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سازمان لیگ فوتبال با انتشار اطالعیه ای 
اعالم کرده کــه تمام دیدارهــای هفته هفتم 
لیگ برتر به دلیل عدم صدور مجوزهای الزم 
گر  از سوی ســتاد مقابله با کرونا بدون تماشا
برگزار می شــود. این در حالی است که در دو 
هفته اخیر بازی های استقالل و پرسپولیس 
گران و البته با ظرفیت 5هزار  با حضور تماشا

نفر برگزار شد.
 از ســوی دیگــر برخــی اخبــار غیررســمی 
تیم هــای  آذرمــاه   1۳ دیــدار  بــا  رابطــه  در 
ورود  از  حکایــت  اســتقالل  و  پرســپولیس 
۳0هــزار هــوادار بــه ورزشــگاه آزادی دارد و 
اینکه ســهم هر تیم 15هــزار صندلی خواهد 
بــود. احمــد مــددی سرپرســت مجموعــه 
تاییــد  را  ایــن موضــوع  امــا  آزادی  ورزشــی 
نمی کنــد و می گویــد تــا بــه ایــن لحظــه هیچ 
گران و اجــازه  مجــوزی در رابطــه بــا تماشــا
حضور آنها در ورزشگاه برای دیدار استقالل 

با پرسپولیس صادر نشده است.
کــه خیلــی از هــواداران تشــنه   در حالــی 
ســال  دو  از  بعــد  نزدیــک  از  دربــی  دیــدن 
ورزش  وزیــر  هســتند،  ورزشــگاه  از  دوری 
پیشــاپیش از آنهــا عذرخواهی کرده اســت! 
ســیدحمید ســجادی در این بــاره می گوید: 
»در تــالش هســتیم بهتریــن تصمیــم گرفته 
ورزش  جامعــه  عنــوان  بــه  هــم  مــا  شــود. 
گران و هــواداران  عالقه مند هســتیم تماشــا
عزیزمــان در اســتادیوم ها حضــور داشــته 
باشــند. هــم خــودم ورزش را درک می کنــم 
و ورزشــی هســتم، هــم تفکر مــن این اســت 
ورزش بــه معنــای واقعــی اش برگــزار شــود. 
ورزشــی  رقابت هــای  لذت هــای  از  یکــی 

گران اســت. مشــغول تــالش  حضــور تماشــا
و صحبت کــردن هســتیم، امــا آنچــه اتفــاق 
و  جلســات  بــه  موکــول  افتــاد،  خواهــد 
رایزنی هــای ۳-2 روز آینــده می شــود کــه در 
آنها تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. تالش 
گــر  خــود را می کنیــم و خواهــش می کنیــم ا
امکان دارد این اتفــاق بیفتد. از هم میهنان 
گــر در هر صورت و به  عزیز اجازه می خواهم ا
هــر دلیلی در ســتاد مقابله با کرونا و شــورای 
گر نداشــته  تامیــن اســتان قــرار شــد تماشــا
باشــیم، ایــن موضــوع را بــه مــن ببخشــند و 
همراهــی کننــد. باز هــم مــا را تحمل کــرده و 

صبوری به خرج بدهند.«
 صحبت هــای مطرح شــده بــرای برگــزاری 

گر چندان  دربی شــنبه هفته آینــده با تماشــا
بــه  توجــه  بــا  امــا  نیســت،  امیدوارکننــده 
پایین آمــدن آمــار فوتی هــای کرونا در کشــور و 
کسیناســیون گســترده مشخص  همچنین وا
نیســت چــرا جلــوی رونــد بازشــدن درهــای 
شــاید  اســت.  شــده  گرفتــه  اســتادیوم ها 
رعایت نشــدن برخی پروتکل های بهداشــتی 
در جریان دو بازی اخیر استقالل و پرسپولیس 

چنین تصمیمی را در پی داشته است.
 وزیــر ورزش بــا اشــاره بــه همیــن موضــوع 
گر نداشــته  گــر قــرار شــد تماشــا می گویــد: »ا
باشــیم بــه عنــوان خــادم ورزش و جوانــان 
آنهــا عذرخواهــی می کنــم و می خواهــم  از 
کننــد.  تمکیــن  درمــان  کادر  احتــرام  بــه 

گر مجوزی صادر شد تا با تعداد  ان شــاءاهلل ا
محدود میزبان هواداران باشــیم تا قرار شــد 
گرانی از هــر دو تیم بــه ویــژه در دربی  تماشــا
پیش رو در استادیوم حضور داشته باشند، 
خواهش می کنیم پروتکل ها و فاصله گذاری 
را رعایت کرده و دســت کم خودمان مراعات 

حال دیگران را داشته باشیم.«
 به نظر می رســد با ایــن وضعیت حداقل تا 
گران  چند ماه آینــده موضوع حضور تماشــا
در استادیوم ها به صورت گسترده رخ ندهد 
و همــواره حساســیت هایی روی آن وجــود 
گویــا مســئوالن ورزش بایــد  داشــته باشــد. 
برای جداســازی صندلی هــواداران و رعایت 

فاصله اجتماعی فکر جدی تری کنند.

؛ خواسته هواداران سرخابی گر دربی با تماشا
گران خواهد کرد وزیر ورزش اعالم کرده تمام تالش خود را برای گرفتن مجوز ورود تماشا

 مهدی طارمی 
در چند قدمی جایزه پوشکاش

مهــدی طارمــی، مهاجــم ایرانــی پورتــو کــه ســال گذشــته گل های 
زیبایی را به ثمر رســانده بود، نامزد جایزه پوشــکاش شــد. این جایزه 
به زیباتریــن گل فوتبال جهــان تعلق می گیرد که هر ســال در مراســم 

بهترین های فیفا اهدا می شود.
 برای جایزه پوشکاش امســال عالوه بر گل مهدی طارمی، گل های 
لوییس دیــاز، گائوتر هیــن، اریک المــال، والنتینــو الزارو، ریــاض محرز، 
ساندرا آنساه، وانجلیس پاولیدیس، دانیال سانچس، پاتریک شیک و 

کارولین ویر برای رأی گیری انتخاب شده اند.
 ســتاره ایرانی پورتــو در دقایق پایانی دیدار برگشــت مقابل چلســی 
در مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان ســال گذشــته با ضربــه برگردانی 
فوق العاده، دروازه ادوارد مندی را باز کرد. البته چلسی با تکیه بر برتری 
صفــر-2 دور رفــت درنهایت موفق بــه صعود به مرحله نیمــه نهایی و 

کسب عنوان قهرمانی این تورنمنت هم شد.
 سایت فیفا ساعتی قبل 11 گل تماشایی ســال را انتخاب کرده و گل 
مهدی طارمی نیز در بین نامزدهای جایزه پوشکاش سال 2021 دیده 
می شود. جالب اینجاست سال گذشته نیز سون هیونگ مین برنده 
این جایزه شــده بود و حاال یک بازیکن آسیایی دیگر فرصت دارد این 

عنوان را از آن خود کند.
 برنده توسط هیأت داوران بین المللی متشکل از هیأتی از بازیکنان 
بزرگ و طرفــداران از سراســر جهان در ســایت فیفا انتخاب می شــود. 
هر یــک از دو گروه رأی دهنده در هیأت منصفــه دارای وزن انتخاباتی 
یکسانی هســتند.  به همین خاطر این فرصت وجود دارد تا هواداران 
فوتبال ایران نیز بــه لینک رأی گیری رفته و به گل مهــدی طارمی رأی 

گرچه او رقبای جدی ای برای دریافت این جایزه دارد. بدهند؛ ا
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شهروند| درســت در روزهایی که دنیا حواسش 
بــه اعــدام یــک جــوان اهــل کره شــمالی بــه خاطر 
قاچــاق ســریال »بــازی مرکــب« بــود؛ جنوبی هــا با 
ک رکــورد ایــن ســریال  یــک ســریال جدیــد ترســنا
را شکســتند. ســریال رکوردشــکن »عــازم جهنــم« 
ک که با صدرنشــینی  نــام دارد. یک فانتزی ترســنا
نتفلیکــس  پربازدیــد  ســریال های  فهرســت  در 
 خــود را یک شــبه بــه یــک پدیــده جهانــی تبدیــل

 کرده است…

پادشاهی کره ای ها
ترک تازی کره ای ها همچنــان ادامه دارد. چه در 
دنیای ســینما، چه در وادی موســیقی و البته چه 
در سریال ســازی! هنــوز زیــاد از آن روزی نگذشــته 
کــه فیلــم »پارازیــت« در مراســم کــن و بعدتــر هــم 
کادمــی را به  در اســکار تقریبــا تمــام جوایــز مهــم آ
خــود اختصــاص داد. در دنیــای موســیقی هــم 
کی پاپ و نماینــده جهانگیرش گــروه »بی تی اس« 
راه  بــه  بی جانشــین  ســلطنتی  کــه  سال هاســت 
فروش هــای  و  گران  تماشــا بــا  و  انداخته انــد 

میلیونی شان دنیا را تسخیر کرده اند…
 حــاال در زمینــه سریال ســازی هــم شــاهد تکــرار 
داســتان  از  مــاه  دو  هنــوز  هســتیم:  بــازی  ایــن 
شــگفت انگیز رکوردشــکنی ســریال »بــازی مرکب« 
نگذشــته. ســریالی که کمتر کســی در دنیاست که 
آن را ندیــده باشــد. ســریالی کــه عــالوه بــر دریافت 
نقدهای بســیار مثبــت، در بیش از 90 کشــور دنیا 
نیز یکی از پربیننده ترین مجموعه های نتفلیکس 
بــود و در پایــان هفته چهارم انتشــار نیز بــا بیش از 
111میلیــون بیننده، رکورددار دنیا شــد و از ســریال 
»بریجرتون« که در مدت زمان مشــابه ۸2میلیون 
بیننده داشــت، جلــو زد و عنــوان »پربیننده ترین 

سریال نتفلیکس« را به خود اختصاص داد.
 جالــب ایــن  اســت کــه موفقیــت »بــازی مرکب« 
بــرای کره ای هــا پایان بــازی نبــود و بازی برایشــان 
بــا  بــار  ایــن  داشــت.  ادامــه  همچنــان  ظاهــرا 
ســریالی دیگــر بــه نــام »عــازم جهنــم« کــه ســنت 
کوتاه مــدت  و  زود  بــه   زود  رکوردشــکنی های 
ســریال ها را ادامــه داده و کمتــر از دو مــاه بعــد از 
»بــازی مرکب« بــا شــمار شــگفت انگیز بینندگان و 
گردش مالــی عجیب وغریبش دنیا را یــک بار دیگر 
متوجه کره جنوبی کرده است. اتفاقی که می توان 
بخــش  معــاون  پیش بینــی  یــا  رویــا  تعبیــر  را  آن 
تامیــن محتــوای نتفلیکــس نامید کــه با اشــاره به 
اســکار »پارازیــت« و محبوبیت گروه هــای کی پاپ 
»بی تــی اس« و »بلک پینک« گفته بــود که »مردم 
دنیــا عاشــق داســتان ها، هنرمنــدان و فرهنــگ 
کره ای خواهند شــد« و بر همین اســاس بنا بر یک 
بــرای تامیــن  ســرمایه گذاری 500میلیــون دالری 

محتوای کره ای گذاشته بود.

»عازم جهنم«
»عــازم جهنم« یــک مجموعــه تلویزیونی کره ای 
بــه کارگردانــی یــون ســانگ-هو بــر پایــه وب تــون 
انســان های  دربــاره  خــودش  از  نــام  همیــن  بــه 
گاهــی از تاریــخ و  آ کــه بعــد از  گناهــکاری اســت 
ســاعت مــرگ خــود بــه خشــن ترین شــکل ممکن 
به قتل می رســند. ســریال نیز به عنــوان محصولی 
از نتفلیکــس کــه از ایــن وب تــون اقتبــاس شــده، 
داســتان جمعی از فرشــتگان فراطبیعــی را روایت 
کجاآبادی که ظاهرا جهنم اســت،  می کند کــه از نا
به نسخه فانتزی زمین اعزام می  شوند تا انسان ها 
را به جهنم بفرستند. داستانی که می تواند دارای 
گــرا نیز بــه شــمار آیــد. به هر  ابعــاد مذهبــی- معنا

حال در این ســریال موجــودات ماورایی به یکباره 
به صــورت وهم آلــود پیش بینــی خــود را از تاریــخ و 
کنان گناهکار یک شــهر آرام  زمان دقیــق مرگ ســا
گهان موجــودات دیگری  بر زبان آورده و ســپس نا
در برابــر فــرد گناهــکار ظاهر شــده و او را بــه جهنم 

می برند…
 »عــازم جهنــم« کــه نخســتین درام کــره ای بــود 
کــه در فســتیوال تورنتــو حضــور پیــدا می کــرد و 
همــان  در  نخســتین بار  آزمایشــی اش  قســمت 
جشــنواره بین المللی فیلم تورنتــو 2021 در بخش 
پربیننــده  ســاعات  تلویزیونــی  مجموعه هــای 
بــه نمایــش درآمــد؛ در تاریــخ 19 نوامبــر 2021 از 
نتفلیکــس منتشــر شــد و دقیقــا فــردای انتشــار 
تبدیــل بــه پربازدیدتریــن مجموعــه نتفلیکس در 
جهان شد و از »بازی مرکب« پیشی گرفت. گفتنی 
اســت کــه فصــل اول ســریال »عــازم جهنــم« در ۶ 
قســمت ســاخته شــده و هنــوز اطالعــات دقیقــی 
دربــاره زمــان ســاخت و انتشــار فصــل دوم ایــن 

سریال منتشر نشده است.

یک سریال عالی
غ از رکوردشــکنی »عــازم جهنــم« در زمینــه     فــار
تعداد بیننــدگان و دریافــت عنــوان پربازدیدترین 
ســریال نتفلیکس؛ این ســریال در میان منتقدان 
نیز محبوبیــت عجیب وغریبی به دســت آورده و از 
این نظر نیز مسیر موفقیت »بازی مرکب« را ادامه 
 » داده است. تا جایی که در ســایت »راتن تومیتوز
به عنــوان جدی ترین ســایت نقــد فیلم و ســریال؛ 
»عــازم جهنــم« نظــر مثبــت صددرصــد منتقدان 
حرفــه ای ســایت و 7۳درصــد آرای مثبــت کاربران 
ســایت را به دســت آورده است. این ســریال از نظر 

منتقدان نمره ۸ )از 10( را به دست آورده است.
گفتــه:  گاردیــن دربــاره »عــازم جهنــم«   منتقــد 
»این ســریال به طرز عجیبی ســریال خوبی است؛ 
حتی بهتــر از بــازی مرکب و شــاید بهتــر از خیلی از 
سریال هایی که تا به امروز به نمایش درآمده اند.«

 منتقــد لس آنجلــس تایمــز هــم بــه ریشــه های 
ســریال »عــازم جهنــم« پرداختــه: »مســأله ای که 
در این ســریال مطرح می شــود که تو در این زمان 
خواهی مرد؛ مستقیما از فیلم حلقه برگرفته شده 
اســت، اما لحن این سریال بیشــتر به سریال هایی 
چــون بازمانــدگان و بازگشــته ها نزدیــک اســت که 
آنها نیز بــه ضعــف انســان ها در مقابله بــا حوادث 
غیرمترقبــه آخرالزمانــی پرداخته انــد. امــا بــا ایــن 
حال به نظر می رسد عازم جهنم بهتر از دو سریال 
دیگر توانســته ضعف هــای انســانی و زمــان اندک 
باقیمانــده تــا نابــودی کامل ایــن دنیا را بــه تصویر 

کشد.«
ســریال  بــه  نیــز   ایبــرت  راجــر  ســایت  منتقــد   
»عــازم جهنــم« نــگاه مثبتــی داشــته و نوشــته که 
»ایــن ســریال تلفیقی از وحشــتی بــزرگ بــا هدفی 
منتقــد  ایــن  اســت.«  گنــاه  دربــاره  تفکربرانگیــز 
همچنیــن ادعا کرده که »شــاید هیوالهای خشــم 
ســریال عجیب و غیرقابل باور باشــد، ولی جنون و 

وحشت سریال کامال باورپذیر است.«
 نویســنده نیویورک تایمــز هــم »عــازم جهنــم« را 
»روایتــی پیوســته از وحشــت و جنایــت« نامیــده 
و البتــه »تفســیری زیرکانــه از مــرگ، خطــا، گنــاه و 

بخشش در زندگی انسان ها«…

پربازدیدهای نتفلیکس
نتفلیکــس هفته گذشــته جــدول پربازدیدهای 
خود را منتشر کرد که در آن ســریال »عازم جهنم« 
خــود  بــه   را  نتفلیکــس  ســریال های  اول  رتبــه 
اختصــاص داده و ســریال های »بــازی مرکــب«، 
نیــز  بیبــاپ«  »کابــوی  و  مکزیــک«  »نارکــوس: 
به ترتیب در رده هــای دوم، ســوم و چهارم جدول 

قرار گرفته اند…

دنیای سریال سازی در تسخیر کره ای ها
ک »عازم جهنم« در تعداد بینندگان و جلب نظر منتقدان،  سریال »بازی مرکب« را پشت سر گذاشت فانتزی ترسنا


