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شــهروند| بازگشــت محمد بنا هم معجــزه ای برای 
کشــتی فرنگی ایران رقم نزد. بازهم بدون این که حتی یک 
فینالیست در 10 وزن داشته باشیم، به کار خود در مسابقات 
جهانی پایان دادیم، البتــه تا حدودی هم ایــن نتایج قابل 
پیش بینی بود. وقتی ســتاره ای در تیم اعزامی نمی دیدیم و 
تمام امیدها برای فینالیست شدن به سعید عبدولی بود که تنها 
هشت سال قبل به فینال جهانی رسیده، باید هم پیش بینی 
چنین اتفاقاتی را می کردیم. تیمی که  ســال قبل به عنوان 
یازدهمی جهان با فقط یک مدال برنز رسیده بود، قطعا امسال 
امیدی به قهرمانی نداشت. حاال با این وضع آیا یک درصد هم 
می توان امیدوار بود که در المپیک توکیو اتفاقات لندن تکرار 

شود یا این که حداقل یک مدال طال بگیریم؟ 
خبری از ظهور پدیده نبود

پویا ناصرپور )55 کیلوگرم(، علیرضا نجاتی )60 کیلوگرم(، 
میثم دلخانی ) 63 کیلوگرم(، حامد تاب )67 کیلوگرم(، امین 
کاویانی نژاد )72 کیلوگــرم(، رامین طاهری )87 کیلوگرم(، 
محمدهادی ســاروی )97 کیلوگرم( و امیر قاسمی منجزی 
)130 کیلوگرم( هشــت عضو تیم اعزامی کشتی فرنگی به 
مسابقات جهانی را تشکیل می دادند که تا پیش از این سابقه 
حضور در این سطح را نداشتند. اکثر آنها هم به جز یکی، دو نفر 
کشتی گیران جوانی محسوب می شوند که دایره افتخاراتشان 
به رده های پایه مربوط است. شاید قبل از شروع مسابقات خیلی 
از این اسم ها به گوش مردم و حتی عالقه مندان به کشتی هم 
آشنا نبود. پس می شد پیش بینی کرد که این جوان ها در برابر 
بزرگان کشتی دنیا نمی توانند قدرت نمایی کنند؛ اگرچه روزی 
امثال سوریان، نوروزی و عبدولی نیز در همین سن وسال به 
قهرمانی دنیا رسیدند. اگر به فینالیست های همین مسابقات 
هم نگاه کنیم،  می بینیم که برخی از کشتی گیران گمنام برای 
نخستین بار با درخشش در قزاقستان نامشان را بر سر زبان ها 
انداختند. شاید تنها از این جمع بتوان علیرضا نجاتی و امیر 
قاسمی منجزی که البته مسن ترین عضو تیم است را موفق 
دانست، چون حداقل سهمیه المپیک را برای ایران به ارمغان 
آوردند. حتی میثم دلخانی با عنوان پنجمی جهان فقط یک 

برد به دست آورد و حتی از شانس باالی خود هم استفاده نکرد. 
گرایی و عبدولی؛  طالهایی که برنز شد!

در تیم محمد بنا تنها ســعید عبدولــی )82 کیلوگرم( و 
محمدعلی گرایی )77 کیلوگرم( ســابقه رفتن روی سکوی 
جهانی را داشتند. به همین خاطر هم از این دو فرنگی کار باتجربه 
انتظار کســب مدال طال می رفت. جالب این که هر دو نفر هم 
رقبای اصلی خود را شکست دادند، اما در مبارزه ای که فکرش 
را نمی کردند، شکست خوردند. حاال آنها با مدال هایی به تهران 
بازمی گردند که می شد رنگشان طالیی باشد. شاید بی راه نباشد 
اگر بگوییم که در المپیک 2020 هم تنها شانس های کسب 

مدال طال می توانند یکی از این دو نفر باشند. 
طلسم پنج ساله فینال؛ چه بالیی سر تیم بنا آمد؟

پنج ســال از آخرین حضور یک ایرانی در فینال مسابقات 
جهانی کشتی فرنگی می گذرد! این اتفاق برای تیمی که با سه 
مدال طال در المپیک 2012 قهرمان شد، واقعا دردناک است. 
آخرین بار قاسم رضایی در مسابقات جهانی 2015 به فینال راه 
یافت و با توجه به برگزاری المپیک در  سال آینده، این حسرت 
تا  سال 2021، هفت ساله خواهد شد! در سال های اخیر بارها 
تیم ملی کشــتی فرنگی بین مربیان مختلف دست به دست 
شده و همین محمد بنا چند بار رفت و برگشت داشته است. 
بدون شک مهمترین دلیل ناکامی کشتی فرنگی نیز همین 

عدم ثبات بوده که باید امیدوار بود بار دیگر تکرار نشود.
حضور سوریان هم کمکی نکرد!

حمید ســوریان که بعد از ریاســت علیرضا دبیر به عنوان 
نایب رئیس فدراسیون مشغول به کار شده و ارتباط نزدیکی 
هم با محمد بنا دارد، در نقش یک سرپرســت همراه فرنگی  
کاران راهی قزاقستان شد. تصاویر منتشرشده در روزهای اخیر 
نشان می دهد که سوریان حتی به شاگردان بنا نکات فنی را 
گوشزد می کند و در ســالن گرم به آنها تذکرهای الزم را هم 
می دهد. اسطوره کشتی فرنگی ایران که در نقش جدیدی در 
مسابقات جهانی حاضر شده، هنگام مبارزه فرنگی کاران ایرانی 
یک لحظه هم آرام و قرار نداشت و از روی سکوها سعی می کرد 
به کشتی گیران روحیه بدهد. محمد بنا هم با توجه به رابطه 

نزدیکش با سوریان، به او میدان داده بود تا حتی در مسائل فنی 
هم دخالت کند؛ اگرچه حضور سوریان هم خیلی به کسب یک 

نتیجه درخشان کمک نکرد. 
فدراسیون جدید مسئولیتی نمی پذیرد

علیرضا دبیر که شاید خودش هم پیش بینی چنین نتایجی 
را در قزاقســتان می کرد، قطعا بعد از 50 روز حضور در رأس 
فدراسیون مسئولیتی را در قبال نتایج فرنگی کاران نمی پذیرد. 
البته قطعا مسئوالن فدراسیون قبلی هم می خواهند مسئولیت 
را از سر خود باز کنند و فقط محمد بنا است که باید در قبال این 
نتایج پاسخگو باشد. باید دید سیاست های فدراسیون جدید 
در قبال تیم ملی کشتی فرنگی چیست و دبیر آیا می خواهد 

تغییرات ساختاری در این تیم ایجاد کند یا خیر.
آقای خاص ادامه می دهد؟

محمد بنا هم که بعد از موفقیت در المپیک لندن لقب آقای 

خاص کشتی را یدک می کشد، از نتایجی که به دست آمده، 
به عنوان یک شکســت یاد نکرده و از عالقه مندان به کشتی 
وقت خواسته است. با این که او گفته زمان الزم است تا دوباره 
امثال ســوریان، نوروزی و قاسم رضایی را بسازد، اما با نگاهی 
به نتایج مسابقات جهانی 2011 به این نکته پی می بریم که 
موفقیت در المپیک 2012 هم اتفاقی نبوده و یک سال قبل 
از آن می شد نوید چنین مدال هایی را داد. آن  سال عبدولی و 
نوروزی دو طال برای ایران در جهانی استانبول کسب کردند 
و  سال بعد، تیم محمد بنا سه طالی المپیک گرفت. حاال که 
بنا هم 8، 9 سال پیرتر شــده، آیا می تواند تیمی که چند برنز 
تنها دستاوردش از مسابقات جهانی بوده را برای درخشش در 
المپیک آماده کند یا خیر؟ شاید نخستین نکته ادامه راه بنا در 
تیم ملی کشتی فرنگی باشد که باید دید او می تواند با علیرضا 

دبیر برای تداوم حضورش به نتیجه برسد یا خیر. 

 »بنا«ی فرنگی در خطر ریزش!
 بدون یک فینالیست در 10 وزن مسابقات جهانی، کشتی فرنگی حال وروز خوبی ندارد، نه خبری از ظهور پدیده جدید است و نه ستاره ها نتایج قبلی را تکرار کردند

این وسط شایعه برکناری محمد بنا هم به اوج رسیده

بازیگری موروثی در خانواده بازیگران

 بهروز بدون پارتی
جایگزین پرویز شد

ناظر بازی می گوید تا لحظه آخر مخالف بودم

پشت پرده رخت سیاه بر تن استقالل
 ناظر مسابقه اخیر آبی ها به »شهروند« می گوید 

بازیکنان استقالل به مخالفتش توجهی نکردند و او نیز 
رفتارشان را به کمیته انضباطی گزارش کرده است!

شهروند| یکی از اتفاقات پرسروصدا و مهم بازی استقالل 
مقابل نفت مسجدسلیمان در این شهر،  ورود آبی پوشان به 
زمین برای مراســم پیش از شروع بازی با لباس منقش به 
نام دختر آبی بود. در همین راســتا عکس تیمی بازیکنان 
استقالل با این پیراهن های مشکی بازتاب گسترده ای در 
شبکه های اجتماعی داشــت و مورد توجه جامعه فوتبال 
قرار گرفت. البته صداوســیما نیز پخش بازی را به خاطر 
سانسور این تصاویر با تاخیر شــروع کرد و مراسم پیش از 
بازی را پوشــش نداد تا با انتقادهایی از مدیران رسانه ملی 
توسط مردم همراه شود. منتهی بد نیست بدانید این موارد 
که به آن اشاره کردیم تمام جنجال های مربوط به این اتفاق 
نبود. حاال مشخص شده که بازیکنان استقالل با زور با این 

لباس ها وارد زمین شده اند.
نقش ناظر مسابقه

در حاشیه مســابقه، خبری در رسانه ها منتشر شد که 
ناظر مسابقه مخالفت صریح و جدی با بازیکنان استقالل 
برای پوشیدن لباس منقش به نام دختر آبی داشته و به آنها 
تاکید کرده بود که به هیچ عنوان اجازه ندارند با این لباس ها 
وارد زمین شوند. همین سختگیری ناظر باعث شد حضور 
استقاللی ها در زمین با دقایقی تاخیر و البته حاشیه های 
فراوان همراه شــود. منتهی سوال اصلی اینجاست که اگر 
ناظر مخالف این اتفاق بود، پس چرا استقاللی ها با همین  
لباس ها وارد زمین شدند و در مراسم پیش از شروع بازی 

شرکت کردند؟!
 خلیفه سلطان: استقاللی ها

بدون اجازه من وارد زمین شدند

جواد خلیفه سلطان، ناظر این مســابقه در گفت وگو با 
روزنامه »شهروند« صحبت های جالبی پیرامون اتفاقات 
مربوط به این موضوع مطرح می کند و می گوید: »برخی ها از 
بنده انتقاد کردند که سلیقه شخصی خودم را در کار دخالت 
داده ام و جلوی بازیکنان استقالل را برای حضور در زمین با 
لباس دختر آبی گرفته ام. این اتفاق رخ داد، اما نظر شخصی 
نبود. ما به عنوان ناظر ملزم به اجرای دقیق دستورالعمل و 
قوانین آیین نامه ای هستیم. قانون هم می گوید در مراسم 
پیش از شروع مسابقات اعضای تیم ها به هیچ عنوان نباید 
با لباس هایی که شعار و طرح های غیرورزشی روی آن نقش 
بسته باشد، وارد زمین شوند و این مسأله تخلف به حساب 
می آید. به همین ترتیب بنده به مدیر محترم تیم استقالل 

آقای زرینچه گفتم باید این لباس ها را دربیاورند.« 
خلیفه ســلطان در ادامه در پاســخ به این سوال که اگر 
به عنوان ناظر بــا این موضوع مخالفــت کردید، پس چرا 
اســتقاللی ها با همین لباس ها وارد زمین شــدند هم به 
نکته حیرت انگیزی اشاره کرد و گفت: »بنده تا لحظه آخر 
هم مخالف بودم و بازیکنان استقالل بدون توجه به تذکر 
ما و با زور و بی توجهی با همین لباس ها وارد زمین شــدند 
و درنهایت من این رفتار و اقدام آنها را به کمیته انضباطی 

گزارش دادم.«
چرا به تذکر ناظر توجه نشد؟

پیگیری های »شهروند« اما نشان می دهد بعد از مخالفت 
صریح ناظر به استفاده از این لباس ها،  جواد زرینچه موضوع 
را با بازیکنــان در میان می گذارد. حتی روی این مســأله 
تاکید می شود که در صورت استفاده از این لباس ها باشگاه 
با جریمه روبه رو خواهد شــد. منتهی طبق شنیده ها وریا 
غفوری، کاپیتان تیم به همراه چند بازیکن باتجربه دیگر 
تاکید می کنند که باید با همین لباس ها وارد زمین شوند 
و از آنجایی هم که باشــگاه لباس ها را برای بازیکنان آماده 
کرده بود تا از آن استفاده کنند،  کاپیتان تیم به تمام بازیکنان 
دستور داد با همین لباس ها در مراسم قبل از بازی و عکس 
تیمی حضور داشته باشند و به همین ترتیب به تذکر ناظر 

مسابقه اهمیتی داده نشد.
استقالل جریمه می شود؟

حاال باشگاه اســتقالل بدون تردید باید منتظر جریمه 
نقدی کمیته انضباطی به خاطر این اقدام غیرقانونی خود 
باشد. نکته قابل تامل اینجاست که آنها اگر هم لباس های 
خود را درمی آوردند، با اعتراض شدید هواداران خود روبه رو 
می شدند و حاشــیه های زیادی تیم  را به هم می ریخت. به 
همین ترتیب آنها با علم به این که جریمه نقدی می شوند، 
برای این که یاد هوادار زنی که اخیرا به خاطر خودســوزی 
جان خود را از دست داده بود ، زنده نگه دارند، با لباس های 
مورد نظر وارد زمین شدند تا آن قاب تاریخی را ثبت کنند. 
حاال باید دید کمیته انضباطی برای آنها چه جریمه ای در 

نظر خواهد گرفت.

هیجان انگیز

شهروند| محمدرضا گلزار که با هفت میلیون نفر فالوور و موفقیت در خوانندگی، نوازندگی، صنعت مد و 
اخیرا صنعت خودروی الکچری صاحب برند منحصر به فردی شده، کامنتی جالب در پاسخ به یک ویدیوی 
خاص منتشر کرده است. در این ویدیو که گویا توسط طرفداران گلزار تهیه و برای ایشان ارسال شده، هفت 
دختر از آمریکا، آلمان، هند، اسپانیا، ترکیه، عرب و ایران  هر یک با زبان خاص، رزومه و به نوعی مهمترین 
دستاوردهای محمدرضا را مرور کردند. گلزار هم در پاسخ به این هفت دختر نوشته است: »االن بمیرم 
براتون یا زوده؟« می بینین چه پاسخ عمیق و هوشمندانه ای بوده؟ چیزی در مایه های همان پیام های 

موفقیت و چگونه موفق شدم که گلزار این روزها مدام در پیج اش منتشر می کند!

 پاسخ هوشمندانه
 و عمیق
آقاگلزار!

ره
چه

پوالد امین| دیروز رسانه ها با انتشار عکسی خبر دادند که پسر 
پرویز پرستویی هم به جرگه بازیگران سینمای ایران پیوسته است. 
البته خبررسانی اغلب رسانه ها تا این حد عادی و بی موضع نبود و 
بسته به مواضع رسانه های منتشرکننده خبر می شد کلیدواژه هایی 
چون آقازاده های ســینمایی، ژن خوب ســینمایی و مواردی از 
این دست را در متن خبر جست که نشــان از این داشت که این 
اتفاق حداقل از نظر اهالی رسانه واجد بار معنایی مثبتی نیست. 
شاید برای همین هم بود که پرویز پرستویی خیلی زود در قبال 
این موضع گیری های پنهان واکنش نشان داد و گفت که حضور 
پسرش در ســریال »هم گناه« تنها و تنها به خاطر شباهتش با 
پرویزخان بوده؛ که یعنی پارتی بازی نشده و بهروز پرستویی چون 
تنها کسی بود که می توانست نقش جوانی پرویزخان را بازی کند، 

به خانواده سینمای ایران وارد شده است.
پرویز پرستویی در اینستاگرامش نوشته بود که چون خیلی ها 
انتخاب بهروز را به آقازادگی و پارتی بازی و... ربط داده اند، ناچار شده 
توضیح دهد: »البته آقای مصطفی کیایی در پستی که گذاشتن 
توضیح دادن علت حضور فرزند من در این مجموعه فقط به خاطر 
شباهتش به منه، مثل درنا مدنی که جوانی رویا تیموریان عزیز رو 
بازی می کنه. ناگفته نماند بهروز در فیلم آژانس شیشه ای هم نقش 
پسر کوچک من  رو بازی می کرد و همچنین بهروز و دخترم هر دو 
در سریال پهلوانان نمی میرند هم در سه اپیزود بازی کرده بودن...   
خواستم بگم نگران نباشید، بهروز پرستویی زندگی خودش رو داره 
و دغدغه اش بازیگری نبوده و اگر هم دلش بخواد من هیچ نقشی 
نخواهم داشــت، چراکه دنیای بازیگری خیلی بی رحم تر از این 
حرف هاست، بلد باشی میمونی وگرنه با مغز به زمینت خواهد زد.«

فارغ از این که تا چه حد حق با پرویز پرســتویی اســت یا نه و 
اصال این که آیا انتخاب نزدیکان چهره های مطرح ســینما تا چه 
حد درست اســت یا نه؛ فعال تنها چیزی که قطعی است این که 
عجالتا باید نام بهروز پرستویی را هم به فهرست بازیگرانی که پدر 
و مادرشان در سینما موقعیت تثبیت شده ای دارند، افزود. کسانی 
چون لیال حاتمی، باران کوثری، پگاه آهنگرانی، پوالد کیمیایی، 
ماهور الوند، ساعد سهیلی، ســینا مهراد، شقایق فراهانی، ستاره 

پسیانی، دنیا مدنی و...
درست یا غلط

روزی داشتیم با پوالد کیمیایی در این مورد حرف می زدیم که 
چیزی در این مایه ها گفت که »چون فرزندان سینماگران از اوان 
کودکی در دنیای فیلم و کتاب و ســینما بوده اند و البته در ارتباط 
مستمر مستقیم با دیگر سینماگران، پس از همان ابتدا چند گام 
جلوتر از دیگر عالقه مندان سینما هستند.« حرف پوالد به این معنا 
بود که وقتی کســی زندگی اش را در این وادی گذرانده، انتخاب او 
به معنای پارتی بازی نیست، بلکه شاید بشود گفت حق طبیعی او 
است، چراکه آن حرفه و فضا و قواعد و آدم هایش را بهتر می شناسد...

این که آیا حق با او اســت یا نه؛ موضوع این بحث نیست. حتی 
این که آیا این انتخاب ها تا چه حدی جواب داده و هنرپیشگانی که 
به واسطه نزدیکی با یک سینماگر وارد دنیای سینما شده اند، تا چه 

حدی در دنیای سینما دوام آورده اند نیز قرار نیست موضوع این 
بحث باشد. قصد این است که تنها مروری داشته باشیم بر حضور و 

کارنامه این  نوع هنرپیشگان...
ژن های خوب

حضور در دنیای ســینما بر پایه ژن خوب انواع مختلفی دارد. 

یک جورش به این شکل اســت که بازیگر تازه وارد در فیلم پدر یا 
مادر فیلمسازش بازی کرده است؛ که کسانی مانند  باران کوثری، 
پگاه آهنگرانی، پوالد کیمیایی و ساعد سهیلی در این گروه قرار 
می گیرند. گروهی که اغلب شان در سینما موفق شده اند و کم کم 
توانسته اند خود را از زیر سایه نام پدر و مادر درآورند. جور دیگرش 

این شکلی بوده که بازیگر تازه وارد به دلیل آشنایی فیلمساز با پدر 
یا مادر ســینماگرش برای بازی در آن فیلم خاص انتخاب شده 
اســت؛ که از این جمع می توان به لیال حاتمی، ماهور الوند، سینا 
مهراد، شقایق و گلشیفته فراهانی و... اشاره کرد. سومین شکل ورود 
بازیگران تازه واردی از این نوع هم به این شکل بوده که پدر یا مادر 
سینماگر )اغلب بازیگر( آنها را وارد پروژه هایی کرده اند که خود در 
آنها ایفاگر نقشی بوده اند؛ که مواردی مانند همین حضور بهروز 
پرستویی در »هم گناه« در کنار پدرش، حضور دختران شریفی نیا 
در کنار مادرشان در فیلم دزد عروسک ها، حضور همزمان امین 
حیایی و پسرش در شعله ور و  شهاب حسینی با پسرش امیرعلی 

در فیلم شین از این نوع است.
برخورد نزدیک از نوع سوم

البته در مواردی هم پدر یا مادر بازیگر در کنار فرزند بازیگرشان 
که الزاما هم تازه وارد نیســت، در پروژه ای با هم حضور یافته اند. 
مانند حضور آتیال و ستاره پسیانی در سرخپوست، رویا تیموریان با 
دخترش دنیا مدنی در سریال هم گناه و البته نمایش پستچی پابلو 
نرودا، شیدا خلیق و مادرش در سریال زوج یا فرد، شقایق و بهزاد 

فراهانی،  نیلوفر و غالمرضا نیکخواه و... اشاره کرد...
در یک قاب

در این میان آشکار اســت که موفق ترین همکاری های پدر-
پسری یا مادر-دختری یا برعکس، پدر-دختری و مادر-پسری را 
در آن نوعی دیده ایم که پدر یا مادر فیلمساز نقش اصلی فیلم شان 

را به فرزندشان داده اند...
نمونه های موفق در این نوع زیاد است: بازی باران کوثری در فیلم 
خون بازی مادرش رخشان بنی اعتماد که یکی از بهترین بازی های 
کارنامه باران است. یا حضور پگاه آهنگرانی در فیلم زندان زنان که 
در کارنامه پگاه می توان آن را جزو نقاط اوج این بازیگر به شمار آورد. 
یا حضور ساعد سهیلی در گشت ارشاد 1 و 2 و البته کالشینکف 
که جزو بازی های موفق ساعد هســتند. در این زمینه می توان به 
حضور پوالد کیمیایی در فیلم های پدرش نیز اشاره کرد. مسعود 
کیمیایی در فیلم های سلطان، فریاد، اعتراض، سربازهای جمعه، 
حکم، رئیس، محاکمه در خیابان، جــرم، متروپل و قاتل اهلی از 
پوالد به عنوان بازیگر استفاده کرده. همکاری طوالنی مدتی که گاه 
در مواردی چون حکم و محاکمــه در خیابان به آثاری قابل قبول 
ختم شده و گاه چون متروپل و قاتل اهلی به حضوری انتقادبرانگیز. 

مثل هر همکاری مستمری که اوج و فرود را با هم شامل است...
تک خال

در این بین بیراه نیســت اگر بگوییم تک خــال ژن های خوب 
سینمای ایران لیال حاتمی است. دختر علی حاتمی؛ که جز چند 
نقش کوتاه در فیلم های پدرش حضور نداشته.  اما بعد از آن تقریبا 
با تمام کارگردانان بزرگ سینمای ایران همکاری کرده. از داریوش 
مهرجویی و مسعود کیمیایی و ابراهیم حاتمی کیا بگیرید تا عباس 
کیارســتمی، اصغر فرهادی، بهمن فرمان آرا، حمید نعمت اهلل، 
کمال تبریــزی، فریدون جیرانی، علیرضا رئیســیان، رســول 

صدرعاملی، مانی حقیقی و پیمان معادی...
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در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن 
را تعیین کنید. این مکان 

می تواند زیر یک میز محکم، 
یا کنار دیوار داخلی به دور از 

پنجره باشد.


