
خوشغیرت
دوره  نماینــده  زارعــی،  اصغــر  علــی 
هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی 
پدافنــد  ســازمان  ســابق  جانشــین  و 
غیرعامــل کشــور عصــر روز یکشــنبه 
پس از مدتی بســتری در بیمارســتان، 
بــه رحمــت خــدا رفــت. زارعــی همــان 
نماینــده ای اســت که اشــک هایش در 
روز تصویــب برجــام معروف اســت. کاربــران فضای مجــازی درباره اش 
نوشــتند: »از جمله خدمات راهگشای زارعی، کدگشایی سیگنال های 
بی سیم راکال در دوران دفاع مقدس بود... روحت شاد خوش غیرت... 
بزرگ تریــن ناکامــی ما رســانه ها این اســت که نتوانســتیم بزرگمردانی 
مثل زارعی را معرفی کنیم... اشک ریخت اما کاسب برجام خطابش 
کردنــد، خدایــش بیامرزد... شــهید بــودی آن روز که می دیــدی فرجام 

نافرجام ما را... خون دل ها خورده ایم...«.

دستاوردپیری
»ضاحــی خلفان« را که می شناســید؟ 
رئیــس پلیــس شــهر دبی چند ســالی 
اســت کــه بــا اظهارنظرهــای عجیب و 
غریب و مسخره اش در فضای مجازی 
معروف شــده و معموالً ســعی می کند 
کارشناســان  مثــل  زمینــه ای  هــر  در 
در  او  کنــد.  صحبــت  تحلیلگــران  و 
تازه ترین توییتش نوشته: »اگر جو بایدن بتواند قدرت را در آمریکا به 
دســت بگیرد، این یک پیروزی و دســتاورد برای ســالخوردگی به شمار 
می رود... تمام نشــانه ها بیانگر آن اســت که انتخاب وی یک ریســک 
است...«. کاربران هم در پاسخ او نوشتند: »سن بیشتر حاکمان عرب 
نزدیک به ســن بایدن اســت. پس حضور آن ها در قدرت نیز ریســک 
اســت... آیــا اگــر ترامــپ ۷۴ ســاله در انتخابــات پیــروز می شــد، یــک 

دستاورد برای جوانی و سرزندگی به شمار می آمد؟«

تاسهنشه،بازینشه
زن ۱۰۱ ســاله ایتالیایــی کــه پیــش از 
داده  را شکســت  کرونــا  بــار  دو  ایــن 
بــود بــاز هــم تســت کرونایــش مثبت 
شــد! البتــه ابتــالی ســوم ایــن خانــم 
ســالخورده بــه کرونا کامــالً بی عالمت 
اســت. خانــم »اورســینگر« نخســتین 
نفــر در جهــان اســت کــه طــی یــک 
ســال، ســه بار به کرونا مبتال شــده است. در ضمن او پیش از این ها از 
آنفلوانــزای اســپانیایی و همچنیــن جنگ جهانی دوم جان ســالم به در 
برده است. دختر این زن کهنسال در گفت وگو با یک شبکه اینترنتی 
گفــت: پزشــکان می گویند تا کنــون چنین بیمار ســالخورده کرونایی را 
ندیده اند... مادرم فقط مبتالست و حتی به دستگاه اکسیژن هم نیاز 
نــدارد. البتــه این خانم نخســتین کرونایی باالی ۱۰۰ ســال نیســت که 
کرونــا را شکســت داده، چــون پیــش از او یــک خانم ۱۰3 ســاله هندی 

کرونا را شکست داده است.

 محمــد تربت زاده  حاشــیه های مربوط به تغییراتی 
کــه هرازگاهــی در کتاب های درســی اعمال می شــود 
انگار قرار نیست به این راحتی ها پایان بگیرد. البته 
که ایجاد تغییر در کتاب های درسی پدیده ای مثبت 
اســت و احتمــاالً همــه مــا از بــه روز شــدن کتاب های 
درســی خوشــحال می شــویم امــا به شــرطی کــه این 
تغییــرات واقعــاً در راســتای به روزرســانی کتاب هــای 
درســی باشــد! منظور آنکه مانند تغییرات سلیقه ای 
اخیر که روی اشــعار شــاعران معروف یا داستان های 

نویسنده های نامدار صورت گرفته، نباشد.

 »قلب کوچک را به چه کسی بدهیم« »
همیــن چنــد صباح پیش بــود که مســئوالن آموزش 
و پــرورش در اقدامــی عجیب و غریب، شــعر معروف 
»بــه کجــا چنین شــتابان« اســتاد شــفیعی کدکنی را 
بــه همراه چند شــعر خاطره انگیز دیگــر از کتاب های 

درسی حذف کردند!
 هنوز حاشــیه های مربوط به این ماجرا پایان نیافته 
بــود کــه تصاویــری از تغییــر بخش هایــی از داســتان 
»قلب کوچک را به چه کسی بدهیم« نادر ابراهیمی 
در کتاب هــای درســی ســوژه فضای مجازی شــد. در 
متــن اصلــی اثــر آمده اســت: »قلبم را می بخشــم به 
همــه  آن هایــی که جنگیدند و دشــمن را از خاک ما، 
از ســرزمین  مــا و از خانــه ما بیــرون انداختند« اما در 
کتاب درسی پایه هفتم این متن این گونه تغییر پیدا 
کرده بود: »قلبم را می بخشم به همه آن هایی که به  

خاطر اسالم جنگیدند«.

تذکر داده ام»
همان زمان مشــخص شــد مســئوالن پیش از تغییر 
ایــن بخــش از داســتان، رضایــت خانــواده مرحــوم 
منصــوری،  فرزانــه  نکرده انــد.  جلــب  را  ابراهیمــی 
همســر نادر ابراهیمی، در بیانیه ای دراین باره نوشته 
بــود: »ایــن کتــاب نزدیــک بــه 3۰ ســال اســت که در 
خانواده هــا می چرخــد و بــه صــورت پویانمایــی هــم 
ســاخته شده است. پدر و مادرهای امروز در کودکی 
آن  را خوانده اند و حال برای فرزندشــان می خوانند و 

تغییرات آن  را می فهمند.
 در دنیــای امــروز که هر اتفاق کوچکی در هر گوشــه  
دنیــا، بی درنــگ، بــه چشــم و گــوش همــه می رســد، 
چطــور فکــر کرده انــد کــه »ایــن نیــز بگــذرد و کســی 
نخواهد فهمید بدون اجازه  صاحب اثر دستی در آن 
برده ایم«؟! تذکر داده ام، امید که نتیجه بخش باشد؛ 

پیش از آنکه اقامه  دعوی کنم«.

واینک قصه های مجید»
هرچند تصور می شد واکنش های تند خانواده مرحوم 
ابراهیمی و فعاالن عرصه شــعر و ادبیات، مســئوالن 
آموزش و پرورش را متوجه اشــتباه غیرحرفه ای شــان 

کــرده باشــد امــا حــاال و پس از گذشــت مــدت زمان 
کوتاهــی از آن همــه حاشــیه، تصاویــر جدیــدی در 
فضــای مجــازی منتشــر شــده کــه نشــان می دهــد 
بخشــی از داســتان معــروف »قصه هــای مجیــد« در 

کتاب های درسی تغییر کرده است!
تغییــر در متن داســتان »ســفرنامه اصفهــان« به این 
گونــه بــوده کــه در متــن اصلی داســتان آمده اســت: 
»بی بــی برایــم بــار و بندیــل بســت. مــن هــم بیــکار 
ننشســتم، ناشــتایی خــورده و نخــورده پریــدم روی 
چــرخ...« اما در کتاب درســی، متــن را این طور تغییر 
داده اند: »بی بی وقت نماز صبح بیدارم کرد، برایم بار 

و بندیل بست. 
مــن هم نمــاز خوانــدم، ناشــتایی خــورده و نخــورده، 
پریــدم روی چرخ...« جای دیگری هم در متن اصلی 
داســتان »سفرنامه اصفهان« آمده است: »ظهر شد. 
صــدای اذان می آمــد. کار اکبــر آقــا تمامــی نداشــت. 
حوصله ام سر رفته بود...« اما در کتاب درسی بچه ها 
داستان را این گونه تغییر داده اند: »ظهر شد، صدای 
اذان می آمد. وضو گرفتم و نماز خواندم. کار اکبر آقا 

تمامی نداشت. حوصله ام سر رفته  بود. ..«.
مسئوالن آموزش و پرورش البته این بار در پایان متن 

داستان نوشته اند: »با اندکی تغییر«!

مجید به سنی نرسیده که نماز بخواند»
هوشــنگ مــرادی کرمانــی، نویســنده »قصــه هــای 
مجیــد« پــس از بــاال گرفتــن حواشــی مربوط بــه این 
ماجــرا اعــالم کرد: »نمی دانم با ایــن کار چه هدفی را 
دنبال می کنند. به نظر من این موضوع بیشتر ضرر 
می زند. در متنی که نویسنده اش زنده است، دست 
می برند و اطالع نمی دهند؛ این کار درستی نیست«.
مرادی کرمانی خاطرنشــان می کند: »مجید به سنی 
نرســیده که نماز بخواند. در هیچ کدام از داســتان ها 

هــم نمــاز نخوانده اســت، اما بی بی نمــاز می خواند و 
چندجای داســتان ســر ســجاده اســت که کار خیلی 

خوبی هم هست.
 امــا مجیــد یــک بچه ۱2-۱۰ ســاله اســت و به ســنی 
نرســیده کــه نمــاز بخوانــد؛ ایــن تغییــرات موجــب 
می شــود شخصیت داســتان به شخصیتی غیرقابل 
بــاور تبدیــل شــود و تــوی ذوق معلــم و دانش آمــوز 
می زند. در داســتان دســت می برنــد و می خواهند از 
ایــن راه بچه هــا را نمازخــوان کننــد، اما ایــن کار تأثیر 
آموزشــی و تربیتی بــرای بچه ها ندارد. این داســتان، 

داستانی ادبی است«.

مورد تأیید ما نیست»
و  مــرادی کرمانــی  از صحبت هــای هوشــنگ  پــس 
بــاال گرفتــن مــوج انتقادهای کاربران فضــای مجازی، 
مســئوالن آمــوزش و پرورش باالخــره به این موضوع 
واکنــش نشــان داده و بــا پذیرفتن اشتباهشــان قول 

اصالح آن را دادند.
 در پایــان، بخشــی از صحبت هــای حســن ملکــی، 
معــاون وزیر و رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
تصــور  می خوانید:»شــاید  را  دراین بــاره  آموزشــی 
تغییردهنــده ایــن بــوده کــه متــن را کامل کنــد تا اثر 
عبــادی و معنوی اش بر دانش آموز بیشــتر باشــد که 
البته این گونه تغییرات در متن نویسنده، مورد تأیید 
ما نیست و برای سال آینده هم قطعاً اصالح خواهد 
شــد و دســتور داده شده متن به همان حالت اصلی 

خودش برگردانده شود.
 البته عبارت »با اندکی تغییر« نیز در متن کتاب ذکر 
شــده تا نویســنده و مخاطب مطلع باشند، اما به هر 
حال این مسئله برای سال آینده اصالح خواهد شد 
و در نســخه الکترونیکی که روی ســایت می آید هم 

اصالح می کنیم و جای نگرانی نیست«.

آهازآنرفتگانبیبرگشت
رقیه توسلی: چایم یخ می کند. به »آقای همسر« که نشسته روبه رویم، 
می گویــم نمی شــود از فکــر مانتوهــای گشــاد و آن چشــم زخم آبــی که 
همیشــه ســنجاِق خــودش می کــرد، لحظــه ای کنــده شــوم... از چــای 
دارچینــی کــه مثــل مادرها می گذاشــت ســر میــز همــکاران... از لهجه 
خــوش آذری اش... آخ آخ! اصــالً حــرف حســابش چیســت ایــن خانوم 
محمدیــان؟ یعنــی چــه که خانم ســعادت پنج روز پیــش کرونا گرفت و 
امروز رفت؟ شــوخی اش هم کراهت دارد.  شــماره تلفنش را گرفته ام... 
2۰ بــار. جــواب نمی دهــد. بــه هــر چهــار خطــش، تلفــن زدم. خــودش، 
خانه اش، دخترش، خواهرش. چندوقت پیش می گفت خواهرزاده اش 
بلیــت گرفتــه برایش. می خواهد ســر پیری، معرکه گیر شــود. می گفت 
ان شــاءهللا شــمع 6۰ ســالگی اش را کــه فــوت کرد می خواهــد جهانگرد 

شود. دوتایی با خواهرجانش بروند دنیا را سیاحت کنند.
حــاال خانــم محمدیان زنگ زده خبــرم می کند بیا تلگرام. کانال مجازی 
ترحیــم زده ایــم. آنجــا دور هــم حــرف می زنیــم، عــزاداری می کنیــم، از 
خاطــرات خانــوم ســعادت نازنیــن می گوییــم، غمبــاد نگیریم! خشــک 
شده ام بعد جمالتش. هنوز سه ماه دیگر مانده تا شمع 59 سالگی اش 
را روشــن کنــد. تازه قول گرفته ام  فــوِت آش گوجه اش را رو کند. چطور 
دیگــر نشــنوم »گوزلرین گیله ســین قاداســین آلیم«... اصالً کــی را پیدا 
کنــم مثــل او که هی تفقد کند و بپرســد ناسیلســین »عزیــز«؟ هی این 
ضرب المثلش را بی مناســبت و بامناســبت بشنوم که آبکش به کفگیر 
می گوید چقدر ســوراخ داری؟ آخ آخ خانوم ســعادت... بدون خنده های 
حاضرآماده تو، چطور جایی می شود محل کار؟ بدون چای گالبت؟ مگر 
نگفتــی بــا هم قِل بخوریم تا بازار ترکمن هــا، قوطی خوش برورو بخریم 
بــرای دمنوش هــا؟ نگفتی می خواهی معلمم باشــی، تُرکی یادم بدهی؟ 
هــی نمی گفتــی مــن جای دختــرت. جای دخترت بنشــینم کــه درددل 

کنی. پس چه شد حاال که تلفن دخترخوانده ات را برنمی داری؟ 
از الی چشــم های خیــس و تــار می بینمــش کــه چــای را خالــی می کند 
توی ســینک و دســت می کشد به ریشــش. این یعنی آقای همسر هم 

غمگین و مستأصل است.
کووید! ببین چطور زندگی را از دهانمان انداخته ای؟

 مجازآباد
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ورزشورزش
نخستین پیروزی تاریخ اراک در لیگ برتر

لطف استقاللی ها به قلعه نویی

گسترشفعالیتجادوگرهادرلیگبرترفوتبال

 دوربین های مداربسته 
روی رمال ها زوم شود

 نمایی از زندگی شهید دانشگر در مستند »نامه ای از دمشق«

عاشقانه های یک شهید دهه هفتادی

رکابزنی در جنوب شرق  )قسمت سوم(

جادهتاریکدهکهان

 شــانزدهم آذر مــاه، از ســاعت ۱6:3۰ از آقــای قالیبــاف و تریلــی اش 
خداحافظــی کــردم. ســر دو راهی دهکهــان و بندرعباس بعــد از کهنوج 
پیــاده شــدم. رکاب زدن در جــاده خلوت و کوهســتانی را آغاز کردم. بار 
سنگین خورجین ها و سرباالیی که تمام نمی شد سبب شد به تاریکی 
بخــورم؛ آن هــم در شــرایطی کــه تنبلی کرده و چــراغ دوچرخه را نصب 
نکــرده بــودم. از طرفــی می ترســیدم در این تاریکی، حیوانی درنده ســر 
راهم ســبز شــود. با همین دلهره بیشــتر مســیر را باال آمده بودم که دو 
جوان با ماشین به من رسیدند و خدا قوتی گفتند. جلوتر که ایستادم 
تــا آبــی بخورم آن ها هم ایســتادند از مقصدم پرســیدند و اصرار کردند 
باید میهمانشــان باشــم. خالصه پشــت ســرم تا بــاالی گردنــه آمدند و 
بعد هم در ســرازیری تا رســیدن به چراغ هایی در پایین کوه همراهی ام 
کردند. اصرار کردم فقط جایی برای چادر زدن پیشنهاد دهید اما قبول 
نکردند و نیم ساعت بعد نشسته بودم در کلبه یا خانه باغی که به آن 
»توپ« می گویند. چیزی مثل خانه کپری که توی آن شومینه ای ساخته 
و دیوارهایش را ســیمان کرده اند. حســن و روح االمین عمرانی حســابی 
شــرمنده ام کردنــد. حســن آقا می گفت امشــب باران می آیــد اما من به 
آســمان پر از ســتاره نگاه کردم و گفتم به نظرم خبری از باران نیســت؛ 
اما ساعت ۴ صبح باران بسیار شدیدی شروع شد و تا ساعت ۸ بارید. 
بیــرون که آمدم چشــمم افتاد به درخت هــای پرتقال، انبه، موز، نارنگی 
و... که باران شب گذشته آن ها را حسابی شسته بود. مهربانی دو برادر 
و طــراوت و تازگــی باغ را که وســط پاییز، بهــار را برایم تداعی کرد، هیچ 

وقت فراموش نمی کنم.
حسن آقا دعوتم کرد تا گشتی در باغ بزنم. رفتیم و حین تماشای باغ 
از درخت هــا برایــم حرف زد، از میوه های متنوع باغشــان تا کاربردهایی 
که اجزای مختلف نخل خرما می تواند داشته باشد. پای درخت موز که 
شاخه بزرگی از آن قطع شده بود، حسن آقا توضیح داد که هر شاخه 
پس از بار دادن، قطع می شود و کنار همان شاخه، جوانه ای در می آید 

و... و به این شکل درخت تکثیر می شود.
در ضمــن امــروز پــس از هماهنگــی با فرزاد میرشــکاری رفتــم در جمع 
خانم هایی که برای زنده نگه داشــتن صنایع دســتی زادگاهشان تالش 
می کنند و در ضمن نوعی اشتغال هم برای زنان مسن، میانسال و حتی 
دختربچه ها ایجاد کرده اند. پس از دیدن صنایع دســتی خانم ها نوبت 
به دیدار با تعدادی از اعضای کتابخانه فاطمه هاست که پل بین من و 

این دوستان، کتاب و مطالعه است.

شکستاحتمالیسرخهادرپروندهایدیگر

گل به خودی پرسپولیس 
مقابل شجاع

روزمره نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلیسپاهییونسی
annotation@qudsonline.ir

داورانچهفیلمهاییرادرجشنوارهسیونهمخواهنددیدداورانچهفیلمهاییرادرجشنوارهسیونهمخواهنددید

 کرونا و پرده کرونا و پرده
 خاک  خاک گرفته سینما گرفته سینما 

کج سلیقگی مسئوالن آموزش و پرورش صدای »هوشنگ مرادی کرمانی« را هم درآورد

با  اندکی  دخل وتصرف! 
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سینا حسینی: ماجرای فعالیت جادوگران و رمال ها 
در فوتبال ایران اتفاق جدیدی نیست و از سال های 
پیــش به عنوان یک معضل بزرگ مطرح شــده، اما 
هنوز راهکار اصولی و منطقی برای جلوگیری از این 
فعالیت هــای خرافــی و باورهــای غلــط اتخاذ نشــده 

است!

تحقیقات محرمانه#
هرچند کمیته اخالق فدراسیون فوتبال پس از طرح 
موضوع به صورت ویژه برای بررسی ماجرا به صورت 
کامالً محرمانه تحقیقات خود را آغاز کردند، اما هنوز 
به شــکل رســمی و علنی برخوردی با افراد مرتبط با 
این ماجرا صورت نگرفته و بعضاً افرادی که مرتکب 
تخلف در این ارتباط شدند به دالیل دیگر از حضور 
در فوتبال به صورت مقطعی محروم شدند اما پس 

از مدتی دوباره به فوتبال ایران برگشتند!

سکوت ترسناک#
در هفته هــای اخیر همزمان با شــروع لیگ بیســتم 
بــار دیگــر موضوع فعالیت جادوگرها به شــدت داغ 
شده اما تا به امروز هیچ اراده قاطعی از سوی ارکان 
قضایــی فدراســیون فوتبــال بــرای جلوگیــری از ایــن 
خرافــه گری هــا و بدعت هــای غلــط صــورت نگرفتــه 
است، در حالی که گفته می شود طیف قابل توجهی 
از فوتبالی هــا بــه این موضوع آگاهــی دارند، اما برای 
آنکه گرفتار مشــکالت و عوارض ناشــی از این اتفاق 

نشوند از کنار آن به سادگی عبور می کنند!
بــا وجــود اینکه هنوز کســی جرئت نکرده اســت به 
صــورت هدفمند به منظور مبارزه با این جریان وارد 
عمــل شــود، امــا بر اســاس اظهارات شــفاهی برخی 
مربیانی که سابقه فعالیت در لیگ برتر و لیگ یک 
را دارند طیفی از فوتبالی ها فقط تمایل به بهره گیری 
از ایــن رفتــار را دارنــد کــه بــرای همــه اهالــی فوتبال 
شــناخته شده اند! البته این اتفاق مربوط به امسال 
و سال قبل نیست، بلکه سال هاست به عنوان یک 
اتفاق زشت و غیر منطقی از سوی برخی افراد دنبال 

می شود.

صدای وردها#
شــواهد موجــود از برخــی اظهارنظرهــای رســمی و 
غیر رســمی نشــان می دهد همان اتفاقات دوره های 
قبــل باردیگــر در لیــگ جدید هم رؤیت شــده و این 
اتفاق نگرانی برخی مربیان فوتبال ایران را به دنبال 
داشــته اســت. جرقــه ایــن نگرانی هــا از یــک جملــه 
عجیــب در هفتــه دوم رقابت های لیگ بیســتم زده 
شــد. جایی که در حاشــیه پخش مســتقیم یکی از 
تیم هــای پرطرفــدار بــا یــک تیم شهرســتانی فــرد با 
صدای بلند در آغاز نیمه دوم مسابقه حمله معروف 

اجی مجی التجری را به کار برد. 
همین اتفاق کافی بود که این موضوع در شبکه های 
اجتماعــی بــه صورت وســیعی وایرال شــود و هم از 
ورود مجدد جادوگر ها به حوزه فوتبال خبر دهند.

بــا ایــن اتفــاق نشــانه های دیگــر هــم بــه صــورت 
غیــر رســمی از ســوی برخــی دیگــر عنــوان شــد که 
نشــان می دهــد کمیتــه اخالق باید به صــورت ویژه 

و فوق العــاده بــه ایــن پرونــده ورود پیــدا کند. برخی 
اخبــار غیــر رســمی حکایــت از ایــن دارد چنــد فرد 
شــیاد به صــورت مخفیانــه با برخــی تیم های لیگ 
برتــری و عــده ای از مربیــان خرافــه گــرا در ارتباطند 
و بــا بهره گیــری از ســحر و جــادو بــه دنبــال پیروزی 
در بازی های لیگ برتر و لیگ دسته یک هستند.

محلول جادویی#
گویــا آن هــا در ادامــه رفتارهــای غیــر اخالقــی خــود 
پیــش از بازی های بزرگ به مربیان انگشــت شــمار 
توصیــه می کنند که فــالن بازیکن را در ترکیب قرار 
ندهــد چــون ایــن بازیکــن کارآیــی الزم بــرای تیم را 
ندارد،برخی حرف و حدیث ها حکایت از این دارد، 
این افراد اقدام به نوشــتن طلســم می کنند و تأکید 
می کننــد قبــل از بــازی دروازه بــان تیــم یــا یکــی از 
اعضای تدارکات، محلول از قبل تهیه شــده را روی 
خــط دروازه خالــی کنــد تا به این شــکل دروازه اش 

طلسم شود.

 فعالیت دوربین های مداربسته#
واقعیــت ایــن اســت کــه جادوگرها با تمــام تبلیغات 
خــود، هیــچ نفــوذی روی واقعیــت ماجــرا ندارنــد و 
نتایــج روی تــالش دو تیــم رقــم می خورد امــا در این 
ســال ها افراد زیادی برای فرار از مشــکالت خود، به 
ســراغ کســانی رفته اند که با دریافت مبالغ هنگفت 
از مربیــان و بازیکنــان، آن هــا را بــا وعده هــای پــوچ 
امیــدوار نگــه می دارنــد و موفقیت هــا را به نــام خود 

سند می زنند.
حــال کــه چنین مدرکــی گواه بــر وجــود جادوگران و 
رمال هــا در فوتبــال ایران اســت، کمیتــه انضباطی و 
اخالق فدراسیون فوتبال می توانند با بررسی اتفاقات 
کنــار زمیــن از طریق وجود دوربین های مداربســته و 
همین طور ناظران خود در ورزشگاه به این قضیه ورود 
کنند و مشخص کنند که این افراد از چه کسانی خط 
می گیرند و چه اتفاقاتی در پشت پرده فوتبال ایران 
رخ می دهــد کــه افراد به جــای روی آوردن به راه های 
علمــی، بــه ســراغ روش های عــوام فریبانــه می روند.

گسترش فعالیت جادوگرها در لیگ برتر فوتبال

دوربین های مداربسته روی رمال ها زوم شود

پوچتینو سه بازیکن را برای رئال می خواهد
ورزش:  از مائوریسیو پوچتینو به عنوان گزینه شماره یک رئال برای جانشینی 
زین الدین زیدان نام برده می شود.عدم صعود به دور بعدی لیگ قهرمانان، 
ممکــن اســت حکــم اخراج زیدان را امضــا کند و در این صورت مائوریســیو 
پوچتینو آماده است تا جای زیزو را پر کند.طبق ادعای رسانه های انگلیسی، 
سرمربی آرژانتینی از سران رئال برای تقویت تیم، سه بازیکن را درخواست 
خواهــد کرد. پائولو دیباال ســتاره یوونتــوس و دله آلی و هری کین از تاتنهام.

بکام: بازی کنار امباپه رؤیایی می شد
ورزش: بکام پس از رسیدن کیلیان امباپه به رکورد 100 گل برای پاری سن ژرمن 
از این بازیکن قدردانی و تأیید کرد که بازی در کنار این بازیکن رؤیای او خواهد 
بود. مالک اینترمیامی، می گوید که امباپه می توانست هم تیمی ایده آلی برای او 
باشد. بال سابق پاری سن ژرمن در ستایش بازیکن تیم ملی فرانسه به تله فوت 
گفت: » دوست داشتم هنوز بازیکن فوتبال بودم؛ چون بازی در کنار مهاجمی 
مانند کیلیان می توانست رؤیایی باشد. شما کافی است که توپ را هرجایی در 

مقابل او قرار دهید و او به توپ خواهد رسید.

یک هلندی در تیررس بارسلونا
ورزش: بــه بارســلونا در فصــل تابســتان و بــه علت تبعــات ویــروس کرونا درگیر 
مشکالت مالی فراوانی بود و نتوانست گزینه های مورد نظر رونالد کومان مانند 
جینی واینالدوم و ممفیس دیپای را جذب کند. اما نشریه اسپورت در گزارشی 
مدعی شد مدیران موقت بارسلونا قصد دارند در فصل زمستان فعال ظاهر شده 
و مارتین دی رون، هافبک جنگنده و باتجربه آتاالنتا را به خدمت بگیرند. قرارداد 
ماترین دی رون با باشگاه آتاالنتا در پایان این فصل به اتمام می رسد و مدیران 

بارسلونا امیدوار هستند بتوانند او را در همین فصل زمستان جذب کند. 

راموس به مونشن گالدباخ رسید
ورزش:  تمرین اخیر رئال مادرید در حالی به انجام رسید که سرخیو راموس 
در آن حضوری فعال داشت و بدون مشکل به کار با توپ پرداخت. او توانست 
تمرین گروهی را بدون مشکل به اتمام برساند و نشان دهد که مشکلی برای 
بازی سرنوشت ساز برابر گالدباخ ندارد. راموس در دو سه روز گذشته نیز با 
تیم تمرین کرده بود ولی زین الدین زیدان ترجیح داد برای بازی برابر ســویا 
روی او ریسک نکند.خبر خوب برای زیدان بازگشت فده والورده بود. والورده 
بــه کار بــا تــوپ پرداخــت ولــی زیــدان قصد ندارد فعــالً روی او ریســک کند.

شــد  مصــادف  برتــر  لیــگ  پنجــم  هفتــه  ورزش: 
بــا نخســتین شکســت قلعــه نویــی بــا گل گهــر، 
نخســتین پیــروزی آلومینیــوم اراک درلیــگ برتــر و 
توقــف اســتقالل. در آزادی تیــم اســتقالل موفــق 
شــد بــا تــک گل احمد موســوی در دقیقــه 50 بازی 
از صنعــت نفــت آبادان جلو بیفتــد اما ترس فکری 
و عقــب کشــیدن آبی هــا بــه آبادانی هــا اجــازه داد 
جلو بکشــند و چنــد موقعیت صددرصــد به وجود 
بیاورنــد و ســرانجام بــا گل طیبی گل مســاوی را به 
ثمر رســاند. آبادانی ها البته روی گلی که دقیقه 74 
توسط ریکانی به ثمر رسید و آفساید اعالم شد هم 
معترض بودند. اســتقالل با این تســاوی 8 امتیازی 

شد و به پله سوم رفت.

شکست صدرنشین#
در تهران و در بازی پیکان و گل گهر امیرقلعه نویی 
پذیرفــت.  را  تارتــار شکســت  یــک مقابــل  بــر  دو 
رقــم  حالــی  در  صدرنشــین  شکســت  نخســتین 
خــورد که یکــی از عجیب ترین گل های لیگ برتر را 
پیکانی هــا از روی اوت آکروباتیــک نادرمحمــدی به 
درون دروازه حقیقــی فرســتادند و گل دوم را هــم از 
روی نقطــه کرنــر و توســط پورامینی زدنــد. تنها گل 
میهمــان را منشــا با ســر به ثمر رســاند تــا در صدر 
جدول گلزنان تنها بایستد.در واقع در زمین ناهموار 
مســابقه چــاره ای جز فتــح دروازه حریف از آســمان 
هــم نبــود. بــا این نتیجــه، تیم گل گهر صدرنشــین 
لیگ نخستین باخت این فصل خود را تجربه کرد 
ولــی فعــالً بــا 10 امتیاز همچنان در صدر قــرار دارد. 

تیم پیکان هم با این برد ارزشمند 8 امتیازی شد.

روز بزرگ اراک#
تیــم فوتبال آلومینیــوم اراک هم نخســتین پیروزی 
تاریــخ خــود در رقابت هــای لیــگ برتر فوتبــال ایران 
بــا یــک نتیجــه خــرد کننــده بدســت آورد. در ایــن 
مســابقه کــه در شــهر اراک برگــزار شــد، ورزشــگاه 
بــرف زده تیم میزبان شــاهد یــک نمایش تهاجمی 
و فرصــت طلبــی بازیکنــان تیــم رســول خطیبــی و 
انتقام ســخت او از تیم ســابقش بود. اراکی ها با دو 
بازیکن دو گله )پاکدل و باقرپســند( شکســت 4 بر 
یک را به میهمان تحمیل کردند. با نتیجه بدســت 
آمده، خطیبی ضمن انتقام از تیم سابقش، احتماال 
موجبات اخراج وحید بیاتلو مربی تیم ماشین سازی 

را نیز فراهم کرده است.

دو تساوی سرد#
امــا در تبریــز و در حالی که انتظار می رفت تیم های 
نکونــام و منصوریــان نمایــش دهنــده فوتبــال زیبــا 
و تماشــاگر پســندی باشــند نتوانســتند انتظــارات 
را بــرآورده کننــد و تراکتــور و فــوالد بــدون گل بــه 
تســاوی رضایــت دادنــد. در کنار زمین امــا درگیری 
بین نیمکت تیم ها حســابی داغــی و جنجالی بود. 
تراکتور تبریز با این تساوی خانگی ۶ امتیازی شد و 
تیم فوالد هم با کسب یک امتیاز بیرون از خانه 7 
امتیازی شد. تیم های سایپا تهران و مس رفسنجان 
هــم بــه مصــاف هــم رفتند کــه این بــازی بــا نتیجه 
تساوی بدون گل به پایان رسید.سایپا با این نتیجه 
صاحب یک برد و چهار تســاوی است و 7 امتیازی 
شد. مس رفسنجان هم با کسب دو تساوی و سه 

باخت تنها دو امتیاز کسب کرده است.

فینــال  بــه  پرســپولیس  صعــود  از  پــس  ورزش: 
لیــگ قهرمانان آســیا و بازگشــت به تهران، شــجاع 
خلیل زاده درحالی که دو فصل دیگر با پرسپولیس 
قــرارداد داشــت، قرارداد خــود را به صورت یکطرفه 

فسخ کرد تا به باشگاه الریان قطر بپیوندد. 
در ایــن میــان پرسپولیســی ها کــه مدعــی بودنــد 
خلیــل زاده قــراردادش را غیــر موجــه فســخ کــرده، 
وضعیــت  تعییــن  کمیتــه  بــه  و  تنظیــم  شــکایتی 
بازیکنــان و مربیان فدراســیون فوتبال ایران ارســال 
کردند . با توجه به اینکه خلیل زاده با یک باشــگاه 
خارجــی قــرارداد بســته، از همان ابتــدا همه انتظار 
داشــتند پرسپولیس پرونده را در فیفا پیگیری کند 
و بــه همیــن خاطــر شــکایت بــه فدراســیون فوتبال 
ایران باعث تعجب همگان شد. در مقطعی که خبر 
مذاکره خلیل زاده با الریان منتشر شده بود، باشگاه 
پرســپولیس در خبر رســمی مدعی شــد به باشگاه 
قطــری نامه نوشــته و آن هــا را به شــکایت نزد فیفا 
تهدید کرده است اما با وجود انعقاد رسمی قرارداد 
خلیــل زاده، هیچ وقــت ایــن شــکایت انجام نشــد تا 
مشــخص شــود تهدید پرسپولیســی ها در آن زمان 

پوچ بوده است.

مسیر اشتباه#
در همیــن رابطــه جمشــید نورشــرق، رئیس کمیته 
تعییــن وضعیــت بازیکنــان و مربیــان فدراســیون 
فوتبال ایران، اظهار کرد: در پرونده شجاع خلیل زاده 
و باشــگاه پرســپولیس، ورود یک عنصر بین المللی 
باعث می شود که مرجع داخلی به پرونده رسیدگی 
نکند چون مرجع بین المللی صالحیت رسیدگی را 
دارد. وی افــزود: چــون پای یک فدراســیون خارجی 
در ایــن پرونــده در میان اســت، نظــر کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال ایران 

ایــن اســت کــه شــکایت نــزد فیفــا مطــرح 
شــود. نورشــرق در ادامــه دربــاره اینکه آیا 
می کنــد،  شــکایت  فیفــا  بــه  پرســپولیس 

یــا خیــر، گفــت: ایــن در اختیــار باشــگاه 
اســت. آنچه که ما اظهار نظر می کنیم 
مــاده ٢٢  اســاس  بــر  کــه  اســت  ایــن 

نقل وانتقاالت، مرجع رسیدگی به پرونده 
فیفاست.

رســول باختــر کارشــناس حقوقــی می گوید:اشــتباه 
بزرگی که پرســپولیس در این پرونده مرتکب شــد و 
قطعــاً الریان از آن اســتفاده می کند،این اســت که با 
وجود شــکایت از خلیــل زاده در فدراســیون فوتبال، 
باشــگاه قطــری را طــرف دعــوا قــرار نــداد. ایــن اقدام 
شــاید از نظر مســئوالن این باشگاه درست باشد اما 
اگــر اکنــون پرســپولیس در فیفا طرح شــکایت کند، 
الریان هم به این موضوع استناد کرده و می گوید این 
باشگاه می دانسته ما مشکلی نداشتیم و خلیل زاده 
باشــگاه  آیــا  اینکــه  دربــاره  نکردیم.باختــر  اغــوا  را 
پرسپولیس نمی توانست از ابتدا با طرح دعوا در فیفا 
جلــو صــدور ITC خلیــل زاده را بگیرد و البتــه زمان را 
هم از دســت ندهد، گفت: این باشــگاه به هیچ وجه 
نمی توانســت جلو صدور ITC خلیل زاده را بگیرد و 
تحت هر شــرایطی ایــن مدرک برای بــازی کردن وی 

قطــر  الریــان  تیــم  در 
صادر می شد.  البته 
باشگاه پرسپولیس 
ایــن  بــروز  زمــان  از 
مشــکل بــرای طرح 

شــکایت در فیفــا دو 
سال زمان داشت و 

بــه همین دلیل 
زمــان خاصی 
را هم با طرح 
یت  شــکا
کمیتــه  در 
ضعیــت  و

از دســت 
نداد.

نخستین پیروزی تاریخ اراک در لیگ برتر

لطف استقاللی ها به قلعه نویی
شکست احتمالی سرخ ها در پرونده ای دیگر

گل به خودی پرسپولیس مقابل شجاع

گزارش  روز

مشهد در سوگ کمک داور ممتاز
فوتبال ایران تقی پور را از دست داد

ورزش:  پیشکســوت داوری خراســان و کمــک داور ســابق لیــگ 
برتــر آرام از میــان مــا رفــت و در قطعــه نــام آوران بهشــت رضــا 
درحالــی کــه آســمان مشــهد ابــری بــود آرام گرفــت. تقی پــور، بــا 
دانــش، بی حاشــیه و پرتــالش بــه تمــام افتخــارات داوری ایران و 
آســیا دســت یافــت و افتخــاری شــد بــرای خطه خورشــید.جواد 
تقی پــور کــه دبیر تربیت بدنی مدارس شــهر مشــهد نیــز بود، از 
کمک داوران پُرکار دهه 80 فوتبال کشــور محســوب می شــد، در 
سن 57 سالگی چشم از جهان فرو بست. این کمک داور خوش 
اخالق فوتبال ایران آخرین بار در بازی هفته پایانی فصل 88-8۹ 
بین تیم های پرسپولیس و سپاهان کمک داوری کرده بود. او که 
متولــد 1۳4۲ در شــهر مقــدس مشــهد بود از ســال 1۳۶4 داوری 
را آغــاز کــرد و مــدت 10 ســال کمک داور بین المللی از ســال های 
1۹۹۹ تا ۲008 میالدی بود. نخستین مسابقه جام حذفی کشور 

هــن در ســال 1۳71 بیــن تیم هــای اســتقالل تهــران و راه  آ
شاهرود را سوت زد و ضمن قضاوت مسابقات 
کشــور  برتــر  لیــگ  دوره   ۹ در  آزادگان  جــام 
حضــور چشــمگیر داشــته و در دو دربــی بــه 
عنوان کمک داور اول قضاوت کرده بود. او در 

مســابقات برون مرزی در جام باشــگاه های 
المپیــک،  مقدماتــی  بازی هــای  آســیا، 
بازی هــای مقدماتی جــام جهانی ۲00۶ 

قضــاوت کــرده و برای قضاوت به ۲0 
کشور خارجی اعزام شده بود.

گزارش کوتاه

آرسنال در منطقه سقوط
بدترین شروع توپچی ها در 40 سال 

گذشته
ورزش: شکســت ۲-0 آرســنال مقابــل تاتنهــام بدتریــن 
شــروع فصــل توپچی هــا در ۳۹ ســال اخیــر را رقــم زد تا 
فشــارها بر میکل آرتتا ســرمربی این تیم بیش از پیش 
افزایش یابد. آرسنال که برای برگزاری دربی شمال لندن 
به استادیوم تاتنهام رفته بود در مقابل این تیم و در این 
بازی حساس ۲-0 شکست خورد تا ششمین شکست 
در شــروع فصل جدید لیگ برتر را تجربه کند. آرســنال 
بــه ایــن ترتیــب بدترین شــروع فصل خود در ۳۹ ســال 
اخیــر را تجربــه کــرد. آمــاری که باعث شــده میکل آرتتا 
سرمربی این تیم بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرد.

آرسنال با این شکست در رتبه پانزدهم جدول لیگ برتر 
ایستاد و به منطقه خطر سقوط نزدیک شد. توپچی ها 
در این فصل از یازده مســابقه خود تا اینجا ۶ شکســت 
تجربه کرده اند و با 1۳ امتیاز در رتبه پانزدهم قرار دارند. 
آخرین باری که آرسنال در شروع یک فصل این قدر بد 

نتیجه گرفته بود نزدیک به چهار دهه قبل بود.
ایــن آمــار اما پایان کابوس های میــکل آرتتا نبود. آرتتا با 
شکســت مقابــل تیــم ژوزه مورینیــو حاال دومیــن مربی 
آرســنالی اســت که در 50 سال اخیر هر دو دربی شمال 
لندن اول خود به عنوان سرمربی آرسنال را با شکست 
بــه پایان می رســاند. قبل از او برتی مــی در فصل 1۹۶7-

1۹۶۶ موفق شده بود به این رکورد دست پیدا کند. 

ورزش: گلر ذوب آهن نســبت به شــرایط تیمش و 
لغو نشدن بازی با شهر خودرو معترض است و به 
خطرات احتمالی برگزاری این بازی اشاره می کند. 

شــهاب گردان در خصــوص دیدار ذوب آهن 
مقابــل شــهر خــودرو اظهــار کــرد: بــازی در 
شــرایطی انجــام شــد کــه همــه می دانند ما 

چــه حــال و روزی داشــتیم و وضعیت تیم ما 
مشــخص بــود و نیــازی بــه توصیــف 

بیشــتر نــدارد ولــی بــا ایــن حــال 
برخــالف انتظارهــا بــازی خیلی 
خوبــی از خودمــان بــه نمایــش 
تیــم  جوان هــای  و  گذاشــتیم 
خودشــان  از  خوبــی  عملکــرد 

نشان دادند. 

بازیکنان ناشناخته#
وی در مــورد بــازی ذوب آهن 
گفــت:  بازیکــن   15 بــا  تنهــا 
نگوییــد بــا 15 بازیکن، تعداد 
زیــادی از نفراتــی کــه مقابل 
شهر خودرو همراه ما بودند 
آمدنــد  و جوانــان  امیــد  از 
مــن  را  خیلی هایشــان  و 

نمی شناختم و برای نخستین بار بود که می دیدم. 
مســئوالن باشــگاه مــا اول فصــل یــک اشــتباهی 
کردنــد و آمدنــد لیســت تیــم را تــا جایــی که 
قانــون اجــازه داده بــود از نفــرات امیــد و 
جوانــان و نوجوانــان پــر کردنــد و حــاال 
جوری شــده که اگر ۲5 نفــر از بازیکنان 

ما هم نباشند بازی باید برگزار شود. 

انتقال کرونا به #
شهرخودرو

ســیر  بــه  اشــاره  بــا  گــردان 
کرونایی هــای  صعــودی 
نــگاه  شــما  گفــت:  ذوب آهــن 
کنید ما در سه روز گذشته سه 
بار تســت دادیــم و هر بار چند 
نفــر بــه تعــداد کرونایی های ما 
اضافه شدند دلیلش این است 
که فردی که مثالً امروز تستش 
مثبــت بــوده روز گذشــته 
کنار سایرین تمرین کرده و 
بــرای همین چند نفر دیگر 
را مبتال کرده است و احتماالً 
از بیــن کســانی که روز گذشــته 

بــازی کردنــد هــم چنــد نفر مبتــال باشــند و در این 
صــورت ویروس را به بازیکنان شــهر خودرو انتقال 
داده اند و به همین ترتیب ویروس بین بازیکنان و 

تیم ها انتقال پیدا می کند. 

به خاطر پرسپولیس#
وی افــزود: مــن حــس می کنــم این بازی بــه خاطر 
بــازی بــا پرســپولیس برگــزار شــد، چــون اگــر بازی 
امــروز را لغــو می کردنــد باید بازی با پرســپولیس را 
هــم لغــو می کردنــد و نمی توانســتند بگوینــد چند 
روز بعــد از بــازی لغو شــده قبلی بیاییــد بازی کنید 
چون همان نفرات که به خاطر نبودشــان بازی لغو 
شد همچنان در قرنطینه هستند. این را نمی گویم 
کــه بخواهم علیه پرســپولیس جــو ایجاد کنم. این 
مســائل شــایعاتی است که مطرح شــده و رفتارها 
جوری است که به این شایعات دامن می زند. من 
به عنوان کسی که سابقه حضور در پرسپولیس را 
دارد این تیم را دوست دارم و در بازی فینال لیگ 
قهرمانان هم نماینده فوتبال ایران هســتند و همه 
باید هر کمکی می توانیم به آن ها داشــته باشــیم. 
انتقاد من به مســئوالن فدراسیون و سازمان لیگ 

است.

امین غالم نژاد: شکست عجیب با ۶ گل در رقابت های لیگ 
ملت های اروپا برابر تیم ملی اسپانیا باعث شد اخبار زیادی در 
مورد احتمال تغییر روی نیمکت ژرمن ها و برکناری یوواخیم 
لوو منتشر شود. البته فدراسیون آلمان هفته پیش اعالم کرد 
حداقل تا پایان تابستان سال بعد با همین سرمربی همکاری 

خواهد کرد و مانوئل نویر نیز از این تصمیم رضایت دارد.

حمایت از ماندن لوو#
مانوئــل نویــر دروازه بان تیم ملــی آلمان در این مورد گفت: از 
نظر من ادامه دادن با یوواخیم لوو تصمیم درســتی از ســوی 
فدراســیون فوتبال آلمان بود. ما مســیری را با این ســرمربی 
آغاز کرده و برای رسیدن به دستاوردهای فراوانی شانس خود 
را امتحــان کــرده ایــم. در حــال حاضر شــرایط بــرای تیم ملی 
آلمــان بســیار متفــاوت از انتظار ما رقم خــورده، اما ما مجبور 

هستیم با این شرایط کنار بیاییم.

افتضاح تیم ملی#
نویر با اشاره به دریافت ۶ گل مقابل اسپانیا گفت:ما نمایشی 
افتضاح و فاجعه بار مقابل تیم ملی اســپانیا ارائه دادیم، اما 
امیدوارم بتوانیم در سال جدید و به خصوص در رقابت های 
یورو ۲0۲0 در تابستان سال آینده بهتر عمل کنیم. ما به آینده 
نــگاه می کنیــم و انگیزه داریم. فکــر می کنم کادر مربیگری ما 

نیز همین انگیزه را دارند.

تمدید قرارداد#
نویــر در مورد تمدید و امضای قرارداد جدید 
گفــت: در هفته هــای تعلیق لیــگ به خاطر 
قرنطینــه پــس از شــیوع ویــروس کرونا، من 

نمی خواستم درباره آینده ام تصمیم گیری 
کنــم، چــون هیچ کس نمی دانســت که آیا 

بوندس لیگا از سر گرفته می شود و چه زمانی 
این اتفاق رخ خواهد داد. برای من خیلی مهم 

بــود کــه بــا کار با مربــی دروازه بان مــان تونی 
تاپالوویــچ ادامــه دهــم. ایــن مســئله بایــد 
روشــن می شــد. من بــا خوش بینــی فراوان 
بــه آینــده نگاه می کنــم و اینجــا در خانه ام 
در باواریــا هــم راحت هســتم. بایرن مونیخ 
یکــی از بهتریــن تیم های فوتبال دنیاســت.

کار با فلیک#
مانوئل نویر به عملکرد فلیک در بایرن اشاره 

می کنــد و می گویــد: ما حــاال موقعیت 
بهتــری داریــم بــه طور کلــی تیمی 
شگفت انگیز داریم. هانسی فلیک 
آرامشی خاص به خصوص پیش 

ما را برای بازی ها از بازی هــا بــه تیم می دهــد. او به خوبی 
آماده می کند و برایش فرقی ندارد که حریفمان چه کسی است. 

 بعــد از انجــام آزمایش های مختلف روی پای زالتان مشــخص 
شد که این بازیکن از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شده 
است. اما به نظر می رسد ستاره سوئدی که در چند بازی اخیر 
نتوانسته برای میالن به میدان برود، حاال در آستانه بازگشت به 
میادین قرار گرفته است. او ویدئویی را در صفحه اجتماعی خود 
به اشتراک گذاشته که نشان می دهد او در حال تمرین کردن زیر 
برف است و نوشته است: » تالش کنید تا من را متوقف کنید.«

ســید مهدی رحمتی ، ســرمربی تیم شــهرخودرو در اســتوری 
خود درگذشــت جواد تقی پور کمک داور برجســته مشــهدی 
فوتبال ایران را از طرف خودش و باشگاه تسلیت گفته است. 
عالوه بر رحمتی بازیکنانی چون سید جالل حسینی، خداداد 
عزیــزی، یحیــی گل محمدی و ... هــم در پیام های جداگانه ای 
درگذشت این داور با اخالق را تسلیت گفته اند. تقی پور بعد از 

چندین سال مبارزه با سرطان در مشهد فوت کرد.

مهدی رحمتیزالتان
سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان که این هفته در 
لیــگ روســیه غوغــا کرد و بــا هت تریک و پــاس گل آمادگی اش 
را به رخ منتقدانش کشــید اســتوری عجیب از خودش و طارمی 
منتشر کرده و نشان داده که زوج این دو می تواند قاتل هر خط 
دفاعی باشد. طارمی برای پورتو در شب درخشش آزمون گل زد. 
با درخشــش این دو بازیکن کار برای اســکوچیچ ، ســرمربی تیم 

ملی آسان و برای سایر مهاجمان تیم ملی سخت شده است.

بیرانوند دروازه بان لر تبار تیم ملی و باشــگاه آنتورپ بلژیک نســبت 
بــه توهیــن یکــی از بازیگران زن ســینمای ایران بــه قومیت های غرب 
کشــور واکنش تندی نشــان داد و در استوری که منتشر کرده نوشته 
است »وطن پرستی بزرگانی چون اسعد بختیاری گواه بر اصالت قوم 
من است و منقار زدن هیچ کالغ بی اصالتی نمی تواند اصالت پاک و 
نجیب قوم من را آلوده کند.« گفتنی است تعداد زیادی از هنرمندان 
و ورزشــکاران نســبت بــه ایــن توهیــن واکنــش نشــان داده و خواهان 

عذرخواهی رسمی بازیگر زن شده اند.

بیرانوندسردار آزمون

دروازه بان ذوب آهن:

احتمال دارد ناقل کرونا به شهر خودرو بوده باشیم

ضد  حمله

واسعی و مرادی چهار ماه محروم شدند
ورزش: بابک مرادی، هافبک تیم فوتبال استقالل که با شکایت 
باشــگاه ماشــین ســازی روبه رو شــده بود از ســوی کمیته تعیین 
وضعیت با محرومیت چهار ماهه روبه رو شد و در این مدت قادر 

به همراهی تیمش نخواهد بود.
مــرادی در حالــی ابتــدای فصــل بــه عضویــت اســتقالل در آمــد 
که باشــگاه ماشــین ســازی مدعی بود این بازیکن تحت قرارداد 
آن هاست و نیاز به رضایت نامه دارد و از همین رو از این بازیکن 
به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت کرد و حاال 
حق به باشگاه تبریزی داده شده و بابک مرادی تا چهار ماه آینده 
قادر به حضور در میادین نخواهد بود.همچنین ســعید واســعی 
هــم کــه از پیــکان به تراکتور رقت با شــکایت پیکان و رای کمیته 

انضباطی 4 ماه محروم شد.

کاپیتان شهرخودرو: بازی به بازی بهتر 
می شویم

ورزش: اکبــر صادقــی درباره پیروزی برابــر ذوب آهن در یک بازی 
بیرون از خانه اظهار کرد: ما نیاز شدیدی به کسب سه امتیاز این 
بازی داشتیم و خدا را شکر که به این مهم دست پیدا کردیم تا 
هفت امتیازی شویم. کاپیتان شهرخودرو در پاسخ به این پرسش 
کــه »آیــا قبول داریــد غیبت بازیکنــان ذوب آهن کمــک زیادی به 
پیــروزی شــهر خودرو کــرد؟«، گفت: ما دوســت داشــتیم آن ها با 
تمامی نفرات برابر ما بازی کنند، ولی به هر حال مشکل بیماری 
کرونــا بــرای همــه تیم ها وجــود دارد. ما هــم در هفتــه اول با این 
مشــکل دســت و پنجه نــرم کردیم. وی در پایــان تصریح کرد: ما 
امسال تیم خوب و باکیفیتی داریم و مطمئناً بازی به بازی بهتر 

خواهیم شد. 

زمان سفر پرسپولیس به قطر مشخص شد
ورزش: مدیــر کمیتــه بین الملل باشــگاه پرســپولیس درباره زمان 
ســفر تیــم فوتبال پرســپولیس به قطر برای برگــزاری دیدار فینال 
لیــگ قهرمانــان آســیا اظهــار کــرد: بــا توجه بــه خواســت مدیر و 
سرمربی تیم، همچنین تأکید مدیرعامل و معاون اجرایی باشگاه 
برای اجرای خواسته های کادر فنی، برنامه مورد نظر پرسپولیس 
بــرای ســفر بــه قطــر جهت انجــام بازی فینــال لیــگ قهرمانان به 
این ترتیب اســت که ۶ روز قبل از مســابقه به دوحه ســفر کنیم. 
حســینی تصریــح کــرد: در صــورت آمادگی کنفدراســیون فوتبال 
آســیا و کشــور قطر، روز ۲۳ آذرماه تهران را به مقصد دوحه ترک 

می کنیم و ۳0 آذر هم زمان بازگشت به تهران خواهد بود.

 آل کثیر از تماشای فینال و دستیابی
 به مدال هم محروم است

ورزش:  آل کثیر که بعد از عمل جراحی روی انگشــت پای خود 
به دلیل محرومیت، حتی قادر به حضور در تمرینات پرسپولیس 
نیســت و تمرینــات اختصاصــی خــود را دنبال می کنــد، اکنون با 
خبــر ناامیدکننــده  دیگــری نیز مواجه شــده اســت؛ محرومیت از 
همراهی کاروان پرســپولیس برای تماشــای فینال لیگ قهرمانان 
در اســتادیوم الجنــوب. حکــم محرومیــت عیســی آل کثیــر از 
همراهــی پرســپولیس باعث شــده تا او نه تنهــا از تمرین در کنار 
تیــم طــی ۶ مــاه محــروم بماند که اکنون طی این ابــالغ او قادر به 
حضــور در کاروان تیــم بــرای ســفر بــه دوحــه و بــازی فینال حتی 
بــه عنوان تماشــاگر نیز محــروم خواهد بود. موضوعی که ســبب 
می شــود آل کثیر با حضور در ایران دســتش از دریافت جایزه و 

تماشای این بازی نیز خالی بماند.

آزمون:  مقابل دورتموند برای پیروزی بازی 
می کنیم

ورزش:  تیم زنیت امشب در ادامه دیدارهای مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان اروپا در ورزشگاه گازپروم سن پترزبورگ میزبان بوروسیا 
دورتموند است.سردار آزمون در نشست خبری پیش از این بازی 
گفت: هرچند این بازی تشــریفاتی اســت، اما مصمم هســتیم تا 
بهترین نمایشــمان را ارائه کنیم. هیچ بازی دوســتانه ای در لیگ 
قهرمانان اروپا وجود ندارد و برای پیروزی برابر بوروسیا دورتموند 

بازی می کنیم.

 شهاب زاهدی: برای انتخاب تیم جدیدم
 تا نیم فصل صبر می  کنم

ورزش: شهاب زاهدی در دوازدهمین بازی تیم المپیک دونتسک 
در لیــگ برتــر اوکرایــن برابــر روخ دو گل بــه ثمــر رســاند و باعــث 

پیروزی ۳ بر یک تیمش شد.
به نقل از سایت Sportزاهدی پس از این درخشش در پاسخ به 
این پرسش که آیا آینده حرفه ای او در المپیک دونتسک ترسیم 
می شــود، اظهار کرد: من برای یک تیم عالی بازی می کنم. اینجا 
خوشــحالم و همــه تمرکــزم را روی بازی برای المپیک دونتســک 
گذاشــته ام. نمی خواهــم هیچ چیــزی را پیش بینی کنم اما باید تا 
پایــان نیم فصــل صبــر کنیــم و پــس از آن ببینیــم چــه اتفاقی رخ 

می دهد.

اینیستا در دو قدمی پرسپولیس
ورزش:  در ادامــه دیدارهــای مرحلــه یــک هشــتم نهایــی لیــگ 
قهرمانان آســیا یک دیدار برگزار شــد که در آن ویســل کوبه ژاپن 
توانست با دو گل شانگهای SIPG را نشان دهد تا این تیم راهی 
مرحله بعدی رقابت ها شود. آندرس اینیستا در نیمه نخست با 
ایجاد شکاف در خط دفاعی حریف توانست دروازه حریف را باز 
کند و در ادامه در نیمه دوم نیشی تیر خالص را زد و ویسل کوبه 
راهی مرحله بعدی رقابت ها شد و شانگهای با حضور بازیکنانی 

چون هالک و اسکار از لیگ قهرمانان حذف شد. 

مشهد بدون استادیوم باشد؟
بــه ایــن اســامی دقــت کنیــد: برنابئــو، ســن ســیرو، نیوکمــپ، 
اولدترافــورد، الیانــز آرنــا و.... شــناختید؟ بعیــد اســت فوتبــال 
دوســت باشــید اما نام این ورزشــگاه های بین المللی و جهانی 
را نشنیده باشید.در سال ۲017 یک نام دیگر به ورزشگاه های 
شــیک و مدرن دنیا اضافه شــد. همین ورزشــگاه امام رضا)ع( 
.بلــه ورزشــگاه امــام رضا )ع( در همین ســال جزو 11 ورزشــگاه 

برتر دنیا معرفی شد.
می دانید یکی از شاخصه های پیشرفت در ورزش فوتبال یک 
کشور از منظر فیفا برخوردار بودن آن کشور از ورزشگاه های به 
روز و مدرن است. چند روز است مناقشه ای در بین مسئوالن 
اجرایی مشهد و اهالی رسانه و هواداران سر همین موضوعی 

که مقدمه چینی کردیم داغ است. 
پــس از ســال ها ســر کردن با اســتادیوم فرتوت تختــی با ظهور 
ورزشگاه ثامن استادیوم دار شدیم . اما جانمایی خیلی دور و 
جاده پرخطر خیلی زود صدای اعتراض ها را در آورد. در سال 
۹5ورزشگاهی مدرن و شیک با افتتاح خود، نمایی برتر از یک 
ورزشــگاه را برای مردم مشــهد به ارمغان آورد.از سازه منحصر 
بــه فــرد که تلفیق هنر معماری مدرن با هنر معماری اســالمی 
اســت تا افتخار ملی شــدن ورزشــگاهی از مشــهد با هواداران 
متعهد و خونگرمش همه و همه ســبب شــد تا نگینی باشــد 
در ورزش ایــران. امــا این ورزشــگاه بعد دیگری هم دارد. نقش 
بــی بدیل آن در پیشــرفت تیم شــهر خودرو بــه عنوان ویترین 
ورزش قهرمانــی مشــهد .امــا نیــاز اســت تــا به ابعــاد جدید تر 
ایــن ورزشــگاه هــم نظــری بیندازیم. فرهنگ ســازی شایســته 
قدردانــی درحــوزه ورزش در کنــار هــواداران و در معیــت آن هــا 
و همراهی و انتشــار تصاویر و فیلم های معنوی و اتفاق افتاده 
در محیط ورزش موجب شد تا هدیه هواداران مشهدی برای 
ســایر هم طیفانشــان در کشــور ذکــر صلــوات خاصــه حضرت 
رضــا علیه الســالم و رو نمایــی از اخالق مداری باشــد و بس.از 
انتخــاب ورزشــگاه بــرای میزبانی فینال جام حذفــی و برگزاری 
مطلــوب جــام هــم نمی توان به راحتی گذشت.شــاید شــما که 
خواننده این متن هستید بگویید همه این ها شعار است.اما با 
رفتن بازی ها از این ورزشگاه است که می شود گفت همه این 

شعار هایی که داده ایم را به باد داده ایم. 
برهمــگان مبرهــن اســت کــه انتخــاب اول تیــم شــهر خــودرو 
ورزشــگاه درون شــهری با در نظر گرفتن جمیع جهات اســت. 
اما از طرفی مسئوالن انتظامی هم حق دارند تا نگران وضعیت 
مســابقاتی باشــند که هــواداران با انبوه حضور خود ورزشــگاه 
را پــر می نماینــد. پیشــنهاد ایــن اســت کــه در جهــت تأمیــن 
هزینه های سرسام آور ورزشگاه ها با احترام به درخواست تیم 
مسابقاتی که پس از شکست ویروس کرونا با حضور هواداران 
انجام می شــود در جهت حفظ امنیت هواداران در مســابقات 
پــر تماشــاگر بــه ورزشــگاه ثامــن در شــهر طرقبه شــاندیز برده 
شود تا نگرانی مسئوالن هم کاهش یابد و مشهدی ها هم به 

داشتن استادیومی مدرن در شهرشان به خود ببالند.

یادداشت

گروه ورزش
annotation@qudsonline.ir

قرنطینه دو هفته ای لژیونر ایرانی در پکن
نخستین بازی معروف در چین؛ ژانویه 2021!
ورزش:  ســعید معــروف بیــش از یــک ماه دیگر برای نخســتین 
بار در لیگ چین به میدان می رود.ســعید معروف از ســال ۲01۹ 
عضو تیم بایک موتور پکن شد و پس از حضور تیم ملی والیبال 
ایران در مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا در ژانویه ۲0۲0 
به تمرینات این باشگاه ملحق شد. پاسور تیم ملی ایران مدتی 
در تمرینات این تیم شرکت کرد، اما با گسترش و شیوع کرونا و 
تعطیلی لیگ های ورزشــی چین، راهی آمریکا شد.ستاره ایرانی 
تیــم والیبــال بایک موتور، تمرینات خــود را در مدت اقامتش در 
آمریکا پیگیری کرد و ســرانجام 15 آذرماه بعد از مدت ها انتظار 
دوباره به پکن بازگشت تا در لیگ چین به میدان رود.بر اساس 
قوانین سختگیرانه لیگ های ورزشی چین برای بازیکنان خارجی، 
معروف تا پایان آذرماه باید در قرنطیه بماند و پس از آن می تواند 

تمرینات خود را با تیم چینی دوباره آغاز کند.

 سایپایی ها  همچنان پیگیر
 انتقال موسوی به سری آ

ورزش:  سیدمحمد موسوی، یکی از ستاره های سال های اخیر 
والیبال ایران بعد از گذشــت چند ماه از لیگ ایران با رســیدن 
پیشنهادی از باشگاه پیاچنزای ایتالیا به این کشور سفر کرد و 
به این تیم پیوست.این بازیکن که در دو بازی اخیر تیم پیاچنزا 
در ســری آ هــم به میدان رفته، در زمــان خروج از ایران اعتقاد 
داشت که رضایت باشگاه سایپا را برای جدایی جلب کرده،  اما 
در هفته های اخیر سایپایی ها از نحوه جدایی او ابراز نارضایتی 
کرده اند.مصطفــی کارخانــه، ســرمربی ســایپا که ســابقه کار با 
موسوی در تیم های مختلف را دارد، در این باره گفت: موسوی 
را قلباً دوست دارم و او بازیکن بزرگی است. دوست داشت به 
ایتالیا برود، اما به هر حال دو سالی است که به ما کم لطفی 
می کند. ما سعی می کنیم با بازیکنان جوان تر جای او را پر کنیم.

تی شرت مایکل جردن ۳20 هزار دالر 
فروش رفت

ورزش:  پیراهــن مایــکل جــردن کــه او بــا این لباس نخســتین 
قــرارداد خــود را بــا اتحادیــه ملــی بســکتبال )NBA(  و تیــم 
"شــیکاگو” در ســپتامبر 1۹84 امضــا کرد، به قیمــت ۳۲0 هزار  
دالر در ایاالت متحده به مزایده گذاشته شد و به فروش رفت. 
ســی ان ان گزارش می دهد که این بیشــترین مبلغی است که 

تاکنون صرف خرید لباس در حراجی شده است. 

منهای فوتبال

ماندن »لوو« به نفع تیم ملی است

مانوئل نویر: با فلیک در بایرن آرامش داریم
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

نمایی از زندگی شهید دانشگر در مستند »نامه ای از دمشق«

عاشقانه های یک شهید دهه هفتادی
کهنــدل:  وســینما/  ســیما 
مســتند»نامه ای از دمشق«، 
روایت عاشــقانه ای از زندگی 
شــهید مدافــع حــرم عبــاس 
دانشــگر اســت که تنها پس 
از دو مــاه نامــزدی به ســوریه 

رفــت و در آنجا به شــهادت رســید. عبــاس ایمانیان، تهیه کننده 
ایــن مســتند کــه جایــزه بهتریــن »فیلم به معنــای مطلــق« را از 
شــانزدهمین جشــنواره فیلــم مقاومــت کســب کــرد، در این باره 
بــه خبرنــگار مــا می گویــد: رهبــری از شــهید دانشــگر بــه عنوان 
یــک جــوان مؤمــن و انقالبی یاد کردند. قصه زندگی این شــهید 
مدافع حرم دهه هفتادی بســیار تراژیک و غم انگیز اســت. این 
مســتند روایتگر رابطه عاشــقانه این شهید با نامزدش است که 
در نامه هایش نمود یافته است.  وی ادامه می دهد: این مستند 
آن قــدر مورد اســتقبال قرار گرفت که مســتند دیگــری درباره این 
شهید بزرگوار با عنوان »مشترک موردنظر« را در دست ساخت 
دارم و قرار است به زندگی او پس از شهادتش بپردازیم که چه 
تأثیری روی جوان ها گذاشــت.  به گفته ایمانیان، این شــهید با 
رفتــار و ایمــان خود توانســت اثرگــذاری فرهنگی باالیــی در میان 
جوانان داشته باشد که همین موضوع انگیزه اولیه برای ساخت 
مســتند زندگــی او بــود.وی خاطرنشــان می کند: دفــاع  مقدس و 
مقاومت در ســینما موضوع های بســیار مظلومی  هســتند که به 
دلیــل عمــق معنایــی و فرهنگی ویــژه ای که دارند باید بیشــتر به 
آن ها پرداخته شود. معتقدم مستند و فیلم با موضوع مدافعان 
حرم بسیار کم تولید شده و نیاز است سینماگران با حمایت های 

مسئوالن، بیش از امروز دغدغه این موضوع را داشته باشند.
ایمانیــان بــا بیــان اینکــه جشــنواره بین المللــی فیلــم مقاومــت 
می تواند به رشــد ســینمای مقاومت و افزایش تولید آثار در این 
حوزه کمک  کند، می گوید: این جشــنواره چراغ سینمای انقالب 
و دفاع مقدس را روشن نگه می دارد و سبب می شود این گونه از 

سینما، همچنان پویا به حیات خود ادامه دهد.
یادآور می شــود تندیس »فیلم به معنای مطلق« جشنواره فیلم 
مقاومــت، بــه فیلمی اهدا می شــود که عالوه بــر همخوانی فرم و 
محتوا، از بیشــترین نســبت بهــره وری به اقتصــاد و اثرگذاری بر 

مخاطب برخوردار باشد.

تهیه کننده این سریال خبر داد 

»زیرخاکی۲« بدون حجازی فر
مهر: هــادی حجازی فر که در 
فصــل اول »زیرخاکــی« با دو 
نقش حضور داشت به دلیل 
مشــغولیت در تولید ســریال 
شهید باکری در فصل جدید 

آن بازی ندارد.
رضا نصیری نیا، تهیه کننده سریال »زیرخاکی« با اشاره به نبود 
هادی حجازی فر در فهرست بازیگران این سریال که روز گذشته 
منتشــر شــد، بیان کرد: هادی حجازی فر از دوســتان باارزش من 
است و خیلی دوست داشتم در سریال »زیرخاکی« در خدمت 
او می بودم ولی او این روزها مشغول تولید سریال شهید باکری 
اســت. وی ادامه داد: حجازی فر در ســریالی که قرار اســت تولید 
کند هم بازیگر است و عالوه بر آن نویسندگی و کارگردانی سریال 
را هم برعهده دارد. از طرفی هم قرار بود ما این دو سریال یعنی 
»زیرخاکی« و »شهید باکری« را در یک زمان آغاز کنیم و اگر او 
به پروژه »زیرخاکی« می پیوست سریال خودش تحت تأثیر قرار 
می گرفت. تهیه کننده »زیرخاکی« اظهار کرد: بنابراین جلساتی 
گذاشــتیم و مقــرر شــد فعــالً در فصل دوم جای این شــخصیت 
خالی باشد تا ببینیم پس از این پروژه چگونه پیش خواهد رفت.
فصل دوم ســریال »زیرخاکی« نیز به کارگردانی جلیل ســامان و 

تهیه کنندگی رضا نصیری نیا به زودی کلید خواهد خورد.

مخاطبان از داستانی بودن »تاج« مطلع  هستند

 نتفلیکس درخواست دولت انگلیس را 
رد کرد

ســیما و ســینما: نتفلیکــس 
اعالم کــرد قصد ندارد عنوان 
داســتانی را به سریال »تاج« 
بیفزایــد. بــه نقــل از ورایتــی، 
پیــش  هفتــه  کــه  حالــی  در 
از  انگلیــس  فرهنــگ  وزیــر 

نتفلیکس درخواســت کرده بود در ابتدای ســریال »تاج« لیبلی 
اضافه کند که نشــان دهنده داســتانی بودن این ســریال باشــد، 
این شبکه گفته است برنامه ای برای انجام این کار ندارد. اولیور 
دودون، وزیر فرهنگ بریتانیا در مصاحبه با دیلی میل این مسئله 
را مطــرح کــرده و گفتــه بــود: ایــن نگرانی وجود دارد که نســلی از 
مخاطبان تصور کنند این رویدادها واقعی بوده اند، نه داستانی. 
نتفلیکــس بــا ایــن درخواســت مخالفــت کــرده و بــاور دارد کــه 
مخاطبان از داستانی بودن این سریال مطلع هستند. سخنگوی 
نتفلیکس به ورایتی گفت: ما همیشه »تاج« را به عنوان یک اثر 
نمایشــی ارائه کرده ایم و مطمئن هســتیم مخاطبان ما می دانند 
با اثری داستانی مواجه هستند که بر اساس رویدادهای تاریخی 
ساخته شده است؛ به همین دلیل ما برنامه ای برای اضافه کردن 
یک لیبل هشداردهنده نداریم و نیازی هم به این کار نمی بینیم.
در فصــل چهــارم ســریال »تــاج« رویدادهــای خاندان ســلطنتی 
بسیار به امروز نزدیک می شود و پرنسس دایانا در مرکز داستان 
قرار می گیرد. کورین در این سریال در نقش پرنسس دایانا بازی 

کرده است.

نیــک عامــل  فاطمــه  ســینما/  و  ســیما   
مســئوالن ســینمایی پــس از چنــد ماهــی 
آذر  میانــی  روزهــای  در  ســرانجام  ســکوت 
تصمیم گرفتند جشــنواره ســی و نهم فجر 
را با شــرایط ویژه برگزار کنند. امســال همان 
طــور کــه خبــرش در ایــن چنــد روز منتشــر 
شده بناست جشنواره سی و نهم به خاطر 
همه گیــری کرونــا تنها بــرای داوران پرچمش 
باال برود و فعالً خبری از نمایش عمومی آثار 
نیســت. هــر چند همــه می دانیــم که نفس 
جشــنواره به تماشــاگر اســت اما ظاهراً این 
تنها راه برای ســینمای زخمی از کروناســت. 
بــه اعتقــاد برخی آنچه در حال حاضر مهم 
است فیلم ها هستند و پرسش بعدی همین 
جا شــکل می گیرد که در این ســال کرونایی 
تولیــدات ســینمایی بــه چــه شــکل و چــه 
تعــدادی بوده انــد و اصــالً در حــد و اندازه ای 
هستند که تنور جشنواره فجر را گرم کنند؟ 
براســاس شــنیده ها با توجه به تولیدات هر 
چند اندک سینما در این مدت و عدم اکران 
بســیاری از فیلم هــا، ســبد جشــنواره فجــر 
امســال در صــورت برگــزاری خالــی نخواهد 
بــود. در ادامــه نگاهی بــه حاضران احتمالی 

جشنواره فجر امسال خواهیم داشت. 

نخستین تجربه کمدی #
محمدحسین مهدویان

یکــی از نخســتین های جشــنواره امســال، 
نخســتین تجربــه محمدحســین مهدویــان 
در حــوزه کمــدی اســت. درســت اســت کــه 
مخاطبان ســینما چند ســالی اســت که هر 
بــار در جشــنواره فجــر در انتظــار اثر جدید 
مهدویــان هســتند امــا تــا پیــش از ســی و 
چهارمیــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر کمتر 
کســی از مخاطبــان ســینما ایــن کارگــردان 
جوان را می شــناخت. مهدویان در آن ســال 
با فیلم »ایستاده در غبار« به سینما آمد و 
به یکی از شگفتی های جشنواره نام گرفت. 
مســتند  ژانــر  در  غبــار  در  ایســتاده  فیلــم 
درام و جنگــی تولیــد شــده بــود و بــا وجــود 
پیش بینی هــا بــه دل بســیاری از مخاطبــان 
جشنواره نشست و سیمرغ بلورین بهترین 

فیلم جشنواره فیلم فجر را بدست آورد. 
مهدویــان در ســال بعــد بــا فیلــم »ماجــرای 
ایــن  و  آمــد  فجــر  جشــنوراه  بــه  نیمــروز« 
بــار تبدیــل بــه نمــای آشــنا بــرای مخاطبــان 
عمومی سینما شد و سیمرغش را از دست 
تماشاگران دریافت کرد. او در سال های بعد 
به سراغ فیلمی درام با عنوان »التاری« رفت 
کــه بــا وجــود فروش خــوب اما در جشــنواره 
موفقیتی بدســت نیــاورد. مهدویــان پس از 
ماجــرای نیمــروز2، رد خــون بــه ســراغ فیلم 
»درخــت گــردو«؛ فیلمی تاریخــی با ترکیب 
جدیدی از بازیگران که شامل مهران مدیری، 
پیمان معادی و مینا ساداتی می شدند رفت 
و بمبــاران شــیمیایی سردشــت را روی پــرده 
سینما نمایش داد. با وجود این دسته ای از 
مخاطبان همیشــگی مهدویان از این اثرش 
راضــی نبودنــد حال باید منتظــر ماند و دید 
کــه دوســتداران ســینمای مهدویــان دربــاره 
تجربــه متفــاوت و جدیــد او چــه خواهنــد 

گفت.

 مهدی جعفری با اثری دیگر #
در حوزه دفاع مقدس

هــر چند مهدویان دســت به تجربــه ای تازه 
زده اســت امــا مهــدی جعفــری در ســومین 
فیلمــش در مقــام کارگردان باز هم به ســراغ 
ژانــر دفــاع مقــدس رفته اســت و این بار هم 
ماننــد فیلــم 23 نفــر بــا نوجوانــان ســروکار 
دارد. براســاس خبرهای منتشر شده درباره 
ایــن فیلــم »یــدو« دومیــن فیلمی اســت که 
امســال بــه آبادان رفتــه و داســتانش درباره 
این شــهر و روزهایی اســت کــه در محاصره 
دشــمن قرار داشــت. مهدی جعفری متولد 
خوزستان است و به گفته خودش خاطرات 
مختلفی از دوران جنگ دارد. او درباره فیلم 
جدیدش گفته اســت: ایــده »یدو« از جایی 
به ذهن من آمد که یک داستان کوتاه به نام 
»زخم شــیر« نوشته صمد طاهری خواندم. 
داستانی که به نظرم راوی فضایی جذاب از 

برش های زندگی در دل جنگ بود. 

 بازگشت نوید محمدزاده #
پس از یک سال غیبت

نوید محمدزاده ســال گذشته در جشنواره 
و  نداشــت  حضــور  فجــر  هشــتم  و  ســی 
احتمــاالً امســال مخاطبان ســینما بتوانند 
پــس از یــک وقفــه بــار دیگــر او را روی پرده 
نقــره ای ببیننــد. محمدزاده به همــراه امیر 
آقایــی پــس از فیلــم »بــدون تاریــخ، بــدون 
امضــا« بــار دیگــر در فیلم »شــب، داخلی، 
جلیلونــد  وحیــد  دوربیــن  مقابــل  دیــوار« 
فیلــم  ایــن  داســتان  رفته انــد. در خالصــه 
آمده است: زندگی نابینایی به نام علی )با 
بازی نوید محمدزاده( با ورود نابهنگام زنی 
متواری، آشــفته می شــود. نوید محمدزاده 
در جریــان ایــن فیلــم مبتال به کرونا شــد و 
بــه همین خاطر مدتــی فیلم برداری این اثر 
متوقف شد. دایانا حبیبی، علیرضا کمالی، 

ســعید داخ و دانیــال خیری خــواه از دیگــر 
بازیگــران ایــن فیلــم هســتند. آثــار بــرادران 
جلیلوند پیش از این معموالً در دسته آثار 
اجتماعی و البته تلخ قرار داشــته اند و باید 
منتظــر مانــد و دیــد کــه اثــر آن ها در ســال 
کرونایــی بــاز هــم تلــخ خواهــد بــود یــا برای 
ســینما و سینمادوســتان از امیــد خواهنــد 

گفت.

 پرویز پرستویی #
با »بدون همه چیز«

پرویــز پرســتویی هر چند ایــن روزها تقریباً 
کم کار نیســت و ســال گذشــته با نخستین 
میهمــان  خانگــی اش  نمایــش  ســریال 
خانه هــای مــردم بــود امــا یکــی دو ســالی 

هســت کــه در جشــنواره فیلــم فجــر اثــری 
نداشــته اســت. پرســتویی در ســال ۱3۹۴ 
پــس از ۱0 ســال و بــرای ششــمین بــار بــا 
فیلــم »بادیــگارد« مقابــل دوربیــن ابراهیــم 
حاتمی کیا رفت و در نقش حیدر ذبیحی به 
ایفــای نقــش پرداخت. او برای بازی در این 
نقــش در ســی و چهارمیــن دوره جشــنواره 
فیلم فجر برای چهارمین بار برنده سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شــد. 
پرســتویی در جشنواره امسال با یک فیلم 
حضــور  جشــنواره  در  حاشــیه دار  تقریبــاً 

خواهد داشت. 
فیلــم »بــدون همه چیز« ســاخته محســن 
قرایی اســت که دوســتداران ســینما، نام او 
را پیــش از ایــن در جشــنواره ســی و هفتــم 

به خاطر فیلم »قصر شــیرین« شــنیده اند. 
قرایــی در آن ســال برنــده ســیمرغ بلوریــن 
قصــر  فیلــم  بــرای  فیلمنامــه  بهتریــن 
در  قرایــی  آخریــن ســاخته  شــیرین شــد. 
مقــام کارگــردان فیلــم »ســد معبر« اســت. 
او ایــن بــار هــم در مقــام کارگــردان و هــم 
دارد.   حضــور  فیلــم  در  فیلمنامه نویــس 
ایــن فیلــم از جملــه تولیــدات پربازیگــر و 
پرلوکیشــن امســال ســینمای ایــران اســت 
کــه بــه گفتــه ســازندگانش با رعایــت کامل 
پروتکل هــای بهداشــتی در تهــران، کُنــدر و 
گرمســار جلــو دوربین رفت. هدیــه تهرانی،  
هــادی حجازی فــر، بــاران کوثــری، مهتــاب 
نصیرپــور، پدرام شــریفی و بابک کریمی از 

دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

 یک »رادان« متفاوت #
در »ابلق« آبیار 

در ســالی کــه کرونــا دامن ســینمای ایــران را 
گرفته فیلمسازان دیگری مانند نرگس آبیار، 
ابراهیم شیبانی و روح هللا حجازی نیز فیلم 
ساخته اند که در صورت نمایش عمومی آثار 
در جشــنواره فیلــم فجر احتمــاالً می توانیم 
در  کارگردان هــا  ایــن  آثــار  تماشــای  شــاهد 
جشــنواره باشــیم. براســاس خبرهــا فیلــم 
جدیــد نرگــس آبیــار کــه با نــام »بــی وقتی« 
پروانــه ســاخت گرفته بود بــه »ابلق« تغییر 
نام داده و مدتی است فیلمبرداری اش تمام 
شــده است، براساس خبرهای منتشر شده 
درباره این فیلم آبیار این بار به سراغ درامی 
خانوادگی رفته است و ظاهراً از فیلم برداری 
در شــرایط ســخت و شهرســتان ها خســته 
شــده و بخش عمده فیلم جدیدش در یک 
لوکیشــن در شــمال تهران جلو دوربین رفته 
اســت. الناز شاکردوســت و هوتن شکیبا به 
همــراه گالره عباســی باز هــم مقابل دوربین 
نرگــس آبیار رفته اند امــا در تجربه ای جدید 
بهــرام رادان در تازه تریــن اثــر نرگــس آبیــار 
بازی می کند.  با توجه به پیشینه آثار قبلی 
آبیــار می توان گفت بازیگران فیلم های آبیار 
اغلــب خوش شــانس هســتند و بازی هــای 
متفاوتشان مورد توجه داوران قرار می گیرد. 
بایــد منتظر بود و دید بــازی بهرام رادان هم 
در جشنواره امسال دیده خواهد شد یا نه؟!

 
اولین ها در سال کرونایی #

ســال ۹۹ کرونــا نتوانســته جلــو رؤیاپــردازی 
و  بگیــرد  را  فیلم اولی هــا  از  زیــادی  تعــداد 
امســال  پیداســت  از خبرهــا  کــه  طــور  آن 
از  یکــی  داریــم.  نام آشــنا  فیلم اولــی  چنــد 
جشــنواره  اولی هــای  فیلــم  معروف تریــن 
امســال حمیدرضــا آذرنــگ اســت. او که به 
دلیــل بازی در ســریال »نون.خ« بــرای مردم 
هم چهره ای آشناست دارای سابقه طوالنی 
در تئاتــر اســت. از آخریــن کارگردانی های او 
در صحنه تئاتر می توان از  نمایش »خنکای 
ختم خاطره« نام برد. آذرنگ در چند ســال 
گذشــته بــازی در چنــد فیلــم ســینمایی را 
نیــز در کارنامــه داشــته اســت. او امســال 
نخســتین فیلــم بلند ســینمایی خــود با نام 
»روزی روزگاری آبــادان« را ســاخته اســت. 
عــادل تبریــزی فیلم اولــی دیگــری اســت که 
نامش در خبرها زیاد آمده است. نخستین 
فیلم عادل تبریزی »گیجگاه « نام دارد و آن 
طــور که معلوم اســت از فیلم هــای پربازیگر 
امســال اســت. جمشــید  هاشــم پور، حامد 
بهداد، باران کوثری، ســروش صحت، فرهاد 
آییش، بهرنگ علوی، امیرحســین رستمی، 
نادر ســلیمانی، بیژن بنفشــه خواه، سیاوش 
چراغی پــور، محمــد الهــی، مریــم همتیــان، 
ایمــان اســماعیل پور، علــی باغفــر و بازیگــر 
نوجوان علی راد بازیگران این فیلم سینمایی 

هستند.

پیشکسوتان هم هستند#
کارگردانــان  از  یکــی  کیمیایــی  مســعود 
پیشکسوت سینماســت که همچنان سرپا 
مانده و فیلم می ســازد. او که ســال گذشــته 
فیلمــش در جشــنواره حاشــیه های زیــادی 
داشــت امســال هــم فیلــم ســاخته و بعیــد 
نیســت دوبــاره او را در جشــنواره ببینیــم. 
»خائن کشــی« نــام اثر جدید این فیلمســاز 
اســت. مهــران مدیــری در ایــن فیلــم بــرای 
مســعود  دوربیــن  مقابــل  بــار  نخســتین 
کیمیایــی رفتــه اســت و امیــر آقایــی و ســارا 
بهرامــی بــه عنــوان دیگر بازیگــران این فیلم 
معرفی شــده اند. به جز کیمیایی در بعضی 
از خبرهــا درباره احتمــال حضور مهرجویی 
بــا فیلــم »المینــور« صحبــت شــده اســت. 
ایــن فیلــم ماننــد ســنتوری در حــال و هوای 

موسیقی است. 

چه کسانی غایب هستند؟#
اگــر نگاهــی به صحبت های دبیر جشــنواره 
بیندازیــد  شــنبه  روز  خبــری  نشســت  در 
مشــخص  امســال  غایبــان جشــنواره  نــام 
خواهد شــد. طباطبایی نژاد، دبیر جشــنواره 
ســی و نهم فجــر درباره حضــور فیلم اصغر 
مــا  بــرای  گفــت:  جشــنواره  در  فرهــادی 
افتخــاری اســت اگــر فیلــم آقای فرهــادی به 
جشــنواره برســد، ولــی تــا جایــی کــه اطالع 
دارم فیلم بــرداری فیلمشــان ادامــه دارد و به 
جشــنواره نمی رســد. وی در بخشــی دیگــر 
دربــاره حضــور فیلم هایــی مثــل »تی تی« یا 
»جنایــت بی دقــت« کــه در جشــنواره های 
خارجی بوده اند، گفت: من دوســت داشتم 

این آثار در جشنواره نمایش داده شود.
 تصمیم در نهایت بر این شد که بهتر است 
جشــنواره با رعایت مقررات اجرا شــود و آن 
فیلم هــا طبیعتاً امکان حضور در جشــنواره 
فیلــم فجــر را ندارند. جشــنواره فجر همواره 
مقیــد بــوده فیلم هایی را بپذیــرد که نمایش 
اول آن ها باشد، به جز آثار جشنواره کودک 
کــه امســال هــم همیــن طــور اســت و فقــط 
فیلم هایی که اولین نمایش خود را دارند به 

جشنواره راه می یابند.

داوران چه فیلم هایی را در جشنواره سی و نهم خواهند دید

کرونا و پرده خاک گرفته سینما 

 سیما و سینما/ زهره کهندل نشست خبری دبیر سی ونهمین 
جشنواره فیلم فجر در اول هفته، آب پاکی را روی دست کسانی 
ریخــت کــه گمــان می کردنــد امســال جشــنواره فیلم فجــر برگزار 
نخواهد شــد. سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد گفت: »جشنواره 
با حفظ اولویت سالمت سینماگران و مخاطبان، در گام اول برای 
هیئت داوران برگزار می شــود. در گام دوم و با حفظ پروتکل های 
بهداشــتی شــاید بتوانیــم فیلم ها را برای ســینماگران و رســانه ها 

نمایش دهیم«.
اگرچه گزینه های متعددی پیش روی برگزارکنندگان قرار داشت؛ 
از تعطیلی جشنواره گرفته تا تعویق آن به بهار ۱۴00 و شکل ها ی 
دیگــر، امــا در نهایت قرار بر برپایی جشــنواره بــه صورت محدود 

شد. 

 بودجه جشنواره برای سینما هزینه شود#
اسماعیل فالح  پور، کارگردان سینما معتقد 
اســت کــه برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر 
در شــرایط فعلــی، کار درســتی نیســت. او 
بــه خبرنــگار مــا می گویــد: سال هاســت که 
جشــنواره فیلم فجر، کارکرد یک جشنواره 
کامل ســینمایی را نداشــته و بیشتر شبیه 
بــه یــک گردهمایی در دهه فجر بوده اســت. شــکل برگــزاری این 
جشــنواره هیچ وقت مانند جشــنواره های بزرگ سینمایی جهان 
نبوده بلکه دورهمی دوستانی بوده که در جلسات نقد و بررسی 
هم دیدگاه هایشــان را عرضه می کردند، در دوره پیش رو اگر این 

هم نباشد پس جشنواره چه مفهومی دارد؟
به گفته او، اصرار عده ای نه فقط برای برگزاری جشنواره فجر که 
بــرای دیگــر جشــنواره های خــرد و ریز دیگر کــه بودجه های کالنی 
صرف آن ها می شود در شرایط فعلی بسیار سؤال برانگیز است. 

این کارگردان با بیان اینکه اگر جشنواره فیلم فجر امسال برگزار 
نمی شــد یا با تأخیر برپا می شــد، اتفاق خاصی نمی افتاد عنوان 
می کنــد: در شــرایط فعلــی کرونا، امســال چیزی به نام ســینمای 
حرفه ای نداریم و فقط عده ای با منابع مالی مشخص می توانند 
فیلم بســازند. امســال با اکران آنالین و فروش های ناچیز فیلم ها، 
چیزی به نام سینمای حرفه ای وجود ندارد، شاید سال های دیگر 
شــکل بگیــرد. اینکه در چنین شــرایطی، تعداد محــدودی از آثار 

توسط جمعی داوری شود، اسمش جشنواره فیلم فجر نیست.
فالح پور می گوید: گویی بودجه جشنواره فیلم فجر امسال باید 
مانند دیگر بودجه های دولتی، صرف شود و اگر نشود از دست 
مــی رود بنابرایــن این ها هــم مانند اداره های دولتــی، بودجه را تا 
پیش از پایان سال باید خرج کنند. برگزاری جشنواره فیلم فجر 
در چنین شــرایطی هیچ کارکردی در سیاســت گذاری ســینمایی 
نــدارد، در ســال های گذشــته اگرچــه سیاســت  های درســتی هم 
نداشــت اما در سیاســت گذاری فرهنگی اثرگذار بود ولی اکنون 
ســینمای ایران رها شــده اســت و هیچ چیز در آن تعریف شــده 
نیســت. اصــرار بر برگــزاری جشــنواره فیلم فجر در این شــرایط 
اصــالً منطقــی نیســت.وی با بیــان اینکه احتماالً جشــنواره هم 
بــدون حضــور مــردم باشــد و فیلم هــا فقــط بــرای داوران نمایش 
داده شــود، خاطرنشــان می کند: اگر امسال هم جشنواره برگزار 
نمی شــد و فیلم هــا در ســال بعــد مــورد داوری قــرار می گرفتنــد، 
اتفاق خاصی نمی افتاد چون بســیاری از تولیدات ســینمایی در 

شرایط کرونا، تعطیل شدند.
او تأکیــد می کنــد: اگر این بودجه صرف اهالی ســینما که از کرونا 
آســیب دیده اند می شــد بهتر بود، دوســتان که متولیان فرهنگی 
هســتند چرا از صنف ســینمایی کشــور حمایت نمی کنند تا در 
صــورت حــل مســئله کرونا در ســال آینده، زمانی کــه تولید رونق 

گرفت و اکران سینمایی احیا شد، آثار ارزشمندی ساخته شود.

فالح پور با بیان اینکه بسیاری از مشاغل از جمله سینماگران در 
شرایط کرونا آسیب دیده اند، می گوید: اگر بودجه جشنواره فجر 
امســال بــرای کمک به ســینماگران خــرج می شــد، اثرگذارتر بود. 
دســت کم ایــن حرکت نشــان مــی داد که متولیــان فرهنگی همراه 
اهالی سینما هستند و به آن ها فکر می کنند. هنوز خانه سینما 
پــس از ایــن همه ســال، بیمه بیــکاری ندارد. در چنین شــرایطی، 
جشنواره فیلم فجر برای چه کسانی برگزار می شود؟ تعریف این 
جشــنواره چیســت که عده ای فیلم ها را ببینند و تعیین کنند که 

فالن فیلم بهتر از بهمان فیلم است! 
او اضافــه می کنــد: حتــی حفظ ظاهر هم نمی کنند کــه به عنوان 
متولی جریان ســینما در فکر کمک به قشــر آســیب پذیر سینما 
هســتند. بســیاری از اهالــی ســینما بــرای گــذران زندگــی مجبــور 
شدند که به شغل های دم دستی روی بیاورند. در چنین شرایطی، 
برگزاری جشــنواره فیلم فجر بدون حضور مردم و با حذف جایزه 

مردمی چه معنایی دارد؟ اصالً چه الزامی به برگزاری است؟
ایــن کارگــردان بــا بیان اینکه ســینماگران مســتقل بــه دلیل پیدا 
نکــردن ســرمایه گذار در چنیــن شــرایطی تولید نداشــتند، یادآور 
می شــود: اگرچــه چنــد اثــر بــا منابع مالی مشــخص تولید شــده 
اما این شــکل درســت برگزاری یک جشــنواره ســینمایی نیست. 
جشــنواره فیلــم فجر هیــچ وقت نتوانســته مانند یک جشــنواره 
ســینمایی جــدی عمل کنــد؛ اینکه آثار اکران ســینمایی شــوند و 
بعد از نمود کارکردهای اجتماعی شــان، از ســوی داوران به لحاظ 
فنی و زیباشناســی قضاوت شــوند. او یادآور می شــود: من چند 
ســال است که خانه نشین شــده ام ولی کو گوش شنوا؟ کجاست 
مســئولی کــه شــرایط مــا را درک کنــد؟ صنــوف ســینمایی چــه 
تعریــف و کارکــردی دارنــد؟ ســاالنه بودجه زیادی از وزارت ارشــاد 
خرج برگزاری جشنواره های ریز و درشتی می شود که تأثیری هم 
نــدارد، مســئوالن وزارت ارشــاد هیــچ تدبیری بــرای حفظ منزلت 
اهالی سینما ندارند. برگزاری جشنواره فیلم فجر هم فقط شکل 

نمایشی و ویترینی برای مسئوالن سینمایی ارشاد دارد و بس. 

برگزاری جشنواره چه ضرورتی دارد؟#
کامران قدکچیان؛ کارگردان، فیلم نامه نویس 
و تدوینگــر ســینما بــا بیــان اینکــه فیلم هــا 
وقتــی قرار اســت بــرای داوران نمایش داده 
شوند، چه ضرورتی دارد که جشنواره برگزار 
شــود، به خبرنگار ما می گوید: این برگزاری 
تنهــا یک دلیل دارد و آن هم صرف بودجه 
دولتی است و شاید هم سوء استفاده های مالی که در پشت پرده 
انجــام می شــود وگرنــه در شــرایط کرونا و گرفتاری های معیشــتی 
که برای مردم و اهالی ســینما ایجاد شــده، برگزاری جشنواره چه 

ضرورتی دارد؟
ســینماگران  از  بســیاری  کــه  شــرایطی  در  می دهــد:  ادامــه  او 
خانه نشــین شــده اند و برای گذران زندگی دچار مشکل هستند، 
اگــر بودجــه برگــزاری جشــنواره صــرف رســیدگی بــه ســینماگران 

خانه نشین می شد، بهتر نبود؟
ارشــاد  وزارت  ســینمایی  مدیــران  می کنــد:  عنــوان  قدکچیــان 
می خواهند که بیالن کاریشــان پر و پیمان شــود، دوره شــان تمام 
شود و بروند، امسال هم که سال آخر دولت است و وزارت ارشاد 

دلش برای اهالی سینما نمی سوزد. 
بــه بــاور این کارگردان، برگزاری جشــنواره ای که قرار اســت بدون 
حضور مردم باشــد و جایزه مردمی ندارد، کار اشــتباهی اســت.
وی یــادآور می شــود: هیچ دلیل منطقی برای برگزاری جشــنواره 
فیلم فجر در شــرایط فعلی وجود ندارد و فقط اســمش برگزاری 
جشنواره است وگرنه اهالی سینما به خاطر گرفتاری و دغدغه 

معیشتشان، استقبالی از آن نخواهند کرد.

حاشیه

برخی از اهالی سینما به برگزاری جشنواره فیلم فجر بدون حضور تماشاگر انتقاد دارند 

جشنواره ای پشت درهای بسته! 
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