ﭘﮋﻣــﺎن ﺟﻤﺸﯿــﺪی در ﺗﯿــﻢ ﻣﻠــﯽ
ﺳﯿﻨﻤﺎ!
ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺮد
ﻣﻠﯽ ﭘﻮش ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ
ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ در ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﻤﺮغ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ورزش ﺳﻪ” ،ﻧﺎم ﭘﮋﻣﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪی ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﺎ را ﯾﺎد ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﯿﻨﺪازد ﺑﻪ ﯾﺎد ﻓﯿﻠﻢ
ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮐﻪ او ﺑﺎزی ﮐﺮده و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ وی در ﻣﺪت
ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ آﻧﻘﺪر ﭘﺮﻗﺪرت ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎور
او ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ.

آﻧﮑﻪ
ﻫﺎ و
زﻣﺎن
ﮐﻨﯿﻢ

ﭘﮋﻣﺎن ﮐﻪ دوران ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺧﻮد را از ﺗﯿﻢ ﮐﺸﺎورز آﻏﺎز ﮐﺮد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در
ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮت را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .او در دوران اوج ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺧﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در
ﺗﯿﻢ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﻠﯽ ﭘﻮش ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﯿﻢ
ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺮود.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺟﻤﺸﯿﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از
ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻫﻨﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی در
ﺳﺮﯾﺎل ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺧﻮد را در رل ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ اش ﺟﺎ
ﺑﯿﻨﺪازد .ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق او ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻓﻨﻮن
ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﭘﺮداﺧﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﻮش ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎی ﭘﮋﻣﺎن ،ﺳﺎل ﻫﺎی اﺑﺮی ،دﯾﻮار ﺑﻪ دﯾﻮار و ﻧﻔﺲ
اﺷﺎره ﮐﺮد .او در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﺗﺶ ﺑﺲ 50 ،ﮐﯿﻠﻮ
آﻟﺒﺎﻟﻮ ،ﺧﻮب ﺑﺪ ﺟﻠﻒ ،آذر ،ﺗﮕﺰاس ،ﻟﻮﻧﻪ زﻧﺒﻮر ،ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ و
… ﺑﻪ ﺑﺎزی ﭘﺮداﺧﺖ.

اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ درﺑﺎره ﭘﮋﻣﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪی ﮐﻪ از ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن او در ﻋﺮﺻﻪ
ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ اش دارد ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﮋﻣﺎن در ﻃﯽ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه در ﺑﯿﺶ از  15ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺪن وی دارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه ای ﮐﻪ
ﺟﻤﺸﯿﺪی ﻧﯿﺰ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻮده و از
ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﭘﺮﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﺎت داوران ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ،ﺑﻪ اﻋﻼم
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺎم ﭘﮋﻣﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی
ﺧﻮد ،ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﺮ دوران ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد زد .او اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻓﯿﻠﻢ
ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ اﺛﺮ اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪی را در ﺟﺸﻨﻮاره داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺎت داوران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺮد را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎران ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
راﻫﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﺑﯿﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭘﮋﻣﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪی ﭘﺲ از ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮدﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران
ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ورزش ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ و ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺎﯾﺪ ذﮐﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺎت داوران در ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد و در ﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﺳﺎﻟﻦ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮوﺗﻦ ﻧﺎم ﭘﮋﻣﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪی را ﺑﻪ
زﺑﺎن آورد ﺗﻌﺪادی از ﻧﻔﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ! ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﭘﻮزﺧﻨﺪ و
ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﭘﮋﻣﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪی در ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﭘﮋﻣﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪی ﮐﺎم ﺧﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺬت ﺣﻀﻮر ﺑﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﭙﺮدازد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻟﺬت
او در ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪه از ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت داوران

را ﺗﻠﺦ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﯿﻢ
 24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﭘﮋﻣﺎن در ﺻﻔﺤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﺻﺒﺮ و ﺗﻼش ﺧﻮد در  4ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ و ﺣﺎﻻ ﺟﺎی ﻣﺎدر را
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﮐﻨﺎر او ﺑﺎﺷﺪ.

اﻋﻼم ﻧﺎم ﭘﮋﻣﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﻤﺮغ
ﺑﻠﻮرﯾﻦ ،ﺣﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ وی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺪه ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رای
ﮐﺎﻓﯽ در ﺟﻤﻊ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺮد ،رﻗﺒﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺪاری
ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺎد ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﭘﻮر ،ﻓﺮﻫﺎد اﺻﻼﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﻣﮏ اﻧﺼﺎری ،ﻣﺴﻌﻮد
ﮐﺮاﻣﺘﯽ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﻮﯾﺪ ﭘﻮرﻓﺮج را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .رﻗﺒﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ

