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توپ و تور

کارت زرد

هادی رضایی عضو جدید سازمان جهانی 
پاراوالیبال

محمد مهدیزاده

 مدیر مشهدی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان عضو افتخاری 

سازمان جهانی پاراوالیبال شد.

با تصمیم سازمان جهانی پاراوالیبال هادی رضایی، مدیر 

تیمهای ملی والیبال نشسته کشورمان، بهعنوان عضو دائم 

افتخاری این سازمان انتخاب شد.  

در منت نامه بری کازنر، رئیس سازمان جهانی پاراوالیبال 

آمده است:

در راستای کمکهای شایان جناب آقای هادی رضایی به والیبال 

نشسته در حوزههای مربیگری بیناملللی، برگزاری دورههای 

آموزشی مربیگری و تربیت افراد متخصص در طول سالیان 

گذشته هیات رییسه فدراسیون جهانی پاراوالیبال عضویت 

دائم افتخاری این فدراسیون را به ایشان اهدا منود. با توجه به 

این عضویت موارد زیر برای رضایی نیز در نظر گرفته میشود:

گواهی عضویت، دعوتنامه حضور در جلسات مجمع عمومی 

بهعنوان ناظر، دعوتنامه حضور در متام رقابتهای والیبال 

نشسته و دعوتنامه اهدای مدال و جام قهرمانی

گالیه سرمربی شهرخودروازمسوولین

سید عباسی گفته بود امکانات ورزشی مشهدباید در اختیار 

شهرخودروباشد.

نخست:مسوولین استان فقط در حرف شیر هستنددرعمل 

ضعیف!

سه مشهدی دراردوی تیم ملی والیبال جوانان.
مترینات تیم ملی والیبال جوانان در حالی آغازشدکه سه 

مشهدی حضور دارند.

نخست:شانس آوردیم رسمربی مشهدی است وگرنه جایی 

درتیم ملی نداشتیم!

ورزش شهرداری و رمضان
مدیر تربیتبدنی شهرداری مشهد گفت: شبهای رمضان 

میزبان ورزشکاران وخانوادها بودیم.

نخست:باید به اینهمه همت وتالش آفرین گفت والگویی 

برای مسوولین ورزش استان باشد.
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رییس اداره ورزش و جوانان تربتجام با 

اشاره به رقابت دوستانه تیمهای جودو 

شهرستان تربتجام و حشد الشعبی کشور 

عراق گفت: این رقابت اولین محک جدی 

برای این رشته پرطرفدار پس از چند سال 

تعلیق و محدودیتهای خاص کرونایی 

محسوب میشود.

محسن سپهری رییس اداره ورزش و جوانان 

تربتجام اظهار کرد: رقابت دوستانه تیمهای 

جودو شهرستان تربتجام و حشد الشعبی 

کشور عراق، اولین محک جدی برای این 

رشته پرطرفدار پس از چند سال تعلیق و 

محدودیتهای خاص کرونایی محسوب 

میشود.

وی افزود: جودو شهرستان از قدمت و 

پتانسیل بسیار غنی در کشور و استان 

برخوردار است. علیرغم همه مشکالت  

بهویژه تعلیق رشته جودو و محدودیتهای 

خاص کرونایی، خوشبختانه بعد از دو سال 

اولین دیدار دوستانه و جدی جودوکاران 

تربتجام با تیم جودو حشد الشعبی عراق 

به میزبانی این شهرستان و در ماه ضیافت 

الهی برگزار شد.

سپهری خاطرنشان کرد: با ارتباط خوبی 

که با هیات جودو استان داشتیم، توانستیم 

با کمرتین هزینه یک تیم خوب و باانگیزه 

جودو خارجی را دعوت کنیم . شهرستان 

این ظرفیت را دارد که در سایر رشتههای 

ورزشی نیز این اتفاق مبارک با سایر تیمهای 

ورزشی کشورهای آسیایی رقم بخورد.

مناینده هیات جودو استان و رابط تیم 

عراق نیز گفت: اعضای تیم حشد الشعبی 

که حایز مدال جهانی و آسیایی هستند  

برای انجام اردوی 10 روزه به مشهد مقدس 

سفرکردهاند و فرصتی پیش آمد که جودوکاران 

استانی و شهرستانی خودشان را محک 

جدی بزنند.

مربی تیم جودو حشد الشعبی عراق نیز 

گفت: این مسابقه دوستانه در راستای 

امضای پروتکلهای ورزشی بین دو کشور 

برگزار شد.وی افزود: مسابقات صلح بعد 

از عید فطر در کشور عراق برگزار میشود و 

این اردو برای آمادگی هرچه بیشرت تیم ما 

در ایران برگزار شد که از استقبال و میزبانی 

دولت و مردم کشور دوست و همسایه ایران 

کامل تشکر و قدردانی راداریم.

جودوکاران تربتجامی دربرابر حشد الشعبی عراق

مجید خروشی

گروه ورزش-   رکابزنان تیم موجهای 

آبی مشهد برسکوی دوم مسابقات 

بیناملللی قزاقستان ایستاد.رییس 

هیات دوچرخهسواری استان  با اعالم 

این خرب گفت:در این رقابتها در ماده 

۲00 مرت محمدامین رحیمآبادی در 

مصاف با رکابزن قزاِق دارای مدال 

جهانی، با کسب رکورد 10 ثانیه و ۵

دهم ثانیه در جایگاه دوم قرار گرفت و 

رامین اکربی و امیرعلی علیزاده هشتم 

و نهم شدند.مهدی روزبهانه افزود: 

در مسابقه کایرین نیز محمدامین 

رحیمآبادی به فینال راه یافت و مقام دوم 

را کسب کرد. رامین اکربی و امیرعلی 

علیزاده نیز در ردهبندی مقامهای 

هشتم و نهم را کسب کردند.اما در 

ماده یک دور متحرک محمدامین 

رحیمآبادی اول، امیرعلی علیزاده 

هفتم و رامین اکربی مقام هشتم را 

کسب کرد.

وی اظهار داشت: درمجموع ۶ رشته 

محمدامین  مسابقات  این  رسعت 

رحیمآبادی مدال نقره را کسب کرد  

امیرعلی علیزاده هفتم و رامین اکربی 

در جایگاه هشتم قرار گرفت.

گفتنی است: تیم دوچرخهسواری 

مربیگری  به  مشهد  آبی  موجهای 

محمد ابو حیدری از ۲۵ فروردینماه 

تدارکاتی  اردو  برگزاری  بهمنظور 

در کشور قزاقستان حضور دارد.

گـروه ورزش-رییـس اداره ورزش و جوانـان مشـهد 

بار دیگر بـه خانـه بازگشـت آیـا جابجایی به سـود 

ورزش استان اسـت یا خیر؟ باید منتظر شد و دید 

کـه مدیـران  مـا تجربـه را تجربـه خواهند کـرد و یا 

اینکه تفکـرات و اندیشـههای نوینی را بـرای این 

جابجاییهـا مدنظـر دارند.

مهدی سالطین رییس پیشین اداره ورزش و جوانان 

مشهد که بهتازگی سکاندار هدایت مدیریت ورزشگاه 

ثامن مشهد را برای دومین بار برعهدهگرفته است . 

پیشازاین سید هاشم نعمتی مدیریت این ورزشگاه 

را بر عهده داشت که بر صندلی ریاست اداره ورزش 

و جوانان مشهد تکیه زد.

سـالطین میگوید: مـا رسبـاز ورزش هسـتیم هر 

جا باشیم برای توسـعه و اعتالی ورزش استان گام 

برخواهیم برداشت وهیج وابستگی به میز ریاست 

نداریم بلکـه خودمان را وقـف ورزش کردیـم و باید 

در جهت توسعه و شـکوفایی ورزش استان حرکت 

کنیم امیدوارم بتوانیم ورزشـگاه ثامن مشـهد را به 

جایگاه واقعی خود برسانیم و مرکزی  را برای توسعه 

ورزش قهرمانی رونـق و تجهیز کنیم. 

وی از تخصیص اعتباری بالغبر ۶0میلیارد تومان 

برای تجهیز و افتتاح سالن رسپوشیده ۶ هزارنفری 

ثامن مشهد خرب داد و گفت: در صورت تحقق این 

امـر معتقدم سـالن بسـیار خوبی برای رشـتههای 

هندبال،والیبـال و فوتسـال خواهیـم داشـت کـه 

بعد از سـالن آزادی مجهزترین و بزرگترین سالن 

رسپوشـیده در کشور است.

مدیر ورزشگاه ثامن مشهد اظهار داشت: برنامههای 

مدونی برای رونـق مجموعه ثامـن طراحی کردیم 

که در این راسـتا آقای جواهری قول مساعد دادند 

تـا ورزشـگاه ثامـن را بهروزهـای اوج خـود نزدیـک 

کنیم تـا ورزشـگاهی درخور شـهر مقدس مشـهد 

تجهیز شـود.

وی اظهار داشت: این مجموعه ورزشی بارها توسط 

مدیران کل وعده افتتاح دادهشده است و پیرشفت 

فیزیکی داشته است که متاسفانه با شیوع ویروس 

کرونا و عدم تخصیص اعتبـارات الزم این مجموعه 

به مرحلـه تکمیـل و افتتـاح نرسـید کـه امیدواریم 

امسـال بـه وعدهها جامـه عمل پوشـانده و شـاهد 

افتتاح این مجموعه بزرگ ورزشـی باشیم.

وی درباره بازگشت مجدد به این ورزشگاه ترصیح 

کرد: برحسب نظر رسپرست اداره ورزش و جوانان که 

معتقد بود برای آمادهسازی این ورزشگاه به حضور 

من در این مجموعه ورزشی نیاز است و ما هم تابع 

دستورات هستیم البته ناگفته مناند نسبت به ریاست 

اداره ورزش و جوانـان بهطورقطـع مشـغله کمرتی 

خواهم داشت اما مسوولیت کمرتی نخواهد بود. 

سـالطین بـه مشـکالت عـدم رونـق و اسـتقبال 

شـهروندان از این ورزشگاه اشـاره کرد و گفت: دور 

بودن ورزشـگاه از شـهر،عدم برگـزاری رقابتهای 

هیجانانگیز بهخصوص مسابقات بیناملللی و تیم 

های مطرح فوتبال کشور در این وزرشگاه،دسرتسی 

نداشـنت آسـان اتوبوسهای شـهری به ورزشـگاه 

از مهمترین نقاط ضعفی اسـت که متاسـفانه این 

ورزشـگاه را از رونق انداخته اسـت که امیدواریم با 

حضور هاشـمی جواهری در راس مدیریت ورزش 

اسـتان قدمهـای نوینـی در رونـق بخشـیدن این 

ورزشـگاه صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد:این ورزشگاه که در 10 کیلومرتی 

جاده مشهد شاندیز قرار دارد، در سـال 1۳۷۳در 

زمینی بـه مسـاحت ۴00 هکتـار در سـال 1۳۷۵

کلنگ زنی صورت گرفت و درنهایت در سال 1۳۸۴

و همزمـان با میـالد علی بـن موسـیالرضا )ع(فاز 

نخست این ورزشگاه بعد از صندلی گذاری باظرفیت 

٢٤،٤00 نفر به دست محسن مهرعلیزاده، معاون 

رییسجمهور وقت به بهرهبرداری رسـید

بودجه 60میلیاردی برای سالن 6هزارنفری ثامن مشهد

نایب قهمرمانی رکابزنان موجهای آبی مشهد در  قزاقستان 
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مضحکه عادل!
علیرضا مجمع

هفته قبل وقت جوالن عادل فردوسیپور در شبکههای 

اجتامعی بود. از روز قرعهکشی جام جهانی تا همین االن 

عادل دوباره روی بورس آمده و نگاه مردم به او بسیار با بازخورد 

مثبت همراه شده است. ماجرا این است که مطالبه عمومی 

برای بازگشت عادل به تلویزیون و گزارشگری و برنامهسازی در 

زمان جام جهانی زیاد شده است اما مدیر شبکه سه؛ فروغی 

در اقدامی کودکانه بر ندادن برنامه به عادل تاکید دارد و یک 

تنه مقابل مردم و مدیران ایستاده است. نکته مهم پادرمیانی 

رهرب انقالب در ماجرای فردوسی پور است. واقعا خجالت 

آور است پای رهرب را برای وساطت چنین امر بی اهمیتی 

پیش کشیدهاید. ببینید چقدر سیستم آن سازمان عریض 

و طویل فشل است که برای امری به بیاهمیتی برگشت 

عادل به ساختار برنامهسازی تلویزیون پای باالترین مقام 

رسمی کشور را به میان کشیدهاند. فکر هم منیکنند چه 

مضحکهای برای این ماجرا راه خواهد افتاد.

اصال آدم باورش منیشود یکی از کشدارترین دعواهای 

فوتبال ایران رس یک مربی ایتالیایی درگرفته باشد؛ آنهمه 

جنجال، خشم، تجمع و تظاهرات به خاطر آندرا اسرتاماچونی. 

کف خیابان صدها نفر در کنار هم با بلندترین صدای ممکن 

فریاد میزدند: »اساس بیاسرتا، منیخوایم منیخوایم« 

استقالل در کورس قهرمانی بود که استاد تیمش را رها کرد 

و رفت. او به خاطر این رفاقت نیمهراه نهتنها مورد مالمت 

قرار نگرفت، بلکه در بازی با پیکان هواداران استقالل در 

ورزشگاه آزادی از وریا غفوری میخواستند تیم را به نشانه 

اعرتاض بیرون بکشد! وقتی حسین حسینی برای گرم 

کردن به زمین آمد، شعار »سید برو بیرون« در ورزشگاه 

پیچید. بعد از بازی با ماشینسازی محمد دانشگر یک 

کلمه گفت خروج اسرتاماچونی تاثیری بر کار استقالل 

نداشته و بازیکنان باید به خاطر تیم بازی کنند، هواداران 

در فضای مجازی حکم اعدامش را صادر کردند. بعدها 

وریا یک گالیه خفیف از مربی ایتالیایی به عمل آورد، 

هامنها رس کاپیتان محبوب استقالل ریختند. محمود 

فکری هم وقتی گفت اسرتاماچونی به لطف بازیهای 

بیشرت صدرنشین شده بود، دوباره روانه همین محکمه 

تند و خشمآلود شد. همه اینها به خاطر آدمی بود که به 

احساسات میلیونها آدم پشت کرد، شب بازی به آن مهمی 

تیمش را تنها گذاشت و رفت، حاال هم با شکایت به فیفا 

بابت نیمفصل کار، دستمزد هر دو سالش را مطالبه کرده 

است. داریم در مورد آدمی حرف میزنیم که تیمش دیشب 

با هشت گل برابر االهلی، یکی از متوسطترین تیمهای 

لیگ امارات تحقیر شد. مساله خوردن هشت گل نیست؛ 

برای همه پیش میآید. بارسا و تیم ملی برزیل هم هشتتا و 

هفتتا خوردهاند. داستان این است که در کارنامه ده سال 

اخیر اسرتاماچونی، استقالل تنها نقطه روشن بود که آن 

تیم را هم خودش سوزاند. قبل از حضور در جمع آبیها، 

کارنامه اسرتا شامل دو عملکرد فاجعهبار و منجر به اخراج 

در پاناتینایکوس یونان و اسپارتا پراگ چک میشد و بعد 

از استقالل هم پرونده الغرافه بازشده؛ تیمی که فصل را 

در لیگ دوازده تیمی قطر روی پله پنجم به پایان برد، با 

سیوپنج امتیاز اختالف نسبت به صدر! بد نیست بدانید 

الغرافه با چهل گل خورده، سومین خط دفاع ضعیف لیگ 

ستارگان بود. باز همه اینها قابلچشمپوشی بود، اگر او 

به خاطر استقالل، به عشق هامن هوادار روشندل عزیزتر 

از جان الاقل دو بازی آخر نیمفصل را هم باالی رس تیمش 

میماند. اینهمه احساسات اما بهپای کسی ریخته شد که 

شاید استحقاقش را نداشت؛ مخصوصا از حیث وفاداری.

نارص ابراهیمی پیشکسوت فوتبال 

ایران ، در خصوص رشایط این روزهای 

فوتبال ایران اظهار داشت: برخی

متاسفانه چشامنشان را به روی واقعیت 

بستهاند و منیخواهند حقیقت را 

ببینند. باید قبول کنیم فوتبال ایران 

رشایط خوبی ندارد و اگرچند ستاره و 

لژیونر را از این فوتبال بگیریم، چیزی 

برای ارائه و منایش نخواهیم نداشت. 

سالهاست در مورد این مسائل حرف 

میزنیم، اما گوش شنوایی نیست و 

جای تاسف است.وی افزود: اگرچند 

بازیکن مطرح فوتبال ایران که در 

لیگهای معترب جهان بازی میکنند 

را کنار بگذاریم، به تعدادی بازیکن 

از تیمهای استقالل، پرسپولیس و 

سپاهان و چند تیم دیگر میرسیم که 

ترکیب تیم ملی را تشکیل میدهند؛ 

اگر با همین نفرات به جامجهانی 

برویم  زنگ تفریح خواهیم شد.

  فوتبال ما بر اساس اتفاقات و حضور 
چند چهره پیش میرود

پیشکسوت فوتبال ایران با اشاره به 

اینکه در بحث استعدادیابی کاری 

انجامنشده است، ترصیح کرد: در 

مورد استعدادیابی حرفی نداریم، 

چون کاری نشده که بخواهیم از 

آن دفاع کنیم. فوتبال ما بر اساس 

اتفاقات و حضور چند چهره پیش 

برای  چیزی  کل  در  اما  میرود، 

ارایه ندارد. موضوع استعدادیابی 

مقولهای فراموششده در فوتبال 

ایران است و جای آن را داللی و 

اینجور مسائل گرفته و کسی هم 

به فکر نیست.ابراهیمی در رابطه 

با وضعیت تیم ملی فوتبال ایران 

در جامجهانی ۲0۲۲ قطر عنوان 

کرد: متام همگروههای ما تیمهای 

سختی هستند و هیچ دیدار آسانی 

در قطر وجود ندارد. اینکه دوستان 

میگویند در گروه خوبی حضور داریم، 

فکِر کاماًل اشتباهی است. انگلیس 

که تکلیفش مشخص است و بیشرت 

ترکیب این تیم را ستارهها تشکیل 

میدهند. این تیم به قطر میآید تا 

بتواند پس از چندین دهه ناکامی، 

با جام قهرمانی به خانه بازگردد.

  دیدار با انگلیس سرنوشتساز است
وی درباره همگروههای ایران در 

جام جهانی تاکید کرد: بازی نخست 

تیم ملی فوتبال ایران با انگلیس، یک 

دیدار رسنوشتساز است تا بدانیم 

مقابل قدرتهای برتر فوتبال دنیا چه 

کیفیتی داریم. آمریکا هم نسبت به 

جام جهانی 1۹۹۸ ترکیب متفاوتی 

در تیم خود دارد و مطمئناً بازی آسانی 

برای ما در پس نیست. از سویی بازی 

با تیمهایی نظیر انگلیس واقعاً دشوار 

است چراکه تاکنون با این تیم تجربه 

بازی نداشتهایم. معتقدم باید با تیمهایی 

که فوتبال آنها شباهت زیادی به 

انگلیس و آمریکا دارد مواجه شویم 

تا بتوانیم از این طریق شبیهسازی 

خوبی انجام دهیم.ابراهیمی درباره 

اینکه آیا موافق حضور اسکوچیچ 

روی نیمکت تیم ملی است یا خیر، 

خاطرنشان کرد: بههرحال در این 

مدت کوتاه کنار گذاشنت اسکوچیچ 

تصمیمی کاماًل اشتباه است، زیرا تا 

مربی جدید بخواهد تفکرات خود را به 

بازیکنان القا کند زمان ازدسترفته، 

پس بهرت است با همین مربی به جام 

جهانی برویم. امیدوارم با حضور 

لژیونرهایی که در تیم ملی داریم، بتوانیم 

در جام جهانی عملکرد خوبی داشته 

باشیم.

در نامه فیفا به فدراسیون فوتبال ایران 

ضمن تربیک به فدراسیون بابت صعود 

به جام جهانی ۲0۲۲ که نشانی از توسعه 

فوتبال است، اشارهشده برای توسعه هر 

چه بیشرت فوتبال طبق اساسنامه فیفا باید 

به توسعه حضور بانوان نیز رسیدگی شود. 

از همین رو فیفا اعالم کرده کارگروهی 

سهجانبه با حضور فدراسیون فوتبال، فیفا 

و کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( تشکیل 

خواهد شد تا حضور بانوان دربازیهای 

داخلی و بیناملللی با رسعت بیشرتی 

پیگیری شود. فیفا در نامهای به فدراسیون 

فوتبال ایران خرب از تشکیل کارگروهی 

سهجانبه برای پیگیری حضور بانوان در 

استادیومهای ایران داد.

فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( دو هفته 

پیش در نامهای به فدراسیون فوتبال 

خرب از تشکیل کارگروهی سهجانبه برای 

پیگیری حضور بانوان در استادیومهای 

ایران داده است.

در این نامه ضمن تربیک به فدراسیون 

بابت صعود به جام جهانی ۲0۲۲ که 

نشانی از توسعه فوتبال است، اشارهشده 

برای توسعه هر چه بیشرت فوتبال طبق 

اساسنامه فیفا باید به توسعه حضور بانوان نیز 

رسیدگی شود. از همین رو فیفا اعالم کرده 

کارگروهی سهجانبه با حضور فدراسیون 

فوتبال، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا 

)AFC( تشکیل خواهد شد تا حضور 

بانوان دربازیهای داخلی و بیناملللی 

با رسعت بیشرتی پیگیری شود.

تغییرات  به  نامه  این  در  همچنین 

در فدراسیون فوتبال اشارهشده است 

که این تغییرات منافاتی با اساسنامه 

فیفا و فدراسیون فوتبال ندارد و روند 

قانونی طی شده است.

مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای 

کشور درحالی ازروز1۳اردیبهشت 

آغازخواهدشدکه درمشهد تیم بدون 

زمین وورزشگاه شـهرخودرومیزبان 

تیم نفت آبادان است.

رشوع مجددلیگ برترکشوردرحالی 

هفتـه بیسـت وپنجـم را پیـش روی 

خواهدداشت که دومناینده فوتبال 

کشـورمان سـپاهان وفـوالد درلیگ 

آسـیا بـه مصـاف حریفـان تادندان 

رفتند. مسـلح 

شـهرخودروکه بـه گفتـه رسمربـی 

جـوان خـود همچنـان از امکانـات 

اولیه  محروم است درحالی پذیرای 

شـاگردان منصوریان است که قبل 

ازتعطیالت ودرسیرجان تیم گل گهررا 

گلباران کرده بودوحتی سایه سنگین 

شکسـت را قلعـه نوعـی بـه خوبـی 

احسـاس کرده بود.

اگرچـه  سیدعباسـی  شـاگردان 

درانتهای جدول جاخوش کرده اند 

امـا بابـازی پـرگل خودبـا سـیرجان 

نشـان دادند که می توانند سهمیه 

لیـگ را حفـظ کنندمنوط بـه اینکه 

ازسوی مسوولین ورزش ومنایندگان 

مجلس واستاندارخراسان به خوبی 

حامیت روحی ومالی شوند.جدال 

شهرخودروبا نفت آبادان وشاگردان 

منصوریان اگرچه برای هردوتیم ازاهمیت 

خاصـی برخـوردار خواهدبودولـی 

مناینده  فوتبال خراسان نیازشدید 

بـه کسـب امتیـازدارد تا راه سـقوط 

خودرا کاهش داده وبرای بقا درلیگ 

امیدوارتر بـه مصاف سـایر حریفان 

باقی مانـده برود.

پدرام خسروشاهی

فوتبال لیگ برترکشور

شهرخودرووجدال بانفت آبادان درمشهد

حوالی استادیوم

پیشکسوت فوتبال ایران:

 با این شرایط در جام جهانی زنگ تفریح میشویم

نامه فیفا به فدراسیون ایران

 برنامه ریزی برای حضور بانوان
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مضحکه عادل!
علیرضا مجمع

هفته قبل وقت جوالن عادل فردوسیپور در شبکههای 

اجتامعی بود. از روز قرعهکشی جام جهانی تا همین االن 

عادل دوباره روی بورس آمده و نگاه مردم به او بسیار با بازخورد 

مثبت همراه شده است. ماجرا این است که مطالبه عمومی 

برای بازگشت عادل به تلویزیون و گزارشگری و برنامهسازی در 

زمان جام جهانی زیاد شده است اما مدیر شبکه سه؛ فروغی 

در اقدامی کودکانه بر ندادن برنامه به عادل تاکید دارد و یک 

تنه مقابل مردم و مدیران ایستاده است. نکته مهم پادرمیانی 

رهرب انقالب در ماجرای فردوسی پور است. واقعا خجالت 

آور است پای رهرب را برای وساطت چنین امر بی اهمیتی 

پیش کشیدهاید. ببینید چقدر سیستم آن سازمان عریض 

و طویل فشل است که برای امری به بیاهمیتی برگشت 

عادل به ساختار برنامهسازی تلویزیون پای باالترین مقام 

رسمی کشور را به میان کشیدهاند. فکر هم منیکنند چه 

مضحکهای برای این ماجرا راه خواهد افتاد.

اصال آدم باورش منیشود یکی از کشدارترین دعواهای 

فوتبال ایران رس یک مربی ایتالیایی درگرفته باشد؛ آنهمه 

جنجال، خشم، تجمع و تظاهرات به خاطر آندرا اسرتاماچونی. 

کف خیابان صدها نفر در کنار هم با بلندترین صدای ممکن 

فریاد میزدند: »اساس بیاسرتا، منیخوایم منیخوایم« 

استقالل در کورس قهرمانی بود که استاد تیمش را رها کرد 

و رفت. او به خاطر این رفاقت نیمهراه نهتنها مورد مالمت 

قرار نگرفت، بلکه در بازی با پیکان هواداران استقالل در 

ورزشگاه آزادی از وریا غفوری میخواستند تیم را به نشانه 

اعرتاض بیرون بکشد! وقتی حسین حسینی برای گرم 

کردن به زمین آمد، شعار »سید برو بیرون« در ورزشگاه 

پیچید. بعد از بازی با ماشینسازی محمد دانشگر یک 

کلمه گفت خروج اسرتاماچونی تاثیری بر کار استقالل 

نداشته و بازیکنان باید به خاطر تیم بازی کنند، هواداران 

در فضای مجازی حکم اعدامش را صادر کردند. بعدها 

وریا یک گالیه خفیف از مربی ایتالیایی به عمل آورد، 

هامنها رس کاپیتان محبوب استقالل ریختند. محمود 

فکری هم وقتی گفت اسرتاماچونی به لطف بازیهای 

بیشرت صدرنشین شده بود، دوباره روانه همین محکمه 

تند و خشمآلود شد. همه اینها به خاطر آدمی بود که به 

احساسات میلیونها آدم پشت کرد، شب بازی به آن مهمی 

تیمش را تنها گذاشت و رفت، حاال هم با شکایت به فیفا 

بابت نیمفصل کار، دستمزد هر دو سالش را مطالبه کرده 

است. داریم در مورد آدمی حرف میزنیم که تیمش دیشب 

با هشت گل برابر االهلی، یکی از متوسطترین تیمهای 

لیگ امارات تحقیر شد. مساله خوردن هشت گل نیست؛ 

برای همه پیش میآید. بارسا و تیم ملی برزیل هم هشتتا و 

هفتتا خوردهاند. داستان این است که در کارنامه ده سال 

اخیر اسرتاماچونی، استقالل تنها نقطه روشن بود که آن 

تیم را هم خودش سوزاند. قبل از حضور در جمع آبیها، 

کارنامه اسرتا شامل دو عملکرد فاجعهبار و منجر به اخراج 

در پاناتینایکوس یونان و اسپارتا پراگ چک میشد و بعد 

از استقالل هم پرونده الغرافه بازشده؛ تیمی که فصل را 

در لیگ دوازده تیمی قطر روی پله پنجم به پایان برد، با 

سیوپنج امتیاز اختالف نسبت به صدر! بد نیست بدانید 

الغرافه با چهل گل خورده، سومین خط دفاع ضعیف لیگ 

ستارگان بود. باز همه اینها قابلچشمپوشی بود، اگر او 

به خاطر استقالل، به عشق هامن هوادار روشندل عزیزتر 

از جان الاقل دو بازی آخر نیمفصل را هم باالی رس تیمش 

میماند. اینهمه احساسات اما بهپای کسی ریخته شد که 

شاید استحقاقش را نداشت؛ مخصوصا از حیث وفاداری.

نارص ابراهیمی پیشکسوت فوتبال 

ایران ، در خصوص رشایط این روزهای 

فوتبال ایران اظهار داشت: برخی

متاسفانه چشامنشان را به روی واقعیت 

بستهاند و منیخواهند حقیقت را 

ببینند. باید قبول کنیم فوتبال ایران 

رشایط خوبی ندارد و اگرچند ستاره و 

لژیونر را از این فوتبال بگیریم، چیزی 

برای ارائه و منایش نخواهیم نداشت. 

سالهاست در مورد این مسائل حرف 

میزنیم، اما گوش شنوایی نیست و 

جای تاسف است.وی افزود: اگرچند 

بازیکن مطرح فوتبال ایران که در 

لیگهای معترب جهان بازی میکنند 

را کنار بگذاریم، به تعدادی بازیکن 

از تیمهای استقالل، پرسپولیس و 

سپاهان و چند تیم دیگر میرسیم که 

ترکیب تیم ملی را تشکیل میدهند؛ 

اگر با همین نفرات به جامجهانی 

برویم  زنگ تفریح خواهیم شد.

  فوتبال ما بر اساس اتفاقات و حضور 
چند چهره پیش میرود

پیشکسوت فوتبال ایران با اشاره به 

اینکه در بحث استعدادیابی کاری 

انجامنشده است، ترصیح کرد: در 

مورد استعدادیابی حرفی نداریم، 

چون کاری نشده که بخواهیم از 

آن دفاع کنیم. فوتبال ما بر اساس 

اتفاقات و حضور چند چهره پیش 

برای  چیزی  کل  در  اما  میرود، 

ارایه ندارد. موضوع استعدادیابی 

مقولهای فراموششده در فوتبال 

ایران است و جای آن را داللی و 

اینجور مسائل گرفته و کسی هم 

به فکر نیست.ابراهیمی در رابطه 

با وضعیت تیم ملی فوتبال ایران 

در جامجهانی ۲0۲۲ قطر عنوان 

کرد: متام همگروههای ما تیمهای 

سختی هستند و هیچ دیدار آسانی 

در قطر وجود ندارد. اینکه دوستان 

میگویند در گروه خوبی حضور داریم، 

فکِر کاماًل اشتباهی است. انگلیس 

که تکلیفش مشخص است و بیشرت 

ترکیب این تیم را ستارهها تشکیل 

میدهند. این تیم به قطر میآید تا 

بتواند پس از چندین دهه ناکامی، 

با جام قهرمانی به خانه بازگردد.

  دیدار با انگلیس سرنوشتساز است
وی درباره همگروههای ایران در 

جام جهانی تاکید کرد: بازی نخست 

تیم ملی فوتبال ایران با انگلیس، یک 

دیدار رسنوشتساز است تا بدانیم 

مقابل قدرتهای برتر فوتبال دنیا چه 

کیفیتی داریم. آمریکا هم نسبت به 

جام جهانی 1۹۹۸ ترکیب متفاوتی 

در تیم خود دارد و مطمئناً بازی آسانی 

برای ما در پس نیست. از سویی بازی 

با تیمهایی نظیر انگلیس واقعاً دشوار 

است چراکه تاکنون با این تیم تجربه 

بازی نداشتهایم. معتقدم باید با تیمهایی 

که فوتبال آنها شباهت زیادی به 

انگلیس و آمریکا دارد مواجه شویم 

تا بتوانیم از این طریق شبیهسازی 

خوبی انجام دهیم.ابراهیمی درباره 

اینکه آیا موافق حضور اسکوچیچ 

روی نیمکت تیم ملی است یا خیر، 

خاطرنشان کرد: بههرحال در این 

مدت کوتاه کنار گذاشنت اسکوچیچ 

تصمیمی کاماًل اشتباه است، زیرا تا 

مربی جدید بخواهد تفکرات خود را به 

بازیکنان القا کند زمان ازدسترفته، 

پس بهرت است با همین مربی به جام 

جهانی برویم. امیدوارم با حضور 

لژیونرهایی که در تیم ملی داریم، بتوانیم 

در جام جهانی عملکرد خوبی داشته 

باشیم.

در نامه فیفا به فدراسیون فوتبال ایران 

ضمن تربیک به فدراسیون بابت صعود 

به جام جهانی ۲0۲۲ که نشانی از توسعه 

فوتبال است، اشارهشده برای توسعه هر 

چه بیشرت فوتبال طبق اساسنامه فیفا باید 

به توسعه حضور بانوان نیز رسیدگی شود. 

از همین رو فیفا اعالم کرده کارگروهی 

سهجانبه با حضور فدراسیون فوتبال، فیفا 

و کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( تشکیل 

خواهد شد تا حضور بانوان دربازیهای 

داخلی و بیناملللی با رسعت بیشرتی 

پیگیری شود. فیفا در نامهای به فدراسیون 

فوتبال ایران خرب از تشکیل کارگروهی 

سهجانبه برای پیگیری حضور بانوان در 

استادیومهای ایران داد.

فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( دو هفته 

پیش در نامهای به فدراسیون فوتبال 

خرب از تشکیل کارگروهی سهجانبه برای 

پیگیری حضور بانوان در استادیومهای 

ایران داده است.

در این نامه ضمن تربیک به فدراسیون 

بابت صعود به جام جهانی ۲0۲۲ که 

نشانی از توسعه فوتبال است، اشارهشده 

برای توسعه هر چه بیشرت فوتبال طبق 

اساسنامه فیفا باید به توسعه حضور بانوان نیز 

رسیدگی شود. از همین رو فیفا اعالم کرده 

کارگروهی سهجانبه با حضور فدراسیون 

فوتبال، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا 

)AFC( تشکیل خواهد شد تا حضور 

بانوان دربازیهای داخلی و بیناملللی 

با رسعت بیشرتی پیگیری شود.

تغییرات  به  نامه  این  در  همچنین 

در فدراسیون فوتبال اشارهشده است 

که این تغییرات منافاتی با اساسنامه 

فیفا و فدراسیون فوتبال ندارد و روند 

قانونی طی شده است.

مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای 

کشور درحالی ازروز1۳اردیبهشت 

آغازخواهدشدکه درمشهد تیم بدون 

زمین وورزشگاه شـهرخودرومیزبان 

تیم نفت آبادان است.

رشوع مجددلیگ برترکشوردرحالی 

هفتـه بیسـت وپنجـم را پیـش روی 

خواهدداشت که دومناینده فوتبال 

کشـورمان سـپاهان وفـوالد درلیگ 

آسـیا بـه مصـاف حریفـان تادندان 

رفتند. مسـلح 

شـهرخودروکه بـه گفتـه رسمربـی 

جـوان خـود همچنـان از امکانـات 

اولیه  محروم است درحالی پذیرای 

شـاگردان منصوریان است که قبل 

ازتعطیالت ودرسیرجان تیم گل گهررا 

گلباران کرده بودوحتی سایه سنگین 

شکسـت را قلعـه نوعـی بـه خوبـی 

احسـاس کرده بود.

اگرچـه  سیدعباسـی  شـاگردان 

درانتهای جدول جاخوش کرده اند 

امـا بابـازی پـرگل خودبـا سـیرجان 

نشـان دادند که می توانند سهمیه 

لیـگ را حفـظ کنندمنوط بـه اینکه 

ازسوی مسوولین ورزش ومنایندگان 

مجلس واستاندارخراسان به خوبی 

حامیت روحی ومالی شوند.جدال 

شهرخودروبا نفت آبادان وشاگردان 

منصوریان اگرچه برای هردوتیم ازاهمیت 

خاصـی برخـوردار خواهدبودولـی 

مناینده  فوتبال خراسان نیازشدید 

بـه کسـب امتیـازدارد تا راه سـقوط 

خودرا کاهش داده وبرای بقا درلیگ 

امیدوارتر بـه مصاف سـایر حریفان 

باقی مانـده برود.

پدرام خسروشاهی

فوتبال لیگ برترکشور

شهرخودرووجدال بانفت آبادان درمشهد

حوالی استادیوم

پیشکسوت فوتبال ایران:

 با این شرایط در جام جهانی زنگ تفریح میشویم

نامه فیفا به فدراسیون ایران

 برنامه ریزی برای حضور بانوان
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خطرات نوشیدن آب سرد 
شهرزاد طاهری

همه ما میدانیم که نوشیدن حداقل ۸ لیوان 

آب در روز بسیار اهمیت دارد. بااینوجود، آیا 

از این واقعیت آگاه هستید که درجه حرارت 

آبی که مینوشید نیز میتواند بر سالمتی 

شام تاثیر بگذارد؟ اکرث افراد بالفاصله پس 

از بازگشت از به منزل بهخصوص در روزهای 

گرم تابستانی یک لیوان آب رسد مینوشند 

تا عطش خود را برطرف و خستگی را از بدن 

خود دور کنند. اما نوشیدن آبخنک میتواند 

صدمات زیادی برای سالمتی ما به همراه 

داشته باشد زیادهروی در مرصف آب رسد، 

رضبان قلب را کاهش میدهد بدن را با 

شوک روبرو میکند.

بدن در هنگام فعالیتهای ورزشی گرمای 

زیادی تولید میکند. اگر آبخنک بنوشید، 

عدم تطابق دمایی، بر سالمتی فرایند گوارش 

بدن شام تاثیر میگذارد.

نوشیدن آب رسد بالفاصله بعد از رصف غذا 

باعث اختالل در توانایی بدن در تجزیه 

چربیها میشود.

مرصف آب رسد ،انرژی بدن شامرا در طوالنیمدت 

کاهش میدهد،گلو را تحریک میکند،رسدرد 

را به همراه دارد.پس بهرت است این عادت 

غلط را کنار گذاشته و  خوردن آب رسد را کنار 

بگذارید.سالمتی شام از همهچیز مهمتر است.

نظر رییس دوومیدانی 
در مورد سفر احسان حدادی

رییس فدراسیون دوومیدانی در مورد سفر 

احسان حدادی به آمریکا توضیحاتی را 

ارایه کرد.

 احسان حدادی اعالم کرده است میخواهد 

برای برگزاری چند مسابقه راهی آمریکا 

شود که این موضوع با توجه به رشایط 

موجود با واکنشهایی روبرو بوده و برخی 

نسبت به این سفر انتقاد کردهاند.

بر همین اساس هاشم صیامی رییس 

فدراسیون دوومیدانی در این مورد اظهار 

داشت: ما در روز اول آغاز اردوها گفتیم 

با توجه به رشایط خاص کشور برای کلیه 

ورزشکاران اردوی برونمرزی نداریم و همه 

اردوها در داخل کشور برگزار میشود. هر 

کس هم قصد دارد به اردوی خارجی برود 

باید با هزینه شخصی یا اسپانرسش باشد. 

وی افزود: برنامه ما این است که بعد از 

مسابقات قهرمانی کشور رشایط ورزشکاران 

را ارزیابی کنیم و آنهایی که صالحیت 

حضور در مسابقات بینامللی را داشته 

باشند با تایید کمیته فنی اعزام شوند.

رییس فدراسیون دوومیدانی عنوان کرد: 

برای احسان حدادی هم به همین شکل 

است. او برنامه سفر به آمریکا را دارد و بعد 

از مسابقه آغاز فصل قهرمانی کشور در 

خرمآباد کمیته تخصصی پرتابها موضوع 

را بررسی میکند. او در آمریکا اردویی 

ندارد و فقط برای مسابقه برنامه دارد. 

مبتالیان کرونا طوالنی تا 8 ماه پس از ابتال به 
ویروس در سیستم ایمنی خود اختالل دارند

دکتر فیروزآبادی، دکترای بیو تکنولوژی میکروبی

مطالعه جامعی که نتایجش بهتازگی منترششده، حاکی از آن است 

که نشانههای بینظمی در سیستم ایمنی در مبتالیان به کرونا 

طوالنی تا ۸ ماه پس از ابتال به ویروس در بدن آنها دیده میشود. 

فعال مشخص نیست که واکسیناسیون یا واریانت امیکرون چه اثری 

بر کووید طوالنی خواهد داشت.پژوهشگران اسرتالیایی در تحقیقی 

که نتایج آن در مجله Nature Immunology منترششده، دریافتند 

که کرونا طوالنی با افزایش سطح برخی از نشانگرهای زیستی در 

ایمنی بدن شناخته میشود. آنها 1۴۷ بیامر را پس از ابتال به 

سارس کوو ۲ به مدت ۸ ماه تحت نظر گرفتند. حدود ۲0 درصد افراد 

۴ ماه پس از ابتالی اولیه شاهد بروز عالیم کووید طوالنی بودند.

عالیم کرونا طوالنی در نمونه خون بیماران شناسایی شد
»چانساوات فتسوفان« بهعنوان یکی از نویسندگان اصلی این 

مقاله میگوید: »ما در حین انجام این مطالعه در رسم افراد به 

دنبال پروتیین بودیم. پروتیینها یا نشانگرهای زیستی گواه یک 

فرآیند غیرعادی هستند که در اثر بیامری ایجاد میشود. ما ۳1

نشانگر زیستی مختلف را که احتامل میدادیم در اثر کووید-1۹

ایجادشده باشند بررسی کردیم، و توانستیم شامرکمی از آنها را 

که با سندرم کووید طوالنی در ارتباط هستند، شناسایی کنیم.«

ویروس کرونا
۶  نشانگر زیستی خاص در مبتالیان به کرونا در مقایسه با گروه 

کنرتل که شامل افراد سامل یا مبتالبه سایر انواع کروناویروسها 

بودند، به شکل قابلتوجهی بیشرت دیده شد. البته اختالف این 

نشانگرهای زیستی میان مبتالیان کرونا طوالنی و افرادی که تا 

۴ ماه بعد از ابتال به کرونا عالیم ماندگاری نداشتند، چندان زیاد 

نبود. ولی از ماه چهارم به بعد درحالیکه سطح این نشانگرها در 

منونههای کرونا عادی کاهش پیدا کرد، در افراد مبتالبه کووید 

طوالنی همچنان باال باقی ماند.

الگوی بینظمی در سیستم ایمنی چنان مشهود بود که محققان 

با دقت ۸0 درصد توانستند از طریق بررسی نشانگرهای زیستی در 

منونه خون افراد، بیامران مبتالبه کرونا طوالنی را شناسایی کنند. 

فتسوفان میگوید تغییر در سیستم ایمنی ربطی بهشدت بیامری 

در مراحل اولیه ابتال نداشت. پژوهشگران مطالعه خود را روی 

مبتالیانی انجام دادند که در سال ۲0۲0 قبل از واکسیناسیون 

به سارس کوو ۲ مبتال شده بودند. بنابراین مشخص نیست که 

اثر واکسنها بر این سندرم چقدر خواهد بود.
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پزشکی

رونالدو و مسی پس از سیسالگی همچنان 

میدرخشند و در باالترین سطح فوتبال جهان 

بازی میکنند.

رونالدو و مسی دو فوق ستاره فوتبال جهان 

نزدیک به 1۵ سال است که بر فوتبال اروپا 

پادشاهی میکنند و هر چه جایزه تیمی و 

فردی در رده باشگاهی بود، از آن خود کردند. 

این دو بازیکن در رده ملی نیز دستاورهای 

بزرگی داشتهاند و نام خود را در تاریخ فوتبال 

کشورشان با قلم زرین نوشتهاند.

هر دو فوق ستاره برخالف سایر ستارهها 

که پس از سن ۳0 سالگی افت میکنند، 

همچنان به درخشش ادامه دادهاند و به 

کسب افتخارات و دستاوردها پرداختهاند.

اما کدامیک از آنها بعد از ۳0 سالگی عملکرد 

بهرتی از خود ارایه کرده است؟ مسی ۳۵ ساله 

شده و در پاریسنژرمن به قهرمانی رسیده 

رونالدو در ۳۷ سالگی با منچسرتیونایتد آمادگی 

خود را به رخ میکشد. آمار زیر عملکرد هر دو 

بازیکن را بعد از ۳0 سالگی نشان میدهد.

آمار رونالدو در رده باشگاهی:

بازیها: ۳۳0

گلها: ۲۸۵

پاس گل: ۷0

گل در هر بازی: 0٫۸۶

گل و پاس گل در هر بازی: 1٫0۸

پنالتی: ۵۶

گل در هر بازی بدون پنالتی: 0٫۶۹

آمار رونالدو با تیم ملی پرتغال:

بازیها: ۶۸

گلها: ۶۳

پاس گل: 11

گل در هر بازی: 0٫۹۳

گل و پاس گل در هر بازی: 1٫0۹

پنالتی: 1۳

گل در هر بازی بدون پنالتی: 0٫۷۴

آمار مسی در رده باشگاهی:

بازیها: ۲۲۴

ُگل: 1۷۳

پاس گل: ۹۶

گل در هر بازی: 0٫۷۷

گل و پاس گل در هر بازی: 1٫۲

پنالتی: ۲۲

گل در هر بازی بدون پنالتی: 0٫۶۷

آمار مسی در تیم ملی آرژانتین:

بازیها: ۴۲

گلها: ۲۳

پاس گل: 10

گل در هر بازی: 0٫۵۵

گل و پاس گل در هر بازی: 0٫۷۹

پنالتی: ۶

گل در هر بازی بدون پنالتی: 0٫۴

با توجه به این آمار، مسی ازلحاظ آمار فردی 

بهرت بوده اما رونالدو توانسته افتخارات بیشرتی 

نسبت به مسی کسب کند و جامهای معتربی 

را باالی رس بربد.

وضعیت این روزهای مهدی قایدی 

همه فوتبال دوستان را نگران کرده 

چراکه نتیجه رفتارهای امروزش در 

آینده رسیدن پوچی است!

اینیک فرمول ثابت در همه حوزههاست؛ 

اصوال وقتی »نان استعداد« مادر زادیت 

را میخوری تا میوه »تالش و استقامتت« 
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مسی یا رونالدو؛ کدامیک بعد از ۳0 سالگی بهتر بودهاند؟

 نجات باشوی کوچک!
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اعتراض بهنوش بختیاری بخاطردستمزدش

دیدن این سریال 
جرم است!

Nakhost Honari

بهنوش بختیاری در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد 

که دیدن رسیال قصه هزار افسون از حرامم حرامرته.

صفحه  در  بختیاری  بهنوش  امروز،  هرن  گزارش  به 

اینستاگرامش با منایش تصویری از یک گربه اینگونه 

نوشت؛ این گربه حضورش از تهیه کننده رسیال قصه 

هزار افسون انسانی تره.... الاقل حیوون از مردم کار 

منیکشه و بعد دستمزدشون رو نده.

بهنوش بختیاری در ادامه نوشت متاسفم برای این سینام 

که درش بازه و هر کی که از هر نا کجا آبادی پول در آورده 

میتونه بشه رسمایه گذار و کسی هم جرات نداره حرف بزنه.

بهنوش بختیاری همچنین در این مطلب خود به نپرداخنت 

دستمزد عوامل قصه هزار افسون اعرتاض شدید کرده و 

نوشته است: به همین وقاحت و سادگی پول یه رسی از 

عوامل قصه هزار افسون رو نپرداخت و گفت حاال بدویید 

دنبال پولتون. فقط باید گفت متاسفم و آرزوی بدترینها رو 

براش کرد... کسی که از نیاز مردم به خودش با خربه ولی 

بیامری روحی اجازه منیده دستمزد مردم رو بی منت بده.

بهنوش بختیاری و قصه هزار افسون

رسیال »قصه هزار افسون« مجموعه ای به کارگردانی 

سعید عباسی و تهیه کنندگی مهدی مولوی برای پخش 

در شبکه منایش خانگی است. رسیال قصه ی هزار افسون 

روایتگر ماجرای جذاب فانتزی برای کودکان و نوجوانان 

است. در خالصه داستان این رسیال آمده است: هر وقت 

سه بچه همزمان، یک آرزوی مشرتک میکنند، آن آرزو 

حتام برآورده میشود…

پژمان بازغی، بهنوش بختیاری، شبنم قلی خانی، نگار 

عابدی، سوسن پرور، فخرالدین صدیق رشیف، وحید 

شیخزاده، آرش نوذری، آرش میراحمدی، میثم رستگاری، 

شهرام عبدلی، مختار سائقی، ساناز سامواتی، بهار نوحیان، 

مهران رجبی، خشایار راد و ساعد هدایتی برخی از بازیگرانی 

هستند که در این مجموعه ایفای نقش می کنند.

بهنوش بختیاری و نامزدی سیمرغ

 بهنوش بختیاری بازیگر ایرانی متولد اردیبهشت ماه 

1354 است. او دارای مدرک کارشناسی در رشته زبان 

فرانسوی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران است. 

بختیاری در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در سال 

13۹4 به خاطر بازی در فیلم من نامزد دریافت سیمرغ 

بلورین بهرتین بازیگر نقش دوم زن شد.

بهنوش بختیاری که یکی از پربینندهترین صفحات 

اینستاگرام ایرانیان را در اختیار دارد و مثل برخی از 

سلربیتی ها، در هر حوزهای وارد انتقاد و نظر و بیان 

بختیاری  بهنوش  مثال  عنوان  به  میشود.  دیدگاه 

اسفند 13۹7 در برنامه خیابان جام جم صدا و سیام در 

مورد تغذیه صحبت می کرد گفت چه بهرت که گوشت 

گران شد زیرا چیز خوبی نیست. همین جمله کافی 

بود تا کاربران به انتقاد تند علیه او در فضای مجازی

 بپردازند.
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توصیه مجری »زندگی پس از زندگی« به منتقدان

پشتم به اقیانوس بند است

تهیهکننده و مجری برنامه »زندگی پس از زندگی« از منتقدان و 

مخالفان این برنامه درخواست کرد قسمتهای امروز و فردای این 

برنامه را متاشا کنند و پاسخ دهند چگونه میشود تجربه راویان 

را توهم، خواب، تخیل، اتفاقات مغزی و دروغپردازی نامید.

عباس موزون با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرامیاش 

نوشت: هم منتقدان دلسوز و هم مخربان حق سوز قسمتهای 

فردا و پسفردا را ببینند و پاسخ دهند که: کجای این تجربه 

نوعی ناشی از کارکرد مغز یا فعلوانفعاالت درون جمجمه است؟

وی افزود: اخبار رسیده حاکی از تالش سازماندهیشدهی 

برخی افراد شناختهشده برای گسیل تخریبهای سوزنده 

و نه ارایهی نقدهای سازنده است. بهصورت حسابشده و 

سازماندهیشده قرار است یک  حرکتهایی با ظاهر علمی 

و نقد اما با نیتهای دیگری شکل بگیرد و به برنامه هجمه 

کنند. بسیاری از مخاطبان و عالقهمندان این موضوع را خرب 

دادند و ابراز نگرانی و دلسوزی کردند. خطاب به مخاطبان 

برنامه میگویم نگران نباشید. این راه طوالنی ادامه دارد. چون 

این راه پرنور نه رشوعش این برنامه و بنده است و نه پایانش.

این تحقیق پشتش به اقیانوس بند است
موزون با یادآوری این نکته که در حال تدوین برنامه هستیم 

تاکید کرد: تا پایان رمضان بر کارم مترکز دارم و سکوت میکنم 

و پس از پایان رمضان به نقدهای بهظاهر علمی پاسخ میدهم. 

کار خیر صاحب دارد و با خاک پاشیدن خورشید را منیشود 

خاموش کرد. این تحقیق پشتش به اقیانوس بند است و بنده 

کمرتین نگرانی بابت پاسخگویی به نقدها را ندارم.

به گزارش ایرنا، زندگی پس از زندگی به بیان تجربیات مرگ 

موقت افرادی میپردازد که در رشایط مرگ کلینیکی و یا 

خروج موقت روح از جسم قرارگرفتهاند. این برنامه در ایام ماه 

مبارک رمضانهر شب ساعت 1۸:۳0 از شبکه چهار پخش 

میشود و تکرار آن نیز ساعت ۲۳:۴0 هامن روز و 1۲ روز بعد 

پخش خواهد بود.

یک کارشناس سـینام با اشـاره به 

مشخص نبودن جزییات فیلم برادران 

لیال، ساخته سعید روستایی، گفت: 

با توجـه بـه اینکـه بـرادران لیال به 

جشـنواره فیلم کـن راهیافتـه، اگر 

نتواند برای اکران در کشـور مجوز 

بگیـرد یـا بخشهایـی از آن حذف 

شـود، ایـن موضـوع تبعـات بـدی 

برای سینامی ایران خواهد داشت.

فیلـم جدیـد سـعید روسـتایی بـا 

ایفـای نقـش نویـد محمـد زاده، 

ترانه علیدوسـتی، پیامن معادی، 

سعید پور صمیمی و فرهاد اصالنی 

در حالی قرار است در بخش رقابتی 

هفتـاد و پنجمیـن جشـنواره فیلم 

کن کـه از ۲۷ اردیبهشـتماه آغاز 

میشـود، رشکت کند کـه تاکنون 

هیچگونـه جزییاتـی از موضـوع و 

داسـتان آن منترشنشده است.

در پی این اتفاق و با توجه به اینکه 

مسووالن سازمان سینامیی نیز هنوز 

این فیلم را مشاهده نکردهاند، برخی 

از رسـانهها و مطبوعـات نکاتـی را 

مطـرح کردهاند کـه بیانگـر برخی 

نگرانیها نسـبت به پخش نشدن 

یا سانسور این فیلم پس از رشکت 

در جشـنواره فیلم کن برای اکران 

در سـینامهای ایران است. بر این 

اسـاس بـا یکـی از کارشناسـان و 

گفتوگـو  بـه  سـینام  منتقـدان 

پرداختیـم تـا جوانـب مختلف این 

موضوع را بررسـی کنیم.

نـارص سـهرابی اظهار کرد: سـعید 

روستایی، کارگردان فیلم برادران 

لیال، یکی از جوانان آینهدار سینامی 

ایران اسـت. او با اولیـن حضورش 

در سینامی حرفهای نشان داد که 

از چـه ذوق و قریحـهای برخـوردار 

اسـت و سـینامی ایـن سـالهای 

ایـران چقـدر بـه امثـال او و هومن 

سـیدی احتیـاج دارد.  ایـن نسـل 

جدیدی که وارد سـینامی ما شده 

با تامل، تفکر و اندیشه نگاهش را 

به تصویر میکشد. البته که شاید 

حاشیههای زیادی در سینام وجود 

داشـته باشـد اما اگـر بخواهیم به 

اصل موضوع بپردازیم، باید گفت 

نسل جدیدی وارد سینام شده که 

سعید روستایی یکی از آنهاست و 

این نسل میتواند از بهرتینهای 

کارگردانی در سالهای آینده باشد.

وی با اشـاره احتامل جذاب بودن 

داستان فیلم برادران لیال با توجه 

به کارنامه هرنی و سابقه فیلمسازی 

روسـتایی افـزود: کارنامـه سـعید 

روسـتایی بـا همیـن تعـداد اندک 

فیلمی که تولید کرده، نشان داده 

او پلهپلـه مسـیر پیرشفـت را طـی 

میکند و حتام در فیلم جدیدش، 

برادران لیال نیز با قصه و اندیشههای 

جدید این کارگردان جوان روبهرو 

شد. خواهیم 

این کارشناس و منتقد سینام بابیان 

اینکه دریافت مجوز از وزارت فرهنگ 

و ارشـاد اسـالمی سالهاسـت که 

برای فیلمسازان به یک مکگافین 

تبدیلشده، بیان کرد: فیلمسازان 

برای دریافت پروانه ساخت ابتدا باید 

فیلمنامه خود را به وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی عرضه کنند و مجوز 

بگیرند. همچنین طی تعهدنامهای 

فیلمسـاز موظـف اسـت کـه فیلـم 

را طبـق هـامن فیلمنامـه بسـازد. 

در این میان برخی شیطنت کرده 

و تالش کردند نسـبت به فیلمنامه 

عمل نکنند و خواستههای خود را 

پـس از دریافـت پروانـه در فیلم به 

تصویـر بکشـند و همیـن موضـوع 

عامل درگیری فیلمسازان با وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمیشده است.

سهرابی درباره احتامل تنش میان 

سـازمان سـینامیی و عوامـل فیلم 

برادران لیال و جلوگیـری از پخش 

یـا سانسـور بیشازحـد آن پـس از 

اکران این فیلم در جشـنواره فیلم 

کن عنوان کرد: ازاینجهت مطمئنم 

که برای فیلم برادران لیال مشکلی 

پیـش منیآیـد چراکه جـواد نوروز 

بیگـی از تهیهکنندگان باسـابقه و 

خـوب سـینامی ایـران اسـت و در 

جایگاه تهیهکننده این فیلم اشتباه 

منیکند و به نظر منیرسـد کاری 

کرده باشد که برای دریافت مجوز 

با مشـکل مواجه شود.  

وی ترصیح کرد: بااینحال اگر فیلم 

برادران لیال نتوانـد مجوز دریافت 

کند یا بخشهایی از آن حذف شود  

قطعـا تبعات بـدی برای سـینامی 

ایـران خواهـد داشـت؛ مخصوصا 

حـاال کـه بـه بخـش بیناملللـی 

یکی از بزرگترین جشـنوارههای 

دنیـا رسـیده و قـرار اسـت بهنقد و 

بررسی گذاشـته شود.

ایـن کارشـناس و منتقـد سـینام 

خاطرنشـان کـرد: سـینامی ایران 

در سالهای اخیر حرفهای زیادی 

برای گفنت داشته و فیلمسازهای 

ما برای مواجه نشـدن با مشکالت 

باید با حواسجمع حرکت کنند. اگر 

قرار است بازار داخلی و بیناملللی 

را باهم حفظ و جوایز ارزنده کسب 

کنیم، باید نگاهامن را تغییر دهیم 

و با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

همسـو باشـیم. فیلمسـاز در ایـن 

کشـور مجوز گرفته، فیلم در ایران 

ساختهشده و همهچیز ایرانی است  

پـس باید کمـی بیشـرت نسـبت به 

مقررات و آیینهای وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی پایبند باشیم.

سـهرابی با اشـاره بـه مبهـم بودن 

داسـتان فیلم برادران لیـال اضافه 

کرد: ازآنجاکه هنوز فرصتی ایجاد 

نشـده تا خربنگاران و سینامگران 

این فیلم را متاشـا کننـد، برادران 

لیال اصطالحا ماننـد یک هندوانه 

دربسـته اسـت و تا زمانی که فیلم 

دیده نشـود، منیتـوان فهمید که 

سـعید روسـتایی در اثـر جدیدش 

چه کرده است. البته که روستایی 

کارگردان جسوری است و کارش را 

بلد است. به سنش نباید نگاه کرد 

چراکـه او جلوتـر از سـنش حرکت 

میکنـد و کارنامـهای که تـا امروز 

داشته، نشان میدهد در آینده باید 

منتظر آثار بهرتی نیز از او باشـیم. 

آیا مجوز اکران میگیرد؟

چشم سینما به »برادران لیال «

پخش در نوروز و رمضان 1402

آغاز تولید فصل چهارم نون خ 
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رسیال طنز و اجتامعی »نون خ« به 

کارگردانی سعید آقاخانی، نویسندگی 

امیر وفایی و تهیه کنندگی مهدی فرجی 

که سه فصل از خود را پشت رس گذاشته 

است، با اعالم تهیه کننده آن در نوروز و 

ماه رمضان 1۴0۲ با فصل چهارم روی 

آننت شبکه یک سیام میرود.

رسیال  کننده  تهیه  فرجی  مهدی 

»نون خ« درباره وضعیت و زمان پخش 

فصل چهار این رسیال بیان کرد: نوشنت 

طرح و پیش تولید فصل چهارم »نون خ« 

آغاز شده است و برای نوروز و ماه رمضان 

1۴0۲ آماده خواهد شد.

فصل اول رسیال »نون خ« یکم تا پانزدهم 

فروردین 1۳۹۸ در 1۵ قسمت از شبکه 

یک سیام که سالها مخاطبان این 

شبکه با رسیال »پایتخت« در نوروز با 

آن همراه بودند، پخش شد. فصل دوم 

رسیال باتوجه به اقبال عمومی در 1۷

قسمت از ۲۲ فروردین تا ۶ اردیبهشت 

1۳۹۹ پخش شد و آخری فصل از این 

رسیال هم نوروز 1۴00 از تاریخ ۳0 تا 1۵

فروردین از شبکه یک سیام پخش شد.

سعید آقاخانی، علی صادقی، شقایق 

دهقان، سیروس میمنت، سید علی 

صالحی، پاشا جاملی، یدالله شادمانی  

ندا قاسمی، نرسین مرادی، هدیه بازوند  

شیدا یوسفی، صهبا رشافتی، هدی 

استواری، آتنا مهیاری، کاظم نوربخش  

ماشاالله وروایی، سیروس سپهری، یوسف 

کرمی، رضا رشیدی، سید حسین موسوی  

سیروس حسینیفر، علی اخوان، افشین 

ملکی، حمید لوالیی، علی الوالحسنی  

هومن حاجی عبداللهی، نعیمه نظام 

دوست، مجید یارس، شیالن مدنی، نارین 

ایوبی، شقایق فتاحی، مرتضی رستمی 

بازیگران هستند که در سه فصل گذشته 

در رسیال »نون خ« هستند.

تهیهکننده  فرجی  گفته  اساس  بر 

»نون خ«، این رسیال در نوروز و ماه 

رمضان 1۴0۲ پخش میشود و با توجه به 

اینکه ماه رمضان از ابتدای نوروز 1۴0۲

آغاز میشود قاعدتا رسیال بالغبر ۳0

تا ۳۵ قسمت برخالف سه فصل اخیر 

خود خواهد داشت. باید دید که طرح 

و ایده جدید رسیال در فصل چهارم 

چه تغییراتی را در لوکیشن و بازیگران 

رقم میزند.

چون مبارک باد روز قدس
بهاره اصغری

شعله نه ، تیر شهاب کهکشانی رهربم

چون طالی زرد و ناب اخرتانی دخرتم

قامتت آتش کشیده لشکر اسفندیار

رزم آرش با دو ابروی کامنی رهربم

گفته ام بر این قلم در وصف تو غوغا کند

راز دریای ادب را کین نهانی رهربم

از دیار کربالیی و تبارت فاخر است

سبک هندی و عراقی را نشانی رهربم

گر ندارم تحفه ای جز ذره ای از این غزل

جاودانی،. جاودانی،. جاودانی رهربم

چون مبارک باد روز قدس و مرگ دشمنان

من بقربانت که رسدار زمانی رهربم
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آن عشق در باران آمد 
جواد ظفر امیلی

  آوای ترنم باران در فضا طنین انداز گردیده و هوا با لطافت اش 

جان ها را  می نوازد صدای معصومیت قطرات پاک آسامنی و 

سایش آن برزمین نغمه موسیقیایی بجا گذا شته و در گوش      

پنجره ها می پیچد از اصابت اشکها بر دل تشنه زمین ترانه 

دل انگیز وجد ونشئه طراوت بر پا         می شود و زمین از بوسه 

های پیاپی باران رسمست می شود گویا  اجزاء هستی رسود 

حیات           می رسایند گل ، گیاه و نبات ترنم برکت را زمزمه می 

کنند و خورشید با دیدن این منظره اندکی در محاق میرود 

زمین و زمینیان از وقوع این رویداد طربناکند گویی فاصله 

ها مجازی شده  و آسامن درحال هدیه دادن به زمین است  

معاشقه آسامن و زمین به منصه ظهور رسیده و از وصل خویش 

حکایتی عاشقانه رس میدهند و علیرغم  همه فاصله ها به  

یکدیگر می پردازند آسامن با همه عظمتش خاشع شده و 

زمین با متام سختی اش نرم گشته است ، عابران  هم با متام 

وجود شاهد منایشی رویایی از  جلوه های مسحور کننده 

طبیعت  شده اند و من مات و مبهوت در تو خیره گشته ام .

خداوندا ، هر گاه  که باران  می بارد در نظرم متجلی تر می 

شوی از آن رو که باران  همچون تو لطیف و آرامبخش و  

دلنوازست در قطراتش تو را می بینم  و خود را  می یابم که در 

دوریت چقدر می بارم و چگونه رسزمین گونه هایم خیس  می 

شودخود را بسان زمین لربیز از نیاز و چشم انتظاری می یابم 

و آسامن را همچون تو که رسشار از بخشش و کرم و لطافت 

بی پایانی می یابم .

باران که می آید تو هم بیشرت می ایی هر چند که نیستی اما 

امیدت  برکشتزار وجودم یادت را  شخم       می زند و رویاهایت 

را می رویاند، حواسم مملو از عطر وجودت می گردد و متامیت 

خودم معطوف به تو می شود .  خویش را در البه الی  تو گم 

می کنم و در میان خوشبختی غوطه ور می شوم ، گاهی فکر 

می کنم باران بیانگر عظمت و ابهت توست  اما شکوه تو مرا 

به خود میاورد و از این تصور توهم آمیز دور میسازد گاهی هم 

باران را شبیه تو می پندارم با آن معاشقه می کنم و در خلجان 

حال می غلطم پس سیری در عرش می برم دستی به ابرمی 

سایم  باز هم اشتباهم را  در می یابم که تو کجا و باران کجا؟  

نگاهی به سریال رمضانی شبکه یک 
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یادداشت

رسیال خوشنام بازیگران شناختهشدهای 

دارد، قصه و روایتی به نسبت گیرا دارد که 

نشان از فیلمنامهای به نسبت خوشساخت 

است، از همین رو توانسته است موافقان و 

طرفدارانی برای خود دستوپا کند. البته 

این رسیال منتقدان رسسختی هم دارد 

که حتی اطالق عنوان طنز را برای آن خطا 

میدانند و ازنظرشان، رسیال»خوشنام« 

یک کمدی زورکی است.

سازمان  تحقیقات  مرکز  نظرسنجی 

صداوسیام پیرامون رسیالهای سیام 

در ماه مبارک رمضان 1۴01 نشان 

میدهد که ۷۴.۸ درصد مردم در این 

ماه مخاطب مجموعههای تلویزیونی 

بودهاند. بر مبنای این آمار در ماه رمضان، 

رسیال»خوشنام« از شبکه یک سیام با ۲۶

درصد مخاطب و ۷۶.۴ درصد رضایت 

مخاطبان جزو رسیالهای موفق رسانه 

ملی بوده است. 

رسیال »خوشنام« به کارگردانی علیرضا 

نجف زاده و تهیهکنندگی احمد زالی با 

حضور بازیگرانی چون حمید لوالیی، 

هومن حاجی عبدالهی، عباس جمشیدی 

فر، شهره لرستانی، فریده سپاه منصور، 

سحر ولد بیگی، امیر کربالیی زاده، امیر 

غفارمنش، نیلوفر رجاییفر و رابعه مدنی 

این شبها ساعت ۲۲ از شبکه یک سیام 

پخش میشود.

رسیال خوشنام بازیگران شناختهشدهای 

دارد، قصه و روایتی به نسبت گیرا دارد که 

نشان از فیلمنامهای به نسبت خوشساخت 

است، از همین رو توانسته است موافقان 

و طرفدارانی برای خود دستوپا کند. 

البته این رسیال منتقدان رسسختی 

هم دارد که حتی اطالق عنوان طنز 

را برای آن خطا میدانند و ازنظرشان، 

رسیال»خوشنام« یک کمدی زورکی است. 

ازنظر این منتقدان این رسیال منیتواند 

چارچوب کمدی داشته باشد؛ ولی عوامل 

آن بهزور میخواهند لحظههای کمیک 

درست کنند و از آدمها کاریکاتور بسازند. 

ازاینرو در ادامه این گزارش تالش خواهیم 

کرد از هر دو منظر_با اشاراتی به دیدگاه 

کارشناسان- به این رسیال نگاه کنیم 

و نقاط قوت و ضعف آن را موردبررسی 

قرار دهیم.

خوشنام؛ سریالی از دل آیات و اخالق
محمدمحسن بنی احمدی  که نگاهی 

مثبت به این رسیال داشته، درباره آن نوشته 

است که: ُقْل َیا ِعَباِدَى الَِّذیَن ارَْسَُفواْ َعَل

اَنُفِسِهْماَل تَْقَنُطواْ ِمن رَّْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه یَْغِفُر

نُوَب َجِمیعاً إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحیُم ]سوره  الذُّ

زمر آیه ۵۳ [؛ بگو: »اى بندگان من که بر 

نفس خویش ارساف )و ستم( کردهاید! 

از رحمت خداوند مایوس نشوید، هامنا 

خداوند همه گناهان را میبخشد، زیرا 

که او بسیار آمرزنده و مهربان است«این 

آیه، تم و ماهیت اصلی رسیال خوشنام 

است. رسیالی در ژانر طنز و کمدی 

که حرفهای زیادی برای گفنت دارد؛ 

حرفهایی جدی و حتی گاهی تلخ.

 رشوع داستان از خانوادهای است که 

بهغیراز پرس خانواده، میتوان گفت 

نرمالی هستند. خانوادهای  خانواده 

متشکل از مادربزرگ، پرس، عروس و 

سه فرزند خانواده که یک پرس و دو دخرت 

هستند. پرس خانواده جزو ارشار منطقه و 

محله است، ولی در  ادامه متوجه میشویم 

نسبتهای این خانواده کمی متفاوت 

هستند یعنی فرزندان این خانواده درواقع 

فرزند نیستند، بلکه دو دخرتعمههای 

شهرام، پرس خانواده هستند و بدینوسیله 

توانسته انسجام خانواده را رسانده و نشان 

دهد که بعد از وفات بزرگ خانواده، شیرازه 

خانواده ازهمپاشیده نشده و آنها باهم 

زیر یک سقف جمع شدهاند و هوای 

همدیگر رادارند.

در ادامه شهرام عاشق میشود و برای وصال 

عشقش، باید رشوطی را که پدرخامنش 

گذاشته را انجام دهد که بزرگترین این 

رشوط، رسبهراه شدن شهرام و حاللیت 

طلبیدن او از همهکسانی است که به آنها 

آزار و اذیت رسانده است. همین رشط 

باعث میشود رسیال خوشنام موقعیتی 

دراماتیک به خود بگیرد و آبسنت اتفاقهای 

غیرقابلپیشبینی شود.

نکات حایز اهمیت در شخصیت 
اصلی سریال

ازنظر بنیاحمدی: عشق و عاشقی دوطرفه 

که همراه با احرتام و حجب و حیا است 

باعث تغییر درروند زندگی شهرام میشود 

ولی نه تغییر یکدفعه و باورناپذیر بلکه 

تغییری را مشاهده میکنیم که ذرهذره 

در حال وقوع است، درست است که در 

برخی صحنههای این تغییر جلبتوجه 

میکند و کامال مصنوعی و ساختگی 

به چشم میآید، ولی بازهم بهرت از یک 

تغییر 1۸0 درجهای و بیمنطق است 

که ما بارها شاهد آن بودهایم.

نکات حایز اهمیت در شخصیت شهرام 

را میتوان اینگونه برشمرد:

او شخصیت با مرامی دارد

او خانوادهدوست است

بااینکه رشارت میکند به بحث ناموس 

معتقد و حساس است

و مهمتر از همه اینکه او به اشتباهات 

گذشته خودباور داشته و اذعان دارد 

که اشتباه کرده و درصدد جربان گذشته 

برمیآید و این از رشایط قبول توبه است 

که باظرافت به آن پرداختهشده است.

درواقع روایت فیلم مربوط به درگیری 

شهرام و کسب حاللیت از کسانی است که 

آنها را آزار و اذیت کرده است و مشکالتی 

که شهرام برای به دست آوردن حاللیت 

باید متحمل شود تا حاللیت از ته دل 

دیگران را به دست آورد و این نکتهای 

است که کامال رشعی است و بهدرستی 

به آن اشارهشده است.

اشارههایی که به مباحث اخالقی درجاهای 

مختلف این فیلم دیده میشود، بسیار 

دلنشین بوده و دیدن عکس حاجآقا 

مجتبی تهرانی در گوشه تصویر برای 

دقایقی یا داستان مرشد چلویی که یکی 

از اشارات داستانی شهرام است، بسیار 

دلنشین است. یا اشاراتی که به مباحث 

تربیت کودک اشاره دارند را منیتوان 

نادیده گرفت.

از نقاط قوت این فیلم گفتیم ولی منیشود 

از بازی و شخصیت تکراری حمید لوالیی 

گذشت. به نظر میرسد این بازیگر برای 

این نقش هیچگونه زحمتی به خود نداده 

و شخصیتهایی که درگذشته بازی کرده 

را مجددا به اجرا درآورده است.

 خوشنام یک سریال کمدی نیست
 طهامسب صلحجو درباره این رسیال 

گفته است: خوشنام یک رسیال کمدی 

نیست و منیدانم چرا آن را رسیال طنز 

مینامند. این رسیال یک ملودارم است 

که میخواهد حال و هوای کمدی پیدا 

کند که در این زمینه موفق منیشود. 

خبر

خبر

6nakhostvarzeshi@yahoo.com

توصیه مجری »زندگی پس از زندگی« به منتقدان

پشتم به اقیانوس بند است

تهیهکننده و مجری برنامه »زندگی پس از زندگی« از منتقدان و 

مخالفان این برنامه درخواست کرد قسمتهای امروز و فردای این 

برنامه را متاشا کنند و پاسخ دهند چگونه میشود تجربه راویان 

را توهم، خواب، تخیل، اتفاقات مغزی و دروغپردازی نامید.

عباس موزون با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرامیاش 

نوشت: هم منتقدان دلسوز و هم مخربان حق سوز قسمتهای 

فردا و پسفردا را ببینند و پاسخ دهند که: کجای این تجربه 

نوعی ناشی از کارکرد مغز یا فعلوانفعاالت درون جمجمه است؟

وی افزود: اخبار رسیده حاکی از تالش سازماندهیشدهی 

برخی افراد شناختهشده برای گسیل تخریبهای سوزنده 

و نه ارایهی نقدهای سازنده است. بهصورت حسابشده و 

سازماندهیشده قرار است یک  حرکتهایی با ظاهر علمی 

و نقد اما با نیتهای دیگری شکل بگیرد و به برنامه هجمه 

کنند. بسیاری از مخاطبان و عالقهمندان این موضوع را خرب 

دادند و ابراز نگرانی و دلسوزی کردند. خطاب به مخاطبان 

برنامه میگویم نگران نباشید. این راه طوالنی ادامه دارد. چون 

این راه پرنور نه رشوعش این برنامه و بنده است و نه پایانش.

این تحقیق پشتش به اقیانوس بند است
موزون با یادآوری این نکته که در حال تدوین برنامه هستیم 

تاکید کرد: تا پایان رمضان بر کارم مترکز دارم و سکوت میکنم 

و پس از پایان رمضان به نقدهای بهظاهر علمی پاسخ میدهم. 

کار خیر صاحب دارد و با خاک پاشیدن خورشید را منیشود 

خاموش کرد. این تحقیق پشتش به اقیانوس بند است و بنده 

کمرتین نگرانی بابت پاسخگویی به نقدها را ندارم.

به گزارش ایرنا، زندگی پس از زندگی به بیان تجربیات مرگ 

موقت افرادی میپردازد که در رشایط مرگ کلینیکی و یا 

خروج موقت روح از جسم قرارگرفتهاند. این برنامه در ایام ماه 

مبارک رمضانهر شب ساعت 1۸:۳0 از شبکه چهار پخش 

میشود و تکرار آن نیز ساعت ۲۳:۴0 هامن روز و 1۲ روز بعد 

پخش خواهد بود.

یک کارشناس سـینام با اشـاره به 

مشخص نبودن جزییات فیلم برادران 

لیال، ساخته سعید روستایی، گفت: 

با توجـه بـه اینکـه بـرادران لیال به 

جشـنواره فیلم کـن راهیافتـه، اگر 

نتواند برای اکران در کشـور مجوز 

بگیـرد یـا بخشهایـی از آن حذف 

شـود، ایـن موضـوع تبعـات بـدی 

برای سینامی ایران خواهد داشت.

فیلـم جدیـد سـعید روسـتایی بـا 

ایفـای نقـش نویـد محمـد زاده، 

ترانه علیدوسـتی، پیامن معادی، 

سعید پور صمیمی و فرهاد اصالنی 

در حالی قرار است در بخش رقابتی 

هفتـاد و پنجمیـن جشـنواره فیلم 

کن کـه از ۲۷ اردیبهشـتماه آغاز 

میشـود، رشکت کند کـه تاکنون 

هیچگونـه جزییاتـی از موضـوع و 

داسـتان آن منترشنشده است.

در پی این اتفاق و با توجه به اینکه 

مسووالن سازمان سینامیی نیز هنوز 

این فیلم را مشاهده نکردهاند، برخی 

از رسـانهها و مطبوعـات نکاتـی را 

مطـرح کردهاند کـه بیانگـر برخی 

نگرانیها نسـبت به پخش نشدن 

یا سانسور این فیلم پس از رشکت 

در جشـنواره فیلم کن برای اکران 

در سـینامهای ایران است. بر این 

اسـاس بـا یکـی از کارشناسـان و 

گفتوگـو  بـه  سـینام  منتقـدان 

پرداختیـم تـا جوانـب مختلف این 

موضوع را بررسـی کنیم.

نـارص سـهرابی اظهار کرد: سـعید 

روستایی، کارگردان فیلم برادران 

لیال، یکی از جوانان آینهدار سینامی 

ایران اسـت. او با اولیـن حضورش 

در سینامی حرفهای نشان داد که 

از چـه ذوق و قریحـهای برخـوردار 

اسـت و سـینامی ایـن سـالهای 

ایـران چقـدر بـه امثـال او و هومن 

سـیدی احتیـاج دارد.  ایـن نسـل 

جدیدی که وارد سـینامی ما شده 

با تامل، تفکر و اندیشه نگاهش را 

به تصویر میکشد. البته که شاید 

حاشیههای زیادی در سینام وجود 

داشـته باشـد اما اگـر بخواهیم به 

اصل موضوع بپردازیم، باید گفت 

نسل جدیدی وارد سینام شده که 

سعید روستایی یکی از آنهاست و 

این نسل میتواند از بهرتینهای 

کارگردانی در سالهای آینده باشد.

وی با اشـاره احتامل جذاب بودن 

داستان فیلم برادران لیال با توجه 

به کارنامه هرنی و سابقه فیلمسازی 

روسـتایی افـزود: کارنامـه سـعید 

روسـتایی بـا همیـن تعـداد اندک 

فیلمی که تولید کرده، نشان داده 

او پلهپلـه مسـیر پیرشفـت را طـی 

میکند و حتام در فیلم جدیدش، 

برادران لیال نیز با قصه و اندیشههای 

جدید این کارگردان جوان روبهرو 

شد. خواهیم 

این کارشناس و منتقد سینام بابیان 

اینکه دریافت مجوز از وزارت فرهنگ 

و ارشـاد اسـالمی سالهاسـت که 

برای فیلمسازان به یک مکگافین 

تبدیلشده، بیان کرد: فیلمسازان 

برای دریافت پروانه ساخت ابتدا باید 

فیلمنامه خود را به وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی عرضه کنند و مجوز 

بگیرند. همچنین طی تعهدنامهای 

فیلمسـاز موظـف اسـت کـه فیلـم 

را طبـق هـامن فیلمنامـه بسـازد. 

در این میان برخی شیطنت کرده 

و تالش کردند نسـبت به فیلمنامه 

عمل نکنند و خواستههای خود را 

پـس از دریافـت پروانـه در فیلم به 

تصویـر بکشـند و همیـن موضـوع 

عامل درگیری فیلمسازان با وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمیشده است.

سهرابی درباره احتامل تنش میان 

سـازمان سـینامیی و عوامـل فیلم 

برادران لیال و جلوگیـری از پخش 

یـا سانسـور بیشازحـد آن پـس از 

اکران این فیلم در جشـنواره فیلم 

کن عنوان کرد: ازاینجهت مطمئنم 

که برای فیلم برادران لیال مشکلی 

پیـش منیآیـد چراکه جـواد نوروز 

بیگـی از تهیهکنندگان باسـابقه و 

خـوب سـینامی ایـران اسـت و در 

جایگاه تهیهکننده این فیلم اشتباه 

منیکند و به نظر منیرسـد کاری 

کرده باشد که برای دریافت مجوز 

با مشـکل مواجه شود.  

وی ترصیح کرد: بااینحال اگر فیلم 

برادران لیال نتوانـد مجوز دریافت 

کند یا بخشهایی از آن حذف شود  

قطعـا تبعات بـدی برای سـینامی 

ایـران خواهـد داشـت؛ مخصوصا 

حـاال کـه بـه بخـش بیناملللـی 

یکی از بزرگترین جشـنوارههای 

دنیـا رسـیده و قـرار اسـت بهنقد و 

بررسی گذاشـته شود.

ایـن کارشـناس و منتقـد سـینام 

خاطرنشـان کـرد: سـینامی ایران 

در سالهای اخیر حرفهای زیادی 

برای گفنت داشته و فیلمسازهای 

ما برای مواجه نشـدن با مشکالت 

باید با حواسجمع حرکت کنند. اگر 

قرار است بازار داخلی و بیناملللی 

را باهم حفظ و جوایز ارزنده کسب 

کنیم، باید نگاهامن را تغییر دهیم 

و با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

همسـو باشـیم. فیلمسـاز در ایـن 

کشـور مجوز گرفته، فیلم در ایران 

ساختهشده و همهچیز ایرانی است  

پـس باید کمـی بیشـرت نسـبت به 

مقررات و آیینهای وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی پایبند باشیم.

سـهرابی با اشـاره بـه مبهـم بودن 

داسـتان فیلم برادران لیـال اضافه 

کرد: ازآنجاکه هنوز فرصتی ایجاد 

نشـده تا خربنگاران و سینامگران 

این فیلم را متاشـا کننـد، برادران 

لیال اصطالحا ماننـد یک هندوانه 

دربسـته اسـت و تا زمانی که فیلم 

دیده نشـود، منیتـوان فهمید که 

سـعید روسـتایی در اثـر جدیدش 

چه کرده است. البته که روستایی 

کارگردان جسوری است و کارش را 

بلد است. به سنش نباید نگاه کرد 

چراکـه او جلوتـر از سـنش حرکت 

میکنـد و کارنامـهای که تـا امروز 

داشته، نشان میدهد در آینده باید 

منتظر آثار بهرتی نیز از او باشـیم. 

آیا مجوز اکران میگیرد؟

چشم سینما به »برادران لیال «

پخش در نوروز و رمضان 1402

آغاز تولید فصل چهارم نون خ 

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هفتم   شماره 311
 پنجشنـبه  8 اردیبهشت 1401    26 رمضان 1443

رسیال طنز و اجتامعی »نون خ« به 

کارگردانی سعید آقاخانی، نویسندگی 

امیر وفایی و تهیه کنندگی مهدی فرجی 

که سه فصل از خود را پشت رس گذاشته 

است، با اعالم تهیه کننده آن در نوروز و 

ماه رمضان 1۴0۲ با فصل چهارم روی 

آننت شبکه یک سیام میرود.

رسیال  کننده  تهیه  فرجی  مهدی 

»نون خ« درباره وضعیت و زمان پخش 

فصل چهار این رسیال بیان کرد: نوشنت 

طرح و پیش تولید فصل چهارم »نون خ« 

آغاز شده است و برای نوروز و ماه رمضان 

1۴0۲ آماده خواهد شد.

فصل اول رسیال »نون خ« یکم تا پانزدهم 

فروردین 1۳۹۸ در 1۵ قسمت از شبکه 

یک سیام که سالها مخاطبان این 

شبکه با رسیال »پایتخت« در نوروز با 

آن همراه بودند، پخش شد. فصل دوم 

رسیال باتوجه به اقبال عمومی در 1۷

قسمت از ۲۲ فروردین تا ۶ اردیبهشت 

1۳۹۹ پخش شد و آخری فصل از این 

رسیال هم نوروز 1۴00 از تاریخ ۳0 تا 1۵

فروردین از شبکه یک سیام پخش شد.

سعید آقاخانی، علی صادقی، شقایق 

دهقان، سیروس میمنت، سید علی 

صالحی، پاشا جاملی، یدالله شادمانی  

ندا قاسمی، نرسین مرادی، هدیه بازوند  

شیدا یوسفی، صهبا رشافتی، هدی 

استواری، آتنا مهیاری، کاظم نوربخش  

ماشاالله وروایی، سیروس سپهری، یوسف 

کرمی، رضا رشیدی، سید حسین موسوی  

سیروس حسینیفر، علی اخوان، افشین 

ملکی، حمید لوالیی، علی الوالحسنی  

هومن حاجی عبداللهی، نعیمه نظام 

دوست، مجید یارس، شیالن مدنی، نارین 

ایوبی، شقایق فتاحی، مرتضی رستمی 

بازیگران هستند که در سه فصل گذشته 

در رسیال »نون خ« هستند.

تهیهکننده  فرجی  گفته  اساس  بر 

»نون خ«، این رسیال در نوروز و ماه 

رمضان 1۴0۲ پخش میشود و با توجه به 

اینکه ماه رمضان از ابتدای نوروز 1۴0۲

آغاز میشود قاعدتا رسیال بالغبر ۳0

تا ۳۵ قسمت برخالف سه فصل اخیر 

خود خواهد داشت. باید دید که طرح 

و ایده جدید رسیال در فصل چهارم 

چه تغییراتی را در لوکیشن و بازیگران 

رقم میزند.

چون مبارک باد روز قدس
بهاره اصغری

شعله نه ، تیر شهاب کهکشانی رهربم

چون طالی زرد و ناب اخرتانی دخرتم

قامتت آتش کشیده لشکر اسفندیار

رزم آرش با دو ابروی کامنی رهربم

گفته ام بر این قلم در وصف تو غوغا کند

راز دریای ادب را کین نهانی رهربم

از دیار کربالیی و تبارت فاخر است

سبک هندی و عراقی را نشانی رهربم

گر ندارم تحفه ای جز ذره ای از این غزل

جاودانی،. جاودانی،. جاودانی رهربم

چون مبارک باد روز قدس و مرگ دشمنان

من بقربانت که رسدار زمانی رهربم
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آن عشق در باران آمد 
جواد ظفر امیلی

  آوای ترنم باران در فضا طنین انداز گردیده و هوا با لطافت اش 

جان ها را  می نوازد صدای معصومیت قطرات پاک آسامنی و 

سایش آن برزمین نغمه موسیقیایی بجا گذا شته و در گوش      

پنجره ها می پیچد از اصابت اشکها بر دل تشنه زمین ترانه 

دل انگیز وجد ونشئه طراوت بر پا         می شود و زمین از بوسه 

های پیاپی باران رسمست می شود گویا  اجزاء هستی رسود 

حیات           می رسایند گل ، گیاه و نبات ترنم برکت را زمزمه می 

کنند و خورشید با دیدن این منظره اندکی در محاق میرود 

زمین و زمینیان از وقوع این رویداد طربناکند گویی فاصله 

ها مجازی شده  و آسامن درحال هدیه دادن به زمین است  

معاشقه آسامن و زمین به منصه ظهور رسیده و از وصل خویش 

حکایتی عاشقانه رس میدهند و علیرغم  همه فاصله ها به  

یکدیگر می پردازند آسامن با همه عظمتش خاشع شده و 

زمین با متام سختی اش نرم گشته است ، عابران  هم با متام 

وجود شاهد منایشی رویایی از  جلوه های مسحور کننده 

طبیعت  شده اند و من مات و مبهوت در تو خیره گشته ام .

خداوندا ، هر گاه  که باران  می بارد در نظرم متجلی تر می 

شوی از آن رو که باران  همچون تو لطیف و آرامبخش و  

دلنوازست در قطراتش تو را می بینم  و خود را  می یابم که در 

دوریت چقدر می بارم و چگونه رسزمین گونه هایم خیس  می 

شودخود را بسان زمین لربیز از نیاز و چشم انتظاری می یابم 

و آسامن را همچون تو که رسشار از بخشش و کرم و لطافت 

بی پایانی می یابم .

باران که می آید تو هم بیشرت می ایی هر چند که نیستی اما 

امیدت  برکشتزار وجودم یادت را  شخم       می زند و رویاهایت 

را می رویاند، حواسم مملو از عطر وجودت می گردد و متامیت 

خودم معطوف به تو می شود .  خویش را در البه الی  تو گم 

می کنم و در میان خوشبختی غوطه ور می شوم ، گاهی فکر 

می کنم باران بیانگر عظمت و ابهت توست  اما شکوه تو مرا 

به خود میاورد و از این تصور توهم آمیز دور میسازد گاهی هم 

باران را شبیه تو می پندارم با آن معاشقه می کنم و در خلجان 

حال می غلطم پس سیری در عرش می برم دستی به ابرمی 

سایم  باز هم اشتباهم را  در می یابم که تو کجا و باران کجا؟  

نگاهی به سریال رمضانی شبکه یک 
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یادداشت

رسیال خوشنام بازیگران شناختهشدهای 

دارد، قصه و روایتی به نسبت گیرا دارد که 

نشان از فیلمنامهای به نسبت خوشساخت 

است، از همین رو توانسته است موافقان و 

طرفدارانی برای خود دستوپا کند. البته 

این رسیال منتقدان رسسختی هم دارد 

که حتی اطالق عنوان طنز را برای آن خطا 

میدانند و ازنظرشان، رسیال»خوشنام« 

یک کمدی زورکی است.

سازمان  تحقیقات  مرکز  نظرسنجی 

صداوسیام پیرامون رسیالهای سیام 

در ماه مبارک رمضان 1۴01 نشان 

میدهد که ۷۴.۸ درصد مردم در این 

ماه مخاطب مجموعههای تلویزیونی 

بودهاند. بر مبنای این آمار در ماه رمضان، 

رسیال»خوشنام« از شبکه یک سیام با ۲۶

درصد مخاطب و ۷۶.۴ درصد رضایت 

مخاطبان جزو رسیالهای موفق رسانه 

ملی بوده است. 

رسیال »خوشنام« به کارگردانی علیرضا 

نجف زاده و تهیهکنندگی احمد زالی با 

حضور بازیگرانی چون حمید لوالیی، 

هومن حاجی عبدالهی، عباس جمشیدی 

فر، شهره لرستانی، فریده سپاه منصور، 

سحر ولد بیگی، امیر کربالیی زاده، امیر 

غفارمنش، نیلوفر رجاییفر و رابعه مدنی 

این شبها ساعت ۲۲ از شبکه یک سیام 

پخش میشود.

رسیال خوشنام بازیگران شناختهشدهای 

دارد، قصه و روایتی به نسبت گیرا دارد که 

نشان از فیلمنامهای به نسبت خوشساخت 

است، از همین رو توانسته است موافقان 

و طرفدارانی برای خود دستوپا کند. 

البته این رسیال منتقدان رسسختی 

هم دارد که حتی اطالق عنوان طنز 

را برای آن خطا میدانند و ازنظرشان، 

رسیال»خوشنام« یک کمدی زورکی است. 

ازنظر این منتقدان این رسیال منیتواند 

چارچوب کمدی داشته باشد؛ ولی عوامل 

آن بهزور میخواهند لحظههای کمیک 

درست کنند و از آدمها کاریکاتور بسازند. 

ازاینرو در ادامه این گزارش تالش خواهیم 

کرد از هر دو منظر_با اشاراتی به دیدگاه 

کارشناسان- به این رسیال نگاه کنیم 

و نقاط قوت و ضعف آن را موردبررسی 

قرار دهیم.

خوشنام؛ سریالی از دل آیات و اخالق
محمدمحسن بنی احمدی  که نگاهی 

مثبت به این رسیال داشته، درباره آن نوشته 

است که: ُقْل َیا ِعَباِدَى الَِّذیَن ارَْسَُفواْ َعَل

اَنُفِسِهْماَل تَْقَنُطواْ ِمن رَّْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه یَْغِفُر

نُوَب َجِمیعاً إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحیُم ]سوره  الذُّ

زمر آیه ۵۳ [؛ بگو: »اى بندگان من که بر 

نفس خویش ارساف )و ستم( کردهاید! 

از رحمت خداوند مایوس نشوید، هامنا 

خداوند همه گناهان را میبخشد، زیرا 

که او بسیار آمرزنده و مهربان است«این 

آیه، تم و ماهیت اصلی رسیال خوشنام 

است. رسیالی در ژانر طنز و کمدی 

که حرفهای زیادی برای گفنت دارد؛ 

حرفهایی جدی و حتی گاهی تلخ.

 رشوع داستان از خانوادهای است که 

بهغیراز پرس خانواده، میتوان گفت 

نرمالی هستند. خانوادهای  خانواده 

متشکل از مادربزرگ، پرس، عروس و 

سه فرزند خانواده که یک پرس و دو دخرت 

هستند. پرس خانواده جزو ارشار منطقه و 

محله است، ولی در  ادامه متوجه میشویم 

نسبتهای این خانواده کمی متفاوت 

هستند یعنی فرزندان این خانواده درواقع 

فرزند نیستند، بلکه دو دخرتعمههای 

شهرام، پرس خانواده هستند و بدینوسیله 

توانسته انسجام خانواده را رسانده و نشان 

دهد که بعد از وفات بزرگ خانواده، شیرازه 

خانواده ازهمپاشیده نشده و آنها باهم 

زیر یک سقف جمع شدهاند و هوای 

همدیگر رادارند.

در ادامه شهرام عاشق میشود و برای وصال 

عشقش، باید رشوطی را که پدرخامنش 

گذاشته را انجام دهد که بزرگترین این 

رشوط، رسبهراه شدن شهرام و حاللیت 

طلبیدن او از همهکسانی است که به آنها 

آزار و اذیت رسانده است. همین رشط 

باعث میشود رسیال خوشنام موقعیتی 

دراماتیک به خود بگیرد و آبسنت اتفاقهای 

غیرقابلپیشبینی شود.

نکات حایز اهمیت در شخصیت 
اصلی سریال

ازنظر بنیاحمدی: عشق و عاشقی دوطرفه 

که همراه با احرتام و حجب و حیا است 

باعث تغییر درروند زندگی شهرام میشود 

ولی نه تغییر یکدفعه و باورناپذیر بلکه 

تغییری را مشاهده میکنیم که ذرهذره 

در حال وقوع است، درست است که در 

برخی صحنههای این تغییر جلبتوجه 

میکند و کامال مصنوعی و ساختگی 

به چشم میآید، ولی بازهم بهرت از یک 

تغییر 1۸0 درجهای و بیمنطق است 

که ما بارها شاهد آن بودهایم.

نکات حایز اهمیت در شخصیت شهرام 

را میتوان اینگونه برشمرد:

او شخصیت با مرامی دارد

او خانوادهدوست است

بااینکه رشارت میکند به بحث ناموس 

معتقد و حساس است

و مهمتر از همه اینکه او به اشتباهات 

گذشته خودباور داشته و اذعان دارد 

که اشتباه کرده و درصدد جربان گذشته 

برمیآید و این از رشایط قبول توبه است 

که باظرافت به آن پرداختهشده است.

درواقع روایت فیلم مربوط به درگیری 

شهرام و کسب حاللیت از کسانی است که 

آنها را آزار و اذیت کرده است و مشکالتی 

که شهرام برای به دست آوردن حاللیت 

باید متحمل شود تا حاللیت از ته دل 

دیگران را به دست آورد و این نکتهای 

است که کامال رشعی است و بهدرستی 

به آن اشارهشده است.

اشارههایی که به مباحث اخالقی درجاهای 

مختلف این فیلم دیده میشود، بسیار 

دلنشین بوده و دیدن عکس حاجآقا 

مجتبی تهرانی در گوشه تصویر برای 

دقایقی یا داستان مرشد چلویی که یکی 

از اشارات داستانی شهرام است، بسیار 

دلنشین است. یا اشاراتی که به مباحث 

تربیت کودک اشاره دارند را منیتوان 

نادیده گرفت.

از نقاط قوت این فیلم گفتیم ولی منیشود 

از بازی و شخصیت تکراری حمید لوالیی 

گذشت. به نظر میرسد این بازیگر برای 

این نقش هیچگونه زحمتی به خود نداده 

و شخصیتهایی که درگذشته بازی کرده 

را مجددا به اجرا درآورده است.

 خوشنام یک سریال کمدی نیست
 طهامسب صلحجو درباره این رسیال 

گفته است: خوشنام یک رسیال کمدی 

نیست و منیدانم چرا آن را رسیال طنز 

مینامند. این رسیال یک ملودارم است 

که میخواهد حال و هوای کمدی پیدا 

کند که در این زمینه موفق منیشود. 




