
دریا بود...

قدس زندگی: احتماالً در این روزها تصویر شــهید حسین همدانی در کنار 
شهید ســلیمانی را که با ســرعت زیادی در فضای مجازی دست به دست 
می شود دیده اید. تصویری که مهرماه سال 94 و چند روز پیش از به شهادت 
رسیدن سرتیپ همدانی توسط تکفیری ها در سوریه، در کنار حاج قاسم به 
ثبت رسیده است. دلیل داغ شدن این تصویر در فضای مجازی اما برمی گردد 
به مستندی به نام »آخرین عکس« که توسط »مهدی امامی« ساخته شده 
و قرار اســت در دهمین دوره جشنواره فیلم عمار به نمایش دربیاید. امامی، 
ماجرای آخرین عکس را این طور شرح داده است: »این فیلم روایتی از زندگی 
سراسر عشق و ایثار سردار شهید حاج حسین همدانی است؛ پس از شهادت 
سردار همدانی،  از بنده خواستند مستندی را درباره ایشان بسازم و قرار بود تا 
چهلم سردار همدانی آماده شود؛ آن مستند ساخته شد و با توجه به استقبالی 
که صورت گرفت قرار بود مستند دیگری را درباره ایشان بسازیم. بنده به دنبال 
بسیاری از همرزمان ایشان بودم تا اینکه نام سردار سلیمانی توجهم را جلب 

کرد تا از ایشان هم در مورد شهید همدانی سؤال کنم. 
از طریق دختر شــهید همدانی که با دختر شــهید سلیمانی ارتباط داشت، 
درخواســت کردم دیداری با سردار سلیمانی داشــته باشم، اما این خواسته 
به دلیل پرکاری ایشــان محقق نشــد. این ماجرا گذشت تا زمانی که سردار 
سلیمانی به دیدار خانواده شهید حاج بابایی در همدان آمدند. این اتفاق موجب 
شد به منزل شهید بروم و بتوانم ضمن دیدار با سردار سلیمانی گفت وگویی 

پنج دقیقه ای با ایشان داشته باشم. 
در این دیدار از ایشــان پرسیدم: خاطره ای با شهید همدانی دارید؟ ایشان در 
جواب گفت: یکی دو روز قبل از شهادت سردار همدانی، همدیگر را در سوریه 
مالقات کردیم؛ ایشــان درخواستی از من داشت که تا پیش از آن هیچ وقت 
مطرح نکرده بود. ایشان از من خواست در کنار هم عکسی یادگاری بگیریم؛ 
فهمیدم که او به شــهادت خواهد رسید. مستند »آخرین عکس« از آخرین 
عکســی که سردار سلیمانی و شهید همدانی در سوریه با یکدیگر می گیرند 

آغاز می شود«.
البته خود ســردار ســلیمانی قباًل ماجرای این عکس معروف را این طور 
شــرح داده است: »من در آن لحظه آخر که شهید همدانی را دیدم یک 
لحظه تکان خوردم. فهمیدم که او از شــهادتش مطلع بوده اســت. آنجا 
با خنده به من گفت که بیا با هم یک عکســی بگیریم. شاید این آخرین 
عکس من و تو باشد. خیلی اهل این کارها نبود که به چیزی اصرار کند 
و بخواهد مثاًل عکسی بگیرد، چه از خودش چه با کس دیگری. من وقتی 
این حرف را زد تکان خوردم. خواســتم بگویم که شــما نروید. از همان 
جایی که او می خواســت برود من داشتم برمی گشتم، ولی یک حسی به 
من گفت، خب چیزی نیســت. خبری نیســت. برای همین چیزی به او 
نگفتم. وقتی که این حالت را در شهید همدانی دیدم، این شعر در ذهنم 
آمد: رقص و جوالن بر ســر میدان کنند/ رقــص اندر خون خود مردان 
کنند/ چون رهند از دســت خود دستی زنند/ چون جهند از نقص خود 
رقصی کنند. این حالت خیلی حالت زیبایی اســت. قطره ای که به دریا 

متصل می شود دیگر قطره نیست، دریاست«.

 مجید تربت زاده به مــوازات جهان حقیقی، در 
کنار رودخانــه جارِی زندگی، فضــای مجازی هم 
دنیای خودش را دارد. دنیایی که گرچه اســمش را 
مجازی گذاشته ایم اما گاهی برای همه ما، جدی تر 
از حقیقت و زندگی حقیقی می شــود. بدیهی است 
کــه چنین جهانی به شــدت مثأثــر از رویدادهای 
پیرامونی اش باشــد و خیلی وقت ها تبدیل شود به 
آینه افکار، احساسات، عواطف و... زندگی ما. همان 
طور که در هفته گذشــته، پابه پای دنیای حقیقی، 
فضــای مجازی هم بــا اخبار متن و حاشــیه های 
شــهادت ســردار قاسم ســلیمانی داغ شــده بود، 
دیروزهم اخبار، حاشــیه ها و اظهارات شخصیت ها 
و رســانه های مختلــف دربــاره عملیــات انتقــام 
ســخت ایران از نخستین ســاعت ها پس از اصابت 
موشــک های سپاه به پایگاه بزرگ »عین االسد« در 

فضای مجازی داغ شد. 

 همه چیز خوب است!
قطعاً اگر عملیات روز گذشــته سپاه را بنا به گفته 
رهبر معظم انقالب، فقط یک ســیلی به تروریست 
بزرگ تلقی کنیم، طبیعی اســت نخســتین کسی 
که باید از این ســیلی جا خورده باشد، ترامپ است. 
رئیس جمهــور آمریکا البته هــم در جا خوردن و 
تظاهر به جا نخوردن شهره است و هم واکنش های 
توییتــری اش به همه ماجراهــای دنیای حقیقی و 
مجازی، معروف است. او پس از اینکه صدای سیلِی 
اول ایران، در منطقــه و بعد تمام جهان پیچید، به 
توییتر آمد و نوشت: »همه چیز خوب است! از ایران 
موشــک هایی بــه دو پایگاه نظامی واقــع در عراق 
شلیک شده اســت. ارزیابی تلفات و خسارات االن 

در جریان است. 
تا االن همــه چیز خوب بوده! مــا قدرتمندترین و 
مجهزتریــن ارتش کل جهــان را داریم! فردا صبح 

بیانیه ای صادر می کنم«.
مدیونیــد اگــر فکــر کنیــد در حالی کــه همه 
سیاســتمداران دنیا، برق سه فاز از سرشان پریده و 
منتظرند ببینند واکنش آمریکا به این سیلی چگونه 
خواهد بود، آقای رئیس جمهور ینگه دنیا، ساعت 6 
صبح، بعد از بی خوابی شــب قبل، تقریباً فاِز »همه 
چی آرومه... من چقدر خوشــحالم« برداشته و دارد 
وانمود می کند َککش هم نگزیده اســت! البد به این 
هم فکر نکرده اید که جناب ترامپ پس از گذاشتن 
این توییت، راحت و آســوده، مشــغول خوردن نان 
تُست و تخم مرغ عسلی اش شده است. چون توییت 
ترامپ در ساعت 6 و 15 دقیقه صبح به وقت تهران 
منتشــر شد و این ســاعت در آمریکا وقت صبحانه 

خوردن نیست. 

 فقط پرچم ایران
بی بی ســی بــر خالف چند روز گذشــته که فقط 
اخبار تشــییع ســردار ســلیمانی را پخش می کرد 
دیروز به شــدت اهل تحلیل و تفسیر توییت ها و یا 
سخنان شخصیت های مختلف شده بود. کارشناسان 
این شــبکه، بی خیالی تصنعی ترامپ در توییتررا به 
حساب این گذاشتند که خدا را شکر! حمله موشکی 
تلفاتی نداشــته و آمریکا قرار نیست فعاًل واکنشی 
به این ســیلی نشــان دهد و با آن کنار آمده است. 

»وندی شــرمن« معاون وزیر خارجه سابق آمریکا 
اما واکنش متفاوتی به این ماجرا نشــان داد. او در 
توییتر نوشــت: »همه چیز خوب است؟! واقعاً؟ اگر 
هر کس دیگری این حرف را زده بود، دونالد ترامپ 
او را تحقیر می کرد. البته این خبر خوبی اســت که 
هیچ تلفاتی وجود نداشته است و امیدوارم که برای 
عراقی ها هم این طور بوده باشــد، امــا آقای دونالد 
ترامپ! اکنون یک برهه بســیار جدی است نه زمان 

حریف طلبیدن«.
ایــن اظهارنظرهــای آن طرفی، در حالــی بود که 
شخصیت های ایرانی در فضای مجازی واکنش های 
متفــاوت اما با یک مفهوم و معنا را از خود نشــان 
دادنــد. یکی از نمادین تریــن و بجا ترین واکنش ها، 
مربوط به شخصیت های فرهنگی، هنری و سیاسی 
ایرانی بود که بالفاصله پس از اعالم خبر موشکباران 
پایگاه االســد، برای کم کــردن روی ترامپ، پرچم 
ایران را در صفحه شخصی خودشان منتشر کردند. 
از جمله توییت هایی که در فضای مجازی و خبری 
بســیار دیده شــد، یکی مربوط به »سعید جلیلی« 
است. خبرگزاری »اســپوتنیک« دیروز نوشت: »... 
ســعید جلیلی، سیاســتمدار اصول گــرای ایرانی، 
عضو شــورای راهبردی روابط خارجی، عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و نماینــده رهبر ایران در 
شــورای عالی در توییتر خود در پاســخ به ترامپ، 

پرچم ایران را توییت کرد«.

  گمشید بیرون!
باالخــره تــوی این چند ســال گذشــته خیلی از 
مسئوالن ایرانی هم که اهل فضای مجازی نبوده اند، 
حاال توییترباز و غیره باز شــده و واکنش هایشــان 
به رخدادهــای مختلف را در فضــای مجازی بروز 
می دهنــد. البتــه واکنش هــای دیــروز بر خالف 
واکنش هــای ســابق، کامــاًل همدالنــه و همراه با 
همصدایی کامل بــود. نمونه های زیــر را بخوانید: 
»محســن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام: بســم رب الشهدا، اول انتقام را با ده ها موشک 
آغــاز کردیم و بعــد برادرم را به خاک ســپردیم... 
حســام الدین آشــنا: هر نوع حمله نظامی آمریکا با 
جنگ تمام عیار در منطقه روبه رو خواهد شد. البته 
ســعودی ها می توانند رویکرد متفاوتی اتخاذ کنند. 
آن ها می توانند در صلح کامل باشــند... عباســعلی 
کدخدایــی: در حقــوق بین الملل دفاع مشــروع، 
پاسخی است به هر گونه تجاوز.عملیات صبح امروز 
در مقابل تجاوز دولت ترامپ در ترور مقامات عالی 
کشور بود، اقدامی تصریح شده در منشور ملل متحد 
و شناخته شــده در حقوق بین الملل عرفی... آذری 
جهرمی: از منطقه ما گمشــید بیــرون!... عزت اهلل 
ضرغامــی: پایگاه های آمریکایی اطــراف ما فراوان، 
ذخیره موشــک ها فراوان تر، توان تولید انبوه بومی 
هم بی   نهایت و شهامت پرتاب هم فوق تصور! ترامپ 
می گوید مشغول بررسی خسارت ها هستیم. مشغول 

باش!...
محمد جواد ظریف: ایــران در دفاع از خود و طبق 
بند 51 منشور ســازمان ملل اقدامات متناسبی را 
انجــام داده و تکمیل کــرد و پایگاهی را هدف قرار 
داد که حمله ای مسلحانه و بزدالنه علیه شهروندان 
و مقام های ارشــد مــا از آنجا انجام شــد... صفحه 

منتسب به ســردار اســماعیل قاآنی فرمانده سپاه 
قدس: بســم اهلل قاصم الجبارین... حســن روحانی، 
رئیس جمهور: سردار سلیمانی قهرمانانه با تروریسم 
و افراطی گری در منطقه و جهان جنگید. شما دست 
این مبارز قهرمان را از بدن جدا کردید، ما پای شما 
را از منطقه قطع خواهیم کرد و آن روز، پاسخ نهایی 

ما خواهد بود«.

  باید به خانه برمی گشتیم
واکنش سیاســتمداران آمریکایی به ماجرا اما بسیار 
بــا هم متفاوت بود. مثاًل در حالــی که باب منندز، 
ســناتور دموکرات گفت: »مردم آمریکا عالقه ای به 
یک جنگ بی پایان و بی هدف دیگر ندارند و دونالد 
ترامپ باید برای ادامه درگیری نظامی علیه ایران از 
کنگره مجوز بگیرد« و سناتوری دیگر هم در توییتر 
نوشته بود: »من مدت ها قبل گفته بودم آمریکایی ها 
باید از عراق به خانــه برگردند«، اما »میت رامنی« 
ســناتور جمهوری خواه در صفحه توییترش نوشت: 
»خداوند از نیروهــای ما در عراق حفاظت می کند. 
حمالت ایران که نیروهای آمریکا، ائتالف و عراق را 

هدف قرار داد محکوم می کنم«!
واکنش رئیس اندیشکده »شــورای روابط خارجی 
آمریکا« اما به طور کلی و اساسی با دیگر واکنش ها 
فرق داشت و سعی داشت ماجرا را به سمت دیگری 
ببــرد. »ریچارد هاس« در پیامی توییتری به دونالد 
ترامــپ توصیه کرد، خود را بــرای رفع تحریم های 
ایران آماده کند. او نوشــته بود: »وزیر خارجه ایران 
گفت کشــورش نه به دنبال تشــدید تنش است و 
نه جنگ. بیانیــه ترامپ نیز فرصتی برای تکرار این 
موضع ظریف اســت. او باید بگوید آمریکا به دنبال 
تغییر رژیم نیست و همزمان با اینکه خویشتنداری 
حقیقی در برنامه هسته ای، موشکی و فعالیت  های 
منطقه ای ایران ایجاد شود، برای برداشتن تحریم ها 

آمادگی دارد«.

 و اما...
هنرمندان و سلبریتی ها احتماالً در این ماجرا کمی 
عقب مانده اند، چون واکنش های چندانی از ســوی 
آن ها نسبت به انتقام موشکی ایران هنوز در فضای 
مجازی منتشر نشده است. از طرف آمریکایی، فقط 
می شود »مایکل مور« را مثال زد که خدا کند فردا 
یا پس فردا اعالم نشــود صفحه و پســت او جعلی 
بوده اســت. این کارگــردان آمریکایــی در صفحه 
شخصی اش نوشت: »قصاص توسط ایران آغاز شده 
اســت. من دعا می کنم که فرزندان و دختران ما در 

نیروهای مسلح خوب باشند. 
من اعتمــاد دارم و انتظار دارم که ایران وعده خود 
را حفظ کند و هیچ غیرنظامی آمریکایی را نکشد... 
اهداف آن ها سربازان، رهبری منتخب و نظامی ما و 

زیرساخت های سایبری ما خواهد بود«.
از میان هنرمندهای خودی هم می شود ده نمکی را 
مثال زد که با انتشــار تصویری از پرچم کشورمان، 
هشتگ معروف #انتقام_سخت را در اینستاگرامش 
به اشتراک گذاشته اســت یا محمود رضوی که در 
توییتر نوشته اســت: »حضرت آقا: حاال یک سیلی 
دیشــب به این ها زده شــد. پس یادمان باشد این 

انتقام سخت نبود، فقط یک سیلی بود«.

سلیمانیه های برادرم

جمعه: از صبح ســر برادرم را گرم کردیم تا خبردار نشود. سر ظهر باالخره 
تلویزیون را روشــن کرد و فهمید. گریه می کرد و زار می زد. بردیمش میدان 
شهدا محل تجمع مردم مشهد تا کمی آرام شود. برادرم کالس پنجم ابتدایی 

است.
شنبه: امروز برادرم از مدرسه که آمد از کیفش به قول خودش دو جلد کتاب 
درآورد. برگه های آچار را نصفه کرده بودند و با نقاشی داستانی نوشته بودند با 
عنوان »نبرد سالح ها«. برگه ها را روی هم گذاشته و منگنه کرده بودند. چند 
دور هم کپی و بین بچه های مدرسه شــان توزیع کرده بودند. به عشق حاج 

قاسم سلیمانی، اسم انتشاراتشان را هم گذاشته بودند »سردار«.
یکشنبه: داستاِن عکسی که با حاج قاسم و ابومهدی المهندس در سیل 
اهواز گرفتم رو تو اینســتاگرام گذاشــتم و بازخوردهای مختلف داشتم. 
یکــی از اون بازخوردها که به دلم چســبید متعلق بــه خانمی بود که 
ظاهراً زیاد مذهبی و حزب اللهی  هم نبود. کامنت زیر پســتش این بود: 
»من خیلی ایشــون رو نمی شناختم، هر از گاهی از تلویزیون یه چیزایی 
می شــنیدم ولی واقعاً نمی دونم چرا از دیروز برای این سردار خون گریه 

کردم، دلم براش آتیش گرفت...«.
ا« را فهم کردم. ْحَماُن ُوًدّ با این کامنت بیشتر و بیشتر آیه »َسَیْجَعُل لَُهُم الَرّ

دوشــنبه: در تشییع ســردار ســلیمانی در مشــهد بودم که یکی از 
دانش آمــوزاِن تهرانی ام چندین بار زنگ زد ولی نتوانســتم جواب بدهم. 
بار آخری که زنگ زد، گفتم: »سالم. سریع بگو کار دارم«. شنیدم: »آقا! 
تو رو خدا ســالم منو به حاج قاسم برســون! فقط همین!« جواب دادم: 
»فردا میاد تهــران!« گفت: »می دونم آقا! من طاقــت ندارم. تو رو خدا 
ســالم برســون! اگه نزدیکی به حرم و پیکر حاج قاسم، گوشی رو بگیر 

روبه روشون. حرفامو بزنم خودم قطع می کنم«!
سه شــنبه: به دوســت کرمانی ام زنگ زدم و می گویم: »کجایید این قدر 
سروصداســت! مراسم گرفتید تو مسجدتون؟« جواب می دهد: »تو کوه های 
اطراف گلزار شــهدایم. میگن شبانه می خوان دفن کنند! ما تا آخر هستیم، 

نمیذاریم مثل مادرمون غریبانه دفن بشن. مگه ما ُمردیم«.
چهارشنبه: امــروز که برادرم از مدرســه برگشت، گفت: »کتاب بعدیمون 
در مورد حاج قاسم هس!« پرســیدم: »با چه موضوعی؟« پاسخ داد: »امروز 
از بچه ها پرسیدم چه جوری خبر شــهادت رو شنیدید؟ وقتی شنیدید چه 
احساساتی داشتید؟ و... صحبت هاشون رو می نویسیم و تو کتاب بعدی چاپ 
می کنیــم! تازه مجوز ریکوردر هــم از معاونمون گرفتیم! این کتاب احتماالً 

فروشش هم خوب باشه«!
پنجشنبه: دفتر مشــق برادرم را نگاه می کنم. سریع خودش میاد و میگه: 
»معلممون گفته در مورد یکی از این پنج نفر تحقیق کنید. منم در مورد حاج 
قاســم میخوام تحقیق کنم«. به اسامی نگاه می کنم ولی حاج قاسم جزو آن 
اســامی نبود. بهش می گویم: »اسم حاج قاسم که توی این ها نیس!« جواب 
می دهد: »خب نباشه! به من چه! یک چیزی می نویسم که معلممون راضی 

بشه«.

عکسگرام
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فرهنگ و هنر
گفت وگو با سعید مستغاثی 

تشییع کنندگان»حاج قاسم« خودشان 
را روی پرده سینماها نمی بینند

نگاهی به دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج(

 خون سردار 
طراحان را به خط کرد

 ایران-ازبکستان، امروز13:45

خوان اول از هفت خوان المپیک توکیو

زنگ دوچرخه
دوستم همین که چشمش به زنگ 
دوچرخه ام می افتد با نوعی شادی 
همراه با شــعف و شوخی چند بار 
آن را فشــار می دهــد و زنگ هم 
رینگ رینگــی می کند. بعد هم با 
تعجب می گوید: زنگ هم که داره 

دوچرخه ت! می پرسم: مگه نباید داشته باشه؟ 
به شــوخی می گوید: چرا اتفاقاً بچه که بودم بابــام برام یه دوچرخه قرمز 
خوشــگل گرفته بود. یک روز با بابام رفتیم دم دوچرخه فروشــی و برای 
دوچرخه ام هم زنگ خرید و هم شبرنگ. خیلی کیف می کردم. هی یادش 
بخیر، کودکی بود و دلخوشی های اینجوری. ولی االن اگه دوچرخه داشته 

باشم فکر نکنم روم بشه براش زنگ و شبرنگ بگیرم! 
دوستم این را می گوید و می خندد و من می مانم که مگر دوچرخه زنگدار 
خجالت دارد! می گویم: خبر داری همین چیزایی که این جا و روی دوچرخه 
من خنده دار و شاید اضافه به نظر برسه، مثالً توی سوئد، از واجبات داشتن 
یک دوچرخه اســت؟ دوســتم با تعجب می گوید: جدی؟ نمی دونستم! 
می گویم: بله. تازه سوئدی ها چندین برابر ایرانی ها دوچرخه سواری می کنن 
و دوچرخه سوار شدن برای اونا زمستون و تابستون نداره. دوچرخه هم مثل 
موتور و ماشین قوانین خاص خودش رو داره و بعضی از این قوانین داشتن 
تجهیزات دوچرخه از قبیل چراغ جلو و عقب، زنگ، شــبرنگ و... است و 
نداشتن هر کدوم از این موارد جریمه هم داره... چند سال قبل جایی خوندم 
در سوئد نداشتن زنگ دوچرخه جریمه 500 کرونی، نداشتن چراغ جلو و 
عقب، ســفید برای جلو و قرمز برای عقب جریمه 500 کرونی و نداشتن 

شبرنگ های مخصوص دوچرخه جریمه 500 کرونی داره.
دوستم بعد از شنیدن رقم جریمه ها، تعجب و شوخی را با هم قاطی می کند 
که: خب حاال هر کرون معادل چقدر پول ماســت؟ می گویم: این رو دیگه 
خودت بگرد و پیدا کن. همان طور که روی دوچرخه رکاب می زنم از ذهنم 
می گذرد که کاش استفاده از وسیله بی آزاری مثل دوچرخه آن قدر فراگیر 

شود که برایش قانون هم وضع کنیم.

در نشست نقد و بررسی  اثر ماندگار »حاتمی کیا« عنوان شد

»دیده بان« نوید یک پدیده 
نوظهور در سینمای ایران بود
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هفتوانه

 نگاهی به واکنش های کاربران فضای مجازی 
درباره حمله موشکی ایران به پایگاه »عین االسد«

سیلی اول
یادداشتهایچرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir
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امین غالم نژاد: تیم فوتبال امید کشورمان امروز و از ساعت 
13:45 در نخستین دیدار خود در انتخابی المپیک 2020 
باید به مصاف ازبکستان برود و امیدوار است در گروهی که 
کره جنوبی و چین هم قرار دارند، بتواند گام نخست را محکم 
بردارد تا شروع خوبی برای پایان دادن به حسرت 44 ساله 
نرفتن به المپیک باشد. فوتبال ایران در بازی های المپیک 
1۹۶4، 1۹۷2 و 1۹۷۶ حضور داشــت که در هر سه دوره 
بازیکنان بزرگسال در قالب تیم ایران حضور داشتند و کمتر 
بازیکنی با شرایطی سنی فعلی در این تیم به میدان رفتند. از 
زمانی که شرایط سنی به زیر 23 سال تغییر کرده تیم ایران 
نتوانسته به المپیک صعود کند، اما حاال تیم فوتبال امید ایران 
که 44 سال است پشت دروازه های ورودی به المپیک مانده 
اســت، با چهره ای جدید و هزاران امید و آرزو، دیدارهایش 
در انتخابی المپیک توکیو را آغاز می کند و حمید استیلی 
امیدوار است با بازیکنان خوبی که در اختیار دارد این طلسم 
را بشکند و به نوعی با تاریخ سازی نام خود را در فوتبال ایران 

جاودان کند.

 سرنوشت سازترین بازی امیدها
اما نباید فراموش کنیم که ایران کار سختی را در پیش رو دارد. 
امیدهای کشورمان برای رسیدن به این هدف در گام نخست 
باید به مصاف تیم قدرتمند ازبکستان بروند. تیمی که چندی 
پیش در دو دیدار تدارکاتی ایران را مغلوب کرده است و بدون 
شک امید نخست صعود از این گروه است، اما نکته قابل توجه 
درباره این بازی، امکان غافلگیری این حریف سر سخت است؛ 
چرا که تغییرات زیادی در این تیم امید با آن تیمی که ازبک ها 
توانستند مغلوب کنند صورت گرفته و عدم شناخت کافی 
ازبک ها از تیم جدید ایران به نوعی می تواند سبب غافلگیری 

آن ها و برگ برنده استیلی باشد. 
نخستین تغییر اساسی، تحول یکپارچه کادر فنی است که 
پس از کنار رفتن فرهاد مجیدی، با حضور حمید استیلی 
و نیز اضافه شدن امیرحسین پیروانی در کنار شاهرودی و 
امامی فر، تفکرات متفاوتی را در این تیم حاکم کرده است. 
چینش، آرایش و ترکیب تیم امید تقریباً هیچ شباهتی به 
شرایط چند ماه گذشته ندارد و این مهم ترین عنصر برای 
غافلگیری حریفی است که بدون تردید با پیش زمینه ذهنی 
بازی های تدارکاتی گذشته برابر ایران قرار می گیرد. اما تغییر 
دیگر اضافه شدن چند بازیکن به این تیم است که می توانند 
سالح مخفی استیلی باشند. اعتماد به نفس کاذب ازبک ها 
مقابل خودباوری و انتقام جویی بازیکنــان ایران، می تواند 
سرنوشت دیدار نخست شاگردان استیلی را به شکل دیگری 
رقم بزند. مسابقه ای که شاید با توجه به اهمیت بازی های 
نخست، سرنوشت سازترین بازی امیدها در مسیر صعود به 
المپیک محسوب می شود.گفتنی است، رقابت های آیندگان 
فوتبال آسیا که در نخستین چشم انداز بزرگ خود پاداشی به 
نام المپیک را پیش رو دارند و برای حضور در توکیو به رقابت 
می پردازند از امروز آغاز می شود و 1۶ تیم در چهار گروه به 
میزبانی تایلند تالش خواهند کرد تا یکی از سه تیم آسیایی 

حاضر در المپیک باشند )به غیر از ژاپن که میزبان المپیک 
است( و باید دید کدام تیم ها می توانند بلیت توکیو را برای 

خود رزرو کنند.

 استیلی: ایران، هدفی جز صعود به المپیک ندارد
سرمربی تیم ملی المپیک ایران در نشست خبری پیش 
از بازی با ازبکستان  درباره نخستین بازی تورنمنت مقابل 
ازبکستان گفت: تمامی حریفان خودمان را به خوبی آنالیز 
کرده ایم و با شناخت مناسب به اینجا آمده ایم. ما در یک 
گروه سخت قرار داریم که به نظر من هر چهار تیم برای 
صعود شانس خواهند داشت و رقابت نزدیکی وجود دارد. 
بازی نخست در هر تورنمنتی ســخت ترین بازی است 

به خصوص وقتــی برابر تیم خوبی مثل ازبکســتان قرار 
می گیرید. پیــش از این دو بار مقابل آن هــا بازی کرده 
ایم و می دانیم تیم خوبی هســتند با این وجود فراموش 
نکنید که ما ایران هستیم و هدفی به جز صعود نخواهیم 
داشت. استیلی در پاسخ به سؤالی درباره انتظار طوالنی 
ایران برای صعود به المپیک گفت: فوتبال ایران همواره 
یکی از قدرت های برتر آســیا بوده و در رده بزرگساالن 
جایگاه نخست رده بندی قاره را در اختیار داشته اما یکی 
از مشــکالت اصلی در این رده سنی تقویم AFC است. 
بازی های انتخابی در فیفا دی برگزار نمی شود و تیم های 
المپیک ما همیشه برای استفاده از بازیکنان باشگاه ها در 

تمرینات و اردوها دچار مشکل بوده اند.

سرمربی ازبکستان: تمرکزمان روی بازی برابر ایران است
لوبینکو درولوویچ سرمربی تیم المپیک ازبکستان هم در این 
نشست خبری اظهار کرد: خوشحالیم که در اینجا حضور داریم 
و به تمامی حریفانمان احترام می گذاریم. می دانیم در چه گروه 
سختی قرار داریم با این وجود ما با انتخاب بهترین نفرات به 
تایلند آمده ایم و برای حضور در این مسابقات به خوبی آماده 
شدیم. همه حریفان ما قدرتمند هستند و از آن ها شناخت خوبی 
داریم اما برای نخستین بازی برابر ایران آماده می شویم. می دانیم 
که آن ها هم تیم قدرتمندی هستند همان طور که سایر تیم های 
حاضر در این گروه هم با موفقیت در مرحله انتخابی نشان داده 
اند که شایستگی صعود را داشتند. کار خودمان را قدم به قدم 

آغاز می کنیم و تمرکزمان روی بازی نخست برابر ایران است.

 ایران-ازبکستان، امروز13:45

خوان اول از هفت خوان المپیک توکیو

آینده ایکاردی در PSG در هاله ای از ابهام
ورزش: مائورو ایکاردی تابستان امسال و پس از مشکالتی که با باشگاه اینتر و شخص 
آنتونیو کونته)سرمربی( پیدا کرد، ترجیح داد راهی پی اس جی شود. ولی مشخص 
نیست او فصل بعد نیز در پی اس جی بماند. وندا نارا همسر و مدیر برنامه های او می 
گوید:» اینکه در پایان فصل او پی اس جی را ترک خواهد کرد یا خیر، نامشــخص 
است. در نهایت باید دید تصمیم مائورو چه خواهد بود. در این زمینه مطمئن نیستم 
و خواهیم دید که چه پیش می آید. واضح است که صحبت از سفر بین پاریس، رم و 

میالن روی کاغد ساده ولی در عمل متفاوت است.«

غرامت سنگین چلسی بابت اخراج کونته
ورزش: اخراج آنتونیو کونته از چلسی نزدیک به 30  میلیون یورو برای چلسی هزینه 
داشت. سرمربی پیشین باشگاه چلسی که هم اکنون در سری  A هدایت تیم اینترمیالن 
را برعهده دارد، در سال 201۷  آبی ها را به عنوان قهرمانی لیگ برتر جزیره رساند اما در 
حالی که هنوز 12  ماه از قرارداد او  باقی مانده بود، از سمت خود اخراج شد. چلسی در فصل 
آخر حضور کونته از راهیابی به لیگ قهرمانان باز ماند اما جام حذفی انگلیس را تصاحب 
کرد حاال مشخص شده  چلسی برای برکناری این مربی 30  میلیون یورو هزینه کرده و این 

پول، غرامتی است که  باشگاه لندنی برای برکناری این مربی پرداخته است.

ردنپ: مورینیو برای حل مشکالت تاتنهام چوب جادو ندارد!
ورزش: سرمربی سابق تاتنهام معتقد است که ورود آقای خاص به کادر فنی این تیم 
همه مشکالت آن را برطرف نخواهد کرد. هری ردنپ می گوید: »ژوزه مورینیو روی 
کار آمده و همه ما هم می دانیم که آمار و سوابق او فوق العاده است اما هیچ کسی چوب 
جادویی ندارد که بخواهد با آن همه چیز را درست کند و فعاًل هم به نظر نمی رسد که 
اوضاع تاتنهام چندان روبه راه باشد. نتیجه بدی که در بازی مقابل ساوتهمپتون رقم 
خورد و یکی دو نمایش ضعیف دیگر از جمله بازی مقابل نوریچ که در آن تاتنهام با 

خوش شانسی نتیجه گرفت، این فراز و نشیب را تأیید می کند.«

مذاکرات اینتر با منچستریونایتد بر سر یانگ
ورزش: اشلی یانگ که ۶ ماه پایانی قراردادش را با منچستریونایتد تجربه می کند، مورد توجه 
صدرنشین کنونی سری A ایتالیا قرار گرفته است. بر اساس گزارش جان لوکا دی مارتزیو، 
خبرنگار سرشناس ایتالیایی، باشگاه اینتر مذاکرات خود را با باشگاه منچستریونایتد برای 
جذب یانگ 34 ساله آغاز کرده است. آنتونیو کونته که هدفش کسب نخستین عنوان قهرمانی 
سری A برای اینتر در 10 سال اخیر است، قصد دارد خط دفاعی اش را تقویت کند و به این 
منظور مدافع انگلیسی منچستریونایتد را زیرنظر دارد. طبق این گزارش اینتر به دنبال به 

خدمت گرفتن اشلی یانگ در نقل وانتقاالت زمستانی جاری با قراردادی 18 ماهه است.

جواد رستم زاده: در روزهــای آینده احتماالً باید شاهد 
ترکیدن بمب هایی در شهرخودرو باشیم. این تیم که در حال 
آماده شدن برای حضور و برگزاری نخستین مسابقه فوتبال 
آسیایی تاریخ خراسان رضوی است این روزها آبستن حوادث 

جالبی در ورود و خروج بازیکنان است. 

شوک شاکری
پس از اینکه ســرلک و جعفری از نساجی راهی مشهد 
شدند و ســیف اللهی دوباره به این شهر برگشت خروج 
ناگهانی یونس شــاکری از این تیم معادالت را در خط 
حمله پیچیده کرد. شاکری که در این فصل کم و البته 
به موقع گل زده بود به گل گهر رفت تا شــاگرد مجید 
جاللی شود و این در حالی اســت که روح اهلل باقری هم 
توسط یحیی از تیم خط خورده بود. در چنین شرایطی 
شهرخودرو برای حضور در آسیا بی گمان و حتماً نیاز به 

یک مهاجم نوک ششدانگ باتجربه دارد.

مذاکره با اوساگوآنا
 با توجه به اینکه در ایــران معموالًمهاجمان با کیفیت در 
تیم های خود ماندگارند مسئوالن تیم مشهد باب مذاکره را با 
کریستین اوساگوآنا، فوروارد نیجریه ای فصل قبل ذوب آهن 
بازکردند. یحیی با شــناختی که روی این بازیکن داشت 
امیدوار بود که بتواند با جذب خلعتبری زوج مخوفی در خط 

حمله تیمش برای آسیا تدارک ببیند. 

پیش دستی فوالدی ها
با این حال سعید آذری که در زمان مدیریتش او اوساگوآنا 
به ذوب آهن پیوسته بود گوی سبقت را از حمیداوی ربود و 
این مهاجم با کیفیت را به فوالد خوزستان برد. اوساگوآنا در 
تابستان امسال با امضای قراردادی به تیم ججویونایتد کره 

جنوبی ملحق شد و در 11 مسابقه از نیم فصل دوم لیگ کره 
به میدان رفت و یک گل هم به ثمر رساند. این بازیکن 2۹ 
ساله پس از ورود به ایران، تست های پزشکی را در تهران انجام 
داد و روز گذشته وارد اهواز شد. وی از دیروز در تمرینات فوالد 
مردان حضور یافت و منتظر پاسخ تست های پزشکی است تا 
قراردادش را به صورت رسمی ثبت کند.با این حال از باشگاه 
شهرخودرو خبر می رسد که پروژه جذب مهاجم خارجی 
هنوز در اولویت است  و یحیی در حال بررسی کیفیت سایر 
مهاجمان خارجی پیشنهادی به باشگاه است. آن ها حتی 

امیدوارند اوساگوآنا با فوالدی ها به توافق نرسد.

زوج سرلک - خلعتبری
گل محمدی البته به ترمیم خط هافبکش هم نگاه ویژه ای 
دارد. بهترین خرید او احتماالً در نیم فصل میالد سرلک است. 
بازیکنی که در صورت آمادگی کامل گره گشای مشهدی ها 
در بازی های سخت پیش رو خواهد بود. درخشش سرلک و 
احتماالً حضور دوباره خلعتبری در مشهد البته سبب به سایه 
رفتن سروش رفیعی خواهد بود. ستاره ای که در نیم فصل 
نخست درخششی که از او انتظار می رفت را نداشت و حتی 

با اولتیماتوم جدی یحیی هم روبه رو شد. 

سروش و پرسپولیس؟
اخبار تأییــد نشــده ای از احتمال جدایی ســروش رفیعی از 
شهرخودرو به گوش می رسد. این اخبار وقتی پررنگ تر می شود 
که کالدرون از پرســپولیس دور و دورتر شده است. سرمربی 
آرژانتینی ابتدای فصل سروش را از تیمش خط زد و این در حالی 
بود که هم پرسپولیسی ها و هم رفیعی از این جدایی ناراضی  بودند. 
حاال که صحبت از نیامدن کالدرون و جدایی بشار رسن از تیم 
است چه کسی بهتر از رفیعی که با انگیزه باال خط میانی سرخ ها را 

سروسامان دهد. او هم محبوب است و هم بسیار با انگیزه.

علی عبداحد: در حالی که چهارده تیــم حاضر در 
لیگ برتر بسکتبال کاماًل نسبت به یکدیگر شناسایی 
و تعریفی محک خورده اند، هفته هفدهم مســابقات 
امروز بعدازظهر با میزبانی هفت شهرســتان پیگیری 
می شــود. »آویژه صنعــت« که با شکســت تیم های 
پتروشــیمی بندر امام، پاالیش نفت آبادان، توفارقان 
آذرشهر )در رفت و برگشــت(، بندرعباس )در رفت(، 
ذوب آهن، اکسون تهران، شورا و شهرداری قزوین، و 
باخت های میلیمتری مقابل مهرام تهران، شــیمیدر 
قم، شــهرداری گرگان تا پایان هفته هفدهم به »شیر 
بیدار شــده« لیگ برتر لقــب گرفته امــروز در خانه 
بسکتبال مشهد میزبان شــهرداری بندرعباس است. 
)بازی دور رفت 58 بر 5۷ با برتری آویژه صنعت تمام 
شــد(. بندری ها با ۶ برد و 10 باخــت در دهم جدول 
و آویژه ای ها با 10 پیروزی و ۶ شکســت در ششــم 
جدولی جای دارند. شهرداری بندرعباس از دو بازیکن 
غیرایرانــی با نام های ادوارد جمال و ویلی کواســی و 
بازیکنانی مثل حاتمی فرد، طاهری، علی جمشــیدی 
و... ســود می برند و مشــهدی ها با کوریــن هنری و 
مجموعه تیمی خود، در حال حاضر برای هر تیمی و به 
خصوص مدعیان لیگ برتر، تهدید و رقیبی سرسخت 

و شگفتی ساز هستند. 

پیشروی مهرام
اما در دیدار معوقه تیم های بسکتبال مهرام و اکسون 
مهرام موفق شــد با نتیجه ۹2 بــر ۷۶ حریف خود را 
شکست دهد. این دیدار در هفته شانزدهم رقابت های 
لیگ برتر برگزار شــد. دیگر دیدار عقب افتاده هفته 
شانزدهم باید بین تیم های مس کرمان و شیمیدر قم 

برگزار شود. این دو دیدار به دلیل همزمانی با مراسم 
تشییع پیکر سردار قاسم ســلیمانی که روز دوشنبه 
در تهران و سه شــنبه در کرمان برگزار شد به تعویق 
افتاد. مهرام که پیروزی خوبی را مقابل تیم همشهری 
خود یعنی اکســون کســب کرد در هفته هفدهم به 
قزویــن می رود و شــیمیدر در قم میزبــان توفارقان 

آذرشهر است. 

گرگان و حفظ صدر
شهرداری گرگان صدرنشین این هفته به شهرکرد می رود 
و با رعد پدافند هوایی دیدار خواهد کرد. شاگردان شاهین 
طبع که در هفتــه قبل در دیداری نزدیک را از مشــهد 
بردند، به نظر نمی رسد مقابل نماینده شهرکرد کار سختی 
را داشته باشند پتروشــیمی این هفته کار سختی را در 
اصفهان مقابل شاگردان مهران حاتمی در تیم ذوب آهن 
دارد و نفت دیگر تیم خوزستانی در آبادان میزبان نیروی 

زمینی قعرنشین است.
یادآور می شود دیدار آویژه صنعت مشهد و شهرداری 
بندرعباس از شبکه سیمای خراسان رضوی از ساعت 

1۷ پخش مستقیم می شود.

برنامه هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال پنجشنبه 
ساعت 16

پاالیش نفت آبادان- نیروی زمینی 
شورا و شهرداری قزوین- مهرام 

اکسون تهران- صنعت مس کرمان 
رعد پدافند شهرکرد- شهرداری گرگان 

شیمیدر قم- توفارقان آذرشهر 
ذوب آهن اصفهان- پتروشیمی بندر امام

یحیی به دنبال مهاجم

»اوساگوآنا« به شهرخودرو نرسید؟
لیگ برتر بسکتبال به هفته هفدهم رسید

پارسا آماده پرش در جدول

سینا حسینی: در شرایطی که هواداران پرسپولیس به شدت 
نگران سرنوشت کادر فنی تیم خود هستند، رسانه های خبری از 
منتفی شدن حضور گابریل کالدرون در تهران خبر دادند و مدعی 
شدند به واسطه اختالفات مالی به وجود آمده در این باشگاه او به 

دستیاران خود در تهران اعالم کرده به خانه بازگردند.

جرقه بیرو
به محض رسانه ای شدن این خبر، مدیر برنامه بیرانوند با انتشار 
یک استوری جنجالی در حســاب اینستاگرامش روی عکس 
کالدرون و بیرانوند نوشــت: »خداحافظ ســرمربی«! انتشار 
این تصویر جنجالی خیلی زود جنجال بزرگی در شــبکه های 
اجتماعی به راه انداخت تا همه هواداران با نگرانی از خداحافظی 

کالدرون سخن بگویند!

گزینه های روی میز
ساعاتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری های رسمی کشور به 
گمانه زنی ویژه در خصوص این ماجرا پرداختند و مدعی شدند 
که یحیی گل محمدی، علی کریمی و مهدی تارتار در صورت 
قطعی شدن خبر انصراف کالدرون از مربیگری پرسپولیس به 

عنوان سرمربی تیم معرفی خواهد شد.
در همین حال انتشار اخبار پشت پرده یکی از رسانه های خبری 
درباره اتفاقات جلسه هیئت مدیره شایعه عدم حضور سرمربی 
آرژانتینی در تهران را تقویت کرد. این رسانه ورزشی مدعی شد 
برخی اعضای هیئت مدیره پرسپولیس در نشست فوق العاده خود 
مدعی شدند چنانچه کالدرون از سفر به تهران خودداری کرد 

بهتر است همان گونه که باشگاه استقالل پس از قطع همکاری 
با استراماچونی فرهاد مجیدی را انتخاب کرد ما هم باید به علی 
کریمی اعتماد کنیم تا او شانس خود را در کنار پرسپولیس به 

معرض آزمایش بگذارد.

3 میلیارد سرگردان
همزمان با داغ شدن این مسئله واکنش هواداران در شبکه های 
اجتماعی به دو دسته مخالف و موافق کالدرون تبدیل شدند تا 
جدالی سخت در این بین شکل گیرد، منتقدان کالدرون معتقد 
بودند او نقشی در موفقیت تیم نداشــته اما موافقان او معتقد 

بودند ضعف مدیریتی باشگاه سبب شده این اتفاقات و دلخوری 
سرمربی تیم به وجود بیاید.

در این میان سکوت مسئوالن باشگاه بســیار عجیب و سؤال 
برانگیز بود تا اینکه یکی از نزدیکان باشگاه در توییتر مدعی شد 
صبح چهارشنبه همراه اول مبلغ 3 میلیارد تومان از بدهی خود 
به باشگاه پرسپولیس را به حساب این باشگاه تزریق خواهد کرد 

تا به این واسطه مشکالت مالی باشگاه پرسپولیس مرتفع شود.
انتشار این خبر امیدواری را به اردوگاه پرسپولیسی ها برگرداند، 
اما مشــخص نبود آیا این خبر حقیقت دارد یــا برای کنترل 
اعتراض هواداران رسانه ای شده تا به این ترتیب مدیریت باشگاه 

پرسپولیس بدون فشار فعالیت ها و رایزنی های خود را با طرف 
آرژانتینی اش انجام دهد.

تارتار دست به نقد است
اما نکته جالب دیگری که در این حین رخ داد، فاش شدن یکی 
از بندهای قرارداد مهدی تار تار سرمربی فعلی تیم فوتبال نفت 
مسجد ســلیمان بود، یکی از خبرگزاری های رسمی کشور، با 
اشاره به اینکه یحیی گل محمدی امکان حضور در کادر فنی 
پرسپولیس را ندارد، از شانس باالی مهدی تاتار برای جانشینی 
کالدرون خبر داد و مدعی شــد هرچند تارتار دوباره با مسجد 
سلیمان به توافق رسیده اما در یکی از بندهای قراردادش اعالم 
کرده در صورت پیشنهاد پرسپولیس به وی، او می تواند قراردادش 
را یکطرفه فسخ کند و پیشنهاد پرسپولیس را بپذیرد!بر همین 
اساس او منتظر است چنانچه مدیران پرسپولیس با وی تماس 
گرفتند خود را به تهران برساند، تا با انصاری فرد پای میز مذاکره 

بنشیند.

سریال اعصاب خورد کن
حاال با افزایش اخبار ضد و نقیض و گمانه زنی های رسانه ای این 
پرسش برای هواداران پرسپولیس به وجود آمده که همان گونه 
که هواداران رقیب سنتی هفته ها به واسطه حضور یا عدم حضور 
استراماچونی نظاره گر تحلیل های رسانه و گمانه زنی رسانه ها 
بودند، این بار نوبت به تیم مورد عالقه آن ها رســیده که درباره 
کالدرون و پرسپولیس همان قصه تکرار شود و هر روز سریال 
اعصاب خورد کن می آید یا نمی آید برای آن ها به اکران در بیاید.

امیرمحمد سلطان پور: معموالً وقتی صحبت از خیزش لیورپول 
در این چند وقت گذشته صحبت به عمل آمده، نام محمد صالح 
بیشتر از هر کسی شنیده شده و سادیو مانه در کنار قرار داشته 

است.
اما این روزها همه جا صحبت از مانه است. او سه شنبه شب برای 
نخستین بار عنوان بهترین بازیکن سال آفریقا را بدست آورد تا 
جلو برنده شدن صالح برای ســومین بار پیاپی در این رقابت را 
بگیرد. ستاره سنگالی کمک بزرگی به تیم لیورپول بود تا بتواند 
در سال میالدی که گذشت، قهرمان لیگ قهرمانان باشگاه های 
اروپا، قهرمان ســوپرجام اروپا و قهرمان جام باشگاه های جهان 
شود تا قرمزها بتوانند نخستین تیم انگلیسی باشند که این سه 
عنوان را در یک سال بدست بیاورند. مانه همچنین به کشورش 
سنگال نیز کمک کرد در جام ملت های آفریقای دوره گذشته 
به فینال مسابقات راه یابد. او در صحبت هایش پس از دریافت 
جایزه بهترین بازیکن سال قاره سیاه گفت: »بسیار خوشحال 
و مفتخرم که این عنوان را بدست آورد. فوتبال شغل من است 

و عاشق آن هستم«.

محبوب قلب ها در آنفیلد
در حالی که در دو فصل گذشته صالح بهترین گلزن لیورپول 
بوده اما خدماتی که مانه بــه تیمش ارائه کرد نیز بدون دیده 
شدن باقی نماند. او در فصل گذشته 50 بازی برای تیم کلوپ 
انجام داد و 2۶ گل نیز به ثمر رساند. آن ها در لیگ برتر هم با 
اختالفی کم دوم شدند و 22 گل مانه که در این رقابت ها به 
ثمر رسید کافی بود تا او به همراه صالح و اوبامیانگ به صورت 
مشترک جایزه آقای گلی لیگ را بدست آورد. این گونه به نظر 
می رسد که صالح با همه توانایی هایش عالقه بیشتری دارد تا 
بتواند در تیتر خبرها باشد و البته در رسانه ها از بازیکنان دیگر 
نیز حتی بیشتر از مانه نام برده می شــود که می تواند دالیل 
بسیار زیادی داشته باشــد. اما آن چیزی که مسلم است، در 

آنفیلد هواداران عاشق مانه هستند و به یک اندازه مورد تعریف 
و تمجید قرار می گیرد. 

سرش را به دیوار می کوبد
زمانی که در ســال 201۶ مانه بــا مبلغ 43 میلیــون دالر از 
ساوتهمپتون خریداری شد تاکنون رشد فوق العاده ای داشته و 
رکورد بسیار جالب توجهی دارد که در زمانی که در ترکیب تیمش 
در آنفیلد به میدان رفته هنوز طعم شکست را نچشیده است. در 

سال های قبل از آن دیده بودیم که بازیکنان بزرگ با مبلغی قابل 
توجه به لیورپول پیوسته اما نتوانسته اند آن گونه که باید و شاید 

کار خود را پیش ببرند.
اما این قضیه به هیچ عنوان در مورد مانه صدق نمی کند و در کنار 
توانایی های تکنیکی و خالقیت باالیش، تعهد و تعصب او نیز در 
لباس قرمز مثال زدنی است به گونه ای که می توان احساس کرد 
حتی اگر الزم باشــد برای پیروزی لیورپول او حاضر است با سر 

به دیوار برود.

عاشق واقعی فوتبال
مانه در نوامبــر 2018 قرارداد جدیدی بــا لیورپول به امضا 
رســاند و در این فصل آمار 11 گل و پاس گل در 1۹ بازی را 
به ثبت رسانده است. مسلماً سالمت مانه یکی از دغدغه های 
یورگن کلوپ و هواداران تیم اســت تا بتوانند 13 امتیاز در 
صدر جدول خود را حفظ کرده و پس از 30 سال در انگلیس 

قهرمان شوند. 
نکته جالب توجهی که در مورد شــکل بازی مانــه وجود دارد 
همان گونه که در ســخنرانی خود موقع دریافت جایزه بهترین 
بازیکن قاره آفریقا به آن اشاره کرد، او واقعاً عاشق فوتبال است. 
زمانی بازی های رونالدینیو را دنبال می کردیم می دیدیم که او با 
لبخندی بر صورت فوتبال بازی می کند و از آن لذت می برد و شکل 
بازی مانه هم ما را یاد این خصلت او می اندازد. بازیکنانی هستند که 
می توانیم آن ها را هم جزو بهترین های جهان بدانیم اما هیچ کدام 
از آن ها احساسی که مانه به ما منتقل می کند که عاشق فوتبال 

است را به ما نمی دهد.

یک مسلمان واقعی
مانه در کنار عشق به فوتبال با تواضع و فروتنی فوق العاده خود 
دل های بسیاری را در جهان تصاحب کرده است. حتی فصل 
گذشــته عکس هایی از او که یک مسلمان بسیار معتقد است 
منتشر شد که ساعاتی پس از گلزنی مقابل تیم لسترسیتی، در 
مسجدی در لیورپول مشغول نظافت بود. کارهای خیرخواهانه 
مانه نیز زبانزد خاص و عام اســت و به عنوان مثال قبل از بازی 
فینال اروپا در سال 2018، 300 پیراهن لیورپول را به روستای 
محل تولدش در ســنگال فرســتاده بود. او پس از فینال جام 
ملت های آفریقا نیز شخصاً در آنجا حضور یافت تا مدرسه ای 
که با هزینه خود ساخته بود را افتتاح کند.در زمین فوتبال نیز 
لیورپولی ها به مانه نیاز شدیدی دارند و با وجود او می توانند خود 

را پس از سه دهه قهرمان انگیس بدانند.

سنگربان تیم شهرخودروی خراسان در استوری 
اینستاگرام خود به کشته شدن جمعی از ایرانیان 
به خصوص دانشــجویان در ســانحه هواپیمای 
مسافربری اوکراینی واکنش نشــان داد. مهدی 
رحمتی در استوری خود با عبارت »ایرانم تسلیت« 
نوشته: »به دانشجویان پرواز اوکراینی فکر می کنم، 
با چمدان های پر از ادعای مادرانشان.. قلبم مچاله 
می شود برای شبی که از خنده رفتن تا اشک مرگ 

شان یک پرواز فاصله بود.«

دستیار گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس، در 
پستی اینســتاگرامی، قطعی بودن بیش از پیش 
جدایی این کادرفنی از جمع قرمزپوشان تهرانی 
را قوت بیشتری بخشــید. خواکین که از ابتدای 
حضور کالدرون به عنوان دستیار در کنار او روی 
نیمکت پرسپولیس حضور داشت با انتشار چندین 
عکس از زمان حضورش در ایران، از همه هواداران 
این باشگاه به خاطر خاطراتی که به وجود آوردند 

تشکر کرد.

خواکینمهدی رحمتی
توییتر باشگاه منچسترسیتی به سالگرد تولد ستاره این 
باشگاه واکنش نشان داد. منچسترسیتی در توییت خود 
تولد 34 سالگی داوید سیلوا را تبریک گفته و البته در این 
میان لقب خاص او یعنی جادوگر را نیز به زبان اسپانیایی  
مورد توجه قرار داده است. داوید سیلوا از زمانی که پیراهن 
آبی آسمانی را به تن کرده، چهار عنوان قهرمانی لیگ برتر، 
دو قهرمانی جام حذفی و چهار قهرمانی جام اتحادیه را 
بدست آورده و به عنوان یکی از بزرگ ترین بازیکنان تاریخ 

این باشگاه شناخته می شود.

ستاره جوان منچستر یونایتد در پستی اینستاگرامی 
از نخستین تجربه کاپیتانی تیمش می گوید. مارکوس 
رشفورد که تنها 22 سال سن دارد در دیدار رفت مرحله 
نیمه نهایی جام اتحادیه مقابل منچسترســیتی برای 
نخستین بار بازوبند کاپیتانی تیمش را به بازو بست که 
البته با شکست شیاطین سرخ همراه بود. رشفورد در 
پست خود این تجربه را شــیرینی همراه با تلخی لقب 
داده اما تاکید می کند که کاپیتانــی یونایتد برای او و 

خانواده اش افتخار بزرگی است.

مارکوس رشفوردمنچستر سیتی

»کالدرون« در حال دو، دو تا چهارتاست

تارتار، گل محمدی و کریمی در فهرست سرخ ها

ضد  حمله

 مطهری: امیدوارم نامی خوب
از من در استقالل بماند

ورزش: امیرارســالن مطهری در حاشــیه تمرین دیروز تیم فوتبال 
اســتقالل اظهار کرد: همیشه گفته بودم اســتقاللی ام و نسبت به این 
تیم ابراز احساسات کرده بودم. االن هم خوشحالم اینجا حضور دارم و 
اینکه آقا فرهاد نظری مثبت روی من داشته است. »فکر می کنم آینده 
خوبی در استقالل داشته باشم«. مهاجم تیم فوتبال استقالل با بیان این 
جمله خاطر نشان کرد: آمده ام به استقالل کمک کنم، البته با همراهی 

هم تیمی هایم. امیدوارم در نهایت نامی خوب از من در استقالل بماند.

اردوی تراکتوری ها در ترکیه قطعی شد
ورزش: در حالی که برگزاری اردوی تیم فوتبال تراکتور در نیم فصل به 
دلیل نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر صرفه جویی باشگاه ها در 
منابع ارزی، در هاله ای از ابهام قرار داشت، با تصمیم مسئوالن باشگاه 
تراکتور این تیم دیروز برای برپایی اردوی هفت الی 10 روزه راهی شهر 
آنتالیا شــد. اشــکان دژاگه و بازیکنان خارجی تیم تراکتور نیز که در 
تمرینات روزهای گذشته غایب بودند، در ترکیه به جمع تراکتوری ها 

اضافه خواهند شد.

 یک تیم دیگر آلمانی 
خواهان جذب مجید حسینی 

ورزش: به نقل از روزنامه فوتو اسپور ترکیه، باشگاه ترابزون اسپور اعالم 
کرد پیشــنهاد دیگری برای جذب مجید حســینی از تیم فرایبورگ 
آلمان دریافت کرده اســت. پیش از این هرتابرلین آلمان و ساسولوی 
ایتالیا خواهان جذب این مدافع ایرانــی در ماه جاری میالدی بودند  و 
پیشنهادهای مشابه 2.5 میلیون یورویی به ترابزون اسپور ارائه دادند. 
باشگاه ترابزون اسپور پیش از این اعالم کرده بود فقط در صورت دریافت 
پیشنهاد 4 میلیون یورویی پای میز مذاکره برای انتقال مجید حسینی 
خواهد نشست. این بازیکن هم اکنون در اردوی ترابزون اسپور در شهر 

آنتالیا حضور دارد.

 درخواست رسمی استقالل 
برای جذب مدافع نفت آبادان

ورزش: باشگاه استقالل که به دنبال تقویت تیم برای نیم فصل دوم لیگ 
برتر است، با ارسال نامه ای به باشگاه صنعت نفت آبادان، خواهان جذب 
عقیل کعبی از مدافعان موفق این تیم در نیم فصل نخست لیگ است. 
پیش از این نیز طالب ریکانی و عیســی آل کثیر به ترتیب مورد توجه 
تیم های سپاهان و پرســپولیس قرار گرفته بودند. مدیرعامل باشگاه 
صنعت نفت آبادان با تأیید این خبر به ایســنا، گفت: در حال حاضر به 
درخواست هیچ کدام از باشگاه های پرســپولیس، استقالل و سپاهان 

پاسخی نداده ایم و سرمربی تیم باید در این زمینه تصمیم بگیرد.

استوری های ادامه دار توره
در انتظار بمب نقل و انتقاالت در تبریز؟

ورزش: تراکتور در دو سه سال گذشته و با حضور محمدرضا زنوزی همواره 
یکی از تیم های پر سر و صدای فوتبال ایران به شمار می رود و توانسته با جذب 
بازیکنان سرشناس، اخبار رسانه ها را به خود معطوف کند ولی در پنجره 
زمستانی لیگ نوزدهم هنوز شاهد فعل و انفعال خاصی در تراکتور نبوده ایم 
و سه بازیکن تیم یعنی فورچونه، سوگیتا و رزاق پور هم از تیم جدا شده اند. در 
این میان ابراهیم توره، ستاره سابق لیگ برتر فوتبال ایران که نمایش های او با 
پیراهن دو تیم پرسپولیس و سپاهان از یاد هوادارانشان پاک شدنی نیست، 
سه شنبه شب و موناکو پستی از خود با نماد تراکتور منتشر کرد تا به شایعات 
بازگشــتش به فوتبال ایران که همواره از آن در صفحات مجازی خود یاد 

می کند، قوت بخشیده باشد.

آقاخان به دنبال جدایی از استقالل
ورزش: مرتضی آقاخان به عنوان یکی از بازیکنان تأثیرگذار لیگ هفدهم 
در لیگ هجدهم با استقالل قرارداد امضا کرد اما دو مصدومیت در ابتدا و 
نیم فصل سبب شد این بازیکن کل فصل و البته نیم فصل لیگ نوزدهم را 
از دست بدهد. با این حال آقاخان هم اکنون به مرز آمادگی کامل رسیده 
اســت و می تواند در نیم فصل دوم به میدان برود اما ظاهراً یکی از اعضای 
کادر فنی استقالل به این بازیکن اعالم کرده است که به نفعش است جدا 
شود چون در این تیم به او فرصت بازی نخواهد رسید. البته باشگاه به آقاخان 
پیشنهاد داده است که به صورت قرضی نیم فصل به تیم دیگری برود که این 
موضوع با موافقت این بازیکن همراه نشده است و او می خواهد با دریافت 

رضایت نامه اش به صورت قطعی از استقالل جدا شود.

 بهتاش فریبا 
نزدیک ترین گزینه جانشینی همدانی

ورزش: یکی از اخبار غافلگیر کننده در حوزه استقالل، استعفای ناگهانی 
ستار همدانی از سرپرستی این تیم بود. همدانی که به تازگی جانشین 
جواد زرینچه شده بود و تنها دو بار با این عنوان روی نیمکت آبی پوشان 

نشست، شب گذشته از این سمت استعفا داد.
دلیل استعفای همدانی به توافق نرســیدن با فرهاد مجیدی سرمربی 
جدید آبی پوشــان بود و همدانی به همین دلیــل در نهایت تعامل و 
همکاری و کاماًل دوســتانه و مسالمت آمیز از این ســمت استعفا داد. 
احتمال اینکه بهتاش فریبا یکی دیگر از پیشکســوتان اســتقالل به 
زودی به عنوان جانشین ستار همدانی معرفی شده و در نیم فصل دوم 

سرپرست آبی پوشان شود وجود دارد.

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس
پیروانی نیامد، بشار رسن غایب بود

ورزش: تیم فوتبال پرسپولیس صبح دیروز تمرینات خود را در ورزشگاه 
خیریه عمل زیر نظر کریم باقری دنبال کرد.مهــدی ترابی در تمرین 
حضور داشت و سیامک نعمتی که قبل از تعطیالت مصدوم شده بود با 
لباس شخصی در محل تمرین حاضر شد و چند روزی باید برنامه های 
فیزیوتراپی را زیر نظر کادر پزشکی دنبال کند. افشین پیروانی، بوژیدار 

رادوِشوویچ و بشار رسن هم غایبان تمرین بودند.

تیم ملی و برانکو منتفی شد
ورزش: عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: با شرایط موجود، 
بی گمان گزینه ما داخلی خواهد بود. به نقل از تسنیم، محمود اسالمیان 
پس از جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: درباره زمان انتخابات 
فدراسیون فوتبال بحثی نشــد، اما درباره دبیرکل فدراسیون صحبت 
کردیــم. وی در خصوص ســرمربی تیم ملی فوتبــال و بحث انتخاب 

سرمربی گفت: با شرایط موجود، بی گمان گزینه ما داخلی خواهد بود.

منهای فوتبال

امروز ایران - چین در انتخابی والیبال المپیک
نبردهای سخت رسیدند

ورزش: تیم  ملی  والیبال ایران در دومین بــازی خود از رقابت های 
انتخابی المپیک 2020 قاره آسیا به میزبانی چین دیروز به مصاف تیم 

ملی قزاقستان رفت که این بازی را 3برصفر به سود خود پایان داد.
با تصمیم ایگور کوالکوویچ، ایران با تغییر اساســی در ترکیب خود 
متشکل از علی اصغر مجرد، جواد کریمی، محمدرضا مؤذن )لیبرو(، 
پوریا یلی، مجتبی میرزاجانپور و مرتضی شریفی بازی را آغاز کرد. 
به این ترتیب شاگردان ایگور کوالکوویچ توانستند دومین پیروزی 
3 بر صفر خود در این رقابت ها را پس از بــازی با چین تایپه، این بار 
مقابل قزاقستان بدســت آورند. تیم ملی ایران در آخرین بازی خود 
از دور گروهی این رقابت ها، امروز بــه مصاف تیم ملی چین میزبان 

رقابت ها می رود.
تیم ملی والیبال زنان ایران در دومین بازی خود از رقابت های انتخابی 

المپیک 2020 مقابل کره جنوبی 3 بر صفر شکست خورد.

کوالکوویچ: تکلیف ما مشخص است
ورزش: سرمربی تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه تیم های صاحبنام 
با فرم خوبی به مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا آمدند، گفت: 

برای هر تیمی رفتن به توکیو فوق العاده جذاب است.
ایگور کوالکوویچ در نشســت خبری پس از پیروزی 3 بر صفر ایران 
مقابل قزاقستان افزود: مسابقه با قزاقستان یکی از بازی های ایران در 
مسیر راهیابی به المپیک بود. یک مسابقه برای رسیدن به هدف بزرگ 
که گرفتن بلیت توکیو اســت.کوالکوویچ درباره مسابقات انتخابی 
المپیک و نتایج بدست آمده در دیگر بازی ها گفت: تمام بازی های 
این تورنمنت برای ایران اهمیت زیادی دارد، همان طور که برای دیگر 
تیم ها نیز اهمیت دارد. در گروه ما وضعیت مشخص است و ایران و 
چین به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. اما نمی دانم حریف ایران در 

مرحله نیمه نهایی چه تیمی خواهد بود.

رضا یزدانی قید المپیک را زد
ورزش: دارنده دو مدال طالی جهان غایب بزرگ رقابت های کشتی 
آزاد جام تختی است تا فرصت اصلی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی 
را از دست بدهد.کادر فنی تیم ملی، فدراسیون کشتی و مدیر تیم های 
ملی کشتی آزاد پیش از این اعالم کرده بودند تمامی کشتی گیران 
داخلی به غیر از حســن یزدانی، علیرضا کریمی، بهنام احسان پور، 
یونس امامی، رضا اطری، محمدحسین محمدیان و امیرحسین زارع 
به دلیل کسب مدال جهانی و سهمیه المپیک و همچنین حضور در 
تورنمنت ایتالیا، باید برای رسیدن به دوبنده تیم ملی و شانس حضور 
در المپیک در جام تختی کشتی بگیرند، اما رضا یزدانی که پیش از 
این عنوان کرده بود هدفش ســومین حضور در بازی های المپیک 
است، غایب بزرگ این رقابت هاست. به این ترتیب و با توجه به تأکید 
کادر فنی تیم ملی به نظر می رسد رضا یزدانی شانس حضور در تیم 

ملی و المپیک 2020 را از دست داد.

 واکنش کمیته ملی پارالمپیک 
به انتقام سخت سپاه از آمریکا

ورزش: کمیته ملی پارالمپیک ایران در پی انتقام دلیرمردان سپاه 
پاسداران از آمریکای جنایتکار بیانیه صادر کرد. در متن این بیانیه 
آمده است: آمریکای جنایتکار با ترور سردار سپاه اسالم داغی بر دل 
امت اسالمی نهاد که جز با فروپاشی رژیم منحوس اسرائیل و جمع 
شدن بساط نحسشان از منطقه سرد نخواهد شد. گرچه جسم حاج 
قاسم در میان ما نیســت و در جوار رحمت الهی و در کنار دوستان 
شــهیدش آرمیده و به آرزوی دیرینه خود نائل آمد اما روح بلندش 
ناظر است که ملت ایران و امت اسالمی همه آماده اند برای راهی که 

بنا نهاد تا آخرین قطره خون خود ایستادگی کنند.
ما ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک با تبریک وجود چنین ابرمردی 
که مایه افتخار همه آزادگان عالم است و با تسلیت فقدان این عزیز به 
محضر مبارک حضرت امام خامنه ای، حمایت قاطع خود را از انتقام 

موشکی سپاه پاسداران اعالم می داریم.

سایه آتش سوزی بر اوپن استرالیا
ورزش: مقامات برگزاری تنیس اوپن اســترالیا می گویند: وضعیت 
جوی ملبورن را به دقت زیر نظر دارند تا اگر در اثر بحران آتش سوزی 
شــرایط برای بازی ها نامساعد تشخیص داده شــود، از انجام آن ها 

جلوگیری شود. 
این آتش سوزی گســترده که چند ماهی اســت به جان استرالیا 
افتاده، تا به حال جان حداقل 25 نفر را گرفته و 8 میلیون هکتار 
جنگل را به نابودی کشانده است. کریگ تایلی مدیر این تورنمنت 
گفت: احتمال متوقف شدن بازی ها وجود دارد اگر مشخص شود 
دود موجود روی ســالمت بازیکنان اثر منفی می گذارد.»بررسی 
احتمال آلودگی هوا به خاطر دود تقریباً شــبیه کاری اســت که 
در مورد گرما و بــاران هم انجام می دهیم. مــا امکانات الزم برای 
ارزیابی کیفیت هوا را در ورزشگاه های خودمان داریم و همکاری 
نزدیکی با پرسنل پزشکی و کارشناسان محلی خواهیم داشت تا 
هر مسابقه ای در هر قسمتی از آن که باشد احتمال توقفش وجود 
داشته باشــد. همیشــه اولویت با ســالمت بازیکنان، هواداران و 
کارکنان است و در تصمیم گیری ها این را به دقت مورد توجه قرار 

می دهیم«.اوپن استرالیا 30 دی آغاز می شود.

قهرمانی زیر 23 سال آسیا
امید ایران - امید کره جنوبی

یکشنبه 22 دی-ساعت: 13:45 از شبکه سه

قهرمانی زیر 23 سال آسیا
امید ایران - امید چین

چهارشنبه 25 دی-ساعت: 13:45 از شبکه سه

قهرمانی زیر 23 سال آسیا
امید ایران - امید ازبکستان

پنجشنبه 19 دی-ساعت: 13:45 از شبکه سه

ورزش در سیما

تمام عشق و خضوع سادیو مانه، مرد سال قاره آفریقا

ستاره ای که مسجد تمیز می کند
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فرهنگ و هنر

خبر

نگاهی به دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج(
خون سردار طراحان را به خط کرد

بزرگ  بیلبورد  تصاویر  ایســنا: 
میــدان ولیعصر که همواره تالش 
می کند متناسب با موضوعات روز 
طرح ها و گاهی شعارهایی را منتشر 
کند و البته گاهی  هم با چالش  و 
انتقادهایی همراه می شود، این بار 

با شعار و تصویری از سردار سلیمانی باال رفته است.
همزمان با برگزاری مراســم تشییع پیکر ســردار سپهبد قاسم سلیمانی، 
دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج( نیز با پس زمینه ای قرمز، شعار »خون تو حریف 

می طلبد« و تصویری از این سردار ملی خودنمایی می کند. 
علی محمدی، سخنگوی خانه طراحان انقالب اسالمی درباره این طرح با بیان 
اینکه »دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج( معموالً با بازخوردهای بین المللی در 
رسانه های مختلف همراه است« به ایسنا توضیح می دهد: از زمانی که خبر 
شهادت سردار قاسم سلیمانی را شنیدیم بسیار برایمان مهم بود که به این 
موضوع بپردازیم. در همین راســتا برای طراحی این بنر نه تنها از تیم اصلی 
انجمــن که معموالً کار طراحی دیوارنگاره را برعهده دارند، بلکه از جمعی از 
استادان این حوزه نیز دعوت کردیم. هدفمان این بود با طراحی این دیوارنگاره 

به نوعی بتوانیم به سردار سلیمانی ادای دین کنیم. 
وی ادامــه می دهد: با توجه به شــرایط و فرصت زمانی کمی که در اختیار 
داشتیم، به برکت نام شهید مراحل طراحی در یک نصف روز تمام شد. در ابتدا 
نمی توانستیم هیچ تصویری را تصور کنیم، اما جالب است بدانید که خیلی 
اتفاقی از خودمان سؤال کردیم چرا نمی توانیم طرحی را درباره این موضوع 
تجسم کنیم و متوجه شدیم به خاطر این است که خون جلو چشمانمان را 
گرفته و از همین موضوع به پس زمینه قرمز رسیدیم. محمدی با بیان اینکه 
»می خواستیم با طرحی ساده و شفاف پیاممان را برسانیم« یادآور می شود: 
بر همین اساس هم جمله »خون تو حریف می طلبد« را به همراه تصویری از 
سردار سلیمانی  انتخاب کردیم؛ البته این طرح ذیل کمپینی تعریف شده که 
از طریق آن پیکتوگرام شهید سلیمانی در شبکه های اجتماعی مورد استفاده 
قرار بگیرد و از سوی دیگر در قالب کاربردهای مختلف در سطح شهرها توزیع 
شــود. این کمپین هم اکنون آغاز شده و امیدواریم فراگیر شود.   سخنگوی 
خانه طراحان انقالب اســالمی همچنین درباره طرح آینده دیوارنگاه میدان 
ولیعصر)عج( خاطرنشان می کند: طرح دیگری با موضوع شهید سلیمانی و 
مسئله انتقام در نظر داریم که هم اکنون در مراحل ایده پردازی و طراحی شعار 
قرار دارد؛ البته زمان دقیق رونمایی از آن هنوز مشخص نیست، اما ان شاءاهلل 

به  زودی و در همین روزهای آینده رونمایی می شود.

 محمدرضا دوست محمدی 
درباره تأثیر هنرمندان در فضای بین الملل:

امیدوارم برنده جنگ رسانه ای نابرابر باشیم
تســنیم: »مــحمـــد رضــا 
هــنرمــــند  دوست  محمدی« 
سرشــناس عرصــه گرافیــک و 
هنرمندان  می گوید  تصویرسازی 
باید بــا تولیدات هنری شــان در 
جنگ رسانه ای کنونی کنشگری 

کنند. این هنرمند گرافیســت با اشاره به ضرورت مشارکت همه جانبه آحاد 
مردم در رسالت »انتقام سخت« گفت: تصور می کنم همان قدر که این اتفاق، 
یک اتفاق تک بعدی نبود و ابعاد مختلفی داشــت، هنرمندان نیز براســاس 
تصورات و دریافت های متفاوت خود می توانند نگاهی چندبعدی به این رخداد 
داشــته باشند. وی افزود: احســاس من این است که در بیانات حضرت آقا، 
مســئوالن و بزرگان کشور، تنها نکته موجود، بحث »انتقام سخت« نبوده و 
این محور صرفاً یکی از محورهایی است که از کالم ایشان می توان استنباط 
کرد؛ بنابراین محورهای دیگری چون شــیوه زندگی، مرام و مشی عمل گرا، 
کم گویی و... از جمله موارد دیگری است که می توان از فحوای کالم حضرت 
آقا و بزرگانمان نسبت به سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فهم کرد.

دوست محمدی یادآور شد: شرایط رسانه ای که ما در اختیار داریم، از حیث 
تشــکیالت و لجستیک در مقایسه با شــرایطی که آن ها در آن قرار دارند، 
وضعیت را مثل دوران دفاع مقدس نابرابر ســاخته است. از این رو مسئوالن 
و رســانه های ما باید تمام تالششــان را به کار ببندند تا دست کم در فضای 
داخل کشور، این جنگ رسانه ای را نبازیم؛ امیدوارم در نهایت بتوانیم مردممان 
را به خوبی نســبت به آنچه در حال وقوع اســت، مطلع، آگاه و بینا کنیم.  
استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران اضافه کرد: اینکه در حال حاضر 
آمریکا با قلدرمآبی و وقاحت محض در حال تشــدید جنگ رسانه ای است 
و کشــورهای دیگری نظیر انگلیس، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی از آن 
حمایت می کنند، در شرایطی که بسیاری سکوت کرده اند و تنها به اظهارات 
محافظه کارانه بسنده می کنند، معنایش این است که جنگ کنونی یک جنگ 
تمام عیار رســانه ای اســت. وی ادامه داد: آمریکا و همدستان اروپایی اش با 
رسانه هایشــان چیزهایی را به خورد دنیا می دهند که موجب می شود مردم 
دنیا برخی دروغ های بزرگ را باور کنند و برخی از حقایق را نیز وارونه فهم 
کنند. امیدوارم بتوانیم به درستی و با هوشمندی، این جنگ رسانه ای نابرابر 
را به سود خود به پایان برسانیم؛ اگر بتوانیم این مهم را در فضای بین المللی 
محقق کنیم، کاری بس فوق العاده انجام داده ایم.  اگر ما هنرمندان بتوانیم با 
تولیدات هنری مان قدری در این جنگ رسانه ای تأثیر مثبت داشته باشیم، 
می توان امیدوار بود که پیروزی در فضای بین المللی نیز از آن ما باشد و در 

فضای داخلی هم کم نیاوریم و برنده این جنگ باشیم. 

 کاریکاتور تازه شجاعی طباطبایی
 درباره »انتقام سخت« ایران از آمریکا

سیدمســعود  هنر:  و  فرهنگ 
شــجاعی طباطبایــی پــس از 
حمله موشــکی ایران به آمریکا و 
برداشتن گام نخســت در مسیر 
»انتقام ســخت«، طرحی جدید با 

کنایه به آمریکایی ها منتشر کرد.
سحرگاه دیروز سپاه پاسداران انقالب اسالمی ده ها فروند موشک به  سمت 
پایگاه نظامی عین االسد که مقر آمریکایی ها در عراق است، شلیک کردند و 

بدین ترتیب نخستین گام از پازل »انتقام سخت« برداشته شد.
سیدمسعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست ایرانی و مدیر مرکز هنرهای 
تجسمی حوزه هنری طرح تازه ای را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد.

وی در ذیل این پست نوشته است: »موشک های ایرانی به دنبال دایناسورهای 
آمریکایی ) نســلی که این بار باید با موشــک منقرض شوند!( پس از حمله 
موشکی به پایگاه نظامی آمریکایی ها در عین االسد در استان االنبار، دومین 
پایگاه نظامی آن ها در اربیل مورد اصابت موشــک های کروز و بالســتیک 

کوتاه برد قرار گرفت! آمریکا باید گورش را از منطقه گم کند«.

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل جشنواره فیلم 
فجر امسال که سی وهشتمین دوره برگزاری خود 
را پیش رو دارد، تندیس سردار شهیدسلیمانی را 
به بهترین فیلم با مضمون جهاد و مقاومت اهدا 
خواهد کرد کــه اهدای این تندیــس از حضور 
فیلم هایی با ســوژه  های ملی در جشنواره امسال 
خبر می دهد. طبق اعالم اسامی فیلم های بخش 
»نگاه نو«، فیلم هــای »روز صفر« به کارگردانی 
ســعید ملکان و »لباس شخصی« به کارگردانی 
امیرعباس ربیعی روایتگر بخشی از اتفاقات مهم 
و مرتبط با تاریخ و منافع ملی کشــور هستند و 
احتماالً فیلم هایی بــا این نگاه با اعالم فیلم های 
سودای سیمرغ بیشتر خواهد شد. عده ای بر این 
باورند اهدای تندیس ســردار شهید سلیمانی به 
بهترین فیلم جهاد و مقاومت در جشــنواره فیلم 
فجر امسال، مسیر تازه ای را پیش روی سینمای 
اســتراتژیک ایران قرار خواهــد داد. درباره این 
موضوع و وضعیت تولیدات سینمایی در خط جهاد 
و مقاومت با »سعید مستغاثی« منتقد سینما که 
سابقه ریاست انجمن منتقدان سینمای ایران را 
داشته و دو دوره عضو هیئت داوران جشنواره فیلم 

فجر بوده است، گفت وگو کردیم که می خوانید. 

 امسال جشنواره فیلم فجر تندیس شهید 
سلیمانی را برای بهترین فیلم حوزه جهاد و 
مقاومت در نظر گرفته است. در شرایطی که 
فیلم هایی با موضوع جهاد و مقاومت سهم 
کمی از فیلم های سینمای ایران را تشکیل 
می دهند، اهدای این تندیس را در جشنواره 

امسال چطور ارزیابی می کنید؟
به نظرم این کارها سطحی به نظر می رسد اینکه 
تندیســی را به نام شهید سلیمانی اهدا کنند در 
حالی که برنامه ریزی برای سینمای ایران خالف 
جهت دیدگاه شــهدایی همچون سردارسلیمانی 
اســت، طنزی بیش نیســت. به کــدام فیلم ها 
قرار اســت جایزه بدهند؟ فیلم هایی که مملو از 
خانواده هــای ازهم پاشــیده، خیانت، مهاجرت، 
روابط غیراخالقی و الفاظ رکیک اســت. در یک 
سال به تعداد انگشت دستان، فیلم هایی با مضمون 
جهاد و مقاومت داریم، چون جهت گیری درستی 
نیســت. این جهت گیری هم برای حال نیست و 
امروز نباید فکر شود که سرداری شهید می شود 
پس باید به موضوع جهاد و مقاومت ضریب داد. 
سال هاست مسئله دفاع، مقاومت و مدافعان حرم 
مطرح اســت، ولی سینمای ایران در این سال ها 
قدم بزرگی در این راســتا برنداشته و حاال قدمی 
سطحی برداشته اند که نشان از خالی بودن دست 

مدیران سینمایی دارد. 

 در این سال ها جشنواره هایی با محوریت 
جهاد و مقاومت کم نداشتیم، اما دستاورد 
آن ها چه بوده  است؟ آیا تأثیری در جریان 

تولیدات سینمایی ایران گذاشته اند؟
جشــنواره مقاومت یک ســال درمیــان برگزار 
می شــود و کارهای خوبی هم در آن شده است. 
مثالً توانسته فیلم سازان مقاومت جهان را جذب 
کند ولی بودجه ای که به این جشنواره می دهند 
بسیار پایین اســت. اگر از این جشنواره حمایت 

بیشتری می شد، عملکرد گســترده تر و بهتری 
داشت. متأسفانه عدم اختصاص بودجه کافی به 
جشنواره های اثرگذار و سرریز بودجه ها به سمت 
جشــنواره های بی خاصیت و متضــاد با اهداف 
انقالب اســالمی، سینمای ما را به مسیر انحرافی 
برده است. در سال حدود چهار یا پنج فیلم همسو 
با انقالب اسالمی ســاخته می شود این در حالی 
است که جمعیت مخاطبان سینما در یک سال 5 
درصد جمعیت کشور هم نیست. کسانی که این 
روزها برای تشییع پیکر سردار عزیزشان در میدان 
بودند جایی در سینما ندارند، چون دغدغه هایشان 

را روی پرده سینما نمی بینند. 

 آیا ســینمای بدنه با میــدان دادن به 
فیلم های طنز مبتذل یا فیلم های اجتماعی 
ناامیدکننده و سیاه، سلیقه مخاطب را تغییر 
شکل داده است؟ چرا فیلم هایی با محوریت 
منافع و مصالح ملی کمتر روی پرده سینما 
می روند و متأســفانه همیــن فیلم ها هم 

تماشاگر زیادی ندارند؟ 
آمار رسمی می گوید حدود 95 درصد مردم ایران 
به سینما نمی روند و مخاطب این سینما نیستند. 
چندین ســال اســت حرکت عظیم راهپیمایی 
اربعین برگزار می شود، اتفاقی که دنیا را به شگفتی 
واداشته ولی به جز چند مستند، حتی یک فیلم 
داستانی سینمایی یا تلویزیونی در این باره ساخته 
نشده است. چنین حرکتی در تاریخ کم نظیر است 
ولی کم کاری در این حوزه زیاد اســت. سینمای 
ما موضعی نســبت به وقایع کشــورش ندارد در 
حالــی که ســینمای غرب به مســائل مبتالبه 
خودشــان اهمیت می دهد. 70 درصد فیلم هایی 
که در گلدن گلوب امسال جایزه گرفتند به مسائل 
مستقیم خودشــان ربط دارد. فیلم 1917 جایزه 
بهتریــن فیلم درام را گرفته در حالی که بیش از 

100سال پیش جنگ جهانی اول تمام شده ولی 
این فیلم جایزه می گیرد. در کشــور ما هنوز 30 
سال از جنگ نگذشته  می گویند تمام شد و دیگر 
فیلم هایی از این جنس نســازید. فرق دو سینما 

همین جاست.

 یعنی ســینمای آن هــا دارای نگاهی 
استراتژیک اســت و اینجا چنین نگاهی 
به ســینما وجود ندارد، یعنی ما سینمای 
راهبردی  مضامین  دارای  و  اســتراتژیک 

نداریم؟
نه فقط نگاه استراتژیک که نگاه ملی هم به سینما 
نداریم، اینکه دغدغه های مردم چیســت؟ مثاًل 
درباره تشییع پرشکوه شهید سلیمانی این دغدغه 
وجود دارد چرا حضور مردم میلیونی بود، مگر این 
سردار چه داشت؟ چنین فرماندهی در قلب مردم 
جا دارد و در حد تشــییع پیکر امام خمینی)ره( 
مــردم در صحنه حضــور داشــتند. این حضور 
پرشکوه نشان دهنده خواسته مردم در عرصه های 

سیاسی و فرهنگی است.

 در چنین شرایطی این نگرانی برای تولید 
اثر درباره شهید سلیمانی وجود دارد که نگاه 
احساسی و شعارزده بر تولیدات غالب نشود، 

نظر شما در این باره چیست؟
نخســت باید اثر تولید شــود تا بتوان درباره این 
نگاه غالب صحبت کــرد تا زمانی که این ترس و 
نگرانی وجود داشــته باشد، اثری تولید نمی شود. 
می گویند درباره ائمه اطهــار)ع( یا پیامبران فیلم 
نسازیم که شاید چهره شان به درستی نشان داده 
نشود در حالی که انبوهی از فیلم ها درباره حضرت 
مسیح)ع( یا دیگر شخصیت های سیاسی و دینی 
در ســینمای غرب ساخته می شــود. باید اجازه 
ساخت فیلم به فیلم سازان ما داده شود حتی اگر 
نقص داشته باشد، چون دیکته نانوشته غلط ندارد. 
معموالً تولید اثر درباره شــخصیت های اثرگذار و 
مهم در حد شعار و سخنرانی باقی می ماند و اتفاق 
خاصی هم نمی افتد. به نظرم نباید هراس از ساخت 
آثار شــعاری و احساسی داشت شاید یکی دو اثر 
این طور ساخته شــوند ولی حتماً اثر خوب هم 
از دل این تولیدات بیرون می آید. سال هاســت در 
سینمای ما این مسئله مطرح می شود که سراغ این 

موضوعات نروید که در دام شعارزدگی می افتید.

 در واقع اسیر ذهنیت های از پیش تعیین 
شده برای آثار تولید نشده می شویم؟

همیــن طــور اســت. در واقع این تــرس را در 
دل فیلم ســازان می اندازند که کســی سراغ این 
موضوعات نرود. می گویند درباره امام حسین)ع( 
فیلم نسازید شاید به شــخصیت ایشان توهین 
شود. کسی سراغ این شــخصیت ها نمی رود به 
همین دلیل فیلم ســازان ما در دایره محدودی از 
موضوعات، منجمد شده اند و کاری به دغدغه ها 
و خواسته های مردم ندارند. خالی کردن میدان از 
تولید آثار ارزشی، عرصه را برای آثار طنز مبتذل و 

آثار اجتماعی یأس آفرین باز کرده است. 

پذیرفت  می توان  نگاهی خوشبینانه  با   
سلیمانی  شــهید  سردار  تندیس  اهدای 
برای بهترین فیلم جهاد و مقاومت از سوی 
فجر،  فیلم  دوره جشــنواره  این  متولیان 
به  ورود  برای  ایران  ســینمای  راهگشای 

سینمای استراتژیک باشد؟
به نظرم لفظ سینمای اســتراتژیک مانعی برای 
حرکت ســینمای ایران به ســمت خواســته ها 
و دغدغه هــای مردمی اســت. ســینمای غرب 
ایدئولوژیک اســت و همــه ژانرهایشــان برای 
ایدئولوژی مادی گرایانه خودشــان است ولی در 
کشور ما سینما را انشقاق می دهند. می گویند اگر 
سینمای دینی می خواهی به فالن مسیر برو و اگر 
ســرگرمی می خواهی از این مسیر برو. در حالی 
که وقتی از سینمای ایدئولوژیک حرف می زنیم 
یک فیلم ملودرام یا یک انیمیشن هم در ذیل آن 
می گنجد. وقتی یک خانواده تراز ایرانی اسالمی 
را در سینما نشان دهید این سینمای استراتژیک 
است چون ایدئولوژی مشخصی دارد. قرار نیست 
فقط فیلم های پرهزینه ســاخته شود تا بگوییم 

سینمای استراتژیک. 
سینمای ایران باید هویت ایرانی اسالمی داشته 
باشد، اگر در مسیر ایدئولوژی ایرانی اسالمی نباشید 
در مسیر ایدئولوژی غربی قرار می گیرید. ایدئولوژی 
نوع رفتار در خانواده ها، نوع روابط اجتماعی، نوع 
برخوردها و نوع عبادت و میهن پرستی است چون 
در سبک زندگی می گنجد. آن ها در فیلم هایشان 
می گویند دشــمن به مرزها و کاخ های ما حمله 
نکــرده بلکه به ایدئولوژی و پرچم ما حمله کرده 
است. مسئله امروز ما مسئله سینمای استراتژیک، 
سینمای معناگرا، سینمای دینی و غیره نیست 
بلکه سینمای ایران یعنی سینمای ایرانی اسالمی 

که ایدئولوژی در متن آن حل شده باشد. 

 در حالی که بســیاری از فیلم های روی 
پرده ما خارج از این دایره است.

پیشینه سینمای ایران برگرفته از دو سده تهاجم 
فرهنگی غرب و ســکوالریزه کردن جامعه ایران 
بوده است که سکوالریزه کردن در فضای فرهنگی 
جامعه ما باقی مانده و با فیلم های روی پرده به آن 
دامن زده می شود. در نتیجه هر اتفاقی می افتد، 
آن را به ســینمای دینی و غیردینی جداسازی 
می کنند. این همان تفکر سکوالریســم است که 
ســینمای ایران را از ایدئولوژی حاکم بر کشــور 
جدا می کند. اصل این اســت که در یک ملودرام 
خانوادگی یا انیمیشــن، ســبک زندگی ایرانی 
اسالمی دیده شود. مدیران سینمایی و فیلم سازان 
ما باید متوجه این مسئله باشند که سینمای غرب، 
سینمایی کامالً ایدئولوژیک است. از فیلم »جنگ 
ستارگان« بگیرید تا »روزی روزگاری در هالیوود« 
و »جوکر« و غیره. تفکیکی که نگاه ســکوالریزم 
بر سینمای ایران حاکم کرده موجب انشقاق در 
ســینما شده و یک فیلمســاز نمی تواند یک اثر 
داســتانی درباره راهپیمایی اربعین بسازد، چون 
آن را در رسته سینمای استراتژیک دسته بندی 

می کند.

برش

فیلم 1917 جایزه بهترین فیلم 
درام را گرفته در حالی که بیش 
جهانی  جنگ  پیش  از 100سال 
فیلم  این  ولی  شده  تمام  اول 
ما  کشور  در  می گیرد.  جایزه 
هنوز 30 سال از جنگ نگذشته  
دیگر  و  شد  تمام  می گویند 
فیلم هایی از این جنس نسازید. 

فرق دو سینما همین جاست
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در نشست نقد و بررسی  اثر ماندگار »حاتمی کیا« عنوان شد

»دیده بان« نوید یک پدیده نوظهور در سینمای ایران بود
این فیلم برخالف تصور رایجی که در آن ســال ها 
نسبت به برخورد ســرد و بی تفاوت جشنواره های 
جهانی با فیلم های جنگی وجود داشت، نخستین فیلم در این 
حوزه بود که در جشنواره های بین المللی مورد توجه و تحسین 
قــرار گرفت و حاتمی کیا را به عنوان یک اســتعداد نوظهور 
معرفی کرد. به گزارش قدس آنالین، کانون فیلم خانه سینما 
که به احترام برگزاری عزای عمومی در کشــور، جلسه های 
نمایش فیلم خود را به تعویق انداخته بود، شامگاه سه شنبه 
هفدهم دی  ماه، تازه ترین برنامه  خود را به نمایش تازه ترین 
نسخه  »دیده بان« اختصاص داد. این فیلم که به همت و تالش 
مدیریت و کارکنان ســختکوش فیلم خانه  ملی ایران در این 
مرکز ترمیم و بازسازی شده، محصول 13۶7 بنیاد سینمایی 
فارابی است و پس از »هویت« دومین فیلم ابراهیم حاتمی کیا 

در مقام کارگردان به حساب می آید.
در ابتدای نشســت نقد و بررسی این فیلم تحسین  شده که 
خسرو دهقان و جبار آذین به عنوان منتقدان میهمان در آن 
حضور داشتند، ناصر صفاریان، دبیر کانون فیلم خانه سینما 
ضمن روایت حاشیه هایی از تولید »دیده بان« که به گفته  او 
»بخشــی از نگاه خاص مدیران ســینما« در آن سال ها را به 
نمایش می گذارد، گفت: ابراهیم حاتمی کیا چند سال پیش از 
این »هویت« را نوشته و کارگردانی کرده بود، اما آن فیلم چه 
به لحاظ تکنیکی و چه از نظر محتوا به قدری متفاوت با آثار 
بعدی این فیلم ساز است که خیلی ها از جمله خود او ترجیح 
می دهند »دیده بان« را به عنوان نخستین اثر کارنامه اش تلقی 

کنند.
وی سپس با اشاره به نقش تأثیرگذار خسرو دهقان در کشف 
ابراهیم حاتمی کیا به عنوان یک استعداد نوظهور در سینمای 
آن ســال ها گفت: اغلب مخاطبان مطبوعات یادشان هست 
زمانی که هنوز هیچ کس این فیلمساز را نمی شناخت، ایشان 
در مقاله ای به این موضوع اشاره و حاتمی کیا را به عنوان یکی 

از هنرمندان بزرگ آینده معرفی کرد.

 »دیده بان« یکی از شاخص ترین فیلم های سینمای 
ایران در حوزه  دفاع مقدس

صفاریان در ادامه  صحبت های خود با 
اشاره به »دیده بان« به عنوان »یکی از 
شاخص ترین فیلم های سینمای ایران 
در حوزه  دفاع مقدس« گفت: این فیلم 
برخالف تصور رایجی که در آن سال ها 
نســبت به برخورد ســرد و بی تفاوت 
جشنواره های جهانی با فیلم های جنگی وجود داشت، نخستین 
فیلم در ایــن حوزه بود که در جشــنواره های بین المللی مورد 

توجه و تحسین قرار گرفت. بخش بعدی جلسه به صحبت های 
خسرو دهقان اختصاص داشت. این منتقد سینما با اشاره به تأثیر 
ریشه های فعالیت حاتمی کیا بر دنیای ذهنی و فیلم های او گفت: 
نخستین بار که با اثری از ابراهیم حاتمی کیا مواجه شدم زمانی بود 
که برای تماشای فیلم به یکی از دوره های آغازین جشنواره  فیلم 
فجر رفته بودم و خیلی اتفاقی به تماشای »هویت« نشستم که 
نخستین فیلم اوست.وی گفت: آنچه موجب شد تماشای این فیلم 
در ذهنم تأثیرگذار جلوه کند، صداقت شــفاف و قابل تحسینی 
بــود که در »هویت« وجود داشــت و موجب شــد فیلم بعدی 
حاتمی کیا یعنی »دیده بان« را با دقت و جدیت بیشتری دنبال 
کنم. فیلمی که وقتی موفق به تماشای آن شدم، در یادداشتی 
به استعداد سازنده اش اشاره کرده و خوشبختانه پیش از سایرین 

او را هنرمندی معرفی کردم که آینده  درخشانی خواهد داشت.

 تفاوت در نوع و کیفیت سینماگری حاتمی کیا 
عامل تمایز او و دیگر فیلم سازان  است

جبــار آذیــن نیــز ضمــن تأکید 
بــر خاطره انگیــز بودن تماشــای 
»دیده بان« پس از سال ها، به کیفیت 
چشمگیر نســخه  ترمیم شده  این 
فیلم اشــاره کرد و افــزود: در طول 
سال های گذشته بارها درباره  ابراهیم 
حاتمی کیا و »دیده بان« گفته و نوشته شده است. سال هایی 
که اغلب با جبهه گیری نسبت به فیلم های این گونه فیلم سازان 
گذشــت، اما آنچه موجب ایجاد تمایز میــان فیلم های این 
فیلمســاز و سایر فیلم سازان همدوره اش شــد، تفاوت در نوع و 
کیفیت سینماگری او نسبت به بعضی از فیلم سازان حوزه  جنگ 

بود. وی گفت: در حقیقت مهم ترین نکته ای که موجب گشوده 
شدن دریچه  تازه ای رو به سینمای دفاع مقدس شد واقع گرایی 
ویژه  حاتمی کیا نسبت به شخصیت ها و وقایع دوران دفاع مقدس 
بود. دریچه ای که موجب شد سایر فیلم سازانی که به هر شکل 
تمایل به ساخت یا همکاری در تولید آثار جنگی داشتند فیلم های 
خود را متناسب با مختصات جنگی که در کشور به وقوع پیوست 
شــکل دادند، ویژگی خاصی که موجب شکل گیری سینمای 
دفاع مقدس شــد. آذین سپس مهم ترین وجه تمایز فیلم های 
ابراهیم حاتمی کیا و برخی فیلم ســازان همردیف او را پرهیز از 
تقلید نســبت به فیلم های اکشــن و هالیوودی دانست و افزود: 
حوادث و قهرمان پروری هایی که در آن نوع فیلم ها رواج داشت 
با واقعیت هایی که در جبهه های جنگ ایران و عراق رخ می داد، 
چندان تطابق نداشت. البته در جبهه های ما نیز جنگ و حادثه 
در باالترین شکل خود وجود داشت، اما آنچه موجب جدا شدن 
سینمای دفاع مقدس ایران از سینمای جنگی دنیا می شد، اضافه 
شدن عنصری بود که در بعضی فرهنگ ها وجود داشت. عنصری 
که از ترکیب زمین و آســمان به وجود آمده و موجب شده بود 
جنگیدن سربازان ایرانی به  خاطر خدا و فدا کردن جان خود در 

راه میهن، یک نکته  متمایز با فیلم های هالیوودی باشد.
وی همچنین با اشاره به فرازوفرودهای کارنامه  ابراهیم حاتمی کیا 
گفت: به  هرحال باید پذیرفت فیلم های »دیده بان« و »مهاجر« از 
ساخته های او آثاری هستند که در دهه  ۶0 موجب پایه ریزِی گونه 

یا ژانر سینمای دفاع مقدس شدند.
در ادامه  جلســه ناصر صفاریان نیز حضــور »فرهنگ ایرانی در 
جبهه های نبرد علیه دشــمن« را از جمله ویژگی های این نوع 
فیلم ها برشــمرد و افزود: شــخصیت محوری فیلم »دیده بان« 
برخالف آثار قهرمان پرورانه این نوع سینما با مقوله  ترس از مرگ 

روبه رو اســت و این یکی از ویژگی هایی است که این فیلم را از 
ســایر آثار همدوره  خود متمایز می کند. در این فیلم شاهد آن 
هستیم که این شــخصیت براساس سیر عرفانی، پذیرای مرگ 
می شــود و در پایان گرای منطقه  حضور خود را می دهد تا جان 

سایر همرزمانش در امان بماند.

 »دیده بان« و »هویت« ژانر دفاع مقدس
 را پایه گذاری کردند

خســرو دهقــان نیز »ســینمای 
دفاع مقدس« را »تنها ژانر قابل بحث 
ســینمای ایران« دانســت و افزود: 
واقعیت این است که ما شروع کننده  
جنگ نبودیــم، فقط دفاع کردیم و 
ایــن نکته به تدریج وارد فرهنگ ما 
و ســپس واژگان سینمای ایران شد. وی در بخش دیگری از 
صحبت های خود با اشاره به استقبال عمومی جشنواره های 
جهانی از فیلم های ایرانی گفت: سینمای امروز ایران حاصل 
فعالیت جوانانی است که در دهه های اخیر کوشش کردند تا 
فیلم های خوب و درخشان بسازند. فیلم هایی که در بخشی از 
آن ها عنصر صداقت دیده می شود و به همین خاطر تأثیرگذار 
و دلی از کار درمی آیند. دهقان سپس به کارنامه  فیلم سازی 
حاتمی کیا اشــاره کرد و گفت: منحنی کارنامه  او از صفر به 
100 نمی رســد و از فرازوفرود بسیاری برخوردار است. اما در 
مجموع فیلم »دیده بان« محصولی از خواسته های قلبی اوست 
و به همین خاطر هنوز و پس از گذشت این همه سال جواب 
می دهد و به یادماندنی اســت. بخش پایانی این جلسه  نقد و 
بررســی به جمع بندی صحبت های منتقدان میهمان برنامه 
اختصاص داشت. در این بخش از برنامه، خسرو دهقان با اشاره 
به »رفاقت« به عنوان »تم اصلی اغلب فیلم های حاتمی کیا« 
گفت: او در این فیلم ها نگران ضربه خوردن به بچه محل ها و 
دوستان نزدیکی است که با آن ها بزرگ شده است. دوستانی 

که قهرمان های فیلم های او را تشکیل داده اند.
جبار آذین نیز در این بخش با اشــاره به »ضرورت چیدمان 
درســت در ساختار فیلم های تأثیرگذار« گفت: چیزی که در 
سینمای سال های اخیر ایران و حتی جهان فاجعه آمیز جلوه  
می کند غیبت پررنگ عنصر شخصیت پردازی است. آدم هایی 
که بیش از آنکه شخصیت باشند تیپ هستند. تیپ هایی که 
تعدادی از آن ها در فیلم »دیده بان« نیز حضور دارند.  چیزی 
که در این نوع آثار می بینیم شامل پردازش بخشی از ویژگی ها 
و خصوصیت هایی در میان آدم هاست که قابل مشاهده و تصویر 
کردن اســت. در حالی که سینما اغلب به درون و باطن آن ها 

نزدیک نشده و آن بخش از وجود آن ها را نادیده می گیرد.

گزارش نشست

گفت وگو با سعید مستغاثی، درباره بی توجهی تولیدات سینمایی به فرهنگ مقاومت

تشییع کنندگان»حاج قاسم« خودشان را روی پرده سینماها نمی بینند
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