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توپ و تور

کارت زرد

جوانبخت درنیان الکترونیک 
محمد مهدیزاده

حمید جوانبخت پیشکسوت 

والیبال خراسان که چندی 

پیش به عنوان دبیرهیات والیبال 

خراسان همه جا حضور داشت و 

 خدمات  ارزنده ای انجام داده بود 

در حالی در جمع باشگاه نیان 

الکرتونیک آفتابی شده است 

که قراراست به عنوان رسپرست 

نوجوانان  تیم های   هدایت 

و جوانان نیان الکرتونیک را 

بر عهده داشته باشد.

با انتخاب جوانبخت خیال رییس  هیات والیبال خراسان  راحت 

شد و قاسمی نژاد مدیرعامل اسبق باشگاه بانک صادرات 

خراسان را به عنوان دبیر جدید هیات معرفی کرد برای هردو 

پیشکسوت والیبال خراسان آرزوی موفقیت داریم.

لیگ برتر والیبال خراسان و جایزه ۳۰ میلیونی
هیات والیبال خراسان در نظر دارد مانند سال های گذشته 

مسابقات والیبال ليگ برتر باشگاه ها و دستجات آزاد را 

نیمه دوم دی ماه  آغازکند.دراین راستا تیم ها تا تاریخ ۱۵ 

دی ماه فرصت دارند اعالم آمادگی کنند وبرای رشکت در 

مسابقات بایستی مبلغ ۱۰میلیون تومان به حساب هیات 

والیبال خراسان واریز کنند.

الزم به ذکراست به تیم های اول تاسوعا جمعا مبلغ ۳۰ میلیون 

تومان به عنوان جایزه همراه با کاپ و مدال اهدا خواهد شد.

قهرمان ۱۵ میلیون تومان 

نایب قهرمان ۱۰ میلیون تومان

مقام سوم ۵میلیون تومان 

امیدواریم برای لیگ برتر بانوان هم برنامه ریزی شود تا تنور 

والیبال بانوان استان هم داغ شود.

والیبال لیگ خراسان و جایزه ۳۰ میلیون تومانی.
نخست ورزشی.قهرمان باشگاه ها برای حضور در زیرگروه 

لیگ کشور نیاز به حامیت هیات دارد.

فوتسال پیشکسوتان مشهد و گله از مدیرکل ورزش 
و جوانان.

نخست ورزشی.پیشکسوتان به اندازه موهای سپید رسخود 

مدیرکل دیدند این یکی پیشکش.

جودوی خراسان و قهرمانی در کشور
نخست ورزشی.این جودوکاران را دریابید تا همیشه قهرمان 

مبانند.

  صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: دکتر علی پاکباز خسروشاهی
  زیر نظر شورای سردبیری
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 تلفن: 6- 22760895)021(

  د   فترمشهد   : احمد   آباد   ، خیابان قائم، قائم 14، پالک 46 
تلفن: 8437711 3)051(

  نمابر: 8444020 3)051(  -   پیامک: 30007981 
  کد پستی: 9183893319

nakhost@yahoo.com  -  Info@nakhostnews.ir :ایمیل  
www.nakhostnews.ir : وب سایت  

@Nakhost newsir   :کانال اطالع رسانی  

 تیم هندبال مولتی کافه مناینده خراسان 

رضوی در مسابقات لیک دسته اول  

باشگاه های کشور آخرین مترین خود 

را قبل از اعزام به این مسابقات با حضور 

رییس هیات هندبال استان و هاشمی 

جواهری مدیرکل ورزش و جوانان پشت 

رس گذاشت 

رضا علیزاده بابیان این مطلب و با اشاره 

به این که این رقابت ها از ۱4آذرماه 

آغازشده است ، گفت: این تیم در گروه 

الف با تیم های قنات زارج،مناینده 

خرم آباد  خلیج فارس   میناب،پلیمر 

و درخشان کویر گرمسار هم گروه است .

 وی با اشاره به این که این رقابت ها 

در 4گروه برگزار می شود افزود:مناینده 

 خراسان رضوی رقابت های خود را 

میزبانی  به  خرم آباد  شهرستان  در 

پلیمر خلیج فارس خرم آباد  باشگاه 

برگزار می کند. 

رقابت های لیگ دسته یک هندبال 

باشگاه های کشور در چهار منطقه 

با حضور ۱۷ تیم برگزار خواهد شد .

رییس هیات هندبال خراسان رضوی 

با اشاره به اینکه مرحله نخست این 

رقابت ها به صورت متمرکز برگزار خواهد 

شد، افزود: از هر گروه دو تیم صعود 

می کند و در مرحله بعد، بازی ها به صورت 

رفت وبرگشت برگزار می شود.

هاشمی جواهری در حاشیه بازدید از 

مترین تیم هندبال سبزوار در سالن 

شهید بهشتی اظهار داشت: برای من 

تیم هندبال سبزوار یا مشهد با هم 

تفاوتی ندارد، باید همگی در لیگ 

برتر برای کسب نتیجه خوب و حفظ 

آبروی استان تالش کنند.وی با اشاره به 

اینکه اول سال پیگیر بودم که از استان 

حتام یک تیم در لیگ برتر داشته باشیم  

ادامه داد: وقتی سبزوار در لیگ برتر 

تیم داشت، گفتیم متام هم و غم خود 

را برای تیم سبزوار بگذاریم و ان شالله 

رشایط فراهم شود که از مشهد هم یک 

تیم داشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان هندبال 

را یکی از رشته های مهم و تاثیرگذار 

دانست و اضافه کرد: امیدوارم ورزشکاران 

این رشته پله های ترقی را با رسعت طی 

کنند و آنها را در رده های باالتر ببینیم.

شکستی دیگر در کارنامه هندبال 
پیکان سبزوار

هفته هشتم رقابت های لیگ برتر هندبال 

باشگاه های کشور فردا یکشنبه ۱۳ 

آذرماه پس از دو هفته تعطیلی، با انجام 

 شش مسابقه پیگیری و تیم پیکان 

در سالن اختصاصی هندبال رسبدران 

با شکست در برابر صنعت مس کرمان 

همچنان در قعر جدول قرار دارد. هفته 

نهم این رقابت ها جمعه ۱۸ آذرماه 

پیگیری می شود.

این دیدار طبق توافق دو طرف و موافقت 

کمیته مسابقات روز شنبه برگزار شد 

و با نتیجه ۳۵ بر ۲4 به سود صنعت 

مس کرمان به پایان رسید.

 »مولتی کافه« نماینده خراسان رضوی 
در مسابقات لیگ دسته اول هندبال کشور

گروه ورزش- مسابقات آزاد انفرادی 

بزرگساالن مردان با معرفی نفرات برتر 

پایان یافت.

بر اساس این گزارش مسابقات آزاد 

انفرادی مردان گرامنی داشت مربی 

سازنده و اخالق مدار »محمد حکیمی« 

استان در  برتر  با حضور 4۸بازیکن 

خانه تنیس روی میز و با داوری فروغی 

 طی ۲مرحله گروهی و حذفی برگزار 

 و پس از اجرای بازی های متاشایی 

و تحسین برانگیز محمد بذری به مقام 

قهرمانی دست یافت. محمد یوسفی 

رتبه دوم این دوره از مسابقات را به دست 

آورد. پرهام گلستانی –صادق رضایی 

به صورت مشرتک سوم شدند.

سوی  از  مسابقات  این  پایان    در 

علی گلستانی رییس هیات تنیس روی 

میز استان هدایایی به رسم یادبود به محمد 

حکیمی  و نفرات برتر اهداء شد.همچنین 

 از سوی صحراگرد نایب رییس هیات 

و ادیبیان به این مربی زحمتکش استان 

هدایایی به رسم یادبود اهداء شد.

در این مراسم از رایان رضازاده به عنوان 

جوان ترین بازیکن مسابقات و بازیکن 

تجلیل و  تقدیر  استان  دار   آینده 

 به عمل آمد.

اولین دوره لیگ فوتسـال کارکنان آسـتان 

قدس رضوی از امـروز در تربیـت بدنی این 

نهاد آغاز شـد. 

))ایجاد شـور و نشـاط هرچه بیشـرت هدف 

از برگـزاری لیگ اسـت((

دکرت تاج فیروز ،مدیرعامل موسسه تربیت بدنی 

آستان قدس رضوی اظهار داشت:هرساِل در 

بین همکاران آستان قدس در مناسبت های 

گوناگون مسابقات ورزشی به صورت پراکنده 

برگزار می شـود و تقریبا رشکت کننده های 

هرسال ،هامن هایی بودند که در سال های 

گذشته نیز حضور داشتند .لذا برای اینکه 

بتوانیم افـراد بیشـرت و کل سـال همکاران 

را درگیـر ورزش مناییم تصمیم بـه برگزاری 

لیگ منودیم .

وی افزود:ایـن رقابت هـا از امـروز آغـاز و تـا 

بهمن مـاه ادامـه دارد و به احتـامل زیاد در 

دهـه فجـر اختتامیـه مسـابقات را خواهیم 

داشت.در این دیدارها ۳۶ تیم از موسسات 

رضـوی  قـدس  آسـتان  سـازمان های  و 

 رشکت منـوده کـه در ۳گروه تقسـیم بندی 

شده اند.

مدیرعامل موسسه آسـتان قدس رضوی در 

پاسخ به سوال هدف اصلی از برگزاری لیگ 

عنوان عنوان کرد:ورزش ذاتا شـور و نشاط 

بـه همـراه دارد و رفاقـت بیـن سـازمان ها و 

موسسـات همـراه با رقابـِت متداوم ،سـبب 

ایجاد روحیه ای ورزشـی در بیـن همکاران 

شـده و ذهـن آن هـا را بـرای مسـابقات در 

طـی سـال درگیـر می کنـد لـذا این شـور و 

هیجـان ارزشـمند و قطعـا هـدف اصلی ما 

بـرای برگـزاری لیگ بوده اسـت.

  رسمربی فرش آرای مشهد گفت: از اینکه روی دوربرد افتاده ایم 

و بدشانسی ها پایان یافته خوشحامل و امیدوارم روند خومبان ادامه دار 

باشد.

قدرت بهادری پس از پیروزی ۲ بر یک مقابل آنا صنعت پاسارگاد 

قم در چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال اظهار کرد: خدارا 

شکر توانستیم ۳ امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم. مناینده قم 

رشایط خوبی داشت و نیم فصل دوم را با ۲ برد متوالی آغاز کرده بود.

وی افزود: پیش بینی یک بازی سخت در مشهد مقابل این تیم را 

کرده بودیم. در مترینات آنالیز خوبی از این تیم داشتیم و توانستیم 

برنامه های خود را به خوبی در بازی مدیریت کرده و سه امتیاز این 

دیدار را از آن خود کنیم.

 رسمربی فرش آرای مشهد یادآور شد: هر دو تیم رشایط یکسانی 

در جدول داشتند و به دنبال تداوم پیروزی های خود در لیگ بودند. 

متام تالش ما این است که روند خوب فرش آرا تداوم داشته باشد.

فرش آرا موفق شد با ثبت این پیروزی، ۲۱ امتیازی شود و به رتبه هفتم 

جدول صعود کند. قدرت بهادری و شاگردانش دیگر از منطقه خطر 

فاصله گرفته اند و در هفته آینده باید به مصاف گیتی پسند اصفهان  

یکی از مدعیان قهرمانی بروند.

رقابت های تنیس روی میز  خراسان رضوی با معرفی نفرات برتر پایان یافت

برگزاری اولین دوره لیگ فوتسال 
کارکنان آستان قدس رضوی 

قدرت بهادری: 

 امیدوار به تداوم روند
 خوب فرش آرا هستیم

مجید خروشی

مجید موالیی
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رفتار نفرت انگیز با فغانی را متوقف کنید!

حذف اروگوئه از مرحله گروهی جام جهانی موجب هجمه 

شدید رسمربی، بازیکنان و حتی مسئوالن فدراسیون فوتبال 

این کشور همگام با هواداران آن ها نسبت به قضاوت علیرضا 

فغانی و دنیل سیربیت در دیدار باکره جنوبی و غنا شد.

تقریبا هرروزه گزارش های زیادی در فضای رسانه ای اروگوئه در 

این خصوص منترش می شد و حتی مقامات فدراسیون اروگوئه 

نیز تقصیر حذف را بر گردن داوران انداختند و اعالم کردند 

قصد متدید قرارداد با دیگو آلونسو و ادامه کار با او رادارند.

اما حاال در شبکه اجتامعی ردیت، یکی از طرفداران فوتبال 

در اروگوئه، مقاله ای تند و انتقادی را منترش کرده تا صدایی 

دیگر هم از فوتبال دوستان این کشور بلند شود؛ صدایی 

منتقدانه علیه کادر فنی و بازیکنان که مقرص حذف را آن ها 

معرفی می کند.

در این یادداشت آمده: »من فکر منی کنم فقط به خاطر 

آن ها )داوران( حذف شده باشیم. علت این حذف را باید در 

دو بازی نخست جستجو کرد.«

در ادامه این یادداشت در خصوص عملکرد بازیکنان و به خصوص 

تصمیامت کادر فنی نوشته شده: »ما فهرستی شگفت انگیز 

از بازیکنان درجه یک داریم که می توانستند به راحتی کره را 

شکست دهند و باید یک منایش عالی را مقابل پرتغال انجام 

می دادند. اما در عوض دیگه آلونسو ترجیح داد که دفاعی 

بازی کند و به داروین ]نونیز[ تنها و ]لوییز[ سوارز پیر دل 

ببندد و با توپ های بلند حریف را تهدید کند.«

نگارنده با طرح درخواست از هواداران تاکید کرده: »بله، برخی 

از بازیکنان ما در پایان بازی با غنا مثل بچه ها رفتار کردند و 

به بدترین شکل از جام جهانی حذف شدند.«

پایان این یادداشت به این شکل است: »فوتبال برای مردم 

ما، همه چیز است. بنابراین چنین حذفی، مزخرف است. 

امیدوارم این را درک و چنین رفتاری را متوقف کنید.«

در پایان این یادداشت به دو گزارش روزنامه های اروگوئه هم 

اشاره شده که در آن ها فغانی و سیربت به عنوان عوامل حذف 

معرفی شده اند - این هوادار اروگوئه ای چنین گزارش هایی را 

اشتباه و در راستای فریب عمومی دانسته است.

حشمت مهاجرانی رسمربی پیشین تیم ملی ایران از 

ناکامی تیم ملی کشورمان در مرحله گروهی رقابت های 

جام جهانی ۲۰۲۲ بسیار ناراحت است و معتقد است بازی 

با امریکا سال ها از ذهن فوتبال دوستان پاک نخواهد شد. 

او همچنین اعتقاد دارد صحبت در این رابطه هم فایده ای 

ندارد و در این خصوص هم استدالل خاص خودشان رادارند.

چرا درحالی که می توانســتیم از مرحله گروهی 
صعــود کنیم در این امر نــاکام ماندیم و بازهم 

حسرت صعود به دل فوتبال دوستان ماند؟
واقعا قصد مصاحبه نداشتم ازبس که ناراحت بودم. چه بسا 

هر چه که صحبت کنید اتفاقی هم رخ منی دهد ازاین رو 

فکر می کنم آقایانی که می خواهند تصمیم خودشان 

را بگیرند این کار را انجام می دهند و حرف من و شام 

هم هیچ تأثیری ندارد و دردی را دوا منی کند. حوادث 

فوتبال پیش بینی نشده است، ما نتوانستیم از فرصت های 

به دست آمده نهایت استفاده را بربیم و این کار را نکردیم 

و مقابل امریکا که بازی رسنوشت ساز ما برای صعود بود 

ناکام ماندیم به همین دلیل بازی ما مقابل امریکا هیچ 

زمانی از یادها منی رود. چه بسا هیچ دلیل قانع کننده ای 

هم برای این نحوه بازی و باختامن نداریم درحالی که 

دیدارمان مقابل امریکا برای همه اعم از بازیکنان و کادر 

فنی ارزش فوق العاده ای داشت اما متأسفانه کسانی برای 

فوتبال ما تصمیم می گیرند که با علم فوتبال آشنا نیستند و 

مدیریت هم نداریم و همه چیز در رفیق و رفیق بازی خالصه 

می شود تا درنهایت در جام جهانی شکست بخوریم و از 

صعود بازمبانیم. یکرسی هم فقط به پول فکر می کنند از 

همین رو بعداً شام می بینید چه کسانی در لیست پاداش 

قرار داشتند و چه سمت هایی به آن ها داده شده بود.

مشــکل را در نحوه انتخاب کی روش می بینید یا 
در جای دیگری باید مشکل را جست وجو کرد؟

باید به عقب برگردیم از برکناری مربی قبلی و حامیت یک یا 

دو بازیکن، بازیکنانی که حد و حدود خود را منی شناسند 

و فساد و باندبازی و آمدن آقای تاج و نبی و درنهایت 

انتخاب کی روش.

در رابطه با سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال 
ملی ایران کــه مقابل انگلیس رقــم خورد چه 

صحبتی دارید؟
مقابل انگلستان به گونه ای ظاهر شدیم که انگار یک بازی 

مترینی بود و فکر می کنم هر جا غیر از ایران بود بعدازآن 

شکست سنگین حتاًم رسمربی اخراج می شد اما لعنت 

به این فوتبال بی حساب که این چنین مسایلی را شاهد 

هستیم. اصاًل در کشور خودمان مربی نداریم که باید 

حتاًم و تحت هر رشایطی کی روش را انتخاب کنند؟! ده 

دقیقه پایانی بازی مان مقابل ولز را در نظر بگیرید خیلی 

از مسایل دستتان می آید؛ منی دانم چه زمانی می خواهیم 

درس بگیریم. در دقایق پایانی بازی مقابل امریکا فوتبالی 

ارائه دادیم که نشان داد حتاًم با شجاعت بیشرت قادر به 

کسب امتیاز بودیم.

روش بازی که کی روش انتخاب کرد را همه دیدند و 

شاهد آن بودند که چطور بازیکن ما وزن حرکتی نداشت 

از سوی دیگر هر بار حمله کردیم شانس داشتیم چه بسا 

که در ۱۰ دقیقه پایانی بازی مان شانس هایی را ایجاد 

کردیم اما روش مربی ما این بود که اول گل نخوریم و با 

ارائه یک فوتبال اقتصادی پرتغالی که روش  کی روش 

است تک امتیاز را بگیریم. کی روش نتوانست تیم را آماده 

مسابقه کند و آرایش و انتخاب غلط بود که موجب شد 

از صعود بازمبانیم. بعد از ناکامی مان هم هیچ کس از 

کی روش توضیح نخواست.

بعدازاین اتفاقات باید چه تصمیمی بگیریم؟
سه نفر بودند که در مورد همه چیز فوتبال ما تصمیم می گرفتند؛ 

آقای تاج، نبی و وزیر ورزش که حاال یک نفر دیگر به این 

جمع اضافه شده و فوتبالیست می آید و مصاحبه کرده و 

از کی روش حامیت می کند که او باید مباند و از حضور 

پرقدرت تیم با کی روش در جام ملت ها صحبت می کند 

که من واقعا منی دانم باید در این مورد چه بگویم و چه 

صحبت دیگری را انجام دهم.

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با شگفتی های 

زیادی به مرحله یک هشتم رسید.

شاید بهرتین جمله برای توصیف ناکامان 

بزرگ جام جهانی همین یک دیالوگ 

جوکر در فیلم "شوالیه تاریکی" باشد  

چیزی در مورد هرج ومرج می دانید؟ 

منصفانه است! جام جهانی ۲۰۲۲ با 

داستان های شگفت انگیز ادامه می دهد  

اما این درام با رشوع مرحله یک هشتم 

نهایی تشدید می شود. درحالی که 

برخی از کشورهای غیرقابل انتظار 

در شکوه و جالل غرق شده اند برخی 

از بزرگان و مدعیان جام جهانی با 

کوله بار خود در فرودگاه دوحه منتظر 

سوارشدن به هواپیام برای بازگشت 

به خانه هستند.

بیایید نگاهی به ناامیدکننده ترین 

تیم های جام جهانی ۲۰۲۲ بیاندازیم؛

آلمان
دوباره و دوباره، این دومین بار متوالی 

است که آملان در مرحله گروهی از 

جام جهانی حذف می شود. در سال 

۲۰۱۸، آملان در گروهی که شامل 

بود جنوبی  کره  و  مکزیک   سوئد، 

  آخر شد. در سال ۲۰۲۲، پس از ژاپن 

و اسپانیا و باالتر از کاستاریکا سوم شد.

امید می رفت که تاکتیک های هانسی 

فلیک ناکامی روسیه ۲۰۱۸ را از یاد 

هواداران مانشافت بربد اما درنهایت 

ترکیب ها، بازیکنان تعویضی و فاجعه ای 

که جام جهانی می تواند در کرسی 

از ثانیه برای او به وجود بیاورد، باعث 

شد او خیلی زود این رقابت ها را ترک 

کند. نبود مهاجم شامره 9 متام کننده 

و مدافعان عجیب وغریب این تیم دلیل 

این  در  آملان ها  رفنت  کنار   اصلی 

جام بود، اما با همه این مشکالت انتظار 

 می رفت ما بتوانیم آملان را حداقل 

در یک هشتم ببینیم.

بلژیک
رده بندی بین املللی فیفا در سال های 

اخیر به شدت موردانتقاد قرارگرفته 

است و شاید بلژیک اصلی ترین دلیل 

برای انتقاد به این لیست بود. شیاطین 

 رسخ با رتبه ۲ فیفا قطر وارد شدند 

 اما در رده سوم گروه F قرار گرفتند 

را  خود  موقعیت های  کانادا  اگر  و 

 در بازی اول به گل تبدیل می کرد

 باید چهارم می شدند.

کوین دی بروین بلژیک هیچ بویی از 

 دی بروین منچسرت سیتی منی داد 

و غیبت های روملو لوکاکو خط حمله 

تیم را مختل کرده بود. از طرف دیگر 

ارصار مارتینز به تکیه بر مدافعان میانی 

پیر در سیستم دفاع سه، باعث شد 

با مدافعان پیر  که رسمربی همراه 

خود جام جهانی را ترک کند و روبرتو 

برکناری خود از تیم ملی را اعالم کند. 

بلژیک، روی کاغذ، کیفیت الزم برای 

رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی 

را داشت اما حاال فدراسیون فوتبال 

بلژیک باید پایان همکاری خود را 

با نسل پیر به اصطالح طالیی خود 

 اعالم کند و به جوان سازی تیم روی

 بیاورد.

دانمارک
اگر گل نزنید، بازی ها را برنده منی شوید. 

این جمله کلیشه ای چند تیم را در 

مرحله گروهی حذف کرد و به خانه 

فرستاد دامنارک دقیقا این جمله را 

رسلوحه کارش در جام جهانی ۲۰۲۲ 

قرارداد و تیمی که به نیمه نهایی یورو 

۲۰۲۰ رسیده بود در مرحله گروهی 

جام جهانی حذف شد.

روی کاغذ، دامنارک باید فرانسه را 

برای مقام اول به چالش می کشید. 

اما این تیم به دلیل نداشنت متام کننده 

موقعیت ها را یکی پس از دیگری از 

 دست داد و وداع زودهنگامی با قطر 

داشت.

اروگوئه
تصور کنید خط حمله تیم شام از لوئیز 

سوارز، ادینسون کاوانی و داروین نونیز 

تشکیل شده باشد و هافبک هایی مانند 

فدریکو والورده و رودریگو بنتانکور پشت 

رس آن ها حضورداشته باشند فقط با 

یک تاکتیک فاجعه می توان با این تیم 

نتیجه نگرفت، کاری که دیگو آلونسو 

به خوبی از پس آن برآمد.

اروگوئه بدون گل زده پا به سومین 

گذاشت گروهی  مرحله   مسابقه 

 اگرچه درنهایت آن ها دو گل به غنا 

زدند، اما کره جنوبی خودش را به 

رده سوم رساند و از قطر خارج شد، 

حدس بزنید برای چی؟! تفاضل گل!

مکزیک
جراردو "تاتا" مارتینو به خوبی می دانست 

که با به صدا درآمدن سوت پایان بازی 

مقابل عربستان، دوران او نیز در تیم 

ملی مکزیک به پایان خواهد رسید. از 

ابتدا پس از اعالم لیست نهایی تیم برای 

جام جهانی، همه گیج شده بودند. خط 

زدن بازیکنانی مانند خاویر "چیچاریتو" 

هرناندز، سانتیاگو خیمنز و دیگو الینزرا 

باعث شد که مکزیکی ها نتوانند در 

مقابل دروازه حریف موثر واقع شوند 

و در سه بازی فقط یک گل بزنند.

مانند اروگوئه، مکزیک بدون گل بازی 

آخر گروه C خود مقابل عربستان سعودی 

را برگزار کرد و باوجود برد مقابل عربستان 

به خاطر تفاضل گل کمرت در مقایسه 

با لهستان سوم شدند و با جام جهانی 

خداحافظی کردند. مکزیک حاال باید 

 انقالب عظیمی در تیم ایجاد کند 

و استعدادهای جوانش را آماده این 

آینده کند.  برای 4 سال   رقابت ها 

زیرا آن ها یکی از سه میزبان در سال 

۲۰۲۶ خواهند بود.

اسپانیا
بازی مراکش با اسپانیا  پس از دقیقه 

۲۰ کم کم در اختیار اسپانیا قرار گرفت 

و شاگردان انریکه با چند حمله دروازه 

مراکش را به طور جدی تهدید کردند 

و حتی یکی از توپ ها به تیردروازه 

خورد. البته بازی در ادامه آرام تر شد 

و ۲ تیم تالش داشتند تا توپ و میدان 

را کنرتل کنند. تالش ۲ تیم در ادامه 

کار نتیجه ای نداشت تا در نهایت بازی 

با تساوی بدون گل در نیمه نخست 

به پایان برسد، البته با منایش بهرت 

مراکش!بازی در نیمه دوم مسابقه 

متفاوت آغاز شد و ماتادور ها تالش 

کردند تا با بازکردن بازی کنرتلشان 

را بیشرت کنند، اتفاقی که در دقایق 

ابتدایی منجر به شکل گیری چند 

موقعیت خوب برای اسپانیا شد. اما روند 

بازی همینطور حفظ نشد، مراکشی ها 

خودشان عقب کشیدند و بیشرت زمین 

و توپ را به اسپانیایی ها دادند تا به ضد 

حمله بپردازند. بازی در ادامه بدون 

صحنه ویژه ای دنبال شد تا رسانجام در 

دقایق پایانی نیمه دوم این مراکشی ها 

بودند که با چند حمله رسیع و برق آسا 

تا بازکردن دروازه ها پیش رفتند، اما 

موفق نشد، اسپانیایی ها در جواب در 

چند ثانیه پایانی می توانستند به گل 

دست یابند که این اتفاق رخ نداد تا 

بازی به وقت های اضافه کشیده شود.

گزارش کوتاهپدرام خسروشاهی

مهاجرانی: طوری شده که حاال بازیکن می گوید سرمربی بماند

اخراج حق مسلم کی روش!
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اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال 

باید در نشست بعدی خود سه تصمیم 

مهم برای آینده فوتبال ایران اتخاذ کنند.

نخستین تصمیم انتخاب یا عدم انتخاب 

کارلوس کی روش به عنوان رسمربی تیم 

ملی است. وزیر ورزش و جوانان در بدو 

ورود به تهران در فرودگاه امام خطاب به 

خربنگاران گفت:»االن زمان حامیت از 

کارلوس کی روش و تیم ملی است، تا 

ایران به خوبی برای حضور شایسته در 

جام ملت ها آماده شود.« به نظر می رسد 

مهدی تاج هم نظر حامیتی از کارلوس 

کی روش دارد. با این حال 9 عضو هیات 

رییسه باید در نشست آتی خود به ماندن 

کارلوس کی روش رای دهند تا ابقای 

این مربی پرتغالی جنبه رسمی به خود 

بگیرد.دومین تصمیم مهم هیات رییسه 

که باید در نشست بعدی گرفته شود، 

انتخاب رسمربی برای تیم امید است. 

به این خاطر که تیم امید سال آینده باید 

در مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ 

سال آسیا و راهیابی به املپیک رشکت 

کند. پیش از این مهدی مهدوی کیا 

رسمربی تیم امید بود که حضور ناموفقی 

در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا 

در تاشکند داشت و بعد از پایان قرارداد 

خود با فدراسیون فوتبال ترجیح داد، 

به این همکاری پایان دهد. پرهیزکار، 

رسپرست سابق دبیر کلی فدراسیون 

فوتبال گفته بود ،ما مایل هستیم این 

قرارداد متدید شود.

و تصمیم پایانی هم تعیین نحوه فرمول 

حضور تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان 

آسیا است. مسابقاتی که این فصل به دلیل 

همسان سازی تاریخ لیگ قهرمانان آسیا 

با اروپا برگزار نشد و کنفدراسیون فوتبال 

آسیا تصمیم گیری در مورد نحوه راهیابی 

تیم های باشگاهی به این مسابقات را به 

فدراسیون های ملی واگذار کرده است.

3 تصمیم مهم برای فوتبال ایران 

 به بازیکن چه مربوط که کی روش 
بماند یا برود؟

مطبوعات تیرت زده اند: »رسدار آزمون و مهدی طارمی می خواهند 

 کارلوس کی روش را نگه دارند.« شاید در نگاه اول بتوان 

در صحت وسقم ماجرا تردید کرد، اما شواهد نشان می دهد 

چنین گزارشی منی تواند خالی از واقعیت باشد.

در مورد رسدار که خودش هم به رصاحت در فرودگاه گفت 

کی روش باید مباند و خودم او را »اوکی« می کنم. مهدی 

 طارمی هم که اساسا مهم ترین نقش را در انتخاب کارلوس 

و بازگشت او به فوتبال ایران داشت، بنابراین هیچ بعید نیست 

دو مهاجم اصلی تیم ملی دنبال بقای کادر فنی باشند.

پرسش بزرگ اما کامکان و حتی جدی تر از قبل این است که 

اصال انتخاب رسمربی و حفظ یا تغییر او به بازیکنان چه ربطی 

دارد که این طور بی پروا اظهارنظر می کنند؟ به نظر می رسد 

ساده ترین اصول فوتبال حرفه ای در ایران رعایت منی شود 

و کسی هم به این موضوع بها منی دهد.

مهدی طارمی و رسدار آزمون برای حفظ رسمربی تیم ملی تنها 

نیستند. برخی نفرات دیگر که مخصوصا موردعالقه و اعتامد 

مربی پرتغالی هم هستند، همین رویکرد رادارند؛ ازجمله 

مرتضی پورعلی گنجی که او نیز در فرودگاه از رضورت حفظ 

کارلوس کی روش سخن گفت. اینکه آیا کی روش عملکرد 

خوبی در تیم ملی داشته و باید مباند یا نه، اساسا یک بحث 

 دیگر است که در جای خودش مفصل باید به آن پرداخت 

 اما پرسش اینجاست که چرا بازیکن تیم ملی به خودش حق 

می دهد در مورد مسایلی اظهارنظر کند که مطلقا در حوزه 

اختیارات او نیست؟ نکته شگفت انگیز اینکه رویکرد مداخله 

بازیکنان در مسایل مربوط به کادر فنی، در یک سال گذشته 

هم وجود داشت و آسیب بسیار شدیدی به تیم ملی وارد کرد.

با حدود یک دهه حضور در فوتبال ایران، کارلوس کی روش 

هرگز دستاورد فنی محسوسی نداشته است. در نتیجه حامیان 

او می کوشیدند برایش دستاوردهای کیفی بسازند؛ مثال اینکه 

او به تیم ملی شخصیت داد یا مبتکر تغییر نسل بود. انصافا 

کدام مربی را رساغ دارید که ۱۰ سال جایی کار کند و تغییر 

نسل ندهد؟ اساسا مگر چنین چیزی ممکن است؟ از دیگر 

 پیرشفت هایی که به کارلوس نسبت داده می شد، مبارزه او 

با بازیکن ساالری بود. هزاران بار هم از مثال مربوط به حذف 

مهدی رحمتی و هادی عقیلی از تیم ملی، پیش از جام جهانی 

۲۰۱4 سخن گفته شد که البته مصداق درستی بود.

بااین حال به نظر می رسد کی روش ارصاری روی مبارزه با 

بازیکن ساالری نداشته، بلکه مترکزش روی مقابله با نفراتی 

بوده که با خودش همسو نبوده اند! در غیر این صورت به یاد 

داریم که همین رسدار آزمون بعد از جام جهانی ۲۰۱۸ از تیم 

ملی خداحافظی کرد، اما کی روش او را برگرداند. اگر مربی 

پرتغالی ریشه بازیکن ساالری را به طور عام و اصولی زده بود  

امروز کسی به خودش حق منی داد در مورد کادرفنی نظر 

بدهد، اما می بینیم که همه این اصول فقط وقتی رعایت 

می شود که پای منافع شخصی کی روش در میان باشد.

گزارش کوتاه

جام جهانی قطر می تواند بهرتین 

این  باشد؟  تاریخ  جهانی  جام 

سوال بیشرت از اینکه فوتبالی باشد  

اخالقی است. ازلحاظ ورزشی دور 

گروهی جام جهانی قطر بهرتین 

دور گروهی تاریخ جام های جهانی 

است. هیجان انگیزترین، برابرترین 

و شگفت انگیزترین بازی ها را شاهد 

بودیم. به خصوص در بازی های آخر 

 گروهی  دوئل های مستقیم، تعیین کننده 

و دراماتیکی را متاشا کردیم.

در بسیاری از گروه ها تکلیف تیم 

های صعودکننده تا ثانیه پایانی 

هم مشخص نبود و درنهایت تیم 

های بزرگی از راهیابی به یک هشتم 

نهایی بازماندند. ازلحاظ ورزشی این 

احتامل وجود دارد که این جام جهانی 

بهرتین جام جهانی باشد که تازنده ایم 

تجربه خواهیم کرد. جام جهانی  که 

یکی از روایتگران خود را ازدست داده 

است؛ حمیدرضا صدر که بار اول در 

جام جهانی ۱9۷۰ با جادوی فوتبال 

آشنا شد و از هامن زمان آرزو کرده 

بود هرگز در میانه یک تورمننت از 

دنیا نرود؛ آرزویی که پیش از امتام 

آخرین کتابش )از قیطریه تا اورنج 

کانتی( به آن رسید و یک سال و چند 

ماه پیش از دنیا رفت.

صدر در جام قبلی حضوری پررنگ در 

ورزش سه و آننت داشت، می نوشت و 

جلوی دوربین می آمد و در روزهای 

مهم جام جهانی هم مهامن شبکه 

سه و برنامه فردوسی پور بود. فوتبال 

دوستی که ارزش کلمه و روایت را 

به ما اثبات کرد و بدل به یکی از 

قابل اعتناترین کسانی شده بود که 

در تلویزیون درباره فوتبال صحبت 

می کنند.

 جالب اینکه با پایان این دوره از 

رقابت های جام جهانی هم فرمت 

برگزاری رقابت ها به شکل سنتی 

فعلی )که از جام جهانی ۱9۸۲ دچار 

تکوین شده و از ۱۶ به ۲4 و سپس ۳۲ 

تیم رسیده( نیز به خاک سپرده شده 

و با افزایش تعداد تیم ها و همچنین 

سه میزبان جام جهانی بعدی چیز 

غریبی خواهد بود.

پیش بینی بدبینانه این است که با 

تغییر نحوه جام جهانی)اگر کسی 

جلوی آن را نگیرد( و افزایش تیم ها از 

۳۲ به 4۸ تیم و برگزاری بازی ها در 

۱۶ گروه سه تیمی در سال ۲۰۲۶  

جادو از جام جهانی گرفته خواهد 

شد. آن جادوی همیشگی و ملموس 

جام جهانی همچون قاصدکی در باد 

به یک باره محو خواهد شد.

این جام جهانی نشان داده است 

 که عنرص قدرت در فوتبال همچنان 

در حال کاهش فواصل است و حتی 

معمولی ترین تیم ها نیز می توانند 

تیم های بزرگ را شکست دهند اما 

همچنین این یک تفکر منطقی است 

که اگر به تیم های بیشرتی اجازه 

ورود به مسابقات را بدهیم و اگر 

در مسابقات مقدماتی سطح رقابت 

پایین باشد، کیفیت جام جهانی نیز 

پایین می آید. 

مثل این می ماند که چهار سال بعد 

به یک منطقه تفریحی که در آن 

اوقات خوبی را سپری کرده بودید 

برگشته اید ولی حاال آنجا را بسیار 

شلوغ می بینید. تصور اینکه افزایش 

تعداد تیم ها باعث باال رفنت سطح 

 رقابت می شود، ساده لوحانه است. 

جام جهانی باید یک تورمننت با بیشرتین 

سطح توقع و کیفیت باشد. مسابقات 

مقدماتی برای همین است. تیم های 

ضعیف باید غربال شوند و رقابت 

 اصلی بین تیم های خوب و باکیفیت

 باشد.

شاید اگر یک ستاره موردعالقه فاتح 

جام شود، این رقابت ها در ذهن ما 

به یادماندنی تر هم بشود اما فوتبال 

فقط پیروزی نیست. از بازنده های زیبا 

هم چیزهای زیادی در ذهن ماست.

درهرصورت، بعید است که تصمیم 

برای افزایش تعداد رشکت کنندگان 

دالیل فوتبالی داشته باشد. اگر به 

 فدراسیون های بیشرتی فرصت بازی 

در جام جهانی را بدهید، فدراسیون های 

بیشرتی مدیون لطف شام خواهند 

بیشرتی  فدراسیون های   بود. 

در انتخابات آینده به شامرای خواهند 

داد و این گونه است که شکل برگزاری 

بهرتین رقابت های باشگاهی و ملی 

تغییر می کند.

همه ما نوستالژی های خود را از جام 

جهانی داریم. نسل مارادونا)۱9۸۶(  

نسل اولین جام جهانی رنگی و پخش 

زنده در ایران )ایتالیا 9۰(، نسل 

زیباترین برزیل تاریخ )۱9۸۲(، نسل 

 رونالدو، زیدان و برگ کمپ )9۸( 

 نسل اولین جام پرشگفتی در آسیا 

)۲۰۰۲(، نسل ایتالیای کاناوارو 

)۲۰۰۶(، قهرمانی اسپانیا)۲۰۱۰( 

و بعد آملان و آن برد خردکننده در 

نیمه نهایی )۲۰۱4( و روسیه ۲۰۱۸ 

با رسود قهرمانی فرانسه و درخشش 

مودریچ ... 

آیا ممکن است جام جهانی قطر به 

عنوان بهرتین جامی که به یاد داریم 

در خاطره ما مباند؟ ممکن است ۲۰ 

 سال دیگر مسابقات را مرور کنیم 

و بگوییم که هیچ تورمننتی مانند جام 

جهانی قطر نیست و چقدر شگفت انگیز 

بود و چه خوب که "عمرمان در میانه 

آن به امتام نرسید؟"

منطقی است که از همین حاال با 

نوستالژی به این جام جهانی نگاه 

کنیم و امیدوار باشیم سورپرایزهای 

بیشرتی هم تا بازی فینال در راه 

بعدها  بتوانیم   باشند. چیزی که 

 در جمع های دوستانه تعریفش کنیم 

و حتی از آن برای زندگی الهام بگیریم. 

کاری که حمیدرضا صدر استاد آن بود.

روحش شاد و یادش گرامی.

به یاد حمیدرضا صدر و روایت های زیبایش

قاتلین ورزشیآیا 2۰22 می تواند بهترین جام جهانی تاریخ باشد؟
مهدیس آصفی،کارشناس علوم ورزشی

هامن طور که در شامره قبل گفتیم نیاز 

حیاتی آدمـی فعالیت بدنی اسـت که 

متاسفانه وجود تکنولوژی های جدید 

و بازی هـای رایانـه ایـی این مهـم را از 

کودکان گرفته و جایگزیـن بازی های 

کوچه بازاری شده است . عموما شاهد 

وابستگی کودکان به گوشی های موبایل 

و بازی هایی هستیم که در حالت خوابیده 

و نشسته انجام می شود که نه تنها موجب 

عدم تحرک بلکه باعث خلق وخوهای 

نافرهیخته و درنده می شود . مهم ترین 

دوره زندگی هر انسانی دوران کودکی 

اسـت که ازلحـاظ بدنی به طـور کامل 

شکل نگرفته و عادات صحیح و نادرست 

می توانـد تاثیـر بسـزایی روی فیزیـک 

بدنیشـان بگـذارد بـر همیـن اسـاس 

متخصصین به فعالیت روزانه ورزشـی 

کـودکان  تاکید می کننـد درحالی که 

عقیده دارند،کودکان و نوجوانان باید از 

روند فعال بودن فیزیکی لذت بربند گرچه 

ارزش بازی خالق آزاد نباید نادیده گرفته 

شـود.فعالیت های بدنی سـاختارمند 

 فرصتی منحرصبه فـرد بـرای کودکان 

و نوجوانان برای یادگیری مهارت های 

جدید، بهبود تکنیک ورزش و احساس 

موفقیت در موفقیت های آن ها را فراهم 

می کنـد، کودکانـی که یـاد می گیرند 

 چگونـه بـا اعتامدبه نفس بـازی کنند 

و برای رشکت دربازی ها و فعالیت های 

مختلف تشویق می شوند و احتامل اینکه 

در طول زندگی ازلحاظ فیزیکی فعال 

باشند بیشرت اسـت.پرسان و دخرتان 

غیرفعـال می تواننـد فعالیـت بدنی را 

 با مشـارکت در برنامه هایی که جذاب 

 و رسگرم کننـده اسـت، بهبود بخشـند

 و درست مثل خواندن و نوشنت، کودکان 

بایـد یاد بگیرنـد که چگونـه بازی های 

حرکتی و مهارت های ورزشی را به صورت 

ایمن و درست انجام دهند.

در چند سال اخیر به انجام فعالیت های 

فیزیکی مخصوصـا در کـودکان نوجه 

بیشرتی می شود تا کودکان بتوانند در 

متام سنین به ورزش بپردازند 

 که معمـوال ایـن فعالیت های ورزشـی 

در غالب بازی انجام می شود تا به بهبود 

آمادگی جسـامنی کودکان بپـردازد و 

همچنیـن ایـن نـوع فعالیت هـا باعث 

ترغیب کـودکان و نوجوانـان به ورزش 

می شـود لذا از خسـتگی و یکنواختی 

و حـس شـدت متریـن دیگـر خـربی 

نیست ، اسـتفاده از وسیله های جدید 

در مجموعه های ورزشی کودک مانند 

 ترامپولیـن ،  تونـل کشـی ، صخـره 

 پل معلق و ...  جذابیت ورزش را برای 

کودکان دوچندان کرده اسـت .

      تغذیه ورزشی



توصیه زنده یاد علی حاتمی برای پیشرفت سینمای ایران 

باید خطر کرد

علی حامتی گفته بود: اگر می خواهیم پیرشفت کنیم و اندازه های سینامیی مان 

را بزرگ تر کنیم باید دست به کارهای بزرگ تر بزنیم و باید کمی خطر کنیم. ما 

در سینامی ایران قادر به انجام هر کاری هستیم هیچ چیز کم نداریم. از چه 

برتسیم؟«۱4 آذرماه ۷۵ برخی روزنامه ها تیرت زدند »علی حامتی داستان مرگ 

را کلید زد«؛ او در آن مقطع بیش از ۵۰ دقیقه از فیلم »جهان پهلوان تختی« را 

ساخته بود و فیلم های گرفته شده همچنان توسط مرتضی شایسته تهیه کننده 

آن، نگهداری می شود.

علی حامتی درجایی گفته بود:»همیشه در متام مدت سی سال سابقه کار 

هرنی و بیست وچند سال کار سینامیی به رساغ سنگ های بزرگ رفته ام. 

 مگر »ستارخان« در زمان خودش سنگ کوچکی بود؟ یا »سلطان صاحبقران« 

یا »کامل امللک« یا »حاجی واشنگنت« یا »هزاردستان« یا»دلشدگان«. گناه 

من نیست که موضوع های موردعالقه  من و فیلم های من از اندازه های معمول 

سینامی ایران بزرگ تر است. اگر می خواهیم پیرشفت کنیم و اندازه های 

سینامیی مان را بزرگ تر کنیم باید دست به کارهای بزرگ تر بزنیم و باید کمی 

خطر کنیم. ما در سینامی ایران قادر به انجام هر کاری هستیم هیچ چیز کم 

نداریم. از چه برتسیم؟«حامتی همواره خواسته بود، منادها و اسطوره ها را 

معرفی کند و در »جهان پهلوان تختی« نیز هدفش همین بود.

وی درباره ی اسطوره تختی گفته بود: » مطالعه و بررسی شخصیت هایی چون 

غالمرضا تختی در آغاز کار آسان می مناید. چراکه پژوهش در مورد افراد رسشناس 

معارص حداقل مدارک و مستندات زنده و تازه ای را در دسرتس پژوهش گر 

می گذارد. اما شاید مورد تختی استثنایی و شگفت باشد. »جهان پهلوان« در 

ذهن و باور توده ها نشانه قهرمانی ها و پهلوانی ها بود.«

زنده یاد علی حامتی عالوه بر فیلم نامه  »جهان پهلوان تختی«، فیلم نامه های 

»ملکه های برفی« که درباره ی زندگی شاه ایران به روایت سه همرسش است و 

فیلمنامه پیامرب اعظم )ص( را نیز داشت که فرصتی پیدا نشد، آن ها را بسازد.

هامن طور که عزت الله انتظامی هم از فیلم نامه ی نساخته ی علی حامتی به 

نام آخرین پیامرب )ص( یاد می کرد و به ایسنا گفته بود : "آخرین پیامرب)ص(" 

که به زندگی حرضت محمد )ص( مربوط می شد ازجمله فیلم نامه های  آماده ی 

مرحوم علی حامتی بود که مجال ساختنش را پیدا نکرد و برای همیشه بایگانی 

شد. »زین العابدین رهنام« کتاب زیبا و قشنگی درباره ی حرضت محمد )ص( 

نوشته بود که علی حامتی تصمیم گرفت فیلم نامه ای بر اساس این کتاب 

آماده کند و آن ها در قالب رسیالی بسازد. به اتفاق ایشان به منزل رهنام رفتیم 

و اجازه این کار را گرفتیم فیلم نامه آماده شد و گفتند باید به قم برود تا آنجا 

اجازه ساخت بگیرد که این سناریو در آنجا رد شد و آقای حامتی آن را به آقای 

رهنام برگرداندند.«این بازیگر یادآوری کرده بود: » علی حامتی خیلی دوست 

داشت راجع به حرضت محمد )ص( کاری بکند و سناریوی دیگری را بانام 

»آخرین پیامرب« آماده کرد و آن را به همراه دو فیلمنامه دیگر به نام های »آق بانو« 

و »گاردن پارتی« به من داد تا آن را بخوانم و نظرم را بدهم. آن را خواندم و خیلی 

خوشم آمد درواقع خیلی خوب روی آن کارشده بود. فقط پیشنهاد کردم به 

خاطر اینکه فضای کار درست دربیاید در کشورهای عربی ساخته شود که نظر 

 خود حامتی هم همین بود. این سناریو مورد تایید مراجع قم هم قرار گرفت 

و پروژه بسیار عظیم بود و بعد از رسیال »هزاردستان« تنها رسیالی بود که 

دوست داشتم در آن بازی کنم که نشد. درواقع حامتی می خواست دولت های 

 دیگر را برای ساخت این مجموعه به مشارکت بکشاند که اجل مهلتش نداد.«

آقای بازیگر می گفت:» سناریوهای علی حامتی خاص بود و باوجوداینکه 

سناریوی این رسیال کامل است اما شخص دیگری منی تواند این کار را 

بسازد. درواقع سبک حامتی این بود که سناریوها را کامل منی نوشت اما وقتی 

می خواندیم به پیکره کار پی می بردیم. او رسکار صبح به صبح دیالوگی را به 

بازیگران می داد. حامتی تبحرش را در ساخت آثار تاریخی با "کامل امللک"، 

 "سلطان صاحبقران" و "هزاردستان" نشان داده است.«علی حامتی در 

۱4 آذرماه سال ۱۳۷۵ پس از یک بیامری طوالنی درگذشت.از آثار سینامیی 

زنده یاد حامتی می توان از »طوقی« ۱۳49 »باباشمل« ۱۳۵۰ »قلندر« ۱۳۵۱ 

»سوته دالن« ۱۳۵۶ »حاجی واشنگنت« ۱۳۶۱ »کامل امللک« ۱۳۶۳ »مادر« 

۱۳۶۸ »دلشدگان« ۱۳۷۰ نام برد.

Nakhost Honari
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بین املللی  جشنواره  هجدهمین 

تئاتر مقاومت، پس از حضور در کربال 

به استان های یزد و فارس سفر کرد و 

اکنون برای برگزاری بخش صحنه ای 

به جوار حرم اما رضا علیه سالم می رسد.

بخش صحنه اِی هجدهمین جشنواره 

تئاتر مقاومت از دوازدهم  تا پانزدهم 

آذرماه با حضور ۱4 گروه تئاتری در مشهد 

مقدس برگزار می شود.

محراب محمدزاده دبیر اجرایی هجدهمین 

جشنواره بین املللی تئاتر مقاومت، ضمن 

اعالم این خرب گفت: این دوره از جشنواره 

پس از گذر از کربالی معال، نجف ارشف  

یزد  استان  اربعین،  پیاده روی   مسیر 

و استان فارس، اکنون به مشهد مقدس 

و جوار حرم حرضت امام رضا علیه سالم 

رسیده است.وی ادامه داد: هجدهمین 

جشنواره تئاتر مقاومت با شعار »در گسرته 

 ایران و کشورهای اسالمی« طرح ریزی 

و در حال اجراست. ما تالش کردیم 

بیش از هر زمان دیگر به عدالت فرهنگی 

بیاندیشیم و جریان تئاتر مقاومت را با 

همراهی بیش از پانصد هرنمند تئاتر 

 کشور در استان های مختلِف کشور 

و دیگر کشورها رونق دهیم.

دبیر اجرایی جشنواره تئاتر مقاومت 

درباره سه بخش دیگر این جشنواره که 

در هفته های آینده برگزار می شود، گفت: 

هامهنگی های الزم برای برگزارِی بخِش 

 دوِم بین امللل و اجرای آثاِر تئاتر مقاومت 

در دو کشور دیگر به صورت کامل انجام شده 

 است. در صورت فراهم بودِن رشایط

 این اجراها تا پایاِن آذر در دو کشور دیگر 

روی صحنه می روند.

وی ادامه داد: بخشی دیگری که به صورت 

مجزا برگزار خواهد شد؛ بخِش مربوط 

به منایش نامه نویسی است. این بخش 

اختتامیه ی مجزایی دارد که در آنجا 

اگر  می کنیم.  معرفی  را  برگزیدگان 

رشایط مالی به ما اجازه بدهد، در کناِر 

معرفِی برگزیدگاِن این بخش، ورکشاپ 

چندروزه منایش نویسی را با حضور بزرگان 

این عرصه برگزار خواهیم کرد..

محمدزاده گفت: ما در این دوره از جشنواره 

تئاتر مقاومت بخش »تله تئاتر« را هم 

داریم. آثار پذیرفته شده در این بخش 

در مرحله پیش تولید قرار دارند. تالش 

دبیرخانه جشنواره تئاتر مقاومت این 

است که در اواسط دی ماه و هم زمان 

با سالگرد شهادت رسدار حاج قاسم 

سلیامنی این آثار از رسانه ملی برای 

مردم پخش شوند.

هجدهمین جشنواره بین املللی تئاتر 

مقاومت به دبیرِی سیدوحید فخرموسوی 

از تابستان امسال کار خود را با برگزارِی 

بخش نخسِت بین امللل در کشور عراق 

و هم زمان با راه پیامیی اربعین آغاز کرد. 

در ادامه بخش اجراهای خیابانی در یزد 

 و پس ازآن بخش اجراهای رادیو تئاتر 

در شیراز برگزار شد.

اکنون هم نوبت به اجرای بخش صحنه ای 

با حضور چهارده گروه و دویست هرنمند 

تئاتر در مشهد مقدس رسیده است. 

تا  دوازدهم  از  بخش  این  اجراهای 

 پانزدهم آذر در مشهد مقدس روی صحنه

 می روند.

نیم نگاه

حال و احوالی از بازیگر پیشکسوت

 بد نیستم ولی بی حوصله ام

ــت  ــه اردیبهش ــوت ک ــد پیشکس ــاربان هرنمن ــد س  محم

دو ســال پیــش دچــار عارضه مغــزی شــده بــود، می گوید 

این روزهــا حــال وروزش بد نیســت ولی کمــی بی حوصله 

ــده است. ش

ــد از دوره  ــود بع ــوال خ ــال و  اح ــاره ح ــد درب ــن هرنمن ای

بیــامری و نقاهــت بــه ایســنا می گویــد: بــد نیســتم ولــی 

کمــی بی حــس و حــامل. البتــه کــه بی حــس و حالــی هم 

بخشــی از زندگــی اســت. به هرحــال ضعف عمومــی دارم 

ــده ام. ــم ش ــه ه ــم درد دارد. کم حوصل ــت وپایم ه و دس

وقتی بــه او می گوییم ایــن روزها خیلی هــا بی حوصله اند  

ــد: درســت اســت ولــی بایــد ســن و ســال را هــم  می گوی

در نظــر گرفــت. نبایــد فراموش کــرد کــه امثال مــن دیگر 

 جــوان نیســتیم و بایــد از جســم و جامنــان به انــدازه ســن 

و ســال مان توقع داشــته باشــیم. باالخــره دیگر ۷۵ ســال 

دارم. سن 

او دربــاره فعالیت های هــرنی خود هم توضیــح می دهد: 

با همه معذوریتی کــه دارم، در این مدت چند نقش کوتاه 

را پذیرفتــه ام و در یــک فیلــم ســینامیی و رسیــال »اکتور« 

کــه قــرار اســت از شــبکه منایــش خانگــی پخــش شــود، 

بازی داشــته ام ولــی فعــال کار دیگری نــدارم.  

ــد:  ــز می گوی ــر نی ــود در تئات ــور خ ــاره حض ــاربان درب س

به تازگی داور جشنواره استانی قزوین بودم. این جشنواره 

در مــدت ســه روز برگزار شــد و بــا دو تــن از دوســتان دیگر  

آثار رشکت کننــده در آن را ارزیابی کردیم. حاال جشــنواره 

هم بــه پایــان رســیده و بایــد بــه تهــران بازگردیم.

ایــن بازیگــر باســابقه کــه بــا آثــار هرنمندانــی چــون پــری 

صابری و بهــروز غریب پــور روی صحنه رفته اســت، تاکید 

می کند: امثال من هرگــز از تئاتر دور نخواهیم شــد و اگر 

تــوان انجــام هیــچ کاری هــم نداشــته باشــم، دســت کم 

متاشــاگر تئاتــر خواهــم ماند.

محمــد ســاربان بازیگــری اســت کــه در کارنامــه هــرنی 

خــود بــازی در آثــاری همچــون »شــاپرک خانــوم« )بیــژن 

ــگ(  ــوش فرهن ــازی« )داری ــی قفق ــره گچ ــد(،  »دای  مفی

ــازه« )هرمــز   »ادیــپ شــهریار« )مهــدی هاشــمی(، »رسب

هدایــت(، »پادشــاه مــار« )گالب آدینــه(، »کلبــه عموتــم«  

ــد« ــکارو«، »۲۳4۲ روز ب »ای

) بهروز غریب پور(، »ســالمان و ابسال« )مهدی شمسائی 

(، »آتش افروزان«، »سوگ سیاوش«، »باغ آلبالو« و» یوسف 

ــری(، »هفــت منایــش« )اســامعیل  و زلیخــا« )پــری صاب

خلــج(، »رکاب« )عزت اللــه مهــرآوران ( را بــه ثبت رســانده 

اســت. بــازی در فیلــم »جنایــت  بی دقــت« بــه کارگردانی 

ــینامیی او در سال های  شهرام مکری، یکی از کارهای س

ــت. اخیر اس

در نشست هیات مدیره مدیرعامل 

خانه مطبوعات و رسانه های خراسان 

رضوی  دورهمی صمیمی و گرم 

اعضای خانه مطبوعات به مناسبت 

فرارسیدن شب چله با هامهنگی و 

همراهی بسیج رسانه و رشکت تعاونی 

خانه مطبوعات و رسانه های خراسان 

رضوی  در دستور کار هیات مدیره 

خانه مطبوعات خراسان رضوی قرار 

گرفت.در نشست هم اندیشی اعضای 

هیات مدیره و تعاونی خانه مطبوعات و 

رسانه های خراسان رضوی   که در دفرت 

موسسه مطبوعاتی رسانه گسرت نخست 

برگزار شد، دکرت علی خرسوشاهی 

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان 

رضوی گفت: رسم و رسوم ایرانی 

هامنند شب چله برای یک دورهمی 

صمیمی اعضای خانه مطبوعات 

و رسانه های خراسان رضوی   با 

همکاری رشکت تعاونی و بسیج 

رسانه یک رویداد فرهنگی –هرنی 

است که به صورت یک مثلث تعاون 

و همکاری قابل احساس است.وی 

خاطرنشان کرد: این نشست را باید 

رشوعی برای بازگشایی گره های 

جامعه رسانه ای بدانیم تا با کنار 

صنفی  تشکل های  گرفنت  قرار 

مطبوعات به اهداف تعریف شده 

دست یابیم.خرسوشاهی اضافه کرد: 

نبود  گردهامیی و دورهمی های 

صمیمی مطبوعاتی های استان 

احساس می شود که امیدواریم این 

نشست نقطه عطفی برای سایر 

همکاری ها باشد. 

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های 

خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد: 

امیدواریم شب چله بهانه ای باشد 

برای حامیت و تجلیل از بزرگان و 

خربنگاران فعال در استان که بانیان 

اطالع رسانی در کشور می باشند.

وی ترصیح کرد: در راستای تحقق 

این هدف، از ایده های متام همکاران 

و خربنگاران کمک خواهیم گرفت.

خرسوشاهی اضافه کرد: هامن طور 

که مسووالن انتظار دارند اطالع رسانی 

دقیق و شفاف توسط خربنگاران 

انجام شود، خربنگاران نیز انتظار 

دارند که دغدغه آن ها شنیده شود 

و مسووالن برای  رسیدگی به این 

دغدغه ها اقدام کنند، بنابراین تعامل 

متقابل مدیران و خربنگاران رضوری 

است و امیدواریم تحقق یابد.

غالمرضا بنی اسدی نایب رییس 

خانه مطبوعات و رسانه های خراسان 

رضوی   هم در این نشست گفت: 

هیچ امیدی به کمک های مالی 

بخش های دولتی و خصوصی نداریم 

و باید در این راستا با همفکری و 

تعامل از ظرفیت  و پتانسیل بسیج 

رسانه برای تقویت خانه مطبوعات 

استفاده کنیم .رضا زحمتکش عضو 

هیات مدیره رشکت تعاونی مطبوعات  

خراسان رضوی   گفت: برگزاری 

هامیش دورهمی به مناسبت شب 

چله برای اعضای خانه مطبوعات و 

رسانه های خراسان رضوی   نقطه 

عطفی برای وحدت و یکپارچگی 

است که باید آن را به فال نیک 

گرفت و معتقدیم این دورهمی های 

صمیمی اثرات مثبت روحی و روانی 

زیادی به ارمغان خواهد داشت.

وی افزود: موسسه فرهنگی قدس 

از همه ظرفیت هاو پتانسیل موجود 

برای رشد ،تعالی و همنوایی اعضای 

رسانه های  و  مطبوعات   خانه 

خراسان رضوی   استقبال خواهد کرد.

زحمتکش خاطرنشان کرد: دورهمی 

صمیمی اعضای خانه مطبوعات و 

رسانه های خراسان رضوی  در شب 

چله که مراسمی سنتی واتفاقی 

ایرانی است را باید مغتنم شمرد.

در این نشست بناست  موسسه 

فرهنگی قدس به عنوان میزبان از 

۱۰۰ خربنگار فعال استان پذیرایی 

و تجلیل به عمل آورد.گفتنی است 

 در این نشست علی خرسوشاهی

غالمرضا بنی اسدی، رضا زحمتکش  

مجتبی نوریان،حسین علی آریانی  

فائزه احمدی و محمد فانی  حضور 

داشتند.

دورهمی یلدایی خبرنگاران برگزار می شود

مجید خروشی
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ماجرای احترام نظامی به شهاب حسینی 
اتابک نادری درباره احرتام نظامی به شهاب حسینی می گوید 

و دخرت شهید بابایی روزی را روایت می کند که بازیگران و 

عوامِل »شوق پرواز« تحت تأثیر این فرمانده شهید، گریه کردند.

زادروز شهید عباس بابایی است. فرمانده ای که چهاردهم آذرماه 

۱۳۲9 در قزوین بدنیا آمد و ۱۵ مردادماه ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی 

رسدشت به شهادت رسید. او در دوراِن مجاهدت هایش،  فرمانده 

پایگاه هشتم شکاری و معاون عملیات نیروی هوایی ارتش بود.

مجموعه "شوق پرواز" به کارگردانی یدالله صمدی با بازی 

شهاب حسینی برای منایش زندگینامه عباس بابایی ساخته 

شد و از شهریور تا بهمن ۱۳9۰ در ۲4 قسمت از شبکه یک 

سیام پخش شد.شهاب حسینی به خواسته ملیحه حکمت 

همرس شهید بابایی، در نقش عباس بابایی ایفای نقش کرد.

پروژه ای که از سال ۱۳۷4 با همکاری ارتش رشوع شد. مرحله 

پیش تولید این رسیال از سال ۱۳۷۶ آغاز و بخش هایی از فیلم 

هم که مربوط به دوران کودکی شهید بابایی در شهر قزوین بود 

فیلمربداری شد. کارگردانی رسیال در این دوره به عهده حسین 

قاسمی جامی و نویسندگی سه تن از نویسندگان ارتش گذاشته 

شده بود که به علت اختالف نظرهای به وجودآمده بین عوامل 

تولید در همین ابتدا متوقف شد. اما پس از وقفه ای ۱۰ساله 

مجدداً از سال ۱۳۸۶ کلید خورد.

در این دوره نویسندگی فیلمنامه کار مشرتک ارتش، بنیاد 

امور ایثارگران و جانبازان و خانواده عباس بابایی بود. با ورود 

مرحوم یدالله صمدی به عنوان کارگردان تصویربرداری رسیال 

از خرداد ۱۳۸۸ آغاز شد. ملیحه حکمت همرس عباس بابایی با 

دیدن فیلم »دل شکسته« تحت تأثیر بازی شهاب حسینی قرار 

گرفت و وی را برای ایفای نقش همرسش در رسیال پیشنهاد 

داد که با موافقت سایر عوامل تهیه روبه رو شد.

سلام بابایی دخرت شهید عباس بابایی درباره صحنه هایی که 

بازیگران و عوامل رسیال "شوق پرواز" گریه می کردند، این طور 

می گوید: بسیاری از مواقع می دیدم و می شنیدم که آنقدر 

تحت تأثیر واقعیت های زندگی شهید بابایی قرار می گرفتند 

که بازیگران و گروه بارها گریه می کردند. جالب است بدانید 

این رسیال تلویزیونی گوشه ای از شهید بابایی را نشان داد و 

منی توانست متام حقیقت را بیان کند چون باورپذیری اش 

برای مخاطب سخت بود، زیرا بسیاری با دیدن این رسیال 

می گفتند "واقعا چنین آدمی وجود داشته؟!".

او به نکته جالبی اشاره کرد که  بسیاری با دیدن این رسیال 

شهید بابایی را الگوی خودشان قرار دادند. خیلی ها به خودم 

می گفتند  حتی  و  کرد"،  تغییر  زندگی مان  "مسیر   گفتند 

"با عباس بابایی زندگی کردیم".

 دخرت شهید بابایی همچنین درباره شباهت شهاب حسینی 

به شهید بابایی هم گفته بود: لحظه به لحظه "شوق پرواز" گریه 

کردم آنقدر تحت تأثیر قرار گرفتم مخصوصاً با هرنمنایی شهاب 

 حسینی که از لحاظ ظاهری هم خیلی به پدرم شباهت داشت. 

او نقش کسی را بازی می کرد که من به عنوان یک فرد عادی شهید 

عباس بابایی را یک قهرمان ملی می دانم. افسوس می خورم 

ای کاش کنار ایشان بیشرت فرصت زندگی پیدا می کردم تا 

خیلی چیزها را از ایشان می آموختم.

  او همچنین به این نکته اشاره کرد: شهاب حسینی به من گفت 

که "شهید بابایی زندگی من را عوض کرد، به شدت عالقه مند 

شهید بابایی ام و تأثیرات زیادی روی من گذاشتند".

اتابک نادری بازیگر نقش شهید اردستانی در این رسیال 

 تلویزیونی به خاطره ای اشاره کرد که به ماجرای احرتام نظامی 

به شهاب حسینی برمی گردد؛ "در مراسم تجلیل از رسیال 

شهید بابایی، بغض گلوی همه را گرفت جایی که رییس وقت 

سازمان صداوسیام همه را دعوت کرده بود و ملیحه حکمت 

همرس شهید بابایی هم در قید حیات بود. اتابک نادری اینطور 

نقل کرد: آنجا دخرت شهید بابایی بغض شان گرفت که این 

رسیال بابای مرا زنده کرد.

دست خالی سینمای سیاسی ایران

»اعتراض« دانشجویی روی پرده

گزارش کوتاه

در جریان های اعرتاضی اخیر و به 

خیابان کشیده شدن آن ها، یکی 

از بحث های مهم این بود که این 

انتقادها و اعرتاض ها چقدر در عرصه 

هرن فرصت بروز و ظهور داشته اند؟ آیا 

می شد یا می شود از هرن برای بیان 

اعرتاض و مطالبات استفاده کرد تا 

کار به کف خیابان ها نکشد؟ این 

سؤال ها در حالی مطرح است که 

سینامی ایران در دوره هایی به صورت 

مقطعی بعضا آثار مهمی در بسرت 

اعرتاض های سیاسی و اجتامعی 

و دانشجویی داشته است.

سینام در سال های گذشته و به طور 

مشخص در یک دهه اخیر، دستی تقریبا 

تهی از فیلم هایی با زمینه سیاسی و 

اعرتاضی داشته و کمرت رد و نشانی از 

پرداخنت به مسایلی همچون احزابی 

که زمانی فعال بودند یا جنبش های 

دانشجویی دیده شده است. این روزها 

که »دانشجو« بخش قابل توجهی از 

قرش معرتض و منتقد جامعه را در 

برگرفته، فیلم هایی که در برهه های 

مختلف سیاسی کشور به ویژه در دهه 

۷۰ ساخته شدند، بیشرت به یاد می آیند.

این یادآوری ازآن جهت مهم تر جلوه می کند 

که چند سالی است تولیدات سینامی 

ایران رصفا به کمدی یا موضوع هایی 

اجتامعی و خانوادگی محدودشده و 

املان هایی که رنگ و بوی سیاسی داشته 

باشند، یا به طور کل حذف شده، یا چنان 

ابرت می مانند که بسیاری از کارشناسان 

سینام و فیلمسازان معتقدند چیزی 

به نام سینامی سیاسی اصال نداریم.  

به همین بهانه به برخی فیلم هایی 

که با این رویکردها ساخته شده اند 

اشاره ای گذرا می شود تا سهمی که 

یک زمانی سینام داشت، به عنوان هرنی 

که می توانست تا حدی صدای مردم 

باشد، مرور شود، در این گزارش به 

یکی از این فیلم ها می پردازیم و در 

روزهای بعد برخی فیلم های دیگر را 

مرور می کنیم.

یکی از این فیلم های شاخص »اعرتاض« 

به کارگردانی مسعود کیمیایی است که 

یکی از نقش هایش روایت دانشجویی 

بود که در تظاهرات دانشجویی رشکت 

داشت و چند شخصیت دیگرش هم 

دانشجویانی بودند که در جریان سیاسی 

دهه ۷۰ یعنی زمان فعالیت پررنگ 

جنبش های دانشجویی حارض بودند.  

کیمیایی که فیلمش در مقطعی دچار 

حاشیه هایی شده بود و ساخت آن به 

یک چهره سیاسی و اطالعاتی نسبت 

داده می شد، در مصاحبه هایی گفته 

است:  »»اعرتاض« یک فیلم اعرتاضی 

است که مستقیام راجع به سیاست 

حرف می زند. مستقیم، یعنی درباره 

جریان های امروز ایران )دهه ۷۰( 

حرف می زند.«

او سال ۱۳9۳ در مصاحبه با کتاب هفته 

خرب نیز وقتی حرف از ساخت فیلم های 

اعرتاضی شد، گفته بود: »قبل از انقالب 

هر اعرتاضی مشخص و معین بود. 

سمت وسو داشت. موضع گیری ات معلوم 

بود. در آن دوره گروه ها و سازمان های 

سیاسی، خطوط معین و مشخصی 

به عنوان  هم  تو  وضعیت  داشتند. 

 معرتض روشن بود. معلوم بود اعرتاضت 

به کجاست. االن وضعیت فرق کرده  

هر اعرتاضی تبدیل به الشه می شود  

یک جسد بی جان می شود. ازبس که 

بی سمت و سو است، تاثیر منی گذارد. 

می گویند »دندان مار« فیلم خیلی 

خوبی است. من خودم این طور فکر 

منی کنم. دندان مار فیلم رسراست 

 و یکدستی است ولی عقیده معین 

و مشخصی ندارد. فقط ساختارش 

آن را نجات داده. خودم فکر می کنم 

»اعرتاض« بهرت از »دندان مار« است. 

حتی رسراست تر است از »دندان مار« 

چون من فقط یک بار شانس آوردم 

بدون اینکه به مشکل بربخورم، فیلم 

خودم را بسازم. وقتی حس می کنی 

کنار گذاشته شده ای، معادالتت به 

هم می ریزد«.کیمیایی در »اعرتاض« 

که سال ۱۳۸۷ آن را ساخت، در کنار 

بازیگرانی قدیمی و کارکشته ای مثل 

مهدی فتحی، داریوش ارجمند، پری 

امیر حمزه و بیتا فرهی، از بازیگران 

جوانی دعوت کرده بود که هرکدام 

بعدها اسم ورسمی برای خود به هم زدند.

»به هر که رسیدیم، می گوییم سالم علیکم 

ما اجرا داریم. اگر فالنی را دیدی، به 

او هم خرب بده!«

این جمله ای است که بهرام رسوری 

نژاد می گوید. بازیگری که این روزها 

مشغول بازی در آخرین اجراهای منایش 

»خونه« در متاشاخانه سنگلج است.

این بازیگر و کارگردان که در تئاتر و رادیو 

مشغول به فعالیت است، از رشایط بازی 

در تئاتر در دوران فعلی می گوید و از 

وضعیت امنیت شغلی هرنمندان این 

رشته ابراز تاسف می کند.

او با اشاره به وضعیت تبلیغات تئاتر 

در رشایط فعلی می گوید: این روزها 

پوسرت که دیگر کارایی ندارد. از فضای 

مجازی هم که بی بهره ایم . بنابراین 

تنها راه اطالع رسانی، تبلیغ دهن به 

دهن است. درحالی که تا پیش ازاین 

در عرض ۳۰ ثانیه می شد به جمع 

بزرگی از مخاطبان درباره اجرای منایش 

اطالع رسانی کرد. به جز این تعدادی 

تراکت هم پخش کرده ایم که طبیعتا 

چندان تاثیر نخواهد داشت.

رسوری نژاد درباره تجربه بازی در تئاتر 

در وضعیت فعلی توضیح می دهد: 

به هرحال هر کاری تجربه ای است و 

خاطراتی از آن با آدمی خواهد ماند. 

متاسفانه یا خوشبختانه در سال هایی 

که کارکرده ام، برایم زیاد پیش آمده 

در سالنی با متاشاگران اندک اجرا 

داشته باشم. بنابراین کم تعداد بودن 

متاشاگران برایم اتفاق تازه ای نبود. 

حتی به یاد دارم دریکی از اجراهایامن 

در یک سالن خصوصی، فقط یک 

متاشاگر داشتیم که دوست من بود 

و از شیراز آمده بود.

انتقاد یک بازیگر تئاتر

برای تبلیغ به عصرقجر بازگشتیم




