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پدیــده والیبــال ایــران بــه خاطــر فشــار زیــادی کــه در جریان 
تورنمنت های متوالی متحمل شده، می گوید نیاز به استراحت 

دارد و نمی خواهد در جام باشگاه های جهان شرکت کند.
کامــی والیبال ایــران در لیــگ ملت هــای 2021 و   در جریــان نا
المپیک توکیو یک چهره شاخص خودش را به همه ثابت کرد و 
نامش را به عنوان یک پدیده بر سر زبان ها انداخت. صابر که در 
کوویچ دعوت می شد،  سال های گذشته هم توســط ایگور کوال
امســال با نظر والدیمیر آلکنو به تیم ملی آمــد و در لیگ جهانی 
و پــس از آن المپیــک درخشــان ظاهــر شــد تــا نوید یک ســتاره 

آینده دار را به والیبال ایران بدهد.
 ماجراجویی های این جوان اهل آق قال همین جا تمام نشــد 
و او با آمدن بهروز عطایی به مهره اصلی قهرمانی ایران در آســیا 
تبدیل شــد و با وجود چند نوع مصدومیت تا لحظــه آخر برای 
ایــران و قهرمانی اش جنگید، بــه طوری که در جشــن قهرمانی 
قادر به خوشحالی همراه هم تیمی هایش نبود. کاظمی پس از 
سه رقابت پرفشار ملی از طرف فوالد سیرجان نیز برای شرکت در 
بازی های آسیایی تحت فشار قرار گرفت و با وجود فرصت اندک 
برای ریکاوری اما به تعهد خود نسبت به سیرجانی ها عمل کرد 

و در باشگاه های آسیا مهره اصلی قهرمانی تیمش بود.
 فوالد سیرجان با قهرمانی در آسیا به جام باشگاه های جهان 
راه پیــدا کرده و حاال فشــار ســیرجانی ها بــرای در اختیار گرفتن 
بازیکــن فعلــی شــهرداری ارومیــه در ایــن تورنمنــت زیاد شــده 
اســت. با اینکه خیلی از کارشناســان والیبال ایران اعتقاد دارند 
دلیلی بــرای حضور تیــم فــوالد ســیرجان در جام باشــگاه های 
جهان وجود ندارد و این تیــم از همین حاال در تمامی رقابت ها 
از پیش باخته اســت، امــا ســیرجانی ها معتقدند با اســتفاده از 
بازیکنان کمکی و نفراتی که در فصل نقل و انتقاالت از تیم شان 
جــدا شــدند، می توانند نتایــج خوبــی در برزیــل بگیرنــد. صابر 
کاظمی هم که فصل گذشته با تیم فوالد سیرجان قهرمان لیگ 
برتر شده بود و امســال در شــهرداری ارومیه بازی می کند، یکی 
از همین نفرات اســت، اما این جوان 22 ســاله دیگر صدایش از 
زیاده خواهی باشــگاه سابق خود و شرایط جســمی ای که دارد، 

درآمده است.
 صابر کاظمــی در جدیدترین مصاحبه خود به ســیم آخر زده 
و از فشار زیادی که متحمل شــده، گالیه کرده است: »من واقعا 
نمی دانــم دلیــل اصرار بــرای حضــور مــن در جام باشــگاه های 
جهان چیســت؟ با توجه به مصدومیت زانو و مــچ و کمر و کتف 
گــر من همراه  چطور می توانــم به آن تیم کمک کنــم؟ از طرفی ا
کــرده با ایــن وضعیت بدنی  این تیــم به برزیــل بروم و خــدای نا
و تورنمنت هایــی که شــرکت کرده ام، مصدوم شــوم، چه کســی 
پاســخگو خواهد بــود؟ مــن االن فقط بــه اســتراحت و ریکاوری 
ذهنی احتیــاج دارم که فکر کنم این موضــوع کمترین حق من 

باشد.«
 پشــت خــط زن تیم ملــی والیبال بــا بیــان اینکه قصــد حضور 
گر  در مســابقات جام باشــگاه های جهــان را ندارد، می گویــد: »ا
ایــن روزها در تیم شــهرداری ارومیــه بازی می کنم دالیلــی دارد؛ 
البته ایــن امــر را هم بایــد در نظر گرفت کــه با توجه به شــرایطی 

کــه دارم، آمــارم در لیــگ برتــر خــوب نیســت. دکتــر افــروزی هم 
درمورد شرایطم به فدراسیون نامه زده و هنوز پاسخی دریافت 
نکرده ایم. هر دو زانویم مصدومیت دارد و حتی طی کردن برخی 
روال عادی زندگی هم برایم ســخت اســت. متاسفانه هیچ کس 
مــرا درک نمی کنــد؛ چطــور می توانــم 24 ســاعت در راه برزیــل 
باشم و 24 ساعت هم همین مســیر را برگردم و تنها چند امتیاز 
برای سیرجان بازی کنم؟ آقایان می گویند که صابر سرمایه ملی 
اســت، اما رفتاری که با من می کنند شبیه به سرمایه ها نیست. 

نمی دانم چرا دوست دارند مرا اذیت کنند.«
 چنــدی پیــش هــم یکــی از بازیکنــان باتجربــه والیبــال ایران 
یعنی علیرضا بهبودی که هم تیمی صابر کاظمی اســت، درباره 
وضعیت این بازیکن جوان و فشــاری که متحمل شده، هشدار 
داده بــود. به نظر می رســد فشــار بیــش از حد به صابــر کاظمی 
می تواند مصدومیت او را در پی داشته باشد و یک پشیمانی به 

بار بیاورد.

گذشــته در شــلوغی و ازدحــام دوســتداران  روز  شــهروند| 
کیمیایــی -کــه خیابــان دروس را بنــد آورده بــود-  مســعود 
نمایشــگاه نقاشــی ایــن کارگــردان قدیمــی و مطــرح ســینما در 
گالری گلســتان آغــاز به کار کــرد. هنرمنــدی که در آغــاز نهمین 
دهــه زندگــی اش بــا ایــن نمایشــگاه یــک بــار دیگــر دوســتان و 
دوســتدارانش را شــگفت زده کــرده اســت. در ایــن نمایشــگاه 
هنردوستان و هنرمندان پرشماری از جمله آیدین آغداشلوی 
کیمیایــی  نامــدار بــرای دیــدار از چهــره جدیــدی از مســعود 

گر حضور پیدا کرده بودند… سینما

نقاشی های چند صد میلیونی کیمیایی
گلســتان ایــن روزهــا میزبــان نقاشــی های مســعود  گالــری    
ایــن  تابلــوی   21 از  متشــکل  نمایشــگاهی  اســت.  کیمیایــی 
گر دوران ســاز که یک بار دیگر ثابت می کند که مســعود  ســینما
کیمیایــی همچنــان، حتــی در هشــتاد ســالگی نیــز توانایــی 

غافلگیر کردن دوستدارانش -و حتی مخالفانش- را دارد.
 مســعود کیمیایی که عــالوه بر فیلمســازی، به عنوان شــاعر، 
کــرده؛  رمان نویــس و نوازنــده نیــز در وادی هنــر طبع آزمایــی 
نمایشــگاه آثار نقاشــی اش را ظاهرا به پیشــنهاد لیلی گلســتان 
برگزار کرده که خــودش گفته بعد از دیدن شــماری از تابلوهای 

مسعود کیمیایی به او پیشنهاد برپایی نمایشگاه داده است.
 حــاال ایــن نمایشــگاه در حــال برگزاری اســت: نمایشــگاهی از 
آثــار نقاشــی مســعود کیمیایی که بــا تکنیــک رنگ روغــن روی 
بــوم در ســبک رئــال و فیگوراتیــو کشــیده شــده و از ۹0 تــا ۳20 
میلیــون تومــان قیمت گــذاری شــده اند. نکتــه جالب تــر اینکه 
کاتالوگ نمایشــگاه کیمیایی نیــز که حاوی تصاویر چاپ شــده 
نقاشــی های حاضــر در نمایشــگاه اســت، بــه قیمــت 200 هــزار 

تومان به فروش می رسد…

خود خود مسعود کیمیایی
گر دوران ســاز که گفته از هجده ســالگی نقاشــی    این ســینما
می کــرده؛ پیــش از افتتــاح نمایشــگاهش گفتــه بــود کــه »مــن 
هرگــز تــن بــه انتشــار کاری کــه احســاس کنــم پایین تــر از حــد 
فیلمســازی ام اســت، یا به شــکلی که به آن ممکن اســت لطمه 

بزنــد، نمی دهــم.« بــا ایــن حســاب، برگــزاری مراســم افتتــاح 
نمایشگاه نقاشی های مســعود کیمیایی نشــان از این دارد که 
به باور خود مسعود کیمیایی نقاشــی هایش به اعتبار هنری او 
آســیب نمی زنند و دستکم اینکه در حد فیلمسازی او هستند. 
باوری کــه ظاهرا لیلــی گلســتان نیــز در آن با مســعود کیمیایی 
کیمیایــی را  گــی  اصلــی نقاشــی های  هم عقیــده اســت و ویژ

شباهت شان به خود آقای کارگردان عنوان می کند: »نقاشی ها 
دقیقا خود خود مسعودند. پر از تخیل و رنگ«…

رویاها و کابوس های یک ذهن آشفته خیالباف
  مســعود کیمیایــی دربــاره نقاشــی هایش گفته بــود: »آنها که 
نقاشــی هایم را دیده انــد، مثل خانــم گلســتان، می گویند عین 
فیلم هایــم اســت. یعنــی شــاید بشــود گفــت نقاشــی به معنای 
مرســوم و متداولش نیســت . همانطــور که »زخم عقــل« ربطی 
بــه مجموعــه اشــعار روز نداشــت یــا »جســد های شیشــه ای« 
و »ســرودهای مخالــف ارکســتر ندارنــد« بــا رمان هــای مرســوم 

ادبیات معاصر خیلی نسبتی نداشت«…
 حاال کسانی که از نمایشگاه نقاشی های استاد بازدید کرده اند، 
می گوینــد کــه تابلوهــا واقعــا خــود مســعود کیمیایــی هســتند و 
این هنرمنــد را با تمــام عوامل و عناصــری که در آثــار دیگرش نیز 
دیده ایــم، روایــت می کننــد. آثــاری از جنــس فیلم های مســعود 
کل« و »ردپای گرگ« را نقاشی  کیمیایی -انگار »قیصر« و »داش آ
کرده و بــه دیوار زده باشــی. رضای »ردپــای گرگ« را- که با اســب 

خیابــان اللــه زار و میــدان فردوســی را دور زد.  لیلــی گلســتان نیز 
نقاشی های مسعود کیمیایی را خود خود این کارگردان می داند- 
اینها همه کیمیایی اند: »نقاشی هایی ناب- و پر از تخیل«؛ »پر از 
رویا- و یا کابوس«؛ »زاییده یک ذهن پرتخیل  رنگین- یک ذهن 
آشــفته خیالباف که همه عمرش خیالبافی و قصه گویــی کرده و 
فیلم های درجه یک ساخته«؛ »درگیر مفهوم و تصویر«؛  »در کنار 
جاهل های کاله مخملی- کاردی… پروانه ای… ماشین هایی… 

و بعد رده ای از ماهیان معلق در آسمانی آبی و ساعت و قفل«…

اهمیت نقاشی های کیمیایی
  لیلــی گلســتان می گویــد کــه »نقاشــی های مســعود کیمیایی 
حکایــت از ایــن می کننــد کــه او در ایــن آثــار بــه عمــد و بــه قصــد 
نخواســته نقاش باشــد. نخواســته فریاد بزند که نقاشــی اســت. 
خــودش بــوده. مســعود هیــچ ادعایــی در زمینــه نقاش بــودن 
ندارد و گفت خودم و فیلم هایم را روی بوم کشــیده ام و واقعا هم 
همین طور اســت و کاردهایی که روی بوم است، واقعا امضایش 

است.«
 مدیــر گالری گلســتان اما انــکار نمی کند که همین نقاشــی ها 
کیمیایــی بــود، شــاید  گــر متعلــق بــه کســی غیــر از مســعود  ا
نمایشــگاهش در گالری گلستان برگزار نمی شــد: »اهمیت این 
نقاشی ها این است که متعلق به آدمی بزرگ در سینمای ایران 
اســت. در حقیقت چون یک آدم بــزرگ و مهم ســینمای ایران 
ایــن کارهــا را هم کــرده، جذاب اســت. جذاب اســت که فرصت 
کــرده کارهایــی بــرای دل خــودش انجــام دهــد و جذاب تــرش 
گاهــی  کیمیایی انــد.  آثــار خــود واقعــی مســعود  ایــن  اینکــه 
خشونت و گاهی لطافت«…  لیلی گلستان نقاشی های مسعود 
کیمیایی را »ســاده و غریزی و بدوی« می داند. »نوعی نقاشــی 
کیــد می گوید که  خودآموختــه و مکتــب ندیده.« گلســتان به تا
»اینکه در نقاشی های مسعود ادعای نقاش بودن و تبحر دیده 
نمی شود، خیلی مهم است. دلش خواسته نقاشی بکشد و من 
هم دلم خواســته برایش نمایشــگاه بگذارم. کیمیایی هر وقت 
دیگر هم دلش بخواهد اینجا نمایشــگاه بگذارد، حتما این کار 
را در کمــال پارتی بازی انجــام می دهم. چون دوســت عزیز من 

است و ما ۵0 سال است که با هم دوستیم«…

پدیده ای که در 22 سالگی از والیبال زده شد!
صابر کاظمی را می توان پرکارترین بازیکن والیبال ایران در سال 1400 دانست

کل در محله قدیمی تهران! ضیافت قیصر و داش آ
افتتاح نمایشگاه نقاشی های مسعود کیمیایی که از ۹0 تا ۳۲0 میلیون تومان قیمت گذاری شده اند

رویای فتح کاپ قهرمانی آسیا دورتر از قبل
 در حالــی که نزدیــک به ۳0 ســال از آخرین قهرمانــی تیم های 
ایرانــی در لیــگ قهرمانــان آســیا می گــذرد، بــه نظر می رســد هر 
ســال بــا ورود بازیکنــان خارجــی مطــرح بــه تیم هــای حاشــیه 
طلســم  ایــن  شکســتن  بــرای  دشــوارتری  کار  خلیج فــارس 
پرســپولیس،  اســت.  ایــران  فوتبــال  نماینــدگان  پیــش روی 
ســپاهان و ذوب آهن در دو دهــه اخیر چند باری تــا یک قدمی 
فتــح لیگ قهرمانان آســیا پیش رفتند، اما درنهایــت در گام آخر 

کام ماندند. نا
کامــی تیم های ایرانی   در ســال های اخیر هم یکــی از دالیل نا
همواره اســتفاده تیم های عربی از بازیکنان خارجی گرانقیمت 
کیفیــت بــوده اســت؛ اتفاقی کــه به نظر می رســد بــا تصویب  و با
قانــون جدیــد در کنفدراســیون فوتبــال آســیا بیــش از قبــل بــه 
چشم می آید.  ســی ویکمین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا با 
 AFC حضور تمام اعضایــش و از جمله مهدی تــاج نایب رئیس
و رئیــس اســبق فدراســیون ایران بــه صــورت آنالین برگزار شــد. 
مهم ترین پیشــنهاداتی کــه در این کنگره مطرح شــد، تغییرات 
گســترده در نظــام برگــزاری مســابقات و کنفدراســیون فوتبــال 
کثری تایید شــد. در ایــن رأی گیری  آســیا بود و با موافقــت حدا
از 4۵ عضو، ۳۹ عضو رأی مثبت دادنــد و تنها یک عضو مخالف 
بــود. همچنین پنــج عضو دیگر هم بــه دلیــل تعلیق بودن، حق 
رأی نداشــتند.  یکی از تغییرات اساسی فرمول حضور بازیکنان 
خارجی به همراه باشــگاه ها در لیگ قهرمانان آسیاست. پیش 
از ایــن هــر باشــگاهی حــق داشــت بــا فرمــول ۳+1 )ســه بازیکن 
خارجی و یــک آســیایی( در این بازی هــا حضور پیــدا کند، ولی 
شــیخ ســلمان رئیــس AFC تاییــد کــرد کــه از ســال 202۳ ایــن 
فرمــول بــه ۵+1 )پنــج خارجــی و یــک آســیایی( تغییــر می کنــد. 
ایــن قانــون کامــال بــه ضــرر فوتبــال ایــران خواهــد بــود، چــون 
باشــگاه های ایرانــی تــوان مالــی زیــادی بــرای جــذب بازیکنان 
خارجــی زیاد ندارنــد. در عوض ایــن قانون به نفع باشــگاه های 
متمول حاشــیه خلیج فارس خواهد بود.  شیخ سلمان، رئیس 
کنفدراســیون فوتبال آســیا در این باره می گوید: »درباره قوانین 
حضــور بازیکنان خارجــی در باشــگاه های آســیایی تجدیدنظر 
می کنیــم و تغییراتــی را در زمینه مســابقات باشــگاهی در ســال 
202۳ انجــام می دهیــم. از هیــچ تالشــی بــرای بهبــود وضعیت 

فوتبال آسیا کوتاهی نمی کنیم.«

خبر3


