
روایتاول/مجلسما،مجلسژاپنیها
خدا وکیلی این مورد را از مسائل سیاسی 
و جناحی جدا کنید، چون فقط به خاطر 
جالب بودنش آن را روایت می کنیم. البته این 
بار هم البد رسانه ها مقصرند که در یک روز 
دو خبر کامالً متضاد هم را منتشر کرده اند!

یــک کاربر پر حوصله توییتر که احتماالً 
خیلی عشق اخبار است و بیشتر وقت ها 
شبکه خبر صدا و سیما را تماشا می کند و حتی از صفحه آگهی های اموات و 
درگذشتگان روزنامه ها هم نمی گذرد، خبرگزاری ها را شخم زده و متوجه شده 
که در یک روز این دو خبر منتشر شده است: 1- موافقت نماینده های پارلمان 
ژاپن با کاهش حقوق 20 درصدی برای مقابله با کرونا... قانون گذاران ژاپنی 
در یک اقدام هماهنگ موافقت کردند برای مقابله با بحران کرونا و همدلی با 
مردم، 20 درصد از حقوق هایشان کاسته شود. 2- افزایش 15 درصدی حقوق 
نمایندگان در ســال 99... عضو هیئت رئیسه مجلس از افزایش 15 درصدی 

حقوق نمایندگان مجلس در سال 99 خبر داد! 

روایتدوم/مثلماجرایآیالندنشود
این روایت از یک معلم هم در نوع خودش 
جالب است، البته اگر فردا برخی کاربران 
فضــای مجازی مثل ماجــرای آن خانم 
معلم، به »آیالند« بــودن یا نبودنش گیر 
ندهند! یــک طلبه جهادگــر در توییتر 
عکس هایی را منتشــر کرده که نشــان 
می دهد، معلم روستا در تعطیلی کرونایی 
برای درس دادن به دانش آموزانش از این خانه به آن خانه می رود. او نوشته: 
»روستای ده خواجه شهر قلعه ریسی، فاقد اینترنت است و خط دهی موبایل 
ضعیف اســت. غالب خانواده ها گوشی اندروید ندارند. برای کاشت درخت به 
روستا رفته بودم، آقای آماده معلم روستا از شهر آمده بود و خانه به خانه سراغ 

بچه ها رفت و آن ها را درس می داد«.

روایتسوم/َدمشماگرمآیتاهلل
یعنی با این عکس نه توضیح چندانی الزم 
است و نه اینکه هیچ بهانه ای برای ما می ماند 
که اگر کاری از دســتمان برمی آید انجام 
ندهیم! آیت اهلل محمــدی اصل زنجانی، 
اســتاد حوزه علمیه و دانشگاه است و در 
ضمن پایه گذار حوزه علمیه خواهران در 
زنجان هم به شمار می رود. تصویری که یک 
کاربر فضای مجازی از ایشان منتشر کرده نشان می دهد این استاد در ایام تعطیلی 
دروس دانشگاهی و حوزوی در حال خدمت جهادی و کمک به تولید ماسک است. 

روایتچهارم/مثلبمبساعتی
این هم پیش بینی »محسن رضایی« که 
مدت ها بود در فضــای مجازی از او خبر 
چندانی نبود. رضایی در تازه ترین توییتش 
نوشته است:  »در دنیای پساکرونا ممکن 
است آمریکا به کشورهای مشترک المنافع 
لشکرکشــی های  هزینه  تبدیل شــود. 
بی حاصل و ناکارآمــدی دولت آمریکا و 

بی اعتمادی ایالت ها به آن مانند بمب ساعتی عمل می کند«.

شیوع  دلیل  به  روزها  این  محمدتربتزاده  
فعالیت ها  مردم،  شدن  نشین  خانه  و  کرونا  ویروس 
پیدا  افزایش  برابر  چندین  اجتماعی  شبکه های  در 
میان  در  آن، کل کل های مجازی  دنبال  به  و  کرده 
از  است.  گرفته  باال  حسابی  هم  شاخص  چهره های 
پی  در  پی  افشاگری های  و  اینستاگرامی  الیو های 
سیاسی  دعواهای  تا  بگیر  هنرمندان  و  خواننده ها 
چهره های جنجالی این عرصه. یکی از پرحاشیه ترین 
به دعوای  درگیری های مجازی اخیر هم برمی گردد 
ارتباطات«. با مسئوالن »وزارت  »علی اکبر رائفی پور« 

هرچند این درگیری ها از مدت ها پیش آغاز شده و هر 
دو طرف در سخنرانی های مختلفشان به همدیگر نیش 
و کنایه می زنند اما این روزها با وســط کشیده شدن 
پای سامانه جنجالی »پاداسکای« این درگیری وارد فاز 

تازه ای شده است.

   پاداسکای چیست؟
»پاداســکای« از همان روز اولی که توســط علی اکبر 
رائفی پور معرفی شــد، شــروع به حاشیه سازی کرد. 
حدود یک ســال پیش بــود که رائفی پور با انتشــار 
ویدئویی از سامانه بومی پاداســکای رونمایی کرد. به 
گفته رائفی پور این ســامانه توسط مجموعه »مصاف« 
که مدیریتش بر عهده خود او اســت و به سفارش یک 
وزارتخانه تولید شده است. او البته نام وزارتخانه مزبور 

را اعالم نکرد.
بر اســاس گفته های سازندگان این سامانه بومی، پس 
از شــلیک ســپاه به یک کوادکوپتر در تهران در سال 
95، ایده ساخت پاداسکای در ذهن سازندگانش ایجاد 
شــد. اگر خاطرتان باشــد، در آن زمان شلیک به یک 
کوادکوپتر خصوصی در حوالــی میدان انقالب تهران 
بازتاب گسترده ای داشت و درنهایت منجر به ممنوعیت 

پرواز کوادکوپتر ها شد.
براساس گفته های رائفی پور پس از ماجرای شلیک به 
کوادکوپتر خصوصی، او به این نتیجه رسیده هر کسی 
می تواند با اقدام کوچکی تهدید امنیتی ایجاد کند، در 
نتیجه به فکر تولید سامانه اخاللگر ریزپرنده ها افتاده است.

این ســامانه به گفته رائفی پور می تواند در شعاع چند 
کیلومتری سوژه را شناسایی و با استفاده از »جمینگ« 
یا همان اخالل در سیســتم راداری، جی پی اس هدف 

مورد نظر را از کار بیندازد.

   سامانه ای که می تواند خطرناک باشد
»پاداســکای« با آنکه حسابی کاربردی به نظر می رسد، 
تا امروز انتقادهای شــدیدی را به دنبال داشته است. 
منتقدان این سامانه می گویند روش کار پاداسکای به 
صورتی است که می تواند در فعالیت هواپیماها اختالل 
ایجاد کند و اشتباهات آن به قیمت جان هموطنانمان 
تمام شــود. ادعاهایی که البته تنها در حد حرف باقی 

مانده و هنوز سند محکمی برای آن وجود ندارد.
البته بر اســاس گزارشــی که روزنامه اعتماد مدت ها 
پیش منتشــر کرده، ظاهراً نمونه مشابه سامانه مورد 
نظــر رائفی پور در نهاد های نظامی وجود دارد. روزنامه 
اعتماد در این باره نوشــته است: »نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی براساس آخرین اخبار منتشر شده، با 
استفاده از روش هایی، چون اخالل الکترونیکی و پرتاب 
تور، می کوشــد در مقابل تهدید های این ریزپرنده ها 
ایســتادگی کند و در این مسیر از اخالل در GPS یا 

مســیریاب این پهپاد های کوچک نیز بهره می برد. در 
جریان برگزاری رزمایش محمد رسول اهلل)ص( نیروی 
زمینی ارتش، نخستین سالح اخاللگر الکترونیک برای 
مقابله با پهپاد هــا و ریزپرنده ها به نمایش درآمد. این 
اخاللگــر با برد ۳ کیلومتر و فعالیت در باند S، در بازه 
فرکانسی 2.۳ تا 2.5 گیگاهرتز و توان تشعشع معادل 
۳0 وات، توانایی مقابله با ریزپرنده ها و به زمین نشاندن 

آن ها را دارد«.

   وزارت ارتباطات سنگ می اندازد
تمام جنجال های مربوط به »پاداســکای« البته مربوط 
به حدود یک سال پیش بود تا اینکه از چند روز پیش 
درگیری تازه ای میــان وزارت ارتباطات و رائفی پور بر 
سر این سامانه بومی راه افتاد و وزارت ارتباطات ادعای 
تازه ای علیه رائفی پور مطرح کرد. آقای ســخنران هم 

البته ساکت نماند و ادعای وزارت ارتباطات را رد کرد.
ماجرا از حدود چند شــب پیش آغاز شــد که یکی از 
فعاالن مجازی حامی رائفی پور با انتشــار یک توییت 
طنز، پهپاد پســتچی آذری جهرمی را سوژه قرار داد. 
این کاربر نوشــته بود: »با اعالم آذری جهرمی مبنی بر 
احتمال صدور مجوز برای استفاده از پهپاد در خدمات 
پستی؛ رائفی پور دستور استقرار سامانه های پاداسکای 
برای مقابله با ریزپرنده ها را در سراسر کشور صادر کرد«.

پس از آن رائفی پور با بازنشــر این توییت طنز، وزارت 
ارتباطات را متهم به ســنگ انــدازی در مقابل پروژه 
خود کرد و مدعی شــد مســئوالن ایــن وزارتخانه با 
بهانه تراشــی های مکرر اجازه تولید انبوه سامانه تولید 
 شده توســط مؤسســه تحت نظارتش را نمی دهند. 
رائفی پور نوشــته بود: »شــما توییتری ها یه شوخی 
می کنید، آقای وزیر جدی می گیرند، اون وقت هزینه شو 
ما باید بدیم! باورتون میشــه بعد از رونمایی ســامانه 
پاداسکای و شوخی آخر کلیپ، برخی آقایون به شدت 
ناراحت شدند و به حراست های ادارات گفتند سامانه ما 
رو نخرن! از فرداش رسانه های پوششی شون هم شروع 

کردن به حمله به ما!«
 

   زمینه ساز سقوط؟!
سید جمال هادیان، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت 
ارتباطات هم ساکت نماند و در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
اینکه به تازگی رائفی پور ادعا کرده فشار هایی بر شرکت 
او برای خرید سامانه پاداســکای آن ها وارد شده و به 
نوعی این فشــار را به وزارت ارتباطات منسوب کرده ، 
گفت: »اگر درست حدس زده باشم، پاداسکای سامانه 
پارازیت GPS هست. تولید پارازیت به هر نحو یک کار 
غیرقانونی است و البته روی GPS عالوه بر غیرقانونی 

بودن، بسیار خطرناک هم هست«. 
آقای مســئول پس از این هم ادعای عجیب و غریبی 
مطرح کرد و سامانه پاداسکای را زمینه ساز سقوط یک 
هواپیما دانست: »در چند ماه اخیر نزدیک بود پارازیت 
GPS یــک فاجعه ایجاد کند و هواپیمایی در یکی از 
فرودگاه ها سقوط کند. ما هم حسب وظیفه قانونی از 
عامل پارازیت که نمی دانیم چه کســی بوده است به 
دادگاه شــکایت کردیم و خواســتیم شناسایی شود و 

گزارشش را به شورای عالی امنیت ملی هم دادیم«.
هادیان گفته اســت: »اینکه ایشــان بنا بــه اظهارات 
خودشان عامل این پارازیت خطرناک و حادثه ساز باشند 
و هنوز با او برخورد نشــده جای تعجب است و قطعاً 

برخوردی خیلی قاطع تر از ادعای ایشان مبنی بر ابالغ 
به حراست ها برای عدم خرید سامانه مذکور می طلبد«.

 البته هنوز معلوم نیســت واقعــاً ماجرایی که وزارت 
ارتباطات به آن اشاره می کند مربوط به سامانه رائفی پور 

باشد یا نه!

   آفتاب آمد دلیل آفتاب
رائفــی پــور هــم کــه بارها ثابــت کرده حســابی 
آماده کل کل هایی از این دســت است، ساکت نماند و 
روز گذشته به ادعای وزارت ارتباطات واکنش نشان داد 

و سخنان هادیان را رد کرد.
رائفــی پور با حمله بــه مدیر روابــط عمومی وزارت 
ارتباطات و برخی رسانه های انتشار دهنده صحبت های 
او نوشت: »آفتاب آمد دلیل آفتاب! ببینید چگونه روابط 
عمومی آذری جهرمی آســمان را به ریسمان بافته تا 
خبر چند ماه گذشته اختالل GPS یک هواپیما را به 
ما ربط دهد! و چگونه رسانه هایشان برای نشر اکاذیب 

سر خط شده اند«.
او در ادامه خطاب به هادیان نوشت: »نخیر جناب! آنچه 
بافته اید هیچ ارتباطی به سامانه ما ندارد و کامالً مشخص 
است اطالعی از نحوه و نتایج عملکرد پاداسکای ندارید«.
رائفی پور بعد از این هم اعالم کرد سامانه مورد نظرش 
بیش از 50 بار به صورت موفق تست شده است و هیچ 
خطایی نداشته اســت. آقای سخنران پس از این هم 
یک بار دیگر گفت پاداســکای به درخواست مسئوالن 
و نهاد های امنیتی ســاخته شده است، اما باز هم هیچ 

اشاره ای به نام نهاد ها نکرد.
او خطاب به مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات نوشته 
است: »ای کاش همان طور که وزیر شعار می دهد حامی 
شرکت های دانش بنیان می بودید و مسائل سیاسی را 

در پیشرفت کشور دخیل نمی کردید«.

   اصاًل شوخی نبوده است!
رائفی پور این روزها سوژه داغ فضای مجازی است. البته 
بدون این شــکایت هم نام رائفی پور به دالیل مختلف 
شــوخی و جدی در فضای مجازی همیشه داغ هست. 
چه به دلیل شوخی هایی که خیلی با او می کنند و چه به 
دلیل حرف ها و تحلیل های گاه جالبی که او انجام می دهد 
و بعدها معلوم می شود ماجرا اصالً شوخی نبوده است!

از آنجایی که ماجرای پاداسکای و درگیری های مربوط 
به آن هم یک ســرش به این سخنران پرحاشیه و یک 
ســر دیگرش به وزارتخانه خبرساز ارتباطات می رسد، 
هیچ جوره نمی شود تا روشن شدن کامل ابعاد ماجرا، 

درباره آن قضاوت کرد.
کاربران فضای مجازی که البد بیشتر از ما جرئت دارند 
اما مثل همیشه شروع به شوخی با حاشیه  سازی جدید 
رائفــی پــور و وزارت ارتباطات کرده انــد که به عنوان 
حسن ختام برخی از این شوخی های مجازی را در ادامه 
می خوانید: »واسه منحرف کردن اذهان فعاالن مجازی 
رسانه ای از گم شدن 4.8میلیارد دالر چه حربه ای بهتر از 
پاداسکای و رائفی پور... اصالً هرچی تورم و اختالسه زیر 
ســر پاداسکای رائفی پوره... اون 4.5 میلیارد دالری که 
گم شده هم به خاطر پارازیت های مؤسسه مصاف بوده... 
مگه نمی دونین عامل بمباران اتمی ژاپن هم رائفی پور 
بوده به دســتور هنری ترومــن... آمریکای صلح طلب 
می خواسته بره شوروی رو بزنه با اختالل در جی پی اس 

سر از ژاپن در آورده... واال«!

توبیخیکویروسمؤنث
رقیهتوســلی/فرض را می گذارم بر اینکه شما هم مثل فلفل دلمه ها، نر و 
ماده دارید.پس از شــما می خواهم چند لحظه دست از قایم باشک برداری و 
کناردســتم فقط روی هوا بچرخی و دل بدهی به حرف هایم، خانوم ویروسه. 
چون می دانم امکان ندارد اینجا بغل گوشــم نباشی. خیلی چیزهای دیگر را 
هم می دانم.پس بی مقدمه عرض کنم؛ بو بکش. اینجا خانه من است که بوی 
زنجبیل و دارچین و دلهره می دهد این روزها... از وقتی سروکله قوِم مغولی تان 

پیدا شده و از وقتی اسم و رسمتان را توی خبرها به سمع و نظرم رساندند.
سفره های یکبار مصرفی که پهِن میز و پای در و توی مطبخ می کنم را حتماً 

دیده ای. جوری شده که خانه ام را نمی شناسم با این تغییر 180 درجه ای.
آمار قتل عامتان را دارید حتماً اما بد نیست یکسر با من تا صفحه اجتماعی ام 

بیایی. ببینی مرا سوگوار چند نفر کرده اید.
می دانی چه می خواهم بگویم. حرف حسابم این است از پاقدم شوم شما، بیکار 
و خانه نشین شدم تا اطالع ثانوی. حاال نه بیکارِ بیکار. شدم دورکار با اُفت درآمد 
محسوس. که برای خودش ده ها زخم عمیق به حساب می آید. اصالً چرا خودم 
را خسته کنم برای تِو میکروسکوپی که نمی دانی حق الترجمه چیست و اساساً 

یک من ماست چقدر کره می دهد؟
ِگردالی هزار دست! تشریف فرمایی شما و اقوامتان باعث شد همان خواب کمی 

که داشتم پیوست شود به کابوس و خیال.
آشــپزخانه که عمری مأمن الهام و سرخوشی و انرژی ام بود، این روزها فقط 
برایم شــده جای سابیدن و وسواس. جای آب ژاول و الکلی که بعید می دانم 
70درصد باشد.خانواده داری یا مجرد نمی دانم، اما 58 روز است غریبم کرده اید، 
تو و فک و فامیل بدتر از خودت. جوری که می ترســم از یک فرســخی خانه 
عزیزترین هایم رد شوم که نکند خدای ناکرده شما روی کولم نشسته باشید 
و سوغات ببرمتان. شــما بزدل های نامرئی که جز خنجر زدن از پشت، هنر 
دیگری ندارید.و نمی دانید آدمیزادی که دلتنگی اش را با قرص های آرامبخش و 
کدئین هی می دهد پایین، ویروس کشان هم می تواند راه بیندازد روزی. دست 
ببرد توی جیبش و ژل ضدعفونی اش را بکشد بیرون و ده ها تنتان را به درک 
واصل کند... .آهای خانوم ویروسه خواستم بگویم بار و بندیلتان را همان طور که 
آوردید و پهِن شهر و دیارمان کردید با دسِت ادب بقچه کنید و بی خداحافظی 
بروید. نه از ایران که از ســیاره مان... وگرنه در جریان که هستید تا ساخت و 
پرداخت دارو راه دوری نیست. اما ترجیحمان این است که سیل خون راه نیفتد.
چون خانوم سنگدل! ما مثل شما نیستیم که دیدن مرگ و اشِک موجودات 

دیگر بهمان بچسبد.
پنجشنبهنوشت:خانوم ویروس! شــما بابا ندارید، درست... »عزیز« ندارید، 
درســت... گلی و آفرینش و فرید و آبان ندارید، درست... شغل و دل و عقل و 
وجدان ندارید، این هم درست... جان که دارید! شاید بد نباشد مغرور نشوید به 

خودتان و تا زمان هست، بگریزید. 
آخر ما آدم ها ضرب المثلی داریم که می گوید: خودکرده را تدبیر نیست!

 روایت مجازی
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ورزشورزش
باندبازیهایجدیدبالیجانپرسپولیس

گسل سرخ فعال شد

پروندهلیگبرتربسکتبالبستهشد

سرپرست پارسا: تیم را برای 
قهرمانی بسته بودیم

صبحیکهباجریمهشروعشد
 صبح زود باید از خانــه بیرون بزنم برای 
کاری کــه در یکــی از دفاتر پیشــخوان 
دولت دارم. برای همین بی خیال دوچرخه 
می شوم و به اجبار با ماشین از خانه بیرون 
می زنم. البته با مقــداری الکل برای ضد 
عفونی، ماسک و دســتکش. ماسکی که 
می دانم غیر استاندارد است. با بی اعتمادی 
کامل آن را به صورتم زده ام و بیشتر حکم 

دلخوش کنک دارد.ساعت 7 و 20 دقیقه است که می رسم به دفتر. آقا و خانمی 
در ایستگاه اتوبوس نشسته اند. ماشین را پارک می کنم و از آقا درباره ساعت کار 
دفتر سؤال می کنم که متوجه ماشین راهنمایی و رانندگی می شوم که پشت 
سرم ایستاده است. برمی گردم و می بینم افسر دارد پالکم را یادداشت می کند. 
جلو می روم و دلیل جریمه شــدنم را می پرسم و پلیس راهنمایی و رانندگی 

جواب می دهد در محدوده ایستگاه اتوبوس توقف کرده ام.
می گویم ایســتگاه که تعطیل است، اما از نظر ایشــان خالف کرده ام. دوباره 
توضیح می دهم که حتی برگه ای روی شیشه ایستگاه چسبانده اند که به علت 
شــیوع کرونا اتوبوسرانی تا اطالع ثانوی تعطیل است. اما گوش جناب سروان 
بدهکار نیســت و به تابلوی پارک ممنوع اشاره می کند و اینکه من باید قانون 
را رعایت کنم. سؤالم درباره اینکه وقتی اتوبوسرانی و ایستگاه اتوبوس تعطیل 
اســت چرا باز هم باید این محدوده خالی بماند؟ مگر این تابلو را اینجا نصب 
نکرده اند که اتوبوس بتواند راحت خدمت رسانی کند و حاال اصالً اتوبوس ها کار 
نمی کنند، بی جواب می ماند. افسر همچنان مشغول نوشتن است و من بدون 
اینکه افسر چیزی بگوید ماشینم را جلوتر می برم و برمی گردم و افسر سرانجام 

جریمه اش را می نویسد و می رود.
در این فاصله دو سه نفر دیگر به آدم های منتظر باز شدن دفتر اضافه می شوند. 
یکی از آن ها علت جریمه شدنم را می پرسد. وقتی می گویم به گفته افسر در 
محدوده ایستگاه اتوبوس توقف کرده ام، او با تعجب پاسخ می دهد: ایستگاه که 

تعطیل است! 
افســر که می رود با خودم فکر می کنم اگــر چه ۳0 هزار تومان جریمه مبلغ 
زیادی نیست اما، چون ازنظر خودم خالفی مرتکب نشده ام و جناب پلیس به 
چشــم یک متخلف به من نگاه کرده است اعصاب خردکن است آن هم برای 
منی که همیشه سعی کرده ام دوچرخه سوار شوم، شهروند قانون مداری باشم و 
امروز هم با علم به اینکه اتوبوسرانی تعطیل است در محدوده خط کشی شده 

ایستگاه اتوبوس پارک کرده ام.
بــا خودم فکر می کنم وقتی امنیت یک دوچرخه را نمی توانیم تأمین کنیم و 
شهروند را به این سمت هل می دهیم که ماشین سوار شود که هزار و یک ضرر 
برای خودش و شــهرش دارد، جریمه دادن برای این شهروند اتفاق زجرآوری 

است هر چند مبلغ جریمه کم باشد.

دیاباتهدرگفتوگوباقدس:

به قراردادم با استقالل 
پایبند  هستم

روزمره نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلیسپاهییونسی
annotation@qudsonline.ir

دعوایجدیدوزارتارتباطاتورائفیپوردعوایجدیدوزارتارتباطاتورائفیپور
برسرسامانهبومیمؤسسه»مصاف«برسرسامانهبومیمؤسسه»مصاف«

 این »پاداسکای« این »پاداسکای«
  که گفتی یعنی چه؟  که گفتی یعنی چه؟
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سینا حسینی: غیبت فرهاد مجیدی در ایران و حضور 
او در امارات ایــن روزها به یکی از ســوژه های جنجالی 
رسانه های ورزشی تبدیل شده است. سرمربی آبی های 
پایتخت که پس از تعطیلی مسابقات لیگ برتر به دلیل 
شیوع ویروس کرونا راهی فرنگ شد، پس از سفر به یکی 
از کشورهایی که این روزها به شدت درگیر کرونا ویروس 
است، بالفاصله راهی امارات شــد تا تعطیالت خود را در 
امارات سپری کند اما هرگز تصور نمی کرد که در امارات 
ماندگار شود و از راه دور همه اتفاقات مرتبط با تیمش را 

رصد کند.
فرهاد مجیدی چنــد هفته ای در امارات به ســر می برد 
و با وجود تــالش برای بازگشــت بــه ایران بــه دلیل 
مســدود بودن پروازهــای هوایــی قادر به بازگشــت 
به تهران نشــد بــه همین دلیل حــاال از امــارات همه 
چیز را بــه صورت مجــازی دنبــال می کنــد. البته در 
این بیــن برخــی رفتارهــای وی نیز با حاشــیه هایی 
همراه می شــود کــه در نوع خــود جالب توجه اســت.

 نخستین جرقه
استارت اولیه اســتوری های جنجالی فرهاد مجیدی از 
زمانی آغاز شد که وی در یارکشی مدیریتی برای دومین 
بار پشت سر عبدالرضا موســوی ایستاده و از عضو سابق 
هیئت مدیره استقالل دفاع کرده تا دوباره با ورودش به 
جمع هیئت مدیره موافقت شود! اما این اتفاق رخ نداد و 
ســعادتمند به عنوان مدیرعامل جدید استقالل معرفی 
شد! اتفاقی که کاماًل ذهن مجیدی را به خود مشغول کرد 
تا اســتوری های مبهم مجیدی در اینستاگرام شخصی 

وی تکرار شود.

 نمایش کارنامه
فرهاد مجیدی پس از دو ســه روز سکوت بالفاصله پس 
از انتشــار خبر شــایعه مذاکره واســطه های نزدیک به 
ســعادتمند با امیر قلعه نویی شــروع به بازنشر تصاویر 
گل های بازی های مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آســیا 
و بازی های لیگ برتر که اســتقالل با وی موفق به کسب 
پیروزی شده بود کرد بدون اینکه اشاره ای به ناکامی های 
استقالل داشته باشــد.طیف هواداران حامی مجیدی از 
این اتفاق به عنوان خاطره بازی یاد کردند و برای مجیدی 
هورا کشیدند اما منتقدان فرهاد که همچنان معتقدند او 

منتظر فرصت بود تا تیم استراماچونی را غصب کند و به 
نام خودش ســند بزند، این اتفاق را نوعی ترس مجیدی 
از جایگاهــش قلمداد کردند و مدعی شــدند از آنجا که 
مجیدی دوست داشــت موســوی مدیرعامل شود اما 
سعادتمند به عنوان مدیر ارشد باشگاه انتخاب شد حاال او 
به دنبال ایجاد هزینه برای مدیرعامل جدید باشگاه است 
تا در یارکشــی ها وی بتواند قدرت مناسبی روی سکوها 

داشته باشد.

 سکوت ناگهانی
نکته جالب توجه این بود که فرهاد مجیدی با وجود حضور 
پر رنگ در شبکه های اجتماعی هیچ واکنشی به انتخاب 
مدیرعامل جدید نداشــت و حتی انتخاب وی را تبریک 
نگفت تا شائبه اختالف نظر میان سرمربی و مدیرعامل 
جدید تقویت شــود، با این حال نزدیکان باشگاه مدعی 

شدند ســعادتمند و مجیدی در تماس هستند 
و مشکلی در این بین وجود ندارد اما 

رفتارهای مجیــدی خالف این 
موضوع را نشــان می داد با این 

وجود احمد ســعادتمند در 
برنامــه تلویزیونی فوتبال 
برتر از مجیدی به نیکی 
یاد کرد و تأکید داشت 
تمــام تالشــش را به 
عنوان مدیرعامل به 
کار خواهــد گرفت 
تا مشکالت موجود 
بر سر راه کادر فنی 
و بازیکنــان برطرف 

شود. 
با این حال مجیدی 
دست از تالش های 
پنهان خود برای 
کنایــه زدن بــه 
مدیرعامل باشگاه 
برنداشــت، و بــا 

انتشار سه استوری 
کامالً مفهومی و معنادار 

بلندپروازی های سعادتمند 

را به تمســخر گرفت تــا صدای 
هواداران مخالف فرهاد این بار 
بیشتر از هر زمانی شنیده 
شود اما نکته جالب این 
بود که ســعادتمند 
هیچ واکنشــی به 
این رفتار نداشت! 
امــا در عــوض 
ن  تـــا پیـشکسو
باشــگاه که حاال 
در یارکشی جدید 
پشت سر مدیرعامل 
جدید ایستاده بودند به 
فرهاد توصیه کردند در 
اموری که به وی مربوط 
نیســت دخالــت 
نکنــد و 

حواسش به تیمش باشد،علی جباری، بهتاش فریبا، حسن 
روشــن و حتی بازیکنان هم دوره فرهاد مجیدی به این 
جبهه اضافه شدند تا مشخص شود سعادتمند اگر ساکت 

است همراهان او این خأل  را پر می کنند. 

 کپی برداری موسوی
در همیــن حال چندی قبــل هم عبدالرضا موســوی، 
مدیر محبــوب مجیدی هم یا به صــورت خودجوش یا 
با مشــورت با مجیدی حمالت تندی را به ســعادتمند 
انجام داد.عضو پیشــین هیئت مدیره اســتقالل هم در 
اینستاگرام و به مدل مجیدی نوشت: مشک آن است که 
خود ببوید نه آن است که عطار بگوید. یه روش جدیدی 
یاد گرفتم خیلی جالبه. همین جا از طریق اینســتاگرام 
بشینم و گفتار درمانی کنم. هر روز بنویسم که ان شاءاهلل 
همه چی خوبه، ان شــاءاهلل همه چی عالیــه، امیدوارم 
که حاشیه نباشه، امیدوارم مشــکالت زودتر حل بشه، 
امیدوارم همکارام از حقشــون به نفع شرکت بگذرند، 
امیدوارم دوست داران هواپیمایی و هتل داریوش ... که 
خیلی عاشق هستند می آیند و کمک کنند و با پرداخت 
مبلغ هنگفتی مشکالت مالی ما را حل می کنند. تازه 
چند تا مصاحبه سفارشــی هم با پرداخت هدیه یا 
وعده بازگشت به کار و برقراری مستمری بیشتر 
به همکارای قدیمی و پیشکســوت و مو سفید، 
کارکنان و مشــتریان و طلبکاران و ... را راضی 
کنیم. اما همه می دونند بدون داشــتن توان و 
راه حل فقط وعده ها را پشت سد جمع می کنم 
و با دست خودم سیل ویرانگر می سازم، اما به 

روی خودم نمیارم.

   آتش زیر خاکستر
به نظر می آید این تنــش همچنان ادامه 
داشته باشد چون مجیدی در برهه کنونی 
خود را تنها می بیند و به خوبی می داند 
سعادتمند رفیق امیر قلعه  نویی است 
و این مسئله می تواند جایگاه او را به 
شدت تهدید کند به ویژه اینکه اگر 
اســتقالل در ادامه لیگ برتر و لیگ 

قهرمانان آسیا ناکام باشد.

سرمربی استقالل اعتراض ها و انتقادهایش را استوری می کند

آتش بازی مجازی مجیدی

اینفانتینو: فوتبال پس از موافقت دولت ها آغاز می شود
ورزش: رئیس سوئیسی فیفا از آغاز دوباره رقابت های فوتبال در جهان پس از موافقت 

دولت های کشورهای مختلف خبر داد. جیانی اینفانتینو می گوید:
»شرایط کنونی بسیار جدی است. مردمی را می بینم که می خواهند بدانند فوتبال 
دوباره چه زمانی از سر گرفته می شود. زمانی بازی ها را آغاز می کنیم که دولت ها به ما 
بگویند که می توانیم آن را انجام دهیم. پس از آن زمان برای برگزاری بازی ها و پایان 
یافتن رقابت ها وجود خواهد داشت. ما نمی توانیم سالمتی مردم را به خطر بیندازیم. 

چنین چیزی امکان پذیر نیست«.

دیباال در یوونتوس بازنشسته می شود؟
ورزش: مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال یوونتوس ممکن اســت در ایــن تیم از فوتبال 
خداحافظی کند. براساس گزارش روزنامه ایتالیایی »توتو اسپورت« چاپ تورین، مسئوالن 
باشگاه یوونتوس که به مانند مائوریتزیو ساری از عملکرد دیباال راضی هستند، به همراه 
مدیر برنامه های این بازیکن در حال کار روی ایده ای هستند که به واسطه آن این مهاجم 
آرژانتینی تا پایان دوران بازیگری اش در یوونتوس خواهد ماند و دستمزد سالیانه وی هم 
به 7 میلیون یورو در سال خواهد رسید. این در حالی است که سران یووه همزمان در حال 
راضی نگهداشتن رونالدو برای ماندن در تورین هستند تا بتوانند با حفظ زوج دیباال و 

رونالدو در مسابقات فصل آیندده هم به موفقیت برسند.

یوونتوس اسکودتو را نپذیرفت
ورزش: گابریله گراوینا، رئیس فدراســیون فوتبال ایتالیا موضع باشگاه یوونتوس 
Aدرباره یکی از سناریوی های مطرح شده در صورت احتمال به پایان نرسیدن سری
را ستود. رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا به خبرنگاران گفت: تنها مرجعی که می تواند 
برنده امسال اسکودتو را تعیین کند شورای فدرال است اما ما موضع باشگاه یوونتوس 
را در نپذیرفتن اسکودتو می ستاییم. به نظر من هم جام قهرمانی را باید در زمین بازی 
برد. گفتنی است، در پی تعطیلی مسابقات سری آ به دلیل کرونا و تلفات باالی این 

کشور در مواجه با این بیماری ادامه مسابقات در ایتالیا درهاله ای از ابهام قرار دارد.

پیروزی فلینی بر کرونا 
ورزش: تنها بازیکنی که در سوپر لیگ چین به ویروس کرونا مبتال شده بود از بیمارستان 
مرخص شد. مروان فلینی، بازیکن بلژیکی مشهور تیم شاندونگ چین پس از سه هفته 
بستری شدن در بیمارستان به خاطر ابتال به ویروس کرونا از بیمارستان مرخص شد. 
هافبک سابق منچستریونایتد که تنها فوتبالیست مبتال به کرونا در سوپرلیگ چین بود، 
حاال باید پیش از بازگشت به تمرینات شاندونگ، دو هفته در قرنطینه خانگی به سر ببرد. 
مسابقات مختلف از جمله لیگ فوتبال از مدت ها پیش در چین تعطیل شده و به نظر 

می رسد با کنترل نسبی کرونا در این کشور مسابقات به زودی از سر گرفته شود.

ورزش: جلســه اخیر برخی بازیکنان پرســپولیس با 
مدیران این باشگاه دردسرساز شــد. سرپرست باشگاه 
پرسپولیس و عضو هیئت این باشگاه در اوایل سال جدید 
تصمیم می گیرند نشستی را به چهار بازیکن تیم ترتیب 
دهند. براین اســاس نفراتی چون سیدجالل حسینی، 
شــجاع خلیل زاده، احمدنوراللهی و کمال کامیابی نیا 
به عنوان بازیکنان بزرگ تر تیم در این جلسه حاضر شده 
و مشکالت خود و تیم را نزد مهدی رسو ل پناه و مهرداد 

هاشمی مطرح کردند.
نکته عجیب اینجاســت که این نشســت بدون اطالع 
سرمربی، مدیر تیم و دیگر بازیکنان برگزار و سه روز پس 
از جلسه نیز تصویر آن در سایت باشگاه پرسپولیس دیده 
شد. در حقیقت اعضای تیم با دیدن تصویر جلسه متوجه 

برگزاری چنین نشستی شده و حسابی متعجب شدند.
البته مدیران باشگاه پرسپولیس فردای رسانه ای شدن این 
جلسه )سه روز پس از جلسه با بازیکنان( تصمیم می گیرند 
نشستی را با افشــین پیروانی و یحیی گل محمدی هم 
ترتیــب دهند تــا حداقل جلــو حاشــیه ها را بگیرند.

 هشدار به صدرنشین 
بازیکنان پرســپولیس که منتظر دریافت مطالباتشان 
هستند به چند دسته تقسیم شــده اند و این می تواند 
برای تیم صدرنشین لیگ برتر یک هشدار و خطر بزرگ 
باشد. چهار بازیکن که با یک پیشکسوت به سمت گزینه 
مدیرعاملی غش کرده اند و چند بازیکــن هم از گزینه 
دیگر حمایت کرده اند و بازیکنان دیگر هم سرشــان به 

کار خودشان است!
بازیکنانی چــون علیرضــا بیرانوند، محمــد انصاری، 
امید عالیشــاه، وحید امیری و... انتظار داشتند حداقل 
تماسی هم با آن ها گرفته شده و در جریان مسئله قرار 

می گرفتنــد. در این میان بیرانوند خیلــی زود واکنش 
نشان داده و یکی دو روز پس از این جلسه در مصاحبه ای 
تلویزیونی اعالم کرد که رســو ل پناه جــواب تلفنش را 
نمی دهد و او می تواند به باشگاه آنتورپ بگوید که بقیه 
پول باشگاه پرسپولیس بابت انتقالش به این تیم بلژیکی 

را ندهد.
آنچه مشخص اســت تصمیم مدیران پرسپولیس برای 
برگزاری جلسه با چهار بازیکن نه تنها چندان مفید واقع 
نشد بلکه اختالف و دودســتگی را بین بازیکنان ایجاد 

کرده است.

 گالیه از چهار بازیکن
در این میــان بین بازیکنــان بزرگ پرســپولیس هم 
اختالف نظرهایی وجود دارد و همه در یک راستا حرکت 
نمی کنند. گفته می شود یکی از بازیکنان ملی پوش این 
تیم به چهار بازیکن هم تیمی اش پیغام داده که رفتن به 
ســمت گزینه مدیرعامل کار خوبی نبوده و سبب ایجاد 

تنش بین بازیکنان خواهد شد.

 تنها راه نجات 
به نظر می رسد تنها راه حل خروج از وضعیتی که باشگاه 
پرسپولیس با آن دست به گریبان شده، تعیین دو عضو 
جدید هیئت مدیره از سوی وزارت ورزش است که یکی 
از بین آن ها به عنوان مدیرعامل انتخاب شود و البته این 
توانایی را داشته باشد که بتواند منابع مالی را برای باشگاه 
تأمین کند تا مشکالت یکی پس از دیگری برطرف شود و 
بازیکنان هم از باندبازی و چند دسته شدن دست بردارند.

بعید نیست همین مســئله در نهایت منجر به جدایی 
برخی از بازیکنان و عدم تمدید قرارداد آن ها با باشــگاه 

نیز بشود.

ورزش: قرار بود از ۱۵ اسفندماه سال گذشته لیگ برتر 
بســکتبال در فصل ۹۸-۹۹ با حضور هشــت تیم وارد 
مرحله پلی آف شود اما شیوع ویروس کرونا منجر به لغو 
این مرحله از رقابت ها شد. در همین رابطه ۲۵ فروردین 
به عنوان زمان مقرر برای پیگیری لیگ برتر اعالم شــد 
اما در این تاریخ هم دیدارهای باقی مانده به دلیل ادامه 
بحران کرونا و تعطیلی تمام رویدادهای ورزشــی در ماه 
فروردین، از سرگرفته نشد.برای تصمیم گیری در مورد 
چگونگی پیگیــری دیدارهای لیگ برتر، نشســتی در 
محل فدراسیون بسکتبال برگزار شد تا بر اساس نظرات 
دریافتی از نمایندگان تیم های حاضر در پلی آف، نتیجه 
نهایی مشخص شود. بر این اساس مقرر شد پرونده لیگ 
برتر بســکتبال که تا مرحله پلی آف دنبال شد مختومه 
اعالم شود و بر اساس عملکرد کلی تیم ها رده بندی نهایی 
برای تعیین قهرمان و نایب قهرمــان و معرفی نماینده 

ایران در مسابقات باشگاه های آسیا تعیین شود.
لذا فدراسیون بسکتبال ایران با انتشار اطالعیه ای رسماً 
پایان مســابقات لیگ برتر مردان و برگزار نشدن مرحله 
پلی آف این رقابت ها را اعالم کرد. البته به دلیل خواسته 
برخی باشگاه ها، این رقابت ها بدون معرفی قهرمان پایان 
یافت.به این ترتیب اگر رقابت های غرب آسیا و قهرمانی 
آسیا در سال ۲۰۲۰ برگزار شود، فدراسیون ایران باید با 
هماهنگی همه باشــگاه ها، تصمیم نهایی جهت معرفی 

نماینده ایران برای حضور در این مسابقات را بگیرد.
در متن این اطالعیه آمده است:

»با عنایت به نامشــخص بودن پیش بینی زمان خروج از 
بحران ویروس کرونا و تبعیت از دستورعمل های ستاد 
ملی مبارزه با کرونا در ورزش، ضمن لحاظ نمودن حفظ 

رده بندی تیم های باشــگاهی در پایان مرحله گروهی و 
عدم اعالم قهرمان لیگ فصل حاضــر، تصمیم به اتمام 
لیگ برتر فصل مســابقاتی ۹۹-۹۸ نمود. شــایان ذکر 
است در صورت اعالم تقویم برگزاری مسابقات باشگاهی 
غرب آسیا و قهرمانی باشگاه های آسیا از سوی فیبا آسیا، 
تصمیم گیری در خصوص چگونگی اعالم حضور نماینده 
باشــگاه های ایران در مســابقات فوق با اطالع مدیران 
محترم عامل باشگاه های هشت تیم لیگ برتر در فصل 

مسابقاتی ۹۹-۹۸ اتخاذ خواهد گردید«.
گفتنی است، در جدول رده بندی شــهرداری گرگان، 
پتروشیمی ب.ا ،شــیمیدر، پاالیش نفت آبادان، مهرام، 

آویژه صنعت مشهد اول تا ششم بودند.

   جلیلی: تابع تصمیم هستیم
مجید جلیلی، سرپرست تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسا 
که با این تصمیم تیمش در رده ششــم جدول قرار گرفت 
در گفت و گو با ایسنا در خصوص تعطیلی مسابقات گفت: 
»همان طور که می دانید ما برای قهرمانی بازی می کردیم 
و حتی تیــم ما در بهترین شــرایط قرار داشــت که لیگ 
تعطیل شد. ما با ســرمایه گذاری که ابتدای فصل کردیم، 
می خواستیم لیگ را با رسیدن به هدفمان تمام کنیم، ولی 
با این وضعیت به خاطر ســالمت بازیکنان و تماشاگران به 
تصمیم گرفته شده احترام می گذاریم. جلیلی در پایان راجع 
به نحوه پرداخت قرارداد بازیکنان  و کادرفنی  خارجی تیم 
آویژه اظهار کرد: ما بدون کسری و به صورت کامل قرارداد 
بازیکنان خود را پرداخت کردیم، تا روزی که بودند ماهانه 
حقوق خود را دریافت کردند و االن هم از نظر ما و مربیان 
تیم طبق قرارداِد آن ها بازیکنان ما تا پایان فصل هستند.

باند بازی های جدید بالی جان پرسپولیس

گسل سرخ فعال شد
پرونده لیگ برتر بسکتبال بسته شد

 سرپرست پارسا: تیم  را 
 برای قهرمانی  بسته  بودیم

گزارش ویژه

بیرو باالتر از دیاباته ؛ گران ترین بازیکن لیگ برتر
ورزش: یکی از آفت هــای کرونا، ضربه اقتصادی به تمــام دنیا بود. دنیای 
فوتبال نیز از این موضوع بی نصیب نمانــده و قراردادهای تجاری و مالی به 
حالت تعلیق در آمده است. چندی پیش ترانسفرمارکت، یکی از سایت های 
مرجع برای قیمت گذاری فوتبالیست ها اقدام به کاهش ارزش بازیکنان در 
تمام دنیا کرد که  به طور تقریبی، قیمت ها به دو ســال قبل و سال ۲۰۱۸ 
بازگشته اســت.در واقع ارزش ســتاره ای مانند کیلیان امباپه از ۲۰۰ به 
۱۸۰ میلیون یورو و همین طور رحیم اســترلینگ از ۱۶۰ به ۱۲۸ میلیون 
کاهش یافته است که به ترتیب گران ترین ستاره های دنیای فوتبال هستند.

  کاهش قیمت ستاره های ایرانی
در ایران نیز وضعیت مشابه است و گران ترین بازیکنان هم با افت محسوسی 
مواجه شدند که در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است. علیرضا بیرانوند به عنوان 
گران ترین فوتبالیست لیگ برتر که به تازگی با یک تیم بلژیکی قرارداد بسته 
در این فهرست همچنان اول است.در زیر فهرستی از پنج بازیکن گران قیمت 

لیگ فوتبال ایران را پس از شیوع کرونا مشاهده خواهید کرد.
۱- علیرضا بیرانوند ۲.۸ میلیون یورو .۲- شیخ دیاباته ۲.۴ میلیون یورو
۳- مهدی ترابی ۱.۲ میلیون یورو.۴- احسان حاج صفی ۱ میلیون یورو

۵- استنلی کی روش ۸۰۰ هزار یورو. ۶- علی علیپور ۸۰۰ هزار یورو/ پرسپولیس
7- آیاندا پاتوســی ۸۰۰ هزار یورو/ فوالد .۸- احمد نوراللهی ۸۰۰ هزار یورو/ 

پرسپولیس
۹- شجاع خلیل زاده ۸۰۰ هزار یورو/ پرسپولیس. ۱۰- فرشید اسماعیلی 7۲۵ هزار 
یورو/ استقالل .۱۱- پیام نیازمند 7۲۵ هزار یورو/ سپاهان .۱۲- سیامک نعمتی 
7۲۵ هزار یورو/ پرسپولیس .۱۳- کمال کامیابی نیا 7۲۵ هزار یورو/ پرسپولیس

۱۴- بشار رسن 7۲۵ هزار یورو/ پرسپولیس
در این فهرست پنج بازیکن به طور مشترک در رتبه پنجم و چهار بازیکن به 
طور مشترک در رتبه دهم قرار گرفتند تا گران ترین فوتبالیست های لیگ 

ایران را تشکیل دهند. 

 حمیدرضاعرب: شیخ دیاباته کجاست؟ مهاجم دو متری باشگاه استقالل چه 
حال و روزی را سپری می کند؟ رسیدن به پاسخ این سؤال ما را به سمت و 

سوی این بازیکن می برد. شیخ برای بازگشت لحظه شماری می کند...

  هواداران استقالل دوست دارند بدانند چه وضعیتی را تجربه می کنی؟
من در فرانسه کنار خانواده ام هستم و مانند تمام مردم دنیا در حال جنگ با ویروس 

کرونا هستم. دنیا روزهای سختی را سپری می کند.

   احساست نسبت به آینده جهان پس 
از انتشار ویروس کرونا چیست؟

ا احساس بدی ندارم چون می دانم  خــد
به همه ما کمک می کند تا از 
سد  این مشکل هم عبور کنیم. 
خدا محافظ همــه ما خواهد 
بود و مشــکلی ما را تهدید 
نمی کند. البته انسان های 
زیادی از دنیــا رفتند که 

این باعث تأســف است.

   تمرین می کنی؟
بله، هــر روز برنامه 

تمرینی را دنبال می کنــم و با مربیان 
هم در تماس هســتم  طی این روزها که 

در ایران نبودم همواره فرهاد مجیدی را در 
جریان وضعیتم قرار داده ام. 

مشــکل خاصی نیســت و بدون مصدومیت به کارم ادامه می دهم. من زمان بدی 
مصدوم شــدم و بازی های مهمی را از دســت دادم. االن تمام تالشم این است که 

بازگشت بهتری داشته باشم.

  فکر می کنی لیگ در ایران دوباره برگزار شود؟
بله دوباره لیگ شروع خواهد شد و هیجان به استادیوم ها باز می گردد. در همه جای 

دنیا فوتبال شروع می شود. 

   احتمال دارد پس از این فصل به تیم های فرانسوی بروی؟
من بازیکن تیم  لوشامپیونه بودم و این جا همه من را می شناختند. سرنوشتم طوری 
شد که به ایران بیایم و با مردم خوب ایران آشــنا شوم. حضور در ایران یک چالش 
جذاب بود اما همواره دوست داشتم یک بار دیگر به لیگ کشورم برگردم و اگر این 
موقعیت فراهم شود بی گمان در لوشامپیونه بازی خواهم کرد. در حال حاضر کرونا 

جهان را تسخیر کرده و هیچ چیز از آینده روشن نیست.

   احتمال دارد به ایران برنگردی؟
من بازیکن استقاللم و به قراردادم پایبند هستم. خودم را متعلق به 

استقالل می دانم.

  طلب هایت را از باشگاه گرفته ای؟
هنوز نه ولی با صحبت هایی که انجام شده بعید می دانم مشکلی در 

این مورد داشته باشم. رئیس تمام تالشش را می کند.

   برای مردم ایران چه پیامی داری؟
با کمک هم کرونا را شکست خواهیم داد و دنیا به روال عادی باز خواهد گشت.

با همه شایعات مبنی بر رفتن ستاره گابنی از آرسنال

»اوبامیانگ « می تواند در تیم آرتتا موفق شود؟
امیرمحمد سلطان پور: این روزهــا با وجود تعطیلی مســابقات مختلف شایعات 
پیرامون نقل و انتقاالت ستاره ها مثل همیشه داغ است. یکی از بازیکنانی که صحبت ها 
مبنی بر ترانسفر احتمالی او به گوش می رســد پیر امریک اوبامیانگ ستاره باشگاه 
آرسنال است. اما آیا این ستاره آفریقایی می تواند در تیمی که میکل آرتتا تالش دارد 

در لندن بسازد موفق باشد؟

  شرایط عوض شده
اوبامیانگ چند وقت قبل از طرف سرمربی جدید بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست و 
قراردادش تا سال ۲۰۲۱ با توپچی ها اعتبار دارد. چه بازی های این فصل دوباره از سر 
گرفته شود یا خیر مقامات آرسنال باید در مورد آینده اوبا تصمیم گیری کنند. آن ها 
می دانند که اگر قصد این مهاجم گلزن و ۳۰ ساله رفتن از آرسنال باشد بهتر است در 
این تابستان او را به فروش برسانند تا اینکه منتظر باشند تا در تابستان ۲۰۲۱ شاهد 
ترک او به صورت رایگان بمانند. البته این نظر مدیران باشگاه است و شاید میکل آرتتا 
حتی برای یک فصل دیگر هم اگر این ستاره گابنی را در خط حمله تیم خود ببیند 
راضی باشد. شرایط با زمانی که اوبامیانگ در ژانویه گذشته تعهد خود را به آرسنال 
یادآوری کرد شاید متفاوت شده باشد. در آن زمان آرتتا تازه سرمربی شده بود و در 
نخســتین اقدام او را کاپیتان انتخاب کرد و در هر کنفرانس خبری از حیاتی بودن 
نقش وی می گفت. آن صحبت هایی که اوبا در آن زمان به زبان آورد خیال دســتیار 
سابق گواردیوال در منچسترسیتی را راحت کرد تا بتواند پایه ریزی خاص خود را در 

باشگاه داشته باشد. 
ناکامی هایی که ادامه دارد

با وجود اینکه رگه هایی از پیشرفت را در آرســنال در نیم فصل دوم دیدیم و واضح 
بود که آرتتا قصد دارد هویت خاص خــود را در کالبد باشــگاه بدمد، اما همچنان 
ناکامی های چند سال گذشته توپچی ها تکرار شــد. نمونه اصلی آن حذف آرسنال 
توسط المپیاکوس در مرحله یک سی و دوم نهایی لیگ اروپا بود که با توجه به عملکرد 

ضعیف آن ها در لیگ برتر، تنها امیدشان برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپای 
سال آینده محسوب می شد. شکل نتیجه گیری قرمزپوشان در لیگ برتر هم زیر نظر 
آرتتا به شکلی عجیب رقم می خورد. آن ها در مقابل تیم هایی که خوب بازی می کردند 
امتیاز از دست می دادند مثل بازی مقابل چلسی یا بورنموث و در بازی های دیگری 
که معمولی ظاهر می شدند مثل تقابل با اورتون و وست هام حداکثر امتیاز را به جیب 
می زدند. این یکی از دالیل شک هواداران آرسنال نسبت به کاری است که آرتتا در 
باشگاه مشغول انجام آن اســت و آن ها دقیقاً نمی دانند که وقتی لیگ دوباره از سر 
گرفته شود چه چیزی در انتظار تیم محبوبشان است. اما با همه گهگاه درخشش های 
آرسنال وظرفیتی که می تواند برایشــان قائل بود که اگر روال بازی و نتیجه گیری 
درست را پیدا کنند و احتماالً خریدهای جدید، باید دید که آیا کافی است مهاجمی 
که تا اینجا برایشان به تنهایی ۱7 گل به ثمر رسانده را در تیم نگه دارد یا خیر. شاید 
فکر کنیم که او به این زودی ها رؤیای قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را فراموش کرده 

اما حداقل این توقع را دارد تا در این مسابقات به میدان برود؛ یا تیمش برای قهرمانی 
لیگ برتر و کسب جام های دیگر تالش کند. آیا آرتتا می تواند چنین قولی به بهترین 
گلزن خود بدهد تا او را برای یک سال دیگر در باشگاه نگه دارد و یا حتی باعث شود 

که او قرارداد جدیدی امضا کند؟

  آخرین امیدها برای کسب جام
در ۳۰ ســالگی تنها افتخاراتی که اوبامیانگ بدســت آورده شــامل جام اتحادیه 
باشگاه های فرانسه به همراه سنت اتین، دو ســوپر جام آلمان به همراه دورتموند و 
یک جام حذفی به همراه زردپوشان است. به عنوان بازیکنی که همگان او را در کالس 
جهانی و جزو بهترین مهاجمان می شناسند، اینکه نتواند در طول دوران ورزشی خود 
حداقل یک قهرمانی در جامی بزرگ را در کارنامه داشته باشد مایه شرمساری خواهد 
بود. با ذکر این موارد و شرایطی که باشگاه کنونی اش دارد جای تعجب نیست که چرا 
شایعات مبنی با ترانسفر اوبامیانگ دوباره قوت گرفته است. با اینکه آرسنال زیر نظر 
آرتتا ظرفیت هایی از خود نشان می دهد اما ستاره ای مثل اوبامیانگ نمی تواند آخرین 
سال های فوتبال خود را در ریســک فقط ظرفیت یک باشگاه قرار دهد. شاید ژانویه 
قبل رفتن او به یک تیم بزرگ تر حرکتی منطقی به نظر نمی رســید، اما از آن زمان 
بایرن مونیخ شرایطش تغییر کرده، رئال مادرید در خط حمله با افت بنزما و یوویچ 
دستخوش تغییرات شدید شده وحتی بارســلونا به دنبال مهاجم برای تقویت خط 
حمله خود می گردد. حتی اینتر احتماالً با از دست دادن لوزانو مارتینز به بارسا دنبال 
جانشین می گردد، پاری سن ژرمن هم شرایط دو مهاجم خود یعنی ایکاردی و کاوانی 
را نامعلوم می بیند و آن ها هم به دنبال جانشــین می گردند. این ها تمام گزینه های 
جذابی می تواند باشــد که اوبامیانگ به راحتی در هرکدام از این باشگاه ها می تواند 
جا بیفتد و احتماالً جام کســب کند. اعالم وفاداری به آرســنال در ژانویه حرکت 
هوشمندانه ای از طرف اوبامیانگ به نظر می رسید اما اگر قرارداد جدید با این باشگاه 

امضا نکند، در تابستان اصلی ترین سر خط خبرها مربوط به ترانسفر او خواهد بود.

یکی از مشهورترین چهره های شبکه اجتماعی برای کمک 
به خانواده های درگیر با ویروس کرونا، به روشی جالب توجه 
دست زد. دیوید بکام که به عنوان سفیر یونیسف شناخته 
می شــود، در کلیپی اعالم کرد که صفحه شخصی اش در 
اینستاگرام که فالوورهای بســیاری دارد را در اختیار این 
ســازمان قرار می دهد. حرکتی که مورد تمجید همگان 

قرار گرفته است.

دروازه بان اسطوره ای کشــورمان خبر بدی که به تازگی متحمل 
آن شده را در پست اینستاگرامی خود بازتاب داده است. احمدرضا 
عابدزاده می گوید: دزدان به مغازه و خانه او دســتبرد زده اند و با 
اینکه برخی از آن ها بازداشت شدند برخی دیگر متواری هستند. 
عابدزاده به تصمیم اخیر در آزاد کردن ســارقان سابقه دار انتقاد 
کرده اســت. این در حالی است که چند ســال قبل هم خانه این 

بازیکن مورد دستبرد قرار گرفته بود.

احمدرضا عابدزادهدیوید بکام
ستاره ســابق منچســتریونایتد و اورتون به سهم خود به 
سالگرد کشته شدن تعداد زیادی از هواداران تیم لیورپول 
در فاجعه هیلزبورو پرداخته اســت. وین رونی با انتشــار 
عکســی با متن »دو باشگاه یک شــهر« می گوید با اینکه 
سابقه بازی در همشهری اما رقیب لیورپول یعنی اورتون 
بازی می کرده، به همان اندازه در غــم این حادثه با آن ها 

متحد است.

صفحه مشهور اینســتاگرامی تاک اسپورت که حواشی جذاب 
فوتبال را پوشــش قرار می دهد به حرکت خیرخواهانه بسیار 
زیبای بازیکن نیوکاســل پرداخته است. متی النگ استاف که 
به تازگی به بازیکنی مشهور بدل شــده اما همچنان با قرارداد 
قدیمی خود تنها ۸۵۰ پوند در هفته حقوق می گیرد، تصمیم 
گرفته به اندازه دیگر بازیکنان ۳۰ درصــد حقوق خود را برای 

کمک به کرونا بپردازد.

تاک اسپورتوین رونی

دیاباته در گفت و گو با قدس:

به قراردادم با استقالل پایبند هستم 

ضد  حمله

اف سی عابدز؛ پروژه جدید عقاب آسیا
ورزش: احمدرضا عابدزاده، دروازه بان اسطوره ای کشورمان وارد عرصه 
تیمداری شــد. این تیم اف ســی عابدز نام دارد که قرار است از همان 
رده های ابتدایی لیگ کار خود را آغــاز نماید و پله پله باال بیاید؛ تیمی 
که فوتبالی صحیح و سالم و زیبا شــعار آن ست. اف سی عابدز با اولین 
حضور خود در لیگ دسته یک تهران در شرایطی که در کمترین زمان 
باقی مانده به شــروع لیگ فعالیت خود را آغاز کرد توانست با  هدایت 
و برنامه ریزی خوب سرمربی خود با بازی هایی زیبا و دلچسب و اغلب 
پرگل مقتدرانه و بدون هیچ باختی به عنــوان تیم دوم جدول به لیگ 

برتر تهران صعود کند.

 تکذیب صدور حکم استیناف
 پرسپولیس- سپاهان

ورزش: برخی صفحــات اجتماعی از روز گذشــته اخبــاری درباره 
تصمیم گیری کمیته اســتیناف فدراســیون فوتبال در رابطه با دیدار 
سپاهان و پرسپولیس منتشر کردند. در این باره گفته می شد که کمیته 
استیناف رأی تجدید نظر درباره این مســابقه نیمه تمام را صادر کرده 
و قرار است به زودی اعالم رسمی شــود. این خبر را اما رئیس کمیته 
استیناف تکذیب می کند.علیرضا صالحی در این خصوص گفت: »ما اصاًل 
هیچ جلسه ای تشکیل ندادیم. در این روزهای کرونایی نمی شود در یک 
اتاق کوچک تشکیل جلسه داد و صحبت کرد. هیچ پرونده ای را بررسی 

نکردیم و مسئله ای در این باره وجود ندارد«.

پیشنهاد زنوزی به شجاعی برای مربیگری 
ورزش: از باشگاه تراکتور خبر می رســد محمدرضا زنوزی مالک این 
باشگاه در پیشنهادی جالب به مسعود شجاعی از این بازیکن خواسته در 
فصل آینده به عنوان بازیکن - مربی در تیم تراکتور حضور داشته باشد 
و در امور فنی نیز به ساکت الهامی کمک کند. هرچند شجاعی در فصل 
جاری نیز پس از جدایی مصطفی دنیزلی در بســیاری از امور فنی حق 

اظهار نظر و تصمیم گیری دارد.

نکونام، خشن ترین ملی پوش تاریخ فوتبال ایران
ورزش: رکورد دریافت بیشترین کارت های رنگی در بین همه ملی پوشان 
ایران از سال های گذشته تاکنون به بازیکنی تعلق می گیرد که رکورددار 
بیشترین تعداد بازی ملی هم می باشد.جواد نکونام هافبک دفاعی سال های 
نه چندان دور تیم ملی که با ۱۵۱ بازی ملی دارای تعداد بیشترین تعداد 
بازی ملی و با ۳۹ گل پس از علی دایی و کریم باقری سومین گلزن برتر ملی 
ایران است، با ۲۵ اخطار و یک اخراج، پر کارت ترین بازیکن ملی ایران نیز 
می باشد که البته با توجه به پست بازی نکونام و تعداد باالی بازی های او این 

تعداد کارت نمی تواند آمار عجیب یا حتی بدی باشد.

 شرط قرارداد ویلموتس با فنرباغچه؛
 صلح با ایران

ورزش: به نقل از سایت »فوتو ترکیه«، مارک ویلموتس که با پیشنهاد 
تیم فوتبال فنرباغچه ترکیه روبه رواســت نیاز به رضایت فدراســیون 

فوتبال ایران دارد تا بتواند قرارداد خود را با تیم ترکیه ای رسمی کند.
ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران که شــکایت دوجانبه ای در فیفا 
دارد و این مربی تا زمان پایان این پرونده نمی تواند قرارداد جدیدی را 
امضا کند.او برای اینکه بتواند پای میز مذاکره رسمی با باشگاه فنرباغچه 
بنشیند نیاز به جلب رضایت مدیران فدراسیون فوتبال دارد ضمن صلح 

در پرونده اش پیگیر طلب خود نشود.

نادری در جمع خارجی های پرسپولیس
ورزش: پرسپولیس قصد دارد بخشی از هزینه های ارزی خود را برای 
فصل آینده کمتر کرده تا بتواند میزان پرداختی خود را کاهش دهد. با 
این حال، شرایط برای ســایر خارجی های این تیم متفاوت است. بشار 
رسن، کریستین اوساگونا و آنتونی اســتوکس در صورت عدم تخفیف 
به این باشــگاه برای تمدید قرارداد نزدیک به درب خروج خواهند بود. 
در این بین محمد نادری نیز تنها در صورتی بازیکن پرسپولیس خواهد 
ماند که بتواند رضایت باشگاه کورتریک بلژیک را برای حضور قطعی در 
جمع شاگردان یحیی گل محمدی جلب کند. مدافع سرخپوشان که دو 

فصل اخیر به عنوان بازیکن قرضی در پرسپولیس حضور داشته است.

استقالل به دنبال پیمانکار جدید 
ورزش: استقالل برای فصل جدید زمین تمرین انقالب را برای تمرین 
کردن خود انتخاب کرد امــا بدقولی این باشــگاه در پرداخت پول به 
پیمانکار زمین سبب شد کارگران مجموعه ورزشی انقالب اعتصاب کنند 
و در روزهای بارانی تهران دست آبی ها از برگزاری تمرین در زمین چمن 
کوتاه بماند. سعید رمضانی دراین باره گفت: پیمانکار قبلی چون پولش 
را نگرفته بود رفت ولی ما در تالش هستیم یک پیمانکار جدید انتخاب 
کنیم که تا روز شروع تمرینات بتواند شرایط زمین تمرین را آماده کند.

وریا: قشنگ ترین گلم را به استقالل زدم
ورزش:غفوری که پیش از پیوستن به استقالل با پیراهن تیم نفت یک 
گل از راه دور به تیم کنونی اش زده بود در این خصوص گفت: در دیداری 
که برابر استقالل گل زدم، ابتدا عقب بودیم و آقای مجیدی به ما گل زده 
بود. استقالل آن ســال خیلی قوی بود و یک لحظه یاد شوت آندو برابر 
بوریرام افتادم و شانس خود را آزمایش کردم و در نهایت توپ گل شد 
و بازی با تساوی به پایان رسید. این گل قشنگ ترین گل دوران فوتبالم 
بود.از اول فوتبال دفاع راست نبودم و مهاجم بودم اما با گذشت زمان من 

را عقب بردند و در نهایت دفاع راست شدم.

ابتالی مهدی تاج به کرونا؟
عصر ایران: مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال بنا به اخبار موثق 
واصله در آلمان به سر می برد و بابت درمان بیماری کرونا در بیمارستان 
بستری اســت. تاج که در دوران جنگ تحمیلی از ناحیه ریه شیمیایی 
شــده اکنون براثر ابتال به بیماری کرونا در شرایط حساسی قرار دارد و 

باید تحت مراقبت های ویژه قرار بگیرد.

سیدجالل حسینی: مدال هایم دست همسرم است
ورزش: سید جالل حسینی با اشاره به اینکه همه مدال هایم را همسرم با 
وسواس خاصی نگهداری می کند گفت: اصاًل و ابداً خودم را مثل علی پروین، 
مجتبی محرمی و یا علی کریمی سمبل پرسپولیس نمی دانم. وی افزود: 
بهترین لحظه  زندگی ام وقتی بود که السد را شکست دادیم و به فینال لیگ 
قهرمانان آسیا رسیدیم و تنها حسرت فوتبالم از دست دادن قهرمانی آسیا 
مقابل کاشیماست که از خط خوردن فهرست جام جهانی ۲۰۱۸ بدتر بود.

منهای فوتبال

کوالکوویچ: از نظر روحی آسیب دیدم
ورزش: ســرمربی پیشــین تیم ملی والیبال ایــران گفت: من از 
فدراســیون ایران تقاضای غرامت نکردم، چون تنها هدفم تبدیل 
المپیک به یک داستان زیبا برای والیبال ایران بود. کوالکوویچ اظهار 
کرد: من هنوز به صورت رســمی ســرمربی تیم ملی والیبال ایران 
هستم، چون هنوز قراردادم با فدراســیون ایران به پایان نرسیده و 
قرارداد فعلی من ماه سپتامبر منقضی می شود، ولی به صراحت به 
من گفته شد که به دلیل مشکالت مالی، رئیس فدراسیون، عالقه ای 

به ادامه همکاری با من ندارد.
 خبر لغو توافقی قراردادم و شایعاتی که در مورد جانشین احتمالی 
من منتشر شد برای من مشــکالتی به وجود آورد. افراد در جهان 
والیبال فکر می کنند که من مرتکب اشتباه یا خالفی شده و اخراج 
شده ام. من بیشتر از نظر روحی آســیب دیدم، چون نه تنها مربی 
بعدی یک لقمه حاضر و آماده را که همان ســهمیه المپیک است 
بدســت آورده، بلکه قرارداد من خیلی ســاده و بدون حتی اطالع 

رسانی مناسب فسخ شد. 

نادال در تورنمنت مجازی مادرید 
ورزش: عــالوه بر اندی مــاری، رافائل نادال هم بــرای حضور در 
تورنمنت مجازی تنیس مادرید اعالم آمادگی کــرد. رافائل نادال 
یکی از ۱۲ ورزشکاری است که در تورنمنت مجازی مسابقات مادرید 
شرکت خواهد کرد. پیش از اندی ماری آمادگی خود را برای حضور 
در این مســابقه که از اواخر ماه جاری میالدی آغاز می شود، اعالم 
کرده بود. مســابقات تنیس آزاد مادرید یکی از ۳۰ تورنمنتی است 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد و مسئوالن برگزاری تصمیم 

گرفتند به صورت مجازی پیگیر این تورنمنت باشند.
دیوید گافین، جان ایسنر، کارن خاچانوف، ایوگینی بوچارد و کیکی 
بارتنز از جمله ستاره های تنیس هســتند که در تورنمنت مجازی 

مادرید شرکت می کنند.

خدمتی: می توانیم سطح آمادگی را باال 
ببریم

ورزش:ملی پوش تیراندازی ایــران گفت: تعویق المپیک را به فال 
نیک می گیریم چون می توانیم سطح آمادگی خودمان را باال ببریم. 
نجمه خدمتی در خصوص تعویق یکساله بازی های المپیک توکیو 
اظهار کرد: این بازی ها فقط به خاطر جنگ جهانی لغو شده بود اما 
حاال به خاطر ویروس کرونا به تعویق افتاده است. ما این موضوع را به 
فال نیک می گیریم تا بتوانیم سطح آمادگی مان را باال ببریم. من از 
تعویق بازی ها ناراحت شدم اما از طرفی خوشحال شدم چون کمبود 
فشنگ داشتیم و اعزام های ما به خاطر این موضوع لغو می شد، حاال 

فرصت است تا بتوانیم بیشتر تمرین کنیم.

فرهاد قائمی در راه لیگ قطر
ورزش: ملی پوش والیبال ایران قــرارداد خود را برای فصل آینده 
با تیم الریان قطر امضا کرد. فرهــاد قائمی، دریافت کننده تیم ملی 
والیبال که در ماه های اخیر دچار مصدومیت شده بود، در روزهایی 
که ویروس کرونا کلیه مســابقات ورزشــی را لغو کرده، با یک تیم 
قطری به توافق رسید. این بازیکن باتجربه که پس از یک سال حضور 
در لیگ ترکیه در سال ۹۸ در ترکیب تیم شهرداری ارومیه متوقف 
شد. قائمی با باشــگاه الریان قطر به توافق رسید و فصل آینده را در 

لیگ قطر به میدان می رود. 

وعده وزارت ورزش به باشگاه های 
خصوصی 

ورزش: معاون ورزش و جوانان گفــت: کارنامه ورزش در مقابله با 
شیوع ویروس کرونا در همه ابعاد مختلف موفقیت آمیز است.

علی نژاد گفت: وزارت ورزش و جوانان با کمک دولت و مصوبه هیئت 
وزیران باشگاه های خصوصی را حمایت می کند و مشوق هایی را در 
نظر گرفته و اجرایی هم کرده بــه طوری که حق بیمه کارفرمایان و 
همین طور پرداخت برق و گاز باشگاه ها تا پایان اردیبهشت مهلت 
داده شده است.وی تصریح کرد: در نظر داریم تا وام های کم بهره و 

بالعوض را برای باشگاه های خصوصی پیگیری کنیم.

عباسعلی: با تعویق المپیک ریسک 
کمتری می کنم

ورزش:ملی پوش المپیکی کاراته ایران گفت: برنامه ریزی پزشکم به 
گونه ای بود که قطعاً به المپیک می رسیدم، اما تعویق مسابقات سبب 
شد درصد ریسک را پایین بیاورم. حمیده عباسعلی اظهارکرد: حدود 
یک ماه و ۱۰ روز از عمل من گذشته و این روزها در شرایط بهتری 
هستم. البته هنوز در شرایطی نیســتم که تمرینات خود را شروع 
کنم، اما توانستم به ایران بازگردم و راه می روم. پزشکم موافقت کرد 
از آلمان به ایران بازگردم تا بقیه مراحل درمان و تمرینات توانبخشی 

و فیزیوتراپی را ادامه بدهم. 
با تعویق المپیک شــرایط برای من بهتر شده اســت و می توانم در 
آرامش و بدون استرس و دغدغه تمرینات و مداوای پای خود را ادامه 
دهم و در ادامه با صالحدید پزشــک، فیزیوتراپ و مربی تمرینات 

کاراته را آغاز کنم.

دغدغه های بنا از تعویق المپیک و 
بالتکلیفی کشتی

مهر: محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی مدت هاست نسبت 
به تعطیلی اردوهای آماده ســازی تیم ملی به دلیل شیوع ویروس 
کرونا اظهار نگرانی می کند و معتقد اســت: تعویق المپیک نه تنها 
۱۰۰درصد به سود کشتی نیست، بلکه تنها دســتاورد این اتفاق، 
بالتکلیفی و انتظار است.محمد بنا در تازه ترین اظهارنظر خود در 
خصوص تعویق المپیک و تبعات آن گفت: با توجه به تصمیم اتحادیه 
جهانی کشتی، تمامی مسابقات و رویدادها تا تیرماه تعطیل است. در 
نتیجه ما تا تیرماه به هیچ صورت امکان برگزاری تمرینات گروهی 
را نداریم. ضمن اینکه با انجام تمرینات انفرادی کشتی گیران هم آن 

چیزی که الزم داریم انجام نمی شود.

تور دو فرانس دو ماه به تعویق افتاد
ورزش: تعویق بزرگ ترین مسابقه دوچرخه  سواری دنیا مسابقات 
تور دو فرانس به مدت دو ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق 
افتاد. این تورنمنت که قرار بود ۲7 ژوئن تا ۱۹ ژوئیه برگزار شود از 

۲۹ اوت آغاز خواهد شد. 
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 خروج یا اعتراض؟! 
پس از تماشــای فیلم » خروج« در جشنواره اولین پرسشی که در ذهنم 
خودنمایی کرد این بود که چرا حاتمی کیا آخرین فیلمش را خروج نامیده 
است. خاصه آنکه در پوستر فیلم نیز از واژه Exodus استفاده شده است. 
مگر نه این است که داســتان فیلم از یک رویداد واقعی و معترضانه در 
سال 89 وام گرفته شده است؟رویدادی که به حرکت اعتراضی تعدادی 

کشاورزِ خشمگین با تراکتورهایشان به سمت پایتخت بازتاب یافت.
پس فیلم حکایت یک اعتراض برخاســته از خشــم است. اعتراضی که 
ترجیع بند اغلب آثار حاتمی کیاســت. بنای نیت خوانی ندارم، اما به نظر 
می رســد در پس انتخاب واژه خروج برای فیلم معنایی مراد شده که آن 
معنا در واژه اعتراض نهفته نیست.حال آنکه داستان فیلم حکایت کنشی 
سرشار از اعتراض و واخواهی است.گویی »خروج«، خروج تعدادی کشاورز 
برای دادخواهی و تظلم، نشان از شرنگ تلخ گوش های بسته والیان برای 
شنیدن دردهای موالیان است.در حالی که اعتراض ابراز مخالفت گفتاری، 
نوشتاری یا عملی با اقدامی یا رویدادی یا وضعیتی اجتماعی و سیاسی 
است که می تواند گاه نیتی بدسگاالنه یا شوم نیز داشته باشد. حال اینان 
که خروج کرده اند، نیتی ندارند جز دادخواهی. به عبارت دیگر کشاورزان 
فیلم خروج می کنند تا داد خویش نزد حاکم برند، ولی دادخواهی شان در 

دایره حاکمیت و نظام سیاسی است و نه خارج از آن.
بنابراین حاتمی کیا با انتخاب واژه خروج، دادخواهی ستمدیدگان فیلمش 
را حرکتــی در دایره هنجارهای نظام حاکمیتــی تعریف و حتی باالتر 
رنگ وبویی مقدس و حماســی می بخشد و این گونه است که از زمینه و 
تونالیته رنگ و قاب های فیلم تصویری حماسی از کشاورزان ارائه می شود، 
بنابراین یک کنش اجتماعی در نگاه او به حرکتی ســزاوار تحسین ارتقا 
می یابد، اما فارغ از چنین تفســیری، اگر جزئیــات درون متنی فیلم را 

واکاوی کنیم، خروج از لکنت زبان و ساده انگاری رنج می برد.
جــز چند دقیقه اول فیلم که از امتیاز پرداخت مناســب در کارگردانی 
و شکل گیری درست و صحیح جغرافیایی زمین رحمت برخوردار است 
)سکانسی را به یاد بیاورید که آب در مزرعه پنبه به حرکت درمی آید و 
رحمت با تراکتور مســیر آب را عوض می کند( بقیه فیلم نه مصالح الزم 

داستانی دارد و نه پرداخت کارگردانی.
رحمت زندگــی در عزلت و خلوت را به زندگی میان مردم ترجیح داده 
اســت.او که نتوانسته ســال ها قبل اهالی روستا را به خاطر شهادت هم 
والیتی هایش قانع کند چگونه اکنون موفق می شود همگان را برابر خروج 
قانع کند؟ اساســاً چگونه می تواند زبان اهالی روستا باشد؟ آیا شهادت 
ناگهانی فرزندش که بهانه ای می شــود برای بازگشت دوباره او به روستا، 
می تواند تمهید قانع کننده ای برای همدلی مردم باشد؟ در فیلم می شود 
ولی با کدام منطق ؟ آیا شهادت ناگهانی فرزند رحمت برای این طراحی 
نشــده که رحمت را در جایگاه پدر یک شهید قرار دهد و تا خروج او و 
سردمداری اش توجیهی ایدئولوژیک پیدا کند؟ اگر پدر شهید نبود حق 
خروج و دادخواهی نداشــت؟از عقبه اهالی روستا نیز چندی نصیبمان 

نمی شود.دراین باره جز چند دیالوگ چه داریم؟
فرض کنیم همه چیز فراهم شــده اســت. رحمت همه را برای خروج 
مجاب می کند. یک سفر جاده ای آغاز می  شود حال با یک فیلم جاده ای 
مواجهیم.آیا فیلم در ادامه، مصالح الزم و کافی داســتانی که منطق یک 
فیلم جاده ای می طلبد، در اختیار مخاطب می گذارد؟خیر،متأسفانه فیلم 

فاقد مصالح داستانی الزم برای پیشبرد داستان است.
بنابراین آدم های فیلم بیشتر سرگردان و بی هویت می نمایانند تا هدفمند 

و دادخواه و سوار بر تراکتور، مدام حرف هایشان را تکرار می کنند.
آن ها جز صورت های آفتاب سوخته و درد کشیده چه چیزی برای همدلی 
دارند؟ حتی کاریزمای ذاتی قریبیان و چهره او نمی تواند به فیلم کمک 
شــایانی کند.بدتر اینکه حاتمی کیا می خواهد خــأ دراماتیک فیلم را 
با موسیقی و شــعرهای پرطمطراق و قاب های زیبا پر کند! و این همه 
نمی تواند خلل و فرج فیلم نامه را بپوشاند. وقتی فیلم از آغاز و میانه قدرت 

همراهی ندارد، چه فرقی می کند، پایانش چگونه باشد؟
خروج چنانکه در ابتدا گفته شد، می توانست فیلم جسور و ماندگاری باشد. 
خروج بار معنایی دارد که فقدان پیکربندی درست در فیلم نامه، آن را به 
فیلمی خنثی تبدیل کرده است. فیلمی که به قول دوست منتقدی بن مایه 
دادخواهی مردمانی رنج کشیده و ستمدیده را به لج بازی پیرسرانه بدل می کند.

جهانگیر  کریمی    صبا  سینما/  و  سیما   
الماسی، بازیگر و کارگردان که پس از 10 سال 
دوری از سینما با نقش آفرینی در فیلم »خروج« به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به سینما بازگشته 
است، درباره اکران آنالین و غیرمتعارف تازه ترین 
ساخته حاتمی کیا می گوید: در زمانه ای هستیم 
که همه چیز تغییر کرده است. ما همیشه فکر 
می کنیم رشد و توسعه فرهنگی در افزایش تعداد 
سالن های سینماست و باید سالن های چندهزار 
نفری بسازیم تا به رشد و تعالی فرهنگ کمک 
رشد  زمان  از  مقاطعی  در  که  حالی  در  کنیم، 
به  و  باشد  شدن  کوچک تر  مفهوم  به  می تواند 
همین دلیل است که سیستم های نمایش باید 

تغییر کنند.
وی ادامــه می دهد: بســیاری از اشــکال روابط 
اجتماعی ما دســتخوش تغییر شده و برخورد و 
مواجهه ما با مســائل تحت تأثیر تکنولوژی های 
مختلفی کــه مدیریت ارتباطــات اجتماعی را 
برعهده دارنــد، قرار گرفته اســت. اما از طرفی 
اتفاقات دیگری هــم رخ داده و دیری نمی پاید 
که شــما خواهید دید در محیط باز، بدون پرده 
نمایش و در فضای بین ســاختمان های بلند و 
آسمان خراش ها شاهد نمایش تصاویر هولوگرام 
و ســه بعدی خواهیم بود و این از ضرورت های 

تکنولوژی ارتباطات تصویری است.

جهانبهسمتتکنولوژیحرکتمیکند
الماســی در ادامه به اکران آنالین فیلم »خروج« 
اشــاره کرد و گفت: این حرکت بســیار دقیق و 
هوشــمندانه ای بود که اتفاق افتــاد و  ای کاش 
از ابتــدای قرنطینه خانگی و حضــور مردم در 
منازلشان به دلیل شیوع کرونا این طرح عملیاتی 
می شــد. به نظرم این نوع اکــران به کمک این 
بحران اجتماعی می آید و در واقع به یک سرفصل 
مدیریت اجتماعی و فرهنگی تبدیل می شــود. 
ضمن اینکه با اکــران آنالین یک نوع نمایش را 
امتحان می کنیم که برای مردم قابل پذیرش است. 
به نظرم خیلی وقت پیش مردم این راه را انتخاب 
کرده اند و من پیش از این اتفاق هم می شــنیدم 
که خانواده هــا در کنار یکدیگر می نشــینند و 
با پرداخت مبلغی پول، فیلم تماشــا می کنند و 
این از راهکارهای نظام جدید ارتباطات اســت.
الماسی در واکنش به خبر قاچاق فیلم »خروج« 
گفت: عده ای در بازار مکاره ارتباطات وجود دارند 
و از اینکه مردم می خواهند یک تجربه تازه داشته 
باشند سود می برند، اما با این حال من نسبت به 
اکران آنالین فیلم »خروج« نظر مساعد و مثبتی 
داشتم و این حرکت فرهنگی اتفاق بسیار مبارکی 
بود، اما مشکل ما همیشه در شیوه اجرا و مسائل 
مرتبط با قاچاق فیلم است. کسی که این کار را 
انجام می دهد باید تمام مسائل امنیتی و ایمنی 
را برای حفظ سالمت فیلم در نظر داشته باشد. 
شــرایط نباید از یداختیار تهیه کننده و فیلمساز 
خارج شود و نمایش دهنده باید شرایط خوبی را 

برای نمایش فیلم فراهم کند.

فرهنگمردمدرصیانتازآثار
هنریچگونهشکلمیگیرد؟

این بازیگر در بخش دیگری از ســخنان خود 
در واکنش به این مســئله کــه مردم هم باید 
فرهنگ خرید اثر هنری و حفظ حقوق مؤلف 
را جدی تر بگیرند، گفت: فرهنگ مردم از کجا 
آمده است؟ مگر قاچاق و دزدی در حوزه مالی 
و بانک، اقالم بهداشــتی و درمانی و ... وجود 
ندارد؟ حتی همین اواخر من به برخی دوستان 
پیشنهاد دادم شرایطی فراهم کنند تا برنامه ای 
بسازیم درباره  اینکه چه سوءاستفاده هایی در 
پخش و توزیع اقالم بهداشتی مانند ماسک در 
مدتی که کشور درگیر شــیوع ویروس کرونا 

شــده، به وجود آمده و به طور مثال ماسکی که 
هزینه ســاخت آن  یک هزار و 200تومان است 
چطور در بازار با قیمت ۵8هزار تومان به فروش 

رسیده است؛ آیا این دزدی نیست؟
وی گفته های خود را این گونه ادامه داد و متذکر 
شــد: من معتقدم این افراد متعلــق به جامعه 
نیستند و از انسانیت بویی نبرده اند و برای چنین 
مسائلی باید فکری  کرد. اتفاقاً در چنین مواردی 
اســت که حضور دولت به عنوان ناظر، پلیس و 
نیروی انتظامی  به عنوان برقرارکننده نظم و عدل 
و حراست کنندگان از عدالت و انسانیت ضروری 

است و باید به چنین شرایطی ورود کنند.
الماســی تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر ما 
پاسخی برای بحران ماسک نداشته باشیم برای 
قاچاق فیلم و دانلود غیرقانونی آن هم نخواهیم 
داشــت. همه این ها به یکدیگر متصل اســت. 
فرهنگ مردم که شما به آن اشاره می کنید را باید 
ابتــدا در چنین بخش هایی دید و پیگیری کرد. 
باید یک دادگاه ملی و علنی تشکیل شود و مردم 
بدانند زندگی جمعی چیست و منافعشان کجا با 
هم گره می خورد و چه کسی مسئول حراست از 

این منافع فردی و جمعی است.

ایندورانحرفهایتازهایبرای
مادارد

ایــن بازیگر تأکید کرد: فراموش نکنیم شــیوع 
کرونا و درگیر شــدن مردم جهان، در عین همه 

که  اما قطعاً تلخکامی هایــی  دارد، 

خداوند برکاتی را هم در اندیشیدن برای ما قرار 
داده اســت. توجه به این مســئله مهم که ما با 
یکدیگر زندگی می کنیم و انســان هستیم یکی 
از این موارد اســت. شما می توانید این مسئله را 
در همــه امورات زندگی ببینید. در ســینما هم 
همین گونه است، یک تهیه کننده و فیلمساز در 
چنین شرایطی دست به چنین ریسکی می زنند، 
از بخشی از ســود تضمین شده خود صرف نظر 
می کنند و انســانیت به خــرج می دهند که هم 
اوقات مردم را به خوشــی پر کنند و هم شیوه و 
عملکرد تازه ای را در ارتباط با هنرهای تصویری 
به جامعه بیاورنــد. از طرفی دیگر فضای تازه ای 
ایجاد و برای گروهی شــغل فراهم می شود، در 
مقابل اما گروهی دیگر راهی خطا پیش می گیرند 

و فیلم ها را قاچاق می کنند.

الماســی ادامه داد: اصاًل پرسش اینجاست چرا 
زمانی که در گوشــه و کنار خیابان های شــهر 
فیلم های سینمایی خارجی را به صورت قاچاق 
و غیرقانونی می فروشند کسی اعتراض نمی کند؟ 
مگر آن فیلمساز و کمپانی تولید فیلم حق مالکیت 
ندارد و جالب تر اینجاست که همین فیلم هایی که 
به صورت غیرقانونی منتشر و در سطح شهر هم 
به وفور یافت می شوند، مدتی بعد سر از تلویزیون 
درمی آورند و شبکه های مختلف آن ها را نمایش 
می دهند. بد نیست از خودمان سؤال کنیم ما چه 

چیزی را به مردم آموزش می دهیم؟

سالمزیستن؛صفتانسانیقرنبیستویکم
الماســی در بخش دیگری از سخنانش درباره 
اینکه فیلم سازان دیگر از  طرحی که حاتمی کیا 
طالیه دار آن اســت، چگونه استقبال می کنند، 
گفــت: به نظرم کاماًل به این بســتگی دارد که 
هوش، نظام فکری و فرهنگی افراد در محاسبه 
منافعشان کدام سمت بایستد. بسیاری هستند 
که فقط به منافع ریالی خودشان فکر می کنند و 
در مقابل عده ای هم هستند که مسائل دیگری 
هم برایشــان مهم است. من به این مسئله فکر 
کردم و تصورم این بود که ما در حوزه فرهنگی 
نسبت به سرنوشت دیگران وظیفه و مسئولیتی 
داریــم، اما به این نتیجه رســیدم که این تفکر 
اشــتباهی است و ما وظیفه ای نداریم. بلکه این 
باید یک صفت انسانی باشد و در یک نگاه کلی 
سالم زیســتن باید صفت انسانی قرن بیست و 

یکم باشد.
وی افزود: این ســؤال ناظر بر همین مســئله 
اســت که شــما فکر می کنید چنــد درصد از 
اهالــی فرهنگ و هنر ما دارای صفت انســانی 
قرن بیست و یکم هســتند؟ قرن بیست ویکم 
قرن خشونت اســت و منابع غذایی و انرژی به 
پایان خواهند رسید و نه در همه سطوح بلکه در 
بسیاری موارد امکانات دیگر به همین راحتی در 
دسترس نخواهد بود. بنابراین جهان در قرن 21 
وارد مرحله تازه ای از تعریف انســان بودن شده 
و دیگر بحث بر ســر تعریف تازه ای از امکانات و 
لوازم زندگی نخواهد بود.این بازیگر یادآور شد: 
بنابراین با توجه به مواردی که به آن ها اشــاره 
کــردم کار آقای حاتمی کیــا را تأیید می کنم، 
زیرا با این تصمیم نشــان دادند در گام نخست 
باید منتظر روابط جدیدی در اســتقبال از آثار 

تصویری و هنری باشیم.

حاتمیکیادردقیقهچینیوتراش
دوبارهفیلمخوبعملکردهاست

الماسی در ادامه به حضور خود در فیلم »خروج« و 
نقشش اشاره کرد و گفت: اوایل دهه 70 با آقای 
حاتمی کیا به عنوان داور در جشنواره فیلم فجر 
حضور داشتیم و از همان جا آشنایی مختصری 
با یکدیگر پیدا کردیم. من هم از ایشان به واسطه 
فیلم هایشــان شناختی داشــتم که فرصت این 
همکاری دســت داد و خوشبختانه ایشان دقیقاً 
مطابق با شــناخت من بودند. در فیلم »خروج« 
اختیار را به آقای حاتمی کیا واگذار و سعی کردم 
یک بازیگر حرفه ای در فیلم باشم و مشارکت من 
هم در »خروج« در حدود وظیفه و مســئولیتی 
بــوده که به من محول شــده اســت. گرچه در 
برخی فیلم ها به جز بازیگری کارهای دیگری هم 
کرده ام، امــا در این فیلم آن چیزی را که از من 

خواسته بودند انجام دادم.
 ضمن اینکه به نظرم آقای حاتمی کیا به عنوان 
یک کارگردان در دقیقه چینــی و تراش دوباره 
کار فرد فرد گروه بسیار خوب عمل کرده است.
الماسی اظهار کرد: من در »خروج« نقش مسئول 
روستای ایلباش را دارم و آنچه از این شخصیت 
انتظار می رفته کاماًل درآمده و نتیجه آن چیزی 
اســت که آقای حاتمی کیا از من خواسته بود. از 
طرفی این نقش هم بــرای من طراوت و تازگی 
بســیاری داشــت و به نظرم با نقش های دیگر 

فیلم هایم بسیار متفاوت است.
 البته بسیاری از فیلم های من همین گونه بوده 
و همواره گروهی که با آن ها کار می کردم به من 
محبت داشته اند که هیچ کدام از نقش آفرینی های 
من شبیه به یکدیگر نیست و هرگز تکرار نشده ام. 
ضمن اینکه این مسئله همیشه برای من جذاب 
بوده که در قالب های مختلف، شــخصیت های 
متفاوت را تجربه می کنم و لذت بســیاری برایم 
دارد و خوشبختانه موهبتی بوده که نصیب من 

شده است.

»خروج«تجربهتازهایدرساختاراست
وی در ادامه به کلیت فیلم »خروج« اشاره کرد و 
گفت: به نظرم »خروج« تجربه تازه ای در ساختار 
است. من برای نخستین بار با ساختاری مواجه 
شــدم که در ایران کمتر بــه این صورت دیده و 

تجربه شده است.
 به طور مثال اگر ایــن فیلم نامه در اختیار آقای 
تقوایی بود ایشــان روی تک تک شخصیت ها کار 
می کــرد، همان طور که در »کوچک جنگلی« این 
گونه عمل کرد و هر فیلمســاز دیگری نوع نگاه 
متفاوتی به این داستان داشت، اما آقای حاتمی کیا 
دنبال همان سینمای فردگرا و اجازه بدهید بگویم 
سینمای روز آمریکایی و اکشن است که به نظرم 
بســیار خوب جلو رفته و خیلی خوب هم از آن 
جواب گرفته است.وی در پایان خاطرنشان کرد: 
لحظاتی را که حاتمی کیا برای شخصیت فیلمش 
انتخاب کرده، لحظات بدیع و تازه ای بوده و مقصود 
و منظورش از وام گیری این لحظات کامالً مشخص 
است و فکر می کنم کسی که اهل سیاست است 
منظور این فیلم را درک می کند. در واقع »خروج« 
یک اثر سیاسی اســت، اما نه یک فیلم سیاسی 
پوپولیســتی! بلکه فیلمی اســت که در ظاهر با 
توده و عوام ارتبــاط دارد، اما در باطن حرف های 
سیاسی اش را برای خواص تکرار می کند و نقدهای 
سیاســی خود را به منصه ظهور می رســاند و به 
نظرم توفیق دارد. به ویژه در بخش هایی که شعار 
نمی دهد و انتظار دارد مشارکت تماشاچی در کنار 
آن چیزی که مطرح می کند مخاطب را به نقطه و 
جایگاه جدیدی در تعابیر و تعاریف برساند و البته 
در این زمینه هم بسیار موفق است و این بهترین 
موقعیتی اســت که یک فیلمساز در این مقاطع 
خاص سیاسی می تواند به آن دست پیدا کند.     

برش

سیاسی  اثر  یک  »خروج« 
فیلم سیاسی  یک  نه  اما  است، 
فیلمی است  بلکه  پوپولیستی! 
که در ظاهر با توده و عوام ارتباط 
حرف های  باطن  در  اما  دارد، 
خواص  برای  را  سیاسی اش 
تکرار می کند و نقدهای سیاسی 
خود را به منصه ظهور می رساند 

و به نظرم توفیق دارد

گزیده ای ازیادداشت افشین هاشمی درباره آخرین ساخته  حاتمی کیا

من »خروج« را دوست دارم
سیما و سینما/ افشین هاشمی، کارگردان و بازیگر سینما به 
مناسبت اکران آنالین فیلم »خروج« یادداشتی را منتشر کرد 

که در ادامه گزیده ای از آن را می خوانید. 
حاتمی کیا از جمله فیلم ســازاِن بعد انقالب است که واقعاً 
کارگردان اســت. در ساخِت فیلمش )جدای از محتوا( فقط و 
فقط به بیاِن سینمایی فکر می کند )نشانه اش انتخاب بازیگِر 
این فیلمش تا تدوینگِر »برج مینو«(. او سینما تصویر می کند؛ 
چه متأثر از وســترن های کالسیک، چه فیلم های حادثه ای؛ 
خیلــی از مدعیاِن نورســته، فعالً باید بنشــینند و دکوپاژ و 
تقطیع هایش را بارها مرور کنند تا سینما یاد بگیرند. او پالِن 
خوِب »سینما« می گیرد؛ نه واقعی، نه شبیِه زندگِی روزمره. از 
نظر دوری از روزمرگی، به تکه  »حاتمی« ِ نامش بیشــتر تعلق 

خاطر دارد، تا تکه  »کیا«.

 شــعائر مذهبی در این اثرش فراوان اســت، چون آدمی 
مذهبی ا ست. اتفاقاً اگر به این نگاه معترضید بروید یقه  کسانی 
را بگیرید که سروته شــان را بزنــی در پارتی اند، بعد برای هر 
فیلِم ارزشی و مذهبی و حکومتی  به پای سر می دوند. اینکه 
فردی آنچه اعتقاد دارد را به تصویر می کشد، ارزشمند است؛ نه 
کسانی که آن قدر هیچ عقیده ای ندارند که اصالً برایشان فرقی 
نمی کند حرِف فیلمی که قرار است کار کنند )بازی، کارگردانی، 

هرچه...( چیست. 
اصالً مگر آدم های فیلمش کشــاورز نیستند؟ چند کشاورِز 
الییِک معتقد به جدایِی دین از سیاســت می شناسید؟ توقع 
دارید چنین شــخصیت هایی در یک نشســِت جمعی عرق 
بخورنــد یا نماز بخوانند؟ دعوایتان با نظام، ربطی به تمایالِت 
مذهبِی ریشه  کرده در مردم، ندارد. مردم این سرزمین، حتی 
بی ایمان هایش، در نقطه ای به ایمان وصل اند. هرچه هســت، 

کارگردان این ترکیب را برای فیلمش گلچین کرده است.
 اگر این قصه را مثالً یک آمریکایی ساخته بود - یک عده 

کشاورزِ ســالخورده در اعتراض به موضوعی، با تراکتور راهِی 
واشنگتن و کاخ سفید می شوند - االن همه داشتند از سوژه  
ناِب این طرح می گفتند، چقدر طنازی های پیرمردها برایشان 
شیرین و بامزه بود و چقدر منتقدان در کشِف وجوهِ نشانه گرایانه  
ناِم شخصیت ها از هم پیشی می گرفتند! اما نمی دانم این خاک 
چه خاصیتی دارد، همین که ســوژه از مرز می گذرد می شود 

غیرقابلِ باور، طنازی ها می شوند بی مزگی و انتخاِب نام ها 
گل درشت! بله! مشکل دقیقاً در نام و جغرافیاست! باور 
نمی کنیم انتخاِب ناِم »رحمِت بخشی« فرزند »علی اکبر« 

همان قدر چندوجهی ست که ناِم استریت )به معنای 
راســت، صادق، خالص( در فیلِم »داستاِن استریت«ِ  
دیوید لینچ. آنجا هم کهنه سربازِ جنِگ جهانی سفری 
طوالنی را با ماشیِن چمن زنی می آغازد. همین طور 
اســت روســتای »عدل  آباد« و »تلــخ  آب« و تصمیم 
می گیریــم باور نکنیم این اتفــاق را، در صورتی  که 

یک جست وجوی کوتاهِ اینترنتی موارِد بسیاری از اعتراض با 
تراکتور را در نقاط مختلف جهان نشــان  می دهد! و اصالً مگر 
ما به سینما می آییم که واقعیِت صرف ببینیم؟! هنگاِم نمایِش 
»ردپای گرگ«ِ  مسعود کیمیاییـ  با بازِی قهرماِن همین فیلم: 
فرامرز قریبیان ـ همه از باورناپذیرِی سکانِس فرار با اسب در 

میداِن فردوسی می گفتند.
 ولی مطمئنم هر که آن فیلم را دیده به یاد دارد، دقیقاً همان 
ســکانس است. ســینمایی که قهرمان دارد، عمِل قهرمانانه 
می کند، نه معمولی. به استناِد دیالوِگ فیلم: کارهای بزرگ آدم 
بزرگ می خواهد. آن ها معترضان با تراکتوراند، می خواهید باور 

کنید، می خواهید نکنید! ولی بدانید که واقعی  است. 

جناِب فرامرز قریبیان همانی را بازی می کند که درســش 
را خوانده، هزاربار دیده، چه بسا سال ها منتظرش بوده؛ او عیناً 
شمایِل یک قهرماِن کالسیک اســت: نگاه ها، رفتار و از همه 

درخشــان تر، سکون و ســکوت و سپس دیالوگ 
پایانی: »می شــه ســیگارمو بدی؟«. باقی هم 
نگارهــای دورِ این نگین اند که هریک به اندازه  

خود می درخشند.

احساساِت فمینیستی را کنار بگذارید: اینکه 
چرا قهرمان با زن این گونه رفتار می کند. دور و 
بر را نگاه کنید. چقدر حقوق زن محترم شمرده می شود؟ این  
رابطه، بازتاِب همین جامعه است. مگر نه اینکه زن ها برای اثبات 
حقانیتشان و احقاق حقوقشانـ  چه بسا حقوقی بسیار اولیه و 
پیش پا افتادهـ  چندین برابر باید تالش کنند تا تازه به عده ای 
نفهم بفهمانند عواطِف انسانِی آن ها صرِف جنسیتشان کمتر از 
جنِس ذکور نیست! این فیلم هم درباره  انسان های معتقد به 
برابری حقوِق زنان و مردان نیست! زن به زور خودش و در پی 
حق خودش می آید و وقتی هست دیگران تازه می فهمند چقدر 

مهم است و چقدر از خوِد ذکورشان کاراتر است.
خب، من اگر بودم اصاًل شــاید این اعتراض را ســفری زنانه 
می کردم، همگی مادرِ آن پســران و آن شهیدان؛ و تنها یک 
مردـ  که نه او عالقه دارد کنارِ زن ها باشــد، نه زن ها تمایلی 
به آن مرد تلخ دارندـ  را کنارِ این کاروان می گذاشــتم. یا در 
شــکلی دیگر، پنج زن و سه مرد می کردم که یکی از مردها 
و زن ها جوان باشــند و عشق در همین سفِر اعتراضی شکل 

گیرد، نه اینکه جوان نامزدی از پیش داشته باشد. ولی ما که 
درباره  فیلِم من یا ما حرف نمی زنیم.

اکران اینترنتی یک خطرپذیرِی بزرگ بود که اتفاقاً در توان 
کسی مثل ابراهیم حاتمی کیا بود. این طرف و آن طرف گاهی با 
بی انصافی نوشتند بازی با پول بیت المال و… اتفاقاً می خواهم 
بگویم چه خوب که این خطر را فیلمی می پذیرد که بودجه اش 
از سرمایه  شخصی نیست و هست و نیسِت آدم ها در خطر قرار 
نمی گیرد و این اکرانـ  چه پیروز، چه شکست خوردهـ  آزمون 
و خطایی برای همه  سینمای ایران است و نه فقط این فیلم. 
در واقع آن بودجه  همگانی صرِف آزمون و خطایی برای همه  

سینمای ایران شده، منتها به واسطه  این فیلم.

 می دانم و آگاهم که امــروز محبوبیِت فضای مجازی در 
بدگویی از این فیلم اســت، ولی ترجیح می دهم به احساِس 
خودم پایبند باشم تا تحمیِل پیرامون. اصاًل حاال که این طور 
شــد بدانید من »به وقت شــام« را هم دوست داشتم؛ یک 
فیلِم خوش ضرباهنگ و مهیج؛ همان پالِن گردن زدن توسِط 
داعشی  اگر در فیلم مل گیبسون بود، االن همه به به و چه چه 
می کردند. خالصه اینکه من »خروج« را دوســت داشتم؛ در 
لحظاتی بغض کردم و به خوشمزگی هایش خندیدم و خب 

البته می دانم که نظرات متفاوت است.

دیدگاه

روایت جهانگیر الماسی از بازی در آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا

»خروج«استادسینمایاعتراض
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 سیامک شایقی کارگردان
 نویسنده و منتقد سینمایی درگذشت

شایقی  ســیامک  سینما:  و  سیما 
در ســن ۶۵ سالگی به دلیل عوارض 
ســرطان دیــروز  27 فروردین ماه 
درگذشت.ســیامک شایقی که چند 
روزی به دلیل بیماری در بیمارستان 
بود، صبح دیروز  )27 فروردین( پس 
از یــک دوره کما درگذشــت. فرزند 

سیامک شایقی این خبر را تأیید کرده است.شایقی، کارگردان، نویسنده 
فیلم نامه و منتقد سینمای ایران بود.او متولد 1333 آبادان، دانش آموخته 
کارگردانی از مدرسه عالی تلویزیون و سینما بود. وی فعالیت سینمایی 
را به عنوان کارگردان فنی در تلویزیون آغاز کرد و ســپس به کارگردانی 
روی آورد.او فیلم هــای خاطره انگیزی را در کارنامــه کاری خود دارد از 
جمله »جهیزیه ای برای رباب«، »در کمال خونسردی« و »باغ فردوس پنج 
بعدازظهر«،»مادرم گیســو«، »خواب زمستانی«، »ماه در جنگل«، »ابرهای 
ارغوانی«، »ســتاره و الماس« و»شــراره« از دیگر فیلم های این کارگردان 

هستند.
علیرضا داوودنژاد در پی درگذشت سیامک شایقی از فیلم سازان باسابقه 
سینما به ایسنا گفت: سیامک آدمی آرام، مهربان، اهل تأمل، فکر و سلیقه 
بود، هم در زندگی و هم در فیلم ســازی. او فیلم هایی مثل »جهیزیه ای 
برای رباب«، »در کمال خونســردی«، »باغ فردوس پنج بعدازظهر« و ... را 
ساخت که جزو فیلم های خوب سینمای ما هستند. حتی این اواخر یک 
فیلم محیط زیســتی به نام »ماه در جنگل« ساخت که بسیار مسئوالنه  
بود و چون خودش هم تهیه کننده بود، بابت آن ســختی زیادی کشید. 
این فیلمساز با ابراز تأســف از اینکه در چنین روزهایی به خاطر شیوع 
ویروس کرونا مراسمی برای ترحیم درگذشتگان و همدردی با بازماندگان 
نمی شود برگزار کرد، گفت: من از همین جا همراهی و همدردی خودم 
را با خانواده آقای شایقی اعالم می کنم و امیدوارم شرایط که مناسب شد 
مراسمی برای قدردانی از یک عمر فعالیت ارزشمند ایشان و نیز مراسمی 

برای فقدان ایشان در کنار خانواده اش بتوانیم برگزار کنیم. 
پیکر مرحوم ســیامک شــایقی امروز 28 فروردین در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا )س( به خاک سپرده می شود.
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