
بابارجب  شبیه 

محسن ذوالفقاری: جمعه: هنوز داغ از دست دادن حاج قاسم تازه بود که 
غمی دیگر بر روح و جان ملت ایران نشست. اینکه شغالی برای شیری 
دنــدان تیــز کند خیلی تازگی ندارد. چون دشــمنان قانون جنگل را بهتر 
می فهمند. عجب که عده ای در داخل هنوز به دنیای جنگلی غرب دل 
خوش دارند. وقتی دشــمن او را دانشــمند می داند و داخلی هاِی له له زِن 

برای مذاکره، او را دانشمند نمی دانند این می شود که شد.
شنبه: راننده تاکسی هم مدام از گرانی ها می نالید هم ذکر الحمدلله... 
خــدا را شــکر از دهنــش نمی افتــاد! هــم ذکر خیر شــهدا و ایثارگــران را 
می گفــت هم قبر شــاه را نورباران می کــرد! آن قدر مورد عجیبی بود که 
با ســکوت عمیق فقط ســعی کردم شــنونده خوبی باشم تا هر چه دل 

تنگش می خواهد بگوید!
یکشــنبه: خاطرات شــهدا و بچه های قدیمی محله مان را جمع آوری و 
داســتان کردم. در جلســه ای که با یکی از نویســندگان مطرح کشــوری 
داشــتم بــا تــرس و لــرز کاری کــه انجــام داده ام را توضیــح دادم. خیلــی 
استقبال کرد و احترام گذاشت و خواست کارم را برایش بفرستم. از این 

اخالق متواضعانه ایشان به وجد آمدم.
دوشــنبه: بــه برادر کوچکم ســپرده بودم هر کتابــی که می خواند حتماً 
یادداشــتی برایــش بنویســد. یــک روز کاغذی جلویم گذاشــت که روی 
آن نوشــته بود یک »بابارجب« هم در محله خودمان زندگی می کند! 
بخوانید: »...من خودم با پسر یکی از جانبازهای سر و صورت دوست 
هســتم. موقعــی کــه پــدر او بــه مدرســه می آمــد هیچ کــس نزدیــک او 
نمی شد«. یادداشتش خوشحالم کرد و آن را در »مجازستان« منتشر 
کردم اما ناراحت شدم که چطور من از حضور یک بابا رجب دیگر در 

محله مان بی خبر بودم.
سه شنبه: همان نویسنده مطرحی که کتاب مورد نظر را برایش فرستاده 
بودم تماس گرفت. دســت و پایم را گم کردم. بســم هللا گفتم و جواب 
دادم. بعد از سالم و احوالپرسی تشکر کرد و گفت: »دیشب تا صبح 
تمام 40 هزار کلمه ای که نوشته بودی رو خوندم. شخص اول و قهرمان 
کتاب خیلی جذاب بود و لوتی منش. من عاشــق همین دســت آدم ها 
هستم. کمک می کنم تا اثر خوبی از کار دربیاد«. زبانم قفل شده بود 

فقط توانستم بگویم: الحمدلله... .
چهارشــنبه: یکی از مســئوالن مســجدمان را دیدم. حرف از آن جانباز 
سر و صورتی شد که در مجازستان منتشرش کرده بودم. گفت: »من 
پیش از این، اصالً فکرشو نمی کردم ایشون جانباز دفاع مقدس هست. 
چنــد بــار دیده بودمش ولی با بی محلی از کنارش رد شــدم. دمت گرم 
که قهرمان محله مون رومعرفیش کردی... دعا کن کرونا گورشو گم کنه، 
سالروز شهادت بابا رجب، برای این بابارجب محلمون، مراسم بگیریم«.

 محمد تربت زاده موضوع جان می دهد برای فیلم ها 
و رمان هــای علمی-تخیلــی. فکــرش را بکنیــد یــک 
ســازه عجیب و مدرن وســط ناکجاآباد پیدا شــده که 
القصــه شــباهت زیــادی هــم با ســازه بــه کار رفته در 
معروف ترین ســاخته »اســتنلی کوبریک« دارد. یک 
عده می گویند این ســازه را موجودات فضایی وســط 
صحــرای »یوتــا« در آمریکا قــرار داده اند تا مثل فیلم 
»2001:ادیسه فضایی« موجب پیشرفت نسل بشر 
شــود! عــده  دیگــری هــم معتقدند یکــی از هــواداران 
پروپاقرص کوبریک، این سازه را در بیابان های یوتا قرار 
داده اســت. برخــی هــم می گویند این ســازه، یک اثر 
هنری و متعلق به یکی از مینیمال سازهای شاخص 
آمریکایی است که سال ها پیش عمرش را داده است 
بــه مــن و شــما. هرچه که هســت این ســازه عجیب 
حدود دو هفته پس از کشف شدنش همچنان سوژه 
داغ فضــای مجــازی اســت، به خصــوص از زمانی که 
رسانه های آمریکایی اعالم کردند این سازه به شکل 
مرموزی ناپدید شده و مقامات رومانیایی هم از پیدا 
شدن این سازه در یکی از نقاط دورافتاده کشورشان 

خبر دادند!

مثل فیلم های تخیلی#
اتفاقــی.  کشــف  یــک  بــه  برمی گــردد  داســتان 
زیست شناســان حیــات وحش یوتــای آمریکا، وقتی 
ســوار هلیکوپتــر بودنــد تــا یــک سرشــماری از نــوع 
گوســفند شــاخ دراز منطقــه را انجام بدهنــد، متوجه 
چیز عجیبی شــدند. یک ستون فلزی یکپارچه براق 
در نزدیکــی یــک تخته ســنگ در ایــن منطقــه دور از 

دسترس قرار داشت. 
هاچینگ، خلبان هلیکوپتر می گوید کشف این شئ 
ناشناخته دقیقاً شبیه فیلم های علمی تخیلی بود و 
او و همکارانش به شوخی می گفتند اگر یکی از آن ها 
بــا نزدیــک شــدن بــه ســتون ناپدید شــود، بقیــه باید 
به ســرعت از آنجــا فــرار کننــد! او همچنیــن گفته این 
ســتون فلزی مرموز به دقت درون زمین قرار گرفته به 
طوری که احتماالً طوفان هم نمی توانسته آن را بیندازد. 
بــه دلیــل قوانین خاص ایالت یوتا، مســئوالن محلی 
اجازه نداشــتند به این ســازه دســت بزنند چرا که در 
مالکیــت خصوصــی شــخصی ناشــناس بــود. آن ها 
همچنین بدون اینکه محل دقیق سازه را به رسانه ها 

اعالم کنند، آنجا را ترک کرده بودند.

از یوتا تا رومانی#
پــس از انتشــار تصاویر این شــئ عجیــب، بالفاصله 
حواشــی جورواجــور آن آغــاز شــد. چنــد روز بعد اما 
اداره آمایش سرزمین )مدیریت اراضی( ایالت یوتا با 
انتشــار بیانیه ای در این زمینه در فیس بوک نوشت: 

»بر پایه گزارش های موثق« این شئ که 1۸ نوامبر )2۸ 
آبان( کشــف شــده بود، در شامگاه 2۷ نوامبر )۷ آذر( 
»دزدیــده شــده« اســت! این درحالی اســت که طبق 
تصاویر ماهواره ای، این سازه از سال 2016 در صحرای 
یوتا نصب شده بوده اما فقط چند روز پس از کشف 
آن در آخرین روزهای ســال 2020، به شــکل عجیبی 
ناپدید شده است.  این اما پایان حواشی نبود چراکه 
چهار روز پس از ناپدید شــدن شٔی اسرارآمیز، ظهور 
مشابه همان شٔی در تپه ای در رومانی خبرساز شد. 
بر پایه گزارش های رسانه های محلی، یک جسم فلزی 
یکپارچه به ارتفاع 4 متر در تپه باتکا دوامنه واقع در 
حاشــیه شــهر پیاترای رومانی پیدا شده که شباهت 
زیــادی به شــئ اســرارآمیز مفقــود شــده در صحرای 

سرخ ایالت یوتا آمریکا دارد!

ادای احترام به »کوبریک«#
آثــار  نــدارد  امــکان  کالســیک  ســینمای  طرفــداران 
»اســتنلی کوبریــک« را از یــاد بــرده باشــند. یکــی از 
معروف تریــن آثــار ایــن کارگــردان بــزرگ بــدون شــک 
»2001:ادیسه فضایی« است که بیش از نیم قرن از 
اکــران عمومی آن می گــذرد. این فیلم علمی-تخیلی 
اگرچــه در زمــان اکــران مــورد انتقــاد قــرار گرفــت امــا 
بعدها در لیست شاهکارهای سینمایی قرار گرفت و 
منتقدان همچنان از آن به عنوان یکی از بزرگ ترین 
آثــار ســینمایی تولیــد شــده در دنیــا یــاد می کننــد. 
کوبریــک در پرده اول ادیســه فضایــی، دنیای ماقبل 
تاریخ را به تصویر می کشد که در آن میمون ها در اثر 
لمس کردن سازه ای مدرن شروع به تکامل می کنند. 
در پرده های بعدی که میلیون ها سال بعد را به تصویر 
می کشــد، این ســنگ توســط فضانوردان در کره ماه 

پیدا می شود.
ســازه عجیب و غریب کشف شــده در یوتا و رومانی 

هم مو نمی زند با سنگ معروف فیلم ادیسه فضایی!
جیســون رایــت، اســتاد اخترفیزیــک در دانشــگاه 
دولتــی پنســیلوانیا، هــم می گویــد ماجــرا ربطــی بــه 
موجودات فرازمینی ندارد و این سازه احتماالً توسط 
یکــی از طرفــداران کوبریــک ســاخته شــده اســت. او 
معتقد اســت بخش هایــی از 2001: ادیســه فضایی، 
در مانیومنــت وَلــی، در طــول مرز بین آریزونــا و یوتا، 
فیلم برداری شده است؛ بنابراین خیلی محتمل است 
کــه هنرمند بخواهد به فیلــم ادای احترام کند و یک 

قطعه سنگ واقعی را در مکانی مشابه قرار دهد. 

یک پروژه تجاری؟#
»نیویــورک تایمز« اما نظــر دیگــری دارد. این روزنامه 
در گــزارش اختصاصــی اش دراین باره به ســراغ فرزند 
»جان مک کراکن« یک مجسمه ساز مینیمالیست 
رفته که بسیاری از کاربران معتقدند این سازه توسط 
او ســاخته شــده اســت. فرزنــد این مجسمه ســاز به 
نیویورک تایمــز گفته پدرش همیشــه تأکیــد می کرده 
دوســت دارد آثارش را در نقاط دوردســت رها کند تا 

سال ها بعد توسط مردم پیدا شوند! 
متخصصــان ایــن حــوزه اما می گوینــد این ســازه کارِ 
دست نیست و قطعاً با دستگاه های فلزبری ساخته 
شــده اســت. عالوه بر این، ســازه مذکور دســت کم از 
سال 2016 در یوتا قرار گرفته، یعنی پنج سال پس از 

مرگ »مک کراکن«.
با وجود این حواشی هیچ جوره نمی توان به طور قطعی 
درمورد اینکه چه کســی این ســازه را در صحرای یوتا 
قرار داده و حاال آن را به رومانی برده، نظر قطعی داد 
اما به نظر می رسد این ماجرا، پروژه ای تجاری باشد که 
قصد دارد نام هنرمندی ناشناس را سرزبان ها بیندازد 
و از این طریق آثار بعدی او را به قیمت های هنگفت 

به فروش برساند.

مرغ همسایه غاز نیست

فــؤاد آگاه: نوشــتن و گفتــن از پدیــده »داللی« یا احتکار و بالیی که ســر 
اقتصاد می آورد کار خوبی اســت. آن هم در کشــور ما که اقتصادش با 
هــزار جور مشــکل دســت و پنجه نــرم می کند. اما یادمان باشــد حرف 
زدن دربــاره هــر کــدام از مشــکالت اقتصــادی و اجتماعی کشــورمان تا 
جایی خوب و مفید است که آسیب شناسانه باشد، به آگاه سازی افراد 
جامعــه و حــل مشــکالت یــا کمرنگ کــردن آن ها کمک کنــد. حکایت 
برخی افشاگری ها یا نوشته ها و حرف هایی که درباره پدیده های منفی 
در فضای مجازی منتشر می شود، با حجم باالی سیاه نمایی که در آن ها 
موجود اســت، خودش دارد به یک معضل و مشــکل تبدیل می شــود. 
یعنی این دسته از محتواها،عالوه بر افشاگری و مسائلی از این دست، 
بیشتر قصد دارند به من و شما تلقین کنند که فقط ایرانی ها هستند 
کــه فــالن صفت منفی را دارنــد. محتواهایی از این دســت اصرار دارند 
شــما بپذیریــد مثــالً پدیــده داللی یا قاچــاق یا رشــوه و... فقط مختص 
جامعــه ماســت و مثــالً در غرب و اقتصادش مشــکالتی از این دســت 
دیده نمی شود و همه چیز گل و بلبل است. ادامه مطلب را با توجه به 
خبری که »باشــگاه خبرنگاران جوان« منتشــر کرده بخوانید تا متوجه 

شوید دقیقاً چه می گویم.
بــر اســاس اطالعات منتشــر شــده جدیــد، یکــی از دالل های کنســول 
پلی استیشــن ۵ که نام مســتعار خود را »مارک اف« گذاشــته با وجود 
محدویت هایی که شرکت سونی ادعا می کند سرراه دالالن و محتکران 
گذاشــته، توانســته به تنهایی 221 دســتگاه پلی استیشــن را از قرار هر 
دستگاه ۵00 دالر بخرد و برخی از آن ها را از قرار هر دستگاه هزار دالر به 
عالقه مندانی که به دلیل پایان طرح فروش موفق به خرید آن نشده اند 

بفروشد و در یک هفته 40 هزار دالر درآمد کسب کند.
شــرکت ســونی می گوید سیســتم فروشش به هر شــخص فقط اجازه 
خرید یک دستگاه را می دهد اما خدا می داند مارک اف چطور توانسته 

از محدودیت های موجود رد شود.
تازه گفته می شود یک گروه از دالل های دیگر توانسته اند 3هزار و ۵00 
دستگاه کنسول پلی استیشن ۵ را خریداری کنند و آن ها را با قیمت های 

باال به فروش برسانند.
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ورزشورزش
نوازی با اشاره به بدشانسی ها و داوری ها در لیگ:

 »شهرخودرو« 
به زمان نیاز دارد

کانال های هواداری بی هویت

  از تجارت سیاه 
تا لجن پراکنی در فوتبال

 گفت وگو با صابرهللا دادیان برنده جایزه بهترین فیلم نامه جشنواره فیلم مقاومت برای نگارش »مدیترانه«

مشکالت فیلم سازی غیر آپارتمانی در شهرستان ها

پرتقال چین را دعا کنیم
رقیه توســلی: احتیاج ندارد به ذهنم فشار بیاورم؛ »سرکارگر شهرزاد« را 

مگر می شود بجا نیاورد!؟
زنگ زده و حاال تصویر پرتقالی اش افتاده روی گوشــی. همان عکسی 
که پارســال قبِل این کوویِد دربه در، از او و اکیپش انداختم. یکهو دلم 
برای همه شان تنگ می شود. برای شهرزاد، آسیه، نبات، مریم و زلیخای 

پرتقال چین.
با هم حرف می زنیم. برعکس من، او خودش است. همان بانوی باانرژی. 
همان شــهرزاد قلدر مهربان. می گوید شاید شما ما را فراموش کرده 

باشید ما نه خانوم جان. 
این را با خلوص می گوید، نه سرزبانی و رفع تکلیف. 

درســت می گوید. بارها بعد آشــناییمان، احوالپــرس بوده  و معرفت 
گذاشــته اند. کلی هم دستپخت خانگی شــان را خوردم. نان ییالقی، 

پشت زیک، بهاردانه.
با زبان مازنی و صدای بلند، حالی ام می کند بعِد نماز ظهر، زنان باغ قصد 
دارند زیارت عاشورا بخوانند به نیت سالمتی کارگری. اگر صالح دانستم 

بروم پیششان. شاید این عکاسی برایم تازگی داشته باشد.
با شوک می پرسم: من که نمی شناسمش، می شناسم؟

جواب نمی دهد.
دلم ُهّری می ریزد پایین. سراسیمه می گویم: می آیم شهرزادجان. حتماً 

می آیم.
آدرس باغ تازه، »باغ میرطاهر« سرراســت است. انتهای ورودی اصلی، 
زلیخا با نیسان آمده دنبالم. دلم از دیدنش غنج می رود. ماسک نبسته، 
روســری اش را پیچانــده دور صورتش. خدا می دانــد چقدر دلتنگ 

دیدنشانم.
می رســیم. با تازه ها، سالم و علیک و با رفقای قدیمی، چاق سالمتی 
می کنم. با من 11 نفری می شویم. همه عزیزان هستند اال نبات. برایم 
توضیح می دهند کرونا گرفته. از آن بدهایش. باید دست به دعا شویم.

از گوشــی ها صدای اذان پخش می شود. حالم عجیب گرفته. با بغض 
دوربین را آماده می کنم و دســت به ثبت می شــوم. عکس ها یکی از 
دیگری قشنگ تر می افتند... سبزتر... عاشقانه تر. به عمرم چنین تصاویر 
رئاِل رؤیایی ندیدم. عده ای بانوی چادر به ســر در باغ پاییز و البه الی 

شاخه های پرتقال، خدا را بخوانند.
به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم من هم وقت عکاســی یکسر 

دعا و تمنایم. برای قلب بی شیله پیله این زنان و قلب زالل نبات جان.
به پیشــنهاد بچه ها، عکس ها و فیلم ها را برای نبات ارســال می کنم. 
می گویند او خیلی اهل عکس است. حتماً باغ پرتقال حالش را خوب 

می کند. 
پی نوشت: َولَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا. )کهف/ آیه 27(

امید عالیشاه در گفت و گو با قدس: 

گوش به فرمان
»آقا یحیی« هستم
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روزمره  نگاری

نتیجه چرخه معیوب آموزش برای مربیان جوان در فوتبال ایراننتیجه چرخه معیوب آموزش برای مربیان جوان در فوتبال ایران

دور برداشتن»دادزن«ها  دور برداشتن»دادزن«ها  
روی نیمکت هاروی نیمکت ها

سازه عجیب صحرای »یوتا« سر از »رومانی« درآورد

بازگشت  اُدیسه
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سینا حســینی: یکی از محوری ترین اتفاقات دنیای 
فوتبال مبحث آموزش استاندارد مربیان است، فدراسیون 
جهانی فوتبال برای باالبردن تأثیرگذاری مربیان در نتایج 
بازی ها پیش الزمه هــای متعددی را برای اطالق عنوان 
ســرمربی و مربی به افراد لحاظ کرده تا به ســادگی هر 
کسی نتواند به عنوان آموزگار و مربی در رأس هرم فنی 

یک تیم قرار گیرد.
فیفا هر ماه با به روزرسانی قواعد و مقررات فنی از طریق 
کمیته آموزش خود تالش کرده ســهم قابل توجهی در 
ارتقای توانمندی مربیان دنیای فوتبال داشــته باشد اما 
جالب اســت بدانید این قواعد و استانداردها نه تنها در 
فوتبال ایران به کار گرفته نمی شــود بلکه همه چیز در 
حد مدیریتی رفاقتی و من بمیرم و تو بمیری به اجرا در 
می آیــد تا در اقدامی نادر و عجیب نیمی از مربیان لیگ 
برتری بدون مدرک مربیگری پروالیسنس روی نیمکت ها 

هدایت یک تیم را در دست گیرند.
فرایند حضور مربیان بدون مدرک و فاقد تجربه در حوزه 
مربیگری نشــان دهنده عمق فاجعه در ساختار کمیته 
آموزش فدراســیون فوتبال ایران اســت اما از آنجا که 
فدراسیون تحت قالب هیچ استانداردی رفتار نمی کند و 
رابطه جای ضابطه را گرفته است نمی توان توقع بیش از 

این از سیستم مدیریت فعلی داشت.

چرخه معیوب#
شاید مدیران فدراسیون برابر این نقد چالشی مقاومت به 
خرج دهند اما بــرای اثبات بی کفایتی در حوزه آموزش 
فدراسیون فوتبال همین نکته کفایت می کند که آن ها 
پس از خط و نشان توخالی اول فصل مبنی بر ممنوعیت 
حضور مربیان بدون مدرک، پس از مشاهده حقیقتی تلخ 
که نشان می داد نیمی از مربیان شاغل در لیگ برتر فاقد 
مدرک مربیگری هستند با سوء استفاده از ماجرای کرونا 
بــه صورت موقت به آن ها مجــوز دادند تا روی نیمکت 

بنشینند تا وقتی کالس های مربیگری برگزار شود.

کالس های سنتی#
مدیران فدراســیون فوتبال خود بــه خوبی می دانند 
حتی پــس از برگزاری کالس هــای مربیگری بازهم 
اتفــاق خاصی در ایــن حوزه رقــم نمی خورد چون 
مدرسان داخلی کمیته آموزش در همان فضای سنتی 
قدیمی ســیر می کنند در حالی که فوتبال امروز دنیا 
نیاز به ایدئولوژی، نگاه متفاوت و ســبک های خاص 

دارد! از این رو به هیچ عنوان نمی توان توقع پیشرفتی 
شگرف در حوزه فنی از سوی مربیان تازه وارد داشت.

فاجعــه فنی را می توان در ایــن نکته یافت که یک تیم 
ســرمربی بدون کارنامه و مدرک خود را در حال حاضر 
به عنوان سرپرســت معرفی کرده، تیم دیگر ســرمربی 
خود را به عنوان مربی ســه تیم معرفی کرده است. حال 
چگونه باید انتظار داشت این افراد مربی نما قواعد و اصول 

مربیگری را به خوبی به اجرا در آورند!

»دادزن«تیم#
وقتی سرمربی نیاموخته که باید پس از بازی طبق عرف 
و قواعد در نشست خبری حضور پیدا کند و پاسخگوی 
سؤاالت خبرنگاران باشد تا تفکراتش را با آن ها به اشتراک 
بگذارد کامالً پیداســت که این لیگ حرفه ای نمی شود. 
وقتی در فوتبال ایران مربی نقش دادزن را ایفا می کند، 
به این حقیقت می رسیم که فوتبال ما عین دهه 50 تنها 
محصولــش غوغاهای کاذب و کری خوانی های تو خالی 

است! 

نشست های  بی حاصل#
البته که در میان مســئوالن برگزارکننده در ســازمان 
لیگ هم بی تقصیر نیســتند، سازمان لیگ فوتبال ایران 
چند سال اســت در جهت حرفه ای سازی و پیش بردن 
خواسته های کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام به برگزاری 
نشســت های خبری پیش و بعد از بازی های لیگ برتر و 
حتی لیگ دسته اول می کند. اقدامی که در ابتدای امر با 
تعریف و تمجید روبه رو شد اما در ادامه در فرایند برگزاری 
آن اتفاق هایی رخ داده که دیگر نه تنها جای تمجید ندارد 
بلکه نقدهای زیادی به عملکرد ســازمان لیگ در نحوه 

اجرای این نشست های خبری وارد شده است. 
در خیلی از موارد سرمربیان به طور مستقیم و غیر مستقیم 
از سازمان لیگ خواسته اند نشست های قبل از بازی ها یا 
برگزار نشود و یا نحوه برگزاری آن تغییر کند. برخی مربیان 
به دلیل مسافت طوالنی یا پر ترافیک از محل اردو تا مکانی 
که قرار است کنفرانس برگزار شود در نشست های خبری 
قبل از بازی حضور پیدا نمی کنند و عده ای دیگر نیز به بهانه 
همزمانی با تمرین از حضور در این نشست ها سرباز می زنند.

خروجی ضعیف لیگ برتر#
نتیجه این نــوع رفتار و نگرش به مقولــه مربیگری در 
فوتبال ایــران را می توان در کیفیت بازی های لیگ برتر 
دید. هر فصل که می گذرد تیم ها با اســتانداردهای روز 
دنیا در اجرای تاکتیک ها بیشتر فاصله می گیرند و ما به 
جای باال رفتن کیفیت بازی ها در مســتطیل سبز شاهد 
درگیری های کنار خط هستیم. در واقع مربیان در ایران 
بیشــتر از اینکه روی مسائل فنی تیم خود تمرکز کنند 
روی حاشیه سازی کنار خط برای تیم روبه رو برنامه ریزی 
می کنند و هنوز لیگ شروع نشده است می بینیم نصف 
مربیان لیگ یا با داور گالویز شده اند یا برای همتای خود 

در نقطه مقابل خط و نشان کشیده اند. 
نکته ظریف در این میان آن است که نتیجه این رفتارها 
در تیم ملی هم کامالً قابل مشاهده است. بازیکنانی تیم 
ملی را می چرخانند که با مربیان خارج از کشور و حرفه ای 
سرو کار دارند. این یعنی خروجی لیگ برتر ما با مربیان 
بدون آموزش و کمیته سنتی آموزش چیزی جز فاجعه 

نیست.

نتیجه چرخه معیوب آموزش برای مربیان جوان در فوتبال ایران

دور برداشتن»دادزن«ها  روی نیمکت ها

پسر شوماخر در فرمول یک
ورزش:فرانکفورتــر آلگماینه گزارش داد چیزی نزدیک به 30 ســال بعد از اولین 
حضور میشائیل شوماخر بزرگ در رقابت های فرمول یک، پسر او میک از سال آینده 
در این رقابت ها شرکت خواهد کرد تا یاد پدرش را زنده نگه دارد. تیم اتوموبیلرانی 
هاس ریســینگ در بحرین اعالم کرد میک شوماخر 21ساله از فصل آینده راننده 
قراردادی این تیم خواهد بود و در فرمول یک شــرکت خواهد کرد. گونتر اشتاینر، 
رئیس تیم هاس ریسینگ گفت: منتظرم تا شاهد کمک میک شوماخر به تیممان 

چه در پیست ها و چه در بیرون از پیست ها باشم«.

پایان کار کارلوس کی روش در کلمبیا
ورزش: فدراسیون فوتبال کلمبیا رسماً اعالم کرد کارلوس کی روش بعد از نزدیک به 
دو سال هدایت تیم ملی این کشور، از این سمت کناره گیری کرده است. فدراسیون 
فوتبال کلمبیا با انتشار اطالعیه ای رسمی اعالم کرد کارلوس کی روش بعد از نزدیک به 
دو سال هدایت تیم ملی این کشور، به دلیل نتایج ضعیف در رقابت های مقدماتی جام 
جهانی 2022 از سمت خود در تیم ملی کلمبیا کناره گیری کرده است. کلمبیا که در 
هر دو جام جهانی گذشته حضور داشت در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2020 در 

منطقه آمریکای جنوبی از چهار بازی اول خود تنها یک پیروزی بدست آورده است.

گلدن فوت به رونالدو رسید
ورزش: گلدن فوت جایزه ای ســالیانه است که به بازیکنانی که کارنامه درخشانی 
هم از نظر ورزشی هم از نظر شخصیتی داشته اند، داده می شود. این جایزه تنها به 
بازیکنان فعالی اهدا می شود که 28 سال به باال سن دارند و هر نفر تنهای یک بار 
می تواند این جایزه را دریافت کند.امسال کریستیانو رونالدو جایزه گلدن فوت سال 
2020 را به انتخاب کارشناســان و طرفداران بدست آورده تا یک جایزه دیگر را به 
ویترین افتخارات پربار خود اضافه کرده باشد. رونالدو، باالتر از مسی، لواندوفسکی، 
کیه لینی، نیمار، راموس، آگوئرو، پیکه، صالح و و ویدال رای بیشتری به دست آورد.

یورگن کلوپ: روی ابرها هستم!
ورزش: لیورپول که ترکیب جوانی را در برابر آژاکس به میدان فرستاده بود، با تک 

گل کورتیس جونز پیروز شده و صدرنشینی خود را قطعی کرد. 
یورگن کلوپ گفت: »امشــب یکی از بزرگ ترین شب های من در لیگ قهرمانان از 
زمان حضورم روی نیمکت لیورپول بود. امشب مهم ترین، دشوارترین و استثنایی ترین 
شب حضورم در لیورپول را سپری کردم. بازیکنان لیورپول بر جریان بازی سوار شدند 
و البته شرایط به گونه ای نیست که بخواهیم لبخند زده و خیلی خوشحال باشیم. 

روی ابرها هستم!

ورزش: بشار رســن توانست با درخشش در ترکیب 
سرخپوشــان در لیگ قهرمانان آسیا در فصل جاری 
نقشی پررنگ در صعود شاگردان یحیی گل محمدی 
بــه فینال ایفا کند. در ادامه شــایعات زیادی درباره 
توافــق او با باشــگاهی قطــری شــکل گرفت که 
بازگشتش به تهران را با گمانه زنی زیادی مواجه کرد. 
در نهایت اما این هافبک عراقی با حضور در باشــگاه 
پرســپولیس توافق خود را برای ادامه همکاری اعالم 
کرد. این همکاری از سوی مدیرعامل وقت نیز تأیید 
شد و مهدی رســول پناه از این اقدام خود به عنوان 

یک موفقیت بزرگ یاد کرد. 

فاجعه بزرگ#
گویــا اتفاقی عجیب حول این موضــوع رقم خورده 
است؛ باشگاه پرســپولیس با مدیریت جعفر سمیعی 
طی روزهای اخیر اقدام به بررسی قراردادها و تمدید 
با بازیکنان طبق نظر کادرفنی داشته است. از جمله 
اقــدام قابل توجه مدیران جدید باشــگاه می توان به 
تمدید قــرارداد یحیی گل محمدی و دســتیارانش، 
مهدی عبدی، کمال کامیابی نیا، ســیامک نعمتی و 
محمدحسین کنعانی زادگان طی روزهای اخیر اشاره 
کرد. مسیری که گفته می شود همچنان ادامه خواهد 
یافت تا باشگاه نســبت به حفظ سرمایه های انسانی 
خــود اقدامی حرفه ای را دنبال کنــد. در این رابطه 
اما اتفاق عجیب بعد از بررســی قرارداد بشــار رسن 
شکل گرفته است. گفته می شود بعد از اینکه موضوع 
تمدید قرارداد و بررســی آن توســط جعفر سمیعی 

و تیم مدیریتی اش در دســتور کار قرار گرفت آن ها 
متوجــه یک فاجعه بــزرگ در این راه شــده اند. در 
توافقی که در گذشته با بشار رسن صورت گرفته، این 
بازیکن قادر خواهد بود بالفاصله بعد از فینال آســیا 
- 2020 این تیم را ترک کند! حتی گفته می شــود 
تعهد و سند مربوط به این توافق نیز در اختیار بشار 

رسن قرار گرفته است.
فینال لیگ قهرمانان آســیا روز 2۹ آذرماه در دوحه 
برگزار خواهد شــد و با این تفاسیر از ادامه همکاری 
بشار رسن با پرسپولیس تنها 16 روز دیگر باقی  مانده 

است.

دومین اختالل قراردادی#
نکته عجیب تر  اینجاســت که ایــن دومین مرحله از 
اختالل در قرارداد با بشار رسن است. پیش از این در 
دوره مدیریت ایرج عرب هم این باشگاه مدعی تمدید 
قرارداد با هافبک عراقی خود شــده بود که در ادامه 
باوجــود تصویری که از لحظه تمدید قرارداد طرفین 
با حضور ســیدجالل حســینی نیز منتشر شده بود، 
بشار منکر قضیه شد و مشــخص شد که این توافق 
کامــاًل صوری و برای فرار از هجمه ها بوده اســت. از 
ســوی دیگر اکنون رســول پناه نیز در اقدامی تقریباً 
مشابه با اعالم توافق با بشار برای ادامه همکاری، اما 
مشخص شــده که این توافق شاید عجیب و تاریخی 
مدیران پیشــین تنها برای حضــور در فینال بوده و 
هافبک عراقی ســرخ ها به زودی قادر خواهد بود از 

جمع شاگردان یحیی گل محمدی جدا شود.

ورزش: تیم فوتبال شــهرخودرو در شرایطی مقابل 
پرســپولیس با نتیجه 3 بر صفر نتیجه را در ورزشگاه 
آزادی واگــذار کرد که محمد نــوازی مربی این تیم 
در دقایــق پایانــی به قضــاوت داور و شــیوه بازی 
شــاگردان یحیی گل محمدی معترض بود. با محمد 
نوازی بازیکن ســابق اســتقالل در رابطه با این بازی 
هم صحبت شــدیم و او حرف هایــش را در رابطه با 
این شکســت این طور آغاز کرد: »متأســفانه یکی از 
بدشانســی های ما این بود که امین قاسمی نژاد را در 
اختیار نداشــتیم. شــاید اگر این بازیکن را داشتیم، 
خیلی از اتفاقات، به خصوص پشــت محوطه جریمه 
پرســپولیس فرق می کرد. به هر حال قشنگی فوتبال 

و شیرینی  تلخی آن به همین برد و باخت هاست«.

درگیری با مربی پرسپولیس#
محمــد نوازی در مــورد درگیری ایجاد شــده میان 
خــودش و حمید مطهری اضافه کرد: »آقای مطهری 
حرفــی زد و من جوابش را دادم. در صورتی که اصاًل 
به ایشــان ربطی نداشت. من داشــتم با داور حرف 
می زدم. ایشــان یک چیزی گفت. آقای گل محمدی 
یکی از دوســتان خوب من است و مربی بزرگی است 
و قابل احترام. بهتر است هر کسی سرش توی کارش 

خودش باشد«.

داوران قرمز#
نوازی ســپس در واکنش به این جمله که در جریان 
بازی گفته بود، »به پرسپولیســی ها ســوت بدهید تا 

خودشان قضاوت کنند«، توضیح داد: آخر هر خطایی 
می شد، همه اعتراض می کردند. من هم گفتند همه 
این ها داورند. اگر آقای ســرلک اخراج می شد، خیلی 
اتفاقات بهتری می افتاد؛ نه اینکه در برنامه تلویزیونی 
بگویند بهترین بازیکن زمین ایشــان شــده اســت. 
نمی خواهیــم باختمان را توجیه کنیــم ولی بازی با 
صنعت نفت هم یک پنالتی برای ما نگرفتند. به نظرم 
باید عدالت بیشــتر رعایت شود و بهتر تصمیم گرفته 
شــود. این همه تیم ها هزینه می کنند و نباید با یک 
سوت اشتباه زحمت ها و هزینه هایشان از دست برود.

فرصت به رحمتی#
بازیکن و وینگر راست سال های گذشته استقالل که 
این روزها به عنوان دســتیار مهدی رحمتی وظیفه 
خطیری را در مشــهد عهده دار شــده، با اشــاره به 
هواداران شــهرخودرو تأکید کرد: »ما مردم خراسان 
رضوی پشــتمان هســتند  و همه جوره حمایت مان 
می کننــد. باید به آقــای رحمتی هــم فرصت داده 
شود؛ مثل مربیان جوان دیگر. ما به زمان نیاز داریم. 
من این قول را به شــما می دهم. مالک باشگاه آقای 
حمیداوی اعتماد کرده اند و امیدوارم دست به دست 

هم بدهیم و نتایج خوبی بگیریم«.
او حرف هایش را این طور ادامه داد: »فوتبال اســت و 
بایــد از بچه های خودمان تشــکر کنم. با یک بغل پا 
خیلی از تیم ها خوشــحال می شــوند و با یک بغل پا 
خیلی از تیم ها ناراحــت. امیدوارم از این بازی درس 

بگیریم و در بازی های بعدی بهتر باشیم«.

توافق نامه ای که در دستان ستاره عراقی است

16 روز تا جدایی »رسن« از پرسپولیس
نوازی با اشاره به بدشانسی ها و داوری ها در لیگ:

»شهرخودرو« به زمان نیاز دارد

گزارش ویژه

برای بررسی پزشکی علت مرگ
قلب مارادونا را از تنش بیرون آوردند!

ورزش: آزمایش بر روی خــون، ادرار، موارد مربوط به 
کالبد شــکافی و حتی قلب دیه گو آرماندو مارادونا که 
گفته می شود وزن آن دو برابر حالت طبیعی است، آغاز 
شد تا در آزمایشگاه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گیرد؛ این در حالی است که منابع قضایی گزارش 
دادند کالبدشکافی پیکر مارادونا توسط پزشکان قانونی، 
انجام شده اســت و همه چیز آماده آزمایش های دیگر 

است.
مطالعات مهم دیگری روی بدن مارادونا انجام می شود 
که به واسطه آن می توان متوجه شد که آیا او در ساعات 
آخر زندگی خــود الکل یا مواد مخــدر مصرف کرده 
است یا خیر. همچنین مطالعات هیستوپاتولوژیک که 
شامل مواردی است که میکروسکوپی اندام ها را بررسی 

می کند، نیز انجام خواهد شد.
از طرفی در بخش آسیب شناســی روی قلب دیه گو 
مارادونــا که به طور کامل از بدن او برداشــته شــده، 
آزمایش هایی شکل خواهد گرفت؛ این در حالی است که 
بخشی از گزارش ها حاکی از آن است که قلب اسطوره 
فوتبال آرژانتین تا حدود زیادی یعنی 500 گرم اضافه 

وزن داشته و به نوعی این امر غیر طبیعی بوده است.
آزمایشــگاه های دیگری نیز در این رابطه تحقیقات 
خود را انجام خواهند داد که وابســته به دیوان عالی 
دادگستری هســتند و قصد دارند آزمایش های خود 
را روی کالبد مارادونا به شکل دقیق انجام دهند. در 
این زمینه آن ها از تارهای موی اسطوره فقید فوتبال 
آرژانتین استفاده خواهند کرد تا نتایج موردنظرشان 

حاصل شود.

حمیدرضا عرب: پس از حواشــی که گفته شد 
میان امید عالیشــاه و مربیان پرسپولیس به وجود 
آمده این بازیکن زحمتکش در ترکیب پرسپولیس 
مقابل شهرخودرو قرار گرفته و با وجود آنکه گلی 
به ثمر نرساند اما بسیار پرتالش بود. عالیشاه حاال 
که تیمش توانسته برد بزرگی را به چنگ آورد به 

آینده عمیقاً امیدواراست. 

برد بزرگی را بدســت آوردیــد. به نظر س
می رسد از بحران گل نزدن خارج شدید.

هفته های ابتدایی اســت و نباید انتظار آن چنانی 
داشــت. خودتان می بینید که وضعیت تیم ما چه 
طور اســت. دست مربیان ما به شدت خالی شده. 
بازیکنانی را به دالیل گوناگون از دست دادیم که 
باید تا بازگشت آن ها صبر و حوصله کنیم. دراین 
ایام که بازیکنان جدید نیســتند باید تالش کنیم 
امتیاز  بدســت آوریم تا از کورس قهرمانی عقب 
نیفتیم. فکر می کنم با بردی که مقابل شهر خودرو 

بدست آمد حال تیم ما خوب شد.

 بعد ازآن حواشــی که ایجاد شــده بود س
خودت هم نمایش قابل قبولی داشتی.

تمام ســعی و تــالش من کمک به پرســپولیس 
اســت. می بینید که سال ها اســت برای این تیم 
بازی می کنم و ســعی کردم همیشه عصای دست 

مربیان باشــم. حقیقت این اســت که اگر گاهی 
دلخور می شوم برای این اســت که بتوانم به تیم 
کمک کنــم. من هدفی جز این ندارم و دوســت 
دارم پرسپولیس باز هم به سمت قهرمانی در لیگ 

حرکت کند.

احتمال قهرمانی شما می رود؟س
چرا نرود؟ االن اوضاع خوب است و تیم دارد امتیاز 
می گیرد. همین االن اگر بدشانس نبودیم درصدر 
جدول قرار داشــتیم. اتفاقاتــی در بازی های قبل 
افتــاد که امتیازاتی را از مــا گرفت اما باید متحد 

باشیم و پشت هم را خالی نکنیم.

به س می کنید.  خــراب  گل  موقعیت  خیلی 
خصوص درهمین بازی که آرمان رمضانی گل 

نزدن را به حد اعال رساند!
اگر اتفاقی می افتد همه ما در آن شــریکیم. نباید 
پشــت آرمان را خالی کنیم. او تازه به پرسپولیس 
آمــده ونباید روی افکارش فشــار بیاوریم. آرمان 
بسیار زحمتکش است وتالش زیادی می کند و ما 
هم باید کمکش کنیــم. به هرحال از این اتفاقات 
رخ می دهد. مهم این بود که تیم ما برد و این بازی 

تمام شد ورفت.

دربازی های بعد درترکیب قرار می گیری؟س

هرچه آقا یحیی بگوید. من آماده ام 
اطاعت  شــود  گرفته  هرتصمیمی 
کنــم. امــا از تــه قلب دوســت 
دارم بهتریــن بازی هــا را برای 

پرسپولیس انجام دهم.

هفتــه پنجــم هــم به س
مازنــدران می روید و مقابل 

نساجی بازی می کنید.
نســاجی همیشــه تیم خوبی 
داشــته. آن هــا مقابــل مــا با 
انگیــزه خواهند بود اما ما هم با 
برنامه ریزی مشخص گام به این 

بازی می گذاریم.

است. س نزدیک  فینال آســیا هم 
استرس نداری؟

اســترس ندارم و خیلی تــالش می کنم 
که بــا آمادگی باال به این بازی برســیم. 
این فرصت شــاید تا ســال ها دوباره گیر 
پرســپولیس نیاید. این بــار باید قهرمان 
شــویم. فقط از مسئوالن ســازمان لیگ 
می خواهم نگاهشــان به ما ملی باشــد و 

شرایطی را فراهم کنند که ما سالم و آماده 
به قطر برسیم.

هر بازی 5.6 میلیون دالر برای بازیکن همیشه مصدوم

»هازارد« روی دست رئال باد کرد
در  هــازارد  ادن  غالم نــژاد:  امین 
18ماهی که به رئــال مادرید ملحق 
شــده به هیچ وجه نتوانسته انتظارات 
را برآورده کند. به همین دلیل هزینه 
رئال برای جذب او حاال بیش از پیش 

با انتقاد مواجه شده است.

غیبت در 35 بازی#
ادن هازارد ستاره بلژیکی 
18 ماه پیش با ســر 

زیاد و پرداخت مبلغی و صــدای 
از  به هنگفــت  مادرید  رئال  طرف 

سابقش  چلســی به برنابئو منتقل باشگاه 
شد. اما هازارد در مادرید به هیچ وجه نتوانسته 
انتظارات را برآورده کند. هازارد در این 18 ماه 
35 بازی برای رئال را از دســت داده است. بر 
اســاس محاسبات انجام شــده هر یک بازی 
هازارد برای رئال مادریــد 5.6 میلیون دالر، 
هــر گل او برای رئــال 53 میلیون دالر و هر 
پاس گل او برای رئال 40 میلیون دالر هزینه 

داشته است.
از همــه بدتر اینکه او هفته گذشــته برای 
هشــتمین بار از زمان پیوستنش به رئال 
مصدوم شد و دست کم تا ماه دسامبر از 
میادین دور خواهد بود. هازارد در 

جریان شکست رئال مقابل آالوز از ناحیه ران پا آسیب 
دید و در دقیقه 28 مســابقه مجبور شد زمین را ترک 

کند.

بازیکن 200 میلیون یورویی#
روزنامه اســپانیایی مارکا در گزارشــی می گوید برای 
بازیکنی که با رقم نجومــی 120 میلیون یورو به رئال 
منتقل شده و البته رقم قرارداد او در نهایت می تواند به 
رقم شگفت انگیز 200 میلیون یورویی برسد چنین آمار 

و عملکرد ضعیفی غیر قابل قبول است.
مــارکا در این گزارش از دوران حضور هازارد در رئال به 
عنوان کابوس یاد کرد. هازارد در این مدت 35 بازی رئال 
را از دست داده و هر وقت با بهبود مصدومیتش به زمین 
بازگشته حداکثر بعد از سه بازی دوباره مصدوم شده و 
ترکیب را ترک کرده است. مارکا در این گزارش می گوید: 
» به نظر می رســد مصدومیت های هازارد در رئال هرگز 
تمام نخواهد شد«. این شرایط نه تنها برای هازارد بلکه 
برای کســانی در مدیریت باشگاه که او را به گران ترین 
بازیکن تاریخ رئال تبدیل کردند، بســیار ناگوار و نگران 

کننده است.

حمایت زی زو#
ستاره بلژیکی دقیقاً زمانی که در حال بازگشت به روزهای 
اوجش بود، در بازی برابر پی اس جی مصدوم شد و سه 
ماه به دور از میادین ماند. او در بازگشت باردیگر از ناحیه 

مچ پا مصدوم شــد و این بار تن به جراحی دهد. وقفه 
اللیگا به دلیل شــیوع کرونا به هازارد اجازه داد رئال را 
در 11 بازی پایانی همراهی کند اما بازهم کیفیت دوران 
حضورش در چلســی را نشان نداد. اما سرمربی رئال در 
مورد دلیل عدم درخشش ادن هازارد گفت: » متأسفانه 
مصدومیت به طور کامل ادن را رها نکرده است. او تقریباً 
پس از هر بازی دردی جزئی داشت و به من می گفت که 
شرایط مچ پایش ایده آل نیست. این به خصوص پس از 

هر بازی خودش را نشان می داد.«
زیدان ادامه داد:» هازارد امســال از لحاظ مصدومیت ها 
بســیار بدشــانس بود؛ در غیر این صورت می توانست 

بهترین بازی ها را به نمایش بگذارد«.

تقصیر رئال است؟#
کریس ون کرومبروژ، پزشــک تیــم ملی بلژیک در 
مــورد مصدومیت های متوالی ادن هازارد گفت: کادر 
فنی رئال مادرید انتظــارات زیادی از هازارد دارند و 
این انتظارات سبب افزایش استرس برای هر بازیکنی 
می شــود. این اســترس ذهنی می تواند به عضالت 
انتقال یابد و در حــال حاضر من فکر می کنم تنش 
عضالنی هازارد کمی بیشــتر هم شده است که این 
باعث می شــود او بیشتر نســبت به گذشته مستعد 
آسیب دیدگی باشــد. او همیشــه می خواهد آماده 
قرار گرفتن در ترکیب و حضور در میدان باشــد و به 

خودش فشار می آورد«.

مدافع اسبق استقالل که این فصل نقش اصلی در انتقال 
نادری به این تیم داشــت در استوری پس از توقف آبی ها 
مقابل پیکان نوشته است مشکل اصلی استقالل این روزها 
فقط ترسه. و البته اشاره کرده این مشکل جدای از مشکل 
نداشــتن زمین تمرین و مدیرعامل هست که بتواند حق 

استقالل را بابت اشتباهات داوری از دپارتمان بگیرد.
گفتنی است استقاللی ها معتقدند در چهار بازی گذشته 
داوری ها بیشــترین لطمه را به این تیــم زده اند و باعث 

توقفشان در بازی های قبل شده اند.

فرهاد حمیداوی مالک باشگاه شهرخودرو که این روزها تالش دارد 
بازی های تیمش در استادیوم امام رضا)ع( باقی بماند و به استادیوم 
ثامن نرود در اســتوری از فرزاد فتاحی مدیــرکل اداره ورزش و 
جوانان خراســان رضوی تشکر کرده و نوشته است »جناب دکتر 
فتاحی مدیر محترم و پر تــالش بابت تمام حمایت ها ممنونم«. 
گفتنی است مدیرکل در جلسات اخیر با وجود تجهیز استادیوم 
ثامن از موافقان باقی ماندن شهرخودرو در استادیوم امام رضا)ع( 
بوده اســت. تیم رحمتی این فصل در نبود تماشاگران مشهدی 

هنوز نتوانسته نتایج خوبی کسب کند.

فرهاد حمیداویامیرحسین صادقی
بازیکن جدید تیم سایپا با انتشاری استوری از قدردانی و تجلیل 
سپاهانی ها از او و ابراهیم صادقی در دیدار اخیر دو تیم به نیکی 

یاد کرده و نوشته است »بازم به معرفت شما. مشتی هستی«.
گفتنی است مسلمان سال ها در اصفهان برای ذوب آهن بازی کرد 
و ســپس به پرسپولیس رفت. در ابتدای این فصل هم شایعاتی 
مبنی برای انتقالش به استقالل شنیده می شد که اتفاق نیفتاد.

در دیدار پرســپولیس و سایپا سرخپوشان نسبت به این بازیکن 
بی تفاوت بودند و احتماالً این استوری طعنه ای است به اینکه او 

چند سال برای پرسپولیس جنگید اما تقدیری از او نشد.

یورگن کلوپ پس از پیروزی ارزشمند تیمش در برابر آژاکس، 
از شــاگردانش تشکر کرد. صفحه رســمی باشگاه لیورپول در 
توییتر نیز با انتشــار این عکس ها و عبارت »رئیس«، از کلوپ 
به خاطر کسب نتایج خوب با وجود غایب های زیاد، تشکر کرد. 
لیورپول بازیکنان زیادی را از جمله فن دایک، آرنولد، آلیسون 
بکر، شــقیری، تیاگو، کیتا، گومز، میلنر و چمبرلین به دلیل 
مصدومیت در اختیار ندارد و با این وجود، آن ها نتایج خوبی را 
در انگلیس و اروپا کســب کرده اند. لیورپول چهار روز دیگر در 

لیگ جزیره به مصاف ولورهمپتون می رود.

لیورپولمحسن مسلمان

امید عالیشاه در گفت و گو با قدس: 

گوش به فرمان »آقا یحیی« هستم

ضد  حمله

  گل نجات بخش عباس زاده 
برای تراکتور و علیمنصور

ورزش: محمد عباس زاده مهاجم تیم تراکتور با ضربه ای تماشایی دروازه 
مس رفسنجان را گشود. تی تی ها که در نیمه دوم چند بار تا آستانه فرو 
ریختن دروازه مس رفسنجان پیش رفته بودند، سرانجام در آخرین دقایق 

بازی به گل رسیدند و زننده گل نیز کسی نبود جز محمد عباس زاده.
مهاجم سابق نساجی که سال ها چمن مصنوعی برای این تیم بازی کرده 
بود، این بار در زمین می رفسنجان از تجربه خود استفاده کرد و با شوتی 
تماشایی دروازه را گشود. این گل در دقیقه 85 و از روی سانتر اشکان دژاگه 
زده شــد. دژاگه توپ را بلند فرستاد و پس از کش و قوس، محمد عباس 
زاده از بیرون محوطه شش قدم شوت زیبایی را زد و بازی را 1-0 کرد. او 
تــا اینجای کار اولین پیروزی فصل را برای تیم تراکتور به ارمغان آورده و 

پرشورها را از رتبه های پایینی جدول نجات داده است.

آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس 
ورزش: علیرضا حقیقت در گفت وگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در 
خصوص آخرین وضعیت کمال کامیابی نیا کرد: وضعیت کمال خوب است، هر 
 چند که او ام آر آی داده و هنوز جواب این عکس برداری به دستمان نرسیده 
است.  همسترینگ پشت ران کامیابی نیا دچار کشیدگی شده و پس از پاسخ 
ام آر آی می توانیــم نظر دقیق را درباره وضعیــت این بازیکن اعالم کنیم. 
پزشک پرسپولیس در خصوص مصدومیت وحید امیری هم گفت: در جریان 
بازی دوستانه، زانوی یکی از بازیکنان ویستا توربین به سینه امیری برخورد 
 کرد اما مشــکل خاصی نــدارد و او می تواند پرســپولیس را در بازی آینده 

همراهی کند.

احتمال تعویق لیگ قهرمانان ۲۰۲۱
ورزش: به نقل از روزنامه االتحاد امارات،  فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا که 
به طور معمول باید از ماه فوریه )اسفند ماه( آغاز  شود با دو یا سه ماه تأخیر 

در ماه های آوریل یا می )اردیبهشت و خرداد 1400( آغاز می شود.
این در حالی است که با تصمیم فیفا جام جهانی باشگاه ها که قرار بود در ماه 
جاری میالدی و در پایان ســال 2020 برگزار شود نیز به تعویق افتاده و در 
ماه فوریه )اسفند ماه( انجام می شود. براین اساس امکان آغاز لیگ قهرمانان 

جدید طبق برنامه سال های گذشته وجود نخواهد داشت. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص برنامه ریزی نهایی و تعیین زمان بندی 
جدید رقابت ها با فدراسیون های عضو مشورت خواهد کرد و در نهایت کمیته 

مسابقات AFC برنامه جدید را تصویب می کند.

یونس شاکری به بازی با پیکان نمی رسد
ورزش: یونس شــاکری مهاجم تیم فوتبال گل گهر ســیرجان در بازی با 
ماشین سازی به دلیل مصدومیت حضور نداشت. آسیب دیدگی این بازیکن 
از ناحیه همسترینگ اســت و این بازیکن در حال حاضر مراحل درمانی را 
پشت سر می گذارد تا به میادین برگردد، البته شاکری در بازی هفته آینده 
مقابل پیکان هم که روز دوشــنبه انجام خواهد شــد، نمی تواند تیمش را 

همراهی کند.

 انصاری فرد و زاهدی 
نامزدهای بهترین لژیونر هفته آسیا

ورزش: مهاجمان ایرانی تیم های آاِک آتن و المپیک دونتسک نامزد عنوان 
بهترین لژیونر هفته گذشته فوتبال آسیا شدند. سایت رسمی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا )AFC( ضمن معرفی بهترین لژیونرهای هفته گذشته فوتبال 
آســیا، از کاربرانش خواســت تا به بهترین گزینــه رأی دهند که نام کریم 

انصاری فرد و شهاب زاهدی از ایران در میان گزینه ها دیده می شود.

بازگشت سید عباسی به شهرخودرو
ورزش: داوود سید عباسی که فصل گذشته به عنوان دستیار سهراب بختیاری 
زاده در شهرخودرو فعالیت می کرد و سپس به عنوان همکار این مربی راهی 
خوشه طالیی ساوه شده بود بعد از جدایی از این تیم دسته اولی باردیگر به 
شهرخودرو بازگشت. سید عباسی از این پس قرار است با حکم مالک باشگاه 

مشهدی به عنوان معاون اجرایی این باشگاه فعالیت کند.

میلیچ در آستانه امضای قرارداد جدید با استقالل
ورزش: باشگاه استقالل تهران در آستانه بازی با صنعت نفت آبادان به دنبال 
افزایش مدت همکاری با یکی از بازیکنان باکیفیت این تیم هستند و از این 

رو مذاکراتی را با هروویه میلیچ کروات انجام داده اند. 
مذاکرات اولیه بین میلیچ و باشگاه برای تمدید قرارداد صورت گرفته است 
و صحبت هایی هم مطرح شــده است اما هنوز مذاکره نهایی انجام نشده و 
پرداخت بخشی از مطالبات او می تواند یک اتفاق مثبت برای ورود طرفین 
به فاز جدید مذاکرات باشد. قرار شده پس از پرداخت مطالبات میلیچ طی 
48 ساعت آینده جلســه جدیدی برگزار شود و شروطی که قرار است این 
بازیکن در صورت لزوم مطرح کند از سوی خودش و مدیربرنامه اش به باشگاه 

اعالم شود.

مصدومیت رضاوند جدی نیست
ورزش: هافبک تیم اســتقالل تهران مصدومیت شدیدی ندارد و در جلسه 
تمرینی دیروز تیمش حضور پیدا کرد. آرش رضا وند که در دیار مقابل پیکان 
دچهر مصدومیت شده بود و نتواانست تیمش را تا انتهای بازی همراهی کند، 
در تمرین دیروز اســتقالل شــرکت کرد و به گفته پزشک این تیم مشکل 
خاصی ندارد و می تواند در بازی استقالل مقابل صنعت نفت به میدان برود.

احتمال بازگشت جهانبخش به لیگ هلند
ورزش: سایت ساسکس اسپورت نوشت که به دلیل اینکه جهانبخش کم در 
ترکیب برایتون قرار می گیرد شاید تیم را به مقصد جایی دیگر مثل آژاکس 
ترک کند.  این رســانه نوشت که جهانبخش البته تصمیم دارد خود را در 
برایتون اثبات کند و به همین خاطر بزرگ ترین چالش خود را تجربه می کند. 
او در لیگ هلند آقای گل شده بود و می تواند دوباره با بازگشت به اردیویزه 

به درخشش خود بازگردد.

 سرآسیایی در یک قدمی 
نیمکت فجرسپاسی

ورزش: از شیراز خبر می رسد که مدیران فجر پس از غربال کردن گزینه های 
بومی و غیربومی در نهایت به نام مجتبی سرآســیایی رسیده اند و توافقات 
اولیه ای را هم با این مربی فصل گذشــته شــهرخودرو خراسان و گل گهر 
سیرجان داشــته اند.  سرآسیایی طی روزهای آینده برای تنظیم قراردادش 
عازم شیراز خواهد بود تا در صورت توافق نهایی رسماً به عنوان سرمربی تیم 

باقدمت استان فارس از سوی مدیران باشگاه معرفی شود.

منهای فوتبال

لیگ اروپا
آث میالن - سلتیک

    پنجشنبه ۱3 آذر - ۲۱:3۰ از شبکه ورزش

لیگ اروپا
آرسنال - راپید وین

    پنجشنبه ۱3 آذر - ۲3:3۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

قوانین المپیک بدون کشف واکسن اعالم شد
هر چهار روز یک تست از المپین ها در توکیو

ورزش: در حالــی که کمتر از هشــت ماه تــا برگزاری المپیک 
توکیو در تابستان ســال 2021 باقی مانده، هنوز امیدواری های 
زیادی درباره برگزاری این رویداد بزرگ بعد از کشــف واکسن 
کرونا وجــود دارد. با این حال ســناریویی هم بــرای برگزاری 

المپیک بدون وجود واکسن کرونا مطرح شده است.
بنا بر اعالم منابع مستقر در ژاپن، ورزشکاران حاضر در بازی های 
المپیک توکیو2020 هر چهار الی پنج روز یک بار تحت تســت 
کوویــد1۹ قرارخواهند گرفت. در راســتای تدویــن اقدام های 
مقابله ای با کرونا توسط دولت ژاپن و کمیته برگزاری بازی های 
المپیک، برنامه تست تشــخیص کووید1۹ در بازه زمانی ۹6 تا 
120 ساعته برای ورزشــکاران ضمن حضور در دهکده بازی ها 

درنظرگرفته شده است.

 صعود بی دردسر والیبال ایران 
به مسابقات جهانی؟

ورزش: مســابقات والیبال قهرمانی مردان و زنان جهان در سال 
2022 همانند دوره گذشته با حضور 24 تیم برتر جهان برگزار 
خواهد شــد. در گروه مردان، این رقابت ها به میزبانی روســیه 
برگزار می شــود و این کشــور به همراه لهســتان قهرمان سال 
2018 مردان جهان، از هم اکنون سهمیه حضور در این مسابقات 

را کسب کرده اند.
در پنج قــاره جهان، مســابقات انتخابی برگزار خواهد شــد و 
تیم های اول و دوم سهمیه حضور در رقابت های قهرمانی جهان 
را کســب خواهند کرد. در قاره اروپا اگر روسیه و لهستان جزو 
تیم های اول و دوم مســابقات انتخابی باشــند، تیم های بعدی 

جایگزین می شوند.
همچنین 12 تیم دیگر، بر اســاس رده بندی جهانی سال 2021 
فدراسیون جهانی والیبال، سهمیه حضور در رقابت های قهرمانی 

جهان 2022 در روسیه را کسب خواهند کرد.
بدین ترتیب به نظر می رسد ایران که در سال های اخیر همواره 
جزو 10 تیم برتر جهان بوده، بتواند به راحتی سهمیه حضور در 

مسابقات قهرمانی جهان 2022 را کسب کند.

احتمال برگزاری لیگ بوکس قوت گرفت
ورزش: پس از پیگیری های مسئوالن فدراسیون بوکس به منظور 
برگزاری رقابت های لیگ بوکس، مسئوالن ستاد مبارزه با کرونا 
در ورزش موافقــت خود با برگزاری این رقابت ها تحت شــرایط 
خاص را اعالم کردند. به همین منظور مســئوالن فدراســیون 
بوکس طی هفته های آتی جلســات خود را برای بررســی تمام 
موارد مربوط به برگزاری لیگ انجام می دهند تا بهترین تصمیم 

را در این خصوص اتخاذ کنند.
با توجه به شــرایط موجود و اعالم آمادگی چند باشــگاه برای 
حضور در لیگ بوکس، احتمال برگزاری این رقابت ها بسیار زیاد 

است.

سوپر لیگ کاراته از یکم بهمن 
ورزش: رقابت های لیگ  کاراته ســال ۹۹ پــس از صدور مجوز 
ستاد مقابله با کرونا در ورزش، به صورت فشرده و متمرکز در دو 

بخش بانوان و آقایان از اول بهمن ماه برگزار می شود.
103 تیم برای حضور در لیگ های کاراته باشگاه های کشور آمادگی 
کرده اند که 13 تیم در سوپر لیگ کاراته آقایان )جام سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی(، هشت تیم در سوپر لیگ کاراته بانوان 
)جام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی(، 18 تیم در سوپر 
لیگ کاراته سبک های آزاد آقایان )جام خلیج فارس(، هشت تیم در 
سوپر لیگ کاراته سبک های آزاد بانوان )جام خلیج فارس(، 33 تیم 
در لیگ برتر کاراته آقایان )جام والیت( و 23 تیم در لیگ برتر کاراته 

بانوان )جام والیت( حضور دارند.

مخالفت با اعزام سریع ترین مرد ایران به فرانسه
تفتیان باید زیر نظر مربی ایرانی کار کند

ورزش: رئیس فدراسیون دوومیدانی در حالی از تمرینات حسن 
تفتیــان در ایران خبر می دهد که ســریع  ترین مرد ایران اعالم 
کرده بود با موافقت فدراســیون قرار اســت برای برگزاری اردو 

به فرانسه برود.
هاشــم صیامی، رئیس جدید فدراســیون دوومیدانی در این باره 
گفت: با توجه به شــرایط فعلی ویروس کرونا، ورزشکاران فعاًل 
صالح نیســت در کشور دیگری تمرین داشته باشند. وی درباره 
وضعیت دو ملی پوش المپیکی دوومیدانی افزود: احسان حدادی 
هنوز در آلمان به سر می برد. اما تفتیان تمرینات خود را زیر نظر 
چراغی در آکادمی کمیته ملی المپیک پیگیری می کند. به دنبال 
این هســتیم که برای او اسپانسر پیدا کنیم تا بتواند در خارج از 
کشور اردو داشته باشد اما با توجه به شرایط فعلی ویروس کرونا، 

فعاًل صالح نیست در کشور دیگری تمرین داشته باشد.

لیگ تنیس روی میز فرانسه
شکست سنگین تیم نیما عالمیان

ورزش: تیم تنیس روی میز »ال رومانه« در لیگ دســته اول فرانسه 
شکست سنگینی را متحمل شد.

در هفته پنجم لیگ سری A تنیس روی میز فرانسه تیم »ال رومانه« 
کــه نیما عالمیان را در این فصل در اختیار دارد، مقابل »جورا مورز« 
3بر صفر تن به شکســت داد.در این بازی نیما مقابل توکیچ بوجان 
یکی از شکســت های تیمش را تجربه کرد.ال رومانه که پیش از این 

در رده دوم حضور داشت، با این باخت به رتبه چهارم سقوط کرد.

گزارش ویژه

کانال های هواداری بی هویت؛
 از تجارت سیاه تا لجن پراکنی در فوتبال

ورزش: دنیای اینترنت و شبکه های اجتماعی حتی جهان توپ گرد را هم 
تحت تاثیر قرار داده اســت. برخی از این لیدرها که سواد و هوش بهتر و 
بیشتری داشتند خیلی سریع به جای بوق و شیپور، موبایل به دست شدند 
و آســان تر از آنچه تصورش را می کردند هواداران را تحت تاثیر قرار دادند. 
به جای اینکه فقط  در ۹0 دقیقه جریان بازی  با طبل و شیپور چند هزار 
تماشاگر را تحت فرمان خود دربیاورند در 24 ساعت شبانه روز احساسات 

میلیون ها هوادار را  با کانال های هواداری به بازی گرفته اند.
البتــه برخی از این کانال های هواداری تاثیرگذار فقط در اختیار لیدرها و 
هواداران واقعی فوتبال نبوده و نیستند بلکه سکان هدایت این کانال ها به 
دست افرادی سودجو افتاده که نه تنها هیچ عالقه ای به تیم خاص ندارند 
بلکه حتی با اصول اولیه فوتبال هم آشنا نیستند اما راه و روش کاسبی سیاه 
و بازی با احساسات هواداران که عمده آن ها جوانان و نوجوانان پاک هستند 
را به خوبی بلدند. ادمین برخی از این کانال های به اصطالح هواداری گاهی  
در خارج از کشور هستند و هیچ عالقه ای نه به آن تیم خاص که به فوتبال 

و حتی کشور ایران ندارند و نگاهی ابزاری به هواداران باشگاه ها دارند.
این کانال ها نه تنها زمینه ساز شایعه، حاشیه و جنجال در فوتبال می شوند 
بلکه با تبلیغات سایت های شرط بندی زمینه به فساد کشیدن نوجوانان و 
جوانان ایران را هم فراهم می کنند و تجارتی ســیاه را با ارقامی که گاهی 
به میلیاردها تومان می رســد راه اندازی کرده اند.  این کانال های هواداری 
فقط جیب مردم را خالی نمی کنند بلکه با شایعه ســازی و حاشیه سازی 
گاهی زمینه تفرقه افکنی، کینه و عداوت را بین هواداران باشــگاه ها را رقم 
می زنند و با بحث های قومیتی که به راه می اندازند حتی باعث اختالف های 
عمیقی بین شــهرهای مختلف کشورمان می شوند. معاون فرهنگی یکی 
از باشــگاه های پرهوادار همین فصل گذشــته اعتراف کرد که پیشنهاد 
چند ده  میلیون تومانی از طرف باشــگاه به یکی از کانال های هواداری در 
تلگرام ارائه شد اما پاسخی که دریافت کرده باعث حیرت خودش و مدیران 

باشگاه شده است.
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سیما و سینماسیما و سینما

گزارش خبری

پس از حواشی فراوان  و قطع یکساله در تلویزیون
 »ثریا« و »جهان آرا« زنده شدند

سیما وسینما: برنامه زنده ثریا پس از یک سال به آنتن بازخواهد 
گشت. محسن مقصودی با انتشار یک  توییت از بازگشت برنامه 

ثریا خبر داد . وی در این باره نوشت:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

برنامه زنده ثریا پس از یک سال، به آنتن بازخواهد گشت.
با تشــکر از همه مخاطبان ثریا و تقدیر ویژه از لطف خانواده های 
عزیز شهدا و همه عزیزانی که در یک سال گذشته پیگیر بازگشت 
برنامه زنده ثریا بودند و با تشکر از مدیرانی که با نگاهی متفاوت 
ضرورت ادامه پخش زنده ثریا را تأیید کردند با توکل بر خدا برنامه 

زنده ثریا مجدداً میهمان خانه های شما خواهد بود.
اینکه در این یک ســال بر ما چه گذشت دیگر مهم نیست، مهم 
حرف ها و بغض های در گلو مانده مردم و آرمان های انقالب اسالمی 
است و ثریا از این به بعد دوباره دیده بانی زنده برای پیشرفت ایران 
اسالمی خواهد بود. امیدوارم با حمایت مدیران محترم تلویزیون 
ثریــا بتواند این رســالت را با همان صراحت همیشــگی انجام 
دهد. صراحت انقالبی و دیده بانی برای پیشــرفت ایران و بررسی 
چالش های این مسیر، یقیناً می تواند برای مردم امیدآفرین باشد و 

دشمنان را ناامید کند. 
ان شاءاهلل ثریا در آینده نیز مثل گذشته برنامه ای خنثی و بی طرف 
نخواهد بود. ثریا علیه استکبارخارجی و داخلی، علیه لیبرالیسم و 
محافظه کاری، علیه اشرافیگری و مانور تجمل برخی مسئوالن، 
علیه رانتخواری و فساد و عدم شفافیت، علیه تبعیض ها و شکاف 
طبقاتــی، علیه وادادگی و وابســتگی در مقابل دشــمن، علیه 
بتن ریزی در قلب پیشــرفت کشور، علیه شعار » ما نمی توانیم«، 
علیه حقوق های نجومی و خصوصی سازی های رانتی و بی ضابطه، 
علیه »ســیاه نمایی« و ناامید کردن مردم از انقالب اسالمی و علیه 
بزک کنندگان آمریکا در کشور خواهد ایستاد و در این جنگ نرم 

وسیع دشمن به هیچ وجه بی طرف نخواهد بود.
البته در این یک سال هم همکاران عزیز و گمنام و جهادی ام در 
ثریا حتی یک روز کار و  روشنگری را کنار نگذاشتند و از آنجا که 
پخش مستندهای ثریا تنها مسیر اثرگذاری بود، با صبر انقالبی 
و تعامل ســازنده با بخش های انقالبی سازمان سعی شد تا خط 

اثرگذاری و روشنگری خاموش نشود.
مستندهای ثریا در این یک سال نظیر متری شش و نیم )دشت 
مغان(، در انتظار تدبیر )مشــکالت کشــاورزان جنوب کرمان( ، 
برهنگی کدخدا،  بر بال فناوری، مجموعه پنج قسمتی  مستند 
مدافعین سالمت، مجموعه ۱۰ قسمتی مستند »آفریقا، سرزمین 
فرصت ها« و مجموعه مســتند ۱۳ قسمتی »ســوریه سرزمین 
شــگفتی ها« )که نیمی از آن پخش شده است و ما بقی هر هفته 
پنجشــنبه و جمعه شب پخش خواهد شد( حاصل همین صبر 
انقالبی و تعامل سازنده دوطرفه و تالش مجاهدانه همکاران جوانم 
در ثریاســت که امیدوارم مورد قبول حضرت حق، مردم عزیز و 

رهبر حکیم انقالب قرار گرفته باشد.
گفتنی اســت؛ دو برنامــه »جهان آرا« کاری از شــبکه تلویزیونی 
افــق و »ثریا« تولید شــبکه یک ســیما، مدتی پیش براســاس 
تصمیم گیری های جدید مدیران رسانه ملی از دستور پخش زنده 
آنتن سیما خارج و اعالم شــد از این پس برنامه های اینچنینی 
به شــکل تولیدی روی آنتن خواهد رفت. برنامه های تلویزیونی 
»جهــان آرا«، »عصرانــه« و »ثریا« ســه برنامــه تلویزیونی گفت 
وگومحور در شبکه های افق و یک سیما بودند که به صورت زنده 
و در قالب گفت وگوهایی صریح و چالشــی به مسائل روز جامعه 
می پرداختند. بنا بر این گزارش، این گفت وگوها شامل موضوع های 
سیاسی، اقتصادی و بین الملل بود که روشنگری های بسیاری در 
ابعاد گوناگون با خود به همراه داشت و میهمانان این برنامه ها نیز 

افرادی از طیف های مختلف بودند.
این خبر در آن زمان واکنش های بسیاری را به دنبال داشت.  به 
گزارش همشهری آنالین، مرتضی میرباقری درباره  تولیدی شدن 
برنامه های زنده با اشاره به حواشی پیش آمده در برخی برنامه های 
زنده، عنوان کرده بود: بحث این نیست که چنین برنامه هایی وجود 
نداشته باشد؛ این ها برنامه های خوب و قوی هستند و برخی شان 
برنامه هایی انقالبی هســتند، اما به دلیل اینکه زنده بودن آن ها 
لطماتی را به رسانه، برنامه و افکار عمومی وارد می کند، سازمان 
صداوســیما تصمیم گرفت این برنامه ها باشند و خطاهایشان به 
حداقل برسد. این تصمیمی است که سازمان گرفته و قانونی است. 
همه باید به قانون عمل و تمکین کنیم، چون تصمیمی حرفه ای و 

کارشناسی است. این برنامه ها جزو برندهای صداوسیما هستند«.
همچنین به نقل از روابط عمومی شبکه افق سری جدید برنامه 
»جهان آرا« نیز پخش خود را به صورت زنده از ســوم آذرماه آغاز 
کرده بود.  برنامه ای که فعالً پخش آن به صورت هفتگی اســت. 
تهیه کنندگی ســری جدید »جهان آرا« را بهــروز یاوری بر عهده 
دارد و امیرحسین ثابتی و محمدامین سلیمی هم مجری های آن 
هستند. »جهان آرا« در این ســری شامل دو بخش است، بخش 
نخســت به مرور اتفاقات و رویدادهای هفته اخیر در مطبوعات 
و فضای مجازی اختصاص دارد و محمدامین ســلیمی آن را اجرا 
می کند. در این بخش به تناســب موضوعات مطرح شده، شاهد 
گفت وگوی زنده تلفنی یا ارتباط اینترنتی با کارشناسان ذی ربط 
هم خواهیم بود. بخش دوم برنامه هم گفت وگوی اصلی را تشکیل 

می دهد و اجرای آن را امیرحسین ثابتی برعهده دارد.

 سیما و سینما/ زهره کهندل جنگ و مقاومت 
از انسانی ترین موضوعاتی هستند که همواره 
دستمایه تولیدات هنری قرار گرفته اند. هشت 
ســال دفاع مقدس مردم کشورمان  در برابر 
دشــمن نیز از موضوعاتی بوده که در چهار 
دهه از گذشت جنگ، هیچ گاه کهنه و منسوخ 
نشده و همواره قصه ها و حرف های ناگفته ای 
داشته اســت. در چند سال اخیر هم حمله 
داعش به عراق و ســوریه  و جهاد رزمندگان 
جبهه مقاومت، محتوای ارزشــمندی را در 

اختیار فیلم سازان انقالب قرار داده است. 
آنچه در گام نخســت برای تولید یک فیلم 
سینمایی اهمیت پیدا می کند، طرح اولیه و 
فیلم نامه اســت که معموالً گالیه ها از ضعف 
فیلم نامه نویســی در حوزه دفاع مقدس هم 
کمابیش از سوی فیلم سازان مطرح شده است. 
در ادامه با صابــراهلل دادیان، فیلم نامه نویس 
جوان کشورمان که سابقه تولید چند مستند 
با موضوع انقالب و دفاع مقدس را داشــته و 
در شانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم 
»مقاومت« جایــزه بهترین فیلم نامه تله فیلم 
را بــرای نــگارش فیلم »مدیترانه« بدســت 
آورد، درباره فرصت ها و تهدیدهای پیش روی 

سینمای مقاومت گفت وگو کردیم. 
او که چندین سال مسئولیت رسانه ای انجمن 
فیلم سازان انقالب و دفاع مقدس و دوره های 
قبلی جشــنواره مقاومت را برعهده داشته، 
با ظرفیت ها، موانع و مشــکالت این عرصه 
و تالش کســانی که در ایــن حوزه فعالیت 

می کنند، آشناست. 
صابــراهلل دادیان می گویــد: اگر دغدغه های 
شخصی کســانی که از نســل دفاع مقدس 
مانده انــد و بچه های انقالبی کــه پای کار  
هســتند، نباشد، واقعاً چشــم اندازی درباره 
دفاع مقدس  فیلم ســازان  انجمــن  فعالیت 
و جشــنواره مقاومت وجود نــدارد. کمبود 
بودجــه را بارها از زبــان متولیان فرهنگی 
شنیده ایم در حالی که بودجه هست، اما برای 
ســینمای دفاع مقدس و مقاومت آن طور که 
باید هزینه نمی شــود. بودجه وجود دارد، اما 
برای فیلم ســازانی که وصل به قدرت و رانت 
نیستند، بودجه نیســت. کسانی که دغدغه 
سینمای دفاع مقدس دارند و سال ها پژوهش 
کرده اند و فیلم نامه نوشته اند، فرصت ساخت 
ندارند. مثالً انجمن سینمای دفاع مقدس به 
عنوان قدیمی ترین نهادی که متولی ساخت 
فیلم های انقالب و دفاع مقدس است )و امروز 
به جبهه مقاومت هم گسترش یافته(  فرصت 
تولید فیلم نــدارد، در حالی که بودجه این 
حوزه به برخــی از مجموعه های خاص داده 
می شود، یعنی توازن قدرت رعایت نمی شود.

به گفته این منتقد و نویســنده سینمایی، 
وقتی سینما در کشور ما چرخه معیوبی دارد 
و همیشه دستش به سوی دولت و نهادهای 
قدرت دراز است، بخش خصوصی تمایل پیدا 
نمی کند که سرمایه گذاری کند. از سوی دیگر 
نهاد قدرت دارای ســرمایه هم خطرپذیری 

نمی کند که سراغ فیلم سازان دغدغه مندی 
برود که ممکن اســت فیلمشــان در اکران 
بازگشت سرمایه نداشــته باشد. با این رویه 
ســینمای دفاع مقدس از مسیر ایدئولوژیک 
خود خارج می شــود و در چرخه بازگشــت 

سرمایه می افتد.

ضعف تربیت فیلمساز#
اهلل دادیان با بیان اینکه یک بخش از سینمایی 
که مخاطب نداشته باشد، می لنگد، توضیح 
می دهد:  ســینما وجوه مختلفی دارد، یک 
وجه، بعد هنری آن اســت، یعنی یک فیلم 
بایــد دارای المان هــای هنری بــرای دیده 
شــدن در بخش نخبگانی باشد، وجه دیگر 
به مخاطــب برمی گردد که فیلــم باید در 
گیشه فروش داشته باشــد. وجه بعدی هم 
به تکنولوژی و صنعت در سینما برمی گردد، 
به ویژه اینکه سینمای دفاع مقدس، سینمای 
بیگ پروداکشــن و پرهزینه ای اســت، مگر 
اینکه معدود فیلم هایی باشــند که پرسوناژ 
کم و لوکیشــن محدود داشــته باشند یا از 
سوپراستارها اســتفاده نکنند که معموالً در 

جذب مخاطب هم موفق نیستند. 
وی ادامــه می دهد: من ایراد را از فیلمســاز 
نمی بینم، چون فیلمســاز دغدغه مند زیاد 
داریم. نگاهی به تولیدات دهه 7۰ سینمای 
ایران نشان می دهد بخش زیادی از تولیدات 
این حوزه که در گیشــه هم موفق بوده اند، 
موضــوع دفاع مقدس دارنــد، اما چه اتفاقی 
می افتــد که فیلم ســازی همچون ســعید 
سهیلی که چند فیلم شــاخص و خوب در 
حوزه دفاع مقدس دارد، »گشــت ارشــاد« را 
می ســازد؟ در حالی که برخی از فیلم سازان 
همچنان مســیر خود را در ادامه فیلم های 
دهه 7۰ خــود طی کرده اند کــه نمونه آن 
ابراهیم حاتمی کیاســت. این فیلمســاز اگر 

»ارتفاع پست« را می سازد، نگاهش به مسئله 
جنگ معطوف است یا اگر »به وقت شام« را 
می سازد، نگاهی به مقاومت جهانی دارد. به 
نظرم این روحیه در فیلم ســازان باید تقویت 
شــود که برای ســاخت فیلم های مقاومت، 
تشویق شــوند، زیرا در هنرمند ایجاد انگیزه 
می کند. این فیلم نامه نویــس با بیان اینکه 
تمرکزگرایی بودجه و امکانات و رشد سینما 
معطوف به تهران شــده اســت، خاطرنشان 
می کند: این از مشــکالت اصلی فیلم سازی 
در ایران است که فقط تهران از همه مواهب 
در ســینما اســتفاده می کند. مسئله دیگر 
اینکه متولیان ســینمای دفاع مقدس برای 
فیلم ســازان جوان فضای بالنــده ای ایجاد 
نکرده اند که ۱۰ سال بعد، کارگردان دیگری 
همچون ابراهیم حاتمی کیا داشته باشیم. این 
اتفاق نمی افتد چون فرصت رشد و تجربه به 
فیلم ســازان جوان داده نمی شود و به همین 

دلیل چشم انداز مشخصی از سینمای مقاومت 
نداریم، چــون فیلم های کمــی در این باره 
ساخته می شود. فیلمســاز جوانی همچون 
عباس ربیعی که ســال ها در حوزه ساخت 
فیلم کوتــاه درباره انقالب و دفاع مقدس کار 
کرده، فیلم »لباس شــخصی« را می سازد که 
انگیزه فیلم سازی او را در این مسیر قرار داده 
است و چند نفر دیگر مانند او برای سینمای 

انقالب تربیت شده اند؟
اهلل دادیان یادآور می شود: چند سال پیش به 
واسطه نگارش فیلم نامه »مدیترانه« با جبهه 
فاطمیون ارتباط بیشتری برقرار کردم. همان 
زمان، نوشتن دو فیلم نامه دیگر را آغاز کردم 
و با وجود اینکه چند کارگردان فیلم نامه ها را 
خواندند و اظهار تمایل به ساخت آن داشتند، 
ولی متولی و ســرمایه گذار برای ساخت آن 
پیدا نشــد، چون ســینمای جنگ به دلیل 
بیگ پروداکشن بودن، بسیار پرهزینه است. 
سه سال اســت که این فیلم نامه ها مغفول 
مانده و دیگر انگیزه ای برای بازنویسی سناریو 
ندارم. وقتی با  متولیان سینمای دفاع مقدس 
صحبت می کنید نخستین حرفی که می زنند 
این اســت؛ بودجه نداریم. اگر بودجه ندارید 
چــرا این قدر دســتگاه عریــض و طویل و 
کارمند دارید؟ هزینه حقــوق کارمندانتان 
باید برای ساخت فیلم خرج شود، چون شما 
متولی این حوزه هستید. وی درباره تأثیری 
که جایزه جشــنواره فیلم مقاومت در مسیر 
کاری اش داشــته، می گوید: پس از کســب 
جایزه جشــنواره مقاومت، انگیزه پیدا کردم 
فیلم نامه هایم را بازنویسی کنم و آن را  با چند 
کارگردان مطرح کردم. به نظرم این جوایز در 
تشــویق و دیده شدن فیلم سازان جوان مهم 
است. اکنون به این مسئله فکر نمی کنم که 
قرار اســت بودجه فیلم از کجا تأمین شود، 

تمام تمرکزم روی فیلم نامه هایم است.

قصه تکراری کمبود بودجه#
وی دربــاره فیلم نامــه فیلــم »مدیترانه« 
توضیح می دهــد: فیلم دربــاره ماجرایی 
خــارج از خاک ایران اســت، امــا قصه از 
مشهد شــروع می شــود. یک تکنسین و 
متخصص پاالیــش آب داوطلب حضور در 
ســوریه می شود تا مشــکل بحران آب در 
حلــب که در پی از بین رفتن تأسیســات 
تصفیه خانه به دلیــل حمله داعش ایجاد 
شــده را حل کند، ولی با مسائلی روبه رو 
می شــود کــه مشکالتشــان بــه راحتی 
گره گشایی نمی شــود. قصه این فیلم نامه، 
موضوعــی جهانی را با موضــوع مقاومت 
درهم آمیخته است که ابعاد مختلفی دارد. 
اهلل دادیان اضافه می کند: سعی کردم فیلم 
زبانی بین المللی داشــته باشــد و مسائل 
مختلفی را در آن ببینم، ولی در پروســه 
ساخت، کمک های محدودی به فیلم شد 
و تهیه کننده های فیلم به سختی توانستند 
بودجه آن را تأمین کنند. البته این ماجرا 
به ضعــف فیلم ســازی در شهرســتان ها 
برمی گــردد، یعنــی اگــر یک فیلمســاز 
شهرستانی قرار باشد فیلمی غیرآپارتمانی 
بسازد با هزار و یک مشکل مواجه می شود 
که مهم ترین آن، بودجه فیلم اســت.وی 
از مشکالت پیش روی سینمای  یکی دیگر 
دفاع مقدس را ایدئولوژی زدگی فیلم سازان 
این عرصه دانســته و می گوید: فیلمســاز 
دفاع مقدس فکر می کند صرف اینکه شعار 
بدهد یا دغدغه نظام و انقالب را داشــته 
باشد، می تواند فیلم خوبی بسازد در حالی 
که کم تجربگی و بی تجربگی فیلم سازان در 
حوزه دفاع مقدس موجب می شــود آثاری 

بی کیفیت بسازند. 
ادامــه می دهد:   این منتقــد ســینمایی 
فیلمســازی همچون ابراهیــم حاتمی کیا 
در زمینه ســینمای جنگ و بحران، بسیار 
مشــق کرده است چه در زمینه فضاسازی 
و چه درام نویســی. رشــد پیــدا نکردن 
فیلم ســازان و ورودشــان به سخت ترین 
ژانر ســینما یعنی سینمای جنگ، موجب 
می شــود فیلم خوبی نسازند، در حالی که 
گروه تهیه و تولید این ژانر سینمایی باید 

خیلی مشق کرده باشند.
به گفته او، عده ای از فیلم ســازان این ژانر به 
دلیل کم تجربگی در ساخت یا کمبود بودجه، 
علت ضعف فیلم هایشان را فیلم نامه می دانند، 
در حالی که گاهی فیلم نامه خوب است، اما 
اجرای ضعیفی داشــته اســت. شالوده یک 
فیلم، فیلم نامه آن اســت و اگر فیلم نامه ای 
خوب نیســت چرا ساخته می شود یا چرا در 
مرحله بازنویسی، ایرادهای آن رفع نمی شود؟ 
فیلم نامه یک بار نوشته می شود، ولی هزار و 

یک بار بازنویسی می شود. 
اهلل دادیان خاطرنشان می کند: بخش مهمی 
از موفقیت سینمای دفاع مقدس مرهون رشد 

فیلمساز است که باید صاحب نگاه شود. 

برش

زبان از بارها را بودجه کمبود
متولیانفرهنگیشنیدهایم.در
حالیکهبودجههست،امابرای
مقاومت و دفاعمقدس سینمای
آنطورکهبایدهزینهنمیشود.
برای اما دارد، وجود بودجه
فیلمسازانیکهوصلبهقدرت
ورانتنیستند،بودجهنیست.
سینمای دغدغه که کسانی
سالها و دارند دفاعمقدس
فیلمنامه و کردهاند پژوهش
نوشتهاند،فرصتساختندارند

تئاتررویداد 

اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران به دبیرکل سازمان ملل نامه نوشت

ادامه واکنش هنرمندان به ترور شهید فخری زاده
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری خبر داد

تولید تله تئاتری با موضوع شهید فخری زاده
سیما و سینما: ترور شهید فخری زاده توسط عوامل 
تروریستی اسرائیلی در کشــور اندوه فراوانی را برای 
مردم شهیدپرور ما ایجاد کرد و واکنش های بسیاری 
را در بین صنوف متعدد به همراه داشت. از این میان 
هنرمندان نیز مانند همه اقشار جامعه نسبت به این 
اقدام ناجوانمردانه واکنش نشــان دادند. در ابتدای 
هفته گذشــته جمعی از سینماگران با انتشار بیانیه 
ای عنوان کردند که به این شخصیت برجسته افتخار 
می کنند. پس از آن همدردی هنرمندان در رشته ها و 
صنوف مختلف ادامه دارد. اتحادیه تهیه کنندگان طی 
نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار محکوم 
کردن ترور شهید فخری زاده و انتخاب کمیته ای برای 

اعالم کشور عامل این جنایت شد.
در متــن این نامه خطــاب به » آنتونیــو گوترش« 
دبیرکل سازمان ملل آمده است:» ترور، مخالف اهداف 
بشردوستانه ســازمان ملل و کنوانسیون حقوق بشر 
اســت.  متأسفانه شاهد ترور دانشمندان تراز اول در 
علوم هسته ای هستیم  و پیشتر نیز سردار سلیمانی 
مورد هجوم و ترور وحشــیانه  قرار گرفت. ســکوت  

برخالف تعهدات و قوانین سازمان ملل است.
 تهیه کنندگان سینمای ایران همراه با دیگر هنرمندان  
و مردم کشــورمان خواهان محکوم کردن این اقدام 

وحشیانه هستند.
در شــرایطی که دولت فرانسه در مقابل بیش از یک 
و نیم میلیارد مسلمان با توهین به مقدساتشان برای 
حمایت از جان معلم مدرسه می ایستد و عواقبش را 
به جان می خرد، امروز منتظر واکنش صریح  سازمان 
ملل در قبال این ترورها هستیم.  تقاضا داریم هیئتی 
جهت بررسی حمایت کشور یا کشورهایی از تروریسم 
تشــکیل شــود. ایران امنیت و ثبــات در منطقه را 
خواهان اســت و این ترور وحشیانه نه تنها ثبات را از 
منطقه می گیرد  بلکه حمایت آمریکا  از تروریســم 
دولتی اســرائیل بی ثباتی را در منطقــه دوچندان 
می کند. جامعــه جهانی باید در قبال ترور شــهید 
محسن فخری زاده اقدام های قابل قبولی انجام دهد.  

اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران«.
همچنین روز گذشــته جمعی از مستندســازان و 
فعاالن سینمای مستند با انتشار متنی ترور دانشمند 
هسته ای کشور شهید دکتر محســن فخری زاده را 
محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پیام 

تسلیت مستندسازان آمده است:
به نام خدا

دلتنگی عصر جمعه، هفتم آذر ماه با غم سنگین از 
دست دادن دانشــمندی وارسته توأمان شد. دست 
پلید ترور یک دانشمند هسته ای کشور را به شهادت 
رساند و جهان را از نعمت وجود محسن فخری زاده، 

این مرد گمنام ولی سربلند محروم کرد. 
اینک ما، جمعی از مستندســازان و اهالی سینمای 
مستند آماده ایم در محکومیت ترور این مرد بزرگ، راه 
علمی و تالش های او برای صلح را به دنیا بشناسانیم.

گفتنی اســت 24۳ مجری و گوینده  رســانه ملی با 
انتشار بیانیه ای با آرمان های شهید محسن فخری زاده 

تجدید پیمان کردند.
براســاس این گزارش جمعی از مجریان تلویزیون با 
اشاره به ترور شهید محسن فخری زاده شهادت وی 
را تســلیت گفته و خواهان برخورد قاطع و کوبنده 
بــا آمران و عامالن این اقدام جنایتکارانه شــدند. از 
امضاکنندگان این بیانیه مــی توان به رحمان نظام 
اسالمی، ســید اقبال واحدی،حسن سلطانی،عباس 
سلیمی،مرتضی حیدری،جواد خیابانی و... اشاره کرد.

مهر: کوروش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی 
حوزه هنری، درباره برنامه های این مرکز در زمینه 
تولید نمایش نامه و آثار نمایشی با موضوع شهدای 
ترور و به ویژه شهید محســن فخری زاده، گفت: 
پرداختن به شــهدای ترور و دانشمندان هسته ای 
جزو وظایف ذاتی و ســازمانی حوزه هنری است و 
ما در این راستا نخستین گام را از حدود هفت ماه 

پیش برداشته ایم.
وی ادامه داد: اســتاد نصراهلل قادری حدود هفت 
ماه اســت که درگیر نگارش پــروژه ای با موضوع 
شهید بهشــتی و دیگر شهدای سرچشمه است و 
احتماالً تا یک مــاه دیگر نگارش این اثر به پایان 
می رسد. سعی مان این است که هر چه زودتر این 

اثر را چاپ و رونمایی کنیم.
زارعی در ادامه ســخنان خود یادآور شــد: از روز 
جمعه که خبر شــهادت شهید فخری زاده منتشر 
شد، با حضور رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اســالمی جلسه ای برگزار و ستادی تشکیل شد تا 
در حوزه های موســیقی، هنرهای نمایشی، فیلم 
کوتــاه، ادبیات و هنرهای تجســمی، آثاری برای 
شــهدای ترور و به ویژه شــهید فخری زاده تولید 

کنیم.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با اشاره 
به اینکه اطالعات کاملی درباره شخصیت و زندگی 
شهید محســن فخری زاده در دست نیست، چون 
شخصیت پنهانی به لحاظ موقعیت کاری داشت، 
گفــت: به همین دلیل هنوز امکان تولید آثار بلند 
درباره ایشــان را نداریم و اگر چنین کاری کنیم 

بیشتر احساسی خواهد بود.
 منتظریم اطالعات کاملی درباره شــهید محسن 
فخــری زاده بدســت بیاوریم تــا به تولیــد آثار 
بلند نمایشــی درباره شــخصیت و زندگی ایشان 
 بپردازیم. از این رو فعاًل سفارش چند کار کوتاه را 

داده ایم.
وی توضیح داد: قصد داریم چند نمایش نامه کوتاه 

۵ تا ۶ دقیقه ای با موضوع شهید فخری زاده را در 
قالب تله تئاتر تولید کنیم. تا این لحظه کار نگارش 
یک نمایش نامه به اتمام رسیده است. این آثار در 
حد اطالعاتی که داریم به معرفی شــهید محسن 

فخری زاده خواهند پرداخت.
زارعــی درباره زمان و نحوه پخــش تله تئاترهای 
مذکور، اظهار کرد: با ســازمان صداوسیما رایزنی 
خواهیم کرد تا در صورت توافــق این تله تئاترها 
از شــبکه های تلویزیونی پخش شوند در غیر این 
صــورت در فضای مجازی و از طریق پلتفرم ها این 

آثار پخش خواهند شد.
مدیر مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری تأکید 
کرد: این ادای دین کوچکی اســت تا بعد بتوانیم 
اطالعات بیشــتری از این شهید و عملکرد علمی 
ایشــان برای تولید آثار بلند نمایشــی بدســت 
بیاوریم. طبق گفته دوســتان شهید فخری زاده، 
ایشــان عالوه بر داشــتن جایگاه علمی، چهره ای 
فرهنگی و هنردوســت بود و سال ها در شب های 
شعر حوزه هنری شرکت می کرد و عالوه بر آن با 
دوستان شاعر و ادیب خود نیز محافل شعر برگزار 

می کرد.
وی در پایان ســخنان خود تصریــح کرد: وظیفه 
ماســت که در عرصه هنر و حوزه هنری به ابعاد 
بیشتری از شخصیت شــهید محسن فخری زاده 

بپردازیم که ابعاد بسیار جذابی هستند.

گفت وگو با صابراهلل دادیان برنده جایزه بهترین فیلم نامه جشنواره فیلم مقاومت برای نگارش »مدیترانه«

مشکالت فیلم سازی غیر آپارتمانی در شهرستان ها
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