند با مأمــوران نیروی 
انتظامی درگیر شد. اتفاقی 
که سبب محرومیت تعلیقی 
سه جلســه ای و جریمه 5۰ 
میلیون تومانی ســنگربان 

پرسپولیس شد. او چند هفته قبل از آن و در بازی برابر سپاهان هم 
به کی روش استنلی توهین کرد.

شکایت تراکتور از مرد سال 
معاونت حقوقی باشگاه تراکتور سازی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: 
از طریق کمیته انضباطی و کمیته اخالق فدراسیون فوتبال این 
حرکت غیر ورزشی را پیگیری خواهد کرد و قطعاً باشگاه به هیچ 
عنوان اجازه پایمال شدن حق و حقوق هواداران پرشور تراکتور 

را نخواهد داد.

آزمونی برای کمیته اخالق
توهین بیرانوند به هواداران تراکتور را می تــوان آزمونی برای 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال دانست. باید ببینیم این کمیته 
که پیش تر محرومیتی سه جلسه اما تعلیقی برای بیرانوند در 
نظر گرفته بود، با بی انضباطی های اخیر دروازه بان پرسپولیس، 
این محرومیت را برای بیرانونــد اجرایی خواهد کرد که در این 
صورت پرسپولیس شاهد غیبت مرد سال فوتبال ایران در دربی 

خواهد بود.

دفاعیه مدیرعامل
انصاری فرد در این باره گفت: با فیلم منتشر شده می خواهند 
بگویند علیرضا بیرانوند به تماشاگران توهین کرده است. این در 
حالی است که چه در سال گذشته و چه برای این بازی با وجود 
بعضی مسائل که نمی خواهیم به آن ها اشاره کنیم، بیرانوند هرگز 
موضعی نگرفت.با بیرانوند هم صحبت کردم. او تاکید کرد هرگز 
به دنبال بی احترامی نبوده است. آقای تاج هم گفتند که ویدئو را 

دیده اند و روی این موضوع صحه گذاشتند.

بیرانوند: عذرخواهی می کنم
بیرانوند در حاشیه تمرین دیروز تیم ملی گفت: از دیروز که فیلم 
بیرون آمد خیلی ناراحت شدم و هجوم آورده اند که بیرانوند را 
محروم کنید. من با خنده می گویم نیازی نیست که هجومی 
بیاورند تا من را محروم کنند اگر الزم باشد من می گویم مقابل 
فالن تیم بازی نمی کنم! وی افزود: عالمت دستم برای هواداران 
پرسپولیس بود  و دستم را مشت کردم که با قدرت کارم را ادامه 
می دهم و اگر فکر می کنند که من بی احترامی کردم از آن ها 

عذرخواهی می کنم و دستشان  را هم می بوسم.

بی اخالقی های ادامه دار مرد سال فوتبال ایران

بیرانوند دربی را از دست می دهد؟
ضد  حمله

بیرانوند نامزد دریافت جایزه رؤیایی AFC شد
ورزش: سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای جوایز رویایی 

AFC را اعالم کرد که در این میان نام ایرانی ها هم به چشم می خورد.
فدراسیون های الهام بخش: ایران، ژاپن، مالزی، ازبکستان و چین

فدراسیون های رو به پیشــرفت: بنگالدش، هنگ کنگ، اردن، میانمار و 
سنگاپور سازمان های NGO: بنیاد شانگهای آندریم، شانگهای الو و باشگاه 
ورزشی شانگهای از چین، ســازمان کارگران جهانی از چین تایپه، کانون 
هواداران پرسپولیس از ایران، شرکت اینکلوســیو FF ژاپن، بنیاد کرامت 
کودکان از مالزی، چیلدریچ و شلتر اشــرایا از نپال.جوایز انفرادی: علیرضا 

بیرانوند و بوهوجرج باهات، روزنامه نگار کهنه کار نپالی

4 لژیونر به اردوی تیم ملی اضافه شدند
ورزش: تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در مسابقات مقدماتی 
جام جهانی و جام ملت های آسیا از یکشنبه در کمپ تیم های ملی آغاز شده 
است.روز یکشنبه تمرین تیم ملی با حضور بازیکنان استقالل، پرسپولیس و 
تراکتور پیگیری شد و قرار است لژیونرها کم کم به اردوی تیم ملی اضافه شوند.

امید ابراهیمی، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و مرتضی پورعلی گنجی 
بازیکنانی هستند که دیروز خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کردند. 

طارمی کابوس مدافع سابق لیورپول
ورزش: دیروز نشریه »سان« انگلیس به اتفاق جالب و نادر در لیگ پرتغال 
پرداخت که ایفاگر اصلی این اتفاق مهدی طارمی، مهاجم ملی پوش کشورمان 
بود.سه روز پیش در دیداری حساس اسپورتینگ با ریوآوه در لیگ پرتغال 
بازی داشت که این دیدار در نهایت با زیرکی طارمی با نتیجه 3 بر ۲ به نفع 
ریوآوه به پایان رسید.طارمی در این بازی سه بار پنالتی گرفت تا تیمش برنده 
بازی شود. نشریه انگلیسی از ناحیه دیگر به این موضوع پرداخت و نوشت: 
سباستین کوتس، مدافع سابق لیورپول و کنونی اسپورتینگ سه بار به دام 
مهاجم ایرانی افتاد و سه بار پنالتی داد و شبی کابوس وار برای او بود. چون 

سه بار پنالتی داد، اخراج شد و تیمش بازی را باخت.

دستیار سابق کی روش  کنار مجیدی
ورزش: بعد از منتفی شدن دستیار خارجی برای فرهاد مجیدی در 
تیم امید فدراسیون از سرمربی تیم امید خواست تا با دستیار ایرانی 
کادرفنی خود را تکمیل کند. در همین راستا خبر رسید که امید 
نمازی سرمربی اسبق ذوب آهن و دستیار سابق کارلوس کی روش 
در تیم ملی جدی ترین گزینه برای دستیاری فرهاد مجیدی است. 

ظاهراً در فدراسیون فوتبال هم کسی با حضور نمازی مخالفتی 
ندارد و به زودی این مربی برای قــرارداد و حضور در جمع 

ملی پوشان امید از خارج از کشور راهی تهران می شود.

منهای فوتبال

آب پاکی روی دست اداره کل
شهرداری قصد تیمداری در والیبال را ندارد

ورزش : رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی مشهد در واکنش 
به اظهارنظر معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
درباره احتمال تیمداری شــهرداری در حــوزه والیبال به خبرنگار 
قدس گفت: ما از ابتدای فعالیت در شورای اسالمی شهر مشهد یک 
رویه ثابت را دنبال می کنیم و بر اساس آن هرگز به حوزه تیمداری 
نه ورود می کنیم نه برنامه برای انجام این کار در مدت باقیمانده از 

فعالیت شورای اسالمی داریم.
احســان اصولی در ادامه توضیح داد: بر اســاس آیین نامه حمایت 
از ورزش قهرمانی شــورای شــهر ، ما از همه تیم هــای حاضر در 
رقابت های لیگ برتر و مسابقات کشــوری حمایت خواهیم کرد و 
تا جایی که امکان داشته باشــد از مجموعه های حاضر در ورزش 
مشهد در راســتای ایجاد شور و نشــاط در میان جوانان مشهدی 
 حمایت خواهیم کــرد اما ایــن حمایت هرگز به تیمــداری ختم 

نخواهد شد.

بدترین نتیجه تاریخ در چین!
تونس به رؤیاهای بسکتبال ایران پایان داد

ورزش: تیم ملی بسکتبال ایران در دومین گام از جام جهانی ۲۰19 
مقابل تونس شکست خورد تا رویای صعود به دور بعدی و المپیک 
۲۰۲۰ رنگ ببازد. شــاگردان شاهین طبع در شــرایطی به مصاف 
تونس رفتند و 79 بر 67  شکســت خوردند که حاال با دو باخت در 
قعر جدول گروه C جام جهانی قرار گرفته و دیگر هیچ شانسی برای 
صعود از این گروه ندارد. بدین ترتیب بازی آخر ایران برابر اســپانیا 
که روز چهارشنبه برگزار می شود، تشریفاتی است. در واقع نه تنها 
رویای رسیدن به المپیک برای بسکتبال ایران رنگ باخت، بلکه می 
توان گفت با شکست احتمالی برابر اسپانیا بدترین نتیجه تاریخ برای 

ایران در چین رقم خواهد خورد.

تیم ملی تکواندو ایران المپیکی شد
ورزش: تیــم  ملی تکوانــدو ایــران در فینال رقابت هــای رزمی 
جهان )به میزبانی کــره جنوبی( بــا نتیجه ۲6 بر 1۴ روســیه را 
شکســت داد و عالوه بر کســب عنوان قهرمانی، ســهمیه حضور  
در مســابقات تیمی آزمایشــی بازی های المپیــک ۲۰۲۰ توکیو 
را قطعــی کــرد. امیرمحمد بخشــی، عرفــان ناظمــی، کیمیا 
 همتی و کیمیــا علیزاده ترکیــب تیم ایــران در ایــن رویداد را 

تشکیل دادند.

امیرمحمد سلطان پور: گرت بیل در دیدار این هفته، رئال 
مادرید را نجات داد و هر دو گل سپیدپوشان را در زمین ویارئال 

به ثمر رساند تا آن ها یک تساوی سخت را کسب کنند.
وقتی می بینیم که وینگر ولزی چگونه سبب خروج رئال از بحران 
احتمالی شده، شگفت زده می شویم که چگونه همین یک ماه 
پیش بود که زیدان می خواست بیل را از تیمش بیرون بیندازد. 
البته او در اواخر دیدار با زیردریایی های زرد به خاطر گرفتن دو 
کارت زرد از زمین مسابقه اخراج شد تا داور مسابقه راهی برای 
بیرون انداختن او پیدا کند اما با همه این ها نباید فراموش کنیم 
که هم اکنون بیل بهترین بازیکن کهکشانی ها حداقل تا زمانی 

که مصدومیت هازارد برطرف نشده محسوب می شود. 

اوضاع از کنترل خارج شده برای زیدان
مبارزه دو تیم ویارئال و رئال در استادیوم دال سرامیکا 

مسابقه جذاب و زیبایی بود اما با همه جذابیت هایی 
که داشت همچنان نتوانســته نگرانی هایی که 
هواداران رئال از آینده تیم خود دارند را برطرف 
کند. زیدان از زمانی که به سانتیاگو برنابئو برگشته 
در 1۴ بازی تیمش تنها 6 پیروزی بدست آورده 
و بدتر از آن به نظر می رســد که هیچ قدرتی بر 

اتفاقاتی که در زمین می افتد بر روی تیمش 
ندارد. او در بازی مقابل ویارئال از روش 

جدیدی استفاده کرد و همچنین 
مندی و یوویچ را برای نخستین 
بار از ابتدا به میدان فرستاد 
کــه آن هــا را می تــوان 

درخشان ترین نکات این 
تیم در بازی یکشنبه 
شب لقب داد. پاس 
پشت پای جوویچ 
در صحنه رسیدن 
توپ به کارواخال 

و سانترش برای بیل 
که گل مساوی نخست را به 

ثمر رساند بسیار چشمگیر بود. 
جالب اینجاست که بیل نخستین 
گل در پیراهن سپید را در سال 

۲۰13 در همین زمین ویارئال به ثمر رسانده بود که در آن زمان 
ال مادریگال لقب داشت و حاال شکی نیست رئال با نگه داشتن 

او در جمع بازیکنانش، کار درستی را انجام داده است.

عالی مثل رونالدوی برزیلی
البته زردپوشان دوباره موفق شــدند از حریف خود پیش 
بیفتند اما باز هم این بیــل بود که با انجــام یک حرکت 
انفرادی از سمت راست زمین به داخل زد و دروازه حریف 
را فرو ریخت. این صد و چهارمین گل ستاره ولزی در جمع 
کهکشانی ها بود که او را با تعداد گل های رونالدو برزیلی در 
این تیم مساوی کرد. این آمار خود به خوبی نشان دهنده 
دستاورد بزرگی است که بیل در رئال در این 6 سال گذشته 

از خود به جا گذاشته است.
با اینکه چند هفته پیش، او به چین ســفر و فقط در آخرین 
دقایق با دخالت باشگاه رئال قراردادی امضا نکرد و به 
پایتخت اسپانیا برگشت، اما حاال به نظر می رسد 
حضور او در برنابئو حتی از زیدان نیز بیشتر دوام 
داشته باشد. ســرمربی فرانسوی هر چه زودتر 
باید عملکرد و نتایج خود در این تیم را بهبود 
ببخشد. تیم او پس از پشت سر گذاشتن یک 
تور پیش فصل ضعیف، در شروع فصل 
اللیگا مقابل وایادولید و ویارئال مساوی 
کرده تا پس از گذشت تنها سه هفته 
از آغاز فصل چهار امتیاز از اتلتیکو 
در صدر جدول عقب بیفتد. تنها 
چیزی که این روزها می تواند 
خنده به لب زیدان بنشاند 
عملکرد بیل اســت و این 
لبخند ترکیبی از شیرینی 
و تلخی برای اوست؛ تلخی و 
شیرینی که خیلی شبیه تاریخ این 
چند سال گذشته رئال است. شرایط بیل در 
بازی مقابل ویارئال نیز با گل هایی که زد و 
کارت قرمزی که گرفت تلخ و شیرین بود؛ 
اما این گل ها جایگاهش را در این باشگاه 
ثبات بخشــید؛ جایگاهی که اکنون از 

زیدان نیز با ثبات تر به نظر می رسد.

»بیل« مطرود بهترین بازیکن کنونی رئال مادرید

اشتباهت را متوجه شدی آقای زیدان؟

فرماندار: بازی در »ثامن« مصوبه شورای تأمین نیست

ترافیک، دشمن »شهر خودرو«

/ع
98
07
24
8

      صفحه 11

/ع
98
07
24
7

برگ س��بز خودروی پرای��د م��دل 1381 رنگ زغالی 
ای��ران  257م13  انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه  متالی��ک 
شاس��ی  ش��ماره  و   00303114 موت��ور  ش��ماره   74
S1412281768937 به مالکیت امیرحسین گلمکانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
07
21
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت بیمه نامه به شماره 1110/587450/98/000524 
پیکان س��فید روغن��ی به ن��ام پویا اعالئی��ان فرزند 
عل��ی اصغر ب��ه کد مل��ی 3875559452 به ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره  ب��ه   18 ای��ران  پ��الک 838ص 52 
01127427887 و ش��ماره شاسی 74428089 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

/ع
98
07
22
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت بیمه نامه به شماره 1110/587450/97/001628 
نیس��ان پاترول6 سیلندر رنگ آلبالوئی به نام سجاد 
زارع��ی فرزند ابراهیم به ک��د ملی 3860119842  به 
ش��ماره پ��الک 934 ج 99 ایران 18 به ش��ماره موتور 
537797 و ش��ماره شاسی 649123  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد . /ع
98
07
22
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی خودروی پژو پارس م��دل 1389 رنگ 
س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 813د73 ایران 
38 ش��ماره موتور 12489106690 و ش��ماره شاسی 
رقی��ه  مالکی��ت  ب��ه   NAAN01CA4AK470844
اس��تادخانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
07
19
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند محضری و سند کمپانی خودروی 405 
مدل 1389 رنگ خاکستری متالیک به شماره انتظامی 
481ص27 ایران 52 ش��ماره موتور 12489098904 و 
شماره شاسی NAAM01CA7AE211761 به مالکیت 
محم��د رمضان��ی قیصار مفق��ود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
07
24
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

می
می

 ص
ین

رم
س: آ

عک
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فرهنگ و هنر

پيشنهاد امروز 

 چهره خبر

همزمان با فرا رسيدن ايام محرم معرفى شد
چاپ دوم «قصه هاى روضه»

حكاياتى از اصحاب و مجالس روضه خوانى
«قصه هاى  هنــر:  و  فرهنگ 
روضه» به كوشش بيژن شهرامى، 
روايتگر حكاياتــى از اصحاب و 
پيشنهاد  خوانى  روضه  مجالس 
ويژه انتشارات به نشر براى كتاب 
دوستان اســت كه به تازگى به 

چاپ دوم رسيده است.
به گزارش روابط عمومى به نشــر، اين روزها شور و حال حسينى تمامى 
قلب ها را به تسخير خود درآورده است. با گذشت قرن ها از واقعه كربال اما 
مرثيه و روضه خوانى در رثاى ســرور و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهللا 

الحسين(ع) هر سال پررنگ تر از سال هاى قبل ادامه مى يابد.
رواياتى كه ريشــه در باورهاى مذهبى مــردم دارد، از طريق مداحى و 
روضه خوانى نســل به نسل منتقل مى شــود تا اين واقعه تاريخى براى 

هميشه در اذهان باقى بماند.
مجموعه «قصه هاى روضه» كه برگرفته از خاطرات، داســتان و روايات 
درباره اصحاب روضه است، به كوشش بيژن شهرامى، روايتگر داستان هاى 
كوتاه مذهبى در سه فصل با عناوين «خداى تعالى و حضرات مومنين»، 

«عالمان دينى» و «شهدا، پيرغالمان، هنرمندان و...» است.
اين اثر كه به گفته مؤلف آن بر مبناى مطالعات و تحقيق ميدانى انجام 
شده است، خاطراتى را از بزرگان بازگو مى كند كه در منابعى ديگر ذكر 
نشده است و برخى از قصه ها نيز از منابع دست اول و معتبرى همچون 
لهوف، كامل الزيارات، دانشنامه جهان اسالم، زمهر افروخته، قندان هاى 

هميشه پر، پارساى كوير و... استخراج شده اند.
چاپ دوم «قصه هاى روضه» در 152 صفحه با تيراژ 2 هزار نســخه، در 

قطع رقعى و با قيمت 180 هزار ريال در دسترس مخاطبان قرار دارد. 
در يكى از قصه هاى اين كتاب با عنوان «روضه دو نفرى» مى خوانيم: اهل 
محل فكر كرده اند كه روضه عالم محل از فردا شــروع مى شود به همين 
خاطر نيامده اند و حاال تنها صاحبخانه حضور دارد و منبرى دعوت شده!

ابتدا منبرى كه از علماى بزرگ شهر است، روضه مى خواند و صاحبخانه 
مى گريد و سپس به عكس، آخر سر هم چاى روضه را مى نوشد و به اين 
مى انديشــد كه روضه، روضه است، چه با يكى دو نفر برگزار شود، چه با 

هزار نفر.
عالقه منــدان براى آگاهى از اخبار به  نشــر و مشــاهده و تهيه ســاير 
محصوالت انتشــارات آستان قدس رضوي مى توانند به نشانى اينترنتى 
www.Behnashr.com يا فروشــگاه هاى ســطح شــهر مشهد و 
نمايندگي هاى سراسر كشور مراجعه كنند؛ همچنين سامانه پيامكى به 
شماره 30003209 يا كانال اطالع رسانى به نشر از طريق پيام رسان هاى 
بله و ايتا به آدرس @behnashr نيز از ديگر راه هاى برقرارى ارتباط با 

اين انتشارات است .

 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل مســتند «روح 
كارگيل» ساخته روح اهللا توفيق با موضوع مسلمانان 
كشــمير در پرديس سينمايى هويزه مشهد پس از 

اكران،  نقد و بررسى شد. 
در اين نشست كه از سوى انجمن فيلم سازان انقالب 
اســالمى خراسان برگزار شــده بود، محمدمهدى 
خالقى، مستندساز و منتقد درباره اين اثر تصويرى 
گفت: باالخره بعد از مدت ها مســتندى از كشمير 
ديديم. خيلى خوشــحالم كه مستندســازان فعال 
شده اند و ســاالنه چند مستند جديد از كشورهاى 
مختلف دنيا توسط مستندسازان مشهدى ساخته 
مى شــود. تماشــاى كارهاى تازه و به روز از سوى 

مستندسازان جوان مشهدى لذتبخش است.
وى افزود: مستندهايى كه از كشمير ديديم خيلى 
قديمى اســت و برخى آثار هم قالب تيزر دارند و نه 
مســتند، ضمن اينكه عمده مستندها هم گزارشى 
بوده اســت. به نظرم آخرين مستند به دردبخور از 
كشمير «به پشت تابلو نگاه كن» بود و خوشحالم كه 

كار جديدى از كشمير ديدم. 
خالقى با اشــاره به اصالح نســخه اكران شده اين 
مستند در مقايسه با نسخه قديمى تر آن خاطرنشان 
كرد: من هر دو نســخه را ديدم و از تماشاى تدوين 
جديد كار، شگفت زده شدم چون بسيار فرق كرده 
و رشد كرده است. در مستند «روح كارگيل» با كار 
زنده و قابل قبولى مواجه هســتيم كه مى توانيم از 
محتوايش لذت ببريم و با محتواى آن ارتباط برقرار 
كنيم البته برخى اشكاالت جزئى مستند هم در دل 
اين محتواى خوب هضم مى شود و خروجى كار، قابل 

قبول است. 

  شيخ ذاكرى، منادى وحدت بود
روح اهللا توفيق، كارگردان اين مستند درباره ساخت 
اين اثر توضيح داد: تصويردارى اين مستند دوسال 
پيش انجام شده ولى توليد آن جديد است كه پايان 
تدوين آن با بحران هاى كشمير همزمان شده است. 
وى افزود: دو ســال پيش كه گروه خادمان رضوى 
براى ســفرهاى زيرسايه خورشــيد به كشورهاى 
مختلف مى رفتند، در سفرى كه قرار بود به كشمير 
بروند، جرقه ساخت اين مستند در ذهنم زده شد اما 
در زمان دهه كرامت، ويزاى من درست نشد و بعد از 
اينكه ويزايم آمد براى ساخت فيلم به كشمير رفتم.

وى گفت: پژوهشى درباره ريشه هاى تاريخى انقالب 
اسالمى در هند داشتم كه البه الى پژوهش هايم به 
مؤسسه اى اثرگذار در كشمير رسيدم، از اين طريق 
با مؤسســه «يادبود امام خمينى» در كارگيل آشنا 
شــدم ولى زمانى كه به كشمير رفتم آقاى ذاكرى 
كه فردى اثرگذار در ميان مردم مسلمان كشمير بود، 
فوت كرده بود، بنابراين مستند با مصاحبه از  18-
17 نفر از نزديكان آقاى ذاكرى بايد ساخته مى شد، 
البته برخى آدم هاى اثرگذار مؤسســه «يادبود امام 
خمينى» در بستر بيمارى بودند و نمى توانستند به 

خوبى مصاحبه كنند.
وى با بيــان اينكه زمان اين مســتند كمتر از 60 
دقيقه اســت، اظهار داشــت: به دليل محدوديت 
زمانى نتوانســتم روايت كاملى از فعاليت مؤسسه 
«يادبود امام خمينــى» كارگيل ارائه كنم در حالى 
كه فعاليت هايشان بسيار گسترده بود. اين مؤسسه 

بســيج امام دارند كه مثل بسيج سازندگى كشور 
ما عمل مى كند و در زمــان بالياى طبيعى به داد 
مردم مى رسند. منطقه كارگيل در شمال غرب ايالت 
كشــمير قرار دارد و بيــش از 95 درصد مردم آنجا 

مسلمان هستند.  
وى با اشاره به فعاليت هاى مركز باقريه در كارگيل 
كه براى خودش هالل احمر اســت و آقاى ذاكرى با 
هزينه شخصى اين مركز را تبديل به مركز درمانى 
كرده است، گفت: ساده زيستى آقاى ذاكرى براى من 
بسيار قابل توجه بود، ايشان از 40 سال پيش در يك 
خانه قديمى زندگى مى كردند. مؤسسه اى كه آقاى 
ذاكرى در كارگيل تأســيس كرده بود هرچند سال 
يك بار انتخاباتى براى رياست داشت كه شيخ ذاكرى 

با همين روند انتخاب مى شد. 
توفيق با بيان اينكه جريان ضدانقالب اســالمى در 
كشمير هم فعاليت مى كند همان طور كه در ايران 
تحركاتى دارد، يادآور شد: شيخ ذاكرى در اين منطقه 
كارهايى انجام داد كه توانست وحدت مسلمانان آن 
منطقه را تحكيم بخشد و مردم را از تفرقه دور كند. 
ايشان در چند ســالى كه در كارگيل فعاليت كرد 
ســعى بر ايجاد وحدت در منطقه داشت به طورى 
كه امروز شاهد راهپيمايى مسلمانان به مناسبت 22 

بهمن و روز قدس در اين منطقه هستيم.

  مستندى با سوژه اى جذاب
خالقى درباره اينكه آيا مستند ظرفيت زمان بيشترى 

را در توليد نداشته است، توضيح داد: نگرانى اين بود 
كه كار به اثرى سخنگو تبديل شود ولى در نسخه 
جديد، توازن اســتفاده از مصاحبه ها و صحنه هاى 
آرشــيوى متعادل است كه ويژگى مثبتى به شمار 
مى رود ضمن اينكه تدوين جديد هم بسيار خوب از 
كار درآمده و تدوينگر توانسته روى راش ها سوار شود 

و توازن خوبى در محتواى خام ايجاد كند.
اين منتقد گفت: در تصويربردارى و تصويرســازى 
حين كار، خالقيت و تكنيكى كه بايد به كار مى رفته 
استفاده نشده، دوربين بسيار ساده است، كار سريع 
ساخته شده، كارگردان تنها بوده و تصويربردار همراه 
نداشته است. تنوع بصرى و جزئيات مستند كم است 
اما براى نسخه كوتاهى كه ديديم تصاوير كافى و به 

اندازه است و مى تواند از پس انتقال محتوا برآيد.
به گفته وى، سوژه اين مستند بسيار جذاب است، 
فضا و موقعيت كشش الزم را دارد و براى مخاطب 
ايرانى كه عالقه مند به مسائل كشمير است، ديدن 

مستندى از اين منطقه جذاب است به همين دليل 
بخشى از زحمت كارگردان كه بايد براى ساخت يك 
كار خوب بكشــد، پشت جذابيت سوژه پنهان شده 
است. اگرچه در شــرايط اقتصادى فعلى و مسائل 
امنيتى حاكم بر كشمير، رساندن يك كار به همين 
سطح نيز غنيمت اســت چون ساخت مستند در 

كشورهاى  ديگر، مشكالت فراوانى دارد. 
كارگردان اثر در اين باره اظهار داشت: كل زمان سفر 
10 روزه بود و به خاطر محدوديت هاى مالى، گروه 
توليد را در اين سفر همراه نداشتم و تمام تصاوير را 
به تنهايى ضبط كردم. من نخستين فيلم سازى بودم 
كه درباره مؤسسه باقريه، مستند مى ساخت. به دليل 
فضاى امنيتى حاكم بر كشمير، هر شب اين ترس را 
داشتم كه راش ها را از من بگيرند، به همين دليل از 
فيلم هاى خام، بك آپ گرفته و آن ها را پنهان كرده 
بودم. زمانى كه به كارگيل رفتم همزمان با اعياد ملى 
هند بود و شرايط امنيتى خاصى براى تصويربردارى 

داشت.
توفيق افزود: ســخت ترين بخــش كار فقدان آقاى 
ذاكرى بود كه دســتم را براى كار بســته بود. افراد 
تأثيرگذار مؤسسه هم سنشان باال رفته بود، آلزايمر 

داشتند و نمى توانستند خوب صحبت كنند. 
به گفته وى، مؤسسه «يادبود امام خمينى» در دولت 
محلى كارگيل اعتبار بااليى داشــت، شايد يكى از 
داليلى كه براى فيلمبردارى در خيابان هاى كارگيل 
محدوديت خاصى نداشتم به دليل ارتباطم با مؤسسه 

بود كه فكر مى كردند براى آن ها دارم  فيلم مى گيرم. 

  تجربه سخت ساخت مستند بين الملل
خالقى با بيان اينكه تجربه ساخت مستند به صورت 
تك نفره، تجربه بسيار ســختى است، عنوان كرد: 
كارگيل، يك منطقه كوهســتانى در شمال غرب 
كشمير است كه جاده هاى ناهموارى دارد و رسيدن 
به اين منطقه هم بسيار دشوار است. منطقه كشمير 
بــه دليل اختالفات ميان هند و پاكســتان، از نظر 
زيرساخت هاى اقتصادى رشد نكرده ، ضمن اينكه 
مسائل سياسى هم در ضعيف نگه داشتن كشمير 

بى تأثير نبوده است. 
وى درباره اينكه مســتند ادعاى شخصيت محورى 
دارد اما شــخصيتى در اين مســتند نمى بينيم و 
بيشتر شــبيه گزارش از يك شخص است، گفت: 
مســتند «روح كارگيل» در گونه مستند گزارشى 
دســته بندى مى شــود كه يك گونه مستندسازى 
اســت اما اگر فيلمساز بتواند مستندى را كه ادعاى 
شخصيت محورى دارد، به سمتى ببرد كه پرداخت 
روى آن شــخصيت بيشــتر و بهتر باشــد، جزو 

مزيت هاست.
اين منتقــد افزود: البته كارگــردان اثر در پردازش 
محتــوا، ضعف هايــى دارد. تصاوير ضبط شــده از 
منطقه، چندان درست كارگردانى نشده و نشان از 

كم تجربگى كارگردان دارد. 
وى با بيان اينكه ساخت مستند در فضاى بين الملل، 
چالش هاى خاص خودش را دارد، افزود: فيلمساز در 
فرصت زمانى كوتاهى بايد سعى كند اثرى بسازد كه 

ساختن آن بهتر از نساختنش باشد.
وى با بيان اينكه چالش بزرگ در ساخت مستندهاى 
بين الملل، محتواســت، خاطرنشــان كــرد: چون 
مستندساز شــناخت عميقى نسبت به آن منطقه 
ندارد، اين نگرانى همواره با مستندساز است كه كار 
از نظر محتوايى بلنگد به همين دليل كارگردان بايد 
با پشتوانه پژوهشــى پيش برود، ضمن اينكه روى 

اختالفات هم نبايد خيلى دامن بزند. 
اين مستندســاز اظهار داشــت: وقتى مستندهاى 
بين الملل را در فضاى مجازى تبليغ مى كنيم، هجمه 
به ما وارد مى كنند كه خودمان كلى مشكالت داريم 
چرا درباره كشــورهاى ديگر مستند مى سازيد؟ اگر 
ما بر مبناى شعار امام و آرمان هاى انقالب اسالمى، 
شعار حمايت از مستضعفان جهان را سرلوحه كارمان 
قرار دهيم پس بايد بين المللى فكر و منطقه اى عمل 
كنيم. شعار انقالب اسالمى، حمايت از مستضعفان 
جهان بوده است، ضمن اينكه سرنوشت مستضعفان 
شيعه جهان اسالم براى ما اهميت دارد. امام خمينى 
رهبر مستضعفان جهان اســت و انقالب اسالمى، 
جناح مستضعفان جهان را در مقابل جناح مستكبران 
جهان قرار داده اســت، پس ما نسبت به اين ماجرا 

تكليف داريم.
وى  يادآور شد: تعداد مستندهاى بين الملل نسبت 
به مستندهايى كه در داخل كشور ساخته مى شود، 
قابل مقايسه نيست. هر اتفاقى كه در كشور مى افتد، 
مســتندهاى فراوانى درباره آن ســاخته مى شود و 
مستندسازان نســبت به آن بى توجه نيستند مثًال 
مســتندهاى خوبى درباره سيل اخير ساخته شده 

است.
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حاكم  امنيتى  فضاى  دليل  به 
ترس  اين  شب  هر  كشمير،  بر 
از  را  راش ها  كه  داشتم  را 
از  دليل  همين  به  بگيرند،  من 
و  فيلم هاى خام، بك آپ گرفته 
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كوروش زارعى:

«غريبه شام» به چرايى حضور ايران در سوريه پاسخ مى دهد 
نشست رسانه اى چهارمين همايش بين المللى تئاتر 
پياده روى اربعين و همچنين نمايش عاشورايى «غريبه 
شــام» توليد گروه تئاتر آيين با حضور كــوروش زارعى، انوش 
معظمى و كاظم نظرى ديروز دوشنبه 11 شهريورماه در سالن 

اميرحسين فردى حوزه هنرى برگزار شد.
در ابتداى اين نشست، زارعى، مدير مركز هنرهاى نمايشى حوزه 
هنرى و كارگردان نمايش «غريبه شام» با اشاره به چگونگى توليد 
اين نمايش عنوان كرد: چند ماه گذشته شهرام كرمى، مدير مركز 
هنرهاى نمايشى از من درخواست كرد براى ايام محرم نمايشى را 
آماده و اجرا كنم. در بررسى ها و رايزنى هايى كه صورت گرفت به 
اين نمايش رسيديم اما با وجود اينكه وى از من درخواست كرد 
يك نمايش آيينى توليد كنيم، به نظرم آمد اگر دغدغه هاى جامعه 

امروز را در اين نمايش وارد نكنيم، كم لطفى كرده ايم.
وى در ادامــه افزود: نمايش نامه اين اثر متعلق به سيدحســين 
فدايى  حسين است و داستان زندگى دخترى را روايت مى كند 
كه پدرش از مدافعين حرم است و مدت هاست كه به خانواده اش 
سر نزده و اسباب نگرانى آن ها را فراهم كرده است تا اينكه دختر 
بــه همراه مادرش براى ديدار پدر به ســوريه مى رود و در ادامه 
نمايش، ما به گذشته ها سفر خواهيم كرد و واقعه عاشورا نيز وارد 

داستان خواهد شد.

  به پرسش هاى مردم درباره حضور نيروهاى ايرانى 
در سوريه پاسخ مى دهيم

زارعى تأكيد كرد: آنچه در اين نمايش 
براى من از اهميت بسيارى برخوردار 
بود، پاســخ دادن به پرســش مهمى 
اســت كه اين سال ها در اذهان مردم 
به وجود آمده است. ما دراين نمايش 
به پرسش هايى كه سال هاست مردم 

درباره سوريه مطرح مى كنند، به نوعى پاسخ مى دهيم و مى  گوييم 
چرا مقاومت مى كنيم و در سوريه مى جنگيم.

كارگردان نمايش «غريبه شام» ادامه داد: اگر نگاهى تاريخى به 
جنگ هشت ســاله خودمان بيندازيم متوجه مى شويم كه اين 
حافظ اسد و كشور ســوريه بود كه در دوران دفاع مقدس به ما 
كمك كرد و در سخت  ترين شــرايط از ما حمايت كرد. سوريه 
دوست و برادر ماست و امروز كه نيازمند كمك است بايد به آن ها 
كمك كنيم و به يارى آن ها بشتابيم؛ همان گونه كه از كمك به 
برادران و خواهرانمان دريغ نمى كنيم. ما هم در اين نمايش تالش 
خود را كرده ايم تا صرفاً راوى وقايع كربال نباشيم و اين روزها كه 

بسيارى درحال ايجاد تشكيك در جامعه و سست كردن اعتقادات 
جوانان هستند، الزم است كه ما تالش خودمان را براى مقابله با 

آن ها انجام دهيم.

  دشمن مشغول نابود كردن جوانان است
وى در بخش ديگرى از سخنان خود تصريح كرد: دشمن مشغول 
نابود كردن و بى اعتقاد كردن نسل جوان است. آن ها مى خواهند 
مملكت ما را نابود كنند و ضرورى اســت كه در عرصه فرهنگ 
و براى مقابله با آن ها پيشقدم شويم. تأكيد مى كنم كه نمايش 
«غريبه شام» يك نمايش آيينى صرف نيست و مسائل پيرامون 
منطقه و فرامنطقه اى را در نظر دارد و اميدوارم توانسته باشيم به 
مسائلى كه مدنظرمان بود رسيده باشيم. در واقع «غريبه شام» 
مى خواهد ســال هاى 61 هجرى و 19 ميالدى را با هم تطبيق 
بدهد و بگويد نســلى كه در آن دوران تاريخى ظلم هاى زيادى 
كردند، نسل فعلى همان ها در اين دوران جنايت هاى فجيع ترى را 
انجام مى دهند. در ادامه انوش معظمى به عنوان يكى از بازيگران 
اين نمايش در سخنانى اظهار كرد: خدا را شاكرم كه زلف ما با اهل 
بيت(ع) گره زده شده و در يكى دو دهه اخير شايد كمتر سالى 
بوده كه من نمايش عاشورايى يا فاطمى نداشته باشم اما امسال 
به دليل بى توجهى دوســتان در كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان و مركز هنرهاى نمايشــى نســبت به متون كودكى 
كه براى آن ها ارســال كردم و جوابى نگرفتم، قدرى دلشكسته 
شــدم تا اينكه كوروش زارعى براى حضور در اين نمايش با من 
صحبت كرد و من بدون اينكه نمايش نامه را بخوانم، بازى در آن 
را قبول كردم. نمايش با يك تيم نسبتاً حرفه اى توليد شده و تمام 
دورخوانى ها و تمرين ها به خوبى انجام شد و به نتيجه و خروجى 
خوبى براى اجرا رســيديم و فكر  مى كنم با اثر باكيفيتى روبه رو 
باشيم. در ابتداى اين نمايش شبيه پوش حضرت ابوالفضل(ع) و 

در انتها نقش شمر را بازى مى كنم.
در ادامه كاظم نظرى ديگر بازيگر اين نمايش گفت: نزديك 30 
سال اســت با گروه تئاتر آيين كار مى  كنم و در اين نمايش نيز 

ايفاگر نقش خولى هستم.

  كليشه و شعار هميشه هم بد نيست
زارعى در پاســخ به پرسشــى درباره چرايى اجراى كليشه اى و 
شــعارى در نمايش هاى مذهبى گفت: واقعيت اين اســت كه 
هميشــه هم كليشه و شعار بد نيست. مگر رهبر معظم انقالب 
هر سال شعارى را تعيين نمى كنند؟ اين شعارها مانند رهنمون 
و چراغ هدايت اســت و اگر درست اجرا شود، بسيار خوب است. 

اگر به سينماى هاليوود و اروپا هم نگاه كنيد مى بينيد كه آنجا 
هم از كليشه و شعارهاى بسيارى استفاده مى كنند. اما در مورد 
كليشه بايد بگويم كه در تعزيه يكسرى نماد و سمبل وجود دارد 
كه نمى توان از آن ها فاصله گرفت. وى در ادامه افزود: ما يكى از 
پايه گذاران تئاتر آيينى در كشــور بوديم و هنوز هم هستيم. در 
«غريبه شام» هم نوآورى هاى بسيارى انجام داده و در اين كار از 
ويدئوآرت استفاده كرديم. همه در ايران مى دانند و من هم بايد 
بگويم كه گروه تئاتر آيين يكى از پايه  گذاران شيوه هاى جديد در 

تئاتر آيينى است و من نيز كارگردان مؤلف تئاتر آيينى هستم.

  زبان هاى مختلفى را 
در اجراى نمايش ها اضافه كرديم

در ادامه نشســت خبرى، همايش بين المللى «تئاتر پياده روى 
اربعين» برگزار شد و زارعى با اشاره به شيوه برگزارى آن گفت: 
از ســال 95 كه در حوزه هنرى حضور داشــتم، همواره يكى از 
دغدغه هاى من انجام يك فعاليت فرهنگى در مسير پياده  روى 
اربعين بود. به همين دليل اين فعاليت را آغاز كرديم و نمايش هاى 
كوتــاه 25 دقيقــه اى را در موكب هاى مختلف اجــرا كرديم و 
خوشبختانه بســيار هم مورد استقبال قرار گرفت. در سال هاى 
دوم و ســوم تجربيات خوبى بدست آورديم و فعاليت خود را در 
شاخه هاى مختلف هنرهاى نمايشى توسعه بخشيديم كه تئاتر 

موكبى، تئاتر خيابانى، مقتل  خوانى، پرده  خوانى و نقالى را هم راه 
انداختيم. همچنين اين نمايش ها را به زبان عربى هم اجرا كرديم 
كه به شــدت مورد توجه زائران قرار گرفت و سال گذشته زبان 
تركى و انگليسى را هم اضافه كرديم و امسال هم قرار است زبان 

اردو را به نمايش هايمان بيفزاييم.
زارعى تأكيد كرد: از روز گذشته فراخوان اين همايش اعالم شده 
و مــا تنها هزينه اياب و ذهاب گروه ها را پرداخت خواهيم كرد و 
اين كار به نوعى يك نذر فرهنگى است و هنرمندان نيز عاشقانه 
در اين راه كنار ما خواهند بود و پولى به آن ها پرداخت نمى شود.

وى در ادامه تصريــح كرد: البته اين فعاليت فرهنگى به كمك 
حجت االســالم شــهاب الدين طباطبايى، رئيس كميته ستاد 
اربعين انجام شده و در واقع اين كار مشاركتى است. عالقه مندان 
مى توانند آثار خود را تا دوم مهرماه ارسال كنند و اجراها نيز تا 24 
مهرماه ادامه دارد و از مرز خســروى و شلمچه شروع مى كنيم و 

سپس وارد خاك عراق مى شويم.
زارعى در پايان خاطرنشــان كرد: اميــدوارم حتى پس از دوران 
مديريتــى من همچنان اين حركت ادامه پيدا كند و ما آن را به 
صورت بين المللى و با حضور كشورهاى ديگر اجرا كنيم و براى 
ايجاد تمدن اسالمى، فعاليت هاى فرهنگى خود را گسترش دهيم.
در پايان اين نشســت پوســتر چهارميــن همايش بين المللى 

پياده روى اربعين و نمايش «غريبه شام» رونمايى شد.

همزمــان با فرارســيدن ايــام محرم 
دبيرخانه جشــنواره مردمى فيلم عمار 
مجموعه فيلمى را براى اكــران مردمى در اين 
ايــام معرفى كرد. بــه گزارش «عمــار فيلم»، 
دبيرخانه جشنواره مردمى فيلم عمار به مناسبت 
فرارســيدن ماه محرم 20 فيلم را در قالب هاى 
مســتند، داســتانى، پويانمايى و نماهنگ براى 
نمايــش در هيئــات، حســينيه ها، مســاجد، 

دانشگاه ها و… ارائه كرد.
بر اين اســاس، مســتندهاى «نار و انار» درباره 

مظلوميت شــيعيان جمهــورى آذربايجان، «از 
خون جــون» درباره شــيخ ابراهيــم زكزاكى 
رهبر شــيعيان آفريقايى، «غريبــه در ميغان» 
تبليغى دينــى طلبه اى  دربــاره فعاليت هــاى 
به نام مجيد ســلمانيان، «زخم تــازه» روايتى 
ناگفته درباره عاشــوراى 88، «با صبر زندگى»، 
اثرى در مورد شــيعيان فوعه و كفرياى سوريه، 
«امام باره» درباره عالقه اهل ســنت بنگالدش 
به امام حســين(ع)، «فرياد خاموش» مستندى 
با محوريت شيعيان بحرين و مستند «زخم هاى 

استوايى» در مورد مسلمانان روهينگيا در كشور 
ميانمار از جمله آثار اين مجموعه است.

در اين مجموعه فيلم، چهار اثر پويانمايى به نام هاى 
«در ميانمار چه خبر اســت»، «عصــر روز دهم»، 
«مردى كه خودش را كشــت»، «با اجازه خدا» و 
نماهنگ هاى «يمن» و «لبيك» نيز درنظر گرفته 

شده است.
بنابر اين گزارش، عموم عالقه مندان و اكران كنندگان 
Ekran. مردمى بــراى دريافت و اكران اين آثار به

Ammarfilm.ir مراجعه كنند.

رونمايى از بسته ويژه 
جشنواره  عمار 
براى ماه محرم
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محمد رضايى، پيشكسوت تعزيه:
محرم، «تعزيه» را زنده نگه داشته است

ايسنا: يكى از پيشكسوتان تعزيه 
معتقد است: اين روزها آن گونه كه 
شايسته اســت به هنر تعزيه توجه 
نمى شــود و تنهــا تعزيه خوانى در 
شهرهاى كوچك در ايام محرم، اين 

هنر را زنده نگه داشته است.
محمدرضايى متولد سال 1328 و يكى از پيشكسوتان تعزيه است كه از سن 
شش سالگى در گروه تعزيه خوانى پدرش «حاج رحمت اهللا رضايى» از بزرگان 
تعزيه شــروع به تعزيه خوانى كرده و از همان ابتداى كار «موافق خوان» بوده 

است.
اين هنرمند كه 6 دهه  از عمرش مشغول تعزيه خوانى بوده، اين دهه از ماه محرم 

را به «فراهان» اراك رفته تا تعزيه خوانى كند.
رضايى در اين باره گفت: در حال حاضر در منطقه «شاه آباد فراهان» مشغول 
تعزيه خوانى هستم. اين منطقه بين اراك و تفرش است. امسال نخستين سالى 
است كه براى تعزيه خوانى دهه محرم به اين منطقه آمده ام و سال هاى گذشته 
به صورت گردشــى ايام محرم را در شهرهاى مختلف تعزيه خوانى مى كردم. 
ديشب نخستين شبى بود كه ما اجرا داشتيم و نسبت به اينكه نخستين شب 

بود جمعيت نسبتاً خوبى از مراسم ما استقبال كردند.
اين تعزيه خوان با بيان اينكه «از ســال هاى گذشــته پيشنهاد اينكه جايى 
براى تعزيه درســت شود را به مســئوالن داده ايم تا اجراى اين كار دائم شود 
و  گروه هاى مختلف از شهرهاى ديگر براى اجرا بيايند»، ادامه داد: استقبال از 
هنر تعزيه خيلى زياد است و مردم به اين هنر آن قدر عالقه مند هستند كه اگر 
مكانى در اختيارشان گذاشته شود تا خودشان آنجا را براى تعزيه آماده كنند، 
حتماً اين كار را مى كنند. وى اضافه كرد: در نظر گرفتن مكانى هميشگى براى 
تعزيه در شهرستان ها هم بايد اتفاق بيفتد؛ چراكه در شهرستان ها تعزيه خوانان 
زيادى داريم كه گمنام هســتند. به اين هنر توجهى نمى شود و فقط در ايام 

عزادارى و يا در برخى جشنواره ها تعزيه اجرا مى شود.
رضايى ادامه داد: ما تمام اميدمان اين است كه اين اتفاق بيفتد و منتظريم كه 
با درخواست كردن هنرمندى مانند آقاى نصيريان، اين آرزو محقق  شود. البته 
از سن و سال ما گذشته و اواخر كارمان است اما جوانان اين هنر تازه وارد مسير 

تعزيه شده اند و با اين وضعيت جايگاهى در تعزيه ندارند.  
اين هنرمند تصريح كرد: تعزيه جدا از جنبه مذهبى بودن يك جنبه هنرى دارد 
كه بايد به اين جنبه توجه بيشترى شود. من آن سالى كه با آقاى كيارستمى 
براى تعزيه خوانى به «رم» رفتيم، بزرگ ترين كارگردان هايى كه آمده بودند به 
قدرى مجذوب تعزيه شده بودند كه پيشنهاد مى دادند اگر قرار باشد روزى كار 

مذهبى اجرا شود، بايد تعزيه ايران اجرا شود.
وى افزود: تعزيه آن قدر گيرايى دارد كه منى كه 60 ســال اســت ايام محرم 
مى خوانــم  باز هم مجلس حضرت ابوالفضل(ع) برايم تازگى دارد و اين را در 
مــردم هم مى توان ديد. رضايى درباره وضعيت تعزيه در يك دهه اى كه ثبت 
جهانى شــده است، بيان كرد: وقتى يك هنر ثبت جهانى مى شود بايد از آن 
استفاده بهينه و دائمى شود در حالى كه اين روزها در تهران جايى را براى تعزيه 

فراهم مى كنند اما از آن به گونه اى استفاده مى شود كه در شأن تعزيه نيست.
وى افزود: اين روزها تعزيه خوانى فقط مختص ايام محرم و عزادارى است، آن 
هم در شهرستان ها و قبل از اينكه ثبت جهانى شود هم همين روال را داشت و 

اگر اين ايام نبودند، قطعاً تعزيه تاكنون از بين رفته بود.
رضايى در پايان گفت: در ايام محرم در تهران كه پايتخت اســت و بايد تعزيه 
به بهترين نحو اجرا شود، مراسم تعزيه خوانى خيلى محدود داريم. اين اتفاقات 
نشانگر اين هستند كه از تعزيه به نحو عالى استفاده نمى شود و تنها تعزيه خوانى 

در شهرهاى كوچك در ايام محرم، تعزيه را زنده نگه داشته  است.   
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