
خبر خیلی خوب
شــدن  وارد  مــثــل  خــبــرهــایــی  اگــــر 
نخستین واکسن های خریداری شده 
به ایــران یا آغاز واکسیناسیون علیه 
را خیلی خبر خــوش حساب  کــرونــا 
نمی کنید و حتی خبر اینکه همه 50 
نفری که واکسن ایرانی به آن ها تزریق 
شده حالشان خوب است هم چشمتان را نمی گیرد پس توییت تازه 
کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی سازمان غذا و دارو را بخوانید: 
 »خبری در راه است ...رونمایی و آغاز کارآزمایی بالینی اولین واکسن 

تزریقی-استنشاقی نوترکیب  کووید۱۹... ادامه دارد...«.

امان نامه
ــنـــاد  ــز اسـ ــ ــرک ــلـــگـــرامـــی مــ کــــانــــال تـ
انــقــاب اســامــی نــوشــت: آیــت هللا 
با اشــاره به روزهــای  رسولی محاتی 
دهه فجر 5۷ می گوید: با اقامت امام 
در مدرسه  رفاه، من هم به عنوان یکی 
مستقر  آنجا  در  ایشان  نزدیکان  از 
شدم... یکی از کارهایی که آن موقع انجام می دادیم این بود که اسامی 
مقامات و وابستگان دربار که به انقاب می پیوستند را ثبت می کردیم 
و به آن هــا مدرکی با مُهر مخصوص با عنوان »دفتر اقامتگاه امام« 

می دادیم تا در همه جا در امان باشند.

کولی بازی
خدا می داند تا کی جوک های جدید 
ــاره ویدئویی که سحر زکریا چند  درب
ــاره کــرونــا و مــرگ علی  روز پیش دربـ
انصاریان گذاشت، از راه برسد. کاربران 
فضای مجازی هم به نظر نمی رسد به 
این زودی هــا دست از سر او بردارند. 
یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: »سلبریتی ها دو ماهه دارن 
داد می زنن که رژیم می خواد با راهپیمایی ۲۲ بهمن، مردم رو دچار کرونا 
کنه! نظام راهپیمایی ۲۲ رو لغو کرد ولی االن سلبریتی ها کجان؟ جشنواره 

فیلم فجر! حاال مثل سحر زکریا کولی بازی دربیارید«.

هندی ها و توییتر
ــی کـــه بـــه نــظــر مـــی رســـد در  در حــال
در  مقام ها  و  مسئوالن  اغلب  ایـــران 
تلگرام،  اقــدامــات  و  سیاست ها  برابر 
وِل  و  ــل  ُش و...  ــوک  ب فیس  توییتر، 
عمل می کنند و هیچ برنامه و تدبیری 
حسابی  اما  دیگر  کشورهای  ندارند، 
سختگیرند. پس از ترکیه نوبت به هند رسیده چون پایگاه خبری دیجیاتو 
نوشته است: »دولت هند به توییتر هشدار داد در صورتی که از دستور 
این  کارکنان  نکند،  پیروی  معترضان  پست های  حــذف  بــرای  مقامات 

شرکت باید خود را برای محاکمه کیفری و زندان بالقوه آماده کنند«. 

 محمد تربت زاده  قدیمی های محل می گویند اگر 
کسی در حضور »آقا فریدون« لفظ »فری کثیف« 
استفاده می کرد، بی برو برگرد با او دست به یقه 
از  نمی داند  که هیچ کس  لقب »کثیف«  می شد! 
چه زمانی به بعد پشت نام آقا »فری« چسبید، 
فــریــدون خان  کــار  و  رونــق کسب  اگرچه موجب 
این اغذیه فروشی  اما زیاد به مذاق صاحب  شد 
قدیمی خوش نمی آمد. به همین خاطر هم بود که 
هیچ کس جرئت نداشت در محدوده ساندویچی 

»فریدون« لفظ »فری کثیف« را به کار ببرد. 
یــادشــان  وقــتــی  از  می گویند  قدیمی ها  هرچند 
کثیف  فری  به  فریدون  آقا  اغذیه فروشی  می آید 
ــوده اســــت. هــرچــه هــســت، فــریــدون  ــ مــعــروف ب
مهروانی، مالک اغذیه فروشی فریدون، پنجشنبه 

شب بر اثر بیماری قلبی دارفانی را وداع گفت.

خیابان نیلوفر»
یکی  کثیف  فــری  بگوییم  اگــر  نیست  بیراه  زیــاد 
از دهه  بود. ساندویچی که  پایتخت  نمادهای  از 
عشقیار  همان  یا  نیلوفر  خیابان  در  کنون  تا   50
ــور کــه پــســران آقــا  ــوده و آن طــ ــن بـ چــراغــش روشـ
فریدون گفته اند تا پیش از درگذشتش حتی یک 

روز هم تعطیلی نداشته است. 
شهرهای  یا  باشید  تهران  ساکن  نمی کند  فرقی 
دورتر از پایتخت. ممکن است تا به حال پایتخت 
را از نزدیک ندیده باشید و حتی ندانید خیابان 
نیلوفر کجاست اما بی برو برگرد نام ساندویچی 
خیلی ها  اســت.  خــورده  گوشتان  به  کثیف  فــری 
با سس مخصوص سیب زمینی سرخ کرده  را  آن 
می شناسند، خیلی ها با ساندویچ رویال استیکی 
که مخترعش آقا فریدون است و خیلی ها هم با 
پیرمرد جدی و مصممی که تا پیش از ۱6 بهمن 
همیشه  و  می نشست  مغازه  دخل  پشت   ۱3۹۹

سرش توی حساب و کتاب هایش بود.

با هیچ جا حرف نمی زنیم»
تــا پیش از درگــذشــت فــریــدون مــهــروانــی، ده هــا 
درآورده  را  خــان  فــریــدون  مغازه  پاشنه  خبرنگار 
اما هیچ کدامشان  او مصاحبه کنند  با  تا  بودند 

موفق نشده بودند. 
محض  ــه  ب فــریــدون  آقـــا  می گفتند  خــبــرنــگــارهــا 
آمده،  گــزارش  تهیه  برای  می فهمید کسی  اینکه 
با  به گفت وگو  را  مــی داد و سرش  جــواب سرباال 
که  هــم  یــک بــار  مــی کــرد.  بند  دیگر  مشتری های 
پاپیچش  حسابی  مصاحبه  بــرای  خبرنگار  یک 
با  کاسبیم،  می گوید:»ما  عصبانیت  با  می شود، 

هیچ جا هم حرف نمی زنیم«.
با وجود این، اما برخی رسانه ها جسته گریخته 

توانسته اند چند گزارش  بهانه های مختلف  به  و 
کوتاه درباره او تهیه کنند. 

مگر دیوانه ام؟!»
فریدون مهروانی سال ۱3۱۹ در محله شاپور متولد 
شده است. این تمام چیزی است که رسانه ها از 
زندگی شخصی آقا فریدون می دانند. اما در مورد 
ساندویچ فریدون تا دلتان بخواهد قصه وجود دارد. 
مثاً اینکه این ساندویچی در سال ۱350 تأسیس 
تا دهــه ۷0 محبوبیت چندانی نداشته  امــا  شــده 
نام ساندویچی  ناگهان  به بعد  از آن زمان  است. 
از گوشه  مــردم  و  زبان ها می افتد  کثیف سر  فری 
و کنار تهران پشت در این مغازه ۱۲ متری صف 

می کشند.
ــا ســه چیز  ــهــران ســانــدویــچ فــریــدون را ب مـــردم ت
می شناسند. فیله مرغ سوخاری، رویال استیک و 
آقا  اول که طبق گفته  سس مخصوص. دو مورد 
فریدون اختراع خودش است را حاال در همه جای 
ایران می توانید پیدا کنید اما سس مخصوص فری 
کسی  که  دارد  ناشناخته ای  فرمول  هنوز  کثیف 

نتوانسته آن را کشف کند. 
یک بار یک خبرنگار از آقا فریدون پرسیده است: 
»راز این سس را به من می گویید؟« فریدون خان 
هم درپاسخ گفته است:»مگر دیوانه ام؟ اگر بگویم 

که دیگر هیچی باقی نمی ماند!«

چرا »فری کثیف«؟»
سؤال مشترک همه مشتریان ساندویچی فریدون 
این است که چرا در پشت سر، او را فری کثیف 

صدا می کنند؟
در مورد وجه تسمیه »فری کثیف« روایت واحدی 

وجود ندارد. 
بود  مــغــازه ای  کثیف  فــری  می گویند  قدیمی تر ها 
قدیمی و کوچک. کارگرهایش هم با لباس کثیف 
مشغول به کار بودند و به خاطر همین مغازه اش به 
فری کثیف معروف شد. از دیگر روایت ها این است 

سرو  غیرمجاز  گوشت  انقاب  از  پیش  چــون  که 
می کرده، به »فری کثیف« معروف شد. همچنین 
روایت دیگری وجود دارد که فریدون در جوانی به 
خاطر اخاق »تندش« به فری کثیف معروف شده 

بود. 
تعدادی  بود  معتقد  اما  مهروانی  فریدون  مرحوم 
با او دشمنی داشتند و نتوانستند  از کسانی که 
رقابت با او را تحمل کنند با همکاری یک سایت 

اینترنتی به او لقب فری کثیف داده اند! 

حاجی بازاری»
را  فریدون مهروانی خلق و خــوی خــاص خــودش 

داشت. 
از آن مدل حاجی بازاری هایی که همه  کارهایشان 
روی حساب و کتاب است و اجازه نمی دهند کسی 

به حوزه کارشان ورود پیدا کند.
»بهزاد« یکی از پسرهایش درباره او گفته است: 
»پدرم بیش از 40 سال است که ساعت ۸ صبح 
بلند می شود و می رود قصابی گوشت ها را تحویل 
و گوجه  کاهو  مــی رود ســراغ خرید  بعد  می گیرد. 
و... ساعت ۱0.5 به بعد می آید اینجا می نشیند 
کــردن سس مــی شــود. نمی دانم  مشغول درســت 
چطور به شما بگویم چنان با آرامش و دقت این 
کار را انجام می دهد که نگو. در واقع با کارش عشق 

می کند«.

عشق من ساندویچی است»
گاهی  بــود.  فری کثیف غلغله  شب ها جلو مغازه 
آن قـــدر شــلــوغ مــی شــد کــه خــیــابــان بند مــی آمــد. 
ــه حــاضــر مــی شــد مــغــازه ۱۲  فــریــدون خـــان امـــا ن
متری اش را گسترش دهد و نه قبول می کرد شعبه 
پاپیچش  خبرنگار ها  وقتی  کند.  افتتاح  دیــگــری 
تیر  آنجایی  می گوید:»کفتر  درایــن بــاره  می شوند 
می خورد که همان جا دون خــورده. ما هم همین 
جا بزرگ شدیم و پا گرفتیم. با این مشتری ها باال 

آمدیم و حاضر نیستیم اینجا را عوض کنیم«.
امکان نداشت به ساندویچی فریدون پا بگذارید 
و آقا فری را پشت دخل نبینید. هیچ کس به جز 
اجــازه نداشت پشت دخل مغازه اش  فریدون  آقا 

بنشیند. 
تابه  بــود  پرسیده  او  از  خبرنگارها  از  یکی  وقتی 
حال در این 40 سال برای مسافرت یا تفریح، کس 
دیگری را پشت دخل جایگزین خودش کرده یا نه، 
پاسخ داده بود:»هیچی. هیچ وقت سفر نمی روم. 
این ساندویچی است و  همه زندگی و عشق من 
همیشه پــای کــارم هستم. اگــر پــای کــارت نباشی 
رمزهای  از  یکی  هــم  ایــن  نمی گیرد.  رونـــق  کـــارت 

موفقیت ماست«.

 

اگر کاله قانون پشم داشت
ــه یک  ــرخــ ــم دوچــ ــســت ــوان مـــن مــی ت
شــهــرونــد دیــگــر بــاشــم. یــک نفر که 
ــه دوچـــرخـــه اســـت امــا  عــاقــه مــنــد ب
زیـــاد. مــن را خــریــده بود  نــه خیلی 
بــا من  روزهـــــای تعطیل  گــاهــی  کــه 
دوری بزند و بعد به قفل و زنجیر یا 
انباری بسپاردم تا هفته بعد؛ اما من 

صاحبی دارم که ترجیح می دهد تا می تواند رکاب بزند. کاً معتقد 
است نباید در شهر از ماشین شخصی استفاده کرد. بعضی وقت ها 
حرف هایش را با دیگران می شنوم که چطور با عاقه فــراوان از من 
حرف می زند. از خدا پنهان نیست از شما هم پنهان نماند حتی 
بعضی وقت ها می شود که حالم را می پرسد، درست مثل آدمی که 
حال یک آدم دیگر را می پرسد. او هم به من می رسد و می پرسد: 

»چطوری خوبی؟«
ــت دارد  کـــه دوســ ــت  ــن اسـ ایـ ــگــر هـــم دارد و آن  ــاق دی یـــک اخــ
دوچرخه سوارها از مسیر دوچرخه تردد کنند و البته به همان مقدار 
هم از اینکه ببیند غیر از دوچرخه سوارها، عابران پیاده، موتورسوارها 
و ماشین سوارها مسیر دوچرخه را اشغال کرده اند عصبانی می شود.
همین یکی دو شب پیش داشتیم با هم از مسیر دوچرخه می رفتیم. 
یکدفعه صدای موتوری را پشت سرمان شنیدیم! باید می کشیدیم 
کنار اما عباس آقا انگار نه انگار صدایی شنیده است خیلی ریلکس 
به راهش ادامه داد. موتورسوار هی گاز می داد که یعنی من پشت 
سرت هستم، برو کنار، اما فکر کنم عباس آقا با این کار می خواست 
حوصله موتوری را سر ببرد تا دفعه بعد وارد مسیر دوچرخه نشود.

یکی دو بار هم من را متوقف کرد تا از ماشین هایی که نصف آن ها 
وارد مسیر دوچرخه شده بودند عکس بگیرد اما در عکس گرفتن از 
ماشین آخری کار داشت به جاهای باریک می کشید. با خودم فکر 

کردم االن است که دعوا بشود که خوشبختانه نشد.
نصف ماشین پژویی وارد مسیر دوچرخه شده بود. خانمی هم توی 
ماشین نشسته بود. عباس آقا از ماشین دور شد و بعد پیاده شد و 
از ماشین عکس گرفت. گوشی اش را جمع کرد و آماده رفتن شدیم 
که صاحب ماشین آمد. نشست پشت فرمان که گویا همراهش 
ماجرا را به او گفت. راننده با صدای بلند طوری که من، عباس آقا و 
تعدادی دیگر از شهروندان بشنوند داد زد:»عکس می خوای شماره 

بده خودم برات بفرستم!« 
عباس آقا برخاف همیشه خیلی آرام جواب داد:»ممنونم از لطف 
هم  ماشین  پشت  »از  زد:  داد  دوبـــاره  رانــنــده  مــرد  گرفتم!«  شما، 
گرفتی؟« عباس آقا جواب داد:»نه الزم نیست جلو ماشینت تخلف 

کرده بود« و همان طور که مرد داد می زد راه افتادیم.
توی راه و در ادامه مسیر، عباس آقا بلند بلند جوری که من بشنوم 
می گفت:»اگه کاه قانون، پشمی داشت این مردک نباید این طور 
مــی زد که خــودم بهت عکس میدم. مسیر دوچــرخــه درست  داد 
کرده اند اما آن را در مقابل بعضی موتورسوارها و پیاده ها و ماشین ها 
بلند  بلند  را  فکرهایش  داشــت  آقــا  عباس  نمی کنند«.  محافظت 
می گفت و من خسته بودم و دوست داشتم هر چه زودتر برسیم به 

خانه تا استراحت کنم.

 مجازآباد
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ورزشورزش
با رأی گیری اتحادیه بازیکنان

 طارمی بهترین بازیکن ماه 
لیگ پرتغال شد

مهدی علی نژاد: قرارداد فوتبالیست ها سه برابر شد

 دخالتی در 
رد صالحیت ها نداریم

 نگاهی به اثر جدید  نرگس آبیار 

کلیشه سیاه و سفید »ابلق« 

این عمِر مختصر...
رقیه توسلی: تلفن خانه را با یک جهان به هم ریختگی و غم، پایین 

می گذارم.
پشت گوشی، مریم بود. همکار کم حرف و خنده رویی که امروز فرق 
می کرد. زمین تا آسمان فرق می کرد. مستأصل، تنها صفتی بود که 
انگار خواهرزاده اش  برایش درنظر گرفت. حق هم داشــت.  می شد 
دیشب به دنیا آمد، اما... خواهرزاده ای که نشد حتی یک دفعه اسم 
قشنگ دخترانه اش را صدا بزنند، بغلش کنند و دورِ دست و پای 

بلوری اش بگردند.
یک ساعت با گریه داشت حالی ام  می کرد امان از آمدن و رفتن این 
نوزاد طفلک، امان از ردّ قاب عکس های سمج که پدر صاحب بچه 
را درمی آورند. داشت از جامال و اثر قاب ها می گفت... از چهار خط 
از  این روزها...  از سر چشم و دلشان برنمی دارد  سیاهی که دست 

بدجنسی شان... از چنگیز مغول بودنشان. 
که  قاب های خالی  از  و  ناکام  به خــودش می گوید خاله  مریم جان 
ماه هاست کوبیده اند به دیوار اتاق بچه و نشد که با عکس هایش پُر 
شود زیاد درددل می کند. آن وقت که می رود، من می مانم و نوشتن از 
قاب هایی که همه مان گاهی ناگزیر می شویم مُشتی از آن ها را برداریم 

از تن خانه و بعد، زُل بزنیم به رؤیاهای برباد رفته مان.
به  نمی توانم  اما  کــرده  را مشغول  ذهنم  ردپاها،  و  مریم  تلخ  قصه 
رفتن آدم های دیگر فکر نکنم. آدم هایی که ردشان بی شمارتر از نوزاد 
نازنینی است که عمرش به دنیا نبود. آدم های سن و سال دارتری که 
هربار چه بخواهیم چه نه، به محاصره شان درمی آییم و ردهایشان 
دوره مان می کنند. رد شماره تلفنشان، پیامک هایشان، رد عطرشان، 
رد اسمشان، رد سنشان، جایگاهشان، شغلشان، فیلم و غذا و لباس 
و موزیک موردعاقه شان، رد جایی که می نشستند، رد خنده شان، 

صدایشان... .
فکر نکنم به این زودی ها برگردم. برگردم به حال معمولی پیش از 
شنیدن این خبر. رد عجیبی توی سرم پیچیده. رد گریه های نوزادی 
که مادرش سر زا رفته، رد گریه های زائویی که پرستاران، نوزادش را 

نمی آورند شیرش بدهد!
انصاریان، حمدی  آقای  مادر علی  آرامش  برای  لطفاً  فونت درشت: 

قرائت کنیم.

بازگشت ستاره پرسپولیس از قطر

ترابی: می خواهم خاطرات 
تلخ را پاک کنم

روزمره  نگاری

خاطرات یک دوچرخه

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir
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چراغ ساندویچی معروف پایتخت پس از 40 سال خاموش شد

خداحافظ آقا »فریدون« 
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سینا حسینی: به محض اینکه موعود بنیادی فر 
سوت پایان بازی استقالل – نساجی را به نشانه 
پیروزی استقالل به صدا درآورد خیلی از هواداران 
تصور می کردند استقالل با حفظ جایگاه خود در 
اما  با چالشی مواجه نخواهد شد،  صدر جدول 
انگار بازیکنان استقالل بر خالف پیش بینی ها از 
این پیروزی بــرای یک آتش بــازی بــزرگ استفاده 
استقالل  بازیکنان  آتشین  مصاحبه های  کردند، 
بابت مشکالت مالی همه معادالت را به هم زد تا 

یک حاشیه بزرگ در استقالل شکل بگیرد.

اتاق فرمان#
البته بروز این اتفاقات قابل پیش بینی بود؛ چون 
بازیکنان از شب قبل از بازی به واسطه اتفاقات 
پذیرایی  و  اسکان  بابت  و مشکالت  داخــل هتل 
در اردو به شدت عصبانی بودند، به همین دلیل 
با چــراغ سبز کــادر فنی شــروع به مصاحبه های 
تند و تیز علیه مدیریت باشگاه کردند. البته در 
این میان موضوعی بسیار کلیدی وجود دارد که 
موجب شده هئیت مدیره و مدیرعامل تیم بابت 

آن عصبانی تر از همیشه شوند.
برابر مصوبه هیئت مدیره هیچ یک از اعضای تیم 
و بازیکنان حق انجام مصاحبه را نداشتند و تنها 
مجوز داشتند با رسانه های رسمی باشگاه حرف 
بزنند، اما هیچ کسی این موضوع را در نظر نگرفت 
و با انجام مصاحبه های تند و تیز شرایط داخلی 

استقالل را به شدت به سمت بحران بردند.
بــر همین اســاس حــاال شنیده مــی شــود اعضای 
هیئت مدیره قصد دارند در جلسه اضطراری این 
موضوع را بررسی کنند و بازیکنان را نقره داغ کنند 

تا به نوعی مشکالت مدیریت شود.

نقد کادرفنی#
برخی بازیکنان در کنار نقد از سیستم مدیریت 
و مشکالت مالی پای تفکرات خاص سرمربی تیم 
را هم به میان کشیدند تا کنترل اوضاع از اختیار 
بــه عــنــوان مثال  سرمربی تیم هــم خـــارج شـــود. 
تفکر  نوع  در خصوص  مظاهری  رشید  اظهارات 
محمود فکری نشان داد برخالف ادعای اعضای 
کادر فنی برخی بازیکنان با محمود فکری دچار 

اختالف سلیقه جدی هستند.

گالیه های مالی#
نکته بحث برانگیز دیگری که در ال به الی سخنان 
بازیکنان مشاهده شد، موضوع نوع پرداختی های 
مالی باشگاه بود. برخی بازیکنان نظیر دانشگر، 
فرشید اسماعیلی، ارسالن مطهری، مهدی قایدی 
و شجاعیان مدعی شدند پرداختی به آن ها صورت 
نگرفته، اما اطالعات موثق نشان می دهد برخالف 
بازیکنان  به  پرداختی ها  حجم  بازیکنان  ادعــای 
قــراردادهــای  از آنجا کــه رقــم  امــا  منطقی اســت 
آن ها  مطالبات  و  است  سنگین  بسیار  بازیکنان 

بابت سال های قبل انباشت شده، آن ها به شدت 
تحت  را  باشگاه  مدیران  روش  این  با  تالشند  در 
فشار بگذارند تا بتوانند مطالبات خود را وصول 

کنند.
می دهد  نشان  قدس  دریافتی خبرنگار  اطالعات 
بر خالف ادعای بازیکنانی که مدعی شدند پولی 
دریافت نکردند، آن ها بین 30 تا 50 درصد از مبلغ 
قرارداد خود دریافت کردند و تنها به واسطه تحت 
فشار قرار دادن مدیریت این مسائل را رسانه ای 

کردند.

9 قرارداد نجومی#
بازیکن   9 می دهد،  نشان  پیگیری ها  و  بررسی ها 
و  قـــرارداد خــود نظم  رقم های سنگین  واسطه  به 
انضباط پرداختی های باشگاه را مختل کردند به 
در  باشگاه  می شود  پیش بینی  حاال  دلیل  همین 
کند.  اعمال  ای  گیرانه  آن ها موضع سخت  برابر 
انتقاالت  و  نقل  در  سعادتمند  احمد  واقــع  در 
تابستانی با 9 بازیکن قراردادهای مالی سنگینی 
بسته که این موضوع این روزها به دردسر بزرگی 

برای آبی ها تبدیل شده و به هیچ عنوان باشگاه 
توان پرداخت این قراردادها را ندارد.

در حال حاضر فرشید اسماعیلی، محمد دانشگر، 
فرشید باقری، وریا غفوری، عارف غالمی، مهدی 
ــادری 9  ــ ــدی، مــرادمــنــد، مــظــاهــری و محمد ن ــای ق
و  باالست  قــراردادشــان  رقم  که  بازیکنی هستند 

باشگاه توان پرداختی به آن ها را ندارد.

متمم های سرسام آور#
البته در این بین هر بازیکنی شرایط متفاوتی دارد، 
به عنوان مثال وریا غفوری، عارف غالمی و مهدی 
قایدی قراردادهای قبلی خود را فسخ و قراردادی 
محمد  و  اسماعیلی  فرشید  کردند.  امضا  جدید 
دانشگر در هنگام تمدید قرارداد پولی را به صورت 
بازیکنانی  و  کردند  دریافت  نامداری  از  جداگانه 
محمد  و  مظاهری  باقری،  فرشید  مرادمند،  مثل 
نادری هم در هنگام عقد قرارداد با استقالل رقم 
باالیی طلب کردند که پرداخت آن از عهده باشگاه 
خارج است.این مسئله ای است که این روزها به 
معضلی بزرگ برای استقالل تبدیل شده و هنوز 

مشخص نیست مدیران باشگاه چطور می خواهند 
این ارقام را پرداخت کنند. ماجرا از جایی شروع 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  باید  استقالل  کــه  شــد 
حاضر می شد و احمد سعادتمند شتابزده شروع 
بــه جــذب بازیکن کــرد و رقــم قـــرارداد خریدهای 
جدید به گوش بازیکنان قبلی رسید و آن ها هم با 
مراجعه به سعادتمند متمم روی متمم گذاشتند 
و حاال استقالل باید جور این متمم ها را بکشد! 
بازیکنان  از  یــک  هیچ  کــه  اینجاست  دار  خنده 
جدید هم نتوانستند در آسیا برای استقالل بازی 
کنند اما جذب عجله ای آن ها نظم مالی باشگاه 

را مختل کرد.

شکایت باشگاه از کاپیتان؟#
مدیریتی  دوره  در  حدیث  و  حــرف  پر  متمم های 
سعادتمند که باشگاه را با چالش جدی رو به رو 
کــرده اســت سبب شــده اختالف سنگینی میان 
برخی بازیکنان و مدیریت فعلی به وجود بیاید، 
نمونه بارز این اتفاق را می توان در ماجرای شایعه 
شکایت باشگاه استقالل از وریا غفوری مشاهده 
کرد.غفوری بر اساس قرارداد قبلی خود می بایست 
4 میلیارد و 800 میلیون تومان دریافت کند اما این 
به عدد 14 میلیارد  برانگیز  با متممی بحث  رقم 
تومان افزایش یافت  تا حساسیت زیادی روی این 
مسئله به وجود بیاید. مدیرعامل فعلی استقالل 
توافق حل و فصل کند  با  را  کــرد موضوع  تــالش 
اما عدم پذیرش این مسئله از سوی وریــا سبب 
شد مددی بابت این موضوع در نامه ای به کمیته 
اخالق توضیحاتی دهد. به همین دلیل غفوری و 
مددی به شدت با هم دچار چالش شدند و همین 
وریــا  شــد  سبب  دیگر  اتفاقات  برخی  و  مسئله 
غفوری در دقیقه 75 بازی با اعتراض از بازی خارج 
شود تا حاشیه های پیرامون این بازی به اوج برسد.

نخستین جرقه#
ایــنــکــه چــنــد دســتــگــی مــیــان هیئت مــدیــره،  در 
بــازیــکــنــان علت اصلی  و  کــادرفــنــی  مــدیــرعــامــل، 
این حاشیه ها پیرامون باشگاه استقالل  پیدایش 
این  نخست  اما جرقه  نیست  هیچ شکی  است 
می شود  گفته  ــرد؟  کـ روشـــن  چــه کسی  را  آتــش 
فــردی که پیش از ایــن قــرار بــود به عنوان روابــط 
عمومی باشگاه پرسپولیس انتخاب شود اما بنا به 
دالیلی به این سمت نرسید، به واسطه رفاقت با 
محمود فکری به شدت در تالش بود تا به عنوان 
اما  مدیر رسانه استقالل مشغول فعالیت شود، 
مخالفت صریح وزارت ورزش و هیئت مدیره با این 
اتفاق سبب شد او به عنوان مشاور نامحسوس 
از  فکری فعالیت کند، به همین دلیل حاال پس 
بررسی های مختلف شنیده می شود ایده مصاحبه 
با  و  بــوده  او  ابتدایی  نظریه  باشگاه  علیه مدیران 
چراغ سبز کادر فنی بازیکنان علیه کادر مدیریت 

شروع به مصاحبه کردند.

بررسی متمم های نجومی به بهانه حواشی اخیر غفوری

 9 بازیکنی که کمر استقالل را شکستند

پیشنهاد چلسی به رئال؛ ادن هازارد را پس بده
این روزها برای ادن هاراد کابوس وار سپری می شوند. ستاره بلژیکی دو روز 
پیش برای نهمین بار در یک سال و نیم گذشته مصدوم شد و باید بین 4 
تا 6 هفته دیگر نیز به دور از میادین بماند. طبق ادعای دیفنسا سنترال، 
باشگاه چلسی به رئال مادرید پیشنهاد بازگرداندن ادن هازارد را داده 
است. چلسی برای این انتقال حاضر است بین 40 تا 50 میلیون یورو نیز 
هزینه کند. هازارد تا سال 2024 با رئال قرارداد دارد و ارزش او در سایت 
ترانسفرمارکت از 150 میلیون یورو به 50 میلیون یورو کاهش یافته است.

طارمی بهترین بازیکن ماه لیگ پرتغال شد
جایزه  او  شد  باعث  پورتو  ترکیب  در  طارمی  مهدی  درخشان  عملکرد 
بهترین بازیکن ماه را از آن خود کند. مهدی طارمی، مهاجم ایرانی و گلزن 
تیم پورتو در رأی گیری اتحادیه بازیکنان )SJPF( به عنوان بهترین بازیکن 
لیگ پرتغال در ماه ژانویه انتخاب شد.طارمی با کسب 18.02 درصد از آرا 
در رتبه اول قرار گرفت. پس از او پدرو پوررو وینگر راست اسپانیایی تیم 
اسپورتینگ لیسبون با 14.2 درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفت. ژسوس 

کرونا از پورتو نیز با 9.75 درصد در رتبه سوم حضور یافت.

ستاره سابق میالن راهی لیگ پرتغال شد
ستاه سابق تیم ملی ژاپن و میالن به تیم پورتیموننزه پرتغال منتقل شد.به 
گزارش خبرگزاری فارس، باشگاه پورتیموننزه پرتغال خبر داد با کیسوکه 
هوندا ستاره سابق تیم ملی ژاپن و میالن قــراردادی برای مدت یک سال 
ــرد.او در تیم ملی و باشگاهی خود روزهــای درخشانی داشــت و  امضا ک
جزو آسیایی هایی بود که توانست در اروپا بدرخشد. هوندا سال ها برای 
سامورایی ها خوش درخشید. او از سال 2014 تا 2017 برای باشگاه پرافتخار 

میالن بازی کرد هوندا مدتی هم به عنوان مربی تیم ملی کامبوج کار کرد.

پیکه می خواهد برابر پاری سن ژرمن بازی کند
مدافع بارسلونا هدفش این است که برابر پاری سن ژرمن به میدان برود.

به نقل از بی ساکر، بارسلونا در سال 2021 تیم دیگری به نظر می رسد.
اناری ها در روزهــای خوشی به سر می برند و این موضوع می تواند  آبی 
اعتماد به نفس زیادی را برای آن ها در آستانه شروع مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا ایجاد کند.  مدافع بارسلونا به شکلی دوران 
نقاهت خود را سپری می کند که بتواند مقابل پاری سن ژرمن بازی کند. 

این خبر خوشی برای سرمربی هلندی محسوب می شود. 

مهدی ترابی که در ابتدای فصل تصمیم گرفت 
به پیشنهاد تمدید قرارداد با پرسپولیس پاسخ 
تیم  و  قطر  ستارگان  لیگ  راهــی  و  بدهد  منفی 
العربی شود، برای نیم فصل دوم به پرسپولیس 
بازگشت.این بازیکن ملی پوش قرارداد خود را با 
باشگاه پرسپولیس منعقد کرد تا رسماً به جمع 

شاگردان گل محمدی اضافه شود.
اینکه  از  پس  ترابی  ورزش  سرویس  گــزارش  به 
نــوزدهــم  لیگ  در  قهرمانی  بــه  پرسپولیس  بــا 
راهش  به  نشد  حاضر  انتظار  برخالف  رسید، 
ادامــه  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  سرخپوشان  با 
قطر  العربی  بــه  فـــراوان  حاشیه های  بــا  و   دهــد 

پیوست. 
جدایی ترابی در ابتدای فصل انتقادات زیادی را 
نسبت به عملکرد مهدی رسول پناه، مدیرعامل 
و  داشـــت  هــمــراه  بــه  پرسپولیس  باشگاه  وقــت 
 حتی سبب تجمع هواداران مقابل درب باشگاه 

شد.
تهاجمی  سیستم  در  کــه  ضعفی  بــه  تــوجــه  بــا 
دو  هر  عالقه  ابــراز  و  می شد  دیــده  پرسپولیس 
برتر  لیگ  به  بازگشت  راه  ترابی  مهدی  طــرف، 
تیم  به  رسماً  ــروز  دی و  گرفت  پیش  در  را  ــران  ای
سابق خود بازگشت.از چند ماه دیگر پرسپولیس 
باید در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا نیز به 
میدان برود و بدون شک نیاز به تقویت تیمش 

در نیم فصل دارد.

خوشحالم به پرسپولیس برگشتم#
ــی پــس از انــعــقــاد قـــــرارداد گــفــت: خیلی  ــراب ت
پیوستم  پرسپولیس  بــه  ــاره  دوبـ کــه  خوشحالم 
ــوب و  ــایــج خــ ــت و امــــیــــدوارم دوبــــــاره بــتــوانــم ن

موفقیت آمیزی را با این تیم بدست بیاورم.
وی با پرهیز از سؤالی درمورد اتفاقاتی که در قطر 
افتاد گفت:  بحث العربی یک بحث جداست. 
دوست دارم االن در مورد پرسپولیس حرف بزنم 
و به وقتش در این مورد صحبت کنم. من همه 
تالشم را می کنم هر چه سریع تر به آمادگی قبل 
برسم و حتی بیشتر از قبل هم تمرین می کنم. 
هواداران انتظارات زیادی از من دارند و امیدوارم 
با کمک کادر فنی و بازیکنان دوباره موفقیت ها 
را تکرار کنیم. با شناختی که از بچه ها دارم آن ها 
بار  بود. دوست دارم یک  قانع نخواهند  به کم 

دیگر با پرسپولیس در آسیا به موفقیت برسم.

دوست دارم موفقیت ها را تکرار کنم#
گفت:  بازگشت  از  انگیزه هایش  مورد  در  ترابی 
بیشتر  خیلی  قــبــل  از  مــن  انــگــیــزه هــای   قــطــعــاً 

است.
و  نداشتم  قطری  تیم  در  خوبی  فصل  نیم  من 
دوست دارم بار دیگر موفقیت های قبل را تکرار 
کنم. امیدوارم با قهرمانی که به هواداران هدیه 
می دهیم اتفاقات تلخ گذشته را پاک کنم.من به 

عنوان بازیکن آزاد به پرسپولیس آمدم.

باید  که  ســواری  دوچرخه  فدراسیون  سرپرست 
ایــن فــدراســیــون ســامــان دهــد، به  بــه انتخابات 
ــه ریــاســت شــطــرنــج اســت.بــه  ــبــال رســیــدن ب دن
گزارش فارس، 24 دی ماه بود که افشین داوری 
سرپرست  دوومیدانی،  فدراسیون  سابق  رئیس 
سابق فدراسیون های بوکس و والیبال به عنوان 
انتخاب  ســواری  دوچرخه  فدراسیون  سرپرست 
شد تا در مدت 6 ماه مقدمات برگزاری انتخابات 

این فدراسیون را فراهم کند.

جبران مافات در فدراسیون شطرنج#
این رشته وضعیت خوبی نداشته  در حالی که 
اســت، سرپرست  مواجه  زیــادی  با مشکالت  و 
انتخابات  ــرای  ب عجیب  اقــدامــی  در  فــدراســیــون 
فدراسیون شطرنج ثبت نام کرد و سودای رسیدن 
به صندلی این فدراسیون را در سر دارد. او که در 
رسیدن دوباره به ریاست فدراسیون دوومیدانی 
می خواهد  چطور  نیست  مشخص  بــود،  ناکام 
وقــت خــود را بـــرای دوچــرخــه ســـواری بــگــذارد، 
باید  نیز  انتخابات شطرنج  بــرای  که  در صورتی 

فعالیت و تبلیغ کند.
داوری مهرماه سال جاری بود که در انتخابات رشته 
تخصصی خــودش یعنی دوومــیــدانــی مــات شد و 
حاال هرطور شده می خواهد ریاست یک فدراسیون 
را برعهده بگیرد، اما در این میان تکلیف دوچرخه 
سواری چه می شود؟ آیا وضع رکابزنان بدتر از االن 
خواهد شد؟ آیا وزارت ورزش از این شرایط و اقداماتی 

که کارمندانش انجام می دهند، اطالع دارد؟

پروژه های بالتکلیف#
ساختمان نیمه کــاره فدراسیون و پیست در حال 
رکابزنان  ــزام  اعـ و  ایــکــس«  ام  ــی  »ب رشته  ساخت 
ملی پوشان به مسابقات قهرمانی آسیا در حال حاضر 
روی دست فدراسیون است و برهمین اساس جامعه 
دوچرخه سواری انتظار دارد انتخابات این فدراسیون 
هرچه زودتر برگزار شده و تکلیفش مشخص شود؛ 
چــرا که هرچه مــی گــذرد، وضعیت بدتر از گذشته 
شده و رکابزنان با این شرایط انگیزه خود را از دست 
می دهند.در گذشته ثابت شده است که هرچه مدت 
زمان حضور سرپرستان در فدراسیون ها بیشتر شود، 
رشته ها دچار مشکالت زیادی می شوند و باید دید 
وزارت ورزش و جوانان برنامه ای برای برگزاری انتخابات 
دوچرخه سواری قبل از پایان سال دارد یا همه چیز 

به سال آینده موکول می شود.

وعده داوری#
ــواری در مــورد  سرپرست فــدراســیــون دوچــرخــه سـ
برگزاری انتخابات این فدراسیون هم گفته بود: برگزاری 
انتخابات فدراسیون فرض اول ماست. تالش ما این 
است که هر چه سریع تر مجمع انتخاباتی فدراسیون  
برگزار شود تا فدراسیون دوچرخه سواری رئیس خود 
را شناخته و انتخاب شود تا در آینده دچار چالش 
و خأل نشود. داوری در خصوص اینکه » آیا قصد 
را  دوچرخه سواری  فدراسیون  انتخابات  در  حضور 
دارد؟«، هم گفت: اصالً قصد چنین کاری را ندارم و 
تنها تالشم این است که هر چه سریع تر انتخابات 

فدراسیون برگزار شود«.

بازگشت ستاره پرسپولیس از قطر

ترابی: می خواهم خاطرات تلخ را پاک کنم
تالش داوری برای ریاست فدراسیون شطرنج ادامه دارد

حرکت  ناپلئونی سرپرست  فدراسیون دوچرخه سواری

گزارش کوتاه

هانسی فلیک: 
حاال از پرواز به قطر لذت می بریم

بایرن  بــرف،  بــارش  زیــر  و  برلین  گزنده  در سرمای 
مونیخ موفق شد با پیروزی 1-0 برابر هرتا برلین و 
بازی، اختالف خود در صدر  این  کسب 3 امتیاز 

جدول با الیپزیش را به 10 امتیاز برساند.
به گزارش ورزش سه، بایرن مونیخ در هوایی بسیار 
سرد و در زیر بارش برف که شرایط زمین بازی را نیز 
نامساعد کرده بود، توانست با جنگندگی و با تک 
گل کینگزلی کومان در دقیقه 21 برنده سه امتیاز 
این بازی شود. بایرن مونیخ پس از این بازی، برای 

شرکت در جام جهانی باشگاه ها راهی قطر شد.
از  پــس  مونیخ،  بــایــرن  سرمربی  فلیک،  هانسی 
خیلی سخت  اول  »نــیــمــه  گــفــت:  پـــیـــروزی  ایـــن 
داشتن  بدون  مرحله  در چند  مجبور شدیم  بود. 
کار  خوب  خیلی  تیم  اما  بجنگیم،  توپ  مالکیت 
برتری 1-صفر خود  دفاع کردیم.  از  تا آخر  کرد. 
من راضی هستم. می خواستیم با پیروزی در این 
بازی به قطر برویم. حاال می توانیم از پرواز به قطر 

لذت ببریم«.
و  گورتزکا  کــردن  ــازی  ب بــه  راجــع  همچنین  فلیک 
مارتینز در جام جهانی باشگاه ها گفت: »ما باید 
روز به روز پیش برویم. اوضاع لئون گورتزکا کمی 
نخواهد  احتماالً  امــا  مارتینز  خــاوی  اســت.  بهتر 
رسید. اگر به بازی اول نرسیدند احتماالً به بازی 

دوم می رسند«.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
دوران  در  فوتبالیست ها  قــرارداد  مبلغ  اینکه  بیان  با 
کرونا سه برابر شد، گفت: آسیبی که ورزش از کرونا 
به  بــود.  دیگر  بخش های  به  آسیب  با  متفاوت  دیــد 
مدیران  ورزش سلسله نشست های  گزارش سرویس 
وزارت ورزش با برگزاری نشست مهدی علی نژاد معاون 

توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای پیگیری شد.

مسابقات در 19 رشته#
علی نژاد به چگونگی فعالیت های ستاد مبارزه با کرونا 
در ورزش برای بازگشت به شرایط عادی ورزش اشاره 
فوتبال شد  لیگ  برگزاری  بر  قــرار  وقتی  و گفت:  کرد 
این فصل  برگزاری  نتایج  اما  بودند  خیلی ها معترض 
بــرای تیم ها داشــت را  تأثیراتی که  در شرایط کرونا و 
هم دیدیم.وی یــادآور شد که عــالوه بر فوتبال در ١٨ 
کامل  رعایت  با  باشگاهی  دیگر هم مسابقات  رشته 
حال  در  بعضاً  و  شد  بــرگــزار  بهداشتی  پروتکل های 

پیگیری است.

کمک 100 میلیاردی#
علی نژاد تصریح کرد: تا به امروز بیش از ١٠٠ میلیارد 
به فدراسیون ها پرداخت شده و تا پایان سال دو مرحله 
دیگر پرداختی خواهیم داشت، به فدراسیون ها کمک 

شد تا بدهی خود از جمله بدهی به شرکت توسعه را 
پرداخت کنند.

اساسنامه دموکراتیک#
وی با مــرور رونــد اصــالح و تأیید اساسنامه فدراسیون 
فوتبال آن را اساسنامه ای مترقی و دموکراتیک خواند و با 
ابراز امیدواری از اینکه انتخابات 10 اسفندماه برگزار شود، 

بر بی طرفی این وزارتخانه در این انتخابات تأکید کرد.
را  فضا  فوتبال  اساسنامه  گفت:  زمینه  ایــن  در  وی 

افراد  و  باشد  رئیسه  نماینده ای در هیئت  تا  باز کرد 
فوتبالی کار کنند. وزارت در انتخابات بی طرف است، 
باید بگویم کسانی که می گویند گزینه هستند ما بی 
طرف هستیم و دخالتی نداریم چون اعضای مجمع 
به آن بلوغ رسیده اند که خودشان تصمیم گیری کنند.

پاداش آسیایی سرخ ها#
کرده  دریــافــت  را  خــود  آسیایی  پــاداش  »پرسپولیس 
است«، که علی نژاد در پاسخ به آن گفت: متأسفانه 

به خاطر تحریم های ظالمانه نتوانستیم در سال های 
اخیر مطالبات را دریافت کنیم، نزدیک به 6 میلیارد در 
فیفا داریم که نگرفته ایم. 2.8 برای پرسپولیس و 300 
هزار دالر برای استقالل در AFC داریم که هیچ کدام 

دریافت نشده است.
»طلب بودیمیر پرداخت شد، طلب دستیار کالدرون 
تأمین  پول ها چگونه  ایــن  اســت،  پرداخت شــده  هم 
بــود که  ایــن پرسش دیگر خبرنگار مهر  مــی شــود؟«، 
پرداخت بدهی  برای  به آن گفت:  پاسخ  علی نژاد در 
شد.  گرفته  کمک  داخلی  منابع  از  کالدرون  دستیار 
برای مطالبه بودیمیر هم از یک منبع قرض گرفتیم که 
نیمی از آن پرداخت شد و نیم دیگر را به همین شیوه 

پرداخت می کنیم.

افزایش قراردادها#
در  دیگری  پرسش  به  واکنش  در  همچنین  علی نژاد 
استقالل  و  پرسپولیس  باشگاه  دو  مدیریت  با  رابطه 
از  بعد  می کنند،  فعالیت  که  مدیرانی  کــرد:  تصریح 
به دلیل سختی شرایط  مدتی احساس می کنند که 
این حرف شاید  برایم  کار کنند. می دانم  نمی توانند 
تبعاتی در فضای مجازی داشته باشد، اما باید بگویم 
که در همه دنیا به دلیل کرونا، ورزشکاران قرارداد خود 

را کاهش دادند، اما در ایران سه برابر شد.

عصبانیت بی سابقه سرمربی رئال از شایعات

»زی زو« از کوره دررفت
که  حالی  در  مــادریــد  رئــال  سرمربی 
نسبت به اتفاقات اخیر درون تیمش 
کالفه  شایعات  از  و  عصبانی  بسیار 
ــه نــظــر مــی رســد دربــــاره وضعیتش  ب
نمی دانم چه  کرد:  اظهار  تیم  این  در 
تر  مهم  داد.  خواهد  رخ  اتفاق هایی 
داشته  تمرکز  کــه  اســت  ایــن  از همه 
سرمربی  تغییر  از  صحبت  باشیم. 
ــفــاقــی کـــه بــخــواهــد  ــود. هـــر ات ــی شـ مـ
می افتد. ما تالش خود را خواهیم کرد 
و اول از همه من این کار را می کنم. از 
خوش شانسی ام بوده که هدایت این 
تیم را بر عهده داشته ام و تا آخرین 
لحظه از این فرصت استفاده خواهم 
کرد. من استعفا نمی دهم. اگر مردم 
بدهم،  انجام  را  کــار  ایــن  می خواهند 
ترک  را  مادرید  که  بگویم  می خواهم 
نمی کنم. بازیکنان هم نمی خواهند از 

تیم جدا شوند. 
سرمربی  ورزش  سرویس  گــزارش  به 
فــرانــســوی افــــزود: مــا ســـال گذشته 
قهرمان اللیگا شدیم. امسال هم حق 

این جام داریــم. در  برای فتح  رقابت 
سال آینده باید کارهایی انجام دهیم 
امسال؟  باشیم.  داشته  تغییراتی  و 
ــه  اجــــازه بــدهــیــد بــه رقــابــتــمــان ادامـ
دهیم، تیمی که پارسال قهرمان شد. 
10 سال از آن اتفاق نگذشته است، 
این اتفاق سال گذشته رخ داد. تنها 
بــه خــاطــر همه آن هـــا خــواهــان کمی 

احترام هستم.

زی زوی عصبانی#
گــفــت:  بـــا عــصــبــانــیــت  ــه  ــ ادامـ او در 
خیلی  شــمــا  ــد.  ــی ــدان مــی خــن را  مـــن 
مسئولیت  باید  و  می گویید  چیزها 
صــورت  بــه  بپذیرید.  را  حرف هایتان 
می خواهیم  بگویید  و  کنید  نگاه  من 
سر  پشت  فقط  و  کنیم  برکنار  را  تــو 
رئال  نزنید!سرمربی  را  این حرف  من 
مادرید درباره عصبانی شدنش گفت: 

انجام  را  کار خودتان  نهایت شما  در 
می دهید. این حقیقت دارد یک روز 
من در رئال مادرید نخواهم بود. اگر 
بخوریم  شکست  یــا  کنیم  مــســاوی 
من اخراج می شوم. این یک واقعیت 
ــه شما  ــت کـ ــاری اســ ــ ــن کـ ــ ــت. ای ــ اسـ
عصبانی  مــی پــذیــرم.  را  آن  می کنید. 
شدم تا به شما بگویم که با کارتان چه 
کار می کنید. ما تالش خواهیم کرد و 

تکلیفمان را انجام خواهیم داد. 
ام  اظهار کرد: خنده  پایان  زیدان در 
می پرسید  من  از  که  زمانی  می گیرد 
چــــرا؟ مـــن تــنــهــا کــســی هــســتــم که 
اســت  ممکن  مــی کــنــم  فــکــر  روز  هــر 
نباشم.  مادرید  رئــال  سرمربی  دیگر 
خــوشــحــال نــمــی شــوم ایـــن ســـؤال را 
ــار از مــن پــس از یــک بـــازی بد  هــر ب
از  رفتاری  چنین  ســزوار  ما  بپرسند. 
جانب رسانه نیستیم. کمی عصبانی 
هستم. دو هفته در قرنطینه بودم و 
تا  قرنطینه خارج شدم  از  با اشتیاق 
نشان دهم تا پایان خواهیم جنگید.

مهدی روحی، معاون سابق باشگاه استقالل در استوری اینستاگرام 
نوشت: دیاباته مصدوم نیست و به دلیل عدم پرداخت مطالبات 
بازی نمی کند!« او همچنین به بازگشت میلیچ هم اشاره داشته و 
خواسته که هواداران مقصران اصلی در استقالل را بشناسند. او با 
اشاره به دروغ های مسئوالن استقالل به هــواداران نوشته که تا چه 
زمانی می خواهند از بیان حقیقت فرار کنند. این روزها استقالل درگیر 
مسائل مالی شدیدی شده است که عامل اصلی آن قراردادهای 

سنگینی است که با بازیکنان این تیم منعقد شده است.

معاون سابق باشگاه استقالل
برترین لحظات رونالدو  از  انتشار ویدئویی  با  یوونتوس  باشگاه 
در یــووه، نوشت که او مدرک زنده ای است که نشان می دهد 
ســن فقط یــک عــدد اســت. ســتــاره پرتغالی یــوونــتــوس در 36 
سالگی، باالخره نشانه هایی از آرام گرفتن را بروز داده و تلویحاً 
به فرا رسیدن آخرین سال های خود در زمین چمن اشاره کرده 
است. کریستیانو رونالدو در روز تولد 36 سالگی اش، در پیامی 
که در اینستاگرام منتشر کرد، ضمن تشکر از هواداران، از  20 

سال سابقه فوتبال حرفه ای خود یاد کرد.

یوونتوس

مهدی علی نژاد: قرارداد فوتبالیست ها سه برابر شد

دخالتی در رد صالحیت ها نداریم

ضد  حمله

پرسپولیسی ها پولدار می شوند
آینده  روزهـــای  در  دارنـــد  قصد  پرسپولیس  باشگاه  مــدیــران 

پرداختی های جدیدی را به بازیکنان این تیم داشته باشند.
به گزارش تسنیم مدیران باشگاه پرسپولیس در تالش هستند 
تا حدود 10 درصد از مطالبات بازیکنان این تیم را طی روزهای 
فصل  در  تیم  این  بازیکنان  دریافتی  و  کنند  پرداخت  آینده 

جاری را به حدود 20 تا 25 درصد برسانند.

یزدانی و بابایی گزینه های اصلی تراکتور 
و  دوم  نیم فصل  بــرای  تیم خود  تقویت  بــرای  تراکتور  باشگاه 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا به دنبال جذب مدافع استقالل 
و مهاجم ماشین سازی است. در همین زمینه شنیده می شود 
در  بازیکن  بــرای جذب  خود  فعالیت  تراکتور  باشگاه  مدیران 
بــرای جذب سیاوش  اولیه  اقدامات  کــرده  و  را آغــاز  نیم فصل 
بابایی مهاجم ماشین سازی  یزدانی مدافع استقالل و پیمان 

را انجام داده اند.

 گل میالد محمدی 
بهترین گل ماه باشگاه خنت شد

گل مدافع ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه خنت بهترین 
گل ماه شد. به گزارش سرویس ورزش باشگاه خنت بلژیک 
بهترین بازیکن و بهترین گل ماه گذشته را با آرای هوادارانش 
معرفی کرد. در همین رابطه گل زیبای میالد محمدی مدافع 
ملی پوش کشورمان برای خنت مقابل  اود-هورلی به عنوان 

بهترین گل ماه گذشته با کسب 75 درصد انتخاب شد.

 فوالد در آستانه 
دو پنجره بسته نقل و انتقاالتی

ابتدای فصل  فوالدخوزستان که با توجه به پرونده بلبلی در 
اما  باز شد  رایزنی پنجره اش موقتاً  از  بود، پس  محروم شده 
دوبــاره این پنجره بسته شده و فوالدی ها نمی توانند در نقل 
و انتقاالت زمستانی بازیکنی را جذب کنند. با توجه به این 
موضوع باشگاه فوالد به دنبال حل مشکل و باز شدن پنجره 
خود است . به نقل از ورزش سه سعید آذری در گفت وگویی با 
اشاره به بسته بودن پنجره نقل و انتقاالتی این باشگاه اظهار 
تمام تالش های  با وجود  بزرگ ترین مشکل ماست  این  کرد: 
ــاه CAS بـــرای مــا آمـــده و  ــ باشگاه بــه تــازگــی نــامــه ای از دادگ
درخواست ارسال ادله جدیدی را مطرح کردند. به ما گفتند 
چرا دنبال باز شدن پنجره نقل و انتقاالتی خود به شکل موقت 
هستید. هر چند می توان این کار را انجام داد اما برای بررسی 
پرونده فوالد زمان می خواهیم بسته بودن پنجره ما را در فشار 

و مضیقه قرار می دهد.

واکنش فکری به مشکالت استقالل
برتر  لیگ  چهاردهم  هفته  مسابقه  در  اگرچه  استقالل  تیم 
برابر نساجی مازندران به برتری یک بر صفر رسید اما حواشی 
پس از این بازی به یک پیروزی دلچسب مانند نبود. بازیکنان 
مالی  مشکالت  به  آزادی  ورزشگاه  میکسدزون  در  استقالل 
و صحبت های  داشــتــن  گالیه  باشگاه  ایــن  افـــزاری  و سخت 
متفاوتی در مقابل عملکرد مدیریت این باشگاه مطرح شد. 
پس از صحبت بازیکنان، اظهارات در فضای مجازی این سوال 
را به همراه داشت که چرا محمود فکری به عنوان سرمربی 
واکنش  مسئله  ایــن  به  هم  او  که  نـــدارد  انتقاد  وضعیت  از 
نشان داد. فکری با انتشار عکسی از تیمش نوشت: »از یک 
نمی خواهم   طــرف  یک  از  و  هستم  بازیکنانم  شرمنده  طــرف 

استقاللی ها دشمن شاد شوند«.

آب پاکی رضایی روی دست استقاللی ها
مذاکره  از  انتقاد  با  اصفهان  ذوب آهــن  فوتبال  تیم  سرمربی 
استقاللی ها با میالد جهانی گفت: این بازیکن فروشی نیست 
و در ذوب آهن می ماند. رحمان رضایی در گفت وگو با تسنیم 
کرد:  تأکید  استقالل،  به  جهانی  میالد  انتقال  بحث  دربــاره 
عده ای از استقالل با این بازیکن صحبت کرده اند. این یک کار 
غیرحرفه ای است که انجام شده است. من به عنوان سرمربی 
تیم و باشگاه ذوب آهن تصمیم بر حفظ میالد جهانی گرفته ایم  

و این بازیکن قابل فروش نیست.

صادقی: بازیکنان جوان ما را هوایی می کنند
سرمربی تیم فوتبال سایپا معتقد است بازیکنان این تیم را 

پیش از شروع فصل نقل و انتقاالت هوایی می کنند.
این  برنامه های  ــاره  درب ابراهیم صادقی  ورزش سه  از  نقل  به 
از  داد:  توضیح  نیم فصل  انتقاالت  و  نقل  فصل  در  باشگاه 
همه بچه ها راضی هستم زیرا با تمام وجود تالش می کنند. 
ما تماس داشتند که  بازیکنان  با  بزرگ  تیم های  البته برخی 
از نظر من کار خوبی نیست. هرچند با تدبیر باشگاه سایپا 
تمام نفرات جوان ما قراردادهای بلندمدت دارند اما این مدل 
تماس ها، بازیکنان را هوایی می کند. آن ها با تمام وجود تمرین 
کرده و تالش خود را به کار می گیرند. من هم تاکنون لیستی در 

اختیار باشگاه قرار نداده ام.

 حضور دسته جمعی پرسپولیسی ها 
در بهشت زهرا 

اعضای تیم پرسپولیس دیروز پس از تمرین به بهشت زهرا 
رفتند تا بر سر مزار دو پیشکسوت خود حاضر شوند.

به گزارش ورزش سه این در حالی است که عالوه بر کادرفنی، 
بازیکنان و دیگر اعضای تیم، سه پیشکسوت این باشگاه یعنی 
عادل کاله کج، جواد کاظمیان و ناصر محمدخانی هم آن ها را 

همراهی می کردند.

منهای فوتبال

 قضاوت داور ایرانی
در رقابت های کشتی گزینشی المپیک

اتحادیه جهانی کشتی از محمد مصالیی پور داور المپیکی 
کشورمان برای قضاوت در رقابت های گزینشی قاره اروپا دعوت 

کرد.
بــه گـــزارش مــهــر، اتــحــادیــه جهانی کشتی رســمــاً از محمد 
مصالیی پور داور المپیکی کشورمان و رئیس کمیسیون داوران 
فدراسیون کشتی دعوت به عمل آورد تا در رقابت های گزینشی 
قاره اروپا که از روز 28 اسفند 1399 لغایت یکم فروردین 1400 در 

شهر بوداپست کشور مجارستان برگزار می شود قضاوت کند.

یلی و سال افزون محروم شدند
به نقل از ورزش سه هفته بیست وهفتم مسابقات والیبال 
قهرمانی باشگاه های برتر جمعه پیگیری شد که در آخرین 
تیم های  والیبال،  فدراسیون  سالن  در  و  هفته  ایــن  مسابقه 
شهرداری ورامین و شهرداری ارومیه به مصاف یکدیگر رفتند 
و این مسابقه سه بر دو به سود ورامینی ها به پایان رسید. در 
پایان این مسابقه، حاشیه هایی به وجود آمد و کمیته برگزاری 
رویدادها و مسابقات، بر اساس گزارش ناظر مسابقه، پوریا یلی و 
فرهاد سال افزون بازیکنان تیم شهرداری ارومیه را تا اطالع ثانوی 
و تشکیل کمیته انضباطی، از حضور در مسابقات محروم کرد.

 سلب میزبانی 
مسابقات جهانی کشتی 2022 از روسیه

اوزان  در  احتماالً  ســال 2021  در  اینکه مسابقات جهانی  با 
غیرالمپیکی به میزبانی نروژ انجام خواهد شد، اتحادیه جهانی 
کشتی دربــاره میزبان مسابقات در سال های 2022 و 2023 

تصمیمات جدیدی اتخاذ کرده است. 
در خبری که در سایت اتحادیه جهانی درج شده آمده است: 
ما به رأی وادا و دادگاه CAS احترام گذاشته و به همین دلیل 
میزبانی رقابت های جهانی سال 2022 از کشور روسیه گرفته و 
به شهر بلگراد صربستان داده شد. همچنین با توجه به اینکه 
شهر بلگراد در سال 2023 کاندیدای برگزاری رقابت های جهانی 
بود، میزبانی این رقابت ها به شهر کراسنویارسک روسیه داده 
خواهد شد. بر این اساس کشور روسیه سال قبل از المپیک 
میزبان رقابت های جهانی که در آن سهمیه های المپیک نیز 

بدست می آید، شد.

اردوی تیم ملی پاراتکواندو بانوان آغاز شد
اردوی تیم ملی پاراتکواندو بانوان از دیروز با حضور دو هوگوپوش 
در مرکز جهانی تکواندو آغاز شد. به نقل از فارس اردوی تیم ملی 
پاراتکواندو بانوان از دیروز )شنبه 18 بهمن ماه( با حضور رایحه 
شهاب و فاطمه دودانگه در مرکز جهانی تکواندو آغاز شد که 
تمرینات خود را زیر نظر عاطفه کشاورز به عنوان سرمربی و الهه 

مهربانی به عنوان مربی پیگیری می کنند.

پاند: IOC حق لغو المپیک توکیو را دارد
ریچارد پاند اعالم کرد کمیته بین المللی المپیک )IOC( حق لغو 

المپیک توکیو را دارد.
به نقل از سایت Jiji ژاپن، ریچارد پاند، عضو کمیته بین المللی 
المپیک گفت: اگــر ایــن کمیته تشخیص بدهد که برگزاری 
المپیک توکیو با توجه به موضوع ویروس کرونا خطرناک خواهد 

بود می تواند رقابت ها را به طور کلی لغو کند.
 وی در ادامه اظهار کرد: اگر تمامی شواهد علمی نشان دهنده 
خطرناک بودن المپیک باشند IOC این حق را دارد رقابت های 
توکیو را لغو کند. در این صورت تصمیم نهایی کمیته بین المللی 
المپیک با مشورت سازمان جهانی بهداشت و دولت ژاپن گرفته 
می شود. لغو المپیک بدترین گزینه است اما به نظرم المپیک 
توکیو را بدون تماشاگر برگزار کنیم. موضوع مهم این است که 

به ورزشکاران امکان رقابت را بدهیم.

نعمتی: اسپانسرها به زنان اعتماد ندارند
بانوی ملی پوش تیروکمان گفت:شرایط خوبی دارم و من و 
هم تیمی هایم در تالش هستیم در کسب سهمیه المپیک 
اتفاق خوبی رقم بزنیم. به نقل از ایسنا، زهرا نعمتی در مورد 
درخــواســت خــود از نمایندگان مجلس مبنی بر اختصاص 
بودجه جداگانه به ورزش بانوان  تصریح کرد: به عنوان نماینده 
ورزشکاران صحبت کردم و خواستم آن ها را در جریان دغدغه 
زنان ورزشکار بگذارم. نقد بسیار کوچکی مطرح کردم مبنی بر 
اینکه در بخش حمایتی، ورزش زنان  نسبت به مردان کمتر 
دیده می شوند و بسیاری از اسپانسرها به ورزش بانوان اعتماد 
نمی کنند در حالی که زنان ورزشکار  نشان دادند می توانند 
باشند.  مواقع  موثر  تبلیغات  در  همچنین  باشند  بهترین 

امیدوارم در بخش بودجه ویژه به زنان ورزشکار توجه کنند.

 صعود چهار تیم به پلی آف 
لیگ برتر تنیس روی میز بانوان

چهره چهار تیم راه یافته به مرحله پلی آف لیگ برتر تنیس روی 
میز بانوان مشخص شد. به گــزارش تسنیم در پایان مرحله 
تنیس  برتر  لیگ  پیکارهای  دوره  بیست وچهارمین  برگشت 
بانوان باشگاه های کشور در سال 99، چهره چهار  روی میز 
تیم راه یافته به پلی آف مشخص شد. به این ترتیب تیم های 
شهرداری شهر بابک، دانشگاه آزاد اسالمی، وچان کردستان 
و پادما یدک اصفهان برای قهرمانی در گام پایانی به میدان 
خواهند رفت. دوئل 6 تیم حاضر در دو مرحله رفت و برگشت 
به صــورت دوره ای انجام شد و در پایان پس از مجموع 30 
مسابقه با احتساب امتیازها، مقام های اول تا چهارم مشخص 

شد و تیم های برتر به پلی آف راه یافتند.
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سیما و سینماسیما و سینما

موج سواری در جنوب شهر
 بایک داستان ناموسی 

»ابلق« انگار که روی موج موفقیت »شنای پروانه« ساخته شده 
باشد؛ یک داستان ناموسی در حاشیه/ جنوب شهر و با یک 
هوتن شکیبا با گریم عجیب، مشابه استفاده ای که در شنای 
بــود، حتی در  یا مهدی حسینی وند شده  آقایی  امیر  از  پروانه 
بسیاری لحظات با فضاسازی و ساخت مشابه آنجا. در اینجا هم 
ما همان فرم دوربین روی دست و کلوزآپ های فراوان را می بینیم. 
البته آبیار این تکنیک را در شبی که ماه کامل شد و دیگر آثارش 
دارد، اما اینجا به شدت در این باره اغراق و زیاده روی شده است. 
در بسیاری از صحنه ها پرده را نمی شود دید آن قدر که تصاویر 
فوکوس نیست و پرش و حرکت دوربین زیاد است. اما مسئله 
فیلم در  این است که قصه  این نیست، مسئله اصلی  اصلی 
دقیقه 70-60 شروع می شود؛ در واقع پیش از صحنه ای که بهرام 
رادان بخواهد به زن تعرضی کند، قصه ای هم وجود ندارد. شما 
یک محله دارید و تعدادی آدم. یک زن و شوهر، یک بهرام رادان 
که بزرگ یک محله است. مخاطب پالن های زیادی از کفتربازی 
شوهر را  می بیند که هیچ نقشی از لحاظ دراماتیک ندارد و اگر 
حذف شود، لطمه ای به فیلم وارد نمی شود. همچنین صحنه های 
معرکه گیری و نمایش مداوم مار و موش ها را داریم. موش در فیلم 
به عنوان استعاره و نمادی از آدم های متجاوز و مجرم به کار رفته 
اما این استعاره به شکل گل درشتی نمایش داده شده است. 
پالن های مربوط به این ها بسیار طوالنی است و تأکید رویشان 
بسیار است. اگر بنا بود ما شاهد قصه ای ناموسی باشیم این 
تجاوز باید در دقیقه 20 اتفاق می افتاد و مابقی کشمکش بر سر 
همین موضوع گفتن و نگفتن اتفاق می افتاد، بحث آبرو یا سکوت 
می بود. بحث فشار بر ساکت شدن زن می بود. در حالی که گره 
دراماتیک ما که بحث تعرض به زن است در دقیقه 70 اتفاق 
می افتاد و خیلی سریع هم جمع می شود، در 10 دقیقه زن را 
دعوت به سکوت می کنند و او هم به راحتی می پذیرد و همه چیز 
در 20 دقیقه تمام می شود. در واقع اوج فرود فیلم در 20 دقیقه 
پایانی فیلم است و مابقی فیلم زیاده گویی است. انگار که آبیار 
مالت یا پیرنگی که داشته متناسب با یک فیلم کوتاه بوده و به 

یک فیلم بلند تبدیلش کرده است. 
تا اینجای جشنواره ظاهراً ابلق یکی از برگزیده های بهترین فیلم 
از نگاه تماشاگران است، اما این تعداد رأی و این مخاطبی که 
امسال با این وضعیت به جشنواره می آید را نمی شود به نظر 
کل مردم تعمیم داد. برخالف اینکه قصه های ناموسی و نمایش 
تصاویر الت بازی مخاطب دارد، به تصور من ابلق در گیشه هم 
موفق نخواهد بود و این به خاطر فرار کارگردان از قصه گویی است. 
در مورد بازی بازیگران می توان گفت تا اینجا خانم شاکردوست 
بهترین بــازی اش را به نمایش گذاشته است. بهرام رادان مثل 
همیشه بد است . او اصالً در کارنامه اش بازی خوبی ندارد و در 
اینجا نرگس آبیار هوشمندی به خرج داده و در صحنه هایی که 
مربوط به بهرام رادان است او کمترین دیالوگ را دارد تا این ضعف 
و بازی بد کمتر دیده شود. هوتن شکیبا درست است که نقش 
عجیب و گریم عجیبی دارد و به همین دلیل دیده می شود و در 
بین جوایزه هم احتماالً باشد اما بازی اش بازی نویی نیست. او در 
اجرای این نقش به شدت تحت تأثیر نوید محمدزاده در »بدون 
تاریخ بدون امضا« و همچنین اغراق هایش تحت تأثیر کاراکتر امیر 
آقایی در »شنای پروانه « است. هر چند بد بازی نمی کند اما 

بازی اش اورجینال نیست و فیک است. 
همان طور که گفته شد، فیلم جدید آبیار تحت تأثیر موج فیلم های 
جنوب شهری در سینمای ایران ساخته شده است. نرگس آبیار 
البته باهوش تر است و یک موج اجتماعی-رسانه ای به روز را هم 
به عنوان مضمون فیلمش انتخاب کرده است؛  »me_too«این 
البته نقطه منفی نیست، مشکل از جایی آغاز می شود که آبیار 
سکوت زنان در مقابل تعرض را به جامعه بسته مذهبی-سنتی 
تقلیل می دهد. جنبش me_too هم در سطح جهان و هم در 
ایران، اتفاقاً در طبقه الیت و در بین روشنفکران به راه افتاد. مهم تر 
اینکه تمام زنانی که اقدام به بیان تجربه خود کردند تأکید داشتند 
که سال ها به دلیل فشار اجتماعی مجبور به سکوت بوده اند و 
طبعاً بسیار زنانی که همچنان هم ساکت اند. پس این موضوعی 
فراطبقاتی و فراملیتی است، ربطی به آمریکا یا ایران، باالشهر و 
پایین شهر ندارد. اما آبیار فیلمش را از نشانه های مذهبی انباشته 
است تا نشان دهد اجبار زنان به سکوت، تنها در جوامع مذهبی 
اتفاق می افتد و طبعاً این آدرس غلط به مخاطب است. دقت کنیم 
که شغل رحیم-مهران احمدی- به عنوان بزرگ تر و دعوت کننده 
به سکوت، دوخت پرچم و کتیبه های مذهبی است. آیا بازیگران 
 هالیوودی هم که سال ها در مقابل تعرض یک تهیه کننده سکوت 

کرده بودند تحت تأثیر مذهب/سنت بودند؟
بی  انصافی دیگر هم در حق حاشیه شهر رخ می دهد. در همین 
ایران کسانی که در مقابل تعرض آن نقاش معروف سال ها سکوت 
از طبقات  کرده بودند از بافت حاشیه/ جنوب بودند یا اتفاقاً 
متوسط به باال؟ حاال که پس از موفقیت »ابد و یک روز« و »شنای 
پروانه« رفتن به جنوب/ حاشیه مد شده فیلمساز باید چنین 
موضوع همه گیری را هم به آن بافت اجتماعی محدود کند تا 

فیلمش مطابق مد روز سینمای ایران باشد؟
نرگس آبیار تالش می کند بگوید که مناسبات و شرایط اجتماعی 
عدم  و  متجاوز  برابر  در  سکوت  سبب  سنتی/مذهبی،  بافت 
مجازات او می شود. با همه انتقادهای باال اما او در اجرا تالش کرده 
است فیلمی تمیز و بی غرض بسازد و در نهایت هم چیزی که در 
ذهن می ماند حیای زن قهرمان است و نه اقدام مرد متجاوز. با 
وجود این »ابلق« نه فیلم مهم و ماندگاری در کارنامه آبیار است، 
نه در سینمای ایران، گر چه در جشنواره ضعیف امسال به چشم 
بیاید. تا اطالع ثانوی مخاطبان نرگس آبیار را همچنان با فیلم های 

»شیار 143« و »شبی که ماه کامل شد« به یاد خواهند آورد.

فیلم »مــنــصــور« در    ــا  ب را  امــســال شما 
جشنواره فیلم فجر دیدیم، ایفای نقش شهید 

ستاری چه جذابیت هایی برایتان داشت؟
تیمسار ستاری آدم خاصی است به ویژه از 
لحاظ سازندگی و تغییراتی که در نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران به وجود آورد. 
فعالیت های  هــم  آن  از  پیش  اینکه  ضمن 
مؤثری در حوزه پدافند هوایی داشت. به هر 
حال آدم های شاخص، جذاب هستند چون 
آثــار آنچه خلق کرده اند، بــرای همیشه باقی 
ایشان می گویم  به  به همین دلیل  می ماند 
تیمسار ستاری چون فکر می کنم هنوز حضور 
دارند. چنین شخصیتی برای بازیگر، جذاب 
است ضمن اینکه فیلم نامه هم خوب بود و 
آن را دوست داشتم. می خواستم ببینم چقدر 
می توانم به نمود عینی چنین شخصیتی در 

سینما کمک کنم. 

بــرای نزدیک شدن به شخصیت شهید   
ستاری چه کردید؟

به هر حال تحقیق الزمه چنین کارهایی است. 
فیلم نامه نویس و فیلمساز، تحقیقات را انجام 
فیلم نامه  در  کــارشــان  حاصل  و  بودند  داده 
نمود یافته بود. ضمن اینکه بعضی از منابع 
را هم در اختیار من قرار دادند تا مطالعه کنم. 
خودم هم تحقیقاتی داشتم و فیلم هایی که 
درباره ایشان بود را دیدم، با خانواده، بستگان 
و اطرافیان و دوستانشان هم دیدار کردم. همه 
این ها را رصد و سعی کردیم که از این ها گذر 
کنیم تا ببینیم عین این شخصیت، چه چیزی 
واقعیت  به  نزدیک  که  بیاوریم  وجــود  به  را 
باشد. گریم هم در نزدیک کردن من به این 
شخصیت بی تأثیر نبود. شهرام خلج، طراح 
گریم بسیار خوبی است و تا حد زیادی به من 

کمک کرد که به این نقش نزدیک شوم. 

فعالیت    هم  و سینما  تلویزیون  در  شما 
داشته اید اما در حوزه تئاتر، چهره شناخته 
شده ای هستید، تجربه تئاتری شما در ایفای 
این نقش چقدر به شما کمک کرد زیرا ایفای 
کار  معاصر،  تــاریــخ  واقــعــی  شخصیت های 

دشوارتری است؟
بازیگری تئاتر، پیوستگی دارد چون بازیگر روی 
صحنه حضور دارد، طبیعتاً این تجربه خیلی 
می تواند کمک کند ولی من فقط تجربه تئاتر 
نــدارم، چند سریال و تله فیلم برای تلویزیون 
ساخته ام و فیلم سینمایی دارم. سال ها در 
سینما و تلویزیون بازیگری کرده ام ولی معتقدم 
که عقبه تئاتری من خیلی کمکم کرد و آن را 
دوست دارم. هر زمانی هم فرصت کنم، تئاتر 
کار می کنم. من به عنوان بازیگر همه تالش 
خودم را برای ایفای چنین نقش هایی می کنم 
معاصر،  شخصیت های  نقش  ایفای  چــون 
البته  را دارد  دشـــواری هـــای خــاص خـــودش 
تیمسار ستاری، شخصیتی نبود که مردم به 
طور کامل ایشان را بشناسند یا نشناسند 
مثالً برخی از شخصیت های تاریخ معاصر 
شناخته شده تر هستند و تصاویر و فیلم های 
زیــادی از آن هــا وجــود دارد ولی ایفای نقش 
تیمسار ستاری از این منظر برای من آزادی 
با  جاهایی  در  می گذاشت.  بیشتری  عمل 
کــارگــردان به این نتیجه رسیدیم که هر چه 
از منابع الزم بوده از گریم گرفته تا فیلم ها، 
را  ایشان  از  مانده  باقی  تصاویر  و  کتاب ها 
بررسی و بازنمایی کردیم، اینجا خود بازیگر 
می تواند نکاتی را به نوع بازی اش اضافه کند 

شاید بتواند جذابیت بصری سینمایی ایجاد 
کند چون جذابیت و کاریزمای تیمسار ستاری 
در منش و نتیجه کارهایش نمود داشت. آنچه 
در یک فیلم سینمایی مهم است اینکه آنچه 
در برابر دیدگان مخاطب قرار می گیرد چقدر 
جــذاب اســت تا مخاطب با ایــن شخصیت 

همذات پنداری کند.

آیا در یک فیلم پرتره، بیشترین بار نمایشی   
روی بازیگر است؟

سخت  فیلم هایی  چنین  در  نقش  ایــفــای 
ــدم که  اســت. وقتی فیلم نامه را خــوانــدم دی
در 95 درصد سکانس ها حضور دارم یعنی 
بــازیــگــران دیگر فیلم در ارتــبــاط بــا مــن قــرار 
می گرفتند. خوشبختانه بازیگران بسیار خوبی 
بودند و افتخار همکاری با حمیدرضا نعیمی، 
مهدی کوشکی، علیرضا زمانی نسب، لیندا 
کیانی، قاسم زارع و جواد  هاشمی را در این 
فیلم داشتم. به هر حال حضور در بیشتر 
تــداوم  سکانس ها، کــار بازیگر را به ویــژه در 
حس، سخت می کند چون باید یکدستی در 
بازی ها به وجود بیارد. بازی در چنین فیلم هایی 
برای بازیگر اصلی دشوار است چون فرصت 

کمتری برای استراحت دارد.

فیلم برداری کار در شرایط کرونایی بود؟  
فراگیری  زمزمه های  اواخــر سال گذشته  نه، 
ــل اسفند پارسال  کرونا وجــود داشــت و اوای

که شیوع این بیماری جدی شد، همزمان با 
پایان فیلم برداری ما بود. البته در همان زمان 
انجام می دادیم چون فکر  را  هم مراقبت ها 
می کردیم که آنفلوانزا اســت، به هم دست 

نمی دادیم و ماسک می زدیم.

در مــورد فیلم پرتره هایی که دربـــاره یک   
بیم  مــی شــود،  ساخته  واقــعــی  شخصیت 
اصلی  شخصیت  پــرداخــت  در  غلوشدگی 
وجــود دارد، شما چه کردید که شخصیت 

شهید ستاری باورپذیر جلوه کند؟
شخصیت  نــمــایــشــی،  آثــــار  در  مــعــمــوالً 
بیشتر  نمایشی  وجــــوه  دلــیــل  ــه  ب ـَـدمــن  ب
ــرای بازیگران جــذاب تــر اســت ولــی وقتی  ب
تــاریــخــی حــرف  یــک شخصیت  ــورد  مـ در 
است،  بسته  کمی  بازیگر  می زنیم، دست 

بازیگر  نقش آفرینی  که  اینجاست  مسئله 
باورپذیری  چقدر به زندگی نزدیک است. 
که شخصیت خوب  نیست  معنا  ایــن  به 
ــد، سفید اســت یــا ســیــاه، یک  اســت یــا ب
آدم خــوب هــم مــی تــوانــد بــاورپــذیــر باشد. 
آنچه در »منصور« مسئله من بود روبه رو 
شدن یک آدم با حجمی از مشکالت بود. 
برای  شخص  آن  که  اینجاست  جذابیت 
دارد  راهکارهایی  چــه  مشکالت  ایــن  رفــع 
شاید در جایی هم عصبانی شود ولی اینکه 
انتظار داشته باشیم که از شخصیت یک 
به  الزاماً  تا جذاب شود  بزند  رفتار بد سر 
با  »منصور«  در  نیست.  جذابیت  معنای 
شخصیتی مواجه ایم که اقدام هایی را انجام 
داده و اگر قرار است به این شخصیت ها 
بپردازیم باید استنادهای تاریخی را بگوییم. 
در اینجا فیلم نامه این روایت های تاریخی را 
جذاب می کند. فیلم نامه »منصور« چنین 
را داشــت و نشان مــی داد یک آدم  بافتی 
بسازد  تا  مبارزه می کند  با همه مشکالت 
و خلق کند. این فرایند اگر درست روایت 
شود برای مخاطب جذاب است و به نظرم 
که  بــوده  گونه ای  به  فیلم »منصور«  بافت 
احتماالً تماشاگر، این ها را در رفتار بازیگر و 
کل فضای فیلم ببیند. تیمسار ستاری فقط 
جنگنده نساخت بلکه اقدام های ایشان در 
نیروی هوایی بسیار گسترده بود؛ از ساخت 
دانشکده بگیرید تا اقدام های سازنده دیگر.

در این سال ها سینمای ما خالی از قهرمان   
بوده است در حالی که قهرمان های ملی زیادی 
داریم که زندگی های جذابی برای تولید فیلم 
سینمایی دارنــد، دلیل این کم توجهی را چه 

می دانید؟
دوستی می گفت وقتی به قهرمان های ملی و 
شخصیت های تاریخی می پردازیم دستمان 
در پرداخت قصه بسته است پس به این ها 
نپردازیم تا شخصیت های خیالی را در بستر 
قصه ای جذاب بسازیم. به نظرم ساخت این 
فیلم ها خوب است ولی تولید فیلم هایی درباره 
قهرمان های ملی هم الزم است چون تاریخ 
باستانی و تاریخ معاصر ما سرشار از نمودهایی 
است که معرفی آن ها برای پیشرفت و آینده 
آمریکایی ها در سینمای   اســت.  کشور الزم 
به  ما  چــرا  می کنند،  قهرمان سازی  هالیوود، 
قهرمان های واقعی خودمان بها ندهیم؟ باید 
با تکنیک های سینمایی، این شخصیت ها را 

به تصویر کشید. 

شما سابقه کارگردانی در سینما، تلویزیون   
و تئاتر داریــد، کار کردن با آقای سرمدی که 
را  خـــودش  سینمایی  بلند  فیلم  نخستین 

می ساخت چطور بود؟
ــیــد که  ــن ــار مــی ک ــ ــا کـــســـی کـ ــ ــی ب ــتـ خــــب وقـ
نمی شناسید برایتان جای سؤال دارد ولی در 
مقابل،  ایده های طرف  و شنیدن  صحبت ها 
خواندن  از  پــس  مــی شــویــد.  او  عیار  متوجه 
فیلم نامه، صحبت هایی که با کارگردان داشتم، 
ــای سرمدی شد.  آق و  نزدیکی من  به  منجر 
ایده های این کارگردان جوان را دوست داشتم. 
اینکه همه چیز مثل زندگی باشد و اغراقی در 
ماجرا نباشد. اینکه شعار ندهیم و لحظات 
عاطفی و احساسی عجیبی را نسازیم بلکه 
یک زندگی را به تصویر بکشیم. شیوه بازی 
گرفتن هم با وجود همه فشارها برایم جذاب 
می شد  گرفته  کــامــل  سکانس ها  چــون  بــود 
تا  آمــد  به کمک  اینجا  تئاتری من  تجربه  و 
بتوانیم سکانس ها را پیوسته اجرا کنیم یا یک 
سکانس را سه چهار بــار از زوایـــای مختلف 
بازی کنیم؛ مثالً در زمینه کار، چندین نفر در 
حال حرکت بودند و با هر برداشت سکانس از 
زوایای مختلف، باید همان کارها را می کردند که 
خیلی سخت بود اما این ها جذاب است چون 
نوع نگاه متفاوتی دارد. امیدوارم »منصور« با 
همه ظرایفی که مد نظر کارگردان بوده در نگاه 
مخاطب هم خــوش بنشیند. آقــای سرمدی 
مستندهای خوبی ساخته که مزید بر علت 
می شود تا به نگاه کارگردان اعتماد کنیم. ضمن 
اینکه به عنوان بازیگر یاد گرفتم که خودم را به 
کارگردان بسپارم. یا بازیگر به کارگردان اعتماد 
می کند یا نمی کند ولی اگر اعتماد کرد، کارگردان 
چشم بازیگر می شود. ممکن است که بازیگر 
که  بــاشــد  داشــتــه  ــازی اش  ــ بـ در  پیشنهادی 
می تواند به کارگردان بگوید ولی من یاد گرفتم 

که بازیگر باید در خدمت کارگردان باشد.

امید به گرفتن سیمرغ بهترین بازیگر مرد   
را از جشنواره فیلم فجر امسال دارید؟

ما زندگی می کنیم. دوستی می گفت شاید 
پس از این فیلم در سینما پرکارتر شوی ولی 
من 51 سال دارم و تاکنون کارهایم را در سینما، 
تلویزیون و تئاتر کـــرده ام، از این به بعد هم 
کارهایم را می کنم. سیمرغ گرفتن خوب است 
اما کار باید به دل مخاطب بنشیند، این گونه 

جواب زحماتمان را می گیریم.

برش

ایده های کارگردان را دوست 
داشتم. اینکه همه چیز مثل 
زندگی باشد و اغراقی در 

ماجرا نباشد. اینکه شعار ندهیم 
و لحظات عاطفی و احساسی 

عجیبی را نسازیم بلکه یک 
زندگی را به تصویر بکشیم

نگاهی به اثر جدید  نرگس آبیار 

کلیشه سیاه و سفید »ابلق« 
برای  زنانگی  شیخانی:  محمد   
نرگس آبیار و سینمای وی یک 
اصــل مهم اســت و ایــن مهم را 
ورود وی  بــدو  از همان  مــی تــوان 
به جرگه فیلمسازان زن سینمای 
ایران با رگه ای پررنگ مشاهده کرد. »ابلق« جدیدترین 
ساخته نرگس آبیار نیز بار دیگر با همین زنانگی سروکار 
دارد منتها زاویه نگاه کارگردان تغییر کرده که اگر این 
اتفاق رخ نمی داد شاید با تکرار مکررات و آنچه پیش 
آینه  در  آنچه  از  یا »اشیاء  و  در »شیار 143«  این  از 

می بینید به شما نزدیک تر هستند« روبه رو می شدیم.
آبیار این بار وجه زنانه قهرمان فیلمش را در حاشیه 
شهر جست وجو کـــرده؛ در مــیــان آنـــان کــه بــا وجــود 
زندگی فقیرانه اما غیرت را به عنوان یک دال محوری 
در گفتمان زندگی خود همچنان دنبال می کنند. آبیار 
بازی یک دهه اخیر سینمای ایران یعنی چرخش میان 
کار  اصلی  تم مایه  عنوان  به  را  مصلحت  و  حقیقت 
جدید خود انتخاب کرده؛ تم مایه ای که در سالیان اخیر 
بارها و بارها خود را در مظان قضاوت مخاطب قرار داده 

و البته عمدتاً نیز با رضایت نسبی همراه بوده است.
آبیار اما می داند این تم مایه به اصطالح بارها و بارها 
»دستمالی« شده و زنگار جدیدی باید به بازی حقیقت 
این  آبیار در  به نظر می رسد  و  و مصلحت زده شود 

مسیر موفق شده است.
بازی روان و خوب هوتن شکیبا و الناز شاکردوست در 
شبی که ماه کامل شد سبب می شود آبیار در ابلق سراغ 
گزینش و امتحان گزینه های جدید نرود که آزموده را 

آزمودن خطاست و از قضا همین شناخت بازیگران از 
یکدیگر و بهره گیری از چهره جدیدی به نام بهرام رادان 
سبب می شود ابلق کاری پربازیگر و تماشاگرپسند نیز 

باشد.
ابلق در لغت به معنای سیاه و سپید است؛ به معنای 
یک وضعیت آونگی؛ به معنای یک موقعیت نسبی که 
فرد نمی داند کدامین سو و جهت را باید انتخاب کند و 
یا اینکه اصالً دست به گزینشی نزند و در همان میانه 
باقی بماند؛ ابلق را می توان استعاره از وضعیتی دانست 
که راحله با بــازی الناز شاکردوست در آن قــرار گرفته 
اســت؛ وضعیت گزینش میان حقیقت و مصلحت؛ 
میان منفعت و غیرت و چه انتخاب سختی است این 

انتخاب!

این  بار دیگر  که  باشد  این  اما شاید در  ابلق  کلیشه 
دوگانه را در حاشیه شهر جست وجو می کند و کارگردان 
ریسک این کار در مناطق باالشهر و سرمایه دار شهر را 
به جان نمی خرد و البته که شاید این خود نیز حاکی از 
وضعی کنایی باشد، به این معنا که نمی توان این دوگانه 
حقیقت و مصلحت را در میان جامعه سرمایه داری 
زیرا شاید تیغ سانسور سرمایه داری  جست وجو کرد 

آن ها را از دم بگذراند!
آبیار به سیاق »شبی که ماه کامل شد« و »نفس« آنجا 
که الزم است دوربین را روی دست گرفته و صحنه های 
فرار و درگیری را با التهاب نزدیک دوربین روی دست به 
تصویر می کشد و البته خوبی کار آبیار این است که این 
تکنیک را لوث نکرده و صرفاً جایی که الزم است از آن 

بهره جسته است.
درستی  به  نیز  ابلق  در  استفاده شده  فضای شهری 
با محتوای فیلم چفت و بست شده و لوکیشن ها به 
درستی طراحی شده؛ حاشیه نشینی از نزدیک بار دیگر 
مورد واکاوی قرار گرفته؛ به نظر می رسد آبیار با وجودی 
که خود اینک زنی متعلق به طبقه متوسط و روشنفکر 
است توانسته به خوبی مسائل و معضالت حاشیه 
شهر را به تصویر بکشد و البته که در این رخ نمایی 
صرفاً وجه زنانگی حاشیه شهر برای وی اهمیت دارد. 

بعضاً  مـــردان  و  دارد  ــرار  ق آبــیــار  گفتمان  بطن  در  زن 
عناصری مزاحم و یا شکننده وضعیت موجود به تصویر 
کشیده می شوند که زن قهرمان باید با آن ها روبه رو شود 
و مقابله کند. این وضعیت را دقیقاً در »شبی که ماه 

کامل شد« نیز شاهد بودیم.
راحله با بازی الناز شاکردوست در ابلق هم همان روال 
قبلی فیلم سازی آبیار را تکرار می کند و البته این بار 
ظرافت های خاصی نیز دارد و به نوعی به روز هم شده 

است.
ابلق را باید گامی مهم و پیشرو در کارنامه فیلم سازی 
آبیار قلمداد کرد؛ خوبی کار آبیار این است که نمی توان 
وی را فمنیست نامید! به این معنا که در عین اینکه 
بزرگ نمایی  را  آن  امــا  می کند  دنبال  را  ــان  زن دغدغه 
نمی کند و از مدار خارج نمی کند که به آن برچسب 
فمنیست خورده شود. وی مسائلی را در مورد زنان به 
تصویر می کشد که ممکن است برای هر زنی رخ دهد 
بدون ذره ای اغراق. ابلق نیز این قاعده را رعایت کرده 

است.

نقد فیلم

روایت بازیگر نقش شهید ستاری در »منصور« که توجه مخاطبان جشنواره فیلم فجر را به خود جلب کرد

تصویر واقعی از یک قهرمان ملی

نقد فیلم
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 زهره کهندل  فیلم »منصور« برشی از زندگی سرلشکر شهید 
منصور ستاری، فرمانده نهاجا در دوران دفاع مقدس است. فیلم 
به مقطعی از سخت ترین دوران زندگی شهید ستاری می پردازد؛ 
زمانی که او فرماندهی نهاجا را از سرتیپ صدیق تحویل می گیرد 

در حالی که کشور در ساخت و تجهیز جنگنده ها با بحران 
روبه روست. این فیلم روایتگر زندگی فرمانده ای است که در 
به  بعثی،  با دشمن  بر جنگ  عــالوه  دوران جنگ تحمیلی 

جنگ با برخی ساختارهای معیوب اداری می رود.
سازنده فیلم، سیاوش سرمدی است و »منصور« نخستین 

پیشتر  وی  ــی رود.  ــ مـ شــمــار  ــه  ب او  سینمایی  کـــار 
همچون  معاصر  تــاریــخ  ــاره  ــ درب مستندهایی 
»جــنــگ ششم«  و  ســئــول«  تقاطع  ــهــران  »ت
قدم  امــا در نخستین  بــود  کــرده  کارگردانی  را 
قهرمان  از  درســتــی  تصویر  فــیــلــم ســازی اش، 

ملی را نشان می دهد و از قدیس سازی گریزان است. فیلمساز، 
آدمــی را نشان مــی دهــد کــه بــرای وظــیــفــه اش و کــشــورش تالش 
می کند. محسن قصابیان با ایفای نقش شهید ستاری با درک 
و هوشمندی خوبی توانسته است تا حد قابل توجهی یک 
»منصور«  بکشد.  تصویر  به  را  چندبعدی  شخصیت 
یک هدف متعالی دارد که در زمان کنونی نیز می تواند 
کاربرد داشته باشد و آن تالش برای خودباوری است. 
عده ای از منتقدان »منصور« را نمونه موفق یک فیلم 

غرورآمیز ملی توصیف کردند. 
نقش  بازیگر  قصابیان،  با محسن  ادامــه  در 
اصــلــی ایـــن فیلم کــه کــارنــامــه پــربــاری در 
سینما،  کارگردانی  و  بازیگری  حوزه های 
تلویزیون و تئاتر دارد، گفت وگو کردیم. 
مشروح آن را در ادامه می خوانید. 
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