
یلدانمیگیگیریم!
آذری جهرمی در آستانه شب یلدا یک 
نظرســنجی در صفحــه اینســتاگرام و 
توییترش بارگذاری کرده تا متوجه شود 
چنــد درصــد از مــردم شــب  چلــه را به 
صورت مجــازی برگزار می کنند. محمد 
انصاری، بازیکن پرسپولیس هم که یکی 
از شــرکت کننده ها در ایــن نظرســنجی 

بود، به زبان طنز خطاب به وزیر نوشته است:»شب یلدا نمی گیگیریم!«

کامالًدرستبود
میترا حجار، بازیگر سینما و تلویزیون، 
پس از اعدام روح هللا زم، پســتی را در 
انتقــاد از اعــدام او در فضــای مجــازی 
به اشــتراک گذاشــت کــه مــورد انتقاد 
گســترده کاربــران فضــای مجــازی قرار 
گرفــت. کاربران دراین باره هشــتگ نام 
خانــم بازیگــر را در توییتــر داغ کردنــد. 
کاربری نوشته است:»همین که میترا حجار و باقی سلبریتی های دوزاری 
تسلیت گفتن یعنی خیالمون راحت باشه که حکم اعدام کامالً درست بود«.

تمساحچیتگر
یکــی دو هفتــه پیــش خبــری مبنی بر 
وجــود تمســاح در دریاچــه چیتگــر در 
فضای مجازی دســت به دســت شــد. 
مســئوالن تهــران هــم از همــان زمــان 
جســت وجو  عملیــات  کردنــد  اعــالم 
بــرای پیــدا کــردن ایــن تمســاح آغــاز 
در  کاربــران  از  یکــی  اســت.  شــده 
انتقــاد از کم توجهــی مســئوالن بــه حضــور گانــدو در مناطــق جنــوب 
دریاچــه چیتگــر  تــو  تمســاح  اســت:»یک  نوشــته  شــرقی کشــورمان 
روســتای  تــو  بعــد  بگیرنــش  شــدن  بســیج  تهــران  کل  شــده  دیــده 
موالآبــاد سیســتان و بلوچســتان هــرروز بچه هــا میــرن از رودخانــه ای 
کــه پــر تمســاح و گانــدو هســت، آب میــارن و کک هیــچ کــی نمیگــزه«.

تصمیمشجاعانهایبود
بــه  واکنــش  در  گلمکانــی،  هوشــنگ 
حواشی حذف سارا و نیکا از پایتخت در 
تلگرام نوشت:» این تصمیم، باوجود جو 
موجود، تصمیم شجاعانه ای است. فارغ 
از اینکــه ایــن دو نوجوان دوقلو دلشــان 
می شکند یا نمی شــکند، این نوجوانان 
»پایتخــت«  دنیــای  مناســب  نازنیــن 
نیســتند. این  منطق جهان نمایشــی یک ســریال محبوب اســت که باید 
همه چیزش در تناسب با یکدیگر باشد. در چنین دنیایی، پسر نوجوان 
بی قاعده و بی تربیت بهبود در فصل ششم متناسب تر با این دنیاست تا 
دوقلوهای بچه مثبت و حرف شنو و خوش چهره ای به نام های سارا و نیکا«.

 مجید تربت زاده   احتماالً و شاید هم قطعاً تا 
امــروز نامش را نشــنیده اید! آثــارش را اما بدون 
شــک و بــدون اینکــه بدانید متعلق به کیســت 
هنــر  بــه  عالقه منــدان  البتــه  دیده ایــد.  بارهــا 
عکاســی حتمــاً »ســبحان قلــی کُهنبانــی« کهنه 
ســرباز دنیــای عکاســی را خــوب می شــناختند. 
کهنه ســربازی کــه دو روز پیــش بــه رحمت خدا 
رفت و خبر درگذشــتش دیــروز، خیلی کوتاه در 

خبرگزاری ها منتشر شد. 
را  کارش  پیــش  ســال   58 تقریبــاً  »کهنبانــی« 
»پــارس« شــروع  بــرای خبرگــزاری  بــا عکاســی 
و بســیاری از رخدادهــای مهــم پیــش و پــس از 
انقــالب از جملــه ورود امــام)ره( و ســخنرانی در 
بهشــت زهــرا)س(، جنــگ تحمیلی، مســابقات 
و  عکــس هــای  کــرد  عکاســی  را  و...  ورزشــی 
ماندگاری هم از خودش به جا گذاشت. او چند 
سالی می شد که با بیماری نارسایی کلیه روزگار 
می گذرانــد امــا بــا اینکــه 70 ســالگی را رد کرده 
بــود، دوربینــش را زمیــن نمی گذاشــت و هنــوز 
عکاســی می کرد. نکته جالب ماجرا این است 

کــه فرزنــدش مــی گویــد، پــدر در ســال های 
آخر عکاســی با وجود اینکه همه عکاســان 
بــه دوربین های پیشــرفته امــروزی رو آورده 
بودنــد، هنــوز بــا همــان دوربیــن نگاتیوی 
قدیمــی که عشــق دوران جوانــی اش بود، 

عکاســی می کــرد. از چنــد ســال پیــش که 
بینایی اش با مشــکل روبه رو شد 

مجبور شــد کم کــم دوربین 
را کنار بگذارد اما عشــق 
و علقه به هنرش را نه.  

یکــی از عالقه مندی های کهنبانی انتقال تجربه 
بــه جوانــان بود و از هر راهی برای تقویت رابطه 
خــودش با نســل جــوان اســتفاده می کــرد. این 
را می شــد در ســفرهایی کــه به شهرســتان های 
مختلــف داشــت و برپایــی کارگاه های آموزشــی 

دید. 
جالب تریــن خاطــره از کهنبانــی شــاید مــوردی 
از قــول او  باشــد کــه پســرش 

تعریف کرده است:
داشــت   1351 ســال 
از  اســتقبال  مراســم 
»نیکســون« را در تهــران 
عکاســی می کــرد. معلوم 
کــه  نیســت چطــور شــد 
در یــک لحظــه، یکــی از 
رقاصه های 
مراسم 
جلــو 

آمــد و خــودش را بــه آغــوش رئیــس جمهــور 
آمریــکا انداخــت! کهنبانــی ایــن لحظــه را هــم 

شکار کرد. 
خالصه اینکه گویا از خبرگزاری رویترز ســراغش 
می رونــد و می خواهنــد عکس را به قیمت خیلی 
خیلی باال به آن ها بفروشد. کهنبانی اما حاضر به 
فروش عکس نمی شــود. شــاخک امنیتی ها هم 
حساس می شود و وقتی یقین می کنند کهنبانی 

آن لحظه را شکار کرده سراغش می روند.
»هویــدا«  می کشــد.  هــم  نخســت وزیر  بــه  کار 
می گویــد بــرو عکــس را ظاهــر کن و بــا عکس ها 
و نگاتیوهایــش بیــا. ســبحان قلــی با تــرس و لرز 
عکــس را چــاپ می کنــد، وصیت هایش را هم به 
خانواده می کند و روز بعد همراه مأمورها به دفتر 

نخست وزیر می رود.
هویدا پیپ به دست عکس ها را می بیند و بعد 
دستور می دهد عکس ها و نگاتیوها را بسوزانند 
یا خودش می ســوزاند. نخســت وزیر البته این را 
هم می پرسد که چرا عکس را به رویترز یا جای 
دیگر نفروختی؟ سبحان قلی می گوید احساس 
کردم برای مملکتم خوبیت ندارد. هویدا کشوی 
میــزش را بــاز می کنــد و چنــد ســکه طــال بــه او 

می دهد.
 بعدهــا در هیئــت دولت یا مراســم مختلف هر 
بار که ســبحان قلی را در حال عکاســی می بیند 

از دور دستی تکان می دهد. 
نخســت وزیــر رژیم پهلوی البتــه یک لحظه هم 
فکرش را نمی کند که 5 یا 6 سال بعد، کهنبانی 
بیایــد و از جنــازه اش پــس از مــرگ او عکــس 

بگیرد!

ناگهاندیوار
رقیه توسلی : دارم با »علی« چت می کنم. تایپ می کند: »چهار شبانه روز 
از آخریــن بــاری کــه خوابیــدم، گذشــته. به عبارتــی 96 ســاعت ناقابل!«
تپش قلب می گیرم. خوشحالم معاشرتمان تلفنی و حضوری نیست که 
بفهمد. دلشــوره ام را الی کلمات قایم می کنم و می ترســم. او به توداری 
مفرط، معروف اســت.برای برادرِ در غربت، اول دمنوش اســطوخدوس و 
بیدمشک، بعد اسامی آرام بخش ها را می فرستم و کم کمک می روم سر 
اصل مطلب... می نویسم: »خودم البته یک بوهایی برده ام اما علی جان 

خودت دقیق تر بگو بدانم چه خبر است آنجا؟«
اســتیکر خنــده می فرســتد و: »پــی بــرده ای دیگر. چه احتیاجی بــه روده 

درازی!«
تیــرم بــه ســنگ می خورد. عیبی نــدارد. دوباره تالش می کنــم: مربوط به 
قلب و این حرف هاست، هان؟ استیکر خنده را دوبرابر می کند. اما چیزی 
نمی نویسد.ســرم را می گیــرم باال و به ســاعت دیواری نــگاه می کنم. او تا 
یک ساعت دیگر باید برود سر کار. »حتماً با این همه بی خوابی، مرخصی 

رد کرده ای دیگر؟« 
این بار می نویسد: »بله. هم رد کرده ام و هم کالً رد داده ام. اصالً چرا شما 
روشت رو عوض نمی کنی خواهرکم؟ زیر زبان کشی به خدا قدیمی شده«.
حال سرباز در محاصره را پیدا می کنم که می داند فقط باید به پیش برود: 
»چــرا می ترســونیم؟ اگه به درســت حــرف نزدنت ادامه بــدی، مجبورم با 
همخونه ات تماس بگیرم. پس اذیت نکن و خودت بگو چی شده داداش 

قشنگم«. 
تلخ می گوید: »تحت تأثیر قرار نگرفتم همشیره. منتظرم بلکه از راه های 
دیگــه بتونــی مخمــو بزنــی. فقط گفتــه باشــم فوق االمر تا دو ســه دقیقه 
انگشتام برن رو کیبورد، خیلی بی جونم و دارم می افتم به هذیون...« و باز 

استیکر خنده می فرستد. 
از کارآگاه بازی دست برمی دارم و تایپ می کنم:

»بــا مــن درددل کن. یادت نیســت »آقاجان« همیشــه می گفــت مادر که 
سهل است خواهر می تواند برای برادرش، پدری هم بکند!« 

بعــد دقایقــی، پیــام تک جملــه ای  می آیــد روی صفحه گوشــی ام و قلبم 
می افتد به بوم بوم و شــب به گمانم شــب تر می شــود؛ مشــمول تعدیل 

نیرو شدم!
سنجاق: پدر و مادرها اَبَرقهرمانند! دارم آه حسرت می کشم که چرا یک 

عمر آزگار به »آقاجان« و »عزیز« نگفتم فانوس دریایی.
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سیما و سینماسیما و سینما
تغییر ابرقهرمان ها با توجه به سیاست ها

 »بتمن« سیاه پوست شده
 و »زورو« زن!

قرعهکشیمرحلهیکهشتمنهاییلیگقهرماناناروپا

پورتو و طارمی  مقابل
 یوونتوس و رونالدو

از زامهران و یزدانی تا واسعی و خاقانی

ثمره سوزی مشهدی ها در فوتبال ایران

گفتوگوباحسینترابنژاد،نویسندهفیلمهاوسریالهایامنیتیخانهامن،گفتوگوباحسینترابنژاد،نویسندهفیلمهاوسریالهایامنیتیخانهامن،
ماجراینیمروزوسیانورماجراینیمروزوسیانور

 » بچه های باال«  » بچه های باال« 
روی پرده سینماروی پرده سینما

رکابزنی در جنوب شرق )قسمت هفتم(

ازقلعهگنجتارودان

صبح در خانه دوستی نویافته از اهالی قلعه گنج بیدار می شوم. صبحانه 
نخــورده راهی می شــوم تــا پیش از تاریکی هوا بتوانــم جایی اتراق کنم. 
بایــد بــروم بــه منوجان و بعد به ســمت بندرعباس ادامه مســیر بدهم. 
ســر راه برای خودم نان گرم می خرم و تخم مرغ. از فروشــنده می پرســم 
و او می گویــد: 3 کیلومتــر دیگــر کــه بــروی بــه درخت هایــی می رســی و 
همان جا می توانی استراحت کنی. 3 کیلومتر اما می شود چیزی حدود 
30 کیلومتــر که بخش زیادی از مســیر ســرباالیی اســت. بــه پل بزرگی 
می رســم روی رودخانه ای که اطرافش پر از درختان اســت. زیباســت و 
دوســت دارم همــان جــا توقف کنم امــا آن قدر منطقه خلوت اســت که 
کمی می ترســم. باز هم ســرباالیی ها را رکاب می زنم تا باالخره روبه رویم 
سرازیری می بینم. گرسنگی دارد خودش را نشان می دهد، برای همین 
جایــی کنــار جاده و زیر ســایه درختــی توقف می کنم. ماشــین هایی که 
دارند رد می شــوند برایم بوق می زنند، من اما همه هوش و حواســم به 
نیمروی صبحانه اســت که خوردنش افتاده به ســاعت 11! یک ســاعت 
بعد وقتی مســیر سرســبز و پر از نخل و درختان پرتقال تمام می شــود 
در منوجانــم و دارم رکابزنــان پیــش مــی روم. طبق معمول موتورســوار و 
ماشین سوار کنارم سرعت کم می کنند تا بدانند از کجا آمده ام و به کجا 
می روم؟ ناگهان کسی با صدای بلند می گوید: سالم... وقتی برمی گردم 
حسن آقا را می بینم که یک شب را میهمان خانه باغ بسیار زیبای آن ها 
در دهکهــان بــوده ام. می گویــد برای کاری به منوجان آمده اســت. چند 
کیلومتــری مانــده به رودان، خســته و ناهار نخــورده، دارم رکاب می زنم 
کــه وانتی می رســد، راننده خدا قوت می گویــد و می خواهد مرا تا رودان 
برساند. تشکر می کنم و او تشویقم می کند و می رود. هوا تاریک نشده 
است که به رودان می رسم. پرس وجویی می کنم برای محل چادر زدن. 
مغازه داری مســجد را نشــان می دهد. فکر شلوغی آنجا در این روزهای 
کرونایی ســبب می شــود پرسان پرسان، 6 کیلومتر دیگر را رکاب بزنم و 

خودم را به ایست و بازرسی فاریاب برسانم.
اما می گویند منطقه نظامی اســت و خوابیدن درســت نیست. خالصه 
می بینند توان برگشــتن تا رودان را ندارم اجازه می دهند روی ســکویی 
اتــراق کنــم. دوچرخــه ام را بــه پلیــس می ســپارم و چــادر می زنم. شــب 
چند ماشــین ســنگین هم توقف می کنند. صبح که بیدار می شوم، درد 
راننده های ماشــین های ســنگین را خوب می فهمــم که چطور مجبورند 
تمام شب را جایی بخوابند که حتی سرویس بهداشتی هم وجود ندارد!

مطهریدرگفتوگوباقدس:

استقالل صدر را حفظ می کند

روزمره نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلیسپاهییونسی
annotation@qudsonline.ir

»سبحان قلی کُهنبانی«  خالق عکس های ماندگار دوران انقالب درگذشت

 خداحافظی با کهنه سرباز
 دنیای عکاسی
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برانکو ایوانکوویچ در خصوص حضور پرسپولیس در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: امیدوارم همه 
از رخــداد پیــش رو لذت ببرند و پرســپولیس قهرمان 
آســیا شــود. وی درباره اینکه یک بار با پرســپولیس 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید و قهرمان نشد و 
اینکه آیا حســرت آن دیــدار را می خورد یا نه، گفت: 
افتخــار می کنــم که توانســتیم دو بار بــه نیمه نهایی 
برسیم و یک بار هم به فینال رسیدیم اما همان طور 
که همه می دانند، ما مشکالت عدیده ای داشتیم. دو 
پنجره نقل و انتقاالتی ما بسته شده بود و سرجمع 
شــاید 13،14 بازیکن در اختیار داشــتیم و اوضاع به 

ما مرحله ای رســید که بســیاری از بازیکنان جوان 
بیشــتر از بازی هــای داخلــی، در دقایــق 
زیــادی از بازی هــای بیــن المللــی بــازی 
کردند. خوشحالم از اینکه توانستیم آن 

افتخارات را کسب کنیم.

تصمیمات دقیق تر#
ســرمربی تیم ملــی عمان 
افــزود: اگــر می توانســتم 
برگــردم،  دوران  آن  بــه 
قطعاً کاری می کردم که 
تصمیماتــم  برخــی  در 
کنــم.  دقــت  بیشــتر 
شــاید مــن هــم بیشــتر 
بــه  می کــردم  اصــرار 
فدراســیون یا سازمان 
لیــگ، همانطــور کــه 
اکنــون بــرای یحیــی 
 14 گل محمــدی، 

متوقــف  را  بازی هــا  روز 
اصــرار  هــم  مــن  کردنــد، 
می کردم تا استراحت فراوانی 
داشــته باشــم و بازیکنانم را با 
اســتراحت بیشــتری بــه فینال 

می بــردم. خودتان اطــالع دارید 
کــه پنــج روز قبــل از اعــزام مــا به 

ژاپن یک بازی ســخت برای ما گذاشــتند که آن هم 
بازی با سایپا و بسیار طاقت فرسا بود. 

متلک کی روش#
برانکــو خاطرنشــان کــرد: وقتــی راهــی ژاپــن شــدیم، 
ســرمربی وقــت تیــم ملــی )کارلــوس کــی روش( یــک 
متلکــی انداخــت که چــرا با بیزینــس کالس به ژاپن 
رفتیم. کامالً مشــخص است که ما با چه مشکالتی 
روبه رو بودیم و ضمن اینکه بعد از آن دوباره بازی های 
لیگ را پیش رو داشتیم . باید از مصدومیت بازیکنان 
نیــز جلوگیــری می کردیــم. در ژاپن ســیامک نعمتی 
محروم شــد و این خســارت جبران ناپذیری را به تیم 

برای بازی برگشت وارد کرد.

شانس برابر#
در  پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  ســابق  ســرمربی 
خصــوص اینکــه چقــدر بــه قهرمانــی این 
امیــدوار  گل محمــدی  یحیــی  بــا  تیــم 
است، گفت: شانس بسیار مناسبی را 
برای قهرمانی تیم پرســپولیس قائلم. 
زمیــن  در  پرســپولیس  االن  اگرچــه 
بی طــرف بــازی می کند امــا می دانید 
 کــه در آنجــا بیشــتر مــردم طرفــدار 
پرســپولیس هســتند و شــرایط آب و 
هوایی نیز بیشــتر به کار پرسپولیس 
می آید تا تیم حریف، چون هر دو طرف 
هــوادار مشــخصی ندارند، شــانس برای 
هر دو تیم یکســان اســت اما متأســفانه 
پرســپولیس ســه بازیکــن کلیــدی اش را 
نــدارد.وی دربــاره اینکه چــه پیامی برای 
هــواداران پرســپولیس دارد، گفــت: بایــد 
بگویــم که پرســپولیس هواداران فــوق العاده ای 
دارد که چه در روز باخت و چه در روز پیروزی، 
همیشــه کنار تیم شان هستند. به همین دلیل 
بایــد از هــواداران پرســپولیس قدردانــی کنم که 

مشوق اصلی تیم هستند.

مرحلــه یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا 
قرعــه کشــی شــد کــه در یکــی از دیدارهــای ایــن 
مرحلــه، تیــم پورتــو پرتغــال با مهاجــم ایرانی خود 
بــه مصــاف یوونتــوس ایتالیــا خواهد رفــت.در این 
هــای  رونالــدو جذابیــت  و  طارمــی  تقابــل  دیــدار 
فراوانــی بــرای ایرانــی هــا دارد. ایــن دو بازیکن در 
جــام جهانی 2018 هم در مرحله گروهی در غالب 
تیــم هــای ملــی بــه دیــدار هــم رفتنــد کــه رونالدو 
مقابل ایران برخالف جام جهانی 2006 نتوانســت 

پنالتــی اش را گل کند. 
ایــن  رونالــدو  کشــور  در  طارمــی 
روزهــا خــوب مــی درخشــد و در 
تیــم پورتو بــه مهــره ای قابل اتکا 

تبدیل شــده اســت.  همین دو 
شــب پیــش پورتــو 
چهــارم  دور  در 
جام حذفی پرتغال 
موفق شد با نتیجه 
2 بر یک تیم توندال 

را شکست بدهد.
در  پورتــو  نخســت  گل 

دقیقــه 4 توســط مهــدی طارمی 
مهاجم ایرانی به ثمر رســید.

تجربه بازی با رونالدو#
مقابــل  گفــت:  بــازی  از  بعــد  طارمــی 

تیــم خــوب و منســجمی بــازی ســختی 
داشــتیم. موقعیت های زیادی برای گلزنی 
گل هــای  می توانســتیم  آوردیــم.  بدســت 
بیشــتری بزنیــم ولی مهم پیــروزی و صعود 
بــه مرحلــه بعــدی بود.ایــن مهاجــم ایرانی 
دربــاره حضــورش در تیم پورتــو تأکید کرد: 
پورتو یک باشــگاه عالی است. از اینکه در 
این تیم هســتم خوشحالم و تمرکزم روی 

کمــک به تیم در همه زمان و پیشــرفت 
خصــوص  در  اســت.طارمی 

گلزنی اش هم گفت: گلزنی کار من است. مهم ترین 
چیز برد در هر مســابقه اســت. این در اولویت قرار 
دارد. اگر من هم بتوانم گل بزنم برایم بهتر است«.

او در واکنشی در فضای مجازی هم نسبت به دیدار 
بــا رونالــدو در لیگ قهرمانان اروپا هم گفت:»بازی با 
یوونتــوس برای مــن افتخار بزرگی اســت و امیدوارم 
بتوانــم اعتمــاد ســرمربی را بــرای حضــور در ترکیب 
اصلــی جلب کنم. رونالدو بهترین بازیکن دنیاســت 

که تجربه بازی مقابل او را در جام جهانی دارم«.

ایرانی ها علیه پرتغالی ها#
بعد از درخشش بیرانوند در لیگ اروپا مقابل تاتنهام 
مورینیو حاال همه منتظردرخشش یک ایرانی دیگر 
در اروپا هســتند. گلزنی طارمی مقابل یووه 
می تواند ســر فصل جدیــدی در آینده 
بگشــاید. مســتعد  بازیکــن  ایــن 

مسی مقابل نیمار؟#
مراســم  اســت  گفتنــی 
قرعه کشی مرحله یک هشتم 
نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا 
دیــروز برگــزار شــد کــه نتایج 
ایــن قرعه کشــی به شــرح زیر 

است:
 - آلمــان  گالدبــاخ  مونشــن   

منچسترسیتی انگلیس
 التزیو ایتالیا - بایرن مونیخ آلمان

 اتلتیکو مادرید اسپانیا - چلسی انگلیس
 الیپزیش آلمان - لیورپول انگلیس
 پورتو پرتغال - یوونتوس ایتالیا

 بارســلونا اســپانیا - پاری ســن 
ژرمن

 سویا اسپانیا - دورتمند 
آلمان

رئــال   - ایتالیــا  آتاالنتــا   
مادرید اسپانیا

قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپابه آن دوران برگردم در تصمیمات دقت بیشتری می کنم 

مسی دستمزدش را کم نکند باید از بارسا برود
امیلــی روســود نامــزد ریاســت باشــگاه بارســلونا که خــود را برای شــرکت در 
انتخابات پیش روی ریاست این باشگاه آماده می کند می گوید لیونل مسی 
ابرستاره آرژانتینی بارسا در صورتی که با مسئله کاهش دستمزدها در این 
تیم موافقت نکند بارســا را ترک خواهد کرد.روســود گفت: ما باید با مســی 
جلسه داشته باشیم و از او بخواهیم که با کاهش دستمزدها موافقت کند. 
در حال حاضر شرایط مالی باشگاه به شکلی است که ادامه روند فعلی دیگر 
ممکن نیست. ما از مسی خواهیم خواست که با این فداکاری موافقت کند.

رئیس بایرن: کینگزلی کومان فروشی نیست
رئیس باشگاه بایرن مونیخ، کارل هاینتس رومینیگه به شایعات اخیر درباره 
تمایــل شــدید منچســتریونایتد به جذب کینگزلی کومان ســتاره فرانســوی 
بایرن پاســخ داد و گفت کومان فروشــی نیســت.رومینیگه گفت: » کینگزلی 
امــروز یــک بازیکــن واقعاً درجه یک اســت و برای بایرن مونیخ ارزش بســیار 
زیــادی دارد. کینگزلــی اغلــب موارد زمانی که تیم واقعاً بــه او نیاز دارد کاری 
کــه بایــد را می کنــد و حضــورش در لحظات حســاس واقعاً تأثیرگذار اســت. 

کینگزلی برای بایرن غیر قابل فروش است«.

دله آلی در راه پاریس 
دله آلی، ســتاره انگلیســی تاتنهام در آســتانه جدایی از این تیم قرار گرفته 
است.نشریه تلگراف مدعی شد رابطه خوبی بین دله آلی و مدیران تاتنهام 
برقرار است و به همین دلیل باشگاه انگلیسی نمی خواهد مانع جدایی این 
بازیکن شود. پاری سن ژرمن، قدرت اول فوتبال فرانسه قصد دارد سه هفته 
دیگر و پنجره نقل و انتقاالت ژانویه، برای انتقال قرضی دله آلی اقدام کند.
خود تاتنهام نیز عالقه مند به انتقال قرضی و 6 ماهه است، زیرا تصور می کند 
قیمــت دلــه آلــی در صورت درخشــش در تیم بعدی افزایــش خواهد یافت.

پتر چک و اعالم آمادگی برای بازگشت به فوتبال
پتــر چــک مصاحبه جالبی در رابطه با احتمال بازگشــتش بــه زمین فوتبال 
انجام داده اســت.دروازه بان اهل چک بعد از چهار فصل حضور در آرســنال 
نهایتاً چندی پیش به شــکل رســمی اعالم بازنشســتگی کرد. بعید به نظر 
می رســد که چک را دوباره در مســتطیل سبز مشاهده کنیم اما او همچنان 
با چلســی به تمرینات خود ادامه می دهد چرا که او در حال حاضر مشــاور 
فنی سرمربی آبی ها یعنی فرانک لمپارد نیز محسوب می شود. با این حال 

او در مصاحبه ای جالب برای بازگشت به زمین اعالم آمادگی کرده است.

حمیدرضا عرب: ارسالن مطهری تالش بسیاری در 
خط حمله تیمش دارد اما با این حال فقط یک گل 
بــه ثمــر رســانده و از حیــث گلزنی هنــوز به وضعیت 
ایــده آلــی کــه فصــل پیــش داشــت نرســیده اســت. 
مطهــری از پیروزی تیمش مقابل شــهرخودرو راضی 
اســت و برایــن بــاور اســت که تیمــش می تواند صدر 
جــدول را حفــظ کند. مطهری روند اســتقالل را رو به 

رشد می داند.

برد مهمی در مشهد بدست آوردید.س
همیــن طــور اســت. پیــش از بــازی هــم پیش بینــی 
می کردیم بازی سختی باشد. به خصوص اینکه هوا 
هم سرد بود و در کیفیت کار تأثیر می گذاشت. با این 

حال خدا را شکر که بردیم.

با وجود تالشی که داشتی نتوانستی گلی بزنی.س
مهاجم همیشه دوست دارد گل بزند اما گاهی فرصت 

پیــش نمــی آید. من بیشــتر از برد تیم خوشــحالم و 
تالش می کنم در موفقیت تیم تأثیربیشتری بگذارم. 
یکــی از دالیلی که باعث شــد مــا برای گلزنی کمی با 
مشــکل موجــه شــویم تجمــع مدافعان حریــف بود. 
آن ها 10 نفره شده بودند و همین موضوع کار را برای 
ما سخت تر کرد. با این حال خدا را شکر که بردیم. 

چون امتیاز مهمی بود. به خصوص درآن سرما.

صدرنشــین لیگ شــدید. این صدرنشــینی ادامه س
خواهد داشت؟

به امید خدا ســعی می کنیم این روند را حفظ کنیم. 
چیزی که درتیم ما مشــهود اســت اینکه همه دارند 
زحمت می کشند تا تیم وضعیت خوبی داشته باشد. 
من تالش را در تمام تیم می بینم. برخالف حرف هایی 
که می زنند من تصور می کنم این فصل لیگ دشواری 

خواهیم داشت و باید تالش بیشتری انجام دهیم.

با این برد قدری از لحاظ روحی و روانی شــرایط س
شما بهتر شد.

به هرحال از ما انتظارات زیادی دارند. توقع از تیم 
باال است  وهمه هواداران ما دوست دارند استقالل 
همیشه در بهترین شرایط ممکن باشد. ما هم در 
تالش هستیم وضعیت استقالل هر روز بهتر شود. 
خدا را شکر با این برد روحیه بهتری برای بازی های 

بعد گرفته ایم.

فکر می کنی اســتقالل چه جایگاهی را صاحب س
شود؟

خیلی زود است از االن بخواهیم درباره آخر فصل 
حرف بزنیم. لیگ فرسایشی است و بازی های زیادی 
تا پایان باقی مانده. باید اوال سعی کنیم خودمان را 
آن باال حفظ کنیم و بعد به فکر قهرمانی باشــیم. 
دور از دسترس ما نیست. ما بازیکنان بزرگی داریم.

تا حدی هم فقدان دیاباته در کیفیت کار شــما س
تأثیر گذاشته است.

همین طور است. شیخ بازیکن باکیفیتی است. او 
در تیم ما خوب گل می زند. ان شاءهللا شیخ برگردد 
ودیگر مصدومان هم برسند کیفیت کار ما خیلی 

بهتر خواهد شد.

محمدرضاخزاعی: پنجمین روز از دور برگشت سی و 
سومین دوره لیگ برترهندبال با بحران در تیم نیروی 
زمینی شهیدشاملی کازرون، نایب قهرمان فصل قبل 
و یکــی از جــدی تریــن مدعیــان ایــن دوره، آغاز شــد. 
مدیران این تیم، درشــرایطی که تیمشان خوب بازی 
می کرد و خوب هم نتیجه می گرفت، امین رهســپار، 
مربــی موفــق و محبــوب کازرونی ها را برکنــار و مهدی 
آزادمنجیری، مربی ســبزواری تیم ملــی جوانان را که 
از ابتــدای فصــل درکنار رهســپار و درکادر فنی نیروی 
زمینــی قرارگرفته بود را به عنوان ســرمربی جایگزین 
وی کردنــد. این عمل، بــا واکنش تعدادی از بازیکنان 
روبه رو شد و چند بازیکن از جمله میثم نوروزی تبار و 
بهرام رستمی، بازیکنان مؤثر تیم، رفتند. با این شرایط 
نیــروی زمینــی  برابــر ذوب آهن اصفهــان، جدی تری 
رقیــب خــود درگــروه اول بــه میــدان رفــت. شــاگردان 
آزادمنجیــری شــروع خوبــی داشــتند و تــا دقیقــه 20 
خوب پیش رفتند. اما در دقایق پایانی نیمه نخست، 
شاگردان کیوان صادقی، مربی کارکشته اصفهانی ها 
میــدان را ازحریــف گرفتنــد و تا یکقدمــی حریف هم 
پیــش رفتنــد و درنهایــت نیمه نخســت بابرتــری )16 
- 18( نیــروی زمینــی شهیدشــاملی کازرون بــه پایــان 
رسید. درنیمه دوم، دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش 
گذاشتند. درشرایطی که تنها دو دقیقه به پایان بازی 
مانده بود، بازی )30- 30( مســاوی شــد ودر نهایت و 
درآخرین ثانیه ها، محمدعلی قاســمی، بازیکن مؤثر 
نیروی زمینی گلی را به ثمر رساند تا روند پیروزی های 
این تیم تداوم یابد. نتیجه )30 - 31( هفتمین برد تیم 

بدون شکست شهید شاملی کازرون را نشان می داد. 

شکست سنگین طبسی ها#
امــا در یکــی از بازی هــای خوب گــروه دوم، فــراز بام 
خاییــز دهدشــت، موفــق شــد زغال ســنگ طبس، 
پدیــده لیــگ ســی و ســوم را مغلوب نمایــد. آن هم 
بــا اختــالف 9  گل )16- 25(. نکتــه جالب توجه این 
است که در دور رفت زغال سنگ طبس موفق شده 
بود فراز بام را )22 - 36( شکست دهد. کم تجربگی 
مربــی زغال ســنگ دراین شکســت بــی تأثیر نبود. 
علیرضابکماز، مربی جوان و مازندرانی زغال سنگ 
کــه تــا ســال قبــل در همیــن تیم بــازی می کــرد و با 
اکثربازیکنان تیمش همبازی بود، در پایان این دیدار 
ضمن تبریک به تیم فرازبام گفت: »بازی بسیاربدی 
بازیکنــان  نداشــتیم.  بــرد  لیاقــت  و  انجــام دادیــم 
اشتباهات زیادی داشتند که البته من مقصرهستم 
و اشــتباهات بازیکنان به مدیریت من برمی گردد«. 

پیروزی پرسپولیس و پاس#
تیــم پرســپولیس بهبهــان و ســتارگان دشتســتان 
مقابل هم صف آرایی کردند . این دیدار که در سه 
دقیقه مانده به پایان بازی با نتیجه تساوی در عدد 
27 در جریان بود، تیم پرسپولیس بهبهان توانست 
در پایان با نتیجه 27 بر 31 تیم دشتســتان بوشــهر 
را شکســت دهــد. دیــدار تیم هــای  پــاس ناجا قم و  
نفــت و گاز گچســاران هــم بــا نتیجه  27  بــر 26 به 

نفع پاس تمام شد.

مطهری در گفت و گو با قدس:

استقاللصدرراحفظمیکند
ادامه لیگ برترهندبال درشیراز

بحراندرتیمکازرونیها

گزارش جیبیخبرکوتاه

بازیکن مازاد استقالل ستاره شد
حســین پورحمیــدی کــه با حضور رشــید مظاهری و ســید 
حســین حســینی، فرصتــی بــرای خودنمایــی نداشــت، بــا 
انتقال قرضی به آلومینیوم اراک تبدیل به ســتاره این تیم 
شــد.  این دروازه بان برای فصل جدید با کمی تاخیر راهی 
آلومینیوم اراک شد و زیر نظر رسول خطیبی کار خودش را 
آغاز کرد و  از هفته سوم تبدیل به شماره یک این تیم شد. 
پورحمیــدی از زمــان حضــور در دروازه آلومینیــوم عملکــرد 
بســیار خوبــی را بــه جــای گذاشــته و بــا 3 کلیــن شــیت و 
دریافــت یــک گل، نقــش پررنگــی در بهبــود وضعیــت تیم 
خطیبی ایفا کرده است. در حال حاضر پورحمیدی همراه 
بــا رشــید مظاهری با ســه کلین شــیت و دریافــت یک گل 

از شانس های کسب دستکش طالیی لیگ برتر هستند.

قطبی از تراکتور دور شد
مدیــر برنامه هــای افشــین قطبــی گفــت: مذاکراتــی را در 
ســطح اولیــه بــا باشــگاه تراکتــور داشــتیم امــا دو طــرف به 
توافــق نرســیدند.  در روزهــای گذشــته و پــس از جدایــی 
علیرضــا منصوریــان از ســرمربیگری تیــم فوتبــال تراکتور، 
صحبت هایــی مبنــی بــر پیشــنهاد این باشــگاه به افشــین 

قطبی مطرح شد.
در همین زمینه مهدی حاج باقر مدیر برنامه افشین قطبی 
در گفت و گو با تسنیم با تأیید این خبر اظهار کرد: پیشنهاد 
رسمی به ما نشد، فقط مذاکراتی در سطح اولیه انجام شد 
اما شــرایط طرفین به نحوی نبود که توافقی انجام شــود و 

این موضوع منتفی شد.

نیمارمشکوک به پارگی رباط صلیبی
فصل برای اعجوبه تمام شد؟ 

مصدومیــت شــدید و دردنــاک نیمــار و اشــک های 
بــی وقفه او در هنگام خروج از زمین، شــب کابوس 
وار پی اس جی را تیره تر کرد.پی اس جی در زمین 
خــود بــا یــک گل بــازی را بــه لیــون باخــت و صــدر 
جدول را از دست داد ولی خبر بدتر برای این تیم و 
هوادارانش، مصدومیت شــدید نیمار در دقیقه 96 

بازی بود.
تنها چند روز پس از برتری 5-1 بر باشاک شهیر که 
با هت تریک نیمار همراه بود، ستاره برزیلی با یک 

مصدومیت جدید روبه رو شد.
او در طول بازی توسط مدافعان لیون مهار شده بود 
و در میانه زمین مشــغول دریبل زنی بود تا بتواند 
آخرین شانس های رسیدن به گل تساوی را امتحان 
کند که با خطای شدید تیاگو مندز سرنگون شد.

مــچ پــای چــپ نیمــار در ایــن صحنــه بــه شــدت 
آســیب دیــد و او بــا بــاال بردن دســت خــود، همه را 
از مصدومیــت وخیمــش آگاه کرد. تیم پزشــکی به 
سرعت وارد زمین شد و نیمار را با برانکارد به بیرون 
زمین منتقل کرد. اشــک های نیمار بند نمی آمد و 
این طــور بــه نظر می رســد که او با یــک مصدومیت 
طوالنــی مــدت دیگــر و شــاید رباط صلیبــی مواجه 
شده که به معنای از دست رفتن فصل برای اوست. 
روی نیمار شش بار مرتکب خطا شدند)بیش از هر 
بازیکنی( و این سومین مصدومیت فصل اوست. 

سینا حســینی: درخشــش بازیکــن بیســت ساله 
استقالل در دیدار برابر شهرخودرو نشان داد مشهد 
مهد ســتاره ها و اســتعدادهای کشف نشــده فوتبال 
ایران است، اما کسی به این ستاره های کشف نشده 
توجهی ندارد، در حالی که اگر تفکری اصولی پشت 
ماجــرا بــود قطعــاً تنها نماینــده تیم لیگ برتر شــرق 

کشــور می توانســت امروز به پشــتوانه همین 
اســتعدادها شــرایطی به مراتب ایده آل تر 

از وضعیت کنونی را تجربه کند.

بی توجهی مشهدی ها به #
پدیده ها

مشــهد  فوتبــال  ثمــره  خاقانــی 
اســت امــا در مدت حضورش 

فوتبــال مشــهد، هرگــز  در 
بــه او توجــه نشــد، قطعاً 

اگــر ســبحان خاقانی و 
او  نظیــر  بازیکنانــی 
در مشهد به خوبی 
حمایت می شــدند 
شــاهد  امــروز 

در  آن هــا  تیم های دیگر درخشــش 
در لیــگ برتــر نبودیــم امــا از آنجا که 

در فوتبال مشهد بی توجهی به استعدادهای نهفته 
یــک رســم اســت، طبیعــی اســت کــه امــروز افــرادی 
نظیــر ســبحان خاقانــی، ســعید واســعی، ســیاوش 
یزدانی،ســینا زامهران پیراهن تیم های دیگر را به تن 
کنند، در حالی که در تیم شهر خود جایی برای آن ها 

وجود ندارد.

جوالن غیر بومی ها#
البتــه کــه در فوتبــال حرفه ای طــرح چنین 
مسائلی موضوعیت ندارد اما بدون تردید 
چنانچه رفتار مهربانانه ای با اســتعدادهای 
مشــهدی، از ســوی متولیــان تیمــداری 
در مشــهد رخ می داد، امروز شــاهد 
فوتبــال  در  آن هــا  عضویــت 

امــا مشــهد  بودیــم 
انــگار ایــن 
قــع  تو

در برهــه کنونــی زیــاد بــه جــا نیســت؛ 
چــون فضــا بــرای بازیکنــان تیم هــای 
پایــه اســتقالل در تیــم شــهرخودرو 
بــرای  جایــی  و  اســت  فراهــم 

مشــهدی ها وجود ندارد.

ضعیف در بهره برداری#
همان طــور کــه مازندرانی ها در ســال های اخیر نقش 
فــوق العــاده ای در پرورش اســتعدادهای فوتبال ایفا 
کردند، فوتبال مشــهد نیز بازیکنان قابل اعتمادی را 
بــه فوتبــال ایران معرفی کرده که این نشــان می دهد 
مســیر تیم های پایه فوتبال خراســان و مشهد مسیر 
درســت و قابل قبولی بوده، اما در حوزه بهره برداری 
نــه تنهــا نمره قابل قبولی بدســت نیاوردیــم، بلکه به 

عبارتی در این بخش درجا زدیم. 
بدون تردید اگر مدیران شهرخودرو برابر همان وعده 
اهمیــت بــه تیم هــای پایــه و توجه به اســتعدادهای 
موجود در فوتبال مشــهد، استعدادیاب های خود را 
مأمور کشف بازیکنان مستعد می کردند امروز نظیر 
ســبحان خاقانی حداقل 10 نفر داشــتیم که قابلیت 
حضور در فهرست شصت و چنده نفره شهرخودرو 
را داشــتند، امــا بــا کمی بــد ســلیقگی ترجیح دادیم 
در ایــن موضــوع نیــز به غیــر بومی ها توجــه کنیم تا 
بزرگ ترین ظلم به جوانان فوتبال دوســت مشهدی 
رقــم بخــورد. در طــول ایــن مــدت فقــط شــعارهای 
دهــان پــر کــن دادیــم و در مرحلــه عمــل به ســمت 
غیــر بومی هــا رفتیم تا امروز حســرت بــه دل بمانیم 
که چرا از ســرمایه ها و اســتعدادهای خود به خوبی 

استفاده نکردیم.

پاسخ دیباال به شایعات

باعشقدریوونتوسمیمانم
آرژانتینی  دیبــاال مهاجــم  پائولــو  امین غالم نژاد: 
یوونتــوس که در این فصل شــروع بدی 
را پشــت ســر گذاشــته بــود، بــرای 
گلزنــی  جنــوا  مقابــل  در  تیمــش 
کــرد تا در پیــروزی 3-1 یووه نقش 
مثبتی داشته باشد. دیباال در پایان 
بازی شــایعات درباره تنش بین او و 
یوونتوس را به شدت تکذیب کرد و 
گفت صحبت ها درباره خروج 
او از یوونتوس دروغ بوده 

است.
دیبــاال در 6 بــازی قبلــی 
آ  ســری  در  یوونتــوس 
موفــق بــه گلزنی نشــده 
بــود و در ایتالیــا گفتــه 
می شــد به دلیل شک 
بــه  باشــگاه  داشــتن 
آمادگــی  و  عملکــرد 
بــرای  مذاکــرات  او، 
تمدیــد قرارداد دیباال 
به سال آینده موکول 

شده است.

عشق به بانوی پیر#
دیبــاال در پایــان بــازی فرصــت را بــرای تکذیــب 
شــایعات دربــاره مشــکالت او با یوونتــوس مغتنم 
دانســت و گفــت: »دربــاره قرارداد مــن و یوونتوس 
حرف هــای زیــادی زده شــده کــه دروغ بــود. مدیــر 
برنامه های من مدت ها در تورین بود ولی باشــگاه 
بــا او هیــچ صحبتی دربــاره اینکه قــرارداد من قرار 
است سال دیگر تمدید شود یا نه نداشته. خیلی 
بهتــر بــود بــه جــای دروغ ، واقعیت گفته می شــد. 
چــون ایــن صحبت هــا آن هــم در ایــن دوره زمانی 
باعث شد هواداران در مقابل من جبهه بگیرند آن 
هم با وجود این همه عشــقی که من به یوونتوس 

دارم«.

حمایت پیرلو#
بعــد از انتخــاب آنــدره پیرلــو بــه عنــوان ســرمربی 
جدیــد یوونتوس در تابســتان، شــایعاتی در رابطه 
بــا اختــالف بیــن او و ســتاره آرژانتینــی بیانکونری 
یعنــی پائولــو دیبــاال به گوش رســید؛ تــا جایی که 
ایــن بازیکــن در چند بازی متوالی نیمکت نشــین 
شــد.با ایــن حال به نظر می رســد کــه پائولو دیباال 
رفته رفتــه خــودش را بــه ترکیــب اصلــی یوونتوس 
تحمیل کرده؛ چرا که در چند بازی اخیر این تیم، 

پیرلو بیشتر از قبل از این ستاره آرژانتینی استفاده 
کــرده اســت. گل اول بانــوی پیــر در بــازی بــا جنوا 
روی حرکت فوق العاده پائولو دیباال به ثمر رســید. 
جالب اینکه او بعد از گلزنی خوشــحالی جالبی را 
به نمایش گذاشته و به سمت پیرلو رفت و او را در 
آغوش گرفت تا به تمام شایعات درباره اختالف با 

این سرمربی ایتالیایی پایان داده باشد.
پیرلو،ســرمربی یوونتــوس هم دربــاره گلزنی پائولو 
دیباال گفت: »پائولو برای رسیدن به آمادگی روحی 
و جسمی خیلی به این گل احتیاج داشت. در هر 
دو نیمــه خــوب بــازی کــرد و ما بابت ایــن موضوع 
بســیار خوشــحال هســتیم. عملکرد دیبــاال اخیراً 
بهبود یافته و کامالً شایســته به ثمر رســاندن این 
گل بود. ما از او بسیار راضی هستیم و در تیممان 

به او نیاز داریم«.

قرارداد #2020
گفتنــی اســت قــرارداد ایــن مهاجــم تا پایان ســال 
2020 اعتبــار دارد، و ســاالنه 7 میلیــون یــورو نیــز 
دریافت خواهد کرد. نکته جالب اینکه دیباال رقم 
فســخ قرارداد نخواهد داشــت و هر باشــگاهی که 
خواهان وی اســت باید مستقیماً با یوونتوس وارد 

مذاکره شود.

ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی بعد از شکست دومین 
ملــی پــوش ایران برابر حریف روس بازهــم داوری را عامل 
این اتفاق دانســت.محمد بنا، بعد از فینالیســت نشــدن 
هیچ کدام از دو فرنگی کار ایرانی در اســتوری اینســتاگرام 
خــود متــن تنــدی را منتشــر کــرد. او عــالوه بــر حملــه بــه 
روس هــا بــه خاطر نفوذ در داوری، بــرای آن ها کری خوانی 
کــرده و وعــده داده در المپیــک شــاگردانش داوران را هم 

ضربه می کنند!

پیشکســوت قدیمــی باشــگاه اســتقالل که مدتــی را در کمپ 
بســتری بود و مدت هاســت از محیط های ورزشــی دور اســت 
نســبت بــه فینــال جــام باشــگاه های آســیا بین پرســپولیس و 
اولسان کره جنوبی واکنش عجیب داشته و استقاللی ها را به 
اتحاد با کره ای ها علیه ســرخ ها دعوت رســمی کرده اســت. او 
نوشــته اســت به امید تیم بیگانه و شکست تیم سلطانی فر. 
این در حالی است که این روزها عزم ملی برای باال رفتن پرچم 
ایران در آسیا شکل گرفته و این عناد ورزی جای تأسف دارد

مهدی فنونی زادهمحمد بنا
هافبک دفاعی پرســپولیس که این روزها برای برگزاری فینال جام 
باشــگاه های آســیا در قطــر به ســر می بــرد و یکــی از امیدهای این 
تیــم بــرای بــازی با تیم اولســان در خط میانی محســوب می شــود 
در اســتوری خــود آیــه ای از قــرآن مجیــد با مضمون تــوکل بر خدا 
و اعتمــاد و تکیــه بــر او منتشــر کرده اســت.قطعاً جنگ های میانه 
میدان در بازی فینال بســیار تأثیر گذار اســت و در این بین نقش 
کمــال بــه عنــوان بازیکن با تجربه تیم کلیدی تر از ســایر بازیکنان 

است. 

اعجوبــه دنیــای فوتبال پس از قــرار گرفتن در جمع نامزدهای بهترین 
بازیکن جهان در اینستاگرام خود به این موضوع واکنش نشان داده 
و نوشته است»من افتخار می کنم که در جمع نامزدهای نهایی جوایز 
بهترین بازیکن سال فوتبال و بهترین بازیکن قرن قرار دارم. همیشه 
دریافت چنین شناخت عمومی از طرفداران فوتبال در سراسر جهان 

همیشه یک لذت و لذت کامل است«.
گفتنــی اســت رونالدو در کنار مســی ولواندوفســکی بــرای این عنوان 

می جنگد که البته امسال شانس مهاجم تیم بایرن باالتر است.

کریس رونالدوکمال کامیابی نیا

از زامهران و یزدانی تا واسعی و خاقانی

ثمرهسوزیمشهدیهادرفوتبالایران

گفت وگوی روز

ضد  حمله

پروین: به پرسپولیس ملی نگاه کنید
پیشکســوت تیــم فوتبــال پرســپولیس می گوید همه بایــد از این 
تیم حمایت کنند تا سرخپوشان قهرمان آسیا شوند. علی پروین 
در گفت وگــو بــا ایســنا، درباره حضور پرســپولیس در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا اظهار کرد: خدا را شاکریم که پرسپولیس از روحیه 
خوبی برخوردار اســت. از زمانی که آقای ســمیعی آمده و در کنار 
او شــکوری حاضر شــده، تیم به آرامش خوبی رسیده است. من 
شــنیده ام کمــی هــم پــول به بازیکنــان پرداخت شــده تــا آن ها با 

روحیه مضاعف راهی بازی فینال شوند.
وی افزود: حضور پرسپولیس با یحیی گل محمدی در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا نشان می دهد که ما با مربی ایرانی هم می توانیم 

به قهرمانی آسیا برسیم. 
ان شــاءهللا بــا کادر فنــی خوبــی که داریم  قهرمان آســیا بشــویم. 
در ایــن راه همــه مســئوالن هــم باید حمایــت کنند تا بعــد از 30 
ســال قهرمانی آســیا بدســت بیایــد. پرویــن در ادامه بــه  حضور  
پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال 2018 اشاره کرد 
و گفــت: دو ســال قبــل به خاطر باخت در خانــه حریف، در بازی 
برگشــت تیــم از روحیــه خوبی برخوردار  نبــود، اما االن تک بازی 

برگزار می شود و شرایط متفاوت است.
وی ادامه داد: باید به بازیکنان خسته نباشد بگوییم که در زمین 
مسابقه با جان دل بازی می کنند. االن بازی پرسپولیس در فینال 
آسیا، ملی است و یک مسابقه باشگاهی داخلی نیست. چشم 
همه ایران به ســاق پای بازیکنان پرســپولیس اســت. ان شــاءهللا 

قهرمانی آسیا را بدست بیاوریم.
پرویــن همچنیــن گفــت: تیم هــای کــره ای و ژاپنــی خیلــی خــوب 
هســتند و بــه همیــن خاطر اگر تیم چینی بــه فینال می آمد بهتر 
بــود. بــا ایــن حال بازیکنــان ما نباید به این مســائل توجه کنند و 
بایــد بازی خودشــان را انجــام بدهند. پرســپولیس در چهار بازی 
اخیــر خــود در لیگ برتر گلی دریافت نکرده و االن هم باید همه 
فکــر و ذکــرش این باشــد که گلــی را دریافت نکنــد و بعد به فکر 
گلزنی باشند. تیم از نظر روحی شرایط خوبی دارد و فکر می کنم 

ان شاءهللا تیم قهرمان می شود.
پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس در ادامه درباره پیام رئیس 
جمهور برای تیم پرســپولیس هم گفت: باید هم این گونه باشــد 
و همه نگاه ملی داشــته باشــند. االن دیگر پرســپولیس باشــگاه 
نیســت بلکه باید به این تیم ملی نگاه شــود. فرقی نمی کند چه 
تیمــی باشــد. اگــر اســتقالل هــم به فینــال لیــگ قهرمانان آســیا 
می رسید، باز هم نگاه ما ملی بود. رنگ ها را کنار بگذارید و در این 
شرایط به پرسپولیس ملی نگاه کنید و از این تیم حمایت کنید. 
از هواداران می خواهم آماده باشــند تا با قهرمانی پرســپولیس در 

آسیا جشن بگیریم.

غفوری و ریگی آماده بازی با ذوب آهن 
دو بازیکــن مصــدوم تیــم فوتبال اســتقالل می توانند آبی پوشــان 
را در بــازی بــا تیــم ذوب آهــن اصفهــان در هفتــه هفتــم لیــگ 
برتــر همراهــی کننــد. غفــوری و ریگــی در تمرینات پیــش از بازی 
بــا شــهر خــودرو شــرکت کــرده بودنــد و مشــکلی بــرای همراهی 
تیمشــان در هفتــه هفتــم لیــگ برتــر مقابــل ذوب آهــن اصفهان 
ندارند اما بازی کردنشــان در ترکیب اصلی بســتگی به نظر کادر 

فنی دارد.

پیروزی ارزشمند زوریا با گلزنی 
صیادمنش

در بــازی پایانــی هفتــه ســیزدهم لیــگ برتــر اوکرایــن تیــم زوریــا 
شــد.  پیــروز  اولکســاندریا  زمیــن  در  صفــر  بــر   2  لوهانســک 
دمیترو )19( و اللهیار صیادمنش )5+90(  برای زوریا گل زدند. این 
تیــم از دقیقــه 50 با اخراج کابایف 10 نفره به بازی ادامه داد. تیم 
زوریا با کسب این پیروزی خارج از خانه 20 امتیازی شد و در رده 

چهارم جدول لیگ برتر اوکراین جای گرفت.

بازگشت دیاباته به تمرینات استقالل
پــس از گذشــت دو هفتــه از مصدومیــت دیاباته، ایــن بازیکن با 
نظــر کادر پزشــکی در محــل تمریــن دیروز اســتقالل حضور پیدا 
کرد.  او در این جلســه تمرینی زیر نظر کادر پزشــکی به صورت 

اختصاصی تمرینات خود را پیش برد.

تست کرونای پرسپولیسی ها منفی شد
نتیجه تســت کرونــای اعضای تیم فوتبال پرســپولیس در دوحه 
قطر منفی اعالم شــد. اعضای کاروان این تیم پس از رســیدن به 
فرودگاه دوحه تست کرونا دادند و بالفاصله به هتل رفتند. قرار 
بود تا زمان مشــخص نشــدن جواب این تســت ها سرخپوشــان 
از اتاق های خود خارج نشــوند. دیروز جواب تســت پرسپولیسی 
اعالم شد و با توجه به منفی بودن تست تمام بازیکنان و مربیان، 

آن ها مشکلی برای آغاز تمرینات خود ندارند.

سرمربی اولسان: نباید مقابل پرسپولیس 
اشتباه کنیم

ســرمربی اولســان هیونــدای در مصاحبــه با ســایت AFC گفت: 
باید به بهترین شکل خود را برای بازی پرسپولیس آماده کنیم و 
اشــتباهات بازی های گذشــته را تکرار نکنیم. کیم اظهار کرد: در 
شــرایط کنونــی مهم تریــن چیز این اســت که ما در ایــن چند روز 
خــود را ریــکاوری کنیــم. مــا تنها یک بــازی پیــش رو داریم. آنچه 
که باید مقابل پرســپولیس ایران در فینال اجرا کنیم را به شــکل 
صحیح مرور کنیم و نباید اشتباهات بازی های گذشته را در این 
بــازی حســاس تکرار کنیم. می خواهیم ایــن رقابت ها را به خوبی 

به پایان ببریم و با جام قهرمانی به کره برگردیم.

منهای فوتبال

منهای فوتبال

غیبت عجیب یک فدراسیون در لیست انتظار انتخاباتی ها
چرا رئیس شطرنج ایران انتخاب 

نمی شود؟
در حالی که وزارت ورزش تکلیف انتخابات چهار فدراسیون را 

مشخص کرده، شطرنج همچنان بالتکلیف است.
اداره فدراســیون شــطرنج با سرپرســت از آخرین روزهای سال 
98 آغاز شده که مهرداد پهلوان زاده دوره چهار ساله ریاستش 
بــه پایــان رســیده بود و فرهاد نیکوخصال جــای او را به عنوان 

سرپرست گرفت تا انتخابات را برگزار کند.
نام نویســی از نامزدها در خرداد انجام شــد و به نظر می رسید 
در تابســتان تکلیــف ایــن فدراســیون کــه در ســال هــای اخیر 

قهرمانان خوبی را هم پرورش داده، مشخص شود. 
تابستان به پایان رسید و تکلیف انتخابات فدراسیون شطرنج 
مشخص نشد؛ اگرچه طبق اعالم وزارت ورزش قرار بود رئیس 
این فدراسیون روز 6 آبان معرفی شود. ممنوعیت تجمعات به 
خاطر باال رفتن آمار مرگ و میر کرونا در کشــور، ســبب شــد تا 

چند روز قبل از برگزاری انتخابات، مجمع لغو شود.
همــه منتظــر بهبود وضعیــت کرونا در کشــور بودند تا تکلیف 
برگزاری انتخابات چند فدراســیون از جمله همین شــطرنج را 
بدانند. حاال خبر رسیده که وزارت ورزش تاریخ انتخابات چهار 
فدراسیون را در دی ماه مشخص کرده؛ اما نامی از شطرنج در 

میان آن ها نیست. 
مشــخص نیســت چطور فدراســیونی که قرار بوده انتخاباتش 
قبل از همه برگزار شود، حاال عزمی برای معرفی شدن رئیس 
جدیــدش وجود نــدارد. این اتفاقات و اظهارات نیکوخصال به 
عنوان سرپرست فدراسیون این شائبه را ایجاد کرده که وزارت 
ورزش گزینه جدیدی برای انتخابات فدراســیون شــطرنج دارد 
و نمی خواهد در این دوره تکلیف رئیس آن را مشخص کند.

بــه هــر حــال به نظــر می رســد وزارت ورزش بــرای پایــان دادن 
بــه ایــن حاشــیه ها و جلوگیــری از یکســاله شــدن بالتکلیفــی 
فدراسیون شطرنج هر چه سریع تر انتخابات این فدراسیون را 

با همان نامزدهای قبلی برگزار کند.

 دورخیز دختران کاراته ایران
 برای افزایش سهمیه

سرمربی تیم ملی کاراته بانوان ابراز امیدواری کرد شاگردانش 
سهمیه ایران درالمپیک توکیو را افزایش دهند.

نخســتین اردوی تدارکاتــی تیــم ملــی کاراتــه  بانــوان در ســال 
جــاری، پــس از وقفه 9 ماهه با حضور پنج کاراته کا به میزبانی 
مرکــز ورزش و تربیــت بدنی دانشــگاه آزاد اســالمی آغاز شــده 
اســت.در این اردوی 12 روزه، حمیده عباســعلی، سارا بهمنیار، 
رزیتا علیپور حضور دارند و تمرین های خود را زیر نظر سمانه 
خوش قدم، سرمربی تیم ملی کاراته بانوان پیگیری می کنند. 
زهــرا کریمی و مریم طوســی نیز به عنــوان حریفان تمرینی در 

اردو حاضر هستند.

حضور آرمین هادی پور در مس کرمان 
منتفی شد

ملــی پــوش المپیکــی تیم تکوانــدو دانشــگاه آزاد ســال پایانی 
قرارداد خود را نیز با این تیم در لیگ برتر مبارزه می کند.

مســئوالن تیــم تکوانــدو مــس کرمــان در هفته هــای گذشــته 
مذاکــرات زیــادی را بــا آرمیــن هادی پــور تکوانــدوکار المپیکی 
دانشــگاه آزاد بــرای حضــور در فصــل جدیــد رقابت های لیگ 
برتــر داشــتند.هادی پــور که یک ســال دیگــر با دانشــگاه آزاد 
قــرارداد دارد در خصــوص حضور در مــس کرمان همه چیز را 
بــه نتیجه مذاکرات دو باشــگاه موکول کــرده بود که در همین 
خصوص مسئوالن دانشگاه آزاد مخالفت صریح خود را با این 
انتقال اعالم کردند.رقابت های لیگ برتر تکواندو روز یکشنبه 
قرعه کشــی شــد و 10 تیم حاضر در این مسابقات در دو گروه 

مسابقات خود را برگزار خواهند کرد.
تیم هــای شــهرداری ورامیــن، پاس ناجا، فتح صــدر البرز، مس 
کرمان و جوانه )استقالل( در گروه یک روزهای 18 و 19 دی ماه 
و تیم هــای لــوازم خانگــی کــن، دانشــگاه آزاد، پارســیان البــرز، 
فرمانیه و نفت آبادان در گروه دوم در روزهای 25 و 26 دی ماه 

دیدارهای مرحله مقدماتی خود را برگزار می کنند.

 درخشش یخچالی مانع 
شکست روستوک نشد

تیــم روســتوک در لیــگ دســته دوم بســکتبال آلمــان نتیجــه 
را به ســاینس ســیتی واگذار کرد.تیم روســتوک ســی ولوز که 
بهنــام یخچالی بازیکن تیم بســکتبال ملی ایــران را در ترکیب 
خــود دارد به مصاف ســاینس ســیتی رفت و 86 بــر 79 از این 
تیم شکســت خورد. با وجود این شکســت بهنام یخچالی در 
این دیدار 35 دقیقه در میدان حضور داشــت و 26 امتیاز، 3 
ریبانــد، 5 پــاس منجــر بــه گل و یک توپ ربایــی را به نام خود 
ثبــت کــرد تا مثل بازی های قبلی ســتاره تیمــش لقب بگیرد.
حتی با این شکست هم شاگردان بائرمن در تیم روستوک در 

صدر جدول بوندس لیگای دوآلمان قرار دارند.

پیاچنزا با دفاع های بی نقص سید پیروز شد
شب فوق العاده موسوی برابر شاگردان کواچ
تیم والیبال پیاچنزا در هفته چهاردهم رقابت های سری آ ایتالیا، 
در حضــور ســید محمد موســوی ســتاره ایرانی خــود، برابر تیم 
چیسترنا به برتری رسید.کواچ که سرمربی سابق تیم ملی ایران 
بود، در این بازی شاهد عملکرد فوق العاده شاگرد سابق خود 
یعنی سیدمحمد موسوی بود که پنج دفاع موفق از خود ثبت کرد. 

 برانکو:   پرسپولیس شانس 
 قهرمانی آسیا  را  دارد

پورتو  و طارمی  مقابل
 یوونتوس و رونالدو
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

سریالنوروزیشبکهدودرپیشتولید

آتیال پسیانی، رؤیا تیموریان و کامران تفتی 
در »خانه عزیز«

نــوروزی  ســریال  بازیگــران 
شــبکه دو بــه کارگردانــی نوید 

محمودی مشخص شدند.
ســریال  فــارس،  گــزارش  بــه 
نوروزی شبکه دو به کارگردانی 
نویــد محمــودی وارد مرحلــه 

تولید شــد. آتیال پســیانی، رویا تیموریان و کامران تفتی از جمله 
بازیگــران ایــن مجموعــه تلویزیونــی هســتند . »خانه عزیــز« یک 
ملــودرام شــیرین اجتماعــی اســت که بــه صورت همزمان توســط 
ســعید دولت خانــی و نوید محمــودی در حال نگارش اســت. این 
ســریال مراحــل پیش تولیــد خــود را می گذرانــد تا بــرای پخش در 
ایــام نــوروز ۱۴۰۰ آمــاده شــود. نوید محمودی پیش از این ســریال 

»سایه بان« را برای شبکه دو سیما ساخته بود.

 »دلبند« برنده جایزه 
»بهترین مستند در فضای باز« چین

»دلبنــد«  مســتند  فیلــم 
گســترش  مرکــز  محصــول 
ســینمای مســتند و تجربــی 
بــه کارگردانــی یاســر طالبــی و 
تهیه کنندگی الهه نوبخت، در 
ادامه  موفقیت های بین المللی 

خود برنده جایزه مســتند برتر فرهنگ و ســبک زندگی جشنواره 
بین المللــی OUTDOCS )مســتند در فضــای بــاز( چین در ســال 
2۰2۰ شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز گســترش ســینمای 
مستند و تجربی، »دلبند« از موفق ترین آثار مستند دو سال اخیر 
ســینمای ایران در عرصه  جهانی بوده اســت که در جشــنواره های 
معتبــری چــون ایدفا، برلیــن، هات داکس و... به نمایــش درآمده و 

در مراسم اهدای جوایز آسیاپاسیفیک هم شرکت داشته است.
ایــن فیلم تندیس شایســتگی بهترین مســتند کوتــاه و نیمه بلند 
بیســت و یکمین جشن بزرگ ســینمای ایران را نیز بدست آورده 
اســت. »دلبند« قصه  زندگی دشــوار اما شــیرین یک مادر تنهای 
83 ســاله بــه نــام »فیــروزه« را روایــت می کند کــه زندگی منحصر 

به فردی در دل رشته کوه های البرز دارد.

 »جالل«، »وحشی« و »بی رؤیا« 
در مسیر تولید

جلســه  مصوبــات  اعــالم  بــا 
ســاخت  پروانــه  شــورای 
سینمایی، سه فیلم سینمایی، 

پروانه ساخت گرفتند.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
در  ســینمایی،  ســازمان 

آخرین جلســه شــورای پروانه ســاخت ســینمایی، فیلم »جالل« 
بــه نویســندگی و کارگردانــی امیرحســین همتــی و تهیه کنندگــی 
علیرضا قاســم خان، فیلم »وحشــی« به نویســندگی و کارگردانی 
فاطمه ســروش پیام و تهیه کنندگی مســتانه مهاجر و »بی رؤیا« 
به نویسندگی و کارگردانی آرین وزیر دفتری و تهیه کنندگی سعید 

سعدی مجوز ساخت گرفتند.

 پخش مستند برگزیده اسکار
 از تلویزیون

از  قســمت  جدیدتریــن 
برنامــه تلویزیونی »بــه اضافه 
مســتند«، مســتند اســکاری 
را  آمریکایــی«  »کارخانــه 
نمایــش می دهــد. بــه نقــل از 
روابط عمومی شبکه مستند، 

هفتمیــن قســمت از فصــل چهــارم برنامــه تلویزیونی »بــه اضافه 
مستند« با پخش و بررسی »آمریکن فکتوری« )کارخانه آمریکایی( 
به کارگردانی اســتفن بوگنار و جولیا ریچرت از این شــبکه پخش 
خواهد شد. این فیلم روایتی متفاوت از یک کارخانه تعطیل شده 
آمریکایی اســت که توســط چینی ها احیا می شــود. داســتان فیلم 
درباره یک میلیاردر چینی به نام »کائو دوانگ« است که در اواخر 
سال 2۰۱۴ میالدی، یکی از کارخانه های تعطیل شده جنرال موتورز 
را خریداری کرده تا بتواند کمپانی بزرگ ساخت شیشه اتومبیل به 
نام »فویائو« را تأسیس کند. این مستند با نگاهی متفاوت به رقابت 
تجاری بین آمریکا و چین می پردازد. مستند کارخانه آمریکایی در 
سال 2۰۱۹ عرضه شد و نتفلیکس پخش بین المللی آن را عهده دار 
بود. این فیلم در نود و دومین دوره جوایز اسکار برنده جایزه اسکار 
بهترین فیلم مستند شد. در این قسمت و پس از پخش مستند، 
میز کارشناسی برنامه با حضور کمیل سوهانی و وحید فرجی، از 
مستندســازان کشــور برگزار خواهد شــد و موضوع این فیلم مورد 
بحــث و بررســی قــرار می گیــرد. این قســمت از برنامه »بــه اضافه 
مستند« روز سه شنبه 2۵ آذر ساعت 2۰ از شبکه مستند پخش 
خواهــد شــد و بازپخــش آن روزهای چهارشــنبه 2۶ آذر ســاعت ۹ 
و جمعه 28 آذر ســاعت ۱۴ اســت.»به اضافه مســتند« مجموعه 
برنامه تلویزیونی شــبکه مســتند اســت که به پخش مستندهای 
دیده نشده داخلی و خارجی در تلویزیون و بحث کارشناسی درباره 
موضــوع آن می پــردازد. این برنامه با اجرای امین قدمی، کارگردانی 
محسن کریمیان و تهیه کنندگی یاسر فریادرس سه شنبه های هر 

هفته ساعت 2۰ روی آنتن شبکه مستند می رود.

تــروردانشــمندانهســتهای،موضوعــی  
اســتکــهیــکدهــهبــاآنروبهروهســتیم،
بهنظرشــمادلیلفقرســینمایداستانیبا

موضوعتروروشهدایترورچیست؟
چنــد دلیــل را برای این موضوع می توان بیان 
کرد، نخست؛ از ماجراهای تاریخی باید زمانی 
بگــذرد تــا ابعــاد مختلــف قضیــه مشــخص 
و ته نشــین شــود تــا بتــوان از آن ماجــرا، درام 
استخراج کرد. در فضای ژورنالیستی تا فاصله 
زمانــی زیاد نشــود نمی شــود فیلم نامه خوب 
نوشت. خبرها و ماجراهایی که با فاصله  کم 
از یــک اتفــاق و ماجــرا به مخاطب می رســد، 
اغلب ژورنالیستی است. دومین نکته اینکه 
ماجراهــای  و  تــرور  پرونده هــای  دادن  بــرای 
از ســوی نهادهــای اطالعاتــی و  اینچنینــی 
معذوریت هایــی  و  محدودیت هــا  امنیتــی، 
وجود دارد مثالً از ترور دانشمندان هسته ای 
مانند شهید شهریاری یا شهید علیمحمدی 
چندین ســال گذشــته اســت ولــی نهادهای 
امنیتــی همچنــان درگیــر ماجــرا هســتند و 
بازکــردن پرونــده بــرای عموم جامعــه، ممکن 
است ترفندهای به دام افتادن تروریست ها را 
لو دهد و به صالح نباشد. اگر زمان بیشتری 
می شــود.  برداشــته  محدودیت هــا  بگــذرد، 
سومین نکته این است که سفارش دهنده ها 
بــه دلیــل محدویت هــا و معذوریت هایــی که 
داســتان پردازی  در  دخالت هایشــان  دارنــد 
بیــش از انــدازه بــوده و به همین دلیل رنگ و 
بوی سفارشی این کارها زیاد است. به همین 
دلیل نویسندگان کمی هستند که به نگارش 
چنین داستان هایی رغبت نشان دهند، چون 
ممکــن اســت انگ سفارشــی نویس به آن ها 
بخورد. در صورتی که اگر اطالعات در اختیار 
نویســندگان قــرار داده شــود و روی مســائل 
امنیتــی کنتــرل و نظــارت بیشــتری صــورت 
گیرد، یعنی شخصیت پردازی، داستان پردازی 
و ابعــاد دیگــر بــه نویســندگان و کارگردانــان 
ســپرده شــود قاعدتــاً خروجــی بهتــری عاید 
سینما و تلویزیون می شود ولی متأسفانه این 

اتفاق کمتر می افتد.

آیاضرورتســاختفیلموسریالدرباره  
ایــنموضوعــاتبــراینهادهــایاطالعاتــیو

امنیتیدرکشدهاست؟
به نظــرم در دوره اخیــر چنیــن ضرورتــی درک 
شده است. آقای اصفهانی به عنوان معتمد 
و کارشــناس وزارت اطالعــات در پروژه هــای 
ســینمایی و تلویزیونــی ورود پیــدا کرده انــد و 
شــاهد ســاخت چنــد فیلم ســینمایی خوب 
همچــون »روز صفــر« و »شــبی که ماه کامل 
شد« بوده ایم. همچنین چندین سریال درباره 
پرونده های امنیتی ســاخته شــده که نشــان 
می دهد ضرورت موضوع درک شــده اســت. 
اینکه چارچوب های کار نمایشــی چیست تا 
یــک اثر عامه پســند کــه بیان کننــده منویات 
نهادهــای اطالعاتی و امنیتی باشــد ســاخته 
شــود کمــی زمانبــر اســت؛ یعنی در ســعی و 
خطا و تجربه به آن می رســیم. همان طور که 
در این سال ها، هرچه زمان گذشته تولیدات 
بیشــتر شــده و کیفیت آن ها هم باالتر رفته، 
در واقع تعامل بهتری شکل گرفته است. اگر 
تولیداتی که یک دهه پیش ساخته شده را با 
تولیداتی که اکنون ساخته می شود، مقایسه 
کنید شاهد پیشرفت خیلی خوبی هستیم. 
ولی هنوز کم اســت. باید مســیر هموار شود 
تا نویســندگان و فیلم ســازان بیشتری به این 
ســمت بیایند چون ژانر بســیار جذابی برای 

مردم است. 
بهنظرشــمافیلموســریالهایســاخته  

شــدهدرایــنبــارهبــهدلیلمواجهنشــدنبا
محدودیتهــاومعذوریتهــایاطالعاتــیو
امنیتی،بهســمتدرامهــایخانوادگیرفته

است؟
مشــکل  اتفاقــاً  نیســت.  این طــور  به نظــرم 
اینجاســت که نهادهــای اطالعاتی و امنیتی 
چنــدان تمایلــی ندارنــد کــه آثــار بــه ســمت 
قصه هــای خانوادگــی بــرود. ســریال »خانــه 
امن« که از شبکه یک سیما پخش می شود 
را شاید بتوان گفت نخستین سریالی است 
کــه بــه خانــواده مأمــوران نهادهــای امنیتــی 
پرداختــه اســت. نهادهای اطالعاتی بیشــتر 
تمایــل دارنــد عملیات ها و تــالش نیروی های 

امنیتی نشان داده شود. 

درســینمایهالیــووددربــارهموضوعــات  
پروندههــای بــه تنهــا امنیتــی و اطالعاتــی
واقعیبسندهنمیکنندوآثاریمیسازندکه
ممکناســتتماماًخیالیباشــد،آیادست
فیلمســازانمابازاســتکهدربارهماجراهای

امنیتییکقصهتخیلیراروایتکنند؟
متأسفانه اینجا چنین نیست چون به فضای 
نهادهــای امنیتــی و اطالعاتــی برمی گــردد. 
دســت کم در ایــن دوره کــه مــن بــا نهادهــای 
مختلف، چند کار انجام داده ام رویکردشــان 
ایــن اســت که بیشــتر بــه واقعیــات پرداخته 
شــود تــا ماجراهــای تخیلــی. ایــن را بایــد از 

سفارش دهندگان این آثار پرسید.

اگرمادراینحوزهکمکاریکنیم،سینمای  

هالیوودوغربباپولوقدرترسانهایکهدر
اختیاردارنددربارهاتفاقاتخاورمیانهوایران
باروایتخودشانفیلممیسازندوتولیدات
مــاعمومــاًباشــتابزدگیودرپاســخبهآثار
آنهاست.چرادربارهاینموضوعات،بهجای
رفتارهایواکنشی،حضورکنشمندنداریم؟
به نظرم در سا ل های اخیر دارد تالش می شود 
ایــن رویکرد اصالح شــود، وقتی آقای ســعید 
ملــکان یــا خانــم نرگــس آبیــار، فیلم هایــی با 
موضوعــات امنیتــی می ســازند یعنــی بدنــه 
ســینمای مــا دارد بــه ایــن موضوعــات اقبــال 
نشــان می دهــد و از ســوی نهادهــای امنیتی 
هم دستشان تا حدودی باز گذاشته می شود 
که کار دلخواهشــان را بسازند. به نظرم وزارت 
اطالعات در ســال های اخیــر رویکرد خوبی را 
نســبت به این دســت از تولیدات داشــته، از 

فیلم »روباه« بگیرید تا »روز صفر« و »شبی 
که ماه کامل شــد« نشــان از روند رو به رشــد 
دارد. حضور آقای اصفهانی هم بسیار مفید 
بوده، چون اشراف خوبی به پرونده های امنیتی 
دارند، سینما را تا حدود زیادی می شناسند و 

با الزامات کار نمایشی آشنا هستند. 

همانطــورکــهاشــارهکردیدماجــرایترور  
وقصهشــهدایهســتهایبایدبهموضوعی
مختلــف ابعــاد تــا شــود تبدیــل تاریخــی
پروندههــاشــفافشــود.درســالهایاخیــر
ترورهــایدهــه60واتفاقــاتآندورهبــرای
فیلمسازانجذابیتزیادیداشتهاست،آیا
دربــارهپروندههایتروریاموضوعاتامنیتی
همبایدچنددههبگذردتابتواندربارهآنها
فیلمساخت؟چهشرایطیاینبازهزمانیرا

مشخصمیکند؟
وقتی موضوعی از حیز انتفاع ســاقط شــود، 
ابعاد مختلف ماجرا باز می شــود. االن درباره 
ماجراهای دهه ۶۰ دارد فیلم ساخته می شود 
امــا به طور مشــخص دربــاره قطعنامــه ۵۹8 
نمی شود فیلم ساخت، با وجود اینکه سال ها 
از آن می گذرد ولی زوایای نامکشــوفی درباره 
ایــن ماجــرا وجــود دارد که نمی شــود وارد آن 
شد. اگر ۱۰ سال یا پنج سال دیگر به شرایطی 
برســیم که حضور تروریست ها در کشورمان 
می تــوان  نباشــد،  نداشــته  موضوعیــت 
فیلم هــای خوبی درباره این موضوع ســاخت 
کــه محدویت هــا و معذوریت هــای اطالعاتی 
کمتری دارد. ۶-۵ سال پیش به من پیشنهاد 
شــد درباره زدن پهپادها، فیلم نامه بنویســم. 
با نمایندگان نهاد مربوط درباره  این موضوع 

صحبــت کردم ولی نمی توانســتند اطالعاتی 
که به درد ساختن فیلم بخورد بدهند؛ چون 
مســائل فنی دارد که مطرح کردن آن ممکن 
است اطالعات محرمانه ای را لو بدهد. شاید 
در ۱۰ ســال آینده، این اطالعات دســته بندی 
محرمانه ای نداشــته باشــد و بتوان درباره آن 
فیلم هــای خوبــی ســاخت تــا ابعــاد مختلف 
ماجــرا گفتــه شــود. دربــاره ترور دانشــمندان 

هسته ای هم، چنین است. 

اگرســینماگرانمادربــارهاینموضوعات  
مشــقیاآزمــونوخطانکنند،ژانرپلیســی،

معماییوامنیتیبهمحاقنمیرود؟
به عقیده من این عرصه، عرصه آزمون و خطا 
نیست. موضوعاتی با مسائل ملی و امنیتی 
را بایــد بــه آدم های پختــه و امتحان پس داده 
سپرد. مثالً ماجرای دستگیری ریگی، یک بار 
می تواند ســاخته شــود و اگر آن یک بار فیلم 
بدی شود یعنی در فرایند سعی و خطا دچار 
خطا شــود دیگر نمی شود سراغ این موضوع 
رفــت. بــه نظر من، اینکــه در را باز بگذاریم و 
پرونده هــای مهــم اطالعاتــی و امنیتــی را در 
اختیــار هــر کســی کــه عالقه منــد اســت در 
این باره فیلم بســازد قرار دهیم، کار درســتی 
نیســت. چند ژانر وجود دارد که باید دســت 
به عصا و با احتیاط به سراغشان رفت مثالً 
داستان های قرآنی که مرحوم آقای سلحشور 
دربــاره آن کار کردنــد. مــا یک بــار می توانیــم 
ســریال حضــرت یوســف)ع( را بســازیم. اگر 
آن ســریال در بار اول خوب ســاخته نشود و 
مخاطب نداشته باشد نمی شود دوباره سراغ 
آن رفت. خدا را شکر آقای سلحشور سریال 
خوبی ســاختند که مخاطب عام داشــت. یا 
مثــل کارهایــی که آقای میرباقری می ســازند، 
مختار را یک بار می شــود ســاخت. به همین 
دلیــل ایــن جنس کارها خیلی جای ســعی و 
خطا نیست. فیلم کمدی و اجتماعی نیست 
که اگر بین آن ها فیلم خوبی هم ساخته نشد 

مشکلی پیش نیاید. 
 
شــماســینمایداســتانیرابــرایروایــت  

تروردارایظرفیتهایبیشــتریمیبینیدیا
سینمایمستندرا؟

بــر حادثــه  مبتنــی  کــه  باشــد  ژانــری  اگــر 
تصــورم  صفــر«  »روز  فیلــم  ماننــد  باشــد 
ایــن اســت کــه فیلــم داســتانی، اثرگذارتر و 
دنبالــش  مخاطــب  و  اســت  هیجان آورتــر 
می کند. ولی اگر قرار باشــد درباره شــهدای 
هســته ای همچون علیمحمدی، شــهریاری 
یــا فخــری زاده فیلمــی ســاخته شــود و بــه 
زندگــی شــخصی آن ها بپردازیــم تصور من 
این است که در مرحله  اول شاید سینمای 
مســتند بهتــر جــواب بدهــد. چــون زندگی 
این افراد بدون واســطه در معرض قضاوت 
مخاطــب قــرار می گیــرد در حالی کــه وقتــی 
ســراغ کار داســتانی می رویم باید تغییراتی 
آن هــا  مــراودات  و  احــواالت  زندگــی،  در 
داده شــود تــا به صــورت دراماتیــک درآید. 
نمی گویم کار نمایشــی ســاخته نشــود ولی 
اولویت با مستند است. نمونه های موفقی 
هــم در ایــن زمینه داشــته ایم از قبیل فیلم 
»ایســتاده در غبــار« یــا ســریال »آخریــن 
روزهــای زمســتان« که در فرمــت داکیودرام 
ســاخته شــدند و بــا خالقیتی کــه در فرم و 
روایت داشتند توانستند هم مخاطب عام 
را جــذب کــرده و هــم توجــه منتقــدان را به 

خودشان جلب کنند.

تغییرابرقهرمانهاباتوجهبهسیاستها

»بتمن« سیاه پوست شده و »زورو« زن!
فاطمــهســامانی:پــس از رنگین پوســت شــدن تینکربــل، 
جیمز باند، پری دریایی و... بتمن هم سیاه پوست خواهد 
شــد. همچنین ان بی ســی، قرار است ســریالی از »زورو« 
بسازد که این بار شخصیت اصلی آن یک زن خواهد بود. 
با وجود سیاست های چند سال اخیر بعید نیست بیشتر 
قهرمان هــا و شــخصیت های داســتانی تغییــر جنســیت 
دهند یا مانند شــرلوک هولمز، صاحب خواهری قهرمان 

شوند که در حل معما از آن ها یک قدم جلوتر است. 
بــه گــزارش ایمنا، هویت بتمــن جدید، پســرخوانده مدیر 
تجاری بروس وین، لوسیوس فاکس، روز پنجشنبه توسط 
ناشــر کمیک اعالم شــد. ســری جدید توسط جان ریدلی 

نویسنده فیلم نامه »۱2 سال بردگی« نوشته خواهد شد.
داســتان این گونه اســت که در آینده، شــهر گاتهام تحت 
کنتــرل قاضــی شــرور قرار خواهد گرفــت، همچنین بتمن 
کشته شده است. در این زمان، فاکس به عنوان یک بتمن 

جدید برای نجات برمی خیزد.
بــر ایــن اســاس، ریدلی در گذشــته اظهار کــرده بود بتمن 
بعدی یک فرد رنگین پوست خواهد بود. او در گفت وگوی 
خود با نیویورک تایمز گفت: »پسرانم از کار من هیجان زده 
هســتند، اما ترجیح می دهند پلنگ ســیاه را ببینند تا ۱2 
ســال بردگــی. بیایید صادق باشــیم تا آن هــا بدانند بتمن 
بعدی سیاه پوســت خواهد شــد، همه افراد روی کره زمین 
می توانند از آن متنفر باشند، با آن مشکل داشته باشند، 
آن را بدنام کنند، اما من مخاطبان خود را داشته و در حال 

حاضر آن را دوست دارم«.
فاکس نخســتین بار در ســال ۱۹۷۹ به عنوان شــخصیت 

بتمن ظاهر شــد. در جدیدترین داســتان مجموعه بتمن، 
پدرش لوســیوس ثروت و فناوری Wayne را بدســت آورده 
اســت. او نخســتین حضــور خــود را بــه عنــوان بتمــن در 
انجــام  Future State: The Next Batman در ژانویــه 
می دهــد. این مجموعه بخشــی از یک »رویــداد« دوماهه 
بــه نــام »ایــاالت آینده« اســت کــه در آن شــخصیت های 
جدید، فرم شخصیت های اصلی ناشر کمیک را می گیرند. 
پســرش جــان و همچنیــن بتمــن، کالرک کنت بــه عنوان 
سوپرمن جایگزین شده و یارا فلور، دختر آمازون و خدای 

رودخانه برزیل، زن شگفت انگیز خواهد شد.
گفتنــی اســت پیشــتر، از اســتن لی، بنیان گــذار کمیــک 
کاپیتــان مــارول بــه عنوان یک مــورد خاص در ســال 2۰۰۱ 

خواسته شد شخصیت های کالسیک را دوباره به تصویر 
بکشد. نسخه او از بتمن، وین ویلیامز آمریکایی آفریقایی 
تبــار بــود کــه توســط جــو کوبــرت ترســیم شــد. بــا وجــود 
محبوبیــت »بتمن« نوالن و ســاخت بتمــن جدید با بازی 
رابــرت پتینســون، بــا آمدن کمیک جدید بتمــن، به زودی 
فیلــم آن هم ســاخته خواهد شــد و احتمــاالً  بتمن هم به 

سمت سیاست های جدید هالیوود برود.
همچنین به نقل از ددالین، ســوفیا ورگارا، رابرت رودریگز 
و ربــکا رودریگــز همکاری خواهند کرد تــا دوباره مجموعه 
»زورو« را احیــا کننــد، امــا ایــن بــار زورو یــک شــخصیت 
زن خواهــد بــود! ســایت ددالین گــزارش داد: رابرت و ربکا 
فیلم نامــه ایــن ســریال ســینمایی را خواهند نوشــت. قرار 

اســت ربــکا رودریگــز کارگردانــی ایــن مجموعــه را برعهده 
داشــته باشــد. ماجرا درباره ســوال دومینگوئز خواهد بود؛ 
یک هنرمند زیرزمینی که مثل زورو لباس می پوشد و برای 
عدالــت اجتماعی می جنگد. تالش های ســوال او را مقابل 

سازمان های جنایتکار قرار می دهد.
ســال ها پیــش قــرار بود رابــرت رودریگز فیلم نقــاب زورو را 
با بازی آنتونیو باندراس بســازد؛ اما این پروژه را ترک کرد. 
رودریگــز به تازگــی یک اپیزود از مجموعــه »مندلورین« را 

کارگردانی کرده است. 
فیلم های ابرقهرمانی تا دهه پیش به طور کامل در اختیار 
مردان به خصوص از نوع ســفید پوســتش بود و زن ها در 
آن، جایگاهی نداشتند. از گذشته استودیوهای فیلم سازی 
در قراردادی از پیش تعیین شده زن ها را تنها در نقش های 
مکمــل می دیدند و حتی در نمونه های رئال هم قهرمانان 
زن جای چندانی در فیلم ها نداشتند. این اجحاف شامل 
هنرپیشه های رنگین پوست هم می شد. اما در سال های 
اخیر، استودیو ها در ظاهر وارد دوره جدیدی شده و اجازه 
ورود ابرقهرمان هــای زن و همچین سیاه پوســت را داده اند 
روندی که با توجه به استقبال مخاطبان، روز به روز شدت 
بیشتری هم می گیرد. با این وجود، این اتفاق نشانه تغییر 
ذهنیــت اســتودیوها و برخاســته از یــک تغییــر فرهنگــی 
نیست؛ چون زنان در این فیلم ها همچنان به کلیشه های 
جنسیتی ترسیم می شوند و به نظر می رسد این توجه به 
زنــان و همچنین رنگین پوســتان تنها بــرای پر کردن جیب 
استودیوهاســت و ربــط چندانــی به مبارزه با کلیشــه های 

جنسیتی و نژادی ندارد.

سینما

گفتوگوباحسینترابنژاد،نویسندهفیلمهاوسریالهایامنیتیخانهامن،ماجراینیمروزوسیانور

»بچه های باال« روی پرده سینما

 زهــرهکهنــدل  بــا یــک بررســی اجمالــی در کارنامــه ســینما و 
آثــار امنیتــی،  تلویزیــون می تــوان متوجــه شــد حــوزه تولیــدات 
فهرســت بلندباالیــی نــدارد و به چنــد اثر انگشت شــمار محدود 
می شــود. شاید بتوان جدی ترین ســریال تلویزیونی ساخته شده 
درباره موضوعات امنیتی را ســریال »خانه امن« دانســت که این 
شــب ها از شــبکه یک ســیما پخش می شــود. اما ســینما در این 
باره فرصت های بیشتری برای پرداخت دارد که می توان به آثاری 
همچــون »روز صفــر« و »شــبی که ماه کامل شــد« در ســال های 
اخیــر اشــاره کرد که هر دو فیلم به تحــرکات عبدالمالک ریگی از 
دو منظــر مختلــف پرداختنــد و جــزو فیلم های درخشــان دو دوره 
متوالــی جشــنواره فیلــم فجــر بودنــد. فیلم هــای دیگــری همچون 
»روز شیطان«، »روباه«، »پرچمدار«، »قالده های طال«، »به رنگ 

ارغــوان«، »بادیــگارد«، »ســیانور«، »ماجرای نیمــروز« و چند اثر 
دیگــر نیــز در ایــن فهرســت قــرار می گیرنــد اما این تعــداد پس از 
چهار دهه، کافی نیست. موضوعات جاسوسی و امنیتی همواره 
از ژانرهــای جــذاب در ســینما و تلویزیون جهــان بوده  و مخاطبان 
زیادی را جذب خود کرده اند اما آنچه اهمیت دارد این است که 
نباید میدان روایت را در این حوزه خالی کرد، چرا که روایت های 

اول، روایت های اثرگذارتری هستند. 
دربــاره اهمیــت تولیــد آثــار ســینمایی و تلویزیونــی در موضوعــات 
جاسوســی، امنیتی و ترور با »حســین تراب نژاد« نویسنده سینما 
و تلویزیون که نگارش »خانه امن« را بر عهده داشــته و در ســینما 
نیز فیلم نامه های »ماجرای نیمروز؛ رد خون« و »سیانور« را نوشته 

است گفت وگو کردیم که می خوانید.

برش

اینعرصه،عرصهآزمونوخطا
نیست.موضوعاتیبامسائل
ملیوامنیتیرابایدبهآدمهای
پختهوامتحانپسدادهسپرد.
مثالًماجرایدستگیریریگی
یکبارمیتواندساختهشودو
اگرآنیکبارفیلمبدیشود
یعنیدرفرایندسعیوخطا
دچارخطاگردددیگرنمیشود
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