
هشتگ داغ اول مهر
توییتربازهــا روز اول مهر، هشــتگ های 
#اول_مهــر و #بوی_ماه_مدرســه را در 
صفحاتشان راه انداختند و کلی خاطره بازی 
کردند. هرچند بیشتر خاطره ها، شیرین و 
دوست داشتنی بود برخی ها بودند که یا به 
شوخی و یا جدی، اول مهر را فرصتی برای 
مرور خاطره های تلخشان کردند. چند نمونه 
از شــوخی و جدی های توییتری درباره اول مهر را در ادامه بخوانید: دل در گرو 
دوشــنبه ای دارم که مهرانه شده... آدم های ناشکری هستیم که هر روز صبح از 
خواب بیدار می شویم و از خدا برای مدرسه نرفتن، تشکر نمی کنیم... ناظمی که با 

دیدنتون تمام تن و بدنمون می لریزد...صبح اول مهر شما هم بخیر...

عهد می بندم
حســن یزدانی که این بار هم در مسابقات 
جهانی شاهکار کرد و با گردنبند طال روی 
سکوی نخست ایستاد، خستگی مسابقات 
از تنش در نرفته، در صفحه اینستاگرامش 
پســت قشــنگ و البته متواضعانه ای را به 
اشتراک گذاشت: »من حســن یزدانی ام، 
کسی که برای همیشه و تا لحظه ای که جان 
در بدن دارم خود را مدیون شما مردم نجیب و فداکار، در جای جای میهن عزیزم 
ایران می دانم... همانی که خوشحالی و عزت مردم سرزمینم بزرگ ترین آرزوی من 
است... حسن یزدانی بر خود وظیفه می داند، بار دیگر با شما عهد ببندد تا زمانی که 
توان دارد در راه شاد کردن شما مردم همیشه مهربان ایران عزیز از جان مایه بگذارد«.

تو قول داده بودی
برخی سلبریتی ها این جوری اند دیگر! آن ها 
گاهی دوست دارند مخاطبان، عالقه مندان و 
دنبال کنندگان و به طور کلی مردم را دوبار 
پشت ســرهم حیرت زده کنند. نمونه اش 
خانم مهناز افشار که روز گذشته در همین 
ســتون از واکنش اهالی فضای مجازی به 
خداحافظی همیشگی او نوشتیم. شرمنده ایم 
که امروز هم مجبوریم از خانم افشار بنویسیم که با وجود خداحافظی از این فضا و 
یا شاید قهر، باز هم پست و تصویری از خود را در کنار یک خواننده منتشر کرده 
است. عده ای هم هجوم آورده و زیر پستش نوشته اند: خداحافظی نکرده بودی؟ 
دلت برامون تنگ شد؟... تو قول داده بودی مهناز، قول داده بودی...چرا برگشتی؟

حال خوب علیرضا
این بار بدون حاشــیه، بدون گالیه، بدون 
کوچک ترین ُکری یا حرف مشــکوک. آن 
هم درســت پس از بازی با استقالل و در 
روز تولــدش! علیرضا بیرانونــد، بر خالف 
مدتی پیش که انــگار کالفه بود، این بار و 
پس از درخشش در دربی پایتخت، پست 
آرامش بخشی را در اینســتاگرام گذاشته 
است: »وصف حال خوبم در سالروز تولدم در واژه ها نمی گنجد، این برد شیرین 
تقدیم به شــما هواداران عزیز که همیشــه و در همه شــرایط حامی و همراه 
پرســپولیس بودید«. بیرانوند به جز این پست و عکس جشن تولدش، استوری 
جالبی را هم از صحنه های دیدار استقالل و پرسپولیس به اشتراک گذاشته است.

توی  بود  چیزی  »کمان99«  تربت زاده   محمد   
شد.  رها  آرش  کمان  از  که  تیری  آخرین  مایه های 
پرواز  در  غروب  تا  بامداد  از  افسانه ها،  که طبق  تیری 
بود و آخر سر در دورترین نقطه های سرزمین توران، 
تنومند  روی درخت  و دقیقاً  یعنی کنار رود جیحون 
گردو فرود آمد تا تمام معادالت جنگی را تغییر دهد 
و مرز ایران و توران را کیلومتر ها جابه جا کند. تیری که 
شهید »جواد فکوری« فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش 
کشورمان در چله گذاشت هم قرار بود تا دورترین نقاط 
سرزمین بعثی ها به پرواز درآید، تمام معادالت جنگی را 
به هم بریزد و سرنوشت جنگ را تغییر دهد. همان قدر 
غیرممکن، همان قدر دشوار و همان قدر حماسی. البته با 
این تفاوت که مثل تیر کارِی آرش، تیِر آخر نبود. از آن 
طرف تعداد صفحاتی که دستورکار این عملیات پیچیده 
را شرح می داد، دقیقاً 99 صفحه بود. به همین خاطر نام 
بزرگ ترین عملیات نظامی نیروی هوایی ارتش کشورمان 

را گذاشتند »کمان99«. 

 یک شکست تمام عیار
بعد ازظهر 31 شــهریور 59 هواپیماهــای بعثی با این 
پیش فرض کــه در یک حمله غافلگیرکننــده، مراکز 
حســاس عملیاتی تهــران را از کار می اندازند و نیروی 
هوایی ایران را فلج می کنند تا نیروهای زمینی در عرض 
چند روز، شهر را اشغال کنند، وارد آسمان تهران شدند. 
الگوی نظامی شــان هم حمله برق آسای نیروی هوایی 
ارتش رژیم صهیونیســتی به مصــر در جریان جنگ با 
اعراب در ســال 67 میالدی بود. هرچند بعثی ها با این 
حمله برق آسا، جنگ را آغاز و ایران را غافلگیر کردند اما 
طبق متر و معیارهای نظامی، اولین عملیات جنگی شان، 
یک شکســت تمام عیار به حساب می آمد، چون هدف 
اصلی این عملیات که از کار انداختن نیروی هوایی ارتش 

کشورمان بود، تحقق پیدا نکرد.

 طرح نبرد البرز
هرجور حســاب کنید، کشــوری که فقط یک سال و 
نیم از انقالب در آن می گــذرد و ارکان نظامی آنچنان 
مستحکمی ندارد، در خوشبینانه ترین حالت اگر بعد از 
یک حمله هوایی برق آسا دچار فروپاشی نظامی نشود، 
دست کم چند روزی را الزم دارد تا از شوک حمله خارج 
شود. ایران هم اگر طرح »نبرد البرز« که حدود یک سال 
پیش تدوین شده بوده را نداشت، فقط برای اینکه اندک 
خسارت های وارد شده به نیروی هوایی ارتش را جبران 
کند البد چند روزی زمان می خواست. حاال اگر قرار بود 
بزرگ ترین عملیات نظامی نیروی هوایی ارتشش را انجام 

دهد که دیگر خودتان حساب کنید!
سابقه طرح »نبرد البرز« برمی گشت به جلسه هماهنگی 
آبان 58 در ستاد مشــترک ارتش. آن روزها رژیم بعث 
دست به تحرکات و اقدامات مشکوکی علیه نیروی هوایی 
ارتش کشــورمان زده بود و ستاد ارتش هم برای مقابله 
با حمله احتمالی، طرح نبــرد البرز را تدوین کرده بود. 
عملیاتی شــدن این طرح پیچیده اما حدود هشت ماه 
زمان برد. یعنی اواخر تیر 58 افســران عملیاتی نیروی 
هوایــی، طرح نهایی و عملیاتی البــرز را در 99 صفحه 
تدوین و به تمام یگان ها ابالغ کرده بودند. حتی تجهیزات 
مورد نیاز برای انجام این عملیات هم به یگان ها تحویل 
شده بود. یعنی همه چیز برای انجام بزرگ ترین عملیات 
نظامی نیروی هوایی ارتش آماده بود و فرماندهان فقط 

منتظر فرصتی بودند که طرحشان را عملیاتی کنند. به 
همین خاطر بالفاصله پس از حمله برق آسای عراق به 
کشورمان، با دستور شهید سرلشکر خلبان جواد فکوری، 
فرمانده نیروی هوایی ارتش، مسئوالن عملیات یگان ها 
مشــغول برنامه ریزی برای اجرای دستور عملیاتی نبرد 
البرز شدند. خلبانان خبره نظامی و طراحان عملیاتی هم 
در تمام پایگاه های هوایی جمع شدند و تا نیمه شب روی 
برنامه پروازی، نوع مأموریت و مشخص کردن اهدافی که 

باید هدف قرار بگیرد، کار کردند.

 پیش از طلوع آفتاب
پیش از این اما ســاعت 16 روز 31 شــهریور یعنی دو 
ســاعت پس از حمله هوایی عراق به کشورمان، چهار 
فروند هواپیما از پایگاه ســوم شــکاری همدان و چهار 
فروند از پایگاه شکاری بوشهر، در قالب عملیات »انتقام« 
به عراق حمله کرده و پایگاه الرشــید و پایگاه شعیبیه 
را بمباران کرده بودند. بعثی ها هم البد خیال می کردند 
ایــران هرچه در چنته داشــته را رو کرده و انتقامش را 
گرفته و ماجرا تمام شــده است. یعنی با همه آمادگی 
و هوشــیاری که الزمه شــرایط جنگ بود، خاطرشان 
جمع شد که نیروی هوایی ایران، فعالً و به این زودی ها 
زورش به عملیاتی گســترده و جدی تر نمی رسد. صبح 
روز یکــم مهرماه اما جزئیات عملیــات جدید ارتش با 
رمز »کمــان99« در اختیار واحدهــای عملیاتی قرار 
گرفت و بزرگ ترین عملیات نظامی نیروی هوایی ارتش 
کشورمان، قبل از اینکه آفتاب در عراق طلوع کند، آغاز 
شــد. پایگاه های هوایی تهران، همدان و بوشهر به علت 
در اختیار داشتن جنگنده بمب افکن های اف4 یا همان 
فانتوم، در محور اصلی عملیات قرار گرفتند. قرار بود 140 
جنگنده ایرانی، آشیانه های جنگنده ها، محل های تعمیر 
و نگهداری هواپیماهای جنگی، باندهای پروازی پایگاه ها 
و فرودگاه ها، رادارهای شناســایی و پدافندی، برج های 
مراقبــت فرودگاه ها، مراکز مخابراتی، مخازن ســوخت 
و مهمات، پاالیشــگاه ها و... را به عنــوان اهداف اصلی 
عملیات، بمباران کنند. 60 جنگنده هم وظیفه تأمین 
امنیت جنگنده های مهاجم کشورمان از داخل مرزها را بر 
عهده داشتند. چند تانکر سوخت رسان هم در مکان های 
امنی که دست دشمن به آن ها نرسد، مستقر شده بودند.

 مرحله اول
در اولین مرحله از عملیــات، جنگنده های اف4 پایگاه 
همــدان به عنوان اولین گروه به پــرواز درآمده و بدون 
سوختگیری، اهدافی را که به مرزهای کشورمان نزدیک تر 
بودند در داخل خاک عراق بمباران کردند. چند دقیقه 
بعد هم، فانتوم های پایگاه شکاری تهران پرواز کردند و 
با سوختگیری در نزدیکی مرزهای عراق، وارد این کشور 
شــده و اهداف تعیین شده را بمباران کردند. تا دشمن 
به خودش بیاید، پایگاه بوشــهر هم وارد عمل شد. 40 
فانتوم، همزمان روی باند این پایگاه نظامی قرار گرفتند 
و یکی پس از دیگری به ســمت عراق به پرواز درآمدند. 
آسمان بغداد آن قدر شلوغ بود که وقتی فانتوم های پایگاه 
بوشهر به محل تعیین شده رسیدند، جنگنده های قبلی 
هنوز درحال بمباران اهدافشــان از ارتفاع باالتر بودند و 
اگر نبود مانورهای معروف خلبان  های کشورمان، امکان 
داشت برخی از فانتوم ها، به اشتباه طعمه جنگنده های 

خودی شوند.
وقتــی فانتوم های پایگاه بوشــهربه آشیانه هاشــان 

برگشــتند، جنگنده های اف5 پایــگاه تبریز و دزفول 
وارد خــاک عراق شــدند و بمباران اهــداف از پیش 
تعیین شــده را شــروع کردند. جهنمی که روی سر 
دشمن خراب شــده بود فقط مرحله اول عملیات به 

حساب می آمد!

 تا 69 روز
چند دقیقه بعــد مرحله دوم عملیات کمــان99 آغاز 
شد. هشــت فروند فانتوم جدید که هر کدام به 6 بمب

MK82، چهــار بمب معمولی و موشــک های راداری 
مســلح بودند، به همراه یک فروند فانتوم شناســایی، 
با هدف بمباران پایگاه هوایی الرشــید در جنوب بغداد 
و فــرودگاه بین المللی بغداد، از پایــگاه تهران به پرواز 
درآمدند.فانتوم هــای تهران پیش از ورود به خاک عراق 
به دو دسته تقسیم شدند و با کم کردن ارتفاع، رادارهای 
پدافندی ارتش عراق را دور زدند و وارد خاک این کشور 
شدند. هرچند پدافند ارتش عراق پس از ورود فانتوم ها 
متوجه ماجرا شــد و آسمان بغداد را گلوله باران کرد اما 
موج دوم عملیات هم با موفقیت کامل به پایان رسید. در 
مجموع، پایگاه های هوایی الرشید بغداد، کوت در استان 
العماره، موصل در استان نینوا، ناصریه در استان ذیقار، 
شعیبیه در استان بصره، پایگاه هوایی کرکوک در استان 
کرکوک، پایگاه های هوایی حبانیه شامل دو پایگاه تموز 
و هضبــه در غرب بغداد، پایگاه هوایی  ام القصر، فرودگاه 
بین المللی بغداد و فرودگاه المثنی، توسط بمب افکن های 
ایرانی بمباران شــدند. میزان خسارت های وارد شده به 
پایگاه هوایی الرشید به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه های 
هوایی عــراق، آن قدر زیاد بود که تا 69 روز نتوانســت 

عملیاتی شود.

 پیچیده ترین عملیات هوایی جهان
اخبار حمله هوایی بی سابقه ایران به عراق، به سرعت در 
رسانه های دنیا پیچید. تعدادی از کارشناسان نظامی دنیا 
که هیچ جوره نمی توانســتند باور کنند ایران در فاصله 
کمتر از 10 ســاعت از آغاز جنگ، بزرگ ترین عملیات 
هوایــی تاریخش را رقــم زده، اعــالم کردند عملیات 
کمان99، پیچیده  ترین عملیــات در تاریخ نبرد هوایی 
جهان بوده اســت! اما ماجرا زمانی پیچیده تر شــد که 
رسانه ها اعالم کردند جنگنده های ایرانی، اهداف نزدیک 
مرز های سوریه و اردن را هم بمباران کرده اند. رادیو بغداد 
که روز گذشــته اعالم کرده بود، عراق بیشتر پایگاه ها و 
باندهای پرواز هوایی ایران را بمباران کرده اســت و در 
پیامی از خلبان های ایرانی درخواست کرده بود خودشان 
را به عراق رســانده و پناهنده شوند، مجبور شد به نقل 
از صدام، ادعا کند: نفوذ جنگنده های ایرانی تا مرز های 
اردن و سوریه، افسانه است و هواپیماهای ایرانی از سوریه 
به پرواز درآمده  و اهدافشان را در عراق بمباران کرده اند!

در این میان لقب »عقاب ها« را البد رسانه های آن طرفی 
به خلبان های عملیات کمان99 دادند. رســانه هایی که 
گزارش حمله برق آســای ایران را با آب و تاب فراوان در 
جهان منتشــر می کردند. یک عکاس آمریکایی، همان 
زمان با انتشار تصویر فانتومی که در چند متری سطح 
زمین مانور می داد، در یکی از خبرگزاری های کشورش 
نوشــته بود:»خلبان های ایرانی، با فانتوم هایشان مثل 
عقاب در بغــداد مانور می دهند. ایــن خلبان ها چنان 
البه الی ساختمان های بغداد پرواز می کنند که ما مات و 

حیرت زده شده ایم«.

کمی »حوصله« بخریم!
رقیه توســلی: نشســتن پای 
تلفن و پرداخــت قبوض حوصله 
می خواهد... شستن رخت چرک ها 
حوصلــه می خواهد...عوض کردن 
المپ هــای ســوخته ســرویس 
بهداشتی حوصله می خواهد...زدن 
بــه دل خیابان بــرای خرید یک 

کیلو گوجه فرنگی حوصله می خواهد...گوش دادن به درد دل همکاران حوصله 
می خواهد... مهربانی با کودکان توی مترو و اتوبوس... برداشــتن آیفون خانه... 
میهمان شــدن، حتی چای خوردن، لبخند زدن، سالم کردن، دوست داشتن 

هم حوصله می خواهد.
امروز متوجه شدم داور شدن و خاله بودن و پراندن جناب زنبور هم حوصله 

می خواهد و اساساً شبانه روز آدمیزاد متصل است به این نخ نامرئی.
به اجبار داورم کرده اند تا بازی شان را قضاوت کنم. »گلی« و »آبان« دارند 
مسابقه می دهند. »خنده بازی« را جدیداً یاد گرفته اند. این طور که هر کدام 

بلندتر و بیشتر بخندد، برنده است.
»گل ترمه« لبخند می زند، »آبان« هم. ذکاوت توی رفتارشــان را دوست 
دارم. بعد آن قدر هم فرکانس و میلیمتری پیش می روند که نمی توانم برای 

چندمین بار هر دویشان را برنده و قهرمان اعالم نکنم.
که باالخره رأی مشــابه، کاری می کند به تریج قبایشان بربخورد و بیفتند 

سِر دنده لج.
نمی توانم جلو خودم را بگیرم، خنده ام  می گیرد. بازی خوشگِل خوشمزه شان 

بی دلیل مبدل می شود به کشتی کج و گیس و گیس کشی.
کمی بعد، می بینم عجیب تر از دعوای بچه ها، خودمم... می بینم که چطور به 
میانجیگری مادرشان قناعت می کنم و نمی روم بچالنمشان و بگویم حیف از 

شما، دعوا نکنید... به جایش راهم را کج می کنم و می روم.
لباس پوشــیده از اتاق که می آیم بیرون، اهل خانه هنوز در کش و قوس و 

گیر و دار رأی صادره اند.
زیرلبی خداحافظی می کنم که خواهری اخمالو خیره می شــود به من که: 
یاخدا! تو رو دیگه کجای دلم بذارم؟ داری میری به قهر؟ می افتم به قهقهه. 
بلندتر و رساتر از خنده های زورکی گلی و آبان. جواب می دهم: آفرین مائده 
جــان... چقدر ما خوب به زیر و بم هم آشــناییم؟ قهــر چرا؟ دارم می روم 

حوصله بخرم.
بعدالتحریر یک:

وقتی »گلی«، »آبان«، »جناب زنبور« و »مائده« توی یک تیم باشند معلوم 
است چه به سر مِن بی حوصله تنها می آید؟ تسلیم می شوم.

تســلیم پسرک و دخترکی که آویزان می شوند به رخت و لباسم که ما هم 
می آییم و تسلیم خواهری که جلوتر از من راه می افتد. 

دو:
این روزها ما زیاد می رویم برای خرید حوصله تا روســتا. آنجا، آرامگاهش 

همیشه خریدار دارد!

 مجازآباد
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ورزش
افشاگری خطیر و خسرو در مورد نقش مافیا در استقالل

 رحمتی و حیدری را 
دالل ها فراری دادند

کمیته انضباطی جور بنیادی فر را کشید

 مردودی کمیته داوران 
در دربی

مروری بر پرمخاطب ترین مجموعه های تلویزیونی دفاع مقدس در دهه اخیر

عشق، نخ تسبیح سریال هایی با موضوع جنگ

باشکوه ترین محرم تاریخ
محرم امسال، بی تردید تاریخی ترین محرم تاریخ بشر و نیز تاریخی ترین محرم 
ایران زمین بود. حضور عظیم مردم ســیاه پوش و شرکت حداکثری جوانان در 
مراسم و عزاداری ها و ســینه زنی ها، آنچنان شگفت انگیز و چشم نواز بود که 
اعجاب صاحبان تجربه و اندیشه را کامالً برانگیخت و آنان را در برابر این پرسش 

قرار داد که چه شده است؟
با این همه بحران  و گران شدن ها و اخبار سنگین خرابکاری های مالی و ارزی 
و تکانه های شــدید در بازارها و سایر مفاهیم تولید شده منفی در میان افکار 
عمومی جامعه، »محرم امســال« باید کمرنگ و کم جان و کم مشتری برگزار 
می شــد؛ پس چرا برعکس بر همه  محرم های گذشته برتری یافت و »اقتدار 
عاطفی« و »روح حسین خواهی« ملت را در باالترین نقطه اوج برد و قدرتمندی 
باطنــی و روحی جامعه ایرانی را در زیباترین جلوه ها و اشــکال و تصاویر، به 

نمایش گذاشت.
اگر بخواهیم به این پرسش، پاسخ تاریخی بدهیم، باید بگوییم: احساس ذاتی 
پاکی طلبی و معنویت خواهی جامعه  ایرانی، ســبب اصلی شکل گیری محرم 
پرشکوه جامعه ایرانی شد و بر حجم شگفتی های زیبا و فراموش ناشدنی تاریخ 

امروزین وطن والیت گرا افزود.
گرچه بنیاد اندیشــه های معنوی و معناگرایانه در میان جوامع بشــری یکی 
اســت و از یک سرچشمه، در ذهنیت بشــر و بشریت جهانی جاری می  شود 
اما درخشــندگی ویژه و کامالً انحصاری ای که در معنویت حسینی به چشم 
می خــورد و آن را بر همه مکتب های عرفانی و معناگرایانه، برتری تاریخی و 

جهانی می بخشد؛ عبارت است از: معنویت جمعی و ظلم ستیزانه.
به سخن دیگر، تمامی جنبش های »معنویت خواهانه« که در تاریخ فرهنگ و 
تمدن قاره آسیا، ساخته و پرداخته شده و امروزه در بازار جهانی اندیشه و تفکر، 
برای مصرف عرضه می شود، فاقد »قدرت اجتماعی« و »نگاه شهروندی« است 
و به همین خاطر، پیروان و معتقدانش را به گریز از جامعه و شهر دعوت می کند 

و در مسیر این گریز، معنویت را قرار می دهد.
در بازار امروزین اندیشــه بشــری انواع بســته بندی های مدرن و سنتی این 
مدرسه ها و مکاتب عرفانی و معنوی در ویترین های جذاب عرضه و فروش قرار 
گرفته اند، اما هیچ گاه نتوانسته اند از محدودیتی که در آن گرفتار هستند، خارج 

شوند و به جایگاه پرمصرف تری دسترسی یابند!
اما »معنویت حسینی« با تکیه بر »قدرت جمعی« و نگاه »ضد ستم« و نیز با 
نمایش مقتدرانه »محرم امسال« می تواند برترین مکتب معناگرایانه زندگی و 
حیات نسل جوان جامعه بشری دیده شود و جهان را از بحران تمدن و فرهنگ 

فروریخته و بی آسمان آن نجات دهد!
اگر »حســین« سفینه  نجات است- که هســت- باید این »سفینه نجات« را 
جهانی دید و آن را در فضای امروز جامعه جهانی به پرواز درآورد. گســترش 
قدرت جهانی اندیشه والیت، یک ضرورت آرمان خواهانه و یک ضرورت رفتاری 

در عرصه روابط بین الملل است!
اگر سینه  میلیون ها جوان ایرانی، فرودگاه سفینه کلمه »حسین« شده است، 
سینه میلیون ها جوان جامعه بشری هم می تواند فرودگاه این سفینه معنویت و 
نورانی شود و ارزش های جهانی محرم را با زیبایی و اقتدار نشر کند و چشم ها 

و زبان ها و احساس ها را در یک راه و یک هدف قرار دهد.

امیرحسین صادقی در گفت و گو با قدس:

 شخصیت استقالل 
از دست رفته است

امیرحسین صادقی، مدافع سابق استقالل 
به شدت از نتایج این تیم ناراحت است 
و اعتقاد دارد که استقالل با امیرحسین 
فتحی که زمام امور را در دست گرفته 

دیگر به نقطه روشنی نمی رسد. 
بازی را دیدی؟

بله، دیدم و کلی افسوس خوردم. 
حیف این استقالل. زمانی 
ما جــزو 4 تیم آســیا 
بودیــم و تیــم های 
بزرگ آســیا را چپ 
می بردیم.  راست  و 
االن فقط می بازیم 
یعنــی  ایــن  و 
شخصیت  اینکه 
استقالل از دست 

رفته است... 

روزمره نگاری

 سینا واحد

آن روزها

بزرگ ترین عملیات نظامی نیروی هوایی ارتش توسط 200 هواپیما چگونه رقم خورد؟

حماسه عقاب ها

1011
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ورزش: آوار شکست در دربی خیلی زودتر از آنچه که 
تصور می شد بر سر استقالل خراب شد. ابتدا حمله تند 
وریا به مدیریت باشــگاه و سپس اشاره خسرو حیدری 
به باندهای مخوف و پشــت پرده در این باشــگاه که 
دلیل خداحافظی او بودند سبب شد تا خطیر هم وارد 

معرکه شود. 

خسرو حیدری: به خاطر مافیا خداحافظی کردم
کاپیتان سابق تیم فوتبال استقالل درباره تغییرات زیاد 
رخ داده در استقالل و جدایی بازیکنان از این تیم، گفت: 
این پرسشی است که برای همه هواداران وجود دارد. ما 
رکورد دنیا را هم شکسته ایم. هر فصل استقالل تا می آید 
جا بیفتد خیلی از بازیکنان جدا می شوند. وقتی تیمی جا 
می افتد باشگاه باید سعی کند بازیکنانش را حفظ کند. 
وقتی یکی مثل تیام به آن راحتی از اســتقالل می رود، 
پیدا کردن جایگزین ســخت اســت. حیدری ادامه داد: 
شاید بپرسید چرا من خداحافظی کردم؟ فقط به خاطر 
همین مافیای فوتبالی بود که دیگر نمی توانستم ببینم. 
خداحافظی کردم چون دیدم نمی توانم در تیم خودم بازی 

کنم و نمی توانم به تیم دیگری هم بروم.

رسوخ دالل ها
مصاحبه بی پروای خطیر نشــان داد زیر پوست باشگاه 
استقالل خبرهایی است که می توان سرمنشا سیاه روزی 
این روزهای آبی ها را در میان آن ها یافت. رسوخ دالل ها 
به اتاق های مدیریت این باشــگاه واقعیتی اســت که در 

مصاحبه های دیروز استقاللی ها مبرهن است. 

کاپیتان سیاسی!
علی خطیــر، معاون مســتعفی باشــگاه در واکنش به 
صحبت های وریا غفوری در میکسدزون ورزشگاه آزادی 
که به شکلی مشخص مدیریت باشگاه در حفظ بازیکنان 
را نشان رفته بود گفت: ســؤال من این است که آیا یک 
بازیکن حرفه ای که پول حرفه ای می گیرد، وظیفه ندارد 
خوب تمرین و خوب فوتبال بازی کند؟ با احترام به همه 
دغدغه های فرا فوتبالی که همه مان داریم، آیا دغدغه  یک 
بازیکن باید فعالیت اجتماعی و حتی برخی اوقات سیاسی 
در فضای مجازی باشد و همین ماجرا روی کار فنی اش اثر 
بگذارد؟ خیلی ها به کاپیتان فعلی استقالل گفته اند که به 
جای این کارها، تمرکزت را روی فوتبالت بگذار و اگر هم 

نمی توانی فوتبال را رها و کار سیاسی کن.

 BMW ۵ میلیاردی
معاون پیشین باشگاه استقالل خاطرنشان کرد: آقای 
وریا غفوری! تو به حرف ها، پســت ها و استوری هایت 
در اینســتاگرام هم اعتقاد نداری، چرا که اگر داشتی 
 از اســتقالل و از پــول بیت المــال تقاضــای ســالی 
سه و نیم میلیارد تومان نمی کردی. تو فقط ادای امثال 
مرحوم ناصر حجــازی را در می آوری. تــو کجا، ناصر 

حجازی کجا؟ 
خطیر با اشاره به طلب ۵۰۰ میلیون تومانی اش از باشگاه 
اســتقالل گفت: بحث هایی مطرح شــده که انگار من 
۱۰بازیکن را از استقالل فراری داده ام. من کدام بازیکن 
اســتقالل را فراری داده ام؟ من اگر شخم زدن بلد بودم، 
باید اول تو را شخم می زدم. شمایی که فقط ۵۰۰ میلیون 
تومان سال گذشته زیرمیزی گرفتی! یک BMW سری 
هفت گرفتی که ۵ میلیارد قیمتش بود! من که می دانم 

چه کسی به تو خط می دهد که علیه من مصاحبه کنی. 

رد کردن رحمتی
وی ادامه داد: من ۱۰ بازیکن را از استقالل فراری داده ام؟ 
یادت نیست در بازی استقالل - ســایپا و همچنین در 

منزل من در حضور دوست مشــترک به من گفتی که 
مهدی رحمتــی را از تیــم کنار بگذارید، تیم درســت 
می شــود؟ آیا تیم درست شــد؟ خطیر افزود: به خاطر 
قدرت مدیر برنامه های شما در تیم استعفا کردم و رفتم، 
چون زورم به باند شما نرسید. اگر زورم می رسید باند شما 
را متالشی می کردم تا استقالل از دست شما نفس بکشد. 
من کدام بازیکن را فراری داده ام؟ این شما بودید که به 
ســرکردگی دالل معروف، به عوامل فضای مجازی تان 
خط می دادید بازیکن غیر باند شما را بزنند تا راحت تیم 

را در اختیار بگیرید.

 پردرآمدترین فعال اجتماعی
خطیر با اشاره به یک ماجرای عجیب گفت: باند شما بود 
که با بازیکنان به صورت پکیجی قرارداد بســتید. یعنی 
یک بازیکن که قیمت باالیی داشــت به شرطی قرارداد 
می بســت که بازیکن دیگری که قیمت باالیی نداشت، 
نخســت قرارداد ببندد. این شــما نبودی که به عنوان 
کاپیتان با همراهی دوســتانتان، بازیکنان جوان دیگری 
را مجبور می کردید که با مدیر برنامه شــما قرارداد امضا 
کنند؟ آن وقت می آیی و پست حمایت از جامعه و کولبرها 

می گذاری؟ تو پردرآمدترین فعال اجتماعی و سیاســی 
این کشور هستی! 

وریا: جواب دیوانه ها را نمی دهم
وریا غفوری کاپیتان استقالل تهران درباره اظهارات علی 
خطیر معاون ورزشی سابق استقالل که اعالم کرده او در 
تیم باند تشکیل داده است، گفت: ایشان بیایند ثابت کنند 

که من حرف زده ام. 
غفوری در ادامه درباره اینکه خطیر اعالم کرد در فضای 
مجازی او به دنبال جذب دنبال کننده است گفت: کاماًل 
این مشخص است که چه کسی به دنبال این مسائل است. 
در این مدت همه چیز مشخص بوده اســت. این را باید 
بازیکنان تیم نظر بدهند که چه کسی باند بازی می کند و 

چه کسی این کار را انجام می دهد.
او در ادامه صحبت هایش گفت: ایشان در حدی نیستند 
که من راجع به آن صحبت کنم. من نمی دانم به ایشان چه 
بگویم که این طور صحبت می کند. این کاماًل واضح و بر 
همه آشکار است که او یک دیوانه است. من جواب دیوانه ها 
را نمی دهم. او باید در دادگاه پاسخگوی تمام اتهاماتی که 

وارد کرده باشد و آنجا صحبت خواهم کرد.

افشاگری خطیر و خسرو در مورد نقش مافیا در استقالل

رحمتی و حیدری را دالل ها فراری دادند

ساری: قهرمانی دشوارتر از فصول قبل است
ورزش: ســرمربی تیم فوتبال یوونتوس معتقد اســت کار یوونتوس برای 
قهرمانی در سری A ایتالیا دشــوارتر از فصول قبل است. مائوریسیو ساری 
می گوید: »دنیای یوونتــوس از خیلی جهات خیلی با دنیــای دیگر تیم ها 
متفاوت نیست، اما اینجا سازماندهی باالیی حاکم است. در حال حاضر هم 
به دنبال وفق دادن خود از حیث فنی و ایجاد تعادل الزم در تیم هستیم. من 
تصویر کاملی از تمامی رقبای مان در سری A ندارم اما به نظرم قهرمانی در 

این فصل دشوارتر از فصول قبل است.

پوگبا برای محافظت از خود، سگ نگهبان خرید
ورزش: پل پوگبا، هافبک فرانسوی منچستریونایتد برای محافظت از خود اقدام به خرید 
یک سگ نگبهان گرانقمیت کرد. پل پوگبا این ســگ نگهبان را با قیمت ۱۵ هزار پوند 
خریداری کرد تا به نوعی خود را از دست افرادی که اخیراً بابت عملکرد وی عصبانی بودند، 
ایمن نگه دارد. هافبک فرانسوی شیاطین سرخ این ســگ که از نژاد روتوایلر است را از 
مرکز تخصصی آموزش سگ های نگهبان واقع در شهر لسترشایر ، خریداری کرده است. 
مارکوس رشفورد و فیل جونز نیز از دیگر هم تیمی هایی پوگبا هستند که آن ها هم از این 

مرکز آموزش سگ های نگهبان، برای خود سگ نگهبان تهیه کرده اند.

زیدان: برد مقابل سویا بهترین بازی از زمان بازگشتم بود
ورزش: سرمربی رئال مادرید معتقد است: برد یکشنبه شب تیمش مقابل سویا، بهترین 
بازی از زمان بازگشت به پایتخت اسپانیا بوده است. زین الدین زیدان در این باره می گوید: 
»این بازی بیش از هر بازی دیگری از زمان بازگشــتم به رئــال مادرید من را راضی نگه 
داشت. بازیکنان در زمین همگی به هم کمک کردند. ما لحظات دشواری هم در این بازی 
داشتیم، اما همبستگی بازیکنان در آن لحظات کاماًل قابل مشهود بود. ما عملکرد خیلی 
خوبی از خود به نمایش گذاشــتیم. در طول 9۰ دقیقه عملکرد فوق العاده ای از خود به 

نمایش گذاشتیم و به بازیکنانم هم بابت این برد تبریک می گویم.

ایکاردی: مخالفت مسی با حضور من در تیم ملی صحت ندارد
ورزش: مهاجم آرژانتینی پاری سن ژرمن درباره شایعاتی که درباره اختالفاتش با لیونل مسی وجود 
دارد، شفاف سازی کرد. از مدت ها پیش شایعاتی وجود داشته مبنی بر اینکه لیونل مسی کاپیتان 
تیم ملی آرژانتین مخالف حضور ایکاردی در این تیم است که یکی از دالیل اصلی آن دوستی مسی 
با ماکسی لوپس است. ایکاردی در این باره هم تأکید کرد: من با مسی بازی کرده ام. او را از قدیم 
می شناسم، از زمانی که در آکادمی بارسلونا بودم. و فکر نمی کنم اینکه او مخالف حضور من در تیم 
ملی آرژانتین است، صحت داشته باشد. هرچند نمی توانم جلو مردم را بگیرم که چنین حرف هایی 

نزنند. من مسی را واقعاً تحسین می کنم و شک دارم این موضوع صحت داشته باشد.

سینا حسینی : با خروج علیرضا فغانی از فهرست داوران 
فدراســیون فوتبال کمیته داوران و دپارتمان داوری برای 
آنکه نشــان دهند تمام داوران شرایط الزم برای قضاوت در 
دیدارهای حساس و سرنوشت ساز را دارند و سرمایه گذاری 
این مجموعه تنها روی چند گزینه همیشگی نبوده است، نام 

موعود بنیادی فر را به عنوان قاضی دربی 9۰ اعالم کردند.
انتخاب موعــود بنیادی فــر در همان دقایق نخســت با 
واکنش های مختلف و گوناگونی همراه شد اما هدایت اهلل 
ممبینی رئیس جوان کمیتــه داوران و اعضای دپارتمان 
داوری با القاب مختلف و اســتعاره هــای رنگارنگ تالش 

کردند از او یک سوپر استار جدید بسازند.
موضوعی که کارشناســان و صاحبنظران داوری آن را 
نقض کردند و معتقد بودند او تجربه کافی برای مدیریت 
بازی های حســاس در قواره دربی پایتخت را ندارد اما 
مقاومت مدیران فوتبال سبب شــد او قاضی این دیدار 
نفس گیر باشد. با گذشت دقایق ابتدایی بازی و افزایش 
سوت های نادرست کارشناسان تاکید کردند بنیادی فر 
قربانی سیستم غلط مدیریت کمیته داوران و دپارتمان 

داوری شد.
البته عملکرد اشــتباه قاضی میدان هــم در ایجاد چنین 
فضایی بی تاثیر نبود، به ویژه وقتی او به اشــتباه در سوت 
خود به نشانه پنالتی دمید و استقالل را صاحب یک ضربه 
پنالتی نادرست کرد.اشتباه نخست زمینه ساز اشتباه بعدی 
شــد. خروج بیش از اندازه بیرانوند از دروازه و عدم تکرار 
ضربه پنالتی دومین اشتباه مرگبار بنیادی فر بود. پس از 
این اتفاق و اعتراض بازیکنان دو تیم کار به کلی از دســت 
داور خارج شد. عدم تشــخیص حرکات خشن بازیکنان، 
استفاده نادرست از کارت های رنگی و کوتاه آمدن مقابل 
بازیکنان قانون گریــز کار را به جایی رســاند که پیش از 
اتمام بازی کارشناسان داوری در نقد عملکرد وی مطالب 

مختلفی را در شبکه های اجتماعی مطرح کردند تا پروژه 
جانشین سازی فغانی در همان ابتدای کار و نخستین هفته 
پس از خروج وی شکست بخورد در صورتی که فدراسیون و 
کمیته داوران می توانست با انتخابی اصولی به کلی ذهنیت 

غالب جامعه را تغییر دهد.
مسئوالن فدراسیون که یقین داشتند اعتراف به اشتباهات 
عجیب بنیادی فر می تواند تبعات سنگینی برای آن ها در 
پی داشته باشد، موضوع را به شکلی دیگر مدیریت کردند 
و از طریق کمیته انضباطی یــک بازیکن را تا اطالع ثانونی 
محروم و چهار بازیکن را احضار کردند تا کاری که بنیادی فر 
در جریان بازی انجام نــداده بــود را در کمیته انضباطی 

اجرایی کنند و بازیکنان قانون گریز را توبیخ کنند.
اما این اتفاق هم باعث ســکوت منتقدان نشد، تا جایی 
که حسین عسکری،ســعید مظفری زاده، نوید مظفری 
و ســید رضا غیاثی و بســیاری از کارشناسان داوری با 
برجسته سازی اشتباهات داوری تالش کردند ممبینی را 
از انتخاب اشتباهش آگاه سازنند تا در بازی های حساس 
آتی دیگر مرتکب چنین اشتباه سرسام آوری نشود چون 
این اتفاق قطعا می تواند چالش های موجود در فوتبال 

را دو چندان کند.

آرا کمیته انصباطی
فرشاد احمدزاده تا اطالع ثانوی از شرکت در مسابقات 

تیم خود محروم و فرصت دفاع به او داده خواهد شد.
۲ . علی کریمی باید پاســخگوی خطای شــدید و رفتار 

غیرورزشی خود باشد.
۳ . شــجاع خلیل زاده، عارف غالمی، ســیاوش یزدانی و 
محمدحســین کنعانی زادگان در خصــوص رفتار های 
غیر ورزشی و اعتراض شــدید به داوری پاسخگوی رفتار 

خود باشند.

ورزش: چهار هفته از رقابت های لیگ برتر گذشته. در پایان 
هفته  چهارم دو تیم شهرخودرو و پرسپولیس با 9 امتیاز در 
رده های نخست و دوم قرار دارند و دو تیم سپاهان و تراکتور هم 
با هشت امتیاز در رده های بعدی قرار گرفته اند. با حضور یحیی 
گل محمدی در شهر خودرو، گابریل کالدرون در پرسپولیس، 
امیر قلعه نویی در سپاهان و مصطفی دنیزلی در تراکتور قبل 
از آغاز لیگ هم این انتظار می رفت که این چهار تیم در بین 

مدعیان این فصل باشند. 

تیم نیمه های نخست
شهرخودرو که فصل گذشته شگفتی ساز لیگ برتر شد، در پایان 
هفته  چهارم در حالی صدرنشین لیگ است که حضور آن ها در 
صدر دیگر شگفتی نیست. شهر خودرویی ها این فصل در همان 
نیمه نخست موفق می شوند به حریف خود گل بزنند و در ادامه 
بازی می توانند با دفاع خوب برتری خود را حفظ کنند. شاگردان 
یحیی گل محمدی در چهار بازی خود پنج گل زده اند که هر پنج 
گل این تیم در نیمه نخست بوده است. شهرخودرویی ها حتی اگر 
در نیمه اول گلی از حریف بخورند، موفق می شوند در همان نیمه 
نخست گل برتری را بزنند. تنها باخت این تیم هم مقابل فوالد 
در حالی رقم خورد که تا دقایق پایانی یک امتیاز از حریف کسب 
کرده بودند و روی تیزهوشی لوسیانو پریرا در دقیقه 9۱ فوالدی ها 
موفق شدند به شهرخودرو گل بزنند تا شاگردان یحیی طعم 
نخستین شکست فصل را مقابل شاگردان جواد نکونام بچشند. 

مرد نیمه مربیان
پرسپولیس پس از روزهای فراموش نشدنی همراه با برانکو 
ایوانکوویچ و سه فصل قهرمانی پیاپی در لیگ برتر برای لیگ 
نوزدهم با رفتن برانکو، گابریل کالــدرون آرژانتینی را روی 
نیمکت خود می بیند. کالدرون کار ســختی در پرسپولیس 
دارد ولی تا پایان هفته  چهارم توانسته انتظارات را برآورده کند. 

تیم او که حاال با پیروزی در دربی روحیه باالیی هم پیدا کرده 
شاید در زمین، بازی چشــمنوازی از خود به نمایش نگذارد 
اما نکته  مثبتی که دارد این اســت که به بردن عادت کرده. 
پرسپولیس این فصل سه برد خود را در نیمه مربیان بدست 
آورده. آن ها پارس جنوبی جم، صنعت نفت آبادان و استقالل را 
در نیمه مربیان برده اند تا کالدرون مرد نخست نیمه مربیان در 
هفته های گذشته باشد. برد در دربی اوج کار کالدرون در نیمه 
مربیان بود که تعویض طالیی او و آوردن مهدی عبدی جوان 
که نخستین حضورش در لیگ برتر را تجربه می کرد، منجر 
به برتری سرخپوشان شد. در لیگ امسال کالدرون بهترین 
عملکرد را در بین مربیان حاضر در لیگ برتر در نیمه مربیان با 

سه برد در این نیمه داشته است.
 

تارتار، بالی جان ژنرال
سپاهان که از سه بازی نخست خود هفت امتیاز گرفته بود 
با پیروزی در بازی مقابل نفت مســجد سلیمان در اصفهان 
می توانست به صدر جدول رده بندی برسد اما در این بازی با 
سد سختی به نام سوشا مکانی رو به رو شد و عملکرد درخشان 
او در دروازه  نفت مانع از کسب سه امتیاز سپاهانی ها در آن بازی 
خانگی شد. سپاهان امیر قلعه نویی هنوز نتوانسته از نظر گلزنی 
مانند تیم های او در ادوار گذشته لیگ برتر عمل کند اما یکی از 

شانس های اصلی قهرمانی در لیگ نوزدهم است. 

راه جدید دنیزلی 
دنیزلی که در گذشــته تیم های او هجومــی فوتبال بازی 
می کردند و گل های زیادی هم می زدند، برای این فصل در 
لیگ برتر از قانون ۱+۳ تبعیت می کند. تراکتور در خانه با یک 
برد اقتصادی و حداقل امتیاز حریف خود را شکست می دهد و 
در خارج از خانه هم یک امتیاز از حریف می گیرد تا خود را در 

جمع مدعیان لیگ برتر ببیند.

کمیته انضباطی جور بنیادی فر را کشید

مردودی کمیته داوران در دربی
سیاست های مختلف سرمربیان برای قهرمانی در لیگ برتر

گل محمدی مرد نیمه های نخست

گفت وگوی ویژه

امیرحسین صادقی در گفت و گو با قدس:
شخصیت استقالل از دست رفته است 

حمید رضاعرب: امیرحسین صادقی، مدافع سابق استقالل به شدت 
از نتایج این تیم ناراحت است و اعتقاد دارد که استقالل با امیرحسین 
فتحی که زمام امور را در دست گرفته دیگر به نقطه روشنی نمی رسد. 

 بازی را دیدی؟
بله، دیدم و کلی افسوس خوردم. حیف این استقالل. زمانی ما جزو 
4 تیم آسیا بودیم و تیم های بزرگ آسیا را چپ و راست می بردیم. 
االن فقط می بازیم و این یعنی اینکه شخصیت استقالل از دست 

رفته است. 
عالج این استقالل چیست. چه باید کرد؟

هرچه می گوییم فایده ای ندارد. روزی که مدیرانی همچون افشارزاده 
و افتخاری به استقالل آمدند مثل روز برایم روشن بود که این تیم با 
مدیران غیراستقاللی به جای نمی رسد. تا کی آقای وزیر باید شاهد 

این تصمیم های اشتباه باشیم؟ چرا با استقالل لجبازی می کنید؟ 
مهم ترین انتقادی که به استقالل داری چیست؟

مدیریت این باشگاه ریشه همه مشکالت است چون می بینم که ۱۵ 
بازیکن به سادگی خوردن یک لیوان آب از تیم می روند . چرا استقالل 
این همه تغییرات داشت و آقای وزیر از مدیرعامل این باشگاه نپرسید 
که با تیم خوب فصل قبل چه کردید؟ باید به استقالل هم برسید 
واجازه ندهید این تیم بیش از این سقوط کند. به خدا اگر همین طور 
پیش برود استقالل سقوط می کند. این اصال شوخی نیست وباید آن 

را جدی گرفت.
استقالل در دربی نشان داد همچون بازی های قبل اعصاب 

درست و حسابی ندارد.
بله، تیمی که در 4 بازی ۳ اخراجی می دهد کامال مشخص است که 
روح و روان درست وحسابی ندارد. این تیم باید همین امروز درست 
شود و به دست شخصی کامال استقالل بیفتد که هواداران هم قبولش 

دارند تا کمی از لحاظ روانی درست شود.

ورزش: بازیکن پرســپولیس در مــورد گلزنی در دربی و 
برتری تیمش در این دیدار و همچنین شــرایط خودش 
صحبت کرد. مهدی عبدی در خصوص برتری پرسپولیس 
در دربی اظهار کرد: با اینکه بازی تا دقایق آخر مســاوی 
پیش می رفت ولی می دانســتم برنده می شــویم و سایر 
اعضای تیم هم به این موضوع امیدوار بودند و خوشحالم 

که این اتفاق در نهایت افتاد و ۳سه امتیاز مهم را گرفتیم.

توصیه ترابی
بازیکــن جوان پرســپولیس در مورد اینکــه موقع ورود 
به زمین چه احساســی داشــت عنوان کرد: حس خیلی 

خوبی داشتم و این احساس بی نظیر بود و پیش از این در 
زندگی ام آن را تجربه نکرده بودم. اصاًل استرس و احساس 
این شکلی نداشتم و فضای ورزشگاه سبب ترس من نشد 

و همه اش انرژی مثبت و احساس خوب بود.
عبدی در مورد گلی که وارد دروازه استقالل کرد هم گفت: 
مهدی ترابی پاس خوبی به من داد و در موقعیت خوبی قرار 
گرفتم. فکر کنم علیپور در آن صحنه موقعیت خوبی داشت 
و می خواستم به او پاس دهم ولی ترابی به من گفت شوت 
بزن و من هم مستقیم به سمت دروازه شوت زدم و خدا را 

شکر توپ وارد دروازه شد.
وی در مورد اینکه گل باید به نام او ثبت شــود یا حسینی 

عنوان کرد: خیلــی مهم نیســت و مهم این اســت که 
پرســپولیس بازی را برد ولی فکر می کنم گل باید به نام 

من ثبت شود.

خواب گل دربی
بازیکن پرســپولیس در مورد اینکه فکرش را می کرد در 
دربی گلزنی کند یا نه، گفت: واقعاً فکرش را نمی کردم که 
حتی به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شوم چه برسد 
به اینکه گلزنی کنم. ولی چند روز قبل از بازی خواب دیده 
بودم که دقیقاً ۱۰ دقیقه آخر وارد زمین می شود و گلزنی 
می کنم. خوابی هم که دیدم از همــان ناحیه توپ را وارد 
دروازه کردم. این را قبل از بازی به هرکســی گفتم به من 
می خندید ولی به واقعیت پیوست. امید عالیشاه هم قبل 
از ورودم به زمین گفت که می روی داخل و گل می زنی و 

خوشحالم این اتفاق افتاد.

سند سرخ
عبدی در مورد ویدئویی که از او در حال تشــویق علیپور 
منتشر شده عنوان کرد: بله من آن روز در ورزشگاه بودم 
و بابت گلزنی علیپور مشغول خوشحالی بودم. االن همه 
وقتی به یک تیمی می روند می گوینــد از بچگی طرفدار 
آن تیم بودیم و کسی حرفشــان را باور نمی کند ولی خدا 
را شکر که در مورد من ســندش وجود دارد که تا قبل از 
آمدن به پرسپولیس طرفدار این تیم بودم. عبدی در مورد 
نگرانی هایی که بابت یک شبه به شهرت رسیدنش وجود 
دارد هم گفت: جایی برای نگرانی وجود ندارد چرا که خودم 
به خوبی از خودم مراقبت می کنم و در این راه از بزرگ ترها 
هم مشورت می گیرم که خدای نکرده مسیرم را کج نروم. 
سعی می کنم از فضای مجازی دوری کنم و کمتر سراغ آن 

بروم تا وارد حاشیه نشوم.

شکست برای منچستر یونایتد عادی شده است

سقوط آزاد شیاطین سرخ
آدام بِیت/مترجم:امیرمحمد سلطان پور: پس از شروع 
دوران افول یونایتد بعد از دوران سر الکس فرگوسن، هر چند 
وقت یک بار شــاهد وقوع لحظات تلخی بــرای هواداران این 
تیم بوده ایم، که شاید شکســت یکشنبه با نتیجه ۲برصفر در 
زمین وست هام در میان بدترین های آن قرار نگیرد. اما باخت 
این هفته یک تلخی خاصی به کام طرفداران شیاطین سرخ 

می دهد، شکستی به ظاهر عادی شده و قابل پیش بینی!
وست هام در این بازی خوب بود اما آن قدرها هم عملکرد خاصی 
نداشــت. البته نیازی هم به چنین عملکردی نداشــت؛ یک 
نمایش معمولی هم از طرف شاگردان منوئل پلگرینی کافی 

بود تا »این« منچستریونایتد را شکست دهد. 
تیم سولسشر می توانست با کسب پیروزی مقابل چکش ها، به 
رتبه سوم جدول صعود کرده و در فاصله دو امتیازی با تیم دوم 
یعنی سیتی قرار بگیرد؛ اما حتی سرمربی شیاطین سرخ نیز به 
خوبی می داند که فاصله میان دو تیم شهر منچستر و همچنین 
با لیورپول بسیار زیاد است. حاال باخت مقابل وست هام نشان 
داد که کیفیت یونایتد از دیگر تیم های نیمه باالیی جدول نیز 

باالتر نیست.

مشکل در همه قسمت های زمین
پاس دادن در خط دفاعی اصاًل خوب نبود و به شکلی انفعالی 
انجام می شد و در صحنه گل نخست وست هام ُکندی و سرعت 
پایین خود را نشــان دادند. حرکت یارمالنکو در گل نخست 
برای عنابی پوشان، انگار روی صحنه آهسته رقم خورد جایی 

که او با کنترل توپ اول خود مگوایر را کنار زد و سپس دخیا 
را مغلوب کرد. در گل دوم ضربه ایستگاهی کرسول غیر قابل 
مهار بود اما آیا اشــلی یانگ باید در آن منطقه خطا می کرد 

سؤال دیگری است.
پیش بینی می شد پس از ثبت کلین شیت در مقابل لسترسیتی 
در اولدترافورد، همبستگی در ترکیب یونایتد ادامه پیدا کند اما 
این اواخر اوضاع در خارج از خانه برای آن ها بد بوده است. پس 
از آنکه در 9 بازی اول خارج از خانه خود پیروز بود، سولسشر از 
زمان سرمربیگری یونایتد دیگر نتوانسته در کسب سه امتیاز 

در اســتادیوم تیم های حریف موفق شود. آن ها همچنین در 
یازده بازی گذشته خارج از خانه خود نیز نتوانسته اند دروازه را 
بسته نگه دارند که بدترین آمار آن ها از این حیث در ۱7 سال 

گذشته بوده است.
با همه این ها بیشــترین مشــکل یونایتد را می توان در زمان 
حمل توپ ارزیابی کرد، جایی که با عدم توانایی در گلزنی در 
ورزشگاه لندن، آن ها تا اینجا فقط هشت گل را به ثمر رساندند، 
دقیقاً همان تعدادی که منچسترسیتی فقط این هفته مقابل 
نوریچ به ثمر رساند! این آمار به خوبی سطح تفاوت دو تیم آبی 

و قرمز شهر منچستر را در زمینه های هجومی نشان می دهد.

ترکیبی کم عمق و پر از مصدوم
سولسشــر در کنفرانس خبری پــس از بازی ســعی کرد با 
گفتن جمله خانه وست هام همیشــه برای همه تیم ها مکان 
دشواری است، فصل گذشــته )که مورینیو سرمربی بود( هم 
در این استادیوم بازنده بودیم، و این بار موقعیت های خطرناکی 
ساختیم و از آن استفاده نکردیم مقداری از فشار روی خود و 
تیمش را کاهش دهد. دنیل جیمز یکی از تنها ســه بازیکنی 
است که این فصل برای یونایتد در لیگ گلزنی کرده اما حاال 
سرمربی نروژی دو بازیکن دیگر یعنی رشفورد و مارسیال را به 
دلیل مصدومیت احتماال در اختیار نخواهد داشت. حاال آن ها 
به عنوان نیروی تهاجمی فقط لینگارد و آنخل گومز را در اختیار 
دارند که بسیار کم تعداد به نظر می رسند. یونایتد امیدوار است 
میسون گرینوود ۱7 ساله به بازی مقابل آرسنال در هفته آینده 
برسد و کسی که تنها دو شروع بازی در این تیم داشته، آن ها را 

مقابل توپچی ها نجات دهد.
منچســتریونایتد در ۱۵ بازی گذشــته خود اندازه 4۰ بازی 
قبل از آن متحمل شکست شــده اما سولسشر معتقد است 
در راه سختی که آن ها برای اوج گیری دوباره دارند بی گمان 
دست اندازهای اینچنینی را تجربه می کنند. به نظر می رسد 
یونایتد به پایین ترین سطح دوران خود رسیده اما مشکل اصلی 
اینجاست که نگرانی هایی وجود دارد که هنوز به پایین تر نیز 

سقوط کنند.

دروازه بــان قرمزپوشــان پایتخت کــه یکی از 
تاثیرگذارترین عوامل پیروزی پرسپولیس در دربی 
نود بود، در استوری اینستاگرامش به شکلی جالب به 
یکی از حواشی این مسابقه پرداخته است. علیرضا 
بیرانوند در استوری خود عکسی از صحنه دویدن 
جیمی جامپ برای به آغوش کشــیدن او و تالش 
عجیب مأمور حفاظتی برای گرفتن این جوان منتشر 
کرده و با دادن لقب پلنگ آزادی به او می گوید: »خدا 

رو شکر زنده رسیدی پیشم!«

دروازه بان استقالل که شاهد سرنوشتی متفاوت نسبت 
به بیرانوند در دربی تهران بود، در استوری اینستاگرامش 
از هواداران استقالل عذرخواهی کرد. حسین حسینی 
در استوری خود نوشــته: »در این چند سال جز حمایت 
چیزی از شما ندیدم. حاال حق کامال با شماست، حق دارید 
از من ناراحت باشید. من دیروز بدشانس ترین آدم روی 
زمین بودم. ولی قول می دم بشــم همون سید حسینی 
که همه انتظار دارن فقط از شــما خواهش می کنم پشت 

تیم باشید.«

حسین حسینیعلیرضا بیرانوند
هافبک پرتغالی منچسترسیتی بعد از مورد شماتت قرار 
گرفتن به خاطر شوخی که در توییتر با بنجامین مندی هم 
تیمی خود انجام داد مجبور به پاک کردن توییتش شــد. 
برناردو ســیلوا در توییت خود عکسی از یک شخصیت 
کوچک سیاهپوست در تبلیغ یک رستوران استفاده و آن 
را با عکس کودکی مندی مقایسه کرده است. سازمان های 
ضدنژادپرستی به انتقاد از سیلوا پرداخته و او مجبور به پاک 
کردن توییتش شد، و در توییتی دیگر نوشت »این روزها حتی 

یک شوخی با دوست خودم هم نمی توانم انجام دهم.«

حساب توییتر فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( 
در توئیتی به مدافع راست جوان لیورپول به خاطر 
گلزنی در بازی حساس مقابل چلسی تبریک گفت. 
فدراســیون جهانی شــطرنج از این بابت به یک 
فوتبالیســت تبریک گفته چون ترنت الکساندر 
آرنولد در مصاحبه اخیر خود بــا ایندیپندنت از 
عالقه بسیار باالی خود از شــطرنج گفته و حتی 
در مسابقات ســطح آماتور این رشته نیز شرکت 

کرده است.

فدراسیون جهانی شطرنجبرناردو سیلوا

در خواب هم از همان ناحیه به استقالل گل زدم

عبدی: فکر نمی کردم حتی به زمین بروم

ضد  حمله

آمار دربی های رسمی؛ 
پرسپولیس، استقالل را گرفت

ورزش:  از تاریخچه شهرآورد بیش از ۵۰ سال می گذرد. از دربی برگشت لیگ 
یازدهم، پرسپولیس در نتیجه گیری در شــهرآورد موفق تر بود. در آن مقطع 
استقالل ۲۱ برد در دربی های رسمی و ۲4 پیروزی در مجموع دربی ها داشت و 
در سمت مقابل پرسپولیس ۱۶ بار دربی های رسمی و دوستانه را برتری به پایان 
رســانده بود. از آن بازه زمانی به بعد ۱7 دربی برگزار شده که با احتساب دربی 
سوپرجام که هنوز رأی دادگاه CAS صادر نشده است پرسپولیس در هشت دربی 
به پیروزی رسیده و آبی پوشان تنها در دو مسابقه برنده از زمین خارج شدند و هفت 
مسابقه با نتیجه تساوی به پایان رسید. با این روند نتایج پرسپولیس صاحب ۲4 
پیروزی در دربی های رسمی شد و استقالل که در ۲۳ شهرآورد رسمی به پیروزی 
رسیده بود را پشت سر گذاشت و این برای نخستین بار از زمان آغاز رقابت این دو 

تیم است که پرسپولیس از نظر تعداد برد از رقیب خود پیشی گرفته است. 

آخرین وضعیت مصدومان سپاهان 
ورزش: تیم فوتبال سپاهان در غیاب تعدادی از نفرات خود در هفته پنجم 
لیگ برتر مقابل پرسپولیس صف آرایی می کند. محمد ایران پوریان که از 
ناحیه همسترینگ مصدوم است، مثل چند بازی گذشته در دیدار این هفته 
زردپوشان مقابل پرسپولیس هم غایب خواهد بود. محسن مسلمان نیز دیگر 
مصدوم سپاهان است که بازی با پرسپولیس را از دست خواهد داد. شایان 
مصلح مدافع چپ سپاهان اما در تمرینات گروهی حضور دارد و شرایط بازی 
برابر تیم سابقش را دارد. حامد بحیرایی هم تمریناتش را شروع کرده است، 
ولی شانس زیادی برای همراهی تیمش در بازی با پرسپولیس نخواهد داشت.

غیبت احتمالی دیاباته مقابل ذوب آهن
ورزش: تمرین تیم فوتبال اســتقالل یک روز پس از شکســت مقابل 
پرسپولیس دیروز در مجموعه ورزشی انقالب و پشت درهای بسته برگزار 
شد. شیخ دیاباته، مهاجم استقالل که به دلیل مصدومیت دربی را از دست 
داد، در تمرین دیروز هم غایب بود و به نظر می رسد به بازی هفته پنجم 

مقابل ذوب آهن نیز نمی رسد.

برانکو: گلزن دربی را خوب می شناسم
ورزش: برانکو ایوانکوویچ که پس از جدایی عجیب از باشگاه االهلی عربستان 
این روز ها به استراحت می پردازد درباره دربی 9۰ و برتری تیم سابقش در این 
مسابقه به خبرنگار ورزشی تسنیم گفت: فرصت تماشای دربی را پیدا نکردم، اما 
وقتی نتیجه را شنیدم، خوشحال شدم. پیروزی در دربی برای هواداران خیلی 
شیرین است و به خاطر همین مسئله من هم خوشحالم. وی در واکنش به این 
پرسش که »آیا گلزن دربی را می شناسید؟«، خاطر نشان کرد: بله، مهدی عبدی 
را از زمانی که در تیم جوانان پرسپولیس بود زیر نظر داشتم. او بازیکن جوان و 
آینده داری است که گلزنی را خیلی خوب بلد است. عبدی می تواند یک بازیکن 

خوب برای گابریل کالدرون باشد.

قضاوت بنیادی فر 
در مرحله دوم انتخابی جام جهانی

ورزش: فدراسیون جهانی فوتبال از قضاوت داوران ایرانی در دیدار ویتنام و 
مالزی از مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خبر داد. به نقل از سایت 
رسمی فدراسیون فوتبال، مسابقه دو تیم ویتنام و مالزی از گروه G مرحله 
دوم مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ روز پنجشنبه ۱۸ مهرماه ساعت 
۲۰ به وقت محلی در شهر هانوی ویتنام برگزار می شود و با اعالم فیفا تیم 
داوری کشورمان متشــکل از بنیادی فر، میرزابیگی و علی نژاد این بازی را 

قضاوت خواهند کرد.

فوتسال ایران در رده سوم جهان و نخست آسیا
ورزش: جدیدترین رده بندی تیم های ملی فوتســال جهان اعالم شــد 
و تیم ملی کشورمان مثل ماه گذشته در رده ســوم جهان ایستاد. سایت 
»futsalworldranking« مثــل ماه های گذشــته دیروز جدیدترین 
رده بندی تیم های ملی فوتسال را اعالم کرد که تیم ملی کشورمان با کسب 
یک هزار و ۶7۳ و  ۱۰ امتیاز بیشتر نسبت به رده بندی ماه گذشته همچنان 
در جایگاه سوم جهان و نخست آسیا قرار گرفت. تیم های برزیل و اسپانیا به 

ترتیب در رده اول و دوم قرار گرفته اند.

آمار رؤیایی علیرضا مقابل استقالل
بیرانوند به حجازی رسید

ورزش: دربی رفت لیگ نوزدهم دیداری خاطره انگیز برای علیرضا بیرانوند شد. 
این دروازه بان با مهار پنالتی توانست کلین شیتی دیگر به نام خود ثبت کند. این 
پنجمین کلین شیت بیرانوند در دربی بود تا با این آمار پس از مهدی رحمتی 
و احمدرضا عابدزاده که به ترتیب 9 و هشت کلین شیت در دربی داشته اند در 
کنار ناصر حجازی و وحید قلیچ در رده سوم بیشترین تعداد کلین شیت تاریخ 
شهرآورد قرار گیرد. دروازه بان شماره یک پرسپولیس اگر موفق به ثبت یک 
کلین شیت دیگر با این تیم در دربی شود باالتر از قلیچ و عابدزاده، رکورددار 
بیشترین تعداد کلین شیت با پیراهن پرســپولیس در تاریخ دربی خواهد 
شد.علیرضا بیرانوند این تعداد کلین شیت را تنها در هفت دربی ثبت کرده 
است. علیرضا بیرانوند در مجموع در دوران حضور در لیگ برتر آمار رؤیایی 
مقابل استقالل از خود به جای گذاشته است. این دروازه بان در ۱۲ تقابل برابر 
استقالل، 9 کلین شیت داشته است و مقابل هیچ تیمی به اندازه استقالل موفق 

به بسته نگه داشتن دروازه اش نشده است.

فرشید اسماعیلی: کریمی را تنها نگذارید
ورزش: هافبک شماره هشت اســتقالل از علی کریمی حمایت می کند و 
می گوید: هواداران اجازه ندهند این بازیکن هم مثل خودش شرایط سخت 
دربی را تجربه کند. فرشید اســماعیلی در مورد هجمه هایی که در فضای 
مجازی علیه علی کریمی به راه افتاده است گفت: ببینید من باید به هواداران 
استقالل یک موضوع مهم را مطرح کنم، مگر تیم ما چند بازیکن خوب دارد؟ 
همین طوری بسیاری از بازیکنان تأثیرگذار استقالل جدا شده اند، دیگر اگر قرار 
باشد بازیکنان فعلی را هم تحت فشار قرار بدهیم که نمی شود. اگر فکر می کنید 
علی کریمی بازیکن با کیفیتی است کمک کنید تا علی برگردد. هیچ چیز بدتر 

از تنهایی نیست، کریمی را تنها نگذارید تا برای بازی های بعدی آماده شود.

مصدومان شهرخودرو به مسجد سلیمان می رسند
ورزش: شــهر خودرو در چند بازی اخیر تعــدادی از بازیکنانش را به دلیل 
مصدومیت در اختیار نداشته است، اما ظاهراً روح اهلل باقری، امین قاسمی نژاد 
و فرشاد محمدی مهر سه بازیکن تأثیرگذار شهر خودرو که مصدوم بودند، به 
شرایط بازی رسیده اند. شهر خودرو دو روز پیش یک بازی دوستانه با یکی از 
تیم های مشهدی انجام داد که گل محمدی از این سه بازیکن استفاده کرد. باقری، 
قاسمی نژاد و محمدی مهر از لحاظ پزشکی مشکلی برای بازی ندارند و باید دید 
گل محمدی در مورد نحوه استفاده از آن ها در هفته پنجم چگونه تصمیم خواهد 

گرفت. شهر خودرو این هفته میهمان نفت مسجدسلیمان خواهد بود. 

منهای فوتبال

هفته پنجم لیگ برتر ایران
سایپا - تراکتور

 چهارشنبه 3 مهر -  16:15 از شبکه ورزش

هفته پنجم سری آ ایتالیا
آاس رم - آتاالنتا

  چهارشنبه 3 مهر - 20:30 از شبکه ورزش

هفته پنجم لیگ برتر ایران
نفت  مسجدسلیمان - شهر خودرو
      چهارشنبه 3 مهر -  18:30 از شبکه ورزش

هفته پنجم سری آ ایتالیا
اینتر - التزیو

      چهارشنبه 3 مهر -  22:30 از شبکه ورزش

هفته پنجم سری آ ایتالیا
برشا - یوونتوس

 سهشنبه 2 مهر -  22:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

ویدئو چک به داد ایران رسید
نقره میری در 89 کیلوگرم وزنه بردای جهان

ورزش: در رقابــت دســته ۸9 کیلوگــرم وزنه بــرداری قهرمانی 
جهان،ایران صاحب مدال برنز دوضرب و نقره مجموع توســط علی 

میری شد.
ایران در این وزن دو نماینده داشت که محمد زارعی با رکورد ۱۶۵ 

یک ضرب، ۱9۶ دوضرب و مجموع ۳۶۱ کیلوگرم نهم جهان شد.
علی میــری دیگر نماینده ایــران با رکورد ۱۶7 یــک ضرب، ۲۰7 
دوضرب و مجمــوع ۳74 کیلوگرم برنز دوضــرب و نقره مجموع را 
گرفت. برخواه ســرمربی تیم ملی برای دومین حرکت میری ۲۰7 
کیلوگرم را درخواست کرد که میری وزنه را باالی سر برد اما داوران 
خطا اعالم کردند. برخواه نیز درخواســت ویدئو چک داد که پس از 

بازبینی حرکت نماینده ایران مورد قبول واقع شد. 

اردوی تیم ملی شنا در هند
ورزش: تیم ملی شــنا ایران که به منظور شــرکت در مسابقات 
رده های سنی قهرمانی آسیا عازم کشور هند شده بود به بنگلور 
محل برگزاری این رقابت ها رســید. تیم ملی شنا ایران در هتل 
تاج در نزدیکی فرودگاه این شــهر اقامت دارد و برای رسیدن به 
استخر مســابقات باید فاصله 4۵ دقیقه ای را طی کند. البته در 
محل استقرار شناگران، باشگاه بدنسازی و استخر تمرینی پیش 
بینی شده اســت. مسابقات شنا قهرمانی آســیا از روز سه شنبه 
در ماده های مختلف آغاز می شــود. اسامی نمایندگان ایران برای 
حضور در این رقابت ها به شرح زیر است: ۱- مهدی انصاری ۲- بنیامین 
قره حســنلو ۳- ســینا غالمپور 4- علیرضا یاوری ۵- مهرشاد افقری 
۶- متین بالسینی 7- متین سهران ۸- پوریا رسایی 9- علی جعفری 

۱۰- محمدحسن شکری

ایران میزبان مسابقات 
هندبال جوانان آسیا شد

ورزش: بــا تأیید کنفدراســیون هندبال آســیا، ایــران میزبان 
مسابقات هندبال جوانان آسیا شد. کشورهای بحرین و عربستان 
هم گزینه بودند اما میزبانی به ایران رسید. علیرضا پاکدل با تأیید 
این خبر گفت: این دو  کشور تهدید کرده بودند اگر ایران میزبان 
شود به این کشور نخواهند آمد. این مسابقات سال آینده در ایران 

برگزار می شود.

بازگشت سهراب مرادی به وزنه برداری
ورزش: نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری اعالم کرد، تمرینات 
آماده سازی سهراب مرادی به خوبی پیش رفته و پس از یک هفته 

دیگر می تواند کم کم دسته به وزنه شود.
داود باقری درباره وضعیت سهراب مرادی پس از بازگشت به ایران 
بیان کرد: پس از اینکه سهراب مرادی عمل کوچک ترمیم انجام داد 
که البته خوب  و موفقیت آمیز بود، نزدیک به چهل روز زیر نظر دکتر 
امینی تمرینات فیزیوتراپی را انجام داد و در این مدت عالوه بر شانه بر 

روی کمرش هم کار انجام شد تا عضله اش تقویت شود. 
او در مورد اینکه نگرانی ها بابت رسیدن سهراب مرادی به المپیک 
رفع شده است یا خیر، گفت: محدودیت حرکتی نمی بینیم. عمل 
که موفقیت آمیز بوده و کارهای بازتوانی و فیزیوتراپی هم خوب 
بوده اســت از این رو نگرانی وجود ندارد مگر اینکه بد کار کند. تا 

االن خوب آماده شده و هیچ مانعی برای ادامه فعالیتش نیست.

غالمپور: برای حمله به رکوردهای المپیک 
نیازمند دعای مردم هستیم

ورزش: سینا غالمپور ملی پوش شــنا ایران پس از نخستین جلسه 
تمرینی در شهر بنگلور هند اظهار کرد: در این مسابقات در ماده ۵۰ و 
۱۰۰ متر کرال سینه را شنا می کنم. ما در ماده تیمی  4 در ۱۰۰ متر 
آزاد ۱۰۰ درصد به مدال فکر می کنیم و برای رشته های انفرادی هم 
می خواهیم به ورودی های المپیک حمله  کنیم. برای رسیدن به این 

اهداف نیازمند دعای خیر مردم هستیم.

محمود خسروی وفا: 
پارالمپیک مشکل مالی ندارد

ورزش: رئیس کمیته ملی پارالمپیک با تأکید بر اینکه این کمیته با 
مشکالت مالی مواجه نیست، گفت: به هر نحوی که از دولت پول دریافت 
کنیم، کارمان را انجام خواهیم داد. محمود خسروی وفا خاطرنشان کرد: 
البته به خاطر تحریم های ناجوانمردانه بعضاً با مشکالتی مواجه می شویم 
اما انصافاً در حد بحران نیست. مشکالتی هست اما با اولویت بندی به همه 

آن مسائل و برنامه ها رسیدگی می کنیم.
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فرهنگ و هنر

خبر

اکران تازه و تنها یک فیلم خوب
فیلم های »شکســتن همزمان بیست استخوان« ساخته برادران محمودی، 
»مردی بدون سایه« به کارگردانی علیرضا رئیسیان، »چاقی« اثر راما قویدل 
از فیلم هایی است که این روزها روی پرده سینماست. »چاقی« پس از سال ها 
کار تدوین و کارگردانی در تلویزیون، نخستین ساخته سینمایی راما قویدل 
اســت که پس از پنج سال توقف و لحاظ اصالحات به نمایش درآمده است. 
این در حالی است که فیلم »چاقی« از بازی ها، فیلم نامه و کارگردانی الغر رنج 

می برد و به عنوان یک فیلم سینمایی به سختی سرپا ایستاده است!
»کروکودیل« ساخته مسعود تکاور یک فیلم حادثه ای به نسبت جمع و جور 
است که داستان زیاده خواهی چند جوان برای رسیدن به همه چیز را روایت 
می کند. همچنین »روســی« به کارگردانی امیرحسین ثقفی یک تراژدی 
عاشقانه سطحی در بستر مناسبات اجتماعی است، »شاه کش« دومین تجربه 
سینمایی وحید امیرخانی، فیلمی  کوچک و در مسیر کارآموزی سینمایی 
کارگردان آن است و »کلوپ همسران« ساخته مهدی صباغ زاده، یک کمدی 
سرگرم کننده متوسط و معمولی است. صباغ زاده این بار و با این فیلم، بیش از 
گذشته به گیشه توجه داشته است و فیلم »برمودا« اثر رهبر قنبری، فیلمی 
 اجتماعی با ســاختار و محتوایی متوسط که به جمع دیگر فیلم های اکران 

سینما پیوسته  است.
اثر تماشایی برادران محمودی مانند دیگر آثار آن ها از منظر ساختار هنری 
و ســینمایی، مضمون و پرداخت و همســویی فرم و محتوا کاری متفاوت 
و نمایشــگر تداوم کوشــش این دو برادر برای دستیابی به زبان و بیان غیر 
کلیشه ای در داستان گویی و فیلم سازی در سینماست. »شکستن همزمان 
بیســت استخوان« یک درام خوش ساخت قوی، جذاب و تأثیرگذار انسانی 
و اجتماعی اســت. بررســی نقش، جایگاه و سهم تعیین کننده انسان ها در 
موقعیت های مختلف، مضمون اصلی داستان پرکشش فیلم محمودی هاست. 
نگاه خوب، نگارش و ترســیم درســت و دقیق موقعیت ها، داستان سازی، 
شــخصیت پردازی های باورپذیر و ایجــاد فراز و فرودها و کشــمکش ها و 
تعلیق های دراماتیک، از اســتحکام و چینش ظریف و فکر شده عناصر یک 
فیلم نامه خوب روایت دارند. مهاجرت فاروق، بدون مادر که دارای مقام ، ارزش 
و جایگاه شاخص در زندگی فاروق و عظیم است، موقعیتی را رقم می زند تا به 
ناچار عظیم مادر را نزد خود ببرد. اقدام محترم و ارزشمند او با همذات پنداری 
مثبت تماشــاگر روبه رو می شــود اما بیماری های مادر و عظیم و مشکالت 

معالجه مادر، عظیم را در موقعیت جدید و دشوار دیگری قرار می دهد.
رودررویی دو برادر و تصمیم فاروق موقعیت تازه ای اســت که مخاطب را با 
خود همراه می کند. فیلم انســان مدار، خوش پرداخت و بامحتوا و استاندارد 
سینمایی »شکستن همزمان بیست استخوان« با نوشتار و کارگردانی حرفه ای 
و بازی هــای خوب بازیگران نقش های اصلی، از این فیلم اثری قابل احترام، 

جذاب و به یادماندنی ساخته است.
فیلم »مردی بدون سایه« کار جدید علیرضا رئیسیان در ادامه مضمون، محتوا 
و ساختار سینمایی دو اثر پیشین او یعنی »چهل سالگی« و »دوران عاشقی« 
به نمایش و بازنمایی سینمایی مناسبات همسران می پردازد. درگیری های 
مستندساز داستان »مردی بدون سایه«، بیکاری و گرفتار شدنش در فضای 
پولشــویی و کشمکش های زناشــویی، موقعیت های مختلف داستان فیلم 
هستند که چندان عمیق، تحلیلی و تأثیرگذار پرداخت نشده اند. فیلم رئیسیان 
می توانست در صورت توجه و پژوهش بیشتر و کارگردانی آگاهانه و وفادارانه 
به گونه های سینمایی خانوادگی، اجتماعی و روانکاوانه، تبدیل به یکی از آثار 
مرتبط با آن ها باشــد، ولی سطحی نگری مانع این رخداد شده است. گرچه 
»مردی بدون سایه« فیلم بدی نیست و امتیازهایی در کارگردانی و بازی ها 
دارد، اما اثری متمایز و ممتاز در ســینما نیست. شلوغی بازار مکاره اکران و 

تالش فیلمسازان برای رساندن خود به گیشه همچنان ادامه دارد.

 فرهنگ و هنــر/ زهره کهندل تلویزیون در 
هفته دفاع مقــدس برنامه های مختلفی تدارک 
دیده که بیشتر قالب هایش را مستند و تاک شو 
تشکیل می دهند اما همیشه سریال های تلویزیون 
جزو برنامه های ماندگار و پربیننده رســانه ملی 
بوده اند. ســریال هایی که گاه با فاصله چند ساله 
و گاه با فاصله یکساله، تولید و پخش شده اند. با 
وجود اینکه آخرین ســریال دفاع مقدسی رسانه 
ملی با نام »لحظه گرگ و میش« مربوط به سال 
گذشته بود، امسال هم تلویزیون سریال جدیدی 
را در دســت ســاخت دارد که مراحــل پایانی 
تولید را پشــت سر می گذارد. مجموعه »ایل دا« 
روایتگر دفاع از مام میهن، یکی از پربازیگرترین 
ســریال های دفاع مقدس است که 75 درصد از 
مراحل پیش تولید آن پیش رفته است. به گفته 
سیدعلیرضا سبط احمدی، تهیه کننده سریال، این 
مجموعه با موضوع اتحاد و حماسه مردان و زنان 
عشایر مرزنشین در برابر متجاوزان به خاک این 
مرز و بوم و قصه ایســتادگی و ایثار آن ها را بین 

سال های 1358 تا 1359 روایت می کند.
کارگردانی این مجموعه را »راما قویدل« برعهده 
دارد که در 30 قسمت و80 لوکیشن در مناطق 
مرزی استان لرستان و شهر خرم آباد، در فضایی 
کامالً بومی  و با حضور بازیگران تئاتر، تلویزیون و 
محلی تصویربرداری می شود. 135 بازیگر در این 
مجموعه ایفای نقش می کنند که می توان از آن 
به عنــوان پربازیگرترین مجموعه های تلویزیونی 
در ژانر دفاع مقدس یاد کرد. با توجه به پیشرفت 
بیش از سه چهارم کار، پیش بینی می شود شاهد 
پخش این سریال در آینده ای نزدیک از تلویزیون 
باشیم. امســال رســانه ملی به جز این سریال، 
مجموعه دفاع مقدسی دیگر نداشته است. در ادامه 
قرار است مروری بر پرمخاطب ترین سریال های 
دفاع مقدسی تلویزیون در دهه اخیر داشته باشیم. 
ســریال هایی که در قالب درام، عشق را چاشنی 
دلچسب شرایط بحرانی جنگ دهه 60 کرده اند 
تا از دل این موقعیت تاریخی، لحظاتی انسانی و 

عرفانی خلق کنند.

  روایتی تاریخی از چهار دهه 
»لحظه گرگ و میــش« نام مجموعه تلویزیونی 
به تهیه کنندگی و کارگردانی همایون اســعدیان 
است که نویسندگی آن بر عهده مونا انوری زاده و 
همایون اسعدیان بود. این سریال که جزو تولیدات 
سال 97 رســانه ملی است، روایتگر داستان یک 
خانواده اصیل ایرانی در دهه هــای 50 ،60، 70 
و 80 بود، خانواده ای که پدرشــان از پزشــکان 
خوشــنامی  بوده که از دنیا رفته و سرپرســتی 
خانواده را مادر که وی نیز پرستار بیمارستان بود، 
به عهده داشت. سه پسر و یک دختر، فرزندان این 
خانواده اصیل بودند که هر کدام قصه زندگی خود 
را داشتند و در این میان، مسئله عشق می توانست 

بزرگ ترین تعلیق این روایت باشــد. آنچه در این 
روایت بســیار پررنگ بود، مسئله دفاع مقدس و 
مفاهیمی  چون جانبازی و شــهادت است که در 

خرده روایت های این سریال گنجانده شد.
این سریال 50 قســمتی که از دی ماه تا اسفند 
ماه سال گذشته روی آنتن شبکه سوم سیما قرار 
گرفت، به دلیل پخش هر شب، شکل روایت، بازی 
خوب بازیگران و کارگردانی درســت، مورد توجه 
مخاطبــان قرار گرفت و بیننــدگان آن را دنبال 
می کردند. سطح سریال »لحظه گرگ و میش« 
در حد استانداردهای تلویزیون بود و با بهره گیری 
از عوامل و بازیگران حرفه ای به لحاظ اجرا ، شکل 
و شمایل دیداری و شنیداری، مجموعه تلویزیونی 

نسبتاً قابل قبولی از آب درآمد.

  قصه یک زن پرستار در خرمشهر
سریال »مینو« مجموعه عاشقانه ای بود که قصه 
آن در تابستان و پاییز سال 59 در روزهای آغازین 
جنگ تحمیلی می گذشــت و روایتی از عشــق، 
خیانت و انتقام بود که این مفاهیم با شروع جنگ 
شکل دیگری پیدا کرد. این سریال ۲5 قسمتی به 
کارگردانی امیر پوروزیری محصول مرکز فیلم و 
ســریال سازمان هنری رسانه ای اوج بود که سال 
گذشته روی آنتن شــبکه یک رفت. این سریال 
روایتگــر مقاومت مردم خرمشــهر در زمان آغاز 
جنگ تحمیلی بود که داســتان آن در ماه های 
منتهی به اشــغال این شــهر می گذشت. قصه 
عاشقانه ای بین یک جاسوس عراقی و یک پرستار 

که فضای ملتهب جنگ، این عشق را دستخوش 
فراز و فرودهای بسیار کرد. این سریال که در ابتدا 
»آشــوب« نام داشــت، قرار بود که در سه فصل 
ساخته شــود اما در نهایت در یک فصل ساخته 
شــد. بخش هایی از ســریال »مینو« در بوستان 
والیت، آبادان، خرمشهر، شهرک سینمایی دفاع 
مقدس و شهرک سینمایی غزالی مقابل دوربین 
رفــت. گروه صحنه و دکور بــرای تصویربرداری 
تعدادی از سکانس ها در خرمشهر، لوکیشن های 
این شهر را در بوستان والیت دکورسازی کردند. 
قصه جذاب این سریال و بازی خوب بازیگران آن، 
توانست رضایت بینندگان تلویزیون را جلب کند. 

  دختری ایستاده در آستانه جنگ
»کیمیا« عنوان یک مجموعه تلویزیونی بلند به 
کارگردانی جواد افشار بود که این سریال عالوه بر 
تهران، آبادان، خرمشهر و دیگر مناطق استان های 
جنوبی در کشــور گرجستان به ویژه پایتخت آن 
تفلیس نیز تصویربرداری داشت. کیمیا در 110 
قسمت 50 دقیقه ای تهیه شده  بود و از این نظر 

بعد از ســریال نقطه چین، طوالنی ترین سریال 
ایرانی است.

این مجموعه تلویزیونی از ۴ مهر 139۴ از شبکه 
دو ســیما روی آنتن رفت و تا ۲0 بهمن 139۴ 
پخش آن ادامه داشــت. این مجموعه تلویزیونی 
که براســاس فیلم نامه ای از مسعود بهبهانی نیا 
ساخته شده، با محوریت زندگی بانوی جوانی به 
نام »کیمیا پارســا« با بازی مهراوه شریفی نیا در 
سه مقطع زمانی قبل و حین انقالب، آغاز جنگ، 
دوران جنگ ایران و عراق و زمان حال روایت شد.
این سریال در زمان خود توانست حدود 60 درصد 
از مخاطبان تلویزیون را با خود همراه کند و جزو 
موفق ترین سریال های پربیننده تلویزیون باشد. 
نقاط قوت ســریال از دید بینندگان بازی خوب 
بازیگران، جالب بودن داستان، یادآوری خاطرات 

گذشته و آشنایی جوانان با دوران انقالب بود.
مجموعه کیمیا به یک قصه اجتماعی، خانوادگی 
و عمدتاً به اســطوره های مقاومت در زمان دفاع 
مقــدس به ویژه مقاومت در آغاز جنگ تحمیلی 

و حمله عراق به خرمشهر می پرداخت. 

  شوق پریدن
زندگی امیرسرلشکر خلبان شهید عباس بابایی، 
معــاون عملیات نیروی هوایــی ارتش جمهوری 
اسالمی  ایران در مجموعه ای به نام »شوق پرواز« 
هشــت سال پیش روی آنتن شبکه یک رفت که  
طبق نظرسنجی صدا و سیما بهترین سریال ژانر 
دفاع مقدس شناخته شد. این مجموعه تلویزیونی 

به ســفارش بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد 
زندگی عباس بابایی ساخته شد که از شهریور ماه 
ســال 1390 تا بهمن همان سال و در قالب ۲۴ 
قسمت به روی آنتن رفت. کارگردانی این مجموعه 
بر عهده یداهلل صمدی بود که سال گذشته دارفانی 
را وداع گفت. بازی شخصیت سرلشکر خلبان بابایی 
را شــهاب حسینی بر عهده داشت. جرقه ساخت 
این سریال درباره شهید بابایی از سال ها پیش زده 
شد بود که در نهایت ساخت آن از سال 88 توسط 
صمــدی کلید خورد. عــزت اهلل ضرغامی، رئیس 
پیشین صدا و سیما به مناسبت درگذشت صمدی 
در اینستاگرام خود نوشت: فرمانده نیروی هوایی 
می گفت، پس از پخش ســریال »شــوق پرواز« 

درخواست ورود به نیروی هوایی چند برابر شد.
ایفاگر نقش شهید عباس بابایی، شهاب حسینی 
بــود که بازی ماندگاری از خود به جا گذاشــت. 
ماجــرای انتخاب ایــن بازیگر هم ایــن بود که 
ملیحه حکمت، همسر عباس بابایی با دیدن فیلم 
»دلشکســته« تحت تأثیر بازی شهاب حسینی 
قرار گرفت و وی را برای ایفای نقش همســرش 
در سریال پیشنهاد داد که با موافقت سایر عوامل 

تهیه فیلم روبه رو شد.

  قصه مهر و همدلی در دهه 60
وضعیت سفید را شــاید بتوان یکی از بهترین و 
موفق ترین مجموعه های تلویزیونی در دهه اخیر 
به شمار آورد که ســاخت آن سه سال زمان برد. 
این مجموعه به کارگردانی حمید نعمت اهلل و به 
نویسندگی  هادی مقدم دوست و حمید نعمت اهلل 
تهیه شد. ماجرای این سریال ۴۲ قسمتی از این 
قرار بود؛ به هنگام شــروع موشک باران تهران از 
زمستان 1366 اعضای خانواده ای پرجمعیت که 
تقریباً همه با هم قهر هستند و اختالف دارند برای 
دوری از حمالت دشــمن ساکن باغ مادرشان در 
روستایی واقع در حومه تهران می شوند. روستایی 
که مدرسه اصلی آن تبدیل به محل اسکان بخشی 
از اهالی جنگ زده شده  است. استقرار این خانواده 
در بــاغ و همجواری آن ها با مردم روســتا که در 
اوج همدلی به ســر می برند، حوادث گوناگونی را 
بــرای آن خانواده رقم می زنــد که موجب درک 
آن ها از مشکالت یکدیگر و ریشه های بی اهمیت 
اختالفاتشــان می شــود. آن ها در ایــن ماجراها 
درمی یابند که استعداد کمک و یاری به یکدیگر 
را دارند، اما هســته مرکزی و نقش اول داســتان 
نوجوانی به نام امیر است که اتفاقات زیادی برای 
او می افتد و داستان های گوناگونی که بقیه اعضا 
با یکدیگر دارند به صــورت موازی قصه را پیش 
می برد. در واقع داستان سریال در مورد امیرمحمد 
گلکار و عالقه پنهانی او به دختری به نام شیرین 
اســت که در طول داستان شاهد عاشقانگی این 
نوجوان در دهه 60 و رشــد و بلوغ فکری اش طی 

اتفاقاتی که برایش رخ داد، بودیم.

برش

می گفت،  هوایی  نیروی  فرمانده 
»شوق  سریال  پخش  از  پس 
پرواز« درخواست ورود به نیروی 

هوایی چند برابر شد

یادداشت

جبار آذین/ منتقد سینما
annotation@qudsonline.ir

ایسنا: سیدمجتبی حســینی، معاون هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه ما به »ساماندهی« 
فکر می کنیم، گفت: ساماندهی یعنی آمدن سِر خِط 
قانون. ادغام یک چیز دیگر است. ما اصالً نگفتیم قرار 
است مؤسسات منحل شوند ما فقط می خواهیم همه 
سرخط قانون بیاییم تا گرد و غبارها فرو بنشیند و بعد 

ببینیم چه داریم و بهترین اقدام چیست.
وی افزود: الزم اســت تأکید کنم نظر ما این نیست 
که مثالً انجمن های هنرهای نمایشی یا موسیقی در 
سراسر کشور تعطیل شوند اما متأسفانه انجمن های 
نمایش و موســیقی در کشــور واقعاً هستند و قانوناً 

نیستند . 
این تناقضی است که ما تجربه می کنیم؛ چرا که در یک 

زمانی ایجاد شعبه برای مؤسسات فرهنگی منع قانونی 
نداشته ولی از چند سالی به بعد منع قانونی پیدا کرده 
و بعد براســاس همان قانون قبلی و عطف به ماسبق 
تعداد شــعبه ها زیاد شده و اکنون معلوم نیست کدام 
قانونی هست و کدام قانونی نیست. ضمن اینکه مسائل 
مالی آن  به گونه ای است که مشخص نیست نسبت به 
اصل شرکت چه رابطه ای برقرار می کنند. بسیاری از 
شعب ممکن است دچار مشکالت و دیون مالی  شوند 
که برطرف کردن مسائل آن ها دشوار است. به همین 
دلیل در هر شکلی از آن چهار طرح یا حتی اگر هیچ 
کدام از آن چهار طرح  اجرا نشود، این امر مسلم است 
که تمام انجمن های نمایش و موسیقی در استان ها باید 
در قالب مؤسسات تک منظوره هنری ثبت شوند و هر 

کدام شخصیت حقوقی مستقلی داشته باشند که از 
پیوند و ارتباط این ها انجمن، جامعه یا اتحادیه طبق 

قانون بتواند شکل بگیرد.
وی در پاســخ به پرسشــی دربــاره خصوصی بودن 
انجمن های هنرهای نمایشی گفت: این دقیقاً یکی از 
مسائلی است که باید در ساماندهی تکلیفش معلوم 
شود. اگر یک مؤسسه کامالً خصوصی است پس چرا 
ُدیونــش را دولت باید پرداخت کند؟ در همین مدت 
چند ماه یکی از اقداماتی که همکاران من انجام دادند 
این بوده که دیون تئاتر را که حدود چهار، پنج سالی 
از زمانش می گذشت، پرداخت کنند و بدهی انجمن 
هنرهای نمایشی در شرایط بحران مالی و نامنظم بودن 
تخصیص ها بدون اینکه کارها، برنامه ها و رویدادهای 

دیگر تعطیل شــوند، پرداخت شده است. واقعاً چقدر 
همکارانم برای این کار خداقوت شنیده اند؟ بنابراین اگر 
یک شرکت این قدر خصوصی است چرا وزارتخانه باید 
ِدینش را پرداخت کند؟ این شیوه اظهارنظر کمی  بازی 

کردن با لغات است.

معاون وزیر ارشاد:

 انجمن های موسیقی 
 و نمایشی واقعاً هستند 

و قانوناً نیستند!

چهره خبر

موسیقیپیشنهاد امروز   

سرپرست گروه سرود خاطره انگیز »آباده«:

»سرود« هنوز هم میان مردم مخاطب دارد
داستان اسارت دکتر ناصر حیدری در »سپیدارهای آن سوی دوله تو«

روایتی پرهیجان از زندانی در کردستان                                                   
فرهنگ و هنر: پیشــنهاد امروز ما به شــما خواندن 
کتاب خاطرات اســارت دکتر ناصر حیدری است . این 
کتاب با عنوان » ســپیدارهای آن سوی دوله تو« توسط 
فاطمه بهبودی نوشــته شده و نشر سوره مهر به تازگی 

آن را منتشر کرده است. 
»سپیدارهای آن سوی دوله تو« روایت اسارت دکتر ناصر 
حیدری در زندان دوله تو کردســتان یکی از چتربازان 
نیروی مخصوص ارتش اســت که در سال 58 به دست 

حزب دموکرات کردستان اسیر شده است.
دکتر ناصر حیدری مدتی پیــش از پیروزی انقالب به 
اســتخدام ارتش درمی آید. پس از گذشت یک هفته از 
پیروزی انقالب اســالمی حزب دموکرات در کردستان 
ادعای اســتقالل می کند که ارتش برای خواباندن این 
غائله تعــدادی از نیروهای مخصــوص را به آنجا اعزام 
می کنــد. حزب دموکرات حــدود ۲80 تن از نیروهای 
ســپاه، ارتش، جهاد ســازندگی، بســیج، ژاندارمری، 
پیشمرگان مســلمان کرد و مردم بی دفاع طرفدار نظام 
مقدس جمهوری اســالمی را به عنوان اسیر در زندانی 
با عنوان »دوله تــو« زندانی می کند و مورد آزار و اذیت 

قرار می دهد. 
دکتر ناصر حیدری به همراه تعدادی دیگر از همرزمانش 
یک سال و چندماه در این زندان اسیر بوده اند. به گفته 
نویســنده کتاب، »سپیدارهای آن سوی دوله تو« پازلی 
از جنگ را کامل می کند که تاکنون اطالعات شــفافی 
راجع به آن وجود نداشــته چون تا قبل از انتشــار این 
کتاب، از زندان دوله تو و اســرا خاطرات مکتوبی توسط 
یک فرد نظامی ثبت و روایت نشده بود و »سپیدارهای 
آن سوی دوله تو« نخستین اثری است که به تفصیل به 

این زندان و شرایط اسرای این زندان می پردازد.  
در طول اثر نویسنده با استفاده از فالش بک خاطراتی را 
از کودکی راوی، بســتر خانوادگی او، چگونگی پیوستن 
وی بــه ارتش روایت می کند. هرچند راوی کتاب عالوه 
بر غائله کردستان، در جنگ هشت ساله حضور مستمر 

داشته اما نویسنده، در این کتاب تنها به بیان خاطرات 
او از زندان دوله تو پرداخته است.  

الزم به ذکر اســت زندان دوله تو در روستایی به همین 
نام در شــمال غرب سردشــت و جنوب غربی منطقه 
آلواتان در بین جاده سردشــت- پیرانشهر قرار داشت. 
حزب دموکرات حدود ۲80 تن از نیرو های سپاه، ارتش، 
جهاد سازندگی، بسیج، ژاندارمری، پیشمرگان مسلمان 
کرد و مــردم بی دفاع طرفدار نظــام مقدس جمهوری 
اســالمی را به عنوان اســیر در زندانی که در این روستا 
ایجاد کرده بود، شــکنجه می کــرد. فاطمه بهبودی با 
توجه به ســابقه داستان نویسی اش تالش کرده از غائله 
کردستان یک روایت داســتانی ارائه دهد. او می گوید: 
همه صحنه های کتاب براســاس مصاحبه نوشته شده و 
کاماًل مستند است و با توجه به سابقه داستان نویسی که 
داشتم  تمام تالشم را کردم تا این صحنه ها پر هیجان و 

همراه با تعلیق و کشش های الزم نوشته شود.
از فاطمــه بهبودی پیش تر رمان »زمســتان ســرد و 
شــمعدانی های ترمــه ای«، »مــن یک کاله ســبزم« 
خاطــرات دریادار امیر محیطی )تــکاور نیروی دریایی 
ارتــش( و »پوتین قرمزها« خاطرات مرتضی بشــیری 
)بازجو و مدیرمسئول جنگ روانی قرارگاه خاتم االنبیا( 

توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

مهر: سرپرست گروه سرود »آباده« از گروه های خاطره ساز 
حوزه موسیقی در دهه 60 و به  خصوص ایام دفاع مقدس، 
با اشاره به تاریخچه فعالیت این گروه از عالقه مندی خود 

برای ادامه کار در حوزه سرود سخن گفت.
بهنام محمدبیگی، سرپرست گروه ســرود »آباده« که در 
سال های دهه 60 آثار ماندگاری را در حوزه انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس تولید کرده بودند، با اشــاره به فعالیت های 
اخیر خود در حوزه تولید آثار انقالبی و دفاع مقدس توضیح 
داد: طبــق برنامه ریزی هایی که انجام داده بودم، از ســال 
گذشته مشغول تولید و ضبط چند کار با مضامین مرتبط 
با شهدا و دفاع مقدس بودم که مدتی است کارهای تولید 
و ضبط آن به اتمام رسیده و به زودی از شبکه های مختلف 
استانی و کشوری پخش می شود. این آثار اغلب برگرفته از 

موسیقی محلی استان فارس است. 
وی افزود: خوشبختانه این توفیق را داشته ام که از سال های 
منتهی به دهه 60 که کشورمان درگیر جنگ تحمیلی بود 
شرایطی را برای خودم فراهم کنم که به عنوان یک آموزگار 
در قالب هنر ســرود، کارهایی را با همراهی دانش آموزان 
تولید کنیم و امروز بســیار خوشحالم که با هنرنمایی این 
دانش آموزان که امروز هرکدام  برای خودشان مردی شده اند 
کارهایــی را عرضه کردیم که هنوز در دل و جان مخاطب 

باقی مانده است.
وی افزود: البته قطعاً ایــن انگیزه برای من وجود دارد که 
بخواهــم دوباره این بچه ها را کنار هم جمع و دوباره کاری 
را با آن ها تولید کنم اما هم به دلیل پراکندگی افراد و هم 
به دلیل اینکه دیگر صدای برخی از اعضا آن صدای سابق 
نیســت، نمی توان به گردهم آوردن همان ترکیب چندان 
امیدوار بود. چنانکه می دانم برخی از این دوستان از جمله 
محمدحســین توکل، خواننده گروه که اکنــون یکی از 
پزشــکان کشورمان است، چندان مایل نیست به این فضا 

برگردد.
این معلم آموزش و پرورش بیان کرد: من با اتکا به عشــق 
اهل بیت )ع( و شــهدا هنوز به موضوع تولید ســرودهای 

انقالبی ایمان دارم و در این جریان حضور پیدا می کنم؛ چرا 
که معتقدم مردم هنوز هم دوست دارند سرودهای خوب را 
بشــنوند. شاید باور نکنید در این سال ها بنده بارها و بارها 
از شهرهای مختلف تماس داشته ام که چرا دیگر سرود کار 

نمی کنم.
گروه ســرود بچه هــای آباده در ســال 1355 در خانه 
فرهنگ و هنر آباده استان فارس تشکیل شد. این گروه 
پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز به فعالیت خود ادامه 
داد و ســرودهای »یا علی مــدد« و »خواهرم حجابت 

سنگر است« را خواند.
در ســال 1367 بچه های گروه ســرود آباده خدمت 
امــام خمینی)ره( در حســینیه جماران رســیدند و 
ســرود خواندند. پس از آن نیز در مراســم سپاهیان 
100 هــزار نفری حضرت محمد)ص( در شــیراز و در 
حضور رئیس جمهور وقت حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
سرودهای »جنگ«، »دلیران تنگستان« و »قصه بابا« 
را اجرا کردند تا بیش از پیش معروف شــوند. اهمیت 
این گروه ســرود برای مردم آباده حتی پس از دوران 
جنگ نیز بسیار باالست. به طوری که در سال 1380 
»احمد دانایی« کتابی با عنوان »ســرودهای بچه های 
آباده« منتشــر کرد تا این گروه ســرود برای همیشه 

ماندگار شود.

مروری بر پرمخاطب ترین مجموعه های تلویزیونی دفاع مقدسی در دهه اخیر

عشق، نخ تسبیح سریال هایی با موضوع جنگ

 نخستین اکران مردمی 
»ماجرای نیمروز ۲: رد خون« در مشهد

نخســتین اکران مردمی  
فیلم »ماجرای نیمروز ۲: 
رد خــون« ســاعت 16 امــروز در 
مشهد  هویزه  ســینمایی  پردیس 
برگزار می شود. در نخستین اکران 
مردمی  فیلم »ماجرای نیمروز ۲: رد 

خون« جواد عزتی، بهنوش طباطبایی و هادی حجازی فر که از بازیگران این 
فیلم هستند، در پردیس سینمایی هویزه مشهد حضور پیدا می کنند. 

فیلم »ماجرای نیمروز۲: رد خون« در دنباله فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز« 
به کارگردانی محمدحسین مهدویان و به تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی و 
نویسندگی حسین تراب نژاد و ابراهیم امینی محصول سال 1397 است. این 
فیلم در سی و هفتمین جشنواره فجر رونمایی شد و با نامزدی در 11 رشته 

این جشنواره، توانست سه سیمرغ بلورین بدست آورد.

تولید دو نمایش ویژه اربعین حسینی 
تئاتر  تولید  دفتــر  مدیر  فارس: 
حرفه ای مرکز هنرهای نمایشــی 
از تولیــد دو نمایش بــه نام های 
»غریبه هــای  و  »خاموشــان« 
مناســبت  بــه  همیشــگی« 
اربعین حســینی بــرای اجرا در 

تماشــاخانه های مهر و ماه حوزه هنری خبر داد. امیرحســین شفیعی 
گفت: نمایش »خاموشان« به نویسندگی خیراهلل تقیانی پور و کارگردانی 
علی سلیمانی از جمله این آثار است که مراحل تولید آن در حال سپری 
شــدن است و براســاس هماهنگی های صورت گرفته از ۲۲ مهر تا 10 
آبان در تماشــاخانه مهر و پس از پایان اجرای نمایش »خاطرات فیات؛ 
تابســتان 59« به کارگردانی محمد الرتی به روی صحنه  خواهد رفت. 
وی تصریح کرد: نمایش دیگری که از 15 مهرماه در تماشــاخانه ماه به 
نمایش در می آید،»غریبه های همیشــگی« نام دارد که حسین پرستار، 
کارگردانی آن را به عهده دارد. این نمایش نوشــته شــهرام کرمی در 
مورد خانواده ای اســت که فرزند معلولی داشــته و به اصرار مادر برای 
شــفای او، قصد مســافرت به عتبات عالیات و دخیل بســتن به ضریح 

امام حسین)ع( را دارند.
شفیعی با اشاره به اینکه این نمایش تا 10 آبان اجرا خواهد شد، در پایان گفت: 
تولید نمایش هایی با محوریت پیاده روی اربعین نیز در دستور کار قرار دارد 
که البته از جمله مهم ترین اتفاقاتی که مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری 
اقدام به برگزاری آن ویژه این ایام می کند، چهارمین همایش بین المللی تئاتر 

پیاده روی اربعین است.
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