
روایت اول/حکم شالق برای بهاره رهنما
ماجرای دعواهای مجازی سیروان خسروی 
با تعدادی از سلبریتی ها را به خاطر دارید؟ 
سیروان در آن روزها بابت انتقاد از اظهارات 
سیاسی سلبریتی ها مورد حمله تعدادی از 
آن ها به خصوص امیرمهدی ژوله و بهاره 
رهنما قرار گرفت. بهاره رهنما در بخشی 
از توییت های آن روزهایش درباره سیروان 
نوشــته بود: »فقط به این اکانت ها و آدم هایی که به خاطر افاضات سیروان به 
منتقدین این افاضات بی ادبی می کنند نگاه کنید. همین کافیه تا شماهم باور 
کنین ایشون مزدور چه کسایی بوده و از کجا بهش دیکته شده«. سیروان در 
آن روزها پاسخی به این حمله های مجازی نداد و فقط اعالم کرد که قصد دارد 
از بهاره رهنما شکایت کند. حاال و پس از گذشت حدود دو سال از آن ماجرا، 
رسانه   مجازی »نقطه سرخط« تصویری از حکم صادر شده برای بهاره رهنما 
در پی شکایت سیروان خسروی را در توییتر منتشر کرده است. بر اساس این 

حکم، بهاره رهنما به 50 ضربه شالق محکوم شده است!

روایت دوم/ قدر امنیت را بدانیم
روز گذشته بخش رسانه ای حشدالشعبی از 
درگیری این نیرو های عراقی با عناصر گروه 
تروریستی داعش در منطقه بلد و مکیشیفه 
در جنوب تکریــت خبر داد که در پی آن 
۱0 نفر از نیرو های مبارز حشدالشــعبی 
به شهادت رســیده و شماری از آن ها نیز 
زخمی شــدند. به دنبال ایــن درگیری 
جمعی از کاربران ایرانی و عراقی هشتگ های #حشد_الشعبی و #سامرا را در 
صفحات توییتری خود داغ کردند. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشــر 
شده توسط کاربران را می خوانید: »به نظرم نیروهای حشدالشعبی برای چند 
روز برن تــوی پادگان در رو قفل کنند بذارن اونایی که میدون التحریر بغداد 
علیه شون شعار می دادن برن با داعش بجنگن...فقط واسه اینکه فراموش نکنیم، 
همین االن که ما با خیال راحت ســحری خوردیم و برای نماز آماده شــدیم، 
نیروهای حشدالشعبی و ارتش عراق درحال مقابله با حمله های داعش بودند 
و تعدادی شون هم به شهادت رسیدن. قدر امنیت رو بیشتر بدونیم...علی رغم 
شهادت تعدادی از نیروهای حشدالشعبی تا االن حمله ها دفن شده. سناریوی 
حضور آمریکا در عراق وارد فاز تازه ای شده و احتماالً پیچیده تر هم خواهد شد«.

روایت سوم/روضه خوانی جنجالی محمود کریمی
هشتگ نام #محمود_کریمی این روزها 
یکی از داغ ترین هشتگ های توییتر است. 
ماجرا برمی گردد به چند شــب پیش که 
یکی از روضه خوانی های محمود کریمی 
در فضای مجازی جنجال به راه انداخت. 
حاج محمود در بخشــی از روضه خود به 
حکایت فرد قماربازی اشاره کرد که بعد 
از خوردن شــراب در توهمات خود با حضــرت)ع( تخته نرد بازی کرده بود! 
پس از باال گرفتن موج شدید انتقادها از محمود کریمی، او مجبور شد روی 
آنتن زنده صداوســیما درباره روضه خوانی جنجالی اش توضیح دهد. محمود 
کریمی در بخشــی از این توضیحات، با انتقاد از کسانی که روضه خوانی او را 
کامل گوش نداده اند می گوید که ســخنانش یک حکایت بوده که در زندگی 
معمولی برای خیلی از افراد رخ داده است، نه یک روایت دینی. محمود کریمی 
همچنین اعالم کرد که این فرد در خیال خود با امام معصوم قمار بازی کرده 

بود نه در واقعیت!

 مجید تربت زاده  فرقی نمی کند! دورهمی باشــد، 
عصر جدید، سریال پایتخت، نون.خ یا حتی یک برنامه 
ورزشــی مثل فوتبال برتر. مدتی اســت که تماشای 
هیچ کــدام از آن هــا، آن طور که باید و شــاید به من 
نمی چسبد. حاشــیه هایی که چند ماهی است درباره 
دســتمزدهای نجومی مجریان و عوامــل برنامه های 
تلویزیونی به راه افتاده و چند روزی است که در فضای 
مجازی و رســانه ای هم داغ شده، دیگر حس و حالی 
برای آدم باقی نمی گذارند که مثل قبل جلو تلویزیون 
بنشیند و از هنرنمایی مجری و یا بازی بازیگران فالن 
سریال لذت ببرد. شایعه های که گاهی اصالً شبیه شایعه 
نیستند و خبر از پول های کالن رد و بدل شده در پشت 
صحنه برنامه ها و سریال های مختلف می دهند، حتی 
دل و دمــاغ مخاطبان غیر کنجکاوی مثل ما را جوری 
سوزانده که حوصله سریال دیدن یا تماشای فالن برنامه 

دوست داشتنی )سابق( را هم نداریم.

افتادن آب ها از آسیاب#
شــاید خودتــان بهتــر از مــن بدانید کــه ماجرای 
دســتمزدهای عجیب و غریب مجریــان تلویزیون و 
شــایعه بودن یا نبودنش، حرف امروز و دیروز نیست. 
پیــش از این حتی از پنج یا 6 ســال پیش هم بارها و 
بارها افراد، ســایت ها یا حرف و حدیث هایی از اینجا و 
آنجا پیدا شده اند که درباره دستمزد کالن فالن مجری 
انتقاد کرده و سروصدا راه انداخته اند. هر بار هم معموالً 
یک مســئول یا مقام درجه دوم یا سوم پیدا شده و با 
یک اطالعیه و یا جوابیه، بدون شفاف سازی، همه ماجرا 
یا بخشی از آن را تکذیب کرده تا فعالً آب ها از آسیاب 
بیفتد. مهران مدیری، دورهمی اش را بسازد، محمدرضا 
گلزار مسابقه اش را اجرا کند، احسان علیخانی برنامه اش 
را به پخش برساند و مثالً سریال پایتخت ساخته شود 
و من و شما بی دغدغه، پای فالن برنامه سرگرم کننده 
بنشینیم، برای بدبختی های میهمان این برنامه اشک 
بریزیم و برای مهارت های میهمان آن برنامه دیگر کف 
بزنیم. از شدت هیجان فالن مسابقه، فشارخون و ضربان 
قلبمان باال برود و غصه ها و بدبختی های روزانه مان و نیز 
دستمزدهای نجومی را فراموش کنیم و خالصه راضی و 

خشنود از پای تلویزیون بلند شویم!
حــال و هوای امروز فضای مجازی اما می گوید این بار 
انگار ماجرا با دفعه های قبل فرق می کند. یعنی با وجود 
اینکه »شرایط حساس کنونی«، این روزها حساس تر 
از قبل اســت، کرونا هنوز یکه تازی می کند و مردم و 
مسئوالن هزارجور دغدغه و کار و استرس و... دارند اما 
باز هم »سوت بزن« های فضای رسانه، عدالت خواهان 
فضای مجازی و بســیاری از کارشناسان، هنرمندان و 
اهالی هنر، کارهایشــان را رها کرده و چسبیده اند به 
دستمزد مجریان تلویزیون و یا پول های کثیف و تمیزی 
که در عالم ســینما، تلویزیون و سلبریتی ها رد و بدل 
می شود. این یعنی به طور قطع یک جای کار مشکل 
دارد و دیگر نمی شود با یک جوابیه یا تکذیبیه، سرو ته 

این قصه را هم آورد.

پیام های بازرگانی#
بگذارید چند نمونه را نه از ســال های دور که از همین 
یک سال پیش به این طرف، یادآوری کنیم. اواخر تیر 
سال گذشته بر سر دریافت رقم های میلیاردی احسان 
علیخانی از یک مؤسسه اعتباری، جنجال به راه افتاد. 

یک ماه بعد یعنی اواخر مرداد هم پیش از اینکه مسابقه 
»برنده باش« از تلویزیون پخش شود، ماجرای دستمزد 
50 میلیون تومانی محمدرضا گلزار در رسانه ها دست به 
دست شد. بهمن ماه 98 روزنامه »فرهیختگان« نوشت: 
»تهیه کننده دورهمی برای این ســری از برنامه، مبلغ 
یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان برای هر قســمت را 
پیشــنهاد داد که با موافقت مرتضی میرباقری، معاون 
سیما همراه بود. پس از آن مسئوالن رده باالتر سازمان 
صداوسیما نسبت به باال رفتن نرخ برنامه سازی در این 
مجموعه، حساســیت نشان دادند و قرار شد این مبلغ 
یا حتی مبلغی باالتر از آن به شــکلی دیگر در اختیار 
سازندگان دورهمی قرار بگیرد. شنیده ها حاکی از این 
است که قرارداد ساخت سری تازه دورهمی در معاونت 
سیما به شکلی تنظیم شده است که برای هر قسمت 
حدود ۳50 میلیون تومان به تهیه کننده پرداخت شود 
و عالوه بر آن، ۳0 درصد از درآمد تبلیغات بازرگانی قبل، 
حین و بعد برنامه هم به آن ها تعلق بگیرد. حاال سؤال 
مهم این اســت که عقد چنین قرارداد سنگینی برای 
»دورهمی« که برنامه ای هزینه بر نیست با چه معیاری 

صورت گرفته است«؟

میزان سودآوری#
ســایت های مختلف درباره دستمزد احسان علیخانی 
در برنامه عصر جدید هم حرف زدند. هر چند که این 
مجری سرشناس مدت ها پیش و در برنامه ماه عسل، 
در پاسخ به پرسش ظاهراً غیرمترقبه یکی از میهمانان 
برنامه اش، با بغض گفته بود که دستمزدش برای یک 
فصل از »ماه عسل« فقط 45 میلیون تومان بوده است 
و حتی هزینه لباس هــای مختلفی که مجری در این 
برنامه می پوشد توســط خودش پرداخت شده است! 
بعدها برخی از سایت ها نوشتند، پرسش میهمان »ماه 
عسل« و پاسخ احسان علیخانی از قبل برنامه ریزی شده 
بوده و بدیهی اســت که مبلغ ادعا شده، حتی هزینه 
لباس های متفاوتی که مجری در ۳0 شب اجرای برنامه 
می پوشــد را تأمین نمی کند. درباره مهران مدیری و 
برنامه دورهمی هم که می دانید از دســتمزد شــبی 
۲0 یا ۳0 میلیون تومان برای مجری تا شــبی حتی 
50 میلیون تومان را گفته و نوشــته اند. خود مدیری 
البته این دســتمزد را تأیید و تکذیب نکرده و درباره 
آن هیچ وقت شفاف ســازی نکرد. اما یک منبع آگاه در 
سازمان صداوسیما )که معموالً نمی خواهد نامش فاش 
شود( در گفت  وگو با خبرگزاری ها این رقم ها را تکذیب 
کــرد و گفت: »اصالً طرح موضوع از پایــه ایراد دارد... 
مهران مدیری با تلویزیــون قراردادی ندارد... قرارداد او 
با تهیه کننده اســت و این تهیه کننده است که تعیین 
می کند چه دستمزدی به مجری خود بدهد...غیرممکن 
است یک مجری بتواند قراردادی با دستمزد میلیاردی با 
تلویزیون ببندد. ضمن اینکه این نکته را فراموش نکنیم 
که حتی اگر این اتفاق بیفتد، میزان سودآوری مهران 
مدیری برای تلویزیون چندین برابر دستمزدی است که 

او می گیرد«!

افشاگری به سبک یک منبع آگاه#
ممکن اســت گفته های »یک منبع آگاه« را که در 
باال خواندید، به عنوان شفاف ســازی قبول نداشته 
باشــید، اما واقعیت این است که این سخنان منابع 
آگاه و مقام های مســئول درجه چندم صدا و سیما، 

اگرچه تکذیبیه محســوب می شــوند، اما مشخص 
می کننــد که اگر فالن مجری بابت هر شــب اجرا، 
50 یا حتی 80 میلیون تومان گرفته، تلویزیون آن 
را نپرداخته است و بر فرض اگر پرداخته باشد، البد 
آقای مجری یا هنرمند و ســلبریتی، حداقل ۱00 
برابر و حداکثر هزار برابــر آن مبلغ برای تلویزیون 

درآمد و سودآوری ایجاد کرده است!
 یعنــی با ایــن منطق و توجیه »یــک منبع آگاه« 
کــه البــد یکــی از منابــع آگاه بی شــمار صدا و 
سیماست، احتماالً می توان درباره سایر مجری ها و 
جنجال ها و شــایعه هایی که درخصوص برنامه ها و 
دستمزدهایشــان به راه افتاده هم شفاف سازی کرد 
و شما نیاز ندارید هر روز توییتر یا اینستاگرام فالن 
فعال سیاســی - اجتماعی را رصــد کنید تا ببینید 
درباره مثاًل دســتمزد »رشــیدپور« چه افشاگری 

تازه ای کرده است! 
البته توضیحات »یک منبع آگاه« یا خود رشیدپور 
که بودجــه کل برنامه اش را مثــاًل زیر 50 میلیون 
می دانــد را هم باور نکنید، چــون اوالً با عقل جور 
در نمی آید و ثانیاً براســاس گفتــه منابع آگاه، این 
تهیه کننده و اسپانســرها هســتند که دســتمزد 

مجری ها را می پردازند، نه صدا و سیما!

از پولشویی نمی گوییم#
شــاید شــما هم با »یک منبع آگاه« های مختلف 
هم عقیده باشــید کــه معتقدند چون هــر برنامه 
تلویزیونــی، تهیه کننده و حمایت کننده مالی خاص 
خــودش را دارد و آن ها هم حــق دارند به مجری 
مورد نظر خودشــان بابت هر اجرا، 80 میلیون، 50 
میلیــون، ۳0 میلیون و یا کمتر و بیشــتر پرداخت 
کنند، پس جای اعتراضی باقــی نمی ماند. اگر این 
طور فکر می کنید اجازه بدهید با نظر شما مخالفت 

کنیم. 
یعنی حداقل در »شــرایط حساس کنونی« که اول 
مطلــب حرفش را زدیم نه تنها برخی فعاالن فضای 
مجــازی و مدعیــان جنبــش عدالت خواهی، بلکه 
مردم عــادی کوچه و بازار هم حق دارند بپرســند 
در شرایطی که مثاًل چند سال است مسئوالن دارند 
تالش می کنند با دســتمزدها و حقوق های نجومی 
مبــارزه کنند و یــا نمایندگان کارگــران، دولت و 
کارفرمایان دارند بر ســِر حقوق یک میلیون و 800 
هزار تومانی کارگران چانه می زنند، کدام سازوکار و 
کدام عدالت و مدیریتی اجازه می دهد یک مجری، 
هرچند توانمند و مشــهور برای یک شب اجرا 50 
میلیون و برای یک ماه، دستمزد میلیاردی بگیرد؟

آیا تلویزیــون نباید نظارتی بر قراردادهای بســته 
شــده میــان تهیه کننــدگان و حمایت کننده های 
مالی با مجریان داشــته باشــد؟ مگر شــرکت ها و 
حمایت کننده هــای مالــی فالن برنامه و ســریال، 
سرمایه شــان را جــز از راه فــروش محصــوالت و 
خدماتی بدســت می آورند کــه تلویزیون هر چند 

دقیقه یک بار آن ها را تبلیغ می کند؟ 
در این بحث به اینکه آیا پشــت پرده این قراردادها 
و پرداخت های نجومی »پولشویی« هم وجود دارد، 
نمی پردازیم فقط می پرسیم با این نحوه تولید برنامه 
و ســریال، واقعاً برنده نهایی کیست؟ صدا و سیما، 

مخاطبان، مجریان یا...؟ 

به سراغ ما اگر می آیید... 
رقیه توســلی: پیام صوتی اش را که 
گــوش می دهم، آرام و قــرارم می رود. 
»سارا« از بچگی، استاد دادن خبرهای 

بد به بدترین شیوه ممکن بود. 
فقط پیام گذاشــته »باغبان ُمراد«... نه 
یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر. هر 

چه می گیرمش، اِشغال است.
دست خودم نیست... بی اختیار خیاالت زشت دانه دانه از راه می رسند... 

هر چه متفرقشان می کنم، بی فایده است... آن ها زورشان می چربد.  
غصه ام می شــود که یعنی چــه؟ خدای نکرده نکند باغبــان ُمراد، کرونا 
گرفته باشد...؟ یعنی سکته کرده...؟ تصادف نکرده باشد...؟ خدایا پیرمرد 
نرفته باشــد تــوی ُکما؟ مالحــت خانوم می خواهد ظرف های ســحری 
 را بشــوید. حالــم را که می بیند پیشــبندش را وا می کند و می نشــیند 

روبه رویم.
نگاِه هم که می کنیم، ســِر درد دلم باز می شود و با غیظ می گویم: گوهر 
می ریخت از زبان خانجان خدابیامرز... همیشــه ورد زبانش بود »مائده« 
چشــم و چراغ است... »مهربانو« قرص قمر...  و »سارا« کالغی که قلبش 

سفید است.
زیرچشمی وراندازم می کند و می پرسد: و آن وقت از شما چه می گفت؟

که زنــگ موبایل از جا می پراندم. ســارای خیرندیده اســت. غش غش 
خنده شده آن ور خط! 

سکوت می کنم به شیوه یک شوالیه خشمگین که می تواند گردوخاک به 
پا کند اما نمی کند.

خنده هایــش که تمام می شــود، می گوید: جنبه داشــته باش. چکارش 
کنــم! چالش بود به خــدا. درعوضش یک خبر خــوب دارم برات. عزیزم 
فوق العاده ای... با ارســال ُویس و پیامک و تلفن پشت تلفن نشان دادی، 

بنی آدم را واقعاً دوست داری...
اصاًل ولــش کن بابا، حاال بگو می خواهی بدانی نفــر دوم چالش با ارفاق 

چه کسی است؟
وقتی تلفن را می بندم چند نفس عمیق می کشم و رو به مالحت می گویم: 
دیوانگی که شــاخ و ُدم ندارد... به نظرم گهگداری همین چالش های من 
درآوردی اســت که نمی فهممشان... همین که عده ای از روی تفنن، دل 
انســاِن دیگری را با سمباده می سابند... گاهی هم دخترخاله ای است که 
اصــرار دارد با آدم هــای مهم و درجه یک زندگی شــوخی راه بیندازد... 
کاش یکی بیاید و حالی مان کند با دوســت داشــتن ها می شــود مزاح و 

خوشمزگی کرد؟
پی نوشــت: به مالحت خانوم که مشغول آبکشی ظرف هاست می گویم 

سارا را باید ببریم پیش یک روان شناس باتجربه.
شیر آب را می بندد و می پرسد ُخب نگفتی خانجان چه می گفت در مورد 

خودت، خانوِم نّقاد؟
خجالت زده رو به ســقف می گویم: می گفت »ته تغاری« چاه اســت. چاِه 

مهربان!

روایت مجازی
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علیزاده: 

 بازیکنی در دنیا مثل من
اوت نمی اندازد

 چرا سریال »سرباز« جذاب از آب در نیامده است؟

برای مخاطب خاص!

یک مشهدی کنار رادو

دروازه بان پرسپولیس 
حوالی تیم ملی کرواسی

روزمره نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

اندر حکایت چالش تعیین دستمزد کارگران و دریافت های نجومی مجریان تلویزیونیاندر حکایت چالش تعیین دستمزد کارگران و دریافت های نجومی مجریان تلویزیونی

برنده کیست؟برنده کیست؟

حتی برای گربه ها 

شب تازه شروع شده بود. نم نم باران همه چیز را خیس و قدم های عابران 
را تند تــر کرده بود. وقتی بیرون می رفتم، از باران خبری نبود. انگار حال 

و احوال آسمان لحظه به لحظه عوض می شود و این خاصیت بهار است.
خودم را رســاندم زیر سایبان مغازه ای که فروشــنده اش ایستاده بود به 
تماشــای باران و ۲0 دقیقه ای ماندم تا باران بند بیاید. در آن ۲0 دقیقه 
از هر دری حرف زدیم و من هم طبق معمول تالش کردم که تشــویقش 
کنم دوچرخه ســوار بشود. باران که تمام شد، دوچرخه ام را سوار شدم و 
رکاب زدم. داشتم از پیاده رو که هیچ عابری نداشت برمی گشتم که صدای 
میومیــوی گربه ای آمد. خودش را نمی دیدم اما صدایش می گفت که نیاز 
به کمک دارد. البه الی شمشــادها را نگاه کردم ولی نبود. رفتم طرف پل 
فلزی روی جوی آب. بچه گربــه ای کوچک آنجا، توی آبی که تا کمرش 
می رســید، گیر افتاده بود. سردش شده بود و معلوم بود به شدت ترسیده 
اســت. نگهبان دانشگاه که متوجه حضورم شد از دکه نگهبانی بیرون آمد 
و بعد از اطالع از ماجرا، رفت و با چوب بلندی برگشــت. حاال می شــد با 

چوب گربه را هل داد.
بعــد از چند دقیقــه تالش، باالخره از زیر پل بیرون آمد. دســتم را دراز 
کردم و بچه گربه را از داخل آب گرفتم. همزمان دو نوجوان دوچرخه سوار 
رســیدند. مانده بودم حاال باید با بچه گربه ای که مشخص بود هنوز فقط 
شیر می خورد چه باید کرد؟ به شوخی به یکی از پسرهای نوجوان گفتم: 

»مهمون دوست داری؟ مثاًل این گربه رو ببری خونتون؟«
نوجوان هم جواب مثبت داد. خیلی خوشــحال شــدم. گفتم: »پس بذار 

براش شیر هم بخرم« و پسر جواب داد: »نه! خونه داریم«.
دوســتش، از زیــر زین دوچرخــه پارچــه ای بیــرون آورد و بچه گربه 
 رفــت جای گــرم و نرم و حــاال فقط مانــده بود که کمی شــیر هم به 

او برسد.
از نگهبان دانشــگاه و دو پسر نوجوان تشــکر کردم. دوباره سوار شدم و 
رکاب زدم. کمی که دورشدم، یادم آمد چند وقت قبل در یکی از شب های 
ســرد و یخبندان زمستان هم سر راه برگشت به خانه با دوچرخه، به داد 
گربه ای رســیدم و به او غذا دادم. این خاصیت دوچرخه اســت که حتی 
برای گربه های شهر هم مفید است چه رسد به آدم ها و از این بابت خیلی 

خوشحالم که دوچرخه سوارم.
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سینا حسینی: لیگ فوتبال بلژیک یکی از پرترافیک ترین 
لیگ های اروپایی برای بازیکنان ایرانی است، هرچند در 
برهه کنونی خبری از برگزاری بازی های این لیگ نیست 
اما ایرانی های شــاغل در این لیگ زیــر نظر کادر فنی 

تیم های باشگاهی خود مشغول فعالیت هستند.
در ایــن یکی دو فصل اخیر کاوه رضایی، امید ابراهیمی، 
علــی قلی زاده، یونس دلفی، ســعید عزت اللهی، میالد 
محمدی در این لیگ مشــغول بازی هستند. بلژیکی ها 
بازیکنان فعلی ایرانی شــاغل در لیگ این کشور را جزو 
بازیکنان خوب و بدون حاشــیه می دانند اما در این بین 
برخی بازیکنان ســابق این لیگ که در فوتبال ایران هم 
به عنوان بازیکنان پر حاشیه شناخته می شوند نیز از نظر 
فوتبالی های بلژیکی بازیکنان خبرسازی بودند که با سایر 

ایرانی تفاوت دارند.
امید نورافکن و رامین رضاییان دو بازیکنی هستند که به 
عنوان بازیکنان پر حاشیه فوتبال بلژیک شناخته می شوند 
اما در ارتباط با بقیه نفرات شــاغل در این لیگ نظرات 

کامال مثبت و ایده آل به نظر می رسد.

کاوه رضایی مرد خانواده دوست#
بازیکن ســابق اســتقالل و بازیکن فعلی شــالروا یکی از 
آرام ترین بازیکن ایرانی فوتبال بلژیک اســت که به اعتقاد 
بسیاری از هواداران او مردی خانواده دوست است که تنها به 
فوتبال و موفقیت در کارش می اندیشد و هرگز وارد فضاهای 

پرحاشیه و تنش مرسوم در دنیای فوتبال نمی شود.

امید ابراهیمی، پر فروغ و بی حاشیه#
دیگر بازیکن ســابق استقالل که از لیگ قطر به بلژیک 
آمده اســت، ایــن روزها به عنوان یکــی از ارکان اصلی 
موفقیت هــای تیم یوپن شــناخته می شــود. عملکرد 
درخشــان او در جام جهانی 2018 روســیه سبب شده 
بســیاری از هواداران تیم یوپن بــا او رابطه گرمی برقرار 
کنند، کادر فنی تیم یوپن هم او را یکی از تأثیرگذارهای 
تیم خود می دانند و معتقدند او می تواند روزهای خوبی را 

در بلژیک برای خودش رقم بزند.

سعید عزت اللهی، جوان آتیه دار#
دیگر بازیکن ایرانی شاغل در این لیگ بازیکن مورد عالقه 

کارلوس کی روش در جام جهانی روسیه است. 
عــزت اللهی جوان دیگر بازیکن ایرانی یوپن اســت که 

به جمع بازیکنان این تیم ملحق شــد، او در کنار امید 
ابراهیمی روزهای خوبی را پشت سر می گذارد، هواداران 
فوتبال دوســت بلژیکی او را آقای پلی اســتین خطاب 
می کنند چون پس از تمرین و فوتبال در مسابقات رسمی 
تنها دلخوشــی او پلی استین است که حسابی برای هم 

تیمی هایش کری خوانی می کند.

میالد محمدی؛ تازه داماد فوتبال بلژیک#
دفاع چــپ ایرانی تیم خنت یکی از بازیکنان دوســت 
داشتنی این تیم به شمار می رود، میالد در میان بازیکنان 
خارجی تیمش یکی از بازیکنان محبوب به شمار می رود، 
او که به تازگی به جرگه متأهالن پیوســته است بیشتر 
اوقات خود را کنار همســرش سپری می کند به همین 
دلیل هواداران تیمش به او لقب آقای داماد خاص را دادند 

پرونده ای برای لژیونرهای لیگ بلژیک

ثبات ایرانی ها در ژوپیلر لیگ

آگوئرو: فقط به قهرمانی در CL فکر می کنم
ورزش: سرخیو آگوئرو، مهاجم منچسترسیتی، احتمال بازگشت به اسپانیا پس از پایان 
قراردادش با سیتی را رد نکرد اما تأکید کرد در حال حاضر تنها روی قهرمانی با این تیم 
در چمپیونزلیگ تمرکز دارد. او که بارها اعالم کرد دوســت دارد دوران حرفه ای اش را 
در باشگاه دوران نوجوانی اش، ایندیپندینته، به پایان برساند اکنون تأکید کرد که هنوز 
تصمیمی در مورد آینده اش نگرفته است.»من بازگشت به اسپانیا را رد نمی کنم یا رفتن 
به هر کشور دیگری. االن از بودن در شهر منچستر حس خوبی دارم. می خواهم هر کاری 

را به بهترین شکل در این باشگاه انجام بدهم و پس از آن ببینم چه می شود«.

دل پیرو: زیدان در یوونتوس پیشرفت کرد
ورزش: الساندرو دل پیرو، ستاره سابق یوونتوس به تمجید از سبک بازی زین الدین 
زیدان پرداخت. الساندرو دل پیرو گفت: »وقتی زیدان راهی یوونتوس شد یک پسر 
آرام و بســیار فروتن بود، اما رابطه خوبی با بقیه اعضــای تیم پیدا کرد. زیدان در 
یوونتوس به عنوان بازیکن خیلی رشد کرد. او پیش از انتقال به یووه نیز بااستعداد 
بود، اما در تورین از بســیاری جهات بهبود پیدا کرد و خودش بارها این موضوع را 
گفته است. ما می توانستیم بیشتر هم موفق به کسب جام شویم اما از دیدگاه سبک 

بازی، لذت از تماشای بازی، تکنیک ... زیدان مظهر فوتبال ناب بود«.

مارسلو: به یووه نمی روم
ورزش: هر چند رقابت های اللیگا تعطیل اســت اما گمانه زنی ها در مورد مقصد 
بازیکنان در رســانه ها مطرح شده اســت. یکی از این بازیکنان »مارسلو« است که 
عنوان شده قصد دارد رئال را به مقصد یوونتوس ترک کند و همبازی رونالدو شود.

مارسلو که در صفحه شــخصی اش با »کاناوارو« گفت وگو می کرد این شایعه 
را رد کــرد و با تأکید بر اینکه می خواهد در رئال بماند گفت: از بودن در اینجا 
راضی هستم و قصدی برای جدایی ندارم. رئال هم این اجازه را به من نمی دهد 

که جدا شوم.

بالوتلی: دوست داشتم با لیونل مسی همبازی شوم
ورزش: در روزهایی که به علت وجود شــرایط قرنطینه همــه بازیکنان در خانه 
هستند، بسیاری با حضور در اینستاگرام به صورت زنده به پرسش های کاربران پاسخ 
می دهند. ماریو بالوتلی نیز چنین کاری کرده و در پاسخ به سؤال یک کاربر، ضمن 
تمجید از رونالدو مدعی شد عالقه داشته روزی با لیونل مسی در یک تیم بازی کند. 
رابطه ام با ژوزه مورینیو؟ همه چیز بین ما خوب پیش رفت. مشکالت کوچکی وجود 
داشت اما بی احترامی رخ نمی داد. فقط یک بار اتفاق خاص و بزرگی بین ما افتاد، اما 

در بقیه اوقات رابطه من با مورینیو خوب بود. 

ورزش: رادو به  دلیل حضور موفق چندســاله اش در ایران 
در کشــورش کرواســی نیز نظرها را به سوی خود جلب 
کرده، تا آنجا که حتی گفته می شود او در جمع چهار پنج 
دروازه بان مطرح کرواسی قرار گرفته و این شانس را دارد که 
با درخشش بیشتر در پرسپولیس و ویترین لیگ قهرمانان 
آسیا و ارائه نمایش های بی نقص مانند گذشته با پشتک های 
گاهاً نمایشــی پس از عکس العمل هــای زیبایی که برای 
تهییج تماشاگران انجام می شد فاصله اش را با دروازه بان های 
دیگر تیم ملی کرواسی کمتر کرده تا شاید روزی تبدیل به 

ویچ اصلی سنگر دروازه تیم ملی کرواسی شود.

عالقه به یحیی#
رادو در سال جدید اما با چالش بسیار بزرگی مواجه است. 
بیرانوند به آنتورپ خواهد رفت و آنگاه رادو به دروازه بان 
شماره یک پرسپولیس تبدیل خواهد شد؛ سنگربانی که 
این بار شکل جدیدی از موفقیت و حفاظت از چارچوب 
قهرمان ایران مقابل رویش قــرار خواهد گرفت. رادو به 
یحیی گل محمدی عالقه زیادی دارد چون معتقد است 
ســرمربی تیم به او اطمینان خاصی دارد و این اعتماد 
سرمربی را برای خودش به منظور ارائه بهترین نمایش ها 
بســیار امیدوارکننده می داند؛ اعتمــاد و اطمینانی که 
می تواند رادو را حتی پس از جدایی اش به اســطوره ای 
جدید در پرسپولیس تبدیل سازد. یحیی البته این روزها 
در فکر جذب سعید جاللی راد دروازه بان مشهدی است تا 
دروازه  پرسپولیس را با حضور رادو و جاللی راد بیمه کند.

بحث های مالی#
او به عنــوان گلر دوم با دســتمزد 300 هزار دالری به 
پرســپولیس آمد که همین میزان حقــوق مورد بحث 
بســیاری قرار داشــت اما رادو خیلی زود نشان داد که 

یک دروازه بان مطمئن برای روزهایی است که بیرانوند از 
اردوی تیم ملی برگشته، محروم است یا دچار مصدومیت 
شــده. البته این روندی بود که تا پیش از لیگ نوزدهم 
طی شــد و در این فصل بوژیدار هشــت بازی انجام داد 
و در مقاطعی بیرانوند را نیمکت نشین کرد. رادوشوویچ 
چند ماه قبل در حالی قراردادش را تمدید کرد که از نظر 

دریافتی در شرایط نامطلوبی قرار دارد. 
هفته گذشته نیز مدیر برنامه او در باشگاه پرسپولیس 
حضــور یافت و جلســه ای را با مدیران این باشــگاه 
برگزار کرد و انتظار می رود که رادو نخســتین خارجی 
سرخ ها باشد که به تهران برمی گردد. دروازه بان کروات 
پرسپولیس در پایان سال ۹8 خیلی سخت به کشورش 
بازگشت و برای پرواز برگشت به کرواسی مدت ها منتظر 
رزرو بلیت ماند و  به شــکلی بسیار دشوار به کشورش 

بازگشت. 

آمادگی خانگی#
رادو بــه تیم پرســپولیس و هوادارانش عالقه زیادی 
دارد؛ دروازه بانی که با وجود حضور رقیبی قوی مانند 
بیرانوند به شکل بســیار حرفه ای با دروازه بان شماره 
یک پرســپولیس و تیم ملی رقابــت کرد و هرگاه به 
میدان رفت اغلب با کلین شــیت و عملکرد بســیار 

خوبی از زمین خارج شد. 
رادو در طول مدت  زمان حضورش در کشــورش در 
دوران کرونا خیلی سخت تمرین کرده و در آمادگی 
خوبی به  سر می برد. رفتن به کوه برای تقویت قدرت 
هــوازی، انجام تمرینات بدنســازی و کار با وزنه در 
خانــه و همچنیــن تمرینات مختــص دروازه بان ها 
 در دســتور کار ســنگربان کروات سرخپوشان قرار 

داشته است.

امین غالم نژاد: علیرضا دبیر در نشست خبری خود که 
در خانه کشتی شهید هادی فدراسیون کشتی برگزار شد، 

به سؤال های خبرنگاران پاسخ داد.
رئیس فدراسیون کشتی در این نشست با تأکید بر اینکه 
قطعاً انتخاب تمام کشتی گیران بر اساس چرخه انتخابی 
خواهد بود، گفت: کشــتی گیری بــا یک برد ملی پوش 
نمی شــود اما همه حتی حسن یزدانی هم باید حریفان 
داخلی را ببرد و ملی پوش شــود. وی همچنین گفت: نه 
من و نه سوریان و دیگر مسئوالن فدراسیون هیچ حقوقی 

نمی گیریم.

انتخابی را دور می زدم#
وی افزود: من در زمان کشــتی گیری نه اینکه انتخابی 
نگیرم بلکه انتخابی را دور می زدم. می گفتم من در جام 
تختی کشتی می گیرم بعد می رفتم جام جهانی و بعد هم 
مسابقات جهانی. یا اینکه برخی ها انتخابی نمی گرفتند و 
نمی شد کار خاصی هم مقابلشان انجام داد. حسن یزدانی 
شهریور مسابقات جهانی بوده مگر می شود او را ۹ ماه رها 

کرد بعد بگوییم بیا کشتی بگیر. 

پول نداریم خرج کنیم#
وی درباره برنامه فدراســیون کشتی برای حضور اعضای 
ایرانی در کمیســیون های اتحادیه های جهانی گفت: هر 
کجا که در کمیسیون های اتحادیه نفر داشته ایم ارتباطی 
بوده و فقط عضویت در هیئت رئیســه اتحادیه بر اساس 
انتخابات است. سوریان نماینده ما در اتحادیه جهانی است. 
مثل قبل هم پول نداریــم خرج کنیم. قبالً دالر 3 هزار 

تومان بوده االن ۵ تا ۶ برابر شده است. 

در مباحث فنی دخالت نمی کنم#
وی بــا بیان اینکــه در مباحث فنی تیــم ملی دخالت 
نمی کند، خاطرنشان کرد: همیشه موردی تصمیم گرفتیم 
چکار کنیم و همیشه با آزمون و خطا بوده است. نمی گویم 
از دوستان بیشتر می فهمم اما باالخره من هم بحث های 
فنی را می دانم اما معتقدم باید کار پشتیبانی را انجام دهم 

و سرمربیان درباره بحث های فنی جواب دهند.

 به غیر از یکی دو کشتی گیر #
حق همه را خوردند

وی در پاســخ به این پرسش که اگر سرمربیان تیم های 
ملی درباره یک کشتی گیر به چرخه انتخابی توجه نکنند 
چه خواهد شد گفت: می خواهیم روشی پیاده کنیم اگر 
کشتی گیری حقش خورده شد بتواند به مرجعی برود و 

شکایت کند. 
از غالم محمدی، طالیی، حیــدری، رضایی و نورزاد و... 
می گویند حق ما را خوردند. به غیر از یکی دو کشتی گیر 

که همه چیز برایشان مهیا بود حق خیلی ها را خوردند.

کشتی را دچار چند دستگی کرده اند#
رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به بداخالقی ها در کشتی 
خاطرنشان کرد: به خانواده من در انتخابات بی احترامی 
کردند و االن هم کشتی را دو سه دسته کرده اند و چرت 

و پرت می گویند. 
کی روش هم زمانی که بود یادتان اســت می گفت من 
می روم می بینید فوتبالتان به کجا می رسد. کشتی همیشه 
یک دست بوده اما االن چند دسته کرده اند و برخی ها باید 

روزی جوابگو باشند.

یک مشهدی کنار رادو

دروازه بان پرسپولیس حوالی تیم ملی کرواسی
رئیس فدراسیون کشتی در جمع خبرنگاران:

یزدانی هم باید در انتخابی تیم ملی شرکت کند

گزارش کوتاه

 از عمو مسعود پرسپولیس
تا عمه رکسانای پاریس!

ورزش: طی روزهای گذشته فدراسیون فوتبال فرانسه ادامه مسابقات 
این فصل باشگاهی در آن کشور را ملغی اعالم کرده بود. همین بهانه ای 
شد تا در ایران هم برخی به صورت جدی تر خواهان ناتمام باقی ماندن 
مسابقات لیگ برتر و دسته یک شوند. استدالل این گروه یک جمله بود: 
»ما که از فرانســه حرفه ای تر نیستیم«. حاال اما فدراسیون فوتبال این 
کشور رسماً پاری سن ژرمن را که 12 امتیاز با تیم دوم فاصله داشت به 

عنوان قهرمان این فصل معرفی کرد. 
این سومین قهرمانی پیاپی پاریسی ها در لیگ فرانسه است و البد اگر 
قرار به برخورد ایرانی با این داستان بود، هواداران سایر تیم های مدعی 
باید از قهرمانی اعطا شــده به ســن ژرمن با عنوان »جام اسنپی« یاد 
می کردند. همچنین وزیر ورزش فرانسه بانویی به نام رکسانا ماراسینیانو 
است؛ کسی که حاال ممکن است از سوی هواداران مارسی و رن، »عمه 

رکسانا«ی پاریسی ها خطاب شود!
خارج از شــوخی وقتی مدام خواهان تعطیلی لیگ می شویم و اصرار 
داریم که مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش می خواهد هر طور 
شده پرسپولیس را قهرمان کند، حتماً باید یک نسخه عادالنه برای آن 
داشته باشیم؛ طوری که اگر خودمان هم سمت دیگر داستان بودیم، آن 

را منصفانه ارزیابی می کردیم. 
االن با اعالم حکم سازمان لیگ فرانسه، سقوط سه تیم انتهای جدول از 
جمله آمیان که سامان قدوس را هم در اختیار دارد قطعی شد. در حالی 
که چنین حکمی واقعاً ناعادالنه اســت و این تیم ها 10 هفته فرصت 

داشتند خودشان را نجات بدهند. 
آیا االن واقعاً عدالت است که در لیگ برتر خودمان بازی ها تعطیل شود 
و حکم به سقوط تیم خوب شاهین بوشهر بدهند؟ آیا دست کشیدن 
از بهانه گیری و ادامه دادن به رقابت، هرچند که سخت و محدود باشد، 

نسخه جوانمردانه تری نیست؟

ورزش: سایت paddypower در گزارشی به 
معرفی برترین پرتاب کننده های توپ فوتبال 
با دســت پرداخته است. این سایت نوشته 
اســت: در فوتبال جاهای ویژه ای هم برای 
دست ها در نظر گرفته شده است جایی که 
پرتاب های دست توسط متخصصان می تواند 
نتیجه بازی را تغییــر بدهد. پس بی دلیل 
نیست که باشــگاه لیورپول یک مربی ویژه 
برای پرتاب اوت انتخاب کرده و این نشــان 
می دهد دســت ها در خیلی از موارد به کار 
فوتبال می آیند. در این فهرســت عالوه بر 
اینکه نام های بزرگی به چشــم می خورند 
علیرضا بیرانوند هم حضور دارد. دروازه بان 
شــماره یک تیم ملی و پرسپولیس که با 
پرتاب های دست بلند خود بارها برای دروازه 
حریفان خطرساز شده است. مسئله مهم اما 
در این فهرست غیبت علی علیزاده مهاجم 
سابق استقالل و پرسپولیس است. بازیکنی 
که در فجرسپاسی با پرتاب اوت های بلندش 
چهره شــد و توانســت به تیم های بزرگ 

فوتبال ایران برسد.

اوت های تند و تیز#
علیــزاده حاال که گزارش ســایت خارجی 
منتشر شده حرف های جالبی درباره خودش 

و شگرد جالبی که داشت، برزبان می آورد. 
» اینکــه جای من در این فهرســت خالی 
است یا نه را کارشناسان باید بگویند اما فکر 
می کنم اوت های دستی من خیلی تند و تیز 
بود. پس از مــن خیلی ها این کار را کردند 
و حتی اوت دســتی به یک تاکتیک تیم ها 
تبدیل شــد. در جام جهانــی نیز تیم ملی 
ایران با همین تاکتیک به گل رسید اما فکر 
می کنم هیچ کدام از این فوتبالیســت های 
ارزشمندی که اوت می اندازند مثل من تند و 

تیز نمی توانند پرتاب کنند«.

از میثاقیان تا علیزاده#
وی ادامه داد: اوت هــای من مثل ضربات 
کرنــر تند و تیــز بود و بــه همین خاطر 
خطرناک می شد. مسئله مهم این بود که 
قبل از من آقایان میثاقیان و عرب سال ها 
پیــش اوت می انداختند امــا پس از چند 
نسل من این کار را انجام دادم و به همین 
خاطر خیلی به آن توجه شد. یادم هست 
در استقالل، پرسپولیس یا تراکتور که بودم 
وقتی تیم ما صاحب اوت می شــد آن قدر 
هــواداران ذوق می کردند کــه انگار توپ 

وارد دروازه شده است. من هم این حس را 
دوست داشتم و به هر حال سعی می کردم 
به بهترین شکل اوتم را روی دروازه بیندازم.

تعجب آلمانی ها#
مهاجــم ســابق تیــم ملی با اشــاره به 
حضورش در تمرینــات زاربروکن آلمان 
تأکیــد کرد: مــن آنجــا 1۵ روز حضور 
داشــتم و در تمریناتشــان تست دادم و 
قبول شــدم اما مســئوالن فجرسپاسی 
احتیاج داشــتند و با جدایی ام مخالفت 
کردند. قســمت نبود به آلمان بروم. آنجا 
هم در تمرینــات وقتی اوت می انداختم 
همه تعجــب می کردند. بازیکنان طوری 
نگاهــم می کردنــد و متعجــب رفتــار 
می کردند که انگار نخســتین بار اســت 
چنین چیــزی را دیده انــد. علیزاده در 
پاسخ به این پرســش که آیا جایش در 
فهرست بهترین  پرتابگران توپ با دست 
خالی نیســت بیان کرد:  مــن فکر کنم 
نویســنده آن متن استقاللی بوده و فقط 
از لمس توپ توســط من پنالتی که در 
دربــی دادم را دیده اســت)باخنده( من 
فکر می کنم هیچ کس مثل خودم در دنیا 

نمی توانست اوت دستی پرتاب کند.

مورینیو در گفت گو با مارکا : 

پس از شکست مقابل بایرن گریه کردم
ورزش: روزنامه اســپانیایی مــارکا با ژوزه 
مورینیــو ســرمربی بــزرگ فوتبــال دنیا 
مصاحبه ای اختصاصی انجام داده اســت. 
مورینیــو در این مصاحبه نکته جالبی 
را مطرح می کند و می گوید زمانی که 
هدایت رئال مادرید را به عهده داشته، 
حذف از لیگ قهرمانان در سال 2012 
مقابل بایرن مونیخ که در برنابئو و در 
تلخ ترین  افتاد  اتفــاق  پنالتی  ضربات 
تجربه حرفه ایش بــوده و آن لحظات 
تنها باری در دوران مربیگری اش بوده 

که گریه کرده است.

فقط یک بار گریه کردم#
متأســفانه فوتبــال همین اســت. 
کریستیانو، کاکا و راموس که سه نفر 
از هیوالهای بزرگ فوتبال هســتند، 
پنالتی از دســت دادند چون آن ها هم 
انسانند. آن شــب تنها باری بود که در 
کل دوران مربیگری ام پس از یک شکست 

گریه کردم. 
خیلی خوب یادم هست. من و کارانکا سوار 
ماشــین به جلو خانه ام رسیدیم و هر دو زیر 
گریه زدیم. خیلی سخت بود چون ما آن فصل 

بهترین تیم بودیم.

دوران قرنطینه کرونا#
من این روزها بیشتر از هر وقت دیگری در خانه 
فوتبــال می بینم. آنالیز می کنم و راجع به تیم ها 
و مربی هــای دیگر کلی چیز یــاد می گیرم. دلم 
برای فوتبال تنگ شــده ولی همه باید صبور و 

مراقب باشیم.

ادامه فصل#
ادامه دادن فصل و انجام ۹ بازی باقیمانده برای 
همه خــوب خواهد بود. چه بــرای فوتبال، چه 
برای ما و چــه برای لیگ برتر. فوتبال هیچ وقت 
پشــت درهای بســته نمی ماند چون دوربین ها 
حضور دارند و میلیون ها نفر بازی ها را می بینند.

آرزوی قهرمانی #
مــا در رئال مادرید هویتی ســاخته بودیم که با 
کیفیت و شــرایط بازیکنانمان انطباق داشــت. 
البته اســتعداد بی نظیر بازیکنان ما و درکی که 
آن ها از هم داشــتند هــم اهمیت خیلی زیادی 
داشت. این به نظر من از هر چیز دیگری مهم تر 
است. در تیم ما همه متحد بودند و آرزوی اصلی 

همه رسیدن به قهرمانی بود.

پیروزی 2بریک در نیوکمپ#
خاطــرات خیلی خوبی از آن بــازی دارم. ما در 

حالی به مصاف بارسا رفتیم که هم پیروزی و هم 
تساوی برایمان خوب بود و شانس قهرمانی مان 

را باال می برد. 
البته ما به دنبال برد بودیم ولی می دانستیم که 
مســاوی هم بد نخواهد بود. مــا برای آن بازی 
خیلــی خوب آماده شــدیم. من بــه بازیکنانم 
مــدام می گفتم که مــا پیروز می شــویم و در 
چشم هایشان می دیدم چقدر تحت فشار هستند 

و چقدر احساساتی شده اند.

خصوصیات تاکتیکی #
ما در رئال یک هویت مشــخص ساخته بودیم. 
مهم ترین عامل برای ما ســاختار دفاعی منظم 
بود و همه می دانســتند چکار بایــد بکنند. ما 
می توانســتیم در انتقال ها خیلی انفجاری عمل 
کنیم و با ســرعت مســتقیم خود را به دروازه 

حریف برسانیم. 
ما بــا ترکیب هایی که غیر قابــل توقف به نظر 
می رسید  به جلو می رفتیم و کسی نمی توانست 
جلویمان را بگیرد. بــا بازیکنانی بزرگ که مثل 

یک تیم واقعی کار می کردند.

رونالدو ستاره اصلی؟#
دوســت ندارم راجع به افراد صحبت کنم. همه 
بازیکنان مهم بودند چون هر کدام نقش مهمی 

در تیم داشــتند. همه به دنبال جام و قهرمانی 
بودند و برای رســیدن به این هدف مشــترک 
تالش می کردند. مثــاًل یادم می آید که کایخون 
و گرانــرو که خیلــی وقت ها بازیکــن فیکس 
نبودند برای ما بازیکنان خیلی مهمی به حساب 
می آمدنــد. واقعیــت این اســت آن تیم لیاقت 

قهرمانی در اللیگا و چمپیونزلیگ را داشت.

اهمیت قهرمانی اللیگا #
من همیشــه می خواســتم در ایتالیا، انگلیس و 
اسپانیا قهرمان شــوم و این را هت تریک خودم 
می دانســتم. خیلی دلم می خواســت اسمم در 
دنیای فوتبال به این عنوان ثبت شــود ولی در 
عین حال من عاشــق رئال مادرید و قهرمانی با 

رئال مادرید بودم.

مورینیو مربی دفاعی؟#
نه ببینید، مــن چیزی نمی گویــم ... تاریخچه 
بازی های ما موجود اســت و هیــچ چیز بهتر از 
خود بازی ها نمی توانــد جواب بدهد. بازی هایی 
که انجام شــده در تاریخ می ماند و به آن استناد 
می شود. کســانی که من در دوران مربیگری ام 
توانسته ام به آن ها کمک کنم تا در دنیای فوتبال 
برای خودشان کسی بشوند و بچه های آن ها در 

آینده به این شهادت خواهند داد.

 )AFC( حساب اینســتاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا
در پســتی اینستاگرامی با انتشــار عکس هایی از یک 
زمین جالب توجه فوتبال در شهر پاوه کرمانشاه، برای 
بازگشــت هر چه زودتر فوتبال ابــراز امیدواری کرد. 
ای افی ســی در  این عکس که نمــای فوق العاده زمین 
فوتبال کنار یک دره و دریاچه را نشان می دهد نوشته 
است: »زمان زیادی نمانده که دوباره به این بازی زیبا 

برگردیم«.

کریســتیانو رونالدو فوق ســتاره پرتغالی باشــگاه یوونتوس 
که از زمان تعطیلی مســابقات و اجباری شــدن قرار گرفتن 
بازیکنان در قرنطینه به ســرزمین محل تولدش یعنی جزیره 
مادیرا در پرتغال بازگشــته است، عکسی به همراه پسرش در 
حال راهپیمایی منتشــر کرد. رونالدو در این عکس در باالی 
یــک کوه بلند در مادیرا به همراه پســرش در حال قدم زدن 
 است. او در این باره نوشته: »کشف کردن جزیره ام با بهترین 

همراه!«

کریستیانو  رونالدوکنفدراسیون فوتبال آسیا
چهره مطرح فوتبال بریتانیا و اسطوره باشگاه لسترسیتی در 
پستی ایستاگرامی به چهارمین سالگرد قهرمانی اعجاب آور 
لسترســیتی در لیگ برتر انگلســتان واکنش نشان داد. 
گری لینه کر در این باره نوشــته: »چهار ســال پیش در 
چنین روزی پس از اینکه چلسی از تاتنهام امتیاز گرفت، 
لسترسیتی قهرمان لیگ برتر شد. این خارق العاده ترین 
داستان ورزشــی در تاریخ ورزش و تجربه ای جادویی در 

زندگی ورزشی من است«.

اســطوره بوکس جهان در توییتی از تمرینات فشرده اش برای 
بازگشت به میادین رونمایی کرد. مایک تایسون که با قهرمانی 
در رقابت های بوکس سنگین وزن جهان در سال 1۹8۶ وقتی 
فقط 20 ســال داشت جوان ترین قهرمان تاریخ لقب گرفت، با 
کلیپی که در توییتر خود منتشــر کرده نشــان می دهد هنوز 
بارقه هایــی از قدرت باالی خود را در ۵3 ســالگی حفظ کرده 
است. تایسون قصد دارد در یک مسابقه خیرخواهانه در آینده ای 

نزدیک دوباره روی رینگ برود. 

مایک تایسونگری لینه کر

علیزاده: 

بازیکنی در دنیا مثل من اوت نمی اندازد

ضد  حمله

تمرینات استقالل به زودی آغاز می شود
ورزش: مدیرعامل باشــگاه اســتقالل اعالم کرد: به زودی تمرینات 
آبی پوشان در مجموعه انقالب آغاز خواهد شد. احمد سعادتمند دیروز 
پس از خروج از باشــگاه اســتقالل، در جمع خبرنگاران اعالم کرد که 
مجموعه انقالب باز شده است و به زودی تمرینات استقالل در این مکان 
آغاز خواهد شد. مدیرعامل استقالل در حالی صحبت از شروع تمرینات 
کرده که هنوز زمان ادامه سرگیری مسابقات لیگ برتر اعالم نشده است.

قلعه نویی: برای تیم ملی با اسم من بازی نشد
ورزش: سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: مذاکرات من با فدراسیون 
برای حضور در تیم ملی یک ماه و نیم طول کشــید و با اسم من بازی 
نشــد. امیر قلعه نویی که با رادیو جوان گفت وگو می کرد، در خصوص 
مطرح شدن نام های مختلفی که برای هدایت تیم ملی و اینکه به نظر 
می رســد با نام او بازی شده اســت اظهارکرد: با اسم من بازی نشد. ما 
چندین جلسه داشتیم، آقایان به اصفهان آمدند و مذاکرات حدود یک 
ماه و نیم طول کشید. من با آقای علی نژاد صحبت کردم. با هیئت مدیره 
و مدیران وقت سپاهان مانند آقای تابش هم صحبت شد اما به سپاهان 

متعهد بودم و دغدغه ام این بود وگرنه با اسم من بازی نشد.

پرداخت 10 درصد مطالبات استقاللی ها 
ورزش: مسئوالن باشگاه استقالل مبلغ 10 درصد از مطالبات بازیکنان 
این تیم را صبح دیروز به حسابشان واریز کردند. این اتفاق در شرایطی 
رخ داده که کادر فنی تیم اســتقالل به همراه کادر پزشکی و تدارکات 
این تیم روز پنجشنبه بخشی از مطالبات خود را دریافت کردند. احمد 
ســعادتمند، مدیرعامل باشگاه اســتقالل، که به تازگی در این سمت 
مشــغول به فعالیت شده، در روزهای گذشته وعده کرده بود مطالبات 
بازیکنان این تیم را پرداخت کند که تا امروز موفق شده بخشی از این 

مطالبات را به حساب آن ها واریز کند.

 واکنش جهانبخش به خبر میزبانی ایران 
در جام ملت های آسیا

عجیب، نشدنی و غیر قابل باور
ورزش: این روزها خبر نامزدی ایران برای میزبانی جام ملت های 202۷ 
حسابی ســروصدا کرده و خیلی ها از آن به عنوان یک کمدی تلخ یاد 
می کنند. علیرضا جهانبخش لژیونر تیم ملی کشورمان در گفت وگو با 
ایرنا به این مسئله واکنش و اظهار کرد: اگر بخواهیم با توجه به زمانی 
که پیش روی ما هست شــدنی است، اما در حال حاضر چیز عجیب 
و نشــدنی و غیر قابل باوری محسوب می شــود. در بحث زیرساختی 
مشکالت بسیار زیادی وجود دارد. بحث اقامت و استادیوم بسیار اهمیت 
دارد. در این چند وقت اخیر چند استادیوم خوب در مشهد و اهواز پس 
از چند سال تأسیس کردیم که امکانات خوبی دارد. بحث حضور زنان 
اما مهم ترین مسئله است. ان شاءاهلل تا هفت سال دیگر همه چیز حل 
شده باشد و شاید دوستان هم به این مسئله امید داشتند که درخواست 

میزبانی دادند.

افزایش شانس اورتون برای خرید آزمون
ورزش: یکی از رسانه های اروپایی در گزارشی مدعی شد سردار آزمون 
مهاجم ایرانی تیم فوتبال زنیت روســیه دوباره مورد توجه مســئوالن 
باشــگاه اورتون قرار گرفته و حتی مذاکراتی با این باشگاه داشته است. 
گفته می شــود اورتون این شانس را پیدا کرده که برای خرید آزمون از 
رقبای خود پیشی بگیرد و حتی شانس این باشگاه از ناپولی هم بیشتر 
شــده است. شنیده می شود، چون مالک باشگاه اورتون یک فرد ایرانی 
اســت، مذاکرات انتقال آزمون به این باشگاه سریع تر و راحت تر پیش 

رفته است.

 اقدام ارزشمند پنج لژیونر فوتبال 
در روزهای کرونایی

ورزش: از روزی که کرونا در سراسر جهان شیوع پیدا کرده بسیاری از 
چهره های مطرح فوتبال سعی کردند با اقدام های خیرخواهانه به کاهش 
ابتال به این ویروس کشنده کمک کنند. در ایران نیز چهره های زیادی 

در این کار خیر سهیم شدند.
علیرضا جهانبخش ملــی پوش ایرانی تیم برایتــون انگلیس یکی از 
ستاره های فوتبال است که با تشکیل یک کمپین و با کمک گرفتن از 
چند هم تیمی خود در تیم ملی برای کمک به کرونایی ها اقدام کرد. او 
پس از صحبت با سعید عزت اللهی، مهدی طارمی، کریم انصاری فرد 
و مرتضی پورعلی گنجی ایــن بازیکنان مطرح را نیز در کمپین خود 
شریک کرد و توانستند کمک های خوبی برای بیماران کرونایی و مبارزه 

با ویروس جمع آوری کنند.

خلیل زاده در استقالل ماندنی شد
ورزش: رئیس هیئت مدیره استقالل اعالم کرد که در هیئت مدیره این 
باشگاه باقی خواهد ماند. یک شب قبل از انتخاب احمد سعادتمند به 
عنوان مدیرعامل باشگاه استقالل خبرهایی در مورد استعفای اسماعیل 
خلیل زاده از سمت ریاست هیئت مدیره این باشگاه منتشر شد. با این 
حال خلیل زاده دیروز قبل از جلســه هیئت مدیره باشگاه استقالل به 
خبرنــگاران گفت: قصد دارم در هیئت مدیره بمانم و به کار خود ادامه 

می دهم.

واکنش بازیکن پیکان به پیشنهاد پرسپولیس
ورزش: هافبک تیــم فوتبال پیکان گفت: وقتی ۹ بازی تا پایان لیگ 
مانده اســت نمی شود درباره نقل انتقاالت صحبت کرد و اسم تیمی را 
برد.  سعید واسعی در گفت وگو با فارس در رابطه با پیشنهاد پرسپولیس 
گفت: من تمام تمرکزم روی پیکان است. نمی شود وقتی ۹ بازی تا پایان 
لیگ مانده است درباره نقل وانتقاالت صحبت کرد. بازیکن حرفه ای اسم 
تیمی را نمی برد و تمام تالشــش را برای تیم که با آن قرار دارد انجام 
می دهد. هر جا که باشم تالش می کنم بهترین عملکرد را داشته باشم.  
تمام تالشم را می کنم تا پیکان بهترین نتیجه را بگیرد و در لیگ بماند.

غفوری و خطیر آشتی کردند
ورزش: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقالل و علی خطیر معاون 
پیشــین باشگاه استقالل با حضور در دادگاه فرهنگ و رسانه، شکایت 
خود را پس گرفتند. علی خطیر معاون ورزشی پیشین باشگاه استقالل 
به دلیل اظهارات وریا غفوری کاپیتان استقالل از او شکایت کرده بود. 
غفوری نیز متقابالً به دلیل طرح یکســری مســائل، از معاون پیشین 
باشگاه استقالل شکایتی تنظیم کرد. پس از گذشت چند ماه، این دو 
دیروز با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت خود علیه یکدیگر 

را پس گرفتند تا به این قائله پایان دهند.

منهای فوتبال

 حضور هوگوپوشان ایرانی 
در میان برترین های جهان

ورزش: جدیدتریــن رنکینگ المپیکی تکواندوکاران که از ســوی 
فدراسیون جهانی منتشر شده حکایت از تثبیت جایگاه نمایندگان 
ایران در میان برترین های جهان دارد. ملی پوشان تکواندو ایران پس 
از مسابقات فینال گرندپری 201۹ در رویدادی حضور پیدا نکرده اند. 
در رده بندی اعالم شده از سوی فدراسیون جهانی، آرمین هادی پور 
نماینده وزن ۵8- کیلوگرم کشورمان جایگاه ششم را در اختیار دارد؛ 

فرزان عاشورزاده در رده بیست و نهم قرار دارد.
در وزن ۶8- کیلوگرم میرهاشم حســینی در رده هفتم قرار دارد، 

سروش احمدی جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

عزم جدی هند برای میزبانی المپیک 2032
فارس: ناریندر باترا مدیر ورزش هند اعالم کرد: این کشــور برای 
گرفتن میزبانــی بازی های المپیــک 2032 و دیگــر رویدادهای 
بین المللی پس از حل مشکل ویروس کرونا گام های جدی برمی دارد.

10 سال پس از میزبانی هند در رقابت های کشورهای مشترک المنافع، 
رئیس کمیته المپیک این کشور گفت که هند درس های زیادی از 

این میزبانی گرفته اما کافی نیست.

آهنگریان: 
مسی ووشو هستم!

ورزش: قهرمان ووشو جهان گفت: چشم امیدی دارم تا رشته ووشو 
وارد بازی های المپیک شود و تنها حسرت ورزشی ام عدم حضور در 

المپیک و مدال آوری در این بازی هاست.
عرفان آهنگریان اضافه کرد: هدفم از ورزش کردن پول و شــهرت 
نیست، فقط دوست دارم نامم در کنار اسم تمامی قهرمانان مدال آور 
در تاریخ بازی های المپیک ثبت شود. وی در خصوص اینکه مشهور 
به مسی ووشو در جهان است تأکید کرد: در مسابقات جهانی 201۹ 
بــه میزبانی چین چند مربی خارجی بــه خصوص مربی تیم ملی 

آرژانتین اسم »مسی ووشو« را روی من گذاشتند.

دوست دارند درباره بازنشستگی من حرف بزنند
داورزنی: 3۵ سال خدمت کردم، بازنشسته 

نشدم!
ورزش: رئیس فدراسیون والیبال ایران تأکید کرد: هنوز نامه ای مبنی 
بر بازنشستگی دریافت نکرده است. محمدرضا داورزنی در مصاحبه 

تلفنی با برنامه رکورد درباره موضوع بازنشستگی اش عنوان کرد: 
بنده بیش از 3۵ سال سابقه کار دارم ولی هنوز ابالغ بازنشستگی از 
ســوی وزارت ورزش و جوانان به من داده نشده است. قانونی وجود 
دارد که در صورت داشــتن مدرک تحصیلی الزم و همچنین نیاز و 
درخواست آن دستگاه اجرایی و در نهایت بررسی و تأیید کمیسیون 
ســازمان امور استخدامی کشور، فرد بتواند به فعالیت خود به مدت 

3۵ سال ادامه دهد.

ملی پوش پرتاب دیسک: 
در بالروس اسیر شده ایم

میزان: ملی پوش پرتاب دیســک گفت: فکر می کنم ما در بالروس 
به اسارت گرفتار شده ایم زیرا اجازه انجام دادن هیچ کاری را نداریم.

حسین رسولی در مورد قطع همکاری مربی بالروسی با او و شیری 
اظهار کرد: فدراســیون بــه ما اعالم کرده خزانه مان خالی اســت و 
نمی توانیم برای شما پولی بفرستیم. از همه بدتر به ما اعالم کرده اند 
که تمرین نکنیم و پولی هم به مربی ندهیم و در خانه بمانیم. جالب 
این است به ما گفته اند به خوابگاه سفارت ایران برویم و در آنجا بمانیم.

بدهی سنگین فدراسیون جانبازان و معلوالن 
ایسنا: رئیس فدراسیون جانبازان و معلوالن با اشاره به بدهی سنگین 
این فدراسیون در سال جاری گفت: تالش بر این است که با حمایت 
وزارت ورزش و جوانــان و کمیتــه ملی پارالمپیک این بدهی را که 
مربوط به سال گذشته است، پرداخت کنیم تا در اجرای برنامه های 

فدراسیون با مشکل مواجه نشویم.
ســید محمد شروین اسبقیان اظهار کرد: در حال حاضر فدراسیون 
بدهی قابل توجهی دارد که این بدهی ها مربوط به ســال گذشــته 
است که تا حدودی از این بدهی ها با حمایت وزارت ورزش و جوانان، 
کمیته ملی پارالمپیک پرداخت شده و مبلغ زیادی از آن باقی مانده 

است.                      
وی گفت: در شرایط کنونی این بدهی می تواند مشکالت زیادی ایجاد 
کند. در حال حاضر شــرایط به گونه ای است که حتی در پرداخت 
حقوق پرسنل مشکل داریم و تالش بر این است که بتوانیم موضوع 

حقوق پرسنل را مرتفع کنیم.

جوکوویچ: می خواستم تنیس را کنار بگذارم
ورزش: نواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان در گفت وگویی 

از گریه خود در یکی از شکست هایش پرده برداشت.
جوکوویچ در سال 2010 در رقابت های آزاد فرانسه مقابل یورگن ملزر 

شکست خورد، شکستی که منجر شد تا او حوله خود را پرتاب کند.
وی در ایــن باره اظهار کرد: این شکســت از نظر احساســی برای 
من بســیار ســخت بود. پس از این باخت بسیار گریه کردم اتفاقی 
افتاد که من دلیلی برای ادامه بازی نمی دیدم. می خواســتم تنیس 
را کنار بگذارم. پس از آن لحظه احســاس کردم آزاد شده ام. تجمع 
این فشــارها سبب شــد تا من از بازی کردن خسته شوم. احساس 
لذت نمی کردم. احساس نمی کردم بازی می کنم بلکه به یک بازی 

پرخاشگرانه روی آورده بودم.

 سرمربی تیم ملی بدمینتون 
منتظرتمدید قرارداد 

ورزش: ســرمربی تیم ملــی بدمینتون گفت: پس از مســابقات 
بین المللی دهه فجر قراردادم به عنوان ســرمربی تیم ملی به پایان 

رسیده و هنوز ابالغ رسمی تمدید قرارداد را دریافت نکرده ام.
سید بهادر زکی زاده در مورد ادامه فعالیت خود به عنوان سرمربی تیم 
ملی بدمینتون اظهارکرد: قرارداد سرمربیگری من سال گذشته و پس 
از مسابقات بین المللی دهه فجر تمام شده و اگر قرار بر ادامه همکاری 

باشد باید ابالغ جدید دریافت کنم.
وی افزود: با این حال با ورزشــکاران در ارتباط هســتم و به آن ها 
تمریناتی پیشنهاد می دهم تا در زمان تمرین در منزل آمادگی خود 

را حفظ کرده و انگیزه کافی داشته باشند.

چون به شدت خانواده دوست است.

دلفی و قلی زاده، دو قلوهای شالروا#
یونــس دلفی و علی قلــی زاده دو بازیکن تیم شــالروا 
بلژیک دیگر بازیکنان ایرانی شاغل در این لیگ به شمار 
می رونــد، آن ها به ســختکوش ها لقب گرفتنــد، اما در 
مقایســه با یکدیگر هواداران عالقه شدیدی به قلی زاده 
دارند چون معتقدنــد او در آینده به یکی از اعجوبه های 
فوتبال تبدیل می شــود چون نه دنبال حاشیه است نه 
میهمانی های شبانه ! این دو رقبای سعید عزت اللهی در 
بازی پلی استین هستند، پست های اینستاگرام و فعالیت 
آن ها در شبکه های اجتماعی هر دو بازیکن نشان می دهد 
بر خالف خبرســازی امید نورافکن این دو بازیکن بدون 

حاشیه و با آرامش به زندگی فوتبال خود می پردارند.

رضاییان و نورافکن، خروجی های پر سر و صدا#
رامین رضاییان و امید نورافکن هم پیش از این در لیگ 
بلژیک مشــغول فعالیت بودند که یکی به الشحانیه قطر 
رفت و دیگری به صورت قرضی به سپاهان پیوست، این 
دو بازیکن در زمان حضورشان در لیگ بلژیک به عنوان 
بازیکنان پر حاشــیه فوتبال شــناخته می شدند، رامین 
رضاییان به رامین مدیا معروف بود چون بیشــتر زمان 
خود را در شــبکه های اجتماعی سپری می کرد، به ویژه 
که در ایامی ماجرای انتشار برخی تصاویر از او در صفحات 
شبکه های مجازی خبرساز شد به ویژه وقتی که عکسی 
از ماشــین جدید خود منتشر کرد که بعداً مشخص شد 
پالک آن ماشین متعلق به هلند بوده و رضاییان تنها یک 

سلفی خبرساز با آن ماشین گرفته بود.

بیرانوند؛ پازل ایرانی ها تکمیل می شود#
امــا یک ایرانی دیگر هم بــه زودی به جمع ایرانی های 
حاضر در لیگ بلژیک اضافه خواهد شــد که باید دید آیا 
با حضور علیرضا بیرانوند و تکمیل شــدن پازل بازیکنان 
بعضاً ملی پوش در این لیگ ، لیگ برتر بلژیک به یکی از 
کانون های خبرساز فوتبال ایرانی تبدیل خواهد شد یا نه؟

بیرانوند بعد از امیر عابدزاده، علیرضا حقیقی، سوشا مکانی 
یکی از دروازه بانان جوان فوتبال ایران خواهد بود که حاال 
تجربه ای جدید را پیش رو خواهد داشت، مطمئناً بسیاری 
از تحلیلگران فوتبال جهان منتظر حضور و عملکردش در 
تیم آنتروپ خواهند بود تا ببینند او چگونه بیرون از ایران 

گلری خواهد کرد.

#ZOOM
ســایت فوتبال بلژیک با انتشــار گزارشــی فهرستی از 
بازیکنان خروجی و ورودی تیم هــای ژوپیلر لیگ را در 
نقل  وانتقال های تابســتانی 2020 مورد ارزیابی قرار داد. 
در میان لژیونرهای ایرانی شــاغل لیگ بلژیک فقط کاوه 
رضایی با پایان یافتن دوره قرضی بازی برای شــارلروا به 
کلوب بروژ بازخواهد گشــت. تیمی که تا پیش از تعویق 
ژوپیلر لیگ به خاطر شــیوع ویروس کرونا صدرنشــین 

جدول رده بندی بود.
به نظر می رســد علی قلی زاده و یونس دلفی )شارلروا(، 
میــالد محمــدی )خنــت( و امید ابراهیمی و ســعید 
عزت اللهی )یوپن( فصل آینده نیز همچنان برای تیم های 

خود بازی کنند.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

مدیرعامل خانه تئاتر :
بازگشایی سالن های تئاتر کار اشتباهی است

تئاتر«  »خانه  مدیرعامل  مهر: 
در خصوص مطرح شدن بحث 
از  تئاتر  بازگشایی ســالن های 
یک ماه آینده با صراحت گفت: 
بحث بازگشایی سالن های تئاتر 
در شــرایط فعلی کار اشتباهی 

است.
شــهرام گیل آبادی، مدیرعامل خانه تئاتر درباره مطرح شــدن بحث 
بازگشایی ســالن های تئاتر در محافل مختلف هنری و مدیریتی در 
شــرایط فعلی ویــروس کرونا و اینکه آیا موضــوع زمان و چگونگی 
بازگشــایی مجدد سالن ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
وزارت بهداشــت با خانه تئاتر مطرح شده است یا نه، گفت: موضوع 
زمان بازگشــایی مجدد سالن های تئاتر هنوز به صورت رسمی اعالم 
نشده، البته موضوعی است که در فضاهای مختلف مطرح شده، ولی 

در این خصوص با خانه تئاتر طرح موضوع و مسئله نشده است.
وی در ادامه ســخنان خود تصریح کرد: بحث بازگشــایی سالن های 

تئاتر در شرایط فعلی کار اشتباهی است.
گیل آبــادی با بیان اینکه همان طور که جامعه پزشــکی متخصصان 
حوزه خود هستند، ما تئاتری ها هم متخصص کار خودمان هستیم، 
اظهار کــرد: حداقل انتظاری کــه از وزارت بهداشــت می رود این 
اســت که اطالعات تخصصی صنوف تئاتری را بگیرد. متأسفانه این 
همگرایی یا مصاحبت تخصصی میان وزارت بهداشــت و صنف تئاتر 

وجود ندارد.
مدیرعامــل خانــه تئاتــر درباره تالش هــای صــورت گرفته برای 
شــکل گیری تعامل میان وزارت بهداشــت و خانه تئاتر، یادآور شد: 
ما تالش های خودمان را برای نزدیک شدن به جامعه پزشکی انجام 
دادیم، ولی با توجه به درگیری های جامعه پزشکی در شرایط فعلی، 

این امکان میسر نشده است.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشــد در زمینه بازگشایی سالن های تئاتر 
تصمیم گیری شــود، باید به نکات تخصصی تئاتر توجه شود، متذکر 
شد: اگر به نکات تخصصی توجه نشود با جان مردم بازی خواهد شد.

گیل آبــادی در پایان ســخنان خود تأکید کرد: بــه یقین باید برای 
بازگشایی ســالن های تئاتر برنامه ریزی جدی کرد و این برنامه ریزی 
نیازمنــد مصاحبــت جامعه پزشــکی با صنــف تئاتر اســت تا ما 
مختصــات دقیقی را در اختیار آن ها قــرار دهیم در غیر این صورت 
نتیجه شکل گیری دســتورعمل اول وزارت بهداشت درباره فضاها و 

فعالیت های تئاتری می شود که بسیار غیرتخصصی بود.

 »هشتگ« با اجرای حسین رفیعی 
روی آنتن شبکه دو

سیما و سینما: برنامه »هشتگ« 
به طراحی و تهیه کنندگی رضا 
سبحانی و اجرای حسین رفیعی 
به زودی روی آنتن شــبکه دوم 

سیما می رود.
به نقل از روابط عمومی شبکه 

دو سیما، برنامه »هشتگ« که به صورت تخصصی و آسیب شناسانه 
به موضــوع فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی می پــردازد، بنا 
دارد در هر قســمت ســراغ یکی از مزایا و یــا معایب فضای مجازی 
که پیش روی کاربــران قرار دارد، برود. مخاطب »هشــتگ« طیف 
گســترده ای از جامعه ایرانی اســت که امــروزه از فضای مجازی و 

شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.
برنامه ترکیبی »هشتگ« شامل بخش های مختلفی از جمله گفت وگوی 
استودیویی با حضور کارشناســان و کاربران فضای مجازی، مستندهای 
گوناگون مطابق با موضوع برنامه، آیتم های نمایشی اغلب طنز با موضوع 

برنامه و همچنین آیتم های اینفوگرافی است.
»هشتگ« تالش دارد تا با ارائه راهکارهای کارشناسانه به استفاده صحیح 
و اصولی از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در جامعه ایرانی کمک 

کند.
در ســاخت و اجرای این برنامه از حضور جامعه شناسان، روان شناسان، 
متخصصان رسانه و کارشناسان فرهنگی بسیاری بهره برده شده است. 

»هشتگ« محصول گروه دانش و اقتصاد شبکه دوم سیماست.

مذاکرات برای ساخت »جوکر ۲«
ســیما و ســینما : پس از 
»تاد  »جوکر«،  بزرگ  موفقیت 
فیلم  این  کارگردان  فیلیپس« 
در حال مذاکره برای ســاخت 
دنبالــه ایــن فیلم بــا حضور 
فینیکس«  »واکیــن  احتمالی 

است.
به گزارش ایســنا به نقل از دیجیتال اســپای، فیلم »جوکر« ســال 
گذشــته با بودجه ۷۰ میلیون دالری به فروش افزون بر یک میلیارد 
دالر دســت یافت و بــه جایگاه مهمی در فرهنگ عامه رســید و از 
همان ابتدا گمانه زنی هایی درباره ســاخت دنباله این فیلم سینمایی 
مطرح شــد که »تاد فیلیپس« نویسنده و کارگردان این فیلم آن را 

کاماًل رد می کرد. 
»فیلیپــس« در ابتدا معتقد بود »جوکر« دنباله ســینمایی نخواهد 
داشــت و به صورت یک »تک فیلم« ساخته شده و حتی گمانه زنی 
درباره ساخت قســمت دوم »جوکر« را آزاردهنده توصیف کرد، اما 
حاال خبرهای تأیید شده حاکی از آن است که پروژه ساخت »جوکر 
۲« کلیــد خورده و »فیلیپس« در حال مذاکــره برای کارگردانی و 

نویسندگی مشترک آن با »اسکات سیلور« است. 
همچنین کمپانی بــرادران وارنر در تالش اســت دوباره از »واکین 
فینیکس« برای بازی در نقش اصلی اســتفاده کند؛ نقشی که جایزه 
اســکار بهترین بازیگر مرد را برای »فینیکس« پس از چند سال به 
ارمغان آورد. فینیکس پس از هیث لجر، دومین بازیگری اســت که 

برای ایفای نقش جوکر برنده جایزه اسکار شده  است. 
»جوکر« سال گذشته و در نود و دومین دوره جوایز اسکار در ۱۱ رشته 
از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه بود که در 
نهایت دو جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین موســیقی متن 

)هیلدور گودنادوتیر( را به خود اختصاص داد.
هنوز هیچ اطالعاتی درباره جزئیات دنبالــه »جوکر« و تاریخ اکران آن 

منتشر نشده است.

 سیما و سینما/ زهره کهندل  تجربه موفق 
هادی مقدم دوست و حمید نعمت اهلل در سریال 
»وضعیت ســفید« این انتظار را در مخاطبان 
ایجاد کرده بود که »ســرباز« هم قرار اســت 
قصــه ای جذاب و دیدنــی را روایت کند، ولی 
با گذشت چندین قسمت از این سریال، ریتم 
کند و نریشن های گاه و بی گاه در قصه موجب 
شد که مخاطب چندان پیوند ماندگاری با اثر 
مقدم دوســت برقرار نکند، به طوری که تکرار 
ســریال »متهم گریخت« ساخته رضا عطاران 
پــس از ۱5 ســال پرمخاطب تر باشــد. تعداد 
بازدیدهای بازپخش این ســریال در ســایت 
تلوبیــون یک و نیم برابر  بیشــتر از ســریال 
»ســرباز« بوده در حالی که هر دو سریال در 
شرایط یکســان برای کنداکتور ماه رمضان و 
زمان پس از افطار شــبکه سوم سیما تدارک 
دیده شــده اند، اما ترجیح مخاطبان تماشای 
بازپخش یــک ســریال طنز قدیمی اســت. 
برای پاســخ به اینکه چرا ســریال »سرباز« به 
عنوان نخســتین تجربه هادی مقدم دوست در 
مقام کارگردانی ســریال با اســتقبال از سوی 
مخاطبان تلویزیون همراه نبوده اســت، با دو 

منتقد سینما و تلویزیون گفت وگو کردیم.

سلطه نگاه سلیقه ای کارگردان#
جبارآذین، مدرس و منتقد سینما و تلویزیون 
درباره سریال »سرباز« به خبرنگار ما می گوید: 
»ســرباز« اثری متفکرانه، بامحتــوا و اندکی 
غیرمتعارف در روایت در مقایســه با آثار رایج 
تلویزیــون در قالب درام اجتماعی و خانوادگی 
اســت. اســتفاده از ترکیب روایــت گفتاری 
»نریشن« همزمان با روایت »نمایشی« گرچه 
با ذات و ماهیت تصویر همخوان نیســت، ولی 
تالشی سلیقه ای است و پیشتر دیگران هم آن 

را در سینما و تلویزیون تجربه کرده اند.
از  بهره گیــری  اشــکاالت  از  وی یکی دیگــر 
نریشن را خدشه دار شــدن روند قصه و ایجاد 
اختالل در همراهی تماشــاگر با شــخصیت ها 
و رویدادها دانســته و اضافــه می کند: با آنکه 
ســریال »ســرباز« حرف جدیــدی در فرم، 
مضمون و ســاختار هنری ندارد و سازنده اش 
را در کارگردانی و اجرا چندان رو به جلو نشان 
نمی دهد، اما سریالی جمع وجور و دراماتیک و 

در مجموع دیدنی است.
وی بــا بیــان اینکه هــادی مقدم دوســت از 
هنرمندان نســل جــوان و نوجوی ســینما و 
تلویزیون کشــور است، خاطرنشــان می کند: 
نــگاه ویژه این هنرمند و کســانی که مانند او 
به مســائل خانوادگی و اجتماعی می اندیشند، 
در آثار هنری آن ها جلوه گر اســت و مرکزیت 

آثارشان، خانواده و جامعه هستند. 
وی اضافه می کند: مقدم دوست فیلم نامه نویس 
قهــار و متبحــری اســت و آثار پیشــین او 
نشــان دهنده مهارتــش اســت. وی در آثــار 
ســینمایی خودش هــم در مقــام کارگردان 
ظاهر شــده و کارنامه نسبتاً قابل قبولی دارد، 
به همین دلیل انتظار بیشــتری از او در تولید 
یک اثر تلویزیونی می رفت، ولی ســریال سرباز 
با اینکه از  فیلم نامه منسجمی برخوردار است، 
اما به دلیل سلطه نگاه سلیقه ای کارگردان، از 
ســبکی پیروی کرده که این سبک در جهان 
قصه گویی  پاســخگوی  و سریال سازی  تصویر 

نیست و موجب می شود که مخاطب نتواند به 
درستی با شخصیت های سریال ارتباط نزدیک 
برقرار کرده و فراز و فرودهای داستان را درک 

کند.

شخصیت ها و داستان، قربانی فرم شدند#
به باور آذین، ســاختار 
سبب  »سرباز«  سریال 
شــده کــه مخاطــب 
با شــخصیت ها  نتواند 
کند،  همذات پنــداری 
چــون در زمانــی که 
شــخصیت ها می توانند احساســات و عواطف 
خــود را بازگو کنند، با دخالــت یک دیالوگ 
یا نریشن، ارتباط احساسی مخاطب با سریال 
قطع می شود. همچنین به دلیل نوع قصه گویی 
که ریتم بسیار کندی دارد، مخاطب نمی تواند 

شاهد کشمکش های سریال باشد.
وی با بیان اینکه بیش از اینکه نگاه و محتوای 
تحلیلی بر ســریال حاکم باشد، تمام هم و غم 
مقدم دوست معطوف به فرم و قالب قصه شده، 
می گوید: این امر موجب شــده که کارگردان 
از پرداخت شــخصیت و مناسبات خانوادگی و 

اجتماعی آن ها غافل شود.
وی یادآور می شود: این سریال همزمان با چند 
مجموعه دیگر از تلویزیون پخش می شــود که 
هر کــدام از آن هــا دارای ویژگی های خاصی 
از جملــه نگاه اجتماعی و طنز هســتند، ولی 
ســریال »ســرباز« آن چنان که باید نتوانسته 
با رضایــت مخاطبان همراه باشــد، در حالی 
که مقدم دوســت می توانســت این سریال را 
کاماًل قصه گو روایت کند، بدون اینکه ساختار 
داســتان دچار شکنندگی ســلیقه ای یا رابطه 
احساسی مخاطب با شخصیت ها دچار اختالل 

شود.

وی با اشــاره به انتخاب عوامل شناخته شده 
و باتجربه برای تولید این ســریال خاطرنشان 
می کنــد:  بازی هــا خوب بود، ولــی گزینش 
نامناسب بازیگران برای ایفای نقش های اصلی 
موجب شــده که تناسب جسمی و سنی میان 
ایــن بازیگران توانمند و نقش هایشــان ایجاد 

نشود. 
این منتقد سینما و تلویزیون توضیح می دهد: 
هادی مقدم دوســت در مقــام کارگردان باید 
شــخصیت ها و اتفاقات را به تصویر درمی آورد 
تا ملموس باشــند، ولی وقتی قصه گویی دچار 
خلل است، ارتباط مخاطب با اثر قطع می شود. 
در آثار پیشــین مقدم دوســت تــا این حد به 
فرم توجه نشــده بــود ولی در این ســریال، 
شخصیت ها و داستان قربانی فرم گرایی شدند 
و مقدم دوســت مجبور شــده که برای ارتباط 
درســت معنایی در ســریال خود از نریشــن 
اســتفاده کند که در چارچوب قصه ضرورتی 

ندارد.
وی اضافــه می کنــد: فیلم نامه هــای قبلــی 
مقدم دوســت نشــان می دهد کــه او قصه و 
قصه گویی را می شناســد اما این سریال صرفاً 
حاصل تجربه گرایی و ســطحی نگری در جهان 
تصویر اســت، در حالی که اگر نریشن و گفتار 
را از این سریال حذف کنید، ارتباط مخاطب با 

سریال بهتر می شود.
آذین یادآور می شود: سریال قبلی مقدم دوست 
و نعمت اهلل به نام »وضعیت ســفید« شــامل 
چندین داســتان فرعی بود که از مســیر قصه 
اصلــی عبــور می کردند، ولی »ســرباز« یک 
داستانک است که سعی کرده با پرو پال دادن 
به حوادث و رخدادهایی که جایگاه مطلوبی در 
روند قصه ندارند و به کشــمکش های سطحی 
میان دو شــخصیت اصلی خالصه می شــود، 

ضعف های قصه را پوشش دهد.

زبان دراماتیک کشمکش درونی #
آدم ها در تجربه بالتکلیفی

منتقد  صائمــی،  رضا 
تلویزیــون  و  ســینما 
هــم در این بــاره به 
خبرنگار مــا می گوید: 
هــادی مقدم دوســت 
دوست داشتنی  نگاهی 
دارد و »ســرباز« تجربــه نخســت او در مقام 
کارگردان در سریال ســازی اســت. قصه ها و 
شخصیت پردازی در فیلم نامه های مقدم دوست 
با نگاه روان شناسانه اســت، زیرا او به ذهنیت 
آدم ها و کشــمکش های درونــی خیلی عالقه 
دارد، اما طرح این مسائل در قالب سریال کمی 
دشوار است به ویژه در این دوره که مخاطب به 
دنبال ریتم و هیجان در قصه اســت و شــاید 
نتواند خیلی با این سریال ارتباط برقرار کند. 

وی با بیــان اینکه »ســرباز« ســریالی برای 
مخاطب خاص اســت، توضیــح می دهد: این 
ســریال به مخاطبی نیــاز دارد که با آدم های 
قصــه همذات پنداری کند و کشــمکش های 
درونی آدم ها برایش جذابیت داشته باشد. این 
سریال زبان دراماتیک کشمکش درونی آدم ها 

در تجربه بالتکلیفی است.
این منتقد ســینما و تلویزیون بــا بیان اینکه 
این سریال از منظر مخاطب شناسی تلویزیون 
نمی تواند با مخاطب عــام ارتباط برقرار کند، 
می گویــد: »ســرباز« یک تجربه تــازه و یک 
پیشنهاد جدید برای سریال سازی در تلویزیون 
اســت، ولی آیا قالب ســریال انتخاب خوبی از 
لحــاظ فرمی برای این جنس از محتواســت؟ 
پیش از این مقدم دوست، تجربه مشابهی را در 
سینما و ساخت فیلم »سربه مهر« داشته است 
که آنجا خوب جواب داده، ولی آن محتوا برای 

قالب سریال مناسب نیست. 

 بــه گفته وی، ایــن کار بــرای مخاطبی که 
به روان شناســی و کشــمکش درونــی آدم ها 
با خودشــان و نزدیکانشــان عالقه مند است، 
جذاب اســت. این ســریال روایت متفاوتی از 
روان شناسی روابط زناشویی  نشان می دهد در 
حالی که روایت روابط زناشــویی در دیگر آثار 
دچار کلیشه شده، ولی آسیب شناسی روابط در 
اینجا وارد الیه های عمیق تر زوجین می شــود، 
ولــی وقتی در دنیای تصویر صحبت می کنیم، 

نشان دادن اهمیت دارد نه گفتن. 

یک فیلم نامه نویس خوب لزومًا #
کارگردان خوبی نیست

صائمی با اشاره به تجربه موفق سریال »وضعیت 
سفید« و همکاری مشترک هادی مقدم دوست 
در مقام فیلم نامه نویس و حمید نعمت اهلل در مقام 
کارگردان، خاطرنشان می کند: باید بپذیریم که 
یک فیلم نامه نویس خوب لزوماً کارگردان خوبی 
نیست. ضمن اینکه سریال سازی زبان و ساختار 
متفاوتی می خواهد و بسیاری از کارگردان های 
ســینما هم در سریال ســازی موفــق نبودند، 
چون  هر کدام ســاختار متفاوتــی دارند. مثاًل 
سیروس مقدم زبان مخاطب تلویزیون را خوب 

می شناسد و آثارش مخاطب را جذب می کند.
به گفته او، ســریال »ســرباز« مخاطب خاص 
می خواهد کــه دغدغه های درونی اش شــبیه 
به شــخصیت اصلی باشــد، چون دیالوگ در 
این ســریال خیلی اهمیــت دارد و بار کالمی 
کار ســنگین اســت به طوری که شبیه به یک 

نمایش نامه رادیویی است.
وی درباره اســتفاده از »نریشــن« در سریال 
می گویــد: ضــرورت دراماتیــک نریشــن در 
ســریال مشخص نیســت، زمانی از نریشن در 
اثر تصویری اســتفاده می شــود که موقعیتی 
مبهم باشــد و نریشن قرار باشد که رمزگشایی 
کند. ضمن اینکه تاکنون ســه نریشن مختلف 
را در کار شــنیدیم حتی در انتخاب صدا هم 
خوش سلیقگی نشده، در حالی که صدای ناصر 
طهماســب بسیار گوشنواز است، ولی با فضای 

سریال تناسب ندارد.
این منتقد سینما و تلویزیون ادامه می دهد: این 
ســریال بیشــتر حرف می زند و با موقعیت های 
دراماتیک نمایشی مواجه نیستیم، بلکه بیشترین 
تکیه را روی کالم گذاشته و آنچه را باید »نشان 
 دهد« می گوید، به همین دلیل ســریالی نیست 
کــه بتواند با مخاطب ارتباط برقــرار کند، مگر 

مخاطبان خاص عالقه مند به این حوزه. 
صائمــی معتقد اســت: این ســریال کارکرد 
ســرگرمی نــدارد و جنبــه آگاهی بخش آن 
جذابیت های دراماتیکش را کمرنگ کرده است 
و همه این ها موجب شده که ریتم سریال کند 
شــود و مخاطب را فقط به لحاظ ذهنی درگیر 

کند.
وی با بیــان اینکه منتظریم که ســریال وارد 
فضای سربازی شــود، می گوید: سربازی یک 
موقعیــت دراماتیک اســت و درباره زیســت 
ســربازی کمتر در مدیوم تصویر پرداخته شده 
اســت. باید قصه جلوتر بود تا در فضای اصلی 
خودش قرار بگیرد، ولی مگر چند قسمت باید 
بگذرد که قصه ســریال شروع شــود. کندی 
روایت در شروع قصه اصلی موجب می شود که 
»سرباز« اثری موفق در جذب مخاطب نباشد.

چهره خبرسینما

سازمان سینمایی در روزهای شیوع کرونا با مشکالت سینمای ایران چه می کند؟

بازگشایی سینماها در انتظار تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا
گفته های الیکا عبدالرزاقی درباره سریال »سرباز« و معلولیتش 

امیدوارم در ادامه مردم بیشتر با سریال ارتباط  برقرار کنند
سیما و سینما: رئیس سازمان سینمایی گفت: در جلسات 
متعدد بررســی آسیب های کرونا مقرر شده تا از قشرهای 
آسیب پذیر سینما از طریق پرداخت مستقیم و همچنین 
فعالیت هایی که بر اثر کرونا دچار آسیب و تعطیلی شده اند، 

حمایت شود.
حسین انتظامی درباره روند حمایتی سازمان امور سینمایی 
در این زمینه از اسفند ۱۳۹۸ تاکنون اظهار کرد: حمایت از 
آسیب های وارده به صنعت سینمای ایران موضوعی است 
که مدیران دولتی سینما درباره آن اتفاق نظر دارند و سازمان 
سینمایی با حداکثر توان خود در این موضوع اهتمام داشته 
و با کمک فعاالن صنفی به ترمیم آسیب های وارده خواهیم 

پرداخت.
رئیس ســازمان ســینمایی تأکید کرد: بازگشایی دوباره 

سینماها بستگی به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد.

تصویب بسته های حمایتی در کارگروه بررسی #
آسیب های کرونا

به نقــل از مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، رئیس ســازمان سینمایی 
با تأکید بــر اینکه جبران ضرر و زیان صنعت ســینما 
در پی شــیوع ویروس کرونا یکی از اولویت های اصلی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســت، گفت: در 
جلسات متعدد بررسی آسیب های کرونا مقرر شده تا از 
قشرهای آسیب پذیر سینما از طریق پرداخت مستقیم 
و همچنین فعالیت هایی که بر اثر کرونا دچار آســیب و 

تعطیلی شده اند، حمایت شود.
وی با اشاره به توقف صدور پروانه ساخت آثار سینمایی و 
برگزاری کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما گفت: 
تاکنون در ۶ جلسه برگزار شده این کارگروه، پیشنهادات 
و بســته های حمایتی مختلف مطرح و مورد تصویب قرار 

گرفته است.
انتظامی تصریــح کرد: از جمله این بســته های حمایتی 
می توان به تعویق پرداخت اقســاط اعضای خانه سینما به 
مدت ســه ماه و پرداخت وام قرض الحسنه به سینماهای 
بخش خصوصی به ازای هر پــرده ۱۰ میلیون تومان )به 

شرط عدم اخراج کارکنان( اشاره کرد.
به گفته رئیس سازمان سینمایی، پرداخت هزینه سهم 
کارفرمای بیمه تأمین اجتماعی کارکنان آموزشــگاه ها، 
البراتورهــا، شــرکت های پخش و ســینماها از طریق 

اعتبارات حمایتی ســازمان ســینمایی از اسفند ماه تا 
زمان بازگشایی سالن های سینما و حمایت از فیلم های 
ســینمایی اکران  نشــده در صورت عرضه در شــبکه 
نمایش خانگی اســت که معادل ۲۰ درصد مبلغ قرارداد 
عالوه بر قــراردادی که با آن ســامانه ها دارند از دیگر 

موارد حمایتی از سوی این سازمان در این ایام است.

نام نویسی 3هزار و ۶۴۵ نفر در سامانه حمایت#
رئیس ســازمان ســینمایی با اشــاره به ثبت اطالعات 
فعاالن ســینما که در اثر کرونا دچار آســیب شده اند 
در ســامانه hemayat.samfaa.ir  خاطرنشــان کــرد : 
در این ســامانه ۳هزار و ۶۴5 نفر نام نویسی کرده اند و 
بررسی ها با اولویت افراد ضعیف تر و آسیب دیده بیشتر 
ناشــی از بیماری کرونا و براســاس اطالعات دریافتی، 
فرمول ها و اولویت ها خواهد بود و در نهایت با مطابقت 
اطالعات خانه سینما و صندوق اعتباری هنر، بسته های 
 مختلــف حمایتــی بــرای گروه های مختلــف تعریف 

خواهد شد.
انتظامی درباره زمان احتمالی بازگشایی سالن های سینما 
اعالم کرد: ضوابط بازگشایی سالن های سینما در ۱5 بند 
برای ارائه به ستاد ملی مبارزه با کرونا آماده و تدوین شده 
و پس از کسب تکلیف نهایی از این ستاد، براساس قوانین 
بهداشتی ابالغ شده نسبت به بازگشایی سالن های سینما 

اقدام می شود.
وی در پایــان تأکیــد کرد: تاکنــون مصوبــات و نتایج 
کارگروه بررســی آســیب های کرونا اطالع رسانی شده و 
 مصوبات جلســات آینده هم به طور مرتب اطالع رســانی 

خواهد شد.

سیما و ســینما: الیکا عبدالرزاقی که ایــن روزها با سریال 
»ســرباز« در ماه رمضان، در قاب تلویزیون ظاهر شده، درباره 
نقش خود گفت: خیلی به من فحش می دهند که چرا این قدر 
بداخالق هســتی؛ زن ها این طور و تنهــا دنبال خانه زندگی 
نیستند. وی توضیح داد: کاراکتر یلدا نماینده یک قشر از جامعه 

است و نماینده عموم زنان نیست.
وی اعالم کرد: در حال حاضر در حال ضبط  برنامه ای از شبکه 

نسیم هستیم که امیدوارم مردم آن را دوست داشته باشند.

 به من فحش می دهند که چرا این قدر #
در »سرباز« بداخالق هستی!

به گزارش ایســنا، عبدالرزاقی کــه در برنامه »باغ رمضان« 
حاضر شــده بود، در ادامه صحبت هایش  درباره ســریال 
»سرباز« گفت: دو سال در حال تصویربرداری این کار بودیم. 
کارگردان خیلی سختگیر بود. هم نویسنده و هم کارگردان 
کار بود و این موجب می شود سختگیر باشی. من فکر می کنم 
که مردم اکنون با این ریتم ســریال دیدن را دوست ندارند. 
ارتباط تماشاچی با سریال نصفه نیمه است. دلم می خواهد 
این طــور فکر کنم که در ادامه مردم بیشــتر ارتباط  برقرار 
کنند، چون اتفاقات زیادی می افتد و لوکیشن های متفاوت 
و مختلفی خواهیم داشت. خیلی به من فحش می دهند که 
چرا این قدر بداخالق هستی، زن ها این طور و تنها دنبال خانه 
زندگی نیستند. کاراکتر یلدا نماینده یک قشر است، نماینده 

عموم زنان نیست.
وی در ادامه صحبت هایش اظهار کرد: از پرسش های بامزه 
مردم در اینســتاگرام این اســت که چرا من و امین طالق 
نمی گیریم! می گویند شما هنوز با هم هستید؟  من به این 
معترض هســتم که چرا این طور جا افتاده اســت که فقط 
زوج های هنری زیاد طالق می گیرند. در صورتی که ما چون 
در چشم هستیم این  طور به نظر می رسد. احساس می کنم 
در کشورمان جامعه هنری بسیار تمیزی داریم. اسممان بد در 
رفته، اما جامعه هنری ما در کشور یکی از پاکیزه ترین هاست.

معلولیت دارم و آدم موفقی هستم#
وی در پاسخ به محمدرضا حسینیان که پرسید در سریال 
»سرباز« پایتان ناراحت است، توضیح داد: من در ۱۱ سالگی 
دچار یک بیماری به نام گیلن باره شــدم و بدنم از کمر به 
پایین فلج شد و پای راستم برنگشت و پای چپ برگشت. 
آن زمان گفتند این بیماری در مناطق مرطوب زیاد است 

و در جایی مثل انگلســتان زیاد است. خیلی وقت ها از من 
ســؤال می کنند. در النگ شــات های این سریال لو رفتم. 
مجبور هســتم اعتراف کنم. گاهی وقت هــا جایی دعوت 
می شــوم و با عزیزان توان یاب صحبت می کنم. من دارای 
معلولیت و در شغلم آدم موفقی هستم. از مردم می خواهم 
با کسانی که نقص عضو دارند این طور برخورد نکنند. فکر 
نکنید این ها نمی توانند موفق باشند. دلم می خواست یک 
اســتندآپ کمدی درباره این مشکلم بنویسم، اما یک بار 
با ظاهر خودم شــوخی کردم و مردم خوششــان نیامد و 
احســاس کردم پذیرش این را نداریم. در حالی که در دنیا 
این اتفاق می افتد و کمدین ها با ویلچرهای خود شوخی  و 

چقدر مردم را راحت می کنند.
عبدالرزاقی در ادامه بیان کرد: آدم صبوری هستم. همیشه 
از خدا صبــر می خواهم، چون در تمام لحظاتی که به من 
سخت گذشــته اگر صبور نبودم دوام نمی آوردم. همیشه 
از خداوند اولین چیزی که می خواهم صبر بوده اســت. ما 
وقتی معروف می شویم فکر می کنند تو یک شبه آمده ای و 
معروف شده ای. نمی دانند بازیگری که در ۱۷ سالگی قرار 
است هنرپیشه شود و شهرستانی است و از مناسبات این 
شهر بزرگ چیزی نمی داند یعنی چه؟ من از سال ۷۶ تا ۷۸ 
کار می کردم و کسی من را نمی شناخت. پولی درنمی آوری 
و کار نمی کنــی و باید با حمایت خانواده کار کنی. اگر در 
این سال ها طلب صبر نمی کردم، نمی توانستم دوام بیاورم. 
رابطه ام با خدا خیلی صمیمانه اســت. این بازیگر در پایان 
گفت: من امســال ۴۰ ساله شده ام و واقعاً فکر می کنم اتفاق 
ویژه ای اســت. سن خاصی است. پیشــتر می خواستم درباره 
موضوع پایم صحبت کنم، اما این اتفاق نیفتاده بود. دوســت 

داشتم درباره اش صحبت کنم و این اتفاق افتاد.

چرا سریال »سرباز« جذاب از آب در نیامده است؟

برای مخاطب خاص!
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