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سیاســت های  کــه  روزهایــی  در  شــهروند| 
تحمیلی جشــنواره های ســینمایی بــرای اعطای 
جوایزشــان به زنان، رنگین پوستان و اقلیت های 
نــژادی و جنســیتی دیگــر انتقــادات و اعتراضات 
زیادی به وجود آورده، احتمــال می رود به زودی 
شــاهد تأثیــر ایــن فعالیت هــای برابری طلبانه در 
جنبه هــای دیگری از ســینما نیز باشــیم که گفته 
می شــود چنین کاری می توانــد در حکم کوبیدن 

میخی دیگر بر تابوت سینما باشد…

زنان علیه مردان
در روزهایــی کــه دنیای ســینما منتظــر نمایش 
جدیدترین نسخه های مجموعه های سینمایی 
« اســت، انتشــار  »جیمــز بانــد« و »ایندیانــا جونــز
پیش بینی هایی درباره احتمــال حضور بازیگران 
زن در فیلم های آینده جیمــز باند و ایندیانا جونز 
انتقــادات زیــادی دربــاره نقــش و تأثیــر ویرانگــر 
ایــن قبیــل تصمیمــات شــعاری بــر آینده ســینما 
موجــب شــده اســت. ایــن انتقــادات بــا توجــه به 
شــایعاتی منتشــر می شــوند که حکایــت از حضور 
زنــان در نقــش اصلی جیمــز بانــد و ایندیانــا جونز 
در فیلم هــای بعدی ایــن دو فرانچایز ســینمایی 

پرطرفدار می کنند…

! زنی به نام آقای ایندیانا جونز
روزنامــه ایندیپندنــت روز دوشــنبه گذشــته بــا 
طــرح ایــن پرســش کــه »آیــا یــک بازیگــر زن جای 
هریسون فورد را در ایندیا جونز می گیرد؟« نوشته 
بود کــه این احتمــال وجــود دارد کــه بازیگر نقش 
« یک زن باشد! اصلی فیلم بعدی »ایندیانا جونز

ایندیپندنت در این گزارش با اشــاره به احتمال 

نقش آفرینــی بازیگــری به نــام »فیبــی والــر بریج« 
بــه جــای هریســون فــورد در فیلــم ایندیانــا جونــز 
بعدی نوشــت: در حالی که هریســون فورد پس از 
بهبود جراحتش به صحنه فیلمبرداری »ایندیانا 
تابســتان  اســت  قــرار  -کــه  بازگشــت   »۵ جونــز 
آینــده روی پــرده ســینماها بیایــد- امــا احتمــال 
جایگزینــی »فیبی والــر بریج« بــا او در فیلم بعدی 
ایــن مجموعه باعــث بــروز نگرانی هایــی در میان 
دوســتداران این باستان شــناس بزن بهادر شده 

است.
 فورد که از سال 1۹۸1 به این سو در این مجموعه 

ایفای نقــش کرده، طبق گزارش جدیــدی که ابتدا 
در »میــل« منتشــر شــده، جــای خــود را در فیلــم 
بعدی ایندیانا جونز بــه »والر بریج« بازیگر ســریال 
گرچــه هنــوز  »فلی بــگ« خواهــد داد. اتفاقــی کــه ا
هیچ منبع معتبری تاییدش نکرده، اما بسیاری از 
کارشناسان سینمایی آن را در راستای تصمیمات 
اخیر کاتلین کندی می دانند که در جست وجوی 
تغییــری جــدی و بــزرگ بــرای فیلــم بعــدی ایــن 

مجموعه است…
 خانم جیمز باند!

امــا ظاهــرا تمــام تغییــرات جنســیتی دنیــای 

جونــز  ایندیانــا  بــه  منحصــر  ســینما  قهرمانــان 
نمی شــود و جیمــز بانــد نیــز احتمــاال تحــت تأثیر 
این نــوع تصمیمات قــرار خواهد گرفــت. روزنامه 
از قــول »الشــانا  گذشــته  گاردیــن روز دوشــنبه 
لینچ« کــه در فیلــم »زمانــی برای مردن نیســت« 
نقش اولین »مأمــور 00۷« زن تاریخ را بازی کرده، 
نقل کــرد کــه »بازیگر بعــدی نقش »جیمــز باند« 

می تواند یک مرد یا زن از هر نژاد و سنی باشد.«
کــران »زمانــی بــرای مــردن   لینــچ در آســتانه ا
نیســت« درباره شــایعه نقش آفرینی اش در نقش 
»جیمــز بانــد« گفــت: »نــه! بهتــر اســت مــن این 

نقــش را بــازی نکنــم.« او دربــاره بازیگــر »جیمــز 
بانــد« بعــد از »دنیــل کریــگ« نیــز گفــت: »مــا در 
زمانه ای زندگــی می کنیم که صنعت فیلمســازی 
آنچــه را که مخاطــب می خواهــد، ارایــه نمی کند. 
بــه  کــه خــود می خواهــد  را  تنهــا چیــزی  بلکــه 

مخاطب عرضه می کند.«
 الشانا لینچ گفت: »باند می تواند یک مرد یا زن 
باشــد. می تواند سفید، ســیاه، آســیایی تبار و دو 
گر  رگه باشــد. می تواند پیــر یا جوان باشــد. حتی ا
یک کودک دو ســاله نقش بانــد را بازی کند، همه 
بــرای دیدنــش مقابــل ســالن های ســینما صــف 

می کشند، این طور نیست؟!«
از  بعــد  اخیــر  ســال های  در  کــه  حالــی  در   
کناره گیــری دنیــل کریــگ بازیگرانــی ماننــد »تــام 
هیدلســتون«  »تــام  البــا«،  »ادریــس  هاردیــن، 
و »کیلیــن مورفــی« بــه عنــوان گزینه هــای بــازی 
در نقــش »جیمــز بانــد« مطــرح شــده اند، حــاال 
صحبت های ایــن بازیگر زن نگرانی دوســتداران 
جیمــز باند را باعث شــده اســت. بــه خصوص که 
« گفته بود که  لینچ سال گذشــته به »هارپرز بازار
»مأمــور 00۷« بعــدی اســت. او دربــاره انتقــادات 
تندوتیــز هــواداران جیمــز باند هــم گفته بــود که 
گــر هــر زن  »مــن یــک زن سیاه پوســت هســتم و ا
سیاه پوســت دیگــری هــم بــرای بــازی در ایــن 
نقش انتخاب می شــد، همیــن بحث ها به وجود 
می آمــد و همین حمــات به او می شــد. امــا باید 
توجــه کــرد همیــن که مــن بخشــی از این مســأله 
به شــدت انقابــی ام، به خودی خود برایــم اتفاق 

جذابی است.«
کــه فیلــم »زمانــی بــرای مــردن   گفتنــی اســت 
کتبر 2021 )1۶ مهر ماه 1400(  نیســت« از هشــتم ا

کران خواهد شد. در سالن های سینما ا

شــهروند|همان طور که بســیاری از اهالی فوتبال تصــور می کردند 
اســتقال شــب ســختی را مقابل الهال عربســتان داشــت؛ نماینده 
عربستان با ستاره های گران قیمت و چند صد میلیاردی اش مقابل 
اســتقالی قرار گرفت که از نظر مالی طی ماه های گذشــته مشــکات 
زیادی داشت و با شرایطی عجیب به مسابقه حساس لیگ قهرمانان 
رســید.  آبی هــای پایتخــت بــا ایــن وجــود، تمــام تــاش خــود را برای 
کســب موفقیت در این دیدار انجام دادند، امــا چیزی که عاید فرهاد 
گردانش شــد، باخت 2 بر صفر در ورزشگاه زعبیل شهر  مجیدی و شا
دوبی امارات بود.  بعد از این شکســت شاهد حوادث و درگیری های 

لفظی زیادی بودیم که در ادامه به آنها پرداخته شده است:

ماجرای حمله یک هوادار به مظلومی
در پایان این بازی دو، ســه نفر از هواداران اســتقال که موفق شده 
بودند وارد اســتادیوم شــوند، بــا پرویــز مظلومی عضو هیــأت مدیره 
آبی ها به بحث و مجادله لفظی پرداختند. ایــن درحالی بود که بازی 
دوشــنبه شــب  بدون حضور هواداران برگزار می شــد و قاعدتا حضور 
ایــن فــرد در جایــگاه با هماهنگی باشــگاه بــوده اســت.  این افــراد که 
نسبت به عملکرد مدیریت باشگاه به شدت معترض بودند، نسبت 
به فروش مهدی قائدی اعتراض کرده و اعتقاد داشــتند که بازیکنان 
مناسبی برای جانشــینی این مهاجم بوشــهری جذب نشده است. 
گــر تمام  یکــی از هــواداران خطــاب بــه پرویــز مظلومی گفت کــه آنها ا
بازیکنــان را بــه فروش رســانده باشــند نیــز جانشــین مناســبی برای 
آنها خریداری نشــده اســت.  یک هــوادار دیگر نیــز در اعتراضاتش به 
عملکرد مدیران باشــگاه، از عضو هیأت مدیره آبی پوشان پرسید که 
با پــول فروش قائدی چــه کار کرده انــد و خطاب به پرویــز مظلومی از 
او خواســت که صندلی مدیریت باشــگاه را رها کرده و دفتر باشــگاه را 

میراث پدری خود نداند.

پیشکسوتان به جان هم افتادند!
بعد از این شکست بســیاری از پیشکسوتان استقال چوب انتقاد 
برداشــتند و البته نــوک پیکان آنهــا فرهاد مجیــدی را نشــانه نرفت و 
هدف شــان احمد مددی و ســایر مدیــران بود.  پیشکســوتانی مثل 
ک خورده های  خســرو حیدری، پیــروز قربانــی و بســیاری دیگــر از خا
اســتقال به حمایــت از فرهــاد مجیدی، ســرمربی آبی هــا پرداختند 

و اعتقادشــان بر این بــود که قصور و کارشــکنی های احمــد مددی و 
ســایر مدیران برای بســتن تیمی قدرتمند باعث شــده تا این نتیجه 
به دســت بیاید. آنها خواهان برکناری مددی و سایر مدیران باشگاه 
شــدند تا شــاید با حضــور کادر مدیریتی جدید شــرایط بهتــری برای 
آبی پوشان قبل از شروع لیگ برتر مهیا شود. در عین حال اما محمود 
فکری، سرمربی پیشین آبی ها مصاحبه ای انجام داد که جای تأمل 
بســیاری داشــت. فکری با حمله بــه مجیدی و پیشکســوتان گفت:  
»از شب گذشته مصاحبه های پیشکســوتان را می بینم و همه به به 
و چه چــه می کنند! همه تعریف می کننــد و می گویند فرصت بدهید. 
چه فرصتی؟ کادری که ســه جام را از دست داده، چه فرصتی باید به 
کید کرد: »اینها  او داده شــود؟«  او در بخش دیگــری از حرف هایش تأ
از ســادگی مردم و ترســو بودن پیشکسوتان سوءاســتفاده می کنند و 
فعا می تازند! در حالی که حق استقال نیست این شکلی اداره شود. 
امیدوارم مدیران استقال شهامت داشته باشند و تصمیماتی که به 
سود استقال است، بگیرند.«  فکری همچنین با طعنه به مجیدی 
گفته بود:  »در این کادر نه تعصب می بینیم، نه عشق و نه دانش فنی. 

فقط ارتش فحاش می بینم. یک ارتشــی را آماده کردنــد تا به دیگران 
فحاشی کنند.«

جنجال های مجازی ادامه پیدا کرد
شکست اســتقال به خودی خود ســوژه دســت هواداران فوتبال و 
به خصوص طرفداران سرخابی های پایتخت داده بود که از دوشنبه 
شب گذشته به کری خوانی و توهین در فضای مجازی علیه یکدیگر 
بپردازنــد. اتفاقاتی که نزد پیشکســوتان اســتقال و برخی مســئوالن 
افتاد، اما به این موضوع دامن زد و شــاهد آن بودیم که در فضاهایی 
کنش ها به  گرام و توییتــر بدترین هجمه هــا و وا مثل تلگرام و اینســتا

افراد مختلف وارد شد.

عرض اندام مدیر تازه وارد باشگاه استقالل
این اتفاقات عجیب وغریب بعد از شکست استقال مقابل الهال 
کنــش مهــدی پاشــازاده کــه به تازگی بــه عنــوان مدیر  درنهایــت بــا وا
ورزشی باشــگاه انتخاب شــده، مواجه شــد. پاشــازاده که از مدیریت 

باشــگاه خواســته تنها خــودش دربــاره مســائل صحبت کنــد و هیچ 
مسئول دیگری اظهارنظر نداشته باشد، در این خصوص حرف هایی 
زد کــه به نوعی حســن ختام بود. او گفــت: »ما باشــگاهی داریم که در 
سال های گذشته، شرایط خوبی را تجربه نکرد. در این موضوع با هم 
تعارف نداریم. من خودم به عنوان یک استقالی کمتر به یاد می آورم 
که در ایــن ســال ها در یــک دوره زمانی مشــخص شــرایط باشــگاه در 
آرامش باشد و به هر صورت به خاطر نارضایتی های مختلف، باشگاه 
همیشه در شرایط بی ثباتی قرار داشته و این موضوع به کار ما لطمه 
زده اســت. به نظر من و چیزی که می بینم، باید همه کمک کنند که 
باشگاه در یک ثبات نسبی قرار بگیرد و از کادر فنی هم حمایت بشود 
تا آنها کارشان را انجام بدهند. با توجه به اینکه آقای پین هم به کادر 
فنی اضافه شده و استقال جوان های خوبی دارد و در این دیدار هم 
امیدوارکننــده بازی کــرد.«  بحثی که بســیار درباره اش مطرح شــده، 
دربــاره آینــده کاری فرهاد مجیدی اســت. برخی شــایعات حکایت از 
برکناری این مربی جوان دارد، اما پاشــازاده به عنــوان یکی از مدیران 
باشگاه مخالف آن است: »درباره آینده فرهاد مجیدی من تصمیم گیر 
نیستم و هیأت مدیره در این زمینه مسئول است و من نظر خودم را 
گفته ام که همان حمایت است.  ان شاءاهلل در بازگشت تیم از امارات 
هم با کادر فنی جلسه ای خواهیم داشت و کمک می کنیم که تیم در 
شرایط بهتری قرار بگیرد. بافاصله دنبال مقصر و تنبیه این شکست 
نگردیم و کمی هم به باشگاه و آینده آن فکر کنیم. به نظر من ما نباید 
سرمایه هایمان را بســوزانیم، ولی در استقال این طور شده که مدام 
اسم ها تغییر می کنند، ولی شرایط باشــگاه عوض نمی شود. من فکر 
گر  می کنم همه باید به هم کمک کرده و شرایط باشگاه را بهتر کنیم و ا

کسی هم در این شرایط حاضر به کار نیست، باید اعام کند.«

آینده استقالل چگونه است؟
فرهاد مجیدی بعد از باخت به الهال و بازگشــت تیم به تهــران ۶ روز 
تمرینات را تعطیل اعام کرده است. در این ۶ روز ممکن است اتفاقات 
مهمی در باشگاه رخ بدهد. شــاید تغییرات مدیریتی را شاهد باشیم، 
شاید هم اتفاق جدیدی نیفتد. با این حال، هرچه که هست استقال 
بایــد خــودش را از هفتــه آینــده بــرای حضــور در لیگ برتــر آمــاده کند. 
مسأله ای که برای هواداران بسیار اهمیت دارد حضور مقتدرانه در لیگ 

برتر است و حال باید دید چگونه و با چه شرایطی این اتفاق می افتد.

وقتیمردانقهرمانزنمیشوند!

شکستاستقالل،همهرابهجانهمانداخت!
پیشکسوتان علیه هم مصاحبه می کنند،  طرفداران فرهاد به خط شده اند

یک تغییر انقالبی یا تغییراتی کورکورانه بر اساس مد روز؟!

ورزشی
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r


