
6  1400 ــر  18 مه ــنبه |  یکش
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

فرهنگی 2361 ســال نهــم | شــماره  

شــهروند| در یــک اتفــاق نــادر- که البتــه در 
شــبکه نمایــش خانگــی مــا نــادر و کم ســابقه 
کار  یــک ســریال در میانــه  نیســت- پخــش 
متوقف شــد. ایــن اتفاق ســاعاتی پیــش برای 
ســریال »قبله عالم« رخ داد کــه پیش تر حامد 
کارگــردان و بازیگرانــش از حجــم  محمــدی، 
ممیزی این ســریال انتقاد کــرده و گفته بودند 
آن چه به عنوان »قبله عالم« پخش می شــود، 

ساخته آنها نیست!
 حــاال در ادامــه مســایل پیرامــون ســریال 
پلتفــرم »فیلیمــو« به عنــوان  »قبلــه عالــم«؛ 
اطالعیــه ای  در  ســریال  ایــن  پخش کننــده 
اعــالم کــرده کــه به دلیــل ممیزی های فــراوان 
و احتــرام به مخاطبــان پخــش ســریال »قبلــه 
عالم« را متوقــف می کند. این پلتفــرم گفته که 
چالش های پرشمار باعث شــده »قبله عالم« 

»پیوســتگی خــود را از دســت داده« و بــرای 
همین هم پخش سریال متوقف می شود…

خداحافظ قبله عالم!
کــه دربــاره ســریال  فیلیمــو در اطالعیــه ای 
قبلــه عالــم منتشــر کــرده، نوشــته کــه »پخش 
ســریال کمدی- فانتزی »قبله  عالم« به دلیل 
ممیزی هــای فــراوان و بــا هــدف احتــرام بــه 

مخاطبان متوقف می شود.«
 روابط عمومی فیلیمو با اعالم این خبر دلیل 
تصمیمــش بــرای توقــف توزیع ایــن ســریال را 
چنین توضیــح داده: »ســریال »قبله عالــم« از 
روز نخســت پخش تا بــه امــروز در فرآیند تولید 
فــراوان شــد،  و ممیــزی دچــار چالش هــای 
به گونه ای که پیوســتگی خــود را از دســت داد 
و بخش عمــده ای از هر قســمت ســریال مورد 

حــذف قــرار گرفــت. بنابرایــن فیلیمــو تصمیم 
گرفــت قســمت هفتــم »قبلــه عالم«، قســمت 
کامــل  پایانــی آن باشــد و پخــش آن به طــور 

متوقف شود.«
کیــد بــر اینکــه »هیچ   فیلیمــو در ادامــه بــا تا
ســازمان، نهــاد قضائــی یــا ارگان امنیتی حکم 
بــه توقیــف ایــن ســریال نــداده«؛ نوشــته کــه 
»فیلیمــو در خصــوص تحلیل هــا، تفســیر ها و 
حاشــیه هایی که پیرامون کیفیت یا محتوای 
این سریال در فضاهای مختلف- به درست یا 

غلط- ایجاد شده قضاوتی ندارد.«
 پلتفرم پخش کننده »قبله عالم« با اشــاره به 
اینکه »این تصمیم صرفا در پی کاهش جدی 
زمان موثر هر قسمت و حجم باالی اصالحات 
نهادهای ناظر اتخاذ شده است« نوع برخورد 
نهادهــای ممیزی و سانســور بــا این ســریال را 

اغراق شــده عنــوان کــرده اســت: »متاســفانه 
نــوع مواجهه بــا حساســیت های ایجاد شــده 
پیرامون ســریال »قبله عالم« مصداق بارز این 
ضرب المثل اســت که »به جای کاله، سر آورده 
شــد«، آن قدری که دیگر جانی در سریال باقی 
نمانــده اســت.«  در ســطور پایانــی اطالعیــه 
فیلیمو آمده: »علی رغم ضــرر مالی فیلیمو، به 
احترام وقت و هزینه ای که شما مخاطبان برای 
دیدن سریال های فیلیمو اختصاص داده اید، 
سریال هایی که در برنامه پخش ماه های آینده 
قرار داشتند، از مهر و آبان پخش و اطالع رسانی 

خواهند شد…«

یک کمدی ناصری
ســریال »قبلــه عالــم« یــک کمــدی تاریخــی 
دربــاره ناصرالدین شــاه قاجار اســت کــه در آن 
ناصرالدین شــاه ملقــب بــه قبلــه عالــم کــه در 
کسیر آب حیات است،  آرزوی دست یافتن به ا
کســیر توســط طبیب مخصوص،  بعد از تهیه ا
آن را نوشــیده و ایــن اتفــاق حوادثــی عجیب و 

خنده دار را پدید می آورد.
 این ســریال کــه در آن بازیگرانــی چون حامد 
کاظمــی،  کمیلــی، ســام درخشــانی، هــادی 
کدل،  شقایق دهقان، سوگل خلیق، سمانه پا
پژمــان بازغــی و ســروش صحــت نقش آفرینی 
کرده انــد، یکــی از ســه ســریال شــبکه نمایــش 
قصرهــای  بــه  هم زمــان  کــه  اســت  خانگــی 
ناصرالدین شــاه ســرک کشــیده و اندرونی این 
پادشــاه قدر قــدرت را به نمایش گذاشــته اند. 
موضوعــی کــه باعث شــده بــود این ســریال به 
دلیل شــباهت موضوعی بــا دو مجموعه دیگر 
شبکه نمایش خانگی، »جیران« حسن فتحی 
و »آهوی من مارال« مهرداد غفارزاده خبرســاز 

شده باشد.
 حــاال در شــرایطی کــه فیلیمــو نقطــه پایانــی 
گذاشته بر پخش ســریال قبله عالم؛ هم چنان 
در فضای مجازی گفته می شود که این سریال 
بــا انتشــار اخبــار و شــایعاتی دربــاره سانســور 
شــدید تمــام قســمت هایش دنبــال افزایــش 

مخاطبانش در شبکه نمایش خانگی است…

سرپرســت سرخپوشــان اعتقــاد دارد یــک مجموعــه علیه 
پرســپولیس کارشــکنی کردند تا مجوز ســفر تیم به عربستان 

صادر نشود.
 پرسپولیس که شنبه شب باید در یک دیدار فوق حساس 
بــه مصــاف الهــالل عربســتان در یــک چهــارم نهایــی لیــگ 
قهرمانان آســیا برود، به خاطر بازی تیم ملی بــا کره جنوبی و 
حضــور چند تن از بازیکنان این تیم در جمع ملی پوشــان، با 
یک روز تاخیر نسبت به برنامه پیش بینی شده کادرفنی قرار 

بود راهی ریاض شود.
 اعضــای تیــم پرســپولیس از ســاعت 10 صبــح چهارشــنبه 
در فــرودگاه مهرآبــاد حاضــر شــدند و قــرار بــود ســاعت 11 بــا 
پــرواز چارتــر و اختصاصــی بــه ریــاض برونــد کــه باتوجــه بــه 
ناهماهنگی هــا ایــن اتفــاق رخ نــداد. باشــگاه پرســپولیس 
اعتقــاد دارد کــه ناهماهنگی از ســوی عربســتان بــوده و آنها 

اجازه فرود هواپیمای حامل اعضای تیم را نداده اند.
 سرانجام پس از ســاعت ها تاخیر، اعضای تیم پرسپولیس 
پس از اینکــه اطمینان پیــدا کردند قرار نیســت راهــی ریاض 
شــوند، فــرودگاه را تــرک کردنــد؛ در حالــی کــه نمی دانســتند 
چه زمانــی راهــی عربســتان خواهنــد شــد. نکته مهــم اینکه 
قرمزهای پایتخت باید یک روز هم در ریاض قرنطینه شــوند 
و حاال در فاصله ســه روز تا بازی الهالل، در ســفر به این کشور 

کام مانده اند. هم نا
 ســیامک نعمتــی، ســتاره پرســپولیس با انتشــار یــک الیو، 
عصبانیت خــود از وضعیت تیم را نشــان داد و از ســوی دیگر 
یحیــی گل محمدی هــم در صفحــه شــخصی خــود از اقدام 

بعضی ها برای انجام نشدن پرواز این تیم خبر داد.
کنــش بــه ایــن اتفــاق بــا انتشــار   باشــگاه پرســپولیس در وا
بیانیــه ای نوشــت: »عــرف بین المللــی می طلبــد تیم هــای 
ورزشــی، بدون مشــکل موفق به خــروج از کشــورهای خود و 
رسیدن به کشور مقصد شوند اما این طور به نظر می رسد که 
کارشکنی از ســوی فرودگاه ریاض باعث ایجاد شرایطی شد تا 

اعضای تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ها در فرودگاه مهرآباد 
معطل شــوند و در نهایت حاصلی برای شــروع ســفر نداشته 

باشند.«
 افشــین پیروانی، سرپرســت پرســپولیس نیز در مورد صادر 
نشدن مجوز پرواز تیم پرسپولیس به عربستان برای برگزاری 
دیدار مرحله یک چهــارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا مقابل 
الهــالل می گویــد: »قرار بود سه شــنبه بــه عربســتان برویم اما 
به دلیــل برگــزاری تیم ملــی، این ســفر 24 ســاعت بــه تعویق 
افتاد. چهارشنبه هم ابتدا به ما گفتند پرواز ساعت 10 انجام 
کنون هم بیش  می شود، سپس این پرواز به ساعت 11 افتاد. ا
از حد در فــرودگاه ماندیم و به همیــن دلیل به بچه ها گفتیم 
بــه منــازل خــود تشــریف ببرنــد. امیدواریــم زودتــر این پــرواز 
انجام شــود، زیرا هر ساعتی به عربســتان برسیم باید نزدیک 

به 20 ساعت در قرنطینه و حباب شیشه ای کرونا بمانیم.«

 او در ادامه می گوید: »تمرین چهارشنبه را از دست دادیم و 
گر پنجشنبه هم تمرین نکنیم شرایط، خوب پیش نخواهد  ا
رفــت. یــک روز پــس از دیــدار مقابل اســتقالل تاجیکســتان 
درخواســت ویــزا دادیــم، اما آیا پــس از یک مــاه نبایــد روادید 
مــا بیایــد؟ روز گذشــته بــه مــا گفتنــد بــه فــرودگاه عربســتان 
بیاییــد و آنجــا ویــزا بگیرید، همــه می دانیــد در آنجــا به دلیل 
انگشــت نگاری و اندازه گیری چشــم چندین ســاعت معطل 
می شــویم. به حــدی ذهن ما بــه لحــاظ روحی روانــی به هم 

ریخته است نمی دانیم واقعا باید چه کار کنیم.«
 در شــرایطی که پرســپولیس تنها نماینده ایران در جمع 8 
تیم برتر آسیاست، به نظر می رسد پیگیری های وزارت ورزش 
و فدراســیون فوتبــال می توانســت باعــث شــود اصــال چنین 
اتفاقــی به وجود نیاید. حاال باید دید این شــرایط چقدر روی 

گردان گل محمدی تاثیر منفی خواهد گذاشت. شا

خداحافظی تلخ با قبله عالم!
فیلیمو به احترام مخاطبان از پایان پخش سریال قبله عالم خبر داد

توقف پرسپولیس در مسیر ریاض؛ چه کسی مقصر است؟
بازیکنان تیم پرسپولیس پس از معطلی پنج ساعته، مجبور به ترک فرودگاه مهرآباد تهران شدند
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 وزنه برداری زنان ایران از مردان
 سبقت گرفت!

دختران وزنه بردار ایران توانستند در مسابقات قهرمانی 
نوجوانان جهان به کاپ سومی دست پیدا کنند

نتیجــه تاریخــی تیــم ملــی وزنه بــرداری بانــوان ایــران در شــرایطی 
رقــم خــورد کــه پســران ایرانــی در مســابقات جهانی بــه میزبانــی جده 

انتظارات را برآورده نکردند.
میزبانــی  بــه  جهــان  نوجوانــان  قهرمانــی  وزنه بــرداری  مســابقات 
عربســتان به پایــان رســید و تیم پســران ایران بــا توجه بــه اینکه کیفی 
اعزام شــده بود، انتظارات را برآورده نکرد و در مقابــل، تیم دختران در 

اولین حضور خود تاریخ سازی داشت.
تیم ملــی دختران ایــران برای نخســتین بــار در مســابقات قهرمانی 
نوجوانان جهان شــرکت کرد که از تیم هشــت نفره ایــران 2 مدال نقره 
و 2 برنز و ســکوی ســومی تیمی به دســت آمــد. البتــه  دو وزنه بردار هم 
اوت شــدند هر چند که باید بیشتر از این روی تیم دختران کار کرد اما 
، خوب ظاهر شدند. تیم دختران در رده بندی  بازهم در اولین حضور

امتیازی، سوم و در رده بندی مدالی، سیزدهم شد.
نکته مهم تر این اســت یکتا جمالی در ســال 2021 توانســت عملکرد 
فوق العاده ای داشــته باشــد. او با وجود اینکه رده سنی اش نوجوانان 
بــود، در مســابقات جوانــان جهــان ســوم شــد و اولیــن مــدال جهانی 
دختــران ایــران را گرفــت. در مســابقات نوجوانــان جهــان هــم نایــب 
قهرمان شــد و اولین مدال نقره تاریخ وزنه برداری زنان ایران را کســب 
کرد. جمالی، اســتعدادی اســت که با ســرمایه گذاری روی او و حمایت 
بیشــتر می توان در آینده شــاهد مــدال آوری بیشــتری از او بــود. غزاله 
حســینی نیــز در اولیــن تجربــه بین المللی خود مــدال برنــز دوضرب را 

گرفت.
از 48 حرکــت تیم ملی دختــران، 1۷ حرکت به درســتی انجام نشــد و 
31 وزنــه هــم مهار شــد و نمایندگان ایــران چراغ ســفید گرفتنــد.  البته 
هیچ کدام از نمایندگان ایران هر شــش حرکت خود را به درستی انجام 

ندادند که کادرفنی باید به این نکته هم توجه کند.
کــه وزنه بــرداری مــردان ایــران در مســیر  بــا این حــال در روزهایــی 
افــت و نزول به ســر می برد، کســب مقام ســوم جهان چند ســال بعد از 
افتتاح رســمی وزنه برداری در ایران می تواند خبر خوشــی باشد. باید 
دید بــرای المپیک 2024 پاریــس دختــران وزنه بردار ایــران می توانند 
خودشــان را بــه یــک ســکوی تاریخی نزدیــک کنند یــا ایــن موضوع به 

تعویق خواهد افتاد.

سوپرمن را هم دگرباش کردند!
شهروند| بعد از سلطه ســنگین شخصیت های رنگین پوست 
و دگرباش بر ســینمای ســال های اخیــر دنیا و اســتقبال عجیب 
کترها؛  فستیوال های سینمایی از فیلم هایی درباره این نوع کارا
حــاال به نظــر می رســد کــه پــای شــخصیت های رنگین پوســت و 
دگربــاش بــه فیلم هــای ابرقهرمانــی و کتاب هــای مصــور هــم باز 
کنش بسیاری از دوستداران فیلم های  شده است. اتفاقی که وا

ابرقهرمانی را در روزهای اخیر موجب شده است…
 یورونیــوز و ایندیپندنــت بــه نقــل از شــرکت کتاب هــای مصور 
»دی ســی کامیکس« اعــالم کردند کــه جدیدترین ســوپرمن در 
مجموعه داستان های ابرقهرمانی یک دگرباش جنسی خواهد 
بود که در این داســتان »هویت خود را پیدا می کند«. ســوپرمن 
داســتان کــه جــان کنت نــام دارد، با شــنلی کــه از پــدرش کالرک 
می گیرد به نجات انسان ها می آید.  البته مسایل رنگین پوستان 
و دگرباشــان تنهــا مســایلی نیســتند کــه در ســوپرمن جدیــد بــه 
پیــروی از مد جدید ســینمای جهــان راه باز کرده اند. ســوپرمن 
که همواره با مســائل مربوط به عدالت اجتماعی درگیر بوده، در 
این کتاب تازه که سری پنجم از مجموعه »سوپرمن؛ پسر کال-
ال« است به اخراج پناهجویان نیز اعتراض می کند. تغییراتی که 
، نویســنده این مجموعه کتاب ها »باعث شده  به گفته تام تیلور
افــراد بیشــتری بتواننــد بــا قوی تریــن ابرقهرمــان داســتان های 
مصــور همذات پنــداری کننــد.« تــام تیلــور می گوید: »ســوپرمن 
همیشه نماد امیدواری، حقیقت و عدالت بوده. امروز نماینده 
، افــراد بیشــتری می توانند  چیزهــای بیشــتری نیز اســت. امــروز
خودشــان را در قدرتمندتریــن ابرقهرمانــان کامیــک ببینند…« 
کــه توجــه رســانه ها و فســتیوال ها و حتــی اســکار  در شــرایطی 
بــه فیلم هــای زنانــه و شــخصیت های رنگین پوســت و دگرباش 
شــخصیت  دگرباشــی  شــده؛  موجــب  را  زیــادی  کنش هــای  وا
ســوپرمن بــه اعتراضــات موجــود افــزوده اســت. ســوپرمن البته 
جدیــد  ابرقهرمانــی  داســتان های  دگربــاش  شــخصیت  تنهــا 
کوامن« نیــز یک ابرقهرمان سیاهپوســت  نیســت. پیش تر در »آ
دگرباش معرفی شــده بود و البته در جدیدتریــن کتاب »بتمن« 
نیــز شــخصیت »رابیــن« یــک دگربــاش جنســی بــود. هــر دوی 
ایــن آثــار در چنــد مــاه اخیــر منتشــر شــده اند. شــخصیت های 
»زن خفاشــی«، »هارلــی کویــی« و »آلــن اســکات«، »آیس من«، 
« از جملــه  « یــا »خانــم آمریــکا« و »نورث اســتار »آمریــکا چــاوز

شخصیت های دگرباش کامیک ها بوده اند.
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