
حسینj تنها نیست
برگزاری مراسم عزاداری شام غریبان در 
حســینیه امام خمینی)ره( سوژه فضای 
مجازی شده اســت. دلیل حاشیه سازی 
این مراسم هم حضور مقتدی صدر، یکی 
از چهره های سیاسی و مذهبی عراق در 
حسینیه امام)ره( بود. تصاویر منتشر شده 
از حضــور صدر در کنــار رهبر انقالب و 
سردار سلیمانی بازتاب گسترده ای در بین کاربران فضای مجازی داشته است. 
یکی از کاربران در این باره نوشــته است: »چند ماه پیش عمار حکیم، دیشب 
سید حســن، امروز انصاراهلل، اآلن در روز عاشــورا مقتدی صدر! امروز غرب 
شیرفهم شد که ما از عاشورا درس غیرت یاد گرفتیم و این دفعه اگر کربالیی 

تکرار بشه، حسین تنها نیست«.

کارت تمام است!
نظرســنجی جدید »ســی ان ان« حسابی 
در فضای مجازی حاشیه ساز شده است. 
این شــبکه خبری اعالم کرده ۶۰ درصد 
آمریکایی ها معتقدند ترامپ لیاقت انتخاب 
مجدد به عنوان رئیــس جمهور را ندارد. 
نکته ای که کاربران فضای مجازی روی آن 
دست گذاشته اند، مقایسه این نظرسنجی با 
نظرسنجی سال گذشته است که بر اساس آن ۶3 درصد از مردم آمریکا ترامپ 
را گزینه مناســبی برای ریاست جمهوری نمی دانستند. یک کاربر آمریکایی 
نوشته است: »ترامپ خودشو کشــت اما فقط 3 درصد از مردم تغییر عقیده 
دادند. او دیگر هیچ چیز در چنته ندارد تا رأی بخرد. کارت تمام است ترامپ«.

لطفاً رعایت کنید
»ایمان قیاســی« گزارشــگر برنامه »عصر 
جدید« در صفحه اینســتاگرامش نوشت: 
»برای محرم و عزای امام حســین)ع( یاد 
بگیریم همه جا رو کثیف نکنیم که یک 
پاکبان مجبور بشه ساعت ها اونجا رو تمیز 
کنه. تالش کنیم یک ماه رعایت کنیم تا 
هم مراسم عزاداری ساالر شهیدان منظم 
برگزار بشه هم کسی از دستمون ناراحت نشه. یادم میاد قدیما بعد از مراسم 
می موندیم ظرف می شستیم، خیابون هیئت رو جارو می کردیم، بعد می رفتیم... 
اآلن نمی دونم چی شده که باید همه چیز حاضر و آماده باشه، امام حسین)ع( 
برای باز کردن راه رفت نه برای بستن راه. در ضمن قبول باشه عزاداری هاتون«.

کنارتم  هموطن
حاج حســین یکتا که ایــن روزها برای 
کمک رســانی به هموطنان سیل زده به 
پلدختر رفته اســت، با انتشــار تصاویر 
برگزاری مراسم شــام غریبان در یکی از 
روستاهای این شهرستان در اینستاگرام 
نوشــت: »#کنارتم_هموطن. در روستای 
ســیل زده چم مهر از توابع شهر پلدختر؛ 
برپایی چندین شب روضه برای سید و ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل الحسین. 
الحمدهلل کارهای زیربنایی در دو روســتای سیل زده چم مهر و بابا زید، برای 

ساخت واحدهای مسکونی که بیش از ۷۰ واحد است درحال اتمام است«.

 مجید تربت زاده  آن هایی که خودشــان را به خواب 
زده اند، هیچ، به نظر می رسد حتی بیدار کردن »جوگیر«ها 
و احساســاتی های فضای مجازی و رســانه ای هم به این 
زودی ها امکانپذیر نباشد! ماجرای »دختر آبی« جوری روح 
و روان و احساســات خیلی ها  را تسخیر کرده که حتی 
اگر روح مرحوم »سحرخدایاری« هم حاضر شود و به همه 
مقدســات عالم قسم بخورد که خود ســوزی و مرگش، 
چندان ربطی به فوتبال، استادیوم آزادی و یا حکم حبس 
۶ ماهه ندارد، حاضر نیســتند از ضجه زدن و مویه کردن 
برای قهرمان خیالی شان دســت بکشند. »جوگیر« های 
فضای مجازی اصوالً عادت دارند که خیلی زود تحت تأثیر 

قرار بگیرند و خیلی دیر دوزاری شان بیفتد!

  عقل و تجربه
بگذارید اعتراف کنم روزهای اول ماجرا، خود من هم تحت 
تأثیر خبرهای منتشر شــده درباره یک دختر عالقه مند 
بــه فوتبال قرار گرفتم. یعنی جــدا از همه جناح بازی ها 
و مرزبندی هــای قرمز - آبی در عالم ورزش و سیاســت، 
مرگ عجیب و غریب دختری که می گفتند فقط طرفدار 
فوتبال بوده اســت، هر انسانی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
وقتی می گوییم »تحت تأثیر«، دقیقاً داریم به احساســات 
و عواطف اشاره می کنیم. اما باالخره عقل، تجربه و این جور 
مسائل هم شــرط است. یعنی پس از مرحله تحت تأثیر 
قرارگرفتن و احساساتی شدن، دسِت کم مثل بازی های 
رایانــه ای، باید به مرحله بعد ماجرا برویم. مرحله بعد هم 
چیزی نیست جز وسط کشیدن پای عقل و منطق. یعنی 
از همان روزهای اول ماجرا، عقل و منطق که بماند، وقتی 
حتی کاله احساساتمان را هم قاضی می کردیم، می دیدیم 

یکی دو جای ماجرا بودار است.

  شاخک های ما
فقط کاربران فضای مجازی، باشگاه های ورزشی مختلف 
و ســلبریتی های همیشــه در صحنه نبودند که چپ و 
راســت برای مرگ دختر آبی اطالعیــه صادر می کردند، 

سیاســتمداران، ورزشکاران سرشــناس، سلبریتی های 
ورزشی و برخی مسئوالن و کارشناسان و ... هم در نوحه 
ســرایی برای مرگ دختر فوتبال دوست کم نگذاشتند. 
همه این ها را می شــود به حساب همان مرحله نخست 
و احساســاتی شدن گذاشت، اما جالب است که خیلی از 
آن هایی که باالتر نامشان را بردیم، هنوز هم انگار در مرحله 
اول این بازی مانده اند و دوست ندارند برای استفاده از عقل 
و منطق به مرحله بعد بروند. این در حالی ســت که یک 
نفراز گمنام هایی که از مرحله احساساتی شدن عبورکرده 
در اینستاگرام یادداشتی جالب نوشته بود که : مرگ »دختر 
آبی« البته دردناک و تلخ اســت اما وقتی از »رضا پهلوی« 
بگیرید تا »مسیح علی نژاد« شروع به عزاداری و سینه چاک 
دادن برای این ماجرا می کنند، »بی بی ســی« هم هر روز 
ماجرا را داغ و تازه و به سبک خودش روایت می کند، یعنی 
باید شاخک هایمان حساس شوند و به ماجرا شک کنیم...

  چطور دنیا را روی سرمان بگذاریم؟
همه هشــتگ ها، داغ شــدن ها، پُســت گذاشــتن ها و 
داغدارشدن های چند روز گذشته در این باره را می شود در 
قالب چند جریان تقسیم بندی کرد. دسته نخست را که 
باالتر گفتیم و از جوگیر شدنشان نوشتیم. جریان دیگری 
هم انگار پشت ماجرا وجود داشت که می خواست از مرگ 
دختر آبی برای دوباره ســر زبان انداختن مسئله حضور 
زنان در ورزشــگاه ها، نفع خــودش را ببرد و مثالً حقوق 
از دســت رفته زنان و دختران ایرانی را به آن ها برگرداند.

جریان سومی هم که عمیق تر پشــت این ماجرا حضور 
داشــت، البد دختر آبی را بهانه قرار داده بود برای اینکه 
از کنارِ مرگش، هزار جور مشــکل، تحریم های احتمالی 
جدید در زمینه ورزشــی و هزینه های دیگر برای کشور 
بتراشــد. این دو جریان آخر، برای رسیدن به هدفشان از 
هیچ تالشــی فروگذار نکردند. آن ها کشاندن داستان به 
رســانه های بین المللی، استوری سازی در فضای مجازی، 
پای کار آوردن سلبریتی ها ، بهره بردن از شب و روزهای 
محرم و عزاداری، دادن اطالعات غلط به کارشناســان و 

سیاستمداران و ... ایران و جهان را روی سرشان گذاشتند.

  سحر قربانی چه شده؟
پدر مرحوم سحر خدایاری در تشریح جزئیات ماجرایی که 
برای دخترش رخ داده بود، گفت: دختر من از نظر عصبی 
مشکل داشت و در آن روز هم اعصابش به هم می ریزد و 
فحاشی می کند و با مأمور نیروی انتظامی درگیر می شود.

حیدر علی خدایــاری در گفت وگو با میزان تصریح کرد: 
در این چند روزی که ســحر در بیمارستان بستری بود 
هیچ سلبریتی یا فوتبالیست یا مسئولی به مالقات سحر 
نیامدند و من کســی را ندیدم. وی ادامه داد: هرکسی که 
می گوید ســحر قربانی شده بی دلیل این حرف را می زند، 
ســحر قربانی چه شده؟ یک مشکل عصبی داشته که در 
روزی که به دادگاه می رود باز هم اعصابش به هم می ریزد 
و بعد اقدام به خودسوزی می کند.خدایاری خاطرنشان کرد: 
هیچ حکمی مبنی بر زندانی شدن سحر صادر نشده و ما 
به عنوان خانواده سحر اعالم می کنیم که اصالً قرار نبوده 

سحر زندانی شود. 
وی افزود: من فدایی نظام هستم و در جنگ تحمیلی هم 
جانباز شــدم، امام را با جان و دل دوســت دارم و از این 
به بعد هم اگر خدایی نکرده برای کشــور اتفاقی رخ دهد 
از پیشــتازانی هستم که از نظام دفاع کنم، ترسی ندارم و 
اگر یک درصد با نظام مشکلی داشتم االن اعالم می کردم، 
ولی می گویم که نه من و نه دخترم و نه هیچ یک از افراد 

خانواده ام با نظام مشکلی نه داشته ایم و نه داریم.
خدایاری گفت: پیکر دختر من را بعد از فوت تحویل دادند 
و مشکلی برای دریافت پیکرش نداشتیم و گفتند هرجایی 
دلتان می خواهد سحر را دفن کنید و اصالً برای خاکسپاری 

و مراسم هم مشکلی نداشتیم.
وی در پایان گفت: از افرادی که از خون دختر من ســوء 
استفاده می کنند راضی نیستم و حاللشان نمی کنم، این 
افراد اشتباه می کنند که به بهانه اتفاقی که برای سحر رخ 

داده، دارند علیه کشور صحبت می کنند.

  بازی ادامه دارد
به موازات این سه جریان، جریان چهارمی هم بود که اصرار 
داشــت در مرحله نخست بازی نماند و در فضای مجازی 
افشــاگری کند. حتی اگر کم کم شخصیت های معروف 
فوتبالی چون »پوگبا« یا فالن ورزشــکار معروف جهان و 
یا فالن باشگاه اروپایی هم شروع به دلسوزی برای دختر 
آبی کرده باشــند. بنابراین خیلی زود رو شــد، تصویری 
که از »ســحرخدایاری«، فضای مجازی را ترکانده متعلق 
به »آیسان احتشامی« اســت که نه خودکشی کرده و نه 

محاکمه شده است! 
البته  توقع نداشته باشــید با وجود مصاحبه پدر »دختر 
آبی« و حرف هایی که درباره مشــکالت عصبی دخترش 
گفت و یا انتشار خبری که نشان می داد »سحر خدایاری« 
نه محاکمه و نه حکمی برایش صادر شده که به خاطر آن 
خودش را سوزانده باشد، در تصمیم کسانی که با خودشان 
عهد کرده بودند برای دختر آبی دلسوزی و نوحه سرایی 
کننــد، خللی ایجاد کند! جوگیرها، برخی ســلبریتی ها 
و جریان های پشــت پرده ای که بخش نخست این بازی 
را دامن زدند، با اینکه به نظر می رســد در همان مرحله 
نخست بازی، گیم آوِر شــده اند، اما برای اینکه خودشان 
را از دســته نیندازند، احتماالً تا چنــد روز آینده هم به 

نوحه سرایی هایشان ادامه خواهند داد.               

 مجازآباد
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ورزش
تهران از جمعه میزبان قهرمانی والیبال آسیاست

 مردان کوالکوویچ 
به دنبال سهمیه و سکو

 نبرد هنگ کنگ نشان داد لباس های تیم ملی 
در پایین ترین استاندارد قرار دارند

 پشت پای فدراسیون 
به تولیدات ملی

 گفت وگوی قدس با هنرمند تعزیه خوان سیدمحمد کاظمی 

12 امضا برای برگزاری یک تعزیه! 

 م .ظرافتی  اجــازه دهید این طور بگوییم که ضــد ایرانی ترین دولتمرد تاریخ 
آمریکا از سمتش برکنار شده، ولی ما عجالتاً نباید بابت ضربه فنی شدن سردسته 
»گروه بی« قند توی دلمان آب شود، چون آن هایی که دستی بر آتش تحلیل های 
سیاسی دارند، معتقدند عزل سبیل قشنگ  کابینه ترامپ، هیچ ارتباطی با ماجرای 
شرط و شروط  کشورمان برای مذاکره با آمریکا ندارد و صرفاً برمی گردد به اختالف  
رویکردهای بولتون با شــخِص ترامپ. منظور اینکه شــاید یک پای اختالف های 
بولتون و ترامپ بر ســر ماجرای »ایران« باشد، اما نباید اخراج بولتون را چراغ سبز 
ترامپ به کشورمان حساب کنیم. حتی خود کارشناس های آمریکایی هم معتقدند 
رئیس جمهور آمریکا مدت هاست پی برده که دانه پاشیدن هایی از این دست هم 

سبب نمی شود ایرانی ها در تله مذاکره بیفتند.

  جواب »های«، »هوی« است
ماجرای عزل مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا مثل تماِم حاشیه سازی های 
ترامپ از توییتر آغاز شد. احتماالً تا اآلن به عزل و نصب های توییتری آقای ترامپ 
عادت کرده اید و کامالً در جریانید که رئیس جمهور آمریکا اصالً به رسم و رسوم 
مرسوم در میان دیپلمات ها و آداب دیپلماسی اعتقادی ندارد و تقریباً تمام عزل و 
نصب ها، امر و نهی ها و برنامه ریزی های بلندمدت و کوتاه مدتش را در توییتر انجام 
می دهد! البد به همین خاطر نباید از اینکه آقای ترامپ، نیمه شب و به وسیله یک 

پست توییتری، مشاور امنیت ملی کشورش را اخراج کرده، تعجب کنیم.
ترامپ دو شب پیش بدون هیچ مقدمه ای در توییتر نوشت: »شب گذشته به جان 
بولتون اطالع دادم که خدمات او در کاخ سفید دیگر مورد نیاز نیست. من و دیگر 
افراد در دولت با بسیاری از پیشنهادهای او به شدت مخالفت داشتیم و از این رو، از 

جان خواستم استعفا دهد که او امروز صبح استعفایش را به من داد«.
از آنجایی که جواِب های، هوی اســت، بولتون هم برای اینکه بی برنامگی رئیس 
جمهور آمریکا و دمدمی مزاج بودنش را نشان دهد، در پاسخ به او در توییتر نوشت: 
»دیشــب پیشنهاد اســتعفا را مطرح کردم و ترامپ گفت: فردا درباره اش صحبت 
می کنیم«. بعد هم البد برای اینکه به رئیس جمهور آمریکا نشان دهد تا چه اندازه 
از دستش عصبانی است، استعفانامه اش را با لحنی غضب آلود و در دو خط ، تقدیم 

کاخ سفید کرد!

  آقای سبیلو
از آنجایی که این روزها اوضاع سیاســی و غیرسیاسی دنیا بر اساس حال مزاجی 
ترامپیســت ها پیش می رود و با این اوضاع، نوستراداموس هم نمی تواند آینده را 
پیش بینی کند، اجازه دهید تحلیل های پیچیده و پیش بینی های سیاسی را بگذاریم 

برای بعد از اینکه کمی درباره »بولتون« حرف زدیم. 
بولتون را احتماالً کمی تا قسمتی می شناسید. سیاستمداری که نیمی از مردم جهان 
او را بابت موضعگیری های خارج از چارچوب، ضد ایرانی و تقریباً نژادپرســتانه اش 
می شناســند و بقیه مردم هم از او به عنوان یکی از معدود سیاستمدارهای قرن 
بیست و یکمی که به سبک سیاستمدارهای قرن 19 سبیل می گذارد، یاد می کنند! 
آقای ســبیلو اما برخالف ظاهرش که شــبیه گاوچران های غرب وحشی به نظر 
می رسد، یکی از آن بچه درسخوان های نجیب زاده آمریکایی است که در دانشگاه 
»ییل« درس خوانده و دکترای حقوق دارد. چند سالی را دستیار حقوقی مؤسسه 
»کاوینگتون و برلینگ« بوده و با پیوستن به اردوی مبارزه تبلیغاتی »جیمز بیکر« 
برای تصدی سمت دادستان کل تگزاس، پا به عالم سیاست گذاشته است. بعدها 
به کمک بیکر که ســرانجام وزیر خارجه آمریکا شد، بولتون به دولت های رونالد 
ریگان و جورج بوش پدر راه یافته و در ســمت های معاون سازمان های بین المللی 
در وزارت خارجه، معاون دادستان کل در وزارت دادگستری  و معاون اداره توسعه 

بین المللی فعالیت کرد.

  در پشت پرده چه خبر است؟
سیاستمدار سبیلوی آمریکایی عالوه بر دشمنی دیرینه اش با ایران، به داشتن روابط 
دوستانه و پشت پرده با مقامات ریز و درشت صهیونیست ها هم معروف است. اصاًل 
خیلی ها می گویند دشمنی اصلی بولتون با ایران برمی گردد به روابط پشت پرده اش 
با رژیم صهیونیستی. یعنی حتی اگر مقاله معروف روزنامه »واشنگتن ریپورت« که 
چند سال پیش از روابط مخفیانه بولتون با برخی از مقامات اسرائیلی پرده برداشته 
بود را بگذاریم به حساب تسویه حساب های سیاسی بین جناحی در آمریکا، هیچ 
جوره نمی شود روابط پشت پرده بولتون با صهیونیست ها را انکار کرد، چون مشاور 
ســابق امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، حدود 1۰ سال پیش به صراحت در »وال 
استریت ژورنال« به روابطش با دولت اسرائیل اعتراف کرده و نوشته است: مشخص 
نیست سیاست بلندمدت تغییر رژیم ایران چه زمانی به نتیجه می رسد ... هیچ کس 
نمی داند برای رویارویی  با برنامه های هسته ای ایران چه راهی جز حمله اسرائیل 
وجود دارد؟ ما باید بپذیریم حمله اســرائیل به ایران یک اقدام دفاعی پیشدستانه 

است.

  واسه ما خاطره است، واسه اونا آرزو!
این درســت که بودن یا نبودن بولتون آنچنان فرقی به حــال ما ندارد و به قول 
کارشناس های سیاسی، نبودنش برای ایران همان قدر بی اهمیت است که بودنش؛ 
اما اجازه دهید برگردیم به کمــی عقب تر، یعنی همان روزهایی که منافقین در 
پاریس گرد هم آمده و سیاستمدارهای تاریخ مصرف گذشته ای مثل ترکی فیصل را 
هم دور خودشان جمع کرده بودند. آن روزها جمع سیاستمدار های از نفس افتاده 
و سیاستمدارهایی که برای سرنگون کردن نظام ایران زیادی دستپاچه بودند، جمع 
بود. در همان نشست بود که بولتون در بخشی از سخنرانی اش گفت:»انقالب ایران 
4۰ سالگی اش را نخواهد دید«. رؤیایی که هرچند برای امثال بولتون هنوز تازگی 
دارد اما برای ما ایرانی ها تبدیل به خاطره شده است. یعنی کم ندیده ایم امثال بولتون 
را. این البته حرف ما نیست؛ حرف کاربران فضای مجازی است که از روز گذشته 
هشــتگ #بولتون را در توییتر داغ کرده اند. مثل یکی از فعاالن فضای مجازی که 
در توییتر نوشته است: »اگر محمدرضا پهلوی که پس از پیروزی انقالب گفت یک 
هفته دیگر برمی گردم، برگشت و اگر داعش که گفته بود آمده ایم که بمانیم، ماند؛ 
وعده مشاور ســابق امنیت ملی آمریکا هم محقق می شد. یعنی بولتون به تاریخ 

نمی پیوست و جمهوری اسالمی 4۰ سالگی اش را نمی دید«.

پدر سحرخدایاری : سوءاستفاده کنندگان از مرگ دخترم را حالل نمی کنم

آتش بیاران معرکه» دختر آبی«

کدام بازیکن بیشتر از من گل ملی زده است؟

جواب پرسش رونالدو؛ علی دایی

رحمان رضایی در گفت وگو با قدس:

دوست داشتم کنار 
استراماچونی باشم

روایت مجازی

حواشی برکناری مردی که اصرار داشت ایران را بمباران کند
آرزوهای برباد رفته
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امین غالم نژاد: با چهار گلی که رونالدو مقابل لیتوانی زد حاال 
دایی صدای گام های این فوق ستاره دنیای فوتبال را پشت 
سرش می شنود. کریســتیانو رونالدو، ستاره بزرگ فوتبال 
پرتغال در دیدار تیم ملی کشورش مقابل لیتوانی در مقدماتی 
یورو 2020 خوش درخشــید و در جریان پیروزی 5بر یک 
پرتغالی ها چهار گل از گل های تیم ملی کشورش را وارد دروازه 
حریف کرد. رونالدو با این گل ها حاال تعداد کل گل های ملی 
خود را به عدد 93 رسانده و به عنوان بهترین گلزن ملی تاریخ 

اروپا به رکورد جهانی علی دایی با 109 گل نزدیک می شود.
رونالدو در فهرست بهترین گلزنان فوتبال ملی دنیا فاصله 
خود با نزدیک ترین رقیبش فرانتس پوشکاش را 9 گله کرده. 
پوشــکاش با 83 گل ملی پس از رونالدو در رتبه سوم این 

فهرست قرار دارد.

فرصت های رونالدو
با توجه به اینکه علی دایی حاال بازنشسته شده ولی بعید به نظر 
می رسد کریستیانو به این زودی ها قصد کنار گذاشتن فوتبال 
ملی را داشته باشد. او از این شانس برخوردار است که خود را به 
رکورد خارق العاده دایی برساند. تیم ملی پرتغال در مقدماتی 
یورو 2020 چهار بازی دیگر در پیش دارد و رونالدو اگر در این 
بازی ها مثل دیشب درخشان ظاهر شود شانس زیادی برای 

کم کردن فاصله اش با دایی دارد.
پرتغال در صورت راهیابی به مرحلــه نهایی رقابت های 
یورو2020 چندیــن بازی دیگر فرصت خواهد داشــت 
و پرتغالی ها ضمن دفاع از عنــوان قهرمانی خود فرصت 
ایده آلی در اختیار رونالدو قرار خواهند داد تا با جبران 16 
گل فاصله خود با دایــی او را از تخت بهترین گلزن تاریخ 

فوتبال ملی به زیر بکشد.
به نقل از سایت »گل«، کریستیانو رونالدو پس از این پیروزی و 
رسیدن رکورد 93 گل گفت: زمان خوبی را پشت سر گذاشتم 
اما تیم بهتر از من عمل کرد. من از این لحظه خوشحالم و لذت 
می برم نه به خاطر اینکه چهار گل زدم به خاطر عملکردی که 

در چند سال گذشته با تیم ملی پرتغال داشتم خوشحالم.
رونالدو به خبرنگاران گفت: همان طور که همیشه گفته ام، من 
با فکر بردن جوایز فردی زندگی نمی کنم. این نتیجه چیزی 
است که ما به طور تیمی برده ایم. البته نمی توانم دروغ بگویم، 

حس خوبی دارد.
ولی مهم ترین چیز این بود کــه به تیم کمک کنم. من مقابل 
صربســتان هم گل زدم و چهار گل هم اینجــا زدم و خیلی 
خوشحال هســتم. ما باید این لحظه را فراموش کنیم و آنچه 
بیشتر از همه می خواهم این است که به همین روند ادامه بدهم.«

رونالدو که اکنون تنها 16 گل با رکورد بیشترین گل ملی 
تاریخ که در اختیار علی دایی اســت، فاصلــه دارد، اظهار 
امیدواری کرد که بتواند همچنان برای تیم ملی کشورش 

گلزنی کند.
»من دوره خوبی را سپری می کنم اما تیم هم خیلی خوب کار 
کرد. من از این لحظه لذت می برم اما نه به خاطر اینکه گل 
زدم، بلکه به دلیل سطحی که توانستیم در چند سال اخیر به 
نمایش بگذاریم. این به خودم بستگی دارد که همچنان به تیم 

ملی کمک کنم.«

بی اطالعی از رکورد دایی
او در این مصاحبه به رکورد گلزنی اش نیز پرداخت)اشاره 
واضح کرد به اینکه به رکورد علی دایی چشم دوخته است( 
و گفت: آیا بازیکن فوتبالی هست که بیشتر از من گل زده 
باشــد؟ به نظرم بازیکنی وجود ندارد که از من بیشتر گل 
زده باشد! سایت گل در این مطلبی که منتشر کرده با این 
تیتر »علی دایی حرکت کن؛ رونالدو می خواهد خود را به 
آقای گل جهان تبدیل کند« اشاره به این داشته که ستاره 

پرتغالی قصد دارد تا این رکورد را بشکند.

زنگ خطر فیفا برای دایی
در این راستا، توییتر فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( به 
مناسبت نزدیک شــدن رونالدو به رکورد دایی نوشت: 
رونالدو متولد مادیراســت یا کره مریخ؟ او در 27 بازی 
اخیر تیم ملی پرتغال 32 گل به ثمر رسانده است. اکنون 
93 گله شد و به عنوان دومین گلزن برتر تاریخ شناخته 
می شود. او می تواند به باشگاه  100 تایی ها ملحق شود؟ 

او می تواند رکورد علی دایی را با 109 گل بشکند؟

صدرنشین پولدارها
کریستیانو رونالدو یک سال قبل و با انتقالی 100 میلیون 
یورویی از رئال مادرید راهی یوونتوس شــد و گاتزتا دال 
اسپورت در گزارشی مدعی شــد وی با اختالف تقریباً 
چهار برابر، پر درآمدترین بازیکن حال حاضر سری آ بوده 
و ســاالنه 28 میلیون پوند از باشگاه یوونتوس دستمزد 

دریافت می کند.
نفــر دوم ماتیاس دی لیخت، مدافــع هلندی و جدید 
یوونتوس اســت که در تابستان امســال راهی تورین 
شــد و تقریباً یک چهارم رونالدو و مبلغ 7.2 میلیون 
پوند حقــوق می گیرد و اختالف فاحشــی با ســتاره 

پرتغالی دارد.
روملو لوکاکو، مهاجــم بلژیکی و جدید اینتر و همچنین 
گونسالو ایگواین، ســتاره آرژانتینی یوونتوس با دریافت 
6.7 میلیون پوند رتبه های بعــدی را به خود اختصاص 
داده اند و پائولو دیباال، شــماره 10 بیانکونری نیز 6.5 
میلیون پوند حقوق می گیرد کــه البته تمامی این ارقام 

پس از کسر مالیات می باشد.

کدام بازیکن بیشتر از من گل ملی زده است؟

جواب پرسش رونالدو؛ علی دایی

افشاگری کاستا در مورد گریزمن
ورزش: دیگو کاستا که رابطه خوبی با آنتوان گریزمن در اتلتیکو مادرید داشت در 
مورد انتقال جنجالی این بازیکن به بارسلونا صحبت کرده است. کاستا به نقل از مارکا 
گفته:»رویای گریزمن بازی در کنار مســی و سوارز بود. همه می دانیم گریزمن چه 
بازیکن خوبی است. همه فوتبالیست ها دوست دارند که تجربیات متفاوتی داشته 
باشند. گریزمن می خواست که بارسا برود و خودش را آنجا ثابت کند. اتفاقات تابستان 
پارسال یک مقدار شــرایط را به ضرر او کرد. اگر آن ویدیو را منتشر نکرده بود االن 

رفتنش جنجالی نمی شد.«

میختاریان: در آرسنال خوشحال نبودم
ورزش: هنریک میختاریان پس از سپری کردن یک و نیم فصل در  آرسنال در دقایق پایانی 
پنجره نقل و انتقاالتی تابستانی به صورت قرضی راهی رم شد. کاپیتان تیم ملی ارمنستان 
در مورد دوران حضور خود در جمع توپچی ها عنوان کرده:»من از فوتبال بازی کردن لذت 
می برم اما در انگلیس دیگر خوشحال نبودم.من تماسی از جانب مدیر برنامه هایم دریافت 
کردم و متوجه شدم رم به من عالقه دارد.هیچ صحبتی با او در مورد دستمزد نکردم.تصمیم 
گرفتم به رم بروم چون این یک فرصت بزرگی بود که پیش آمد. شاید من با فوتبال انگلستان 

سازگار نشدم بنابراین فکر می کنم این انتقال تغییر خوبی بود. «

دورتموند، سانچو را نمی فروشد
ورزش: در طول تابستان شایعاتی درباره تالش یونایتد برای جذب سانچو مطرح بود که 
در آن زمان تایید نشد. ولی حاال میشائیل زورک، مدیر ورزشی دورتموند تایید کرد که 
مالقات و مذاکراتی بین مدیران دو باشگاه درباره سانچو صورت گرفته است. زورک در 
این باره گفت» باشگاه ما به یونایتد اعالم کرده که شما هر چقدر هم پول پیشنهاد بدهید 
ما اجازه نمی دهیم جیدون سانچو امسال تابستان باشگاه را ترک کند. این را می دانم 
که نماینده باشگاه ما به یونایتد اعالم کرده که شما هر چقدر هم پول پیشنهاد بدهید ما 

اجازه نمی دهیم جیدون سانچو امسال تابستان باشگاه را ترک کند.«

پدیده چلسی: دلم می خواست مثل دروگبا باشم
ورزش:تامی آبراهام، مهاجم جوان چلسی می گوید:  رویایش تبدیل شدن به ستاره ای 
در حد و اندازه دیدیه دروگبا، اسطوره ســاحل عاجی این تیم است و از کودکی رویای 
بازی کردن مثل دروگبا را در سر داشته. آبراهام 21ساله در این باره گفت:» از زمانی که 
جوان تر بودم و بازی هایش را نگاه می کردم خاطرات زیادی دارم. همیشه دلم می خواست 
مثل دروگبا باشم و همیشه عطش زیادی به گل زدن داشتم و این را مدیون درخشش 
دروگبا و گل های زیبایش بودم. حتی ظاهر دروگبا هم فوق العاده و متفاوت بود. همیشه 

دلم می خواست یک روز با پیراهن چلسی به سبک او بازی کنم.«

ســینا حســینی: پس از رونمایی دو مرحله ای لباس 
جدید تیم ملی توسط رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم 
بهترین های لیگ هجدهم و نشست هم اندیشی مربیان لیگ 
برتری با ویلموتس منتقدان فوتبال ایران به کیفیت پایین 
این البسه و نوع طراحی آن به شــدت انتقاد کردند تا یک 
بار دیگر پرونده لباس های بــی کیفیت برند طرف قرارداد 
فدراسیون فوتبال دوباره به سوژه نخست رسانه های خبری 

تبدیل شود.

حمایت از تولید کننده داخلی در حد شعار
تیم ملی در شــرایطی ایــن برند بی کیفیــت را به عنوان 
اسپانسر تأمین البسه خود معرفی کرد که رئیس فدراسیون 
فوتبال پیش از آغاز رقابت های جام ملت های آسیا 2019 در 
گفت و گو با رسانه ها از ضرورت استفاده از یک برند ایرانی 
در حوزه البســه تیم های ملی فوتبال ایران خبر داده بود و 
مدعی شد به پاس حمایت از تولیدات داخلی از برندهای 
ایرانی استفاده خواهیم کرد اما در اتفاقی باور نکردنی خیلی 
زود مهدی تاج این ادعا را به فراموشی سپرد تا یک برند نه 

چندان با کیفیت خارجی جای برند ایرانی را بگیرد.
عالقه و اصرار وصف ناپذیر مسئوالن فدراسیون در همکاری با 
این برند حرف و حدیث های فراوانی را به دنبال داشت. پرسش 
بزرگی ذهن اهالی فوتبال را به خود مشغول ساخته که چرا 
پیراهن تیم ملی ایران با این طراحی سخیف و زشت در اختیار 

ملی پوشان قرار گرفته است!

طراحی در حد صفر
جدا از بی کیفیت بودن البســه تیم های ملی فوتبال نحوه 
طراحی آن نیز به شدت زیر ســؤال است، در حدی که هیچ 
عنصری از هنر ایرانی در آن به کار گرفته نشده و تنها با درج 
تصویر محو شده یوز ایرانی لباس ها آماده استفاده شده است 

در حالی که هنرمندان بسیاری اعالم آمادگی کردند تا طراحی 
البسه تیم ملی بزرگساالن را انجام دهند اما نه تنها این اتفاق 
رخ نداد بلکه با بدترین شکل ممکن این لباس ها به فدراسیون 
تحویل داده شد. بازیکنان تیم ملی ایران در نخستین بازی خود 
در چارچوب انتخابی جام جهانی قطر و جام ملت های آسیا در 
مصاف با تیم ملی هنگ کنگ لباس های جدید را پوشیدند 
تا این واقعیت فاش شــود که این لباس ها از نظر رتبه بندی 
در پایین ترین حد اســتاندارد جهانی قرار دارد، این اتفاق در 
حالی رقم خورد که تیم ملی هنــگ کنگ که از نظر جایگاه 
به مراتب پایین تر از تیم ملی ایران در قاره آسیا و جهان قرار 
دارد از یکی از نام آشناترین برندهای موجود در جهان ورزش 

استفاده می کرد!

مردودی در آزمون کیفیت
زار زدن البســه بازیکنان ملی پوش در جریان بازی ایران - 
هنگ کنگ به واسطه شرایط جغرافیایی این کشور بهترین 
آزمون برای بررســی کیفیت آن بود که بر خــالف انتظار 
مسئوالن فدراسیون فوتبال برند مذکور شکست خورده از این 
آزمون بیرون آمد به همین خاطر کاربران ایرانی شبکه های 
اجتماعی با در نظر گرفتن این شــرایط بــا زبان طنز دامنه 
انتقادات را یک بار دیگر به باالترین ســطح ممکن رساندند 

تا شاید تیم نخست آسیا دوباره برندی شایسته را به تن کند.

کالهی که بر سر باشگاه ها رفت
ماجرای جنجالی کپی کاری این برند در طراحی لباس باشگاه 
پرسپولیس و لباس های بدون طرح باشگاه تازه وارد شهرخودرو 
در جشن پیراهن این باشگاه نمونه بارز این حقیقت است  که 
نبود سیستم نظارتی کافی از سوی فدراسیون فوتبال و وزارت 
ورزش سبب شده این برند پوشاک ورزشی بهترین بهره برداری 

را از وضعیت موجود ببرد.

ورزش: بیســتمین دوره رقابت های والیبال قهرمانی 
آسیا از روز جمعه 22 شــهریور ماه 1398 با حضور 16 
تیم به میزبانی تهران در ســالن های  3 هزار نفری خانه 
والیبال و سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی 
برگزار خواهد شــد که تیم ملی ایران به عنوان مدعی 
کسب عنوان قهرمانی باید در گروه A به مصاف تیم های 

سریالنکا، قطر و استرالیا برود.

شانس دوباره تیم ملی
با توجه به اینکــه این دوره رقابت های قهرمانی آســیا 
مقدمه راهیابی تیم های آسیایی به رقابت های انتخابی 
المپیک قاره کهن در کشــور چین به شــمار می رود،  
مســابقات تهران از حساســیت باالیی برخورداراست. 
رقابت های انتخابی المپیک چین نیز دی ماه سال جاری 
برگزار خواهد شد تا تیم نخست رقابت ها سهمیه حضور 

در المپیک توکیو را کسب کند.
تیم ملی ایران پس از لیگ ملت های والیبال 2019 عازم 
کشور روسیه شد تا در مرحله نخست مسابقات انتخابی 
المپیک به مصاف حریفان برود که در پایان، با کسب دو 
برد برابر بلغارســتان و کوبا و قبول شکست برابر روسیه 

)میزبان( از کسب سهمیه باز ماند.
حاال پس از گذشــت تقریباً یک ماه ســروقامتان ایران 
این شانس را دارند که از موقعیت میزبانی خود استفاده 
کرده و با قرار گرفتن در جمع هشــت تیم برتر آســیا، 
راهی مسابقات قاره ای شوند تا این بار شانس خود برای 
صعود به المپیک 2020 توکیو را در مســابقات قاره ای 

امتحان کنند.

گروه بندی رقابت ها
گروه A: ایران، استرالیا، قطر و سریالنکا

گروه B: ژاپن، چین تایپه، تایلند و هنگ کنگ
گروه C: قزاقستان، چین، عمان و هند

گروه D: کره جنوبی، اندونزی، کویت و پاکستان

تیم ملی با ترکیب اصلی 
سرپرســت تیم ملی والیبال ایران از نبود مصدومیت میان 
ملی پوشــان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت مسابقات 

قهرمانی آسیا، با ترکیب اصلی رقابت ها را آغاز می کنیم.
امیر خوش خبر در پاسخ به این پرسش که آیا مصدومی در 
ترکیب تیم ملی وجود دارد؟ اظهار کرد: پس از رقابت های 
انتخابی المپیک روسیه به بازیکنان استراحت دادیم و اآلن نیز 
آقای کوالکوویچ تمرینات با استراحت زیاد را برای ملی پوشان 
طراحی کرده است. تعداد و فشار تمرینات کمتر شده است و 
خوشبختانه هیچ مصدومی در تیم ملی نداریم. خدا را شکر 

شرایط خوبی بر تیم ملی حاکم است.
وی افزود: هدف ما مسابقات کاپ جهانی ژاپن است اما، به 
دلیل اینکه رقابت های قهرمانی آسیای تهران تنها راه حضور 
ما در مرحله دوم انتخابی المپیک است، اهمیت بسیار باالیی 

برای ما دارد. 
برای حضور در انتخابی المپیک باید از گروه خود در قهرمانی 
آسیا صعود کنیم. با قطر و استرالیا همگروهیم و همین موضوع 

کار را سخت می کند. 
او در مورد شانس قهرمانی ایران در رقابت های قهرمانی آسیای 
تهران و کسب سهمیه المپیک از مسابقات چین، اظهار کرد: 
پایین و باالهای ورزش این اجازه را به ما نمی دهد که از اآلن 

نتیجه را پیش بینی کنیم. 
برنامه بازی های ایران در دور مقدماتی به شرح زیر است:

جمعه 22 شهریور: ایران - سریالنکا، ساعت 18:30
شنبه 23 شهریور: ایران - قطر، ساعت 18:30

یکشنبه 2۴ شهریور: ایران - استرالیا، ساعت 18:30

نبرد هنگ کنگ نشان داد لباس های تیم ملی در پایین ترین استاندارد قرار دارند

پشت پای فدراسیون به تولیدات ملی
تهران از جمعه میزبان قهرمانی والیبال آسیاست

مردان کوالکوویچ به دنبال سهمیه و سکو

گزارش ویژه

جدول رده بندی حقوق ها
بارسا گران ترین تیم اللیگا

ورزش: جدول رده بندی حقوق ها در اللیگا منتشــر شده 
است. سقف حقوق 20 تیم حاضر در اللیگا فصل 2019-20 
اعالم شده و مطابق این آمار، 20 تیم اللیگایی در مجموع 2.9۴ 
میلیارد یورو به کادر خود حقوق می دهند. به گزارش مارکا، 
بارسلونا همانند فصل گذشته، باالترین دستمزد را پرداخت 
می کند و با مجموع 671.۴2 میلیون یورو در رده نخست حضور 
دارد. این در حالی اســت که این رقم برای فصل 2018-19، 
632.97 میلیون یورو بود و بارسلونا نسبت به فصل گذشته 

38.۴5 میلیون یورو بیشتر حقوق می پردازد.
رئال مادرید که بعد از بارســلونا در رده دوم حضور دارد، 
بیشترین افزایش پرداخت در بین همه تیم های اللیگایی 
را به خود اختصاص داده اســت. رئال کــه در این فصل با 
6۴1.05 میلیون یورو در رده دوم حضور دارد، نســبت به 
فصل قبل )566.53 میلیون یــورو( 7۴.52 میلیون یورو 

بیشتر به اعضای خود حقوق می دهد.
اتلتیکومادرید نیز با 3۴8.5 میلیون یورو در رده سوم حضور 
یافته است. این در حالی است که روخی بالنکوس در فصل 
گذشــته 293 میلیون یورو به اعضای خود می پرداخت. 
به جز 3 تیم یاد شده، تنها 5 تیم ســویا، والنسیا، ویارئال، 
اتلتیک بیلبائو و رئال بتیــس به اعضای خود بیش از 100 

میلیون یورو دستمزد می دهند.
در مجموع 18 تیم از 20 تیم اللیگا، نسبت به فصل گذشته 
حقوق بیشتری را به اعضای خود می پردازند و تنها دو تیم ویارئال 
و لگانس، کاهشــی فوق العاده جزئی در پرداختی های خود 
داشته اند؛ ویارئال کاهشی 539 یورویی و لگانس نیز کاهشی 

782 یورویی در مجموع پرداختی های خود داشته اند.

حمیدرضاعرب: رحمان رضایی زمانی که به عنوان مدافع 
میانی در ترکیب تیم ملی قرار می گرفــت دروازه بان ها 
خیالشــان راحت بود. به این دلیل که رحمان مرد تمام 
جنگ های آسمانی بود و اجازه نمی داد گزندی به دروازه 
تیم ملی برسد. رضایی حاال سال هاســت که کفش ها را 
آویخته و به عنوان مربی در فوتبال ایران فعالیت می کند. 

   تیم ملي ایران در گروه c مقدماتي جام جهاني 
قطر با تیم هاي بحرین، هنگ کنگ، کامبوج و عراق 
همگروه اســت. عملکرد تیم ملي را در این گروه 

چگونه پیش بیني مي کنید؟
تیم ملي سال هاســت که در رنکینــگ بهترین تیم هاي 
آسیایي در رتبه نخست است. تیمي که بر بام فوتبال آسیا 
ایستاده است باید بدون مشکل با تیم هاي درجه دو و سه 
آسیا روبه رو شود و حتي با برد پر گل حریفان را شکست 
دهد. اما فوتبال است و هزاران اتفاق پیش بیني نشده در 
آن وجود دارد. به غیر از عراق که سال هاست در رده پایه 
برنامه ریزي کرده است و فوتبال خوبي بازي مي کند، فکر 
نمي کنم تیم هاي دیگر حاضــر در این گروه بتوانند براي 

فوتبال ایران مشکل ساز شوند.

   یعنی صعود را قطعی می دانید؟
به نظر شما آیا تیمی که در رنکینگ یک فوتبال آسیا حضور 
دارد باید از تقابل با چنین تیم هایی هراس داشــته باشد 
یا نگران صعود نکردن باشــد؟ به نظر من تیم ملی باید به 
مراحل باالتر فکر کند. این ظرفیت در فوتبال ایران هست 

که دوباره به جام جهانی صعود کند.

   جدا از بحث تیم ملی مدتی بحث حضور شما در 
استقالل مطرح بود. شــما با استراماچونی ارتباط 
خوبی داشتید اما درنهایت این ارتباط خوب منجر 

به همکاری دو جانبه نشد.
قبل از اینکه استراماچونی به ایران بیاید من با مدیران باشگاه 
استقالل در تعامل بودم و درباره این مربی به آن ها اطالعاتی 
می دادم. حقیقت اینکه مدیر برنامه هایی که کارهای من در 
فوتبال ایتالیا را انجام می داد مدیر برنامه های استراماچونی هم 
هست. من درباره فوتبال ایران و باشگاه استقالل صحبت های 

مفصلی با استراماچونی انجام دادم و خیلی هم دوست داشتم 
که با او در استقالل کار کنم اما این همکاری میسر نشد.

   االن با استراماچونی ارتباطی دارید؟
االن دیگر ارتباطی با استراماچونی ندارم. ایشان در حال 
کار است و من هم شاید گاهی برای احوالپرسی تماسی با 
ایشان داشته باشم. هیچ صحبت همکاری و فوتبالی نیست 
و برای استراماچونی آرزوی موفقیت می کنم. امیدوارم که 
استقالل با این مربی به روزهای خوبی برسد. به اعتقاد من 
باید به اســتراماچونی زمان کافی داد تا کارش را به نحو 

مطلوب تری انجام دهد.

محمدرضا خزاعی: هفته پنجم و پایانی دور رفت مرحله مقدماتی 
لیگ برترهندبال، درشرایطی برگزار می شود که به گفته حسن 
افتخاری، مسئول کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، »باتوجه 
به تشکیل اردوی تیم ملی و حضور این تیم در مسابقات انتخابی 
المپیک 2020 در قاره آسیا، یک وقفه ۴5 روزه در مسابقات لیگ 
برتر خواهیم داشت و پس از آن، دور برگشت مرحله مقدماتی را 

آغاز خواهیم کرد.«

 نیروی زمینی به دنبال تثبیت صدرنشینی
بدون شک، حساس ترین بازی این هفته را درگروه ب، دو تیم مدعی 
نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و زاگرس اسالم آباد غرب برگزار 
می کنند. کازرونی ها که با چهار پیروزی در چهار هفته گذشته، 
مقتدرانه باالترین نقطه جدول رده بندی ایــن گروه را تصاحب 
کرده اند، این هفته و در حضورهوادارانشــان به کمتر از پیروزی 
نمی اندیشند. در آن سوی میدان هم زاگرس، صرف نظر از شکست 
هفته دوم مقابل ذوب آهن در اصفهان، در سایر بازی های این فصل 
عملکرد قابل قبولی داشته است. هرچند دیدار خانگی هفته چهارم 
این تیم مقابل سربداران سبزوار گره خورد و به سختی توانستند 
نماینده خراسان را »31-32« از پیش رو بردارند. البته این نتیجه 
را نمی توان دلیلی برضعف شاگردان کاکولوند دانست، چرا که زدن 
32 گل آن هم به تیمی که قاسم شعبانپور، مرد سرد وگرم چشیده و 
پرتجربه هندبال کشور، روی نیمکت آن نشسته کار هرتیمی نیست.

 سربداران میزبان ذوب آهن
در دیگر بازی این گروه، سربداران، در سالن سربداران سبزوار، 

از تیم ذوب آهن پذیرایی خواهد کرد. سبزواری ها که درهفته 
چهارم، مقابل تیم مدعی زاگــرس، و در خانه این تیم، بازی 
بسیارخوبی به نمایش گذاشتند و با چهره ای متفاوت نسبت 
به سه هفته قبلی ظاهرشدند، برای جداشدن از پایین جدول، 
چاره ای جز پیروزی مقابل شاگردان کیوان صادقی ندارند. 

هندبال دوستان سبزواری که به دلیل خوب نتیجه نگرفتن 
ســربداران درفصل قبل و ابتدای فصل جاری، اســتقبال 

خیلی خوبی از بازی های نماینده شهرشــان نداشــته اند، 
انتظار می رود، جمعه این هفته، با حضور پرشور و حمایت از 
شاگردان حاج قاسم شعبانپور، سربداران را در کسب نتیجه 
مطلوب یاری نمایند. تیم ســربداران اگر همان گونه که در 
مقابل زاگرس بازی کردند در برابر ذوب آهن هم به میدان 
بروند، پیروزی و کســب امتیاز کامل دور از دسترسشــان 

نیست.

 گام های مقتدرانه مس کرمان
و اما در گروه الف، تیم پرســابقه مس کرمان که درهفته چهارم 
کاربزرگی انجام داده و ســپاهان، پرافتخارترین تیم باشگاهی 
هندبال کشــور را درکرمان مغلوب نموده اســت، این هفته در 
دهدشت به مصاف فرازبام خائیز می رود. مس کرمان، فصل جدید 
را با تغییراتی نسبت به چند فصل گذشته آغاز کرده است. حمید 
صادقی، سرمربی مس، در پایان بازی با سپاهان به خبرنگارقدس 
گفت: سپاهان تیم باسابقه ای است که امسال هم از مدعیان به 
شمار می رود  تیم ما هم تیم خوبی است. دراین دیدار،  بازیکنان 
ما، عملکرد خوبی داشتند و 80 درصد برنامه های ما را پیاده کردند. 
البته نقاط ضعفی هم داریم که سعی می کنیم در تعطیالت لیگ، 
با رفع این نواقص، در دور برگشت و مرحله نهایی، بهترظاهرشویم.

محسن طاهری، سرمربی سپاهان هم گفت: مس کرمان امسال، 
با استفاده ازچند ملی پوش غیربومی، تیمی خوب و مدعی شده 
است. بچه های ما هم خوب بازی کردند و اگر درچند مورد با تعقل و 

تأمل بهترعمل می کردند، نتیجه غیر از این می شد.

برنامه بازی های هفته پنجم
پنجشنبه ۲۱ شهریور ساعت۱۷
فرازبام خائیز دهدشت - مس کرمان

فوالد مبارکه سپاهان- نفت و گاز گچساران
جمعه ۲۲ شهریور۹۸ ساعت۱۷

سربداران سبزوار- ذوب آهن اصفهان
نیروی زمینی شهید شاملی کازرون- زاگرس اسالم آباد

زغال سنگ طبس - ستارگان دهدشت

رحمان رضایی در گفت وگو با قدس:

دوست داشتم کنار استراماچونی باشم
لیگ برتر هندبال؛ ذوب آهن در کوره سبزواری ها

هجوم نیروی زمینی به دامنه های زاگرس

ضد  حمله

کالدرون: مشکالت مالی 
قبل از دربی حل می شوند

ورزش: گابریل کالدرون ، سرمربی پرســپولیس درباره خرید بازیکن 
جدید گفت: ما االن نمی توانیم بازیکن جدیدی جذب کنیم. با همین 

بازیکنان باید کار را ادامه بدهیم. 
وی درباره حواشی اطراف بیرانوند هم بیان کرد: من به تصمیماتی که 
در کمیته انضباطی گرفته شود احترام می گذارم. چه بازیکن من باشد 

و چه بازیکن تیم دیگر.
کالدرون درباره مطالباتش هم گفت:فکر می کنم که این مشکالت قبل از 
دربی حل می شوند. امیدوارم که زودتر این اتفاق بیفتد. من تمام سعی ام 
را می کنم که تیم پیشرفت کند و به ســطح مد نظرم برسد. تا امروز به 

این سطح نرسیده ایم. 

بیرانوند به کمیته انضباطی احضار شد
ورزش: دروازه بان تیم فوتبال پرســپولیس به کمیته انضباطی احضار 
شد. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد که علیرضا بیرانوند باید پیرو ابالغیه ارسالی، روز 
شنبه هفته آینده جهت ادای پاره ای از توضیحات، در کمیته انضباطی 

حاضر شود.

احمدزاده رسماً سرمربی ملوان بندر انزلی شد
ورزش: مالکیت باشــگاه ملوان بندر انزلی روز شنبه از محسن میرآبی 
مالک قبلی این باشــگاه گرفته و به پژمان نوری و مازیــار زارع واگذار 
شد.پس از این انتقال، مالکان جدید باشگاه ملوان با محمد احمدزاده 
برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه به توافق رسیدند و احمدزاده رسماً 

به عنوان سرمربی جدید ملوان انتخاب شد.

قدوس باید به تنهایی جریمه ۲ میلیون یورویی 
را پرداخت کند

ورزش: سایت »fotbolldirek« سوئد خبر داد که باشگاه استرشوندس 
سوئد با بحران مالی مواجه شده و قضیه سامان قدوس و جریمه اش نیز 

به این بحران اضافه شده است.
قدوس دو هفته پیش از سوی فیفا به محرومیت چهار ماهه و پرداخت 
جریمه 2 میلیون یورویی به باشگاه اوئســکا اسپانیا محکوم شد. البته 
باشگاه استرشــوندس نیز از دو پنجره نقل و انتقاالت محروم شد ولی 
جریمه نقدی تنها به گردن قدوس است و او باید به تنهایی این جریمه 
را پرداخت کند. قدوس به خاطر امضای قرارداد با اوئسکا اسپانیا و نقض 

این قرارداد و رفتنش به آمیان فرانسه از سوی فیفا محکوم شده بود.

تارتار: از وضعیت بد روحی استقالل
استفاده می کنیم 

ورزش: نفت مسجدسلیمان در لیگ نوزدهم با قرعه ای دشوار مواجه 
شده است؛ این تیم عالوه بر دیدار با تراکتور و نفت آبادان در دو مسابقه 
اول در هفته های آینده 3 بازی دشوار با استقالل، سپاهان و شهر خودرو 
در پیش دارد. با این حال مهدی تارتار نگران شــرایط تیمش نیست و 

اعتقاد دارد نفراتش می توانند دست به کارهای بزرگی بزنند.
وی در رابطه با بازی این هفته تیمش مقابل استقالل گفت: من تجربه 
بازی در تیم های بزرگ را دارم. با توجه به شرایطی که استقالل دارد، 
بازی کردن جلوی این تیم برای ما بسیار سخت تر است. وقتی تیم های 
بزرگ در شرایط بحرانی هستند، تالش مضاعفی می کنند تا به وضعیت 
خوب برگردند و این موضوع کار ما را سخت می کند. با این حال آن ها از 
نظر روحی وضعیت خوبی ندارند و باید از این مسئله استفاده کرده و روز 

خوبی را پشت سر بگذاریم.

شکایت دردسرساز نیلسون از پرسپولیس
ورزش: نیلســون کوریــا دروازه بان اســبق و برزیلی تیــم فوتبال 
پرسپولیس از این باشگاه طلبی در حدود 100 هزار دالر دارد و بابت 
این طلب به فیفا شکایت کرده و حتی حکم فیفا را هم در اختیار دارد 
اما مسئوالن سابق باشگاه پرسپولیس در چند ماه اخیر هیچ اشاره ای 
به این مســئله نکردند و این شکایت که برای باشــگاه پرسپولیس 
می تواند خطرســاز هم باشد، توســط مسئوالن ســابق این باشگاه 
پیگیری نشد.در همین رابطه محمدحســن انصاری فرد مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس که در جریان این پرونده قرار گرفته، مذاکراتی را 
با وکیل خارجی این دروازه بان آغاز کرد و در نهایت مقرر شد تا طلب 

نیلسون پرداخت شود.

شکست تیم ملی جوانان 
در دومین دیدار دوستانه با اندونزی

ورزش: تیم جوانان ایران که در نخســتین بازی تدارکاتی با چهار گل 
اندونزی را شکست داده بود در دومین مسابقه بازی را به حریف واگذار 
کرد. تیم جوانان ایــران در دومین دیدار خود عصــر دیروز به مصاف 
اندونزی رفت که با وجود موقعیت های گلزنی فراوانی که داشت نتوانست 
دروازه میزبان را باز کند تا در نهایت با نتیجه یک بر صفر مغلوب اندونزی 
شود. تیم ایران در بازی اول خود مقابل اندونزی به برتری ۴بر2 دست 

یافته بود.

آی تی سی مهدی خانی صادر شد
ورزش: آی تی سی مهاجم فصل گذشــته تیم فوتبال شهرخودرو 
مشهد برای حضور در لیگ کرواسی اعالم شد. محمد مهدی خانی 
که در این فصل مشکالتی را با باشگاه شهرخودرو پیدا کرده بود، در 
نهایت تصمیم گرفت در سن پایین به فوتبال اروپا برود و با باشگاه 
واراژدین کرواســی قرارداد امضا کرد. نکته مهم اینکه آی تی سی 
مهدی خانی امروز صادر شد و این بازیکن می تواند برای تیم فوتبال 

واراژدین به میدان برود.

دیاباته به مسجد سلیمان می رسد
ورزش: مهاجم اهل مالی استقالل مشــکلی برای حضور در بازی برابر 
نفت مسجد سلیمان در هفته سوم لیگ برتر نخواهد داشت. شیخ دیاباته 
بازیکنی است که مدتی در تمرین گروهی استقالل حضور ندارد و زیر نظر 
مربی بدنساز تیم کار خود را دنبال می کند. دلیل این مسئله این است که 
استراماچونی به خوبی می داند دیاباته تنها مهاجم تیمش است و برای 
اینکه مصدوم نشود تصمیم گرفته این بازیکن را کمتر در تمرین گروهی 
شــرکت بدهد و تنها آمادگی بدنی این بازیکن را حفظ کند. استقالل 
11 روز دیگر باید در هفته چهارم لیگ برتر به مصاف پرسپولیس برود و 
استراماچونی تالش می کند بازیکنان تیمش بدون مصدوم به استقبال 

این بازی بروند.

منهای فوتبال

برنامه بازی های لیگ برتر فوتبال ایران

پینگ پنگ باز ایران 
عضو تیم منتخب آسیا شد

ورزش: کنفدراسیون آسیا اعضای تیم منتخب نوجوانان قاره کهن را برای 
حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان که 1 تا 7 آبان ماه در لهستان 
برگزار می شود، انتخاب کرد. بر اساس آن بازیکنانی از کشورهای چین، کره 

جنوبی، هند و ایران به عضویت تیم منتخب آسیا درآمدند. 
نوید شــمس نماینده ایران در این تیم اســت که در جایگاه پنجم 
رنکینگ فدراسیون جهانی در بخش نوجوانان قرار دارد. مربیگری تیم 
منتخب آسیا را مربی چین و سرپرستی این تیم در لهستان برعهده 

افشین بدیعی خواهد بود.

بیرجند میزبان رقابت های کشتی قهرمانی کشور 
ورزش: میزبانی پیکارهای کشــتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور به 
استان های خوزستان و خراسان جنوبی سپرده شد. با توجه به تقویم 
فدراسیون کشتی، پیکارهای قهرمانی کشور پس از رقابت های جهانی 
2019 قزاقستان برگزار خواهد شد. بر این اساس رقابت های کشتی 
آزاد بزرگساالن قهرمانی کشور در روزهای 11 و 12 مهرماه در شهر 
بیرجند استان خراسان جنوبی برگزار می شود. همچنین رقابت های 
کشتی فرنگی بزرگساالن قهرمانی کشــور نیز در روزهای 17، 18 و 
19 مهرماه به میزبانی بندر امام خمینی )ره( استان خوزستان برگزار 

خواهد شد.

یک برنز دیگر برای نمایندگان 
دوچرخه سواری ایران

ورزش: نمایندگان دوچرخه سواری کشــورمان در کاپ آسیایی 
هندوستان صاحب یک مدال برنز دیگر شدند. علی لبیب دوچرخه 
ســوار تبریزی و عضو تیم باشــگاه مس کرمان که به مســابقات 
هندوستان اعزام شده بود، توانست در رده بندی 3000 متر نشان 
برنز مسابقات آسیایی را از آن خود کند. پیش از این یک مدال نقره و 
یک برنز توسط امیر حسین دهقانی، سینا کریمیان و معین سعید در 
دو رشته اسپرینت و یک کیلومتر کسب شد. باشگاه مس کرمان به 

عنوان نماینده کشورمان عازم این رقابت ها شده است.

خداحافظی کاپیتان تیم ملی بسکتبال 
منتفی شد!

ورزش: کاپیتان 36 ساله تیم ملی بسکتبال که اوج درخشش او در بازی 
با آنگوال بود و بهترین بازیکن زمین هم شناخته شد، پس از برپایی جشن 
صعود به المپیک فاش کرد که لحظه آخر از تصمیم سرنوشت ساز خود 

برای خداحافظی از بازی های ملی پشیمان شده است.
صمد نیکخواه با انتشار فیلمی روی اینستاگرام خود نوشته است:»وقتی 11 
تا 200 سانتیمتری می خوان به زور بزنن زیرت و بگن خداحافظ، ولی اون 
مال وقتی بود که المپیک نمی رفتیم. منم عاشق بسکتبال. دیگه یک سال 

دیگه تحمل کنین عمو صمد رو.«

استعفای احتمالی داوری 
در رقابت های قهرمانی آسیا!

ورزش: در حالی که یکشنبه هفته آینده مهلت ثبت نام از کاندیداهای 
ریاست فدراسیون والیبال به پایان می رســد افشین داوری سرپرست 
فدراسیون والیبال که پیش از این گفته بود ثبت نام خواهد کرد هنوز این 
کار را انجام نداده اما شنیده می شــود ظرف چند روز آینده وی از سمت 
سرپرستی فدراسیون والیبال استعفا می کند و سپس برای شرکت در 
انتخابات این فدراسیون ثبت نام خواهد کرد. نکته عجیب اینکه زمان ثبت نام 
از کاندیداهای ریاست فدراسیون والیبال با رقابت های والیبال مردان آسیا 
همزمان شده و از آنجایی که این رقابت ها به میزبانی ایران برگزار می شود 
استعفای داوری می تواند در برگزاری رقابت های مهمی همچون قهرمانی 

آسیا خلل وارد کند. 

شاگردان محمد بنا راهی قزاقستان شدند
ورزش: شــاگردان محمد بنا که آخرین اردوی آماده سازی خود برای 
حضور در رقابت های جهانی را پشت سر گذاشته اند، راهی شهر نورسلطان 
قزاقستان شدند تا در بزرگ ترین آوردگاه کشتی جهان در سال 2019 به 

میدان بروند.
تیم جوان اما باانگیزه و پرامید کشــتی فرنگی ایران در حالی راهی این 
مسابقات خواهد شد که علیرضا دبیر و حمید سوریان، رئیس و نایب رئیس 

فدراسیون کشتی نیز همراه با فرنگی  کاران به قزاقستان خواهند رفت.

سینا حسینی : روزی کــه مهدی تاج زیر حکم 
مربیگری فرهاد مجیدی را بــرای مربیگری تیم 
المپیک امضا کرد، بســیاری کارشناسان فوتبال 
این اقدام مهدی تاج را نوعی خودکشــی توصیف 
کردند ومتفق القــول مدعی بودند کــه انتخاب 
فرهاد مجیــدی فرجامی نخواهد داشــت و این 
تیم نه تنها موفق نخواهد شد بلکه با این انتخاب 
فرهاد مجیدی هم برای همیشــه به جمع مربیان 
خانه نشــین ملحق خواهد شــد . ماجرا به جایی 
رســید که کمیته ملی المپیک هم مخالف صریح 
این انتخاب بود اما بازی سیاستمدارانه مهدی تاج 

کار را به جایی رســاند تا مجیدی به عنوان گزینه 
اول و آخر قلمداد شود.

اما در همان جلسه معارفه جرقه های اختالف به 
وضوح میان مسئوالن عالی رتبه فدراسیون فوتبال 
دیده شــد اما تیم همراه تاج تالش کردند فضا را 
تلطیف کنند تا پروژه ناجی سازی فرهاد مجیدی 
به درســتی اجرا شــود. تاج که نمی خواست از 
مواضع خود عقب نشینی کنند، به مجیدی پیغام 
داد یک دستیار دانه درشت را کنار خود قرار دهد 
تا ضعف کاریزماتیک او در حوزه فنی و مدیریتی 
را پوشش دهد، سرمربی جوان و بدون کارنامه نیز 

چمدان های خود را بست تا به سرزمین ماتادورها 
سفر کند تا یک دســتیار ایده آل را انتخاب کند 
اما دستاورد سفر آقای ســرمربی به اسپانیا هیچ 
بود! کســی حاضر نبود همکاری بــا مربی جوان 

را قبول کند!
مجیدی با دســت های خالی به تهران برگشت ، 
حامیان او در فدراسیون فوتبال دستیار اخراجی 
کارلوس کی روش در تیم ملی بزرگســاالن را به 
او پیشــنهاد دادند و مجیدی کــه هیچ راهی جز 
پذیرش این پیشنهاد نداشت به قرار گرفتن امید 

نمازی در کادر فنی تیم المپیک رضایت داد.

امید نمازی با وجود عدم پذیرش پیش شرط های 
فرهاد ســرانجام پس از پادرمیانی تاج حضور در 
کادر المپیک را پذیرفت اما زوج او و مجیدی هم با 
وضعیت کنونی نمی تواند مانع از تراژدی ناکامی 
تیم المپیک شــود. دو شکست پیاپی در تاشکند، 
نشــان داد این تیم روزهای خوبی را پشــت سر 
نمی گذارد اما تاج و هم قطاران بازنشســته اش 
در فدراســیون امیدوارند این قمار سنگین روی 
نام مجیدی و نمازی جواب دهد تا بتوانند پس از 
۴0 سال ناکامی جواز حضور در بازی های مرحله 

گروهی المپیک را به دست آورند! 

حمیدرضا خداشــناس: هفته دوازدهم لیگ 
برتر فوتسال کشــورمان عصر فردا و از ساعت 18 
به طور کامل برگزار می شود که در مهم ترین بازی 
این هفته گیتی پســند اصفهان، صدرنشــین این 
رقابت ها میزبان فرش آرای مشهد است که در رده 
ســوم جدول قرار گرفته و تنها 3 امتیاز با جایگاه 
نخست جدول فاصله دارد و همین فاصله کم سبب 
حساسیت و جذابیت این بازی شده و به نوعی شاهد 

بازی 6 امتیازی در اصفهان خواهیم بود.
شــاگردان مجید مرتضایی که در این هفته ها بر 
خالف ابتدای لیگ، تیمی منسجم نشان می دهند 

حاال بهتریــن فرصت را دارند تا بــه صدر جدول 
کاماًل نزدیک شــوند و با پیــروزی مقابل گیتی 
پسند خود را هم امتیاز با این تیم در صدر جدول 
ببینند، هر چند این کار آســان به نظر نمی رسد 
و شکســت شــاگردان حمید بی غم در اصفهان 
کار راحتی نیست، ولی شــرایط جدول و فاصله 
کم امتیازی بین تیم های اول تا ششــم جدول، 
انگیزه فرش آرا برای کســب امتیاز در اصفهان را 
باال می برد. گیتی پسند هم در هفته های اخیر با 
وجود بازیکنان نامداری که ترکیب خود می بیند 
در بعضی بازی ها همچون دیدار با شهروند ساری 

و  اهورای بهبهان متزلزل نشــان داده است و این 
امید فرش را برای پیروزی در اصفهان زیاد کرده 
است. از ســوی دیگر این را باید در نظر داشت که 
تساوی در این دیدار به سود ســایر تیم هاست و 
شاید بیش از همه ســن ایچ رده دومی و سوهان 
محمد ســیمای رده چهارمی را خوشحال کند و 
همین میل به پیروزی در هر دو تیم می تواند بازی 
زیبایی را در نصف جهان رقم بزند. در هر صورت 
باید منتظر بود و دید که حمید بی غم در رویارویی 
به همشهریانش می تواند با شکست آن  ها را بدرقه 
کند یا این شاگردان مجید مرتضایی هستند که با 

سوغات 3 امتیازی به مشهد باز می گردند. 

برنامه بازی ها
جمعه ۲۲ شهریور ۱3۹۸

ســتارگان ورامین - شــهروند ســاری  
سوهان محمدسیما قم -آذرخش بندرعباس

اهورا بهبهان- ســن ایچ ســاوه  
مقاومت البرز -  حفاری اهواز

گیتی پســند  - فرش آرا  
ارژن شیراز - هایپرشــهر شاهین شــهر  

شاهین کرمانشاه - مس سونگون

تیم مجیدی 
دور از انتظار است

امیدهای 
کم رنگ 

به تیم امید

هفته دوازدهم 
لیگ برتر فوتسال

فرش آرا 
مقابل

نصف جهان

اما دایی عالوه بر رونالــدو یک تعقیب 
کننده جدی ایرانی هم دارد و آن کسی نیست 
جز سردار آزمون. سردار در بازگشت به تیم ملی 
نمایش پرامیدی داشت. سردار نخستین گل تیم 
ملی در دور مقدماتی را به ثمر رساند. آزمون در 
چهل و هفتمین بازی ملی اش بیست و نهمین 
گلش را زد تا معــدل 0.6۱ گل در هر بازی ملی 
را ثبت کند. سردار نزدیک ترین ایرانی تعقیب 
کننده آمار گلزنی علی دایی است. دایی معدل 
0.۷ گل در هر مسابقه را ثبت کرده بود که سردار 

شاید بتواند به آن برسد.

گل گهرسیرجان- پارس جنوبی جم
جمعه ۲۲ شهریور-  ساعت: ۱۸:۱5

ماشین سازی تبریز- شهر خودرو
شنبه ۲3 شهریور-  ساعت: ۱۹:00

فوالد- سپاهان
شنبه ۲3 شهریور-  ساعت: ۱۹:45

ذوب آهن - تراکتور
یکشنبه ۲4 شهریور-  ساعت: ۱۹:45

نفت  مسجدسلیمان - استقالل
یکشنبه ۲4 شهریور-   ساعت: ۱۹:45

شاهین شهرداری بوشهر- پیکان
یکشنبه ۲4 شهریور-   ساعت:  ۱۹:45

سایپا - نساجی مازندران
جمعه ۲۲ شهریور-  ساعت:   ۱۹:45

پرسپولیس- صنعت نفت آبادان
دوشنبه ۲5 شهریور-  ساعت:   ۱۹:45
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فرهنگ و هنر

خبر

اثرى ديگر از انتشارات به نشر 
در سوگ واقعه كربال

مديرعامل  هنــر:  و  فرهنگ 
به نشر(انتشــارات آســتان قدس 
رضوى) از انتشار كتاب «گلبرگ ها 
2» سروده سيدرضا مؤيد همزمان 
بــا ايام عزادارى ســرور و ســاالر 
شــهيدان اباعبداهللا الحسين(ع) و 

واقعه كربال توسط انتشارات به  نشر خبر داد.
به گزارش روابط عمومى به نشــر، حسين ســعيدى اظهار كرد: اين كتاب 
مجموعه اى شامل غم مويه ها و سوگ ســروده هايى در ارتباط با اهل بيت 
عصمت و طهارت(ع) اثر ســيدرضا مؤيد از شاعران و ذاكران آستان مقدس 
اهل بيت(ع) است. وى با بيان اينكه اين مجموعه تك بيت ها و پاره دم هايى 
اســت كه در هيئت هاى مذهبى و مجالس عزادارى مورد استفاده مداحان 
اهل بيت(ع) قرار مى گيرد، خاطرنشان كرد: همچنان كه اين اثر مى تواند به 

عنوان يك متن مستقل براى همگان كاربرد داشته باشد.
به گفته مديرعامل به نشر از ويژگى هاى اين كتاب مى توان به تازگى و قابل 
استفاده بودن آن براى همگان اشاره كرد كه به صورت تك بيت ها و پاره دم هاى 

عزادارى در مناسبت هاى مختلف در ارتباط با اهل بيت(ع) سروده شده اند.
وى اظهاركرد: «گلبرگ ها 2» از مجموعه «گلبرگ ها» سروده سيد رضا مؤيد 
از شاعران پيشكسوت آيينى اهل بيت(ع) در قطع رقعى و به قيمت 200 هزار 

ريال در بازار نشر در دسترس عالقه مندان قرار دارد.
مديرعامل به نشر در پايان با بيان اينكه حادثه عاشورا شروع انقالبى شگرف 
در دل تاريخ است، متذكر شد: در واقع اشك بر امام حسين(ع) و عزادارى بر 
آن مظلوم، راهى براى زنده نگه داشتن خاطره شهادت آن حضرت در اسالم 
و پرداختن به چرايى آن شهادت و رسيدن به داليل حق طلبانه و امتداد آن 

تا روز موعود است.
در يكى از ســروده هاى ايــن كتاب مى خوانيم: «حســين فداى نام دل 
نشينت/ سالم ما بر همه زائرينت/ عشق حسين مدال سينه ماست/ كرب 
و بال روح مدينه ماســت/ هر كس كه اشــكى در غمش ببارد/ روز قيامت 
ماتمى ندارد/ بهشت موعود بود عطايش/ نه جان ما جان جهان فدايش/ 
ما را دوباره ذكر «يا حســين» اســت/ ماه خدا طلوع «يا حسين» است 
و...» عالقه مندان براى آگاهى از اخبار به نشــر و مشــاهده و تهيه ساير 
محصوالت انتشارات آســتان قدس رضوي مى توانند به نشانى اينترنتى 
www.Behnashr.com يا فروشــگاه هاى ســطح شــهر مشــهد و 
نمايندگي هاى سراســر كشور مراجعه كنند؛ همچنين سامانه پيامكى به 
شماره 30003209 يا كانال اطالع رسانى به نشر از طريق پيام رسان هاى 
بله و ايتا بــه آدرس @behnashr نيز از ديگر راه هاى برقرارى ارتباط 

با اين انتشارات است.

با پخش «ترور خاموش» از جمعه
پرونده امنيتى قاچاق انسان 

در يك سريال باز مى شود 
ايسنا: «تــرور خاموش» با روايت 
يكــى از پرونده هاى امنيتى چند 
ســال اخير در حــوزه موادمخدر 
و قاچــاق انســان از جمعه (22 
شــهريور) ســاعت 22:15 روى 
آنتن شــبكه يك مى رود. «ترور 

خاموش» به كارگردانى احمد معظمــى و تهيه كنندگى ابوالفضل صفرى، 
دومين همكارى مشترك اين دو پس از ســريال «سارق روح» است و اين 
بار هم روى يك موضوع امنيتى دســت گذاشــته اند. موضوع اين سريال به 
نويسندگى حســين تراب نژاد و هومان فاضل، امنيت نرم است و بر مبناى 
واقعيت و يكى از پرونده هاى چند ســال اخير نوشته شده است؛ پرونده اى 
كه تاكنون رســانه اى نشده و مردم در قالبى دراماتيك براى نخستين بار از 
آن مطلع مى شوند.از ديگر سرفصل هاى «ترور خاموش» كه با هدف كاهش 
آسيب هاى اجتماعى توليد شده ، معضالت و ناهنجارى هايى است كه از جمله 
آن ها مى توان به طالق، موادمخدر و حاشيه نشــينى اشاره كرد. سعيد راد، 
پريوش نظريه، پرويز فالحى پور، ستاره اسكندرى، رضا مواليى، جالل فاطمى، 
حميد عطايى، اميرمحمد زند، شايسته ايرانى، ساميه لك، مهدخت مواليى، 
مريم بوبانى، صفا آقاجانى، نازنين فراهانى، رويا ميرعلمى، حميد شريف  زاده، 
سميرا حسينى، سپيده خداوردى، عليرضا جاللى تبار، على جاللى، آوا دارويت 
و هادى نورى از بازيگران سريال «ترور خاموش» هستند. عوامل اصلى اين 
سريال عبارتند از: تهيه كننده: ابوالفضل صفرى، كارگردان: احمد معظمى، 
مديرتوليد: مرتضى متولى، جانشين توليد: كامياب متولى، مدير فيلمبردارى: 
عليرضا وداد تقوى، تدوين: حميدرضا قربانى و پريسا ناهيدپور، جلوه هاى ويژه 
بصرى: مهديار سزاوار، طراح گريم: مهديه اعرابى، طراح لباس: مرجان گلزار، 
طراح صحنه: سعيد آهنگرانى، طراحى و تركيب صدا: رامين ابوالصدق، مدير 

صدابردارى: حميدرضا يارندپور، موسيقى: آرش بادپا .

براى روز ملى سينما
نمايش «تمرين آخر؛ تعزيه حر دالور» در موزه سينما

سينماپرس: مــوزه ســينما به 
مناسبت فرارسيدن روز ملى سينما 
برنامه هايى را تدارك ديده است. با 
توجه به مصادف شــدن روز ملى 
سينما كه 21 شهريورماه است با 
ايام عزادارى اباعبداهللا الحسين(ع) 

و شــهادت امام زين العابدين(ع) برنامه هاى تدارك ديده شده براى روز ملى 
سينما روز جمعه 22 شهريورماه برگزار مى شود.

بازديد از تاالرهاى موزه سينماى ايران در روزهاى پنجشنبه 21 شهريورماه و 
جمعه 22 شهريورماه از ساعت 9 الى 19 به  صورت رايگان خواهد بود. آخرين 
ورود به تاالرهاى موزه ساعت 18 است. فيلم «تمرين آخر؛ تعزيه حر دالور» 
ساخته ناصر تقوايى روز جمعه 22 شهريور ساعت 19 در سالن سينما فردوس 

براى عالقه مندان به نمايش درمى آيد.
«تمرين آخر؛ تعزيه حر دالور» كه در ســال 1383 ساخته شده، مستندى 
اســت از تمرين تعزيه حــر دالور كه متن آن در اوايل دوره قاجار توســط 

«ميرعزاى كشى» مشهور به كاشانى نوشته شده است.
تقوايى در اين مستند توانسته تركيبى از جنبه هاى مختلف تعزيه، موسيقى، 
آواز، روايــت و بازيگرى خاص تعزيه را عرضه كند. اين فيلم براى ثبت هنر 

تعزيه در فهرست ميراث جهانى به يونسكو ارسال شد.
همچنين برگزارى نمايشــگاه كتاب با موضوع سينما، حضور سينماگران، 
هنرمندان و پيشكسوتان سينما، حضور هنرمندان نقاش براى تصويرگرى 
ســينماگران حاضر در اين مجموعه فرهنگى و نمايش نخســتين تصاوير 
سينماى ايران «فيلم هاى ميرزا ابراهيم خان عكاس باشى» در محوطه باز از 

ديگر برنامه هاى موزه سينما در روز جمعه 22 شهريور است.

 فرهنگ و هنر/ فاطمــه عامل نيك تعزيه 
كه اجراى آن در ايــام محرم و صفر به اوج خود 
مى رسد، به سبب اينكه در دل مردم جاى دارد، در 
طول ساليان متمادى در نقاط مختلف كشورمان 
به حيات خود ادامه داده اســت. هنر تعزيه از دو 
جهت در بين هنرهاى نمايشى براى ما ارزشمند 
اســت. اول اينكه هنرى ست آميخته به عشق و 
ارادت بــه خاندان اهل بيــت(ع) و از طرف ديگر  
به عنوان يكى از نمايش هاى سنتى ايران زمين، 
دركنار ساير نمايش هاى آيينى و سنتى به عنوان 
مادر تئاتر ايران معرفى مى شود. به همين دليل 
توجه به رشد و ادامه حيات آن شايد بيش از ساير 
گونه هاى نمايش آيينى و ســنتى اهميت داشته 
باشــد. در اين روزها كه هنرمندان عاشق تعزيه 
در كنار مردم به ســوگوارى براى شهداى عاشورا 
مشغولند،به ســراغ يكى از تعزيه خوان ها رفته و 
دربــاره حال و روز ايــن روزهاى تعزيه گفت وگو 
كرده ايم.  ســيدمحمد كاظمى،  مديرمســئول و 
عضو هيئت مديره مؤسســه تك منظوره هنرى 
طاليه داران تعزيه خراسان است و 26 سال سابقه 
تعزيه خوانى دارد. در ادامه مى توانيد گفت وگوى 

قدس با اين هنرمند تعزيه را بخوانيد.

 حال امروز تعزيه كشور چگونه است؟
تعزيه با توجه به قدمت ديرينه اى كه در كشور ما 
دارد، در زمان هاى مختلف  شــرايط  مختلفى را  
تجربه كرده است. در دوره قاجار دوره  اوجش بوده 
و  در دوره رضاخــان دوره ممنوعيتى را به خاطر 
ديدگاه هاى غربگرايانه حكومت وقت تجربه كرده  
و پس از آن با توجه به پيروزى انقالب اســالمى  
دوباره بــه دوران اعتالى خودش نزديك شــده 
است. اكنون در سطح كشور پايگاه هايى هستند 
كه به صورت جدى هنر تعزيه را پيگيرى مى كنند. 
اين پايگاه ها در شهرهايى مانند قزوين، اراك و تا 
حدود زيادى در تهران به واســطه شهردارى اين 
شــهرها بيشــترين فعاليت را دارند. اما در ساير 
شهرها با توجه به رنگ و بوى بومى  اين هنر، آن 
را در بافــت بومى  خود حفــظ كرده  و همچنان 
اجراهاى تعزيه را در اين شهرستان ها تا شهرهاى 
كوچــك و روستاهايشــان مشــاهده مى كنيم. 
همچنين در سطح كشور معموالً سوگواره هايى در 
شهرهايى مانند كرمان يا تهران برگزار مى شود. در 
استان خراسان رضوى تا همين چند سال پيش 
ما ســوگواره كاشمر را داشــتيم كه توسط اداره 
ارشاد برگزار مى شد. ساير موارد اجراهاى شخصى 
است كه توسط بانيان خاص در  مراسم  و تكاياى 
مختلف اجرا مى شود. در حال حاضر مانند گذشته 
تعزيه خوان ها، شغل اصليشان تعزيه خوانى نيست 
و بــه همين دليل معموالً ايــن كار را به صورت 
حرفه اى پيگيرى نمى كنند.  اين افراد معموالً به 
خاطر عشــق و عالقه اى كه داشتند يا به واسطه 
پدرانشان به اين عرصه وارد شده اند. با توجه به اين 
توضيحات مى توانم بگويم كه حال و روز هنر تعزيه 
در حال حاضر بسته به نقطه اى كه در آن، اين هنر 
اجرا مى شود ، متفاوت است. در بعضى از شهرها 
با انرژى و قوت خوبى پيگيرى مى شــود. گروه ها 
منسجم و ساماندهى شده اند. بعضى از جاها هم 
اين گونه نيست و با توجه  به عالقه اى كه مردم آن 
منطقه به هنر تعزيه دارند و توجهى كه مسئوالن 

به آن دارند، شدت و حدتش متفاوت است.

 آيا اين هنــر روند تكميلى را طى كرده 
است؟ 

مشــخصاً به دليل اينكه مذهب اصلى ما مذهب 
شــيعه است و انقالب اســالمى  ما هم در بحث 
اعتالى ارزش هاى اسالمى  تالش فراوانى كرده و 
هنر تعزيه هم خارج از اين موضوع نيست، تعزيه 
به حيات خود ادامه مى دهد. منتها به دليل اينكه 
اصطالحاً هنر تعزيه با نفوس مردم آميخته شده 

و عموم مردم از كودكى با آن آشــنا شــده اند، از 
ابتدا هنر تعزيه يك هنر مردمى  شده و وابسته به 
دولت ها نبوده است. هر جا مردم پيگير اين هنر 
بودند، هنر رنگ و بوى خودش را حفظ كرده و به 

زندگى اش ادامه داده است.
با اين همه  ورود دولت ها در رشد اين هنر بى تأثير 
نيســت و از جهت پيشرفت كار حمايتشان مؤثر 
خواهد بود. همان طور كــه ما مى دانيم در دوره 
قاجار حكومت با نگرشــى كه نسبت به اين هنر 
داشــته، موجب پيشــرفت تعزيه و تعزيه خوانى 
شده اســت.  به طور مثال تكيه دولت به منظور 
ارائه اين هنر ســاخته شده است. به اضافه اينكه 
از سراسر كشور تعزيه خوان هاى باسابقه و خوش 
صدا را كشف مى كردند و در مناسبت هاى خاص 
اين تعزيه خوان ها در تكيه دولت اجرا داشتند. در 
آن زمان از ميهمان هاى خارجى براى تماشــاى 
تعزيه خوانى دعوت مى شــد و تعزيه را به عنوان 
يك هنر ملى و آيينى به كشورهاى ديگر معرفى 

كردند.
پس از انقالب هم ســعى شــده در كنار ســاير 
هنرهاى نمايشــى مانند هنر نقالــى يا نمايش 
روحوضى و خيمه شــب بازى و ســاير گونه هاى 
هنرهــاى آيينى، بحث تعزيه هم ديده شــده و 
مى توان گفت كه اين توجه نسبت به هنر تعزيه 
نسبت به ســاير گونه ها پررنگ تر بوده است. به 
همين دليل اين هنر همچنان در بين مردم رواج 
دارد و حتى جوان ها و نوجوان هايى هستند كه به 
اين هنر گرايش دارند و ان شاءاهللا در ادامه هم بهتر 

و بيشتر شاهد اعتاليش باشيم.

امروز چقدر ريشه در سنت هاى   تعزيه 
اصيل تعزيه دارد؟

اين موضوع كه  اشخاص مى توانند ساليقشان را 
به هنر تعزيه وارد كنند، موجب شده كه اين هنر 
با تهديد روبه رو باشد. اين تهديد به خصوص در 
حوزه موسيقى تعزيه وجود دارد. ما با تعزيه هايى 
مواجه هســتيم كه از آن شــكل سنتى و اصيل 
خودش خارج شده است. ورود آهنگ هاى تركى 
كه در بعضــى از موارد مشــاهده مى كنيم، در 
موسيقى هاى مبتذل هم به كار گرفته مى شوند.

همين طور در حوزه اشــعار، بعضى از اشعار وارد 
تعزيه شده كه با اشعار اصيل تعزيه فاصله دارند. 

اشــكال بزرگ ترى كــه در حــال حاضر وجود 
دارد اين اســت كه اگر جوانــى بخواهد درحال 
حاضــر به اين هنر وارد شــده و آن را فرا گيرد، 

بايد به سراغ ســى دى ها و فايل هايى برود كه از 
تعزيه خوانى هاى متعدد وجود دارد و نمى توان در 
مورد كيفيت و بى اشكال بودن همه آن ها مطمئن 
بود. او براســاس سليقه خودش فردى را انتخاب 
كرده و شــروع مى كنــد از روى اجراى او تقليد 
كــردن! به اين نمى توان نام آمــوزش تعزيه داد. 
در گذشــته ما در تعزيه معين البكا را داشتيم كه 
با جزئيات تعزيه آشنا بود. هم اشقيا خوانى و هم 
اولياخوانى را مى شناخت. تعزيه را از ابتدا تا آخر 
حفظ بود و شــخصاً تعزيه را به افرادى كه جديد 
وارد تعزيه مى شدند، آموزش مى داد. اين آموزش، 
آموزشى حضورى بود. در حال حاضر ما با توجه 
به گسترش رسانه ها نمى گوييم كه بايد آموزش 
حضــورى اتفاق بيفتد اما اينكه متد اين آموزش 
رعايت نمى شــود و با ذائقه افــراد پيش مى رود، 

مى تواند براى تعزيه تهديدى باشد.

 چقدر نــوآورى و جوانگرايى در تعزيه  
ممكن است؟

تا جايى كه به اصل هنر تعزيه ضربه وارد نشــود، 
اين تنوع و ساليق هاى جديد، بدون اشكال است. 
اكنون جوان ها مى خواهند از اين هنر اســتفاده 
كنند و پاى آن بياينــد و به همين دليل بايد با 
شــرايط و ذائقه آن ها تا حدى كــه امكان دارد، 
تطابق داشته باشــد اما اگر قرار باشد تعزيه را از 

حوزه اصيل خودش خارج كند، پسنديده نيست. 
اگر در بحث آموزش و نظارت در اين هنر به وجود 
بيايد، بــه اين موضوعات  بهتر مى توان پرداخت. 
ما اكنون در تئاتر يك شوراى  بازبينى داريم كه 
اجراها را مورد بررسى قرار مى دهند، چرا چنين 
شورايى براى تعزيه شكل نمى گيرد. اداره ارشاد، 
ميراث فرهنگى، شهردارى و همچنين اداره اوقاف 
كه بيشترين وقفش حسينى است مى توان پاى 
كار بيايند و تشــكيل اين شورا را پيگيرى كنند. 
بازبينى اجراها بارها مورد درخواست قرار گرفته 
اما توجهى به اين امر نشــده اســت، كافيســت 
فردى كه براى اجرا درخواســت مجوز مى كند، 
حداقل يك كارش مــورد بازبينى قرار بگيرد. از 
آنجايى كه تعزيه وجهه مذهبــى دارد و مربوط 
به ائمه(ع) ماست، عدم ارزشيابى مى تواند موجب 
ايجاد تحريف هايى در روايت صحيح واقعه عاشورا 
شود. تعزيه يك هنر اصيل است و مى توان آن را 
شكل كامل يك تئاتر دانست. تئاتر ما وامدار اين 
نمايش هاى آيينى ست. براى بقا نياز به ساماندهى 
دارد، همچنان كه براى تئاتر اين كارها شده است. 
چون تئاتر آيين نامه دارد، خانه تئاتر تأسيس شده 
اســت. شوراى بازبينى گذاشــته  و رديف بودجه 
اختصاص داده اند. اين انصاف نيست كه تعزيه به 
حال خود رها شــود. اگر گروه هاى شخصى كه با 
عالقه خودشان پاى كار هستند، نباشند، چيزى 
از تعزيه باقى نخواهد ماند. اكنون مى توان گفت 
در تئاتر چندان كسى به سراغ تئاتر هاى مذهبى 
نمى رود و بيشتر اين تئاترها سفارشى هستند اما 
تعزيه اين طور نيست. وقتى زمان اجراى تعزيه فرا 
مى رسد و نواى آن نواخته مى شود، عالقه تعزيه 
در دل مخاطب مجدد زنده شــده و به تماشاى 
آن مى نشينند. همان طور كه در گذشته از صبح 

منتظر مى ماندند تا تعزيه اجرا شود.

 راهكار شما براى ايجاد نوآورى در كنار 
حفظ اصالت تعزيه چيست؟

وظيفه ما اين است كه به اندازه توانمان براى اين 
هنر تالش كنيم. ما تاريخ شــفاهى اين تعزيه را 
متأســفانه داريم از دست مى دهيم. تعزيه تاريخ 
مكتوب آنچنانى ندارد. پيشكسوت تعزيه صاحبان 
تاريخ شفاهى تعزيه هستند كه متأسفانه كم كم 
دارند از ميان ما مى روند و تجربه هايشــان هم با 
آن ها به خاك ســپرده خواهد شــد. گروه هاى 
پژوهشــى به اين حوزه وارد نشده تا تجربه ها و 
زندگى نامه اين افــراد را مكتوب  و متد تعزيه را 

تهيه كنند تا مورد استفاده جوانان براى ادامه راه 
قرار بگيرد. اگر مى خواهيــم تمايزى بين تعزيه 
قديــم و جديــد ايجاد كنيم، الزم اســت كه به 
سراغ اين پيشكسوتان رفته، داشته هاى آن ها را 
جمع آورى كنيم و به كمك افرادى كه تحصيالت 
آكادميك دارند، اين تجربيات را قابل ارائه كنيم. 

 استقبال جوانان از اين هنر به چه شكل 
است؟

تعزيه سه فاكتور اصلى دارد كه موجب مى شود 
با ذائقه هر جوان و هــر ايرانى جور دربيايد. اول 
اينكه براساس دستگاه هاى موسيقى ايرانى ست. 
دوم اينكه به شكل منظوم است و اين اثرگذاريش 
را بيشــتر مى كند و سومين فاكتور اين است كه 
به صورت نمايش اجرا مى شود،بنابراين تعزيه اگر 
به شــكل صحيحش اجرا و به آن بها داده شود، 
حتماً جوانــان جذب اين هنر خواهند شــد. ما 
هر جا كه بتوانيم شــكل صحيح هنرتعزيه را به 
مخاطب ارائه دهيم، بدون شــك مورد استقبال 
قرار خواهد گرفت. به طور مثال ما  سال گذشته  
«شرح شــيدايى» را به كمك معاونت اجتماعى 
سازمان فرهنگى و تفريحى شهردارى مشهد به 
مدت 12 روز اجرا كرديم. اگر مبالغه نباشــد، در 
عرصه ميدان شهدا 8،7 هزار نفر مخاطب داشتيم. 
با اينكه تبليغات خاصى هم نداشتيم.  يك بخشى 
عشق حسينى است اما بخش ديگر به خود اين 
هنر مربوط است و نشان مى دهد كه مردم هنوز 
به اين هنر عالقه مند هستند و بينشان اين هنر 
زنده است، به شرط اينكه با استانداردهايش روايت 

شود. 
از طرف ديگر درست است كه جوان هايى كه وارد 
اين عرصه مى  شوند چشمداشت مالى ندارند، اما 
الزم است كه هنرمندان اين حوزه شناسايى شده 
و چه بهتر كه از آن ها حمايت شده و مانند ساير 
هنرمنــدان بيمه دريافت كنند و آن گاه جوان ها 
هم بدانند كه بــا ورود به اين هنر تنها نخواهند 
بــود. بدانند كه اگر پس از ســال ها تعزيه خوانى 
مانند مرحوم ســبحانى در حال تعزيه خواندن 
از دنيا بروند، حداقل ارگانى هســت كه به عنوان 
سرســالمتى بيايد و تعزيه خوانى كه عمرش را 
صرف اين هنر كرده، به حال خودش وانمى گذارد.

 شما به ساخت تكيه دولت در زمان قاجار 
اشــاره كرديد، با توجه به مناسبتى بودن 
اجراى تعزيه در حال حاضر اختصاص مكانى 

به اين هنر، كمك كننده است؟ 
درگذشته در هر جايى افراد تعزيه اجرا مى كردند. 
درست مانند ساير نمايش هاى آيينى مى شد در 
فضاى يك خانه تعزيه را اجرا كرد و مردم هم به 
تماشاى كار مى آمدند. نه نياز به امكانات خاصى 
بود و نه مجوزى! در حال حاضر اگر بخواهيد يك 
تعزيــه اجرا كنيد چون محل خاصى براى تعزيه 
نيست، حداقل بايد 12 امضا بگيريم تا مجوز براى 
اجرا صادر شــود. اين محدوديت هاى ادارى براى 
تعزيه خوانى كه عشــقش تعزيه خواندن است و 
به بروكراســى ادارى آشنا نيست، مشكل شده و 
به هنر تعزيه ضربه زده است. مسئوالن بايد اين 
موانع را كم كنند. اجراهاى پراكنده و نبود تبليغات 
مؤثر موجب كاهش اســتقبال مخاطب مى شود. 
مســئوالن به  درخواست چندســاله هنرمندان 
تعزيــه براى اختصاص مكانى خاص توجه كنند. 
اين به رونــق تعزيه كمك كرده و موجب جذب 
مخاطب مى شود. همچنين هنرمندان براى تمرين 
و ســاير امور مكانى را دارند. ما نياز به يك پايگاه 
ثابت براى اين هنر داريم و شكل گيرى نشريه ها 
براى اين هنر الزم است. مشهد به عنوان پايتخت 
فرهنگى جهان اسالم مى تواند موجب معرفى اين 
هنر به ســاير كشورها و زائران شود و تعزيه را به 

عنوان يك محصول فرهنگى به آن ها ارائه دهد.

برش

اين موضوع كه  اشخاص مى توانند 
ساليقشان را به هنر تعزيه وارد 
كنند، موجب شده كه اين هنر با 
تهديد روبه رو باشد. اين تهديد 
موسيقى  حوزه  در  خصوص  به 
تعزيه وجود دارد. ما با تعزيه هايى 
شكل  آن  از  كه  هستيم  مواجه 
سنتى و اصيل خودش خارج شده 
تركى  آهنگ هاى  ورود  است. 
از موارد مشاهده  كه در بعضى 
مى كنيم، در موسيقى هاى مبتذل 

هم به كار گرفته مى شوند

گفت وگوى قدس با هنرمند تعزيه خوان سيدمحمد كاظمى 

12 امضا براى برگزارى يك تعزيه! 
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چرا فقط اشعار محتشم كاشانى روى كتيبه ها نوشته مى شود؟

فرم هاى تازه را وارد هنر دينى كنيم 
 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان اشــعار 
عاشورايى قدمت زيادى دارند.  از قرن چهارم 
كه اين نوع شعر با سروده هاى كسايى مروزى 
آغاز شــد تا به امروز، شاعران در وصف قيام 
عاشورا همواره شعر سروده اند اما اگر از عامه 
مردم خواســته شــود چند بيت بــا موضوع 
عاشورا بخوانند، بســيارى از آن ها جز همان 
ابيــات آغازين تركيب بند معروف محتشــم 
كاشانى چيزى در ذهن ندارند . ابيات آغازين 
ايــن تركيب بند در چند روز اول محرم و ايام 
عزادارى هميشــه مقابل چشم مردم است، از 
ديوارنويسى ها گرفته تا كتيبه نويسى و حك 

شدنشان بر تمام المان هاى عزادارى.
با آنكه شعر عاشورايى در همه زمان ها توسط 
شــاعران مورد توجه بــوده و در طول تاريخ، 
شــاعران با سروده هايشــان، به واقعه عاشورا 
و قيام امام حســين(ع) اداى دين كرده اند اما 
هيچ گاه اين اشــعار مــورد توجه نبوده حتى 
اشــعار شــاعران معاصر كه زبانى نزديك به 
مردمان اين روزگار دارند هم نتوانســتند در 
ميان عامــه مردم جايى براى خودشــان باز 

كنند. 
اشعار برجسته شاعران امروز مانند على معلم، 
حسين منزوى، قيصر امين پور، على موسوى 
گرمارودى، عليرضا قزوه، حســين حســينى 
و ... بــه دليل عدم ارائــه  روى كتيبه ها، در 
برابر چشــم مــردم نبوده و نتوانســته اند به 
اندازه اى كه الزم اســت، بر زبان مردم جارى 
شــوند. اين بى توجهى به اشعار عاشورايى در 
كتيبه نويســى و هنر عاشورايى از كجا نشأت 
گرفته؟ آيا اين اشعار به لحاظ محتوا و فرم در 
مرتبه پايين ترى از تركيب بند معروف محتشم 

كاشــانى قرار مى گيرد يا اين بى توجهى علت 
ديگرى دارد؟ 

 نوستيزى و دلبستگى به سنت
شكارسرى  حميدرضا 
در پاســخ بــه ايــن 
مى گويــد:  پرســش 
البتــه در ســال هاى 
كتيبه هايى  گذشــته 
هم  جديد  اشــعار  با 

نوشته شــده اما به هر حال اين توجه بسيار 
كمرنگ بوده است.  

اين شاعر و منتقد معتقد است، همواره ميان 
عامه مردم نوعى نوســتيزى و دلبســتگى به 
ســنت وجود دارد و همين ويژگى ها موجب 
شــدند اشعار عاشورايى معاصر در محاق قرار 

بگيرند.  
شكارســرى توضيح مى دهد: عامــه مردم به 
ســختى با يك اثر جديد هنرى ارتباط برقرار 
مى كنند چون براى آن هــا پذيرش اثر هنرى 
جديد، مســاوى است با حركت ذهنى جديد و 
ارتباط با موضوعى تازه كه همه اين ها زمانبر و 
انرژى بر است اما مخاطب عام معموالً نمى خواهد 
براى رويارويى با اثر هنرى چنين هزينه اى بدهد 

و معموالً به سنت ها دلبستگى دارد .  
به گفته اين منتقد، زيبايى شناســى مخاطب 
عام براســاس اعتياد است يعنى مخاطب عام 
بــه شــكل هاى از پيش تعيين شــده معتاد 
مى شــود و زيبايى را در همان شكل جست 

وجو مى كند نه شكل هاى تازه .  
ترس از دســت دادن مخاطب دليل ديگرى 
است كه شكارســرى آن را علت وفادارى به 

گونه خاص شعر عاشورايى مى داند. اين شاعر 
مى گويد: 

بايد بپذيريم در هنر دينى، راه هايى كه تأثير 
سريع مى گذارد، ارجح است. به همين خاطر 
كســانى كه در عرصه هاى دينــى آفرينش 
هنــرى مى كنند براى جــذب مخاطب عام، 
به ســختى به شــكل ها و فرم هاى جديد تن 
مى دهنــد چون فكر مى كنند با ارائه شــكل 
تازه اى از هنر، دايره بزرگى از مخاطبانشــان 

را از دست مى دهند.  

 ترس از دست دادن مخاطب
به بيان اين شــاعر، مخاطب ضلع بزرگ هنر 
دينى اســت و اين ضلع پررنگ تر و وسيع تراز 
ضلع فرم است، بنابراين نوآورى در عرصه هنر 
دينى به خصوص وقتى پاى مخاطب عام در 
ميان اســت، به كندى و با احتياط زياد انجام 

مى شود.  
شاعر«عاشــقانه هاى تاريك روشن» در پاسخ 
به اين پرســش كه ظرفيت هاى الزم در آثار 
معاصر براى اســتفاده آن هــا در كتيبه ها و 
دارد، مى گويد:  المان هاى عاشــورايى وجود 
بله ترديــدى وجود ندارد كــه اين ظرفيت 
وجــود دارد و كم كارى از ســوى شــاعران 
صورت نگرفته، اتفاقاً از ســمت ديگر پركارى 
اســت و آن هم پركارى توجه به سنت است. 
توجه بيش از حد متوليان اثر هنر به ســنت 
و هراس آن ها از نزديك شــدن به اشــعار و 
فرم هاى نو موجب شــده همواره به اشــعار 
عاشورايى كم توجهى شود و همه شعر عاشورا 
به تركيب بند معروف محتشم، محدود شود.  
پيشــنهاد اين شاعر و منتقد براى شناساندن 

اشــعار عاشــورايى به مردم اين اســت كه 
متوليان هنر دينى به شكل ها و فرم هاى تازه 
و نوى شعرى توجه كنند و سعى كنند آن را 

به عرصه مخاطب عام بياورند.  
شكارســرى مى گويــد: اين مســئله وظيفه 
شخص و يا نهاد خاصى نيست، همه متوليان 
بايد دســت از احتياط و مالحظه بردارند و از 

نوگرايى هراسى نداشته باشند.  
بــه عقيده اين منتقد، بخشــى از مالحظات 
اينچنينى به اين خاطر اســت كه بســيارى 

بدعت در هنر دينى را مســاوى با بدعت در 
ديــن مى دانند حال آنكه هــر چقدر بدعت 
در دين مذموم اســت بدعــت در هنر دينى 
پســنديده است چون بدعت در دين در واقع 
كجروى از راه راست در دين است اما بدعت 
در هنر تأثير بيشــتر بر مخاطب مى گذارد و 
اتفاقاً در جذب او به مفاهيم و درونمايه دين 
مؤثرتر است. بنابراين بدعت در دين و بدعت 
در اثــر هنرى دينى دو مقولــه كامًال جدا و 

متفاوت از هم هستند. 
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