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توپ و تور

پارالمپیک توکیو:
 والیبال نشسته ایران 

برای هفتمین بار قهرمان شد

تیم ملی والیبال نشسته جانبازان و معلولین ایران با غلبه بی چون 
وچرا مقابل تمام حریفان در پارالمپیک توکیو برای هفتمین بار و با 

قدرت برسکوی قهرمانی و بام پارالمپیک تکیه زد.
ملی پوشان کشورمان که به دلیل ویروس کرونا دوران سختی را 
در اردو و تمرینات پشت سرگذاشته بودند در حالی به رقابت های 
پارالمپیک توکیو اعزام شدند که ترکیبی از تجربه و جوانی را شکل 
داده و با هدایت و رهبری فکورانه سرمربی مشهدی خودهادی رضایی 
خود را برای شکار هفتمین قهرمانی پارالمپیک آماده کرده بودند.ملی 
پوشان کشورمان تمام حریفان خود و به ویژه بوستی مدعی راهم سه 
برصفر از پیش روی برداشته و باقدرت راهی فینال شدند.دربازی 
پایانی روسیه تازه از راه رسیده و مدعی که برای اولین بار به فینال 
رسیده بود ملی پوشان کشورمان متشکل از داود علیپوریان کاپیتان 
باتجربه و مجید لشگری صادق بیگدلی مرتضی مهرزاد)آسمان خراش(

و میثم علیپور و سید مهدی بابادی دیگر نماینده والیبال نشسته 
خراسان و رمضان صالحی لیبروی تمام نشدنی اجازه نفس کشیدن 
را به حریف روسی ندادند و درنهایت بازی فینال را ۳بر یک به سود 

خود خاتمه داده و بر بام پارالمپیک تکیه زدند.

مهاجری وبازگشت به خانه
محمدرضا مهاجری سرمربی تیم لیگ برتری شهر خودروی 

مشهد شد.
نخست:اگرچه حق به حق دار رســید اما مهاجری به خوبی 
می داند که باشگاه شهر خودرو صورت خود را با سیلی سرخ 

نگهداشته است.
والیبال خراسان و افتخارآفرینی 

در جریان مسابقات والیبال نوجوانان جهان و پارالمپیک توکیو 
نمایندگان والیبال خراسان خوش درخشیدند.

نخست:سوای هادی رضایی که نیاز به تمجید و تشویق ندارد 
اما یونس جوان وبابادی را دریابید.

پدر دوومیدانی خراسان آسمانی شد:
محمدرضا صابری پیشکســوت دوومیدانی خراسان در سن 

۱۰۰سالگی دار فانی را وداع گفت.
نخست:خدمات پدر دوومیدانی خراسان همانند پدر والیبال 

خراسان رستمی ستودنی است.

کارت زرد
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 سرپرست هیات هاکی استان از افتتاح 
و بهره برداری خانه اختصاصی واگذاری 
زمین چمن مصنوعی،برگزاری دورهای 
آموزشی ویژه مربیان و داوران و همچنین 
تجهیزهیات های شهرستانی هیات هاکی 
استان خبر داد و گفت: با توجه به مذاکرات 
انجام شده و موافقت اداره کل ورزش و 
جوانان اعتبارات الزم برای احداث و بهره 
برداری از خانه اختصاصی هیات هاکی 
استان در دی ماه سال جاری مهیا شده 
و بهارو شکوفایی هیات را د رزمستان 

شاهد خواهیم بود.
حمید علیزاده سرپرست هیات هاکی 
استان افزود: دیماه چمن مصنوعی توسط 
فدراسیون به هیات هاکی استان اختصاص 
مي یابد و قول مساعد رییس فدراسیون 
هاکی برای واگذاری چمن مصنوعي در 
دیماه ۱٤۰۰ و پایگاه قهرمانی شمال 

شرق کشور به مشهد واگذار مي شود .
وی ادامه داد:همچنین قول مساعد مدیر کل 
محترم و معاون محترم ورزشی در خصوص 
زمین چمن مصنوعی مجموعه مرحوم 
جعفریان گلشهر مشهد با همکاری رییس 
اداره ورزش و جوانان مشهد جناب اقای 
سالطین و همچنین سالن شهید بهشتی 
را برای تمرین ملی پوشان با همکاری 
رییس هیات انجمن های ورزشی و مدیر 
کل محترم و معاون ورزشی ایشان جناب 

اقای قوچان نژاد 
و سالن استاد باغبانباشی و پایگاه قهرمانی 
برای آنان هماهنگ شده است.و درصدد 
هستیم براي اقایان در شهرك ابوذر و برای 
بانوان در مجموعه کوثر سالن هاکی در 

اختیار آنان قرار دهیم. 
وی با اشاره به این که  ورزش هاکی به 

عنوان درس اختیاری با هماهنگی ریاست 
محترم تربیت بدنی دانشگاه ازاد اسالمی 
در رشته تربیت بدنی تدریس مي شود و در 
دانشگاه فردوسي نیز. تدریس خواهد شد 
تضریح کرد: اولویت ما برای هنرآموزان 
ارتقای سطح علمی وافزایش دانش تئوری 

و عملی آنان است.
علیزاده گفت: به زودی خانه هاکی یا در 
مجموعه ثامن االئمه یا در مجموعه های 
دیگر با هماهنگی مدیرکل محترم ومعاونین 

محترم ایشان افتتاح خواهد شد .
وی همچنین از برگــزاری دوره های 
آموزش داوری و مربی گری در استان 
خبر داد و اضافه کرد:از سوم تا 6شهریور 
ماه به صورت مجازی و وبینار دوره عملی 
مربی گری درجه سه را با حضور ۳٤ نفر 
در استان برگزار کردیم چون معتقدیم 
افزایش مربیان و داوران باعث رونق بیشتر 
این رشته واستعدادیابی وتبدیل پتانسیل 
بالقوه به بالفعل واکتیو و پویا بودن این 

رشته مهیج می شود.
وی در خصوص آمار بیمه شدگان رسمی 
هیات هاکی استان خاطر نشان کرد: تعداد 
امار بیمه شدگان هاکی قبال ٢6 نفر بوده 

و در حال حاضر بیش از صد نفر در مشهد 
میباشد و شهرستانهای مشهد ، چناران ، 
نیشابور، سبزوار ، جغتاي،تربت جام ، کالت 
نادر ،و به زودب بردسکن وقوچان و درگز 
و فریمان و تایباد وکاشمر وگناباد و تربت 
حیدریه و... نیز در طرح امایش سرزمینی 
در رشته هاکی قرار خواهند گرفت .و در 
بحث تجهیزات. ازفدراسیون ٢۰۰ چوب 
هاکی و ۱۰۰ توپ و پنج دست لباس دروازه 
بانی و کمک مالی درخواست کردیم وجا 
دارد از همکاری وتعامل خوب فدراسیون 
با هیات هاکی تشکر کنیم علی الخصوص 
شخص ریاست محترم فدراسیون هاکی 
جناب اقای دکتر قدیمی و همکارانشان 
تشکر ویژه داریم. وهمچنین در این مدت 
کوتاه در خصوص پاداش به تیم لیگ برتر 
هیات هاکی که در سال ۱۳٩٩ به مقام 
اولی این دوره دست یافتند توسط معاونت 
محترم بانوان اداره کل ورزش وجوانان 
سرکار خانم سروري قول مساعد داده شد 

وبه زودی پرداخت خواهد شد.
وجا دارد از همکاران خدوم و صادق خودم 
در هیات هاکی استان واعضاء محترم 
هیات رییسه و کادر اجرایی هیات هاکی 

و جناب اقای فاطمی زاده مدیر عامل 
هتل توریست توس و اقای مصطفوی 
نژاد مدیر عامل زعفران مصطفوی و اقای 
پوراکبر ذیحساب اداره کل صمت بعنوان 
اسپانسرهای هیات هاکی کمال تشکر و 
قدر دانی را داشته باشم و همچنین سفر 
شهرستانی و بهبود وضعیت و کمک گرفتن 
از فرمانداری ها و بخشداری ها و شوراها 
و ادارات ورزش و جوانان و شهرداری ها 
و ترجمان ها و سازمان های دولتی و... در 
خصوص ورزش و هیات هاکی شهرستان 
ها و بهبود و توسعه زیرساخت ها و افزایش 
نیروی انسانی و به زودی شاهد شکوفایی 
این رشته زیبا و مفرح و شاد ورزشی باشیم. 
علیزاده ابراز امیدواری کرد تا بعد از عبور از 
پیک کرونا و بازگشایی باشگاه های ورزشی 
و برگزاری مسابقات ورزشی شاهد برگزاری 
مسابقات بین باشگاهی و لیگ باشگاه های 

مشهد و استان باشیم.
سرپرست هیات هاکی استان  که یکی از 
پیشکسوتان و قهرمانان اسبق رشته رزمی 
جودو است عالوه بر سوابق مربیگری و 
داوری بین المللی در این رشته ورزشی 
و مدیریت ورزشی در نهارهایی مختلف 
ازجمله دانشگاه آزاد سابقه سرپرستی 
دبیری هیات هاکی خراسان رضوی را 

نیز در کارنامه دارد.
می گوید: دوره های اختصاصی مربی گری 
و داوری هاکی را پشت سر گذاشتم و هم 
اکنون با اطالعات کافی درراس هیات به 
بررسی مشکالت و آماده سازی هیات می 
کوشم تا بتوانیم نماینده شایسته ای در 
کشور باشیم. وی ادامه داد:هیات هاکی 
استان بیش از پنج پوش و داوران و مربیان 
برجسته بسیار خوبی را در بخش بانوان 
و آقایان دارد که معتقدم متاسفانه قدر 
این سرمایه های انسانی را کمتر دانستیم 
و ضروری است این عزیزان را زیر چتر 

حمایتی خود قرار دهیم.

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

مجید خروشی

:استاد صابری هم پرکشید شاید مانند او  را 
دیگر دوومیدانی ایران به چشم خود نبیند  
مردی از جنس عشق  و نظم وتوان و تعصب به 
دوومیدانی مردی  که همه کاره در دوومیدانی  
بود  مربی، داور، معمار ساختن پیست ،استعداد 
یاب در رشته های مختلف دوومیدانی مردی 
که تا روزی که حواسش بود و می توانست راه 
برود فکرش دوومیدانی بود و دوومیدانی گویی 
او برای مادر ورزش ها به دنیا آمده بود  شاید 
ورزش  ایران مانند  او را دیگر تجربه نکند من 
فکر می کنم اگر کارنامه حداقل هفتادسال 
او را در خدمت به دوومیدانی بررسی کنند  
نامش را باید در کتاب گینس کتاب رکوردها 
ثبت کنند  بدون شک استاد صابری تنها 
مربی  هست که بیش از همه مربیان در همه 
رشته ها در سر تمرین آن هم به موقع و زودتر 
از همه شاگردانش  حاضر بوده  او که در کارش 
با کسی شوخی نداشت و برای کشف استعداد 

و آموزش و تمرین دوومیدانی تمام وجودش 
را می گذاشت انصافا هم  همیشه شاگردانش 
قدر و منزلتش را می دانستند  استادیوم پیر 
سعدآباد و پیست خاکی اش روزهای پررونقی 
را با استاد صابری سپری کرد و روزگاران خوش 
دوومیدانی باوجود او رقم می خورد تا روزی که 
بی مهری و بی توجهی باعث شد  از سعدآباد  که 
همه هویت و وجودش بود قهر کند و با خشم  
و چشم نگران جایی را که سال ها در آن زندگی 
ورزش کرده بود  ترك کند و روزی هم که  
سعدآباد را به سوی زمین دانشگاه فردوسی 
مشهد ترك کرد من کمترین هم در سعدآباد 
پیر وهم در دانشگاه به دلیل کار فوتبالی ام و 
معلمی در دانشگاه خیلی وقت ها در کنارش 
به کار فوتبال مشغول بودم  عشق را به کار 
دوومیدانی در وجودش از نزدیک می دیدم 
و حس می کردم  شاگردان  بی شمار چه در 
دوومیدانی کشور و چه در دانشگاه از او خیلی 
یاد گرفتند چون هرچه داشت با عشق تقدیم 
می کرد شاگردانش در سراسر ایران به عنوان 
معلم و مربی حضور دارند و منشا خیروبرکت 
او که صدسال عمر کرد شاگردان هشتادساله 

و باالتر هم دارد از بزرگی او هرچه بگوییم 
کم گفته ایم استاد صابری یک همه کاره در 
دوومیدانی بود که تمام داشته هایش را در 
عمل و تجربه و سختی به دست آورده بود 
درواقع معلم عاشق  دوومیدانی ایران بود به 
گمانم شاگردانش قدرش را خوب بدانند و 
هرگز فراموشش نکنند او در تاریخ دوومیدانی 
ایران نامش ابدی است روزی که از سعدآباد 
به دانشگاه فردوسی کوچ کرد چنان تأثیری 
بر دوومیدانی دانشگاه گذاشت که پیست 
دومیدانی دانشگاه استاندارد شد و تارتانش 
آبروی دوومیدانی استان شد و شاگردانش در 
دانشگاه که دکترا گرفتند و بعد مدیر شدند و 
رییس و استاد به افتخارش پیست  دوومیدانی 
دانشگاه را به نامش زدند و تابلوی پیست 
دوومیدانی استاد صابری دانشگاه فردوسی 
مشهد نصب شد و این قدر شناسی در زمان 
زندگی این مرد بزرگ ستودنیست همانطور 
که سالن بمبئی چی به یادگار مانده از استاد 
بمبئی چی بزرگ است که روحش شاد باد 
من به عنوان یکی از اهالی ورزش که گاهی 
هم دستی در دوومیدانی داشته ام پر کشیدن 

استاد صابری را به خانواده عزیزش وجامعه 
ورزش خراسان وایران به ویژه شاگردانش 
ومفاخردوومیدانی کشور تسلیت عرض می کنم 
استاد صابری را دانشگاه فردوسی مشهد ارج 
نهاد و تربیت بدنی شهرداری مشهد با نصب 
پالك افتخار  بر در خانه اش به آرامش رساند 
امیدوارم اداره کل تربیت بدنی خراسآن هم 
با نصب تندیس یا مجسمه یا هر اسم ونماد 
دیگری از این بزرگ ورزش قدر شناسی 
بکنند چون او یکی از ستون های استوار 
ورزش خراسان در قرن گذشته بود به امید 
روزهای خوب وخوش وسالمتی برای همه 
اهالی ورزش وخانواده محترم استاد صابری 
عزیز که پدری را ازدست دادند که وجودش 
خیر و برکت بود روحت شاد استاد صابری که 
عاشقی را در عمل نشان دادی خدا رحمتت 

کند دالور عاشق.

اسطوره دوومیدانی آسمانی شد

هاکی خانه دار می شود

قاسم زردکانلو
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قمار آقای سرمربی!

تیم ملی ایران گام اول را در استادیوم آزادی لرزان برداشت.با تک گل 
علیرضا جهانبخش و اندکی گل به خودی سوری ها توانستیم از مهلکه 
بگریزیم و در حالی که چهار تیم دیگر گروه هر دو بازی شان را صفر 
صفر مساوی کرده بودند ما بردیم تا به تنهایی در صدر گروه در هفته 
اول بازی ها جای بگیریم. البته که هنوز ٩ بازی دیگر باقی است و ما از 
حاال نباید کار را تمام شده بدانیم.ولی همین یک بازی به شدت زنگ 

خطر را برای ما به صدا درآورد. 
*

تیم ملی ژاپن در هفته اول بازی های مقدماتی جام جهانی در منطقه 
آسیا در ژاپن به عمان باخت. سرمربی عمان برانکو ایوانکویچ است. 

گفتیم در جریان باشید.
*

نمایش تیم ملی کشورمان برابر سوریه »فوق العاده« نبود، اما بی گمان 
سزاوار این همه تف و لعنت هم نیست. با این حجم از مصاحبه های تند و 
وحشتناك، آدم فکر می کند این آقایان اگر ژاپنی بودند و تیم کشورشان 
در خانه به عمان باخته بود با سرمربی تیم چه می کردند؟ البد دارش 
می زدند. بدون تعارف ممکن است نسبت به برخی بازیکنان دعوت شده 
به اردو از سوی دراگان اسکوچیچ شائبه های جدی وجود داشته باشد، 
اما انصاف نیست مردی را که با کنترل از راه دور در هشتمین بازی، 
هشتمین پیروزی اش را به دست آورده، اینطور سینه دیوار گذاشت. 
حاال کارشناسان همیشه ناالن به کنار؛ این که یکی مثل سردار آزمون 
هم بعد از بازی صراحتا از تیم ایراد فنی می گیرد، واقعا نوبر اســت. 
خداوکیلی اگر اسم اسکوچیچ »کارلوس کی روش« بود، جرات داشتید 
از این حرف ها بزنید؟ اگر سجل دراگان فرق می کرد، مهدی طارمی 
می توانست بعد از صعود از مرحله قبلی صفر تا صد آن موفقیت را به نام 
یک مربی دیگر بزند؟ سردار طوری از بازی بد تیم ملی ایراد می گیرد که 
انگار ما در هشت سال گذشته پادشاه فوتبال هجومی و هیجانی در دنیا 
بوده ایم. سردار آزمون و مهدی طارمی محال است هوس کنند یکی از 
این جمالت زیبا را در همان لیگ های درجه دو و سه پرتغال و روسیه 
به زبان بیاورند. چند ماه پیش کریم انصاری فرد در یونان یک جمله 
بی ربط گفت، قیامت به پا شد. به خدا قسم حیف این تیم پرستاره و 

توانمند است که از درون بپوسد. 

ماجرای قراردادهای نجومی و سرسام آور 
در ورزش کشور و به ویژه فوتبال تا جایی 
پیش رفته که قرار است از مسیر سامانه ای 
در وزارت ورزش این قراردادها رصد شده و 
مسووالن امر، مانع از انعقاد آن ها در صورت 

باال رفتن از سقف تعیین شده شوند.
جهش رقم قرارداد بازیکنان و مربیان 
فوتبال ایران از فصل گذشته هم زمان با 
اجرای قانون ممنوعیت جذب بازیکنان و 
مربیان خارجی در فوتبال ایران رقم خورد 
و بر اساس اعالم مسووالن دو تا سه برابر 
افزایش یافت و مبلغ قرارداد بازیکنی که تا 
پیش از آن حدود دو میلیارد تومان بود به 
شش تا هفت میلیارد تومان افزایش یافت!

تا 20 میلیارد تومان!
این پایان کار نبود و در فصل جاری شیب 
افزایش مبلغ قراردادها با همان سرعت 
قبلی پیش رفت تا جایی که سعید آذری، 
مدیرعامل پیشین باشگاه فوالد خوزستان 
می گوید در این فصل ارقام ۱٢، ۱۸ و ٢۰ 
میلیاردی برای امضای قرارداد می شنوم. 
فرهاد مجیدی نیز در بخشی از اظهارات 
جدیدش بیان کرد که با کمک چند هوادار 
بی ادعا تالش کردیم تا سه بازیکن باکیفیت 
و مطرح داخلی را به تیم اضافه کنیم؛ یک 
فوروارد، یک وینگر و یک هافبک دفاعی 
که هر سه بازیکن با مبالغی بیش از ۱٢ 
تا ۱۳ میلیارد تومان به تیم صنعتی و تیم 

رقیب پیوستند!
همین اظهارات از سوی افرادی که در 
دل فوتبال ایران حضور داشته و دارند 
کافی اســت تا بدانیم رقم قراردادهای 
بازیکنان فوتبال در ایران سقف خود را 
شکافته و در شرایطی پرداخت می شود که 
باشگاه های فوتبال از بی پولی رنج می برند 
و مادام از این که شرایط مساعد اقتصادی 
به منظور پرداخت رقم قراردادهای خود 
ندارند، می نالند؛ پارادوکسی عجیب که با 
استناد به اظهارات ضد و نقیض مدیران عامل 

باشگاه ها و ارقام قراردادهای بازیکنان جذب 
شده از سوی آن ها، به وجود آمده است!

بارها بر این مســاله تاکید کرده ایم که 
هزینه کرد سرسام آور از سوی باشگاه های 
خصوصی ایرادی ندارد و توجیه پذیر 
است، اما مساله بسیار مهمی که باید 
به آن توجه ویژه داشت این است که به 
چه علت، شرایطی در فوتبال ایران پدید 
آمده که شاهد انعقاد قرارداد و پرداخت 
این دستمزدهای شگفت آور در لیگ برتر 
که از نظر اقتصادی کامال شکست خورده 
است و ساالنه میلیاردها تومان در آن بدون 
بازگشت سرمایه هزینه می شود، هستیم؟

باشگاه های فوتبال ایران که به جز چند 
مورد آن همگی دولتی هستند از هیچ 
شاخص اقتصادی تبعیت نمی کنند و 
ورزشــی که تار و پود مالی آن از منابع 
دولتی تامین می شود، صرفا به حیات 
خلوتی برای هزینه های بی قید و شرط 
از سوی مدیرانی تبدیل شده که از فردای 

کاری خود هم خبردار نیستند!
طــرح وزارت ورزش برای قراردادهای 

فدراسیون های ورزشی به کجا رسید؟
پس از ماجراهای به وجود آمده در رابطه با 
قرارداد مارك ویلموتس، سرمربی پیشین 

تیم ملی فوتبال ایران، مهرماه سال گذشته 
بود که مرتضی فالح، مدیرکل امور حقوقی 
وزارت ورزش و جوانان از طرح وزارت ورزش 
برای قراردادهای فدراسیون های ورزشی 
به ایسنا خبر داد و اعالم کرد: »به دنبال 
راهکاری بودیم تا سقفی را برای قراردادهای 
فدراسیون های ورزشی مختلف چه در حوزه 
انعقاد قرارداد با مربیان و چه در سایر بخش ها 
نظیر اسپانسرینگ، قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی، قراداد با کارگزار، امور 
خدماتی و...متناسب با ظرفیت هر رشته 

ورزشی تعیین کنیم.
او ادامه داد: بنابراین اگر قراردادهای منعقد 
شده از سوی فدراسیون های ورزشی در 
بخش های مختلف باالتر از سقف تعیین 
شده از سوی وزارت ورزش و جوانان باشد 
باید از باب مشورت و نه از باب دخالت نظر 
اداره کل امور حقوقی وزارتخانه احصاء شود؛ 
این طرح در حال نهایی شدن است و باید 
مجوزهای الزم برای اجرا و ابالغ آن صادر 
شود تا پس از آن برای هر فدراسیون سقف 
متفاوتی در حوزه قراردادهای ورزشی اعالم 

شده و بر اساس آن عمل شود.
فالح ادامه داد: طرح مربوطه هم اکنون 
در مرحله نهایی قرار دارد و در صورتی که 

جامع و مانع بودن آن مورد تایید قرار گیرد، 
به تصویب می رسد و پس از آن از سوی 

وزارت ورزش و جوانان ابالغ می شود.«

رصد قراردادها در ورزش ایران؟
هر چند از آن زمــان تا کنون جزییات 
تازه ای در مورد این طرح و راهکار از سوی 
وزارت ورزش و جوانان اعالم نشده است، 
اما به تازگی حمید سجادی، وزیر ورزش 
و جوانان از طراحی سامانه ای در وزارت 
ورزش برای رصد قرارداد بازیکنان خبر داد 
و در رابطه با افزایش بی رویه رقم قرارداد 
بازیکنان در ورزش کشور و این که آیا این 
وزارتخانه قصد ورود به موضوع را ندارد، اظهار 
کرد: »استقالل فدراسیون ها و استقالل 
عمل آن ها دلیل بر هرج و مرج نیست و 
به طور حتم وجود چارچوب و حد و مرز 
داشتن قراردادها باید در دستورکار قرار 
گیرد و در حال تهیه سامانه ای هستیم که 
قراردادها اگر از یک رقم مشخصی باالتر 
رفت به وزارت ورزش و جوانان بیاید و 
رصد شود، در رابطه با عدد آن هنوز به 
جمع بندی نرسیده ایم و در حال کار 

کارشناسی هستیم.«
شعارها چه زمانی جامه عمل می پوشند؟

نوش داروی میلیاردی...
ماجرای قراردادهای نجومی و سرسام آور 
در ورزش کشور و به ویژه فوتبال تا جایی 
پیش رفته که قرار است از مسیر سامانه ای 
در وزارت ورزش این قراردادها رصد شده و 
مسووالن امر، مانع از انعقاد آن ها در صورت 

باال رفتن از سقف تعیین شده شوند.
به گزارش ایسنا، جهش رقم قرارداد بازیکنان 
و مربیان فوتبال ایران از فصل گذشته هم زمان 
با اجرای قانون ممنوعیت جذب بازیکنان و 
مربیان خارجی در فوتبال ایران رقم خورد 
و بر اساس اعالم مسووالن دو تا سه برابر 
افزایش یافت و مبلغ قرارداد بازیکنی که تا 
پیش از آن حدود دو میلیارد تومان بود به 
شش تا هفت میلیارد تومان افزایش یافت!

حوالی استادیوم
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نوش داروی میلیاردی...نوش داروی میلیاردی...
شعارها چه زمانی جامه عمل می پوشند؟

تیم بسکتبال مهارت های فردی دختران 
خراسان رضوی با شکست تیم اصفهان 
در مسابقه فینال موفق به کسب مقام 

قهرمانی کشور شد.

به گزارش روابط عمومی هیات بسکتبال 
خراسان رضوی، مسابقات مهارت های 
فردی دختران زیر ۱۵ ســال کشور 
با حضور ٢٢ استان از هشت منطقه 

برگزار که در مرحله نهایی با میزبانی 
خانه بسکتبال مجموعه سجاد مشهد 

به پایان رسید .
این مسابقات به صورت دوره ای اجرا و 

پس از 6۳ دیدار در نهایت تیم خراسان 
رضوی با شکست تیم های تهران ، قم و 
اصفهان توانست مقام نخست این دوره 

از مسابقات را از آن خود نماید .

رقابت هــای پارالمپیک توکیو برای 
ایرانی ها یک پایان بسیار شیرین داشت. 
گرچه تعداد مدال های ورزشکاران 
ایرانی نسبت به دو دوره قبل تفاوتی 
نکرده اما آنها در این دوره توانستند 
مدال های خوش رنــگ تری برای 

کشورشان کسب کنند.
از دیگر اتفاقات مهم در این دوره کسب 
سه مدال طال توسط بانوان پارالمپیکی 
و هفتمین قهرمانی تیم ملی والیبال 
نشسته ایران در این رقابت ها بود که 
می توان گفت تیم ملی والیبال نشسته 

ایران، پرافتخارترین و قدرتمندترین 
تیم جهان می باشد.

درخشش نمایندگان اعزامی ایران در 
این دوره و کسب مدل های رنگارنگ 
دل بســیاری از هموطنان را شاد و 
تقدیر و تشکر مسووالن به خصوص 
مقام معظم رهبری را از عملکرد آنان 
به همراه داشت که بالفاصله پس از 
پایان رقابت هــای نمایندگان ایران 
 معظم له پیامی در تقدیر از آنان صادر 

کرد.  
اما با همه افتخار آفرینی ورزشکاران 

جانباز و معلول در رشته های مختلف و 
در رقابت های بزرگ داخلی و بین المللی، 
نگاه برخی مردم و مسووالن به معلوالن 
درست نیست و آن طور که باید توجه 
مناســب و حمایت های الزم از آنان 
نمی شــود و خود آنان هــم از بابت 
 ایــن بی توجهی ها بســیار گله مند

 هستند.
اگرچه حضور ورزشکاران پارالمپیکی 
همانند المپیکی ها مورد توجه مردم و 
تحت پوشش رسانه قرار نمی گیرند اما 
افتخار آفرینی و درخشش آنان بیش 

از ورزشکاران المپیکی است. کسب 
رتبه سیزدهم کاروان ایران در بین 
۱6٢ کاروان اعزامی در این رقابت ها، 

شاهد این مدعاست.
معلوالن را نباید فراموش کرد و نباید 
این افراد را به خاطر محدودیت هایی 
که دارند، از بسیاری از مسایل زندگی  
محروم کرد. تجربه پاراالمپیک نشان 
داد که اگر بستری مهیا شود تا این 
عزیزان معلول بتوانند توانایی خود را 
به نمایش گذارند از هیچ کوشش و 

تالشی فروگذاری نمی کنند.

خراسان رضوی قهرمان مهارت های فردی دختران 

12 مدال افتخارآفرین برای ایرانیان 

علیرضا مجمععلیرضا مجمع

ایران با سه گل از عراق گذشت
شگفتی از دقیقه 2

تیم ملی ایران در دومین بازی خود از مرحله پایانی مقدماتی 
جام جهانی، با ارایه یک بازی فوق العاده دیدنی و هماهنگ، 
اجازه نفس کشیدن را به عراق نداد و حریف سنتی خود را با ۳ 
گل در هم کوبید.تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود از 
مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی ٢۰٢٢ قطر به مصاف تیم 
ملی عراق رفت که شاگردان دراگان اسکوچیچ با ارایه یک بازی 
خوب، دیدنی و منطقی، موفق شدند بدون اینکه اجازه خودنمایی 

به عراق را بدهند، از سد این تیم عبور کنند.
بازیکنان تیم ملی ایران بازی را بسیار خوب و فوق العاده آغاز 
کردند. روی حرکتی که امید نورافکن از سمت چپ آغاز کرده 
بود، توپ به مهدی طارمی رسید و ارسال بلند و دقیق این بازیکن 
در دهانه دروازه به علیرضا جهانبخش رسید و این بازیکن با ضربه 

سری دیدنی دروازه عراق را باز کرد.
در ادامه نیز سردار آزمون یک موقعیت بسیار خوب داشت که 
ضربه دیدنی این بازیکن را گلر عراق به زیبایی مهار کرد. در ادامه 
نیز عراقی ها قادر به خلق موقعیت جدی به روی دروازه ایران 
نبودند و بازی با نتیجه یک بر صفر به سود ایران به پایان رسید.

در آغاز نیمه دوم، عراقی ها قدرت هجومی خود را با ٢ تعویض 
افزایش دادند و در همان دقایق نخست نیمه دوم، مهند علی 
تعویض دیک ادووکات دروازه بیرانوند را باز کرد که البته این 

گل در شرایط آفساید به ثمر رسید.

پدرام خسروشاهی
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ارتباط کرونا با ناهنجاری های ژنتیکی 
و ایمونولوژی

پزشکی

دوره بندی تاکتیکی ، به برنامه جامعی 
که گفته می شود که یک تیم برای یک 
فصل مسابقاتی تدوین و اجرا می کند. 
این برنامه ریزی شامل ابعاد تاکتیکی ، 
تکنیکی ،  آمادگی جسمانی و آمادگی 

ذهنی بازیکنان می شود.
عالوه بر این ، دارای بازه های زمانی 
متفاوتی است که به هریک از آن ها 
"چرخه" )Cycle( گفته می شود.

هر دوره بندی تاکتیکی دارای سه چرخه 
می باشد :

۱. چرخه کوتاه مدت )هفتگی(
٢. چرخه میان مدت )ماهانه(

۳. چرخه بلند مدت )فصلی یا ساالنه(
هریک از این چرخه ها نیز مبتنی 
بر اهداف کادر فنی ، تیم و باشــگاه 
و مبتنی بر سطحی که در آن رقابت 
انجام می پذیرد )به عنوان مثال ، لیگ 
برتر کشور ، لیگ دسته یک کشور ، 
لیگ برتر استان یا شهرستان( طرح 

ریزی می شود.
بزرگترین تفاوت بین تیم های برتر 

جهان با سایرین ، در کیفیت برنامه ریزی 
و اجرای "دوره بندی تاکتیکی" است.

بیان کردیم که ، در ترسیم دوره بندی 
تاکتیکی باید چهار بعد )تاکتیکی ، 
تکنیک ، آمادگی جسمانی و آمادگی 
ذهنی( را مدنظر قرار دهیم. در این 
مطلب ، پارامترهای بعد تاکتیک را 
بصورت فهرست وار بیان خواهیم کرد 
و در هفته های بعد ، پارامترهای ابعاد 

دیگر را ذکر می کنیم.
پارامترهای تاکتیکی

)In Possession( لحظه مالکیت توپ
۱. اصل نفوذ

٢. اصل حمایت
۳. اصل عرض و عمق
٤. اصل دامنه حرکتی

۵. اصل خالقیت
 Out of( لحظه عدم مالیکت توپ

)Possession
۱. اصل فشار آوردن

٢. اصل حمایت
۳. اصل تعادل

٤. اصل فشردگی
۵ اصل خالقیت

)Transition( لحظه انتقال
 Gradual( ۱. حمله تدریجــی

)Attack
)Fast Attack( ٢. حمله سریع

)Counter Attack( ۳. ضد حمله
 Fall( ٤. عقب نشیتی و سازماندهی

)Back
)Counter Press( ۵. ضد پرس
Set-( لحظه ضربات شروع مجدد

)pieces
 Goal( ۱. شروع مجدد جلوی دروازه

)Kick
)Kick-off( ٢. شروع مجدد اول بازی

)Throw-in( ۳. پرتاب اوت
)Penalty( ٤. پنالتی

)Corner( ۵. کرنر
 Direct( 6. ضربه آزاد مســتقیم

)Free-kick
7. ضربه آزاد غیرمستقیم 

)Indirect Free-Kick( 

دکتر فیروزآبادی - دکترای بیوتکنولوژی میکروبیدکتر فیروزآبادی - دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

ایستگاه تاکتیک )50(

دوره بندی تاکتیکی )1( دانیال حبیبی

مجید خروشی-  اردوی آماده سازی تیم 
ملی نوجوانان ایران جهت اعزام به مسابقات 
قهرمانی نوجوانان جهان در عربستان که در 
مهر ماه ۱٤۰۰ برگزار می گردد ، در تهران 
و همدان در حال برگزاری است و خراسان 
رضوی با دعوت مجدد مهدی امیر سیدیان 
سه وزنه بردار در بانوان و آقایان را در ترکیب 
تیم ملی دارد.رییس هیات وزنه برداری 
خراسان رضوی گفت:دختران نوجوان استان 
، خانم ها سیده غزل و سیده غزاله حسینی 
) دو قلوهای شگفت انگیز وزنه برداری ( که 
هر دو قهرمان کشور می باشند ، در این اردو 
حاضر هستند و به احتمال بسیار زیاد مسافر 
عربستان خواهند بود . سید مهدی امیر 
سیدیان دیگر وزنه بردار خراسان رضوی 
است که به اردوی نهایی تیم ملی دعوت 
شده و در حال حاضر بسیار آماده می باشد 
.سعید حسین زاده مقدم افزود: چنین 
اتفاقات خوشایندی در دو دهه گذشته 

در وزنه برداری خراسان رضوی بی سابقه 
بوده و با تالش های شبانه روزی مربیان و 
روسای حیات های شهرستان ها و هیات 
رییسه استان به این مهم دست یافته ایم.

 وی ادامه داد: بیشترین تعداد دختران 
ورزشکار دعوت شده به اردوی انتخابی 
تیم ملی مربوط به خراسان رضوی است 
که پنج نفر از این استان در این اردو حضور 
دارند و این امر نشانگر استعدادهای بسیار 

در بخش بانوان وزنه بردار استان است..
رییس هیات وزنه برداری اظهار داشت: در 
اولین اردو تیم ملی وزنه برداری که اردیبهشت 
ماه سال جاری برگزار شد سید مهدی امیر 
سیدیان، محراب جوانشیری و عباس شجاعی 
دعوت شدند که در مرحله نهایی بر اساس 
نظر سرمربی تیم سید مهدی امیر سیدیان 
دعوت شده نهایی اردو است که به احتمال قوی 
همراه تیم ملی عازم عربستان خواهد شد.

 رییس انجمن کوراش خراسان رضوی 
گفت: با وجود مدال آوری کوراش خراسان 
رضوی در سطح کشور و حتی رقابت های 
جهانی، از داشتن یک سالن اختصاصی 

کوراش هم محرومیم.
محمد زندروحانی در خصوص تسویه حساب 
انجمن کوراش خراسان رضوی با هیات ووشو 
بابت حضور در مسابقات قهرمانی کشور 
اظهار کرد: فعال انجمن کوراش دریافتی 
نداشته است، زیرا باید حساب های سال ٩٩ 
 هیات ووشو با اداره ورزش جوانان تسویه شود

 تا ما بتوانیم از این هیات دریافتی داشته 
باشیم.وی ادامه داد: تجلیل از بازیکنان 
قهرمان از طرف خود مسئولین کوراش 
صورت گرفت، در حالی که اداره ورزش و 
جوانان وعده هایی داده بود اما متاسفانه 

تا االن انجام نشده است.
رییس انجمن کوراش خراسان رضوی 
در خصوص رویدادهای پیش روی 
کوراش استان بیان کرد: مسابقات 
قهرمانی بزرگساالن آسیا در مهرماه 
به میزبانی ازبکســتان قرار اســت 

برگزارشود. ۱۰ نفر از کوراش کاران 
آقا و ٤ نفر از بازیکنان خانم خراسان 
 رضــوی در اردوی تیم ملی حضور 

دارند.
زندروحانی ادامه داد: مشهد در آبان ماه، 
میزبان کالس های مربیگری و داوری 
درجه سه و درجه دو کوراش، در هر ٢ 
بخش اقایان و بانوان خواهدبود. همچنین 
باید بابت همکاری مجموعه تربیت بدنی 
آستان قدس رضوی و تاج فیروز با کوراش 

خراسان رضوی تشکر کنم.

دعوت سه نفر از وزنه برداران خراسان رضوی به تیم ملی

رییس انجمن کوراش خراسان رضوی:

سالن اختصاصی برای تمرین نداریم

آیا جو دوسر حاوی 
پروتئین است؟

بدن سازان در سطوح مختلفی قرار دارند و 
قدرت عضالنی آن ها با یکدیگر متفاوت است. 
اما همه آن ها به دنبال ساخت عضالتی قوی 
تر و بدنی بدون چربی هستند. خوشبختانه 
تغذیه با جو دوسر یکی از گزینه های مناسب 
برای این هدف است، چراکه حاوی ترکیبات 
عالی پروتئین و کربوهیدرات است و چربی 
بسیار کمی دارد. ازاین رو به عنوان یک مکمل 

برای وعده های غذایی پیشنهاد می شود.
زمانی که شما در حال ورزش کردن و باال 
آوردن وزنه ها هستید، عضالتتان در حال 
آسیب دیدن و ریزش هستند. پس از پایان 
تمرینات می بایســت به بازسازی و رشد 

ماهیچه ها توجه شود.
پروتئین هایی مانند گوشت، ماهی، لبنیات 
و پودرهای پروتئینی از اولین انتخاب های 
بدن سازان هستند و هر بدن سازی حدود 
٢-۳ گرم بــه ازای هر کیلوگرم وزن بدن 
خود در روزبه پروتئین نیاز دارد. به همین 
دلیل است که شما اغلب اوقات بدنسازها 
را در حال اضافه کردن پودر پروتئین به 

اسموتی های خود می بینید.
اما الزم به ذکر اســت که بلغور جو دوسر 
یا جو دوسر می تواند منبعی عالی برای 
تامین پروتئین باشد و کمک می کند تا 
ماهیچه های شما رشد کنند. مصرف جو 
دوسر در بدن سازی یک راه حل مناسب 

برای افزایش قدرت عضالت می باشد.
در حقیقت، تحقیقات نشان می دهد که 
جو دوسر حاوی پروتئین است و می تواند 
به اندازه پروتئین های حیوانی برای بهبود 
ماهیچه ها مفید باشد. یک مطالعه در سال 
٢۰۱۸ منتشر شد که نشان می دهد پروتئین 
موجود در جو دوسر به محافظت از بدن در 

برابر آسیب های ورزشی کمک می کند.
یک وعده ٢۰۰ کالری جو دوسر حاوی ۸.7 
گرم پروتئین است که می توان آن را با تخم 
مرغ، شیر بادام یا مواد غذایی دیگر مخلوط 

کرد و در وعده صبحانه و شام میل نمود

چگونه جو دوسر را مصرف کنیم؟
پیدا کردن راه های خالقانه برای ترکیب 
جو دوسر با سایر پروتئین ها، سبزیجات و 
میوه ها باعث می شود که رژیم غذایی شما 
مناسب و متعادل گردد. شما می توانید جو 
دوسر را به شکل شیرینی و یا با ترکیب در 
غذاهای پروتئینی مورد استفاده قرار دهید.

صبحانه خود را با جو دوســر آغاز کنید. 
ازآنجاکه صبحانه یک وعده بســیار مهم 

در طول روز است، بهتر است کامال باشد.
شما می توانید جو دوسر را قبل و بعد از 
تمرین میل کنید. جو دوسر را با شیر بادام و 
میوه مخلوط کنید و یک صبحانه شیرین و 
دل پذیر تهیه نمایید. همچنین می توانید 
جو دوسر را شبانه در شیر خیس کنید یا با 
ماست مخلوط نمایید و صبح روز بعد به همراه 
موز، توت فرنگی، تمشک و انواع آجیل ها 

مخلوط کرده و میل کنید.

 نتایج دو مطالعه  علمی نشان می دهد که یک چهارم موارد 
شدید ابتال به کرونا را می توان با یک ناهنجاری ژنتیکی یا 

ایمونولوژی توضیح داد. 
 این دو مقاله  جدید که روز پنج شنبه  ۱٩ اوت در مجله  »علوم 
ایمونولوژی« )Science Immunology( منتشر شدند، 
نتیجه  یک همکاری بین المللی است که توسط محققان مرکز 
تحقیقات علمی فرانسه، استادان و محققان دانشگاه پاریس و 
پزشکان بیمارستان های دولتی پاریس در آزمایشگاه ژنتیک 

انسانی بیماری های عفونی انجام شده است. 

 ناهنجاری های ژنتیکی ژن »تی.ال.آر.7« 
 در اولین مطالعه، محققان بر مردانی متمرکز بودند که بیشتر 
تحت تأثیر سویه های شدید این بیماری قرار گرفتند. آن ها 
ابتدا توالی کروموزوم ایکس )X( را در هزار و ٢۰٢ بیمار مرد 
مبتال به سویه شدید این بیماری بررسی کردند و در ۱6 بیمار، 
نوع ژنتیکی به اصطالح »از دست دادن عملکرد« را که در 
ژن »تی.ال.آر.7« واقع شده است شناسایی کردند؛ امری که 

منجر به ایجاد شکل شدید این بیماری می شود.
 از آنجا که این ژن نقش مهمی در مکانیسم تولید اینترفرون 
نوع IFN( ۱ ۱( ایفا می کند، پروتئینی که در پاسخ به عفونت 
رقیب تولید می شود، مانع از تکثیر ویروس در سلول های آلوده 
می شود. اینترفرون نوع ۱ به تنظیم فعالیت دستگاه ایمنی 

بدن کمک می کند. 
  بنابراین سلول ها در بدن ۱6 بیمار با نقص اینترفرون نوع ۱ 

قادر به مبارزه با عفونت ویروس کرونا نیستند.
 اتحادیه بیمارستان های دانشگاهی پاریس که خبر این دو 
تحقیق جدید را منتشر کرده، اطمینان می دهد که محققان 
برای تهیه  نمونه  های نماینــده و اجتناب از هرگونه ارتباط 
نژادی، »بیمارانی را از سراســر جهان بررسی و ٤۰۰ مرکز 
تحقیقاتی را در ۳۸ کشور مختلف بسیج کردند«. از همین 
رو محققان بر این نظرند که نتایج تحقیقاتشان قابل انتقال 

به عموم مردم است. 
 بر اساس این تحقیق ۱.۳ درصد از سویه های شدید کووید-

۱٩با ناهنجاری های ژنتیکی ژن »تــی.ال.آر.7« در مردان 
توضیح داده می شود. البته این کسری بیشتر در بیماران زیر 

6۰ سال شایع است.
 دانشمندان در مقالۀ دوم نشان دادند که ۱۵ تا ٢۰ درصد از 
موارد شدید ابتال به این بیماری، ناشی از وجود اتوآنتی بادی 
در خون بیمارانی است که به طور خاص اینترفرون نوع ۱ را 
هدف قرار می دهد. آن ها ۳ هزار ۵٩۵ بیمار در شرایط حاد، 
۱6۳٩ بیمار بدون عالمت و ۳٤ هزار و ۱۵٩ فرد سالم از ۳۸ 

کشور مختلف را ثبت نام کردند.
 در این تحقیق نشان داده شد که آنتی بادی ها اثر محافظتی 
اینترفرون نوع ۱ را علیه تکثیر ویروس مســدود می کنند. 
بنابراین ویروس کرونا بدون برخورد با مقاومت، به سلول ها 

نفوذ می کند و به صورتی غیرقابل کنترل تکثیر می شود. 
 در این مطالعه همچنین مشاهده می شود که آنتی بادی های 
ضد اینترفرون نوع ۱ با افزایش سن، زیاد می شوند. بنابراین 
پیش از 6۵ سالگی بسیار نادر هستند و سپس با افزایش سن 
به صورت تصاعدی افزایش می یابند و بین 7۰ تا 7٩ سال به 

٤ درصد و بین ۸۰ تا ۸۵ سال به 7 درصد می رسند.
 هرچند محققان هنوز نمی دانند چرا این امر با افزایش سن 
افزایش می یابد اما تا حدی توضیح می دهند که چرا ســن 

عامل اصلی خطر در ایجاد اشکال شدید کووید-۱٩ است.



بررسی حضور چهره های سرشناس در مقام مجریبررسی حضور چهره های سرشناس در مقام مجری

تلویزیون تلویزیون 
در تسخیر سلبریتی ها !در تسخیر سلبریتی ها !

Nakhost Honari

در سال های اخیر چه در تلویزیون و چه در پلتفرم هایی که تولید آثار ترکیبی در در سال های اخیر چه در تلویزیون و چه در پلتفرم هایی که تولید آثار ترکیبی در 
راس برنامه های آن ها قرارگرفته است شاهد حضور چهره های سرشناسی از عالم راس برنامه های آن ها قرارگرفته است شاهد حضور چهره های سرشناسی از عالم 
هنر، ورزش و... هستیم که حاال در مقام مجری توانمندیشان را محک می زنند. هنر، ورزش و... هستیم که حاال در مقام مجری توانمندیشان را محک می زنند. 
واقعیت این است که اجرای برنامه تلویزیونی یا مسابقه هر پلتفرم نمایشی قطعا واقعیت این است که اجرای برنامه تلویزیونی یا مسابقه هر پلتفرم نمایشی قطعا 
یک اتفاق تخصصی است که نمی توان تنها بر اساس شهرت و محبوبیت این مقوله یک اتفاق تخصصی است که نمی توان تنها بر اساس شهرت و محبوبیت این مقوله 
مهم را به هر کسی سپرد. تجربه نشان داده است که بسیاری از کاربلدان و ستاره مهم را به هر کسی سپرد. تجربه نشان داده است که بسیاری از کاربلدان و ستاره 
های بازیگری در سینما در مقام مجری حضوری متوسط هم نداشته اند به همین های بازیگری در سینما در مقام مجری حضوری متوسط هم نداشته اند به همین 
دلیل در گفت و گو با کارشناسان حوزه اجرا و البته هنرمندان از دیگر فضای هنری دلیل در گفت و گو با کارشناسان حوزه اجرا و البته هنرمندان از دیگر فضای هنری 

موضوع را بررسی می کنیم.موضوع را بررسی می کنیم.
بهروز تشکر درباره چند و چون کار مجری گری و اینکه آیا ورود افراد سلبریتی بهروز تشکر درباره چند و چون کار مجری گری و اینکه آیا ورود افراد سلبریتی 
از جمله خواننده، فوتبالیست و ورزشکار به حوزه اجرا درست است یا غلط گفت: از جمله خواننده، فوتبالیست و ورزشکار به حوزه اجرا درست است یا غلط گفت: 
همیشه حضور در صداوسیما چه تلویزیون و چه رادیو یک آرمان دست نیافتنی همیشه حضور در صداوسیما چه تلویزیون و چه رادیو یک آرمان دست نیافتنی 
بوده است و برای رسیدن به آن باید هفت خوان رستم را رد می کردیم و هنوز هم بوده است و برای رسیدن به آن باید هفت خوان رستم را رد می کردیم و هنوز هم 
حضور در این محیط ها سرمایه های مادی و معنوی محسوب می شوند. درواقع ما حضور در این محیط ها سرمایه های مادی و معنوی محسوب می شوند. درواقع ما 
از خیلی مراحل گزینش و آموزش عبور کردیم تا تبدیل به مجری شویم و آن هم از خیلی مراحل گزینش و آموزش عبور کردیم تا تبدیل به مجری شویم و آن هم 
به اندازه ای که بتوانیم نزد مردم مقبولیت و در اجرا نیز توانایی کافی داشته باشیم به اندازه ای که بتوانیم نزد مردم مقبولیت و در اجرا نیز توانایی کافی داشته باشیم 
و به همین وسیله اجازه داشته باشیم جلوی دوربین های تلویزیون بایستیم و اجرا و به همین وسیله اجازه داشته باشیم جلوی دوربین های تلویزیون بایستیم و اجرا 
کنیم و پیام های موردنظر را در ضمیر ناخودآگاه مردم منتقل کنیم. این ها مراحلی کنیم و پیام های موردنظر را در ضمیر ناخودآگاه مردم منتقل کنیم. این ها مراحلی 

است که یک مجری باید طی کند.است که یک مجری باید طی کند.
در روزهای خاص و ویژه مانند مناسبت ها مجریان هستند که معموال با دستمزد در روزهای خاص و ویژه مانند مناسبت ها مجریان هستند که معموال با دستمزد 
اندک در سرما و گرما جلوی دوربین زنده تلویزیونی می ایستند و از همه توانمندی ها اندک در سرما و گرما جلوی دوربین زنده تلویزیونی می ایستند و از همه توانمندی ها 
استفاده می کنند برای اینکه اهداف تلویزیون تحقق پیدا کند. این مجریان از دل استفاده می کنند برای اینکه اهداف تلویزیون تحقق پیدا کند. این مجریان از دل 
مردم هستند که برخی از آن ها چهره و برخی دیگر صدای مناسب و اندکی افراد مردم هستند که برخی از آن ها چهره و برخی دیگر صدای مناسب و اندکی افراد 
دیگر استعداد دارند و میزان فراگیریشان باال بوده است و تعهد و انضباط دارند که دیگر استعداد دارند و میزان فراگیریشان باال بوده است و تعهد و انضباط دارند که 
با آزمون های سخت به تلویزیون آمده اند و به مجری شده اند که چنین چیزی واقعا با آزمون های سخت به تلویزیون آمده اند و به مجری شده اند که چنین چیزی واقعا 
جای افتخار دارد. در همین راستا پای برخی از سلبریتی ها به این حوزه باز می شود  جای افتخار دارد. در همین راستا پای برخی از سلبریتی ها به این حوزه باز می شود  
و خداوکیلی و با قاطعیت تمام هیچ نشانه ای از شرایط باال را ندارند و تنها بر اتکا به و خداوکیلی و با قاطعیت تمام هیچ نشانه ای از شرایط باال را ندارند و تنها بر اتکا به 
شهرتی که در حوزه های هنری کسب کرده اند با دستمزد های چند صد میلیونی شهرتی که در حوزه های هنری کسب کرده اند با دستمزد های چند صد میلیونی 
یک شبه ره صد ساله را می روند و پر مخاطب ترین و پر بیننده ترین ساعت های یک شبه ره صد ساله را می روند و پر مخاطب ترین و پر بیننده ترین ساعت های 

تلویزیون را به اشغال خود در می آورند.تلویزیون را به اشغال خود در می آورند.
این مجری ادامه داد: من فکر می کنم در حال حاضر مدیران تلویزیون از کارگزاران این مجری ادامه داد: من فکر می کنم در حال حاضر مدیران تلویزیون از کارگزاران 
فضای مجازی که پول های بادآورده و بی حساب کتاب را پای سلبریتی ها می ریزند فضای مجازی که پول های بادآورده و بی حساب کتاب را پای سلبریتی ها می ریزند 

پیروی می کنند.پیروی می کنند.
تلویزیون در حال حاضر اینگونه است که در هر شبکه ای یا بازیگران هستند یا تلویزیون در حال حاضر اینگونه است که در هر شبکه ای یا بازیگران هستند یا 
خواننده ها و یا فوتبالیست ها حضور دارند. راستش پیشنهاد من این است که به خواننده ها و یا فوتبالیست ها حضور دارند. راستش پیشنهاد من این است که به 
یک کدام از این هنرمندان برنامه زنده سپرده شود تا اجرا کنند یا اینکه به آن ها یک کدام از این هنرمندان برنامه زنده سپرده شود تا اجرا کنند یا اینکه به آن ها 
بگویند که نیم ساعت و یک تنه برنامه را به دست بگیرند آن وقت معلوم می شود بگویند که نیم ساعت و یک تنه برنامه را به دست بگیرند آن وقت معلوم می شود 

که این افراد توانایی مجری گری را دارند یا خیر؟که این افراد توانایی مجری گری را دارند یا خیر؟
راستش سرمایه سازی اصال شایسته مدیران تلویزیون ما نیست که مسوولیت راستش سرمایه سازی اصال شایسته مدیران تلویزیون ما نیست که مسوولیت 
خطیر دانشگاه عمومی را به این آقایان سپرده اند. من فکر می کنم مدیران ما دنباله خطیر دانشگاه عمومی را به این آقایان سپرده اند. من فکر می کنم مدیران ما دنباله 
روی از سرمایه ساالران می کنند و چنین چیزی آفت تلویزیون شده است و عده ای روی از سرمایه ساالران می کنند و چنین چیزی آفت تلویزیون شده است و عده ای 
خاص و صاحب قدرت به هر قیمت از آن ها حمایت می کنند و این گروه آنقدر دست خاص و صاحب قدرت به هر قیمت از آن ها حمایت می کنند و این گروه آنقدر دست 
و بال این افراد را بازگذاشته اند که در انتخاب عرصه فعالیتشان آزادی مطلق دارند.و بال این افراد را بازگذاشته اند که در انتخاب عرصه فعالیتشان آزادی مطلق دارند.

او در این خصوص که هنرمندان شاخه های مختلف عرصه هنر که به راحتی وارد او در این خصوص که هنرمندان شاخه های مختلف عرصه هنر که به راحتی وارد 
اجرا می شوند چقدر امکان دارد در این مسیر موفق باشند بیان کرد: اگر موفق اجرا می شوند چقدر امکان دارد در این مسیر موفق باشند بیان کرد: اگر موفق 
شده بودند حد اقل یک برنامه زنده برای اجرا به آن ها تعلق می گرفت. در روزهای شده بودند حد اقل یک برنامه زنده برای اجرا به آن ها تعلق می گرفت. در روزهای 
اولیه عید رضا صادقی با قاطعیت تمام اعالم کرد و گفت که به درد مجری گری اولیه عید رضا صادقی با قاطعیت تمام اعالم کرد و گفت که به درد مجری گری 
نمی خورد و این دست مریزاد دارد چرا که خود تجربه کرد و شاهد بود که برنامه نمی خورد و این دست مریزاد دارد چرا که خود تجربه کرد و شاهد بود که برنامه 
تلویزیونی و اجرا آن چیزی نیست که می بینیم. اگر به برنامه هایی که سلبریتی ها تلویزیونی و اجرا آن چیزی نیست که می بینیم. اگر به برنامه هایی که سلبریتی ها 
اجرا کرده اند توجه داشته باشیم و آن را ببینیم متوجه خواهیم شد که همه آن ها اجرا کرده اند توجه داشته باشیم و آن را ببینیم متوجه خواهیم شد که همه آن ها 
به صورت ضبط شده اجرا کرده اند و درست مانند دنیای بازیگری جمالتشان به صورت ضبط شده اجرا کرده اند و درست مانند دنیای بازیگری جمالتشان 

ادیت و منتاژ می شود.ادیت و منتاژ می شود.
در پایان امیدوارم در این حوزه فقط از افراد کاربلد استفاده کنند.در پایان امیدوارم در این حوزه فقط از افراد کاربلد استفاده کنند.
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Nakhost Honari

جهانگیر الماسی هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر، 
سینما و تلویزیون کشور با حضور در ستاد امر به 
معروف طی سخنانی به چالش های فرهنگی امر به 
معروف و نهی از منکر در شبکه های مجازی پرداخت.

الماسی با اشاره به کم توجهی به تولید محتوای 
فرهنگی مناسب و عدم جریان سازی در مقابل 
حمالت دشــمن در فضای مجازی گفت: من در 
طی ٤۰ ســال فعالیت هنری و فرهنگی متوجه 
شدم که ما برخالف نیروهای جبهه مخالف، کمتر 
از ابزارها استفاده   می کنیم، درحالی که فعالیت در 
جبهه حق باید دقیق و با توجه به اهداف و مقاصد 

متعالی ما باشد.
این هنرمند پیشکسوت و باسابقه عرصه سینما و 
تئاتر گفت: بهترین برنامه برای حرکت در مسیر 
حق، سیره پیامبر )ص(، امام علی )ع(، امام حسین 

)ع( و همه ائمه معصومین علیهم السالم است. 
پیشوایان ما همواره به لوازم فعالیت های اجتماعی 
و شیوه های مقابله با جبهه مقابل توجه داشتند، اما 
ما گاهی در فعالیت هایمان فقط خودمان را در نظر 
می گیریم، درحالی که باید تامل کنیم در اینکه 

مخاطبمان کیست و چطور فکر   می کند.

عضو پیوسته فرهنگستان هنر ایران گفت: تمام 
تالش شبکه  ها و رســانه های فارسی زبان مقیم 
خارج این است که مردم ما را به جان هم بیندازند. 
دشمنان و تابعین دشمنان ما چون تمام هدفشان 
زر و سرمایه است، مسیرشان هم مشخص است. 
ما اگر مثل آن ها نیستیم و هدفمان غیر از اهداف 
دشمن و غیر از زر و سیم و سامری است، باید به 
نحوی زندگی کنیم که اگر جوانی من الماسی را 
دید پیش خودش بگوید که فالنی طبق قواعد و 
ضوابطی که به آن معتقد بود زندگی کرد و االن 

در نقطه مطلوبی ایستاده است.

فضای مجازی بازتاب درستی از زنان موفق 
ایرانی ندارد

کارگردان فیلم سینمایی رنج و سرمستی افزود: 
امروز فضای مجازی در درون کشور ما متولی ندارد. 
زنان را در فضای مجازی طوری نشان   می دهند که 
گویی جز امتیازات ظاهری چیز درخور اعتنایی 
ندارند. الحمدهلل هر روز بیشتر ثابت   می شود که زنان 
مومن و مسلمان سرزمین ما چه خصوصیاتی در 
حوزه دانش و آگاهی و معرفت و مدیریت دارند. اما 

این ها را در رسانه  ها و شبکه های مجازی نمی بینیم، 
به این خاطر که راه بازتاب دادن تصویر درست از 

زنان ایرانی را بلد نیستیم.

ریشه کنِی جریان فساد در فرهنگ را 20 سال 
قبل در تئوری »مقابله« گفتم

الماسی در ادامه تأکید کرد: ٢۰ سال پیش در رابطه 
با تئوری مقابله صحبت کردم. آن زمان می شد با 
کمک جریان های دانشجویی ریشه این جریان 
فاسد فرهنگی را سوزاند، چرا که ریشه این فساد 
به تعبیری عمودی و سرراست بود. اما امروز دیگر 
این ریشه نه عمودی بلکه افشان است و نمی توان 

به سادگی آن را از بین برد و سوزاند.
 امروز ابعاد مختلــف چالش های فرهنگی درهم 
تنیده و در پیوند باهم هستند. نمی توان روی یک 
موضوع به تنهایی تمرکز کرد و فساد را از بین برد. 
مثال در حوزه زنان نمی شود فقط با تمرکز روی 
حجاب مسایل را رفع و رجوع کرد، بلکه باید به 

دنبال منشا بدحجابی و بی حجابی بود.

بازی »مافیا« سراسر دروغ و نیرنگ است
وی افزود: ستاره دهه 6۰ و 7۰ سینما و تلویزیون 
کشور با اشاره به برنامه ای با عنوان مافیا که از یکی 
از شبکه  ها پخش   می شــود، اظهار داشت: کسی 
نیست که بگوید بازی »مافیا« چه دردی از جوان 
ما درمان   می کند؟ با این برنامه دارند به شکل و 
ظواهر و چهره و قیافه اصالت   می بخشند. آیا این 
مافیا برای امروز و دیروز است؟ نه، از ده  ها سال 
پیش و از پشت صحنه تئاتر آغاز شده است. برخی 
بازیگران تئاتر بعد از اتمام کار سر صحنه   می ماندند و 
ساعت  ها مافیا بازی   می کردند. بازی ای که همه اش 
کالهبرداری و دروغ و کلک و نیرنگ است. همه 
این ها به مرور وارد عرصه های اجتماعی و سیاسی 
ما شده و نتیجه اش این   می شود که اهل سیاست ما 
به مردم دروغ   می گویند و آن ها را فریب   می دهد.

مستندی جدید درباره ی باب راس

هر طور که حساب کنیم، باب راس، یک روح لطیف همراه 
با عشق به طبیعت و اشتیاق فراوان به آموزش کشیدن 
-درختان کوچک خوشحال- به آمریکایی ها از طریق 
برنامه تلویزیونی طوالنی خود به نام -لذت نقاشی- بود. 
تن پایین و آرام صدایش، صداهایی که مثل صدای یک 
نوزاد با ضربه های قلمو به بوم نقاشی اش تولید می کرد، 
موهای فرفری و لباس های جینی که می پوشید، همگی 
مورد تحسین بینندگان بود و آن ها شیفته ی او بودند.  
این نقاش اهل فلوریدا از سال ۱٩۸۳ تا ۱٩٩٤ تا پیش 
از مرگش بر اثر سرطان غدد لنفاوی در سن ۵٢ سالگی، 
برنامه جذاب »لذت نقاشی« را اجرا می کرد. اما یک مستند 
جدید از نتفلیکس به نام -باب راس: اتفاق های تصادفی شاد، 
خیانت و طمع-، گویا درصدد آن است که نظر ما را نسبت 
به داستان ساده ای که از باب در ذهن داریم واژگون کند. 
عنوان این مستند و تریلر آن نشان می دهد که جنبه های 
پیچیده تری از زندگی او را به بازی گرفته است. علیرغم 
اینکه همه ما انتظار سقوط بت هایی که از شخصیت های 
محبوبمان ساخته ایم را داریم، این نوع از بازسازی می 
تواند ناخوشایند باشد. نام راس هنوز هم بعد از دو دهه 
به سبب خوبی آشکارای او، یک سرمایه فرهنگی است. 
خوبی ای که در این جمله اش متجلی می شود:-ما اشتباه 
نمی کنیم، اتفاق های شاد برایمان پیش می آید.- خوش 
بینی او حتی بعد فوت همسرش و یا خبر ابتالی خودش 

به سرطان، ادامه داشت. 
جاشوا روفی، کارگردان این مستند نتفلیکس، درباره او 
چنین می گوید: -با وجود اینکه گاهی همه چیز برایش 
دشوار بود، او این توانایی باورنکردنی را داشت که با هر کس 
که برنامه اش را تماشا می کرد، ارتباط برقرار کند.- او تا 
زمان مرگش )۱٩٩۵ میالدی(، ۳۰۰۰۰ نقاشی خلق 
کرد. اما زیر این ظاهر خوش قلب از باب راس چه چیزی 

می تواند پنهان باشد؟ 
تمرکز اصلی این مستند بر روی جنبه هایی از زندگی 
خصوصی راب و همینطور آنت و والتر کوالسکی است 
شرکای تجاری قدیمی باب راس که همراه با او کمپانی 
Bob Ross Inc را تاسیس کردند، کسانی که یک دعوای 
حقوقی بزرگ را برای تصاحب امالك راس راه انداخته و بر 
سر حقوق تصاویر این هنرمند با خانواده او درگیر شدند. 
داستان این مستند توسط استیو، پسر باب و افراد نزدیک 
به او روایت می شود. این مستند به اوایل دوران حرفه ای 
راس بازمی گردد، زمانی که کوالسکی متوجه تکنیک های 
متفاوت او در نقاشی شد. آن ها خیلی زود با او شریک شدند 

تا نقاشی هایش را به خانه آمریکایی ها ببرند. 

ترجمه

یاسمن حاتمی نژادیاسمن حاتمی نژاد

در این شماره از هفته نامه قصد داریم گذری به رمان 
مدیر مدرسه اولین اثر متفاوت و صاحب سبک جالل 
آل احمد داشته باشیم  و در شماره های آتی  سایر آثار او را 
مورد بررسی قرار دهیم. مدیر مدرسه حرف دل بسیاری از 
فرهنگیان جامعه است و همینطور کمبود و کاستی هایی 
که در نظام آموزشی کشور وجود دارد را بیان میکند. جالل 
آل احمد نویسنده، روزنامه نگار و فعال اجتماعی آذر سال 
۱۳۰٢ در خانواده ای مذهبی متولد شد. او ادامه دهنده  
راه محمدعلی جمال زاده  و صادق هدایت بود و خود بر 
قلم نادر ابراهیمی و غالمحسین ساعدی تأثیر گذاشت. 
مدیر مدرسه روایت  مردی ست که برای رهایی از ده سال 
آموزش الفبا به شاگردان بهت زده ی مدرسه به ِسَمت 
مدیریت روی می آورد. او برای رسیدن به این هدف خود 
بعد از دو ماه دوندگی باالخره با ۱۵۰هزار تومان رشوه به 
مسوولین دولتی، می تواند به مدیریت یک مدرسه پسرانه 
برسد و به تصور خود حاال از آموزش دادن به کودکان 
رهایی پیدا کرده و باقی عمر خود را می تواند با خیالی 

آسوده با داشتن شغلی راحت و بی دردسر و با پشت میز 
نشینی برای خود کسب درامد کند.

اما در همان ابتدای رمان، متوجه می شــود مدرسه او 
جایی خارج از محدوده ی شهر است و باعث می شود 
کمی نظرش تغییر کند. مدیر وقتی وارد مدرسه می شود 
کم کم با مشکالت زیادی مواجه می شود ، دانش آموزان 
مدرسه کم بضاعت هستند و در محیط نامناسبی بزرگ 
شدند. او در ابتدا  برای برقراری نظم بسیار تالش میکند. 
از جمله تمام ترکه ها را میشکند و از ناظم می خواهد 
بچه ها را تنبیه نکند. با دانش آموزان مدارا میکند. معلمان 
را زیر بال و پرش می گیرد. اما مشکالت مدرسه به این جا 
ختم نمی شود. ارتباطات برخالف عرف بین دو دانش 
آموز، تصادف یکی از معلم ها، سرطان گرفتن مادر ناظم 

اتفاقاتی ست که آرامش او را سلب می کند.
مدرسه نماد جامعه ای ست که نه تنها نویسنده در زمان 
نگارش اثر در آن زندگی می کرده بلکه هنوز گریبانگیر 
تمام افراد جامعه است. مدیر نماد افرادی است که برای 
برقرای صلح و آرامش می جنگند و در تالش اند تا در جامعه 
آرامش برقرار کنند اما تنهایی راه به جایی نمی برند. در 
سرتاسر رمان تنها یک هدف را می خواهد بیان کند و آن 
ناکارامدی و سیستم آموزشی نادرست است. در پایان رمان 

انصراف مدیر در ظاهر شبیه به فرار بود اما در حقیقت 
اعتراضی ست در برابر فساد حاکم بر جامعه. اوج و فرود 
ضعیف آل احمد در مدیر مدرسه انتقادات بسیاری را به 
این اثر وارد کرده است. اما شیوه  خاص او در روایت داستان 
و جمالت کوتاه و توصیفات روان اوست که خواننده  اثر از 

خواندن این کتاب راضی نگه می دارد.

روایت مدیر مدرسه اثر جالل آل احمد

جهانگیر الماسی :

»بازی مافیا« دروغگویی به مردم را ترویج می کند »بازی مافیا« دروغگویی به مردم را ترویج می کند 

ساجده صحرانورد 
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دیدگاه

خبر

Nakhost Honari

ژانر وحشت از گونه های پرمخاطب سینمای 
جهان به حساب می آید و فیلم های بسیاری 
از این دست توانسته اند در جهان به فروش 
قابل توجهی دست یابند، اگرچه این ژانر 
در سینمای جهان موفقیت های فراوانی 
داشته اما در هنر هفتم ایران هرگز ستاره 

پرفروغی نداشته اند.
وحشت، از نخستین روزهای زندگی بشر تا 
امروز همواره در بطن زندگی انسان ها حضوری 
پررنگ داشته است. ازسویی سینما را می توان 
وامدار زندگی و جزو الینفک آن دانست؛ به 
همین جهت می توان گفت وحشت جزوی 
الینفک از دنیای جذاب پرده نقره ای است. 
اما بررسی ساده تولیدات سینمای ایران 
نشان می دهد، بسیاری از فیلمسازان ایرانی 
نتوانسته اند برخی از ژانرهای سینمایی جهان 
را برای مخاطبان خود در ایران بومی سازی 
و منطبق بر آداب و رسوم خودمان کنند 
که سینمای وحشت، نمونه ای بارز برای 
این ادعاست. در این مسیر فیلمسازان 
ایرانی تالش کرده انــد با گرته برداری از 
تولیدات سینمای جهان مخاطبان خود 
را در سالن های سینما میخکوب کنند اما 
به جز تعداد آثاری بسیار محدود همگی 

در این زمینه با شکست مواجه شده اند. 
به گفته رضا درستکار )منتقد سینما(، 
چون در سینمای ما تحلیل درستی از ژانر 
وجود ندارد، فیلمسازان ما از ژانر فقط ظاهر 
را می گیرند و به جهان بینی، مضمون و دیگر 
متعلقات هر فیلمی بی توجهی می کنند. فیلم 
ترسناك معنی دارد. وحشت، ژانری ست که 
ریشه اش به اکسپرسیونیسم آلمان می رسد 
و البته مایه های فیلم »نوآر« را هم دارد اما 
فیلم ترسناك را در ایران تلفیقی از لحظات 
ترسناك و کمدی می دانند. هم سنگ نبودن 
تخیل با واقعیت در تماشاگر ایرانی هم از 
دیگر دالیل پانگرفتن ژانرهایی ست که با 

خیال و داستان سروکار دارند. 
به گفته منتقدان، عالوه بر مولفه های سینمایی، 
عوامل بسیاری در شکست خوردن ژانر 
وحشت سینمای ایران دخیل هستند که 
باید این موارد را در داللت های تاریخی و 
فرامتن سینما جستجو کرد: تاریخ ادبیات 
ایران سابقه چنین سبکی را ندارد؛ در ادبیات 
رسمی ایران نه از دراکوالهای غربی خبری 
است و نه از روح های انتقام جوی ادبیات 
شرقی. ادبیات مدرن ایران تمایل اندکی 
به سوی وحشت داشته و گاهی به سوی 
این سبک ادبی گام برداشته اما این میل 
و پیشرفت فقط برای روایت یک اثر ادبی 

استفاده شده است.
در این میان؛ برخی از اهالی ادبیات ایران، 
»بوف کور« صادق هدایت را نمونه ای موفق در 
این زمینه می دانند که  تحت تاثیر سینمای 
اکسپرسیونیستی خلق شده است. اما جالب 
آنجاست که اگرچه ادبیات رسمی ایران 
از وحشت تهی است اما ادبیات فولکلور و 
عامیانه اقوام مختلف ایرانی وحشت جایگاه 
باالیی دارد و موجوداتی که ریشه در مسایل 
متافیزیکی دارند، در این نوع ادبی می توانند 

برای مخاطب جذاب باشند. 
دلیل دوم برای فقدان ژانر وحشت در سینمای 
ایران را باید در فقر تکنولوژیک هنر هفتم 

جستجو کرد. اگرچه در سال های اخیر 
توفیق هایی در زمینه پیشرفت تکنولوژی 
حاصل شده اما این دستاوردها نتوانسته اند 
جلوه های بصری سینمای غرب را خلق کنند. 
انزوای ژانر وحشت در سینمای ایران را 
می توان با دلیل سوم یعنی »نبود پشتوانه 
تئوریک« هم توجیه کــرد. در واقع نقد 
فیلم در ایران در زمینه سینمای وحشت، 
هستی و ماهیتی اندك دارد. دو سال پس از 
ساخت فیلم »روانی« هیچکاك، سینمای 
دلهره آور که رگه هایی از سینمای وحشت 
در آن مشهود بود، این اثر از سوی »ساموئل 
خاچکیان« مورد توجه قرار گرفت و این 
فیلمساز توانست با فیلم های »فریاد نیمه 
شب« )۱۳٤۰( و »دلهره« )۱۳٤۱( تا حدود 
قابل توجهی سینمای ایران را به سمت و 
سوی سینمای وحشت سوق دهد. اگرچه 
این فیلم ها منطبق بر نمونه های غربی بودند 
اما مورد اقبال مخاطبان قرار گرفتند. و با 
این وجود حتی اگر مهر قبولی بر ساخته 
خاچکیان بزنیم، بازهم باید بپذیریم که 
سینمای ایران هیچگاه نتوانست مفهوم 
تئوریک سینمای وحشت را تجربه کند و 
البته هیچیک از این دو فیلم نیز در معنا و 
مفهوم ژانری در ژانر وحشت قرار نمی گیرند. 

ژانر وحشت در ایران خنثی است
فیلم های خارجی همواره به این نکته توجه 
کرده اند که باید ریشه ترس را در باور ذهنی 
یا عینی فرهنگ مردم خود جستجو کنند 
در غیر این صورت هرگز نمی توان وحشتی 
باورپذیر را خلق کرد تا مو بر تن مخاطبان 
خود سیخ کند. در ایران هم تماشاگران ایرانی 
مانند دیگر مخاطبان سینما از فیلم های 
ترسناك استقبال می کنند ولی واقعیت 
این است که کمتر فیلم ایرانی توانسته به 
این نیاز پاسخ مناسب دهد. ازسویی تجربه 
ثابت کرده برخی تولیدات سینمای ایران 
که با عنوان ژانر وحشت روی پرده نقره ای 
رفته اند، نه تنها ترسناك نبوداند بلکه به 
بیراهه زده اند. در میان آنها، تعداد بسیاری 
محدودی توانستند رنگ و بوی خرافه های 
فرهنگ ایرانی را همراه خود داشته باشند و از 
این منظر موجب ترس و وحشت مخاطبان 
شده اند. »شب بیست و نهم« اثر حمید 
رخشانی نخستین فیلم ترسناکی است 
که از نظر قواعد فیلمسازی و حتی از منظر 
تئوریک به خوبی بومی سازی شده است. 
بنابراین سال 6۸ را می توان نقطه عطفی 
در سینمای ایران دانست گرچه ساخت 

این دست از فیلم ها خیلی زود به دست 
فراموشی سپرده شد. 

در دهه هفتاد هیچ فیلمی ژانر ترسناکی 
در سینمای ایران اکران نشد اما دیدگاه 
فیلمسازان در دهه هشتاد ناگهان تغییر 
کرد و سینمای وحشت تبدیل به ژانری 
محبوب شد. تعداد فیلم هایی ترسناکی 
که در آن برهه زمان ساخته و اکران شد 
از انگشتان دو دست فراتر رفت. اگرچه 
این ژانر توانست جایگاه مطلوبی در میان 
اهالی هنر هفتم پیدا کند اما فیلمسازان 
هیچگاه نتوانستند به موفقیت ساخته 
رخشانی نائل شوند. »رز زرد«، »خوابگاه 
دختران«، »اثیری«، »اقلیما«، »پستچی 
سه بار در نمی زند«، »پارك وی« و »خوابگاه 
دختران« برخی از فیلم های هستند که در 
ظاهر مولفه های سینمای وحشت را یدك 
می کشند اما هرگز نتوانستند مخاطبان 

خود را بترسانند. 
علی مصلح حیدرزاده )منتقد سینما( معتقد 
است، فیلمسازان ایرانی تجربه الزم برای خلق 
یک صحنه نمایشی ترسناك را ندارند و به 
همین با شکست روبرو می شوند. به گفته 
وی، ما تجربه و سنت ساخت فیلم های 
ترسناك را نداریم و به این دلیل فیلم های 

ایرانی خنثی از آب درمی آیند. 

نمونه های موفق با چاشی رنگ و 
بوی بومی

با این وجود، برخی از فیلمسازان همچنان 
به تالش خود ادامه دادند و تالش کردند 
تا تصویری جدید از سینمای وحشت به 
مخاطبان خود ارایه دهند. در این میان، 
»پوست« ساخته برداران ارك و »زاالوا« 
به کارگردانی ارسالن امیری توانستند در 
جذب مخاطب و ایجاد ترس در مخاطب به 
موفقیت برسند. این آثار نمایشی با بهره گیری 
از خرافه ها و ادبیات عامه ایرانی توانستند 
ترس و وحشتی متفاوت از سینمای غرب 
برای مخاطبان خود عرضه کنند. برادران 
ارك در اولین تجربه ساخت فیلم بلند خود 
موفق به دریافت سیمرغ بلورین هنر و تجربه 
از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر شدند. 
همچنین ارسالن امیر توانست در سی و نهمین 
دوره جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین 
بهترین کارگردان اول را از آن خود کند. 

سینمای ایران برای زامبی ها نیست
در نخستین مواجهه با پوست، فولکلوریک 
بودن آن بیش از هر چیز در چشم مخاطب 

برجسته می شود. فیلمی محلی و به دور از 
فضای شهری که افسانه ای ناشنیده را بازگو 
می کند. عاشقانه ای که با چاشنی ترس و 
وحشت، داستانی را برای مخاطب عرضه 
می کند. به ساده ترین زبان ممکن می توان 
گفت، برادران ارك نه تنها افسانه و تاریخ 
را باهم درآمیخته اند بلکه ترس و طلسم را 
هم در اثر خود با یکدیگر تلفیق کرده اند. 
بهرام ارك )کارگردان سینما( می گوید: به 
عنوان یک فیلمساز ترجیح می دهم تا فیلمی 
بسازم که بخشی از آن برای ترساندن باشد. 
این کارگردان می گوید: ترجیح دادم که در 
این فیلم به سراغ مسایل متافیزیکی بروم که 
در ادبیات شفاهی ایران با آن روبرو هستیم. 
قصه هایی که از زبان مادربزرگ ها نقل می شود 
هم برای شنونده خوشایند و هم ترسناك 
هستند. این قصه ها از جهانی ناشناخته 
سخن می گویند که به شنونده خود درس 
هم می دهند. تالش کردم تا فیلم پوست 
مصداقی از داستان های مادربزرگ ها باشد. 
دوست داشتم که همان حس و حال را برای 
مخاطبان خود عرضه کنم اما نمی دانم که تا 
چه میزانی توانسته ام در این راه موفق باشم. 
وی ادامه داد: هنگامی که از ادبیات فولکلور 
صحبت می کنیم در واقع از ادبیات شفاهی 
سخن به زبان می آوریم، ادبیاتی که سینه 
به سینه میان نسل های مختلف نقل شده 
است. هنگامی که با برادرم فیلمنامه پوست 
را می نوشتیم، تالش کردیم تا آن را به سمت 
و سوی داستان های عامیانه ای سوق دادیم 
که از آن درباره »جن« سخن می گویند 
یا داستان هایی که از حضور یک جن در 

خانه ای سخن می گویند. 
به اعتقاد او؛ فیلم هایی مثل »احضار« و 
»جن گیر« تاثیر بدی رو مخاطب می گذارد 
زیرا این آثار تنها با هدف ترساندن مخاطب 
ساخته می شوند: کارگردانانی در سینمای 
ایران حضور دارند که تالش می کنند تا همان 
ادرنالین مخاطب را باال ببرند. من نمی توانم 
بگویم که آن ها در ساخت اثر خود موفق 
بوده یا نبوده اند. اگر بخواهیم از آثار نمایشی 
خارجی گرته برداری کنیم و مانند آن ها 
فیلم های درباره ابرقهرمان ها یا زامبی ها 
بسازیم در مسیر درستی گام برنداشته ایم 
و هیچگاه به موفقیت نمی رسیم. اقتصاد و 
منابع مادی سینمای غرب بر مبنای این 
آثار تنظیم شده اما هیچ یک از مولفه های 
سینمای ایران بر مبنای این آثار تنظیم 
نشده است. اقتصاد سینمای ایران بر مبنای 
فیلم های اجتماعی و کمدی استوار است. 

 زامبی ها در هنر هفتم جایی ندارند

»وحشت« گمشده  سینمای ایران

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد:
مدیریت شهری آماده برگزاری 
رویدادهای بزرگ فرهنگی است

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر مشهد 
گفت: مدیریت شهری آماده همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در برگزاری رویدادهایی چون نمایشگاه کتاب، نمایشگاه 
قرآن و عترت، جشنواره فیلم فجر و بزرگداشت فردوسی است.

حجت االسالم حسن منصوریان با اشــاره به جلسه اخیر 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد، اظهار 
کرد: در این جلسه، مســایل فرهنگی اولویت دار مشهد با 
حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نیز برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور 
را از اولویت های فرهنگی شهر دانســت و در این جلسه، 
چند اولویت از اولویت های استانی برای مسایل فرهنگی 
مشهدالرضا)ع( مطرح شد که شامل سبک زندگی ایرانی، 
اسالمی با محوریت جمعیت و فرزندآوری، زیارت و فرهنگ 
میزبانی، توانمندی حاشیه شهر و سکونت گاه های غیررسمی، 
ساماندهی فرهنگی نوین یا همان فضای مجازی و دیجیتال 

و همچنین ارتقاء جایگاه فرهنگ عمومی می شود.

عشق به حضرت دوست 

هان! ای عزیز، هر آنچه که از آن توست یا ستادنی ست و یا وانهادنی  
از آن رو که در سرشت چرخ گردون ثبات و دوامی  نیست و هر 
عطیه ای را که خدای مهربان بخشیده است ذات هستی بر حسب  
اضداد و طبع آکل و ماکول اندك اندك به جبر می ستاند  حتی 
عشق زمینی را که هدیه ای انسانی است درهاضمه خود محو 
میکند و  با فراق و ناکامی به ناکجا رسانده  یا مجاز بودنش را اثبات 
یاگسســتن اش را رقم می زند  اال عشق به حضرت دوست که 
عظمتش ما ورای وهم و تصورانسان و برتر از خیال و گمان است 
آن چنانکه هستی و هستنده در برابرش سر تعظیم فرود می آورد 
گویی که  تاریخ  زمان و جغرافیای مکان مبهوت جاودانگی و  بی 
کرانگی اش می شود ، عشق به معبود ازلی موهبتی یکتاست که 
جان را رفعت و تن رامرتبت می بخشد و هر چه فربه تر می شود 
شکوفا تر میگردد ، هر لحظه رفعتی و هر دم رجعتی در پی دارد 
فراتراز زمین برده و به  سوی عرش می کشاند ، براستی دلدادگی  
به خدا مسیر راه سعادت است و تحقق پرواز به آسمان در توفیق 
عاشقی رسم میشود و در عاشقی به محبوب است که توفیق پرواز 

به آسمان محقق می شود .
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما     )حافظ(
   آری در این عرصه اعجاب آور است که جز حضرت حق دیده 
نمی شود مخلوقات تجلی قدرتش و اندیشه های زالل و پاك 
آبشخوراولیاش  می شود  در آن وادی رویایی است که پدیده ها 
را جور دیگر می بینی  زیر و زبر می شوی همه چیز را نو و تازه 
مشاهده می کنی هر آنچه را که هست گویی از افق  می نگری هر 
چه  پروازت فراتر می شود روح و جانت مرتبه ای وسیع تر را در 
می نورددحباب ها یکی پس از دیگری فرو می افتد و تعلقات هر 
کدام در دیگری می غلتد و می پاشد و این طلوع نور و نوید یک 
عروج آسمانی ست هر قدر بیشتر اوج گیری بالها درخشنده تر و 
زمین حقیر تر و ارادتت  الهی تر می شود و این ارمغان عشق است 
محو در حضرت حق   آری اینچنین نگاه  می باید تا آنگونه شوی که 
جانشینی خدا و خلیفه الهی شدن  برازنده ات گردد و در فراخنای 
جهان در نگنجی  نه آن چنان که درمانده و بی پناه  همنشین 
سایه ها شده ، با بتان همسایه گردی و توهم وجودت را به فنا دهد.

جواد ظفر امیلیجواد ظفر امیلی
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