
نوشابه بس!

فؤاد آگاه : ببینید! صحبت فقط از نوشــابه های گازدار و بی گاز معروفی 
که می شناسیم نیست. داریم درباره همه نوشیدنی های رنگارنگی صحبت 
می کنیم که این روزها تولید کنندگانشــان برای راضی کردن من و شما 

به مصرف آن ها با هم مسابقه گذاشته اند. 
روزنامه نگاری به نام »دایوینا رامیرز« به تازگی مقاله ای تحقیقی را درباره 
نوشــابه ها منتشــر کرده اســت. بخش هایی از آن را به نقل از »فارس« 
بخوانید و بعد درباره میزان مصرف این خوشــمزه های مضر و خطرآفرین 

تصمیم بگیرید.
»نوشــابه های گازدار شــیرین شده یکی از ناســالم ترین نوشیدنی ها در 
جهان  محسوب می شوند. پژوهشــگران اروپایی دریافته اند  مصرف این 
نوشــیدنی ها گذشته از باال بردن قند خون و چربی احشایی، می تواند به 

مرگ زودرس نیز منجر شود. 
برای بررســی رابطه بین مصرف نوشــابه های گازدار و خطر مرگ و میر 
مرتبط با دالیل مشخص یا غیرمشــخص، این پژوهشگران 451 هزار و 
734 نفر را که در 10 کشــور اروپایی دانمارک، فرانســه، آلمان، یونان، 
ایتالیا، هلند، نروژ، اســپانیا، ســوئد و انگلیس زندگی می کردند و مبتال 
بــه بیماری خاص یا حادی نبودند، انتخاب کرده و مصرف نوشــابه های 
 گازدار از ســوی این عده را به طور میانگین در 16 ســال مورد بررسی 

قرار دادند. 
در طول ایــن دوره در مجموع 41 هزار و 693 نفر از این عده به دالیل 
مختلفــی جان باختند که 11 درصد آن ها گــزارش کرده بودند هر روز 
دست کم دو نوشابه گازدار مصرف می کنند در حالی که 9 درصد گزارش 

کرده بودند بیشتر از یک نوشابه در ماه مصرف نمی کردند.
شــرکت کنندگانی کــه دو لیــوان یا بیشــتر نوشــابه گازدار مصرف 
می کردند نیز در معرض خطر باالتــر مرگ  به دالیل بیماری های قلبی 
قرار داشــتند. در عین حال در کســانی که گزارش کرده بودند ســایر 
نوشیدنی های شیرین شده با شکر و شیرین کننده های مصنوعی مصرف 
 می کردنــد، خطر باالتر مرگ به دلیل بیماری های گوارشــی  مشــاهده 

شده بود.
آن دسته از شرکت کنندگانی که نوشابه گازدار رژیمی مصرف می کردند 

نیز از این قاعده مستثنا نبودند. 
بنا به گزارش پژوهشــگران، کسانی که این نوشابه ها را مصرف می کردند 
نیز با خطر باالتر مــرگ زودرس در اثر بیماری های قلبی عروقی مواجه 
بودند. بررسی ها  می گویند شکر به خودی خود چیز بدی نیست اما مثل 

نمک، بدن انسان تنها به مقادیر کمی از آن نیاز دارد«. 
خالصه اینکه تحقیقات و بررسی های جدید هم می گویند باید در مصرف 
نوشــیدنی های صنعتی امروزی دقت بیشتری داشــته باشید و به جای 
آن ها از آب میوه های تازه، ماســت کم چرب شیرین نشده، شیر و حتی 

آب نوشیدنی ساده و سالم استفاده کنید.

 محمد تربت زاده نخستین بار بامداد پنجشنبه بود که 
خبر استعفای »برایان هوک« نماینده ویژه رئیس جمهور 
آمریکا در امور ایران و رئیس »گروه اقدام ایران« در وزارت 
خارجه این کشور، در رسانه ها منتشر شد. اما این موضوع 
خیلی  هم برای رســانه های آمریکایی و حتی رسانه های 
خودمان غیرمنتظره نبود، چون از همان زمان که ترامپ 
تصمیم به اخراج »جان بولتون« گرفت، خیلی ها پیش بینی 
کردند که رئیس جمهور آمریکا خیلی زود نسخه هوک را 
هم می پیچد. به این خاطر که هوک به خودی خود یکی 
از مخالفان سرسخت ترامپ به حساب می آمد، اما به اعتبار 
جان بولتون به کاخ ســفید راه پیدا کرده بود. با این حال 
رسانه های آمریکایی خیلی زود از جانشین هوک رونمایی 
کردند. آن طور که رســانه های رسمی آمریکا می گویند 
»الیوت آبرامز« جانشین هوک شده و به زودی کارش را در 

گروه اقدام ایران آغاز خواهد کرد.

مثلث ضد ایرانی#
اگر بخواهیم کمی دقیق تر بگوییم، ماجرا از توییتی آغاز 
شــد که ترامپ مدت ها پیش آن را در صفحه توییترش 
به اشتراک گذاشــت: »شب گذشته به جان بولتون خبر 
دادم که دیگر به خدمات او در کاخ ســفید نیازی نیست. 
من و ســایران در دولت با پیشــنهادهای او قویاً مخالف 
بودیم و از همین رو از او خواستم استعفا کند«. تحلیلگران 
می گویند از همان شب، هوک فهمید کارش در کاخ سفید 
تمام است. اگرچه برخی رسانه ها همان زمان از خودش به 
عنوان یکی از گزینه های جانشینی بولتون یاد می کردند 
اما هیچ کس نبود که نداند هوک پیش از انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا همه کار کرده بود تا ترامپ به ریاســت 
جمهوری نرسد!  البته این ها تنها دلیلی نبود که موجب 
می شد هوک به جمع کردن چمدان هایش از کاخ سفید 
فکر کند. ضلع سوم مثلث ضد ایرانی کاخ سفید به خوبی 
می دانســت با البیگری های تیلرسون –وزیر امور خارجه 
برکنار شده توسط ترامپ و ضلع اول مثلث ضد ایرانی- به 
جایگاه فعلی اش رســیده و پس از برکناری تیلرسون، به 
لطف اقدام های بولتون -دومین ضلع مثلث- روی کار مانده 
اما حاال که حامیان اصلی اش از کاخ سفید اخراج شده اند، او 
هم باید استعفانامه اش را تقدیم ترامپ کند یا تا زمان صدور 

حکم اخراجش منتظر بماند!

اخراج محترمانه#
پنجشنبه هفته گذشــته باالخره موعد اخراج محترمانه 
هوک هم فرا رســید. اگرچه هوک ظاهراً استعفا کرده اما 
هیچ کس نیســت که نداند تنها عضو باقی مانده از گروه 
شاهین های ضد ایران، زیر فشار ترامپ استعفا کرده است. 
روزنامه واشنگتن پست البته به نقل از یک مقام ارشد سابق 
در دولت آمریکا می گوید از هوک خواســته شده استعفا 
کند تا مسئولیت شکست راهبرد واشنگتن در مقابل ایران، 
بر دوش او بیفتد. این روزنامه نوشــته است: »اگر به زعم 
شما راهبردتان موفق بود، نمی دانم چرا باید نماینده خود 
را اخراج کنید؟« البتــه روزنامه های دیگر مثل نیویورک 
تایمز هم معتقدند خروج هوک 5۲ ساله هر گونه شانس 
باقی مانده برای دیپلماسی با ایران پیش از پایان دوره اول 

ریاست جمهوری ترامپ را از بین خواهد برد. 

آبرامز کیست؟
اما احتماالً ســؤال اصلی شــما هم این است که »الیوت 
آبرامز« که از او به عنوان جانشین هوک یاد شده، کیست و 
چه سوابقی در پرونده اش دارد؟ آیا آن طور که جریان های 

وابسته به غرب در کشورمان می گویند، قرار است با آمدن 
آبرامز ورق به طور کامل برگردد و زمینه های مذاکره فراهم 
شود؟! و ده ها سؤال دیگر که پاسخ بسیاری از آن ها با نگاه 
به ســوابق آبرامز و رویکردهای سیاســی او و کاخ سفید 
مشخص خواهد شد. آبرامز درحال حاضر نماینده آمریکا 
در امور ونزوئالست و وظیفه اصلی اش، براندازی نیکوالس 
مادورو و روی کار آوردن یک دولت تحت سلطه آمریکا در 
ونزوئالســت. هدفی که مدت ها پیش منجر به وقوع یک 
کودتای ناموفق در ونزوئال هم شــد. او اما با حفظ سمت 
قبلی قرار است مسئول گروه اقدام علیه ایران باشد و کارزار 
فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 

علیه ایران را ادامه دهد و حتی آن را شدت بخشد.

بدنام ترین سیاستمدار آمریکا#
رســانه های آمریکایی می گویند اگر قرار باشد فقط یک 
سیاســتمدار معاصــر را به عنوان حامی جنــگ، اعدام، 
ترور و کشــتار غیرنظامیان معرفی کنند، قطعاً نخستین 
گزینه شان الیوت آبرامز است. یک سیاستمدار جنگ طلب 
که پرونده های سیاه قتل عامش از آمریکای التین و گواتماال 
گرفته تا خاورمیانه و عراق را شــامل می شود.  برای آنکه 
متهم به یکسویه نویسی نشویم، نظر تحلیلگران آمریکایی 
دربــاره آبرامز را بخوانید.  »اســتفن مایلز« مدیر اجرایی 
گروه ضدجنــگ آمریکا می گویــد: دوره کاری آبرامز در 
قبال السالوادور، گواتماال، نیکاراگوئه و پاناما مملو است از 
بدترین وسوسه هایی که سیاست خارجی آمریکا به خود 
دیده اســت؛ یعنی جنگ طلبی، نقض گســترده حقوق 
بشــر و حمایت از رژیم های خودکامه. با نگاهی به پرونده 
آبرامز متوجه می شویم رسانه های آمریکایی زیاد هم بیراه 
نمی گویند. بــه عنوان مثال در دهه 19۸0 از ســرکوب 
خشونت بار بومیان »مایا« توســط ژنرال »افراین ریوس 
مونت« حمایت کرد. این اقدام به قدری بی رحمانه بود که 
سازمان ملل از آن به عنوان نسل کشی نام برده است. البته 
خودش ادعا می کند ارتش السالوادر مسئول کشتار سال 
1991 در روســتای »ال موزوته« نیست اما واقعیت این 
است که این کشتار را گروهی رقم زدند که توسط آمریکا 
آمــوزش دیده بودند. این گروه بیش از 500 غیرنظامی را 
به قتل رساند و حتی گلوی کودکان را هم برید.  آبرامز نه 
تنها این کشتار را انکار کرد، بلکه بر حمایت از دولت وقت 
الســالوادور تأکید داشت و در سال 1994 در مصاحبه ای 
مدعی شد سابقه آمریکا در السالوادور یکی از درخشان ترین 

دستاوردهاست.

آقای ضدفلسطینی#
خیلی ها آبرامز را با عنوان »ضدفلسطینی ترین سیاستمدار 
آمریکا« می شناســند. زمانی که در دولت جورج بوش، به 
عنوان معاون شورای امنیت ملی انتخاب شد، همه تالشش 
را به کار گرفت تا مانع انجام مذاکرات صلح در خاورمیانه 
شود. همچنین بسیاری از پروژه های شهرک سازی رژیم 
صهیونیســتی، به طورمستقیم توســط آبرامز به عنوان 
نماینده دولت آمریکا حمایت می شد. یکی دیگر از نقاط 
تاریــک پرونده آبرامز، تالش های مــداوم او برای ترغیب 
دولت آمریکا برای حمله به عراق است. او در سال 199۸ 
نامه ای به »بیل کلینتون« رئیس جمهوری وقت آمریکا 
نوشت و از او خواست صدام را سرنگون کند. در سال هایی 
که برجام در جریان بود هم او یکی از منتقدان ســفت و 
سخت این توافق نامه بود و به دولتمردان توصیه می کرد 
حل مشکل ایران را به دست او بسپارند تا از طریق نظامی 
مشــکل را حل کند!  آبرامز به قدری تندرو است که خط 

مشــی ترامپ در قبال ایران را قبول ندارد و معتقد است 
باید فشار بیشتری به ایران وارد کرد! به همین خاطر هم 
هســت که باوجود اختالف نظرهای شدید سیاسی میان 
ترامپ و آبرامز، رئیس جمهور آمریکا قید تمام دعواهای 
سیاسی اش با آبرامز را زده و او را به عنوان جایگزین هوک 

انتخاب کرده است.

ربع پهلوی؛ رهبر جدید اپوزیسیون!#
پرسش دیگری که مطرح می شود این است که چرا هوک 
با تمام خط مشــی های ضد ایرانی اش، توسط یک رئیس 
جمهور ضدایرانی کنار گذاشــته می شــود و چرا رئیس 
جمهور آمریکا ترجیح می دهد آبرامزی که خط فکری اش 

با رئیس جمهور آمریکا یکی نیست را جانشین او کند؟
تحلیلگرها می گوینــد نزدیکی هوک بــا منافقان و دل 
بستن او به مریم رجوی برای رهبری جریان اپوزیسیون 
در ایران، حســابی ترامپ را عصبانی کــرده بوده؛ رئیس 
جمهور آمریکا تا حدودی از پایگاه اجتماعی  مجاهدین در 
ایران باخبر است و خوب می داند این گروهک نه در میان 
جریان های غرب گرا، نه در میان اپوزیسیون و نه در میان 
سلطنت طلب ها، هیچ جایگاهی ندارد و آقای هوک در تمام 
این سال ها با سرمایه گذاری روی رجوی ها برای براندازی 

در ایران، آب در هاون کوبیده است.
به همین خاطر اســت که رئیس جمهــور آمریکا این بار 
به ســراغ آبرامز رفته است. سیاستمداری خشن و حامی 
براندازی در ایران که راه حل مقابله با حکومت ایران را نه در 
نزدیکی با منافقین، بلکه در حمایت از جریان های سلطنت 
طلب می دانــد! دلیل اصلی چرخش در سیاســت های 
رســانه هایی مانند صدای آمریکا و رادیو فردا نســبت به 
پهلوی هم دقیقاً همین تغییر در رویکرد سیاســی کاخ 
سفید است. اگر دقت کرده باشید، چندصباحی است که 
رسانه های مستقر در آمریکا، شروع به حمایت از رضاپهلوی 
کرده اند و ســعی دارند او را به عنوان رهبر جدید جریان 

اپوزیسیون در ایران به خورد مخاطب دهند. 

یادگاری ترامپ روی دیوار سلطنت طلب ها#
تحلیلگران اما می گویند آمریکا با یادگاری نوشــتن روی 
دیوار ســلطنت طلب ها همان اشتباهی را می کند که در 
تمام این سال ها در حمایت از گروهک منافقین مرتکب آن 
شده بود. پایگاه تحلیلی لوبالگ درباره این موضوع توضیح 
می دهد: بولتون بارها در گردهمایی ها و جلسات منافقین 
حضــور یافت و حتی از آن ها پول می گرفت و اکنون این 
الیوت آبرامز اســت که به گواهی خود سلطنت طلبان، در 
جلســات و ســخنرانی های رضا پهلوی حاضر می شود. 
آبرامز روی جریانی حســاب کرده که لیدرش از سیا پول 
و از اســرائیل مشــورت می گیرد و با همه این ها امیدوار 
اســت مردم ایران را به خود جذب کند. از آن طرف رضا 
پهلوی و تشــکیالتش هم به آبرامز تکیه کرده؛ کسی که 
به »مهندس جنگ عراق« معروف و برایش اشغال خونبار 
کشورها مایه افتخار است. در پایان بد نیست نظر »جارت 
بالنک« هماهنگ کننده سابق وزارت خارجه آمریکا در امر 
اجرای برجام را درباره این ماجرا بخوانید: »سیاست دولت 
آمریکا در قبال ایران برای شکست انتخاباتی ترامپ آماده 
می شود و تالش می کند گزینه هایی را بر بایدن تحمیل 
کند. اما من فکر می کنم تالش آن ها شکست خواهد خورد. 
آبرامز همچون سایر منصوبان ترامپ برای سمت جدیدش 
مناسب نیست و با ادامه سیاســت های شکست خورده، 
همچنــان به منافع آمریکا لطمه می زند و فقط در زمینه 

ایجاد هرج و مرج، موفقیت کسب می کند«.

هوای طبیعت را داشته باشیم

پس از مدت ها، خودمان را رســانده بودیم کنار رودخانــه ای که در ادامه به 
روســتای زیبای » امرودک« می رســید. هرچه در مســیر رسیدن تا روستا 
می دیدیم، حضور فراوان آدم ها بود که بیشــتر دسته جمعی به طبیعت آمده 
بودند. برای همین گشتیم تا جایی خلوت پیدا کردیم، جایی که تا 100 متری 
آن از کســی خبری نبود. پس با خیال آسوده نشستیم تا ساعتی از طبیعت 

لذت ببریم.
هنوز خوشحال از یافتن نقطه ای خلوت در کنار رودخانه بودیم که ناگهان سر 
و کله ماشین شاسی بلندی پیدا شد که با سرعت به سمت ما می آمد. حرکت 
سریع ماشین از داخل آب موجب می شد حجم فراوانی از آب به این طرف و آن 
طرف پاشیده شود، آن قدر که انگار روبه روی ما دیواری از آب در حال حرکت 

بود و هر لحظه به ما نزدیک تر می شد.
دره ســاکت و خلوت، ناگهان پر شد از غرش ماشین و پاشیدن آب به هر 
طرف و برهم زدن آرامش آب و گل آلود شــدن آن. هنوز یکی دو دقیقه 
نگذشته بود که سر و کله چند ماشین دیگر هم پیدا شد. ماشین ها انگار 
مســابقه گذاشــته بودند تا ببینند کدام یک می تواند با سرعت بیشتری 
طول رودخانه را بپیماید. خالصه مطلب اینکه پنج ماشــین آمدند و 50 
قدم دورتر از ما ایســتادند. ماشین ها خاموش شد. خدا را شکر کردم که 
ســر و صدا خوابیــد، اما حاال نوبت پخش موســیقی رپ بود و ما هم به 
اجبار شنونده موسیقی شدیم که انگار صدای خواندن پرنده ها و وزش باد 

البه الی بیدها را خاموش کرده بود! 
آرامش، به همین ســادگی از بین رفته بود. با خودم فکر کردم آن ها هم حق 
دارند از این طبیعت استفاده کنند، اما برایم قابل پذیرش نبود لذت بردن آن ها 

از طبیعت به قیمت آزردن دیگران تمام شود.
چند دقیقه بعد، همه از ماشــین ها پیاده و مشغول قاچ کردن هندوانه شده 

بودند.
۲0 دقیقه گذشت تا دوباره ماشــین ها استارت خوردند و از همان راهی 
که آمدند با ســرعت فراوان برگشتند.50 متر دورتر از ما اما نشانه هایی از 
دوستان آفرود سوار بر جا مانده بود، دیگر از زاللی رودخانه خبری نبود و 
بچه هایــی که دورتر از ما در حال آبتنی بودند، باید صبر می کردند تا آب 
دوباره زالل شود، چون رودخانه  حسابی گل آلود شده بود و باید دست کم 
۲0 دقیقــه می گذشــت تا دوباره بــه زاللی لحظه ای شــود که کنار آن 
نشستیم و در آن دستی شستیم. آفرودسوارها رفته بودند اما پوست های 
هندوانه هایشــان مانده بود و زمین و حاشیه رودخانه ای که دیگر به درد 

اتراق کردن نمی خورد. 
با خودم فکر کردم  ای کاش وقتــی برای لذت بردن به طبیعت می رویم 
بیشــتر هوای طبیعت را داشته باشیم، پرنده ها، درخت ها، رودخانه و... را 

آزار ندهیم.

روایت حقیقی
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ورزشورزش
سپاهان در توفان ناکامی و اعتراض به استقالل می رسد

ژنرال پشت خاکریز 
»شهرخودرو«

ناهماهنگی در جشن قهرمانی لیگ نوزدهم

 به نام پرسپولیس 
به کام سازمان لیگ!

 بازیگر سریال های ماندگار»مختارنامه«، »در چشم باد« و » کاله پهلوی« درگذشت

»ماه چهره«عاشق وطنش بود

جبران ناپذیرتر

قدس زندگی: شاید با توجه به انبوه خسارت های جانی و مالی و بی خانمان 
شدن چند صد هزار نفر در اثر انفجار بزرگ شهر بیروت، هنوز زود باشد که از 
خسارات وارده به مثالً نمایشگاه های هنری و موزه ها حرف بزنیم. اما به هر حال 
خسارت به بخش فرهنگ و هنر یک ملت قطعاً جبران ناپذیر است و نمی شود 
آن را نادیده گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، انفجار بزرگ بیروت، در 
واقع انگار شهر را تجزیه کرده و صحنه هنر آن را به هم ریخته است، به شکلی 

که چندین گالری و موزه نابود شده یا آسیب جدی دیده اند.
گالری های بزرگ هنری از جمله »مرفا« در نزدیکی بندر بیروت و »تانیت« به 
طور کامل ویران شده اند و شعبه بیروت گالری »اپرا« نیز خسارت شدیدی را 

متحمل شده است.
گالری ســفیر سملر، واقع در منطقه متروک و مخروبه »کارانتینا« و چندین 

گالری دیگر هم به شدت آسیب دیده اند. 
بر اساس گزارش روزنامه »آرت« مدیر گالری صالح برکات )که از منطقه انفجار 
دور بوده( گفته است: یکی از کارکنان این گالری تحت مراقبت های ویژه است. 
گالری نیز دچار خســارت شده و ما زمان کافی برای بستن ویترین های باز به 

منظور حفاظت از آثار هنری را نداشتیم.
موزه »سورســوک« هم  یکی از جاهایی اســت که در اثر این انفجار به شدت 
آســیب دیده اســت. البته مدیر موزه که هنگام وقوع انفجــار در موزه بوده، 
می گوید: این بزرگ ترین انفجاری است که تاکنون شاهد آن بوده ام، موزه ویران 

شده اما خوشبختانه هیچ یک از کارمندان آن زخمی نشده اند.

دوردست ها

حکایت امروز

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

 نگاهی به ماجرای استعفای »برایان هوک«  نگاهی به ماجرای استعفای »برایان هوک« 
و روی کارآمدن »الیوت آبرامز«و روی کارآمدن »الیوت آبرامز«

سقوط آخرین شاهینسقوط آخرین شاهین
 گفت وگوی قدس با امید عالیشاه 
یکی از ارکان قهرمانی پرسپولیس

 می رویم 
برای جام حذفی
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ورزش: کمتر کســی فکرش را می کرد نساجی مازندران 
بدون حضور ۵، ۶ بازیکن اصلی خود، سپاهان را در اصفهان 
شکست دهد، اما این اتفاق رخ داد تا امیر قلعه نویی با تیم 
پرســتاره و پرادعایی که ساخته، پس از فرهاد مجیدی، به 

محمود فکری هم ببازد.

4 تیر دروازه#
سپاهان حاال در شرایطی به دیدار برابر رقیب سرسختش 
نساجی مازندران رسیده بود که نه کادر فنی و نه بازیکنان 
شرایط روحی و روانی مناسبی نداشتند. پس شوت میری 
از فاصلــه  ای دور به قلب تیم زده شــد و در ادامه هر چه 
بازیکنان سپاهان در جریان بازی برای رسیدن به گل تالش 
کردند، بی نتیجه بود و چهار بــار لرزاندن تیرک دروازه در 
نیمه دوم نشان داد شــانس از امیرقلعه نویی که در دوران 
طوالنی مربیگری اش هرگز این روزها را تجربه نکرده، در این 

روزهای بحرانی و پرتنش روی برگردانده است.
این شکست سرآغازی شد بر شــروع دوباره اعتراض های 
هواداران ســپاهان؛ آن هم در شرایطی که این تیم حضور 
در میان چهار تیم برتر لیگ را از دست داده و تنها دو دیدار 
دیگــر پیش روی خود در لیگ می بینــد و فردا هم باید با 
استقالل دیداری سرنوشت ساز و بسیار حیاتی را دوباره در 

ورزشگاه آزادی برگزار کند.

اعتراض ها علنی شد#
برخی هواداران معترض سپاهان اما بدون توجه به شرایط 
بحرانــی تیم، روز جمعه مقابل باغ فردوس تجمع کردند و 
خواستار اخراج امیرقلعه نویی و انتخاب محرم نویدکیا شماره 

هشت محبوبشان به عنوان جایگزین او شدند.
ایــن رفتار البته با واکنش های منفــی زیادی هم در میان 
سپاهانی ها مواجه شده و برخی چهره های سرشناس نظیر 
سعید ســاکت مجری برنامه های ورزشی شبکه اصفهان و 
برادر مدیرعامل سابق سپاهان به آن ورود کردند و این رفتار 
را علیه روحیه تیم و خارج از چارچوب نقد سازنده دانستند و 
معتقدند حتی اگر کادر فنی مقصر هم باشد، باید در شرایط 

کنونی به طور کامل مورد حمایت قرار بگیرد.

تأثیر تیفوسی ها#
احتماالً اگر باشــگاه ســپاهان بخواهد موضعی رسمی در 
خصوص اتفاقات روزهای اخیر داشــته باشــد باید شاهد 
واکنشــی مشــابه آنچه علی پزشک ســخنگوی باشگاه 
ســپاهان پس از شکست مقابل تراکتور داشت باشیم ولی 

در سوی دیگر این ماجرا عده ای از هواداران چند آتشه قرار 
دارند که این روزها حســابی در فضای مجازی مشغولند و 
به هر مسئله ای از تشــکیل تونل قهرمانی ذوب آهن برای 
پرسپولیس تا انتخاب محرم نویدکیا به عنوان سرمربی تیم 

نظر می دهند.

گذرگاه استقالل#
این گرداب توفانی که هواداران، کادرفنی و مدیریت سپاهان 
در آن گرفتار شــده اند به نظر نمی رســد در این روزها که 
بیش از هر چیزی سپاهان برای نتیجه گرفتن در سه بازی 
حساس و حیاتی پیش روی خود به آرامش نیاز داشته باشد 
کمکی به بهبود شرایط تیم کند و نیرویی محرکه باشد برای 

نتیجه گرفتن تیم!
حــاال اما با این اوضاع فقــط باید منتظر ماند و دید تجربه 
دودهه ای امیر قلعه نویی که همچنان پرافتخارترین مربی لیگ 
برتر است چطور به کار تیمش می آید و این مربی آیا می تواند 
با شکست استقالل در ورزشگاه آزادی و رساندن سپاهان به 
مرحله نیمه نهایی جام حذفی شاگردانش را برای دو مصاف 
حساس برابر شهرخودرو و پیکان و کسب سهمیه آسیایی 

مهیا کند یا اتفاقات دیگری در اصفهان در راه خواهد بود.

سهمیه  مستقیم#
تا پیش از این ســپاهان بود که تکلیف اســتقالل و فرهاد 
مجیدی را روشــن می کرد، اما تمام امید اصفهانی ها برای 

کسب سهمیه آســیایی معطوف به جام حذفی شده و به 
جرئت می توان گفت استقالل دوشــنبه و در جام حذفی 
تکلیف ســهمیه گرفتن سپاهان و شــاید سرنوشت امیر 

قلعه  نویی روی نیمکت این تیم را مشخص می کند.
شاگردان مجیدی امید زیادی دارند که از طریق لیگ برتر 
ســهمیه آســیا را بگیرند، اما امید اصلی هر دو باشگاه به 
قهرمانی در جام حذفی و صعود مستقیم به مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ است.

شهرخودرو آخرین شانس امیر#
استقالل پنجشنبه از مشــهد به لطف پنالتی مشکوک 
جان ســالم به در بــرد. شــهرخودرو 44 امتیازی که 
میزبان استقالل 48 امتیازی بود با ضربه زیبای حسین 
مهربان در دقیقه 3۵ از حریفش پیش افتاد. دقیقه ۵۵ 
مسابقه روی یک ضربه ایستگاهی و در شلوغی محوطه 
جریمه، ارســالن مطهری کــه از ابتدای نیمه دوم وارد 
زمین شــده بود توانست با یک پشت پای زالتانی بازی 
را به تســاوی بکشاند. دقیقه ۶8 مهدی قایدی یک فرار 
خوب به ســمت دروازه شهرخودرو کرد و در برخورد با 
علی نعمتی سرنگون شــد تا داور اعالم پنالتی به سود 
اســتقالل کند و شیخ دیاباته همانند هفته های گذشته 
پنالتی را گل کرد تا استقالل از رقیبش پیش بیفتد. اما 
این پایان کار نبود و در دقیقه 74 محمدرضا خلعتبری 
به زیباترین شکل ممکن ضربه ایستگاهی پشت محوطه 
اســتقالل را تبدیل به گل کرد. تالش دو تیم در دقایق 
پایانی بی فایــده بود و بازی با تســاوی ۲بر۲ به پایان 
رســید. این تساوی بیشــتر از اینکه به کار این دو تیم 
بیاید ســایر تیم های مدعی ســهمیه آسیا را خوشحال 

کرد!
شهرخودرو با این تســاوی بد موقع شانس هایش برای 
کسب ســهمیه آسیایی خیلی کم شــد. مگر اینکه در 
دوهفته آینده ســهراب بتواند معجزه کنــد و مثاًل در 
اصفهان ســپاهان را با قلعه نویی شکســت دهد. کاری 
است که فعاًل خوشــبین ترین طرفداران این تیم خیلی 

به آن امیدوار نیستند.
اتفاقاً این بازی پس از دیدار ســپاهان و اســتقالل در 
جام حذفی برگزار می شــود و اگر سپاهان حذف شده 
باشــد مالقات دو تیم بسیار مرگبار خواهد بود. در واقع 
می توان بازی دو تیم را بازی مرگ و زندگی برای قلعه 
نویی دانســت که در صورت ناکامی باید مســتقیم به 

تهران بازگردد.

سپاهان در توفان ناکامی و اعتراض به استقالل می رسد

ژنرال پشت خاکریز »شهرخودرو«

دیاباته طلسم 11 ساله استقالل را می شکند؟ 
ورزش: یکی از موضوعاتی که در سال های گذشته استقاللی ها در حسرت آن 
باقی مانده اند نداشتن آقای گل است. آخرین باری که یک بازیکن از استقالل 
کفش طالی لیگ برتر را بدســت آورد مربوط به ســال ۱388 است که آرش 
برهانی با ۲۱ گل زده موفق شد آقای گل مسابقات شود و از آن پس دیگر هیچ 
بازیکنی از استقالل چنین عنوانی را بدست نیاورده است. حاال اما در فاصله دو 
هفته مانده به پایان لیگ نوزدهم شیخ دیاباته مهاجم مالیایی فرصت مناسبی 
در اختیار دارد تا ضمن بدست آوردن عنوان آقای گلی، طلسم استقالل را پس 

از ۱۱ سال بشکند.

بختیاری زاده: »شهرخودرو« نزد من امانت است
ورزش: سرمربی شهرخودرو در واکنش به فحاشی های صورت گرفته از سوی 
اســتقاللی ها گفت: این رفتارها، توهین هــا و حرف ها و حتی بدترین فحش ها 
نمی تواند عالقه من به اســتقالل را کم کند. من روز اول گفتم تیم شهرخودرو 
مثل یک امانت پیش من است و اگر قرار است امانت دار خوبی باشم حتی یک 
لحظه هم نباید به تیم دیگری جز شهرخودرو فکر کنم. وی درباره شادی های 
خود پس از گلزنی شهرخودرو گفت: این شادی را حق خودم می دانم همان طور 
که حق کادر فنی اســتقالل است. آن ها گل زدند و خوشحالی کردند و فرهاد 

موقعیتشان خراب شد کنار خط زانو زد. 

خلعتبری: اسیر داوری شدیم
ورزش: محمدرضــا خلعتبری، مهاجم شــهرخودرو در خصوص تســاوی ۲ بر۲ 
شهرخودرو مقابل استقالل در مشهد اظهار کرد: متأسفانه به خاطر تصمیمات اشتباه 
کمک داور بازی به خواسته خود نرسیدیم. ما شانس برد داشتیم ولی باید بگویم گل 
اول استقالل در موقعیت آفساید به ثمر رسید و گل دوم پنالتی نبود، ولی کمک داور 
پنالتی اعالم کرد. از اینکه توانستم روی گل های تیمم تأثیر بگذارم خوشحالم، اما 
واقعاً ناراحتم که نتوانستیم در این هفته سه امتیاز را بگیریم. برای استقالل احترام 

خاصی قائل هستم، ولی به نظر من حق شهرخودرو بود که به سه امتیاز برسد.

باشگاه پرتغالی، خواهان مهاجم پرسپولیس شد
ورزش: باشــگاه نه چندان مطرح پرتغالی خواهــان به خدمت گرفتن مهاجم تیم 
فوتبال پرســپولیس شده اســت. به نقل روزنامه Abola پرتغال، باشگاه پاسوس 
دفریرا این کشــور خواهان به خدمت گرفتن علی علیپور شــده است. این باشگاه 
پرتغالی در فصلی که گذشــت در رده سیزدهم لیگ برتر پرتغال قرار گرفت.علی 
علیپور قراردادش به زودی با باشــگاه پرسپولیس به پایان خواهد رسید و به عنوان 
بازیکن آزاد می تواند تیم آینده خود را انتخاب کند. ابن بازیکن از مدت ها قبل در 
تدارک رفتن به فوتبال اروپا بوده و هســت، از این رو احتمال جدایی اش از جمع 

سرخپوشان زیاد است. 

حمیدرضا عرب: امید عالیشاه بی حاشیه و در خدمت 
تیم با سرخ ها پیش می رود. بازیکنی که در زمان کالدرون 
حتی تا آستانه جدایی پیش رفته بود اما به باور بسیاری 
از کارشناسان حوزه پرسپولیس یکی از ارکان موفقیت 
این تیم در ســال های اخیر بوده و در اوج بی حاشیگی 
تنها به تیمش کمک کرده است. عالیشاه پس از قهرمانی 
ســرخ ها در لیگ نوزدهم به سومین قهرمانی پی درپی 

خود با این تیم دست یافت.

این سومین قهرمانی تو با پرسپولیس بود. به س
عنوان یکی از کاپیتان های پرسپولیس چه حسی 

پس از قهرمانی داشتی؟
همین طور اســت. من یک ســال به دلیل سربازی در 
پرسپولیس نبودم و این قهرمانی سومین قهرمانی من 
با باشــگاهم بود. برایم لذتبخش است سه بار با این تیم 
قهرمان لیگ برتر شــدم. ما در کل چهار بار پی درپی 
قهرمان لیگ شــدیم که از این حیــث رکورددار لیگ 
هســتیم. کار بزرگی بود که انجام شد اما در پشت این 
قهرمانی ها زحمات زیادی کشــیده شده که باید به آن 
متوجه بود. من سال ها در این تیم بازی کردم و به چشم 
دیدم بچه ها چه تالشــی برای قهرمانی کردند. روزهای 

سختی را برای این قهرمانی سپری کردیم.

امــا برخی اعتقاد دارند به شــما کمک هایی س
می شد.

این حرف ها دل ما را می آزارد. نمی دانم چرا بعضی ها در 
مقابل قهرمانی های ما این طور برخورد می کنند. متأسفانه 
از اتفاقاتی که در این چند سال در تیم ما رخ داده آگاهی 
ندارند. ما در برخی مقاطع مشکالت مالی زیادی داشتیم 

که دم نمی زدیم چون نمی خواســتیم فضای تیم تحت 
تأثیر این اعتراض ها قرار بگیرد. هرگز برای ما فضا گل و 
بلبل نبود. این را به آن هایی می گویم که تصور می کنند 
مــا در ناز و نعمت بودیم. نه هرگز این طور نبود. حتی از 
برخی تیم ها کمتر به ما کمک شد اما چون دل هایمان 
به هم نزدیک بود و برای قهرمانی هدف داشتیم به این 
مهم دســت یافتیم. جا دارد از همه بچه ها تشکر کنم. 
از مربیان تیم  و از کســانی کــه پیگیر تالش ما بودند. 
روزهای سختی را سپری کردیم که شکر خدا با قهرمانی 

همراه شد.

در روز قهرمانی جای هواداران شما خالی بود.س
همین طور اســت. ای کاش فضا طوری بود که در کنار 
هواداران عزیز قهرمانی را جشن می گرفتیم. اما متأسفانه 
این روزها مشکالتی در جامعه به وجود آمده که امیدوارم 
ویروس کرونا زودتر دست از سرهمه بردارد تا هواداران 
را همچون همیشه در ورزشگاه ببینیم. واقعاً قهرمانی در 
کنار هواداران چیز دیگری است اما حیف که این فصل 

نتوانستم از حضور هواداران استفاده کنیم.

در سال های بعد فکر تکرار قهرمانی هستید؟س
ما جام حذفی را در پیــش داریم و باید طوری حرکت 
کنیم که در این جام قهرمان شــویم. ما در جام حذفی 
هم مدعی هســتیم و تالش می کنیم بــه این افتخار 
برســیم اما در فصل بعد هم به دنبال قهرمانی در لیگ 
برتر خواهیم بود. باید این رکورد را تا جایی که می شود 
دست نیافتنی تر کنیم و با قهرمانی های پی درپی کاری 
کنیم که رســیدن به رکوردهای ما برای دیگر مدعیان 

خواب و رؤیا باشد!

سینا سپهر: بــا وجود گذشــت ۲4 روز از صدور رأی 
محکومیت باشگاه اســتقالل به دلیل شکایت بویان از 
سوی فیفا و بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت این باشگاه 
هنوز هیچ خبر امیدوار کننده ای برای هواداران استقالل 
منتشر نشده است! تا نگرانی ها در این رابطه همچنان به 
قوت خود باقی بماند. در کنار این پرونده، شکایت وینفرد 
شفر و استراماچونی دغدغه های هواداران را به شکل قابل 
توجهی افزایش داده است اما مسئوالن باشگاه معتقدند 
جای نگرانی وجود ندارد و مطالبات خارجی ها در زمان 

مقرر به حساب آن ها واریز خواهد شد!

تکرار استرا؟#
حاال برای هواداران باشگاه استقالل این پرسش به وجود 
آمده اســت آیا وعده پرداخت جرایم خارجی ها حقیقت 
خواهد داشــت یا نظیر ماجرای مذاکره با استراماچونی 
برای بازگشت مجدد به ایران از سوی هیئت مدیره سابق 
یک وعده تو خالی خواهد بود تا به این شــکل مدیریت 

زمان صورت بگیرد؟

کدام پیگیری حقوقی؟#
تا پایان لیــگ نوزدهم دو هفته بیشــتر باقی نمانده 
است، لذا حق هواداران استقالل است بدانند مدیریت 
باشــگاه مورد عالقه آن ها چه اســتراتژی مشخصی 
برای پرداخت بدهی ها و جرایم نقدی دارند به ویژه از 
باشــگاه رقیب خبر می رسد بدهی ۱۰۰ هزار یورویی 
برانکو پرداخت شــد و خطر محرومیت آن ها به کلی 

از بین رفت!
حاال وقت آن فرا رســیده احمد سعادتمند پس از چهار 
ماه فعالیت به عنوان مدیرعامل باشگاه استقالل به صورت 
شفاف و روشن پاسخ دهد نتیجه پیگیری های حقوقی به 

کجا رسید و سرنوشت پرداخت جرایم چه شد؟

تمدیدها روی هوا#
از طرفی چند هفته پیش آقای مدیرعامل وعده داد مذاکره 
با بازیکنان فعلــی برای تمدید قراردادها بــه زودی انجام 
خواهد شد اما شواهد نشــان می دهد هیچ اتفاقی در این 
زمینه رخ نــداده و گرنه بازیکنان در مصاحبه های خود به 
موضوع مذاکره باشگاه برای تمدید قرارداد بازیکنان اشاره 
می کردند ولی بازیکنان کامالً بی اطالع هستند تا حدی که 
فردی نظیرعلی کریمی از این مسئله ابراز نارضایتی می کند!

امیدواریم احمد ســعادتمند در گــزارش ماهیانه خود به 
هواداران در این رابطه پاســخ روشنی ارائه کند در غیر این 
صورت این انتقاد به وی وارد خواهد بود که او نیز بر اساس 
شــرایط موجود وعده های خود را یک در میان به دســت 

فراموشی می سپارد!

تبعیض یا ناکارآمدی؟#
علی نــژاد، معاون توســعه ورزش قهرمانی دربــاره اعتراض 
هواداران باشگاه استقالل به تبعیض میان سرخابی ها گفت: 
مالکیت دو باشگاه با وزارت ورزش است و اقدام های ما نسبت 
به دو باشــگاه واحد است. برانکو و دستیارانش، ۱/۵ میلیون 
یورو طلب داشــتند که پرداخت نشده بود، اما شخصیت او 
این گونه بود که ایستاد و کمک کرد. کل طلب استراماچونی 
امــا ۲۰۰ هزار یورو بود که با رقم قبلی قابل قیاس نبود و به 
رفتار فرد بستگی داشت. وزیر ورزش، رئیس بانک مرکزی و 
کل حاکمیت در موضوع استراماچونی ورود کردند تا مشکلی 
ایجاد نشــود. وزیر تضمین های شخصی در روز تعطیل داده 
بود و خیلی بیشتر از کارهای دیگران انجام شد. وی با تمجید 
از شرایط استقالل و پرســپولیس تصریح کرد: یکی از این 
باشگاه ها اول و دیگری دوم است و این موضوع نشان می دهد 
حال استقالل و پرسپولیس خوب است. پرسپولیس چهارمین 
قهرمانی خود را جشن می گیرد و استقالل در رتبه دوم جدول 

جای دارد. دیگر باالتر از این چه اتفاقی باید بیفتد؟

گفت وگوی قدس با امید عالیشاه،یکی از ارکان قهرمانی پرسپولیس

می رویم برای جام حذفی
گذشت زمان برعلیه استقالل!

نَه تمدید کردند، نَه رضایت گرفتند

بیدارباش دردناک برای رئال مادرید!

بهترین تیم »اسپانیا« جایی در بین بهترین های اروپا ندارد
ناهماهنگی در جشن قهرمانی لیگ نوزدهم

به نام پرسپولیس به کام سازمان لیگ!
ریک شــارما/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: جمعه 
شب رئالی ها برای دومین فصل پیاپی در مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان باشــگاه اروپا حذف شدند و می توان 
گفت دوباره مقصر اصلی این حذف شدن هیچ کس به غیر 

از خودشان نبود.
با اینکه حذف این فصل مقابل سیتی به هیچ عنوان به شوکه 
کنندگی فصل گذشــته مقابل آژاکس نبود اما می توانست 
به چیزی بســیار بدتر از آن شکست تبدیل شود. بازیکنان 
منچسترسیتی موقعیت های زیادی را مقابل شاگردان زیدان 
از دست دادند که می توانستند نتیجه را برای سپیدپوشان 

بسیار زشت تر از چیزی که اتفاق افتاد بکنند.
در نهایت تیم پــپ گواردیوال به پیروزی ۲بریک در این بازی 
و 4بر۲ در مجموع دو دیدار رفت و برگشــت قناعت کرد؛ اما 
شکلی که شاهد بازی بودیم سیتیزن ها کهکشانی ها را شبیه 
بــه یک تیم آماتور کرده بودند. رئالی ها به گونه ای توپ را در 
نزدیکی محوطه جریمه خودی لو می دادند انگار به دنبال پهن 
کردن فرش قرمز برای گلزنی نایب قهرمان لیگ برتر هستند. 
سپیدپوشــان گل اول را به شکلی باورنکردنی تقدیم سیتی 
کردند. در حالی که بسیاری ا ز کارشناسان ادر میلیتائو را نقطه 
ضعف اصلی رئال در بازی مقابل ســیتی پیش می کردند این 
رافائل واران نام آشنا و باتجربه بود که اشتباه مرگبار را مرتکب 
شد. نخستین اشتباه از سلسله اشتباهاتی که او و زوجش در 
ورزشگاه اتحاد داشتند. این مدافع فرانسوی همیشه در چنین 
موقعیت هایی بســیار عالی کار می کرد اما این بار خونسردی 
بیش ازاندازه او کار دســتش داد و آن قدر با توپ بیش ازاندازه 
کارکرد تا گابریل خســوس تــوپ را از او بدزدد و برای رحیم 
استرلینگ بفرستد تا وی صدمین گلش در پیراهن آبی پوشان 

را در دقیقه 9 این مســابقه به ثمر برساند. درست است تیبو 
کورتــوآ که او نیز در این فصل نقش ویژه ای در قهرمانی رئال 
در اللیگا داشت نباید با پاس خود این گونه واران را تحت فشار 
می گذاشت، اما مدافعی مثل واران که قهرمانی جام جهانی را در 
کارنامه دارد باید با این قضیه به شکلی بسیار بهتر کنار می آمد.

جای خالی راموس#
کاپیتان محروم سپیدپوشــان یعنی سرخیو راموس تمام 
بازی را به شکلی نگران و پر استرس از جایگاه تماشاگران 
تماشا می کرد اما به دلیل خالی بودن ورزشگاه با سوت ها 

و فریادهای ممتد خود تالش داشــت تا دستورالعمل های 
الزم را برای مدافعان داشته باشد، چون می دانست با نبود 
او، رئــال مهره کلیدی خــود را در اختیار ندارد. البته این 
محرومیتش تقصیر خودش بود جایی که با کارت قرمزی 
که در بازی رفت دریافت کرد ســبب شــد تیمش از هم 
بپاشد و در ورزشگاه خانگی مقابل تیم پپ بازی را ۲بریک 
واگذار کنند. شکل رویکرد رئال در بازی جمعه شب دقیقاً 
دنباله رو همان بازی رفت بود، انگار در پنج ماه گذشــته 
هیچ اتفاقی روی نداده اســت. تازه آن ها ســه هفته برای 
این بازی اســتارت داشــتند در حالی که برای سیتی این 

اســتراحت دو هفتــه بود، اما آن قدر هنوز در سرمســتی 
قهرمانی در اللیگا غرق بودند که فکر می کردند می توانند 
بــدون اینکه تا آخرین ذره وجودشــان مبــارزه کنند به 

منچستر بیایند و شکست بازی رفت را جبران کنند. 

هازارد معمولی#
درست است رئال قبل از توقف در بازی پایانی فصل اللیگا 
در حالی که قهرمانی شان قطعی شده بود ۱۰ بازی پشت سر 
هم را برده بودند اما همگان می دانستند دیدار مقابل سیتی 
مســلماً چالش های بیشتری نسبت به دیگر حریفانشان در 
مقابل آن ها خواهد گذاشــت. آن ها باید می دانستند برای 
موفقیت در ورزشگاه اتحاد به چیزی خاص نیاز دارند. برای 
همین بود زیدان ســتاره خود یعنــی ادن هازارد را پس از 
مدت ها مصدومیــت و ناآماده بودن برای نخســتین بار از 
ابتدا به زمین فرســتاد. اما این وینگر سابق چلسی باز هم 
هیچ نشــانی از قدرت سابق خود نداشت و نمایش معمولی 
را از خود به جا گذاشــت. از طــرف دیگر زیدان که فصلی 
عالی را پشــت سر گذاشــته با اینکه موقعیت اول خود را 
از دســت داد اما در دومین موقعیت اشــتباه نکرد و دروازه 
ســیتی را فرو ریخت تا امیدهــا را زنده کند. امیدهایی که 
با عدم ســتاره فرانســوی راه به جایی نبرد. شاید واران به 
خاطر مقصر بودن اصلی در دریافت دو گل، ســوژه باشــد 
اما بازیکنان رئال می دانند هیچ کدام به خاطر عملکردشان 
در بازی جمعه شــب نمی توانند سر خود را باال بگیرند. این 
یک بیدارباش ســفت و محکم برای مادریدی ها بود؛ جایی 
که فهمیدند با اینکه بهترین تیم اسپانیا هستند اما از دیگر 

تیم های برتر اروپا عقب افتاده اند.

سینا حسینی: هنــر برگزاری جشن قهرمانی هر رویداد 
ورزشی نشــان دهنده کیفیت برنامه ریزی و مدیریت در 
آن رشــته ورزشی است که متأسفانه این هنر در هیچ یک 
از رشــته های ورزشی ایران به ویژه فوتبال وجود ندارد به 
شکلی که هر بار پس از برگزاری یک جشن قهرمانی ده ها 
سوژه انتقادی به شکل برگزاری و کیفیت این مراسم وارد 
می شــود تا مشخص شــود هیچ درایتی در سطح مدیران 

فوتبال ایران در این زمینه وجود ندارد!
مدیران فوتبال ایران در سال های اخیر تالش بی اندازه ای 
به خرج دادند تا شــاید از آن هرج مرج های همیشگی در 
این مراســم ها فاصله بگیرند اما هر بار که مراسمی در این 
سطح برگزار شده با وجود برطرف شدن برخی مشکالت، 

مشکالت دیگری نمایان شده است.
در جریان برگزاری آخرین جشــن قهرمانی فوتبال ایران 
مســئوالن ســازمان لیگ تالش کردند با هزینه ای قابل 
توجه کیفیت مراســم را به باالترین حد ممکن برسانند تا 
استانداردهای جهانی حفظ شود اما نکته جالب توجه این 
بود بد ســلیقگی و کج فهمی برخی مدیران از فرایندهای 
جانبی جشــن قهرمانی ســبب شــد این بار این نواقص و 

کمبودها کاماًل خودنمایی کنند.

جشنواره تبلیغات بی ربط!#
از آنجا که سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با بحران مالی 
مواجه شد و خزانه آن ها خالی تر از همیشه است، برگزاری 
جشن قهرمانی پرسپولیس فرصت مناسبی بود تا سازمان 
لیــگ در کنار تأمین هزینه های این مراســم ســود قابل 
قبولی بدست آورد از این رو بیشتر فضاهای تبلیغاتی این 

مراسم به یک شــرکت تولید کننده لوله های نسل جدید 
اختصاص یافت تا بیشتر از جشن قهرمانی پرسپولیس نام 
این برند صنعتی دیده شــود، هرچند این اتفاق با واکنش 
تند هواداران و چهره های شــناخته شده تیم قهرمان در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی روبه رو شد اما در هر 
قــاب تصویری تلویزیون نام این برند با حجم قابل توجهی 

به چشم می آمد.

آدم های اضافی کنار زمین!#
یکــی از ایرادهای اساســی و بزرگ به برگــزاری چنین 
مراســم هایی حضور افراد اضافی و غیرمســئول در کنار 
زمین است، شامگاه جمعه با وجود خالی بودن ورزشگاه و 
ممنوعیــت ورود خبرنگاران به دلیل ویروس کرونا آن قدر 
افراد کاور پوشــیده کنار زمین زیــاد بودند که تصورش 
دور از ذهن بود، البته ســازمان لیگ مدعی بود این افراد 

عکاس هســتند با این تفاوت کــه آن ها دوربین حرفه ای 
نداشــتند و ترجیحاً با دوربین تلفن همراه خود به این کار 
می پرداختند تا یک شــاهکار بزرگ دیگر از سوء مدیریت 

در سازمان لیگ به چشم آید!

تماشاگران قاچاقی روی سکوها!#
سهیل مهدی رئیس کمیته برگزاری مسابقات اعالم کرده 
بــود بنا به توصیه های ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا هیچ 
تماشــاگری حق ورود به استادیوم آزادی را ندارد اما نکته 
جالب این بود تعدادی هوادار که مشــخص نبود چگونه و 
بر اساس چه شــرایطی وارد ورزشگاه شده بودند، از روی 

سکوها بازیکنان و کادر فنی را تشویق می کردند.

استوکس در جشن قهرمانی!#
عدم هماهنگی در نحوه قرائت اسامی و شکل باال بردن جام 
توسط کاپیتان از دیگر نکات تأمل برانگیز این مراسم بود، قرار 
بود به دلیل رعایت پروتکل های بهداشــتی جام توسط هیچ 
مقام مسئولی اهدا نشود بلکه کاپیتان پرسپولیس جام را از 
روی سکو خودش بردارد و باالی سر ببرد اما گوینده ورزشگاه 
به صورت کاماًل خودجوش وزیر ورزش، سرپرســت باشگاه 
پرسپولیس و رئیس فدراسیون را دعوت کرد تا جام را بردارند 
و به حســینی بدهند، اما عجیب تر از آن در میان قرائت نام 
بازیکنان پرسپولیس نام آنتونی استوکس مهاجم پر حاشیه 
پرسپولیس هم اعالم شــد تا صدای اعتراض همه هواداران 
پرسپولیس شنیده شود، نکته عجیب این بود نام استوکس 
اعالم شــد اما هیچ اشــاره ای به نام علیرضا بیرانوند صورت 

نگرفت تا این اتفاق باعث ایجاد حاشیه های جدیدی شود.

بازیکن ســابق پرســپولیس همچنان عالقه خود را به 
قرمزپوشــان پایتخت حفظ کرده و در توییتر خود به 
شــکلی جالب قهرمانی پیاپی چهــارم را تبریک گفته 
اســت. حســین ماهینی در توییتی نوشــته قهرمانی 
پرســپولیس شبیه به تولد شــده که می توان هر سال 

آن را تبریک گفت!

حسین ماهینی
دروازه بان مطرح تیم شــهر خودرو مشــهد در استوری 
عجیب به معــذرت خواهی از خــودش پرداخت. مهدی 
رحمتی یکی از اشتباهات خود را صمیمیت با افراد بی جا 
لقب داده و در استوری اینستاگرامی خود می نویسد: »به 
خاطر تمام صمیمیت های بی جایی که با انسان های بی جا 

داشتم از خودم معذرت میخوام«! 

پیش بینی های ستاره برزیلی ســابق میالن و رئال مادرید در 
توییتر دستمایه طنز کاربران شبکه های اجتماعی شد. قضیه 
از این قرار اســت توییتر لیگ قهرمانان اروپا از کاربرانش قبل 
از بازی های جمعه شب پرسید چه تیم هایی به دور بعد صعود 
می کنند که کاکا پیش بینی کرد یووه و رئال، که هر دو حذف 

شدند!

کاکامهدی رحمتی

ضد  حمله

غیبت بیرانوند در نخستین بازی آنتورپ
ورزش: علیرضــا بیرانوند جایی در فهرســت بازیکنــان تیم آنتورپ 
برای نخســتین بازی فصل جدید لیگ برتر بلژیک نداشــت.  به نقل از 
Nieuwsblad بلژیــک با این وجود داوید ماتیاس در خط دروازه آنتورپ 
در بازی فینال جام حذفی بلژیک نمایش خوبی داشت اما انتظار می رود 
رقابت اصلی میان ژان بوتز و علیرضا بیرانوند باشد، البته شاهد این رقابت 
در بازی هفته نخست ژوپیلر لیگ برابر تیم موسکرون نخواهیم بود، زیرا 
علیرضا بیرانوند در فهرست ۲۰ نفره آنتورپ از سوی ایوان لکو، سرمربی 

کروات این تیم قرار نگرفت.

پورعلی گنجی در خطر اخراج از العربی 
ورزش: به نقل از روزنامه الشرق قطر، مدیران باشگاه العربی دوحه به طور 
جدی برای جذب چند بازیکن خارجی جدید وارد مذاکره شدند. این اقدام 
به دلیل کاهش بازدهی بازیکنان خارجی در بازی های فصل جاری لیگ 
ستارگان قطر انجام می شود. بر اساس گزارش این رسانه قطری؛ مدیران 
العربی شاید در فصل نقل وانتقال های تابستانی مجبور به کنار گذاشتن 
چند بازیکن خارجی شــان از جمله مرتضی  پورعلی گنجی مدافع ایرانی 
شوند. تیم العربی دوحه با قرار گرفتن در رده پنجم جدول ۱۲ تیمی لیگ 
ستارگان قطر شانس کسب سهمیه حضور در مرحله مقدماتی فصل آینده 

لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد.

گل محمدی: 
نگه داشتن انگیزه ها سخت است

ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اعتقاد دارد نگه داشتن انگیزه 
شاگردانش پس از دستیابی به عنوان قهرمانی نوزدهمین دوره لیگ برتر 
کار دشواری است. یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
پس از شکست تیمش مقابل ذوب آهن درباره اینکه تیمش بدون انگیزه 
در زمین ظاهر شــد گفت: اگر شما به ترکیب نگاه کنید ما تیم کامل را 
به میدان فرستادیم و نمی خواهیم حق تیمی ضایع شود، ولی واقعاً نگه 
داشتن انگیزه بازیکنان پس از قهرمانی سخت است. این باخت را خودم 
به گردن می گیرم. زیاد درباره مسائل منفی صحبت نمی کنیم، چون شاید 
جشنمان خراب شود. خیلی ها زحمت کشیدند برای این قهرمانی. از برانکو 

و کالدرون تشکر می کنم زحمت خیلی زیادی کشیدند.

 گل جهانبخش نامزد عنوان زیباترین 
گل فصل لیگ برتر انگلیس

ورزش: گلی که بازیکن ایرانی تیم برایتون در ابتدای سال میالدی جاری به 
تیم چلسی زد، در میان زیباترین گل های فصل اخیر لیگ برتر انگلیس جای 
گرفته است.  سایت سازمان لیگ برتر فوتبال انگلیس فهرست نامزدهای 
کســب جایزه زیباترین گل فصل اخیر این رقابت  ها را منتشر کرد که گل 
علیرضا جهانبخش به چلسی در ماه ژانویه هم جزو آن هاست. رأی گیری 
برای انتخاب بهترین گل فصل لیگ برتر تا ساعت ۲۱:3۰ دوشنبه ادامه دارد.

علیپور، بهترین مهاجم لیگ قهرمانان آسیا 
ورزش: مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس عنــوان بهترین مهاجم لیگ 
قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱8 را از آِن خود کرد. با پایان مهلت شرکت در 
نظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( برای انتخاب بهترین 
مهاجم لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱8، علی علیپور با کسب 7۵ درصد 
آرا به عنوان بهترین مهاجم این دوره از رقابت ها انتخاب شــد. مامه تیام 
مهاجم پیشین استقالل با ۲3 درصد آرا، در جایگاه دوم این نظرسنجی 
قرار گرفت و بغداد بونجاح آقای گل این مسابقات و یوسف العربی با یک 

درصد رأی کاربران در رده های بعدی ایستادند.

حضور اسماعیلی در هاله ای از ابهام
مطهری بازی با سپاهان را از دست داد 

ورزش: در جریان هفته بیســت و هشــتم رقابت های لیگ برتر دو تیم 
شــهرخودرو و استقالل به مصاف هم رفتند. در این بازی ارسالن مطهری 
که یکی از گل های اســتقالل را به ثمر رسانده بود از ناحیه همسترینگ 
دچار  مصدومیت شــد دکتر کاوه ستوده درباره مطهری گفت: با توجه به 
بررسی شرایط ارسالن این بازیکن قطعاً به بازی به سپاهان نخواهد رسید. 
از سوی دیگر فرشید اسماعیلی هافبک استقالل که در بازی های گذشته 
نقش مهمی در موفقیت های تیمش ایفا کرده دچار آسیب دیدگی شده و 
حضورش در بازی روز دوشنبه با سپاهان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

با قهرمانی در سوپرجام روسیه
آزمون، پرافتخارترین فوتبالیست ایرانی در اروپا 
ورزش: در دیدار ســوپر جام فوتبال روسیه زنیت سن پترزبورگ قهرمان 
رقابت هــای لیگ و جام حذفی این کشــور در حضور عــده ای معدود از 
تماشــاگران به دیدار لوکوموتیو مسکو نایب قهرمان لیگ روسیه رفت و با 
برتری برابر این تیم جام قهرمانی را بدســت آورد .این چهارمین قهرمانی 
ســردار آزمون در فوتبال اروپا بود. هر چند آزمون با توجه به توانایی های 
زیــادی که دارد می تواند در لیگ های معتبــر و تیم های بزرگ بازی کند 
ولی فعالً در حالی که ۲۵ سال سن دارد توانسته از نظر تعداد قهرمانی، در 
کنار مهرداد میناوند، پرافتخارترین بازیکن ایرانی در فوتبال اروپا لقب بگیرد. 
البته آزمون سال های زیادی پیش روی فوتبال خود دارد و می تواند عناوین 

قهرمانی خود را افزایش دهد.

حسینی: 
قهرمانی تمام شد اما کارمان تمام نشده است

ورزش: سیدجالل حســینی درباره قهرمانی تیمش در لیگ برتر گفت: 
این قهرمانی را به هواداران پرسپولیس تبریک می گویم. هواداران ما از این 
قهرمانی باید خوشحال باشند. برای ما این قهرمانی زود تمام می شود چرا 
که کارهای سختی در پیش داریم. وی ادامه داد: با این حال بازیکنان سطح 
باالیی داریم که باشگاه باید بتواند آن ها را حفظ کند. کاپیتان پرسپولیس 
در پایان از هواداران و همه بازیکنان این تیم برای تالش در کسب چهارمین 

قهرمانی تشکر کرد.

نوراللهی: آرزویم دعوت به تیم ملی است 
ورزش: هافبک شــماره هشت سرخپوشان که هفته گذشته مصاحبه 
تندی را علیه مدیریت باشــگاه انجام داده بود قهرمانی بدســت آمده را 
حاصل تالش همه بازیکنان دانست. احمد نوراللهی درباره نقش پررنگ 
خود در ترکیب پرسپولیس و تأثیرگذاری در تیم ملی افزود: همه تالش 
کردند برای اینکه قهرمانی بدست آید و خوشحالم عضو کوچکی از این 
قهرمانی بودم؛ آرزوی هر بازیکنی است که بتواند لباس مقدس تیم ملی 
را به تن کند و امیدوارم که اگر به تیم ملی دعوت بشوم در خدمت آن ها 

باشم و اگر هم دعوت نشوم، آرزوی موفقیت دارم.

منهای فوتبال

جام حذفی فوتبال ایران
استقالل - سپاهان

دوشنبه 20 مرداد- 20:30 از شبکه سه

هفته بیست و هشتم لیگ برتر ایران
         شاهین شهرداری بوشهر - تراکتور

دوشنبه 20 مرداد- 20:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

میری: هدفم رسیدن به رکورد 230 کیلوگرم است
ورزش: ملی پوش وزنه برداری گفت: چند شــاگرد دارم که با آن ها مشغول 

به تمرین هستم و از بودن در کنار آن ها خوشحال هستم و انگیزه می گیرم.
علی میری در گفت وگو با میزان، درباره شرایط آماده سازی خود اظهار کرد: 
پس از اینکه به مدت ۶ ماه تمرینات خود را به صورت فشرده پیگیری  کردم 
چند وقتی است خیلی سبک تمرین می کنم تا از فرسودگی بدنم جلوگیری 
کنم. خوشبختانه آن قدر حرفه ای هستم که در این شرایط از مصدومیت دور 
بمانم.ملی پوش وزنه برداری تصریح کرد: اکنون در تمرینات در مرز حمله به 
۲۲۰ کیلوگرم قرار دارم که البته به این رکورد قانع نیســتم و تا زمانی که 
تقویم مسابقات جهانی اعالم شود تمام هدفم نزدیک شدن به رکورد ۲۲۵ 
و ۲3۰ در دو ضرب است؛ چون با این رکورد می خواهم در مسابقات جهانی 

به مدال طال برسم.

علی نژاد: 
طوری رفتار می کنند انگار دوپینگ ندیده اند!

ورزش: رئیس سابق فدراســیون ووشو گفت: ما مسئولیتی در قبال اعالم 
مثبت شــدن دوپینگ ورزشکاران نداشــتیم و خود رســانه ها باید آن را 

جست وجو می کردند. 
مهدی علی نژاد که تا چند ماه قبل ریاست فدراسیون ووشو را برعهده داشت 
درباره مثبت اعالم شدن تست دوپینگ چند قهرمان ووشو در زمان مدیریت 
او در فدراســیون ووشو گفت:  برخی رسانه ها تالش کردند قهرمانی تاریخی 
جهانی ما در ســال ۲۰۱7 را به این موضوع وصل کنند. مسابقات قهرمانی 
جهان تورنمنت اصلی است،  اما جام جهانی رقابت های خیلی مهمی محسوب 
نمی شــود و این اتفاق )دوپینگ( در جام جهانی ۲۰۱8 رخ داده است. سه 
رنکینگ در مسابقات جهانی در بخش های تالو، ساندا و مجموع وجود دارد که 
آن را منتشر کردیم. قهرمانی جهان ما در سال ۲۰۱7 در ۲۰۱9 تکرار شد که 
ربطی به جام جهانی ندارد. وی با بیان اینکه از 3۱8 تست دوپینگ زمان او، 
۱3 تست مثبت اعالم شده که عدد قابل توجهی نیست عنوان کرد:  این عدد، 
3.۵ درصد تست ها محسوب می شود که سه تا از آن ها در سال اول حضورم 
در فدراسیون بود. در این ۱3 تست هم هیچ قهرمان بزرگی نبوده است. ۱۱۵ 
تست خارج از ایران گرفته شده که ورزشکارانی که تست آن ها مثبت بوده، 

برای نخستین بار چنین اتفاقی برایشان رخ داده است.

غیبت 20 تنیسور برتر جهان در تورنمنت آمریکا
ورزش:۲۰ تنیســور برتر ATP  نمی توانند در تورنمنت تنیس آزاد آمریکا 
شرکت کنند. پیش از این رافائل نادال نفر دوم جهان از حضور در این رقابت ها 
انصراف داده بود. تنیسورهای برتر جهان با نمایندگان ATP و انجمن تنیس 
آمریکا دیدار کردند. دلیل اصلی تنیســورها برای عدم شرکت در تورنمنت 
آزاد آمریکا نبود تضمین  کافی از جانب دولت های اروپایی برای قرار نگرفتن 
در قرنطینه ۱4 روز پس از بازگشت از آمریکاست. به نوشته روزنامه مارکای 
اسپانیا، تورنمنت تنیس آزاد آمریکا در روزهای 3۱ آگوست تا ۱3 سپتامبر 

)۱۰ تا ۲3 شهریور( در شهر نیویورک برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی بازی های المپیک 2020:
المپیک توکیو قطعاً برگزار می شود

ورزش: مدیر اجرایی کمیته سازمان دهنده بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
از برگزاری قطعی این رویداد بزرگ ورزشــی با وجود شــیوع ویروس کرونا 

خبر داد.
به گزارش »ورزش ســه« و به نقل از تسنیم، شیوع ویروس کرونا در سراسر 
جهان از جمله ژاپن سبب شد تا بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو یک سال به 
تعویق بیفتد و در سال ۲۰۲۱ برگزار شود. با وجود اعالم این موضوع، ابهاماتی 
در برگزاری این رویداد در سال آینده میالدی وجود دارد، چرا که مبتالیان به 

کرونا هنوز در کشورهای مختلف دیده می شوند.
»توشــیرو موتو« مدیر اجرایی کمیته سازمان دهنده بازی های المپیک در 
گفت وگو بــا Financial Times دراین باره گفت: این دولت بود که تصمیم 
به تعویق المپیک گرفت و حاال اوضاع کمی تغییر کرده است. عالوه بر این، 
برگزاری المپیک در شــرایط کرونایی بدین معناســت راهبرد ضد ویروس 
اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. برهمین اساس استراتژی مبارزه با کووید 

۱9 باید در سطح ملی برگزار شود.

سرعت پایین دوپینگ در فرمول یک
ورزش: از میان هزاران تست گرفته شده ویروس کرونا در مسابقات فرمول 
یک، فقط سه نمونه مثبت شده است. پروفسور جرارد سیالنت پزشک فرمول 
یک از شمار کم مبتالیان به ویروس کرونا با آغاز مسابقات فرمول یک ابراز 
تعجب کرد. از شروع مسابقات فرمول یک در اتریش و ادامه آن در مجارستان 
و انگلیس، هزاران تســت کرونا از شرکت کنندگان گرفته شده اما تست دو 
کارمند یک شــرکت در مجارستان و سرجیو پرز راننده فرمول یک مثبت 
شده است. این دو کارمند بالفاصله قرنطینه شدند. پروتکل های اعالم شده 
در مســابقات فرمول یک به خوبی رعایت شده است. لوئیس همیلتون در 
مسابقات گرندپریکس انگلیس با یک الستیک پنچر موفق به کسب عنوان 

قهرمانی شد.

NBA لیگ بسکتبال
 شکست سنگین قهرمان مقابل بوستون

ورزش: رقابت های لیگ بســکتبال NBA امروز با برگزاری پنج مســابقه 
پیگیری شــد که در یکی از آن ها تیم فیالدلفیا درغیاب ستاره خود یعنی 
بن سیمونز مقابل اورالندو مجیک ۱۰8 بر ۱۰۱ به برتری رسید. در این بازی 
جوئل امبید و هاریس هرکدام با ۲3 امتیاز  پرامتیازترین بازیکنان فیالدلفیا و 
میدان بودند. بوستون سلتیکس مقابل تورنتو رپتورز  شکست سنگین ۱۲۲ 

بر ۱۰۰ را به این تیم تحمیل کرد.
نتایج سایر دیدارها به شرح زیر است:

 ممفیس گریزلیز ۱۲۱ - اوکالهما سیتی 9۲
بروکلین نتز ۱۱9 - ساکرامنتو کینگز ۱۰۶

نیواورلینز پلیکانز ۱۱8 - واشنگتن ویزاردز ۱۰7

ســتاره تیم منچسترسیتی به گلزنی و رســیدن به رکوردی 
جالــب توجــه در پیراهن این تیم واکنش نشــان داد. رحیم 
استرلینگ که در پیروزی ۲ بر یک تیمش مقابل رئال گل اول 
را به ثمر رسانده و زمینه ساز صعود تیمش شد به رکورد ۱۰۰ 
گل در پیراهن ســیتیزن ها دســت یافت و در توییتی خدای 

خود را شکر کرد. 

رحیم استرلینگ
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

گالیه ایرج راد از مدیران تلویزیون
چرا»تلهتئاتر«احیانمیشود؟

مهر:ایرج راد، رئیس هیئت مدیره 
خانه تئاتر، با اشاره به نبود حمایت 
از جانب مدیران صداوســیما در 
تولید تله تئاتر، بر ضرورت استفاده 
از امکانات حداکثــری و به روز در 
تأکید  تلویزیونی  تئاترهای  ضبط 

کرد.
ایــرج راد، بازیگر و کارگردان تئاتــر و رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر، درباره 
تولید تله تئاتر در شرایط بحران کرونا گفت: پیشنهاد تولید تئاتر را از سال ها 
قبل دنبال کردیم و بارها این مســئله را با مدیران و مســئوالن صداوسیما 
مطرح کرده ایم و ارتباطی به شرایط کرونا ندارد، چون اگر هفته ای یک تئاتر 
تلویزیونی از شبکه های مختلف سیما پخش شود عالوه بر تأثیرات بسزایی 
که بر گسترش تئاتر و ارتباط با تماشاگران تلویزیون می گذارد، می تواند برای 
هنرمندان تئاتر هم اشتغال زا باشد و آن ها را از این وضعیت اسفباری که با آن 

روبه رو هستند تا اندازه ای نجات دهد.
وی ادامه داد: در شــرایط امروز که امــکان اجرای تئاتر صحنه ای تقریباً به 
صفر رســیده است، بهترین موقعیت برای تولید تئاتر و پخش آن از طریق 
مدیوم های تصویری است تا تئاتر بتواند ارتباط خود را با تماشاگرش حفظ 
کند. اگر تلویزیون در این زمینه حمایت های الزم را انجام دهد می تواند بهترین 

موقعیت و فرصت را برای هنرمندان و عالقه مندان به تئاتر به وجود بیاورد.
راد با اشــاره به ضرورت تغییر رویکرد تولید تله تئاترها نسبت به گذشته و 
بهره گیری از امکانات جدید عنوان کرد: نکته ای که نباید فراموش کنیم این 
است که ما در بسیاری از مواقع برای تولید تله تئاتر از امکانات مدیوم تلویزیون 
بهره کافی نبردیم. البته در سال های گذشته شاهد تولید سریال هایی بودیم 
که می توان آن ها را در زمره تئاترهای تلویزیونی به حساب آورد که به درستی 
از فضا و امکانات تصویری استفاده کرده بودند. از جمله این آثار می توانم به 
سریال »امیر کبیر« و یا »وزیر مختار« اشاره کنم. حتی سریال های خارجی 
هم با این ویژگی ها تولید شده اند که می توان به »ارتش سری« و مجموعه ای 
که از روی داستان های آگاتا کریستی ساخته شد، اشاره کنم. این آثار آن قدر 
جذاب و تأثیرگذار بودند که برخی از نقاط ضعف آن ها اصالً به چشم نمی آمد.

رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر متذکر شــد: تئاتر تلویزیونی فقط شامل این 
نیست که در یک دکور بسته و یا پالتو با چند دوربین، کار تولید شود، چون 
بخش هایــی از تله تئاتر می تواند در فضای باز نیز ضبط شــود و این روزها 
که امکانات تصویربرداری و صدابرداری پیشرفت زیادی کرده است، می توان 
ارتباط بهتر و زیباتری با تماشاگران برقرار کرد. در حال حاضر مشکالت تولید 
تله تئاتر مثل قبل نیست، ولی با این وجود حمایتی در زمینه ساخت این آثار 
صورت نمی گیرد. در تولید تله تئاتر باید حداکثر استفاده از مدیوم تلویزیون 
صورت گیرد به این ترتیب که باید فضاسازی، ریتم، حرکت، دکوپاژ و … همه 
براساس امکانات امروزی انجام شود، چون رعایت این عوامل برای مخاطبان 

جذاب خواهد بود.
این هنرمند تئاتر در پایان با اشاره  به مذاکراتی که طی سال های گذشته با 
مدیران سازمان صداوسیما برای تولید تله تئاتر شده است، توضیح داد: از سه 
دهه پیش و زمان ریاست علی الریجانی بر صداوسیما، پیگیر تولید تله تئاتر 
در سازمان بودیم و حتی با دکتر علی رفیعی هم مالقاتی با آقای الریجانی 
داشتیم و موافقت هایی هم در این زمینه صورت گرفت و قرار بر این شد که 
شبکه چهار سیما متولی تولید تله تئاترها باشد و بعد تئاترهایی را که ضبط 
می کند براساس اهداف هر کدام از شبکه ها در اختیارشان قرار گیرد. حتی در 
زمان عزت اهلل ضرغامی نیز این طرح پیشنهاد شد و در سال های اخیر هم با 
وجودی که نتوانستیم رودررو با مدیران سازمان صحبت کنیم، در مصاحبه ها 
و بیانیه ها بر ضرورت تولید تله تئاترها تأکید داشته ایم، اما نمی دانم چرا این 
اتفاق که در مقطعی به جریان افتاده بود، میسر نشد و تلویزیون با اهالی تئاتر 

همراهی نمی کند.

فرهادتوحیدی خبر داد
توقفساختسریالشهید»صیادشیرازی«

ســریال های  نویســنده  فارس:
تلویزیونــی گفت: قصــه زندگی 
شــهید »عباس بابایی« ظرفیت 
خوبی برای جذب مخاطب داشت 
و در زمــان خود با میزان باالیی از 

مخاطبان همراه بود.
»فرهــاد توحیــدی« نویســنده 

سریال های تلویزیونی با اشــاره به سریال »شوق پرواز« به کارگردانی یداهلل 
صمدی که در سال ۹۰ از شبکه یک سیما به روی آنتن رفت، گفت: به نظر 
من قصه زندگی شهید »عباس بابایی« ظرفیت خوبی برای جذب مخاطب 
داشت و ما در آن زمان مجاز شده بودیم که عشق را وارد قصه هایمان کنیم و 

همان طور که دیدید عشق واقعی در زندگی این شهید وجود داشت.
وی ادامه داد: بخشــی از جذابیت و عنایتی که مردم به این ســریال از خود 
نشان دادند، شخصیت »عباس بابایی« بود. او فردی فداکار، صادق، متعهد، 
 متخصص و شخصیت ویژه ای بود و شهادتش هم به طور ویژه ای رقم خورد. 
این نویســنده که چندی پیش نگارش سریال شهید »صیاد شیرازی« را به 
عهده داشــت، در پاســخ به این پرسش که فکر می کنید اگر سریال شهید 
»صیاد شیرازی« هم ساخته شــود به اندازه »شوق پرواز« مخاطب خواهد 
داشــت، گفت: بله، فکر می کنم حتماً همین طور می شــود، اما خب اکنون 

متوقف است.

سریال»گذرگاهعاشقی«
باموضوعداعشساختهمیشود

فارس:قصه این ســریال درباره 
مدافعان حرم اســت و به شخص 
خاصی اشاره نشده و پس از پایان 

دوره داعش آغاز می شود.
بــه گــزارش فــارس، مجموعه 
تلویزیونی »گذرگاه عاشــقی« در 

۳۴ قسمت به قلم سعید رحمانی و به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی در 
پاییز امسال ساخته خواهد شد.

این سریال داستانی جاسوسی عاشقانه دارد و در کارنامه کاری رحمانی سریال 
»وفا« شــبیه به این سریال است. قصه این سریال درباره مدافعان حرم و به 
شــخص خاصی اشاره نشده است و  پس از پایان دوره داعش آغاز می شود. 
جغرافیای داســتان واقعی است و فراز و فرود دوره تکفیری ها و داعشی ها و 
تقریباً رخدادهای واقعی، پایه جغرافیای داستانی را می سازد، اما قصه واقعی 
نیست. قصه »گذرگاه عاشــقی« در جغرافیایی خارج از ایران رخ می دهد و 

شکل جاسوسی و اکشن دارد.
هنوز کارگردانی برای این سریال انتخاب نشده است.

ســیماوســینما/زهرهکهندل آخرین 
بار محرم ســال گذشته در ســریال »مرضیه« 
نقش آفرینــی کرد و بازی مانــدگاری از خود به 
جا گذاشــت. ماه چهره خلیلی، بازیگر سینما و 
تلویزیون، جمعه گذشــته بر اثر ابتال به سرطان 
لوزالمعده در ۴۴ســالگی درگذشت. در آخرین 
گفت وگویــی که بــا او به بهانه پخش ســریال 
»مرضیه« داشتیم دوست داشت سراغ تجربه های 
جدید بازیگری برود و یک الگوی زنانه خلق کند. 
او گفته بود: »وقتی به عنوان یک بازیگر نقشــی 
را بازی می کنید باید دوســتش داشــته باشید، 
چون خلقش می کنید. در مورد شخصیت مرضیه 
می دانستم که اتفاق های ناگواری برایش می افتد 
و روز به روز  قوی تر می شود. معموالً نقش زنان 
غیرفعال را بازی نمی کنم، به همین دلیل شاید 
کم کار هســتم، چون نقشی که بازی می کنم را 
باید باور داشــته باشــم یا ایفای آن نقش برای 
من، ایجاد چالش کنــد. نقش آفرینی در چنین 
نقش هایی برای من جذاب اســت، چون دوست 

دارم الگوی زنانه خلق کنم«.
وی در سریال های ماندگاری چون »مختارنامه«، 
»در چشــم باد« و »کاله پهلــِوی« ایفای نقش 
داشــت و نوع بازی و نقش هایش موجب شــده 
پیشــنهادهای  متعددی  به او شود، ولی آنچه 
برایش اهمیت داشــت نیفتادن به دور تکرار در 
بازیگــری بود. در گفت وگو با »قدس« گفته بود: 
»ســعی می کنم به تکرار نیفتم. پس از بازی در 
مختارنامه پیشــنهادهای زیادی برای نقش زن 
عرب داشــتم یا زمانی که سریال کاله پهلوی را 
بازی کردم هر چه نقش زن خارجی مســلط به 
زبان انگلیســی بود به من پیشنهاد می شد، ولی 
نقشــی را تکرار نمی کنم. اگر پس از این سریال، 
نقشی شبیه مرضیه به من پیشنهاد شود، قبول 
نمی کنــم، چون برای خودم تکراری می شــود. 
سعی می کنم سراغ تجربه های جدید در بازیگری 

بروم«.
 بــا وجــود اینکه بیــش از دو دهه بــه همراه 
خانواده اش در انگلســتان زندگی کرده بود، اما 
عاشــق وطنش بود. هم خانــواده اش در لندن 
زندگی می کردند و هــم امکانات تولد فرزندش 
در این کشــور را داشت، اما می خواست پسرش 
در ایران متولد شود و می گفت: »دوست داشتم 
پسرم شناسنامه و پاسپورت ایرانی داشته باشد، 
این ها برایم خیلی مســئله مهمی بود، دلیلش 
شاید این بود که من ۲۰ سال از ایران دور بودم و 
حسرت این را داشتم تا در ایران باشم و همیشه 
خودم را ایرانی می دانســتم«. به سراغ چند نفر 
از همــکاران او رفتیم تا از این بازیگر فقید یادی 

کنیم. 

ادای دین به شهدای غواص#
حاجتمنــد،  هــادی 
فیلــم  کارگــردان 
دربــاره  »اشــنوگل« 
تجربه همــکاری با این 
بازیگر فقید به خبرنگار 
ما می گوید: فوت ایشان 
بســیار عجیب بود و هنوز در شــوک هستیم. 
درگذشتشــان خیلی دردناک است، گویی تازه 
پیدایشان کرده بودیم، چون بازیگر بسیار خوب، 
حرفه ای و بااخالقی بودند. خانم خلیلی بســیار 

باورمنــد و معتقد بود. در شــرایطی که عده ای 
افتخارشان این است که شهروند کشور دیگری 
باشند، ماه چهره خلیلی که به خاطر شغل پدرش 
ســال ها در لندن زندگی کرده بود، ولی همیشه 
ســعی داشت تا جایی که می تواند ایرانی باشد و 

خیلی سخت ایرانی باشد. 
وی با بیان اینکه فیلم »اشــنوگل« جزو آخرین 
فیلم هایی ســینمایی بوده که این بازیگر در آن 
نقش آفرینی کــرده بود، خاطرنشــان می کند: 
وقتــی فیلم نامه را خواند گفت برایم دســتمزد 
مهم نیست، اصاًل مهم نیست دستمزد بگیرم یا 
نگیرم. این نشأت گرفته از بزرگی یک آدم است 
که این قدر ارادت به شهدا دارد. با وجود اینکه این 
بازیگر ســال ها در ایران نبود، جنگ را از نزدیک 
درک نکرده بود و حتی تحت تأثیر رســانه های 
ایرانی هم نبود، ولی عاشــقانه شهدا و بچه های 
غواص را که در جنگ به شهادت رسیده بودند، 
دوست داشت و از هیچ تالشی برای ادای احترام 

و ارادت به آن ها دریغ نمی کرد.
حاجتمند با بیان اینکه شــاهد تالش عاشــقانه 
او در فیلم »اشــنوگل« بودم، اضافه می کند: در 
صفحه اینستاگرامش برای شهدای غواص پست 
گذاشته بود در حالی که بسیاری از روشنفکران 
عارشان می آید که چنین کاری کنند، ولی او به 
این شهدای عزیز، ادای دین کرده بود. هر جایی 
که اکران مردمی فیلم اشنوگل بود با جان و دل 
این دعوت را می پذیرفت تا برای شهدای غواص 

تبلیغ کند. 
وی یادآور می شــود: اصاًل نمی دانیم چه زمانی، 
ماه چهــره خلیلی بیمار شــد، دردهایش را بروز 
نمی داد، چند ماه پیش که با ایشان تماس داشتم 
بسیار پرانرژی و سرحال بود، باورم نمی شود که 

رفته باشد و چقدر مرگ به ما نزدیک است.
کارگردان فیلم »مدیترانه« با بیان اینکه اخالق 
خوب، زندگی ســالم، ارتباطات انسان دوستانه و 
انصاف از ویژگی های این بازیگر بود، خاطرنشان 
می کند: من با خیلی از بازیگران کار کردم، ایشان 

از بازیگرانی بود که از لحاظ کاری، حال خوبی و 
اخالق نکویی داشت و این احوال خوش را به بقیه 
گروه هم تزریق می کرد. امیدوارم شهدای غواص 

در آخرت ایشان را شفاعت کنند. 
حاجتمند درباره ایران دوستی ماه چهره خلیلی 
می گویــد: پدرشــان در زمان جنــگ، خلبان 
جنگنده بودند به همین خاطر اســم پسرش را 
»پرواز« گذاشــت. این ســطح از وطن دوستی و 
عشق به ایران برایم عجیب بود. شاید بخشی از 
این عشــق و درک به خاطر نــوع زندگی اش در 
لندن باشــد. همیشه حسرت زندگی در ایران را 
داشــت و همچون عده  ای تازه به دوران رسیده 
نبود، انسان اصیلی بود و ایران و اسالم را به شدت 
دوست داشت. در فیلم »اشنوگل« شاهد ارادت او 
به شهدای غواص بودم و این ارتباط قلبی با شهدا 

برایم عجیب و ستودنی بود. 

خاطره ای از مختارنامه#
بازیگر  کوثــری،  فریبا 
ســینما و تلویزیون که 
در سریال »مختارنامه« 
با ایــن بازیگر همبازی 
بوده اســت، به خبرنگار 
ما می گوید: وقتی با هم 
سر پروژه ای می رویم فقط همبازی نیستیم بلکه 
رفیق و دوست هســتیم و زمانی که پروژه تمام 
می شــود هنوز دوستی ما برقرار است، اگرچه به 
خاطر روزمرگی و مشغله هایمان، کمتر همدیگر 

را می بینیم.
وی درباه خبر فــوت ناگهانی ماه چهره خلیلی 
یادآور می شــود: شــاید برخی از ما در زمان 
حیات، پشــت سر دیگری حرف بزنیم و زمانی 
کــه دیگری فوت می کنــد، از او به خالف یاد 
کنیم، ولی درباره ماه چهره، ماجرا فرق می کند. 
او بازیگری بسیار مهربان، خوشرو و باشخصیت 
بود، واقعاً متأســفم چون فقط یک بازیگر را از 
دست ندادیم بلکه یک بانوی مهربان و خیر از 

میان ما رفت. 
ایــن بازیگر اضافــه می کند: ایشــان مدت ها 
ســرطان لوزالمعده داشــت که متأسفانه در 
ماه های اخیر به کبدشــان هم ســرایت کرد. 
چهــار ماه پیــش بــرای ادامه رونــد درمان 
نزد خانــواده ا  ش به لندن رفــت. خانم نعیمه 
نظام دوست از دوســتان نزدیکشان بودند که 
چند روز قبل با ایشــان صحبت کرده بودند و 
اطالع داشتند که شرایط جسمانی شان خوب 
نیست. وقتی خبر فوت را شنیدم، شوکه شدم، 
چون ایشــان جوان بود و هــزاران آرزو برای 

پسرش »پرواز« داشت. 
وی درباره اینکه چرا ماجرای ســرطان ماه چهره 
خلیلی رســانه ای نشده بود، می گوید: من هم از 
طریق خانم  نظام دوست از بیماری ایشان مطلع 
شدم، ولی ایشان تأکید داشت نمی خواهد کسی 
دربــاره بیماری اش بدانــد و به همین دلیل هم 

درباره آن حرفی نمی زد.
کوثری با یادآوری همبازی شــدنش در سریال 
بازیگــر فقید،  بــا این  »مختارنامــه« همراه 
خاطرنشــان می کند: ما 15 سال پیش با هم 
همبازی بودیم و دغدغه مان این بود که نقش 
خودمــان را به خوبی ایفا کنیــم. به یاد دارم 
اولین سکانســی که با هم برای عرض تسلیت 
بــه خانه کیان رفته بودیم، ایشــان بین من و 
خانم مقانلو نشســته بود، روبه رویشــان آقای 
عرب نیا و خانــم ژاله علو بودند. دیدم که دارد 
می لرزد، گفت خیلی می ترســم، بســیاری از 
بازیگران مطرح کنارم هستند و نگرانم از پس 
نقــش برنیایم و خیلی برای نقش اهمیت قائل 
بود. به او قوت قلب دادم که ما هم در شــروع 
بازیگری مان همین قدر استرس داشتیم اگرچه 
نقش ایشان بسیار سنگین بود. البته نقش همه 
ما در سریال »مختارنامه« سنگین بود و واقعاً  
در برخی از ســکانس ها وحشت داشتیم که از 

پس آن نقش به خوبی بربیاییم.
وی با بیان اینکه ماه چهره خلیلی، جزو بازیگران 

کم حاشیه سینما و تلویزیون بود، یادآور می شود: 
باید قدر یکدیگر را بدانیم، چون عمر بسیار کوتاه 
است. ما در این حرفه تا زمانی که سر یک پروژه 
هستیم از هم باخبریم و بعد درگیر مشغله های 
خودمان می شویم. در شرایط کرونا هم بسیاری 
از ما از هم خبر نداشتیم. برای خانواده ماه چهره 
خلیلــی، همسرشــان، پسرشــان و دوســتان 
نزدیکشان آرزوی صبر می کنم، اما مرگ تقدیری 

است که قبل از انسان، زاده شده است. 

بازیگری خوش اخالق و صبور#
خشــایار راد، بازیگــر 
تلویزیــون  و  ســینما 
که در فیلم ســینمایی 
»یــادم تو را فراموش« 
خلیلی  ماه چهــره  بــا 
همبازی بوده است، به 
خبرنگار ما می گوید: در این همکاری، ایشان را 
بانویی هنرمند، بااخالق و صبور دیدم. با همه 
مهربان بودند و این مهربانی، صداقت و صبوری 
موجب شــده بود تا چهره ای دوست داشتنی و 
قابل احترام در بین همتایانشان داشته باشند. 
وی دربــاره اینکه چقــدر بازیگــری برایش 
اولویت داشت، خاطرنشــان می کند: به نظرم 
کار در اولویــت دوم قرار می گیرد و آنچه مهم 
اســت محسنات اخالقی است. آنچه از ما باقی 
می ماند مرام، منش و اخالق نیکو است. اگرچه 
از نظر بازیگری هم بسیار حرفه ای و مسلط بر 
کارشان بودند. به نظرم از نظر حرفه ای ایشان 
نســبت به برخی از بازیگران خانم دیگر، یک 
ســرو گردن باالتر بودند و آثار خوبی از ایشان 
باقی مانده است به ویژه آثار تلویزیونی با ارزشی 
که نشان داده توانایی ایشان در بازیگری است.

این بازیگر می گوید: وقتی شنیدم ایشان براثر 
ابتال به ســرطان از دنیا رفته اند واقعاً شــوکه 
شــدم، چون هیچ کسی از بیماری ایشان خبر 
نداشــت. آن قدر خویشــتندار بودند که خبر 
بیماری شان را منتشر نکنند. خبر فوت ایشان 
بسیار ناگهانی بود و همه را شوکه کرد به ویژه 
اینکه سنشــان کم بود و در جوانی و با داشتن 

فرزندی خردسال، ترک دنیا کردند.
وی بــا بیــان اینکــه خانم خلیلــی بازیگری 
بی حاشــیه بود و با کســی مشــکلی نداشت، 
عنوان می کند: بعید می دانم کســی از ایشان 
خاطره بدی داشــته یا خاطرش مکدر باشــد. 
ایشــان در حسن اخالق شــهره بودند و برای 
دیده شــدن و مشهور شدن حودشان را به آب 
و آتش نمی زدند. برایشــان مهم بود که بدون 

حاشیه کار کنند. 
راد یادآور می شــود: او بازیگــری بود که هم 
کارش و هم خانواده اش را دوســت داشت. این 
بانــوی هنرمند در عرصه ســینما و تلویزیون 
می توانــد برای بازیگــران جوان الگو باشــد، 
چون بدون حاشــیه و بی تنش بــود. صبوری 
و خوش خلقــی هم جزو محسناتشــان بود و 
کسانی که با ایشان همبازی شده اند می دانند 
چــه می گویــم. بازیگران جــوان می توانند از 
حســن خلق و رویه این بانــوی فقید هنرمند، 
الگو بگیرند و بی حاشــیه بودن و حسن خلق را 
برای تبدیل شدن به بازیگری توانمند سرلوحه 

کارشان قرار دهند.

نگاهیبهعنوانهایزردبرخیفیلمهابهبهانهاخطارسازمانسینمایی

سینمای »خاک بر سری«!
سیماوســینما:اوایل هفته گذشته خبری تحت عنوان 
اخطار سازمان ســینمایی به اسامی عجیب و غریب چند 
فیلم ایرانی در خبرگزاری ها منتشــر شــد. فیلم نامه ها و 
فیلم هایــی با نام هــای »خود فروش«، »ماساچوســت«، 
»لقاح«، »پوکــر ۴«، »تکخال«، »کمپلکس« و »خاک بر 
سری«، پشِت سد شوراهای صدور پروانه و ساخِت سازمان 

سینمایی مانده  و مجوز نگرفته اند.
به نقــل از باشــگاه خبرنــگاران جوان، انتخاب اســامی 
غیرمتعارف بــرای فیلم ها توســط برخی ســینماگران، 
برخــورد قانونــی و جــدی شــوراهای صــدور پروانه و 
مجوز ســاخِت سازمان ســینمایی را در پی داشته است. 
فیلم هایی با نام های »خود فروش«، »عوضی«، »ریست«، 
»ماساچوست«، »شبی دو میلیون دالر«، »غریزه اصلی«، 
»مرده خور«، »لقاح«، »پوکر ۴«، »تکخال«، »کمپلکس«، 
»خاک بر ســری« در مقابل سد ســازمان سینمایی قرار 
گرفته اند و به همه آن ها اخطار قطعی داده شده است که 
پس از تغییر نام، مجوز اکران و یا پروانه ساخت آن ها تأیید 
خواهد شد. همچنین به این تهیه کنندگان اطالع داده شده 
است حتی اگر در ایام جشنواره هم فیلم آن ها نمایش داده 

شده باشد، باید با تغییر نام، پروانه اکران دریافت کنند.
پس از انتشار این خبر، رئیس سازمان سینمایی در توییتی 
به اسامی غیرایرانی فیلم های سینمایی واکنش نشان داد. 
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، حسین انتظامی، رئیس 
سازمان سینمایی، از دغدغه سازمان سینمایی برای تغییر 
نام های فیلم های سینمایی که برگرفته از زبان های خارجی 
بودنــد و همکاری تهیه کننده ها در این زمینه با ســازمان 

سینمایی نوشت.
انتظامی نوشت: »در چند سال اخیر اسامی بعضی فیلم ها 
در شــأن جامعه نبود و یا زبان بیگانه را ترویج می کرد. از 
تهیه کنندگان سینما سپاســگزارم که چند ماه است این 
نکته به ظاهر ســاده، اما فرهنگ ساز را جدی تر گرفته اند 
و در تغییر نام فیلم خود با ســازمان ســینمایی همکاری 

می کنند«. 
استفاده از اســامی عجیب و غریب، غیرایرانی و نامأنوس 
در ســینمای ایران، برای عنــوان فیلم ها، پیش از این هم 
سابقه داشــته اســت. می توان گفت بعضی از سازندگان 
و تهیه کننــدگان فیلم هــا در ایــن حوزه دســت رقبا را 
از پشت بســته اند و شــاید تصور کنید  در یکی دو سال 
گذشــته این آش آن قدر شــور شده اســت که سازمان 
ســینمایی به فکر برخورد با این موضوع افتاده اســت، اما 

با نگاهی به  تاریخچه ســینمای ایران متوجه می شــوید 
این اتفاق چنــدان هم جدید و عجیب نیســت. در ادامه 
نگاهی به اســامی عجیــب و غریب فیلم هــای ایرانی در 
ســال های گذشــته می اندازیم. فیلم هایی که بدون هیچ 
 تذکری با همــان عنوان های زرد مجوز گرفته و اکران هم 

شده اند. 
احتمال دارد بیشــتر مخاطبان تصور کنند اســامی زرد 
متعلق به سینمای پیش از انقالب و »فیلم فارسی ها« است. 
درســت است که در آن زمان فیلم فارسی ها به خصوص در 
ژانر کمدی رکورد درخشانی در این حوزه دارند، اما پس از 
انقالب هم برخی سازندگان با کپی از عنوان های قدیمی به 
سراغ اسامی زرد رفته اند. در این میان ژانر کمدی احتماالً 
به خاطر جذب بیشــتر تماشــاگران بیش از سایر ژانرها 

صاحب اسامی زرد و نامتعارف است. 

دهه 80 رکورددار عناوین زرد#
بنا بر گزارش های منتشــر شده  در بین دهه های مختلف، 
دهه 8۰ باالترین آمار عنوان های زرد را داراســت. در این 
دهه آثار مختلفی همچــون »آدامس بادکنکی«، »آژانس 
ازدواج«، »بخشــکی شــانس«، »ازدواج در وقت اضافه«، 

»پوپــک و مش ماشــاءاهلل«، »پدرهای امانتــی«، »من و 
پدربزرگ ده ســاله ام«، »نصف مال مــن نصف مال تو«، 
»پاتو زمین نذار«، »لج و لجبازی« روی پرده های ســینما 

به نمایش درآمدند.
جالب اینکه فیلمی مانند »پوپک و مش ماشاءاهلل« ساخته 
کارگردان باسابقه ســینمای ایران فرزاد موتمن است، اما 
این عنوان نشــان می دهد حتی ایــن کارگردان صاحب 
سلیقه هم در آشفته بازار کمدی های بازاری تن به شرایط 
موجــود داده  و عنوان زردی را برای فیلمش برمی گزیند. 
هر چند این فیلم گیشه مناسبی داشت، اما عالقه مندان به 
سینمای موتمن و منتقدان اصاًل فیلم را دوست نداشتند. 
حــاال که نام فرزاد موتمن به عنوان کارگردان یک فیلم با 
عنوان زرد آمد، بد نیست نگاهی به کارگردانان فهرست باال 
بیندازیم. در بین فیلم سازان چهره هایی مثل آرش معیریان 
و قدرت اهلل صلح میرزایی؛ کارگردان هایی هستند که در این 
فهرست  بلندباال بیش از دو، سه فیلم دارند، اما کارگردان 
ویژه این فهرســت، سعید سهیلی اســت؛ کارگردانی که 
پنــج فیلم از این فهرســت به او تعلــق دارد.  »تارا و تب 
توت فرنگی«، »ســنگ کاغذ قیچی«، »چهار انگشــتی«، 
»چارچنگولی« و »ازدواج در وقت اضافه« فیلم های سعید 

سهیلی هستند. جالب اینکه پیش از فیلم »چارچنگولی « 
اسامی فیلم های ســهیلی عنوان هایی مانند »مردی شبیه 
باران « و »مردی از جنس بلور« بود، اما با عوض شدن ژانر 
فیلم ، ظاهراً سلیقه کارگردان هم یک چرخش 18۰ درجه 
داشــته و به عنوان هایی مانند »ازدواج در وقت اضافه« و 
»شــب برهنه« رسیده است. او برای ساخت آثار جدیدش 
چندان خودش را برای انتخاب اسم به دردسر نینداخته و 
برای سومین بار به ســراغ عنوان گشت ارشاد رفته است. 
جدید ترین اثر این کارگردان هم »گشت ارشاد۳« نام دارد 

و در ژانر کمدی در حال ساخت است. 
سعید ســهیلی تنها کارگردانی نیســت که از یک عنوان 
فیلم برای چند نوبت استفاده کرده است. مسعود ده نمکی 
دیگر کارگردانی اســت که به ســراغ تکرار یک عنوان به 
ظاهر موفق در گیشــه رفته اســت. پس از موفقیت فیلم 
»اخراجی هــا« در ســال 1۳86، ده نمکی در دو ســه اثر 
بعدی اش هم ســراغ همین عنوان رفت. »اخراجی ها ۲ و 
اخراجی ها ۳« را ســاخت و پس از آن سراغ »معراجی ها« 
رفت. ناگفتــه نماند در این بین تهیه کنندگانی  هم بودند 
که از این نوع عنــوان کپی کرده و مانند داریوش باباییان 
فیلم هایی با عنوان »افراطی ها« و »فوتبالی ها« را در سال 

1۳8۹ روانه بازار کردند.
داریــوش باباییان نام های جالب تر از ایــن هم در کارنامه 
کاری اش دارد. یکی از آخرین ساخته های  این تهیه کننده 
فیلمــی با عنوان »وای آمپول« محصول )1۳۹6( اســت.
هر چند در زمان اکران منتقدان بســیاری به عنوان فیلم 
واکنش نشان دادند، اما تغییری ایجاد نشد و این فیلم در 
ژانــر کودک و نوجوان با همین عنوان زرد مایل به نارنجی 

به اکرانش ادامه داد. 
هرچند دهــه 8۰ به عنوان رکــورد دار این حوزه معرفی 
می شــود اما عنوان های زرد به دهــه ۹۰ هم راه یافته و 
همچنان بر سردر ســینماها دیده می شوند. از این میان 
می توان به اسامی مانند »در راه خانه عروس«، »زنده باد 

خودم« »زهرمار« و »ایکس الرج « اشاره کرد.
ناگفته پیداســت که اســامی زرد در شبکه نمایش خانگی 
هــم بیداد می کنند و از آن میــان می توان به عنوان هایی 
مانند »مواظب خودت باش عزیزم«، »با من شوخی نکن«، 
»عاشقی با اعمال شــاقه«، »دامادی به نام صفر«، »رجب 
آرتیست می شــود« یا  »به روح پدرم« اشاره کرد. جالب 
اینکه این فیلم با همین عنوان در تلویزیون هم به نمایش 

درآمده است. 

سینما

بازیگرسریالهایماندگار»مختارنامه«،»درچشمباد«و»کالهپهلوی«درگذشت

»ماه چهره« عاشق وطنش بود
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