
زندگی اربعینی
خیلی از کاربــران، حال و هوای اربعین را 
در فضای مجازی داغ نگه داشته اند. مثاًل 
نفیسه السادات موسوی، شاعر در توییتر 
نوشته: خیلی از اونایی که زندگی اربعینی 
رو تجربه کردن براشــون پیش اومده که 
وسط راه بارشونو سبک کردن که راحت تر 
بتونن ادامه بدن مسیر رو، این همون کاریه 
که ما باید تو تمام زندگی انجام بدیم. هر جا دیدیم ادامه راه سختمونه، سبک 
کنیم بارمونو... یــک کاربر فضای مجازی درباره زندگی اربعینی طی توییتی 
نوشت: ما مثل دونده ای هستیم که باید از خط پایان عبور کنه... بدون توقف! 
با اجرای سبک زندگی اربعینی... تا به تمدن نوین جهانی منجی موعود برسیم.

تأیید و تکذیب
هرچند تا لحظه تنظیم این مطلب، حال استاد 
شجریان بسیار بد توصیف شده بود اما از چند 
ســاعت قبلش، برخی ها که همیشه سعی 
دارند جلوتر از همه خبر مرگ این هنرمند و 
آن شخصیت سرشناس را در فضای مجازی 
منتشر کنند، خبر قطعی درگذشت شجریان 
را اعــالم کردنــد و حتی برخی رســانه ها و 
خبرگزاری ها هم آن را تأیید کردند. جوری که در نهایت حدود ســاعت 17 دیروز، 
رئیس هیئت مدیره بیمارستان جم اعالم کرد این خبر صحت ندارد اما حال شجریان 
بسیار بد است. پیش از این هم گویا کادر درمانی در فضای مجازی، وضعیت وخیم 

شجریان را اعالم کرده و از مردم خواسته بودند برای بهبود حال وی دعا کنند. 

اگه خواننده می شد...
از چند روز پیش داســتان حنانه خلفی در 
فضای مجازی داغ شــده اســت. بسیاری 
از کاربران با انتشــار عکس او می پرسیدند 
چرا خیلی هــا این کودک نابغــه قرآنی را 
نمی بینند یا چرا سعی می کنند او را با همه 
توانایی هایــش نبینند. دیروز هم یک کاربر 
فضای مجازی در توییتر نوشــت: »حنانه 
خلفی هفت سالگی کل قرآن رو حفظ کرده و 1۳سالگی کارشناسی ارشد قبول 
شــده. اول بایکوتش کردن حاال میگن چرا کودکیــش رو خراب کردین! البته 
همان طور که در جریانید اگه به جای حفظ قرآن، خواننده یا نوازنده میشد دیگه 

کودکیش خراب نشده بود«.

موبایل مهم تر است یا جان آدم ها؟
اگر یادتان باشــد چنــدی پیش مهراب 
قاســمخانی از ســرقت گوشی دخترش 
توسط ســارق قمه به دســت خبر داد. 
حاال که ســارق قمه کش دستگیر شده، 
فیلمی از مواجهه قاسمخانی و دخترش 
با زورگیر در فضای مجازی منتشر شده 
که قاســمخانی قصد حمله به سارق را 
دارد. کاربران فضای مجازی به کنایه به رفتار چندی پیش قاسمخانی و دیگر 
ســلبریتی ها در حمایت از هشتگ و کمپین اعدام نکنید نوشته اند: »شما و 
همفکرانتان که آن قدر دنبال نه به اعدام بودین چرا پاشدین سارق بنده خدا 

رو بزنین... دزدیدن موبایل مهم تر از دزدیدن جان کسی است؟« 

 محمد تربت زاده کری خوانی میان طرفداران استقالل 
و پرســپولیس انگار نمک بســیاری از دورهمی ها است. 
خیلی هایمان هــر زمان با دوســتان، فامیل، همکارها و 
همکالســی هایمان دورهم جمع می شویم، کل کل های 
فوتبالی و البته دوســتانه مان هم آغاز می شــود. اگرچه 
هرازگاهــی از کــوره در می رویــم اما درنهایــت روابط 
دوســتانه مان با یکدیگر را فراموش نمی کنیم. در مقیاس 
بزرگ تر هم هواداران دو تیم پایتخت حتی اگر گوشــت 
یکدیگر را بخورند، استخوان هم را دور نمی اندازند! یعنی 
این دو گروه بزرگ هرچقدر هم که با یکدیگر سرناسازگاری 
داشته باشند، معموالً وقتی پای منافع ملی وسط باشد، از 
مواضعشان دست می کشند و همه یکصدا تیم کشورشان 
را تشویق می کنند و با افتخارآفرینی هایش از ته دل شاد 
می شــوند. البد به همین خاطر اســت که در تمام این 
سال ها هرگاه یکی از دو تیم بزرگ پایتخت، در مسابقات 
آسیایی افتخارآفرینی کرده است، همه  مردم به افتخار آن ها 
کالهشان را برداشته اند، نه فقط هواداران آن تیم. این روزها 
اما برخی از هواداران فراموش کرده اند نماینده کشورشان 
فــارغ از پیراهــن قرمز یا آبی که به تن کرده اســت، نام 
»ایران« را یدک می کشد و با هر افتخارآفرینی اش، پرچم 

ایران بر بام آسیا به اهتزاز درمی آید.

6 ماه محرومیت#
اجازه دهید ماجرا را از خوشــحالی عیســی آل کثیر در 
بازی پرسپولیس و پاختاکور آغاز کنیم. عیسی آل کثیر 
پس از گلزنی در مقابل پاختاکور، به کمک دست هایش، 
چشــمانش را باریک کرد. برای ما ایرانی ها، خوشــحالی 
آل کثیر یــادآور صحبت هایش در ارتباط با خواهرزاده اش 
بود که به قول عیســی، مثل اهالی شــرق آسیا چشمان 
کوچکی دارد. بازیکن پرسپولیس از سال ها پیش هر زمان 
گلی را به ثمر می رساند با کوچک کردن چشمانش، گل 
را به برادرزاده اش تقدیم می کرد. تا ســه ساعت مانده به 
برگزاری بازی پرسپولیس در مقابل حریف عربستانی اش 
هیچ حاشــیه ای در کار نبود تا اینکه »ای اف ســی« در 
اقدامی بی ســابقه اعالم کرد عیسی اجازه بازی در مقابل 
النصر را ندارد.  ای اف سی اعالم کرده بود آل کثیر به علت 
رفتار نژادپرستانه و توهین به اهالی شرق آسیا به مدت 6 

ماه از حضور در مسابقات محروم شده است!

قصد بی احترامی نداشت#
علیرضا اشرف، مدیر رسانه ای باشگاه پرسپولیس آن زمان 
ماجرا را این طور شرح داده بود:»AFC به باشگاه نامه زده 
که عیسی آل کثیر باید دلیل این خوشحالی بعد از گلش 
رو توضیح بده. باشــگاه بعد از مشورت با چند حقوقدان 
بالفاصله الیحه ای چهار صفحه ای تنظیم و در اون با اضافه 
کردن تمام عکس ها و ویدئوهای مربوط به شــادی های 
گل  عیســی در سال های قبل، تأکید کرد این شادی گل 
از خیلی وقت پیش توســط عیسی انجام می شده و اصاًل 
ارتباطی با مسائل نژادپرستانه یا توهین و بی احترامی به 

کسی یا قومی نداره.
عیسی این شادی رو نه فقط جلو پاختاکور که بعد از گلزنی 
به شارجه و السد هم انجام داده. با وجود اینکه AFC خیلی 
راحت به عکس های این بازی ها دسترسی داشت بازهم در 

دفاعیه باشگاه این عکس ها گنجانده شد«.

وقتی ما دشمن همدیگر می شویم#
هرچند همه می دانستیم البی سعودی ها در  ای اف سی 

موجب محرومیت آل کثیر شــده اما خیلی زود و پس از 
خوشــحالی برخی از کانال های هواداری استقالل، ابعاد 
دیگری از ماجرا برای رســانه ها مشخص شد. ظاهراً این 
کانال های هواداری متن های از پیش آماده شــده ای را در 
اختیار کاربران اســتقاللی قرار داده اند تا آن ها به صورت 
گســترده این متن ها را در آخرین پســت اینستاگرامی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا بازنشر کنند! همین االن اگر وارد 
صفحه اینستاگرامی  ای اف سی شوید، می توانید در پست 
مربوط به بازی پرســپولیس و پاختاکور هزاران کامنت را 
مشاهده کنید که از مسئوالن  ای اف سی خواسته اند آل کثیر 

را به دلیل خوشحالی نژادپرستانه محروم کنند! 
علی کریمی، اســطوره پرســپولیس هم در این میان به 
حواشــی دامن زد و با انتشــار یک استوری کنایه آمیز از 
قول ستارخان در صفحه اینستاگرامش نوشت:»دشمنان 
ما تنها وقتی می توانند بر ما پیروز شوند که خوِد ما دشمن 
همدیگر شویم«. با این حال اگرچه البی سعودی ها دلیل 
اصلی محرومیت آل کثیر بوده اما برخی از کاربران فضای 
مجازی مثل علی دایی معتقدند این دسته از افراد که در 
صفحه اینستاگرامی  ای اف سی کامنت گذاشته اند، بهانه 

اصلی را به سعودی ها داده اند.

7 بازیکن غیرقانونی؟!#
همه این حواشی اما پس از پیروزی پرسپولیس در مقابل 
النصر عربستان به دست فراموشی سپرده شد. خوشحالی 
مردم در خیابان ها و فضای مجازی البته زیاد دوام نیاورد و 
بالفاصله بعد از پیروزی پرسپولیس مقابل النصر عربستان 
و صعود به فینال لیگ قهرمانان آســیا، باشگاه عربستانی 
در یک اقدام عجیب از پرسپولیس به کنفدراسیون فوتبال 

آسیا شکایت کرد.
النصری ها در شکایت خود عنوان کرده بودند پرسپولیسی ها 
هفت بازیکن جدیدشان را غیر قانونی ثبت کردند؛ چرا که 
در زمان انعقاد قرارداد با این بازیکنان، پرسپولیس به خاطر 
پرداخت نکردن مطالبات سرمربی سابقش بر اساس رأی 

فیفا از نقل و انتقاالت تابستانی محروم بود.
این شــکایت در حالی مطرح می شــود که پیش از این 
مسابقه هم حرف و حدیث هایی درباره این موضوع مطرح 
شده بود و همان موقع دارو بوشیچ، وکیل برانکو ایوانکوویچ 
در گفت وگویی که با ایســنا داشت به صراحت عنوان کرد 
در آخرین نامه ارسال شده توسط فیفا که در 1۲ آگوست 
)۲۲ مــرداد( آمده عنوان شــده در صورت عدم پرداخت 
مطالبات برانکو تا 11 ســپتامبر )۲1 شهریور( ممنوعیت 
نقل و انتقال بازیکن از 1۲ سپتامبر )۲۲ شهریور( به طور 
خودکار اجرایی می شود؛ این یعنی قبل از آن پرسپولیس 
مشکلی برای نقل و انتقال بازیکن نداشته است و بازیکنان 

جدیدش قانونی جذب و به ثبت رسیده اند.

نمی توان فیفا را دور زد#
پس از اظهارنظرهای مختلف کارشناسان حقوقی مشخص 
شد که النصر شانسی برای برگرداندن نتیجه ندارد. در این 
میــان اما چیزی که یک بار دیگر به حاشــیه ها دامن زد، 
اظهارنظر »علی خطیر« مدیر اسبق باشگاه استقالل درباره 

احتمال محرومیت پرسپولیس بود.
خطیــر در یک برنامه رادیویی در بــاره این ماجرا گفت: 
»رأی پرونده برانکو از کمیته انضباطی فیفا صادر شده و 
پرسپولیس در مهلت یکماهه فیفا نتوانست پول برانکو را 
پرداخت کند. امیدوارم فدراسیون استعالمات الزم را از فیفا 
گرفته باشد و ثبت نام بازیکنان جدید پیش از اعالم بسته 

شدن پنجره امکان پذیر نیست!
نمی شــود قوانین فیفــا را دور زد، بنــد ۴ رأی کمیته 
انضباطی فیفا ارتباطی به بســته بودن یا باز بودن پنجره 
ندارد و در صورت عدم تســویه با طلبکار، باشگاه بدهکار 
حق ثبت قرارداد جدید و ثبت نام جدید ندارد و نمی تواند 
از استثنائات هم استفاده و قراردادهای جدید را طبق آن 
استثناها ثبت کند. پنجره نقل و انتقاالت از ابتدا تا انتهاست 

و چیزی به نام پنجره نیمه باز و نیمه بسته نداریم.
قانون فیفا در پنجره بسته طوری نیست که بدهکار پول 
طلبکار را ندهد اما با چنــد بازیکن جدید قرارداد ببندد 
و فیفــا هم چنین اجازه ای نمی دهد.AFC وارد مســائل 
نقل و انتقاالتی نمی شــود و از باشگاه قرارداد بازیکنی را 

نمی خواهد«.

اظهارات افراد ناآگاه#
پس از بازنشــر گســترده صحبت های خطیر در فضای 
مجازی، شــایعه هایی مبنی بر نقش مدیرعامل ســابق 
اســتقالل در شکایت النصر از پرسپولیس مطرح شد. در 
مدت زمان کوتاهی این حواشــی به قدری باال گرفت که 
امیررضا واعظ آشتیانی، مدیرعامل اسبق استقالل هم به 
این ماجرا واکنش نشــان داد. آشتیانی در این باره گفته 
اســت:»اظهارات تند افراد ناآگاه در این مورد، تبدیل به 
مدرک برای خارجی ها می شــود که در محاکم AFC و 
FIFA طرح شــکایت کنند و بگویند حتی کارشناسان 
فوتبال ایران هم ادعای ما را تأیید می کنند. علی خطیر و 
امثال او درمورد موضوعات مختلف، صحبت های اینچنینی 

داشته اند که امیدوارم متوجه تبعات اظهاراتشان باشند«.

اقداماتی که همچنان ادامه دارد#
هرچند در این مورد هم نمی شــود علی خطیر یا شخص 
دیگری را به طور مشخص مقصر دانست اما کاربران فضای 
مجازی و همچنین برخی از کارشناسان معتقدند برخی 
اظهارات به معنای خط دادن به مسئوالن  ای اف سی است 
که سرشان برای محروم کردن تیم های ایرانی درد می کند! 
در پایان بخشی از بیانیه باشگاه پرسپولیس در واکنش به 
همه این حاشیه ها را می خوانید:»متأسف هستیم در زمانی 
که تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان نماینده ایران در عرصه 
باشگاهی می جنگید، ضربه های پیاپی بود که از برخی افراد 
داخل کشور بر پیکره تیم وارد می شد. نمونه  آن تالش هایی 
بود که عده ای در شــبکه های اجتماعی با ارائه اطالعات 
دروغین و نشــر اکاذیب به رقبای آســیایی یا هجوم به 
صفحات اختصاصی کنفدراسیون فوتبال و سیاه نمایی علیه 
پرسپولیس، کشور و مردم ایران، انجام دادند. خوشحالیم که 
پرچم فوتبال ایران در آسیا برافراشته ماند اما آن تالش ها 
ضمن لطمه شدید به یک بازیکن غیرتمند ایرانی، با اَنگ و 
اتهام کذبی که زده شد به روحیه تیم پرسپولیس و هواداران 
نیز در آســتانه یک بازی مهم شــوک بزرگی را وارد کرد. 
متأســفانه این اقدامات همچنان ادامه دارد و نزد هواداران 
نگرانی هایی را برای سرنوشــت نتایج کسب شده رقم زده 
اســت. در این زمینه، همه فعالیت هــای نقل و انتقاالتی 
پرسپولیس چندین روز قبل از تاریخ محرومیت، به پایان 
رسیده بود. حتی ثبت نام تمام بازیکنان جدید پرسپولیس 
برای رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در سامانه مسابقات، 
قبل از محرومیت انجام شده بود. به نظر می رسد اخباری 
از این دست، حداقل در این مقطع، بیشتر از ناحیه همان 
افراد و جریان هایی است که هدف ایشان، ایجاد اختالل در 

کار پرسپولیس و کل فوتبال ایران بوده است«.

کمپوت  بهشتی

قدس زندگی: دو مطلب کوتاه از روزهایی را بخوانید که خیلی هم قدیمی و 
»آن روزها« نیستند و خیلی هامان روزگارش را درک کردیم. مجله اینترنتی 
فارس پالس نوشته است: »کمپوت ها محبوب ترین خوراکی جبهه بود. توی 
گرمای تند و سرمای تیز، هیچی مثل کمپوت، قوت رفته را به جان رزمنده ها 
برنمی گرداند. کمپوت قسطی و حاج عباس حافظی اما شاید جالب ترین ماجرا 
را داشته باشد. پیر رزمنده گردان تخریب لشکر محمدرسول اهلل)ص( را اصاًل 
یکی از همیــن کمپوت ها راهی جبهه و این گردان کــرد. حافظی، پیرمرد 
موسپید کرده ای که در میدان »قیام« مغازه خواربارفروشی داشت، توی یک 
فیلم به یادگار مانده از روزهای جبهه می گوید: پســربچه مبلغی از پول را به 
من داد، یک کمپوت برای کمک به جبهه خرید و گفت بقیه اش را روزی یک 
تومان برایم می آورد؛ قسطی! من هم قبول کردم. به خودم آمدم دیدم آن بچه 
هر روز آن مسیر را پیاده می آمد تا پس انداز کند و قسط من را بیاورد. تقوای 
او را که دیدم دلم تاب نیاورد بمانم و مشغول دنیا شوم. کرکره مغازه را کشیدم 
پایین و آمدم جبهه. پیرمرد، عاشق جبهه شد و متواضعانه می گفت اینجا تقوای 
همه از من باالتر است. در نهایت یک فرزندش شهید شد و دیگری مفقوداالثر.

آن پیراهن قرمز

میان همه جمله هایی که درباره روزهای حمله عراق به ایران شنیده ام، جمله 
آن بانوی جنوبی هیچ وقت از ذهنم پاک نمی شود. زنی که وقتی به او گفتم 
اگر قرار باشــد تمام خاطراتش از جنــگ را در یک یا دو جمله خالصه کند، 
چه می گوید، نگاه عجیبی به من انداخت و فکر کردم االن اســت بگوید که 
نمی شود، اما گفت: »دلم هنوز پی آن پیراهن سرخ اناری ام مانده...«! هفته ها 
با خودم می گفتم عجب جمله معرکه ای، چه مینیمالی. او آواره جنگ ایران و 
عراق بود و سال ها در دولت آباد ری ساکن. زنی که می گفت: وقتی خرمشهر را 
گرفتند، خانه ما سوخت و با خاک یکی شد. وقتی برگشتیم، چیزی نمانده بود. 
آن پیراهن اعال را تازه دوخته بودم تا در عروسی خواهرم بپوشم... خیلی قشنگ 
بود... وقتی برگشتیم این طور دلم را خوش کردم که سوخته و به دست سرباز 
بعثــی نیفتاده تا ببرد برای زنش! در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بیش از 
1۳ هزار واحد مسکونی به طور کامل تخریب شد و 190 هزار واحد مسکونی 

خسارت دید. یک میلیون و ۲50 هزار نفر هم آواره شدند. 

 مجازآباد
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ورزشورزش
پشت پرده حمله به رسول پناه چیست؟

 پرسپولیس 
صحنه نبردهای مالی

بدهی یک میلیون دالری به چهار خارجی در آستانه لیگ بیستم

مدیران استقالل 40 میلیارد 
تومان قرض گرفته اند!

 محمدرضا محمدی نجات از کمبود آثار کیفی درباره راهپیمایی اربعین می گوید

عجله و پُرکاری، دو آفت مستندسازی انقالبی

اینجا ُکره مریخ نیست

رقیه توسلی: از دور تماشایشان می کنم. ماسک ندارند؛ نه خودش، نه کودکش.
صدای سرفه می آید. مسلسل وار.

»مالحت« خواهش می کند بی خیال »پتوس« شوم و نروم توی گلخانه؛ جایی 
که پر از سرفه های مشکوک است.

حق با اوست؛ نمی شود ریسک کرد. راهی که آمده ام را به ناچار برمی گردم.
می خواهم کرفس بخرم. میوه سرا چند قدمی است. کاش نمی دیدم خانوم مجهز 
به ماسک، دو عدد کرفس موجود را برمی دارد و وقتی به اسکناس هایش آغشته 
می کند، از دســتش هم پرت می شود کف مغازه. کاش نمی دیدم انتخابش آن 

عدِد آسیب ندیده است.
به کرفِس تنها، نگاه می کنم و دوست دارم به خورشت بی کرفس فکر کنم.

ســر گذر، سه پسر دانش آموز سبز می شــوند جلو راهم که انگار از کره مریخ 
آمده اند... چرا؟ چون چفت هم نشسته اند لب جوب و سیگار مشترک می کشند. 
چون نمی دانند کرونا چه غول بی شــاخ و ُدِم بیرحمی است. چون این طور که 

پیش بروند، مبتال می شوند و مبتال می کنند و آب به آسیاب کووید می ریزند.
کسی پشت سرم دارد با تلفن حرف می زند. با هر جمله اش برافروخته و داغم 
می کند. آن قدر که اگر غلو نباشــد قد دودکــش کارخانه ای از کله ام دود بلند 
می شود. آن قدر که بی خیال خویشتنداری برمی گردم تا صورت بی مالحظه اش 
را مشاهده کنم. چشمتان روز بد نبیند! آقای کت و شلواری ماسک زده مرتبی 

از کنارم رد می شود.
مالحت می پرســد: این همان آدمیزادی بود که داشت توی این قمر درعقرب، 

خود را میهمان اقوام پایتخت نشینش می کرد؟ 
پاییزنوشت: از ماست که بر ماست! 

فرهاد  مجیدی: 

 مدیر پرسپولیسی 
استقالل را بدبخت کرد

آن روزها

روزمره  نگاری

وقتی منافع ملی در میان جنگ قرمز و آبی فراموش می شودوقتی منافع ملی در میان جنگ قرمز و آبی فراموش می شود

استخوان هم را دور نیندازیم!استخوان هم را دور نیندازیم!
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سینا حسینی: مهدی رسول پناه در مصاحبه تلویزیونی 
خود اعالم می کند که دســتمزد بازیکنان را به شکل کامل 
پرداخت کرده و حــدود 90 درصد از قراردادهای بازیکنان 
پرداخت شده که این برای نخستین بار در طول تاریخ است 
که بازیکنان و کادر فنی دستمزد خود را دریافت کرده اند! 
اما به محض اتمام مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و بازگشت 
تیم مصاحبه های انتقادی علیه مدیرعامل آغاز می شود، تا 
این عالمت ســؤال به وجود بیاید که این اعتراض ها به چه 

دلیل است؟ 

پشتپردهاعتراضها#
شائبه های فراوانی پشت پرده اعتراض بازیکنان پرسپولیس 
وجود دارد به ویژه اینکه می بینیم سرمربی تیم هم به شکل 
نامحســوس و تلویحی خود را با جریان اعتراض بازیکنان 
همراه می کند. حاال باید ببینیم آیا رسول پناه همانند دفعات 
قبل که با قاطعیت برابر خط و نشان گل محمدی ایستادگی 
کرد، این بار هم مقابل توقعات غیر منطقی گل محمدی و 

بازیکنان پرسپولیس ایستادگی خواهد کرد؟

کارنامهاعتراضهاییحیی#
یحیــی گل محمــدی در دوره حضورش در شــهرخودرو 
نیز بارها در جریان اختالف با مالک شــهرخودرو تهدید به 
کناره گیــری کرد، اما هیچ یک از آن تهدید ها رنگ واقعیت 
به خود نگرفت تا وقتی که پای پیشنهاد پرسپولیس به میان 
آمد؛ اما امروز شرایط او با دوره حضورش در شهرخودرو کاماًل 
تفاوت دارد،از این رو این قبیل تهدیدهای رسانه ای را نباید 

جدی گرفت.
شایع شده اســت دفعه قبل یحیی گل محمدی خواستار 
افزایش رقم قراردادش شــده بود و تأکید داشــت برخی از 
نزدیکان خود را به عنوان معاون باشگاه معرفی کند که این 
خواسته ها با موافقت رسول پناه رو به رو نشد و کار به جایی 
کشید که حتی مدیریت باشگاه به سراغ گزینه جانشین برود، 

اما پس از اطالع گل محمدی از این ماجرا وی از خواسته های 
خود عقب نشینی کرد تا نیمکت مربیگری تیمش را از دست 
ندهد.حاال باید دید با این شــرایط چــه اتفاقاتی در انتظار 
پرســپولیس است و معادالت برای این تیم در آستانه لیگ 

بیستم به چه شکلی رقم خواهد خورد.

فرمولهایجنجالی#
در خصوص اعتراض بازیکنان معترض هم این اتفاق کاماًل 
مشهود اســت که آن ها برای باال بردن رقم قراردادشان این 
جار و جنجال ها را راه انداختند اما بعید است با این فرمول 
به نتیجه برسند؛ چون هیئت مدیره عقیده دارد با این جار و 

جنجال ها رقم میلیاردی نصیب کسی نخواهد شد.

علتاختالفودرگیریچیست؟#
علت اختالف خلیل زاده و باشگاه پرسپولیس پول است. 
پایه قرارداد شــجاع خلیل زاده با پرســپولیس حدود ۲ 
میلیارد تومان اســت که با آپشــن و پاداش ها به حدود 
۵ میلیارد می رســد. مبلغی که برای بازیکنی در سطح 
شــجاع ناچیز به نظر می رسد، به خصوص وقتی شنیده 
می شــود مدافعانی به مراتب ضعیف تــر از خلیل زاده 
در تیم هــای دیگر مبالغ بیشــتری را گرفته اند. مدافع 
پرسپولیس انتظار دارد که پایه قراردادش با این تیم به 
حداقل ۴ میلیارد برسد تا با آپشن و پاداش قرار شجاع 

با پرسپولیس بیشتر شود.
پــس از صعود پرســپولیس به فینال لیــگ قهرمانان 

آسیا، شــجاع خلیل زاده در اینستاگرام به طوری علنی 
به باشــگاه حمله کرد و چند بازیکن هم او را همراهی 
کردند. پس از این اتفاق شــجاع خلیل زاده در هواپیما 
با پرسپولیســی ها خداحافظی می کنــد و می گوید بعد 
از اردوی تیم ملی به پرســپولیس نمی آید! در این بین 
مدیران باشگاه پرسپولیس معتقد هستند که خلیل زاده 
با پرســپولیس قرارداد دارد و اگر بنا اســت این قرارداد 
بیشــتر شــود باید مذاکره شــود. البته مدیران باشگاه 
پرسپولیس تأکید دارند که قرارداد شجاع واقعاً کم است 

اما برای بیشتر شدنش باید مذاکره کرد نه دعوا!

باقری:مشکلشجاعراحلمیکنم#
کریم باقری نیز در واکنش به این موضوع که پیش از اعزام 
به قطر به هواداران قول داده بود مشکل خلیل زاده را حل و 
این بازیکن را در تیم ماندنی کند، گفت: بله من روی حرفم 
هستم و ان شاءاهلل سر فرصت با شجاع به باشگاه می رویم و 

امیدواریم مشکل او را حل کنیم.

یحیینامهفسخرا#
بهباشگاهپرسپولیسفرستاده

چند هفته پیش بود که یحیی گل محمدی ســرمربی 
پرسپولیس در تمرین این تیم به شدت علیه مدیریت 
باشگاه پرســپولیس موضع گرفت و اعالم کرد بعد از 
لیگ قهرمانان آســیا از پرسپولیس جدا می شود و به 
نوعی اســتعفا داد .ظاهراً گل محمدی اعالم کرده در 
صورتی حاضر اســت کارش را با پرســپولیس ادامه 
بدهد که تمام مطالباتش از طرف باشگاه تسویه شود.
این در شــرایطی است که باشگاه پرسپولیس کمتر از 
یــک هفته دیگر باید ۷۸0 هزار یورو بدهی خود را به 
برانکو بدهد تا پنجره نقل و انتقاالتی این باشــگاه باز 
شود و البته خطری مثل کســر امتیاز پرسپولیس را 

تهدید نکند. 

پشت پرده حمله به رسول پناه چیست؟

پرسپولیسصحنهنبردهایمالی

پرونده حضور حسینی در تراکتور بسته شد
ورزش: باشگاه تراکتور تبریز تمایلی به جذب دروازه بان تیم فوتبال استقالل ندارد و 
پرونده حضور وی در این تیم به صورت کامل بسته شده است. در همین باره یکی از 
افراد مطلع در باشگاه تراکتور گفت: باشگاه تراکتور اصول حرفه ای را رعایت می کند 
و اگــر بازیکنی که قرارداد دارد را بخواهد با باشــگاه او مذاکره می کند. با این حال 
حسینی جزو گزینه های تراکتور نیست. گفته می شود حبیب فرعباسی دروازه بان 
فصل گذشــته نفت مسجدسلیمان که به تازگی قرارداد خود با این باشگاه را فسخ 

کرده، گزینه اصلی تیم تراکتور در این پست است.

 محکومیت پسر قلعه نویی 
و برائت پدر در پرونده شکایت پرسپولیس

ورزش: به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در خصوص شکایت باشگاه پرسپولیس 
به طرفیت آقایان امیر و هوتن قلعه نویی که سال گذشته صورت گرفت، موضوع در 
دادگاه بدوی رسیدگی شد.در خصوص آقای هوتن قلعه نویی رأی محکومیت صادر 
گردید و در خصوص آقای امیر قلعه نویی رای برائت صادر شــد که توســط بخش 
حقوقی باشــگاه پرسپولیس درخواست تجدید نظرخواهی نسبت به این رأی ارائه 

شده است.

بنا: طرف حساب من حمید سوریان است
ورزش: محمــد بنا در پاســخ به این پرســش که آیا از میــزان حمایت های 
رئیس فدراســیون کشتی راضی است یا خیر، خاطرنشان کرد: از حمایت های 
فدراسیون راضی ام، علیرضا دبیر که به جای خود اما بیشتر طرف حساب من 

حمید سوریان است. 
به دوســتان هم گفتم سوریان بزرگ کشتی فرنگی اســت، البته او می گوید 
من شــاگرد شما هستم اما یک وقت شاگرد از استاد هم باالتر می زند و عیبی 

هم ندارد.

محمود فکری سرمربی استقالل شد
ورزش: بعــد از کش و قوس های فراوان مســئوالن اســتقالل موفق شــدند 
رضایتنامه مدیران نســاجی را برای فسخ قرارداد محمود فکری دریافت کنند 
و این مربی رســماً به عنوان سرمربی جدید آبی ها معرفی شد. الکساندر نوری، 
جواد نکونام و فرهاد مجیدی 3 گزینه دیگر استقالل برای قبول سرمربیگری آبی ها بودند 
که در نهایت مدیران استقالل ترجیح دادند فکری را به عنوان سرمربی جدید برگزینند.
او در نساجی با حنیف عمران زاده و سیروس دین محمدی همکاری داشت و با وجود 

سابقه استقاللی این دو به نظر می رسد که در تیم جدید فکری هم او را همراهی کنند.

ورزش: اســتقالل در چهــار پرونــده خارجــی در 
آســتانه لیگ بیســتم باید رقمی حدود یک میلیون 
دالر پرداخت کند؛ آن هم در شــرایطی که بیش از 
۴0 میلیارد توسط مســئوالن وقت به صورت قرض 

دریافت شده است.
به گزارش فارس، یکی از مشــکالت فعلی اســتقالل، 
پرداخت مطالبات وینفرد شــفر است که عدم اقدام به 
موقع منجر به بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی این تیم 
شده اما این تنها مشکل نیست. اکنون مطالبات پاختاکور 
و بودوروف مدافع ســابق این تیم هم به بدهی سنگین 

شفر اضافه شده است. 
مهلت نهایی پرداخت مطالبات شــفر، ۲۴ مرداد بوده و 
نزدیک به ۵90 هزار دالر از استقالل طلب دارد. سرمربی 
سابق باشگاه بر طبق رأی فیفا تا امروز مبلغ ۵۸9.3۷1 
دالر طلبکار است و ضمناً ۲۵ هزار فرانک سوئیس نیز به 

عنوان جریمه به فیفا باید پرداخت شود. 
مهلت نهایی پرداخت پول پاختاکور هم تا ۲9 شهریور 
بوده که هنوز پولی به این باشگاه پرداخت نشده است. 
طلب این باشــگاه 1۴0 هزار دالر است. پاختاکور طبق 
رأی فیفا مبلــغ 1۴1.69۸ دالر طلبکار اســت. تاریخ 
پرداخت بدهی به این باشــگاه ۲9 شهریور ماه 99 بوده 

که این اتفاق رخ نداده است.

تأخیر9ماهه#
از سوی دیگر استقالل دو پرونده خارجی دیگر هم دارد؛ 
یکی بودوروف و یکی هــم جباروف که حدود 90 هزار 
دالر طلب دارد و 6 ماه اســت که پول او پرداخت نشده. 
باشگاه اســتقالل برای رأی بودوروف درخواست گرندز 
کرده بود که در تاریخ 10 مهر گرندز رأی ارســال شد و 
تا ۴0 روز آینده فرصت پرداخت به وی وجود دارد. مبلغ 

دقیق بدهی به این بازیکن1۲۷.91۵ یورو  است.  
سرور جباروف نیز طبق رأی فیفا مبلغ 93.۵00 دالر از 
باشگاه طلبکار است که  از مهلت پرداخت آن نیز مدت 

زیادی است که گذشته است )بیشتر از 6 ماه(.
همــه این مطالبات در شــرایطی پرداخت نشــده که 
مدیریت وقت پیشــتر مدعی شــده بودند که بیش از 
60 میلیارد تومان درآمدزایی ایجــاد کرده اند اما کدام 
درآمدزایی، مشخص نیســت. عجیب تر اینکه شنیده 
می شود ســعادتمند و همکارانش بیش از ۴0 میلیارد 
در مدت حضورشــان قرض گرفته و استقالل باید این 
قرض ها را پرداخت کند، اما مشــخص نیســت مبنای 

دریافت این مبالغ چه بوده است.
پیش از این استقاللی ها 10 میلیارد تومان نیز از ایرانسل 
دریافت کردند اما فقط یک میلیارد آن در حساب باشگاه 

موجود است.

امیرمحمد سلطانپور :یکشنبه  لیورپول برای نخستین بار 
از 1963 بــه یک تیم اجازه داد که هفت بار دروازه اش را باز 
کند. اما چه شد که شاگردان کلوپ به عنوان مدافع قهرمانی 

این گونه مقابل استون ویال تحقیر شدند؟

غیبتآلیسونبکر#
بذر باخت سنگین لیورپول قبل از شروع مسابقه کاشته شده 
بود؛ یعنی زمانی که اعالم شد آلیسون بکر دروازه بان برزیلی 
این تیم به دلیل مصدومیت از ناحیه شــانه، بین چهار تا 6 
هفته غایب خواهد بود. جانشین او یعنی آدریان با پاس بد 
خود زمینه ساز گل اول استون ویال و فروپاشی تیمش بود. 
عملکرد آدریان در کل بازی بسیار بد بود تا نشان دهد داشتن 
یک دروازه بان خوب چقدر در یک تیم تأثیرگذار است. البته 
یورگن کلوپ بعد از مســابقه یک بازیکن مشخص را مورد 
آمــاج انتقادها قرار نداد و واکنــش بد کل تیمش را بعد از 

دریافت گل اول دلیل این شکست عنوان کرد.

عملکردضعیفجوگومزدرخطدفاعی#
این مدافع جوان لیورپول بدترین عملکرد را در خط دفاعی 
قرمزها داشت. او بارها توســط واتکینز مهاجم ویال که در 
نهایت هت تریک کرد مورد آزار و اذیت قرار گرفت تا جایی 

که کلوپ او را از زمین بیرون کشید و فابینیو که در 
اصل یک هافبک دفاعی اســت را به زمین 

آورد و در خط دفاعی گذاشــت. این 
حرکت کلوپ احتماالً برای بازی 

بعدی لیورپــول که دیدار 
دربــی  در  حســاس 

مرسی ساید مقابل 
فعلی  صدرنشین 
لیگ یعنی اورتون 
است نیز تکرار شود.

خطدفاعبسیار#
جلولیورپول

این مشکل قرمزپوشان را می توان 
از ابتدای این فصل مشــاهده کرد. 
لیورپول برای کمک به پرس شدید 

بر تیم حریف خط دفاعی خود را بسیار جلو می بندد و این 
فصل بارها شاهد بوده ایم که مهاجمان حریف از این فضای 
به وجود آمده در پشــت این خط دفاع برای ضربه زدن به 
آن ها استفاده می کند. در بازی یکشنبه شب نیز نمونه های 
کامالً واضحی مشاهده کردیم که در نیمه اول جو گومز بارها 
درگیر انداختن مهاجمان حریف در تله آفساید ناکام بود و در 

نیمه دوم این اشتباه را الکساندر ارنولد تکرار کرد.

بدشانسیباتوپهاییکهکمانهکردند#
طبیعی اســت که در بازی هایی که گل های زیادی شاهد 
هســتیم، برخــی از آن ها عجیب و غریب باشــد. در بازی 
یکشــنبه شــب در ویال پارک نیز تفاوتی نداشت و دیدیم 
که گل جان مک گین با برخورد به پای فن دایک، شــوت 
رأس بارکلی با برخورد به الکساندر آرنولد و همین طور ضربه 
گریلیش با برخورد به فابینیو تغییر جهت های شدیدی پیدا 
کردند و دروازه لیورپول باز شد. البته یورگن کلوپ تأکید کرد 
که همه این را نباید روی حساب بدشانسی گذاشت و این 
ضربات نشان می دهد که مدافعانش به خوبی مسیر شوت ها 
را مسدود نکردند و تقصیر آن ها بوده است.

جادویویال#
همه گل های ویال با ضرباتی که کمانه 
می کند به ثمر نرســید و یک شــب 
جادویی و یک عملکرد فوق العاده از همه 
بازیکنان این تیم پیروزی ۷-۲ را ثبت 
کرد. به عنوان مثال واتکینز پیش از 
این در لیــگ برتر گل نزده بود اما 
شبی بی نظیر داشت و هت تریک 
کرد. هت تریکی که با پای راست با 
پای چپ و با ضربه سر بدست آمد. 
بارکلی هم در نخستین بازی که برای 
تیم جدیدش بــه میدان آمده بود عالی 
کار کرد. جــگ گریلیش هم هر زمان که 
اراده می کرد دفاع لیورپول را به هم می ریخت. 
تیم تحت هدایت دین اسمیت در همه پست ها 
بی نقص بود تا سه پیروزی در سه بازی خود در 

این فصل را به ثبت برسانند.

بدهی یک میلیون دالری به چهار خارجی در آستانه لیگ بیستم

مدیراناستقالل40میلیاردتومانقرضگرفتهاند!
چگونه لیورپول با نتیجه 7بر2 مقابل استون ویال تحقیر شد؟

بدشانسواسیرجادو!
ضد  حمله

 زمان آغاز بیستمین دوره لیگ برتر 
و سوپرجام اعالم شد

ورزش: به نقل از روابط عمومی ســازمان لیگ فوتبال ایران، زمان شروع 
بیســتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشــگاه های کشور در فصل 

1۴00-1399 اعالم شد که به شرح زیر است:
زمان برگزاری دیدار سوپرجام، دوشنبه ۵ آبان 99
زمان شروع مسابقات لیگ برتر، شنبه 10 آبان 99

زمان شروع مسابقات لیگ دسته اول، دوشنبه 1۲ آبان 99

فرهاد  مجیدی: 
مدیر پرسپولیسی ،استقالل را بدبخت کرد

ورزش: فرهاد مجیدی،ســرمربی سابق استقالل در بیانیه ای سکوت 
خود را شکســت و نوشــت: ســکوت کردم تا هوادار واقعی استقالل 
متوجه عمق دروغ گویی و فریب کاری در باشــگاه استقالل بشود. حاال 
همه متوجه شــدند که پروژه بازگشت آقای اســتراماچونی دروغ بود. 
کالهبرداری عاطفی بود و یک ضربه کشــنده به اســتقالل در آستانه 
کسب جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا. با پنجره بسته به آسیا رفتیم و 
هیچ مسئول و ناظری این مدیران خیانتکار را مواخذه نکرد که چرا پول 
آقای شفر را ندادند اما دنبال ماجراجویی های قالبی در ایتالیا بودند؟ در 
رسانه ها خواندیم که ۴0 میلیارد تومان از 60 میلیارد تومانی که برای 
خود پیش هواداران ســند جعلی درآمدزایی زدند، قرض بوده است!در 
این وســط تعدادی از پیشکســوتان با سهم خواهی و منفعت طلبی به 
حمایت از مدیریت دروغگو پرداختند.یک مدیر پرسپولیسی با اسم رمز 
اســتراماچونی و الکس نوری، استقالل را به این روزها رساند.  در چند 
روز گذشته هم مجددا گفتند که مشغول البی با وزیر ورزش هستم اما 
همه این حرف ها دروغ بود، چون هیچ وقت آقای سلطانی فر را ندیده ام.

ایران - مالی ؛ 22 مهر در امیر استادیوم!
تیم ملی امروز به تاشکند می رود

ورزش: ملی پوشــان ایران روز پنجشــنبه 1۷ مهر در نخســتین دیدار 
تدارکاتی خود در اردوی مهر ماه، از ساعت 1۸ )به وقت محلی( در ورزشگاه 
3۵هزارنفری پاختاکور تاشکند برابر تیم ملی ازبکستان صف آرایی خواهند 
کرد.پیش تر قرار بود این دیدار در ورزشگاه بنیادکار برگزار شود اما با تصمیم 

فدراسیون ازبکستان محل برگزاری به ورزشگاه پاختاکور تغییر کرد. 
تیم ملی ســاعت 1۵ امروز از تهران به تاشــکند اعزام می شود. همچنین 
ملی پوشان کشورمان روز سه شنبه ۲۲ مهر در دومین دیدار تدارکاتی خود 
در اردوی مهر ماه، از ســاعت 1۷ به وقت محلی در مجموعه ورزشی امیر 

آنتالیا در برابر تیم ملی مالی صف آرایی خواهند کرد.

ضد حمله

 6 پرسپولیسی در تیم منتخب
 نیمه نهایی لیگ قهرمانان غرب آسیا

ورزش: سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا با اتمام مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب به معرفی تیم منتخب این مرحله 
پرداخت. 6 پرسپولیســی و ۵ النصری در این تیم حضور داشــتند. 6 
بازیکن پرســپولیس در تیم منتخب عبارتند از: شــجاع خلیل زاده، 
حســین کنعانی زادگان، احمد نوراللهی، سیامک نعمتی، بشار رسن 

و مهدی عبدی هستند.

 تاج: در پرونده شکایت النصر
 هیچ خطری پرسپولیس را تهدید نمی کند

ورزش: مهدی تاج، رئیس پیشین فدراســیون فوتبال و نایب رئیس 
کنفدراسیون فوتبال آســیا، با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: 
به عنوان نایب رئیس AFC موضوع اعتراض علیه پرسپولیس را بررسی 
کردم، باجود تالش عده ای هیچ خطری باشگاه پرسپولیس ایران را در 
لیگ قهرمانان آســیا تهدید نخواهد کرد و اعتراض باشگاه عربستانی 

کاماًل نابه جاست.

 AFC مصوبه نهایی 
درباره مکان فینال لیگ قهرمانان آسیا

ورزش: مــکان دیدار نهایی لیــگ قهرمانان هنوز به صورت قطعی 
اعالم نشــده، ولی طبق آخرین مصوبه کنفدراســیون فوتبال آسیا 
دربــاره مکان دیدار نهایــی لیگ قهرمانان چنین آمده اســت که 
»فینال لیگ قهرمانان برخالف ســال های قبــل به صورت رفت و 
برگشــت نخواهد بود و به صورت تک بازی در منطقه غرب آســیا 
برگزار می شــود«. گمانه زنی هایی در روز گذشــته در شبکه های 
اجتماعی شــنیده شــد که این دیدار قرار است در ورزشگاه آزادی 

برگزار شود. 

گل عبدی نامزد بهترین گل هفته لیگ قهرمانان
ورزش: ســایت رســمی کنفدراســیون فوتبال آســیا )AFC( از 
کاربرانش خواست بهترین گل هفته لیگ قهرمانان آسیا را انتخاب 

کنند. 
با توجه به اینکه این نظرســنجی از لحاظ زمانی تنها شــامل دیدار 
نیمه نهایی مســابقات در منطقه غرب بین پرسپولیس ایران و النصر 
عربســتان می شود، دو گل این مسابقه یعنی گل عبدالرزاق حمداهلل 
به پرســپولیس از روی نقطه پنالتــی، و گل مهدی عبدی به النصر 

گزینه های این نظرسنجی هستند.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

ایلدا؛عاشقانه ای وطن پرستانه از عشایر قهرمان لر
»ایلدا«  تلویزیــون  مجموعه 
مضمونی نو، داســتانی خوب 
و فیلم نامه ای پرداخت شــده 
و دراماتیــک دارد و روایتــی 
زندگــی،  دربــاره  ناگفتــه 
مناسبات، مبارزات و آیین ها و 

سنت های ایلیاتی عشایر مرزنشین است. گرچه خط محوری داستان 
ایلدا از میان مثلث آشنای عشقی می گذرد، ولی در محدوده کلیشه 
و تکرار نمی ماند، درجا نمی زند و همراه پردازش کاراکترهای متنوع، 
ماجراهــا و حوادث گوناگون، پا به درون زندگی روســتایی، ایلیاتی 
می گذارد و تا وســعت مناســبات اجتماعی، فرهنگی، قومی و ملی 
عشــایر لر و مبارزات وطن پرســتانه آن ها امتــداد می یابد. آنگاه که 
مثلث عشق ســریال به مرز خون و جنون می رسد، نقش خطا، گناه 
و شــرارت و قاچاق در داستان پررنگ می شود. عهد و پیمان دوران 
کودکی و دوســتی و مهربانی ایلیاتی پادرمیانی می کند. لیکن شــر 
در تقابل با خیر در لباس مزدور قاچاق؛ کینه، انتقام و ســرخوردگی 
عاشــقانه، مثلث عشــق را درهم می شکند و بســاط خون و تقاص 
قومی در قالب جدال و ســنت خون بس می گســترد. پیمان مرزدار 
و مرزنشــین در مجاهده عشایر لر و مرزداران کشــور با بیگانه ها و 
قانون و اخالق و انسان ســتیزان قاچاق، مضمون ناگفته ای است که 
در »ایلدا« بازگو می شــود. ایلدا، نوشته نوشین پیرحیاتی به زندگی 
و مقاومت عشایرمرزنشــین دهلران در ایــالم در دوران دفاع مقدس 
می پردازد و سهم پژوهش و تحقیق در نگارش فیلم نامه آن مشخص 
اســت. چنین فیلم نامه ای در اختیار راماقویدل )کارگردان اثر( قرار 
گرفته تا از آن مجموعه ای مانا در ســیما بســازد، اما امتیازهای یاد 
شــده در اجرا و تصویرســازی مناســب ، جذاب و باورپذیر به ثمر 
الزم و مکفی ننشســته است. در واقع مشــکل اصلی تبدیل نشدن 
ایلدای متوســط کنونی به یک ســریال مانا و قوی در تلویزیون، به 
ســطحی نگری ، سطحی سازی و ســهل انگاری کارگردان و شناخت 
ضعیــف او از موضوع ها، کاراکترها و مضامیــن خاص ایلدا، گزینش 
نامناســب و غیریکدســت بازیگران و فاصله از شناخت الزم زندگی، 
ویژگی ها و مختصات قومی و بومی هموطنان لر، ناآشنایی با منطقه 
و لوکیشــن رخدادهای داستان، شــیفتگی بیش از اندازه به بازی با 
تصویر و هلی شــات و اســتفاده نکردن از هنرمندان و کارشناســان 
محلــی، بازمی گردد. کــم کاری راما قویدل با وجود پــر توانی او در 
کارگردانی موجب نابسامانی و چندگانگی پوشش، زبان، بیان، لهجه 
و بازی ها و شخصیت ها و ناموفقی در تصویرسازی همسو با محتوای 
اثر شــده اســت. قویدل و دیگر کارگردان ها باید بــه این نکته مهم 
توجه کنند که ساختن آثار قومی، بومی و ملی مانند تولید فیلم های 
دفاع مقــدس نیازمند دانش و تخصص ویژه اســت و آن ها که دارای 
این شرایط نیستند نباید سهل نگرانه به تولید این گونه آثار بپردازند؛ 
چراکه ممکن است به قربانی شدن فیلم نامه، بودجه و امکانات ملی و 

مردم بینجامد و نارضایتی مخاطب را در پی داشته باشد.
ایلدا با تمام ویژگی های مثبت خود دچار چنین سرنوشــتی شده و 
این حاصل زمین ناشــناخته و کشــت و کار غیرحرفه ای در بوستان 

هنرآفرینی های تخصصی است و مشتری چندانی ندارد.

 ســیما و ســینما/ زهره کهندل مراسم 
باشــکوه و بــزرگ راهپیمایــی اربعین یکی 
از ســوژه های جذاب برای مستندســازان در 
دهــه اخیر بوده اســت، اما امســال به دلیل 
محدودیت هایــی کــه بیمــاری کرونــا برای 
تمام مــردم جهان به وجــود آورد، این آیین 
باشــکوه موقتاً تعطیل شــد تــا عزاداری های 
مــردم در محافل خانوادگــی و محدود برگزار 
شــود. موکب هایی که تا سال گذشته پذیرای 
عاشقان و زائران حرم حسینی بودند، نذورات 
و موقوفاتشــان را بــه ســمت دســتگیری از 
نیازمندان هدایت کردند و مواســات و همدلی 
مؤمنانه، جلوه ای حســینی یافت. این شرایط، 
فرصت خوبی را برای تولید آثار جدید و خالقه 
در حوزه اربعین برای مستندســازان به وجود 
آورد تــا از آفت تولید مســتندهای تکراری و 
شــبیه به هم درباره اربعین بکاهد. محمدرضا 
محمدی نجــات، کارگردان مســتند »اربعین 
حقیقــت  جاری« معتقد اســت فراتر از مقوله 
اربعین یا ساخت مستندهای مذهبی، به طور 
کلی در تولید مســتند باید یک نگاه حرفه ای 
داشت. به گفته او؛ مستندسازی جزو کارهایی 
شــده است که افراد ناوارد و غیرحرفه ای صرفاً 
به دلیــل جذابیت هایی که ممکن اســت این 
کار داشــته باشــد، به آن ورود پیدا کردند. ما 
خیلی نیروهای غیرحرفه ای در عرصه مســتند 
داریم که متأســفانه خروجی کارشان ارتباط 
درســتی با مخاطــب برقرار نمی کنــد و قابل 
تحمل نیست. شــاید مدیران ما هم بی   تقصیر 
نباشند و آن ها هم خیلی شناخت کافی و الزم 
از این عرصه را نداشــته باشند و در نتیجه به 
نگاه هــای غیرحرفه ای میدان بدهند. این آفت 
بزرگی است و مردم را در طوالنی مدت دلزده 

خواهد کرد.
درباره اهمیت ســاخت مســتندهایی با فرم و 
روایت جذاب درباره اربعین و فرصت هایی که 
شرایط جدید پیش روی مستندسازان قرار داده 
است، با این مستندســاز گفت وگو کردیم که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید.

تغییر شــکل برگزاری آیین عزاداری س
اربعین امســال چه فرصت هایی را برای 
پیش روی  جدید  نگاه های  و  ایده ها  خلق 

مستندسازان قرار می دهد؟
اربعیــن امســال فرصت های جدیــدی را نه 
فقط پیــش روی مستندســازان که پیش روی 
اباعبداهلل الحســین)ع(  زیارت  عاشــقان  همه 
قــرار می دهــد. عزاداری های اربعین امســال 
در شــرایط کرونایــی عالوه بر اینکــه ارتباط 
عمیق تر و شــخصی تری را با حقیقت اربعین 
برقــرار می کند، در عرصه عمــل هم می تواند 
فرصــت انجــام امور خیــر را برای عاشــقان 
حســینی فراهم کند. آیا کرونا مانع می شــود 
کــه مردم به اصلی ترین پیــام واقعه کربال که 
امربه معــروف و نهی ازمنکر اســت، بپردازند؟ 
آیا کرونا مانع می شــود کــه معروفی همچون 
مواسات و عدالت خواهی را نادیده بگیریم؟ آیا 
کرونا مانع می شــود که نیکی و بخشش کنیم 
و دســت نیازمندان را بگیریم؟ اربعین بهترین 
فرصت رســیدگی به این امور است. چطور 10 
روز برای پیــاده روی اربعین، زمان می گذاریم، 
شایســته اســت که همین چنــد روز را برای 

امور خیر و کارهایــی صرف کنیم که هدفش 
همراســتا با هدف قیام اباعبداهلل الحســین )ع( 
است. مستندسازان می توانند روی این موضوع 
تمرکز کنند و این قبیل کارها را که جایگزین 
اربعین شده، سوژه کارهایشان قرار  پیاده روی 
بدهند و به آن ها بپردازند. چه ایرادی دارد که 
در این ایام دســتگیر نیازمندان باشــیم و این 
اتفاق را مســتند کنیم تا دیگران الگو بگیرند. 
مهم ثبت هنرمندانه این اتفاقات اســت. یکی 
از آسیب های آثار مســتند تولید شده درباره 
اربعین، عجله برای ســاخت اثر بود. اکنون که 
آن عجله و شلوغی نیست، فرصت تمرکز بیشتر 
برای ساخت مســتند وجود دارد و می توان از 
لحاظ فرمی و محتوایی بســیار هنرمندانه تر و 

شکیل تر به این موضوع ها پرداخت.

در واقــع این تهدیــد را می توان به س
افراد  عزاداری  یعنی  کرد،  تبدیل  فرصت 
شخصی تر شــده و درک و معرفتشان از 

اربعین عمیق تر می شود؟
همین طور اســت. این شــرایط فرصتی را برای 
عــزاداران به وجود آورده اســت کــه در خلوت 
خودشان به هدف قیام حسینی بیشتر بیندیشند 
و این هدف را به مســائل روزمره زندگی شــان 
تعمیم دهند. این بهترین کاری است که می توان 
محروم شــدن از راهپیمایی اربعین را به فرصت 
تأمل و تعمق بیشتر روی مفهوم و معنای زیارت 

اربعین تبدیل کرد. 

شما نسبت به مفاهیم و تصاویر تکراری س
اربعین  درباره  شــده  تولید  مستندهای 
انتقاد داشــتید، مستندســازان چطور 
برای  این فرصت پیش آمده  از  می توانند 

خلق آثار خالقه بهره ببرند؟
یکــی از آفت های بــزرگ مستندســازی در 
ســال های اخیر، عجله کــردن و کم پرداختن 
به فرم اســت که موجب می شود آثار شبیه به 
هم شــوند. فرض کنید  یک شیعه آذربایجانی 

که عاشــق زیارت اربعین بــوده، اکنون هم از 
راهپیمایــی اربعین محروم اســت و هم اینکه 
درگیر جنگی خانمان ســوز شده است، می توان 
به این ســوژه ها پرداخــت. فرصت های زیادی 
وجــود دارد که پیش روی مستندســازان قرار 
گرفته و فقط نیاز به اندیشیدن دارد. آفت بزرگ 
مستندســازان انقالبی این است که با عجله و 
پرحجم کار می کنند که موجب می شود پرخطا 
باشند. امســال کم توفیقی ما و محروم شدن از 
پیاده روی اربعین می تواند ســبب اندیشیدن و 

تأمل برای خلق آثار جذاب تر شود.

این شرایط هم س در  تولید مستند  البته 
دشوارتر می شــود به هر حال سال های 
پیش مستندســازان با دوربینشــان به 
پیاده روی  و در حین  واقعه می رفتند  دل 
می کردند،  پیدا  را  سوژه هایشان  اربعین، 
اما در حال حاضر مستندسازی با موضوع 
اربعین در شرایط فعلی نیاز به پرداخت و 

زمان بیشتری دارد؟
ذات و طبیعت مستندســازی ســخت اســت 
و مستندســاز بایــد به نگاه متفاوت برســد و 
تا به این نگاه نرســد، جهان ذهنی اش شــکل 
نمی گیــرد که قابــل ارائه باشــد. بزرگ ترین 
مشــکل مستندســازان انقالبی این است که 
کارها را دم دســتی جمع می کنند نه فقط در 
حوزه اربعین که در بسیاری از حوزه ها. بسیار 

پرخطــا کار می کنند و اشــتباه های زیادی به 
لحاظ فرمی و محتوایــی دارند که مخاطب را 
پس می زند. اکنون فرصت خوبی اســت که با 
هدف گذاری، تمرکز درســت و زمان گذاشتن، 

به موضوع اربعین بپردازیم. 

عده ای بر این باورند که تعطیلی موقت س
راهپیمایی بزرگ اربعین ممکن اســت از 
بکاهد،  عزادارانش  بین  در  حماسی  شور 
توأم  شور  می توانند  مستندســازان  آیا 
با شــعوری که در ذات این آیین باشکوه 

وجود دارد را در آثارشان نشان دهند؟
فرصت و قابلیت هــای زیادی وجود دارد، ولی 
بایــد ببینیم چقدر از این فرصت ها اســتفاده 
می شــود. مستندســازی یک کار شــخصی 
نیســت و نیاز به هدایــت و مدیریت فرهنگی 
دارد. در واقع مدیران فرهنگی و رسانه ای باید 
ســفارش تولید اثر بدهند، آن هــا باید به روز 
شــوند و به مستندســازان جهت دهند. قطعاً 
این قابلیت در مدیران فرهنگی و رســانه ای ما 
باید تقویت شــود. وقتی تهدید کرونا موجب 
شــده راهپیمایی اربعین موقتاً تعطیل شــود، 
چطور می شــود همراســتا بــا روح و مفهوم 
زیــارت اربعین، تولید اثر داشــت؟ این نیاز به 
جهت دهی مدیــران فرهنگی دارد که نیازمند 

به روز شدن هستند. 

مدیران س متوجه  بیشــتر  موضوع  این 
تلویزیون اســت، به هر حــال به دلیل 
تعطیلی موقت آیین های عزاداری اربعین، 
بار ســنگینی بــر دوش تلویزیون برای 

تأمین برنامه در این مناسبت است؟
به نظرم ماجرا فراتر از مدیران تلویزیون است. 
نهادهای فرهنگی زیادی داریم که مســئولیت 
تولید محتوا را بر عهده دارند، اگرچه تلویزیون 
هــم بخش مهمــی را تشــکیل می دهد. این 
مشــکل را همــواره بــا مدیــران فرهنگی و 
رسانه ای داشتیم که نمی دانند چه می خواهند، 

نمی توانند درست سفارش بدهند و خط مشی 
تعیین کنند. منتظر می مانند و هر کسی کاری 
انجام داد، پخش می کنند. این طور نیســت که 
فعاالنه با ماجرا مواجه شوند و سفارش بدهند، 
منفعالنه برخورد می کنند تا ببینند چه کاری 
ســاخته شــده تا نمایش بدهنــد. بهانه های 
زیــادی هم دارند از کمبــود بودجه بگیرید تا 

محدودیت های دیگر. 

آیــا ایــن نــگاه در بیــن مدیران س
فرهنگی وجود دارد که مســتند یکی از 
کم هزینه ترین و کم دردسرترین تولیدات 

تصویری است؟
متأســفانه بله، در حالی که مســتند می تواند 
بسیار باشکوه و پرهزینه باشد. جای مستندهای 
الف در تلویزیون خالی است و اصاًل قبول ندارم 
که مستند، کار دم دستی و ارزان قیمتی است. 
چرا نباید یک تیم پژوهشی قوی روی موضوع 
مســتند کار کنند؟ چرا نباید پروداکشن های 
خوب داشــته باشیم و مســتندهایمان را در 
خارج از کشــور نمایش دهیــم؟ چرا خودمان 
باید مستندهای خودمان را تحمل کنیم؟ چرا 
به فرم مستندها نمی اندیشــیم؟ این ها نکات 

مهمی هستند که باید به آن ها توجه شود. 

به نظر شــما تلویزیون بــرای تولید س
برنامه های جدید در عزاداری های آخر ماه 
صفر، پیش بینی داشته است یا همچنان از 
برنامه های آرشیوی استفاده خواهد کرد؟

مخاطبان به باری به هر جهت بودن تلویزیون 
و حفظ وضع موجود عــادت کرده اند. تعجب 
نمی کنیم اگر کاری انجام نشده باشد، ولی اگر 
کار خوبی انجام شــده باشــد، قدر می دانیم و 
ســعی می کنیم به آن ضریب بدهیم، ولی من 
خیلی چشــمم آب نمی خورد که امســال کار 

شاخص و ویژه ای داشته باشیم. 

کرونا یــک اتفاق تاریخی اســت که س
ابعاد زندگی ما را در همه ساحت ها دچار 
تحول کــرد به ویژه در حوزه مناســک 
دینی، امســال مستندســازان در ثبت 
چقدر  تاسوعا  و  عاشــورا  عزاداری های 

فعال بودند؟
عزاداری اباعبداهلل)ع( در بستر شرایط کرونایی 
سوژه بسیار قشــنگی بود که می شد کارهای 
ارزشــمندی درباره آن ســاخت، پرداختن به 
اینکه محدودیت هــای کرونا چه تأثیری روی 
بزرگ ترین آیین تاریخی شــیعیان گذاشــته 
است. متأسفانه من تاکنون کار شاخصی ندیدم 
و امیدوارم کارهایی در دســت تولید باشــد. 
البته این ســوژه ها باید درخواست و سفارش 
داده شوند، یعنی از ســوی نهادهای فرهنگی 
متولی اعالم نیاز شود. ضمن اینکه مقدمات و 
بودجه ساخت این مستندها باید تأمین شود، 
ولی نهادهای فرهنگی آن چنان که باید فعال 
نبودند. از مســتندهای خوب وحید چاووش یا 
سیاوش ســرمدی درباره اربعین، زمان زیادی 
می گذرد. چند بار قرار اســت این مستندها از 
تلویزیون بازپخش شود؟ تعداد کارهای خوب 
در این باره انگشت شمار است، در حالی که باید 
از بزنگاه های تاریخی بــرای تولید آثار کیفی، 

بیشترین بهره را برد.

برش

 آفت بزرگ مستندسازان انقالبی 
این است که با عجله و پرحجم کار 
می کنند و موجب می شود پرخطا 
و  ما  کم توفیقی  امسال  باشند. 
محروم شدن از پیاده روی اربعین 
می تواند سبب اندیشیدن و تأمل 

برای خلق آثار جذاب تر شود

سینماتلویزیون

شانس کدام فیلم برای رفتن به اسکار بیشتر است؟چرا عروسک های جدید تلویزیون دوست داشتنی نیستند؟
سیما و ســینما: عادل بزدوده؛ عروسک ساز و کارگردان 
تئاتر با انتقاد از ناآگاهی و کم اطالعی برخی تهیه کنندگان 
صداوسیما در ارتباط با عروسک سازی، نداشتن شناخت در 
این حوزه را مهم ترین عامل ساخت عروسک های نامناسب 

عنوان کرد.
تصویر یک عروســک در یکی از برنامه های تلویزیونی، 
مدتی اســت توســط کاربــران شــبکه های اجتماعی 
دست به دست می شــود، انتقادها را برانگیخته و برای 
برخی هم مایه شــوخی و مزاح شــده اســت. در این 
رابطه عادل بزدوده ـ عروسک ســاز باسابقه و مدرس و 
کارگردان تئاترـ   در گفت وگویی با ایســنا با اشــاره به 
نقش مهم تهیه کنندگان در ســاخت برنامه ها و انتخاب 
عوامل برنامه ســاز، عنوان کرد:  متأســفانه من شدیداً 
به این مســئله اعتــراض دارم. بزرگوارانی که به عنوان 
تهیه کننده در صداوسیما کار می کنند، اطالع و آگاهی 
از عروســک ندارند. عروسک یک فلسفه بسیار همزاد با 
انســان و کره زمین دارد. تأثیرپذیری و همذات پنداری، 
شاخصه های بســیار مهمی هستند که در فرهنگ های 
مختلــف جا بــاز کرده اند. اگر از این مســئله اطالعات 
دقیقی نداشته باشند می شود یک عارضه بسیار بزرگ. 
مطمئناً در ایــن قضیه تهیه کننــده و برنامه ریز نقش 
مهمــی دارد که بایــد توجه کند با چــه آیتم و با چه 

ابزاری برای کودک و نوجوان تولید محتوا کند.
بزدوده که ساخت عروســک های خاطره  انگیزی همچون 
»زی زی گولو« و »پسر خاله« را در کارنامه هنری اش دارد و 
در طراحی و ساخت عروسک های »شهر موش ها« و »خونه 
مادربزرگه« هم مشارکت داشته است، در بخش دیگری از 
این گفت وگو با بیان اینکه »برای ساخت عروسک انتخاب 
یک چهره مهم اســت و ساخت وساز آن چهره فوق العاده 
مهم اســت«، ادامه داد: مهم اســت که ما به چه کســی 
می گوییم عروسک بســازد و آن عروسک چه پیام هایی را  
می تواند به درستی ارسال کند و به درستی میان بینندگان 

و شنوندگان تأثیرگذار باشد.
این عروسک ســاز و عروســک گردان با بیان اینکه باید 
نوع عروسک، نوع مخاطب شناسی اش، نوع تأثیرگذاری 
و اهداف آن دقیقاً مشــخص شــود، یادآوری کرد:  من 
و دوســتانی که خالق عروســک های »شهر موش های 
1و۲« و »خانه مادر بزرگه« و دیگر عروسک ها هستیم، 
تمام این مســائل را رعایت می کردیم. اگر قرار بود یک 
عروســک ُخل و ِچل بســازیم، نمی آمدیم این افراد را 
مســخره کنیم که به شدت عارضه خطرناکی است. در 

بین مخلوقات خداوند کســانی هستند که ایراد دارند، 
اما ما حق نداریم به قصد توهین، عروسک بسازیم. چه 
بــرای نقش منفی زن و چه مرد و چــه بچه نباید این 
کار را کــرد؛ پیرمردها و پیرزن  ها را هم نباید مســخره 
کرد. اگر به قصد مســخره کردن این اتفاق افتاده است، 
واقعاً فاجعه اســت. باید یقه تمام برنامه ســازان آن کار 
گرفته شود و مراجع ذی صالح پیگیری کنند و بگویند 
وقتی شــما می خواهید یک آدم بد را معرفی کنید آن 
آدم بد باید با صورت بد معرفی شــود؟! طبیعتاً نه، کار 
خطرناکی اســت؛ شکستن تمام هنجارهای اجتماعی و 

جامعه شناختی است.
سازنده عروسک »پسرخاله« با تأکید بر اینکه کریه المنظر 
ساختن عروسک ها درســت نیست، توضیح داد: این مهم 
است که من کریه المنظر نسازم؛ مثالً پسرخاله و کاله قرمزی 
کریه المنظر نیستند، اما اشتباهاتی می کنند. چهره  زننده 
و رقت باری ندارند، اما شــیطنت های خردساالن را انجام 
می دهند. با نگاه بزرگســاالنه این عروسک ساخته شده و 
در فضا و ذهنیت کودک و نوجوان زنده شــده و نقشــش 
را بازی می کند. یک مجری هم هســت که کارهایشان را 

اصالح می کند.
بــزدوده در پایان گفت: تلویزیون می داند ما هســتیم، 
اما متأســفانه ســاده انگارانه عمل می کند و در نتیجه 
ما با برنامه هایی مواجه می شــویم که عاری از اطالعات 
کالسیکی است که برای تولید یک کار عروسکی وجود 
دارد. یعنی برخــوردار نبودن از مطالعه، تحقیق، تجربه 
و خیلی کمبودهای دیگر دســت به دست هم می دهند 
تا بودجه ای را هدر دهند. بودجه ای که برای ســاختن 
برنامه ای فرهیخته در نظر گرفته شــده است، وقتی در 
مسیر غلط پیش بروند  و انتخاب ها غلط باشد، ما به این 

ناکجاآباد نزدیک می شویم.

سیما و سینما: آکادمــی علوم و هنر های سینما، بازه زمانی 
مشخصی برای فیلم های واجد شرایط دارد و فیلم ها هر سال 
 باید در آن بازه اکران و برای جوایز اســکار معرفی می شدند؛ 
اما امســال با توجه به شــیوع ویروس کرونا و به هم خوردن 
برنامه ریزی اهالی صنعت سینما، دیوید رابین؛ رئیس آکادمی، 
این بازه زمانی را تمدید کرد؛ بنابراین فیلم هایی که می خواهند 
در این مراســم شرکت کنند، باید در تاریخی بین اول ژانویه 
ســال ۲0۲0 تا ۲۸ فوریه ۲0۲1 اکران شــده باشند تا واجد 
شرایط حضور در اســکار باشند. امسال آکادمی اسکار امکان 
معرفی فیلم هایی را که به دلیل شــیوع کرونا، اکران آنالین 
شده اند هم فراهم کرده است. سینمای ایران تا 11 آذر فرصت 
دارد نماینده خود را به اســکار معرفی کند. در حال حاضر در 
بیشتر خبرگزاری ها نام چهار فیلم به عنوان گزینه  های جدی 

نمایندگی سینمای ایران مطرح شده است.

»خورشید«؛  مجید مجیدی#
»خورشــید« پس از شــرکت در جشــنواره ونیز به عنوان 
اصلی ترین شانس معرفی به اسکار مطرح می شود. مجیدی که 
پیشتر با فیلم »بچه های آسمان« موفق شده بود به جمع پنج 
فیلم اصلی اســکار راه پیدا کند، حاال فیلمی در همان سبک 
ساخته است. خورشید که دو جایزه فانوس جادویی و جایزه 
بازیگری مارچلو ماسترویانی از جشــنواره ونیز را در کارنامه 
دارد، بسیار مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز خبری از اکران آن 
نیست. فیلم مجید مجیدی هر چند در ونیز نقدهای مثبتی را 
دریافت کرد، اما در جدول امتیازدهی نتوانسته به امتیاز باالیی 
دســت پیدا کند. با این همه سابقه مجید مجیدی و موضوع 
انســانی اثر، فاکتورهای مهمی هستند که موجب باال رفتن 

شانس انتخاب »خورشید« در بین سایر گزینه ها می شود. 

»درخت گردو« ؛ محمدحسین مهدویان#
خبر اکران 14 روزه فیلم »درخت گردو« در کردستان نام این 
فیلم را هم به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه های معرفی به 
اسکار مطرح کرد. علی سرتیپی، پخش کننده فیلم سینمایی 
»درخــت گردو« در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره تقاضای 
این فیلم برای شرکت در اســکار گفت: »درخت گردو« سه 
ویژگــی مهم برای حضور در این رویداد دارد. این فیلم از یک 
بازیگر بین المللی برخوردار است. در واقع پیمان معادی، بازیگر 
ایــن فیلم چهره ای جهانی دارد که می تواند در موفقیت فیلم 
تأثیرگذار باشد، ضمن اینکه ســلیقه اسکار چنین است که 
فیلم های بیگ پروداکشن را برگزیند که »درخت گردو« از این 
موضوع هم برخوردار است. وی افزوده است: از سوی دیگر این 

فیلم موضوعی انســانی و جهانی و قابل درک برای همه دارد، 
از همین رو ما درخواست نمایش یک هفته ای آن را کردیم تا 

بتوانیم متقاضی حضور باشیم.
»درخت گردو« که روایتی ا ســت دردناک از جنایت بمباران 
شــیمیایی سردشــت، در جشنواره فجر بســیار مورد توجه 
مخاطبان قرار گرفت و دو جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین 

کارگردان را بدست آورد. 

»شنای پروانه« ؛ محمد کارت#
بین گزینه های مطرح شــده تنها فیلمی که اکران شــده و 
شرایط حضور در اسکار را هم دارد »شنای پروانه« نخستین 
ساخته محمد کارت است. فیلمی که 6 سیمرغ در جشنواره 
فجر بدست آورد و بهترین فیلم جشنواره از نظر مخاطبان بود. 
همچنین نظرهای بسیار مثبتی که شنای پروانه از منتقدان 
دریافت کرد، می تواند شــانس فیلم برای حضور در اسکار را 
بیشتر کند، اما موضوع حساسیت برانگیز این فیلم ممکن است 

کمی راه این اثر را برای رسیدن به اسکار دشوار کند. 

»جنایت بی دقت«؛  شهرام مکری#
حضور موفق فیلم  »جنایت بی دقت« به کارگردانی شــهرام 
مکری در جشــنواره ونیز و کســب جایزه بهترین فیلم نامه 
اورژینال از انجمن منتقدان مستقل، این فیلم را هم به یکی از 
گزینه های اسکار تبدیل می کند. هر چند عده ای از کارشناسان 
معتقدند این فیلم مانند فیلم »خورشید« نتوانسته هیچ کدام 
از جوایز اصلی این جشــنواره را از آن خود کند و همین نکته 

احتمال معرفی این اثر را کمتر خواهد کرد. 
فیلم جدیــد مکری در مقایســه با فیلم های پیشــین او از 
فاکتورهایی برخوردار است که می تواند طیف گسترده تری از 
تماشاگران را جذب کند و اکران آن در ونیز، با نقدها، نظرها و 

استقبال بسیار خوب تماشاگران و منتقدان روبه رو شد.
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 استقبال بی نظیر مردم حلب 
از نمایش »الشمس تشرق من حلب«

»الشمس  نمایش  گروه  فارس: 
تشرق من حلب« به کارگردانی 
کوروش زارعی در شهر حلب با 
استقبال بی نظیر مردم این شهر 

راهی دمشق می شوند.
اجرای شــب آخر گروه نمایش 

»الشــمس تشــرق من حلب« به کارگردانی کوروش زارعی با استقبال 
بی نظیر مردم شهر حلب روبه رو شد.

این گروه نمایشــی با خاطــره خوب از حضور در حلب این شــهر 
 را تــرک و بــرای اجراهای آخر هفته خود در شــهر دمشــق آماده 

می شوند.
تاکنون گروه ها و انجمن های هنری و فرهنگی سوریه برای تماشای این 

نمایش به دیدن کار آمده بودند.
این نمایش محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است و کوروش زارعی 

آن را کارگردانی می کند.
این نمایش به نیت سرداران شهید مقاومت در حلب به صحنه رفت 
که براســاس نوشته ای از مرحوم ابوباســم حیادار بود. بیشتر از 60 
بازیگــر عرب و ســوری در این کار از مدت ها قبــل در حال تمرین 
بودند و حال نیز به همراه تیم فنی تولید و کارگردانی ایرانی کوروش 
زارعی کار به اجرا رسیده و در واقع محصول مشترک ایران و سوریه 

است که به زبان عربی اجرا می شود.

خاطرات پیاده روی اربعین مرور می شود
»راه کربال« روی موج »فرهنگ«

روز  از  »فرهنــگ«  رادیو  مهر: 
دوشنبه مســتند »راه کربال« را 
به  عنوان ویژه برنامه ای برای ایام 
اربعیــن روی آنتن برده اســت؛ 
مســتندی برای مرور خاطرات 
پیاده روی اربعین در ســال های 

گذشــته. برنامه »راه کربال« مستندی است از زندگی و خاطرات افرادی 
که در پیاده روی اربعین شــرکت داشته اند و این تجربیات را قرار است با 

مخاطبان در میان بگذارند.
ایــن برنامه که از دیروز  از رادیو فرهنگ پخش شــده بــا زائران حرم 
امام حسین)ع( گفت وگو شده و آن ها دلگویه های خود از این سفر را بیان 

می کنند.
پخــش این برنامه  تا 1۷مهرماه در چهار نوبت از رادیو فرهنگ ادامه 

دارد .
این مستند کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ روی آنتن می رود 
که عالقه مندان می توانند هر قســمت از این مستند 1۵دقیقه ای را در 
ساعت های 11:۳0، 16:1۵، ۲0:۳0 و ۲۳:1۵ روی موج اف ام ردیف 106 

مگاهرتز از رادیو فرهنگ بشنوند.
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