
فرهنگ و هنر8
گروه فرهنگ و هنر- مستندهای 
فوتبالی نقطه تالقی دو حوزه محبوب 
ســینما و فوتبال هستند. درباره فوتبال 
فیلم های داستانی زیادی ساخته شده، 
ولی مستندها با زبان گویاتری توانسته اند 
هیجان مستطیل سبز را به سینما تزریق 
کنند. مســتندهای پرتره اگر انتخاب و 
پرداخت درستی داشته باشند می توانند 
مخاطبان بسیاری را با خود همراه کنند. هر 
یک از قهرمانان دنیای فوتبال طرفدارانی 
دارند که دوســت دارنــد درباره چهره 
محبوب شان بیشتر بدانند. مستندهای 
پرتره در حــوزه فوتبال از آنجا که زیر 
و بم زندگی فوتبالیســت ها و مربیان را 
بازگو می کنند بسیار پرمخاطب هستند. 
در ادامه مروری خواهیم داشت بر چند 
فیلم مستند که زندگی فوتبالیست های 

مشهور ایرانی را روایت کرده اند.
موضوع  بــا  »پرویزخان« 

زندگی معلم اخالق فوتبال ایران
فیلــم مســتند پرویزخــان بــه 
کارگردانی و تهیه کنندگی سجاد ترابی 
به زندگی و فعالیت های پرویز دهداری، 
معلم اخالق فوتبال ایــران می پردازد. 
ســجاد ترابی در این مستند دهداری را 
تاثیرگذارترین مربی تاریخ ایران معرفی 
می کند و به این سوال پاسخ می دهد که 
چرا او به عنوان معلــم اخالق فوتبال 
شناخته شده است. سرمربی اسبق تیم 
ملی فوتبال ایران از جمله کسانی بود که 
اخالق را بر ورزش مقدم می دانست.از 
حاشیه های دوران مربی گری دهداری، 
استعفای ۱۴ نفر از بازیکنان تیم ملی، در 
هنگام برگزاری بازی های آسیایی ۱۹۸۶ 
به علت اختالفات با او و کادر فنی اش 
در تیم ملی، بود که این حاشیه ها در فیلم 
نمایش داده شده است.دهداری مدت ۶ 
سال در تیم شاهین تهران بازی می کرد. 
باشگاهی که به معنای واقعی فرهنگی، 
ورزشــی بود و از خــودش اصطالح 
مکتب شاهین را به یادگار گذاشت. در 
فیلم »پرویزخان« دالیل این نامگذاری 
تشریح شده است.این مستند ۶۵ دقیقه 
ای محصول ســازمان هنری رسانه  ای 
اوج اســت و در شبکه نمایش خانگی 

عرضه شده است.

گل های پرشــمار پیوس در 
»فرشاد آقای گل«

عکاسی عالقمند به فوتبال به مرور 
شــیفتۀ هنرنمایِی پسرکی با استعداد به 
نامِ فرشــاد پیوس می شود. مخاطب از 
دریچه نگاه این عکاس ســفری به دِل 
تاریخ خواهد داشت و مروری می کند 
بر زندگــی بهترین گلزن تاریِخ فوتبال 
باشــگاهی ایران. فرشاد پیوس بازیکن 
باهوش و هنرمندی بود که عناویِن آقای 
گلی را یکی پس از دیگری کسب کرد 
و برترین گلزن تاریخ فوتبال باشــگاه 
پرسپولیس شــد. فیلم فرشاد آقای گل 
به کارگردانی جعفر صادقی در ســال 
۱۳۹۶ ســاخته و در گروه هنر و تجربه 
ســینما اکران شد. این فیلم جایزه ویژه 
هیئت داوران از جشــنواره مستند سال 
۱۳۹۸ را تصاحــب کرد.این فیلم یکی 
از پرچهره ترین مستندهای تولید شده 
از فوتبال ایران اســت و در آن بسیاری 
از کســانی که هم نسل با فرشاد پیوس 
بوده انــد )علــی پروین، علــی دایی، 
ناصــر محمدخانی، امیــر قلعه نویی، 
محمــد پنجعلی، محمــد مایلی کهن 
و ...( دربــاره اش صحبــت می کنند. 
اردشــیر الرودی، حمیدرضــا صدر، 
امیر حاج رضایی و عادل فردوسی پور 
از دیگر چهره هایی هســتند که در این 
فیلم حضور دارند.پیوس در ۲۱۲ بازی، 
موفق به زدن ۱۵۳ گل شــد. فیلم به این 
نکته می پردازد که چرا پیوس با استعداد 
فراوانی که داشت به حقش نرسید و بدل 

به یک بازیکن بین المللی نشد.
»شیوه شاغالم«؛ مداحی و 

مربیگری
غالم حســین پیروانــی از جمله 
مربیان بازیکن سازی است که چهره های 
زیادی را به فوتبال کشور معرفی کرده 
است. او استاد نتیجه گرفتن با تیم های 
کم هزینه اســت و زندگــی اش ابعاد 
مذهبی و ورزشی متفاوت و قابل اعتنایی 
دارد. همه این ویژگی ها در فیلم مستند 
»شیوه شــاغالم« قابل ردیابی هستند. 
شــیوه ای که پیروانــی در زندگی اش 
برگزیده و انســی که با ادبیات و شــعر 
دارد او را به یک مربی خاص بدل کرده 

است.مستند نیمه بلند شیوه ی شاغالم 
درباره شیوه کار و زندگی غالم حسین 
پیروانی یکــی از محبوب ترین مربیان 
فوتبال کشور است که پس از یازده سال 
مربیگری در تیم مقاومت سپاسی شیراز 
و معرفی استعدادهای فراوان به فوتبال 
ایران، سرانجام در سال ۱۳۸۸ به عنوان 
ســرمربی تیم ملی امید ایران منصوب 
شد.مستند شیوه شــاغالم پرتره ای از 
زندگی و کار غالمحسین پیروانی است 
و نکته برجســته آن، چند بعدی بودن 
شخصیت این ورزشکار و فعالیت اش 
در عرصه مداحی و مربیگری اســت.

این فیلم نامزد بهترین مستند نیمه بلند و 
برنده بهترین تدوین مستند از سومین 
جشنواره بین المللی مستند ایران، سینما 

حقیقت شد.
ناصر حجازی؛ »افسانه یک 

عقاب«
مــن ناصر حجازی هســتم فیلم 
مستندی دربارهٔ ناصر حجازی است 
که ساخت آن در آبان ماه ۱۳۹۲ بر اساس 
طرحی از امیر رفیعی با همراهی سعید 
رمضانی داماد و نماینــدهٔ خانوادهٔ 

ناصر حجازی آغاز شد.
قسمت اول، داستان زندگی ناصر 
حجازی بهترین دروازه بان قرن آســیا 
را در پنــج فصل با نام های: آخرین مرد 
مقاوم، من رؤیایی دارم، سهراب کشی، 
از استقالل تا استقالل و پرواز عقاب به 
تصویر کشیده اســت که از طریق اکران 
در گروه ســینماهای هنر و تجربه و هم 
چنین شبکه نمایش خانگی در اختیار 
مخاطبین قرار گرفت. نسخه سینمایی 

آن ۱۰۸ دقیقه و نسخهDVD مربوط به 
شبکه نمایش خانگی، ۱۶۵ دقیقه است.

این فیلم براساس فراز و نشیب های 
زندگی ناصر حجازی به پنج قســمت 
تقســیم شــده که هر کدام از بخش ها 
بنــا به حس و حال آن بخش توســط 
یکی از بازیگران سرشــناس )شهاب 
حسینی، بهرام رادان، پرویز پرستویی، 
مســعود رایگان، مهران مدیری و رویا 
تیموریان( روایت می شد. برخی از این 
بازیگران که داســتان را روایت کردند 
فوتبالی نبودنــد ولی بنا به ارادت قلبی 
که به ناصر حجازی داشــتند متن ها را 
خواندند. در قســمت دوم با نام افسانه 
یک عقاب، این زندگی توســط اهالی 
فوتبال و در ۸۰ دقیقه تعریف می شود. 
قســمت دوم من ناصر حجازی هستم 
نیز فیلم مستندی است که امیر رفیعی آن 
را به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت 
ناصر حجازی برای ســال ۱۴۰۰ آماده 
کرد. مســتندی که تیتــراژ پایانی آن را 
رضــا یزدانی در اثری با نام اســطوره 
خوانده اســت. شکایت امیر قلعه نویی 
که توقیف موقتی فیلم را در پی داشت 

از جمله حاشیه های این مستند بود.
حمیــد«؛  »ســمفونی 

فوتبالیست فرهیخته
سمفونی حمید روایتی از زندگی 
حمید علیدوســتی ستاره اسبق فوتبال 
ایران است. ستاره دهه های قبل فوتبال 
ایران که هیچگاه به تیم های پرطرفدار 
نرفت.این فیلم بــه کارگردانی جعفر 
صادقی در ســال ۱۴۰۱ ســاخته شده 
اســت. در این فیلم ترانه علیدوستی، 

پیمان معادی، عادل فردوسی پور، علی 
پروین، پژمان جمشــیدی، امیر حاج 
رضایی و حمید علیدوســتی حضور 
دارند. ســمفونی حمید برای اولین بار 
در جشنواره حقیقت ۱۴۰۰ به نمایش 
درآمــد. در این فیلم با گرایش قهرمان 
داســتان به ادبیات، موســیقی و سینما 
مواجه می شــویم و یک فوتبالیســت 

فرهیخته را جلوی دوربین می بینیم.
عــدم تمایل به انتقــال به دو تیم 
سرشــناس پایتخت یعنی اســتقالل 
و پرســپولیس، حــذف از تیــم ملی 
بــه دلیل طــرح عجیب حــذف ۲۷ 
ساله ها، فوت پسرنوجوان در ماجرای 
چهارشنبه سوری از دیگر سکانس های 
زندگی علیدوستی هستند که فیلم به آنها 

پرداخته است. 
در  قایقــران  بزرگداشــت 

»آخرین آرزوی سیروس«
حدود ۲۴ سال از زمان درگذشت 
ســیروس قایقران می گذرد. اما نام این 
فوتبالیست خالق و بااخالق بندرانزلی 
از ذهن فوتبال دوستان پاک نشده است. 
قایقران در سال ۱۳۶۳ به تیم ملی دعوت 
شد و در ســال ۱۳۶۷ تنها فوتبالیست 
شهرســتانی بود که دهــداری بازوبند 
کاپیتانی تیم ملی ایــران را به بازوان او 
بست.مســتند ورزشی آخرین آرزوی 
سیروس به تهیه کنندگی، کارگردانی و 
نویسندگی سجاد ترابی که هفته گذشته 
از شــبکه پنج سیما پخش شد زندگی 
این فوتبالیست فقید را ورق می زند. در 
این مستند فضایل اخالقی و روند رشد 
این ستاره فوتبالی تا رسیدن به تیم ملی 

به تصویر کشــیده می شود و با چند تن 
از فوتبالیست های آن دوران نیز گفتگو 
شده است. همچنین در پایان چگونگی 
فوت او و مراســم تشییع این بازیکن 
فوتبــال برای مخاطبان نمایش داده می 

شود.
»آبــی روشــن« دربــاره 

پیشکسوت استقالل
مستند هشتاد دقیقه ای آبی روشن 
به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل 
توکلــی پرتره ای از حســن روشــن 
پیشکسوت باشگاه استقالل تولید جدید 
شبکه مســتند تلویزیون است.حسین 
کالنی، بهتاش فریبا، هادی نراقی، فرهاد 
مجیدی حشمت مهاجرانی و ... از جمله 
چهره های مشهور ورزشی اند که درباره 
حسن روشن صحبت کرده اند.این فیلم 
مســتند در لوکیشن های مختلفی مثل 
استادیوم آزادی، استادیوم آرارات محل 
تمرین استقالل، منزل حسن روشن و 

چند لوکیشن دیگر تصویربرداری شده 
است.حسن روشن تنها ملی پوش ایران 
است که در جام جهانی، جام ملت های 
آسیا، المپیک و بازی های آسیایی برای 
تیم ملی فوتبال ایران گلزنی کرده است. 
وی از این حیث در تیم ملی رکورد دار 

است. 
»قلیــچ« از دروازه بانی تا 

انزوا
قلیچ ســاخته پوریا نــوری فیلم 
مســتندی درباره وحید قلیچ بازیکن و 
پیشکسوت جنجالی باشگاه پرسپولیس 
است. این مســتند پرتره، به زندگی و 
خاطرات دروازه بان ســابق تیم ملی و 
باشگاه پرسپولیس و همچنین حواشی 
ســال های اخیــر او در فضای مجازی 
می پردازد و سعی دارد چهره متفاوتی از 

وحید قلیچ را به نمایش بگذارد.
وحیــد قلیــچ دروازه بان و مربی 
سابق باشگاه پرطرفدار پرسپولیس در 

ایران پس از پایان دوران پر افتخارش در 
باشگاه محبوبش، به بیرون از زمین های 
فوتبال رانده شد و روزهای تاریکی را 
سپری کرد و این اتفاق منجر به فراموشی 
خاطرات و افتخارات او از ذهن هواداران 
فوتبال شد. قلیچ پس از گذشت سال ها 
سکوت، فقر، غم و انزوا دوباره شهرت 
گذشته اش را کسب می کند اما این بار 
شــهرتش مرهون شیرجه هایش درون 
دروازه نیست بلکه مربوط به حضور پر 
ســر و صدایش در اینستاگرام است.در 
فیلم اشاره می شود که او اکثر فیلم هایش 
را در پاتوقی کــه در یک تعمیرگاه در 
حوالی شهران دارد، می گیرد. او می گوید 
دلیل اینکه به تعمیرگاه می روم تا ویدئو 
ضبط کنم به این دلیل است که به مردم 
بگویم من هم از جنس خود شما هستم 
و مردم با من ارتباط داشــته باشند. این 
تفاوت اصلی قلیچ با اینفلوئنســرهای 

پرزرق و برق اینستاگرام است.

گــروه فرهنگ و هنر-  جفری 
دیــن مــورگان بازیگــر آمریکایی 
می گوید که در حین فیلمبرداری فصل 
آخــر مجموعه »مردگان متحرک« هر 
دو پایش شکست اما به دلیل تعهدی 
که داشت نتوانســته آن ها را جراحی 

کند.

جفــری دین مــورگان به دلیل 
ایفــای نقــش نیــگان در مجموعه 
تلویزیونی پسارســتاخیزی مردگان 
 The Walking Dead - متحرک

به شهرت رسید.
نیــگان ممکــن اســت در این 
مجموعه از چند خراش جان سالم به 

در برده باشــد اما جفری دین مورگان 
کامال سالم نرفته است. 

مورگان که دو بار توســط مجله 
پیپــل جزو صــد مرد زنــده جذاب 
انتخــاب شــده، در گفــت و گو با 
اینســایدر گفت که با شکستگی خط 
مــو در هر دو پا مواجه شــد و اکنون 

نمی تواند بــه خاطر برنامه اش تحت 
عمل جراحی قرار بگیرد.جفری دین 
مورگان به دلیل ایفای نقش نیگان در 
پسارستاخیزی  تلویزیونی  مجموعه 
 The Walking - مردگان متحرک
Dead به شهرت رسیدبه گفته او، در 
ابتدا با یک شکستگی خط مو مواجه 

شــد که این وضعیت بعدا بدتر شد. 
مورگان می گوید مابین این مجموعه 
و مجموعه جدید شهر مرده قرار بود 
پاهایم را جراحی کنم و حدود سه ماه 

وقت داشتم. 
برای تیزر تبلیغاتی به اسپانیا رفتم 
که در آنجا به دلیل بیماری فتق مجبور 

به عمل جراحی آن شــدم و نتوانستم 
پاهایم را جراحی کنم. این نخستین بار 
نیست که مورگان چنین حادثه هایی 

را می بیند. 
بینــی او در حیــن فیلمبرداری 
فصل هشت مردگان متحرک توسط 

اندرو لینکلن شکست.

یــک  متحــرک،  مــردگان 
مجموعه تلویزیونــی آمریکایی در 
ژانر ترســناک پسارستاخیزی است 
که بــر پایه کتاب کمیــک به همین 
نــام نوشــته رابرت کرکمــن، تونی 
 مــور و چارلی ادلرد ســاخته شــده

 است.

فوتبالیست های ایرانی که مستند شدند؛

  تالقی سینما و فوتبال؛ از فرشاد 
پیوس تا ناصر حجازی

فرشاد پیوس، حمید علیدوستی، ناصر حجازی، غالم حسین پیروانی، سیروس قایقران، حسن روشن و پرویز دهداری از 
جمله فوتبالیست های پیشکسوتی هستند که زندگی حرفه ای و شخصی آنها توسط فیلمسازان به فیلم مستند تبدیل شده است.

بازیگری که هر دو پایش را فدای »مردگان متحرک« کرد

ویژه کودک و نوجوان
به پسر بچه کمک کنید تا به مقصد برسد.

بچه های جزیره

 

 

 

 

 

کبوتر  و  پدر  کبوتر  که  داشت  قرار  بزرگی  درخت  رودخانه،  یک  کنار  ایران،  شمال  جنگل های  توی  نبود.  یکی  بود  یکی 
نیاز داشتند.  مادری با جوجه هایشان روی آن درخت زندگی می کردند. هر چه جوجه ها بزرگتر می شدند به غذای بیشتری 
برای همین کبوتر مادر و پدر با هم به دنبال غذا می رفتند. یک روز که جوجه ها تنها مانده بودند، یک گنجشک قشنگ، پر 

زد و کنار النه جوجه ها نشست. جوجه ها که تا به حال هیچ پرنده ای جز مادر و پدر خودشان ندیده بودند با دیدن گنجشک از 
پنهان شدند. گنجشک گفت: چرا از من می ترسید؟ به من می گن گنجشک. منم بچه هایی  ترس سرهایشان را زیر پرهایشان کردند و مثال 
گفتند:  گنجشک  به  آن ها  دارند.  دوست  خیلی  را  هستند  شما  درخت  روی  که  کرم هایی  آن ها  کنم.  پیدا  غذا  برایشان  آمدم  و  دارم  شما  مثل 
چقدر تو زیبا هستی و چه قشنگ سریع بال می زنی و پرواز می کنی. گنجشک گفت: خداوند این بال های زیبا را به من داده تا با آن ها به 
بعد از رفتن گنجشک و برگشتن پدر و مادر  تهیه کنم.  از نعمت های خدا برای خودم و بچه هایم غذا  هرجایی که می خواهم پرواز کنم و 
کبوتر، جوجه ها داستان را برای بابا و مامان تعریف کردند. فردای همان روز وقتی پدر و مادر کبوتر در حال رفتن به دنبال غذا بودند 
برای  سریع  خیلی  جوجه ها  مادر  و  پدر  می شود.  ور  حمله  کوچولو ها  گنجشک  شکار  برای  گنجشک  النه ی  به  عقابی  دیدند  مرتبه  یک 
حفاظت از گنجشک ها فریاد زدند: خطررر خطرر؛ و در همان لحظه سگ مهربانی که روی شاخه بود خودش را روی النه ی گنجشک ها 
انداخت و با پنجه های خود به بال های پرنده شکاری ضربه زد تا پرنده را دور کند. با این حرکت او عقاب تسلیم شد و پرواز کرد و رفت. 
بسیار  از کبوتر ها و سگ برای نجات جان بچه هایش  او ماجرا را تعریف کردند. گنجشک مادر  وقتی گنجشک مادر برگشت همه برای 
جایش  از  بدهد.  نجات  را  همسایه  کوچولو های  گنجشک  توانسته  که  بود  خوشحال  ولی  بود،  شده  زخمی  کمی  اینکه  با  کرد. سگ  تشکر 
بلند شد و گفت: منم سه تا بچه دارم و دلم نمیخواد به خانواده ی عزیزم هیچ آسیبی برسه. برای همین از خانواده ی شما هم حفاظت کردم.
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