
فرش قرمز، خون قرمز
دفــاع  جانبــازان  از  یکــی  بــا  جمعــه: 
مقدس جلسه ای کاری داشتیم همراه 
بــا گــپ و گفــت. قســمت رســمی و 
جلســه ای اش، برخالف دیگر جلسات 
کــه بیشــتر بــه تعارفــات و گل و بلبــل 
و  بحــث  و  جــر  بــا  می گــذرد،  گفتــن 
انتقادهــای جدی به یکدیگر گذشــت 
و حسابی توی سروکله هم زدیم. جالب اینکه آخر جلسه، موقع گپ 
و گفت، هر دو از نتیجه جلسه راضی بودیم و دلخوری هم نداشتیم!

شــنبه: پیــش بزرگی بــودم و از بی میلی ها و کم بها دادِن مســئوالن به 
بچه های جهادی گالیه کردم. او البته نگاه خوبی داشت و می گفت: »حتی 
بعضی نزدیکان امام حسین)ع( هم به ایشان بی محلی کردند. مرد اونه 
که تو همین سختی ها و بی میلی ها و بی محلی ها رشد کنه. تو این مسیر 
برای کسی فرش قرمز پهن نکردن ولی خوِن قرمز خیلی ریخته شده!«

یکشــنبه: خالقیت حتماً نباید شــاخ و دم داشــته باشــد! من همیشــه 
بــا دیــدن افــرادی کــه در کارهــای ساده شــان هــم خالقیــت دارنــد و بــا 
عشــق و اشــتیاق کامل آن را انجام می دهند ســرکیف می شــوم. امروز 
جلــو رســتورانی اطــراف حرم پیرمــرد خنده رویی را دیــدم که با صدایی 
دلنشــین می خوانــد: »غــذای مــا عالیــه، برنجمــون ایرانیه، جای شــما 
خالیــه!« در همیــن حــال با تــک تک عابران هم ارتباط چشــمی برقرار 

می کرد. اگه رستوران داشتم حتماً جذبش می کردم!

دوشنبه: از تیزر تبلیغاتی برای سس تولیدی یکی از شرکت های مواد 
غذایــی )مــا جایــزه نمی دهیم، ما تخفیف نمی دهیم و...( هم می شــود 
الهــام گرفــت! مثل خود من که تصمیم گرفتــم در کارهای فرهنگی ام، 
کیفیــت و جذابیــت چیزهایی مثل »زیارت، نماز، مســجد و...« را برای 
مخاطبــان اصــل قــرار دهم نه اینکه حتمــاً کارت امتیــاز و جایزه و این 
جــور چیزهــا را آن قــدر مهم و بزرگ جلوه دهم که مفهوم نماز و زیارت 
شوند اولویت های بعدی! االن هم برای جذب نوجوانان نه کارت امتیاز 

می دهیم و نه هیچ چیز دیگری. 

سه شنبه: یکی از دوستان آمده بود برای مشورت. خواست برای یک 
حرکت مؤثر در فضای مجازی سوژه ای پیشنهاد کنم و جوری باشد که 
در زمان کمی، مخاطب زیادی جذب کند. اول از همه ســوژه مســجد 
را دادم. همــان اول پــس زد! می گفــت موضوع مســجد قابلیت فضای 
مجازی ندارد! فضای مجازی هم ظرفیت مطرح کردن مسجد را ندارد! 
بــه نظر شــما درســت می گفت یا خــودش ایده و توانی بــرای کار کردن 

درباره مسجد نداشت؟

چهارشــنبه: راننده تاکســی به محض اینکه سوار شدم اجازه خواست 
سیگار بکشد. می گفت: »به حال و روز االنم نگاه نکن. من یک عمری 
فوتبالیســت بودم و ورزشــکار. در تیم های مختلف اســتانی و کشــوری 
توپ زدم. ولی چه کنم که رفقای بد، ما رو از زمین زندگی شوت کردند 
بیرون و االن به این حال و روز افتادم. ای کاش چشم هامو باز می کردم 
و از همــون اول ضربه هــای ناجوانمردانــه ای که بهم می زدند رو متوجه 

می شدم و با کارت قرمز از زندگانی ام اخراجشون می کردم!«

 فــؤاد آگاه  خــب... حــاال چند روز هــم از ماجرای 
و  از ماجراهــا  »نیمــا زم« می گــذرد و هــم  اعــدام 
خبــری  شــبکه های  از  خیلــی  کــه  داســتان هایی 
آن طرف آب تالش کردند پس از اعالم خبر اعدام، 
راه بیندازنــد. یعنی امروز که موج ها آرام گرفته اند، 
شــما چــه موافــق اعــدام »زم« بــوده باشــید و چــه 
مخالفــش، فرصــت دارید هم بــه »زم« و کارهایش 
و هــم بــه جنــگ روانی ای کــه در این زمینــه به راه 
افتــاد، خــوب فکــر کنید. با یــادآوری ایــن نکته که 
»زم« بــه  صــورت رســمی علیه مردم ایــران فعالیت 
و  بــرای درگیری هــای خیابانــی  را  افــراد  می کــرد، 
اســتفاده از ســالح های ســرد آمــوزش مــی داد، بــا 
دولت هــا و ســرویس های اطالعاتــی خارجــی علیه 
منافــع مــردم کشــورش همــکاری داشــت و اقــدام 
مســلحانه علیــه مراکــز نظامــی کشــور را دنبــال 
می کرد و... توجه شما را به مطلبی جلب می کنیم 
که روز گذشته باشگاه خبرنگاران جوان درباره این 
جنــگ روانی به راه افتاده منتشــر کرد. خواندنش 
از ایــن نظر خوب اســت که ســواد رســانه ای شــما 
را تقویــت می کند و خیلی ســاده و واضح می گوید 
دشمن این جور مواقع با چه سالح و روش هایی به 
میدان می آید تا یک مجرم یا جنایتکار و خائن را 
تطهیر و پاکیزه سازی کند. درست مثل گز دادن و 
تمیــز کــردن کله و پاچه که از عنصری پر از پشــم 
و پیلــه، بــرای شــما خوراکــی تــرو تمیز و خوشــمزه 
فراهم می کند تا حین خوردنش حتی لحظه ای به 
وضعیت کله و پاچه پیش از گز دادن فکر نکنید!

تکنیک تحریک عواطف»
در این تکنیک، رسانه با ارائه پیام های عاطفی و با 
احساسی کردن اوضاع، حس همدردی مخاطبان 
خــود را برمی انگیزانــد. ایــن تکنیــک به خصــوص 
در مواقعــی اســتفاده می شــود که رســانه ، توانایی 
استدالل منطقی برای جلب نظر مخاطب را ندارد. 
پــس از اعــدام زم، بــرای برانگیختــن احساســات 
مخاطبــان، عکس هــای دوران کودکــی او به همراه 
خاطــره آخریــن دیــدارش با خانواده منتشــر شــد؛ 
نقــل خاطــره نماز خوانــدن وی در شــب اعدام نیز 
در همین راستا بود. برخی رسانه ها نیز بدون آنکه 
سندی ارائه دهند، ادعا کردند روح هللا زم در زمان 
اعدام در حال اعتصاب غذای خشک بوده است!

بدیهی انگاری»
تکنیک دیگری که برای جاانداختن یک ادعا بدون 
ارائه استدالل منطقی مورد استفاده قرار می گیرد، 
بدیهی انگاری اســت. به این صورت که موضوعاتی 
را بدیهــی در نظــر می گیرنــد و از آن نتیجه گیــری 
می کننــد. یعنی به مخاطــب این اجازه را نمی دهند 

در مقدماتی که از آن نتیجه گیری شده، تردید کند. 
در فضاسازی روانی که درباره اعدام زم اتفاق افتاد، 
رســانه های اپوزیســیون »اجباری بودن اعتراف های 
همــه محکومان قضایی« را بدیهــی گرفتند و بدون 
اینکه این ادعا را اثبات کنند، بر مبنای آن، اعترافات 

روح هللا زم را فاقد اعتبار معرفی کردند.

انسانیت َپر»
در این تکنیک، رســانه ها تالش می کنند تصویری 
ضــد انســانی از سیســتم ارائــه دهنــد و این طــور 
جــا بیندازنــد که اصــول اخالقی و حقوقی توســط 
حکومــت رعایــت نشــده اســت. انســانیت زدایی 
موجب ایجاد نفرت در مخاطب می شــود و همین 
نفــرت، زمینه هــای اعمــال خشــونت آمیز را فراهم 
می کنــد. در ماجرای اعدام روح هللا زم، رســانه های 
قضایــی  دســتگاه  از  کردنــد  تــالش  اپوزیســیون 
انســانیت زدایی کننــد. ایــن رســانه ها بــدون اینکه 
بــرای ادعــای خــود مبنایــی ارائه دهنــد، به صورت 
گسترده روی این موضوع مانور دادند که زم امکان 
تمــاس بــا خانــواده اش را نداشــته و شــب پیش از 

اجرای حکم، از اعدام خود بی اطالع بوده است.
جمله معروفی اســت که می گوید: »بی بی ســی در 
۹۹ درصد اوقات راســت می گوید تا مردم دروغش 
را در یــک درصــد باقیمانــده بــاور کننــد«. به طبــع 
رســانه ای که همه اخبارش جعلی باشد نمی تواند 
مورد اعتماد مخاطب باشــد. منبع عملیات روانی 
همواره دروغ نمی گوید؛ بلکه تالش می کند راست 
و دروغ را با هم آمیخته کند. برای مثال بی بی سی 
خــود  بــه  بی طــرف  چهــره ای  اخیــر،  ماجــرای  در 
می گیرد و در یک جمله می نویسد: »البته آمدنیوز 

اخباری هم منتشر کرد که صحت نداشتند!« 

از زبان دیگران»
در این تکنیک، پیامی که قرار اســت به مخاطبان 
ارســال شــود، از طــرف منبعــی تولید می شــود که 
به ظاهــر بی طــرف اســت. یعنــی رســانه ها در ایــن 
تکنیــک تالش می کنند حرف خــود را از زبان یک 
منبع به ظاهر خوشنام بزنند. برای مثال تأکید بر 
محکومیت اعدام زم توسط گزارشگران بدون مرز 
یا سازمان عفو بین الملل، مصادیقی از اجرای این 

تکنیک بوده است.

تکنیک مسخره کردن»
در ایــن روش، مجــری عملیــات روانــی با به ســخره 
تحلیــل  و  کــردن  فکــر  قــدرت  موضــوع،  گرفتــن 
موضــوع را از مخاطبــان پیــام خــود می گیــرد. بــه 
ســخره گرفتن، خــود نوعی از بدیهی انگاری اســت. 
در این تکنیک، تنها قسمتی از واقعیت که ظرفیت 
بــه ســخره گرفتــن را دارد، بــه صورتــی کاریکاتوری 
برجســته و همیــن قســمت هــم بــه عنــوان همــه  
واقعیــت نمایــش داده می شــود. تمســخر قاضــی 
زم،  روح هللا  محاکمــه  دادگاه  ریاســت  صلواتــی، 
مصــداق اجرای این عملیات در واقعه  اخیر اســت.
بر اساس این تکنیک، مهم ترین قسمت واقعیت و 
استدالل طرف مقابل، پنهان می شود و تنها بخشی 
از آن به عنوان همه واقعیت معرفی می شــود. مثالً 
در ماجــرای اعدام روح هللا زم، جنایت های اصلی او 
به ترویج خشونت و اقدام علیه امنیت ملی مربوط 
می شود؛ اما رسانه های بیگانه به نحوی فضاسازی 
می کنند که گویی زم را تنها به خاطر اطالعاتی که در 
کانال تلگرامی اش منتشر کرده بود، اعدام کرده اند.

وارونه سازی»
در ایــن تکنیــک، رســانه ها اطالعــات غیرواقعــی، 
مخــدوش و غلــط را منتشــر می کننــد تــا تصویری 
نادرست از واقعیت در ذهن مخاطبان ایجاد کنند. 
آن هــا بــا دســتکاری و تحریف اطالعات، ســفید را 
ســیاه، زشــت را زیبــا، اشــغالگری را آزادی بخشــی 
و آزادی خواهــی را تروریســم معرفــی می کننــد. در 
ماجرای اعدام زم، بدون اشاره به سابقه او در ترویج 
خشونت، جاسوسی و تالش برای اقدام مسلحانه، 
او را فقــط یــک مخالــف سیاســی و روزنامه نــگاری 
مظلوم معرفی کردند. این رسانه ها با تکرار مداوم 
واژه روزنامه نــگار، تــالش کردند این حقایق را که او 
برای حمله موشکی به مراکز ایران برنامه داشت، 
به مخاطبانش ساخت مواد منفجره برای استفاده 
در خیابان هــا را آمــوزش مــی داد، بــا ســرویس های 
اطالعاتــی غربــی ارتباط گرفته بــود و حتی برایش 

تیم حفاظتی گذاشته بودند و... را پنهان کنند.

دوای دردمان
رقیه توســلی : به ســاِل نشــدن ها فکر 
می کنــم. باران می زنــد... رگباری. امروز 
تولــد داریــم. جــای اینکــه بــروم دنبال 
خواهــری بــرای برنامه ریــزی و خریــد، 
نشســته ام ورِ دل شــوفاژ زیــر پنجــره. 
جــای اینکــه کاله بوقــی بــه ســر، روی 
بادکنک های رنگی فریدجان بنویســیم 

و کادوبارانش کنیم، هر کدام گوشــه ای از شــهر چپیده ایم توی گوشــی. 
طفلکی مولودِ بی خاله و عمه و عمو و دایی!

تبریک های مجازی هم که عین بغض اســت.جای اینکه به ســیاق هر 
پاییز، توی یکی از هتل های نزدیک حرم بایستم و پرده را بدهم کنار و 
حالم خوب باشد، اینجایم. جای اینکه به »عزیز« هی زنگ بزنم گزارش 
کار بدهــم، بنالــم، بخنــدم، بپرســم، از فالن و بهمان بگویم، در ســکوت 

فقط دارم قربان عکس های یادگاری می روم.
مثــل همیشــه نیســتم. دســتم بــه کتــاب و فیلــم نمــی رود. حوصلــه 
آشــپزخانه و کیک و وانیل ندارم. ویرم نمی گیرد احوالپرس رفقا باشــم. 
سفارش ترجمه نمی پذیرم. دورهمی مجازی را رد می کنم. برعکس هر 
شــب، هال را چراغانی نکردم و انگار خانه، لوکیشــن فیلمی اســت در 
کرونــا کــه قــرار اســت کارگردانش امر کنــد در کدام جهــت همچنان به 

خیرگی و بهتم ادامه بدهم.
چــای ســبز دَم کــرده ام. اصــالً ایــن چــای، مــال همیــن روزگار نبایدها و 
نتوانستن هاست. اما قُلپی ننوشیده ام که رعدوبرق، زهره ترکم می کند 
و جاکن می شوم. رنگ از صورت خودم و لیوانم می پرد. اما چه خوب و 
ضربتی و باشــکوه تلنگر می خورم... اولین بار اســت این قدر رعد و برق 
را دوست داشتنی می بینم... خداست به گمانم... دارد حالی ام می کند 

آهای آدمیزاد! دوباره که مهربانی و امید فراموشت شد!
گوشــی ام زنــگ می خــورد. خواهــری اســت. می گویــد می ترســد. مدتی 
اســت حالش ناخوش اســت و فراموشی پراکنده گرفته. می گوید شاید 
استرسش باالست، شاید آلزایمر گرفته، شاید... می پرم توی حرفش... 
مائــده جان! فکر کنم غربت زده شــده ایم. زیارت، دیــدار، دوای دردمان 

است.
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پرسپولیس - اولسان در فینال آسیا

رقابت 8 میلیون دالری

پایان مرحله اول دور برگشت لیگ هندبال

 اقتدار نیروی زمینی و مس
 در صدر جدول

 تدارک تلویزیون برای بلندترین شب سال  

برنامههایسیمارنگیلدامیگیرند

رکابزنی در جنوب شرق )قسمت آخر(

و من هنوز در سفرم

 شــب اول اقامتم در بندرعباس تصمیم می گیرم ســری به جزیره هرمز 
بزنم. ســاعتم را برای 6 صبح کوک می کنم تا بتوانم ســاعت 7 به اولین 
اتوبوس دریایی برسم. 10 کیلومتری تا اسکله راه داریم و به اسکله که 
می رســیم از ســاعت 7 صبح 10 دقیقه ای گذشته است. نگهبان ورودی 
از مقصدمــان می پرســد و وقتــی می گوییم می خواهیم بــه هرمز برویم، 
می گوید: هرمز هنوز تعطیل است؛ یک هفته دیگر تمدید کرده اند که 
کســی بــه هرمــز نــرود، اما بــاز هم می توانید یــک نفرتان بــرود از داخل 
بپرسد. خانمی که پاسخگوی مراجعه کنندگان است می گوید: سفر به 

هرمز برای غیربومی ها ممنوع است.
برمی گردیم و تصمیم می گیریم ســری به بازار ماهی فروش ها بزنیم که 

نزدیک اسکله است. 
عاشــق دیــدن ماهی ها هســتم اما بــازار ماهی هم تقریبــاً نیمه تعطیل 
است و غرفه های زیادی ماهی ندارند. ادامه روز را به رکابزنی در ساحل 
و گشت و گذاری در بازار قدیمی شهر و سر زدن به چند دوچرخه فروشی 
سپری می کنیم. دوست دارم بدانم وسایل دوچرخه در بندرعباس چه 
قیمتی دارد. چند وسیله را قیمت می کنم و با فروشنده ها گپی می زنم. 
متوجه می شــوم وســایل خود را از تهران وارد می کنند نه از کشــورهای 
همسایه. به این نتیجه می رسم که با مشهد تفاوتی ندارد و چیزی هم 

نمی بینم که در مشهد ندیده باشم.
فردا باید ســاعت 15:30 خودم را برای برگشــت به راه آهن برســانم. اول 
هم باید بروم دوچرخه ام را به انبار توشه تحویل بدهم. از طریق یکی از 
آژانس ها شــماره انبار توشــه راه آهن را پیدا می کنم تا بدانم چه ساعتی 

دوچرخه را باید تحویل بدهم. 
در همان تلفن با دوستی به نام سلیمانی آشنا می شوم که از قضا اهل 
خبر و نوشــتن اســت و همین می شــود بهانه و دلیل دوســت شــدن ما 
کــه در بارگیــری دوچرخه هــم راهنمایی ام  می کنــد و هم کمک. هزینه 
ارســال دوچرخــه ام با بیمه اش می شــود 266 هزار تومــان ناقابل. دوباره 
برمی گردم به شــهر و با دوســتم ســروش بختیار ســری به یکی دو مرکز 
نگهــداری کــودکان بی سرپرســت می زنیــم و همچنین بــرای گفت وگو با 
مدیــر یکــی از گروه هــای جهادی به حاشــیه شــهر بندرعبــاس می روم و 

صحنه هایی می بینم که پر از غم و غصه است.
حاال عصر اســت و در قطار بندرعباس به مشــهد نشسته ام. قطار دارد 
مرا برمی گرداند سمت مشهد و من هنوز انگار در سفرم. در دهکهان، 

قلعه گنج، چاه زردان، ناهوگان، منوجان، رودان و... .

استقالل به دنبال حفظ صدر در نصف جهان

 صف آرایی سربازان 
»شهرخودرو«  مقابل »قلعه ژنرال« 

روزمره نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

نگاهی به چند فیلم اکران شده در چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند »حقیقت«نگاهی به چند فیلم اکران شده در چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند »حقیقت«

 از صفر مرزی  از صفر مرزی 
تا  ارتفاعات جنوبی تا  ارتفاعات جنوبی 

رسانه های ضد ایرانی از چه روش هایی برای بی گناه جلوه دادن »زم« استفاده کردند؟

پاچه! محسن ذوالفقاری  مثل پاک کردن کله 
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حمیدرضا خداشناس: هفته هفتم لیگ برتر فوتبال 
کشــورمان عصــر امــروز بــا دیــدار آلومینیــوم اراک-
صنعــت نفــت آبــادان و نســاجی- مــس رفســنجان 
آغاز می شــود و ســایر بازی ها فردا برگزار خواهد شد 
کــه در مهم تریــن بازی هــای عصر جمعه اســتقالل 
در اصفهــان بــه مصــاف ذوب آهــن خواهــد رفــت و 
امیرقلعــه نویــی و شــاگردانش در ســیرجان آمــاده 
پذیرایی از شــهرخودرو و رحمتی خواهند بود. البته 
الزم بــه یــادآوری اســت که دیدار دو تیم ســپاهان و 
پرســپولیس بــه خاطر حضور نماینده کشــورمان در 
فینــال لیگ قهرمانان آســیا که شــنبه برگزار خواهد 

شد، به زمان دیگری موکول شد. 
نکتــه قابــل توجه دربــاره بازی های ایــن هفته اینکه 
بــا توجــه بــه فاصلــه دو امتیــازی بیــن تیم هــای اول 
تــا هفتــم در جــدول و همچنیــن بــا توجــه به غیبت 
پرسپولیس و سپاهان پنج تیم صنعت نفت، فوالد، 
گل گهــر، پیــکان و تراکتور این شــانس را دارند تا در 
صورت توقف اســتقالل در اصفهان، صدر جدول را 

از آبی پوشان بگیرند. 

 رحمتی دوباره به ژنرال رسید#
بدون شک حساس ترین بازی این هفته در سیرجان 
بین گل گهر و شــهرخودرو برگزار خواهد شــد که به 
لحاظ حضور رحمتی و قلعه نویی در دو سوی ماجرا 
قابل توجه فوتبال دوستان قرار گرفته است. مهدی 
رحمتی سال ها دروازه بان محبوب امیر قلعه نویی 
بود، گلری که در مس کرمان و ســپاهان ســبب شد 

افتخارهای مهمی نصیب امیر قلعه نویی شود.
در لیــگ دوازدهــم امیــر قلعــه نویــی و رحمتــی در 
اســتقالل بــه هــم رســیدند و حاصــل همــکاری این 
دو 29 کلیــن شــیت بــرای ایــن تیــم در لیــگ، لیــگ 
قهرمانــان و لیــگ برتــر و آخرین قهرمانــی آبی ها در 

لیگ برتر بود.
سید مهدی در لیگ سیزدهم همپای امیر قلعه نویی 
کــه تعــداد زیــادی از ســتاره هایش را از دســت داده 
بــود ایســتاد امــا در پایان فصــل به دلیلــی که هنوز 
بر خیلی ها پوشیده است بین آن ها اختالف ایجاد 

شــد و کاپیتان آبی ها ترجیح داد لیگ چهاردهم را 
در پیکان بازی کند. لیگ پانزدهم امیرقلعه نویی از 
استقالل رفت تا رحمتی با مظلومی دوباره به جمع 
آبی پوشان برگردد و در این بین همیشه بازی های 

آن ها با حواشی همراه بوده است.
 بــا ایــن حال رحمتــی در بازی رفت برابــر ذوب آهن 
در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با 
دست گل سمت امیر قلعه نویی رفت تا نشان دهد 
وقت فراموشی خاطرات تلخ فرا رسیده است و قرار 
اســت از ایــن بــه بعــد رابطه حســنه ای بیــن این دو 

شکل بگیرد. 
حــاال گذشــت زمــان باعــث شــده قلعه نویی ایــن بار 
بــا تیمــی دیگر و رحمتی در نقشــی متفــاوت دوباره 
رودرروی هم قرار گیرند. شهر خودرو و گل گهر هر دو 
زخم خورده هفته ششم لیگ برتر هستند. شاگردان 
قلعه نویی در مقابل صنعت نفت شکست خوردند 

و شــاگردان رحمتــی 3 امتیــاز خانگی شــان را تقدیم 
استقالل کردند تا در هفته هفتم برای جبران مافات 

به میدان روند. 

حفظ صدر، مأموریت شاگردان فکری#
امــا در دیگــر بــازی مهــم ایــن هفته اســتقالل تهران 
بــرای حفــظ صدرجدول به اصفهان ســفر کرده تا با 
ذوب آهــن دیــدار کنــد.  البته برگزاری ایــن دیدار در 
گرو اعالم نتایج تســت کرونای ذوبی هاســت و باید 
منتظــر مانــد و دیــد ایــن بــازی برگزار خواهد شــد یا 
همچــون دیــدار پرســپولیس و ذوب آهــن، این بازی 

نیز لغو می شود.
 شــاگردان فکــری کــه حــاال خــود را در صــدر جدول 
می بیننــد، اصــالً دوســت ندارنــد بــه راحتــی آن را از 
دســت بدهند و هدفشــان از ســفر بــه نصف جهان 
فقــط ســه امتیــاز اســت و بــس. خبــر خــوب بــرای 

طرفــداران اســتقالل اینکــه کاپیتانشــان یعنــی وریــا 
غفوری به شــرایط بازی رســیده و غیر از او مســعود 
ریگــی و ســیاوش یزدانــی هــم می تواننــد در صورت 
صالحدید فکری به میدان روند. اما در سوی مقابل 
شــاگردان رحمــان رضایــی برخــالف اســتقالل اصالً 
شــرایط مناســبی ندارنــد. درگیــری بیــش از نیمی از 
بازیکنان این تیم با کرونا و دور بودن از شریط بازی و 
تمرین نتیجه گیری این تیم را در مقابل آبی پوشان 
پر انگیزه ســخت کرده اســت. مسئله ای که ذوبی ها 
را در آســتانه بازی با اســتقالل نگران کرده این است 
که در صورت برگزار شدن بازی باید با غایبان فراوان 

به مصاف شاگردان فکری بروند.

 *پنجشنبه ۲۷ آذر
نساجی مازندران – مس رفسنجان

آلومینیوم اراک – صنعت نفت آبادان   

*جمعه ۲۸ آذر ۹۹ ساعت15
ذوب آهن اصفهان- استقالل تهران

گل گهر سیرجان – شهر خودرو مشهد
 سایپا تهران- ماشین سازی تبریز
تراکتور سازی تبریز- پیکان تهران

نفت مسجد سلیمان- فوالد خوزستان

 رحمتی جریمه شد#
طبق اعالم سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های 
شــهر خــودرو و صنعــت نفــت آبادان در هفته ســوم 
لیگ برتر برگزار شد که از سوی سیدمهدی رحمتی، 
ســرمربی تیم شــهر خــودرو تخلفاتی مبنی بــر ورود 
بــه زمیــن و اعتــراض بــه داور پــس از پایان بــازی که 
منجر به اخراجش شد، رخ داد. وی به توبیخ کتبی 

محکوم شد. 
تیم شهرخودرو نیز به دلیل عدم ایجاد امکانات برای 
برگزاری مسابقه در موعد مقرر )عدم هماهنگی یگان 
ویژه( که منجر به تأخیر در شــروع مســابقه شــد، به 
 پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

استقالل به دنبال حفظ صدر در نصف جهان

صف آرایی سربازان »شهرخودرو«  مقابل »قلعه ژنرال« 

اینیستا جراحی شد
آندرس اینیستا ستاره 36ساله تیم ژاپنی ویسل کوبه که از ناحیه عضالت پا 

آسیب دیده به مدت چهار ماه از میادین دور خواهد بود.
بر اساس این گزارش رئیس تیم پزشکی باشگاه ویسل کوبه هم در جریان 
جراحی اینیستا حضور داشته است. تیم پزشکی با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد حال اینیستا خوب است و او دوران نقاهت بعد از جراحی را آغاز کرده 
است.اینیســتا در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا و در دیدار 

ویسل کوبه مقابل شانگهای مصدوم شده و از زمین بیرون رفت. 

لواندوفسکی: تقابل با هالند تماشایی است
رابرت لواندوفسکی، ستاره گلزن و لهستانی بایرن در مورد درخشش ارلینگ 
هالند در بوندســلیگا صحبت کرده اســت.رابرت لواندوفســکی گفت: وقتی 
جوان تر بودم و در لچ پوزنان لهســتان بازی می کردم، می توانســتم به جنوا 
ملحق شوم. اما من می خواستم در لیگ قهرمانان بازی کنم و به جای جنوا، 
دورتموند را انتخاب کردم. فکر می کنم تصمیم درستی در آن مقطع گرفتم. 
ارلینگ هالند شایسته این جایزه پسر طالیی است و خوشحالم که هالند در 
آلمان بازی می کند، زیرا تماشای این تقابل بین ما بسیار جالب خواهد بود«.

قول آنچلوتی به یک ایرانی
کارلو آنچلوتی سرمربی اورتون می گوید به فرهاد مشیری، ثروتمند ایرانی که 
مالک اکثریت ســهام باشــگاه اورتون اســت قول داده که اورتون را به تیمی 
تبدیل می کند که یکی از نامزدهای همیشگی قهرمانی در لیگ برتر انگلیس 
باشد.مشــیری از زمانی که به ســهامدار اصلی اورتون تبدیل شــده تا کنون 
54۰ میلیون دالر در این تیم ســرمایه گذاری کرده و به نظر می رســد حتی با 
وجود دشــواری های مالی ناشــی از بحران کرونا قصد دارد به ســرمایه گذاری 

هنگفت خود در این باشگاه ادامه دهد.

مورینیو: منچستر باید به من بیشتر وقت می داد
ژوزه مورینیــو ســرمربی تاتنهــام می گویــد در زمــان حضــورش در اولدترافورد 
به عنوان ســرمربی منچســتریونایتد آن باشــگاه به او زمان کافی برای پیاده 
کردن پروژه هایش را نداده و اخراجش از این تیم زودهنگام بوده است. وی 
می گوید: »من احساس می کردم در میانه یک روند قرار دارم. با این حال من 
در اوایل دوران مربیگری ام این را یاد گرفتم که به تصمیم باشگاه ها احترام 
بگــذارم و در یونایتــد هــم همین کار را کردم .االن اما خوشــحالم و آن ها هم 
خوشحالند و بین ما رابطه خوبی برقرار است که من به آن افتخار می کنم«.

دیــروز در  فوتســال عصــر  برتــر  لیــگ  اول  هفتــه 
شهرهای مختلف کشور برگزار شد. در این بازی ها 
در قــم تیــم فــردوس با گل ثانیه پایانی از شکســت 
خانگی مقابل کراپ الوند گریخت. گیتی پســند در 
شــرایطی که تا دقایق پایانی از منصوری عقب بود 
میزبان صاحب نام خود را شکست داد. سن ایچ در 
خانه دست به کار بزرگی زد و با وجود چند مصدوم، 
مس ســونگون مدافــع عنوان قهرمانی را شکســت 
داد. در ســایر بازی هــای ایــن هفتــه راگای تهران بر 
کوثــر اصفهــان غلبه کــرد، فرش آرای مشــهد ایمان 
سبز شیراز را از پیش رو برداشت و اهورای بهبهان 
در خانــه مقاومــت البــرز ایــن تیم را شکســت داد. 

سن ایچ ساوه 4 - مس سونگون #
ورزقان 3

دریکی از حســاس ترین بازی هــای دیروز تیم جوان 
سن ایچ ساوه میزبان مس سونگون ورزقان قهرمان 
سه فصل گذشته لیگ برتر بود در نتیجه سن ایچ 
توانست 4 بر 3 پیروز شود. سن ایچ که با اصغری 
مقدم  مربی جوان خود فصل قبل نیز توانسته بود 
تــا نیمــه نهایی پیــش بیاید و در دیــدار نیمه نهایی 
توســط همیــن مس ســونگون از راهیابــی به فینال 
بــاز مانــد، در نخســتین بازی  رســمی اش بعــد از آن 
رقابت ها دست به کار بزرگی زد و شکست تلخی را 

بر مدافع عنوان قهرمانی تحمیل کرد.

شهید منصوری قرچک 4-گیتی پسند #
اصفهان 7

دیدار دو تیم قدیمی لیگ برتر فوتســال کشــورمان 

از کار  کــه پیش بینــی می شــد جــذاب  همان طــور 
درآمــد  و وحیــد شمســایی در بازگشــت مجددش 
بــه لیگ برای ســایر مدعیان خط و نشــان کشــید. 
گیتی پســند اصفهان نایب قهرمان فصل گذشــته 
لیگ برتر فوتســال در نخســتین بازی این فصل از 
رقابت هــا  میهمــان شــهید منصوری قرچــک بود و 
توانست این تیم را با نتیجه 7 بر 4 شکست دهد.

 پیروزی شیرین شاگردان مرتضایی #
در خانه

در یکــی دیگــر از بــازی هــای لیــگ برتــر فوتســال 
کشــورمان فرش آرای مشــهد میزبان ایمان شــیراز 
بود که به دلیل ناشناخته بودن این تیم پیش بینی 
می شــد شاگردان مرتضایی روز سختی را پیش رو 
داشته باشند. این بازی که در سالن بهشتی مشهد 
برگزار شد، بازی ای کامالً فیزیکی و درگیرانه بود که 
یــک گل ســهم دو تیــم از ایــن بــازی بود که توســط 
فــرش آرا در نیمــه اول بازی زده شــد. به این ترتیب 
فرش آرای مشــهد فصل را با پیروزی شــروع کرد و 

باید دید در ادامه چه نتایجی خواهد گرفت.
نتایج مسابقات: 

مجتمع فردوس قم 3-کراپ الوند ایرانیان 3
شهید منصوری قرچک 4- صنایع گیتی پسند اصفهان7

مقاومت البرز یک - اهورا بهبهان 2
سن ایچ ساوه 4 - مس سونگون ورزقان 3

 کوثر اصفهان  یک- راگا تهران  3
فرش آرا مشهد یک -ایمان سبز شیراز صفر

شهروند ساری و شرکت ملی حفاری ایران اهواز در 
این هفته استراحت دارند

لیگ  دوربرگشــت  اول  مرحلــه  محمدرضاخزاعی: 
برتر هندبال باشگاه های کشور که در سالن پوریای 
ولی دانشــگاه آزاد اســالمی شــیراز آغاز شــده بود با 
صدرنشــینی مطلــق تیم هــای نیروی زمینی شــهید 
شــاملی کازرون و صنعت مس کرمــان در گروه های 

اول و دوم به پایان رسید. 
در آخرین روز بازی های این مرحله، ابتدا دوتیم مس 
کرمان و فرازبام خاییزدهدشت برابر هم قرارگرفتند. 
دهدشتی ها که دربازی قبل تیم مدعی زغال سنگ 
طبــس را قدرتمندانــه از پیــش رو برداشــته بودنــد، 
بــرآن بودنــد تا در برابر قهرمــان فصل قبل و مدعی 
جدی قهرمانی این فصل، شگفتی دیگری رقم زنند. 
اما، حمید صادق شــاه نشــین و شــاگردانش درتیم 
مس، نشــان دادند، بیدی نیســتند که با این بادها 
بلرزند. نیمه اول با اختالف 6 گل )9 - ۱5( به پایان 
رســید. تالش بازیکنان فرازبــام در نیمه دوم هم راه 
بــه جایــی نبرد، تا تیــم خوب صنعت مــس کرمان، 
بــا نتیجــه )25 - 3۰( هشــتمین پیــروزی را درپایــان 
هفته هشتم کسب و حضور خود را درمرحله نهایی 

قطعی کند.

 توقف طبسی ها#
دربــازی دوم ایــن روز، زغــال ســنگ طبــس، کــه در 
دور رفــت، مقابــل کیمیاکاشــت بــا ۱۱گل اختــالف 
برنــده شــده بــود، دربــازی برگشــت، مقهــور تدابیــر 
ناصرسلیمی، مربی پرتجربه کیمیا کاشت شد و به 
تســاوی )24 - 24( رضایت داد. واقعیت این اســت 

که زغال سنگ، آن تیم باصالبت دور رفت نیست و 
کارشــکنی هایی صورت می گیرد تا این تیم با مربی 
جوانــش، راه بــه جایــی نبــرد. بازیکنان زغال ســنگ 
باید باهمدلی و انســجام  بیشــتر، در خدمت مربی 
و تیمشــان باشــند و مدیــران باشــگاه هــم حمایــت 
قاطــع خــود را از کادر فنی و بازیکنــان دریغ نکنند. 
حیف است که تنها نماینده خراسان بزرگ درلیگ 

برترهندبال، دچار بحران شود.
درآخرین بازی از آخرین روز مرحله اول دور برگشت 
سی و سومین دوره لیگ برتر هندبال، فوالد مبارکه 
سپاهان، مقابل دیگر تیم اصفهانی، پرواز هوانیروز، 
بانتیجــه )23 - 26( بــه برتــری رســید و در رده دوم 

جدول قرارگرفت.

 نخستین پیروزی ستارگان دشتستان#
تیم ستارگان دشتستان که در مرحله اول دور رفت، 
به دلیل ابتالی اکثریت اعضای تیم به کرونا، غایب 
بود، و سه بازی عقب افتاده داشت، بازی هفته اول 
خــود را مقابــل نفــت و گاز گچســاران برگــزار کــرد و 
نخستین برد را مقابل نام خود در جدول رده بندی 
ثبــت نمــود. در ایــن بــازی که درســالن پوریــای ولی 
دانشــگاه آزاد شــیراز برگزار شــد، دشتســتانی ها با 

نتیجه )2۱ - 28( به پیروزی رسیدند.
با اعالم کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، مرحله 
دوم دوربرگشــت لیــگ برتــر، دهــه دوم دی مــاه و 
احتماالً در تهران برگزار خواهد شد تا تکلیف 6 تیم 

راه یافته به مرحله نهایی روشن شود.

خط و نشان شاگردان شمسایی برای رقبا 

فرش آرا لیگ را با پیروزی آغاز کرد
پایان مرحله اول دور برگشت لیگ هندبال

اقتدار نیروی زمینی و مس در صدر جدول

گزارش کوتاه

هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال
نخستین شکست فصل هوادار مقابل 

بادران رقم خورد
هفتــه پنجم رقابت های لیگ دســته یــک فوتبال با انجام 
9 بــازی بــه پایان رســید کــه در مهم ترین ایــن بازی ها، در 
داربــی تهــران دو تیم بادران و هوادار به مصاف هم رفتند 
کــه ایــن دیــدار بــا پیــروزی دو بــر یک شــاگردان محســن 
عاشــوری به پایان رســید. هوادار با رضا عنایتی نخستین 
شکســت فصــل خــود را تجربه کــرد. در دیگر دیــدار این 
هفته خیبر خرم آباد و ملوان بندرانزلی به تساوی پر گل 
رسیدند. عبدهللا ویسی در اولین دیداری که روی نیمکت 
خیبر نشســت در خانه مقابل ملوان به تســاوی دو بر دو 
بسنده کرد تا تیمش 5 امتیازی شود. همچنین تیم صدر 
جدولــی اســتقالل خوزســتان در زمین خــود مقابل آرمان 
گهــر قــرار گرفــت و در دقایــق آخــر بــازی توانســت دروازه 
حریفش را روی یک ضربه پنالتی باز کند و با پیروزی یک 
بر صفر صدرنشــین جدول لیگ دســته یک باقی بماند.

 نتایــج دیگــر دیدارهــای هفته پنجــم رقابت های لیگ 
دسته یک به شرح زیر است

مس کرمان یک - نود ارومیه صفر
گل ریحان البرز یک - خوشه طالیی ساوه صفر

شهرداری آستارا 3 - استقالل مالثانی یک
رایکا بابل 2 - چوکا تالش یک

فجر سپاسی صفر - پارس جنوبی جم صفر
شاهین شهرداری بوشهر یک - قشقایی شیراز صفر

گزارش کوتاه

 رونالدو علیه فرانس فوتبال؛ 
زیدان بهترین بود!

نشــریه فرانس فوتبال امســال در اقدامی بحث برانگیز تصمیم به 
لغو مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال 2۰2۰ گرفت و به جای آن 
تیــم ۱۱ نفــره برتر تاریخ فوتبال را با نظرســنجی از ۱4۰ روزنامه نگار 
در سراســر جهــان انتخــاب کرد. امــا این انتخاب نیز جنجال ســاز 
شــده و غیبــت زین الدین زیــدان در خط میانی و حضور بازیکنانی 
چــون لوتــار ماتیــوس و ژاوی در ایــن 24 ســاعت انتقاد بســیاری را 

برانگیخته است.
اما در این ترکیب ۱۱ نفره، رونالدو، گلزن سابق فوتبال برزیل عنوان 
بهترین مهاجم نوک تاریخ فوتبال را از آن خود کرده و در پیشــانی 
خط حمله این تیم رؤیایی قرار گرفته است. حاال رونالدو به دفاع از 
همبازی سابق خود در رئال مادرید پرداخته و او را بهترین بازیکنی 

معرفی کرده که تا به حال کنارش بازی کرده است.
ســتاره برزیلی در پاســخ به پرسش درباره حضورش در تیم رؤیایی 
فرانس فوتبال گفت: »من همیشــه خودم را به عنوان یک مهاجم 
می دیدم و ذهنیت خودم این گونه بود. شاید می توانستم در پست 
شماره ۱۰ بازی کنم، اما خودم همیشه ترجیح می دادم در نزدیکی 
دروازه باشــم، زیرا من می دانســتم که آنجا خطرناک ترین هستم. 

باید اعتراف کنم من پست شماره 9 را خیلی دوست داشتم«.
رونالــدو همچنیــن بــه عــدم حضــور زین الدیــن زیــدان در این تیم 
رؤیایی اشاره کرده و گفت: »زیدان بهترین بازیکنی است که من در 
کنارش تمرین کرده و با او بازی کرده ام. در ادامه زیدان به عرصه 
مربیگری روی آورد و ســه قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا را 
کسب کرد . زیدان به عنوان بازیکن بزرگ تر بود یا سرمربی؟ من 

نمی توانم به چنین سؤالی پاسخ دهم«.

تیم کره ای اولســان هیوندای که روز شــنبه در فینال 
لیــگ قهرمانــان آســیا به مصاف پرســپولیس می رود 
عــالوه بــر افتخــار قهرمانــی و فتــح مهم تریــن جــام 
باشــگاهی آســیا و تکــرار قهرمانی اش بعد از هشــت 
سال، با توجه به بحران مالی دنیای فوتبال در نتیجه 
بحــران کرونــا به جایزه نقدی تیم قهرمان هم چشــم 
دوختــه و کســب ایــن جایــزه نقدی در شــرایط فعلی 
می تواند یکی از انگیزه های مهم تیم کره ای در فینال 

باشد.
اولســان روز شــنبه در قطــر بــه مصــاف پرســپولیس 
مــی رود. بــرد یــا باخــت در ایــن بــازی بــرای نماینــده 
کــره تفاوتــی 2 میلیون دالری خواهد داشــت چرا که 
کنفدراســیون فوتبال آســیا به قهرمــان این تورنمنت 
4 میلیــون دالر و بــه نایــب قهرمــان 2 میلیــون دالر 
پرداخت خواهد کرد. اولســان و پرســپولیس حاال که 
به فینال رسیده اند خیالشان بابت دریافت دست کم 
2 میلیــون دالر راحــت اســت ولی با توجــه به بحران 
مالــی باشــگاه ها در نتیجه اپیدمــی کرونا هر دو تیم 
خواهان دستیابی به 2 میلیون دالر جایزه اضافه تیم 
قهرمان هستند.اولسان که فصل گذشته در کی لیگ 
و در جــام حذفــی کــره نایــب قهرمــان شــده از انگیزه 
دیگــری هــم برخوردار اســت و نمی خواهد ســومین 

نایب قهرمانی پیاپی را تجربه کند.

2/28 میلیون دالر برای نایب قهرمان#
اگــر به مشــوق مالی برگردیم تنهــا دریافتی نقدی دو 
تیم اولســان و پرســپولیس به جایزه نقدی قهرمان و 
نایب قهرمان خالصه نمی شود. برای مثال بوسان در 
مرحله گروهی رقابت ها با پنج پیروزی و یک تساوی 
مبلــغ 3۱۰هــزار دالر از کنفدراســیون آســیا دریافــت 
کــرده اســت. پیروزی هــای بعــدی اولســان در مراحل 

حذفــی کل مبلــغ دریافتی این تیم تا این لحظه را به 
56۰هزار دالر رســانده اســت. به این ترتیب اولســان 
هیوندای در صورت کسب عنوان نایب قهرمانی روی 
هــم رفتــه 2.28 میلیون دالر از این رقابت ها بدســت 

خواهد آورد.
امــا در صــورت قهرمانــی ایــن مبلــغ بــه مقــدار قابــل 
توجهی تفاوت خواهد داشــت. از یک طرف اولســان 
با قهرمانی مبلغ 4.87 میلیون دالر از لیگ قهرمانان 
دریافت می کند اما از طرف دیگر با توجه به اینکه به 
جام باشگاه های جهان صعود خواهد کرد از فرصتی 
دیگر برای کسب جوایز نقدی بهره مند می شود. اگر 
تغییری در جوایز مالی جام باشگاه های جهان صورت 
نگیــرد هــر تیــم بــه صــرف شــرکت در ایــن تورنمنت 
یک میلیون دالر دریافت می کند و در پایان رقابت ها 
حتی اگر در رتبه آخر تورنمنت بایســتد 2.5 میلیون 
دالر دیگــر هم تصاحب خواهــد کرد.به عبارت دیگر 
اولســان اگر قهرمان آســیا شود و در جام باشگاه های 
جهــان حتــی در رتبــه آخر رده بندی قــرار بگیرد روی 
هــم رفتــه چیــزی در حــدود 8.2 میلیــون دالر جایزه 
نقــدی دریافــت خواهــد کــرد. در مقــام مقایســه بــد 
نیست اشاره شود که قهرمان جام باشگاه های جهان 
تنهــا با حکــم قهرمانی اش جایزه ای 6 میلیون دالری 

بدست خواهد آورد.

تیر »کومان« به سنگ می خورد؟

دیپای: فعالً به بارسلونا فکر نمی کنم
امیــن غــالم نــژاد: مصدومیــت طوالنــی مــدت 
آنســو فاتــی و جرارد پیکه کوجــب ایجاد خأل در 
خط حمله و خط دفاع بارســلونا شــده و روزنامه 
اســپانیایی موندو دیپورتیوو خبــر داده که رونالد 
کومــان تأکیــد دارد خرید دیپای در مــاه ژانویه از 
نــکات کلیــدی بــرای ادامه راه اســت. دیپــای در 
تیم ملی هلند تحت هدایت کومان بازی کرده و 
گارسیا نیز قراردادش با منچسترسیتی را تمدید 
نکــرده و عالقــه بســیاری بــه حضــور در باشــگاه 

بارسلونا دارد. 

55 میلیون یورو#
دیپــای در نقل وانتقــاالت زمســتانی 2۰۱7 پــس 
از ۱8 مــاه حضــوری ناموفق در منچســتریونایتد 

بــه لیــون فرانســه پیوســت و در ایــن تیــم 
توانســت دوبــاره بــه روزهــای اوجــش 

بازگردد.مهاجــم 26 ســاله لیون در 
ایــن فصــل بــه همــراه تیمــش 

درخشش بی نظیری داشت 
و موفق شد تیم های بزرگ 
اروپــا از جملــه یوونتــوس و 
ســیتی را در لیــگ قهرمانان 

اروپــا کنــار بزنــد و بــه نیمــه نهایی 

لیگ قهرمانان برسد. 
قرارداد دیپای با لیون تا ســال 2۰2۱ اعتبار دارد. 
باشــگاه فرانســوی در ازای یــک ســال باقیمانده 
قــرارداد ســتاره هلندی مبلغ 55 میلیــون یورو از 

بارسلونا درخواست کرده است.
ایــن ســتاره هلنــدی در حــال حاضــر ســال آخــر 
قــرارداد خــود بــا لیون را پشــت ســر می گــذارد و 
گفته می شود که ممکن است باشگاه فرانسوی 
در ژانویــه راضــی بــه فــروش او می شــود چــرا که 
در غیــر ایــن صــورت آن ها دیپای را در تابســتان 

شــکل  رایگان از دســت بــه 
داد.خواهند 

وفادار به لیون#
مهاجــم هلنــدی حــاال در جدیدتریــن اظهارنظر 
خــود بــه صحبــت دربــاره آینــده اش پرداختــه و 
می گوید: »صادقانه بگویم ما اینجا در لیون یک 
تیم عالی داریم. نمی دانم سال آینده چه اتفاقی 
رخ خواهــد داد. مــن بازیکــن و کاپیتــان لیــون 
هستم و اینجا حضور دارم تا پیروز شویم و برای 

تیم مهم باشم. این هدف اصلی من است«.
ممفیــس دیپــای در ادامــه گفــت: »اگــر مــن بــه 
آینــده هــم فکر کنم، ممکن اســت تمرکــزم را از 
دست بدهم. من به شکل صد درصدی با لیون 
هســتم. بــا این حــال خواهیم دید کــه در آینده 
چه اتفاقی رخ خواهد داد. این چیزی اســت که 
من همیشــه گفتــه ام. مــن نمی توانــم در مورد 

بارسلونا چیزی بگویم. 
اکنون اینجا هســتم و ممکن اســت 
مــن  بــه  زیــادی  هــای  باشــگاه 

عالقه مند باشند«.
دیپــای در تیــم ملــی هلنــد 
عملکــردی  کومــان  زیرنظــر 
خوبی داشــته اســت چون در 
۱8 بــازی ملــی ۱۰ گل بــرای اللــه های 

نارنجی به ثمر رسانده است.

توییتر رســمی لیگ قهرمانان آســیا 2۰2۰ با انتشار آماری از دو 
تیم پرســپولیس و اولســان کره جنوبی نوشــت: چه کســی در 
آســیا تاج گذاری می کند. فینال لیگ قهرمانان آســیا روز شنبه 
ســاعت۱5:3۰ در اســتادیوم الجنوب دوحه برگزار می شــود. به 
دلیل شــیوع کرونا این نخســتین دوره این رقابت هاست که به 
این شــکل برگزار می شــود. اولسان حدود یک ماه است که در 
قطر مشغول برگزاری بازی های منطقه شرق بوده و پرسپولیس 

با شکست بحث برانگیز النصر راهی فینال شده است.

علیرضا بیرانوند گلر تیم آنتورپ بلژیک که در لیگ اروپا و مقابل 
تاتنهــام غوغــا کــرده بود پــس از بی مهری که از ســرمربی تیمش 
در بــازی هــای لیگ کشــور بلژیک دید وبه روی نیمکت برگشــت 
در استوری از انگیزه باالی خود برای رسیدن به افتخارات بیشتر 
نوشت: »برای اینکه به خودت افتخار کنی منتظر رسیدن به هدفت 
نمان به هر قدمی که در راه هدفت برمی داری افتخار کن«. بیرانوند 
نشــان داده کــه در اروپــا دنبــال اهــداف بــزرگ اســت و همان طور 
کــه در آســیا درخشــید بــرای درخشــش در اروپا هم برنامــه دارد.

AFCبیرانوند
حســاب رســمی باشــگاه اولســان به زبــان فارســی در اینســتاگرام 
فعالیتــش را بــرای بــازی فینــال لیگ قهرمانان آســیا آغاز کــرد. در 
 Iranian Fans. Do you know Seol« شــده:  نوشــته  پیــج  ایــن 
Youngwoo? Dorood« بــه ایــن معنا: درود بــه هواداران ایرانی. آیا 

سئول یانگ-وو را می شناسید؟
اما نکته جالب واکنش هواداران ایرانی بود که در یک لحظه مثل 
یک انفجار زیر این پست کامنت می گذاشتند. در یک لحظه بیش 
از 3 هزارو7۰۰کامنت به زبان فارســی زیر این پســت منتشــر شــد.

علــی انصاریان بازیکن تیم های پرســپولیس و اســتقالل و بازیگر 
سینما و تلویزیون در استوری به  کوچک شدن سفره های مردم و 
مشکالت معیشتی این روزها اشاره کرده و در خواست نموده به 
جای پرداختن به مســائل حاشــیه ای که هیچ دردی از مشکالت 
اقتصادی مردم دوا نمی کند، به مســائل معیشــتی بیشــتر توجه 
شــود.او اشــاره ای بــه ســایت های شــرط بنــدی و حــک شــدن 
صفحات هرز در فضای مجازی داشــته اســت و نوشته درد از هر 

طرفی درد خونده میشه.

علی انصاریاناولسان

پرسپولیس – اولسان در فینال آسیا

رقابت 8 میلیون دالری

ضد  حمله

مددی مدیرعامل استقالل شد
عصر دیروز اعضای هیئت مدیره اســتقالل، چند ســاعت مداوم 
را صــرف جلســه ای مهــم کردند تا حکم رســمی احمــد مددی به 

عنوان مدیرعامل جدید باشگاه امضا شود.
بعــد از یــک برد روحیه بخش در مقابل شــهرخودرو و قرار گرفتن 
در صــدر جــدول لیگ برتــر، به نظر می آید حاال وقت خوبی برای 
بــه نتیجــه رســاندن یکــی از پروژه های مدیریتی اســتقالل بود به 
همین واســطه دیروز احمد مددی به عنوان مدیر عامل و حمید 
رضا  آصفی به عنوان عضو پنجم هیئت مدیره اســتقالل رســماً 

فعالیت خود را آغاز کردند.

واریز ۴۰ درصد از قرارداد بازیکنان 
شهرخودرو 

تیــم فوتبــال شــهرخودرو در دیدار اخیرش در هفته ششــم لیگ 
برتــر بــا نتیجــه 2 بــر صفر مقابل اســتقالل شکســت خــورد، اما 
فرهاد حمیداوی، مالک این باشگاه مشهدی به خاطر رضایت از 
عملکــرد تیمــش مبلغ زیادی از قرارداد بازیکنان را پرداخت کرد. 
بنابر اعالم باشگاه شهرخودرو، بازیکنان این تیم در روز سه شنبه 
شــاهد پیامــک واریــز 4۰ درصــد از قراردادهای خــود بودند که با 

دستور مالک باشگاه به حساب آن ها واریز شده بود.

ادامه بالتکلیفی هافبک استقالل
فرشــید اســماعیلی هافبــک تیــم فوتبــال اســتقالل در یکــی از 
تمرینــات ایــن تیــم بــه احمد مددی سرپرســت باشــگاه به دلیل 
مشکالت قراردادش اعتراض تندی کرد که این موضوع از چشم 
محمــود فکــری دور نمانــد و ســرمربی آبی پوشــان او را در اختیار 

باشگاه قرار داد. ب
ه دنبال کنار گذاشــتن اسماعیلی از تمرینات آبی پوشان، باشگاه 
اســتقالل نیــز هنــوز زمانــی بــرای حضــور اســماعیلی در کمیتــه 
انضباطی این باشگاه تعیین نکرده است تا هافبک آبی ها دیدار 

با ذوب آهن در هفته هفتم لیگ برتر را نیز از دست بدهد.

۴ ایرانی در فهرست نامزدهای بهترین 
لژیونر هفته آسیا

ســایت AFC نــام چهــار بازیکــن ایرانــی را در فهرســت ۱۰ نفــره 
بهتریــن لژیونرهــای هفته فوتبال آســیا قرار داد. ســایت رســمی 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا )AFC( هماننــد چهارشــنبه های هــر 
هفتــه، نامزدهــای بهتریــن لژیونــر هفته گذشــته فوتبال آســیا را 
معرفــی کــرد کــه نام بیرانونــد، آزمــون، انصاری فــرد و طارمی در 

میان گزینه ها دیده می شود.

 پیروزی هیجان انگیز شارلوا با گلزنی قلی زاده
در نخستین دیدار هفته هفدهم ژوپیلر لیگ بلژیک تیم شارلوا 
بــه پیــروزی 4 بــر 3 در زمیــن سرســله بــروژ دســت یافــت. ابتــدا 
سرســله بــروژ بــا دو گل اوگبــو در دقایــق ۱7 و 25 پیــش افتاد. در 
دقیقه 63 علی قلی زاده گل نخست شارلوا را به ثمر رساند و یک 

دقیقه بعد نیچولسون زننده گل تساوی این تیم شد. 
شــارلوا کــه یــک ضربه پنالتــی را در دقیقه 6۰ از دســت داده بود 
در دقیقه 7۰ توســط موریوکا به گل ســوم رســید. سرسله بروژ با 
گلزنی موســابا در دقیقه 85 کار را به تســاوی کشــاند اما ویلمس 
در دقیقــه 87 گل چهــارم شــارلوا را زد تــا ایــن تیــم در یــک بازی 

هیجان انگیز پیروز شود.

خلعتبری تنها گلزن ایرانی فینال لیگ قهرمانان
پرسپولیس، سپاهان و ذوب آهن سه تیم ایرانی بودند که تاکنون 
در فینال لیگ قهرمانان به میدان رفته اند و تنها یک گل ماحصل 
عملکرد این تیم ها در فینال لیگ قهرمانان بوده است که اتفاقاً 
این گل را بازیکنی به ثمر رسانده است که در هر سه تیم حضور 
داشــته اســت. محمدرضــا خلعتبــری مهاجــم ایرانــی در دوران 
فوتبــال خــود برای چندین باشــگاه از جمله ســپاهان، ذوب آهن 
و پرســپولیس به میدان رفته اســت و توانســت در ســال 2۰۱۰ در 
جریان شکســت 3 بر یک ذوب آهن مقابل ســئونگنام، تنها گل 

تیم منصور ابراهیم زاده را به ثمر برساند.

CAS اجازه حضور آل کثیر در فینال لیگ 
قهرمانان را نداد

به نقل از باشــگاه پرســپولیس، امیرســاعد وکیل، مدیر حقوقی 
باشــگاه بــا اشــاره بــه آخریــن اتفاقــات در پرونــده اعتــراض بــه 
محرومیت عیسی آل کثیر اظهار کرد: با  وجود تالش های جدی 
و شــبانه روزی باشــگاه و ثبــت الیحــه و پذیــرش امــکان بررســی 
صــدور دســتور موقــت در دیــوان داوری ورزش )CAS(، بامــداد 
دیروز این دیوان طی تصمیمی که به باشــگاه پرســپولیس ابالغ 
شــد، اعالم کرد عیســی آل کثیر اجازه همراهی تیم را در فینال 
نخواهد داشت و درخواست تیم حقوقی باشگاه، در این پرونده 

توسط دیوان داوری ورزش مورد پذیرش قرار نگرفت.

 امیدواری وزیر برای کسب میزبانی
 جام ملت های آسیا

مســعود ســلطانی فر در حاشــیه جلســه دیروز هیئت دولت در 
پاســخ به پرســش خبرنگاران دربــاره رقابت برای کســب میزبانی 
جام ملت های آســیا ، گفت: پنج کشــور به مرحله آخر رفته اند 
که ازبکســتان انصراف داده اســت و االن ایران، عربستان،امارات 

و هندوستان باقی مانده اند. 
ما همه اسناد و تعهداتی که دستگاه های مختلف باید می دادند 
را گرفتــه و ارســال کــرده ایــم. با توجه به ورزشــگاه های مناســب 
و هتــل های خوب شــهرهای مختلف کشــورمان، خیلــی امیدوار 

هستیم که بتوانیم میزبانی را بدست آوریم. 

منهای فوتبال

 تالش برای المپیکی ماندن کاراته
 با محوریت ایران

یکــی از محورهــای اصلی جلســات رئیس کمیته ملــی ایران در 
عمان المپیکی ماندن رشته کاراته بوده؛ موضوعی که با حمایت 

دیگر کشورهای آسیایی هم همراه شده است.
حذف رشته کاراته از المپیک 2۰24 در شرایطی که ورزش ایران 
احتماالً از حضور این رشته در المپیک توکیو سود زیاد می برد، 
خبر ناخوشایندی برای ایران بود. در همین راستا و در شرایطی که 
صالحی امیری به همراه سجادی و فخری راهی عمان شده تا در 
نشست شورای المپیک آسیا شرکت کند، جلسات متعددی را 
در این رابطه با مسئوالن کشورهای مختلف برگزار کرده است. با 
توجه به اینکه ایران و بسیاری از کشورهای مطرح جهان جامعه 
آماری باالیی در رشته کاراته دارند و به نسبت برخی رشته های 
جایگزیــن کاراتــه در المپیــک 2۰24  کــه جامعــه آمــاری کمتری 
داشــته و چنــدان در کشــورهای مختلف جهــان فعالیتی در این 
زمینه دیده نمی شود، همه اعضا با پیشنهاد رئیس کمیته ملی 
المپیک ایران برای درخواست بازنگری از IOC  موافقت  کردند.

رئیس فدراسیون هندبال:
اگر بدهی داشتیم مربی خارجی نمی گرفتیم

رئیــس فدراســیون هندبــال می گویــد بــرای قطعــی شــدن گزینه 
ســرمربیگری تیــم ملــی دو موضوع هنوز نهایی نشــده اســت که 
یکی مالی و دیگری غیر مالی اســت.پاکدل در ادامه در پاســخ به 
این پرســش که مذاکره با ســرمربی خارجی به کجا رســید گفت: 
در حال صحبت هســتیم. در بعضی موضوعات هنوز به نتیجه 
نرسیده ایم و در حال تبادل نظر هستیم. همه موارد نهایی شده 
و تنهــا دو موضــوع مانــده کــه اگــر در ایــن دو هــم بــه جمع بندی 
برســد بــه امید خدا تصمیم نهایــی را خواهیم گرفت. بدهی های 
ســنگین فدراســیون را برطرف کردم و امروز تمامی اعداد سنگین 
را صفر کردیم. این یک اتفاق بزرگ است اگر بدهی ها را پرداخت 
نمی کردیم امکان نداشت روی سرمربی خارجی برنامه ریزی کنیم.

برگزاری مسابقه دو ماراتن در مشهد
فدراســیون  رئیــس  صیامــی  هاشــم  میــان  کــه  نشســتی  در 
دوومیدانــی، محمدرضــا کالیــی شــهردار شــهر مشــهد مقدس، 
ســید مســعود ریاضی عضو شــورای اسالمی مشــهد و امیرعلی 
ســعادتمند رئیــس هیئــت دوومیدانی اســتان خراســان رضوی 
برگزار شــد، مقرر شــد رقابت ماراتن مشــهد فروردین ماه ســال 
۱4۰۰ با همکاری همه دستگاه های اجرایی در خیابان های اصلی 
شــهر مشــهد برگزار شــود. در این نشســت کالیی ضمن عرض 
تبریک به واســطه انتخــاب صیامی به عنوان رئیس فدراســیون 
گفت: امیدواریم هرچه سریع تر ریشه بیماری منحوس کرونا از 
بین برود تا هم بتوانیم میزبان میهمانان عزیزی که برای حضور 
در رقابت ماراتن به شــهر مشــهد مقدس سفر می کنند، باشیم، 
هم این عزیزان بتوانند در مرحله نخست زائر حرم حضرت امام 
رضــا)ع( باشــند و هــم در یک برنامه فرهنگی ورزشــی با حضور 

همه شهروندان از سراسر کشور شرکت کنند.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

 آنالیز خط دفاعی اولسان 
به جای آنالیز مشکالت مردم !

سینا حسینی: شاید برخی مدیران ورزش کشور به واسطه معادالت 
سیاسی و اجتماعی تالش کنند فوتبال را از نگاه خود ایرانیزه کنند، 
اما حقیقت ماجرا این است که فوتبال رشته ای وارداتی در ورزش ما 
محسوب می شود که بر اساس تعاریف جهانی باید به آن نگاه کرد.
در تعاریــف اســتاندارد و بین المللــی فوتبــال بــه دو بخــش ملــی و 
باشگاهی تقسیم می شود، که در بخش ملی همه بازیکنان و مربیان 
بــرای یــک هدف مشــترک با حریفان مبــارزه می کنند، امــا در حوزه 
فوتبال باشگاهی صرفاً هواداران آن باشگاه برای منافع و سربلندی 
باشــگاه خود با ســایر تیم های داخلی و خارجی رو به رو می شــوند.
طبیعتــاً بــر هــم زدن این قاعــده، تبعات فراوانی را در ســطح جامعه 
بــه دنبــال خواهد داشــت، مشــابه اتفاقی کــه این روزهــا در محافل 
ورزشــی، سیاســی، اجتماعــی رخ داده اســت، بــدون شــک اگر نگاه 
منطقــی و اســتاندارد در ورزش ایــران حاکــم بود، ایــن فضا هرگز در 
جامعه رخ نمی داد، اما از آنجا که معموالً مدیران ما استاد رفتارهای 
نامتعارف هســتند، امروز فضای ســیاه و ســفید در فوتبال ایران به 

شکل عجیبی ایجاد شده است!
اصرار بر اتالق عنوان ملی به یک بازی باشگاهی از سوی مسئوالن 
دســتگاه ورزش زمینه ایجاد تنش در الیه های هواداری را به وجود 
آورده است، البته که سیاستمداران و چهره های دولتی قصد دارند 
با ورود به این مقوله زمینه بهره برداری تبلیغاتی به سود جناح حاکم 
را فراهــم آورنــد، اما این اتفاق خســارت های اجتماعــی فراوانی را در 

جامعه هواداری فوتبال ایجاد خواهد کرد.
ضرورت ورود سخنگوی دولت به ماجرای فینال لیگ قهرمانان و تحلیل 
نقاط ضعف حریف پرسپولیس چه سودی برای مردم ایران دارد؟ آیا بهتر 
نیست به جای چنین رفتارهای احساسی و موج سواری های غیر معمول 
مدیــران دولتــی به فکر انجام وظیفه در حوزه تخصصی خود باشــند؟ 
آقــای ســخنگو تأکید کردنــد از خدا می خواهیم پرســپولیس در این 
بازی پیروز باشــد تا مردم ما هم خوشــحال شــوند! اما انگار ایشــان 
فرامــوش کردنــد مــردم ایــران بــا پیــروزی یــک تیــم شــاید مقطعــی 
خوشحال شوند، اما مشکالت اقتصادی امروز بخش قابل توجهی 
از همین مردم را تحت تأثیر قرارداده که فوتبال اولویت آن ها نیست! 
طبیعتاً با موفقیت یک تیم هواداران یک باشگاه خوشحال خواهند شد، 
اما تکلیف آن عده دیگر که روزانه به واسطه تصمیم گیری های غلط و 
سیاست های اشتباه گرفتار بحران های معیشتی شده اند، چه می شود؟
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سیما و سینماسیما و سینما

»تنت« شخصی ترین فیلم »نوالن« 

فیلــم جدیــد کریســتوفر نــوالن همچــون ســایر تولیــدات ایــن 
کارگــردان بــا بحــث و نقدهــای فراوانــی روبــه رو بــوده؛ اثــری کــه 
شــاید بــه تعبیری بتــوان آن را پیچیده ترین فیلــم این کارگردان 
سینمای آمریکا قلمداد کرد و البته بیشتر مؤلفه های فیلم های 

کریستوفر نوالن را نیز داراست.
کارنامــه نوالن پربار اســت؛ از ســه گانه شــوالیه تاریکــی بگیرید 
تــا تلقیــن و پرســتیژ؛ همه و همه آثاری هســتند کــه تا مدت ها 
صفحــات مجــات و ســایت های معتبر و درجه یک ســینمایی 
را در ســطح دنیا به خود مشــغول داشــته اند و این نشانگر این 

است که نوالن و آثارش زنده هستند.
امــا اگــر مشــخصاً بخواهیــم در مــورد تنــت صحبــت کنیــم به 
عنوان مؤلفه نخســت باید عنوان کرد که ویژگی های داســتانی 
فیلــم و الیه های تودرتوی داســتانی آن تا حــدود زیادی برقراری 
ارتبــاط مخاطــب عــام با فیلم را ســخت کــرده و فیلم را بیشــتر 
داده؛  قــرار  ســینما  خــاص  مخاطــب  و  نخبگانــی  ســطح  در 
فضاســازی های صــورت گرفتــه در فیلــم بارها و بارها شــما را به 
یــاد فیلــم »تلقین«، دیگر اثر معروف نــوالن می اندازد؛ رگه های 
جیمز باندی موجود و مشهود در فیلم نیز سنتز دیگری در اثر 
جدید نوالن ایجاد کرده که باز هم ممکن اســت برای مخاطب 
عام ســینما اندکی ســخت فهم باشــد و صرفاً با ابعاد اکشــن و 

تخیلی آن ارتباط برقرار کند.
ایده اصلی فیلم تک خطی اما پیچیده است: یک ماده معدنی 
می تواند آنتروپی)سقوط( اشیا را وارونه و متفاوت با آن چیزی 
کند که تاکنون نظام طبیعت به آن باور داشــته اســت و همین 
مسئله ممکن است زمینه ساز بروز جنگ جهانی سوم شود و 
سازمانی جاسوسی به نام »تنت« در تاش است تا گره از این 
معما بگشاید؛ بنابراین در سطح ایده نیز عاوه بر اینکه نوالن 
از یــک موضــوع ســاده فراتر رفتــه بار دیگــر آن را برای مخاطب 

عام دور از دسترس قرار داده است.
پارامتر اکشن فیلم تنها تکیه گاه و بند امیدی است که می توان 
بــه آن بــرای نگه داشــتن مخاطب عــام تا انتهای فیلــم امیدوار 
باقی ماند و از قضا که این تنها کورسوی امید بسیار نیز خوب 
عمــل می کنــد؛ نشــان بــه ایــن نشــان کــه صحنه های اکشــن و 
تخیلی فیلم کاماً استاندارد و بدون عیب و ایراد است و لذت 
بصری ویژه ای برای مخاطب عام ایجاد می کند و از سوی دیگر 
سبک ویژه فیلم برداری در ساخته آخر نوالن به طرزی است که 
مخاطــب را در برابــر خــود میخکوب کرده و هیچ عیب و ایرادی 

نمی توان به این نحوه فیلم برداری وارد کرد.
بدل کاری هــای واقعــی و تعقیــب و گریز هــای کُشــنده از دیگــر 
بــا آدرنالیــن مخاطــب در طــول  مؤلفه هایــی اســت کــه دائــم 
 تماشای فیلم بازی می کند و به طرز مداومی شما را هیجان زده 

می کند.
در برخی صحنه های اکشن فیلم شاهد این هستید که تصویر 
کاماً متأثر از صوت است و البته این تکنیکی است که نوالن 
در این فیلم بیشتر به آن رسیده است به این معنا که مخاطب 
ترجیــح می دهــد به جــای ارتباط بصــری با فیلم بیشــتر ارتباط 
صوتی داشــته باشــد و بیشتر فضای بازی رایانه ای در یک اتاق 
سربسته تاریک را با صداهای کشنده در ذهن مخاطب تداعی 
می کند؛ مســئله ای که البته شــاید برای مخاطب خاص چندان 

مهیج نباشد اما مخاطب عام به شدت از آن لذت می برد!
اگــر پرســتیژ و تلقیــن را فیلم هایــی بدانیم که نــوالن متمایز در 
هالیــوود را بــه تصویــر کشــیده بــدون تردیــد ســه گانه بتمــن و 
شــوالیه تاریکــی کارهایی اســت کــه نوالن را در گیشــه در رأس 
قــرار داده امــا قضــاوت در مــورد تنت کمی ســخت تر اســت اما 
شاید بتوان آن را به نوعی شخصی ترین کار نوالن قلمداد کرد؛ 
کاری کــه بــه رویــه چرخشــی نوالن میان خودش و گیشــه پایان 
می دهد و اثری حماسی از نظر بصری و مفهومی از نظر نوالنی 

برای وی به ارمغان می آورد.
بازتولیــد متفــاوت فیلم هــای جیمــز بانــد با یــک ایــده زمینه ای 
دیوانــه پیرامــون فیزیــک دانشــگاهی تمــام آن چیزی اســت که 
نوالن در تنت به دنبال آن است؛ سازمانی جاسوسی را پای کار 
می آورد و صحنه های اکشــن را نیز چاشــنی کارش می کند و از 
نظــر بصــری؛ صحنه های دراماتیک را به مواد اولیه خود اضافه 
می کنــد و در نهایت اثری چشــمنواز بــه ویژه از نظر تصویری را 

مقابل دیدگان مخاطب قرار می دهد.
امــا همچنــان از نظــر مفهومی نوالن تمایلی نــدارد که مخاطب 
عام را به خود نزدیک کند و بیشتر ترجیح می دهد این جنس 
مخاطب را با فضای بصری پای کار خود نگه دارد؛ البته شــاید 
در قضــاوت نهایــی بتوان ایــن را نیز یک توانمندی قلمداد کرد؛ 
ســنتز عجیبی که نوالن در هالیوود به آن رســیده اســت؛ یکی 
برای مخاطب خاص سینما و یکی هم برای مخاطب عام و این 

تمام چیزی است که از سینما انتظار می رود.
اینک باید در انتظار نشست و دید آیا نوالن این اثر را خاتمه ای 
بر کارنامه هنری خود قرار می دهد یا خیر زیرا شــواهد و قراین 
موجــود در تنــت حاکی از این اســت که نوالن بــه ویژه در آنچه 
شخصی سازی فیلم نامیده می شود به بلوغ رسیده و شاید نیاز 

به اثر دیگری در این سبک نباشد.

چایت را بنوش...#
مســتند »آنجــا ســپیده دم« ســاخته محســن جهانــی 
و  هاشــم مســعودی، روایــت پرســتار بخــش ســوختگی 
بیمارســتان امــام رضــا)ع( اســت کــه درخواســت انتقال 
بــه بخــش بیمــاران کرونایــی را می دهــد و برخــاف میل 
خانواده اش، به خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا می رود. 
این مستند که در دو بخش مسابقه ملی و ویژه کرونای 
جشــنواره حضور دارد، روایتگر زندگی محســن جهانی، 
پرســتار بیمارســتان امــام رضــا)ع( مشــهد اســت کــه از 
نزدیک با فاجعه کرونا روبه رو شده است؛ چند ماه دوری 
اجبــاری از همســر و دختــرش و فشــار کاری ســختی که 
بخــش بیمــاران کرونایی، پرســتاران و کارکنان این بخش 
متحمــل می شــوند، از نــگاه او روایت می شــود. به دلیل 
نزدیکــی و ارتبــاط بی واســطه مخاطــب بــا قصــه، شــیوه 
موبایل گرافی برای روایت انتخاب شده است. بخش های 
ابتدایــی مســتند کــه اتفاق هــا بــا یــک موبایــل معمولی 
تصویربــرداری شــده، کیفیــت صــدا و تصویــر چنــدان 
خــوب نیســت ولــی پــس از اینکــه ســوژه بــرای حمایت 
به مرکز مســتند ســوره حــوزه هنری معرفی می شــود به 
دلیل ظرفیت های باالیی که دارد از سوی این مرکز، روی 
آن ســرمایه گذاری شــده و تجهیــزات مــورد نیــاز تأمیــن 
می شــود. پس از گذشــت یک ســوم از روایت که تصویر 
و صدا با کیفیت نسبتاً پایینی ضبط شده، در دو سوم 
نهایــی فیلــم، تصاویر شــارپ تر با لــرزش کمتر و کیفیت 

صدای بهتر را شاهدیم. 
با وجود اینکه این مســتند به دلیل حجم باالی راش ها 
و اتفاق هــا می توانســت در دام آشــفتگی و پراکندگــی 
در روایــت بیفتــد امــا داشــتن قصــه مشــخص و تدوین 
خــوب موجب شــده که نتیجــه کار از روایتی یکدســت، 
جذاب و با ریتم تند برخوردار شــود. راوی این مســتند، 
کارگــردان و نویســنده اثــر اســت کــه زندگــی خــودش را 
روایــت می کنــد، از قهــر و آشــتی همســرش بــه دلیــل 
تصمیــم انتقالــش به بخــش کرونایی بیمارســتان گرفته 
تــا دلتنگــی و خســتگی هایش از روزگاری کــه هیــچ وقت 
تصــورش را هــم نمی کرد. اتفاقی که اگر روایت نمی شــد 
در بایگانــی بی نهایــت اتفاق هــای ثبــت نشــده، فراموش 
می شد. جهانی در این مستند، هم پرستار است و هم 
مستندساز، هم شوهر است و هم پدر، هم همدم رفیق 
داغدارش است و هم عزادار فوت همکارش. سیر زمانی 

مســتند »آنجا ســپیده دم« از اواخر سال گذشته شروع 
می شــود و هنــوز ادامه دارد، همچنان کــه این ویروس از 
جهان پاک نشــده اســت و آخرین سکانس این مستند 
یادآور این بخش از شــعر نیمایوشــیج است که »چایت 
را بنوش نگران فردایت نباش از گندمزار من و تو مشتی 

کاه می ماند برای بادها«. 

سربازی در نقطه صفر مرزی#
محســن اســام زاده از مستندســازان بحــران اســت کــه 
بــرای ســاخت آثــار قبلــی اش در میان طالبــان و در جوار 
داعشــی ها حضــور داشــته اســت و هــر بــار نــام او در 
مســتندی دیده می شــود باید منتظر روایت بحران بود. 
او در »آلوســان« بــه همراه دو مستندســاز دیگر ســعید 
فرجی و میثم صبوحی به یک پاســگاه مرزی در شــمال 
غرب کشورمان رفته است. آن ها در اسفند سال گذشته 
و آســتانه عیــد نــوروز، میهمــان مرزبانان شــدند تا قصه 

سربازی را از نقطه صفر مرزی روایت کنند. 
در ایــن فیلــم، گروه ســازنده مســتند به دنبــال تجربه ای 
متفــاوت هســتند امــا نمی دانند که چه خطــری آن ها را 
تهدید می کند، ممکن است در حین عملیات به خاطر 
دمای پایین و بارش ها دچار سرمازدگی شوند یا ناخواسته 
مورد اصابت گلوله قاچاقچیان قرار بگیرند. اسام زاده به 
همراه تصویربرداران مستند به منطقه ای رفته است که 
ســرمایش استخوان ســوز است اما ســربازانی برای دفاع 
از مرزهای کشــورمان، تمام روزهایشــان را با این ســرما و 
در شــرایط ســخت ســپری می کنند، به طوری که کرونا، 

اولویت دوم را در برابر شرایط سخت آلوسان دارد. 
مستند با تصاویری از نقطه اوج )اعزام به عملیات( آغاز 
می شــود و کم کــم به قصه مرزبانان می رســد. ســربازانی 
کــه برخــی از آن هــا هیــچ وقت با شــرایط ســخت روبه رو 

نشده اند، باید از نان و غذای دپو شده 6 ماه پیش ارتزاق 
کننــد و بــرای دسترســی بــه آب مجبورنــد برف هــا را آب 
کننــد. البتــه کــه ســرمای استخوان ســوز، فقط قســمت 
ســخت ماجرا نیســت. مواجهه با قاچاقچیان در شــب 
و روز و ساعت ها کشیک دادن در دمای منفی چند ده 
درجــه، تــاب آوری را دشــوار می کند. بــرای درک مخاطب 
از شــرایط طاقت فرســای مرزبانــان، آن هــا بــا مســئولیت 
خودشــان در یکــی از عملیات هــا حضور پیــدا می کنند، 
اگرچــه قاچاقچی هــا بــه دلیــل مه شــدید از دیــد پنهان 
می شوند ولی بوران شدید و سرما و برگشت خیس گروه 
در شــب، تــوان همراهــان دوربین به دســت را می گیرد و 
وقتــی بــه پاســگاه می رســند، از شــدت ناتوانــی نقش بر 

زمین می شوند. 
در کنــار روایتــی کــه این مســتند از زحمات شــبانه روزی 
مرزبانــان ناجــا دارد، قــرار دادن چنــد روایــت عاطفــی از 
سربازانی که ماه هاست خانواده هایشان را ندیدند، جنبه 
دراماتیک به کار بخشــیده اســت. نریشــن و موســیقی 
خوبــی هــم بــه فیلــم الصــاق شــده و دقایقــی از فیلم که 
دوربیــن بــه دلیل ســرما و یخ زدگِی عملیات چندســاعته 

خاموش شده به هیجان روایت کمک کرده است. 

 کرونای کهنه #
ارتفاعات جنوبی مشهد

ســاخت مستندهای تحقیقی حرکت بر لبه تیغ است، 
هم می تواند افشــاگرانه و گزنده باشــد و هم می تواند در 
حد یک گزارش تلویزیونی باقی بماند. اگر این مستندها 
شــتابزده ســاخته شــوند در پیلــه طــرح مســئله باقــی 
می ماننــد و بــه پروانگــی نمی رســند. اتفاق هایی که خبر 
از فســاد پشــت پرده مدیران در ادوار مختلف می دهد، 
ســوژه های جذاب و وسوسه کننده ای برای مستندسازان 

اســت امــا طرح ناقص مســئله و به ســرانجام نرســاندن 
موضوع )که دلیل آن شتابزدگی در تولید است( می تواند 
از آســیب های جدی این عرصه باشــد. آنچه در مستند 
»نفس خــوار« کــه شــرکت کننده بخــش شــهید آوینــی 
جشــنواره حقیقــت اســت، دیده می شــود شــتاب زدگی 
در تولیــد اســت. ایــن مســتند بــا طــرح مســئله یکــی از 
روســتاهای جنوبــی مشــهد بــه نــام »قلعــه ســرهنگ« 
آغاز می شــود که با پیشــروی شهر به سمت ارتفاعات و 
ساخت و ساز برج ها و مجتمع ها مانند بقیه روستاهای 
ایــن ناحیــه جزئی از شــهر شــده اما از خدمات شــهری 
کاماً بی بهره است تا مردم این روستا آنجا را ترک کنند. 
قصه اصلی اما درباره ارتفاعات جنوبی مشــهد اســت 
که شــش های تنفســی این شهر به شــمار می روند ولی 
ســاخت و ســازهای غیرقانونــی موجــب شــده که نفس 

این شش ها به شماره بیفتد. 
ایــن مســتند بــه تهیه کنندگی و کارگردانی ســیدمحمد 
محمدی سرشت و علی سلمانی، زخمی عمیق و کهنه 
را بــاز می کنــد امــا بــه جــای عمــل جراحــی، بــه بســتن 
پانســمان روی زخــم بســنده می کنــد. موضــوع مهــم و 
حساســی که رهبر انقاب ســال ها پیش نســبت به آن 
اعــام موضــع کردنــد و گفتند کــه باید جلویــش گرفته 
شــود، می توانســت بــه یــک مســتند جنجالــی تبدیــل 
شــود امــا به دلیل روایتــی ناقص، در حد طرح مســئله 
باقــی مانــده اســت. ســلمانی کــه نویســنده و کارگردان 
اثــر اســت بــه عنــوان یــک فعــال اجتماعی، موضــوع را 
پیگیــری می کنــد و نقشــه ای را بــرای اتصــال ســرنخ ها 
روی دیــوار اتاقــش می کشــد امــا ســرنخ های او محــدود 
بــه چنــد گزارش مکتــوب و تلویزیونی می شــود. افرادی 
کــه او بــه عنــوان ســرنخ ها بــرای پاســخگویی می یابــد، 
درخواســت مصاحبــه اش را پشــت تلفــن رد می کنند و 
آنچه در مستند از تاش سلمانی برای یافتن این افراد 
نمایش داده می شود فقط در حد همان رد درخواست 
می رفــت  انتظــار  کــه  حالــی  در  اســت  تلفــن  پشــت 
اصــرار و پیگیــری بــرای گفت وگو ها بیشــتر باشــد. نبود 
صحبت های افرادی که در مظان اتهام هســتند ســبب 
شده که مستند یکجانبه شود در حالی که مستندساز 
پاســخگویی  بــرای  را  مختلفــی  راه هــای  می توانســت 
 ایــن افــراد بــه کار گیــرد و آن هــا را روبــه روی دوربینــش 

بنشاند.

تدارک تلویزیون برای بلندترین شب سال  

برنامههایسیمارنگیلدامیگیرند
امســال تلویزیــون ویژه برنامــه ای بــرای شــب یلــدا ندارد 
و بیشــتر شــبکه ها به  مناســبت شــب یلدا برنامه های 
روتین خود را با حال و هوای این مناسبت ملی به روی 
آنتــن می برنــد .برنامه هــای »دســتپخت«، »ایرانیش«، 
»زوجــی نــو«، »شــب های هنــر«، »انــار« و »کتاب بــاز« 
ویژه برنامــه  صــورت  بــه  ســال  شــب  طوالنی تریــن  در 
از شــبکه های مختلــف تلویزیونــی پخــش می شــوند. 
همچنیــن دو برنامــه قدیمی تلویزیــون »رادیو هفت« و 

»قند پهلو« در شب یلدا به آنتن باز خواهند گشت.

»دستپخت« شبکه یک برای یلدا #
ســال گذشــته علــی ضیــاء بــا برنامــه »فرمــول یــک« 
عهــده دار آنتن یلدا در شــبکه یک بــود. پیش از این در 
برخــی خبرهــا از ویژه برنامــه »فرمول یک« بــرای یلدای 
امســال خبــر داده بودنــد اما برنامه یلدایی شــبکه یک 
مســابقه »دســتپخت« خواهد بود. ایــن برنامه که این 
روزها همچنان با حاشیه دست و پنجه نرم می کند، به 
مناســبت یلدا از شــبکه یک به روی آنتن خواهد رفت. 
»دســتپخت« بــا حضور ســه تــن از بازیگران بــه عنوان 
داوران مسابقه روی آنتن می رود و شرکت کنندگان قرار 
اســت غذاهــای محلــی و ســفره آرایی مخصوص شــب 
یلدا را به نمایش بگذارند. این برنامه از ساعت ۱۹ و ۳۰ 

پخش می شود.

»ایرانیش « و آداب و رسوم ایرانی در #
شبکه دو 

شــبکه دو ســیما بــا ویژه برنامــه »ایرانیــش« بــا اجــرای 
مجیــد واشــقانی و گیتــی خامنــه، به گرامیداشــت این 
آییــن کهــن ایرانی و جشــن والدت حضــرت زینب)س( 
می پردازد. ویژه برنامه »ایرانیش« به مناسبت شب یلدا 
طی دو شــب شــنبه و یکشــنبه )۲۹ و ۳۰ آذر ماه( پس 
از گفت وگوی ویژه خبری روانه آنتن خواهد شــد. پیش 

از این احسان ارغوانی، تهیه  کننده این برنامه از تدارک 
یلدایی »ایرانیش« بدون حضور پوریا پورسرخ خبر داده 
بود. بازی هایی که در گذشته خانواده های ایرانی در شب 
یلــدا به آن هــا می پرداختند در کنار حضــور هنرمندان، 
ورزشکاران، خوانندگان و البته میهمانانی از جنس کادر 
درمــان و چهره های مختلف اجتماعی درون مایه اصلی 

این ویژه برنامه را تشکیل می دهد.

برنامه زنده »زوجی نو« یلدایی شبکه سه#
شــبکه ســه ســیما تاکنــون از برنامــه »زوجــی  نــو« و 
»عطسه« به عنوان گزینه های ویژه برنامه شب یلدا یاد 
کرده است. برنامه »عطسه« با حال و هوای یلدایی در 
روز یکشــنبه ۳۰ آذر مــاه پیــش از ســاعت ۱۹ روی آنتن 
شــبکه ســه می رود. برنامه زنده »زوجی نو« نیز پس از 
خبر ۱۹ تا پاســی از شــب ویژه شــب یلدا با اجرای باربد 

بابایی و میهمانان ویژه از شبکه سه پخش می شود.

یلدای هنری در شبکه چهار#
بــه گــزارش ایســنا شــبکه چهــار ســیما بــا ویژه برنامــه 

»شــب های هنــر« به اســتقبال شــب یلدا مــی رود. این 
برنامه با حضور هنرمندان و کارشناســان حوزه فرهنگ 
و هنــر روی آنتــن می رود. حضور نادر مشــایخی در این 
برنامــه قطعــی شــده اســت. همچنیــن قرار اســت یک 
گروه موسیقی هم در برنامه حاضر شود. جواد موالنیا، 
علیرضــا بهرامــی و رضــا مهدوی اجرای ایــن برنامه را بر 
عهــده دارنــد. »شــب های هنــر« همزمــان با شــب یلدا 

ساعت ۲۲ به روی آنتن خواهد رفت.

شبکه پنج با ویژه برنامه »انار« به استقبال #
یلدا می رود

فرشــید محمودی، تهیه کننده ویژه برنامه »انار« شــبکه 
پنج ســیما در گفت وگویی با ایسنا، درباره جزئیات این 
برنامه توضیح داد: در فضایی ســنتی به مرور خاطرات 
یلدا با حضور هنرمندان، خوانندگان و گویندگان خواهیم 
پرداخت. ضمن اینکه حضور خوانندگان در این برنامه 
بیشتر به چشم خواهد آمد. به نوعی که سعی کرده ایم 
حس و حال موســیقایی بیشــتری به مخاطبان منتقل 
کنیم. این ویژه برنامه به مناسبت شب یلدا از روز جمعه 

ســاعت ۲۱ آغاز می شــود و شنبه و یکشنبه هم پخش 
آن در شبکه تهران ادامه خواهد داشت.

بازگشت »رادیو هفت« و »قند پهلو« با یلدا #
در شبکه آموزش

یکی از اتفاق های جدید در یلدای ۹۹ تلویزیون، بازگشت 
برنامه محبوب »رادیو هفت« به شــبکه آموزش اســت. 
قرار اســت قســمت اول ســری جدید برنامه، شب یلدا 
ســاعت ۲۲ پخــش شــود. ایــن برنامه با اجــرای منصور 
ضابطیان و رشید کاکاوند و چند مجری دیگر، شب یلدا 
به روی آنتن می رود. این برنامه پس از یلدا ادامه خواهد 
داشــت. همچنین شــبکه آموزش ویژه برنامه دیگری با 
عنوان »قند پهلو« به تهیه کنندگی امیر قمیشــی برای 
شــب یلــدا در نظــر گرفته اســت. ایــن برنامه یکشــنبه 
سی ام آذرماه از ساعت ۲۰ تا ۲۲ با اجرای ناصر سیف، 
شــهرام شــکیبا و رضا رفیع به روی آنتن شبکه آموزش 

می رود.

»کودک شو«، »کتاب باز« و »شوتبالی ها« #
یلدایی می شوند

 برنامــه »کتاب بــاز« امســال هــم مانند ســال گذشــته، 
در شــب یلــدا با حال وهوای متفاوتــی روی آنتن خواهد 
رفــت. حمیــد گــودرزی در برنامــه »کودک شــو«، اجــرای 
ویژه برنامه یلدایی این مسابقه را برعهده خواهد داشت. 
این مسابقه که معموالً در مناسبت های خاص میزبان 
چهره هــا بــوده، در شــب یلدا هــم با حضــور هنرمندان 
پخش خواهد شــد. البته ســاختار این مسابقه با دیگر 
قسمت های آن متفاوت است و سنت های شب یلدا در 

آن اجرا خواهد شد. 
سری جدید »شوتبال« که به تازگی به کنداکتور شبکه 
نسیم اضافه شده هم یکی از ویژه برنامه های این شبکه 

خواهد بود .

تلویزیون

نگاهی به چند فیلم اکران شده در چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند »حقیقت«

از صفر مرزی تا  ارتفاعات جنوبی

یادداشت

محمد شیخانی 
annotation@qudsonline.ir

زهــره کهنــدل: جشــنواره فیلــم »حقیقــت« بــرای فیلمســازان عرصه مســتند مانند جشــنواره فیلم »فجــر« برای 
فیلمسازان داستانی دارای اهمیت است. این جشنواره آذر ماه هر سال از سوی مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی سازمان امور سینمایی در شهر تهران برگزار می شود اما امسال به دلیل فراگیری کرونا، چهاردهمین دوره 
جشــنواره در شــمایلی جدید به صورت برخط از ۲5 آذرماه آغاز شــده و نمایش فیلم های رســیده به جشــنواره از 
طریق پلتفرم های نمایشی تا ۲ دی ماه ادامه دارد. در دو روز گذشته روزانه حدود 8۰ عنوان فیلم برای عاقه مندان 
به نمایش درآمده اســت. در ادامه به معرفی چند مســتند اکران شــده در این جشــنواره می پردازیم. جشــنواره ای 
که می تواند آرشیوی غنی از حوادث و آدم های سراسر کشور را جمع آوری کرده و بخشی از حافظه تاریخی ایران 

را مستند کند. 
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