
3هفتهغرمیزدید#
چند روزی است که سرمایه گذاران بورسی 
در زیر فشار و هیجان افت بازار، شروع به 
فروش سهامشــان کرده اند. موضوعی که 
سبب ایجاد هیجان کاذب در بورس و در 
نتیجه افت شــدید شاخص های آن شده 
است. این تصمیم های عجوالنه و شتاب زده 
که منجر به التهاب در بورس شد واکنش 
کاربران را به همراه داشته و آن ها هشتگ #بورس را در واکنش به این اتفاق ها 
در توییتر داغ کرده اند. یکی از کاربران نوشــته است: »سه هفته غر می زدید 
بورس منفیه، بیچاره شــدیم، زندگیمون رفت و شروع کردین به فروختن، از 
دیروز تا االن 10 درصد جبران شــده، باز همــه افتادن رو دور خریدن. بعدم 

شکایت می کنید که چرا بورس تعادل نداره!«

دومینشکستدیپلماتیکدرعرض10روز#
پس از شکست دوباره پرونده تحریم های 
آمریکا در شورای امنیت، حسن عابدینی، 
کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، در 
جدیدترین پست توییتری خود دراین باره 
نوشــت: »آمریــکا در دومین شکســت 
دیپلماتیک در 10 روز گذشــته از عهده 
اجرای مکانیسم ماشه بر ضد ایران برنیامد. 
رئیس دوره ای شورای امنیت به اطالع اعضا رساند که به دلیل نبود اجماع در 
موقعیتی نیست که درباره درخواست آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها علیه 

ایران اقدام دیگری اتخاذ کند«.

شایدمنچسترسیتی#
حواشــی جدایی »مسی« از بارسلونا این 
روزها یکی از داغ ترین ســوژه های فضای 
مجازی است؛ به طوری که هشتگ های 
مرتبط با این ماجرا تبدیل به ترند جهانی 
شده است. در این میان مسی هم صفحه 
اینستاگرامی دو باشگاه انگلیسی چلسی و 
منچسترسیتی را هم دنبال کرده که این 
موضوع موجب دامن زدن به حواشــی جدایی اش از بارسا شده است. حاال با 
توجه به حضور پپ گواردیوال در منچسترســیتی و ارتباط خوب او با مسی، 
انتقال ســتاره آرژانتینی به این تیم دور از ذهن نیست. البته برخی ها هم از 
احتمال انتقال او به چلسی صحبت می کنند. با این حال باید همچنان منتظر 
بمانیم تا ببینیم ستاره آرژانتینی چه تصمیمی برای آینده فوتبالی اش خواهد 

گرفت.

فضایمجازینیازبهقانوندارد#
به تازگی شایعه های زیادی درباره تالش 
شــبکه های  فیلترینگ  بــرای  مجلس 
اجتماعی، در فضای مجازی دســت به 
دست می شود. احمد امیرآبادی فراهانی، 
نماینده مجلس شورای اسالمی هم درباره 
این حواشی و شایعه ها، در توییتی نوشته 
است:»با فیلترینگ شبکه های اجتماعی 
که مرتبط با فضای کســب و کار ســالم مردم بوده و آزادی بیان را تضمین 
می کنــد مخالفیم و البته بــا هرگونه بی بند و بــاری در فضای مجازی که 
نوجوانان و جوانان را به انحراف می کشاند هم مخالفیم. فضای مجازی مثل 

فضای حقیقی نیاز به قانون دارد«.

 مجید تربت زاده شاید فکر کنید نمی شود، اما هرجور 
به ماجرا نگاه کنید باید حساب مقوالتی مثل گریه، غم، 

غصه و افسردگی را از مفهوم »عزا« و عزاداری جدا کنید.
البته چند ســالی می شــود که خیلی ها ســعی دارند با 
قاتی کردن مســائلی از این دست و توسل به نظریه های 
روان شناســی جدید و قدیم، ثابت کننــد عزاداری های 
مناسبتی در طول سال به خصوص در محرم از جمله موانع 
شاد بودن و شاد زیستن مردم است. امسال هم که »کرونا« 
همه نظم زندگی بشر و از جمله شادی و غمش را به هم 
ریخته، تقالی برخی جریان ها هم شدت گرفته بلکه بتوانند 
به مردم بقبوالنند مراسم عزاداری محرم عالوه بر سالمت 
روانی، سالمت جسمی شان را هم تهدید می کند و می تواند 
موجب باال رفتن آمار مبتالیان به کرونا و مرگ و میر ناشی 

از آن شود!
پس بگذارید در این مطلب نگاهی بیندازیم به انواع مقوالتی 
چون گریه، غم، افسردگی، عزاداری و تفاوت های میان غم 
و غصه هــای منفی با غم و اندوهی کــه در عزاداری های 

معقول و منطقی سراغمان می آید.

عزایعنیچه؟#
بی دلیل نگفتیم باید حســاب گریه، غم و اندوه ناشی از 
عزاداری و عزادار بودن را با غصه و افســردگی )به عنوان 
یــک بیماری( از هم جدا کنید. اجازه بدهید اول »عزا« را 
تعریف کنیم تا معلوم شود چرا باید حساب این موارد را از 

هم جدا کرد.
 »َعزا« در لغت به معنای »صبر و شکیبایی« بر هر چیزی 
است که انسان آن را از دست می دهد. البته عزا به معنای 
»خوب صبر کردن« هم بــه کار می رود. اصوالً در معنی 
کلمه »عزا« انگار قاعده و رسم و روشی معقول و سنجیده 
هم برای عزاداری وجود دارد و نمی شــود اعمال عجیب و 
غریب و خارج از دایره عقل و شــعور را عزاداری به معنی 
واقعی اش قلمداد کرد. توی فرهنگ لغات و فرهنگ مردم 
گوشه و کنار جهان هم که بگردید، عزاداری مراسمی است 
که برای آرامش بخشــیدن به فرد یا افراد داغدیده برگزار 
می شود. برای این آرامش بخشی البته راه و روشی هایی هم 
وجــود دارد، مانند همدردی کردِن زبانی با فرد داغدیده، 
گریه کردن همراه با فرد داغدیده، شنیدن غم و غصه های 
فرد داغدیده، یادآوری داغ های دیگــران به ویژه داغ های 
بزرگان دینی و تاریخی و... یعنی در مجموع، عزاداری تأثیر 
بســیارانکارناپدیری در آرامش بخشیدن به افراد داغدیده 

دارد.

ادعا#
حاال بیایید درباره گریه، غم و اندوه حرف بزنیم. شاید خوانده 
یا شــنیده باشید که دانشمندان می گویند انسان در طول 
زندگی خود از همان آغاز تولد تا پایان عمرش، همان طور که 
نیاز به خنده و شادی دارد، نیاز به گریستن و اشک ریختن 
هم دارد. دانشمندان هم نگفته باشند خودتان البد متوجه 
شده اید همان قدر که گاه برایتان پیش آمده و نیاز داشتید از 
ته دل بخندید و شادی و شعف درونی تان را بیرون بریزید، 
گاه احساس کرده اید که باید بنشینید و یک دل سیر گریه 
کنید تا حال و احوالتان عوض شود. دانشمندان این را هم 
گفته اند که آدم های برخوردار از ســالمت روانی، خنده و 
گریه شــان در زمان و مکان مناسب اتفاق می افتد و آن ها 
که قادر به خندیدن و یا گریستن در شرایط و موقعیت های 
مناسب نیستند، دچار نوعی افسردگی و یا اختالل روانی اند. 
پس اینکه گریســتن و عزاداری در مناسبت های مختلف 

از جمله محرم، افراد جامعه را به افرادی همیشــه غمگین 
و فشــل تبدیل می کند، از جمله ادعاهایی است که نه از 
بستر علم روان شناسی بلکه از پستوخانه افکار آن هایی به 
بیرون صادر می شــود که انگار از اساس با محرم و فلسفه 

عزاداری های محرمی مشکل دارند. 

3سطحگریه#
بحــث را خیلی علمی یا سیاســی و پیچیــده نکنیم. 
نمی خواهیم در این مطلب، فقط دو مقوله خنده و گریه 
را زیر ذره بین علم و توجیهات علمی بگذاریم. تالشــمان 
این اســت که در شــب و روزهای ســوگواری حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( ضمن نیم نگاهی که به روان شناسی 
گریه داریم از اهمیت این مسئله در بعد معنوی و اعتقادی 
انســان حرف بزنیم. گریه کردن معموالً در ســه سطح 
متفاوت انجام می شود. سطح اول همان حالت معمولی و 
ناگزیر گریه یعنی سطح فیزیولوژیک است. از گریه نوزاد 
بگیرید تا صدمات جســمی که می تواند بزرگساالن را به 

گریه بیندازد، در این سطح قرار می گیرند.
سطح دوم گریه، عرصه حضوراحساسات و حاالت عاطفی 
هستند. در این سطح هم می توانید گریه های ناشی از خشم 
نوزادان و کودکان تا گریه های بزرگساالن ناشی از تحقیر، 
شکست در انجام کاری و... را قرار دهید. سطح سوم ماجرا 
البته بســیار متفاوت است. یعنی مسئله فقط احساسات 
و عواطف سطحی نیســت بلکه پای احساسات عمیق تر 
و عواطف متعالی  در میان اســت. اگر فکر می کنید داریم 
یک گریه ساده و دالیلش را خیلی پیچیده و علمی سازی 
می کنیم لطفاً به حالتی در خودتان یا دیگران دقت کنید 
که در حین نیایش با درک عمیقی که از یک مقوله عرفانی 
پیــدا می کنید و یا به عبارت ســاده تر، هنگام دعا و نماز 
احساس می کنید سیمتان به جایی در عوالم دیگر وصل 
شده است. قطعاً جنس این گریه و جنس حالت های پس 
از آن با دو سطح دیگر متفاوت است. حاال کارشناسان برای 
این سطح حتی از مواردی چون »گریه زیباشناختی« هم 
حرف زده اند که ناشی از درک آثار و نشانه های هنری بسیار 
با ارزش می شود. طبیعی است که این سطح و این حالت از 
هر نوعش که باشد مستلزم بدست آوردن آگاهی و بینش 
خاص از خود، جهان اطراف و پدیده ها و روابط میان آن ها 

خواهد بود.
 
مثبتومنفی#

حاال به جز این ها می شــود درباره اینکه گریه و خنده از 
ویژگی های خاص انسان است و در دیگر موجودات دیده 
نمی شــود حرف زد. اما مهم تر از این مقوله، آن است که 
درباره نتایج و عوارض گریســتن بنویســیم. دانشمندان 
می گویند در مورد تأثیرات گریســتن و جنبه های مثبت 
و منفی آن به یافته های بســیار مهمی دســت یافته اند: 
»گریســتن به عنوان یک رویداد رفتاری تحت تنظیم و 
کنترل دستگاه های ســمپاتیک و پاراسمپاتیک صورت 
می گیــرد و در عین حال که به بهبــود حاالت روحی و 
جسمی فرد کمک می کند، حالت برانگیختگی اجتنابی 
باالیی را هم به وجود می آورد که در نهایت موجب خاتمه 
دادن به موقع به گریه می شــود... بــه عبارت دیگر همراه 
گریه، آمیزه ای از احساسات و حاالت مثبت و منفی تجربه 
می شود... گریه با آهسته تر کردن تنفس، اثرات آرام بخش 
از خــود به جا می گذارد و با اینکه تعریق، افزایش ضربان 
قلب و نشانه های استرس و هیجان و... را هم به همراه دارد 
اما این آثار منفی آن بسیار زودگذر هستند. این در حالی 

اســت که نتایج و اثرات مثبت روحی و جسمی آن بسیار 
دیرپاتر و ماندگارند«.

ضدافسردگی#
اگر بخواهیم ساده تر و عینی تر حرف بزنیم باید به سخنان 
دو ســال پیش یک کارشناس وطنی استناد کنیم. دکتر 
سید علی مرعشی، متخصص روان شناسی و عضو هیئت 
علمی دانشگاه شــهید چمران اهواز گفته بود: »درفضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی، عده ای همواره بر این طبل 
می کوبند که عزاداری های محرم برای سالمت روان مضر 

بوده و سبب افسردگی می شود.
در پژوهشی که سال 1392 انجام دادیم به افرادی که در 
مراسم عزای امام حسین)ع( شرکت می کردند و کسانی 
که شرکت نمی کردند به عنوان گروه شاهد پیش از شروع 
دهه اول محرم پرســش نامه افسردگی داده شد و پس از 
پایــان دهه اول محرم دوباره هر دو گروه مورد آزمون قرار 
گرفتند... بر اساس نتایج مقایسه، میانگین نمره افسردگی 
دو گروه در تحلیل واریانس، کسانی که افسردگی نداشتند 
پس از عزاداری هم افسرده نشدند و نمره افسردگی افراد 
افسرده پس از شرکت در مراسم عزاداری امام حسین)ع( 
کاهش یافته و میانگین آن به زیر حد معمول رسیده بود. 

بنابراین فرض افســرده شدن به علت شرکت در عزاداری 
محرم، رد شد و بلکه خالف آن تأیید شد؛ به این معنی که 
شرکت در عزاداری محرم برای سالمت روانی مفید است و 

سبب کاهش افسردگی یا بهبود آن می شود...«.

اماچگونه؟#
بــا این همه هنــوز هم جا دارد از خودمان بپرســیم 
چگونه شــرکت در مراســم عزاداری محرم و محزون 
شــدن و گریســتن در آن، درنهایت می تواند موجب 
شعف و ابتهاج درونی شــود و یا کاهش افسردگی را 

به دنبال داشته باشد؟ 
متخصصان در پاســخ به این پرســش به ســازوکارهای 
موردقبول در مکاتب روان شناسی عرفی اشاره می کنند. از 
جمله اینکه افراد در این گونه مراسم عزاداری، برون ریزی یا 
تخلیه هیجانی می کنند و این موجب می شود هیجان های 

منفی باقی مانده تقلیل یابد. 
یکی از دالیل افســردگی، احساس تنهایی است؛ شرکت 
در مراسم عزاداری امام حسین)ع( همراه با خیل عظیمی 
از افراد سبب می شود فرد خودش را تنها نبیند و خود را 
عضو یک گروه منسجم تلقی کند و به این ترتیب احساس 
حمایت اجتماعی می کند و از تنهایی به در می آید. از آنجا 
که ضعف سرمایه های معنوی سبب افزایش آسیب پذیری 
روانی از جمله استعداد افســردگی می شود؛ در عزاداری 
محرمی حجم باالیی از سرمایه های معنوی در دسترس 

مردم است.
افراد افســرده یا در معرض ابتال به افسردگی، در مراسم 
عزاداری حســینی این فرصت را پیدا می کنند تا مصائب 
خود را با مصائب امامشــان که او را از خود بهتر می دانند 
مقایســه کرده و از دیدگاه شناختی بزرگ نمایی مصائب 

خود را متوقف کنند. 
 همچنین اگر یکی از دالیل افسردگی را احساس پوچی، 
بی هدفی و بی معنایی بدانیم، در مراســم سوگواری برای 
امامــان معصوم)ع( فرد این فرصــت را پیدا می کند تا با 
الگوگیری از زندگی پر فراز و نشیب آن ها، زندگی پرمعناتر 
و هدفمندتری را شروع کند؛ این مقوله هم به دور شدن از 

افسردگی کمک می کند. 

قدردانی کاربران از پلیس

قدس زندگی: چالش های افشاگرانه درزمینه رسوایی های جنسی در غرب را 
یادتان می آید؟ چالش هایی مانند »me too« که در آن زنان درباره تجربه های 
آزار توســط چهره های شاخص افشــاگری می کردند. این چالش، قربانی های 
بســیاری در جامعه غرب به خصوص هالیوود داشــت و منجر به دستگیری 
تهیه کنندگان، کارگردان ها و بازیگران بزرگ سینمایی شد. حاال چند وقتی است 
که چالشــی شبیه به آن در فضای مجازی خودمان هم به راه افتاده و شماری 
از کاربران فضای مجازی در شبکه های اجتماعی به خصوص توییتر تجربه های 
خود را از آزار جنسی بیان کرده اند. این روایت ها گاهی درباره چهره های شناخته 

شده به عنوان آزارگر نیز مطرح شده است.
گرچه همچنان برخی ترجیح می دهند با نام ناشناس روایت خود را بیان کنند، 
اما برخی نیز با نام و نشان اصلی، تجربه خود از آزار و اذیت جنسی یا تجاوز را 
شرح داده اند. افراد زیادی متهم شده اند و هیچ یک از متهم شدگان تاکنون در 

این باره توضیحی ارائه نداده اند.
در میان تمام همه روایت ها اتهام ها علیه »ک. الف« تکان دهنده تر بود. این فرد 
از دانشجویان سابق دانشــگاه تهران بوده است. او که گفته می شود در رشته 
باستان شناسی تحصیل کرده و از دانشجویان ورودی نیمه اول دهه 80 است تا 
سال ها ارتباط خود را با دانشگاه حفظ کرده است. در ابتدا خیلی ها راه افتادن 
این موج افشاگری را تالشی برای تخریب چهره های شاخص می دانستند، اما 
افشاگری های زنان در شبکه های اجتماعی پس از چند هفته با واکنش پلیس 
روبه رو شد. پلیس دو روز پیش »ک. الف« را بازداشت کرد و همچنین از قربانیان 
احتمالی دیگر خواست بدون نگرانی از افشای هویتشان به مراجع قانونی مراجعه 

کنند.
پس از دستگیری »ک.الف« کمپین افشاگری وارد ابعاد تازه ای شد و کاربران 
فضای مجازی حسابی از واکنش پلیس به این ماجرا استقبال کرده اند و آن را 
نشانه توجه نهادهای قانونی کشورمان به ابعاد اجتماعی ماجرا دانسته اند. برخی 
قربانیان نیز در مصاحبه هایی گفته اند به پلیس امنیت مراجعه کرده و شکایت 
خــود را اعالم کرده اند. آن ها از نحوه برخورد پلیــس رضایت دارند. قربانیان، 

برخورد پلیس امنیت را »حمایتی« ارزیابی کرده اند.
این اتفاق درحالی افتاده که تا همین چند صباح پیش، خیلی ها اقدام های پلیس 
و دســتگاه قضایی را زیرسؤال برده و مسئوالن آن را به بی توجهی به خواسته 
کاربران متهم می کردند. این اتفاق تازه اما نشــان می دهد نهاد های امنیتی و 
قضایی این موارد را نادیده نمی گیرند و امنیت روانی جامعه برایشان اهمیت دارد.

اما اصلی ترین سؤال اینجاست که آیا قرار است مسئوالن با سایر افراد که بسیاری 
از آن ها جزو چهره های سرشناس و شاخص هستند هم برخورد کنند؟ بر اساس 
گفته مسئوالن، پاسخ این پرسش مثبت است، اما مسئله ای که وجود دارد آن 
است که بسیاری از ادعا ها در این کمپین مجازی، توسط حساب های کاربری 

ناشناس مطرح شده اند و نمی توان به صحت و سقم آن ها اعتماد کرد.
به همین خاطر بســیاری از فعاالن مجازی از کاربران خواسته اند در این موارد 
خاص، احساسی برخورد نکنند و تا زمانی که از هویت شاکی مطمئن نشده اند، 
ادعاهای او را برجسته نکنند تا در این مسیر خدایی نکرده آبروی کسی به ناحق 
ریخته نشود. شما هم اگر از افراد فعال در این کمپین مجازی هستید تا پیش از 
اطمینان پیدا کردن از هویت افراد، اقدامی برای انتشار ادعاهایشان انجام ندهید.

 مجازآباد
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ورزشورزش
در مراسم روز ملی کشتی و زاد روز جهان پهلوان تختی تأکید شد

 پهلوانان واقعی 
جانبازان و شهدا هستند

آبی پوشان با شکست پرسپولیس به فینال جام حذفی راه یافتند

استقالل فاتح نخستین 
شهرآورد کرونایی

 گفت وگو با علی میرمیرانی، کارگردان برنامه محرمی »رفیق« 

تلویزیون وآفت برنامه  های »یافت آبادی«

کیست که آب بنوشد و یادت نکند؟

رقیه توسلی: کیست که در عاشقانه دست هایت غرق نشده باشد!؟ دل 
نباخته باشــد به ساحت ادبت؟ کیســت که بانو  ام البنین را مدح نگوید؟ 
که نداند خیمه، عمو دارد؟ که نداند دســتان مجنون و چشــمان شیدا، 

عالمگیرند؟ که نداند ُعّشاق، دودستی قلبشان را تقدیم یار می کنند!
کاش می دانســتید اباالفضل داشــتن چه موهبت ُعظمایی ست، حضرت 

سقا...
قرن هاســت نمی شــود حدیث آب و آبرو باشــد و حرف اخاترین اخای 
دنیا نباشــد. از قافله، ســخنی میــان بیاید و نام علمدار، پیش کشــیده 
 نشود. قرن هاســت نمی شود حســین بن علی را بی قمر بنی هاشم بر زبان 

جاری کرد. 
کیست که محو مرامت نباشد!؟ آب بنوشد و یادت نکند؟ کیست که نداند 
پیر و طفل و جوان تا قیامت، تشــنه دیدارند؟ که گاهی تمام جان، دخیل 

یک اسم می شود؟ که نداند عموی تاریخ، نامیراست؟
آسمان، خاکسترپاش و سرخ اســت هنوز آقاجان. دشت شیهه می کشد. 
ُفرات مــوج برمی دارد. ُمغیالن در خود مچاله شــده اند. اســب ها رکاب 

نمی دهند و َمشک ها سوگوارند. 
کــرب بال هنوز زبانه آتش اســت موال جان. هنوز عطــش بیداد می کند. 
هنوز عمه ســادات رو به علقمه ایســتاده اســت و سیدالشهدا سمت نهر 
 می دود و هزار و 400 ســال اســت که شــیعه چشــم به راه میر باوفای 

حرم است.

اقدام عجیب مظاهری پیش از نیمه نهایی جام حذفی

 پای پرسپولیس 
در میان است؟
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ورزش: با اینکه پیش از این بیشــتر ایرانی ها و اهالی 
کشــتی عادت داشــتند در روز ســالروز درگذشت 
جهان پهلوان تختی که 17 دی ماه اســت، بر ســر 
مزار او در ابن بابویه حاضر شــوند و یادش را گرامی 
دارند، چند ســالی است با درخواست اهالی کشتی و 
پیگیری های فدراسیون 5 شــهریورماه یعنی سالروز 
 تولد غالمرضا تختی به عنوان روز ملی کشتی شناخته 

می شود. 
ثبت رسمی روز ملی کشتی سبب شده تا در سال های 
اخیر، اهالی کشــتی یک بار هم 5 شهریورماه دور هم 
جمع شوند و از خصوصیات جهان پهلوان تختی برای 

یکدیگر صحبت کنند.
امروز که 90 سال از تولد تختی می گذرد، فدراسیون 
کشتی مراسمی را به مناسبت روز ملی کشتی در کنار 
مقبره شــهید گمنام در محل فدراسیون برگزار کرد. 
این شــهید گمنام هفت ماه پیش در محوطه بیرونی 
فدراسیون کشتی به خاک سپرده شد و دیروز مراسم 

رونمایی از مقبره این شهید واال مقام برگزار شد.

همه مدال آوران پهلوان نیستند#
در حاشیه این مراسم که با حضور همه اهالی کشتی 
و گوش شکســته های پیشکسوت و مسئوالن ورزش 
برگزار شد سید رضا صالحی امیری گفت: فقط کسانی 
می توانند عنوان پهلوانی داشته باشند که پیرو مسیر 
موال امیرالمؤمنین و اباعبداهلل الحســین باشــند. هر 

کسی حق ندارد نشان پهلوانی بر خود بگذارد. 
رئیــس کمیته ملی المپیک افــزود: در این ایام باید 
یکبار دیگر به ســیره ائمه بازگردیــم. مرحوم تختی 
را از این جهت ســتایش می کنیم کــه هویتش را از 
اباعبــداهلل گرفته بود. همه می توانند مدال بیاورند اما 
همه نمی توانند پهلوان باشــند. به تمام کســانی که 
به ایــن جامعه و مردم خدمت می کنند ســر تعظیم 
فرومی آورم. ما باید قدردان خون شــهدا باشیم. آن ها 
گمنام نیســتند ما گمنامان سرگشــته ایم و آن ها به 

مقصد رسیده اند.
صالحی امیــری در پایان گفت: پهلوانان واقعی جانبازان 
و شــهدای ما هستند که از جانشان گذشتند تا ملت در 
امان باشــند. امروز همه ما فراتر از کشتی و تختی برای 
ارج نهادن به شــهدای انقالب در اینجا جمع شده ایم و 
از ایــن جهت تختی را تقدیــس می کنیم که او پیرو راه 

اباعبداهلل الحسین )ع( بود.

دبیر: تختی برای کمک به ضعفا تبلیغ نمی کرد#
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی گفت: همیشه در ذهنم 
این سؤال اســت که واقعاً تختی بزرگ تر است یا کشتی؟ 
آیا کشــتی به تختی اعتبار داد و یا منــش، جوانمردی و 
پهلوانی آن بزرگمرد بود که به کشتی اعتبار داد؟ امروزه در 
کشورمان مرسوم شده که هر کسی از لحاظ جسمانی هیکلی 
تنومند و ورزشکاری داشته باشد و یا واقعاً در سطح ملی و 
بین المللی به مدالی رسیده باشد لقب پهلوان را می گیرد اما 
واقعاً می توان افرادی  که صرفاً توانسته اند در سطح بین الملل 
افتخاری کسب کنند را پهلوان نامید؟ یا اینکه فردی ظاهری 
ورزشــکاری دارد می تواند پهلوان باشد، اگر این طور بود چه 
بسیار پهلوان در این سرزمین، اما پهلوانی حکایت دیگری 
است، حکایتی از جنس دفاع و دستگیری از مظلوم، حقیقت 
آن است که در شناخت پهلوان واقعی باید مرام او را دید که 

آیا منش و رفتار  پهلوانی و مردمداری دارد یا نه؟
وی گفت: البته از قدیم بوده اند کســانی که به لحاظ مالی 
و جانی وضعیت بهتری داشــتند و به افراد ضعیف تر کمک 
می کردند و لقب پهلوان به خودشــان می دادنــد اما واقعاً 

می توان به کسانی که به دنبال آن هستند با تبلیغات فراوان 
کمکی به دست ضعیفی برسانند، پهلوان گفت؟ وی تأکید 
کرد: اعتقاد دارم پهلوان کسی است که قبل از قد خم کردن 
در مقابل مردم، در پیشگاه خدا بیفتد و پس از آن در مقابل 
پدر و مادر و خانواده خود خم و راست شود که اگر توانست 
این کار را انجام دهد آن زمان مقابل مردم متواضع و بی ریا 
می شود. پهلوان باید معتقد باشد و چه زیباست انسان ابتدا 
رضایت خدا را بدســت آورد و در پی آن رضایت خلق خدا 
بدست آوردنی است و هر کاری که در آن رضای خدا مدنظر 
نباشــد، نمایش بی فایده ای بیش نیست. پس باید بگویم 

»تختی را اول خدا تختی کرد و بعد مردم«.

تکریم خانواده شهدا#
در ادامــه ایــن برنامه ها حســن رحیمی به همــراه یگانه 
غریب گشته قهرمان کشتی آلیش و کالسیک بانوان با حضور 
در منزل مادر شــهیدان علی قربان و محمد قربان اسدی از 
مقام شامخ مادر این شهیدان که در جریان هشت سال دفاع 
مقدس به فیض شهادت نائل شدند تجلیل کردند و  مادران 

دلسوز شهدا را قهرمانان واقعی دانستند.
برادران شهید علی قربان و محمد قربان اسدی به ترتیب در 
سن ۲۲ سالگی و 17 سالگی در فکه و کرخه دزفول به فیض 
شهادت نائل شدند. همچنین کمیل قاسمی قهرمان المپیک 
و دارنده مدال نقره جهان همراه با احســان لشکری دارنده 
مدال های برنز المپیک و جهان در رشته کشتی آزاد با حضور 
در آسایشگاه ثاراهلل با جمعی از جانبازان و همچنین مدیران 

این آسایشگاه دیدار و گفت و گو کردند.

دست نوشته های تختی#
پــس از افتتاح موزه ملــی ورزش، المپیک، پارالمپیک و 
اختصاص دادن بخشــی اختصاصی از موزه ورزش برای 
به نمایش گذاشتن افتخارات و یادبودهای جهان پهلوان 
تختی که مورد استقبال بازدید کنندگان موزه قرار گرفت 
و سپس به نمایش گذاشتن دست نوشته هایی از مرحوم 
تختی در موزه ورزش، دیروز برای نخستین بار صفحاتی از 
دست نوشته های جهان پهلوان تختی از دفترچه خاطرات 
وی برای مردم عزیز و اصحاب رسانه به نمایش در می آید.

در مراسم روز ملی کشتی و زاد روز جهان پهلوان تختی تأکید شد

پهلوانان واقعی جانبازان و شهدا هستند

مالدینی: زالتان اولویت اول میالن است
ورزش: پائولو مالدینی مدیر ورزشی آث میالن می گوید: زالتان ابراهیموویچ اولویت 

باشگاه بوده و او امیدوار است میالن و زالتان به زودی به توافق برسند.
زالتان در بدو پیوســتن به میالن پس از جدایی از لس آنجلس گلکسی قراردادی 

6ماهه با این تیم بست که در ماه جوالی به پایان رسید.
مالدینی گفت: »ما برای رسیدن به توافق سخت در حال تالش هستیم. فصل برای 
ما تا ۲0 روز دیگر شروع می شود و می دانیم برای آماده شدن زمان کمی داریم. برای 

همین قصدمان این است که خیلی زود با ایبرا به توافق برسیم«.

کاوانی گزینه غیرمنتظره رئال مادرید!
ورزش: ادینسون کاوانی، مهاجم اوروگوئه ای و سابق پاری سن ژرمن ممکن است فصل 

بعد در ترکیب رئال مادرید بازی کند.
چندی قبل به نظر می رسید انتقال این مهاجم باتجربه به بنفیکا قطعی باشد، اما در نهایت 

این معامله بهم خورد و هنوز آینده کاوانی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در همین حال رئال مادرید عالقه مند به تقویت خط حمله خود است و با توجه به مشکالتی 
که با لوکا یوویج و ماریانو دیاز داشته و نارضایتی زین الدین زیدان از عملکرد و رفتار این دو 

بازیکن، ممکن است کاوانی فصل بعد در برنابئو بازی کند.

آندره پیرلو: ایگواین جدا می شود، دیباال می ماند
ورزش: تمرینــات بیانکونری برای فصل جدید از دیروز آغاز شــده و پیرلو خبر از 
قطعیت جدایی گونســالو ایگواین و ماندن پائولو دیباال در تورین داد. او در این باره 
گفت: »دیباال هرگز در فهرست فروش نبوده و او بخشی از پروژه است. آیا رونالدو و 
دیباال می توانند با هم در زمین بازی کنند؟ اگر فداکار باشیم، هرچه تعداد بازیکنان 
با کیفیت تر باشــد بهتر است. از همان لحظه نخست در یوونتوس احساس راحتی 
کردم و شرایط به بهترین شکل رقم خورد، ما به دنبال فوتبالی مالکانه و هیجان انگیز 

هستیم«.

آنتونیو کونته در اینتر ماندنی شد
ورزش: جلسه ای بین استیون ژانگ، مالک چینی باشگاه و دیگر اعضای کادر مدیریتی 
با آنتونیو کونته برای صحبت و نتیجه گیری مشــترک در مورد استراتژی و برنامه های 
فصل بعد برگزار شد که در نهایت طرفین برای ادامه پروژه با یکدیگر به توافق رسیدند. 
در بیانیه رسمی اینتر آمده است: »جلسه امروز بین این باشگاه و آنتونیو کونته برای ایجاد 
تفاهم و همسوسازی استراتژی ها سازنده بود و بر همین اساس ادامه پروژه با کونته انجام 
می شود«. در روزهای اخیر اخباری در مورد عدم رضایت کونته از شرایط باشگاه اینتر و 

احتمال جدایی او منتشر شده بود که به سرانجام نرسید. 

ورزش: رامین رضاییان پس از فصل درخشــانی که در 
الشحانیه پشت سر گذاشت، با پیشنهاد شگفت انگیزی 
مواجه شــد و در حالی که کمتر کسی انتظار داشت، با 

باشگاه الدحیل قرارداد دو ساله بست.
این مدافع راست ایرانی در فصل اخیر لیگ ستارگان قطر 
۲1 بازی برای الشــحانیه انجام داد و با به ثمر رساندن 
1۳ گل در جایگاه دوم جدول برترین گلزنان فصل قرار 
گرفت تا این عملکرد استثنایی او باشگاه الدحیل را برای 

این انتقال مجاب کند.
رضاییان که با سابقه بازی در پرسپولیس و اوستنده بلژیک 
به الشــحانیه رفته بــود، با وجود ســقوط تیمش از لیگ 
ستارگان قطر، به تیم قهرمان کوچ کرد تا فصل جدید را با 
بهترین تیم این کشور شروع کند. در مورد این بازیکنان البته 
شایعاتی مبنی بر بازگشت به پرسپولیس به گوش می رسید 
که هیچ گاه از ســوی طرفین تأیید نشد. رضاییان در زمان 
برانکو به نوعی از تیم طرد شــد و جزو ستاره هایی بود که 
مقهور مبارزه برانکو با بازیکن ساالری در اردوگاه سرخ ها شد.

11 در دفاع#
وی که در قامت مدافع راست به میدان می رود و در فصل 

گذشته لیگ ستارگان قطر و در پیراهن 
توانست 1۳  الشــحانیه 

گل برای تیمش 
به ثمر برساند و 

دومین گلزن برتر 
فصــل شــناخته 
شد، پیراهن شماره 
11 را در الدحیــل 
است!  کرده  انتخاب 
شماره ای که بیشتر 
در  مهاجمان  سهم 
یک تیم اســت اما 
رضاییان مدافع این 
تابــو را در الدحیل 

شکسته است.
جالــب اینکــه بــه 

صورت تقریباً همزمان 
بــا رضاییــان، کریــم 

انتقالی  بــا  انصاری فــرد 
از  بــزرگ  و  هیجان انگیز 
به  قطر  ســتارگان  لیگ 
تا  بازگشت  یونان  فوتبال 
خود  درخشش  به  دوباره 
البته  این بار  دهــد؛  ادامه 
مقصد ستاره ایرانی باشگاه 

المپیاکوس نبود و وی به تیم »آ اِ ک« یونان پیوســت. 
وی برای خود پیراهن شــماره 11 را انتخاب کرده و از 

آن رونمایی کرد.

چالش جدید#
نخستین بازیکن ایرانی تاریخ باشگاه الدحیل با اشاره 
به این انتقال نوشــته: یک فصــل فوتبالی دیگه هم 
تموم شد، با خاطرات تلخ و شیرین؛ تلخ بابت سقوط 
قای گلی  الشحانیه و شیرین برای حضور تو کورس آ
و البتــه برترین هــای فصل. با این حال خوشــحالم 
بابــت حضور در تیم الدحیل کــه قهرمان این فصل 
رقابت هاســت و خودشــو برای فصل آینده و حضور 
در جام باشــگاه های جهان و باشگاه های آسیا ٓاماده 
می کند. قطعاً یک چالش ویژه و جذاب برای من که 
نخستین ایرانی حاضر تو الدحیل خواهم بود پیش رو 
اســت و امیدوارم مثل گذشــته با دعا و انرژی شما 
پرچم پرافتخار کشــورم را باال نگه دارم و با نمایشی 
خوب و غرورانگیز شایســتگی حمایت شما را داشته 

باشم.

تشکر از ژاوی#
نکته جالب توجه در 
صحبت های 
میــن  ا ر
 ، ن ییــا ضا ر
از  او  تشــکر 
اســطوره  ژاوی، 
و  اســپانیایی 
السد  ســرمربی 
بابت پیشنهادش 
در  حضور  برای 
این تیم اســت. 
یک تشکر ویژه از 
آقای ژاوی بزرگ 
و دوست داشتنی 
کــه از صحبت و 
پیشــنهادی که به 
من داشــت و سبب 
افتخــارم شــد و البته 
قســمت این بود که فصل 
بزرگ  باشــگاه  در  جدید 
الدحیل باشم و برای ایشان 
آرزوی موفقیت و حضور در 
بارسلونا و درخشش بیشتر 

در مربیگری را دارم.

امین غالم نژاد: سه شنبه شب تراکتور در نیمه نهایی جام 
حذفی موفق شــد با وجود اینکه 10 نفره بود از سد نفت 
مسجد سلیمان بگذرد و به عنوان نخستین فینالیست این 
رقابت هــا خود را معرفی کند اما آنچه پیش از این بازی به 
چشم آمد پس از اعالم فهرست 18 نفره تراکتور بود که در 
این فهرست خبری از دروازه بان اول این تیم یعنی رشید 
مظاهری نبود.  گفته می شود مظاهری یکی دو روز پیش 
از دیدار حســاس نیمه نهایی جام حذفی با مالک باشگاه 
تراکتور جلســه ای برای دریافت مطالبات این فصل اش و 
البته فصل آینده اش داشته و حتی اعالم کرده در صورتی 
که خواسته وی برآورده نشود تیم را ترک خواهد کرد و پس 
از این جلسه با خاموش کردن تلفن همراهش، ناپدید شده 
تا کادر فنی نتوانند برای بازی مقابل نفت مسجد سلیمان 
با وی ارتباط برقرار کنند تا دروازه بان اول تراکتور در یکی 

از حساس ترین بازی های این تیم غایب باشد و ساکت 
الهامی مجبور شــود از محمد رضا اخباری مصدوم 
استفاده کند. این حرکت عجیب مظاهری بی گمان 
نشانه این اســت که با وجود اینکه دو سال دیگر 
با تراکتور قــرارداد دارد قصد ترک تبریز را دارد و 
این موضوع را پیشتر اعالم کرده بود. فسخ یکطرفه 

قرارداد توســط این دروازه بان خود 
چیز  همه  گویای 

است.

فسخ با وجود دریافت 80 درصدی#
با این وجود باشگاه تراکتور اعتقاد دارد این دروازه بان با 
توجه به دریافت حدود 80 درصد از مطالباتش و اینکه تا 
دو سال دیگر با باشگاه تبریزی قرارداد دارد نمی تواند به 
شکل یکطرفه قراردادش را فسخ کند. ضمن اینکه به نظر 
می رسد در قرارداد وی بندی وجود ندارد که بخواهد با 

استناد به آن چنین کاری انجام بدهد. 

ادعای تراکتور؛ درخواست غیرقانونی بود و #
باطل شد 

سهرابی مدیر روابط عمومی باشگاه تراکتور در واکنش به 
انتشار خبر فسخ قرارداد رشید مظاهری دروازه بان تیم 
فوتبال تراکتور به ســایت رسمی باشگاه تراکتور گفت: 
»با پیگیری هایــی که انجام دادیم و با توجه 
به اینکه این درخواســت قبل از اتمام 
فصل صورت گرفته فدراسیون فوتبال 
درخواست فسخ قرارداد این بازیکن را 
غیر قانونی و باطل اعالم کرد«. سهرابی 
در پایان اظهاراتش عنوان کرد: »ضمن 
اینکه براساس گفته مالک باشگاه، هیچ 
بازیکنی بزرگ تر از تراکتور نیســت، 
هواداران مطمئن باشند اجازه نمی دهیم 

حقوق و منافع باشگاه ضایع شود«.

جابه جایی لک با مظاهری؟!#
از سوی دیگر رشــید مظاهری که 
انتخاب یحیــی گل محمدی برای 
پیوســتن به جمع سرخپوشــان 
پایتخت اســت با تصمیــم آینده 
خــود می تواند 
ت  ال د معــا
ط  بــو مر
حضور  بــه 
را  لــک  حامد 
پرســپولیس  در 
لک  دهــد.  تغییــر 
توافق  بــه  با پرســپولیس 
نهایی رســیده اما هنوز قراردادی بین او 
و سرخپوشــان امضا نشده اســت. در صورتی که رشید 
مظاهری سر از پرســپولیس درآورد قطعاً حامد لک به 
تراکتــور تبریز منتقل خواهد شــد. باید دید مظاهری 
در پایــان چه تصمیمی برای ماندن یــا رفتن از جمع 
تراکتوری ها می گیرد تا بقیه دروازه بان ها تصمیم نهایی 

خود را بگیرند.

رضاییان پس از معارفه در الدحیل:

از»ژاوی« هم پیشنهاد داشتم
اقدام عجیب مظاهری پیش از نیمه نهایی جام حذفی

پای پرسپولیس در میان است؟

گزارش ویژه

سعید واسعی: دوست دارم به یک تیم پرطرفدار بروم
ورزش: هافبک مشهدی تیم پیکان می گوید: درباره فصل آینده هنوز تصمیم گیری نکرده 

است و باید برای جدایی از این تیم ابتدا رضایت باشگاه را جلب کند.
سعید واسعی در پاسخ به این سؤال که با بقای پیکان هنوز هم به دلیل جدا نشدن در اواسط 
فصل پشیمان است یا خیر گفت: پشیمان که نه ولی در زمستان پیشنهادهای خوبی آمده 
بود که می توانستم خیلی بیشتر پیشرفت کنم. در بازی های پایانی لیگ هم بدشانس بودم 
چرا که نتوانستم از نظر گل و پاس گل به آمارم اضافه کنم. نتوانستم به وعده ام عمل کنم اما 
فکر کنم روی 10 گل تأثیر مستقیم داشتم ولی نتوانستم 10 گل بزنم که از این بابت متأسفم.

واسعی درخصوص پیش بینی از شرایط فصل آینده پیکان اضافه کرد: پیکان تیم باثباتی است 
و امیدوارم که با این امکانات و ظرفیت فصل بعدی بهترین نتایج را بدست بیاورد. دوست دارم 
شرایط خوبی را بسازند و برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا تالش کنند. من از جایی که 
یک سال دیگر قرارداد دارم باید برای جدایی با باشگاه صحبت کنم. امیدوارم همکاری کنند 

چون باالخره من پیشنهادهایی دارم و باید درباره آینده ام فکر کنم.
او ادامه داد: امســال دوســت دارم در جایی باشم که بیشتر دیده شوم و در سال منتهی به 
جام جهانی در اردوی انتخابی تیم ملی باشم که بیشتر پیشرفت کنم و این مسئله بیشتر در 

تیم های پرطرفدار دیده می شود. 
مغانلو برای رســیدن به عنوان آقای واسعی درخصوص رقابت شهریار 
جوانی است که هر کجا باشد دوست گلی گفت: او بازیکن آینده دار و 
داشته باشد چون لیاقتش را دارد.دارم بهترین آمــار و عملکرد را 

امیرمحمد سلطانپور: دربی تهران در مرحله نیمه 
نهایی جام حذفی باشگاه های کشور با پیروزی آبی 

پوشان در ضربات پنالتی همراه بود.
بازی حســاس دو تیم پرسپولیس و استقالل که 
در ورزشــگاه خالی از تماشاگر آزادی برای تعیین 
فینالیســت جام حذفی برگزار شد، در وقت های 
قانونی و اضافی نتیجه تســاوی ۲-۲ را پشت سر 
گذاشت اما این شاگردان فرهاد مجیدی بودند که 

در ضربات پنالتی پیروز شدند.
در شروع مسابقه شاهد یکی از جذاب ترین دربی 
های چند وقت اخیر بودیم که خیلی زود با گلزنی 
آبی پوشــان همراه شد؛ مهدی قایدی در دقیقه 4 
با یک حرکت زیبا از جناح چپ با همان شــگرد 
خــاص خود به داخل زد و پس از عبور دادن توپ 
از بین پاهای بشار رسن و ضربه ای دقیق استقالل 
را پیــش انداخت. زیبایی بازی پس از این گل نیز 
ادامه پیدا کرد و دو تیم با اســتفاده از ضعف های 
یکدیگر در خط میانی، موقعیت های خوبی را خلق 
کردند. یحیی گل محمدی آن قدر شــرایط خط 
میانــی تیم خود را بد دید که در همان دقیقه ۲7 
مهدی شیری را تعویض و کمال کامیابی نیا را به 
زمین فرستاد. پس از این تعویض کفه بازی که قبل 
از آن بیشتر به سمت آبی پوشان سنگینی می کرد، 
متوازن تر شــد و در نهایت بازی با همان تک گل 

قایدی به نیمه دوم رفت.
اگر اســتقالل در دقیقه 4 نیمه اول به گل رسیده 

بود، پرســپولیس نیز سنت شکنی نکرد و این بار 
در چهارمیــن دقیقه نیمه دوم با پاس رو به عقب 
خوب علی علیپور و شوت سرکش بشار رسن بازی 
را مســاوی کرد. بعد از این گل بازی افت شدیدی 
داشــت که تا اواخر بازی نیز ادامه پیدا کرد. اما در 
این دقایق بود که شرایط بازی دگرگون شد و علی 
علیپور در دقیقه 88 روی سانتر کمال کامیابی نیا 
با ضربه ای روی پا، پرســپولیس را به یک قدمی 
فینال رســاند. در حالی که قرمزپوشــان خود را 
برای جشــن صعود آماده می کردند، اما استقالل 
عقیده دیگری داشت و نمی خواست تسلیم شود، 
تا در سومین دقیقه وقت های تلف شده نیمه دوم، 

محمد دانشگر، مغضوب چند وقت گذشته فرهاد 
مجیدی با قد قامت بلند خود و ضربه سر مقتدرانه 

به نجات تیمش بشتابد.
بازی در وقت های تلف شده شرایطی مانند بیشتر 
وقت های نیمه دوم را سپری کرد تا دو تیم مساوی 
شــوند و برای دومین بار در تاریخ، شاهد ضربات 
پنالتــی در دربی تهران باشــیم. در این ضیافت، 
استقالل با نتیجه ۳-1 و روی سیو پنالتی نوراللهی 
توسط حسین حسینی و ضربه بسیار بد اوساگونا که 

به آسمان فرستاده شد قرمزپوشان را شکست داد.
استقالل با پیروزی در دربی، بلیت فیناِل مشهد را 
رزرو کرد تا برای کسب جام به مصاف تراکتور برود.

همه سؤال ها درباره داستان جدایی یک اسطوره

خروج رایگان، دادگاه و دیگر غول های ثروتمند!
سلطان پور:  امیرمحمد 
روز سه شنبه لیونل مسی 
آرژانتینی  ســتاره  فوق 
بارسلونا با انتشار بیانیه ای 
رسمی خواهان خروج از 
نیوکمپ پس از حدود دو 
دهه حضور در این باشگاه 
شــد. جهان فوتبــال هنوز 
از ایــن اتفاق در شــوک قرار 
دارد؛ اما سؤال های زیادی مطرح 
می شود در مورد اینکه چه شد رابطه 
عاشــقانه میان یک بازیکن و یک 
باشگاه به اینجا رسید و یا شکل جدایی 
او چگونه خواهد بود؟ در زیر به تمامی 
این سؤال ها که ممکن است ذهن شما 

را درگیر کرده باشد پاسخ می دهیم:

چرا مسی این تصمیم را #
گرفت؟

شکل ضعیف انجام ترانسفرها که سبب شد 
بارسلونا جام قهرمانی اللیگا را به رئال مادرید 
تقدیم کند و همین طور شکست تحقیرآمیز 
آبی واناری پوشان در اروپا شعله خشم مسی را 

بیش از هر زمان دیگری برانگیخته است.
باشگاه برای بهبود شرایط کیکه ستین سرمربی 

تیم را از کار اخراج کرد و اســطوره این تیم یعنی رونالد کومان 
را روی نیمکت گذاشــت. اما شــرایط از این جهت برای ستاره 
آرژانتینی بهتر نشــد و در نخستین جلسه میان مسی و کومان، 
سرمربی هلندی به مسی گفته نمی خواهد به او با چشم دیگری در 
بارسلونا نگاه کند و همین طور دوست ندارد برخی از یاران نزدیک 
مسی مثل سوارز و ویدال دیگر در این تیم حضور داشته باشند. 

این جلسه تصمیم مسی برای رفتن را قطعی کرد.

وضعیت قرارداد مسی چگونه است؟#
شــکی در این حقیقت نیست مسی تا تابستان آینده با بارسلونا 
قرارداد دارد. این ستاره ۳۳ ساله در سال ۲017 قرارداد چهار ساله 
را امضا کرد تا آن گونه که آن زمان گفت: »رؤیای به پایان رساندن 

فوتبالش در خانه خود را به حقیقت بدل کند«.
بارسا همچنین در قرارداد مسی بند فسخ 700 میلیون یورویی 
قــرار داده و تا این زمان به دلیــل این رقم عجیب و همین طور 
نزدیکی احساسی مسی به بارسلونا هیچ باشگاهی تصور داشتن 
مسی را نداشت. اما با تغییر و تحوالت روزهای اخیر اوضاع متفاوت 

شده است.

آیا در قرارداد مسی امکان خروج رایگان وجود #
دارد؟

در قرارداد مسی که در ۲017 امضا شده بند دیگری وجود دارد 
که او می تواند در پایان هر فصل هر زمانی که دلش بخواهد باشگاه 
را ترک کند. البته برای چنین اتفاقی مسی باید در ماه می باشگاه 
را از قصد خود آگاه کرده تا بتواند از نیوکمپ خارج شود. از زمانی 

که مسی در مورد قصدش برای خروج از بارسا گفت و همچنین 
وجود چنین بندی در قراردادش، بســیاری از باشگاه های بزرگ 
اروپایی می خواهند بزرگ ترین خرید رایگان تاریخ را انجام دهند. 
اما در واقعیت اوضاع به این سادگی نیست. تعطیلی اللیگا به خاطر 
شیوع ویروس کرونا، سبب شد این مسابقات سه ماه دیرتر به پایان 
برسد. بر همین اساس باشگاه بارسلونا می گوید بند فسخ قرارداد 
چندین هفته است منقضی شده؛ اما مسی و وکالیش معتقدند 

شرایط متفاوت این فصل روی این بند تأثیرگذار بوده است.

آیا این داستان به دادگاه کشیده خواهد شد؟#
پس از حدود دو دهه حضور در بارســلونا و کســب ۳4 عنوان 
قهرمانی با لباس آبی واناری پوشان، شاید این فرضیه که داستان 
جدایی بارسا و مسی در دادگاه مورد قضاوت قرار بگیرد زشتی های 
خاص خود را داشته باشد. »کاوه سولهیکول« و »دارمش ِشس« 
دو کارشناس فوتبال اسپانیا معتقدند این قضیه در نهایت به دادگاه 
کشیده می شود. البته خوآن گاسپار مدیرعامل سابق بارسلونا بین 
ســال های ۲000 تا ۲00۳ در مصاحبه اخیر خود گفته قرارداد 
مسی را از نزدیک دیده و با توجه به انقضا بند فسخ قرارداد مسی 
در حدود دو ماه قبل، مسی هیچ راهی به جز ماندن در باشگاه تا 

یک فصل آینده نخواهد داشت.

فرضیه برکناری مدیرعامل؟#
یکی از فرضیه هایی که این روزها مطرح می شود تالش مسی برای 
اســتفاده از قدرت باالی خود برای به استعفا کشاندن مدیرعامل 
باشگاه یعنی جوزپ ماریا بارتامئو است. البته گراهام هانتر در این 

اســتراتژی نقایصی می بیند و تأکید می کند: »من فکر نمی کنم 
بازیکنی حاضر باشد از چنین استراتژی برای کنار زدن مدیرعامل 
استفاده کند. با توجه به شناختی که از مدیرعامل یک  دنده بارسلونا 
داریم او حتی حاضر خواهد بود تا با مسی به دادگاه برود. به همین 

دلیل این قضیه برای وجهه مسی بسیار شرم آور خواهد بود.

هزینه خرید مسی و باشگاه های توانمند#
با وجود ایســتادگی بارسا برای صادر نکردن اجازه خروج مسی، 
باید دید چه باشــگاهی توان خرید وی را خواهد داشت. مسلماً 
در این بین گزینه های زیادی وجود ندارد. منچسترســیتی فعاًل 
اصلی ترین گزینه محســوب می شود که با حضور پپ گواردیوال 
ســرمربی سابق مســی که با هم در بارســلونا افتخارات زیادی 
بدســت آوردند و همچنین توان مالی باالی مالک اماراتی، این 
اتفاق می تواند بیفتد. البته نباید فراموش کنیم که سیتی با وجود 
پیروزی در دادگاه، هنوز زیر ذره بین یوفا در زمینه شکستن قانون 
فیرپلی مالی قرار دارد که می تواند کار انتقال را سخت کند. دیگر 
گزینه، پاری سن ژرمن است که از لحاظ مالی هیچ مشکلی ندارد 
و می تواند مسی را با نیمار و امباپه همراه کند. در ایتالیا صحبت از 
اینتر می شود که البته بعید به نظر می رسد با وجود داشتن مالکان 
ثروتمند توان انجام چنین حرکتی را داشته باشند. در تلویزیون 
اسپانیا نام منچستریونایتد به عنوان یکی از گزینه های اصلی مطرح 
شده و وجهه این باشگاه و لیگ برتر انگلیس به عنوان بهترین لیگ 
جهان انگیزه های خاص خود را برای مسی نسبت به لیگ فرانسه 
و ایتالیا خواهد داشت. اما فعالً سیتی در رقابت خرید مسی بین 

دیگر غول های ثروتمند پیشتاز به نظر می رسد.

اسطوره فوتبال کشورمان به انتقاد از شیوه مدیریتی فوتبال 
کشــورمان به خصوص در قضیه قــرارداد مارک ویلموتس 
پرداخت. خداداد عزیزی در پست اینستاگرامی خود در این باره 
نوشت: »دوستان یادشان می رود یا نمی دانند در قرارداد بستن 
با ویلموتس و ویلموتس ها شاید بشود برای مدتی مخفی کاری 
کرد اما عاقبت همه چیز رو می شــود. و این قضیه در فوتبال 
خیلی زودتر از تجارت های دیگر اتفاق می افتد. بیایید با اهالی 

فوتبال صادق باشیم و با نگاه صادقانه خدمت کنیم«.

در میان تمامی بحث های محافل فوتبال درباره خروج مســی 
و باشــگاه آینده این ستاره، مدافع ســابق منچستریونایتد به 
شــوخی با فرانک لمپارد هم تیمی ســابق خود در تیم ملی 
انگلیس و ســرمربی کنونی چلســی پرداخت. ریــو فردیناند 
بــا کنایه به خریدهای پرتعداد چلســی در این پنجره نقل و 
انتقــاالت اعالم کرد مطمئن اســت فرانک لمپــارد در خرید 
مســی عقب نخواهد نشســت و تابســتان خریدهای خود را 

پربارتر می کند! 

ریو فردیناندخداداد عزیزی
باشگاه مشهور بسکتبال شیکاگو بولز خود را وارد داستان 
لیونل مسی و خروجش از بارسلونا کرد. باشگاه شیکاگو بولز 
یکی از محبوب ترین باشگاه های NBA در سراسر جهان، از 
عکس قدیمی خود استفاده کرد که پیراهن این باشگاه را به 
صورت افتخاری با شماره 10 و نام مسی روی آن برای این 
ستاره آرژانتینی فرستاده، و با انتشار این عکس در توییت 
خود به نحوی اعالم می کند حتی این باشگاه عالقه مند به 

خرید وی می باشد!

کاپیتان باشگاه منچستریونایتد که در چند روز گذشته درگیر 
حواشی بســیار زیادی بود با استوری اینستاگرامی اش به این 
قضایا واکنش نشــان داد. هری مگوایر که در جریان سفر خود 
به یونان با پلیس این کشور درگیری پیدا کرده و توسط دادگاه 
این کشور به جرم ضرب و شتم و تالش برای پرداخت رشوه به 
پلیس، به ۲1 ماه حبس تعلیقی محکوم شد، در استوری خود 
می نویســد: »سه چیز برای مدت طوالنی مخفی نخواهد ماند: 

خورشید، ماه و حقیقت«.

هری مگوایرشیکاگو بولز

آبی پوشان با شکست پرسپولیس به فینال جام حذفی راه یافتند

استقالل فاتح نخستین شهرآورد کرونایی

ضد  حمله

ورزشگاه امام رضا )ع( میزبان فینال جام حذفی
ورزش: مشهد و ورزشــگاه امام رضا )ع( به عنوان میزبان فینال جام 

حذفی باشگاه های کشور انتخاب شدند.
پیش از این قرار بود فینال مسابقات این فصل در ورزشگاه تازه تأسیس 
پارس شــیراز برگزار شود، ولی چمن نامناسب این ورزشگاه سبب شد 
تا مسئوالن سازمان لیگ تصمیم دیگری بگیرند و از ورزشگاه امام رضا 
)ع( برای میزبانی در فینال مســابقات استفاده کنند که کیفیت بسیار 
خوبی از هر لحاظ دارد. مســابقه نهایی جام حذفی روز پنجشنبه 1۳ 

برگزار خواهد شد.

گوچی، مهاجم نخست زووله
ورزش: یک رســانه هلندی به تمجید از عملکرد مهاجم ایرانی زووله 
پرداخت و او را شــانس نخســت حضور در ترکیب اصلی فصل آینده 

تیمش دانست.
سایت »اخبار فوتبال« نوشت: قوچان نژاد با توجه به تجربه خوبی که 
در لیگ هلند دارد ســبب شد با عملکرد خوبش زووله را در لیگ برتر 

نگه دارد. 
به نظر می رســد کادر فنی زووله به تجربه این بازیکن در فصل جدید 
اردویزه دل بســته است و رضا را می توان شانس اول حضور در ترکیب 
اصلی زووله دانست. قوچان نژاد اگرچه در فصل گذشته 1۳ بازی برای 

زووله انجام داد ولی هفت گل برای تیمش به ثمر رسانده است.

نسخه میثاقیان برای شهرخودرو
ورزش: ســرمربی ســابق پدیده در مورد عملکرد کادر مدیریتی 
باشگاه شهرخودرو گفت: همین که فردی مانند حمیداوی با وجود 
غیربومی بودن، پس از پدیده و مشکالتی که برای نماینده خراسان 
 وجــود داشــت این تیم را جمــع و جور کرده باید او را تحســین 

کرد. 
برای حفظ ثبات نماینده خراســان باید بــا کادر مدیریتی تعامل 
داشــته باشیم تا سهمیه خراسان در لیگ باقی بماند و مردم از آن 

انرژی بگیرند. 
خیلی مهم است مشــهد در لیگ برتر تیم دارد. گیالن و فارس را 
نگاه کنید تیم لیگ برتری ندارند. این اســتان ها شــهر هایی تماماً 
فوتبالی دارند، اما به خاطر مشکالت مدیریتی، مردم فوتبال دوست 

این استان ها از داشتن نماینده در لیگ برتر محرومند.

یونس دلفی در تیررس سپاهان 
ورزش: مسئوالن باشگاه سپاهان در حالی که هنوز سرمربی زردپوشان 
را انتخاب نکرده اند، همچنان درصدد جذب چند بازیکن دیگر هستند. 
سپاهان روز گذشــته از نخستین خریدش برای فصل جدید رونمایی 
کرد و دانیال اسماعیلی فر را از ذوب آهن به خدمت گرفت. یونس دلفی 
مهاجم تیم فوتبال شارلروا بلژیک در فصل گذشته در تیررس سپاهان 
قرار گرفته است و زردپوشان برای تقویت خط حمله خود درصدد جذب 

این بازیکن هستند.

ویسی: 
نمی گذارم مغانلو به استقالل و پرسپولیس برود

ورزش: ســرمربی تیم فوتبال پیکان با بیــان اینکه تصمیم برای 
ممنوعیت جــذب بازیکن و مربی خارجــی در این مقطع بهترین 
تصمیم ســازمان لیگ بوده اســت با طرح سقف قرارداد در فوتبال 

مخالفت کرد. 
عبداهلل ویســی در گفت وگو با مهر، ضمن اشاره به روزهای سختی 
که برای حفظ پیکان در لیگ برتر پشــت سر گذاشته است تأکید 
کرد: برنامه اش برای فصل بعد هنوز مشخص نیست و فعاًل باشگاه 

پیکان با او مذاکره ای نداشته است.  
وی همچنین در مورد شهریار مغانلو و اینکه سرخابی های پایتخت 
به شــدت به دنبال این بازیکن هســتند تصریح کرد: من مخالف 
انتقــال مغانلو به این تیم ها هســتم. اگر ســرمربی پیــکان بمانم 
نمی گذارم شــهریار در ایران در تیمی به جز پیکان بازی کند مگر 

اینکه پیشنهاد اروپایی داشته باشد.

مهرداد محمدی در آستانه انتقال به العربی قطر
ورزش: مهرداد محمدی بازیکن سابق تیم های راه آهن و سپاهان 
ایران که فصل گذشته در تیم آوس پرتغال بازی می کرد، در آستانه 

انتقال به تیم العربی قطر است. 
روزنامه »اســتاد الدوحه« قطر دیروز خبــر داد محمدی جایگزین 
مرتضی پورعلی گنجی دیگر بازیکن ایرانی می شــود که العربی را 
به مقصد لیگ چین ترک کرده اســت. پیــش از این محمدی در 

مصاحبه ای گفته بود از تیم سن اتین فرانسه پیشنهاد دارد.

ابراهیمی رسماً به االهلی برگشت
ورزش: نشریه »الرایه« قطر خبر داد:  باشگاه االهلی قرارداد احمد 
العکاشــی، لژیونر تونســی اش را فســخ کرد و همکاری اش با این 
بازیکــن را در مدت کوتاه پایان داد. ایــن بازیکن تنها چهار بازی 

برای االهلی انجام داد. 
مســئوالن باشــگاه االهلی نام امید ابراهیمی، هافبک ایرانی که به 
تازگی پــس از اتمام قرارداد قرضی اش بــا یوپن بلژیک به دوحه 
برگشــته است، ثبت کردند تا هافبک ایرانی به عنوان لژیونر پنجم 

در ترکیب االهلی در فصل آینده به میدان برود.

سکوت طارمی شکست؛ با پورتو توافق کردم
ورزش: مهاجم ایرانی ریوآوه ســرانجام پس از اخبار منتشر شده 
درباره احتمال پیوستنش به پورتو تأیید کرد با این باشگاه به توافق 
رســید. به نقل از ســایت »مرکاتو آزول« پرتغال، مهدی طارمی، 
مهاجم ایرانی ریوآوه آماده امضای قرارداد با باشــگاه پورتو اســت. 
طبق گفته این بازیکن توافقات بین طرفین صورت گرفته اســت. 
با وجود توافق صــورت گرفته بین طرفین اما هنوز امضای قرارداد 
با طارمی رســمی نشده است. طبق منابع آگاه طارمی عنوان کرد: 

توافقی میان من با باشگاه پورتو صورت گرفته است.

کالدرون گزینه  مربیگری تیم اللیگایی
ورزش: تنها پس از دو روز از اینکه الچه به اللیگا صعود کرد این باشگاه 
مربی خود را اخراج کرد. یکی از گزینه های مربیگری الچه برای فصل 
۲0۲1-۲0۲0 در اللیگا، مربی سابق پرسپولیس است. گابریل کالدرون 

تنها یک نیم فصل در پرسپولیس حضور داشت.
از گزینه های دیگر مربیگری الچه، مونو بورگوس که اکنون در کادر فنی 

اتلتیکومادرید با سیمئونه کار می کند.

منهای فوتبال

محمدی: تیم ملی رها شده
ورزش: ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشــورمان گفت: اگر دیر 
بجنبیم و تمرینات به شــکل کنونی باشــد تعویق المپیک نه تنها 

فرصت نیست بلکه تبدیل به تهدید خواهد شد.
غالمرضا محمدی در حاشیه مراسم رونمایی از مقبره شهید گمنام 
در محوطه فدراسیون  کشتی توضیح داد: در روزهای گذشته مجوز 
برگزاری تمرینات تیم ملی کشتی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
صادر شد. به نظرم صدور این مجوز اتفاق خوبی است. زمانی هم که 
موضوع تعویق المپیک مطرح شد گفتم این مسئله به سود کشتی 

ایران است. 
وی افزود: حاال این سؤال پیش می آید تعویق المپیک در چه شرایطی 
به نفع ما می شود؟ پاسخ این است زمانی ما می توانیم از این فرصت 
استفاده کنیم که تیم را رها نکنیم. متأسفانه تیم ملی کشتی رها شده 
است، آن هم در حالی که حریفان ما با رعایت پروتکل های بهداشتی 

تمرینات خود را دنبال می کنند.

کالهی رسماً دبیر فدراسیون بسکتبال شد
ورزش: از چندی پیش و پس از بازنشستگی مسعود عماری، با نظر 
رامین طباطبایی، رئیس فدراسیون بسکتبال شبنم کالهی به عنوان 

سرپرست دبیری فدراسیون انتخاب شد.
حاال پس از گذشــت چند ماه و در شــرایطی که بارها درباره چند 
شــغله بودن کالهی بحث صورت گرفته بود، با حکمی از ســوی 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، شبنم کالهی به عنوان دبیر 

فدراسیون بسکتبال منصوب شد.

 دبیرکمیسیون ورزشکاران 
کمیته ملی المپیک انتخاب شد

ورزش: پس از انتخابات کمیسیون ورزشکاران و انتخاب هادی 
ســاعی به عنوان رئیس و مجتبی عابدینی به عنوان نایب رئیس، 
اکنون پســت دبیری کمیسیون از ســوی دبیر کل کمیته ملی 
المپیک تعیین تکلیف شــد. بر این اســاس معصومه قربانی از 
کارمندان رسمی و با ســابقه کمیته ملی المپیک به عنوان دبیر 
کمیسیون انتخاب شد. قربانی دارای مدرک ارشد مدیریت بوده 
و دارای ۲۳ سال ســابقه کار در سمت های مختلف کمیته ملی 
المپیک است که با توجه به داشتن حسن سوابق و تجارب الزم 
از سوی کیاووس ســعیدی به عنوان دبیر کمیسیون ورزشکاران 

انتخاب شد.

باقرزاده: شمشیربازان را رها نمی کنیم
ورزش: رئیس فدراسیون شمشیربازی گفت: ما ملی پوشان را رها 

نکردیم چون سال دیگر مدال المپیک می خواهیم.
فضل اهلل باقرزاده درباره اینکه با توجه به صدور مجوز برای برگزاری 
اردو در رشــته هایی مانند تکواندو و کشــتی، شمشیربازی دنبال 
برگزاری اردو نیست  بیان کرد: اگر این مجوز برای رشته هایی مانند 
کشــتی و تکواندو صادر شود اتوماتیک وار برای شمشیربازی صادر 
شده چون برخورد در رشته ما خیلی کمتر از رشته ای مانند کشتی 
است. اما فعالً در تالش هستیم آمادگی ملی پوشان حفظ شود وقتی 
مسابقه نیست فقط ملی پوشان باید آمادگی داشته باشند تا رقابت ها 

آغاز شود.
 او ادامه داد: ملی پوشان در شهرهای خود دارند تمرین می کنند و 
نفرات المپیکی هم دائم با آقای فخری سرمربی تیم ملی در ارتباط 
هســتند و مرور تاکتیک ها را انجام می دهند. ما ملی پوشان را رها 

نمی کنیم چون در سال ۲0۲1، مدال المپیک می خواهیم. 

حبیبی: 
قرارداد استقاللی ها با یزدانی سه ساله است

ورزش: عضو کادر فنی تیم کشــتی آزاد استقالل تهران اعالم کرد: 
قرارداد این باشگاه با رضا یزدانی سه ساله است.

هــادی حبیبی در مورد دلیل پرداخت 15 درصد از رقم قرارداد 
کشتی گیران استقالل با وجود ابهام در مورد برگزاری لیگ برتر 
99 اظهار کرد: قرارداد باشــگاه استقالل با رضا یزدانی سه ساله 
است. هدف این باشــگاه تیمداری است، کاری که فقط مربوط 
به لیگ امســال نیست. استقاللی ها آمده اند که بمانند. به همین 
دلیل 15 درصد از رقم قراردادها را پرداخت کرده اند. حبیبی در 
مورد اینکه اگر لیگ اســتارت بخورد، تمرینات تیم استقالل در 
تهران برگزار خواهد شد یا مازندران افزود: این تیم، تیم کشتی 

استقالل تهران است.

 حقوق ویژه برای ۱۷ ورزشکار 
شانس کسب سهمیه المپیک

ورزش: کمیته ملی المپیک از 17 ورزشــکاری که به کســب 
ســهمیه برای المپیک توکیو نزدیک هستند با پرداخت حقوقی 
ماهیانــه برای مــدت 6 ماه، حمایت مالی ویژه خواهد داشــت. 
این اقدام با پیشــنهاد کمیته ملی المپیک انجام شــد و همین 
کمیته مسئولیت پرداخت مرحله دوم حقوق مصوب ستاد عالی 
بازی های المپیک و آســیایی به ورزشــکاران و مربیان المپیکی 
 را بر عهــده و قصد دارد از افراد حمایت مالی ویژه ای داشــته

باشد.
این حمایت شامل حقوق ماهیانه ۲.5 میلیون تومانی است. کمیته 
ملــی المپیک که امروز بخش دوم حقوق المپین ها را به حســاب 
فدراسیون های آن ها واریز می کند، همزمان حقوق مصوب خود برای 
17 ورزشکار شانس کسب سهمیه المپیک را هم در اختیارشان قرار 

خواهد داد.

انتقادهای روزبهانی از شرایط بوکس
ورزش: بوکســور تیم ملی گفت: در رنکینگ جهانی اول شدم 
ولی تمام کسانی که من مقابل آن ها به پیروزی رسیدیم، دوم و 
سوم المپیک شدند. روزبهانی با  اشاره به اینکه در ایران مسئوالن 
از بوکــس حمایتی نمی کنند عنوان کرد: فدراســیون ها باید از 
طرف وزارت ورزش حمایت شــوند. هر رشــته ورزشی اسپانسر 
دارد ولی رشــته بوکس در ایران غریب است و بوکس را دوست 
ندارند. خارج از ایران بوکس بهترین رشته ورزشی دنیاست. وی 
ادامه داد: برخی فقط می خواهند من بله قربان گو باشم، ولی این 
کار را بلد نیستم. آن ها دوست ندارند ما از نظر فنی خوب باشیم 
و جور دیگری سراغی از من می گیرند. حتی دل همه ورزشکاران  

پر است و کسی از این شرایط راضی نیست.

نا 
 بر

س :
عک
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

خبر

مجید مجیدی: »سوگ در خانه« باید جهانی شود
jارادتبدونمرزبهامامحسین

سیماوسینما:مجید مجیدی، کارگردان سینما و مدیر رویداد »سوگ در 
خانه« در نشســتی رسانه ای ضمن تشریح جزئیات برگزاری نخستین دوره 

این رویداد، بر ضرورت برگزاری بین المللی آن در دوره های بعد تأکید کرد.
برنامه »سوگ در خانه« به کوشش مؤسسه فرهنگی خیریه راه ایمان برگزار 
می شود و  مدیر این رویداد مجید مجیدی است که با همراهی رضا میرکریمی 

و نرگس آبیار، داوری آثار را هم انجام می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشــته نشست خبری اولین دوره سوگواره 
فیلم کوتاه »سوگ در خانه« با حضور مجید مجیدی در مؤسسه خیریه راه 

ایمان برگزار شد.
مجید مجیدی، مدیر این رویداد در این نشســت بیان کرد: در شرایطی قرار 
گرفته ایم که بیش از هر چیز احساس می کردیم این ایام که هر ساله با شور 
برگزار می شد با مشکالتی مواجه خواهد شد. در این شرایط که به طور طبیعی 
نمی توانستیم در تکایا و مراکز عزاداری عمومی باشیم، به این فکر افتادیم که 

این سوگواره را با تمرکز بر سوگواری در خانه برگزار کنیم.
مجیدی تأکید کرد:این ایام ظرفیت های گسترده ای برای حوزه های نمایشی، 
فرهنگی و... دارد و همیشــه این افســوس بوده که چرا به این ظرفیت های 
موجود در حوزه های مختلف نپرداخته ایم، البته آثاری در حوزه تجسمی خلق 
شده، ولی آن طور که باید ادای دین می شد، نشده و حق مطلب ادا نشده است.

این کارگردان سینما افزود: این مسئله مرز نمی شناسند و از ادیان هم عبور 
می کند. حتی در هند دیده ام که نسبت به امام حسین)ع( ادای می کنند که 
این موضوع وجوه مختلف شخصیت امام حسین )ع( را نشان می دهد که چقدر 
انسان کاملی بوده که مرزها را درنوردیده است. ما فکر کردیم این ایام کرونایی، 
فرصت خوبی اســت که به وجوه و ابعاد مختلف این ماه بپردازیم تا ماندگار 
شود. این ایام کرونایی خواهد رفت، ولی خواستیم تجربه این ایام در فرهنگ 
حسینی ما ماندگار شود. وی افزود: سرانجام ستاد مقابله با کرونا توصیه هایی 
داشته است، اما امر عزاداری نباید فراموش می شد و به همین دلیل عزاداری ها 
بیشتر در خانه برگزار می شود. ما فکر کردیم بهتر است خالقیت در برگزاری 
این مراسم ها بروز و ظهوری داشته باشد. من از همه فیلم سازان دعوت می کنم 
اگر به این حوزه عالقه مند هستند، بیایند و خالقیت خود را در ثبت این تجربه 

نشان بدهند تا بیان زیبایی را برای ما خلق کنند.
کارگردان »خورشید« بیان کرد: سطح توقع ما باالست، چون این موضوع برای 
ما مهم اســت، امیدوارم آثاری که به ما می رسد درخور باشد و این حرکتی 

که توسط این مؤسسه آغاز کرده ایم در سال های آینده بتوانیم ادامه بدهیم.
وی در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: هیئت انتخاب 40 فیلم را تا 
اربعین انتخاب می کنند و با شرکت نماوا این فیلم ها را به نمایش می گذاریم 
و هر فیلمی که بیشترین بازخورد را داشته باشد، عنوان فیلم برتر از دیدگاه 
مردم را دریافت می کند. زمان اختتامیه دوازدهم آبان شــب والدت رسول 
اکرم )ص( اســت که با توجه به وضع کرونا نوع اختتامیه و تقدیم جوایز را 
اعالم می کنیم. مجیدی اظهار کرد: از آثار مستند هم در این رویداد استقبال 
می کنیم، ولی آثار باید نگاه تازه و حرفی داشته باشند. وی درباره حوزه های 
دیگر پذیرش آثار هم توضیح داد: در حوزه انیمیشن شاید زمان بیشتری نیاز 
داشته باشیم اگر قرار باشــد دوره های بعدی وجود داشته باشد از چند ماه 

جلوتر اعالم می کنیم تا این افراد هم آثاری بفرستند.
کارگردان مســتند »روضه رضوان« ادامه داد: همیشه دغدغه ام بوده فیلمی 
درباره امام رضا)ع( بســازم و ســاختن فیلم درباره امام حسین )ع( هم جزو 
آرزوهای دیرینه من بوده است، اما پرداختن به این مقوالت کار بسیار سختی 
اســت. مثالً مســائلی برای آقای درویش پیش آمد و از نزدیک شاهد بودم 
که چه رنجی کشــیده اســت. وی ادامه داد: به دلیل اهمیت این موضوع و 
حساسیت هایی که هست ورود برای فیلم سازان سخت است. عرصه ای نیست 
که به راحتی بتوان فضای حاکم بر آن را تغییر داد. واقعاً باید بسترهای ساخت 
فیلم در این حوزه آماده باشــد. درست اســت که در فیلم »محمد )ص(« 
حمایت هایی بود، ولی بازهم کار ســختی بود. همه، همه جوره باید پای کار 
باشند تا کاری در این حوزه به نتیجه برسد. مجیدی درباره بین المللی شدن 
رویداد »ســوگ در خانه« هم گفت: این حوزه و این ایام ظرفیت های بسیار 
بزرگی دارد و می طلبد این جشنواره ها به  صورت بین المللی برگزار شود و تنها 
جشنواره ای که می تواند به واقع نام جهانی بگیرد همین جشنواره هایی که با 

نام امام حسین)ع( برگزار می شود و همه دنیا او را می شناسند.

سیماوسینما/زهرهکهندلویژه برنامه »رفیق« 
بــه کارگردانی علی میرمیرانی و تهیه کنندگی رضا 
حماســی از اول محرم در بخش شبانگاهی شبکه 
چهار سیما روی آنتن رفته است. این برنامه که همراه 
با قطعات نمایشی و به صورت سیاه و سفید پخش 
می شــود، با نگاهی متفاوت روایتگر واقعه عاشورا از 
دیدگاه رفقای امام حسین)ع( است. سیما تیرانداز، 
بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، قصه هر قسمت را 
روایت می کند و آن قصه در قالب قطعات نمایشی 
روی صحنه می رود. همچنین در هر قسمت از برنامه 
بدرالسادات بهرامی، زهرا کریمی، هادی معتمدی، 
یاحا کاشانی، کیوان کثیریان، جابر قاسمعلی، علی 
میرفتاح، اســماعیل آذر و مریــم جاللی به عنوان 
کارشــناس، موضوع های مرتبط با این فضا را مورد 
بررســی قرار می دهند. شــعرخوانی توسط بابک 

صبوری نیز از دیگر بخش های این برنامه است.
برنامه »رفیق« با روایتی متفــاوت از محرم در ۱۳ 
قسمت یک ســاعته هر شب ساعت ۲۲ روی آنتن 
شبکه چهار سیما می رود. با علی میرمیرانی درباره 
جزئیات ســاخت این ویژه برنامه متفاوت محرمی 
گفت وگــو کردیــم. او از مخالفان جدی ســاخت 
برنامه های ترکیبی روتین و ســلبریتی زده اســت 
و برای ســاخت یک برنامه مذهبــی متفاوت برای 
تلویزیون اعالم آمادگی می کند.  مشروح این صحبت 

را در ادامه می خوانید. 

ایدهشکلگیری»رفیق«چطورزدهشد؟س
من ســه ماه پیش این طرح را به شبکه چهار ارائه 
دادم. در ذهنم به دنبال ســاخت برنامه ای بودم که 
گفت وگوشوندگانش ســلبریتی نباشند و کسانی 
باشــند که از حوزه های کمتر شــنیده شده حرف 
بزنند، همچون شاعران، روزنامه نگاران، روان شناسان 
و همه کسانی که سلبریتی نیستند، اما حرف های 
شنیدنی دارند. این طرح دارای بخش روایی و بخش 
نمایشــی هم بود و می خواستم بخش روایی را یک 
بازیگر روایت کند، بخش نمایشی هم روایت هایی از 
دوستان امام حسین)ع( با اجرای چند بازیگر باشد. در 
واقع زندگی رفقای امام حسین)ع( را در ۱۳ ساعت 
به زبان روایی و نمایشی به تصویر کشیدیم و در کنار 

آن، گفت وگو و پرفورمنس  داشتیم.

باتوجهبهنوبودنفرماینبرنامه،تغییراتیس
درطرحاولیهشماصورتنگرفت؟

مدیر گروه اجتماعی شبکه چهار بسیار همراه برخورد 
کــرد. من در ابتدا طرح را به صورت شــفاهی ارائه 
کردم و گفتم  چنین فرم متفاوتی را در ذهن دارم و 
می خواهم یک کار شیک در این حوزه بسازم. ایشان 
خیلی استقبال کرد، اگرچه تبادل نظر هم در این بین 
پیش آمد، ولی تا این لحظه، هیچ اعمال سلیقه ای از 

طرف تلویزیون انجام نشده است. 

سابقهموفقبرنامه»گفتوگویتنهایی«کهس
فرمومحتوایمتفاوتیهمداشتدرساخت
اینبرنامهبهشــماکمککرد،اینکهمدیران
تلویزیونبافرممتفــاوت»رفیق«مخالفت

نکنند؟
هفت ســری از »گفت وگوی تنهایی« ساخته شد 
و یکی از تجربیات موفق من در برنامه ســازی بود. 
شاید این برنامه از هر شبکه دیگری پخش می شد، 
برندی که با این برنامه در آن شبکه شکل می گرفت 
را منقطــع نمی کردنــد و ادامه مــی دادند. برنامه 
»گفت وگوی تنهایی« دســت کم تا ۱0 فصل دیگر 

امکان ساخت داشت و ایده ها و چهره هایش را مدنظر 
داشتم، اما این برند برای شبکه چهار چندان جذابیت 
نداشــت، ضمن اینکه بســیاری از مدیران عوض 
شدند و آن برنامه منقطع شد. تاکنون برای ساخت 
فصل های بعدی »گفت وگوی تنهایی« تقاضایی از 
سوی مدیران شبکه چهار نداشتم. برنامه »رفیق« هم 
قرار است برنامه ای با ظاهر و ارائه متفاوت، محتوا و 
حتی عنوان متفاوت باشد و خوشبختانه تا این لحظه 
هیچ اعمال سلیقه ای از سوی مدیران تلویزیون نشده 

است. 

چرابرایتــاناهمیتداردکــهبرنامهایس
بــامحتوایدینیومذهبــیرادرقالبینو
بسازیددرحالیکهنوآوریبرایبسیاریاز
برنامهسازاناینحوزهاهمیتینداردوقالب
ومحتوایروتینیرابرایساختبرنامههایی
ازایندســتپیشمیگیرند.اصالًضرورت

روایتهاینوازواقعهکربالچیست؟
بسیاری از برنامه سازان در ساخت برنامه های ترکیبی 
به دنبال شکل و قالب نو نیستند و این برنامه ها به 
برنامه های »یافت آبادی« معروف شــده است. در 
یافت آباد تهران مبل می فروشــند و در برنامه های 
یافت آبادی تلویزیــون هم دو تا مبل می گذارند، دو 
نفر حرف می زنند و آنتن پر می شود چون نه هزینه 
دارد و نــه فکر و ایده و توان می خواهد در حالی که 
گروه ما برای ســاخت برنامه »رفیق« از جان مایه 
گذاشت. گروه تولید این برنامه از تهیه کننده گرفته 
تا آهنگســاز، تدوینگر، گریمور، تصویربردار و همه، 
روزانه ۱6 ساعت کار می کنند تا برنامه فاخری روی 
آنتن برود. خیلی از برنامه سازان این قدر وقت و هزینه 
پای کار نمی گذارند. تهیه کننده کار را هم خودم به 
تلویزیون معرفی کردم چون می خواستم تهیه کننده 
باسلیقه و همراهی باشــد. برای ساخت برنامه های 
متفاوت، اگر تهیه کننده همراه نباشد بهانه هزینه های 
باال را می آورد. همــه عوامل تولید »رفیق« با تمام 
توانشان کار می کنند، ولی به این تالش ها بها داده 
نمی شود گویی آنتن پر شدن مهم تر است تا اینکه 
چه برنامه ای روی آنتن برود. طبیعی است در چنین 
شرایطی بسیاری از برنامه ســازان به سراغ ساخت 

برنامه های یافت آبادی بروند و از کارشــناس هایی 
دعوت کنند کــه 60 هزاربار به تلویزیون آمده اند و 
همیشه حرف های تکراری می زنند در حالی که برای 
ساخت این برنامه ها باید طراحی شود. موقع نوشتن 
طرح »رفیق« حتی پرفورمنس ها را نوشته بودم، به 
یاد دارم که در طرح نوشته بودم گفت وگوها چطور 

باشد و بخش روایی داشته باشیم. 
این برنامه محصول ساعت ها تحقیق گروهی سه نفره 
درباره زندگی یاران امام حسین)ع( است تا روایت ها 
کامالً معتبر و دقیق باشد و یک گروه نگارشی، بخش 
نمایشی و روایتی کار را نوشتند. می خواستم روایت ها 
توسط یک بازیگر زن اجرا شود، بازیگری که سابقه 
تئاتری دارد، چون معموالً راوی برنامه های مذهبی، 

خانم ها نیستند. 
موسیقی اصلی برای این برنامه ساخته شده است در 
حالی که اکنون برای سریال ها به سختی موسیقی 
اصلی می ســازند چه برسد به برنامه ترکیبی. گروه 
تولید این برنامه عاشقانه و خالصانه پای کار هستند 
و شبانه روز فعالیت می کنند. با وجود اینکه سه ماه 

پیش طرح را به شــبکه دادم ولی ۲0 روز مانده به 
محرم، گفتند کار را بسازید. سعی کردیم کیفیت کار 
پایین نیاید و گمان می کردم اتفاقی که باید درباره 

»رفیق« رخ داده است. 

چراکاررادر13قسمتبستید؟س
در طرح اولیه نوشــته بودم که برنامه قرار است برای 
اول محرم تا سوم شهادت امام حسین )ع( ساخته شود 
ضمن اینکه از قدیم، فصل های برنامه های تلویزیونی ۱۳ 
قسمتی بوده است، ولی محرمی ها ۱0 قسمتی است، 

اما مرسوم است که تا سوم، عزاداری ها جدی تر باشد. 

دلیلاینکهبخشنمایشیبهصورتسیاهوس
سفیداست،چیست؟

طرح اولیه بخش نمایشــی بدون هیچ اکسسواری 
بود می خواستم بگویم بدون نشان دادن تصویر یک 
شمشیر یا حتی یک زخم، می شود حرف از سوگ 
زد. یاران و رفقای امام حسین )ع( زندگی های بسیار 
خوبی داشتند، بین آن ها نقاش، خطاط، ادیب و شاعر 
هم بوده، ولی این ها کمتر گفته شده است. به واقعه 
عاشورا هم اشاراتی داشتیم، ولی برنامه های زیادی 
درباره این واقعه ساخته شــده اند، ما می خواستیم 
روی زندگی و رفاقت دوستان امام حسین)ع( تمرکز 
کنیم. دعا کنید که ۱۳ قسمت را به سالمت تحویل 

دهیم و پخش شود. 

آنچهدربرنامههایشــمانمودبیشتریس
مییابد،جنسمحتوایمتفاوتوعمیقآن
اســت،چرابرایتانمهماستکهحرفهای

جدیوعمیقدرتلویزیونزدهشود؟
مــن نویســنده و روزنامه نــگار هســتم، ســابقه 
فیلم نامه نویســی دارم و چون حرفه ام نوشتن است 
محتوای برنامه ها برایم اهمیت دارد. من از تکنیک 
نمی آیم، تصویربرداری نیستم که کارگردانی کند، 
چون از جهان نوشــتن می آیم، محتوا برایم اولی تر 

است. 

بهنظرشــمامحتوادربرنامههایمذهبیس
تلویزیونرویدورتکرارافتادهاست؟

بله، برنامه های مذهبی تلویزیون تکراری شده است. 
من بارها پیشــنهاد ساخت برنامه متفاوت مذهبی 
را به تلویزیــون داده ام، چون برنامه مذهبی را باید 
برای غیرمذهبی ها ساخت. مذهبی ها نیاز به چنین 
برنامه هایی ندارند ، چــون اطالعات مذهبی دارند. 
بارها اعالم آمادگی کرده ام که حاضرم برنامه طوالنی 
90 شبی مذهبی فاخر و شیک برای تلویزیون بسازم 
که غیرمذهبی ها را با خودش همراه کند، ولی هیچ 
وقت تلویزیون همراه نشــده اســت. برای ساخت 
برنامه های ترکیبی مذهبی معموالً به دو تا صندلی و  
کارشناس های همیشگی و حرف های تکراری بسنده 
می کنند تا از نظر بودجه ای هم برایشــان کم خرج 
باشد. باز هم اعالم می کنم می توانم برنامه طوالنی 

در حد توان خودم با شکل و ایده متفاوت بسازم. 

تلویزیونبهاینجنسازبرنامههایمتفاوتس
دراینایامنیــازداردزیراغیرمذهبیهاهم
بهحرمتامامحســین)ع(دراینایامپای
برنامههایتلویزیونمینشینندوجالیخالی
برنامهســازیبرایاینجنــسازمخاطبان

احساسمیشود؟
همین طور اســت،  گروه سازنده »رفیق« روزانه ۱6 
ســاعت کار می کنند تا برنامه آبرومنــدی در این 
حوزه ســاخته شود. هر کســی هم به قدر و سهم 
خودش، رزقــی از اعتبار و اثرگــذاری بر مخاطب 
می بــرد. امیدوارم صاحب اصلــی کار، این برنامه را 
بپسندد و نظر کند. عده ای می گویند ما داریم برای 
امام حسین)ع( برنامه می سازیم. من از این شعارها 
نمی دهم چون امام حســین )ع( نیــازی ندارد که 
احدی برایش برنامه بســازد، این ما هستیم که نیاز 
داریم برای امام حسین)ع( برنامه بسازیم. امیدوارم 
به بهانه ساخت این برنامه، حضرت گوشه چشمی 

به ما داشته باشند. 

همزمانباپخــش،کارهمچناندرحالس
ساختاست؟

بله، ما هنوز درگیر ضبط و ساخت »رفیق« هستیم. 
من ســه ماه پیش ایده ســاخت برنامه را دادم که 
روند ســاخت آن این قدر فشرده نشــود، ولی ۲0 
روز مانده به محرم به مــا اعالم کردند که برنامه را 
بسازیم. بخش های نمایشی و روایتی کار تمام شده، 
ولی ضبط بخش های هنری کوچک و گفت و گوها 

همچنان ادامه دارد.

چراشبکهچهاررابرایساختاینبرنامهس
انتخابکردید؟

به نظرم این برنامه کمی متفاوت است، سیاه و سفید 
است و زبان شــعرگونه و ادبی دارد، احساس کردم 
که جایگاه تولید و پخش آن در شبکه چهار است. 
البته اگر نگاه تلویزیون به برنامه مساعد باشد برای 
بازپخش به شبکه های دیگر هم می دهند. امیدوارم 
این اتفاق بیفتد تا برنامه مخاطبان بیشتری داشته 
باشــد. مدیران تلویزیون عــادت کرده اند که برای 
ساخت برنامه های ترکیبی ســاده، بودجه و برآورد 
هزینه کمی را در نظر بگیرند، چون به دوتا صندلی 
و کارشناس های تکراری بسنده کرده اند و به اینکه 
چقدر توان و ایده برای ساخت این برنامه ها بگذارید 
بها نمی دهند، به همین دلیل بسیاری از برنامه سازان 
می گویند ســری که درد نمی کند را چرا دستمال 
ببندیم، دو تا صندلی بگذاریم و کار را تمام کنیم در 
حالی که جای خالی برنامه های متفاوت مذهبی به 

شدت در تلویزیون احساس می شود.

برش

در  برنامه سازان  از  بسیاری   
به  ترکیبی  برنامه های  ساخت 
نو نیستند  دنبال شکل و قالب 
برنامه های  به  برنامه ها  این  و 
شده  معروف  »یافت آبادی« 
مبل  تهران  یافت آباد  در  است. 
برنامه های  در  و  می فروشند 
تا  دو  هم  تلویزیون  یافت آبادی 
حرف  نفر  دو  می گذارند،  مبل 
می زنند و آنتن پر می شود، چون 
نه هزینه دارد و نه فکر و ایده و 
توان می خواهد در حالی که گروه 
ما برای ساخت برنامه »رفیق« از 

جان مایه گذاشت

بهبهانهدرگذشتمستندسازپیشکسوت

»طیاب« سرباز واقعی حوزه فرهنگ
سیماوسینما:منوچهر طیاب، بامداد 4 شهریور ۱۳99، در سن 
۸۳ سالگی در بیمارستانی در وین درگذشت. به گفته خبرگزاری 
ایسنا او »چند ماهی به دلیل ســرطان در بیمارستانی در وین 
بســتری بود«. منوچهر طیاب در ســال ۱۳۱6 در تهران متولد 
شــد. وی دانش آموخته رشــته معماری از دانشگاه فنی وین و 
تحصیلکرده رشته کارگردانی سینما و تلویزیون و طراحی صحنه 
از دانشکده سینمایی آکادمی دولتی موسیقی و هنرهای نمایشی 
وین بود. منوچهر طیاب فیلم سازی خود را با کارگردانی فیلمی 
درباره سفال های قدیمی ایران آغاز کرد و بیش از 90 فیلم مستند 
و آموزشی ساخت. وی استاد رشته سینما در دانشکده هنرهای 
دراماتیک و تلویزیون، سرپرست رشته سینماتوگرافی و عکاسی 
دانشــکده علوم ارتباطات اجتماعی تهران و عضو هیئت داوران 

یونسکو در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه لهستان بوده  است.

قلبشبرایاین»کهنبوموبر«میتپید#
وی یک ایران شناس و از جمله افرادی بود که به صورت متمرکز 
برای توسعه و گسترش عملی سینمای مستند در ایران تالش 
نمود. طیاب معتقد بود  فرهنگ یک جریان ســیال اســت که 
در ارتباط صحیح با دیگران معنا می یابد. او می کوشید سابقه و 
فرهنگ کهن و گنجینــه ایرانی را به دنیا معرفی کند و در این 
زمینه گفته بود: امروز می توانیم با اســتفاده از این تصویر وقت 
بگذاریم و کشور خود را به جهانیان بشناسانیم. سینما این امکان 
را بــه ما می دهد که نه تنها فرهنــگ و جغرافیای ایران را برای 
خودمان روشن کنیم بلکه می توانیم وجوه آن را برای اروپاییان و 

در کل غیرایرانیان نیز روشن کنیم. 
وی کتاب فیلم های مســتند خود از جمله »همــراه باد در دل 
تنهایی کویر« و »دریای پارس« را نیز چاپ و منتشر کرد. تنها 
فیلم داستانی طیاب »سوزنبان« است که در سال ۱۳۵0 آن را 
ساخت. فیلم »سفر در امتداد سرزمین کهن« مستندی است که 
به کارگردانی کاوه بهرامی مقدم و تهیه کنندگی رضا میرکریمی 

درباره منوچهر طیاب ساخته شده  است.
همچنین کتاب »تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم« با یادکردی 
از منوچهر طیاب در سال ۱۳9۸ از سوی نشر ساقی منتشر شد. 
»تو را ای کهن بوم و بر دوســت دارم« عنوان کتابی است که به 
شرح فعالیت های منوچهر طیاب یکی از پیشکسوتان و موسپیدان 
سینمای مستند ایران می پردازد. همایون امامی، نویسنده کتاب 
سعی داشــته زندگی و فعالیت های طیاب را در این کتاب طی 
ســه بخش تقســیم بندی و معرفی کند. زندگــی و بیوگرافی 
طیاب، طیاب به روایت دیگران و همچنین فیلم شناسی طیاب، 

بخش هایی است که امامی بدان پرداخته است.
بنا بر اعالم ناشــر، این کتاب به مجموعه »پیشگامان سینمای 
مســتند ایران« تعلق دارد که با عنایت به رویکرد تاریخ شفاهی 
و نقد هنری می کوشد فیلم های مستند پیشگامان و بنیان گذاران 
ســینمای مستند ایران را با تکیه بر بستر زمانی و موقعیت های 
اجتماعی، فرهنگی جامعه در آن دوران مورد بحث و نقد و بررسی 
قرار دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، ســال گذشته و در جریان 
برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت، 
ضمن نکوداشــت اســتاد طیاب و نمایش آثار منتخب وی، از 
این پیشکسوت سینمای مستند با اهدای نشان فیروزه حقیقت 
تقدیر شده بود. مهرداد اسکویی، دیگر مستندساز کشورمان در 
گفت وگویی با خبرگزاری ایسنا،  منوچهر طیاب را دردانه نازنین 
ایران زمین و ســرباز واقعی فرهنگ می داند که قلبش برای این 
»کهن بوم و بر« می تپیده است. این مستندساز درباره درگذشت 
منوچهــر طیاب گفت: چه بازی غم انگیــزی دارد روزگار که در 
فاصله ای بسیار کم شاهد رفتن خسرو سینایی و منوچهر طیاب 
هستیم، دو هنرمندی که  ستون های مستحکم سینمای مستند 
ما بودند. وی سپس از ویژگی های شخصیتی منوچهر طیاب یاد 
می کند و می گوید: همیشــه صدایش آرام و دلنشین و نگاهش 

مهربان و پشتیبان و او همواره حمایتگر نسل جدید بود.
اسکویی از عشق سرشار طیاب به ایران زمین هم سخن می گوید. 
با رفتار، دانش و آگاهی اش به ما یاد می داد این ســرزمین چقدر 
عزیز اســت و باید برایش کار کرد و مســئولیت داریم گوشــه 

گوشه اش را که ناشناخته مانده، به نسل جوان بشناسانیم.
اسکویی در بخش دیگری از این گفت وگو  با اشاره به پژوهش ها 
و جست وجوهای بســیار طیاب برای ساخت فیلم هایش اضافه 
می  کند: پژوهش های او آنچنان عمیق و زیاد بود که فیلم، مجال 
کافی برای آن را نداشت و این چنین بود که این تحقیقات را در 

کتاب هم گردآوری می کرد.

هنرمندیکههموارهدرحالمطالعهبودهاست#
این مستندســاز، طیاب را هنرمندی تجربه گرا می داند و ادامه 
می دهد: اطالعاتی که در فیلم هایش ارائه می داد آنچنان عمیق 
و درســت اســت که آثارش در مراکز علمــی جهان به نمایش 

درمی آمدند و این به دلیل سالمت پژوهش های او بود.
به گفته اســکویی، یکی از مهم ترین ویژگی هــای آثار طیاب، 
دراماتیک بودن آن هاست و این همه برآمده از دانش عمیق او در 

حوزه درام و ادبیات است.
این هنرمند از طیاب به عنوان »دانش  مرد«ی یاد می کند که در 

مستندهایش به خوبی به جغرافیا، تاریخ، مردم شناسی، فرهنگ و 
... توجه داشته و همین ویژگی ها سبب شده آثار او خشک نباشند 
بلکه با بهره گیری از ضرباهنگ موســیقی و به کارگیری درست 

درام، مخاطب با اشتیاق روایت این آثار را دنبال کند.
اســکویی با ســتایش طیاب به عنوان هنرمندی که همواره در 
حال مطالعه بوده، می گوید: پژوهش جزو ارکان اصلی زندگی او 
و خسرو ســینایی بود و این دو هنرمند بر تمام حوزه ها اشراف 
داشتند؛ تســلطی که متأسفانه امروزه در مستندسازی ما دیده 
نمی شــود و جوانان ما خیلی کوتاه و به سرعت، مراحل تحقیق 
را ســپری می کنند، اما بزرگانی مانند منوچهر طیاب حتی به 

خبررسانی کارهای خود اهمیتی نمی دادند.  
وی، طیاب را ســرباز واقعی حــوزه فرهنگ می داند و می افزاید: 
جانش را برای این کهن بوم و بر گذاشــت. همیشه رخت سفر 
بر تن داشت. چندین سفر را با هم رفتیم و شناخت او از مناطق 
گوناگون و وســواس و حساســیتش در حوزه تحقیق، همانند 

پژوهشگران قرن ۱9 و ۲0 بود.

تاآخرینلحظهپرسشداشت#
اسکویی درباره دیگر ویژگی های شخصیتی طیاب می گوید: در 
او ذره ای بخل، کینه یا حســد نمی دیدید. روح و جانش زالل و 
یگانه بود و همواره پیگیر کار ما بود و با چه دقت و حساســیتی 
کارهایمان را دنبال می کرد. وی که به عنوان راوی در ســاخت 
مســتند »زاگرس گاهواره تمدنی کهن« در کنار طیاب بوده 

است، با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به چهره هایی مانند 
منوچهر طیاب، ادامه می دهد: وزارت ارشاد مسئولیت دارد 
درباره مفاخر کشور کتاب، فیلم و اسناد تهیه کند. این ها 
دردانه ها و فرزندان واقعی کشورمان هستند که یک به 
یک از دست می روند. اسکویی که از بسیاری از مفاخر 
ایران زمین عکاسی کرده است، خاطرنشان می کند: 
همه ما شعار ایران دوستی سر می دهیم، ولی در نهایت 
به فکر گذران زندگی خود هستیم. کم شمار هستند 
کسانی مانند ایرج افشار، خسرو سینایی، منوچهر 
ستوده یا منوچهر طیاب. گویی جهان هستی این ها 

را به عنوان پیامبران فرهنگ برگزیده است.
وی که پیش از آخرین سفر طیاب، این هنرمند را 
در مراسمی دیده است، اضافه می کند: در آن دیدار 
به ایشان گفتم می خواهم از شما عکاسی کنم و او 

گفت من که هستم، فقط برای درمان به وین می روم 
و زود برمی گردم. برو سراغ کسانی که بزرگ تر هستند یا 

آنان که گوشه گیری اختیار کرده اند. وقتی از سفر بازگشتم، قراری 
خواهیم گذاشت نه فقط برای عکاسی بلکه برای گپ و گفت و 

صحبت کردن از تازه ترین کتابی که نوشته ام.
وی در پایان ســخنان خود اضافه می کند: تنها چیزی که آرامم 
می کند این است که 70،60 سال عاشقانه برای این سرزمین کار 
کرد و لذتش را برد. تا آخرین لحظه پرسش داشت. او دانش آموِز 

پیوسته فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و ... بود.
منوچهــر طــــیاب، 

هنـــرمنــــد 
سرشــناس 
عــــــرصه 
ی  ســینما

مســتند 
بامــداد 4 
شــهریور 

وین  در  ماه 
بر اثر سرطان 

درگذشت.

چهره خبر

گفتوگوباعلیمیرمیرانی،کارگردانبرنامهمحرمی»رفیق«

تلویزیونوآفتبرنامههای»یافتآبادی«

 واکنش مشاور حقوقی »خانه سینما« به متهم کردن 
برخی سینماگران در فضای مجازی به آزار جنسی 

شورایصیانتپیگیریمیکند
سیماوسینما:جمال خندان، وکیل 
دادگســتری و مشاور حقوقی »خانه 
سینما« به مهر گفت: نمی شود منکر 
ایــن بود که در هر قشــری احتمال 
حضور افراد متخلف و هوس باز وجود 
دارد و این موضوع هم تنها مختص به 

ایران نیست. به این نکته حائز اهمیت هم باید توجه کرد که همیشه کسانی هم 
هستند که از این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند و براساس خصومت شخصی 
یا حتی پس زمینه های کالشی و کالهبرداری بخواهند نام برخی از هنرمندان 

را بر زبان ها بیندازند. 
در صورت احراز تعرض، فرد خاطی از سوی دادگاه به شالق محکوم شده و در 
موارد تعرض و زنای به عنف حتی می تواند مجازات اعدام برای فرد خاطی داشته 
باشــد، ولی اگر در دادگاه ثابت شود که شاکی در راستای سوءاستفاده از افراد، 
اقدام به طرح موضوع و شکایت خود کرده است، آنگاه به جرم افترا به مجازات 
یک ماه تا یک سال حبس و یا تا 74 ضربه شالق محکوم خواهد شد. شورایی 
به نام شــورای صیانت ســینمای ایران با حضور سه نفر از بزرگان و معتمدین 
ســینما و یک نفر نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و یک نفر حقوقدان 
)مشاور حقوقی خانه سینما( مطابق آیین نامه مربوط به رفتارهای نامتعارف اهالی 
ســینما رسیدگی و می تواند برای خاطیان احکامی مانند لغو عضویت و به تبع 

ممنوع الکاری موقت و حتی دائم از کارهای سینمایی صادر کند.
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