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، فرزنــد بیــژن کامکار  شــهروند| هانــا کامــکار
کنــون چند فیلــم کوتاه و مســتند ســاخته،  تا
در چنــد تئاتــر ایفــای نقــش کــرده و در گــروه 
کامکارهــا هــم نوازنــده و خواننده اســت. این 
هنرمند و استاد دانشگاه این روزها فیلمی به 
کران کرده  نام »شــهرزاد« را به صورت آنالیــن ا

که 18 سال پیش ساخته است.
کامکار که کارگردانی مســتند »چاوش از فراز 
تا فرود« را نیز برعهده داشته -که البته آن نیز 
1۵ ســال طول کشــیده-؛ ایــن روزها مشــغول 
ساخت مستندی درباره ارژنگ کامکار است. 
آنچه در پی می آید صحبت های این هنرمند 
درباره موسیقی، سینما و فیلم هایش است…

مستندسازی در حوزه مسائل اجتماعی
هانــا کامــکار در فیلم هــای اولش به شــدت 
بــه تصویــر  را  دغدغه هــای اجتماعــی خــود 
می کشــید. امــا کم کــم از این مســیر جدا شــد. 
البتــه خــودش می گوید کــه آثار جدیــدش نیز 

اجتماعی هستند.
هانا کامکار در این زمینه می گوید: »دغدغه 
اجتماعــی در آثــار مــن کمتــر نشــده بــه ایــن 
خاطر که حتی همین مستند »چاوش، از فراز 
تا فــرود« نیــز به یک برهــه اجتماعی گمشــده 
در تاریخ ایران اشاره دارد که ساختش هم 1۵ 
سال طول کشــید و همین موضوع یک پاسخ 
بــرای ایــن اســت که چــرا مــن دیگــر ســینما را 
ادامه ندادم. در تئاتر بازی می کردم و درآمدم 

را صرف ساخت این مستند می کردم.

نمایــش  و  ســاخت  ســاله   1۵ فاصلــه 
ســاله   1۸ و  فــرود«  تــا  درآمــد  از  »چــاوش 

»شهرزاد«
مــورد  در  کــه  می گویــد  کامــکار  هانــا 
»چــاوش…« ایــن موضــوع دو دلیــل عمده 
محمدرضــا  جنــاب  اینکــه  »یکــی  داشــته: 
لطفی به عنوان سرپرســت گروه شیدا و یکی 
از بنیانگذاران کانون چاوش، با ما همکاری 
نکــرد و گفــت من تــا زمانــی که کتــاب خودم 
کانــون چــاوش را ننویســم در هیــچ  دربــاره 
فیلــم و مصاحبــه ای حاضــر نمی شــوم. ولی 
به ما نگفت که نســازید، اتفاقا گفت بسازید، 
ولی مــن جلوی دوربیــن نمی آیم. مــا هم به 
احترام ایشــان صبــر کردیم که کتاب شــان را 
بنویســند. در کنــار ایشــان هم جنــاب پرویز 
مشــکاتیان و اســتاد هوشــنگ ابتهــاج هــم 
گفتند تا جناب لطفــی مقابل دوربین نیاید، 
مــا درباره ایــن موضــوع صحبــت نمی کنیم. 
ما هــم صبــر کردیم تــا کتاب ایشــان منتشــر 
شــود. در این فاصله هــم پژوهش هایمان را 
انجام دادیم تا اینکه در ســال 1۳88 جناب 
پرویــز مشــکاتیان درگذشــت و شــوربختانه 
ایشــان در راش هایــی کــه داشــتیم، خیلــی 
کمرنگ بودند، چون تمام کسانی که مقابل 
دوربین ما حاضر شــدند، فکر نمی کردند که 
ایشــان فــوت کنند. ولــی همه می دانســتند 
کــه محمدرضا لطفــی مقابــل دوربین حاضر 
نمی شــود، بــه همین دلیل بســیار دربــاره او 

صحبت کرده بودند.«

 کیفیت آثار موسیقی
هانــا کامــکار نظــر چنــدان خوبــی دربــاره آثــار 
ایــن  مقصــر  البتــه  و  نــدارد  موســیقی  جدیــد 
بی کیفیتــی را صداوســیما می دانــد.  او می گوید: 
»بــالی بزرگ و خانمانســوزی به نام صداوســیما 
باعث این اتفاق شده و هرگاه صداوسیما اصالح 
شد و مسئوالنی روی کار آمدند که سواد، دانش 
و شــعور موســیقایی داشــتند و موســیقی ملــی، 
ایرانی و دســتگاه را می شــناختند، قول می دهم 
که اوضاع موســیقی ایران اصالح می شــود. اما تا 
زمانی که این ســازمان کنترل اوضــاع را با همین 
شــیوه بــر عهــده دارد، موســیقی ما همچنــان به 

قهقرا خواهد رفت.«

صداوسیما و موسیقی
گاهی  هانــا کامــکار می گویــد که »کســی کــه آ

کافــی از موســیقی ایرانــی نــدارد، فکــر می کند 
رادیــو پخــش  از تلویزیــون و  کــه  آن چیــزی 
را  آن  و  اســت  ایرانــی  موســیقی  می شــود، 
می پذیــرد و همیــن موضــوع ذائقــه مــردم را 
خراب کرده اســت. این ســازمان اجــازه نداده 
کار  تــا موســیقیدان های راســتین ایرانــی بــه 
خودشــان ادامه دهند، همه آن  هنرمندان را 
با سانسور ســاز و بی احترامی هایشان از خود 

راندند.«
 بــه بــاور ایــن هنرمنــد »سانســورکردن ســاز 
بزرگ ترین بی احترامی است. آنها ابزار و نحوه 
اســتعمال موادمخــدر را در تلویزیــون نشــان 
، بعد از  می دهند، ولــی آالت موســیقی را خیــر
آن یکســری جــوان بی بنیــه و بی دانــش را بــه 
ایــن عرصــه راه دادنــد، چــون هــم هزینــه آنها 
کمتر بود، هم کاری را که می خواســتند انجام 

می دادنــد و درنتیجه چنین بالیی ســر ذائقه 
مخاطبان آمد.«

ماجرای ورود بازیگران به عرصه موسیقی
دنیــای  معضــالت  از  دیگــر  یکــی  دربــاره 
موســیقی، یعنی ورود بی ضابطــه بازیگران به 
وادی خوانندگــی نیــز هانــا کامــکار می گویــد: 
»خدا را شــکر من در جریان این ماجرا نبودم، 
وگرنه یک هفته هم بــرای این موضوع حرص 
می خــوردم، ولی زمانی که ذائقــه مردم خراب 
شــده باشــد، دیگر نمی تــوان کاری انجام داد 
کــه هنر یک جهــان مادی و لمس شــدنی  چرا
هــم  مــردم  و  اســت  معنــوی  بلکــه  نیســت، 
پلتفرمــی ندارنــد که یکســری مــوارد را آموزش 
ببیننــد. مخصوصــا در اوضــاع کرونــا کــه ایــن 

بیماری تئاتر و موسیقی را کشت.«

 بــا اینکه ســال ها از شــعار و وعــده درباره خصوصی ســازی 
دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس می گذرد،  امــا همچنان 
به صــورت قانونــی ایــن دو باشــگاه کــه جــزو پرطرفدارترین 
تیم هــای قــاره کهــن بــه حســاب می آینــد، تحــت مالکیــت 
مشــترک وزارت ورزش و جوانــان هســتند. همیــن باعــث 
گاه بــه محــض اینکه اتفاقــی برای  شــده تا همیشــه ناخودآ
ایــن دو باشــگاه رخ می دهد، مســئوالن، مربیــان، بازیکنان 
کثرا در  و هــواداران مرجــع را وزارت ورزش بدانند. البته کــه ا
جریــان اتفاقــات منفــی وزارت ورزش متحمــل هجمه های 
زیادی شــده و حتــی کار به تجمــع جلــوی در وزارتخانه هم 

کشیده است.
 در ایــن میــان در دوره هــای قبلــی شــاهد بودیــم کــه وزرا 
به صــورت مســتقیم به موضوعــات حاشــیه ای دو باشــگاه 
اســتقالل و پرســپولیس ورود می کردند، اما حاال سجادی با 
اظهارنظرهای اخیر خود نشــان داده که می خواهد جلوی 
ایــن جریــان بایســتد و از دســت حاشــیه های ســرخابی ها 

راحت شود.
 وزیــر ورزش در مصاحبــه اخیــر خــود وقتــی بــا ســواالتی 
درخصــوص اســتقالل و پرســپولیس مواجــه شــد، اینطــور 
پاســخ داد: »من کوچک همه شــما، بــه عنوان وزیــر ورزش 
و جوانــان همــه ایــران هســتم، نــه وزیــر ورزش اســتقالل و 
پرســپولیس؛ ولــی وظیفــه مــا ایــن اســت کــه از ایــن دو تیم 
کنیــم. چــون پرطرفــدار هســتند و همــه چشــم  حمایــت 
امیــد بــه موفقیت اینها بســته اند. ما هــر دو تیم را بــه همراه 
ورزش کشــور بــه یــک چشــم می بینیم. مــن خودم ورزشــی 
هســتم. قواره  های بــازی را هم بلد هســتم. بارهــا هم عرض 
کردم هواداران پرســپولیس و اســتقالل به وزارت خودشــان 
اعتمــاد کننــد. بــاز هــم می گویــم بــه وزارت ورزش و جوانان 

اعتماد کنند.«
 البته که ســجادی به شــدت علیه گل محمدی، ســرمربی 
پرســپولیس موضع گرفت و به او کنایــه زد: »می خواهم این 
اطمینــان را بــه همــه بدهم کــه اصال مســائل هیــأت مدیره 
پرسپولیس هیچ نقشــی در مســائل فنی و نتیجه گیری تیم 
نــدارد. چون هر اقتــداری که یک مدیرعامــل بخواهد آقای 

صــدری دارد و هــر اختیــاری بخواهــد او دارد. کامــال بــا هــم 
هماهنگ هســتیم و در آخرین جلســه ای کــه در خدمتش 
بودم، بــه او گفتــم که به مــن نظر بدهیــد. مثل زمانــی که با 
اســتعفای مدیرعامــل قبلی موافقــت کردید، بنــده مخالف 
بــودم، اما هیــأت مدیــره موافقت کــرد. هیأت مدیــره از من 
خواهش کــرد که اســتعفای مدیرعامــل قبلــی را بپذیرم. به 
زور که نمی شــود من مقابل هیأت مدیره بایستم. خواهش 
می کنم مســائل فنــی تیــم را بعضی ها بی خودی به مســائل 
مدیریتــی ربــط ندهند. کجــای دنیــا نتایج فنی یــک تیم به 
مدیریت مربوط می شــود که اینجا مربوط شود؟ اینها بهانه 
اســت و خواهش می کنم جامعه ورزش وارد این حاشــیه ها 

نشوند.«
 به نظر می رســد بهترین راه ســجادی برای اینکــه همواره 
در جمــع خبرنگاران درگیر ســواالت فوتبالی نشــود و مجبور 
نباشد به کوچک ترین حاشیه های سرخابی ها پاسخ دهد 
این اســت کــه خصوصی ســازی اســتقالل و پرســپولیس را از 

حالت شعار و وعده تبدیل به واقعیت کند.
 ســجادی که اصرار داشــت نباید نتایج تیم های استقالل 

و پرســپولیس بــه وزارت ورزش و حتــی مدیــران باشــگاه 
کید کرد: »در  ارتباط پیدا کند، بار دیگر روی ایــن موضوع تا
ورزش قرار نیســت همــه ببرند، پس کی قرار اســت مســاوی 
کنیــم؟ کــی قــرار اســت تیــم ببــازد؟ در ورزش باالخــره بــرد و 
باخــت وجــود دارد و همیشــه مســاوی نداریــم. امیــدوارم 
بــا فرهنگ ســازی هــم ظرفیــت باخــت داشــته باشــیم، هم 
ظرفیــت تســاوی و هــم ظرفیــت بــرد؛ اینهــا زیبایی هــای 
ورزش هســتند و مهم آن اتفاقی اســت که ما با داشــتن یک 
باشــگاه نــور امیــد را بــه هم میهنــان عزیزمــان می تابانیــم. 
وقتی هــواداران به اســتادیوم می آینــد و یک تیم را تشــویق 
می کننــد، هیجان شــان تخلیه می شــود. اینهــا خوبی های 
ورزش اســت. امیــدوارم بــا یــک باخــت حال مــان بد نشــود 
و از همــه هــواداران عزیز به ویژه هــواداران دو تیــم پایتخت 
پرســپولیس و اســتقالل که یار و یاور وزارت ورزش هســتند، 
می خواهم کــه کادر مدیریتی و هیأت مدیره هر دو باشــگاه 
را حمایــت کننــد و اجازه بدهند مســائل مدیریتــی در جای 
خودش اتفاق بیفتد و مسائل فنی هم سر جایش خودش؛ 

اینها را به هم گره نزنند.«

هانا کامکار، موزیسین، فیلمساز و بازیگر:

سانسور ساز بزرگ ترین بی احترامی است

من وزیر استقالل و پرسپولیس نیستم!
به نظر می رسد وزیر ورزش نمی خواهد تحت تاثیر حاشیه های 2 باشگاه پرطرفدار پایتخت قرار بگیرد

، موزیسین، فیلمساز و بازیگر  هانا کامکار
در گفت وگویش با خبرآنالین می گوید 
که یکی از دالیل اصلی کاهش کیفیت 

، صداوسیماست که  موسیقی در کشور
این عرصه را به ابتذال کشانده؛ چون 

اجازه نداده هنرمندان و موسیقیدانان 
حرفه ای کارشان را ادامه دهند و با 

سانسورکردن نوازنده ها و سازشان، آنها را 
فراری داده و عرصه را به دست تعدادی 

کارنابلد بی بنیه سپرده است.

 آبی های عربستان
 پرافتخارترین تیم قاره کهن

فصــل 2021 لیگ قهرمانان آســیا در حالی به پایان رســید که این بار 
نماینده غرب آســیا موفق شــد جام را باالی ســر ببرد تا در فاصله ســه 
کنون 2 بار قهرمانی  سال، برای دومین بار بر بام آسیا بنشیند. الهالل تا
ACL را به دســت آورده، 2 بار جام باشگاه های آســیا را باالی سر برده، 
2 بــار جام در جــام آســیا را فتح کــرده و 2 بار هم در ســوپرکاپ آســیا به 
پیروزی رسیده تا در مجموع با 8 قهرمانی پرافتخارترین تیم آسیا لقب 

بگیرد.
 ایــن در حالــی اســت که پیــش از الهــالل تیم االتحــاد موفق شــد به 
نخســتین تیــم آســیایی بــا دو قهرمانــی در ACL  تبدیل شــود و حاال 

آبی پوشان ریاض توانستند به رکورد این تیم برسند.
 در جــدول پرافتخارتریــن تیم های لیگ قهرمانان آســیا تیم الهالل 
حاال صدرنشــین اســت. آنها عالوه بر دو جامی که در ســال های 2019 
و 2021 به دســت آوردند، دو بار هم با شکســت برابر وســترن سیدنی و 
اوراواردز به مدال نقره رسیدند. پس از الهالل، االتحاد، گوانژو، اولسان 
هیونــدای و چونبــوک موتــور تیم هایــی هســتند کــه دو بــار قهرمــان 
شــده اند و جدی تریــن تهدیــد علیــه آبی پوشــان ریــاض محســوب 
می شــوند. از بین نمایندگان ایران، پرســپولیس با دو نایب قهرمانی، 
ذوب آهــن و ســپاهان بــا یــک نایــب قهرمانــی در ایــن جــدول دیــده 
می شــوند اما هیچ تیمی از ایران در حد فاصله سال های2002-2021  

که لیگ قهرمانان برگزار شده، قهرمانی آسیا را به دست نیاورده است.
 اما پیش از اینکه لیگ قهرمانان تشکیل شود، مسابقات باشگاهی 
آسیا در دو تورنمنت جام باشگاه ها و جام درجام برگزار می شد. قهرمان 
لیگ های معتبر به تورنمنت نخست راه پیدا می کردند و قهرمان جام 
حذفی به تورنمنت دوم می رفتند. الهالل و استقالل توانستند در جام 
باشــگاه ها دو بار قهرمان شــوند و باتوجه بــه دو نایب قهرمانــی، باالتر 
از ســایر تیم هایی که موفق به دبل شــدند، قــرار گرفته انــد. الهالل در 
ســال های 7-1986 توانســت دو بار متوالی قهرمان شــود و اســتقالل 
در ســال های 1970 و 1991 این جــام را به دســت آورد. مکابی تل آویو و 
تایلند فارمرز بانک دیگر تیم هایی هســتند که دو مرتبه قهرمان جام 
باشگاه ها شــدند. پاس ایران نیز یک بار موفق شــد جام باشگاه های 
آســیا را به دســت آورد.  بــا احتســاب افتخــارات تیم هــا در رقابت های 
جام درجام آســیا و ســوپرجام آســیا، الهالل در مجموع با 8 قهرمانی و 
۵ نایب قهرمانی و سابقه 1۳ فینال آسیا با اختالف، پرافتخارترین تیم 
آسیاســت. نکته جالب اینکــه در مجموع تمــام رقابت های آســیایی 

تیم های ایرانی 11 بار توانسته اند به بازی نهایی راه پیدا کنند.
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