
چرا  نرقصد؟
روزهای پیــش، فیلمی از رئیس جمهور 
آمریکا در فضای مجازی منتشــر شد که 
وی به شکل مسخره و سرخوشانه ای در 
حال رقصیدن است. کاربران مختلفی به 
خاطر این ویدئو با ترامپ شــوخی کرده 
و هرکدام تکه ای به او انداختند. امیرعلی 
ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی اما با 
انتشــار فیلم رقص ترامپ در توییتر نوشت: »آمریکا که در صدر مبتالیان و 
جان باختگان کرونا قرار ندارد، 25میلیون نفر که بیکار نیستند، کسری بودجه 
که به 3 تریلیون دالر نرسیده، 45میلیون نفر که فاقد بیمه درمانی نیستند، 

جامعه که دچار تنش نژادی نشده است، بایدن که 9 درصد جلوتر نیست«.

بی مایه فطیر است
یک کاربر فضای مجازی در خصوص اقتدار 
تســلیحاتی ایران در توییتر نوشت: »پایان 
تحریم تسلیحاتی اتفاق خوبی است و البته 
بیش از اینکه برای ما توفیق باشد، شکستی 
برای آمریکاست اما از قدیم گفته اند »بی مایه 
فطیر است« باید همین ابتدا، هم علناً بخریم 
و هم بفروشــیم تا پایان عملــی تحریم را 
نشــان دهیم. امیدوارم متولیان دلسوز برنامه ریزی کرده باشند«. محسن رضایی 
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اینستاگرام نوشت: »دولت با برنامه ریزی 
درست باید از شکاف های بین المللی و همچنین نیاز بسیاری از کشورهای جهان به 
تسلیحات پیشرفته ایرانی استفاده کند و به درآمدهای ارزی جدیدی دست یابد«.

شانس مذهبی بایدن
کانــال تلگرامی مؤسســه »پــژواک خرد 
معاصر« درباره تأثیر کاتولیک ها بر انتخابات 
آمریکا نوشت: »کاتولیک ها یکی از مهم ترین 
گروه های مؤثر در انتخابات آمریکا هستند 
و بــه همین دلیل جــذب رأی آن ها یکی 
از اهــداف اصلی کارزار انتخاباتی جو بایدن 
و دونالد ترامپ اســت... براساس داده های 
مرکز تحقیقاتی پیو، 52 درصد از مسیحیان کاتولیک در انتخابات سال 2۰۱۶ به 
ترامپ و 44 درصد به هیالری کلینتون رأی دادند. با این حال در انتخابات ریاست 
جمهوری 2۰2۰، بسیاری انتظار دارند کاتولیک بودن بایدن موجب هدایت رأی 

بیشتر مسیحیان کاتولیک به سمت صندوق دموکرات ها شود«.

فعال مدنی
عوض کردن جای تروریســت با شهید، 
قاتل بــا مقتول و ظالم بــا مظلوم یکی 
از ترفندهــای نخ نما شــده ضد انقالب 
و شــبکه های خبری و رســانه ای  اش در 
ســال های اخیر اســت. کار البته از این 
هــم فراتر رفته و گاه مجرمــان عادی و 
غیرسیاسی یا حتی اشرار به عنوان فعال 
مدنی معرفی می شوند. یک کاربر فضای مجازی در این باره نوشته: »این فیلم 
اشرار و قاچاقچان  رو که ناجوانمردانه »اصغر ساالرپور« پرسنل دریابانی قشم 
رو این جوری زیر گرفتند و به شهادت رسوندن به خاطر بسپارید تا نهادهای به 
اصطالح حقوق بشری غربی این جانی ها رو به عنوان فعال مدنی بَزک نکنن«. 

 محمد تربت زاده  انســولین در ساده ترین تعریفش یکی از هورمون هایی است که تأثیرات 
مختلفی در متابولیسم بدن می گذارد. به این صورت که با اثر بر سلول های کبد موجب می شود 
این سلول ها با گرفتن قند از خون و ذخیره آن به صورت گلیکوژن، قند خون را کاهش دهند و 
با تجمع گلیکوژن در سلول های ماهیچه ای -به عنوان یک منبع سوخت- انرژی را افزایش دهد. 
همچنین با اثر بر بافت های چربی، استفاده از چربی به عنوان منبع سوخت را متوقف می کند. در 
صورت نبود یا کمبود انسولین در خون، بدن از چربی به عنوان منبع سوخت استفاده می کند. 
به زبان ساده تر انسولین به عنوان مرکز کنترل متابولیسم بدن عمل می کند. حاال حسابش را 
بکنید که انسولین تا چه اندازه برای بیماران اهمیت دارد و نبود آن چه تبعات وحشتناکی به جا 
می گذارد. آن وقت به راحتی متوجه می شوید که چرا کاربران چند روزی است در انتقاد از نایاب 

شدن انسولین، توفان توییتری راه انداخته اند.

از رسانه ها اصرار، از وزارت بهداشت انکار#
بیماران دیابتی نیازمند به انسولین به چند دسته تقسیم می شوند. افرادی که در دسته حاد این 
بیماری قرار می گیرند باید روزی حدود ۶ تزریق انجام دهند! این درحالی است که از چند روز 

گذشته انسولین در سرتاسر کشور نه فقط کمیاب، بلکه تقریباً نایاب شده است!
البته کمبود انسولین قلمی یا آنالوگ در کشور موضوع تازه ای نیست و از چند ماه پیش به این 
طرف، بارها رسانه ها به کمبود آن پرداخته اند اما هربار وزارت بهداشت با تکذیب گزارش های 
رســانه ها در زمینه کمبود انســولین، تأکید کرد در کشورمان هیچ کمبودی در این موضوع 
وجود ندارد. این روزها اما دیگر بحث کمبود انسولین مطرح نیست و بر اساس گزارش بیماران 
دیابتی، انسولین قلمی دیگر در هیچ کجای کشور یافت نمی شود. دلیل این کمبود هم احتماالً 
برمی گردد به آنکه مقدار ناچیزی از انسولین موجود در بازار توسط شرکت های داخلی تولید 
می شود و عمده آن ها از کشورهای دیگر وارد می شوند. اما چندصباحی است که با باال گرفتن 
تحریم ها، واردات انسولین در هاله ای از ابهام قرار گرفته و در نتیجه این روزها در هیچ کجای 

کشور نمی توان انسولین قلمی تهیه کرد.

5 میلیون دیابتی#
در ایران حدود 5 میلیون بیمار دیابتی وجود دارد که از میان آن ها بیش از ۶۰۰ هزار نفرشــان 
نیازمند تزریق روزانه انسولین هستند و در صورت عدم تزریق، با عواقب جدی روبه رو می شوند که 
زندگی شان را به مخاطره می اندازد.  این ۶۰۰ هزار نفر در دسته دیابتی های نوع یک قرار می گیرند 
که بدنشان اغلب توانایی تولید انسولین را ندارد و باید روزانه مقدار مشخصی انسولین دریافت 
کنند. در این بین، بیماران دیابتی که دسترسی به انسولین قلمی ندارند ناچارند از انسولین انسانی 
استفاده کنند. این در حالی است که تزریق انسولین انسانی دشوار است و انسولین قلمی مزایای 

زیادی دارد و زندگی را برای بیماران دیابتی و نیازمند به این دارو راحت تر می کند.

واکنش کاربران فضای مجازی#
هشتگ #انسولین_نیست تقریباً از دو روز پیش تبدیل به ترند توییتر فارسی شده و کاربران 
فضای مجازی همراه با بیماران دیابتی، تالش می کنند از این طریق انتقادشــان را به گوش 

مسئوالن برسانند.
دسته اول منتقدها معتقدند تنها دلیل نبود انسولین، تحریم های بانکی آمریکاست که موجب 

می شود واردکننده ایرانی نتواند از شرکت های خارجی دارو تهیه کند.
شمار این منتقدان البته در مقایسه با سایر منتقدان که معتقدند تحریم ها به همراه بی کفایتی 
مسئوالن موجب نایاب شدن انسولین شده، تقریباً هیچ است! یکی از کاربران دراین باره نوشته 
است:» آقایان مسئول، انسولین دارویی حیاتی  است. کمبود آن، تعداد زیادی از بیماران را دچار 

عوارض برگشت ناپذیر می کند یا آن ها را می کشد. جان بیماران را بازیچه  نکنید«.
در این میان دســته ســومی از منتقدان هم وجود دارند که معتقدنــد در کنار تحریم ها و 
سوءمدیریت مسئوالن، یکی از عواملی که به نایاب شدن انسولین دامن زده، قاچاق بی رویه این 
دارو اســت. آن ها برای اثبات ادعایشان به ۱9 کامیون قاچاق دارو که به تازگی در عراق کشف 
شده اشاره می کنند. هرچند مسئوالن اعالم کرده اند این داروهای قاچاقی ایرانی نبوده اند اما 
کاربران معتقدند این ۱9 کامیون نمونه کوچکی از قاچاق گسترده دارو در کشور است که منجر 

به نایاب شدن داروهای خاص به خصوص انسولین شده است.
احتمال احتکار انســولین هم توســط کاربران فضای مجازی بررسی شده و بخشی از آن ها 

معتقدند پای آقازاده یا رانت خوار محترمی در میان است که با احتکار انسولین از خون بیماران 
دیابتی تغذیه می کند.

سخت در اشتباهید#
اگر فکر می کنید کاربران فضای مجازی زیادی بدبین هستند که بحث قاچاق یا احتکار انسولین 
را پیش کشیده اند سخت در اشتباهید! محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگانی تهران در این زمینه می گوید: »به روال هر ســال بیش از ۱.5 برابر نیاز کشــور 
انســولین وارد شده است پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین وارد شده، 
دوباره صادر می شود یا به عبارتی از راه های غیرقانونی از کشور خارج می شود«. این یعنی همان 
موضوع تکراری قاچاق معکوس توسط رانت خوارهای خاص که عادت دارند کاالهای خاصی 

مثل دارو را با ارز دولتی خریداری کرده و با ارز آزاد در خارج از کشور به فروش برسانند.
عالوه بر این، بر اساس گزارش خبرگزاری »فرارو« بازار سیاه انسولین هم در اقصی نقاط کشور 
شکل گرفته و سودجویانی که معلوم نیست در این اوضاع از کجا به انسولین دسترسی پیدا 

کرده اند، آن را با بیش از هشت برابر قیمت اصلی اش به فروش می رسانند!

توزیع انسولین با کارت ملی#
در میان این همه هیاهوی مجازی و حقیقی اما نخستین موضع رسمی در این باره از سوی 
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اتخاذ شد. او با اشاره به اینکه 
انســولین قلمی، یکی از ارزبرترین دارو های وارداتی کشور است، گفت: »کمبود های مقطعی 
تنها در مورد انسولین قلمی است و دلیل آن هم مشکالت ناشی از تأمین ارز و انتقال آن به 
شرکت های خارجی طرف قرارداد به دلیل تحریم ها علیه ایران است«. او همچنین از ترخیص 
دو محموله انسولین قلمی توسط گمرک خبر داد. شانه ساز گفت: در آینده نزدیک این دارو با 
کدملی بیماران توزیع می شود. او همچنین وعده داد انواع قلم های این دارو تا پایان سال آینده 

)سال ۱4۰۰( در داخل تولید و نیاز کشور برطرف خواهد شد.

انسولین به مقدار کافی هست!#
دســته دیگری از مسئوالن هم معتقدند همه این هیاهویی که در زمینه نبود انسولین ایجاد 
شده، بیهوده اســت چرا که انسولین تولید داخل یا همان انسولین انسانی به وفور در کشور 
یافت می شــود! اســداهلل رجب، رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت ایران، در این باره توضیح 
داده:»انســولین های تولید داخل کشور، انسولین انسانی است، همان انسولینی که اکنون در 
کشور های اروپایی و آمریکا هم استفاده می شود. پوشش بیمه ای این انسولین به شکلی است 

که 9۰ درصد هزینه آن را بیمه ها می پردازند«.
این مقام مسئول همچنین اعالم کرده بیماران دیابتی می توانند بدون هیچ مشکلی انسولین های 
انسانی تولید داخل را تزریق کرده و خودشان را به انسولین خارجی محدود نکنند. در پایان 
بخشی از اظهارات رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت را می خوانید:»سرنگ، قلم و پمپ همگی 
ابزار تزریق انسولین هستند؛ در نتیجه لفظ انسولین قلمی اشتباه است؛ زیرا انسولین های تولید 
داخل را هم می توان با قلم تزریق کرد؛ لذا صحیح تر این است که گفته شود انسولین آنالوگ 

)تولید خارج( با کمبود مواجه است«.
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تیم ملی با اسکوچیچ پوست اندازی می کند 

 پایان دوران 
اشکان، مسعود و رفقا

محمود فکری در گفت و گو با قدس: 

 بعضی ها بالی جان 
استقالل شده اند

با بازی در نقش »شهید عبدالرسول زرین« صورت می گیرد

 »کامبیز دیرباز« در قامت یک تک تیرانداز

هرچه زودتر دوچرخه بخر!

داشتم با یکی از دوستانم صحبت می کردم. دوستم موتور دارد و از این می گفت که 
خوش به حال من که دوچرخه سوار می شوم.

گفتم دوچرخه سواری خیلی راحت تر از آن چیزی است که فکر می کنی و جواب 
شنیدم: اتفاقاً من هم در نوجوانی خیلی عاشق دوچرخه بودم. بعد که ازدواج کردم، 
دوچرخه سواری هم کمتر شد. البته باز هم مدتی با دوچرخه به اداره می رفتم اما 
دیدم نگاه های بعضی از همکاران جوری اســت که ترجیح دادم دوچرخه را کنار 

بگذارم و به جای آن موتوری بخرم که رفت و آمد با خانواده هم ساده تر شود.
از این گفت که حاال خانمش پیشنهاد داده موتورش را عوض کند و از این می گفت 
که دوست دارد دوباره برگردد به دوچرخه و جاهایی که می تواند، با دوچرخه تردد 
کند. وقتی دوستم از نگاه خاص همکارانش به دوچرخه و دوچرخه سواری گفت یاد 
بعضی از برخوردها با خودم افتادم. یادم هســت وقتی چند سال پیش اولین بار با 
دوچرخه به محل کار رفتم و ماجرا را برای یکی از دوستانم تعریف کردم، با تعجب 

گفت: مگه چقدر بنزین مصرف می کنی که ماشین را گذاشتی؟
پاسخ من این بود که اصالً بحث بنزین نیست و برایش از دوچرخه گفتم و حس و 
حال خوبم و باز یادم آمد از حدود هفت سال قبل. آن زمان تصمیم گرفتم به جای 
استفاده از ماشینم بعضی وقت ها با اتوبوس تردد کنم به این نیت که ماشین کمتر 
استفاده کنم و بخشی از مسیر خانه تا محل کارم را پیاده بروم و در اصطالح ورزشی 
کرده باشم. هم دلم می خواست پیاده روی کنم و هم تحت تأثیر شخصیت گاندی 
بــودم. خوانده بودم او وقتی به لندن رفته بود، برای صرفه جویی در کرایه اتوبوس، 
مســیرهایش را پیاده می پیمود و پیاده روی های او به شکلی شده بود که روزانه تا 
۱5 کیلومتر را پیاده راه می رفت. پیاده روی های طوالنی عادتی در او خلق کرد که 
تا پایان زندگی آن را حفظ کرد. خالصه یکی از شب های زمستانی بود و من منتظر 
اتوبوس در ایستگاه. همزمان یکی از همکارانم به ایستگاه رسید و تا مرا دید با تعجب 
گفت: شما دیگه چرا؟ با تعجب گفتم: چی چرا؟ و متوجه شدم منظور همکارم این 

است که با داشتن ماشین چرا منتظر اتوبوس مانده ام، آن هم در سرمای زمستان.
خالصه اینکه وقتی حرف های دوســتم را درباره نگاه مردم و بعضی از همکارانش 
به دوچرخه سواری شنیدم گفتم باید نگاه آدم ها را تغییر بدهیم؛ باید نشان بدهیم 
کاری ارزشمند و خوب انجام می دهیم؛ آن ها باید از ما یاد بگیرند نه اینکه ما تحت 

تأثیر نگاه آن ها یک اتفاق خوب را از خودمان دریغ کنیم.
به دوستم گفتم: شاید سخت باشد اما شدنی است چون دوچرخه و دوچرخه سواری 
اتفاقی است به نفع خودمان و همه آدم های شهرمان؛ چه آن هایی که می شناسیم و 

چه آن هایی که نمی شناسیم؛ پس هر چه زودتر دوچرخه را بخر.

کرونا همچنان فیگور می گیرد

رقیه توسلی: ظهر است. »آبان« قلندوش می خواهد، »گلی« بهانه دوستش مونا 
را می گیرد، »آفرینش« هوس اسم-فامیل کرده، برادرخان دلتنگ شب نشینی های 
بربادرفته است و خودم محتاجم سرم را بیندازم پایین و بزنم به دل عطرفروشی. 
آنجا از صاحب مغازه بخواهم شیشه ای شگفت انگیز برایم بگذارد روی میز... عطری 

جادویی... عطری مخلوط از زنبق، ترنج، سیب، عنبر، وانیل و کاج خیس.
احساس می کنم این ترکیب َمشتی است. می خواهم این روزها هر وقت غم، دست 
پُرتر از همیشــه پشت مسلسلش می نشیند، چند نفس از این رایحه بگیرم بلکه 
دوپینــگ وار روبه رویش قد علم کنم تا تندتند برای هــر اتفاقی وا ندهم؛ عذاب 
نکشم. مثالً برای آبان که همبازی هایش را کرونا از چنگش درآورده. برای گل ترمه 
که لباس های خوشــرنگ میهمانی اش توی کمد خاک می خورند. برای آفرینش 
که برنامه ورزشی اش شده شــکل همین چای کمرنگی که دستش گرفته توی 
ویدئوکال. برای برادرخانی که ادای خوب ها را درمی آورد اما چشمش جار می زند 

حداقل سه-چهار فروند ِکشتی اش سردرگم اند وسط اقیانوس.
توی تاکسی نشسته ام پشت چراغ قرمز. نمی دانم چطور می شود اما مادروکودکی در 
ماشین کناری دارند کیم گاز می زنند. دروغ چرا؟ دلم خنک می شود. کیف می کنم 
از حالشــان و برای لحظاتی پرتاب می شوم به تابستان بی پروتکِل پارسال، وسط 
مسابقه بستنی خوری خانوادگی؛ همان که شرکت کننده باید چشم بسته طعم ها 

را تشخیص می داد.
پیامک می آید به گوشی ام. نوشته: دیر کردی؟

به ساعت نگاه می کنم. راست گفته. خیلی دیر کردم. امان از بخش غمخوار وجودم 
که پاشنه ور نمی کشد تا حال همه را چک نکند. به قول »مالمت خانوم« یکی نیست 
بگوید بوعلی ســینایی مگر؟ با 4۰ دقیقه تأخیر می رسم محل مصاحبه. همکارم 
بداخالق اســت. حق دارد اما خدا را شاکرم که ماسک، نصف غیظش را پوشانده. 
می خندم. نه به رفیق شــاکی، به پســر نوجوانی که با روی گشاده سالم می کند. 
همان که قرار است با او کلی گپ بزنیم، همان که با وجود معلولیت، کرونای شدید را 
ضربه فنی کرده و حاال می خواهد قهرمانانه بنشیند توی جمالتم.خدا را چه دیدید! 
شاید این گفت وگو هزاران بار قوی تر از عطر ترنج و کاج باشد و روایتش آن قدر بانکته 

که یک تنه بشود فانوس دریایی.
مادرِ خانه با اسپنددان می آید برای خوشامدگویی. با چشمانی که باز نیست انگار 

وارد عطرفروشی می شوم.
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روزمره  نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

گفت وگو با مجید مظفری، بازیگر نقش »صالح خان« در سریال»ایل دا«گفت وگو با مجید مظفری، بازیگر نقش »صالح خان« در سریال»ایل دا«

دشواری های سریال سازی دشواری های سریال سازی 
در حوزه قومیت هادر حوزه قومیت ها

مقصر کیست؟ قاچاق معکوس، بازار زیرزمینی، سوءمدیریت یا تحریم های خارجی؟

مسئولین  و انسولین!
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سینا حسینی: رئیس هئیــت مدیره استقالل شامگاه 
یکشــنبه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مدعی 
شد که صبح روز دوشنبه خبرهای خوبی برای هواداران 
استقالل خواهد داشــت، هواداران استقالل که به هیچ 
عنوان از خلیل زاده خاطره خوشی نداشتند، زیاد به این 
ادعا توجه نکردند اما صبح روز دوشنبه خلیل زاده مدعی 
شد از طلب 600 هزار دالری وینفرد شفر مبلغ 200 هزار 
دالر را برای وی حواله کرده است و ظرف روزهای آینده 
باقیمانده طلب این سرمربی آلمانی نیز پرداخت خواهد 
شد تا مشکل مســدود شدن پنجره نقل و انتقاالت تیم 

فوتبال استقالل از سوی فیفا برطرف شود.

شیطنت ساشا؟#
با انتشار این اســتوری و انعکاس آن در فضای مجازی این 
امیدواری برای هواداران اســتقالل به وجود آمد که مشکل 
پرونده شفر پس از مدت ها در حال حل شدن است اما در این 
میان یک خبر نگران کننده دیگر از قول ساشا شفر توسط 
یک رسانه فارسی زبان منتشر شد مبنی بر اینکه هنوز پولی 

به حساب وینفرد شفر واریز نشده است!
با انتشار این خبر دوباره فضای بی اعتمادی در میان هواداران 
استقالل شــکل گرفت اما اسماعیل خلیل زاده با قاطعیت 
مدعی شــد که پارت اول بدهی شفر پرداخت شده و ظرف 
روزهای آینده باقیمانده پول نیز به حساب وی واریز خواهد 
شد، نکته امیدوارکننده در این میان اینجا بود که ساشا شفر 
در بخشی از مصاحبه خود عنوان کرد تا این لحظه پول به 
حساب شفر واریز نشده، اتفاقی که به گفته کارشناسان بانکی 
کامالً طبیعی است چون مراحل واریز پول زمان بر است و 
همان اتفاقی که در خصوص ماجرای واریز پول برانکو رخ داد 
در خصوص شفر هم رخ خواهد داد به همین دلیل باید صبر 
کرد تا زمان مشخص شده از سوی سیستم بانکی طی شود.

سکوت عجیب#
با وجود این، اعضای هیئت مدیره استقالل هیچ یک در 
این خصوص موضع گیری نکردند تا موضوع قطعی شود 
سپس این ماجرا را به صورت رسمی عنوان کنند، قرار بود 
شامگاه یکشنبه باشگاه استقالل در قالب بیانیه ای رسمی 
ماجرای واریز پول دیاباته، شفر و میلیچ را تشریح کند اما 
این بیانیه روی خروجی ســایت استقالل قرار نگرفت تا 
تأییدیه نهایی به دســت باشگاه برسد سپس آن ها اقدام 
به انتشار رسمی ماجرا کنند چون ممکن بود اختالفات 
میان طلبکاران و باشگاه با انتشار این بیانیه تشدید شود.

غرامت سنگین#
اما نکته ای که در این میان نمی توان از کنار آن به سادگی 
عبور کرد خسارت سنگین غرامت وینفرد شفر به باشگاه 
استقالل بود. در شرایطی که از مدت ها قبل بنا به گفته 
اعضای هیئت مدیره و مســئوالن وزارت ورزش بودجه 
مورد نظر برای پرداخت این بدهی ها مهیا شده بود احمد 
ســعادتمند از پرداخت این مبلغ سرباز زد تا استقالل با 

انبوهی از بدهی های معوقه رو به رو شود.
اگر طلب وینفرد شفر فروردین ماه سال جاری پرداخت 
می شــد نزدیک به ۸ میلیــارد و 500 میلیون تومان به 
پیرمرد آلمانی پرداخت می شــد اما این اتفاق رخ نداد تا 

میزان پرداختی به این مربی بیشتر شود.
چنانچه مطالبه پیرمرد آلمانی اردیبهشت ماه نیز پرداخت 
می شد استقالل می توانست با رقمی حدود 10میلیارد و 
۸00 میلیون تومان این پرونده را برای همیشه ببندد اما 

بازهم این اتفاق رخ نداد!
اگر مدیران باشــگاه استقالل خردادماه اقدام به پرداخت 
طلب شفر می کردند بازهم استقالل سود می کرد و مبلغی 
حدود11میلیــارد و 520 میلیون تومان به طرف مقابل 

پرداخت می کرد تا فرایند تسویه حساب انجام شود.
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آخرین وضعیت شجاع خلیل زاده و الریان قطر
ورزش: چند وقتی است که صحبت هایی از احتمال پیوستن شجاع خلیل زاده به 
الریان قطر و پیشــنهادش از این تیم شنیده می شود. این در حالی است که اخبار 
داخلی نشان از منتفی شدن جدایی او از جمع سرخپوشان تهرانی می دهد و حاال 
نشریه الشرق قطر هم با عنوان کردن این موضوع که شانس پیوستن این بازیکن به 
الریان کم شده به نوعی این موضوع را تأیید کرد. در بخشی از خبر این نشریه آمده 
است: با وجود اینکه در داخل ایران شنیده می شود این بازیکن در پرسپولیس باقی 
می ماند اما آینده او هنوز در ابهام قرار دارد. این درحالی است که مسئوالن باشگاه 

الریان نیز هیچ واکنشی به این موضوع ندارند.

مقدمات بازگشت دیاباته به تهران فراهم شد
ورزش: علی کریمی هافبک فصل گذشــته استقالل این روزها در کشور ترکیه به 
سر می برد. هنوز مقصد این بازیکن برای فصل آینده مشخص نیست و استقاللی ها 
خواهان حضور دوباره کریمی در تیمشان هستند و قرار است با این بازیکن در ترکیه، 
مذاکرات صورت بگیرد. همچنین باشگاه استقالل برای شیخ دیاباته مهاجم خود بلیت 
تهیه کرد تا مقدمات حضور این بازیکن در ایران فراهم شود. دیاباته که برای خروج از 
کشورش باید تست کرونا را انجام می داد با منفی شدن جواب آزمایش هایش مشکلی 
برای حضور در ایران ندارد و به همین دلیل استقاللی ها با تهیه بلیت مقدمات حضور 

این بازیکن را در تهران فراهم خواهند کرد.

زالتان به دنبال تمدید قرارداد با میالن
ورزش: زالتان ابراهیموویچ که در زمستان گذشته با قراردادی 6 ماهه به میالن 
بازگشت، در همین مدت کوتاه تأثیرگذاری اش را بر این تیم نشان داد که همین 
مســئله مدیران باشــگاه را برای تمدید قراردادش مجاب کرد. ایبرا که در فصل 
جاری هم شــروع خوبی داشته و در ســه بازی پنج گل برای روسونری به ثمر 
رسانده، قصد دارد فراتر از قرارداد کنونی اش در میالن بماند. ایبرا که به تازگی با 
شکست ویروس کرونا به میادین بازگشت، با دو گلی که در دربی دالمادونینا زد، 
باعث شد تا میالن با نتیجه 2 بر یک اینتر را شکست دهد و همچنان صدرنشین 

سری A باقی بماند.

ریوالدو: گریزمان فاقد اعتمادبه نفس الزم است
ورزش: مهاجم پیشــین بارســلونا اعتقاد دارد آنتوان گریزمان به قدری خوب 
هســت که برای این تیــم بازی کند، اما نیاز به زمــان دارد. ریوالدو می گوید: 
»گریزمان بازیکن خیلی خوبی اســت که در حال حاضــر فاقد اعتمادبه نفس 

الزم است. 
من بر این باورم که او به اندازه ای خوب اســت که برای بارســلونا بازی کند و 
فکر نمی کنم در پستی نادرست قرار دارد. او در تیم ملی فرانسه سال ها با یک 
سیســتم بازی مشخص و زیرنظر یک مربی )دشان( کار می کند. گریزمان تنها 
در بارسلونا نیاز به زمان دارد و سپس می تواند بهترین بازی هایش را ارائه کند.

ورزش: دراگان اسکوچیچ که از بهمن ماه سال 9۸ به عنوان 
ســرمربی تیم ملی انتخاب شد، هشت ماه فرصت داشت 
روی بازیکنان مدنظر خود مطالعه کند و به همین دلیل 
نخستین لیست او با چند شگفتی که البته قابل پیش بینی 
بود، همراه بود. از جمله خط خوردن مســعود شجاعی، 
اشکان دژاگه و همچنین رامین رضاییان که عدم دعوت 
از آن ها باعث ایجاد سؤاالتی شد، اما با واکنش طعنه آمیز 
دژاگه به عدم حضورش در اردوی تیم ملی مشخصاً باید 

مقطع فعلی را پایان حضور او در تیم ملی دانست.

شجاعی 36 ساله#
هر چند هیچ صحبت رســمی در خصوص خداحافظی 
مسعود شجاعی از تیم ملی مطرح نشده، با این حال به 
نظر می رسد اســکوچیچ نظری روی او ندارد و احتماالً 
به فکر جوان گرایی در تیم ملی است. شجاعی 36 ساله 
است و با توجه به وضعیت سنی او، بعید به نظر می رسد 
بتواند در جام جهانی 2022 )در صورت صعود ایران( به 
تیم ملی کمک کند. شجاعی حتی با وجود اینکه مورد 
اعتماد کارلوس کی روش بود، در جام جهانی 201۸ و با 
3۴ سال سن بیشتر روی نیمکت حضور داشت و چندان 
به بازی گرفته نمی شد. از همین رو بعید به نظر می رسد 

اسکوچیچ نظر مثبتی روی شجاعی داشته باشد.

بازی موش و گربه#
اشکان دژاگه، کاپیتان دوم تیم ملی بود. او هم در لیست 
دراگان اســکوچیچ حضور نداشت تا به عدم دعوتش به 
تیم ملی واکنش نشــان دهد و آن را بازی موش و گربه 

در حــال حاضر اعالم کنــد. دژاگه نیز 
3۴ ســاله است و 
ایــن احتمال در 
خصــوص او نیز 
وجود دارد که در 
اسکوچیچ  برنامه 

جایی نداشته باشد. 
با وجود  دژاگه 

ینکــه  ا
ر  د

مقاطــع مختلف توانســته به تیم ملــی کمک کند و 
بازیکنی مؤثر به شــمار می رود، اما در دو سال اخیر با 
مصدومیت های طوالنی دست و پنجه نرم کرده و با این 
شرایط بدنی شاید نتواند مانند گذشته به تیم ملی کمک 
کند. از همین رو شــانس دژاگه نیز پس از دو حضور در 
جام جهانی برای دعوت مجدد به تیم ملی بســیار کم 

است. 

رامین ته خط؟#
رامین رضاییان، جزو دیگــر بازیکنان تیم ملی بود که 
حتی در شــرایطی که تیم باشــگاهی نداشت در زمان 
کارلوس کی روش و سپس مارک ویلموتس به تیم ملی 
دعوت می شد. او در لیست اسکوچیچ حضور نداشت و 
شاید عدم دعوت از او با موضوع پروتکل های بهداشتی 
قطر که باعث خط خوردن مهدی ترابی هم شد، توجیه 
شــود، اما به نظر نمی رســد رضاییان نیز بتواند مجدداً 
به تیم ملی دعوت شــود. ایــن بازیکن که در تیم ملی 
به عنوان مدافع راســت بازی می کرد، در دو سال اخیر 
در قطر بیشــتر وظایف هجومی را به عهده داشته و در 
پست های مهاجم، پشت مهاجم و حتی هافبک راست 

بازی کرده است. 

ابراهیمی کم شانس#
امید ابراهیمی در پست هافبک دفاعی با 33 سال سن، 
شانس زیادی برای بازگشــت مجدد به ترکیب ندارد، 
جایی که بازیکنان جوان تری چون علی کریمی، احمد 
نوراللهی، سعید عزت اللهی و امید نورافکن حضور دارند 
و اسکوچیچ نیز در نخستین اردو نشان داد به استفاده 
از بازیکنان جوان عالقه دارد. 

چالش های لیست تیم ملی 
بسیار زیاد است و باید دید 
در اردوهــای پیش رو و 
بازی های  شروع  از  قبل 
رســمی تیم ملی، کدام 
بازیکنان می توانند نظر 
اســکوچیچ را 
بیشــتر از 
ن  ا یگر د
جلــب 

کنند. 

ورزش: مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان 
و عضو تیم پورتو پرتغال از آرزوهایش گفته است و اینکه 

شاید روزی برای رئال مادرید بازی کند.
به نقل از  ســایت رسمی فدراسیون فوتبال، گفت وگو با 
مهدی طارمی، مهاجم ملی پوش ایرانی باشــگاه پورتو 
پرتغال یکی از بخش های شماره سوم مجله فدراسیون 

فوتبال را تشکیل داده است.

هدفم رسیدن به تیم های بزرگ تر است#
هرکسی از کودکی خود آرزوی بزرگی دارد و فکر می کند 
به آن برســد. بدون شک رســیدن به آرزو و هدفی که 
از کودکی در ســر وجود دارد با تالش و پشتکار میسر 
می شود. آرزوی بزرگ من حضور در تیم بزرگی بود که 
بتوانم بدرخشم و عملکرد خوبی داشته باشم. پورتو تیم 
بزرگی اســت و آرزوی هر کسی می تواند باشد. هر چند 
آرزوی من حضور در تیمی بزرگ تر است و امیدوارم به 

آن برسم.
من طرفدار رئال مادرید هستم. اما باید خیلی تالش 
کنم و با شــرایط موجود به هدفم برسم. یکسری 
چیزها ســخت و غیر قابل بدســت آوردن است، 

اما من از تالشــم دســت 
نمی کشم. شــاید روزی 
بتوانــم در رئال حضور 
داشته باشــم و اگر این 
اتفــاق هــم رخ ندهد، 
بدون شــک تالش من 
و حضــورم اکنون در 
پورتو نشــان می دهد 

رســیدن  برای  که 
به مراحل باالتر در 
زمان ورزشــی ام تا 
چه حــدی موفق 
هدفم  بوده ام.من 
از حضور در پورتو 
که  اســت  این 
و  باشم  موفق 

آن،  کنار  در 
نگاهی  نیم 
و  آینده  به 
تیم هــای 
گتــر  ر بز
برای  دارم. 
به  رفتــن 
ی  تیم هــا

بزرگ، باید از تیم های بزرگ نقل مکان کرد. 
می خواهم در لیگ پرتغال آقای گل بشــوم و چند جام 
وجــود دارد که بتوانم همه را با هــم در کنار دیگر هم 
تیم هایم کسب کنیم. بدون شک در آینده اتفاقات بهتری 

خواهد افتاد. 

  اسکوچیچ می تواند تیم ملی را #
دچار تغییر و تحول کند

اســکوچیچ مربی است که مدت ها با تیم های باشگاهی 
در ایران کار کرده و شــناخت و درک کاملی از بازیکنان 
ایرانــی دارد. او فن، اســتعداد و کیفیت باالیی دارد که 
می تواند تیــم ملی را دچار تغییر و تحــول کند و این 
امر در چهار بازی پیش رو بســیار تأثیر گذار خواهد بود. 
حریفان مان خیلی سرسخت نیستند، اما بدون برنامه و 
تالش و پشتکار، پیروزی قابل اجرا نیست. تا زمانی که 
تمرینات مستمر و بازی های دوستانه وجود 
نداشته باشد نمی توان در مسیر موفقیت 
پیش رفت. اسکوچیچ مربی است که 
بازیکنان ایرانی را، شخصیت، رفتار، 
بازی ها و عملکردشــان را به خوبی 
می شناسد و برای تک تک ملی 
پوشــان به منظور اجرای بازی 
و نوع عملکردشان برنامه دارد. 
صحبتی که با اسکوچیچ داشتم 
متوجه شــدم که ســخت در حال 
آنالیز و برنامه ریزی اســت. امیدوارم 
موفق باشد، چون موفقیت ایشان، 
موفقیت تیــم ملی فوتبال ایران را 
به همراه دارد و مــن به نوبه خود 
از هیچ تالشی برای موفقیت ایران 

دریغ نخواهم کرد.

ارزیابی حریفان تیم ملی#
سرســخت  خیلی  حریفانمــان 
نیستند اما بدون برنامه و تالش 
و پشــتکار، پیــروزی قابل اجرا 
نیست. در دور رفت متاسفانه به 
عراق و بحرین باختیم. تاز زمانی 
که تمرینات مســتمر و بازی های 
دوستانه وجود نداشته باشد نمی توان در مسیر موفقیت 
پیش رفت. ما تیم اول آســیا بودن را بســیار سخت به 
دســت آوردیم برای اینکه اولی را همچنان حفظ کنیم 
بایــد تالش کرده و در نهایت مقابــل حریفان خود به 

میدان رویم و بهترین عملکرد را بدست آوریم.

تیم ملی با اسکوچیچ پوست اندازی می کند 

پایان دوران اشکان، مسعود و رفقا
طارمی: اسکوچیچ برای تک تک بازیکنان برنامه دارد

شاید روزی در رئال مادرید بازی کنم

گزارش کوتاه

پروین در نشست با نمایندگان مجلس
 برای سرخابی ها  بودجه مشخصی تعیین کنید

ورزش: علی پروین در نشست مدیران و پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: خواهش می کنم راهکاری را 
برای رســیدگی به مشکالت پرسپولیس در نظر بگیرید. این تیم ظرف 23 
روز 6 بازی در لیگ قهرمانان آسیا انجام داد، با آن همه مشکالت با این حال 
بچه های پرسپولیس حریفان را شکست دادند. دولت و مجلس باید به داد این 

تیم برسند. نباید پرسپولیس لنگ 30-20 میلیارد پول بماند.
پیشکسوت تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: چرا باید مدیران پرسپولیس و 
استقالل هر سال کاسه چه کنم چه کنم دستشان بگیرند. با این وضعی که 
برای قیمت بازیکنان ایجاد شده سال آینده برخی بازیکنان 3 میلیارد پول 
می خواهند. آیا پرسپولیس با این شرایط می تواند به کار خود ادامه بدهد، به 
همین خاطر الزم اســت فکری اساسی بشود. پروین اضافه کرد: در شرایط 
فعلی بهترین راه این است که مجلس و دولت بودجه مشخصی برای استقالل 
و پرسپولیس در نظر بگیرند زیرا این تیم ها قابلیت خصوصی شدن ندارند و 
با 600-500 میلیارد بودجه ای که برای آن ها در نظر گرفته می شود می توان 

کارهای خوبی انجام داد.
وی افــزود: بهتر اســت بدانیــد بازیکنان عربســتانی در صورت بردن 
پرســپولیس نفری 10 میلیارد پاداش می خواستند، اما پرسپولیس 10 
میلیــارد پول ندارد که به خود برانکو بدهد. دلخوشــی مردم به همین 
فوتبال اســت و اگر این دلخوشی را هم بگیریم در این شرایط کاری از 

دست کسی برنمی آید. 
اسطوره تیم پرسپولیس ادامه داد: اگر هر کسی دیگری هم جای رسول پناه 
و اعضای هیئت مدیره فعلی باشــد باز هم در شرایط فعلی آش همین آش 
اســت و کاسه همین کاسه. بازیکن پرسپولیس 2 میلیارد تومان قراردادش 
بوده اما مدیران قبلی بندی در این قرارداد وی گذاشته اند که اگر 200 هزار 
دالر پرداخت کند می تواند از این تیم جدا شود. پروین خاطرنشان کرد: هر 
کاری هم بخواهیم بکنیم تا پرسپولیس و استقالل بودجه مشخصی نداشته 

باشند وضعیت همین است. 

حمیدرضا عرب: استقالل بیش از 10 روز است که با مربیگری محمود فکری تمرینات 
آماده ســازی خود را کلید زده است. فکری درتالش است تا استقالل را با آمادگی وارد 
لیگ بیستم کند. او اما از برخی تنش ها که پیرامون استقالل را فرا گرفته گله دارد و از 
هواداران می خواهد به هوش باشند و گول برخی جریان ها را نخورند. فکری چشم دوخته 

به کمک هواداران واقعی استقالل که در سخت ترین شرایط همراه این تیم بوده اند.

تمرینات استقالل در روزهای اخیر چه طور سپری شده است؟س
ما تمریناتی دو مرحله ای را برگزار کردیم. صبح ها تمرین بدنسازی و بعدازظهر ها کارهای 
تاکتیکی. به دنبال رسیدن به اوج آمادگی هستیم. بازیکنان در روزهای گذشته تالش 
بسیاری کرده اند که جا دارد از آن ها بابت کاری که انجام می دهند، تشکر کنم. به یک 
درک متقابل از یکدیگر داریم می رسیم. استقالل در مرحله گذار است و انتظار دارم با 

آمادگی ۸0 درصدی وارد لیگ شویم.

می توانید از بازیکنان جدید در آغاز لیگ استفاده کنید؟س
باشگاه به ما گفته تمام تالش خود را برای پرداخت مطالبات شفر انجام خواهد داد تا 
پنجره نقل وانتقاالتی استقالل باز شود. ما به حرف مسئوالن اعتماد کردیم و به همین 
دلیل بنای کار خود را روی تمرینات سفت و سخت گذاشتیم. بعید می دانم مشکلی به 
وجود بیاید چون مسئوالن درحال رایزنی هستند. چیزی که مشخص است این است 
که اگر تا اول آبان ماه این پول پرداخت نشــود ما به مشکل می خوریم ونمی توانیم از 

بازیکنان جدید استفاده کنیم.

در روزهای اخیر واکنش هایی به برخی فراخوان ها داشتید.س
همین طور اســت چون انتظار دارم هواداران استقالل بیشتر حواسشان را جمع کنند 
وگول برخی دسیسه ها را نخورند. بعضی جریان ها بالی جان استقالل شده اند ودست به 
هرترفندی می زنند تا جو استقالل را برهم بزنند. ما انتظار داریم مراعات حال استقالل 

را بکنند. استقالل در ماه های اخیرحواشی متعددی را سپری کرده و 
شرایط آنچنان با ثباتی نداشته است. باید دست به دست هم بدهیم و 
اوضاع را آرام نگه داریم. چیزی که مشخص است اینکه استقالل باید 

از فضای سال های اخیر که پر از تنش بود، خارج شود و ما از 
رسانه ها نیز انتظار داریم به استقالل کمک کنند.

ظاهراً اســتقالل با قرعه نسبتاً راحتی مواجه س
شده؟

من این طور فکر نمی کنم. همه تیم ها می توانند برای ما 
چالش درست کنند، اما ما باید مانند استقالل رفتار کنیم. 
تیمی ریشه دار که با ابهت وارد صحنه می شود. ما به 
دنبال ورود پر رنگ به لیگ برتر هستیم و قصد داریم 
از هفته های آغازین امتیاز جمع کنیم. البته کار ما 
قدری دیر شــروع شده است اما تالش می کنیم به 

بهترین شکل ممکن نتیجه بگیریم.

نظرتان در مورد جدایی برهانی و رفتنش س
به تیم امید استقالل چیست؟

آرش از سرمایه های باشگاه استقالل است که 
در این مدت کمک بزرگی به ما کرد . شخصیت 
و تعصب او بر هیچ کس پوشیده است. باشگاه 
صالح دانست تا از تجربه و دانش ایشان در 
تیم امید استفاده کند و من هم مخالفتی 
نکردم؛ چــون می دانم آنجــا به کمک 

وحضور وی خیلی نیاز است.

امیرمحمد سلطان پور: سرانجام انتظارها برای فوتبالدوستان 
به پایان رسید و از امشب هیجان انگیز ترین مسابقات فوتبال 
باشــگاهی در فوتبال اروپا آغاز می شــود. لیگ قهرمانان که 
فصل گذشته مانند بسیاری از تورنمنت های دیگر دستخوش 
تغییراتی به خاطر شــیوع ویروس کرونا شده بود، با قهرمانی 
بایرن مونیخ به پایان رسید و این فصل دوباره بهترین ها برای 
بدست آوردن معروف ترین جام فوتبال قاره سبز با یکدیگر به 
 H و E،F،G رقابت خواهند پرداخت. امشــب بازی های گروه

برگزار می شود که آن ها را مرور می کنیم:

گروه E: چلسی با چهره جدید در اروپا#
این فصل دنبال کنندگان لیگ برتر انگلیس شــاهد رونمایی 
از چهره جدید تیم چلســی بوده اند. فرانــک لمپارد بعد از 
محرومیت باشگاهش از انجام نقل و انتقاالت در فصل گذشته، 
این تابستان حســابی جبران کرد و ستارگان مختلفی مانند 
ورنر، هاورتز، چیلول، مندی، زیاش و تیاگو سیلوا را به ترکیبش 
اضافه کرد. این خرج زیاد هنوز آن گونه که باید و شاید در لیگ 
برای او جواب نداده و تیمش از پنج بازی تنها ۸ امتیاز بدست 
آورده اســت. تیم او در حمله بسیار خوب کار می کند اما در 
دفاع بسیار ضعیف است و امشــب این خط دفاع کار بسیار 
سختی را مقابل سویا خواهد داشــت. سویا با اینکه در واقع 
بیشــتر متخصص لیگ اروپاست و مدافع عنوان قهرمانی آن 
مسابقات نیز محسوب می شود، می خواهد این بار شانس خود 
را در باالترین سطح فوتبال اروپا امتحان کند و برای این مهم 

باید شروع خوبی در استمفوردبریج داشته باشد.
در دیگر بازی این گروه، رن فرانسه میزبان کراسنودار روسیه 

خواهد بود.

گروه F: شاهزاده ایرانی وارد می شود#
هنوز چند روز از انیمیشــن منتشر شده توسط باشگاه زنیت 

سنت پترزبورگ به مناسبت حضور این تیم در لیگ قهرمانان 
 Prince این فصل نمی گذرد که در آن سردار آزمون را به عنوان
of Persia )شــاهزاده ایرانی( به تصویر کشیده بودند. مسلماً 
ســردار این لقب را به خاطر نمایش خوبش در فصل گذشته 
لیگ برتر روسیه بدســت آورده و البته همه ما بارقه هایی از 
نمایش خیره کننده او در گذشــته در این مســابقات مقابل 
تیم هایــی مانند اتلتیکومادرید و بایرن مونیخ را به یاد داریم. 
مسلماً روس ها روی او برای لیگ قهرمانان نیز حساب ویژه ای 
باز کرده اند و با توجــه به حضور تیم هایی مانند بروژ )رقیب 

امشب آن ها( التزیو و دورتموند نمی توان شانس آن ها را برای 
صعود آنچنان کم ارزیابی کرد.

دورتموند و التزیو نیز امشب در استادیوم المپیک رم به مصاف 
همدیگر خواهند رفت. التزیو بعد از مدتی دوری از بازی های 
اروپایی، به خاطر عملکرد چشمگیر در فصل گذشته سری آ 
که البته در آخر فصل دچار صدمات جدی شد، توانست جواز 
حضور در رقابت ها را بدســت بیاورد و امیدوار است با رهبری 
چیرو ایموبیله بتواند تیم جذاب دورتموند با همه جوان های با 
استعدادش مثل سانچو، هالند، رینا، بلینگهام و .. را متوقف کند.

گروه G: مبارزه ای فقط برای صدرنشینی؟#
این گروه شــاهد حضور دو غول فوتبال اروپا یعنی بارســلونا و 
یوونتوس است که بسیاری آن ها را به خاطر قرار گرفتن در کنار 
فرانتس واروش مجارستان و دیناموکیف اوکراین از پیش صعود 
کرده می دانند. این دو تیم برای کم نکردن ارزش این پیش بینی، 
باید امشب حریفان روی کاغذ ساده خود را شکست دهند وگرنه 
از همین ابتدا فشــار را بر خود احساس خواهند کرد. بانوی پیر 
امشب در کیف میهمان دینامو خواهد بود و بارسلونا در نوکمپ در 
نخستین حضور رونالد کومان روی نیمکت در بازی های اروپایی، 
میزبان فرانتس واروش خواهد بود؛ تیم ریشه دار مجارستانی که 
121 سال قدمت دارد و در کارنامه 31 عنوان قهرمانی باشگاه های 
این کشور دیده می شود و حتی یک بار به فینال جام برندگان جام 
اروپا در سال 1975 نیز راه یافته که در آنجا از هم گروهی کنونی 

خود دیناموکیف شکست خورد.

گروه H: رونمایی از گروه مرگ#
مهم تریــن بازی امشــب رقابت هــا بین پاریس ســن ژرمن و 
منچستریونایتد برگزار خواهد شد و مسلماً همه نگاه ها به پارک دو 
پرنس خواهد بود. این دیدار یادآور مصاف دراماتیک و تاریخی دو 
تیم در دو فصل پیش است جایی که در مرحله یک هشتم نهایی، 
پاریســی ها در حالی که بازی رفت را در اولدتراوفورد 2-0 پیروز 
شده بودند در بازی برگشت به عجیب ترین شکل ممکن بازی را 
3-1 واگذار کردند. آن پیروزی مقدمه اصلی انتخاب سولسشر به 
عنوان سرمربی دائم شیاطین سرخ بود و اکنون این مرد نروژی 
که شرایط نه چندان با ثباتی را از آن زمان تجربه کرده، به تکرار 
موفقیت خود می اندیشد. کاوانی امشب می تواند اولین بازی خود 
را در لباس منچســتر انجام دهد که مقابل تیمی خواهد بود که 
رکورد بیشترین گل زده در تاریخ باشگاهش را دارد. الیپزیگ که 
فصل گذشته به جمع چهار تیم پایانی مسابقات صعود کرد در 

بازی دیگر این گروه میزبان باشاک شهیر ترکیه خواهد بود.

بعــد از مصدومیت شــدید ویرجیل فن دایک، ســیل 
پیام های همدردی با مدافع مســتحکم تیــم لیورپول از 
طرف چهره های مختلف ورزشی سرازیر شده است. جروم 
بوآتنگ مدافع بایرن مونیــخ نیز یکی از این چهره ها بود 
که بعــد از مصدومیت فن دایــک از ناحیه رباط صلیبی 
کــه احتماالً فصل را برای او تمــام کرد در توییتش برای 
او می نویسد: »این زمان ها هم بخشی از فوتبال است، من 
هم تجربه آن را دارم. تو یک مبارزی و مطمئنم که قوی تر 

باز خواهی گشت.

مدافع چپ مطرح اورتون از کار بامزه ای که در جریان دیدار 
اخیر تیمش مقابل لیورپول انجــام داد رونمایی کرد. لوکاس 
دینیه در جریان دربی مرســی ســاید در صحنه ای که داور 
حواسش به او نبوده می خواسته کارت قرمز داور را از جیبش 
خارج کند. او با انتشــار عکســی از این صحنه، به هم تیمی 
خود ریچارلیسون که به خاطر خطا بر روی تیاگو اخراج شده 
می گویــد که تمام تالش را برای جلوگیری از این اتفاق انجام 

داده است!

لوکاس دینیهجروم بوآتنگ
تیم بسکتبال گولدن استیت ووریرز تمرینات ستاره تیمش 
را در توییتر خود بازتاب داد. در حالی که در فصل گذشته 
رقابت های NBA تیم پر ستاره گولدن استیت نتوانست به 
مراحل پایانی راه پیدا کند اما عزم خود را جزم کرده تا در 
فصل پیش رو جبران مافات کند. یکی از بازیکنانی که از او 
توقع زیادی می رود استفن کوری است که توییتر باشگاه با 
انتشار عکسی زیبا از تمرینات انفرادی او می گوید بازیکنان 

این تیم هیچ ذهنیتی جز تالش برای موفقیت ندارند.

هافبک وســت هام بعد از کامبک فــوق العاده تیمش مقابل 
تاتنهام به توییت یکــی از طرفداران حریف در جریان بازی، 
واکنش جالبی نشــان داد. در حالی که تا دقیقه ۸2 تاتنهام 
3-0 پیش بود ســه گل در دقایق باقی دریافت کرد. قبل از 
این اتفاق، اســپرز، گرت بیل را به زمین آورد و وســت هام 
النزینی را، که مورد تمسخر هوادار اسپرز واقع شد. در پایان 
النزینی با سوپر گل خود بازی را مساوی کرد تا رایس پاسخ 

این تمسخر را بدهد!

دکالن رایسگولدن استیت ووریرز

محمود فکری در گفت و گو با قدس: 

بعضی ها بالی جان استقالل شده اند

ضد  حمله

قاضی زاده هاشمی: 
 کشاندن وزیر ورزش به مجلس 

در دستور کار ماست
 ورزش: احســان قاضی زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس 
شورای اســالمی پس از پایان جلســه مدیران و پیشکسوتان باشگاه 
پرســپولیس در مجلس شــورای اســالمی گفت: تأمین منابع مالی 
مناســب برای حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا و حل 
مشــکالت مالی این باشــگاه از جمله دیگر موارد این جلسه بود. وی 
گفت: جلســه جدی با مدیران وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی 
و وزارت ورزش خواهیم داشــت تا بحث فروش ســهام این دو باشگاه 
در فرابورس پیگیری شــود.اگر اقدام عاجلی را برای مدیریت این دو 
باشگاه شــاهد نباشــیم قطعاً اقدام های نظارتی جدی تری را به کار 
خواهیم گرفت که موضوع سؤال و استیضاح وزیر هم می تواند بخشی 
از آن باشــد.طرح سؤال و کشــاندن وزیر ورزش به صحن مجلس در 

دستور کار ما قرار دارد.

قایدی در تمرین استقالل: بخواهند، می مانم
ورزش: با وجود بازگشــت قایــدی از اردوی تیم ملی اما او چند روز 
در تمرینات استقالل حضور پیدا نکرد. قایدی با تأخیر در محل بازی 

دوستانه استقالل و نفت مسجدسلیمان حضور یافت.
نکتــه مهم دربــاره این بازیکن قوت گرفتن شــایعه لژیونرشــدنش 
اســت. قایدی که دیروز با لباس شخصی به محل تمرین آبی ها رفت 
و خــودش را به کادرفنــی معرفی کرد، از یک تیم قطری پیشــنهاد 
مالی خوبی دارد. با این حال باشــگاه استقالل هنوز درباره وضعیت او 
تصمیمی نگرفته اســت. محمود فکری سرمربی آبی ها اما دیروز اعالم 

کرد مخالف جدایی قایدی است.
قایدی دیروز تمرینی با اســتقالل نکرد اما وقتی با پرسش خبرنگاران 
درباره ماندن یا رفتنش از این تیم مواجه شــد، گفت: »اگر باشــگاه 

بخواهد می مانم و به کارم ادامه می دهم«.

نتیجه تست کرونای پرسپولیسی ها منفی شد
ورزش: پزشک تیم فوتبال پرسپولیس اعالم کرد، نتایج تست کرونای 
تمام اعضای این تیم، منفی بوده است. به نقل از رسانه رسمی باشگاه 
پرســپولیس، سرخپوشان پایتخت یکشــنبه برای دومین بار پس از 
بازگشت از قطر و شــروع مجدد تمرینات، تست کرونا دادند. با اعالم 
دکتر حقیقت پزشــک تیم، نتیجه این تست ها به کادر پزشکی اعالم 

شده و خوشبختانه جواب همه تست ها منفی بوده است.

تساوی آاِک با گلزنی انصاری فرد
ورزش: تیم آاِک آتن در مهم ترین بازی هفته پنجم سوپرلیگ یونان 
به تساوی بسنده کرد. تیم آاِک یکشنبه شب در ورزشگاه المپیک آتن 
میزبان پائوک ســالونیکی بود. در پایان این دیدار تساوی یک - یک 
رقم خورد. ابتدا کریم انصاری فرد در دقیقه 23 برای تیم آتنی گل زد. 
مورگ در دقیقه 90 گل تساوی بخش پائوک را به ثمر رساند. تیم آاِک 
پس از کســب این تســاوی با 7 امتیاز تا رده پنجم جدول سوپرلیگ 

یونان صعود کرد.

مهدی پاشازاده سرمربی پاس شد
ورزش: مدیرعامل باشــگاه پاس از انعقاد قرارداد سه ساله با »مهدی 
پاشــازاده« برای ســرمربیگری این تیم خبر داد. امیــر عظیمی در 
گفت وگو با ایســنا، با اعالم اینکه با مهدی پاشازاده برای سرمربیگری 
تیم پاس به توافق رسیده ایم، تصریح کرد: این قرارداد سه ساله است 
اما در صورتی این همکاری پس از ســال اول تداوم دارد که تیم پاس 

به لیگ دسته یک فوتبال کشور صعود کند.

ستایش سرمربی العربی از مهدی ترابی
ورزش: به نقل از سایت عربی کوره، مهدی ترابی آخرین خرید العربی 
در فصل نقل و انتقاالت تابســتانی بود. انتقال ترابی به العربی با انتقاد 
هواداران این تیم همراه شــد و آن ها امیــدوار بودند که تیم بازیکن 
سرشــناس تر و بهتری را جذب کند. همر هالگریمســون، سرمربی 
ایســلندی العربی درباره ترابی گفت: ترابی بازیکن خوبی اســت و به 
تیــم کمک خواهد کرد. هر مربی بهترین ها را برای تیمش می خواهد. 
امیدوارم که ترابی در دیدار برابر ام صالل قدرت و توان خود را نشــان 

دهد.

 ورزشگاه فینال لیگ قهرمانان آسیا 
مشخص شد

ورزش: دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا 29 آذر در قطر برگزار خواهد 
شد. این دیدار امســال برخالف سال های قبل به صورت تک بازی و 
در قطر برگزار خواهد شد. پرسپولیس در غرب آسیا توانست به فینال 
راه پیدا کند این درحالی اســت که حریف این  تیم در شــرق هنوز 
مشخص نشده اســت. روزنامه الوطن اعالم کرد ورزشگاه الجنوب در 
الوکره که یکی از ورزشــگاه های مدرن و میزبان جام جهانی است به 

عنوان میزبان فینال انتخاب شده است.

صدرنشینی بنفیکا در شب گلزنی طیبی
ورزش: تیم فوتســال بنفیکا پرتغال در شــب گلزنی حسین طیبی 
بازیکــن ایرانی خود به یک برد پرگل دیگر دســت یافت. در یکی از 
دیدارهای هفته چهارم لیگ فوتسال پرتغال تیم بنفیکا به مصاف تیم 
کاندوسو رفت و به پیروزی پرگل 6 بر صفر دست یافت. حسین طیبی 
بازیکن ایرانی تیم بنفیکا که سومین بازی خود را در لیگ پرتغال برای 
این تیم انجام می داد موفق شد پنجمین گل بازی را به ثمر برساند. 

طیبی در حال حاضر در پرتغال دو ُگله است. این سومین برد متوالی 
بنفیکا با 6 گل اســت. این تیم در حال حاضر با 12 امتیاز و با تفاضل 
گل بهتر نســبت به تیم اسپورتینگ لیسبون در صدر جدول فوتسال 

پرتغال قرار دارد.

بشار رسن جزو 10 بازیکن گران قیمت عراق
ورزش: لیســت گران ترین بازیکنان حال حاضر عراقی اعالم شد که 
بشار رســن، هافبک پرسپولیس در لیســت 10 بازیکن گران قیمت 
فوتبال عراق قرار گرفت. رســن با ارزش 725 هزار یورو در رده ششم 

این رده بندی قرار گرفت.
در هفته های اخیر خبرهای مبنی بر جدایی رســن از پرسپولیس به 
گوش می رسید که همین امر حواشی زیادی را به پا کرده است. رسن 
که همچنان به ایران بازنگشته است دیروز در تمرینات نیروی هوایی 

عراق شرکت کرده بود.

منهای فوتبال

محمد بنا و انرژی باورنکردنی در 62 سالگی
ورزش: محمد بنا که چندی قبل شایعاتی درباره قهر و استعفای او از 
تیم ملی شنیده می شد، با حضور در جریان مسابقات لیگ و نظارت 
کامل بر عملکرد کشــتی گیران، خودش را آماده آغاز اردوهای تیم 
ملی کرد. آقای خاص کشتی ایران که حاال 62 ساله شده، همچنان 
از کار کردن با جوان ها لذت می برد و رفتار او نشان می دهد که چقدر 

برای المپیک توکیو انگیزه دارد.
عکسی از محمد بنا در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی که به صورت 
قرنطینه در حال برگزاری است، منتشر شده که او روی دوش محسن 
کاوه، مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی پریده و آمادگی بدنی خود 

را به رخ می کشد.

10 بوکسور ملی پوش در راه جزیره کیش
ورزش: ســومین اردوی تیم ملی بوکس پس از اخذ مجوز از ستاد 
ملی مقابله با کرونا از دوم آبان با حضور  10 بوکسور در کیش آغاز 
خواهد شد. کادرفنی تیم ملی بوکس پس از بررسی مدعیان اوزان 

مختلف در نهایت این نفرات را به اردو فراخواند: 
امید احمدی صفا، مهدی خســروی، دانیال شه بخش، باقر فرجی، 
مسلم مقصودی، شاهین موسوی، میثم قشالقی، احسان روزبهانی، 

پوریا امیری و علی جمالی. 
علیرضا استکی سرمربی تیم ملی اعالم کرده تا این لحظه حضور هیچ 
بوکســوری در ترکیب این تیم جهت حضور در رقابت های انتخابی 
المپیک در پاریس قطعی نیست و ترکیب نهایی تیم ملی بوکس در 

اسفندماه مشخص می شود.

دو مربی از لیست والیبال ایران کنار رفتند
ورزش: پروسه انتخاب ســرمربی تیم ملی والیبال خیلی طوالنی 
و کمی آزار دهنده شــده و پیگیری رســانه ها و اهالی این رشته در 
ماه های اخیر هم به جایی نرســیده است. مدت هاست که داورزنی 
با برگزاری جلسات مختلف با کمیته فنی و هیئت رئیسه به لیست 
پنج نفره ای از مربیان خارجی رســیده تا یکــی از آن ها را به عنوان 

سرمربی تیم ملی ایران در المپیک توکیو معرفی کند. 
»والدیمیر آلکنو«، »دجورجی«، »کاستالنی«، »جیانی« و »لورزنتی« 
پنج مربی خارجی در لیســت نهایی فدراسیون والیبال هستند که 

کمیته فنی قرار است از بین آن ها به گزینه نهایی دست یابد.
حــاال بعد از حدود ۴0 روز از معرفی گزینه ها و رایزنی با آن ها طبق 
گفته محمود افشاردوست، دو نفر از این لیست کنار رفتند و تعداد 

گزینه ها به  عدد 3 رسیده است. 

گرایی: قرارداد کشتی گیران خوب نیست
تسنیم: محمدعلی گرایی دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان در 
گفت وگو با سایت فدراسیون کشتی اظهار کرد: با توجه به تعطیلی 
کشــتی در چند ماه گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، تمرینات 
خــود را رها نکرده بــودم و به صورت انفــرادی تمرینات آمادگی 

جسمانی و فنی را انجام می دادم.
وی در مورد برگزاری مســابقات لیگ تصریح کرد: برگزاری لیگ از 
لحاظ مالی برای کشتی گیران خوب بود، اما رقم هایی که با کشتی 
گیران قرارداد می بندند، آنچنان که باید نیست اما همین نیز کمک 
خوبی برای کشــتی گیران است. همین که سوت آغاز مسابقات با 

برگزاری مسابقات لیگ خورد، کمک خوبی به کشتی گیران شد.

نایب قهرمان پرتاب دیسک آسیا: 
پتانسیل کسب سهمیه المپیک را دارم

ایسنا: بهنام شیری، نایب قهرمان پرتاب دیسک آسیا در مورد شرایط 
خود پس از اتمام قهرمانی باشگاه های کشور، گفت: رکوردهایم جالب 
نبود و راضی نیستم چون در تمرین پرتاب باالی 60 متر هم داشتم 

اما در مسابقات لیگ سطح آمادگی بدنم پایین آمد. 
او در مورد فاصله خود با ورودی المپیک )66 متر( و احتمال کسب 
سهمیه گفت: به نظرم اگر حمایت خوبی داشته باشم پتانسیل کسب 

سهمیه را دارم. همه تالشم را می کنم تا این اتفاق بیفتد.

افشاگری دیگر علیه تاماش آیان 
ورزش: رئیس کنفدراسیون وزنه برداری اروپا عنوان کرد: من برای 
تغییر فرهنگ وزنه برداری تالش زیادی کردم اما فساد از من قوی تر 

بود و تاماش آیان نیز افراد زیادی را پرورش داده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از Inside the games، آنتونی اورسو، رئیس 
کنفدراسیون وزنه برداری اروپا هفته گذشته در واکنش به  تصمیمات 
اخیر هیئت اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری از حضور در هیئت 
اجرایی اســتعفا داد. او اعالم کرد قصد ندارد در انتخابات پیش رو، 

کاندیدای ریاست  و هیئت اجرایی شود.
او گفت: ما نیاز داریم فرهنگ فساد موجود در وزنه برداری و فرهنگی 
که تاماش آیان )رئیس مستعفی فدراسیون جهانی( ایجاد کرده است 
را تغییر دهیم. بســیاری از مردم به من گوش دادند اما فساد از من 

قوی تر بود.

استارت لیگ برتر هندبال زنان
ورزش:شانزدهمین دوره از رقابت های لیگ برتر هندبال زنان از امروز 
اســتارت خورد. در این رقابت ها هشت تیم در دو گروه و به صورت 

متمرکز با هم دیدار خواهند کرد.
نخســتین و حســاس ترین دیدار از دور رفت این مســابقات میان 
اشتادسازه و فوالد مبارکه سپاهان بود که این دیدار با حساب 2۸ بر 

26 به سود اشتاد سازه به پایان رسید.

برگزاری مسابقات جودو قهرمانی کشور 
قطعی شد

ورزش: در جلســه ای که با حضور حســین زند، مسئول کمیته و 
سرمربی تیم ملی کاتا، سعید رجبی، رئیس کمیته برگزاری مسابقات 
و آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو حضور داشتند تصمیم 
بر آن شــد تا رقابت های قهرمانی کشور کاتا به صورت آنالین در دو 
گروه آقایان و بانوان و در دو رده سنی زیر 35 سال و باالی 35 سال 

برگزار شود.
ایــن رقابت ها در گروه مردان طی روزهای 30 بهمن و اول اســفند 
برگزار خواهد شد و بانوان کاتارو نیز 1۴ و 15 اسفند به صورت آنالین 

روی تاتامی رقابت های قهرمانی کشور قرار خواهند رفت.
تمامی پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های الزم برای برپایی 

این پیکارها متعاقباً اعالم خواهد شد.

با وجود تداوم سریال بی تفاوتی مدیران استقالل نسبت 
به عدم پرداخت مطالبات شفر، رقم پرداختی باشگاه در 
تیرماه هم افزایش پیــدا می کند تا میزان بدهی به عدد 
13 میلیارد و ۴۴0 میلیون تومان نزدیک شود ولی بازهم 

خبری از پرداخت بدهی نیست!
با افزایــش نرخ ارز هر ماه این مبلغ بیشــتر از ماه قبل 
می شود تا جایی که مشخص می شود اگر استقالل نسبت 
به پرداخت بدهی اقدام نکند با کسر امتیاز مواجه خواهد 
شــد به همین دلیل استقالل مجبور می شود با افزایش 
سرسام آور نســبت به فروردین سال جاری رقم مذکور 
را پرداخت کند. اســتقالل با احتساب نرخ امروز ارز باید 
رقمــی حدود 20 میلیارد تومان به شــفر بپردازد تا این 
پرونده بحث برانگیز بسته شــود! در حالی که استقالل 
فروردین ماه با کمتر از نصف این مبلغ می توانست بدهی 
شفر را پرداخت کند. حاال سؤال اینجاست چه کسی به 
واسطه این خسارت هنگفت به مجموعه استقالل محاکمه 
خواهد شد؟ آیا پرونده مدیران متخلف رسیدگی خواهد 
شــد؟ به ویژه که هنوز سرنوشت کمک چند میلیاردی 
ایرانســل به باشگاه استقالل برای هواداران مبهم است و 

باید شفاف سازی کامل در این خصوص انجام شود.

داستان ترکیه و پول شفر
در شرایطی که گفته شد اسماعیل خلیل زاده، رئیس 
هیئت مدیره باشگاه استقالل برای پرداخت مطالبات 
شــفر راهی ترکیه شده اســت، اما پیگیری ها نشان 
می دهــد او برای انجــام امور شــخصی راهی ترکیه 
شــده و سفر وی ارتباطی با پرداخت مطالبات شفر یا 
کار های مربوط به باشگاه استقالل ندارد و امور مرتبط 
با پرداخت پول شفر از داخل ایران و از طریق باشگاه 

انجام می شود.
اسماعیل خلیل زاده در گفت وگو با میزان، با تأیید این 
خبر، گفت: کاماًل برای انجام امور شــخصی به ترکیه 
آمده ام، اما برخی شــایعاتی ایجاد می کنند. قرار شده 
است معاونت بین الملل باشگاه استقالل به وکیل شفر 
اعالم کند که طــی روز های آینده باقیمانده مطالبات 
وی را هم می دهیــم و امیدواریم هرچه زودتر پنجره 
نقل وانتقاالتی اســتقالل را باز کنیم تا بازیکنان جدید 
بتوانند بدون مشکل با شــروع مسابقات برای تیم به 

میدان بروند.

Zoom

امشب آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا

به یاد آن شب در پاریس!
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

پایانتصویربرداریسریال»دادستان«دهنمکی
سیماوســینما: تصویربرداری 
جدیدترین سریال مسعود ده نمکی 
که به تهیه کنندگی محمد خزاعی 
و به ســفارش مرکز ســیمافیلم 
ساخته می شود، پس از سه ماه به 

پایان رسید.
به گزارش سیمافیلم، محمد خزاعی، تهیه کننده سریال با اعالم این خبر گفت: 
تصویربرداری ســریال »دادستان« که از اول مرداد ماه آغاز شده بود، پس از 
سه ماه کار برنامه ریزی شده با ضبط سکانس های خارج از کشور در استانبول 

ترکیه به پایان رسید.
وی افزود: در حال حاضر تدوین، صداگذاری و کارهای پس  از تولید سریال در 

حال انجام است تا »دادستان« در ۱۷ قسمت آماده پخش شود.
خزاعی در خصوص موضوع ســریال گفت: عدالت خواهی، نفوذ و مفاســد 
اقتصادی، محور اصلی موضوع های این سریال هستند که در قصه های فرعی 

به موضوعات مهم تاریخ معاصر مثل حمله داعش به مجلس هم می پردازد.
»دادســتان« به کارگردانی مسعود ده نمکی و تهیه کنندگی محمد خزاعی 
محصول مرکز سیمافیلم اســت. در خالصه داستان این سریال آمده است: 

»دادستان« یک سریال تخیلی است و مربوط به هیچ دولتی نمی شود!
محمد کاســبی، ســیدجواد هاشــمی، هومن برق نورد، برزو ارجمند، علی 
سلیمانی، بهنوش بختیاری، سحر قریشی، علیرضا استادی، کاوه سماک باشی، 
اصغر نقی زاده، هلیا امامــی، رضا توکلی، محمود مقامی، نگار فروزنده، نیما 
شاهرخ شاهی، مجید شهریاری، شیوا خســرومهر، فریبا ترکاشوند، فرج اهلل 
گل ســفیدی، ابراهیم کوهخایی، حمید متقی، مختار ثائقی، مریم وانشانی، 
یاسمن ترابی، مجید قادری و... از جمله بازیگران سریال »دادستان« هستند.

بابازیدرنقش»شهیدعبدالرسولزرین«صورتمیگیرد
»کامبیزدیرباز«درقامتیکتکتیرانداز

فارس:کامبیز دیربــاز به  عنوان 
بازیگر اصلی فیلم سینمایی »شکار 
شکارچی« معرفی شد. او قرار است 
نقش »شهید عبدالرسول زرین« 
برترین تک تیرانــداز دفاع مقدس 
را ایفا کند. »کامبیــز دیرباز« به  

عنوان بازیگر فیلم »شکار شکارچی« معرفی شد. این فیلم به کارگردانی علی 
غفاری و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری با نگاهی به حماسه برترین تک تیرانداز 
جنگ های معاصر و هشــت سال دفاع مقدس »شــهید عبدالرسول زرین« 
ساخته خواهد شد.  »عبدالرسول زرین« جزو نیروهای اصلی و بنیان گذاران 
لشکر امام حسین)ع( بود و در جبهه ها نقش منحصربه فردی را ایفا می کرد. 
او با رکورد بیش از ۳هزار شــلیک موفق و با به هالکت رســاندن نظامیان 
بعثی و چندین تک تیرانداز ماهر و فرمانده عراقی، خود را به  عنوان ماهرترین 

تک تیرانداز جهان در جنگ های معاصر ثبت کرده است.
آمارها درباره میزان موفقیت شــلیک های عبدالرسول زرین متفاوت است؛ 
برخی ۷۰۰شلیک و برخی ۳هزار شلیک را نقل کرده اند. حتی به فرض صحت 
پایین ترین رقم یعنی ۷۰۰ شلیک، باز هم زرین را می توان برترین تک تیرانداز 
دهه های اخیر جهان دانســت و سایر تک تیراندازان )همچون کریس کایل 
آمریکایی ملقب به »شیطان رمادی« با ۱۶۰ شلیک، اکثراً به غیرنظامیان( 

با فاصله زیادی نسبت به او قرار دارند.
عبدالرســول زرین متولد ســال ۱۳۲۰ در روســتایی حوالی شهرســتان 
گچساران بود و پیش از جنگ تحمیلی، مغازه لباس فروشی نزدیک»مسجد 
باباعلی عسگر« اصفهان داشت. این مجاهد واالمقام در اسفندماه سال ۱۳۶۲ 
و در جزیره مجنون و عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نائل آمد. شهید 

زرین از سالح دراگانوف SVD )سیمونوف( استفاده می کرد.
شهید خرازی پس از فتح سه تپه توسط زرین، به او لقب »گردان تک نفره« 
داده و درباره اش گفته بود: پس از شهادت زرین، برادران در بی سیم ها و رادیو 

دشمن شنیده بودند که می گفتند »صیاد خمینی« را زدیم!
به گزارش فارس، فیلم سینمایی »شکار شکارچی« به همت انجمن سینمای 
انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح پس از سه ماه پیش تولید در 
شهرک سینمای انقالب و دفاع مقدس مراحل تولید خود را برای حضور در 

سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر آغاز کرده است.
برخی از عوامل ۱۲۰نفره این فیلم سینمایی عبارت اند از: مهرداد خوشبخت؛ 
مشاور کارگردان، مجید کرباسیان؛ دستیار و برنامه ریز، عباس دقاقی؛ مدیر 
تولید، جواد اصغری؛ دســتیار تولید، محســن ملکی؛ طراح گریم، شهرام 
متولی  باشی؛ مدیر صدابرداری، سعید براتی؛ مدیر فیلم برداری، عباس بلوندی؛ 
طراح صحنه و لباس، امیرحسین خنجری؛ طراح بدلکاری و ایمان کرمیان؛ 

طراح جلوه های ویژه و میدانی.
کامبیز دیرباز، بازیگر اصلی فیلم است و سایر بازیگران این فیلم سینمایی به 
 زودی معرفی خواهند شد. برخی کاربران شبکه های اجتماعی معتقدند چهره 
دیرباز شباهت چندانی به شهید زرین ندارد و می شد برای ایفای این نقش، 
بازیگران دیگری را انتخاب کرد. باید منتظر ماند و دید نتیجه کار رضایت بخش 

خواهد بود یا خیر.

پسازگلزار
نویدمحمدزادههمبهکرونامبتالشد

سیماوسینما:نوید محمدزاده 
با انتشار پستی در صفحه رسمی 
خود در اینستاگرام از ابتالیش به 

کرونا خبر داد.
نوید محمــدزاده بازیگری که قرار 
است به زودی سریال »قورباغه« با 

هنرمندی وی و به کارگردانی هومن سیدی در شبکه نمایش خانگی توزیع 
شود، از ابتالیش به کرونا خبر داد.

این بازیگر جوان سینما و تئاتر در صفحه اجتماعی خود در اینستاگرام با انتشار 
پســتی کوتاه در این باره اطالع رسانی کرد و نوشت: »کرونا ببین من خیلی 

روزهای سختی رو گذروندم این دو هفته ام روش«.
آخرین حضور نوید محمدزاده در عرصه تصویر مربوط به سریال »قورباغه« 
می شود که قرار است آذر ماه در شبکه نمایش خانگی و در بستر وی اودی ها 

توزیع شود.
نوید محمدزاده در حالی به کرونا مبتال شده است که پس از یک سال دوری 
از سینما، از ابتدای امسال با حضور در سه پروژه سینمایی مهم، سال پرکاری 
را آغاز کرده بود. »تفریق« به کارگردانی مانی حقیقی، »شب، داخلی، دیوار« 
به کارگردانی وحید جلیلوند و »نگهبان شب« به کارگردانی رضا میرکریمی، 
پروژه هایی هستند که محمدزاده به  عنوان بازیگر اصلی به آن ها پیوسته است.

روز گذشته محمدرضا گلزار دیگر بازیگر سینما نیز از طریق فضای مجازی 
خبر ابتالی خود به ویروس کرونا و بستری در بیمارستان را به  صورت رسمی 

تأیید کرد.

این شب ها  سیماوسینما/زهرهکهندل
مخاطبان تلویزیون تماشــاگر سریال »ایل دا« 
بــه کارگردانی رامــا قویــدل و تهیه کنندگی 
سیدعلیرضا سبط احمدی هستند که از اوایل 
مهر ماه روی آنتن شبکه یک سیما رفته است. 
»ایل دا« نخستین سریالی است که به مقاومت 
ایالت و عشایر در جنگ پرداخته و این مقطع 
تاریخــی را نشــان می دهد که کمتــر به آن 
پرداخته شده است. این مجموعه تلویزیونی با 
موضوع اتحاد و حماســه مردان و زنان عشایر 
مرزنشــین در برابــر متجاوزان بــه خاک این 
مــرز و بوم و قصه ایســتادگی و ایثار آن ها از 
ســال  ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ ساخته شده است. این 
سریال در زمان فیلم برداری به پدیده نامیمون 
ایــن روزها یعنی کرونا خورد و در چند مقطع 
به دلیل ســیل، کرونــا و تعطیلی هایی که در 
لرستان به وجود آمد، کار برای عوامل سخت تر 
شــد، به طوری که قرار بــود همزمان با هفته 
دفاع مقــدس روی آنتن بــرود، ولی پخش آن 
با چنــد روز تأخیر آغاز شــد. رعایت تمامی 
پروتکل های بهداشــتی و حفظ سالمت عوامل 
و بیــش از ۲۵۰ بازیگر و هنرور کار دشــواری 
بود که سازندگان »ایل دا« از پس آن برآمدند. 
در شــرایطی کــه بســیاری از کارگردان ها و 
فیلمسازها، آثارشــان را در فضای آپارتمانی و 
با لوکیشنی محدود می سازند، سریال »ایل دا« 
در فضایی پرلوکیشــن و با پروداکشنی بزرگ 
ســاخته شــده اســت که معموالً فیلم سازان 
راحت طلــب چندان تمایلی بــه ورود در این  
پروژه ها ندارند. اگرچه این روزها اعتراض هایی 
به آشــفتگی لهجه و گویش در این ســریال 
می شود، اما از ابتدا قرار بوده تمام شخصیت ها 
بدون گویش و لهجه صحبت کنند که البته در 
اجرا، عده ای از بازیگران به لری و عده ای بدون 

لهجه و گویش حرف می زنند. 
در این سریال مجید مظفری نقش »صالح خان«، 
پوریا پورسرخ  نقش »ایرج«، فاطمه گودرزی 
نقش »دا گل«، جعفر دهقان نقش »اســتوار 
کاکاوند« و آوا دارویت نقــش »هاویر« را ایفا 
می کنند. کاظم هژیرآزاد، کوروش ســلیمانی، 
امیرمحمد زنــد، مینا نوروزی فــرد، غالمرضا 
علی اکبری، سینا رازانی، مهدی صبایی، شهین 
تسلیمی، مسعود چوبین و رضا نجفی، از دیگر 
بازیگران این سریال هستند. با مجید مظفری 
دربــاره نقــش »صالح خان« و دشــواری های 
ســاخت این مجموعــه تلویزیونــی گفت وگو 

کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 

شــماپیشازاینهمبــاراماقویدلس
همکاریداشتید؟

من پیشــتر با آقــای قویدل در یک ســریال 
همکاری کرده بــودم. وقتی برای بازی در این 
سریال از من دعوت کردند، سناریو را خواندم 
و از آن خوشــم آمد. سال گذشته فیلم برداری 
کار کلید خورد، ولــی اواخر  بهمن ماه کار به 
دلیل شــرایط کرونایی تعطیل و پنج ماه وقفه 
ایجاد شد. ضمن اینکه می خواستند سریال را 

به پخش در هفته دفاع مقدس برسانند و خیلی 
با عجله تمامش کردند. 

کرونایــیس دوران در کار ازشــرایط
بگویید،چقدرفشارروانیرویگروهبود؟

این ســریال جزو ســریال های پربازیگر بود و 
هنروران زیادی مشــغول به کار بودند. ســعی 
کردیم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم. 
پیــش از اینکه کار به صــورت موقت تعطیل 
شــود، یعنی در اسفند سال گذشــته، یکی، 
دو نفــر از اعضای گروه به بیماری کرونا مبتال 
شدند که خوشبختانه حالشان خوب شد و سر 

کار برگشتند. 

ازجذابیتهــاینقــش»صالحخان«س
بگوییــد،ایــنشــخصیتآنطورکه

میخواستیدازکاردرآمد؟
من ســعی می کنم نقش تکــراری بازی نکنم. 
»صالح خان« یکی از نقش هایی بود که پیشتر 
بازی نکرده بودم و دوســت داشتم آن را بازی 
کنم. وقتی فیلم نامه را خواندم احســاس کردم 
نقــش خوب و ماندگاری خواهد شــد، ولی به 
دلیــل تعطیلی موقت کار در شــرایط کرونا و 
وقفه پنج ماهه ای که در فیلم برداری رخ داد و 
اینکه نویسنده سریال هم تالش داشت زودتر 
سناریو را تمام کند تا سریال به پخش در هفته 
کمرنگ تر  صالح خان  نقش  برسد،  دفاع مقدس 
شــد و بســیاری از ســکانس های این نقش 
حذف شــد، در حالی که این شخصیت نقش 
پررنگ تری در خط اصلی داستان داشت. البته 
بازخوردهایی که از مردم گرفتم، راضی کننده 

بوده و مخاطبان خوششان آمده است. 

اینســریالدرخرمآبادساختهشدهس
از اســت،تجربهکاردرلوکیشنخارج

تهرانچطوربود؟
متأســفانه اکنون در شهرســتان ها به سختی 
می شود کار کرد، چون مسئوالن شهرستان ها 
تعاملی با گروه های فیلمســاز ندارند. پیشــتر  
فرماندار، اســتاندار و شــهردار آن منطقه سر 
صحنــه می آمدند یــا نیروی انتظامی و ارتش 
حضور مؤثری داشــتند و کمــک می کردند. 
مثاًل امکاناتــی در اختیار گروه های ســازنده 
قرار می دادند تا شرایط تولید را تسهیل کنند، 
ولی این بار هیچ مســئولی را ندیدم که از آنجا 
عبور کند. ۱۰۰ نفر هنرمند به شهرشان آمده 
بودند، ولی عین خیالشــان نبــود. کار کردن 
در این شرایط بسیار ســخت است. گروه های 

تولیدی که از تهران به شهرســتان ها می روند 
نیاز به امکانات رفاهی و مکان استراحت دارند. 
نیاز داریم با هنرمندان آن شــهر تعامل داشته 
باشــیم و از آن ها اســتفاده کنیــم. ما خیلی 
بی ســرو صدا آمدیــم و رفتیــم، در حالی که 
می توانستند با ما ارتباط داشته باشند، زیرا از 
مسیر این تعامالت، سطح فرهنگی و هنری آن 
منطقه ارتقا پیدا می کند. حتی مسئوالن آنجا 
به این فکر نیفتادند که این گروه دارند در شهر 
ما کار می کنند و ببینیم درباره مردم شهرمان 
قرار اســت چه بســازند! گویی اصاًل برایشان 

اهمیتی نداشت. 

بههمیندلیلســاختسریالدربارهس
قومیتهــاومناطــقبومــیمختلف
آن سختیهای و است دشوار کشورمان
موجبمیشودکمترفیلمسازوبازیگری

بهسراغاینحوزهبرود؟
در چند ســال اخیر شــاهد بودیم وقتی یک 
ســریال بومــی از تلویزین پخش می شــود تا 
مســئله و مشــکلی پیش می آید، عده ای جلو 
تلویزیون تجمــع و اعتــراض می کنند. البته 
مــردم حق دارند و نباید این اتفاق بیفتد، ولی 
گاهی عدم شــناخت کافی نسبت به قومیت ها 
و ادبیات نمایشــی آن ها، کار در این حوزه را 
دشــوار می کند. ضمن اینکه آن قــدر در این 
حوزه ســریال کــم داریم که وقتــی کاری از 
تلویزیون درباره قومیت خاصی پخش می شود، 
عده ای دنبال نقاط ضعف و اشــکاالت سهوی 
آن می گردنــد، در حالــی کــه آن کارگردان 
می توانســت یک ســریال آپارتمانی در تهران 
بســازد. ما در دمای ۵۰ درجه باالی صفر کار 

کردیم که بسیار ســخت بود. امکانات رفاهی 
کمی داشــتیم و واقعاً در شــرایط سخت کار 
کردیــم، آن هم نه در شــرایط عادی بلکه در 
اوضــاع کرونایی کشــور. خوشــبختانه مردم 
خرم آبــاد بســیار میهمان نــواز، بافرهنــگ و 
خونگرم بودند و تا جایی که در توانشــان بود 
از ما پذیرایی کردند. برایم عجیب اســت که با 
چنین مردم شــریفی، چرا مسئوالن این شهر 
آن طور که شایسته اســت، کار نکردند. من از 
شــهردار خرم آباد گله دارم، چــون پیاده رو و 
خیابان های ســالم در این شهر بسیار کم بود 
و شــهر آن چنان که باید تمیز و منظم نبود، 
در حالی که خرم آباد، طبیعت بســیار باصفا و 

بکری دارد. 

باتوجهبهاینکهبازیگرانبومیهمدرس
اینســریالهمکاریداشتند،چطوربه

یکدستیدربازیهارسیدید؟
در این مجموعــه تلویزیونی بازیگران بومی از 
بروجرد و کرمانشاه داشتیم و همه آن ها تجربه 
بازی جلو دوربین را داشــتند و خوشــبختانه 

بازی ها یکدست شد. 

چرابرخیازشــخصیتهادرسریالس
لهجــهوگویشندارند،ولــیعدهایاز

بازیگرانهملریصحبتمیکنند؟
از ابتدا قرار نبــود بازیگری لری صحبت کند، 
اما در حین کار عده ای بروجردی حرف زدند، 
عده ای خرم آبادی و عده ای هم کرمانشــاهی! 
در حالی که از ابتدا قرار نبود ســریال با لهجه 
ساخته شــود. متأســفانه این اتفاق رخ داد و 
موجب آشــفتگی گویش و لهجه در ســریال 
شــد. به نظرم اگر سریال بدون گویش و لهجه 
ساخته می شــد، بهتر بود، چون ادای درست 
گویش و لهجه، کار دشــواری اســت و نیاز به 
زمان بیشتری دارد تا همه بازیگرها به یکدستی 
برسند. کاش این اتفاق رخ می داد و هیچ کدام 

از شخصیت ها لری صحبت نمی کردند. 

همینس فقط بهسریال اعتراضها دلیل
موردبود؟

فقط بحث آشــفتگی در گویش و لهجه ها نبود 
بلکــه اعتراض هایی به قصــه و تدوین کار هم 
شده اســت، چون »ایل دا« در شرایط سختی 
ســاخته شد. وقتی ســناریو را خواندم با قصه 
خوبی روبه رو شدم، ولی چون می خواستند کار 
را به پخش در هفته دفاع مقدس برســانند، با 
عجله تمام شد. ضمن اینکه وقفه پنج ماهه در 
بین کار به دلیل کرونا هم روی کیفیت ساخت 
تأثیر گذاشــت و همه این مسائل موجب شد 
کیفیت ســریال آن چنان که انتظار می رفت، 

نباشد. 

درحالحاضرمشــغولبهچهکاریس
هستید؟

برای چند فیلم سینمایی با من صحبت شده، 
ولی هنوز قطعی نشده است. 

برش

گاهیعدمشناختکافینسبتبه
قومیتهاوادبیاتنمایشیآنها،
کاردراینحوزهرادشوارمیکند.
ضمناینکهآنقدردراینحوزه
سریالکمداریمکهوقتیکاری
ازتلویزیوندربارهقومیتخاصی
دنبال عدهای میشود، پخش
اشکالهایسهوی و نقاطضعف
آن که حالی در میگردند، آن
کارگردانمیتوانستیکسریال
آپارتمانیدرتهرانبسازد.مادر
کار صفر باالی درجه 50 دمای

کردیمکهبسیارسختبود

روایتکارگردانروایتتهیهکننده

سیدعلیرضاسبطاحمدی:

بازیگرانبومیتواناییداریم
راماقویدل:

رشادتهایمرزنشینانغربکشورراتصویرکردیم
سیماوسینما:سیدعلیرضا سبط احمــدی گفت: با دالر 
۶هــزار تومان ســریال »ایل دا« را برآورد کــردم و با دالر 

۳۰هزار تومانی کار را تحویل دادم!
تهیه کننده ســریال »ایل دا« درباره دلیل انتخاب لوکیشن 
سریال در نشســتی در خبرگزاری فارس گفت: زمانی که 
با آقای قویدل استارت کار را زدیم، در منطقه غرب کشور 
بازبینی انجام دادیم. یک زمانی قرار اســت ما به لوکیشن 
مستندی برویم و در آنجا کار کنیم و طبیعی است که به 
لوکیشــن اصلی می رویم و در همانجا کار می کنیم. اما در 
کار تولیدی و به خصوص کار نمایشی برخی پارامترهایی را 
در نظر می گیریم که امکان استقرار گروه و کار کردن مهیا 
باشد و شرایطی از قبیل بودجه و هزینه ها را هم باید در نظر 
بگیریم. در هر حال شرایط باید طوری باشد که یک گروه 
۱۵۰ نفره بتوانند در آنجا دوام بیاورند و کار کنند. همان طور 
که می دانید این سریال یک بار دیگر در تهران کلید خورده 
بود، توسط آقای صادقی  تکاور یعنی لوکیشنشان تهران بود، 
اما همین فضا، همین حس و حال و همین اتفاق ها در آنجا 

هم می افتاد.
وی افزود: در ادامه کل مکان های منطقه غرب کشــور را 
که دیدیم به این نتیجه رســیدیم خرم آباد از نظر تولیدی 
به عنوان لوکیشن و فضا مناسب تر است و به همین دلیل 
خرم آباد را به عنوان لوکیشن انتخاب کردیم، اما قصه مان 
روایت خط مرزی را دارد که می توانســتیم در تهران هم 
همین لوکیشــن را داشته باشــیم و روایت خط مرزی را 

برایش در نظر بگیریم.
ایــن تهیه کننده در بخش دیگری از این نشســت، درباره 
ســهم بازیگران بومی در این سریال گفت: وقتی کاری را 
به خارج از تهران می برید نه تنها برای بازیگران بلکه برای 
تمام عوامل، وقتی با کارگــردان داریم عوامل را می بندیم 
سعی می کنیم افرادی را انتخاب کنیم که شرایط ماندن در 
شهرســتان آن هم در مدت زمان طوالنی را داشته باشند، 
چــه بازیگر و چه غیربازیگر. به هر صورت بســتن گروه و 
عوامل در شهرستان با تهران خیلی تفاوت دارد، ضمن اینکه 
بازیگران براساس برنامه ریزی ها می توانستند بیایند و بروند 
و عوامل پشت دوربین بودند که در طول کل پروژه باید در 
کنار کار می ماندند. با آقای قویدل به این نتیجه رســیدیم 
که بازیگران نقش های اصلی را از بازیگران تهران و افرادی 
که توانایی بازی در شهرســتان را دارند از بومی ها انتخاب 
کنیم. این سریال بسیار پربازیگر است و حدود ۱۵۰بازیگر 
دیالوگ گــو دارد و مــا ۴۰ بازیگر از تهــران و ۱۰۰ نفر از 

شهرستان داشتیم.
حتی بیــش از ۱۰۰ نفر، از بروجــرد،  درود، ازنا،  خرم آباد، 
خوزستان، خرمشهر،  آبادان، بوشهر، بازیگر داشتیم. عالوه 
بر این چند بازیگر عرب زبان داشــتیم که باید عرب زبان 

می بودند و حدود ۱۰۰ نفر از بازیگران تئاتر خرم آباد در کار 
مــا بودند. این ماجرا هم کمک می کرد به اینکه نقش های 
طوالنی تر نداشتند و اقامتشــان برای ما دردسر نداشت و 
با فرهنگ و حس و حال منطقه آشنا بودند و همین ما را 

کمک می کرد.
ایــن تهیه کننده در بخش دیگری از این نشســت، درباره 
امکاناتی کــه در اختیار کار قرار گرفته بــود، اظهار کرد: 
سریال های دفاع مقدسی وقتی از شهرک دفاع مقدس بیرون 
می رود کار سخت می شود. شاید یکی از دالیلی که اغلب 
کارهای ما به شهرک دفاع مقدس معطوف می شود، همین 
باشد. پارامترهای مختلفی وجود دارد که اجازه دهند تا این 
امکانات از شهرک دفاع مقدس بیرون بیاید. از طرفی برخی 
امکانات شهرک خیلی واقعی نیست و بیشتر جنبه دکوری 
دارد. وقتی  که ایــن امکانات بیرون می آید برای اینکه به 
صورت واقعی از آن ها استفاده کنیم نیازمند دردسر و هزینه 
هستیم. ما حدود یک کامیون سالح و پنج تریلی امکانات 
لجستیکی ماشین های عراقی، ایرانی، جیپ، آمبوالنس و... 
به خرم آباد بردیم. از طرفی انتقال این ها هم هزینه بر است 
و هم دردســر دارد و این ها را به جان خریدیم. گاهی اوقات 
امکانات با تأخیر هشــت روزه به دســت گروه می رسید و 
گاهی اجازه خروج این ماشــین ها داده نمی شد. در ادامه 
آوردن هنرور در شهرســتان کار بسیار سختی است و باید 
از منطقه های مختلفی هنرورها را پیدا کرد به خصوص که 
هنرور خــاص بخواهید. هماهنگی و برنامه ریزی برای این 
بخش خیلی سخت است. این سریال یکی از سخت ترین 
کارهایی بود که من ساختم. از زمانی که کار را کلید زدیم 
حدود چهار بار افزایش شدید قیمت در کشور داشتیم. من 
با دالر ۶هزار تومان این ســریال را بــرآورد کردم و با دالر 

۳۰هزار تومانی کار را تحویل دادم.
وی در پایان افزود: آن قدر شرایط تولید این سریال سخت 
بود که بعید می دانم کار دفاع مقدســی بسازم. آن قدر که 
افزایش قیمت داشتیم، اگر کســی کم کاری کند مدیون 

همان بچه هایی است که رفتند و شهید شدند.

سیماوســینما: کارگردان ســریال »ایــل دا« گفت: 
هدف ما در این ســریال به تصویر کشیدن رشادت ها، 
فداکاری ها و صبر و تحمل مرزنشینان کل غرب کشور 
بود که با دالورمردی های خود هشــت ســال با دشمن 

بعثی جنگیدند.
راما قویدل در گفت وگویی با فارس درباره ســختی های 
تولید آثاری مانند ســریال »ایل دا« و تفاوت هایشان با 
آثار آپارتمانی، گفت: چون همه ســریال ها به ســمت 
سریال های آپارتمانی می رود و به ۱۰کیلومتری اطراف 
تهران منوط می شــود، تصاویر بــرای مخاطب تکراری 
اســت. هر چه تصاویر بدیع تر باشــد برای مخاطب هم 
جذاب تر است و می تواند مخاطب را به جهانی ببرد که 
تا به حال تجربه اش نکرده است یا حداقل کم تجربه اش 
کرده اســت. به نظر من این کوششی است که هر چه 

بیشتر اتفاق بیفتد، بهتر است.
وی در ادامه درباره جذابیت های لوکیشــن های خارج از 
تهران افزود : خاص بودن این لوکیشــن به نظرم بســیار 
جذاب بود و خیلی سعی کردیم تا جایی که می شود از این 
خاص بودن استفاده کنیم و صالبت و شکوه این کوه ها را 
به عنوان سمبل بصری برای صالبت و شکوه مرزنشینان 
غرب کشــورمان در نظر بگیریم. ایــن فقط برای انتخاب 
لوکیشــن بوده و جغرافیای حقیقی در آن دخیل نیست. 
برای مثال مقدار زیادی از ســریال مختارنامه در شاهرود 
ضبط شــده و هدف نبوده که بگویند اینجا شاهرود است 
و برای آن لوکیشن خاص و عجیب بوده و آقای میرباقری 

انتخاب کرده است و ما هم در واقع همین کار را کردیم.
وی در بخــش دیگری از ایــن گفت وگو درباره هدفش 
از ساخت این ســریال گفت: هدف ما همان طور که در 
پایان بندی سریال آمده اســت، به تصویر کشیدن قوم 
خاصی نبود و در اصل به تصویر کشــیدن رشــادت ها، 
فداکاری ها و صبر و تحمل مرزنشینان غرب کل کشور 
بود. درست است که لوکیشن فیلم برداری ما در لرستان 
بود، اما نمی خواســتیم بگوییم لزوماً ســریال ما به قوم 
خاصی مربوط می شود. در واقع قرار بود به همه اقوامی 
که در آن منطقه زندگی می کردند و این رشــادت ها را 
انجام دادند، بپردازیم. به همین دلیل دیالوگ ها فارسی 
روان و سلیس است و نقطه گذاری های مشخصی از قبل 
انجام داده بودیم و واژگانی اســت که تمامی مردم آن 
خطه از آن اســتفاده می کنند و منصوب به قوم خاصی 
نیست. هدف ما کل مرزنشین های غرب کشور بودند نه 

لزوماً یک قوم مشخص.
این کارگردان در قسمتی دیگر از این نشست در پاسخ 
به این پرســش که داســتان این ســریال تا چه اندازه 
واقعیت داشته اســت، بیان کرد: این به فیلم نامه نویس 

مرتبط اســت، اما آنچه ما برای اجرا به آن نیاز داشتیم 
این بود که قصه ما در ماه اولی که جنگ شــروع شــد 
می گــذرد و تا نیمه داســتان به آن می پــردازد. آمدن 
ستون پنجم دشمن و تالش برای آسیب زدن به مناطق 
مــرزی و... در کتاب هایی که دربــاره جنگ بین ایران 
و عراق نوشــته شده اســت، وجود دارد. هر جنگی در 
جایــی از دنیا مقدمه طوالنی دارد. تحرکات، اتفاق های 
مشــکوک، حرکت های عجیــب و غریب کــه طبیعتاً 
کارشناسان می توانند تشخیص دهند که این ها مقدمه 
جنگ اســت و تا نیمه داستان این اتفاق ها رخ می دهد. 
نخ تسبیح فیلم نامه ما تحرکات مرزی و حساسیت های 
مرزنشــینی اســت. حتی قصه ها و اختالف دو خانواده 
سوار بر ستون اصلی فیلم نامه هستند و از نیمه سریال 

به بعد جنگ شروع می شود و ما وارد جنگ می شویم.
قویدل در بخشی دیگر از این نشست کارهای مورد عالقه 
خود در حوزه دفاع مقدس را نام برد و با اظهار امیدواری 
از اینکه ســریال ایل دا مورد پســند مخاطب قرار گرفته 
باشد، گفت: کارهای رسول مالقلی پور )مزرعه پدری( و 
ابراهیم حاتمی کیا را در مجموعه فیلم های دفاع مقدسی 
دوست دارم. در بخش های دفاع مقدس این سریال سعی 
کردم تصویــری واقعی تر از جنگ ایران و عراق نشــان 
دهــم. به هر حــال بضاعت ما در اجرای این ســریال و 
زمان بندی مــان محدود بود و این محدودیت ها مســئله 
ماســت و نباید به گردن مخاطــب بیندازیم. اما با همه 
این ها اندکی از جانمان مایه گذاشتیم و بهترین کاری که 
می توانستیم در این چارچوب انجام بدهیم را اجرا کردیم.

وی در بخش پایانی این نشســت افزود: ما یک سریال 
دربــاره وحدت ملی در کل کشــور ســاختیم و ایل دا 
سریالی داســتانی است و قرار نیســت مستندسازی و 
نعل به نعل واقعیت را به تصویر بکشــد. قصد ما آزردن 
هیچ کس نبوده و نیســت و به شخصه اگر با ساخت این 
سریال موجب آزار فردی شدم، عذرخواهی می کنم. در 

راستای این هدف سختی های زیادی متحمل شدیم.

گفتوگوبامجیدمظفری،بازیگرنقش»صالحخان«درسریال»ایلدا«
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