
به یاد شهید »سورانی«
محمدرضا هدایتی با انتشــار تصویری از 
شهید دریاقلی سورانی در اینستاگرامش 
ســورانی  دریاقلــی  نوشت:»شــهید 
اوراق فروشــی بود که در آبــان ۱۳۵۹ و 
در جریــان حمله عراق بــه ایران و پس 
از اشــغال خرمشــهر، در ۲۰ کیلومتری 
شــهر آبادان به صــورت اتفاقی متوجه 
تحرکات شبانه سربازان عراقی و عبور آن ها از رودخانه بهمنشیر برای حمله 
غافلگیرکننده و اشغال این شهر شد و به سرعت با دوچرخه اش در یک مسیر 
طوالنی رکاب زد و خود را به آبادان رســاند و با فریادهایش، مردم و مدافعان 
شهر را از ماجرای نفوذ و توطئه دشمن آگاه ساخت. این قهرمان ملی پس از 
ساعت ها مقاومت، بر اثر ترکش خمپاره، مجروح و در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۵۹ در 

راه انتقال به بیمارستان و بر اثر شدت خونریزی، در قطار به شهادت رسید«.

این گوی و این میدان
نماینــدگان مجلس، روز گذشــته طرح 
تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کردند. 
برخی نماینــدگان به دنبال تصویب این 
طرح، در حســاب های توییتر خود، این 
کار را کمک به دولت برای رفع مشکالت 
اقتصادی دانستند و از دولت خواستند تا 
با عزم بیشتری به حل مشکالت اقتصادی 
مردم بپردازد. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس هم دراین 
باره در توییترش نوشت: »آقای رئیس جمهور گفتند با تشکیل وزارت بازرگانی 
یک هفته ای مشــکالت بازار را حل می کنند. خب ایــن گوی و این میدان 

تشکیل وزارت بازرگانی هم تصویب شد«.

رؤیاهای بزرگ داشتم
علیرضا جهانبخــش، هافبک ایرانی تیم 
فوتبال برایتون انگلیس، با انتشار تصویری 
اینســتاگرام  در  کودکــی اش  دوران  از 
نوشــت:»زمان چقدر به سرعت سپری 
می شــه، انگار همین دیروز بــود که در 
بازی های آموزشــگاه های کشور شرکت 
می کردم. یک بچه ۱۲ ساله که تو کوچه 
خیابون بازی می کردم ولی همیشــه رؤیاهای بزرگ داشتم و براشون تالش 
کردم. خداروشکر واسه تمام این سال ها. طوری زندگی و تالش کنید که پنج 

سال بعدتون، به این سال های سپری شده تون افتخار کنه«.

سیاست یک بام و دو هوا
سید محمد حســینی، دبیر کل کانون 
دانشــگاهیان ایران اسالمی و وزیر ارشاد 
ســابق در دولت دهم پس از انتشار متن 
صحبت های ترامپ در ســازمان ملل، در 
توییتر نوشت:»سیاست یک بام و دو هوای 
کاخ ســفید! در حالی که ترامپ می گوید 
درصدد تغییر حکومت در ایران نیستیم، 
پمپئو می خواهد در همایش گروه های برانداز و تروریست ازجمله: تجزیه طلبان 
عرب، منافقین، تجزیه طلبان بلوچ و کرد و چریک های فدایی خلق شرکت و 

درباره »اتحاد برای آینده ایران« سخنرانی کند«.

امروز، آن قدرها که شکل  سوژه  تربت زاده   مجید 
و شمایل و اصطالحش نشان می دهد، روان شناسانه، 
علمی و پیچیده نیست. بیشتر قرار است درباره مفهومی 
حرف بزنیم که طبق معمول، یک سر آن، آن هم سر 
گذشته  روز  از  مجازی.  فضای  به  می رسد  اصلی اش 
هشتگ #خودتحقیری در این فضا داغ شده و تعداد 
زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی تصمیم گرفته اند 
اتفاق  بپردازند.  تحقیری«  »خود  پدیده  با  مقابله  به 
از دِل همان فضایی که مدت های  قشنگی است که 
طوالنی شاهد خودزنی ها و خود تحقیری های ملی و 
میهنی در آن بودیم، کسانی پیدا شده اند و قصد دارند به 
گسترش موج خود تحقیری و انتشار محتواهایی که دار 
و ندار مسائل فرهنگی و اجتماعی ایرانیان را به مسخره 

می گیرند، پایان دهند.

خودتانبهترمیدانید
محال اســت عضو شــبکه های اجتماعی باشید و تا 
امروزپست ها و محتواهایی را که حاوی حجم انبوهی 
از »خودتحقیری« اند، ندیده باشید. نوشته های ظاهراً 
دلســوزانه ای که با تعریف کردن داستانی سوزناک و 
اثرگذار، فرهنگ خانواده هــای ایرانی را با خانواده های 
فالن کشور مقایســه می کنند، عکس هایی که فالن 
محصــول صنعتی ایرانی را کنار محصولی پیشــرفته 
و گرانقیمــت قرار داده و نوع ایرانی اش را به مســخره 
می گیرند، ویدئوهایی که فالن رفتار و کنش اجتماعی 
ایرانیــان را با رفتاری شــیک و ویترینی در فیلم های 
هالیوودی مقایسه می کنند، محتواهایی که تالش دارند 
برخی خیابان ها، پل ها و اتوبان های معمولی و قدیمی 
تهــران را در برابر بزرگ ترین خیابان هــا، پل ها و... در 
آمریکا و اروپا، یک شــوخی شهرسازی یا گاف عمران 
و توســعه معرفی کنند و... موارد زیاد دیگری که البد 
خودتان بهتر از من می دانید. این هایی که مثال زدیم 
فقط سرسوزنی است از جریان خود تحقیری که چند 
سال است در فضای مجازی جریان دارد و در چند ماه 
اخیر شاید به اوج خود رسیده و صدای اعتراض خیلی ها 

را بلند کرده است.

مالما...مالاونا
آن اوایل فقط به شــوخی های رایج فضای مجازی و یا 
گالیه ها و انتقادهایی شــبیه بود که شما مشابهش را 
ممکن بود در دورهمی های دوســتانه هم شنیده و یا 
گفته باشید. کم کم اما این شوخی ها و انتقادها، بزک 
شدند، ژســت و ظاهری کارشناسانه به خود گرفتند، 
از نام شــخصیت ها و مشــاهیر ایرانی و غیر ایرانی و 
نظریه پردازان بزرگ در آن ها اســتفاده شد و در واقع 
تبدیل شــدند به محتواهای نشــان دار و پُرانتشاری 
که دیگر نمی شــد آن ها را به حســاب شــوخی ها و 
محتواهای عادی گذاشــت که فقط برای ســرگرمی 
در فضای مجازی دســت به دست می شوند. از همان 
زمان هم بدون سختگیری و ذره بین به دست گرفتن، 
 می توانستید سیاه نمایی پنهان شده پشت این حجم از 

»خود تحقیری« را مشاهده کنید. در یکی دو سال اخیر، 
آِش تحقیرآفرین فضای مجازی از این هایی که گفتیم 
هم شورتر شد. حاال تحقیر کردن فرهنگ ایرانی، فقط 
با مقایسه هایی که در باال گفتیم انجام نمی شد. جعل، 
دروغ و شــایعه هم به لشکر تحقیرزایی فضای مجازی 
پیوسته بودند. برای مثال شما تصویری شیک و پررنگ 
و لعاب از یک اتوبان زیبا را در فضای مجازی می دیدید 
که زیر آن نوشته شده: »این یک اتوبان شهری در ایالت 
کالیفرنیاست... اینا هم اتوبان دارن...ما هم اتوبان داریم«! 
تا وقتی یک آدم دقیق با حوصله پیدا شــود و زیر این 
پست بنویسد: »بابا اینکه اتوبان شهید صدر خودمونه... 
چرا چاخان نوشتی توی کالیفرنیاست...« پست جعلی 
و دروغکی »اتوبانی در کالیفرنیا« در خیلی از گروه ها، 
کانال ها و صفحات فضای مجازی منتشــر و دست به 
دست شــده و الیک های چاق و چله ای هم نصیبش 

شده بود!

مایهشگفتیاست
این طور هم نیست که مخالفان »خودتحقیری« طی 
همین یکی دو هفته متوجه وجــود چنین پدیده ای 
در فضای مجازی شده باشــند. قرارهم نیست ما ادعا 
کنیم نخستین کسی هستیم که داریم نگاهی دقیق به 
یک معضل در فضای مجازی می اندازیم. اگر اصطالح 
»خودتحقیــری« را در اینترنت جســت و جو کنید به 
نوشته ها و اعتراض هایی از این قبیل در خبرگزاری ها 
و روزنامه ها برمی خورید که تاریخش حتی به یک سال 
پیش هم می رسد: »یکی از صفات اجتماعی مذموم در 
جامعه کنونی ما، موضوع خود تحقیری است. چرا برخی 
از ما عادت کرده ایم که حتی در کوچک ترین حوادث و 
رویدادهای اجتماعی، مبادرت به تحقیر و مسخره کردن 
ایران و ایرانی کنیم؟ چرا برخی از ما فکر می کنند آنچه 
در ایران داریم و رفتارهایی که از شهروندان ایرانی سر 
می زند، همگی مذموم و مورد شــماتت اســت و آنچه 
خارجی ها دارند و انجام می دهند ممدوح و پسندیده؟... 
برخی از ما عادت کرده ایم مدام بزنیم توی سر خودمان 
و بگوییم ما ایرانی ها چنینیم و چنان. این میزان از انرژی  
که ما برای خودتحقیری صرف می کنیم مایه شگفتی 

است. شاید هم تقاص آن ســال هایی را می دهیم که 
معتقد بودیم همه غربی ها از عواطف انسانی تهی اند... 

امان از افراط و تفریط«!

سیلیابیماری؟
اگر فقط روانپزشــکانه به ماجرا نــگاه کنیم و دیدگاه 
روان شناس معروف آلمانی »آلفرد آدلر« را که می گوید: 
»حس حقارت تقریباً در تمام افراد وجود دارد، بسیارند 
کســانی که با دیدن دیگر افراد حس بی کفایتی پیدا 
می کنند« مد نظر قرار دهیم، نتیجه اش این می شود که 
»خودتحقیری« رایج در فضای مجازی را نوعی بیماری 
تلقی کنیم. یعنی همــان حس حقارت ذاتی که مثل 
بســیاری از احساسات و ویژگی های دیگر مانند ترس، 
خشم و... در همه انسان ها هست، به دالیلی در برخی ها 
رشــد پیدا کرده، کنترل نشده و از آن در جهت مثبت 
استفاده نشده و حاال تبدیل به بیماری شده است. این 
تشــخیص روان شناسانه اگر درســت باشد، فقط یک 
بخش ماجراســت. یعنی وقتی این خود تحقیری در 
سطح وسیع با سیاه نمایی، جعل و دروغ پیوند می خورد 
و هر روز بیشــتر از دیروز منتشــر می شود، باید آن را 
پدیده ای فراتر از یک بیماری دید که ریشه در مسائل 

روان شناختی دارد. 
اما بیایید کمی هم غیرروان شناسانه به ماجرا نگاه کنیم. 
مثالً وقتی به تاریخ معاصر و ماجرای سیاسی آن مراجعه 
کنیم اگرچه کمترنشانی از »خود تحقیری« می بینیم 
اما به جایش تا دلتان بخواهد »تحقیر« هایی وجود دارند 
که از ســوی دیگران نسبت به ایرانی ها ابراز می شوند. 
برخی کارشناسان می گویند در بسیاری از موارد، همین 
تحقیرهــا و تلقین ناتوانی و عقــب ماندگی، مقدمه و 
زمینه تحمیل قراردادهای ذلت بار به دولتمردان ایرانی 
بود. قراردادهایی که ملت ایران باید تا سال های سال با 
پیامدهای آن دست و پنجه نرم می کردند. به نظر شما 
در دوره ای که مردم و مســئوالن ایرانی، زیر بار تحقیر 
و توهین بیگانگان نمی روند، چرا یکباره ســیل »خود 
تحقیری« در فضای مجازی به راه می افتد؟ این سیل 
قرار است کدام بخش از اراده و هویت ملی ما را ویران 

کند و با خود ببرد؟

 مجازآباد
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ورزش
تقابل استقالل با منصوریان در»پسادربی«

 کالدرون به دنبال انتقام 
از ژنرال پس از هشت سال

مدیران سطح باالی ورزش زیر وزنه بی تدبیری

 یاغیگری »رستم« 
در خط پایان

 مدیرکل هنرهای نمایشی کشور در گفت و گو با قدس:

تئاتر دفاع مقدس باید به یک جریان تبدیل شود 

مهربانی جادوگر است
رقیه توسلی: »... حسابی پشتش باد خورده... یعنی خیردیده اجازه نداد چند 
هفته بگذره بعد بیفته به نِق نِق... آخه کیه که چهارمین روز بگه بس نیست؟ 
چقد دیگه باید درس بخونم؟ فسقل خانوم! تازه تهدیدم کرد که امروز هیچی 
تغذیه نمی خورم. چون تو مادر خوبی نیستی و فرق بچِه خسته و غیرخسته رو 

نمی دونی... زورگویی«!
خواهری به اینجای صحبت که می رسد خم می شود روی دسته تره ها و نعناع ها 
و با ولوم پایین می گوید: قوطی غذاشــو نبرد با خــودش. از کوله اش درآورد 
گذاشت رو جاکفشی. ماشااهلل! از هر رفتارش یه خنجر میاد بیرون. دختر تربیت 

کردم جواهر.
بغضش از کادر که می زند بیرون، مثل همیشــه ماله را برمی دارم و پادرمیان 

می شوم. نصف طرف او، مابقی سمِت گل ترمه.
بعِد پاک کردن سبزی ها بی معطلی شال و کاله می کند برود مدرسه تا دخترش 

بی ناشتایی نماند.
آن وقت من و »آبان« که فاتحانه شانه صورتی دستش گرفته، می رویم سروقت 
عزیز... دندانه های چوبی در موهای ســفید و طالیی که به پیش می روند، یاد 
پاییزهای گذشته می افتم... یاد هفت هشت سالگی... سال هایی که می گفتند 
گس ترین صبح ها را ســاختم برای اهالی خانه چون اهل داشتن موهای شانه 

خورده، بیدارشدن 6 صبحی و مشق نوشتن نبودم.
تندتند تصویر آن دورها چیده می شود توی سرم. یاد عزیز که نه لب ورمی چید، 
نه داد و فغان می کرد، نه تنبیه در مرامش بود. فقط خودش را می زد به نشنیدن 
و صبوری و هربار مثل سرمشق خانوم معلم دِم گوشم می گفت: می دونم دخترم 

اشتباهاتشو دوست نداره. می دونم که چقدر مهربون و عاقله.
تا به خودم بیایم جای »آبان« و »عزیز« عوض می شود و این بار مادربزرگ است 

که دارد سر نوه را آرام آرام شانه می کشد.
حاال که عمیق می شوم می بینم پاییز واقعاً قّد همه فصل ها، جادو و »اَجی 
مجی الترجی« دارد و قصه های به دردبخور... اصاًل در ذات قشــنگش است 
که آدم را هی دنبال ســرش بکشــاند این سو و آن ســو... ببرد به جاهای 
اصیل و خواستنی... مثاًل تا بهشت... بهشتی که آدم های مهربان سرپایش 
می کنند... بهشــتی که آنجــا نوه و مادربزرگ همبازی می شــوند و دیگر 
آلزایمر معنایی ندارد... بهشــتی که مادری خنجرخورده، سر زنگ تفریح 
دخترکش، مدرســه اســت... آنجا که بخار قابلمه قیمه، عمه ای را هم اگر 
کباب کند تا نیم ساعت بعد پُماد سوختگی زنگ در را می زند. دختری به 

نام »آفرینش« زنگ در را می زند.

»دیاباته« در گفت و گو با قدس:

بدشانسی های استقالل 
بیش از حد است

فکر نمی کردم لو برم!
اســت  مدتی  زندگی:  قدس 
که شــایعات مربوط به مافیای 
سینما، حسابی در فضای مجازی 
جنجال به پا کرده اســت. ماجرا 
هم از جایی آغاز شد که پوستر 
فیلم »هم گناه« با حضور پرویز 
پرســتویی و فرزنــدش، بهروز 

پرستویی در فضای مجازی منتشر شد. بالفاصله کاربران، آقای پرستویی را 
متهم به رانت خواری و باز کردن پای پســرش به عرصه بازیگری کردند، اما 
پرویزخان همان موقع با انتشــار پستی در صفحه اینستاگرامش نوشت:»در 
دنیای مجازی اخبار بازی پســرم )بهروز پرســتویی( در مجموعه شــبکه 
خانگی)هــم گناه( به کارگردانی آقای مصطفــی کیایی عزیز، بحث داغی را 
به وجــود آورده. به کامنت هایی برخوردم که: »بلــه دیگه، حاال این کار چه 
تفاوتــی با آقایان و آقازاده هــا داره؟... این همه تحصیلکرده هنر داریم، هنوز 
این فرصت ها براشــون پیش نیامده... پرســتویی چون خودش تو این کاره 
پسرشم آورده... پرستویی پس چرا آقازاده ها رو شماتت می کنه؟« البته آقای 
مصطفی کیایی در پســتی که گذاشتن توضیح دادن علت حضور فرزند من 
در این مجموعه فقط به خاطر شــباهتش به منه، مثل درنا مدنی که جوانی 
رؤیا تیموریان عزیز رو بازی می کنه. ناگفته نماند، بهروز پرســتویی در فیلم 
آژانس شیشه ای هم به خاطر شباهتش نقش پسر کوچک من رو بازی می کرد 
و همچنین بهروز پرســتویی و دخترم هر دو در سریال پهلوانان نمی میرند 
ساخته )آقای حســن فتحی عزیز( که تهیه کننده آن، دوست عزیزم آقای 
محمد بیک زاده بود و لنگ دو کودک بودند و خواستم کارشان لنگ نماند، 
در سه اپیزود بازی کرده بودند. بنده اگر می خواستم در دنیای بازیگری باشند 
می تونستم کلی حمایتشــون کنم، حاال یا موفق و یا ناموفق، مثل خیلی از 
عزیزانی که هیچ نسبتی با من نداشتند و در عالم هنر حمایتشون کردم و از 
خود من هم پرکارتر هســتند. اصاًل قصد گذاشتن این پست و نداشتم، ولی 
احساس کردم خیلی ها اذیت شدند و نسبت هایی دادند،خواستم بگم نگران 
نباشید، بهروز پرستویی زندگی خودشو داره و دغدغه اش بازیگری نبوده و اگر 
هم دلش بخواد در این عالم هنر باشه من هیچ نقشی نخواهم داشت، چرا که 
دنیای بازیگری خیلی بی رحم تر از این حرف هاست، بلد باشی می مونی وگرنه 

با مغز به زمینت خواهد زد«.
پس از این ماجرا اما موجی علیه بازیگرانی که به واســطه پدر یا مادرشــان 
وارد ایــن عرصه شــده بودند، راه افتاد. کار حتی به جایی رســید که بعضی 
از شــبکه های اینترنتی، شــروع به افشــاگری در این باره کردنــد. در این 
میــان بخشــی از ویدئوی افشــاگرانه ای کــه یکی از شــبکه های مجازی 
دراین باره ســاخته بــود، در صفحــه اینســتاگرام بســیاری از چهره های 
ســینمایی بازنشــر شــد. بابک برزویه، عکاس و فعال هنری هــم یکی از 
چهره هایی بود که این فیلم را در صفحه اینســتاگرامش منتشــر کرده بود.

کمند امیرسلیمانی، یکی از بازیگرانی که به رانت خواری محکوم شده بود هم 
در واکنش به این فیلم در اینستاگرام نوشته است:

دوست و همکار عزیزم بابک برزویه یک فیلمی رو استوری کرده بودند که من 
با اجازشون از روش عکس گرفتم. فیلمی که با این جمله شروع میشه: لیست 
بازیگرانی که توسط پدر و مادر بازیگر شدند لو رفت! خداییش 4۰ سال پیش 
که شروع به بازی کردم فکر نمی کردم یه روزی لو برم! واقعاً خنده داره سالیان 
سال از افتخارات خانواده ها این بود که بچه ها حرفه والدین رو ادامه بدن... بچه 
بازاری می رفت حجره پدرش بچه ساختمون ساز، ساختمون ساز می شد. وارد 
دوره عجیبی شدیم همه می خوان با ادبیات عجیب و غریب حال همو بگیرن... 
همدیگه رو کوچک  کنن... تحقیر کنن و ایراد بگیرن و جنجالی به پا کنند. حتی 
با متوسل شدن به توانایی ها و نکات مثبت افراد.  ای کاش که بعضیا استعداد 
و هوش سرشارشون رو در جهت مفید و مؤثر استفاده کنن که قطعاً معروف 

هم خواهند شد...«.

روایت مجازی

روزمره نگاری

نگاهی به یک پدیده منفی رایج در فضای مجازی

سیل»خودتحقیری«ازکجاآبمیخورد؟
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شــیخ دیاباتــه بــه واســطه مصدومیتــی که 
مدت هاست با آن دســت و پنجه نرم می کند، 

باید یک ماه دور از میادین باشد. شیخ 
پیش از شروع فصل نیز مصدومیتی 

را تجربه کرد که ســبب شد یک 
هفتــه از تمرینات تاکتیکی دور 
نیز اختصاصی  او حاال  باشــد. 

تمریــن می کند تا شــاید با 
بتواند  عادی شدن شرایط 

بازگردد  میادیــن  بــه 
در  را  واســتقالل 

بازی هــای لیــگ 
کند.  همراهــی 
آینده  به  شیخ 
استقالل خیلی 

امیدواراست...

1011

قهرمانی 102 کیلو در دو ضرب به ایران رسید

طالیشگفتانگیزدهدار



10
پنجشنبه 4مهر 1398

26 محرم 1441 26 سپتامبر 2019   سال سی و دوم   شماره 9072 

ورزشـــی
11

            پنجشنبه 4مهر 1398
26 محرم 1441 26 سپتامبر 2019   سال سی و دوم   شماره 9072 

حمید رضا خداشناس: هفته پنجــم لیگ برتر فوتبال 
کشورمان که از دیروز آغاز شــده بود عصر امروز با انجام 
چهار دیدار به پایان می رسد که در مهم ترین بازی های 
امروز پرســپولیس در آزادی بازی حساسی را با سپاهان 
برگزار می کند و استقاللی ها نیز به اصفهان سفر کرده اند 
تا در تقابل با ذوب آهن شاید به نخستین پیروزی شان در 

لیگ برسند و از بحران خارج شوند.

الکالسیکوی ایرانی در اوج حساسیت
تیم های پرسپولیس و ســپاهان بدون شک حساس ترین 
بازی هفته پنچم را عصر امروز از ســاعت 16:15در آزادی 
برگزار خواهند کرد. تقابل این تیم بــا یکدیگر که از آن به 
عنوان الکالسیکوی ایرانی یاد می شــود، همواره جذاب، 
دیدنی و البته پر حاشــیه بوده به خصوص در مواقعی که 
امیر قلعه نویی سرمربی زرد پوشان اصفهانی است. اما دیدار 
امروز با توجه به اتفاقات نیمــه نهایی جام حذفی در فصل 
گذشــته و همچنین جدال در باالی جدول، حساس تر از 
همیشه جلوه کرده است. پرسپولیس پس از پیروزی دربی 
با شرایط آرمانی به دیدار سپاهان آمده است.سرخپوشان با 
9 امتیازی و یک امتیاز بیشتر از سپاهان در رده دوم جدول 
قرار گرفته اند  پس دو تیم به فکر کسب سه امتیاز این بازی 
6 امتیازی هستند و مســاوی این دوتیم هم به سود سایر 
مدعیان خواهد بود.زرد پوشــان اصفهانی هم هر چند در 
رده سوم قرار گرفته اند، اما در این فصل تاکنون نه باختی 
داشته اند و نه گلی از حریفانشان دریافت کرده اند و این کار 
را برای  شاگردان کالدرون در خط حمله سخت می کند. 
سیدجالل حســینی به دلیل مصدومیت از ناحیه شکم و 
فرشاد احمدزاده به دلیل محرومیت انضباطی در این بازی 
نمی توانند پرسپولیس را همراهی کنند و در آن سوی میدان 
محمد ایرانپوریان و محسن مسلمان به دلیل مصدومیت و 
سعید آقایی به خاطر محرومیت از تیم سپاهان این بازی را از 
دست داده اند. بدون شک کالدرون پس از پیروزی در دربی 
بدش نمی آید مچ قلعه نویی را هم در آزادی بخواباند و میزان 
محبوبیتش را همین ابتدای فصل نزد هواداران بیشتر کند، 
قلعه نویی هم بی میل نیست با شکست دادن پرسپولیس در 
آزادی، تلخی شکست در دربی را تا حدودی از ذهن هواداران 
استقالل پاک کند. کالدرون در شرایطی برای نخستین بار 
در لیگ ایران مقابل امیر قلعه نویــی قرار خواهد گرفت 
که پیش از این ســابقه تقابل با او را در کارنامه دارد. در 
سال 2011 که قلعه نویی آن زمان هم سرمربی سپاهان 
بود با الهالل عربســتان با هدایت کالدرون روبه رو شد و 

در بازی رفت در اصفهان به تســاوی یک - یک رسیدند 
و بازی برگشــت در ریاض با برتری 2-1 سپاهان همراه 
شد.ســرمربی آرژانتینی اکنون امیدوار اســت در تقابل 
با سرمربی سپاهان این بار بعد از هشــت سال انتقام آن 
شکســت را بگیرد و باید دید در این راه موفق خواهد بود 

یا قلعه نویی بار دیگر او را با شکست همراه خواهد کرد.

 اگرمبارزه کنیم ونبریم نمی مانم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره اتفاقاتی که برای 
تیمش رخ داده اســت گفت: اگر ببینیم در زمین مبارزه 
می کنیم اما برنده نمی شــویم، در پرسپولیس نمی مانم. 
کالدرون تاکید کرد: وقتی می بینم آقایان فرشاد را محروم 
می کنند اما شماره 5 و 11 اســتقالل را با رفتاری دیگر 
مواجه می کنند تعجب می کنم. مســئولیت حرفی که 
االن می زنم را می پذیرم. مــن هر جایی که فوتبال بازی 
کردم این شــرایط را ندیدم. سرمربی سرخپوشان درباره 
جنجال های همیشگی بین بازیکنان پرسپولیس و سپاهان 
گفت: همیشــه دوســت دارم فنی ببریم. در بازی های 
دوستانه ای که قبل از فصل با بازیکنانم انجام دادیم به آن ها 

گفتم حتی اگر تصمیم داور علیه شما بود کاری نکنید.

فرار از بحران در فوالدشهر
در دیگر بازی مهم امروز آبی پوشــان تهرانی از ساعت 
18:30 عصر امروز میزبان دیگر تیم اصفهانی هســتند. 
از تقابل این دو تیم می توان به نبــرد دو تیمی یاد کرد 
که به دنبال فرار از بحرانند. استقالل که بدترین شروع 
لیگش را تاکنون داشــته اکنــون با دو امتیــاز در رده 
پانزدهم جدول قرار گرفته و تنها شــاهین شــهرداری 
بوشهر را پایین تر از خود می بیند، آن ها دربی را باخته 
اند و در طول روزهای پس از دربی همواره درگیر حواشی 
بوده اند. در ســوی دیگر ذوب آهن هم شرایطی بهتر از 
استقالل ندارد و با سه امتیاز در رده دوازدهم قرار گرفته 
اســت و منصوریان تحت فشــار منتقدان است. با این 
شرایط تنها پیروزی می تواند این دو تیم را تا حدودی از 
بحران خارج کند. خبر بد برای استقاللی ها و البته خوش 
برای ذوبی ها اینکه منصوریان سرانجام در این می تواند 
از سه بازیکن سربازش در این بازی اســتفاده کند.  اما 
شرایط استقالل کاماًل متفاوت است  و استراماچونی  یک 
بار دیگر تعدادی از مهره های کلیدی خود را در اختیار 
نخواهد داشت. شیخ دیاباته و باقری همچنان مصدوم و 
دور از تمرینات گروهی هستند. ضمن اینکه علی کریمی 

مرد ناکام دربــی نیز به دلیل دریافــت کارت قرمز یک 
جلسه از همراهی استقالل محروم است. از طرفی علی 
دشتی هم پیش از پرواز استقاللی ها به خاطر مصدومیت 
نتوانست آبی پوشان را در سفر به اصفهان همراهی کند. 
همان اتفاقی که هر هفته برای استراماچونی و تیم نصف 
و نیمه ای که دارد تکرار می شود تا مرد ایتالیایی نتواند 
به ترکیبی یکدســت در بازی ها برسد.شاید تنها نقطه 
امیدواری برای اســتراماچونی بازگشت اسماعیلی بعد 
از یک جلســه محرومیت آن هم با انگیزه ای دو چندان 
باشد. شماره 8 که غیبتش در دربی 90 کامال محسوس 
بود حاال انگیزه های زیــادی دارد تا بتوانــد با نمایش 
درخشان خود روند ناکامی های اســتقالل را پاره کند 
درســت مثل روزبه چشــمی که با وجود عدم آمادگی 
جسمانی 100 درصدی احتمال اضافه شدنش به ترکیب 

11 نفره وجود دارد.
برنامه بازی ها: 

پرسپولیس - سپاهان -16:15 
ماشین سازی تبریز - شاهین شهرداری بوشهر- 16:30  

فوالد - پیکان  -18:30
ذوب آهن - استقالل -18:30

تقابل استقالل با منصوریان در»پسادربی«

کالدرون به دنبال انتقام از ژنرال پس از هشت سال

تورنمنت جدید باشگاهی در اروپا
ورزش: سران اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( در نشستی که این هفته در کشور اسلوونی داشتند، 
تصمیماتی اتخاذ کردند که شامل تعیین میزبانان سه فصل آتی لیگ قهرمانان اروپا و فصل آینده 
لیگ اروپا می شود. در این نشست اما مشخص شد بازی های تورنمنت جدید یوفا تحت عنوان 
»لیگ کنفرانس اروپا« که از سال 2021 استارت خواهد خورد، روزهای پنجشنبه طی دو نوبت 
در ساعت 18:45 و 21 به وقت اروپای مرکزی برگزار می شود. تصمیم دیگری که در این نشست 
اتخاذ شد مربوط به لیگ ملت  های اروپا بود که به موجب آن قرار است از فصل 21-2020 این 

رقابت ها، 16 تیم در گروه ها قرار بگیرند.

پوچتینو: در ژانویه باید تیم متزلزل مان را تقویت کنیم
ورزش: پس از حذف تاتنهام در خانه تیم دسته چهارمی کولچستریونایتد، مائوریسیو 
پوچتینو می گوید: ما سخت در تالشــیم تا همه بازیکنان مان را به شرایط ایده آل 
برســانیم. تنها باید به آن فرصت بدهیم. ژانویه هم فرصت خوبی اســت که ما این 
وضعیت را درست کنیم. مشکل زمانی ایجاد می شــود که اتفاقی رخ می دهد که از 
کنترل شما خارج است. این یعنی که ما هم انسان هستیم و در فوتبال هم برای اینکه 
موفق بمانیم باید هر فصل متفاوت باشید و راه  حل هایی متفاوت پیدا کنید. ما باید 

راه حل هایی متفاوت پیدا کنیم و این کار را انجام خواهیم داد.

گریزمان: بارسلونا با روزهای اوجش خیلی فاصله دارد
ورزش: مهاجم فرانسوی تیم فوتبال بارسلونا اعتراف کرد که تیمش در وضعیت ایده آل 
نیست اما به بهبود وضعیت آن امید دارد. آنتوان گریزمان گفت: ما از شرایط ایده آل مان 
خیلی فاصله داریم امــا در بازی های بعدی همــه چیز بهتر خواهد شــد. باید به کار و 
تمریناتمان ادامه دهیم. تیم چند بازیکن جدید دارد که تازه وارد ترکیب شده اند. ما تمام 
تالشمان را در زمین بازی انجام خواهیم داد. بارسلونا مانند اتلتیکو نیست و فرق دارد. اینجا 
سطح انتظارات متفاوت است. عملکرد خودم؟ آن قدرها بد نبوده ام، درست می گویم؟ تا 

االن سه گل زده ام. اما بله قبول دارم که می توانم بهتر از این باشیم و باید کار کنم.

دعوا بر سر اسپانسر جدید پیراهن لیورپول
ورزش: بعد از توافق لیورپول با برند نایک، اسپانسر فعلی لباس این باشگاه، نیو باالنس، علیه 
این توافق به دادگاه شکایت کرده و مدعی است در قراردادش بندی وجود دارد که حق تمدید 
قرارداد را به این کمپانی می دهد. برند نایک به زودی به عنوان تامین کننده پیراهن لیورپول 
معرفی خواهد شد. نایک در ماه های اخیر با لیورپول به توافقی به میزان 80 میلیون پوند در سال 
دست یافت تا رکورد جدیدی برای این باشگاه ثبت شود. ولی نیوباالنس مدعی است در قرارداد 
این شرکت با لیورپول بندی وجود دارد که در صورتی که نیوباالنس بتواند پیشنهادی به اندازه 

نایک ارائه دهد می تواند به عنوان اسپانسر باقی بماند.

حمیدرضاعرب: شــیخ دیاباته به واسطه مصدومیتی که 
مدت هاست با آن دست و پنجه نرم می کند، باید یک ماه دور از 
میادین باشد. شیخ پیش از شروع فصل نیز مصدومیتی را تجربه 
کرد که سبب شد یک هفته از تمرینات تاکتیکی دور باشد. 
او حاال نیز اختصاصی تمرین می کند تا شــاید با عادی شدن 
شرایط بتواند به میادین بازگردد واســتقالل را در بازی های 
لیگ همراهی کند. شیخ به آینده استقالل خیلی امیدواراست.

  یکی از مهم ترین بازی های استقالل در لیگ نوزدهم 
را از دست دادی. دیدار مقابل پرسپولیس. شاید ابتدای 

فصل خودت را برای این بازی آماده کرده بودی.
می دانســتم که یکی از مهم ترین بازی های استقالل مقابل 
پرسپولیس است. درباره دربی ایران چیزهای زیادی شنیده 
بودم. می دانستم تماشــاگران زیادی به ورزشگاه می روند اما 
 حیف که این بازی را از دست دادم و نتوانستم برای استقالل 
بازی کنم. شاید در بازی برگشــت طعم شیرین بازی مقابل 

رقیب سنتی را بچشم.

  وقتی آن همه هــوادار را در بازی دو تیم دیدی چه 
حالی شدی؟

خیلی زیبا بود. آن شور و شوقی که در ورزشگاه به پا شد را در 
کمتر جایی دیده بودم. این یک بازی خاص است که تماشاگران 
دنبال نتیجه اش می روند و هیچ کدام از هواداران دو تیم دوست 

ندارند بازنده باشند. 

  خودت را بابت مصدومیت سرزنش می کنی؟
مصدومیت برای هر بازیکنی پیش می آید. مهم این است که 
امیدوارباشی، خوب تمرین کنی و در بازی های بعد جبران کنی. 
هدف من این است که در سریع ترین زمان ممکن به ترکیب 

استقالل برگردم.

  چه زمان این اتفاق می افتد؟
مشخص نیست. باید از پزشک اســتقالل بپرسید. به زودی 

برمی گردم. مطمئن باشید.

  چه احساسی در استقالل داری؟ خوب یا بی تفاوت؟
احساسم خیلی خوب است. اینجا راحتم. َجو بسیار خوبی در 
تمرینات حاکم است. البته ما بدشانسی هایی آوردیم که احساس 
می کنم بیش از حد بوده. استقالل این قابلیت را دارد که به زودی 
به شرایط ایده آل بازگردد. ما در بازی های آینده جبران می کنیم.

  درباره تو گفته می شد که پیش از حضور در استقالل 
از پرسپولیس هم پیشنهاد داشتی. این ادعا را کالدرون 

مطرح کرده بود.
یک فوتبالیست ممکن است از هرجایی پیشنهاد داشته باشد 
اما االن دیگر وقت صحبت درباره این مسائل نیست. ترجیح 

می دهم درباره آینده خودم و استقالل حرف بزنم.

  خودت قبول داری که استقاللی ها انتظار دارند جای 
تیام را پر کنی؟

تیام بازیکن خوبی است و به استقالل نیامدم جای او را پر کنم 
و می خواهم جای خودم بازی کنم. اگر پس از دو سال از ایران 
بروم سرم را باال می گیرم که با افتخار رفتم. برای گلزنی اعتماد 
به نفس دارم و زمانی که اعتماد به نفس را از دست بدهید همه 

چیز را از دست می دهید. 

  آینده استقالل را چطور پیش بینی می کنی؟ این تیم 
به کورس برمی گردد؟

تیم خوبی داریم. مطمئناً این اتفاق می افتد. کمی بدشانس بودیم. 
یک برد که بیاوریم همه چیز درست می شود. من هم امیدوارم 
هرچه زودتر برای استقالل گل بزنم. برایش لحظه شماری می کنم.

سینا حسینی: داســتان ناکامی های سریالی کیانوش 
رستمی این روزها به روایت های مختلف در شبکه های 
اجتماعی و رسانه های گروهی دیده می شود. هر کسی از 
زاویه خود این رویداد زجرآور را مرور می کند که چگونه 
یک ملی پوش در ورزشــی که نتایج افراد در رده بندی 
تیمی تأثیر دارد سرنوشــت دیگران را تحت الشعاع قرار 
می دهد. کیانوش رســتمی امروز به یــک چالش برای 
ورزش ایران تبدیل شــده، چالشــی که نشان می دهد 
مدیران نهادهای رسمی ورزشی کشور برای مانور دادن با 
موفقیت احتمالی این ورزشکار چگونه حاضر شدند حتی 
مسئولیت ناکامی آن را بپذیرند و از ترس پاسخ گویی به 
افکار عمومی تن به پذیرش هر شرطی از سوی ورزشکاران 
می دهند و خود آتش بیــار معرکه ورزشکارســاالری 
می شــوند. البته توقع زیادی اســت فردی که تا دیروز 
کوچک ترین دانشی در حوزه ورزش و اصول مرتبط با آن 
نداشته بتواند در این حوزه تصمیمی خردمندانه اخذ کند، 
از این رو کاماًل طبیعی است در دوره مدیریت سیاسیون 
ناکاربلــد در ورزش تیم های ملی و باشــگاهی متحمل 

چنین ضربات جبران ناپذیری شوند.

رد پای مرادی
البته در ایــن میان نباید بــه ســادگی از نقش رئیس 
فدراســیون وزنه برداری غافل ماند. مرادی می بایست 
مقابل این ناهنجاری بزرگ ایستادگی می کرد تا سرنوشت 
وزنه برداری ایران به این ترتیب دســتمایه خودکامگی 
یک ملی پوش قرار نگیرد. اساس شکل گیری تیم ملی 
وزنه برداری بر این اصل اســتوار اســت که قهرمانان و 
استعدادهای ورزش یک کشور زیر نظر کادر فنی تیم ملی 
برای کســب افتخار تالش کنند اما در این اتفاق جایگاه 
تیم ملی که از سوی مدیران ارشد ورزش زیر سؤال رفت، 

همه امور تحت الشعاع زیاده خواهی فردی به نام کیانوش 
رستمی قرار گرفت! 

اختصاص بودجه برای خودکامگی
کمیته ملی المپیک در حرکتی آماتورگونه و غیرحرفه ای، 
با اختصاص مبلغی میلیونی به رســتمی نه تنها مانع از 
ادامــه تکروی های غیرقانونی و قلدرمآبانه وی نشــدند 
بلکه به نوعی وی را زیر چتر حمایتی خود قرار داد تا به 
این شکل معضل شوم بازیکن ســاالری در ورزش ایران 
را تقویت کند. بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در 
حوزه وزنه برداری پیش از مسابقات جهانی تایلند با نقد 
این رفتار پیش بینی بروز چنین فاجعه ای را داشتند اما 
گوش شنوایی در این میان وجود نداشت که مانع از رویه 

غلط مسئوالن شود.

تردستی مربیان ایرانی
عمق فاجعه زمانی مشخص می شود که همان نفراتی که 
کیانوش رستمی آن ها را به نداشتن علم و دانش کافی متهم 
می کرد به عنوان مربی خصوصــی وزنه بردار قطری زمینه 
موفقیت او را فراهم کردند تا در ایــن وزن او به عنوان نایب 
قهرمان جهان معرفی شود. کیانوش رستمی در شرایطی در 
بازی های آسیایی جاکارتا سرناسازگاری با سجاد انوشیروانی 
سرمربی وقت تیم ملی وزنه برداری برداشت که امروز سرمربی 
پیشین به عنوان مربی نایب قهرمان جهان موفقیت شاگرد 
قطری خود را جشن می گیرد. موفقیت وزنه برداران جوان نظیر 
میری و موسوی در رقابت های جهانی تایلند نشان می دهد 
توانمندی کادر تمام ایرانی تیم ملی وزنه برداری در سطح قابل 
قبولی قرار دارد و باید با قهرمان قانون گریزی چون رستمی 
اتمام حجت شود که یا در ساز و کار قانونی گام بردارد یا برای 

همیشه با پیراهن تیم ملی خداحافظی کند.

»دیاباته« در گفت و گو با قدس:

بدشانسی های استقالل بیش از حد است
مدیران سطح باالی ورزش زیر وزنه بی تدبیری

یاغیگری »رستم« در خط پایان

گزارش ویژه

قهرمانی 102 کیلو 
در دو ضرب به ایران رسید

طالی شگفت انگیز دهدار
ورزش: در ادامه رقابت های وزنه برداری قهرمانی 
جهان مسابقات دســته 102 کیلوگرم مردان در 
گروه A برگزار شد که رضا بیرالوند و رضا دهدار 
نمایندگان ایران در این دسته با 10 وزنه بردار به 

رقابت پرداختند.
رضا دهدار در حرکت یک ضرب با 1۷5 کیلوگرم 
ششم شــد. او در حرکت دو ضرب با ثبت رکورد 
219 کیلوگرم صاحب مدال طال شد و در مجموع 

با 394 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.
رضا بیرالوند دیگر نماینده کشــورمان در حرکت 
یک ضرب با 1۷0 کیلوگرم هفتم شــد. در حرکت 
دو ضرب با رکورد 206 کیلوگرم هشــتم شد و در 
مجموع 3۷6 کیلوگرم به عنوان هفتمی بسنده کرد.

حرکت یک ضرب: رضا دهدار کار خود را در این 
دســته و در حرکت اول یک ضرب با انتخاب وزنه 
16۷ کیلوگرمی شروع کرد که موفق به مهار آن 
شد، وی در حرکت دوم نیز وزنه 1۷2 کیلوگرمی 
را باالی ســر برد. دهدار در ســومین حرکت نیز 

موفق به مهار 1۷5 کیلوگرمی شد.
حرکت دوضرب: دهدار هم در نخستین حرکت 
وزنه 208 کیلوگرم را باالی ســر برد و سه چراغ 
سفید از داوران دریافت کرد. او در دومین حرکت 
پشــت وزنه 21۷ کیلوگرم ایستاد که این وزنه را 
هم با موفقیت باالی ســر برد و در حرکت ســوم 

219 را باالی سر برد.

ورزش: فرشــاد احمدزاده که بعد از دو بازی غیبت در ترکیب 
پرسپولیس، برای دقایقی در دیدار مقابل استقالل به میدان رفت، 
به سوژه اصلی درگیری در این بازی تبدیل شد. او بعد از اینکه 
سیاوش یزدانی روی سیامک نعمتی خطای خشنی را مرتکب شد 
به سمت این بازیکن یورش برد و در ادامه برای دقایقی این بازی به 

محل تنش بزرگی تبدیل شد.
احمدزاده ساعاتی بعد از این بازی از سوی کمیته انضباطی با 
محرومیت تا اطالع ثانوی مواجه شــده و بر این اساس قادر به 

همراهی تیمش در جدال با سپاهان نخواهد بود.

کنترلم را از دست دادم
احمدزاده درباره محرومیت خود بعد از درگیری با سیاوش یزدانی 
و دیگر بازیکنان استقالل گفت: در آن صحنه من نزدیک ترین نفر 
به سیامک بودم. واقعا احساس کردم گردن سیامک را شکست و 
حس بدی به من دست داد. در آن شرایط احساسی و فشار بازی 
کنترل خودم را از دست دادم و این اتفاق افتاد. با این حال در پایان 
بازی فیلم هم موجود است که من به سمت استقاللی ها رفتم و 

آن ها را از زمین بلند کردم و به همه آن ها خسته نباشید گفتم.

عذر خواهی 
وی در پاسخ به این سؤال که کمیته انضباطی مدعی شده او جو 
بازی را برهم زده گفت: بهرحال بازی دربی است و فشار زیادی 
از یک هفته قبل روی تمام بازیکنان وجــود دارد. من بازیکن 
کم تجربه ای در دربی نیستم و بارها در این بازی به میدان رفتم. 
اما واقعا آن لحظه وقتی با این خطای خشن و غیر فوتبالی مواجه 
می شوید کنترل تان از دست می رود. من قصد ندارم حرکتم را 

توجیه کنم و از همه بابت این رفتارم عذر می خواهم و امیدوارم 
مرا ببخشند و عذرخواهی می کنم.

انتقاد به داور
احمدزاده درباره محرومیت خود نیــز گفت: به قانون احترام 
می گذارم و در انتظار رأی نهایی خواهم ماند. امیدوارم به این 
موضوع نگاه فوتبالی داشته باشند و شرایط و فضای این بازی 
را در نظر بگیرند. در این بازی بیشتر بازیکنان ما با صدمات و 
آسیب دیدگی بزرگی مواجه شدند و واقعاً عصبی شده بودیم. 
اگر داور کنترل بهتری روی عملکرد بازیکنان خطاکار داشت 
مطمئناً این اتفاق هم رخ نمــی داد. من اما به تصمیم کمیته 
انضباطی احترام می گذارم و امیــدوارم خیلی زود بتوانم تیم 

محبوبم را همراهی کنم و در کنار دیگر بازیکنان قرار گیرم.

به دنبال محبوبیت
هافبک پرسپولیس در واکنش به اینکه استقاللی ها اعتقاد دارند او 
برای اینکه محبوبیت خود را نزد هواداران پرسپولیس بدست بیاورد 
و دست به این حرکت زده گفت: هواداران ما را بابت نتایج و کسب 
قهرمانی ها می سنجند و نیازی به این رفتارها و درگیری برای اینکه 
محبوبیت خودمان را بیشتر کنیم نداریم. ما تالش خواهیم کرد تا 
به بهترین نتایج در این فصل برسیم و با اتفاقاتی که رخ داده انگیزه 
همگی ما بیشتر هم شده است. من از همه هواداران پرسپولیس 
و بزرگان فوتبال بابت این رفتار عذر می خواهــم و امیدوارم مرا 

ببخشند و بتوانم با بازی ام این رفتار را جبران کنم.

مدیرعامل بایرن به خاطر نویر تیم ملی را تهدید به بایکوت کرد

جنگ در سنگر آلمان ها
امیرمحمد سلطان پور:  در اتفاقی عجیب و کمتر دیده شده 
در فوتبال اروپا، مدیرعامل باشــگاه بایــرن مونیخ به دلیلی 
عجیب تهدید کرد که اجازه نخواهد داد بازیکنان این باشگاه 

در بازی های ملی آلمان به میدان بروند.
اولی هوینس مدیرعامل نامــدار بایرن مونیخ این تهدید را در 
زمانی اعالم کرده که صحبت هــا در خصوص انتخاب مارک 
آندره تراشتگن دروازه بان کنونی بارسلونا به جای منوئل نویر 
کاپیتان بایرن به عنوان سنگربان شماره تیم ملی آلمان داغ 
شده است. نویر 90 بازی ملی در کارنامه دارد و این در حالی 
است که تراشتگن فقط در 22 بازی پیراهن مانشافت را به تن 
کرده اســت. این بحث ها در خصوص اوج گیری تراشتگن و 
افت نسبی نویر نسبت به گذشته در این یکی دو سال گذشته 
افزایش نیز پیدا کرده اما با این حال نویر در 10 بازی گذشته 
آلمان ها همچنان انتخاب نخســت یوآخیــم لو در چارچوب 

دروازه بوده است.

اصالً بازی هایم را می بینید؟
تراشــتگن نمی داند دیگر چه کاری باید انجام دهد تا لو او را 
به عنوان دروازه بان اول انتخاب کند. چه در فصل گذشــته 
و چه این فصل او بازی بــه بازی توانایی های خــود را به رخ 
کشیده اســت. نمی توان گفت تراشــتگن دروازه بانی کاماًل 
بی اشتباه اســت، چون چنین چیزی برای هیچ دروازه بانی 
صدق نمی کند اما جدا از اشــتباهات طبیعی، دروازه بان آبی 
و اناری پوشان در بازی های حساس گاهی سیوهایی را انجام 
می دهد که دهان هر بیننده ای را بــاز  نگه می دارد. به عنوان 

مثال در همین بازی اخیر کاتاالن ها در خاک آلمان در مقابل 
دورتموند، تراشتگن در کشور خود عملکردی خیره کننده را به 
جا گذاشت و اصلی ترین عامل کسب کلین شیت و یک امتیاز 

برای بارسلونا بود.

بلوف آقای رئیس
حاال اولی هوینس در مصاحبه خود با نشریه بیلد درباره احتمال 
انتخاب این دروازه بان به جای کاپیتان باشــگاهش به عنوان 
سنگربان شماره یک می گوید: »غیرممکن است که ما چنین 
چیزی را بپذیریم. اگر چنین اتفاقی بیفتد )تراشتگن به جای 

نویر دروازه بان یک آلمان شود( ما دیگر بازیکنانمان را به تیم 
ملی آلمان نخواهیم داد«.

اولیویر بیرهوف مدیر تیم های ملی آلمان اما چنین تهدیدهایی 
را بی ارزش قلمداد کرده و می گوید: »من نگران این صحبت ها 
نیستم، چون باشگاه ها موظف هســتند بازیکنان خود را در 
اختیار تیم های ملی قرار دهند. چنین الزامی در قوانین فیفا 

ذکر شده است«.

افت خیره کننده نویر
به نظر می رسد این صحبت های هوینس بلوفی از طرف او برای 

سرپوش گذاشتن بر افتی است که نویر در سال های اخیر شاهد 
آن بوده است. مدت هاست که یوآخیم لو به منوئل نویر وفادار 
مانده است. زمانی که ژرمن ها در جام جهانی 2014 به قهرمانی 
رسیدند نویر بهترین دروازه بان جهان بود؛ چیزی که اکنون 
دیگر وجود ندارد. در مراسم ابتدای هفته بهترین های فیفا یا 
The Best این مارک آندره تراشتگن بود که پس از آلیسون 
دروازه بان برزیلی لیورپول عنوان دومین دروازه بان برتر جهان 

را بدست آورد و نویر در هیچ کجای رده بندی دیده نمی شد.
حقیقت اینجاست که در 33 سالگی نویر دیگر آن مهره قابل 
اعتماد و اتکایی که قبــاًل در چارچوب دروازه بوده نیســت. 
ضریب اشتباهاتش نیز بســیار باال رفته و چندین بار در چند 
وقت اخیر هزینه های زیادی را به باشــگاهش متحمل کرده 
است. در تورنمنت اخیر ملی یعنی لیگ ملت های اروپا، نویر 
از لحاظ آماری و سیو شــوت های بازیکنان حریف پنجمین 
دروازه بان بد مسابقات بود و از میانگین دروازه بانان حاضر در 
مسابقات نیز پنج گل بیشتر دریافت کرد. بر خالف او عملکرد 
تراشتگن بسیار با ثبات بوده و با 2۷ سال سن دروازه بانی کاماًل 
جوان محسوب می شود. با این شرایط شکی نیست که دیر یا 
زود تراشــتگن جانشــین نویر در درون دروازه آلمان خواهد 
بود و جالب خواهد بود که هوینس تهدیدش را چگونه عملی 

خواهد کرد.
در ماه آینده میــالدی، آلمان بازی های خــود در مقدماتی 
یورو 2020 را پیگیری خواهد کرد و از همین االن با هیجان 
منتظریم که ببینیم یوآخیم لو چه تصمیمی درباره دروازه بان 

شماره یک خود خواهد گرفت.

زردپوشان اصفهانی پیش از بازی امروز مقابل پرسپولیس، 
در حساب توییتر خود واکنش های شدیدی به محرومیت 
سعید آقایی داشت. توییتر سپاهان در چند رشته توییت، 
محرومیت سعید آقایی از بازی امروز در تهران به خاطر 
انتشار عکسی حاشیه ساز که دستمایه تحقیر قرار دادن 
پرسپولیسی ها توســط هواداران رقیب است، را مورد 
نکوهش قرار داده و با کنایه معتقد است کمیته انضباطی 
تمام تالش خود را کرده تا اصفهانی ها حتما موقع حضور 

در تهران در ترکیب خود محروم داشته باشند!

توییتر باشگاه چلســی به انتخاب آلیانز آرنا به 
عنوان میزبان فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال 
2022 واکنش نشان داده اســت. شیرهای لندن 
که نخســتین و تنها قهرمانی خود در بزرگ ترین 
تورنمنت باشــگاهی اروپایی را در سال 2012 در 
همین ورزشگاه با پیروزی مقابل بایرن مونیخ در 
ضربات پنالتی بدست آوردند، با انتخاب صحنه ای 
از آن بازی از امیدهای خود برای سال 2022 خبر 

می دهند.

باشگاه چلسیباشگاه  سپاهان
ستاره انگلیسی تیم منچسترسیتی که این روزها 
خود را به عنوان یک چهره محبوب در کشــورش 
تبدیل کرده بعد از پیروزی پــر گل تیمش مقابل 
تیم کمتر شناخته شده پریســتون نورث اِند در 
جام اتحادیه برای تیم حریف در ادامه فصل آن ها 
آرزوی موفقیت کرد. همچنین کلیپی نیز از رحیم 
استرلینگ منتشر شد که بعد از پایان بازی پیراهن 
خود را بــه یک کودک هوادار تیــم حریف که در 

پالکاردی آن را خواستار بود اهدا کرد.

ملی پوش فوتسال بانوان ایران در استوری خود واکنش 
جالب و بامزه ای به برخورد اخیرش با علی دایی در جلوی 
یک بانک داشته است. فرشته کریمی با انتشار عکسی 
از خود در کنار دایی نوشــته: »امروز اتفاقی آقای گل 
جهان رو دیدم با افتخار، سرتون سالمت باشه آقای دایی 
افتخار کشورم. او همچنین با جمله من و آقای گل جهان 
بانک هامون مشترک بود ولی حسابا..« کنایه بامزه ای به 

ثروتمند بودن علی دایی زده است.

فرشته کریمیرحیم استرلینگ

برای محبوبیت نیاز به درگیری ندارم

احمدزاده: داور سبب اتفاقات دربی بود

ضد  حمله

سبقت تراکتور از شهرخودرو
ورزش:تیم فوتبال تراکتور با کسب پیروزی یک بر صفر مقابل میزبانش 
ســایپا که با تک گل فورچونه بدســت آمد، به صدر جدول رده بندی 
مسابقات رسید.  تک گل فورچونه که در دقیقه 10 و روی ارسال اوت احسان 
حاج صفی بدست آمد. تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هم موفق شد با نتیجه 
یک بر صفر برابر میزبان خود گل گهر سیرجان به برتری برسد اما در آخرین 
بازی دیروز شهرخودرو در مسجد سلیمان در مقابل نفت با نتیجه یک - یک 

متوقف شد تا صدر را تقدیم تراکتورسازی تبریز کند.

شوک کمیته انضباطی به سپاهان 
ورزش: کمیته انضباطی دستور موقت خود را برای بازیکن سپاهان صادر 
کرد. اسماعیل حسن زاده، رئیس کمیته انضباطی این فدراسیون گفت: با 
توجه به اینکه در آستانه مسابقه حساس دو تیم پرسپولیس و سپاهان در 
ورزشگاه آزادی هستیم، شکایتی از سعید آقایی، بازیکن سپاهان به دستمان 
رسیده که با توجه به حساســیت موضوع و اینکه باعث تجری دیگران و 
انعکاس این رفتار بر روی سکوها نشود، کمیته انضباطی دستور موقتی مبنی 
بر محرومیت سعید آقایی را صادر کرد و ایشان تا اطالع ثانوی اجازه شرکت 
در مسابقه رسمی تیم خود را ندارد و برای رسیدگی در ساعت و روز معین 

دعوت خواهد شد.

خطیبی: می خواهیم شاهین را ببریم 
ورزش: رسول خطیبی، سرمربی ماشین سازی در نشست خبری پیش 
از دیدار تیمش با شاهین اظهار کرد: هفته گذشته خود پیکان هم انتظار 
چنین بازی ای را نداشت. در هر صورت بازیکن یک روز عملکرد خوب دارد 
و ممکن است یک روز، روز خوبش نباشد. در کل بازی با پیکان را فراموش 
کردیم و از نظر روحی و روانی روی بازیکنان کار کردیم. باخت هفته گذشته 
گردن من بود و هدف ما بعد از بازی با پیکان، بازی با شاهین است. ما به فکر 
جبران هستیم و می خواهیم سه امتیاز را بدست بیاوریم تا از نظر روحی و 

روانی بهتر شویم.

ویسی: شاهین مانند یک نوزاد است
ورزش: عبداهلل ویسی، سرمربی شاهین در نشست خبری پیش از دیدار 
تیمش با ماشین سازی اظهار کرد: نوزادی که می خواهد قدم بردارد، بارها 
زمین می خورد. پدر و مادر نگران این وضعیت نیستند ولی افراد دیگر نگران 
می شوند. یک عده در بوشهر خرابکاری می کنند. ما اگر سپاهان را می بردیم 
باید تعجب می کردیم. ما باید شکست بخوریم تا پیشرفت کنیم. شاهین فقط 
یک بازیکن لیگ برتری دارد. با تیمی که ما داریم، نتیجه خواستن زود است 

به همین دلیل مسئوالن باید باهوش باشند و گول برخی افراد را نخورند.

فرکی: به کسب سهمیه لیگ قهرمانان 
فکر می کنیم

ورزش: حسین فرکی در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، با 
اشاره به شرایط تیمش در آستانه بازی با فوالد خوزستان گفت: خوشبختانه 
وضعیت تیم ما خوب است و بازیکنان هم از لحاظ روحی و فنی در شرایط 
خوبی به سر می برند. این هفته یک بازی سخت با فوالد در پیش داریم، چون 
آن ها در زمین خودشان دنبال برد هستند و بازیکنان خوبی هم در اختیار 
دارند. فرکی در مورد اینکه هدف پیکان در لیگ امسال چیست، تصریح کرد: 
هدف ما این است که در نیمه باالی جدول باشیم و البته به کسب سهمیه 

لیگ قهرمانان آسیا هم فکر می کنیم.

استراماچونی عذر یک بازیکن را خواست
ورزش: سجاد آقایی بازیکنی اســت که در بازی های دوستانه پیش 
فصل حضور ثابتی در ترکیب استقالل داشت و برای این تیم گل هم زد 
ولی با شروع فصل حتی یک دقیقه هم فرصت بازی کردن پیدا نکرده 
است.آقایی روز سه شنبه در پایان تمرین با استراماچونی صحبت کرد 
و به او گفت چرا نباید فرصت بازی کردن پیدا کند که ظاهراً این مسئله 
چندان برای سرمربی استقالل خوشایند نبود و از این بازیکن خواست با 
تیم های پایه تمرین کند.این موضوعی است که با مخالفت مهاجم جوان 
استقالل همراه شده است و او قصد دارد با حضور در باشگاه قرارداد خود 

را با این باشگاه فسخ کند.

واکنش کمک داور بین المللی ایران 
به خبر مهاجرتش به استرالیا

ورزش: پس از عزیمت علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال کشورمان به 
کشور استرالیا دیروز شایعاتی مبنی بر سفر محمدرضا منصوری کمک داور 
بین المللی فوتبال کشــورمان به این کشور شنیده شد. فغانی و منصوری 
همکاری مشترکی در تورنمنت های مختلف نظیر جام جهانی، المپیک، جام 
باشگاه های جهان و جام ملت های آسیا داشتند. قضاوت در فینال های معتبر 
فوتبال دنیا از افتخارات محمدرضا منصوری داور بین المللی فوتبال کشورمان 
است.محمدرضا منصوری در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، 
در خصوص شایعه مهاجرتش به کشور استرالیا گفت: من برنامه ای در حال 
حاضر برای سفر به خارج از کشــور ندارم و کماکان در لیگ برتر فوتبال 

کشورمان قضاوت خواهم کرد.

بیانیه باشگاه استقالل علیه پرسپولیس
ورزش: به نقل از ســایت باشگاه اســتقالل، به دنبال رفتار غیرحرفه ای 
مسئوالن باشگاه پرســپولیس، قبل و بعد از دربی، باشگاه استقالل اقدام 
به انتشار اطالعیه ای کرد. در بخشــی از این بیانیه آمده است: »اظهارات 
غیرحرفه ای و ناشایســت درباره اعضای باشگاه اســتقالل به شغل دوم 
مدیرعامل، سرمربی و سرپرست باشگاه پرسپولیس تبدیل شده است! آن ها 
باوجود اینکه برنده دربی گذشته بودند اما انگار به متصدی احضار بازیکنان 
و مسئوالن استقالل به کمیته انضباطی تبدیل شدند! این در شرایطی است 
که مدیرعامل تیم رقیب به خاطر مصاحبه های حاشیه ساز، تحریک کننده 
و تهدید آمیز در روزها و ساعت های قبل از دربی به کمیته انضباطی احضار 

نشده است!«.

پرسپولیس - برانکو؛ قرار به ترکیه
ورزش: بعد از اینکه ایرج عرب، مدیرعامل ســابق پرســپولیس در دو 
جلســه ای که با وکیل برانکو داشت، نتوانســت به توافقی برای دریافت 
مطالبات دست یابد، اکنون محمدحسن انصاری فرد نیز قصد دارد برانکو 
را پای میز مذاکره بکشاند و برای پرداخت مطالبات به دنبال تخفیف یا 
شیوه پرداخت مسالمت آمیز باشد. در این زمینه وکیل برانکو در آخرین 
گفت وگویی که در این زمینه داشته، از باشگاه خواسته جلسه را در ترکیه 
برگزار کرده یا اینکه تمام هزینه های مربوط به حضور او در تهران را تقبل 
کنند. او در این زمینه با اعالم اینکه طی دو جلسه قبلی با هزینه شخصی 
جلساتی با باشگاه داشته که در مسیر توافق قرار نگرفته، اکنون خواسته 

خود را اینچنین مطرح کرده است.

منهای فوتبال

هفته پنجم لیگ برتر ایران
ماشین سازی تبریز - شاهین بوشهر

پنجشنبه 4 مهر - ساعت: 16:30 از شبکه ورزش

هفته پنجم لیگ برتر ایران
ذوب آهن - استقالل

پنجشنبه 4 مهر - ساعت: 18:30 از شبکه سه

هفته پنجم لیگ برتر ایران
فوالد - پیکان

           پنجشنبه 4 مهر - ساعت: 18:30 از شبکه ورزش

هفته پنجم لیگ برتر ایران
پرسپولیس - سپاهان

پنجشنبه 4 مهر - ساعت: 16:15 از شبکه سه

ورزش در سیما

» ایندیکپول اولشتین«  مقصد جدید موسوی
ورزش: سیدمحمد موســوی که در ســال های اخیر همواره جزو 
بازیکنان ثابت بوده، از کوالکوویچ خواسته به خاطر خستگی به ژاپن 

نرود و سرمربی تیم ملی هم با درخواست او موافقت کرده است.
این بازیکن باتجربه ایران که گویا توانســته رضایت تیم شهرداری 
ارومیه را برای انتقال به لیگ لهستان بگیرد، به زودی راهی این کشور 
خواهد شد. موسوی در ابتدا با شهرداری ارومیه قرارداد بسته بود و 
سپس با پیشــنهادی از پالس لیگا مواجه شد که گویا انتقالش حاال 
نهایی شده است.»ایندیکپول اولشــتین« تیمی است که با موسوی 
توافق کرده و به زودی این ملی پوش والیبال ایران راهی لهســتان 
می شود تا نخستین تجربه لژیونر بودن در عرصه باشگاهی را پشت 

سر بگذارد.

پیروزی بسکتبال نفت مقابل نماینده تایوان
ورزش: در دومین روز مسابقات بسکتبال باشــگاه های آسیا نفت 
آبادان نماینده کشــورمان مقابل فوبیون تایوان به میدان رفت و در 
نهایت 68 بر 66 از سد حریف خود گذشت. شــاگردان سامری در 
نخستین بازی المحرق بحرین را شکست داده بودند و امروز به مصاف 

هیا تک تایلند میزبان مسابقات می رود.

بازگشت هادی ساعی به لیگ برتر تکواندو
ورزش: فصل جدید رقابت های لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور با 
حضور 9 تیم به زودی آغاز می شود. فرمانیه تیمی که در بخش بانوان 
ســابقه حضور در این رقابت ها را دارد، برای فصل جدید در بخش 

مردان نیز تصمیم به تیمداری گرفته است. 
هومن مهیمن گفت: هادی ساعی قبول کرده که به عنوان مشاور فنی 
در کنار ما باشد تا تیمی منسجم و خوب را روانه این رقابت ها کنیم. 

قرعه کشی مسابقات لیگ برتر دوشــنبه اول مهرماه برگزار شده و 
تاکنون فدراسیون برنامه هفته نخست را اعالم نکرده است.

درخشش نوشاد عالمیان در لیگ فرانسه
ورزش: نوشــاد عالمیان در لیگ B تنیس روی میز فرانسه حضور 
دارد که نخستین بازی خود را همراه تیمش انجام داد و موفق شد دو 
تیم پیروزی برای تیمش کسب کند اما در پایان تیم نوشاد عالمیان 
شکســت خورد. تیم تورین فوالر با پنج امتیاز در رده چهارم جدول 

رده بندی است و بازی بعدی خود را سه روز دیگر برگزار می کند.

برای حضور در قرعه کشی؛
تیم های سرگروه لیگ برتر کشتی 

مشخص شدند
ورزش: در حالی که مراسم قرعه کشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی 
در سال 98 از ساعت 11 تا 13 امروز برگزار خواهد شد، شورای فنی 
سازمان لیگ در جلسه ای درباره نحوه قرعه کشی و تعیین تیم های 

سرگروه تصمیم گیری کرد.
در این جلسه تصمیم گیری شــد بر اســاس آیین نامه لیگ  برتر، 
تیم های قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته به عنوان سرگروه در 

قرعه کشی حاضر باشند.
در همین راستا، تیم های بازار بزرگ ایران و رعد ستارگان ساری به 
عنوان سرگروه در قرعه  کشی لیگ  برتر کشتی آزاد شرکت می کنند. 
سایر تیم ها نیز با قرعه کشی در دو گروه مشخص شده قرار خواهند 
گرفت. همچنین تیم های بازار بزرگ ایران و سیناصنعت ایذه در قرعه  
کشی لیگ  برتر کشــتی فرنگی به عنوان سرگروه معرفی شدند که 

سایر تیم ها نیز باید با قرعه  کشی در دوگروه قرار گیرند.

اروپا گردی تیم ملی تکواندو 
ورزش: ســومین مرحله از رقابت های گرندپری در سال 2019 در 
روزهای 26 تا 28 مهرماه به میزبانی بلغارســتان در صوفیه برگزار 
خواهد شــد. تیم ملی ایران با 6 تکواندوکار در این رقابت ها شرکت 
می کند. پس از پایان این رقابت ها تیم ملی صوفیه را به مقصد بلگراد 
ترک کرده و طی روزهای ســوم تــا پنجم آبان مــاه در رقابت های 

بین المللی بلگراد شرکت می کند. 

مدال پس گرفته نشد
پایان دوره محرومیت چهار ساله 

بوکسور ایرانی
ورزش: چهار سال پیش بود که در چنین روزهایی حسن شاهینی که 
به تازگی در رقابت های قهرمانی آسیا در تایلند به مدال برنز رسیده 

بود به علت استفاده از مواد نیروزا چهار سال محروم شد.
حسن شــاهینی ضمن تأیید پایان دوره محرومیت خود گفت: این 
دوره چهار ساله 23 شهریور تمام شد. چهار سال از بهترین سال های 
عمرم را در محرومیت به سر بردم. البته تست مسابقات آسیایی من 
منفی بود و مدال آن رقابت ها هم از من پس گرفته نشد. تمام تالشم 
را می کنم تا سال های هدر رفته در زندگی ورزشی ام را جبران کنم و 

با قدرت به بوکس برگردم.
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فرهنگ و هنر

خبر

آخر هفته از تلویزیون چه ببینیم؟
پخش فیلم های دفاع مقدسی از تلویزیون

فرهنگ و هنر: فیلم های »رادیو 
آبادان«، »جاده متروک«، »گلوگاه 
شیطان«، »مهاجر«، »چ«، »آژانس 
قرمز«، »به  شیشــه ای«، »روبان 
کبودی یاس«، »خداحافظ رفیق«، 
»شیدا«، »پرواز در شب« و »آخرین 

مسافر« از فیلم هایی است که در تعطیالت آخر این هفته روی آنتن شبکه های 
سیما می رود. به نقل از روابط عمومی سیما، فیلم تلویزیونی »رادیو آبادان« به 
کارگردانی حمیدرضا هنری، پنجشنبه ۴ مهر ماه ساعت ۲۳ و فیلم »جاده 
متروک« به کارگردانی علی شاه حاتمی، جمعه ۵ مهر ماه ساعت ۱۶ از شبکه 
یک سیما پخش خواهد شد. فیلم تلویزیونی »مثل دریا« به کارگردانی جواد 
مزد آبادی، پنجشنبه ۴ مهر ماه ساعت  ۸ از شبکه دو سیما پخش می شود. 
سینمایی »گلوگاه شیطان« به کارگردانی حمید بهمنی، جمعه ۵ مهر ماه 
ساعت ۳۰ دقیقه بامداد و فیلم تلویزیونی »نامه« به کارگردانی امیرحسین 
حکمت جو، جمعه ۵ مهر ماه ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد. 
شبکه سه در آخر هفته سه اثر از ابراهیم حاتمی کیا را پخش خواهد کرد. فیلم 
سینمایی »مهاجر« پنجشنبه ۴ مهر ماه ساعت ۱۰ ، سینمایی »چ« جمعه ۵ 
مهر ماه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد و »آژانس شیشه ای« جمعه ۵ مهر ماه ساعت 
۱۴:۳۰ از این شبکه پخش می شود. همچنین فیلم سینمایی »روبان قرمز« به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، جمعه ۵ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار 
روی آنتن می رود. دیگر اثر دفاع مقدسی تلویزیون فیلم سینمایی »هیوا« به 
کارگردانی رسول مالقلی پوراست، که جمعه ۵ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه 
پنج پخش می شود. فیلم  های تلویزیونی »توریست« به کارگردانی احسان 
عبدی پور، پنجشــنبه ۴ مهر ماه ســاعت ۲۳ و »دریا دالن« به کارگردانی 
سامان سالور، جمعه ۵ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما پخش خواهد شد. 
فیلم های سینمایی و تلویزیونی »اجالس۲«، »خداحافظ رفیق«، »گمشده در 
مانیل«، »مجرم«، »جهان نویک«، »شــیدا« به کارگردانی کمال تبریزی و 
»مگ« پنجشنبه ۴ مهر ماه و فیلم های سینمایی  و تلویزیونی »پایان اندوه«، 
»خانه ای کنار ابرها« به کارگردانی ســید جالل دهقانی اشکذری، »کارآگاه 
فاکس«، »درهم و برهم«، »جهان نو۲«، »پرواز در شب« به کارگردانی رسول 
مالقلی پور و »آخرین مســافر« جمعه ۵ مهر ماه از شــبکه نمایش پخش 
می شود. فیلم سینمایی »به کبودی یاس« به کارگردانی جواد اردکانی، جمعه 

۵ مهر ماه ساعت ۱۷ از شبکه افق پخش خواهد شد.

 دالیل توقف ساخت 
مجموعه 300 قسمتی »مادر ایران«

اســتان های  امور  معاون  فارس: 
سازمان صداوســیما معتقد است 
تولید آثار نمایشی در استان هایی 

جز پایتخت ارزان تر تمام می شود.
»علــی دارابی« در پاســخ به این 
پرســش که چرا مراکز اســتان ها 

نسبت به سابق تله فیلم های کمتری تولید می کنند، گفت: اکنون هم تولید تله 
فیلم انجام می شود و تعداد زیادی از تله فیلم هایی که بعد از ظهر روز جمعه 

از شبکه یک سیما پخش می شود، متعلق به تولیدات معاونت استان هاست.
وی ادامه داد: اما اینکه فکر می کنید این تولیدات کمتر شده به این دلیل است 
که ما اکنون مشکل اساسی که در حوزه تولید سریال و تله فیلم داریم، بحث 
تأمین اعتبار آن هاست. در استان ها هزینه تولید خیلی ارزان تر از تهران است 
و سریال ها و آثار نمایشی با هزینه های کمتری تولید می شوند. حتی در حوزه 
فیلم های سینمایی هم چند سالی است که استان ها تولیدات بسیار خوبی در 

جشنواره فیلم فجر داشته اند و برنده جایزه می شوند.
دارابی تصریح کرد: یکی از سیاست های جدید ما این است که به استان هایی 
که ظرفیت ساخت فیلم سینمایی دارند، کمک کنیم تا کارهای خوبشان را 
برای جشنواره فیلم فجر بسازند. هم کمک بشود به تولیدات خوب و انقالبی 
در این زمینه و هم استان های ما از این ظرفیت هایشان استفاده شود. امیدوارم 
با تفاهم نامه ای که با معاونت سیما امضا خواهیم کرد هم حمایت مالی از ما 
بشود و هم شبکه توزیع و پخش را برای ما فراهم کنند تا مردم همه کشور 
بتوانند از این ظرفیت ها بهره ببرند. دارابی در بخش دیگری از این گفت وگو 
درباره آثاری که در مراکز اســتان ها تولید می شوند، عنوان کرد: تعدادی از 
سریال های ما در حال حاضر در مرحله صداگذاری و... است. یا به عنوان مثال 
ســریال »مادر ایران« که ۳۰۰ قسمتی است، در حال حاضر ۶۳ قسمت آن 
نوشته شده و آماده است و یک بخشی از هزینه آن را ما تأمین می کنیم و یک 
بخشی از آن را استان خواهد داد. اما استان مربوط تاکنون نتوانسته به تعهدات 
خود عمل کند و سازمان صداوسیما هم می گوید باید آن بخش تأمین اعتبار 
شود تا بتوانیم این ســمت را آزاد کنیم و کار کلید بخورد.نمی شود که کار 
را آغاز کنیم ولی در نیمه راه رها شــود. خود من هم نسبت به این موضوع 
حساسیت دارم که تا بودجه و شرایط تولید فراهم نشده، کار را زخمی کنیم.

وی افزود: در معاونت اســتان ها ۲ هزار مســتند در کار تولید داریم که یک 
نهضت بزرگ است و ما مســتندی درباره اربعین در سال 9۵ تولید کردیم 
که ۳۳ قسمت بود و در سال 9۶ مستندهای اقتصاد مقاومتی ساختیم و در 
سال 9۷ مستندهای شهدای حرم را تولید کردیم که نزدیک به ۲۰۰ اثر شده 
است. در نتیجه دو مشکل داریم، یک مشکل اساسی این است که بودجه و 
پشتیبانی هایی باید صورت بگیرد و دوم اینکه کل کشور و از جمله سازمان 

باید توانمندی های مراکز استان ها را باور کنند. 

کتابخانه بین المللی مونیخ انتخاب کرد
 مجموعه شاعر ایرانی 

در بین بهترین کتاب های شعر جهان
کتابخانه   و هنــر:  فرهنــگ 
بین المللی مونیخ آلمان در تقویم 
ســاالنه  خود کتاب »یک شعر بی 
طاقت« سروده  افسانه شعبان نژاد 
از انتشارات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان را معرفی کرد.

به نقل از روابط عمومی و امــور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، کتابخانه مونیخ هرسال عالوه بر معرفی کتاب های برتر جهان، در 
قالب کاتالوگ ســاالنه White Ravens، در تقویم ساالنه  خود نیز که با 
عنوان Children’s Calender منتشــر می شود، کتاب های شعر برتر از 
شــاعران دنیا را معرفی می کند که یکی از این کتاب های شعر برتر جهان، 
مجموعه ای از ســروده های افسانه شعبان نژاد شاعر ایرانی است. کتابخانه  
مونیخ با چاپ این تقویم تالش می کند افق دید کودکان را در حیطه  فرهنگ 
به سراســر جهان گســترش  دهد و تمامی درآمدهای حاصل از فروش این 
تقویم را نیز صرف پیشبرد اهداف کتابخانه و برگزاری کارگاه ها و نمایشگاه های 

بین المللی تصویرگری و طرح های مربوط به شعر کودکان می کند.

 فرهنگ و هنر/ صبا کریمی  تئاتر دفاع مقدس 
و نسبت مشــخصی که با زمان و تقویم دارد آن 
را نســبت به دیگر گونه های نمایشــی مهجور و 
آسیب پذیرتر کرده است. ژانری که هر از گاهی به 
واسطه مناسبت های تاریخی از پشت تاریک صحنه 
بیرون کشیده می شود و در یکی دو جشنواره ویژه 
دفاع مقدس و مقاومت رخی نشان می دهد. عالوه 
بر این اغلب کارگردانان و نمایش نامه نویسان این 
حــوزه نیز همواره از مظلومیت رفته بر این ژانر و 
عــدم حمایت ها و کم لطفی متولیان فرهنگی در 
بزنگاه های مهم سخن می گویند اما این پرسش 
همچنان پابرجاست که جایگاه این ژانر در حلقه 
میان هنرمندان و مسئوالن کجاست و این روزها 
تئاتر دفاع مقدس با چه مسائل و مصائبی دست و 
پنجه نرم می کند. شهرام کرمی، مدیرکل هنرهای 
نمایشــی، کارگردان و نمایش نامه نویس باسابقه 
تئاتر معتقد است: تعامل و مشارکت مؤلفه اصلی 
در سیاست گذاری های مبتنی بر بهبود وضع تئاتر 
دفاع مقدس است و خوشبختانه مخاطب، همراه 
همیشــگی این ژانر تئاتر بوده است. گفت و گوی 

مفصل قدس با وی را در ادامه می خوانید.

 هنرمند، مخاطــب و مدیریت فرهنگی 
سه ضلع مؤثر تئاتر دفاع مقدس است که 
هرازگاهی پیکان انتقادات یکی از این سه 
رأس را نشانه می رود. هنرمندان معتقدند 
مسئوالن کم کاری می کنند، متولیان مدعی 
حمایت از تئاتر دفاع مقدس هســتند و 
از آثار کلیشه ای دلزده است.  نیز  مخاطب 

اشکال ماجرا کجاست؟
به نظرم این موضوع از چند جهت قابل بررســی 
است و بهتر است در ابتدای بحث حوزه مخاطب را 
جدا کنیم. معتقدم مخاطب از اثر فاخر و ارزنده به 
ویژه کار هنری خالق استقبال می کند. مخاطبان 
مهم ترین سرمایه هنر دفاع مقدس به ویژه تئاتر 
هستند، تجربه این را اثبات کرده است. نگاهی به 
نمایش های دفاع مقدسی پرفروشی مانند »خنکای 
ختم خاطره«، »ترن« و... نشــان می دهد که این 
ژانر با استقبال مواجه شده و حتی در سینما هم 
شاهد این هستیم که فیلم های دفاع مقدسی با 
استقبال خیلی خوب مخاطبان روبه رو می شوند. 
بنابراین اگر اثری ارزشمند باشد مخاطبان از آن 
استقبال می کنند اما نقش مسئوالن و هنرمندان 

در این میان انکارناپذیر است.
معتقدم هنرمند با نگاه خالقانه و احساس تکلیف 
سراغ مضامین دفاع مقدسی می رود و اثر هنری اش 
را خلق می کند. بنابراین چیزی که اینجا اهمیت 
دارد شرایطی است که باید برای هنرمندان ایجاد 
کرد. به طور مثال یکی از شاخه های هنر انقالب 
اسالمی، دفاع مقدس اســت. ما دفاع مقدس را 
صرفاً به عنوان یک واقعه تاریخی نمی شناســیم 
بلکــه آن را به عنوان یک رویداد تاریخی در نظر 
می گیریم که منجر به ایجاد یک فرهنگ، مضمون 
و اندیشه ویژه شده و همه این ها تحت عنوان هنر 
انقالبی معنا می شــود که در آن کرامت انسانی، 
روحیه مقاومت، گذشــت و ایثار به عنوان محور 
مضامین مدنظر قرار می گیرد و می تواند بســیار 
متنوع هم باشد. حتی می توان جدا از موضوعات 
جنگ تحمیلی، نگاه گســترده تری درخصوص 

رفتار و کنش انسانی نیز داشت.
بنابراین بسیار مهم است که این انگیزه در هنرمند 
ایجاد شــود. گاهی اوقات این انگیزه های فردی و 

گاهی به شــکل راهبردی، بنیادی و جریان ساز 
توســط نهادهای متولی فرهنــگ و هنر ایجاد 
می شود. با این اوصاف یکی از شاخصه های اصلی 
فعالیت هنری تئاتر دفاع مقدس را ایجاد شرایط 
مناســب توســط نهادهای متولی، مدیریت ها و 
افرادی می دانم که مسئولند در این حوزه شرایط 

الزم را ایجاد کنند.

 حــوزه هنــری، انجمن تئاتــر دفاع 
مقدس، بنیاد روایت فتــح و... از متولیان 
تئاتــر دفاع مقدس هســتند. چقدر در 
تعاملی  رویکرد  به  سیاست گذاری هایشان 
و  کارگردانان  نمایش نامه نویســان،  میان 
مسئوالن فرهنگی توجه کرده و از آثار دفاع 

مقدسی حمایت می کنند؟
ایــن حمایت وجــود دارد و می توان گفت وقتی 
صحبــت از تئاتــر دفاع مقدس می شــود تمام 
نهادهــای فرهنگــی هنری جــزو تکلیف خود 
می دانند از وقایعی که مختص تئاتر دفاع مقدس 
است، حمایت کنند. ضمن اینکه تمام نهادهای 
فرهنگی و هنری سعی می کنند به تناسب آنچه 
در اختیارشــان اســت و ظرفیت هایی که دارند 
ایــن کار را انجام دهند اما مشــکل اصلی ما در 
این حوزه این اســت که هماهنگی بین نهادها و 
همــکاری آن ها با یکدیگر وجود ندارد، زیرا آن ها 

سیاست گذاری واحدی را دنبال نمی کنند.
مسئله اینجاســت برخی از این نهادها امکانات 
و اختیارات محدودتری دارند و به تناســب این 
اختیارات این امکان را ندارند که از این ظرفیت ها 
اســتفاده کنند اما اگر سیاست گذاری هماهنگی 
بین همه این ها شــکل بگیــرد، می توان از همه 
نهاد و امکاناتشــان به درستی بهره برد. به عنوان 
مثال شــاید نهادی مانند بنیاد روایت فتح سالن 
اختصاصــی دارد اما بودجــه ای برای حمایت در 
اختیارش نیست. حال اگر این ظرفیت موجود در 
کنار یک نهاد دیگری قرار بگیرد که بتواند بودجه 
را اختصاص دهد، به نظرم می توان از آن به خوبی 

استفاده کرد.

 یکی از ایرادات محتوایی که به تئاتر دفاع 
مقدس وارد است، بحث نمایش نامه است. با 
وجود اینکه در ادبیات داستانی منابع قابل 
توجهی وجود دارد امــا اقتباس در تئاتر 

دفاع مقدس کمرنگ است. علت چیست؟
در وهله اول باید بررسی کنیم و ببینیم اقتباس از 
کدام حوزه مانند داستان، خاطره، وقایع نگاری و... 
قرار است اتفاق بیفتد و باید ببینیم اساساً در آن 
بخش چه منابعی وجود دارد. به نظرم این منابع 
به ویژه منابع ادبی ـ هنری در این حوزه محدود 
اســت و به همین دلیل است که تبدیل به یک 
جریان نشده اســت. البته آثاری هم داریم که از 
یک روایت معروف برداشــت و اثر جدیدی خلق 
شــده اما آنچه در هنر اهمیت دارد این است که 
نمایش نامه نویس از یک متن برداشت کند یا الهام 
بگیــرد و اثر جامع هنری را در آن موضوع لحاظ 
کند. مثالً یک رمان معروف جهانی دستمایه خلق 
یک درام شود. متأســفانه ما در این حوزه دچار 

ضعف هستیم.

غنی ترین بخشــی که در دفاع مقدس داریم، 
وقایع نــگاری رویدادهــای  خاطره نویســی و 
دفاع مقــدس اســت کــه این ها معمــوالً از 
منابعی اســت که در تئاتر اســتفاده می شود 
اما داستان های زیادی نداریم، حتی فیلم های 
موفق زیادی هم وجود ندارد و نمایش نامه های 
قابل توجهی هم در این عرصه منتشــر نشده 
و یا در اختیــار قرار نگرفته اســت که بتواند 
الهام بخش آثار جدید باشد. من معتقدم جریان 
اقتباس زمانی اتفاق می افتد که منابع متعدد، 
متنوع و غنی در این حوزه وجود داشته باشد.

 شما در مرکز هنرهای نمایشی برنامه ای 
برای حمایت از ادبیات نمایشی دفاع مقدس 

دارید؟
اتفاقاً به دلیل اینکه خودم درام نویس هستم به 
این حوزه اهمیت بســیاری می دهم و معتقدم 
بنیادی تریــن بخش تئاتر نمایش نامه نویســی 
اســت، از زمانی که به مرکز هنرهای نمایشی 
آمده ام ســعی ام بر این بــوده که به این حوزه 
توجــه کنــم و بــه همیــن دلیل نیــز طرح 
ویــژه مجموعــه نمایش »قلم روشــن« را به 
مناســبت هفته دفاع مقدس آغــاز کرده و به 
۱۰نمایش نامه نویس شناخته شده هم سفارش 
کار داده ایم که درباره شــخصیت ۱۰ شــهید 
دفــاع مقدس اثر تولید کننــد. فصل اول این 
کار با هدف تولید نمایش نامه هایی با مضامین 
دفاع مقدس شــروع شــده و فکر می کنم در 
این حوزه می توان بیشــتر کار کرد و جلسات 
نمایش نامه خوانی برگزار کرد و به سمت تولید 
نمایش نامه هــای موفق رفت. این ها از اتفاقاتی 
است که در این حوزه می توان به آن ها رسید. 
ما گام اول را در ســال جاری و در هفته دفاع 
مقدس برداشــته ایم و هدفمان این اســت که 
این برنامه را تداوم ببخشــیم و در چند فصل 

مختلف ادامه دار باشد.

 اما مشکل اینجاست که نمایش های دفاع 

مقدسی محدود به زمان های خاصی است.
این حرف کاماًل درســت اســت اما اتفاقاً این 
پروژه اصاًل مناسبتی نیست. واقعیت این است 
که دفاع مقدس یک تاریخ تقویمی اســت که 
هویت این اتفاق را به ما یادآوری می کند. این 
خوب اســت که در تقویم موضوعاتی برای ما 
یادآوری شود اما دفاع مقدس محدود به زمان 
و دوره خاصی نیست. همان طور که در ابتدای 
صحبت هایــم نیز اشــاره کــردم دفاع مقدس 
موضوعی فراتر از جنگ هشت ساله است. یک 
فرهنگ، بینش و اندیشــه و در راســتای هنر 
انقالب اســالمی اســت که با شکل گیری یک 
واقعــه تاریخی ایجاد شــده و محدود به زمان 

مشخصی نیست.

 شــما یکــی از اعضــای شــورای 
سیاست گذاری انجمن تئاتر انقالب و دفاع 
مقدس هستید. در این انجمن چه برنامه و 
تمهیداتی اندیشیده شده و چه تصمیماتی 
تعامل میان  اینکه  بر  اتخاذ می شود مبنی 
تئاتری ها بیشتر شده و تئاتر دفاع مقدس 

به رشد و تعالی برسد؟
درباره  در جلسات شــورای سیاســت گذاری 
موضوعات مختلفی که می تواند به جریان تئاتر 
دفاع مقدس کمک کند، گفت وگو و مســائل 
مختلــف را بررســی می کنیم. خوشــبختانه 
اعضای شــورا از چهره های شناخته شده تئاتر 
دفاع مقدس هســتند و با یکدیگر مواردی را 
دنبــال می کنیم و ایده های مختلف را به بحث 
و بررسی می گذاریم تا بتوانیم به طرح و برنامه 
برســیم. در جلساتی که تاکنون برگزار شده با 
دغدغه منــدی به این موضوعــات پرداخته ایم 
و مهم این اســت ایده هــا و گفت وگوهایی که 
بیــن ما برای این موضوعات مطرح می شــود، 
بتواند تبدیل به یک جریان واحد و فعال برای 

اقدامات عملی شود.

 به عنوان کســی که مسئولیت اجرایی 
دارید و سال ها در فضای نمایش نامه نویسی 
و کارگردانی حضــور فعال دارید، وضعیت 
امروز تئاتر دفاع مقدس را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
اگر بخواهم بگویم وضعیت خیلی خوب است یا 
اصالً مناسب نیســت، به چنین تحلیلی معتقد 
نیستم. من فکر می کنم جریان تئاتر دفاع مقدس 
یک ضرورت است. ما در طول سال معموالً آثاری 
را داریم که با مضمون دفاع مقدس تولید و اجرا 
می شوند. این آثار یا ســفارش مدیران هنری یا 
دغدغه فردی هنرمند است اما تا وقتی این تبدیل 
به یک جریان مستمر نشود، نمی توانیم از آن بهره 

کامل ببریم. 
چند اتفاق خوب هم در این سال ها شکل گرفته 
است. اوالً راه اندازی یک ســالن ویژه تئاتر دفاع 
مقدس اتفــاق خیلی خوبی اســت و من بارها 
گفته ام که باید سالن ویژه تئاتر کودک و نوجوان، 
تئاتر عروسکی و نمایش های آیینی سنتی داشته 
باشیم. این موارد از آن دست موضوعاتی است که 
هویت بخشی می کند و از طرفی دیگر هنرمندان 
فعال بســیاری داریــم که با این نــوع آثار دفاع 
مقدسی شناخته می شوند. مهم این است که ما 
جریان تئاتــر دفاع مقدس را به یک جریان پویا، 

مستمر و همیشگی تبدیل کنیم.

برش

طرح ویژه مجموعه نمایش »قلم 
هفته  مناسبت  به  را  روشن« 
به  و  کرده  آغاز  مقدس  دفاع 
شناخته  نمایش نامه نویس   10
داده ایم  کار  سفارش  هم  شده 
شهید   10 شخصیت  درباره  که 
کنند.  تولید  اثر  مقدس  دفاع 
فصل اول این کار با هدف تولید 
نمایش نامه هایی با مضامین دفاع 

مقدس شروع شده است

گزارشی از اکران مردمی »رد خون«  در مشهد

حال خوب سینما با »ماجرای نیمروز ۲« 
 فرهنگ و هنــر/ زهره کهندل نخســتین اکران فیلم 
»ماجرای نیمروز ۲: رد خــون« با حضور جواد عزتی، هادی 
حجازی فر و بهنوش طباطبایی، بازیگران این فیلم از مشهد 
و با نمایش در سه پردیس سینمایی هویزه، ویالژتوریست و 

اطلس این شهر کلید خورد. 
محمــود رضوی، تهیه کننده این فیلــم در جمع خبرنگاران 
گفت: بخش عمده ای از سینمای ایران در شهرستان هاست 
و گردش مالی خوبی در سینماهای شهرستان ها وجود دارد 
ولی استفاده از این ظرفیت توسط خیلی از همکاران ما در کنار 
ظرفیت تهران، اولویت ندارد در حالی که روال ما این بوده که 
نخستین اکرانمان در شهرستان ها باشد چون معتقدیم فیلم 

تنها برای تهران ساخته نمی شود.
وی با بیان اینکه نخســتین اکران فیلم ماجرای نیمروز ۲ را 
در مشــهد آغاز کردیم که یک روز قبل از اکران تهران است، 

خواستار حمایت مردمی از این فیلم شد. 

  اکنون نمی توانم درباره ماجرای نیمروز ۳ 
حرفی بزنم

رضوی درباره زمان اکران فیلم گفت: زمان اکران، قابل انتخاب 
توسط ما نبود چنان که اکران این فیلم حواشی زیادی داشت، 
ما دوست داشتیم اکران این فیلم در عید نوروز باشد که نشد، 
بعد خواستیم در عید فطر اکران شود که باز هم نشد و پروانه 
نمایش فیلم کمتر از یک ماه اســت که صادر شده، بنابراین 
ناچار به انتخاب یکی از زمان ها بودیم که اول پاییز را انتخاب 
کردیم چون در حال حاضــر رقیب خاصی در اکران نداریم، 
رقیبی که سینمایش از جنس سینمای جدی باشد، مثالً اگر 
زمان اکران ما با فیلم خانم آبیار همزمان می شد، هر دو فیلم 
در فروش لطمه می خورد ولی خوشبختانه زمان اکران فیلم 
ما با فیلم های »متری شــیش و نیم« و »شبی که ماه کامل 
شد« نبود، آن فیلم ها اکران شدند و فروش خوبی هم داشتند.

وی اول پاییز را زمان نســبتاً مناســبی برای اکران این فیلم 
دانست؛ چرا که بخشی از مخاطبان این فیلم را دانش آموزان 

نوجوان و دانشجویان تشکیل می دهند.
تهیه کننده فیلم »ماجرای نیمروز ۲: رد خون« با بیان اینکه 
فیلم جز یک پالن، ممیزی خاصی نداشت، گفت: نسخه اکران 
سینمایی فیلم نسبت به نسخه جشنواره ۱۲ دقیقه کوتاه تر 

شده و تغییراتی هم در تدوین دارد.
رضوی درباره احتمال ســاخت سری ســوم ماجرای نیمروز 
گفــت: اکنون نمی توانم درباره ماجرای نیمروز ۳ حرفی بزنم 

چون خبری از آن نیست.
وی با بیان اینکه در ساخت این فیلم با موانع بسیاری مواجه 
شــدم، یادآور شد: از دیر صادر شدن پروانه ساخت و نمایش 
بگیرید تا بی علت عقب افتادن برخی مسائل که خیلی ما را 
خسته کرد اما آنچه حال همه را خوب می کند حمایت مردم 
از فیلم است، عوامل فیلم سختی های زیادی برای ساخت و 
نمایش فیلم کشیدند و امیدواریم که استقبال خوب مخاطبان 

از این فیلم، خستگی را از تنشان بزداید.

  شخصیت ها در سری دوم فیلم، کامل تر شدند
هادی حجازی فر، بازیگر فیلم نیز با بیان اینکه فیلم ها ساخته 
می شوند که با مخاطب ارتباط برقرار کنند، گفت: فیلم آقای 
مهدویان، فیلم سختی بود ولی امیدواریم که با استقبال خوب 
مخاطبان از آن، حال نه چندان خوش ســینما در فصلی که 

گذشت، بهتر شود.
وی تأکید کرد: تماشاگران ولی نعمت های سینما هستند و اگر 
نباشند، سرمایه ، هنر و همه چیز شوخی است. با وجود اینکه 
همه ما )آقای عزتی و خانم طباطبایی( درگیر کار بودیم ولی 
به سختی توانستیم وقتمان را آزاد کنیم تا در کنار مردم خوب 

مشهد باشیم و فیلم با حضور پرشور مخاطبان اکران شود.
حجازی فر درباره ایفای نقش »کمال« در فیلم های ماجرای 
نیمــروز ۱ و ۲ گفــت: ویژگی کار رو به جلو، این اســت که 

کارگردان در جریان نظرات قرار بگیرد و آقای مهدویان آن قدر 
باهوش بود که نظرات اعضای تیم را در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه سری ســازی در همه جای دنیا باب است، 
اظهار کرد: نمی دانم در کشــور ما به چه دلیل برخی چیزها 
تبدیل به ضدارزش شده است اینکه گفته می شود سری سازی 
برای یک فیلم موفق، خوب نیست، من اعتقادی به آن ندارم.

این بازیگر اضافه کرد: لزوماً قرار نیســت که در همه نقش ها، 
یک کاراکتر جدید بســازیم، اینکه یکی بتواند آن کاراکتری 
را که ســاخته، با فضای جدید و قصه جدیــد وفق بدهد و 
بازی اش بیرون نزند یا اجازه بدهد که بازیگران جدید در کار 
تعریف بشوند و کاراکتر آن ها هم دربیاید، این ها اهمیت دارد. 
مــا تمام تالش خودمان را در این راســتا کردیم مثالً اگر در 
جایی که احساس می کردم به خاطر ریتم و قصه باید فیتیله 
را پایین بکشــم، حتماً این کار را می کــردم یا اگر لحظه ای 
بود که احســاس می کردم کاری به نفع فیلم و قصه اســت، 
حتمــاً کنار می آمدم. وی گفت: به نظــرم اتفاقی که در این 
فیلم باید می افتاد، رخ داد. بازیگرانی که به کار اضافه شــدند 
کار سخت تری داشتند، تالش کردیم که همبازی های خوبی 
در کنار آن ها باشیم و اگر کمکی به آن ها نکردیم، دست کم 

آسیبی به بازی هایشان نزنیم.
حجازی فر خاطرنشــان کرد: بازی در »ماجرای نیمروز۲:رد 
خون« تجربه بسیار سخت و لذتبخشی بود و فیلم را خیلی 

دوست دارم، امیدوارم مخاطبان در اکران، ارتباط خوبی با آن 
برقرار کنند.

 نقش»صادق« جزو بازی های خوب من است
جواد عزتی هم درباره ایفای نقش»صادق« در فیلم »ماجرای 
نیمــروز ۲: رد خــون« آن را جزو معــدود بازی های خوب 
خود دانســت و گفت: اگر ماجرای نیمروز ۲ ساخته نمی شد 
این فرصت به وجود نمی آمد که ابعاد دیگری از شــخصیت 
»صادق« را نشــان بدهم و بازی در این فیلم برای من بسیار 

جذاب بود.
وی افــزود: وقتی به بازی خــودم در ماجرای نیمروز ۲ نگاه 
می کنم از ایفای نقشــم در سری دوم این فیلم، چندین برابر 
بیشــتر نسبت به ایفای نقشم در سری اول، خوشم می آید و 

رضایت دارم چون خیلی بهتر شده است.
این بازیگر خاطرنشــان کرد: معمــوالً در انتخاب هایی که از 
بهتریــن بازی هایم دارم، ایفای نقش »صــادق« در ماجرای 
نیمروز ۲ جزو دو سه تای اول است و جزو بهترین بازی هایم 

است که خیلی دوستش دارم.
وی درباره اینکه نگرانی از لو رفتن بازی اش در ایفای نقش 
»صادق« در ســری دوم ماجرای نیمروز نداشــته، اظهار 
کرد: اتفاقاً در سری ســازی، شخصیت به تکامل می رسد و 
جذاب تر می شــود. فیلمساز و بازیگر، کاراکتری را به وجود 
آورده اند که در سری های بعدی فرصت دارند ابعاد دیگری 
از شــخصیت آن را نشان دهند یا در موقعیت های دیگری 

قرارش بدهند.
عزتــی افزود: بازیگرانی که در ماجــرای نیمروز ۱ و ۲ بودند 
همچون من، آقای حجازی فر، آقای زمین پرداز و آقای مهری، 
بازی های بهتری نســبت به ســری اول فیلم داشتیم، چون 

شناختمان از آن شخصیت ها بیشتر شده بود.
این بازیگر که پرفروش ترین آثارش در ژانر کمدی بوده است، 
درباره بازی در گونه های مختلف سینمایی گفت: من با کمدی 
شروع نکردم که بگویم تغییر رویکردی در بازیگری ام داشته ام، 
من در همه ژانرها کار کردم و اتفاقاً با فیلم جدی در ســینما 
شروع به کار کردم که بین آن ها چند فیلم کمدی هم بازی 
کردم. به نظرم فیلم خوب، فیلم خوب است و فرقی نمی کند 

که جدی باشد یا کمدی.
فیلم ســینمایی »ماجرای نیمروز ۲:رد خون« به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی محمود رضوی از دیروز 

در سینماهای سراسر کشور اکران شده است .

سینما

مدیرکل هنرهای نمایشی کشور در گفت و گو با قدس:

تئاتر دفاع مقدس باید به یک جریان تبدیل شود 
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