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توپ و تور

کارت زرد

 ناظرین وداوران والیبال خراسان
 زیریک سقف

محمد مهدیزاده

اولین هامیش ناظرین وداوران والیبال خراسان رضوی 

پس از یکسال واندی وقفه به دلیل ویروس کرونا درمحل 

سالن اجتامعات هیات والیبال برگزارشد.

به  که  خراسان  والیبال  هیات  نژادرییس  جبارقوچان 

عنوان میهامن ویژه درجمع ناظرین وداوران حضورداشت 

گفت:شامبازوان هیات درمتام عرصه های والیبال خراسان 

هستید ووظیفه هیات هم حامیت ازداوران مجرب وجوان 

است تا دررقابتهای کشور ی داوران بیشرتی ازاین استان 

استفاده شودمنوط به اینکه شام هم توان فنی ودانش 

داوری خودتان را توسعه دهید وازصحنه قضاوت دورنباشید

معاون ورزش وجوانان خراسان درادامه به حضورناظرین 

وپیشکسوتان درکنار هیات والیبال اشاره کردوافزود. 

بایدمتام کدورتهارا کنار گذاشت وهمه باید زیریک سقف 

جمع شویم تاازاعتبار والیبال خراسان درکشورودرمتام 

مراحل دفاع کنیم 

قوچان نژاد گفت:تازمانی که مسوولیت والیبال خراسان 

برعهده من باشد اجازه منی دهم هیچ پیشکسوت وداورباتجربه 

وناظرخانه نشین باشد ودفرتهیات به روی همه بازاست 

ودرواقع این عزیزان ازرسمایه های اصلی والیبال خراسان 

هستندووالیبال خراسان مدیون این عزیزان است.

میثاقیان وشکستی دیگر

تیم فوتبال پدیده علیرغم تالش میثاقیان بازهم شکست خورد.

نخست:ازپدیده سال های قبل فقط یک جنازه باقی مانده 

است وآن هم نصیب میثاقیان شد.

گردهامیی داوران وناظرین والیبال خراسان

اولین جلسه ناظرین وداوران والیبال خراسان پس ازوقفه ای 

دوساله برگزارشد.

نخست:جلسه پرباری بود وامیدواریم مسابقات هم با قضاوت 

ونظارت این عزیزان هم پربارباشد.

تجایل ازشهدای ورزشکار

تجلیل وبزرگداشت شهدای ورزشکار خراسان درهفته بسیج  

برگزارشد.

وخانواده های  بزرگوار  شهدای  مدیون  ما  همه  نخست: 

آن هاهستیم.روحشان شاد

  صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: دکتر علی پاکباز خسروشاهی
  زیر نظر شورای سردبیری
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حاج جعفر کبیری مرد شریف ودوست داشتنی فوتبال مشهد پرواز ابدی کرد

مهربانیدیگرازجنسرفاقتومعرفتآسمانیشد

زنگ مرشد و ذکر صلوات در میان محفل گرم 

و صمیمی مدعوین پیشکسوتان و قهرمانان 

کشتی جهان فضای زورخانه پاسارگاد را 

عطرآگین و مزین به نام رسول اکرم)ص( 

کرد. جایی که رسول خادم میدان داری 

کرد، از دیدگاه پهلوانان گود زورخانه جای 

نیکان و مکتب فتوت و جوامنردی است 

، مکتبی از ادب و صفا و فروتنی  و حتی 

می توان ادعا کرد که متام اصول جوامنردی 

در مراسم ورزش باستانی گنجانده شده و 

گود مقدس زورخانه مکتب فضیلت ،تواضع 

و جوامنردی و فداکاری است . در شبی 

که پهلوان رسول خادم همچون گذشته 

جوامنردی را تعریف کرد و با میدان داری در 

گود زورخانه پاسارگاد هم زمان در نخستین 

سالروز درگذشت پدری از جنس پهلوانی 

با ذکر صلوات گرمابخش محفل یاران شد. 

آنانی که در کسوت پیشکسوت و پهلوانی 

به یاد خاطرات گذشته تاریخ را ورق زدند و 

بانشاط و شادابی به جوانان گود رخصت 

دادند. »محمد خادم ازغدی« دارنده مدال 

نقره مسابقات کشتی آزاد جهان در سال 

۱۹۶۲ تولید و آمریکا، مربی اسبق تیم 

ملی کشتی و پدر امیررضا و رسول خادم 

قهرمانان جهان و املپیک است.

در این مراسم پهلوانان کشتی از جمله: 

رضا احدیان،بامشکی،رسهنگ عظیمی 

)پیشکسوت و رییس هیات کشتی اسبق 

استان( و برادران صحرایی گرما بخش 

محفلی شدند که ورزشکاران داخل گود 

با کباده کشی، شنا زورخانه،چرخ و میل 

زنی مدعوین را به وجد درآوردند. 

پهلوان رسول که همراه دیگر ورزشکاران 

در گود زورخانه ورزش کرد و با ذکر صلوات 

به یاد شهدا و خانواده هایی که سال ها رنج 

دوری فرزندان را تحمل کردند،جانبازان 

عزیزی که سال ها بدون هیچ ادعایی 

روزگار را سپری کردند.قهرمانانی که اکنون 

در کسوت پیشکسوت ورزش کشتی و 

پهلوانی توقع نکردند و با مدال های 

قهرمانی در خلوت خود سخن ها گفتند.

پهلوان رسول  در این محفل صمیمی 

و دوستانه  با ذکر صلوات در حق همه 

دعا کرد و اشاره به مردمانی که سفره های 

مهربانی و لطف را در سینه دلشان پهن 

کرده اند اما سفره زندگی شان کم فروغ است  

داشت . رسول خادم را در گوشه ای به 

سخن گرفتیم عجله دارد تا به پرواز برسد 

می گوید:مصاحبه منی کنم و حرفی برای 

گفنت ندارم .وقتی رشمنده مردمان خونگرم 

و دوست داشتنی هستم و منی توانم گره ای 

از مشکالت آنان را بازکنم پهلوانی چه 

بدردم می خورم .رسول دغدغه مردم را 

دارد چشامنش سکوت را فریاد می زند 

و منی خواهد چشامن اشک بار آنانی را 

که در زیر بار مشکالت کمر خم کرده اند 

و بازویی برای بلند کردنشان نیست را به 

خاطر بیاورد. وی در پاسخ به سوال ما 

که می پرسیم توصیه شام به جوانانی 

که می خواهند پا به دنیای کشتی بزارند 

چیست؟ نگاهی معنادار می اندازد و می گوید 

بزارید حرفی دراین باره نزنم و فقط ذکر 

صلوات های من را به رشته تحریر درآوردید.  

بسیاری از قهرمانان کشتی در این محفل 

معتقدند پایه های کشتی فرنگی و آزاد 

در کشتی زورخانه ای خالصه شده است 

و اگر شاهد قهرمانانی از جنس پهلوانی 

هستیم به طورقطع کشتی را از گود زورخانه 

و پهلوانی رشوع کرده اند.

در این مراسم رسول خادم به رسم یادبود زنگ 

پهلوانی را به باشگاه زورخانه  پاسارگاد)به 

مدیرت جواد صبوحی( هدیه کرد.

 در نخستین سالروز درگذشت  پیشکسوت کشتی مرحوم »محمد خادم«اتفاق افتاد

میدانداریپهلوانرسولخادمدرمشهد

گروه ورزش|  رقابت های تنیس روی 

میز مردان به میزبانی باشگاه فرهنگی 

ورزشی ارم به مناسبت گرامی داشت 

هفته بسیج و نکوداشت یکی از پر 

افتخارترین بازیکنان تنیس روی میز 

استان با معرفی تیم های برتر پایان یافت.

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی ارم با اعالم 

این خرب گفت: در پایان رقابت های 

کوربیلون تنیس روی میز مردان تیم ۲نفره 

)ابوالفضل رشیعت و صادق رضایی( 

رتبه نخست را کسب کردند.)حجت 

علیزاده-محمد بذری( و )عطا طوسی 

-عرفان عابدیان( به ترتیب رتبه های 

دوم و سوم را نیز بدست اوردند .

امیر روشنی افزود:در پايان هدايايی  

در جهت نكوداشت  جناب اصلمند از 

طرف رسمربی سابق تيم ملی بزرگساالن 

كاظم مستحقی راد و آقای اديبيان به 

ايشان اهدا شد. وی خاطر نشان کرد: 

محمد اصلمند از نفرات دعوت شده به 

اردوی تیم ملی است که چند دوره مقام 

قهرمانی استان و نایب قهرمانی رقابت های 

انتخابی تیم ملی را در کارنامه ورزشی 

خود داراست. اصلمند بازیکن مستعد 

خراسان رضوی و دعوت شده به اردوی 

تیم ملی است و هم اکنون با هزار و 37 

امتیاز برترین ورزشکار مرد این رشته 

در استان است که باید همچنان درصدد 

افزودن به افتخاراتش باشد و هیات نیز از 

وی حامیت کند. در مراسم پايانی این 

رقابت ها پيشكسوتان گرانقدر خراسان 

غازی آذری ،  خادمی، تقی پور  ، رضوی  

و جمعی از ورزشكاران  و قهرمانان 

تنیس روی میزاستان حضور داشتند.

 در همین رابطه محمودی گلستانی 

رییس هیات تنیس روی میز استان  

در گفت و گویی اظهار داشت: برگزاری 

مراسم تقدیر و تجلیل از بزرگان تنیس 

روی میز استان امری پسندیده و در خور 

توجه است اما این که رقابت هایی به 

مناسبت های ویژه  دراستان برگزار شود 

برای رسمیت بخشیدن به این مسابقات 

اخذ مجوز ار هیات استان رضوری است .

تجلیل از بازیکن برتر  تنیس روی میز خراسان رضوی

مجید خروشی

اهالی فوتبال به ویژه پیشکسوتان 

دوران شکوفایی فوتبال مشهد در دهه 

شصت را به خاطر دارند تیمی بود به 

نام هواپیامیی که بنیادش را مرحوم 

ظریفیان گذاشت که  سال گذشته با 

بیامری کرونا آسامنی شد مجموعه تیم 

هواپیامیی از مدیر گرفته و رسپرست 

ومربی وبازیکن در آن دوران رونقی 

به شکوفایی فوتبال مشهد و خراسان 

دادند که از آن تیم قشنگ خیلی ها 

پر کشید ند ورفتند ویادشان ونامشان 

در تاریخ فوتبال مشهد برای همیشه 

زنده است امروز یکی دیگر از آن 

تیم رویایی پرکشید واسامنی شد و 

در آرامگاه خواجه ربیع آرام گرفت 

جعفر کبیری چپ پای تکنیکی آن 

باقر  برادرش  روزگاران که همراه 

کبیری که از ستاره های فوتبال 

خراسان در دوران دهه شصت بودند 

جدا از هرن فوتبال رفاقت ومعرفت و 

مردم داری ونیکو کاری را  همیشه 

در عمل نشان دادند جعفر کبیری 

بدون شک فوتبالیستی بود که برای 

همه بازیکنان فوتبال خراسان به 

خاطر کردار و گفتار و رفتار نیک 

در میان اهالی فوتبال و تیم های 

مختلف  ارزش و احرتام خاصی داشت 

نوع رفتار و کردار ونجابت این عزیز 

سفر کرده به گونه ای بود که بودن 

در کنارش احساس انرژی وارامش 

را همراه داشت او ناباورانه رفت ودرد 

ورنجش را خیلی ها نفهمیدند واز 

بیامری او بی اطالع بودند من هم 

مانند دیگران وقتی این خرب تاسف 

بار را شنیدم در بهت وحیرت فرو رفتم 

روحش شاد که دنیایی از معرفت ونیکو 

کاری بود در مراسم خدا حافظی اش 

جدا از فامیل و دوستانش جمع 

زیادی از اهالی فوتبال در مراسم 

تشییع وتدفینش حضوری پر رنگ 

داشتند دم همشون گرم به ویژه 

دوستانش که ماتم زده بودند من به 

سهم خودم به عنوان یکی از اهالی 

فوتبال خراسان آسامنی شدن حاج 

جعفر کبیری مرد خوشنام وخوش 

مرام فوتبال خراسان رابه خانواده 

عزیزش وبرادر مهربانش دوستانش 

وبه جامعه پیشکسوتان واهالی فوتبال  

تسلیت عرض میکنم ودر غم خانواده 

وبرادرش باقر عزیزودوستان مهربانش 

رشیکم  روحش شاد یادش جاودان 

قاسم زردکانلو



 هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 11 آذر 1400     شماره 899

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هفتم   شماره 293   
 پنجشنـبه  11 آذر1400    26  ربیع الثانی 1443 

3 nakhostvarzeshi@yahoo.com

جواهری به نام وحید امیری
علیرضا مجمع

هفته قبل برنامه فوتبال برتر محمد حسین میثاقی آیتمی 

پخش کرد که نه به لحاظ حرفه ای آیتم خوبی بود، نه به لحاظ 

اخالقی جوامنردانه. تصویر چند پرسبچه که در بازی استقالل 

و نساجی روی سکوهای استادیوم دارند سیگار می کشند. 

این تصویری چرک عالوه بر اینکه جای هیچ دفاعی ندارد اگر 

هر جای دیگری غیر از ایران بود این بچه ها می توانستند با 

شکایت از این سازمان عریض و طویل خسارت هنگفتی از 

این ها بگیرند. جالب تر این است که همکار میثاقی، راوی 

حامسه ملبورن آقا جواد خیابانی هم از این حرکت رفیقش 

دفاع کرده است و آن را یک حرکت حرفه ای قلمداد کرده 

است. اینکه هر آدمی نگاه خود را دارد و می تواند هر جور 

دوست دارد فکر کند به جای خود، اما اینکه از یک حرکت غیر 

حرفه ای دفاع کند تنها آبروی خودش را نشانه می رود و بس.

***

پرسپولیس باالخره از تیم ۱400 خود رومنایی کرد. اما نزدیک 

بود این بار نقره داغ داوری شود که یک گل سامل و یک پنالتی 

مسلم را برایش نگرفت. حاال که وی ای آر به ایران منی آید برای 

صحنه به این واضحی منی شود از تلویزیون فشل خودمان 

کمک گرفت؟ کافی بود داور حرکت آهسته گل را ده ثانیه بعد 

می دید، خب گل می گرفت. در این وانفسای فاجعه داوری 

همین کمک هم برای تیم ها قابل توجه است.

***

وحید امیری جواهر است. شک نکنید. مشرتک هر دوی 

آن ها ایامن به وحید امیری بود؛ هامن نقطه ای که کالدرون و 

اسکوچیچ و بقیه مربیان وحید هم روی آن ایستادند و خیرش 

را دیدند. قدمتش در تیم ملی کم کم به بسنت بازوبند کاپیتانی 

رسیده، اما هنوز صدای بلندش را کسی نشنیده، هنوز دو خط 

مصاحبه ناجور و یک رس سوزن غرور و خودخواهی در او دیده 

نشده است. در عرص پراضطراب صیدا، وحید وقتی از زندان 

دفاع چپ آزاد شد حریف چرک تیم ملی را به آتش کشید. 

با این حال محال است اگر همین سه شنبه باز به او بگویند 

باید دفاع چپ باشی، چیزی جز »چشم« بگوید. او املاس ده 

قیراط این فوتبال است؛ مردی از تبار رشف، از نوادری که در 

جایگاه درست خودش ایستاده. فوتبال که هیچ، از سیاست 

تا فرهنگ و از اقتصاد تا مدیریت، چقدر نسل چنین آدم هایی 

در رسزمین ما کمیاب شده. ما را عادت داده اند به مناینده 

مجلسی که چرت بزند و پول بگیرد، به سخرنانی که ماله بکشد 

و پست بگیرد، به پدرزن و دامادهای نشسته بر کیک قدرت. 

حق بدهید با دیدن یک ستاره حالل خور به شعف بیاییم. برقرار 

باشند »وحید امیری« های این خاک. آخرین برگ وحید حرفی 

بود که در برنامه تلویزیون زد. گفت هنوز خود را بابت رفنت از 

پرسپولیس نبخشیده ام. متاشاگران به من لطف دارند اما من 

هنوز خودم را بدهکار می دانم. این حرف را بگذارید کنار حرف 

بازیکنان دیگر که ارث پدرشان را از تیم هایی که در آن بازی 

کرده اند می خواهند. وحید امیری یک تنه نشان داد می شود 

مرد بود و مردانه بازی کرد و از همه خود مایه گذاشت و تن به 

هر پیشنهادی هم نداد. ایستاد و جنگید و حق خود را گرفت.

سهیل مهدی، رسپرست برگزاری 

مسابقات سازمان لیگ گفت: در مورد 

حضور متاشاگران در هفته هفتم باید 

ابالغیه ای از سوی وزارت بهداشت 

و درمان و وزارت ورزش و جوانان به 

سازمان لیگ داده شود.

سهیل مهدی درباره اینکه آیا دیدارهای 

هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با حضور 

متاشاگران در شهرهای مختلف برگزار 

خواهد شد یا نه، اظهار داشت: در این 

زمینه اطالعی ندارم، چرا که وزارت 

بهداشت و درمان و وزارت ورزش 

ابالغیه ای برای حضور  و جوانان 

متاشاگران در ورزشگاه ها نداده اند. 

قاعدتا وقتی ابالغیه ای نرسد، حتی 

اجازه حضور متاشاگران در ورزشگاه 

آزادی هم داده منی شود. قرار بود 

نساجی   - استقالل  دیدارهای 

مازندران و پرسپولیس - صنعت نفت 

آبادان به صورت آزمایشی با حضور 

هواداران برگزار شود و بر اساس 

این دو دیدار برای بازی های هفته 

آینده تصمیم گیری شود.

وی در مورد اینکه اگر ابالغیه ای 

داده نشود، دربی هفته هشتم بدون 

برگزار خواهد  حضور متاشاگران 

شد گفت: هیچ قضاوتی منی توانیم 

داشته باشیم. امیدواریم ساز و کار 

الزم صورت بگیرد تا دربی با حضور 

متاشاگران برگزار شود.

رسپرست برگزاری مسابقات سازمان 

ابطال مجوز  لیگ در خصوص 

بازیکنان خارجی استقالل برای 

دیدار روز گذشته مقابل گل گهر 

سیرجان ترصیح کرد: در این زمینه 

مسئوالن مربوطه صحبت کردند 

و توضیحاتی دادند. ما مسوول 

برگزاری مسابقات هستیم و هر 

کسی در حیطه مسئولیت خودش 

صحبت می کند. سازمان لیگ مقابل 

یا هر باشگاه دیگری  استقالل 

نیست. سازمان لیگ ملزم به اجرای 

برخی دستورالعمل ها و توافق های 

صورت گرفته است.

مهدی در واکنش به درخواست باشگاه 

نساجی مازندران مبنی بر 3 بر صفر 

اعالم کردن دیدار این تیم با استقالل 

در هفته پنجم لیگ برتر گفت: باشگاه 

نساجی هر ادعایی داشته باشد، 

به مراجع قضایی  را  آن  می تواند 

ارجاع داده شود تا واحد حقوقی به 

آن رسیدگی کند.

دربی بدون پروتکلدربی بدون پروتکل

بازیکن اسبق استقالل گفت: خوشبختانه در دربی 

کسی روی نیمکت تیم استقالل می نشیند که هم 

به این تیم خوب گل زده و هم در جایگاه رسمربی در 

دربی های حساس خوب پرسپولیسی ها را سوزانده است.

در آستانه دربی نود و هفتم پایتخت بین تیم های 

استقالل و پرسپولیس بسیاری از پیشکسوتان پیش 

 بینی می کنند مصاف دو تیم رسخابی تهران با حضور 

متاشاگران جذاب ترین دربی مسابقات اخیر این 

دو تیم باشد.

محمد نوری درباره دربی شنبه سیزدهم آذر حرف زد 

و توصیه هایی برای مدیران باشگاه هایی لیگ برتری 

و صادق درودگر داشت.

به هر حال دربی رشایط خاص خودش را دارد. این 

یک بازی سنتی برای هر دو تیم است که هوادارانشان 

چیزی جز برد از تیم شان منی خواهند. من مخالف 

این هستم که عده ای می گویند دربی هم مثل بقیه 

مسابقات فقط سه امتیاز دارد. خیر! اصال اینطور 

نیست، اتفاقا دربی سه هزار امتیاز دارد. حتی آن هایی 

که اصاًل فوتبال دوست ندارند هم چشم شان دنبال 

اسم برنده این بازی است.

را چطور  این مسابقه  برای  استقالل  وضعیت 

می بینید؟

استقالل بازیکن تازه وارد کم نداشته و به نظرم تازه 

واردها باید اینقدر مترکز داشته باشند که بتوانند 

از پس این مسابقه بر بیایند. خودم در این هفته ها 

مسابقات پرسپولیس را آنالیز کرده ام و می دانم رشایط 

تاکتیکی استقالل نسبت به پرسپولیس خیلی بهرت 

است، اما این تضمینی برای برنده شدن استقالل 

نیست. استقالل باید برنده شود چون این برد تضمین 

کننده ادامه مسابقات نزد بازیکنان و البته مایه باال 

رفنت اعتامد به نفس در کادرفنی تیم است.

فرهاد مجیدی به عنوان رسمربی تا چه اندازه 

می تواند در دربی روی تیمش تاثیرگذار باشد؟

فرهاد پرسپولیسی سوز است. مجیدی آن زمان که 

بازیکن بود خوب به پرسپولیس گل زد و همیشه در 

دربی بهرتین بازیکن تیم بود. از وقتی هم که رسمربی 

شده با نتایجی که گرفته پرسپولیسی ها را حسابی 

سوزانده و همیشه زهرش را به تن پرسپولیس ریخته 

و این بار هم می ریزد.

بحث هایی در این یکی دو روز درباره داور دربی 

مطرح شد. شام پیشنهادی در این باره ندارید؟

به نظرم فدراسیون فوتبال باید برای این بازی از فغانی 

دعوت می کرد. گرچه فغانی هم کمی برای خودش 

مغرور شده ولی من شنیدم که شاید موعود بنیادی فر 

داور دربی باشد و این واقعًا وحشتناک است که چنین 

داوری که همیشه به رضر استقالل سوت زده برای 

دربی انتخاب شود. به طور کلی فدراسیون به هیچ 

وجه منی تواند کمیته داورانش را خوب مدیریت کند.

عملکرد قابل قبول حامد لک در بازی با نفت 

مسحدسلیامن نشان داد که این بازیکن می تواند 

نقطه قوت پرسپولیس در دربی پایتخت مقابل 

استقالل باشد. حامد لک با عملکرد خوب در 

بازی آخر این تیم برابر نفت مسجد سلیامن پایه 

گذار پیروزی تیمش بود. حامد لک در روزی 

که دومین کلین شیت متوالی اش را ثبت کرد، 

پایه گذار تک گل بازی بود. در دقیقه ۵0 او با 

رشوع دقیق، وحید امیری را صاحب توپ کرد تا 

پرسپولیس تهران نهایتا با 4 پاس به دروازه حریف 

برسد. در صحنه گل پرسپولیس، او به بهرتین 

شکل ممکن توپ را به امیری رساند. لک مقابل 

نفت مسجد سلیامن دو مهار، دو خروج موفق و 

یک بازیابی توپ داشت و منره قابل قبول 7.۱۹ 

را از سایت مرتیکا گرفت. حامد لک که در این 

فصل عملکرد مطمئنی نداشت حاال در آستانه 

بازی دربی به رشایط ایده آل رسیده است و در 

سوی مقابل تیم فوتبال استقالل با دروازه بان 

جوان خود رضایی و سید حسین حسینی به 

پیشواز دربی می رود.

برگ برنده پرسپولیس فرهاد مجیدی پرسپولیسی  ها را سوزانده؛ باز هم می سوزاند
در دربی پایتخت مقابل 

استقالل، رونمایی شد

 هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر 

باشگاه های کشور درحالی یکشنبه آینده 

درشهرهای مختلف کشوربرگزارخواهدشد 

که درقائم شهرتیم شهرخودرو  مشهد 

میهامن تیم استخواندار نساجی مازندران 

است .

این دیدارازاین جهت ازاهمیت خاصی 

برخوردارخواهدبودکه تیم نساجی درهفته 

هفتم و دراصفهان بازی را به سپاهان 

باخت وشهرخودرو  درورزشگاه ثامن 

مشهد که پذیرای فجرسپاسی شیرازبود 

علیرغم اینکه بازی هامهنگ تری نسبت 

به هفته های قبل درخانه ارایه داده بود 

درنهایت تن به تساوی بدون گل دادتا 

درجدول ۲امتیازی شود که دردی را برای 

شاگردان میثاقیان دوانکردوهمچنان 

درانتهای جدول باقی ماندند.

بنابراین درهفته هشتم شهرخودرو  

اگرچه باید درقائم شهربه مصاف تیم 

سخت کوش نساجی مازندران برودنیازبه 

حداکرث امتیازوکسب پیروزی دارد تا 

ازبحران فنی  رهایی یابد .

 شاگردان اکربمیثاقیان اگرچه درکارنامه 

حوددوتساوی و۵ شکست را دارندبازهم 

به مانتدهفته های گذشته محکوم به 

پیروزی هستند تا ازقعرجدول رهایی 

پیداکنندبنابراین شهرخودرو  مشهد 

که همچنان بامشکالت زیادی درمتام 

سطوح مواجه است اگردراین دیدارهم 

نتواند پیروزی را پس ازهشت هفته 

کسب کند مسلام درادامه لیگ وبا 

این بحرانی که دست به گریبان است 

باز هم برای سایرتیم های باالومیانه 

جدول زنگ تفریح خواهدبود ودرواقع 

میثاقیان که ازشهرخودرو  سال های 

گذشته یک جنازه را تحویل گرفته بود اگر 

متام دانش مربیگری وفنی خودرا برای 

نحات شهرخودرو  بکاربگیرد فایده ای 

نخواهدداشت زیرا مسوولین شهرخودرو  

همچنان به دنبال جان پناهی هستند 

تا از مشکالت رهایی یابندکه متاسفانه 

در داخل استان به بن بست رسیدند 

وبه دنبال حامی مالی خارج ازاستان 

هستند. دیدارشهرخودرو  مشهد با نساجی 

شاید زنگ خطری برای فوتبال خراسان 

باشد واگر قایم شهررا با شکست ترک 

کندممکن است هیچ مربی یا مدیری 

درورزش خراسان نتوانداین جنازه به 

زمین مانده را دوباره زنده وبلندکندوباید 

برای فوتبال خراسان درلیگ برتر غزل 

خداحافظی ازلیگ برتررا برای همیشه 

خواند؟

پدرام خسروشاهی

جدال شهرخودرو  با نساجی برای  رهایی ازانتهای جدول

حوالی استادیوم



تغذیه

4nakhostvarzeshi@yahoo.com

علوی مقدم: کمیته  ویژه 
رسیدگی به ورزش خراسان 

رضوی تشکیل شود

رییس کمیسیون ورزش و جوانان شورای 

اسالمی شهر مشهدمقدس گفت: کمیته ای 

متشکل از دستگاه های مختلف استان به 

منظور بررسی و پایش تخصصی و کارشناسی 

مسائل و مشکالت حوزه ورزش تشکیل شود 

تا گام های اساسی در جهت بهبود رشایط 

استان برداریم.

سیدحسین علوی مقدم،  در دیدار اعضای 

شورای شهر مشهد با استاندار خراسان 

رضوی، با بیان اینکه توجه به ورزش، 

عالوه بر ارتقاء سطح سالمت جامعه، 

نشاط و شادابی اجتامعی را به همراه 

دارد، اظهارکرد: رسالت و مسوولیت اصلی 

مدیریت شهری در بحث ورزش، توجه به 

ورزش همگانی است ولی در عین حال،  

نسبت به ورزش قهرمانی هم منی توان 

بی تفاوت بود. وی در ادامه با اشاره به 

حواشی پیش آمده برای تیم فوتبال پدیده 

و وضعیت نامناسب این تیم در لیگ برتر 

گفت: متاسفانه این اتفاقات، آبروی فوتبال 

و ورزش استان و مشهد را تهدید می کند 

و باید هرچه زودتر تدبیر مناسبی در این 

خصوص اندیشیده شود.

ضرورت خوردن آجیل
شهرزاد طاهری

اگر به طور جدی می خواهید ورزش کنید  

این نوع آجیل ها را در رژیم غذایی خودقرار 

دهید.

بادام زمینی: به صورت خام یا بوداده مرصف 

کنید، یا می توانید کمی تف داده وبامیکس 

کردن آن کره بادام زمینی داشته باشید و 

در وعده صبحانه میل کنید.بادام زمینی 

پروتئین باال وکربوهیدرات پایین را داراست 

که برای داشنت بدن عضالنی بسیار مفید 

خواهد بود، همچنین دارای مواد مغذی  

آمینواسید،انتی اکسیدان و ... است که این 

ترکیبات برای سالمتی بدن الزم ورضوری 

است. بادام درختی : پروتئین آن نسبتا باال 

بوده ولی به بادام زمینی منی رسد وبرای 

کاهش چربی بدن مناسب بوده، یک وعده 

سیرکننده است که عضله سازی بدن را 

نیز افزایش می دهد. مغزگردو:اگر دنبال 

کالری باال و کربوهیدرات پایین هستید از 

مغز گردو استفاده کنید که امگا 3 موجد 

در آن باعث عملکرد بیشرت در ورزش های 

هوازی خواهد شد .  بسیاری از ورزشکاران 

از مرصف آجیل و مغز ها پرهیز میکنند و 

علت آن را کالری باال می دانند، اما آجیل 

و مغزها قادرند انرژی مورد نیاز را کامل 

کرده تا در طول زمان ورزش کردن احساس 

خستگی نداشته باشند.  مرصف مغز ها 

نیم و حتی یک ساعت قبل از مترینات 

فرشده توصیه می شود . و اما پس از ورزش 

سنگین و حرفه ای با استفاده از آجیل 

می توانید بخشیاز  انرژی مرصف شده 

را بازگردانید. کربوهیدرات ها و غذاهای 

مرضر را به حداقل برسانید و از پروتیین 

باالوکالری کم استفاده کنید.

ایمپلنت مغزی جدید امکان تایپ کردن 
از طریق فکر کردن را فراهم می کند

دکتر فیروزآبادی- دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

 دانشمندان دانشگاه استنفورد ایمپلنت مغزی جدیدی را 

توسعه داده اند که به افراد دارای محدودیت حرکتی کمک 

می کند بتوانند از طریق فکر کردن، در هر دقیقه ۹0 کاراکرت 

تایپ کنند.

 هرچند دانشمندان تاکنون ایمپلنت های مغزی مختلفی را 

توسعه داده اند که یکی از آن ها حتی امکان حرکت مکان منا 

روی منایشگر را با فکر کردن فراهم می کند، اما پژوهش جدید 

پیرشفتی بزرگ محسوب می شود. در این تحقیق، افراد دارای 

ناتوانی حرکتی می توانند تنها با فکر کردن به راحتی تایپ 

 )BCI( کنند. یکی از مترکزهای اصلی رابط های مغز و رایانه

بازیابی مهارت های حرکتی اولیه ای مانند »صحبت کردن« و 

»حرکت« افرادی است که توانایی های خود را از دست داده اند. 

دانشمندان با وجود این ایمپلنت جدید در تالش هستند تا 

از یک BCI داخل مغزی استفاده کنند که حرکات مربوط به 

دست خط و فعالیت عصبی قرش حرکتی را شناسایی می کند.

 ایمپلنت_مغزی

 ایمپلنت در ادامه این اطالعات را دریافت و آن ها را در هامن 

لحظه به منت ترجمه خواهد کرد. در اصل، به فرد معلول که 

از ایمپلنت استفاده می کند اجازه می دهد تا به نوشنت یک 

حرف یا کلمه فکر کند، سپس آن حرف یا کلمه به منت ترجمه 

شده و امکان ارتباط رسیع کاربر را فراهم می کند.

 این ایمپلنت همچنین در آزمایش های خود به دقت اولیه ۹4.۱ 

درصدی در حالت آنالین و دقت ۹۹ درصدی در حالت آفالین 

دست پیدا کرد. کریشنا شنوی، عصب شناس و مهندس 

اعصاب آمریکایی در این رابطه می گوید:

 زمانی که در دهه های آینده مغز را به صورت واقعی از طریق 

علوم اعصاب درک کنیم، می توانیم در کارهای مختلفی 

بسیار بهرت عمل کنیم.  او در ادامه عنوان می کند که روش 

مورد استفاده توسط دانشمندان در حال حارض برای افراد 

بی خطر است، با این وجود برای تجاری سازی ایمپلنت ها، 

دانشمندان باید الکرتودهای بیشرتی را با خیال راحت در 

مغز قرار دهند. عالوه بر این، جراحی باید مقرون به رصفه تر 

شود، زیرا انجام جراحی مغز و اعصاب در حال حارض هزینه 

بسیار زیادی دارد. بنابراین استفاده آن ها برای عموم مردم 

زمانی طول خواهد کشید.

استعفای سرمربی تیم بسکتبال 
آویژه صنعت

نبوشا کنژویچ از رسمربی گری تیم بسکتبال آویژه صنعت 

مشهد استعفا داد.

پس از پایان همکاری رسجان با تیم آویژه صنعت مشهد، مدیران 

این تیم هدایت مناینده مشهد در لیگ برتر بسکتبال را به نبوشا 

کنژویچ سپردند، اما همکاری این رسمربی با تیم مشهدی 

خیلی زود به پایان رسید.

مدیرعامل باشگاه ورزشی آویژه صنعت پارسا مشهد گفت: 

نبوشا کنژویچ رسمربی رصبستانی تیم لیگ برتری بسکتبال 

آویژه صنعت پارسا مشهد از سمتش استعفا داد و پس از 

استعفای کنژویچ، هیات مدیره باشگاه چندین جلسه تشکیل 

داد و در نهایت با بررسی متامی جوانب با انتخاب رسجان 

ایوانوویچ به عنوان رسمربی تیم موافقت کرد. 
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پزشکی
کار مشارکتی و جمعی همواره نتیجه خوبی دارد که خوشبختانه 

در این راستا اقداماتی خوبی در طول یکسال حضورم در 

هیات انجام شده است.

رییس هیات تنیس روی میز استان با بیان این مطلب  

می گوید: هیچ متایلی برای حضور در هیات نداشتم اما 

ارصار خانواده تنیس روی میز و دوستان سبب شد سکانداری 

هیات را قبول کنم چون از این خانواده هستم احساس 

مسوولیت کردم و برای کمک کردن و ارتقای این رشته 

ورزشی مفرح وارد گود شدم .

مهندس رمضانعلی محمودی گلستانی مدیر عامل رشکت 

تولیدی - صنعتی فرانیر توس)نام تجاری: پرهام( می گوید:در ابتدا 

مسوولیت در هیات اقدامات ساختاری از جمله: تجهیز 

سالن به سیستم رسمایش و گرمایش مناسب )اسپلیت(، 

نصب دیوارپوش PVC و بازسازی و مرمت سقف، دیوارها و 

کف پوش سالن،مناسب سازی رسویس های بهداشتی و 

 ،SMD رختکن، نصب سیستم روشنایی با تکنولوژی نوین

به طوری که مجید احتشام زاده )اسطوره ملی تنیس روی 

میز( در سفری که به مشهد داشتند این سالن به عنوان 

سالن تنیس روی میزVIP معرفی کردند.

وی اضافه کرد: با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی باشگاه ها و 

سالن های ورزشی رشایط مالی بسیار سخت شد اما در همین 

رشایط هم با برنامه ریزی و کار اصولی به موفقیت هایی دست 

یافتیم.  وی با اشاره به این که مدال آوری تاثیر بسیاری در 

جایگاه ما در جامعه و وزارت ورزش و جوانان دارد گفت:کسب 

عناوین افتخار آمیز توسط ورزشکاران مورد وثوق ما نیز می باشد 

اما این که القاب و قهرمانی هایی را نسبت دهیم که در 

کارنامه ورزشی موجود نیست تقلب محسوب می شود و ما 

به شدت در برابر این مسایل واکنش نشان خواهیم داد چون 

معتقد به صداقت در کار،شفافیت و اخالق مداری هستیم 

از متامی همکارانم در هیات خراسان رضوی تقاضا دارم 

که به ظرفیت ها و استعدادهای این رشته در همه زمینه ها 

توجه الزم را داشته باشند وی در ادامه به برگزاری مسابقات 

داخلی در باشگاه های ورزشی و نظارت هیات اشاره کرد و 

گفت: در بحث نظارت ما 7 باشگاه ورزشی داریم که فقط 

۲باشگاه مجوز دارند و ما بر حسب قانون فقط نظارت از 

باشگاه های پروانه دار را انجام می دهیم اما با توجه به رشایط 

شیوع کرونا و رضر و زیان برخی باشگاه ها تالش کردیم که 

تعامل و مامشات به خرج دهیم و اگر مدیران باشگاه با ما 

تعامل و همکاری ندارند تواضع داشته باشیم چون معتقدیم 

هدفامن کمک به جامعه تیس روی میز هست و علیرغم 

نامهربانی ها ما همچنان همکاری داریم و درباره مسابقات 

داخلی باشگاه ها باید بگویم ما در صورتی مسابقات  و نتایج 

را تایید خواهیم کرد که با نظر و هامهنگی هیات انجام 

شود و این مسابقات بدون کسب مجوز وجاهت قانونی 

ندارد. وی اضافه کرد بیشرتین تالش ما در خانواده هیات 

ترویج اخالق،احرتام متقابل و ارزشمندی پیشکسوتان و 

ورزشکاران است. بنابراین ورزشکاری که احرتام پیشکسوت 

را حفظ نکند، جایگاهی در میان ما نخواهد داشت هرچند 

در تکنیک و قهرمانی استان نفر اول باشد. 

مدیر عامل رشکت صنعتی پرهام خاطر نشان کرد: بازیکنان 

وقتی بزرگ خواهند ماند که در چارچوب قانون و ضوابط 

هیات گام بردارند.بازیکنی مانند محمد اصلمند به نظر من 

بازیکن مستعدی است اما تحت تاثیر قرار گرفته و احساسی 

عمل می کند منتظر این هستم که وی به خود بیاید و 

در صورتی که می خواهد در این رشته جایگاه خود را حفظ 

کند باید در راستای قوانین و ضوابط هیات حرکت کند.

وی ترصیح کرد: اصلمند تاکنون هیچگاه بر سکوی قهرمانی 

کشور تکیه نزده است و با وجود رنکینگ 3۶ و حذف تعدادی 

از بازیکنان دارای رنکینگ بهرت، به مسابقات انتخابی 

تیم ملی شهر بابل اضافه گردید که با مساعدت هیات به 

این مسابقات اعزام شد. شایان ذکر است طبق ضوابط و 

بخشنامه های فدراسیون که هزینه های جاری بازیکنان 

در طول حضور در مسابقات بر عهده خود بازیکن قرار 

دارد.با این وجود تالش کردیم در فرصت کمی که داشتیم 

و خود ایشان مطلع هست مربی برای وی اعزام کنیم که 

مربی مورد نظر از سفر و حضور در این رقابت ها امتناع کرد.

گلستانی اضافه کرد: بر اساس آخرین  جدول رنکینگ های 

اعالم شده فدراسیون خوشبختانه آقای اصلمند صعودی 

موفقیت آمیز داشته و از رده 3۱ به ۲۵ رسیده است.

هدف از معرفی مولفه های جدید 

آنالیز فوتبال که توسط رشکت های 

بزرگ و معترب ارائه می شوند، این است 

که وقایع رخ داده در جریان بازی را 

بیشرت از گذشته قابل اندازه گیری 

کنند و رصفا گل و پاس گل مورد 

سنجش قرار نگیرد.

یکی از مولفه هایی که در چندسال اخیر 

بشدت مورد استفاده قرار گرفته است 

و به مرور جز پارامرتهایی اصلی هر 

مسابقه تلقی می شود ، داده آنالیزی 

امید به گل )Expected Goal( است 

که به اختصار با مناد )xG( منایش 

داده می شود.

)xG( نحوه محاسبه

این مولفه ، هر توپی که در موقعیت 

شوتزنی و گلزنی قرار دارد را در بازه 0و۱ 

ارزش گذاری می کند. این ارزش 

گذاری مبتنی بر موارد زیر است :

۱. منطقه ای که توپ قرار دارد

 ۲. زاویه توپ و بازیکن نسبت به دروازه

 3. تعداد بازیکنان حریف بین توپ و دروازه

4. تعادل و رشایط مهاجم در لحظه 

رضبه زنی

هر چقدر احتامل تبدیل شدن توپ 

بیشرت باشد، ارزش )xG( آن به ۱ نزدیکرت 

است و طبیعتا هر مقدار که گل کردن 

آن توپ سخت تر باشد )xG( آن به 0 

نزدیکرت است.

در نهایت در پایان یک مسابقه مشاهده 

می شود که )xG( یک تیم بعنوان مثال 

می شود ۲.3۶ ، این یعنی که با توجه به متام 

موقعیت هایی که آن تیم در مسابقه ایجاد 

کرده ، می توانسته است حداقل ۲ گل 

به مثر برساند.

)xG( هدف

این پارامرت در وهله اول ، قدرت بازی سازی 

و خلق موقعیت یک تیم را نشان می دهد. 

به عنوان مثال هنگامی که بازی با نتیجه 

 )xG( ، مساوی 0 بر 0 به پایان می رسد

نشان می دهد که چه تیمی بهرت از 

دیگری ، خلق موقعیت کرده است.

در وهله دوم ، این پارامرت قدرت تهاجمی 

و گلزنی را نشان می دهد. هنگامی که 

)xG( یک تیم 3.۱ است اما آن ها رصفا 

۱ گل در مسابقه به مثر رسانده اند ، 

بیانگر آن است که قدرت گلزنی آن 

تیم یا توانایی مهاجمین آن ها در تبدیل 

موقعیت های خلق شده به گل، بسیار 

کم است.

مشارکت،تعاملواخالقمداریاولویتهای
هیاتتنیسرویمیزخراسانرضوی

دانیال حبیبی

ایستگاه تاکتیک )62(

xG:پارامترهایآنالیزمدرن

خبر

خبر

مجید خروشی
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واکنش های منفی علیه رامبد جوانواکنش های منفی علیه رامبد جوان

پایپولپایپول
درمیاندرمیان
است!؟است!؟

Nakhost Honari

آگهی تبلیغاتی که مجری »خندوانه« در صفحه 

اینستاگرامش منترش کرد واکنش های منفی فراوانی 

در شبکه های اجتامعی در پی داشت.

رامبد جوان بازیگر و کارگردان سینام و مجری »خندوانه« 

جمعه شب یک آگهی تبلیغاتی ویدئویی در صفحه 

اینستاگرامش منترش کرد که با واکنش های زیادی 

مواجه شد. او در این تبلیغ دو دقیقه ای، به مخاطبان 

پیشنهاد می کند رژیم بگیرند تا در عین سالمتی 

هزینه های کمرتی نیز داشته باشند. این آگهی 

تبلیغاتی آن قدر واکنش های منفی زیادی برانگیخت 

که او پس از گذشت ساعتی، آن را برداشت، اما 

انتقادات مخاطبان عصبانی، همچنان ادامه دارد.

ماجرا چه بود؟
رامبد جوان در این ویدئوی یک دقیقه و ۵۰ ثانیه ای 

تنهاست و روبه روی آینه، صحبت می کند؛ گویی با 

خودش. قصه این ویدئو به این ترتیب است که او از 

خرید مایحتاج عمومی به خانه بازمی گردد و می گوید 

که چقدر هزینه ها باال رفته، مثال یک آدامس به قیمت 

۲۰ هزار تومان خریده است. وقتی می فهمد که هنوز 

بخشی از فهرست اقالم خریدش باقی مانده، ناگهان 

فکری به رسش می زند. از هزینه های باالی خورد و 

خوراک می گوید و این که: »بهرت نیست اگر مشکلی 

در حوزه بدن و سالمتی مان داریم، یک رسی از آن 

را با همین خورد و خوراک مان رفع و رجوع کنیم؟ 

این طوری در این رشایط از هزینه های اضافی هم 

جلوگیری می کنیم.« او سپس از ویژگی های مثبت 

یک سایت برای ارائه آنالین رژیم الغری و سالمتی 

می گوید و آگهی، با لوگوی این سایت، پایان می یابد.

واکنش های منفی فراوان
میزان واکنش ها به این ویدئو، به اندازه ای است که 

رامبد عالوه بر حذف تبلیغ از صفحه اش، کامنت های 

کل پست های صفحه را نیز بسته و ظاهرا حتی 

فالوئرهایش منی توانند برایش نظر جدیدی بنویسند. 

آن چه که بیش از هرچیز خشم کاربران شبکه های 

اجتامعی را برانگیخته، این است که رامبد جوان 

در رشایطی این آگهی را ساخته که حداقل در ظاهر 

به نظر می رسد خودش رشایط مالی کامال مناسبی 

دارد، اما حاال به مردم پیشنهاد الغری به علت 

گرانی مواد غذایی را می دهد! چند واکنش را مرور 

کنیم. املیرا نوشته: »این هم یه بهاره رهنامییه 

برای خودش.«   سعید نوشته: »تو چرا ناراحتی؟ 

از هزینه های کانادا هم گرون تره؟«  مصطفی نیز 

نوشته: »طوری صحبت می کنه که انگار واقعا گرونی 

بهش فشار آورده. یه تبلیغ اینستاش، اندازه چند 

برابر درآمد کل عمر یه معلم یا کارگره.



خبر
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آنچه هملت می داند و می خواهد بداند او 

را از دنیای خود دور می کند. او منی تواند 

به محیط خودسازگار شود پس نقش 

آدمی خل و دیوانه را پیشه می کند و 

در این جهان دروغین دیوانگی ماسکی 

است که به وی امکان می دهد به هر 

آنچه می اندیشد بیندیشد و از ریاکاری 

بپرهیزد و به کسی که محرتم منی شامرد 

احرتام نگذارد و در سایه طنز است که 

می تواند صداقت خود را آشکار کند و 

این موضوع در فرهنگ ما به نقش های 

مال نرصالدین و ملیجک های درباره 

پادشاهان ایران نیز می توان اشاره 

کرد.منایشنامه موزیکال، اجتامعی 

»میرزا چغوک مضحکه«به کارگردانی 

عباس رثایی در مشهد روی صحنه رفت 

اثری که برگرفته از آثار شکسپیر به نام 

هملت است. در این اثر هرنی رثایی به 

همراه بازیگران:مسعود مهرگان،جواد 

محمد زاده،علیرضا کربیایی،علی  

موسوی،محمد رضا فوالدی،مصطفی 

دهقان،سارا مروی نیا،آسیه نقره ای  و 

با هرنمندی امیرحسین حسن زاده ، به 

شکلی زیبا و تاثیر گزار به زبان مشهدی 

این اثر را نقد و مخاطب را برای دقایقی 

طوالنی از رنجش های اجتامعی به دور 

و خنده و شعف و نشاط را بر لبان بیننده 

نقش می بندند .

رثایی کارگردان و نویسنده این اثر ضمن 

تشکر از سازمان جهاد دانشگاهی خراسان 

رضوی،دکرت شمسیان و سپاس ویژه از 

معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی 

دکرت بختیاری می گوید: حامیت مسووالن 

و مدیران اجرایی و دست اندرکاران فرهنگ 

شهری این فرصت و امکان را برای ما فراهم 

می کند تا آثار گران بها و تاثیر گذاری را 

در جامعه به منایش بزاریم.اثری رسشار 

از خنده،شادی ، موزیکال و تلفیقی از 

لهجه ناب مشهدی همراه با دردهای 

اجتامعی که به روز رسانی می شود به 

این معنی که اتفاقات و حوادث روز جامعه 

به صورت بداهه گویی توسط هرنمندان 

با تجربه که جمع فعالیت آنان به یک 

قرن می رسد اجرا می شود..اگر می 

خواهید شبی خنده و شادی و نشاط را 

تجربه کنید رسی به سالن هامیش جهاد 

دانشگاهی از ساعت 7بعد ظهر بزنید و 

این اثر هرنی را به متاشا بنشینید. این 

اثر هرنی تا نیمه اول آذر ماه روی صحنه 

است و در صورت استقبال شهروندان  

احتامل متدید وجود دارد.

عباس رثایی متولد ۵8 مشهد از سال 

78 کار خودر ا به صورت جدی زیر نظر 

استاد صابری آغاز و با ۲3 سال تجربه 

اندوزی  و پژوهش و مطالعه آثار متعددی 

را روی پرده برده است کار با آثار کودک 

را دوست دارد چون معتقد است دنیای 

کودک به آدم انرژی و جوانی می دهد.

دنیای کودکان کشف و شهود است 

و دنیای شگفت انگیزی برای تجربه 

کردن می باشد.3اثر تک گویی را مقابل 

اساتیدی چون امین تارخ،مرحوم پور 

حسینی،نارص آقایی و هادی مرزبان 

انجام داد و همچنین ۲اثر تک گویی 

در برنامه عرص جدید را در کارنامه هرنی 

خود دارم  و فیلم سینامیی خوب بد جلف 

را نقش آفرینی کرده است.

وی در باره اهمیت توآوری و خالقیت 

در تاتر مشهد می گوید: ایجاد کمدی 

موقعیت و کالم بین مخاطب و بازیگر 

تعامل و جسارتی وصف ناپذیر است 

باید بازیگر به صورت زنده و بدون اشتباه  

دیالوگ های صحنه را به گونه ای ارائه 

دهد که مخاطب در لحظه فرو رود نگاهی 

طنز آمیز به وقایع اجتامعی و به خصوص 

آثار بزرگی چون هملت کار ساده و آسانی 

برای بازیگر و کارگردان نیست.

این هرنمند با تجربه  درهرنهای منایشی  

در باره اجرای منایش نامه  های متفاوت 

با مضمون های موزیکال ،مذهبی و 

اجتامعی به موقعیت مکانی  و محل 

برگزاری منایش نامه اشاره می کند و 

ادامه می دهد.:اجرای منایشنامه ویژه 

شهادت امام رضا)ع( به مدت 3 روز 

در میدان مرکزی شهدا که با استقبال 

خوبی نیز روبور شد بر اساس همین رشایط 

زمانی و مکانی انجام شدو معتقدم شهر 

مشهد به دلیل موقعیت مذهبی خود 

در کشور ممکن است اذهان مختلف را 

به سمتی بکشاند و چنین برداشت شود 

که هرنمند منی تواند فعالیت هرنی خود 

را با خاطری آسوده ادامه دهد و آنچه را 

که زاده تفکر خویش است به منایش 

گذارد.درشهر های مختلف بسته به 

نوع رشایط فرهنگی و مذهبی آن شهر 

سخت گیری ها و قوانین خاصی وجود 

دارد که کار هرنمند را سخت و گاهی 

نیزغیر ممکن می سازد. 

وی ترصیح کرد: منایشنامه میرزا چغوک 

یک نوآوری و خالقیت هرنی است یک 

اثر هرنی جدی و تاریخی متناسب با 

فرهنگ برون مرزی را به صورت موزیکال 

و ظرن به شیوه ایرانی و عوام پسندانه  

روی صحنه بردم  که البته باتکنیک   های  

منایشی و بداهه گویی  موضوعات روز 

جامعه را به زبان نقد اجرا کردن کار سهل 

و آسانی نیست. 

رثایی در باره آثار بعدی می گوید: اثری 

از ادارود البی به نام داستان باغ وحش 

با ترجمه داریوش مودبیان را به همراه 

مسعود مهرگان در دست اقدام داریم 

که امیدواریم طی یک ماه آینده روی 

صحنه بربیم .موضوع این اثر حکایت 

و قصه تنهایی ۲نفراست که د رخلوت و 

تنهایی در یک باغ وحش آمریکا زندگی 

می کنند. داستان باغ وحش اولین بار 

سال ۱۹۵8 منترش شد اما نکته جالب 

درباره آن این است که این منایش نامه 

به جای آنکه در آمریکا روی صحنه برود 

در برلین روی صحنه رفت. منتقدان 

معتقدند محتوای تندوتیز این منایشنامه و 

انتقادات جدی ای که به جامعه آمریکایی 

آن زمان وارد دانسته است باعث شد در 

آمریکا کسی تحمل اجرای آن را نداشته 

باشد و درنتیجه اولین اکران آن خارج از 

امریکا اتفاق بیفتد.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر

 هنرمندان مشهدی 
در سرود به استادی رسیدند

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتامعی شورای شهر مشهد 

مقدس گفت: تکیه بر ظرفیت رسود و شعرهای مذهبی و آیینی 

هرنمندان را در مسیر تعالی و رشد قرار می دهد.

حجت االسالم منصوریان در اولین نشست هم اندیشی دستگاه های 

اجرایی فعال در حوزه رسود مشهد مقدس با تاکید بر لزوم احیا 

رسود در مشهد مقدس که از سبقه و پیشینه غنی برخوردار 

است، اظهارداشت: هرنمندان مشهدی تجربه های بسیاری 

در عرصه رسود کسب کرده و به مقام استادی رسیده اند که 

باید از آن ها تجلیل به عمل آوریم.

وی افزود: با بکارگیری ظرفیت رسود می توانیم زمینه کار و 

فعالیت نوجوانان و جوانان و بهره گیری آن ها از هرن ذاتی 

و خدادادی شان را در مسیر درست و انقالبی فراهم آوریم.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتامعی شورای اسالمی شهر 

مشهدمقدس، ظرفیت اجرای گروهی رسود را فرصت مغتنمی 

دانست و گفت: گروه های سنی مختلف، با انگیزه های تربیتی 

و معنوی، در مکان هایی چون کانون ها و مساجد گرد هم 

می آیند تا همین امر بازخورد اجتامعی بسیار خوبی برای 

مخاطبان خود دارد.

حجت االسالم منصوریان با بیان اینکه رسود، تعداد جذب و 

رشایط تربیتی بسیار خوبی از حیث معنوی دارد، ترصیح کرد: 

تکیه بر شعرهای مذهبی و آیینی، هرنمندان را در مسیر تعالی 

و رشد قرار می دهد که نیازی بسیار رضوری است؛ شهروندان 

می توانند از این هرن لذا بربند، بینند و بشنوند و فرزندان خود 

را به گام برداشنت در این مسیر تشویق کنند.

وی درباره تبیین سیاست های شورای ششم نسبت به مقوله 

رسود، گفت: براساس رویکرد حوزه فرهنگی، خانه رسود را 

احیاء کردیم و جلسات مختلفی با تشکل های این حوزه برگزار 

منودیم؛ امیدواریم بتوانیم خانه رسود یا مرکز فرهنگی مردمی 

رسود را هم بتوانیم راه اندازی کنیم.

حجتی، فعال فرهنگی نیز با بیان اینکه انجمن خانه رسود 

مشهد با هدف انسجام بخشی و واگذاری هرن اصیل رسود به 

صاحبان اصلی آن شکل گرفته است، گفت: مشهدمقدس 

در عرصه رسود یکه تاز کشوری است و همیشه پیشتاز بوده است.

وی افزود: انجمن خانه رسود موجبات هم گرایی و هم افزایی 

بین متامی گروه های رسود را می تواند داشته باشد و در راستای 

صدور فرهنگ ناب و اصیل از مشهدالرضا)ع( گام بردارد.

حجتی ترصیح کرد: با بهره گیری از ظرفیت رسود می توان به 

مقابله با آسیب های اجتامعی و دغدغه های مدیریت شهری 

و کمیسیون فرهنگی پرداخت.

حاجی زاده، دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتامعی شورای 

شهر مشهد مقدس با بیان اینکه اشاعه و ترویج رسود، تاکید 

مقام معظم رهربی بوده است، گفت: اگر به دنبال رسودهای 

فاخر هستیم، باید به رسودهای 40 سال قبل برگردیم و 

متاسفانه طی سال های اخیر، نگاه فنی، دقیق و کیفی به 

این موضوع حاکم نبوده است. وی با بیان اینکه مدیریت 

شهری در این دوره به دنبال مردمی سازی و مشارکت جویی 

شهروندان است، افزود: نسبت به مقوله رسود باید نگاه فنی و 

تخصصی و کیفی حاکم کرد.

حاجی زاده ترصیح کرد: مشهدمقدس مدعی پایتخت فرهنگی 

جهان اسالم و جهان شهر است، پس اثرگذاری های ما باید فراتر 

از بعد شهری و استانی و ملی و در سطح بین املللی باشد.

 مناینده اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی هم 

در این جلسه ضمن تقدیر از تحول آفرینی و نگاه نوین شورای 

ششم به مقوله رسود، گفت: این نگاه، بسیار کمک کننده است 

و دستاوردهای خوبی را می تواند به همراه داشته باشد.وی 

از فعالیت ۶3 آموزشگاه موسیقی در استان خراسان رضوی 

خربداد و افزود: از این تعداد 4۲ آموزشگاه در مشهد مقدس 

فعال هستند.

بهاره خباز استراتژیست برند، رسانه و تبلیغات پاسخ می دهد

مهم ترین رسالت برندینگ 

نمایشنامه کمدی روی صحنه نمایش به کارگردانی عباس رثایی
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گروه خرب| برای کسب وکارهای موفق نیاز به برنامه و 

اندیشه ویژه و خاص است تا بتوانیم در بازار رقابت در ذهن 

مخاطب ماندگار باقی مبانیم به همین دلیل در ادامه سلسله 

گفتامن ها با کارآفرین های موفق به رساغ مهندس بهاره 

خباز کارشناس مشاوره و متخصص برندینگ در فضای 

دیجیتال رفتیم و دقایقی را با وی به گفت وگو نشستیم.

لطفا خودتان را برای خوانندگان ما بیشرت معرفی کنید؟ 

بهاره خباز متولد ۶۵ ؛ حدود  ۱7 سال است که در زمینه های 

مختلف تبلیغات و برندینگ فعالیت می کنم و دارای مدارک 

تحصیلی در رشته های مدیریت حسابداری، ام بی ای، 

معامری داخلی و ارتباط تصویری هستم و در سال های اخیر 

بر مبحث  برندینگ در پروژه های رسمایه گذاری ساخت و 

معامری،دیجیتال برند و سواد دیجیتال متمرکز هستم.

دلیل توجه و  عالقه شام به این رشته چه بود؟

فکر می کردم در بازار حلقه گمشده ای بین مشرتی و 

طراحان خدمات وجود دارد؛ به این دلیل که طراحان 

شناخت کافی از بازار مدیریت کسب وکار نداشتند تا 

بتوانند خواست ها و نیازهای کارفرمایان و مشرتیان ر ا 

به بریف سفارش پیوند بزنند اما  برندینگ پاسخی برای 

این پیوند بود. 

از دیدگاه شام برندینگ دارای چه ویژگی هایی است؟ 

 برندینگ چیزی فراتر از لوگو ، اسم و رنگ است. مهم ترین 

رسالت برندینگ انتقال درست مفهوم جوهره برند و  ویژگی های 

محصول و یا خدمات کسب وکار  در غالب پیامی واضح 

به مخاطب، آشنایی و ایجاد ارتباط مثبت با مخاطب 

است. خلق ارزش افزوده و ارزشمند در "ذهن مشرتیان" 

که مخاطب را جذب می کند و به دنبال خود می کشد.

هدف برندینگ موفق چیست؟

وی با اشاره به اینکه رشته برندینگ شامل شاخه های 

تخصصی مختلف ازجمله: برندینگ مکانی،فردی و محصول 

و سازمانی است  درباره هدف مهم برندینگ گفت:هدف 

برندینگ این است در ذهن مخاطب به درستی ماندگار 

شویم و در بازار با ایجاد ارزش افزوده جایگاه باالتری را  در 

بازار هدف خلق کنیم؛ افزایش رضایت مندی مشرتیان 

و کاهش هزینه های بازاریابی با بازار سازی، کاهش 

هزینه های  جذب و ترغیب متخصصان در هنگام استخدام  

و تقویت زیرساخت های کسب وکار از مهمرتین مزایای 

برندینگ است.

تفاوت تبلیغات محیطی و تبلیغات مجازی در چیست؟

تفاوت ها بسیار است و البته هر دو در جایگاه درست 

مورد نیاز هستند تا بتوانند موجب متایز برند در ذهن 

مشرتی در مقابل سایر رقبا شوند؛ اگر بدون یک اسرتاتژی 

صحیح وارد بازار شوید مسلام چیزهای زیادی را از 

دست خواهید داد و برندسازی نیاز به فکر و برنامه 

مناسب دارد. در تبلیغات محیطی هزینه ها باال ترند و  

آمار دقیق بازدیدکنندگان و امکان تعامل با مخاطب را 

نداریم اما در فضای مجازی آمار دقیق بازدیدکنندگان 

و همچنین امکان تعامل با آنان در کامنت ها و دریافت 

نظرات آنان برای ما ایجاد می شود.

مجید خروشی
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سید جواد هاشمی می گوید: بابت 

این همه هجمه، بداخالقی و قضاوت 

نسبت به خودم خسته شدم. من آدمی 

مذهبی هستم و اینکه مذهبی ها 

متوجه نشدند که من چه می کنم و 

چه می گویم برایم بسیار غم انگیز 

است. فکر می کنم یا باید کوتاه بیایم 

و یا باید این کار را کنار بگذارم و از 

این به بعد هم بالباس به استخر بروم!

هنوز یک هفته از رشوع اکران فیلم کودک 

»شهر گربه ها« ساخته سید جواد هاشمی 

نگذشته که کارگردان اعالم کرده در 

پاسخ به اعرتاض برخی ها فیلمش را 

اصالح می کند، این در حالی است 

که به نظر می رسد بیش از آنکه  فیلم 

زیر تیغ حاشیه ها باشد، خود سید 

جواد هاشمی است که در تیررس 

حساسیت ها قرار دارد. 

سید جواد هاشمی که بیشرت برای 

بازی در فیلم ها و رسیال های دفاع 

مقدسی شناخته می شود، چند سالی 

است تالشی جدی را برای ساخت 

فیلم در حوزه کودک و نوجوان رشوع 

کرده و تاکنون حدود هفت فیلم 

سینامیی ساخته که برخی از آن ها 

هنوز به اکران نرسیده اند.

او چندی قبل فیلم »شهر گربه ها« را 

در جشنواره بین املللی فیلم کودک 

و نوجوان رومنایی کرد و اگرچه اکران 

در این روزهای کرونایی ریسک باالیی 

دارد، اما تصمیم گرفت به دلیل هزینه  

زیاد تولید و چند فیلم اکران نشده اش، 

»شهر گربه ها« را راهی سینامها کند تا 

بخشی از بدهی هایش را جربان کند.

این فیلم در متام اطالع رسانی های 

گذشته با محور استکبارستیزی و نقد 

مهاجرت جوانان و خانواده ها معرفی 

می شد و حتی نام یکی از بازیگران فیلم 

»ترامپ« درج می شد ولی درحالی که 

هنوز به فروش ۲00 میلیون تومان 

هم نرسیده به دلیل رقص و آنچه 

انحراف کودکان عنوان شده، موردانتقاد 

قرارگرفته تا جایی که کمپینی علیه 

این فیلم و باهدف لغو اکرانش به راه 

افتاده است. 

اگرچه فیلم های سینامیی و حتی 

رسیال های تلویزیونی متعددی تا 

به حال اکران و پخش شده که بنا به 

داستان، رقص در آن دیده شده اما این 

حاشیه ها کار را به جایی رسانده که 

سیدجواد هاشمی تصمیم به اصالح 

فیلم گرفته؛ اصالحی که قطعا هم 

هزینه زیادی در این رشایط دارد و 

هم، زمان بر است  ولی مهم تر از این ها 

دو پرسش را نیز به همراه دارد؛ اینکه 

نقش سازمان سینامیی و وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی دولت سیزدهم که 

شورای پروانه منایش جدیدش یک 

هفته قبل به این فیلم مجوز اکران 

داده، چیست؟ آیا همراهی با اصالح 

این فیلم به معنای کوتاه آمدن از مجوز 

صادر شده توسط شورا و رد تصمیم 

اعضای آن نیست؟    

دراین باره جواد هاشمی که نسبت به 

اتفاق های پیش آمده گله مند است و 

در عین حال ترجیح می دهد درباره انتظار 

خود از مسووالن سینامیی اظهارنظری 

نکند، در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد:  

متاسفانه با حذف برخی پالن ها متام 

دی سی پی ها باید تغییر کند، فیلم 

باید دوباره صداگذاری و نیز بار دیگر 

اصالح رنگ شود. این کار گرفتاری 

خیلی زیادی پیش روی من خواهد 

آورد که جدا از هزینه های تحمیلی، 

امیدوارم تا پایان هفته به انجام برسد.

این بازیگر و کارگردان که چند ماه قبل 

به خاطر بازی در رسیال شبکه منایش 

خانگی »زخم کاری« به کارگردانی 

محمدحسین مهدویان حاشیه ساز 

شد و از هامن زمان بیشرت زیر ذره بین 

قرار گرفت، تاکید دارد: »نسبت به 

من و آثارم حساسیت ایجاد شده 

است و کامال مشخص است که اگر 

من سازنده یکی دو فیلم دیگری که 

االن در حال اکران است بودم، حتام 

جامعت حزب اللهی اجازه اکران آن را 

منی دادند. برای من سوال است که 

اگر پالن های رقص رسیال »پایتخت« 

را کنار هم بگذارند و یک تیزر بسازند 

آیا کسی اعرتاض می کند و کمپین به 

راه می افتد؟ خیر، این رشایط برای 

"من" درست شده وگرنه چنین چیزی 

اپیدمی شده و در جامعه و خانه ها 

رخ می دهد، در رسیال ها هم دیده 

می شود. حتی برای گفنت مفاهیم 

درستی که هدف جمهوری اسالمی 

است باالخره گاهی هم رقص و هم 

حتی بی حجابی در فیلم ها اتفاق 

می افتد. آیا به همه آن ها اعرتاض 

می شود؟

در پی حواشی به وجود آمده برای فیلم »شهر گربه ها«

سیدجوادهاشمی:بالباسبهاستخرمیروم!

جواد ظفر امیلی

))جریان زندگی((
دل بی غم در این عامل نباشد              اگر باشد بنی آدم نباشد 

انسان از وقتی که زاده می شود درد و غصه و حزن نیز با وی متولد 

میشود هیچ انسانی یافت منی شود که غم و ناراحتی و سختی  

نداشته باشد زندگی بدون مشکل وجود ندارد اصوال زیسنت در 

کنار غم و مشکالت است که معنا می یابد وگرنه سکون و رسدی 

زندگی را فرا    می گیرد سختی هاست که  آدمی را قوت بخشیده و 

وجود را چاالک می سازد جاری بودن مشکالت باعث می شود 

که انسان از داشته های نهانی خود آگاه گشته و به قدرت روحی 

خود واقف گردد عالوه بر این موجب مضاعف شدن شادی ها و 

لذت ها می گردد همین مانع  و رادع ها هستند که به ما قدرت 

پرش و درس استقامت می دهند و گرنه نیرو و انگیزه آدمی روبه 

کاهش، تحلیل و آسیب می رود به تعبیری باید وجود مشکل و 

غم را الزمه رشد و سعادت  دانسته و به فکر ساخنت و پرداخنت 

و قوی کردن خود باشیم تا هرمانع و مشکلی که در رس راهامن 

قرار می گیرد  با اقتدار و قدرت پشت رس بگذاریم  انسان در 

مجموعه مشکالت است که به توامنندی و پتانسیل  خود  پی 

برده و وسعت وجودش آشکار میشود  اما مشکالت در زندگی دو 

دسته اند یا خوش خیم و قابل حل یا بدخیم والینحل چنانچه 

خوش خیم اند و قابل حل باشد باید خدای را بی شامر شاکر 

بود و نسبت به رفع مشکل اهتامم منوده و پس از فائق شدن از 

آن درس زندگی گرفت  اما اگر بدخیم والینحل بود چاره کار در 

صبوری، شکیبایی و توکل است که البته درمواجهه با مصیبت 

ها و بیامری صعب العالج  این بهرتین طریق ممکن  است 

.باید پذیرفت که قرار نیست همه چیز برای آدمی ماندنی باشد 

هامنگونه که برای دیگران و پیشینگان ماندنی نبوده است. باید 

به بیامری و مصیبت و فراق  به عنوان بخشی از حیات و زندگی 

نگریست و مهیای  لحظات سخت بود و خود را در آن تالطم ها 

مدیریت منود و توکل را تقویت کرد.  به واقع همه چیزی را که 

بدست  آورده ایم از دست دادنی است حتی جسم عزیز راهم 

باید در درون خاک گذاشت و رفت،  هیچ انسانی بدون عشق یا 

اعتیاد وجود ندارد تا مادامی که انسان عاشق است درد ، رنج ، 

سختی و تعصب وجود دارد حاال این معشوق فرزند ، پول ، مقام 

، همرس، مرکب یا منزل باشد یا هر چیز دیگری که وابستگی را به 

دنبال داشته باشد تنها عشق با رسانجام ،که غم ها یش متوالی 

و وصالش دامئی است عشق به پروردگار است که دردها و رنج 

هایش متعالی است و فرسودنی نیست ، معشوقی که از دست 

دادنی نیست . نه تنها از دست دادنی نیست که حتی افزودنی 

است آن قدرمضاعف که شخص عاشق را جاودانه ساخته و از 

اهالی ملکوت می گرداند.

 آنقدراوج می گیرد تا به پرواز در آید و از بلندی ها  هر چیزی را 

حقیر و مادون می یابد  چون باالی رسش خداوند قراردارد غم 

و غصه هایش کوچک و کوچکرت و خودش بزرگ و بزرگرت می 

گردد، عاقبت بخیر می شود شایسته نیست کسی که خدا را می 

پرستد در مقابل مشکالت رسفرود بیاورد بلکه بایسته است همه 

چیز را تسلیم خود ساخته و تنها در برابر خدای متعال تسلیم 

باشد . پس باید مشکالت و سختی ها را در زندگی به رسمیت 

شناخت. اینکه درمیان مردم وزندگی غم و غصه جریان دارد اما 

در دل نباید جایی داشته باشد البته ناگفته مناند که بسیاری 

از رنج و مالل و دردهای ما ناشی از کژ فهمی ، کج اندیشی ، 

داوری های شتابزده ، قضاوتهای منفی و سطحی نگریهای 

ماست که زندگی و عرصه را بر ماتنگ می کند و ذهن و قلب را 

تحت فشار قرار میدهد وگرنه هر مشکلی که عارضی وگذراست 

قطعاً ناپایدار وموقتی ست اما اگر مشکل در وجود و درون انسان 

رسوخ پیدا کند دیگر زحمت و دردش از هر مصیبت و بیامری 

و فراقی به مراتب بیشرت است چون برج مراقبت وقلعه ذهن به 

ترصف اهریمنان بد اندیش گرفتار می شود و دیگر حال خوش 

و آسایش و آرامش نصیب آدمی  منی شود باید مراقب بود که 

فضای دیجیتالی ذهنامن گرفتار اوهام و تصورات خود خواهانه 

و قضاوتهای مغرضانه نشود که عاقبت و فرجامی نکبت بار و 

نحس بدنبال خواهد داشت.  

کمرت کسی است که مسعود فراستی، منتقد پرحاشیه 

سینام را نشناسد. او از هامن افرادی است که فیلم 

ندیده را هم بعضا نقد کرده و تعداد آثاریکه از نظر او 

در این چند دهه ساخته شده و به عقیده اش ارزش 

کار سینامیی دارد و می تواند انها را در زمره آثار خوب 

دانست، انگشت شامر است.

بسه بچه ها؟

فراستی حدودا دو هفته پیش یک ویدئو کوتاه درباره 

فیلم قهرمان منترش کرد و گفت: » باید اعالم موضع 

کنم، چون خیلی ها آن را خواسته اند. »قهرمان« فیلم 

بدی نیست، فیلم بیچاره و مفلوکی است، بدتر از 

»فروشنده«! آنقدر مفلوک که جایزه را گدایی می کند و 

بی همه چیز است. متأسفم برای کسانی که فریبش را 

خوردند. »قهرمان« به نظرم یک تله فیلم بسیار ضعیف 

و عقب مانده است.«

سپس در پایان حرف هایش رس را می چرخاند رو به 

خارج از کادر و می پرسد: »بسه بچه ها؟« و بعد رو به 

دوربین برگشته و خودکارش را پرت می کند و متام! 

حس می کند اعالم موضع کرده و دیگر دین خود را به 

مخاطبان چشم انتظارش متام کرده است!

اول تا آخر، گدایی جایزه

او همچنین در قسمت جدید برنامه هفت به نقد قهرمان 

پرداخت و با اشاره به اینکه » قهرمان فیلم نامه ای کامال 

شلخته دارد« در بخشی از صحبت های خود گفت: فیلم 

دارای یک فیلمنامه به شدت ضعیف و چندپاره است 

که صحنه ها را هم می توانیم جا به جا کنیم و زمان را 

کم و زیاد کنیم و هیچ اتفاقی رخ ندهد. با آدم هایی که 

غیرقابل شناسایی هستند. از صاحب کیف تا خواهر 

و بقیه افراد. آنقدر سوراخ فیلمنامه ای دارد که بهرت 

است از آن بگذریم. یعنی می شود گفت اگر غیر از 

این فیلم ساز که اسم دارد، فرد دیگری این فیلم را 

می ساخت اصال این بحث ها شکل منی گرفت چون 

این فیلم در حد یک فیلم اولی بود.

وی درباره سبک واقع گرایانه فیلم های فرهادی نیز گفت: 

واقع گرایی به معنای رئالیسم، به نظر من فرهادی اصال 

رئالیست نیست و رئالیست اجتامعی که مساله اش 

مساله مردم و اجتامع باشد، ابدا نیست اما از این شعار 

می خورد. روشن است که فیلم جایزه می خواهد وگرنه 

خود فیلم به عنوان یک پیکر واحد زنده که با ما تعامل 

می کند، نیست. این فیلم  از منای اول تا آخر به نظر 

من گدایی جایزه است.

صاحب کرسی برنامه هفت

مسعود فراستی، منتقد سینام و تحصیل کرده اروپا 

است. او تا کنون بیش از ۲۲ کتاب تألیف و ترجمه کرده 

است که می توان به »افسانه چارلی چاپلین«،»همیشه 

استاد:آلفرد هیچکاک و سینامیش«، »کارناوال فدریکو 

فلینی«، »اسطوره سینام: جان فورد و سینامیش« 

و »لذت نقد« اشاره کرد. این منتقد سینام از آغاز 

برنامه سینامیی هفت با اجرای فریدون جیرانی و 

صحبت های رصیح، بی پرده و تا حدود زیادی توهین 

آمیزش درباره فیلم ها و فیلمسازان، تبدیل به چهره ای 

شناخته شده شد.

با آنکه برنامه هفت تا کنون پنج بار دچار تغییر و 

تحوالت، از جمله تغییر مجری و ترکیب برنامه شده 

است، اما همچنان مسعود فراستی به عنوان یک 

ستون ثابت در این برنامه به عنوان مجری کارشناس 

حضور دارد. با آنکه حضورش به عنوان منتقد ثابت 

این برنامه سینامیی به دلیل اظهار نظرهای خارج 

از عرف و بعضًا نقدهای مغرضانه، به مذاق اکرث 

سینامگران و مخاطبین سینام خوش منی آید، اما 

او همچنان صاحب کرسی خود در این برنامه است.

خالف جهت آب شناکردن را دوست دارد

در این میان ادبیات تند و زننده فراستی در سال های اخیر 

بارها مورد نقد منتقدین او قرار گرفته و آنها بی پروا بودن خط 

مشی های او را بی احرتامی به سازندگان فیلم خوانده اند. 

فراستی عموما خالف جهت آب شناکردن را دوست دارد 

و لذت می برد از آنکه نظرش مخالف نظر اکرثیت باشد. 

همین اصل نیز امضای او بر نقدهایش است. یعنی دقیقا 

فیلمی که تحسین برانگیز است و همراهان بسیاری دارد را 

تائید منی کند و درست فیلم هایی که ژانر و مخاطب خاص 

دارد را می پسندد. به طور منونه سینامی اصغر فرهادی 

که در دنیا ستایش می شود، از نظر او سطحی و فاقد 

ارزش است. اما فیلم متوسطی همچون رشط اول که یک 

کمدی معمولی است را در حد یک شاهکار می خواند. به 

عقیده بسیاری او این گونه نقد می کند، چون تریبون دارد 

و از طریق رانت و انحصار صداوسیام تنها منتقد شناخته 

شده در میان مخاطبان عام جامعه است. 

مخالفت گویی به جای نقد

در یک تعریف ساده نقد یعنی تحلیل و بررسی یک اثر 

از نظر خوبی و بدی، درستی و نادرستی و... بر اساس 

دالیل منطقی که اگر اثر خوب است به چه دلیل و 

اگر بد است به چه دلیل. خوبی و بدی تنها در حیطه 

خوشامن آمد و خوشامن نیامد محصور منی شود. 

بنابراین اگر نقد، توصیف و تبیین یک اثر هرنی است، 

منتقد نخبه و احتامال کامل گرای ما تقریباً هیچگاه نقد 

منی کند بلکه فقط »مخالف خوانی« می کند. اگر چه که 

متاشاگران سینام این روزها، دیگر به داوری منتقدانی 

که حب و بغض پنهان دارند و تنها از سینامی خاصی 

حامیت می کنند، چندان اهمیتی منی دهند و بدون 

توجه به تائید یا تکذیب آنها به متاشای فيلم می روند 

و آن را بر اساس سليقه های خود ارزيابی می کنند، 

اما ارزيابی و نقد درست فيلم بايد براساس معيارهای 

مشخصی باشد.

نقدی بر آقای منتقد

قهرمان جایزه را گدایی می کند؟!
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