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شهروند| اصغر فرهادی که همین چند ماه پیش 
گر  در فســتیوال کــن و پیــش چشــم صدهــا تماشــا
فرانســوی که تمام قد به تشویقش ایســتاده بودند، 
از دشــواری های تمام نشــدنی فیلمســازی در ایران 
گفتــه و ادعا کرده بــود که با وجود همه مشــکالت به 
کار در ایــران ادامــه خواهد داد؛ یک بــار دیگر با فیلم 
جدیــدش »قهرمــان« نماینــده ســینمای ایــران در 
اسکار شــد! این فیلمســاز پیش از این با فیلم های 
»درباره الی«، »جدایی نادر از سیمین«، »گذشته« و 
»فروشنده« نیز به عنوان نماینده ایران برای رقابت 
کادمی اسکار معرفی شده  در بخش بین المللی به آ
بود و حاال با »قهرمان« پنجمین نمایندگی اش در 12 
ســال اخیر را تجربه می کند. حضــوری که البته اصغر 
فرهــادی و هوادارانش امیدوارند به ســومین اســکار 
کارنامه آقای کارگردان -و البته سینمای ایران- ختم 

شود…
قهرمانی قهرمان!

رسانه های ســینمایی در روزهای اخیر از انتخاب 
قطعی فیلــم »قهرمــان« اصغــر فرهــادی بــه عنوان 
نماینده ایــران در اســکار 2022 گفته انــد. طبق این 
اخبــار، هیــأت معرفــی نماینــده ســینمای ایــران از 
بین ســه فیلم »قهرمــان« اصغــر فرهادی، »دشــت 
خامــوش« احمــد بهرامــی و »بنــدر بنــد« منیــژه 
حکمت، فیلم جدید اصغر فرهادی را برای معرفی به 

کادمی اسکار انتخاب کرده است. آ
به گفته »رائــد فریدزاده« دبیر و ســخنگوی هیأت 
معرفی فیلم ایرانی به اسکار، کار با بررسی 44 فیلمی 
که شــرایط معرفی به اسکار را داشــته اند، آغاز شده و 
پس از رأی گیری و تجمیع نظرات به سه فیلم »دشت 
خاموش«، »بندربند«  و »قهرمان« ختم شده است. 
در نهایت هــم »قهرمان« اصغــر فرهادی بــه عنوان 

گزینه نهایی معرفی شده است.
صندلی همیشگی در اسکار

معرفی اصغر فرهــادی به عنوان نماینــده ایران در 
اســکار کم کم در ســینمای ایــران دارد به یــک اتفاق 

تکــراری تبدیــل می شــود. فیلمســازی کــه در تمام 
سال های اخیر، به رغم تمام نق زدن ها و اعتراضات 
مالیــم و انتقادهــای رســانه ای اش از دشــواری ها و 
فشــارهای وارده، پنــج بار به عنوان نماینده رســمی 
ایران در ســه دولت متفاوت محمــود احمدی نژاد، 
کادمی اســکار  حســن روحانی و ابراهیم رئیســی به آ
معرفــی شــده و ایــن فرصت را بــه دســت آورده بــا دو 
اسکار بهترین فیلم بین المللی سری میان سرهای 

دنیای سینما به دست آورد.
فرهــادی البتــه تنهــا فیلمســاز ایرانــی نیســت که 
جایگاه تثبیت شــده ای برای معرفی به اســکار دارد 
و هــر زمان فیلم بســازد، حضــورش در رقابت اســکار 
قطعی اســت. به جز اصغر فرهادی، این موقعیت را 
کنون 6 بــار به عنوان  مجید مجیــدی نیز دارد کــه تا
نماینده ایران به اسکار معرفی شده است. مجیدی 
بــا فیلم هــای »بچه هــای آســمان«، »رنــگ خــدا«، 
»باران«، »آواز گنجشــک ها«، »محمد رســول اهلل« و 
»خورشــید« در رقابت اسکار حاضر بوده و البته یک 
بار نیز به فهرســت پنــج نامزد نهایی اســکار بهترین 

فیلم خارجی زبان راه یافته است.

رضــا میرکریمــی بــا »خیلــی دور، خیلی نزدیــک« و 
»امروز« و بهمن قبادی هم با فیلم های »زمانی برای 
ک پشت ها هم پرواز می کنند«  مستی اسب ها« و »ال
دیگر فیلمسازانی هستند که بیش از یک بار نماینده 
ایــران در اســکار بوده انــد. ایــن فرصــت یک بــار هم 
بــه داریــوش مهرجویی، عبــاس کیارســتمی، جعفر 
پناهی، محسن مخملباف، رسول صدرعاملی، پرویز 
شهبازی، کامبوزیا پرتوی، رسول مالقلی پور، مهدی 
نادری، نرگس آبیار، وحید جلیلوند و کوروش عطائی 

و آزاده موسوی داده شده است.
گفتنی اســت که ســینمای ایران پیش از این با دو 
فیلم »جدایی نادر از ســیمین« و »فروشنده« اصغر 
فرهادی موفق به کســب جایزه اسکار بهترین فیلم 
خارجــی شــده. البته فرهــادی برای فیلــم »جدایی 
نادر از ســیمین« در شاخه بهترین فیلمنامه اصلی 
نیز به جمع نامزدهای نهایی راه یافته بود. نخستین 
نامــزدی ســینمای ایــران در بخــش بهتریــن فیلــم 
خارجی یا بین المللی را اما مجید مجیدی در ســال 
1۹۹۸ بــا فیلــم »بچه های آســمان« به دســت آورده 

است.

تمام رقبای قهرمان
حــاال در شــرایطی حضــور »قهرمــان« در رقابــت 
اســکار به طــور رســمی و قطعــی اعــالم می شــود که 
مدت هاست رسانه های سینمایی غربی از شانس 
باالی این فیلم در رقابت های امســال می گویند. در 
واقع بــر اســاس جدیدترین پیش بینی  رســانه های 
خارجــی، فیلم »قهرمــان« در شــاخه بهترین فیلم، 
کارگردانی، فیلمنامه اصلی و بهترین فیلم بین المللی 
ســال از بخت هــای اصلــی اســکار 2022 محســوب 
می شــود. این فیلم بــه خصوص در بخــش بهترین 
فیلــم بین المللی ســال بــا فیلم هایــی ماننــد »کوپه 
شماره6« از فنالند، »تیتان« از فرانسه، »بدترین آدم 
دنیا« محصول نروژ و »دســت خــدا« از ایتالیا رقابت 

خواهد کرد.
فرهادی جنجالی

قهرمان البته با یک حاشیه بزرگ نیز پای به میدان 
رقابت اســکار می گذارد. این فیلم در تمــام ماه های 
کارگــردان  مســیح زاده  آزاده  ادعــای  درگیــر  اخیــر، 
یک مســتند بوده کــه فیلم تــازه اصغر فرهــادی را به 
خصــوص در خــط اصلــی داســتانی فیلم متهــم به 
اقتباس -یا کپی برداری- کرده است. این ادعا که اول 
بار در زمان حضور »قهرمان« در جشنواره کن مطرح 
و به شدت خبرساز شد، اخیرا یک بار دیگر در فضای 
مجازی تکرار شــده است. این در شــرایطی است که 
وجود متنی با امضای مسیح زاده برای رضایت از این 
اقتباس مطرح شــده، اما اصغر فرهادی و گروهش، 
هنوز در رســانه ها و به طور رســمی به این ادعا پاسخ 
نداده اند.به گزارش کافه سینما؛ وکیل مسیح زاده در 
این رابطه گفته که اظهارنامه ای قبل از اعالم شکایت 
رســمی برای فرهادی ارســال کرده اند که )به ادعای 
کنشــی مواجه نشــده و آنهــا به طور  وکیــل( با هیچ وا
قطع، جریان شــکایت را ادامــه خواهنــد داد. او ادعا 
کرد این اظهارنامه ثبت هم شــده اســت. آن گونه که 
مسیح زاده می گوید ماجرا در خانه سینما هم مطرح 

شده است.

اصغر فرهادی زیر تیغ اتهام!
داستان تکراری نمایندگی اصغر فرهادی و »قهرمان«اش در اسکار: رقابت در رینگ جنجال و حاشیه و اتهام!

برگزاری یک جلسه ویژه برای 
تعیین تکلیف ریحانه پارسا؟!

»گشت ارشاد ۳«  در دو راهی توقیف و نمایش
شــهروند| مرتضــی شایســته، تهیه کننــده پرکار 
ســینما و دبیــر شــورای صنفــی نمایــش از تعیین 
تکلیــف فیلمــی خبــر می دهد کــه به خاطــر بازی 
ریحانــه پارســا دچــار حاشــیه شــده و در آســتانه 
توقیــف قــرار دارد. خبرگزاری هــای هنــری از قــول 
شایســته نقل کرده اند که روز یکشــنبه قرار اســت 
جلســه ای در تهــران تشــکیل شــود تــا مشــخص 
شــود با توجــه بــه  بــازی ریحانه پارســا، ســلبریتی 
کن ترکیه در فیلم »گشــت  تازه مهاجرت کرده ســا
ارشــاد 3«، آیــا جدیدتریــن فیلــم ســعید ســهیلی 

مجوز نمایش خواهد گرفت یا نه؟!
اشــاره  ضمــن  نمایــش  صنفــی  شــورای  دبیــر 
کــران »گشــت ارشــاد 3«  بــه اینکــه »وضعیــت ا
بــا توجــه بــه حضــور ریحانــه پارســا در ایــن فیلــم 
فرهنگــی  گــروه  بــه  بررســی می شــود«  یکشــنبه 
باشــگاه خبرنــگاران جوان گفــت که »بــا توجه به 
درخواســت تهیه کننــده »گشــت ارشــاد 3« برای 
کــران ایــن فیلــم ســینمایی؛ در جلســه روز  آغــاز ا
یکشــنبه شــورای صنفی نمایــش مســائلی مانند 
حضور ریحانه پارســا در فیلم ســینمایی »گشــت 
ارشــاد 3« و حواشــی احتمالــی پیرامــون نمایش 

این فیلم بررسی خواهد شد.«
شایسته درباره حواشی پیش آمده درباره زمان 
کــران فیلم هــای ســینمایی »رمانتیســم عماد و  ا
طوبــی«، »مغز اســتخوان« و »جنایــت بی دقت« 
کران این ســه فیلم  نیز اعالم کــرد که درباره زمان ا
ســینمایی هم در جلسه یکشــنبه شورای صنفی 
نمایــش تصمیم گیــری و مراتب آن اعــالم خواهد 
شــد. گفتنی اســت که در هفتــه جاری تاریــخ آغاز 
کــران ایــن ســه فیلــم در جلســه شــورای صنفی  ا
نمایــش اعالم شــده بود کــه بعــد از پیگیری های 
خبرنگاران مشخص شــد هیچ کدام از تاریخ های 
ذکرشــده درســت نبوده و این ســه فیلم در تاریخ 

کران خواهند شد. دیگری ا

خبر3

شــهروند| حکایت تیم ملی فوتبــال امید ایــران، یک 
حکایــت غریب اســت؛ تیمی که هــر چهار ســال یک بار 
جمع وجــور می شــود و امیدهایمــان را برای صعــود به 
کامی کنــار می رود  المپیک زنــده می کند، اما هربــار با نا
و این حســرت را افزایش می دهد. حاال 4۸ســال اســت 
که تیم ملی امیــد ایران به المپیک راه پیدا نکــرده و این 
موضــوع بــرای خیلــی از فوتبالی ها بــه یــک درد تبدیل 

شده است.
امســال اما تیم امید زودتر از گذشــته شکل گرفته و با 
حضور مهــدی مهدوی کیــا در رأس کادر فنــی این تیم 
امیدهایمان بسیار بیشتر است.موشک فوتبال ایران 
بــا کوله بــاری از تجربه ناشــی از حضور در فوتبــال آلمان 
حاال امیدوار اســت تیمی قدرتمند را بســازد که در سال 
1402 جشــن صعــود بــه المپیــک را بگیــرد. اتفاقــی کــه 

سال هاست رخ نداده است.
بازگشت بعد از 648 روز

تیم ملــی امید ایران بعــد از آنکــه 25 دی مــاه 13۹۸ با 
سرمربیگری حمید اســتیلی از صعود به المپیک توکیو 
بازماند، دیگر هیچ اردو و مسابقه ای نداشته است. حاال 
امــا بعــد از 64۸ روز امیدهــای فوتبــال ایران قرار اســت 
در رقابت های مقدماتی قهرمانی زیر 23 ســال آسیا به 
میدان بروند و البته که این بازی ها برای فوتبالدوستان 

جذابیت زیادی خواهد داشت.
دردسرهای دعوت از بازیکنان

تیم فوتبال امید ایــران قرار اســت از 3 تا ۹ آبــان ماه در 
رقابت های مقدماتی قهرمانی آسیا زیر 23 سال شرکت 
گرچه در  کند. حضور ایــن تیم در چنیــن رقابت هایــی ا
ســطح فوتبال ملی پایه اهمیــت دارد، اما دردســرهای 

زیادی را ایجاد کرد.
درگیری عجیب با باشگاه ها

عــدم برگزاری مســابقات تیم امید در فیفادی ســبب 
شــد تــا صــدای بســیاری از باشــگاه ها دربیایــد. دلیــل 
اعتراض های باشــگاه ها و تهدید آنها به ندادن بازیکن 

ایــن بــود کــه رقابت هــای تیــم امید بــا بازی هــای لیگ 
برتر همزمان اســت و به همین خاطر باشــگاه ها راضی 
نیســتند بــدون نفــرات ملی پــوش خــود بــه مصــاف 
رقبایشــان برونــد. بــا همــه مســائل موجــود مهــدی 
مهدوی کیــا ســعی کــرد تعامــل خوبــی بــا باشــگاه ها و 
کثرا همبازیان خودش هســتند(  سرمربیان شــان )که ا
داشــته باشــد و در نهایــت او لیســت 23 نفــره اش را 
انتخــاب کــرد. ســرمربی تیم امیــد از نفــرات تیمــش در 
برخــی باشــگاه هایی که بازیکنــان زیادی داشــتند، کم 
کــرد و درنهایــت 23 بازیکــن نهایــی اش را انتخــاب کرد. 
ک قربانی  البته کــه در ایــن راه دو بازیکــن آلومینیــوم ارا
شدند. کادر فنی آلومینیوم دو بازیکن خود را به اردوی 
تیم ملی امید نداد و درنهایت مهدوی کیا نیز آنها را خط 
زد. البته کمیته انضباطی در این خصوص خیلی سریع 
رأی صادر کرد و عالوه بر جریمه نقدی باشگاه آلومینیوم 
دو بازیکــن خاطــی )امیرمحمــد هوشــمند و ساســان 

حسینی( را سه جلسه محروم کرد!

لیســت 2۳ نفــره تیــم امید متشــکل از ســتاره های 
جوان

یکــی از اتفاقات جالب در تیم امید حضور ســتاره های 
جوان تیم های لیگ برتری است. بازیکنان زیادی که در 
تیم های لیگ برتــری خود فیکس هســتند، حاال نفرات 
اصلی تیم امید محسوب می شوند. بازیکنانی که همگی 
در تیم هــای خــود فیکــس هســتند و نقش مهمــی ایفا 
می کنند. در گذشته شاهد آن بودیم که معموال در اردوی 
تیم امید بازیکنــان لیگ یکی هم حضــور می یافتند، اما 
مهدوی کیا برای این اردو فقط دو سه بازیکن از تیم های 
دســته اولی دعــوت کــرده و ســایر بازیکنــان از لیــگ برتر 

هستند. لیست نهایی تیم امید به شرح ذیل است:
دروازه بان ها: علیرضا رضایی)استقالل(، محمدجواد 

کیا)پدیده مشهد( و رضا کاخساز)مس شهربابک(
امیــد  فالح)پیــکان(،  ســامان  مدافعــان: 
حامدی فر)نفت آبادان(، محمدامین حزباوی )فوالد(، 
سینا عبداللهی)ماشین ســازی(، میالد کر)ذوب آهن(، 

احمدرضــا  و  ســلطانی مهر)ذوب آهن(  محمــد 
جاللی)فوالد(

خاقانی)اســتقالل(،  ســبحان  هافبک هــا: 
محمدحســین  محبی)پیــکان(،  مهــدی  محمــد 
باویه)فــوالد(،  علیرضــا  آبــادان(،  زواری)نفــت 
حســین   ،) شــیراز لیموچی)فجرسپاســی  مهــدی 
گل گهــر(، محمــد خدابنده لــو)ذوب آهــن( و  نخودکار)

یاسین سلمانی)سپاهان(
آریــا  صادقی)اســتقالل(،  امیرعلــی  مهاجمــان: 
برزگر)فجرسپاســی(، فرزان دانا)فجرسپاســی(، مهدی 

کبرپور)مس رفسنجان( هاشمی نژاد)ملوان( و یونس ا
اعتراض استقاللی ها در فضای مجازی

پرســپولیس کــه در اردوی قبلــی محمد شــریفی را به 
خاطــر حضور در لیــگ قهرمانان بــه تیم امید نــداد، در 
این اردو هم هیچ نماینده ای ندارد. از ایــن رو هواداران 
اســتقالل با توجه به حضــور چهار بازیکن شــان در تیم 
امید و اینکه پرسپولیســی ها هیچ نماینــده ای ندارند، 
اعتراضات شــدیدی را در فضای مجازی از فدراســیون 
فوتبال انجام داده اند. استقاللی ها معتقدند فدراسیون 
قصــد دارد اســتقالل در غیــاب بازیکنانــش دیدارهای 
لیگ برتری خود را انجام بدهد و در عوض پرســپولیس 

هیچ بازیکنی در تیم ملی امید ندارد.
امیدها با پرواز اختصاصی در تاجیکستان

تیم ملــی امیــد ایــران بــرای حضــور در رقابت هــای 
پیش رو پنجشــنبه شــب بــا پــرواز اختصاصی تهــران را 
به مقصد دوشــنبه تاجیکســتان ترک کرد. رقابت های 
این گروه به میزبانی تاجیکستان برگزار می شود. در این 
شــرایط فدراســیون فوتبال ســعی کرد همه امکانــات را 
برای حضور امیدها در دوشــنبه در اختیار ملی پوشان 
قرار بدهد و این اتفاق هم رخ داده اســت. برگشــت تیم 

امید به ایران نیز با پرواز اختصاصی صورت می گیرد.
نارضایتی مهدوی کیا از میزبانی تاجیکستان

مهدی مهدوی کیا، ســرمربی تیم امید بعــد از حضور 

در تاجیکســتان درباره تعاملی که با باشــگاه های لیگ 
برتــری بــرای در اختیار گذاشــتن بازیکن انجــام دادند، 
بیــان کــرد: »ســعی کردیــم تعامــل خوبــی با باشــگا ه ها 
داشــته باشــیم. بــا توجه بــه اینکــه در شــروع لیــگ برتر 
هســتیم، مشــکالتی وجــود داشــت. بــا ایــن حــال، بــه 
گونــه ای برنامه ریــزی کردیم کــه هم بــه تیم ملی کمک 
شود و هم باشگاه ها متضرر نشوند.« او صحبت هایش 
را این طــور ادامــه داد: »برنامه ریزی ها باید بــه گونه ای 
گر  باشــد که مســابقات ما در روزهای فیفا برگزار شــود و ا
این اتفــاق رخ دهد، شــرایط بهتــر خواهد بود. مــا از هر 
بــازی و تورنمنت باید برای پیشــرفت اســتفاده کنیم تا 
بــه هدف اصلــی خــود دســت پیــدا کنیم.«مهدوی کیا 
با اشــاره به میزبانی کشور تاجیکســتان افزود: »شرایط 
در تاجیکســتان ایده آل نیســت، چون باید روی چمن 
مصنوعی بازی کنیم. حریفان ما ســرمایه گذاری خوبی 
روی رده هــای پایه داشــتند. در این بین تاجیکســتان 
شاید جدی ترین حریف مان باشد که البته قابل احترام 
هــم هســت. این تیم چنــد بــار مــا را شکســت داده و در 
جام جهانی هم حضور داشته است، اما با این حال، ما 
با تمام قوا مقابل حریفان ظاهر می شویم. هرچند زمان 
کمــی در اختیــار داشــتیم، اما امیــدوارم بتوانیــم نتایج 

خوبی کسب کنیم.«
برنامــه بازی هــای تیم ملــی امیــد در رقابت هــای 

مقدماتی قهرمانی زیر 2۳ آسیا به شرح ذیل است:
دوشنبه 3 آبان:

ایــران- نپــال/ ســاعت 16 به وقــت محلــی )14:30 به 
وقت تهران(- استادیوم دوشنبه

پنجشنبه 6 آبان:
لبنان- ایران/ ســاعت 16 بــه وقت محلــی )14:30 به 

وقت تهران( – استادیوم دوشنبه
یکشنبه ۹ آبان:

ایــران- تاجیکســتان/ ســاعت 1۹ بــه وقــت محلــی 
)17:30 به وقت تهران( – استادیوم دوشنبه

ماموریت بزرگ موشک ایرانی در ژانر جدید
تیم ملی امید بعد از 648 روز با هدایت مهدی مهدوی کیا به میدان می رود


