
آن روز نزدیک است
بتازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر 
شــده که نشــان می دهد یــک پلیس 
صهیونیست،  پســربچه ای را که در حال 
»شهادتین« گفتن است، با دست هایش 
خفــه می کند. این فیلــم بازتاب زیادی 
در فضای ر ســانه ای دنیا داشــته است. 
سیدمحمود رضوی هم با انتشار این فیلم 
در توییتر، ضمن انتقاد از عملکرد طرفداران حقوق بشــر در دنیا، در این  باره 
نوشــت: »چرا طرفداران حقوق بشر در دنیا خفه شده اند و حرفی نمی زنند؟ 
اسرائیل قابل ترحم نیست و خاک بر سر حکومت های مسلمانی که می بینند 
و سکوت می کنند. به امید روزی که اسرائیل به پایان برسد و به وعده  صادق 

حضرت آقا، جوانان آن روز را خواهند دید، ان شاء اهلل«.

گرانی افسارگسیخته
ســید عزت اهلل ضرغامی با انتشار پستی 
در حساب کاربری توییتر خود در واکنش 
به گرانی سرسام آور اقالم مصرفی نوشت: 
»هفته گذشته در دو وعده، ساندویچ الویه 
و فالفل گرفتم، نســبت به دفعات پیش، 
قیمت الویه سه برابر و فالفل دو برابر شده 
بــود. این روزها حتی تأمیــن ارزان ترین 
وعده های غذایی برای بخشــی از مردم، مشــکل شده است. مگر حقوق و یا 
درآمد مردم چند برابر شــده که باید این گرانی های افسارگسیخته را تحمل 

کنند«؟

هویت قیمتی
پــس از اینکه کبری خزعلــی، نماینده 
شورای عالی انقالب فرهنگی، پای مصوبه 
جنجالی »اصالح قانــون تعیین تکلیف 
تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانــی با مردان خارجی« را به توییتر باز 
کرد، کاربران هشتگ #هویت_قیمتی را 
در این شبکه اجتماعی داغ کردند. یکی 
از کاربران در این باره نوشــته اســت: »فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 
با مردان خارجی می توانند به درخواست مادر به تابعیت ایرانی درآیند حتی 
اگر در کشور دیگر متولد شده و در همان کشور اقامت داشته باشند! تا حاال 
از کسانی که تو ایران متولد شده و دوتابعیتی بودند کم کشیدیم، حاال نوبت 

کسانی است که اصالً تو ایران متولد نشدند«.

حمله با شلنگ آب
پس از اینکه برانکو جدایی ر سمی اش را از 
پرسپولیس اعالم کرد، هواداران این تیم 
هشــتگ #برانکو را در واکنش به رفتن 
مربی محبوبشــان در فضای مجازی داغ 
کردند. جمعی از هواداران این تیم هم در 
مقابل دفتر باشگاه تجمع کردند که یکی 
از تصاویر این تجمع حســابی در فضای 
مجازی ســروصدا به پا کرد. این تصویر نشان می دهد یکی از همسایه ها که 
حسابی از سروصدای هواداران عصبانی شده، با شلنگ آب به هواداران معترض 

حمله کرده است!

هم  هنوز  پالتینــی«  تربت زاده:»میشــل  محمد 
»پادشــاه« فوتبال فرانسه محســوب می شود. بیش 
از 30 ســال از آخرین روزهای درخشــش میشــل 
در مســتطیل سبز می گذرد، فرانســوی ها اما هنوز 
ســانترهای خط  کشــی  شــده اش را که با کمترین 
ضریــب خطا روی ســر هم تیمی ها فــرود می آمد، 
فراموش نکرد ه اند. حتی رســوایی های مالی ســال 
2015 هم میشــل پالتینی را از چشم هموطنانش 
نینداخت، هرچند که کرسی ریاست فیفا را احتماالً 
برای همیشــه از او گرفت و میشل را به مدت چهار 
سال از هر نوع فعالیت ورزشــی و مدیریتی محروم 
کرد. محرومیتی که سبب شد پادشاه فوتبال فرانسه 
حتی برای تماشــای باز ی  های تیم ملی کشورش در 
استادیوم ها با مشکل روبه رو شود. مشکالتی که قرار 
بود تا کمتر از 6 ماه دیگر با اتمام دوره محرومیت به 
پایان برســد، اما میشل دیروز در میان بهت رسانه ها 
و مردم فرانســه، به دلیل تبانــی در اهدای میزبانی 

جام جهانی 2022 به کشور قطر، دستگیر شد.

 روی هوا زدند
متولد سال 1955 است. اگرچه در یکی از شهرهای 
کوچک فرانســه بــه دنیا آمده اما رگ و ر یشــه اش 
ایتالیایی اســت. رســانه های فرانســوی می گویند 
پدربزرگش سال ها پیش از ایتالیا به فرانسه مهاجرت 

کرده است.
پدرش مربی تیم  های فوتبــال محلی بود و مادرش 
در زمینه ترجمه مقاله های ورزشــی برای  رســانه ها 
فعالیت می کرد. پدر و مادرش تا مرز جنون به فوتبال 
عالقه مند بودند. خودش می گوید: »من در فوتبال به 
دنیا آمده ام«! شــاید به همین خاطر بود که از همان 
دوران کودکی جذب فوتبال خیابانی شــد. تکنیکش 
در فوتبال خیابانی آن قــدر خیره کننده بود که البد 
به پیشنهاد رفقا و پدرش در آزمون استعدادیابی تیم 
»اف ســی متز« فرانسه شرکت کرد. هرچند مالکان 
باشــگاه در همان جلسه های نخســت او را به عنوان 
گزینه اصلی انتخاب کردند، اما میشل هیچ وقت وارد 
تیم متز نشد. پزشک تیم پس از آزمایش های متعدد 
اعالم کرد میشل مشکل قلبی دارد و مسئوالن باشگاه 
هم از جذب او منصرف شدند. شاید دنیای آن روزها 
برای میشــل جوان که همه آرزوهایش را برباد رفته 
می دید، تاریک تر از هر زمان دیگری بود. پدر میشل 
که حســابی به آینده فوتبالی پسرش خوشبین بود 
او را با اصرار زیاد به باشــگاه »نانسی« برد. آنجا بود 
که مشخص شد پزشک تیم »متز« تشخیص اشتباه 
داده و مسئوالن باشگاه نانســی از خداخواسته او را 

روی هوا زدند! 

 قهرمانی با چاشنی تشییع جنازه
»نانسی« اگرچه باشگاه مشهوری در فوتبال فرانسه 
نبــود، اما بــرای جوان 20 ســا له ای کــه آرزوهای 
بلندپروازانه در ســر می پروراند، زیاد هم شروع بدی 
به حســاب نمی آمد! میشــل هفت فصل در نانسی 
توپ زد و درخشــش های بی وقفه اش در این تیم، او 
را راهی یکی از  تیم  های پرطرفداِر دهه 70 فرانســه 
یعنی »ســنت اتین« کرد. او در سنت اتین بیشتر از 
همیشه درخشید، تبدیل به ستاره تیمش شد و جام 
قهرمانی لیگ فرانســه را برای باشگاهش به ارمغان 

آورد تا نظر باشــگاه  های بزرگ اروپایی را بیشــتر به 
سمت خودش جلب و مالکان یوونتوس را مجاب کند 
برای جذب او بیش از 7 میلیون دالر در سال 1982 
هزینه کنند. شــاید مشهور ترین صحنه حضورش در 
یوونتوس مربوط به بازی تاریخی یوونتوس و لیورپول 
در فینال جام باشگاه  های اروپا در سال 1985 باشد. 
همان بازی کــه به فاجعه »هیســل« پیوند خورد. 
 حادثه ای که در نتیجه هجوم هــواداران لیورپول به 
قسمت تماشاگران یوونتوس برای کتک کاری، فرار 
کردن تماشاگران یوونتوس، وارد شدن فشار بیش از 
اندازه به دیوار استادیوم و در نهایت فرو ریختن دیوار 
ورزشــگاه بر روی هواداران یوونتوس ایجاد شد و در 
نتیجه آن، 39 نفر کشته و 600 نفر زخمی شدند. با 
وجود فرو ریختن دیوار اســتادیوم و کشته شدن 39 
نفر، آن هم یک ساعت پیش از شروع بازی، مسئوالن 
ترجیح دادند مســابقه برگزار شــود تا یوونتوس با 
تک گل میشــل پالتینــی، در ســاعت هایی که به 
سیاه  ترین ســاعت های فوتبال یوفا معروف شده اند و 
در میان دســت هایی که جنازه ها را از زیر آوار بیرون 

می کشیدند، جام را باالی سر ببرد.
پالتینی پنج فصل طالیــی را در یوونتوس گذراند و 
عالوه بر قهرمانی تلخی که در اروپا بدست آورده بود، 

دوبار هم جام قهرمانی »سری آ« را روی سر برد.

 حسرتی برای همیشه
موفقیت  های میشل پالتینی در عرصه ملی به مراتب 
بیشتر از موفقیت های باشــگاهی است. پالتینی در 
المپیک 1976 برای نخســتین بار پیراهن تیم ملی 
کشــورش را به تن کرد و دو ســال بعد در نخستین 
جام جهانی زندگی اش به میدان رفت. ســال 1982 
یعنی همان سالی که با قرارداد نجومی به یوونتوس 
پیوسته بود، در جام جهانی اسپانیا به همراه فرانسه 
به مقام چهارم رسید. پالتینی آن قدر در جام جهانی 
اسپانیا خوش درخشید که به عنوان بهترین بازیکن 
جام انتخاب شــد. اوج درخشش او اما برمی گردد به 
ســال های 83 تا 85. او سه ســال متوالی مرد سال 
فوتبال اروپا شــد و در جام  ملت  های اروپا در ســال 
1984، عالوه بر کسب قهرمانی، 9 گل برای تیمش 
به ثمر رســاند تا رکوردی عجیب و غریب از خودش 
به جا بگذارد که تا امروز کسی نتوانسته آن را بشکند. 
این پایان درخشش  های او نبود و میشل در سال های 
84 و 85 به عنوان مرد ســال فوتبال جهان انتخاب 
شــد تا کلکســیون افتخاراتش تکمیل شود. همان 

سال  ها بود که رسانه ها به او لقب »پادشاه« دادند.
حضور او در کنار ستاره  های دیگری مثل ژان تیگانا، 
آلن ژیرس، لوییس فرناندز و... در تیم فرانســه جای 
هیچ شــکی را باقی نمی گذاشــت که قدرتمند ترین 
تیــم فوتبال جهان، فاتح جام جهانی 1986 مکزیک 
خواهد بود. پالتینی که آن ســال  ها بازوبند کاپیتانی 
تیم ملی کشــورش را به بازو می بست، تنها یک رؤیا 
داشــت: قهرمانی در جام جهانی و بردن جام به روی 

سر.
هر چند فرانسه در بازی ای که بسیاری از رسانه های 
دنیا می گویند زیباترین بازی تاریخ جام جهانی بوده 
است، برزیل را در ضربات پنالتی شکست داد، اما در 
نیمه نهایی مغلوب آلمان غربی شــد تا پادشاه برای 

همیشه در حسرت جام بماند.

 8 سال و 8 ماه و 13 روز
میشــل یک ســال پس از ناکامی در جــام جهانی 
مکزیک، از فوتبال خداحافظی کرد، اما فقط چند ماه 
بعد سرمربی تیم ملی کشــورش شد! تا سال 1992 
سرمربیگری تیم ملی کشورش را ادامه داد و سال 98 
با وجود اصرار رئال مادرید برای قبول مسئولیت هدایت 
این تیم، هیچ جوره زیر بار این مســئولیت نرفت و در 
عوض مســئولیت سازماندهی جام جهانی 98 فرانسه 
را بــه عهده گرفت تا ثابت کند بیشــتر از مربیگری، 
شــیفته مدیریِت فوتبالی اســت. همان سال از طرف 
فیفا به عنوان نایب رئیس کمیته برگزاري جام جهاني 
هم انتخاب شد و دو سال بعد بر منصب نایب رئیسی 
فوتبال کشــورش نشست. از سال 2002 عضو کمیته 
اجرایی فیفا شد و عملکردش در برگزاری جام جهانی 
2006 آلمان آن قدر حرفه ای بود که سال بعد به عنوان 
رئیس یوفا انتخاب شــد و تا هشت سال و هشت ماه 
و 13 روز بعد یعنی چند صباح پیش از اینکه فســاد 

مالی اش در فیفا رو شود، در جایگاهش باقی ماند.

 2 میلیون فرانک ناقابل!
ماجرای فساد مالی پادشاه برمی گردد به سال 2015، 
یعنی زمانی که اداره دادگســتری فدرالی ســوییس 
پروند ه های فســاد گســترده در »فیفا« را روی دایره 
ریخــت. ابتدا 14 نفــر از مقامات عالیرتبــه فیفا در 
پروند ه های فســاد دستگیر شــدند، اما اوضاع زمانی 
بحرانی شد که پروند ه های فساد مرتبط با »سپ بالتر«، 
رئیس وقت فیفا هم رو شــد. یکی از این پروند ه های 
فساد مربوط به پرداخت 2 میلیون فرانک پول از جانب 
بالتر بــه پالتینی بود. پالتینی همــان موقع اعضای 
کمیته اخالق را »احمق« خطــاب کرد و  قاضی های 
پرونده اش را هم دلقک هایی خواند که نمی توانند او را 
محروم کنند! پادشاه اما هشت سال از هر نوع فعالیت 
فوتبالی محروم شد که بعدها این محکومیت به چهار 
ســال کاهش یافت. پالتینی یک سال پیش به شکل 
مشکوکی از سوی دادستانی سوییس در ماجرا فساد 
مالی تبرئه شــد، اما محرومیتش همچنان ادامه پیدا 
کرد تا دست آخر معلوم نشود 2 میلیون فرانک را چه 

کسی خورده و چه کسی برده است!

 بازی کثیف
پالتینی در این سال ها بارها از سوی رسانه ها به تبانی 
در ماجرای اهدای میزبانی جام جهانی 2022 به قطر 
متهم شده، اما هربار این اتهام ها را رد کرده است. ابعاد 
پرونــده تبانی در اهدای میزبانی جــام 2022 آن قدر 
پیچیده اســت که می شــود درباره اش کتاب نوشت. 
البتــه »جاناتان کالورت« و »هایدی بلیک« این کار را 
کرده اند. کتاب »بازی کثیف« که بتازگی به زبان فارسی 
هم ترجمه شــده حتی پای »اوبامــا«، »بن همام« و 
چهره های سیاسی مطرح را هم به این ماجرا باز می کند! 
نویسنده های »بازی کثیف« مدارکی را رو می کنند که 
نشــان می دهد پای رئیس سابق یوفا بدجوری در این 
ماجرا گیر است. به همین خاطر بازداشت شاهِ بی شین 
عالم فوتبال در روز گذشــته می تواند سرآغاز رو شدن 
پرونده های تازه تری از ابعاد تبانی در جام 2022 باشد 
و حتی پای چهره های شاخص سیاسی مثل امیر قطر، 
رئیس جمهور سابق آمریکا و نخست وزیر سابق فرانسه 

را هم به ماجرا باز کند!

ماجرای 2 کاله
داستان از جایی دیگر آب می خورد. 
یعنی فقط این نبود که شاه مملکت 
 حوصلــه اش از لبــاس و پوشــش 
آبا و  اجدادی اش ســر رفته باشد و به 
مجلس سپرده باشد قانونی را تصویب 
کنند تا بشود دستار، عمامه، شال و 

کاله های ایرانی را از سرشــان برداشــت و به جایش مثالً کاله پهلوی را رواج 
داد. نسخه را کسان دیگری پیچیده بودند و رضاخان خوشش آمده بود. چند 
ســال بعد اما وقتی گذرش به ترکیه افتاد و کاله شاپو و  لباس  های اروپاییان 
آن روزگار را دیــد، کاله پهلوی هــا دلش را زد و دو پــای بزرگش را در یک 
کفش کرد که ملت ایران باید همه چیزش مثل همین اروپایی  ها بشود. برای 
دربار و آن هایی که هر روز نسخه های تازه ای برای تغییر هویت فرهنگی مردم 
می پیچیدند، پیشرفت و آبادانی البد با همین کاله و لباس های فرنگی ایجاد 
می شد. بدبختی و عقب ماندگی هم چاره اش فقط همین تغییر لباس بود! این 
بار هم مجلس را واداشتند که تغییر کاله مردم به کاله شاپو و تغییر لباس  ها 
را تصویب کند. 84 سال پیش درست در چنین روزهایی، قانون کاله و لباس 
دوم به اجرا گذاشــته شد. با این همه بودند کسانی که می دانستند کاله دوم 
هم فقط بهانه و مقد مه ای برای ربودن هویت دینی و فرهنگی و به یغما بردن 
حیا وعفت زنان و مردان ایرانی است و حقه و شعبده کشف حجاب قرار است 

از زیر همین کاله ها دربیاید.  

ضامن به حادثه ای پیر می شود گاه
رقیه توسلی: جای َسر فرو بردن توی موبایل - با گوشی خاموش - چرخونک 
بازی که دربیاورد، شــربت گالب را که پس بزند و به »عزیز«، »چشم خوشگله 
دختر« که نگوید، معلوم اســت یک جای کار می لنگد! کالفه تر از آن است که با 
»فرید« سِر صدای تلویزیون بجنگد. می رود به اِیوان. به بهانه ای می روم دنبالش. 
وسط شــرجی و داغی خرداد، شکل پیرزن ها تکیه داده به دیوار! از آدم هایی که 
دوست ندارم هرگز بُغ کرده و َدرهم ببینمش، یکی همین آفرینش است. کنارش 

می ایستم و می گویم: غیر از کشتی های غرق شده، بگو دیگر چه خبر؟
منقلب وراندازم می کند و آن وقت چند جمله می گذارد کِف دسِت عمه اش... حرف 
حسابش، نیکوکاری و بدهکار و طلبکار است... اینکه برای رفیقی که از قضا همکار 
هم هستند، ضامن شده، اما عاقبت بخیر نشده... اینکه هیچ کس در جریان نیست 

بانک یک ماهی می شود دارد اقساط را از جیب او می گیرد نه صاحب وام.
می پرسم: چرا بدون مشورت امضا دادی؟

با دلخوری نگاهم می کند که عمه جان، دوســتی داشتیم. ارتباط داشتیم. پای 
شناخت وسط بود البته شاید هم رودربایستی. کِف دست بو نکرده بودم که آدم ها 
به این شدت عوض می شوند! حالم می شود شبیه به »آفرینش«. پُر چرا و افسوس! 

می پرسم مبلغ وام چقدر است؟
َسر تکان می دهد که 25 میلیون تومان... درجا عصبانیت هم به فهرست احساساتم 
اضافه می شــود...صدایی از پشت ســر غافلگیرمان می کند. صدایی که طنزآلود 
می گوید: صدبار نگفتم ِچک کردم َشــهر، پُِر روباه مکار و گربه نره اســت... چرا 
تا تَقی به توقی می خورد، ِچک ِکش می شوید... یعنی نمی دانید اگر می خواهید 
خّیر هم باشید باید خّیر عاقبت اندیش باشید... به قول بابابزرگ، عقل یارِ خوش 

آدمیزاده، خواهرجان!
یک:  ای کسانی که ایمان آورده اید! به پیمان ها و قراردادها وفا کنید. سوره مائده/1

دو: مهربان ها را ضربه فنی نکنیم

 مجازآباد
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ورزش
برانکو، پانادیچ، بودیمیر و رادو

گره پرسپولیس با شکایت 
»کروات«ها کور شد

 دلواپسی های سرمربی تیم ملی هندبال 
در گفت و گو با قدس: 

 داخلی ها ناآماده اند
لژیونرها مصدوم

پدیده رایج غیب شدن

فؤاد آگاه: خبرفوری: »چانچال هیری« یک شــعبده باز هندی که قصد 
اجرای تردســتی به روش »هودینی« را داشــت وقتی با 6 قفل و زنجیری 
که به دســت و پایش زده بودند به رودخانه »هوگلی« انداخته شد تا زیر 
آب قفــل و زنجیرها را باز و تماشــاگران و طرفدارانش را حیرت زده کند، 
دیگر روی آب نیامد! خبرهای رســیده حاکی است تالش  های تیم غواصی 
و نجات تاکنون به جایی نرســیده، اما تا زمانی که جنازه او پیدا نشــود، 

نمی توان مرگش را تأیید کرد. 
تحلیل فوری: کارشناســان و تحلیلگران معتقدند بــا عنایت به اینکه این 
روزها »غیب شدن، رفتن و برنگشتن، یواشکی رفتن و مرگ جعلی« در میان 
شعبده بازان، سلبریتی ها، آقازاده ها و مفسدان اقتصادی پدیده ای رایج است، تا 
اطالع ثانوی نمی توان خبر مرگ این شعبده باز را تأیید کرد. این کارشناسان 
می افزایند: شــاید »هیری« از راه رودخانه و برای خالی کردن محتویات رحم 
همسرش به کانادا رفته باشد. برخی منابع هم مدعی شده اند »هیری« یا فردی 
شــبیه به او را البته بدون قفل و زنجیر در یکی از کازینوهای کشــور کانادا 
دید ه اند. گفتنی اســت، »احسان علیخانی« نیز غیب شدن »هیری« با هدف 
حضــور در بخش نهایی برنامه عصر جدید را تکذیــب و اعالم کرده تا وقتی 
خودمان استعدادهایی داریم که می توانند با ده ها هزار میلیارد دالر پول مردم، 
نه در رودخانه که جلو چشم همه و نه با قفل و زنجیر، بلکه با دکل نفتی غیب 
بشوند، محال است استعداد هندی به برنامه مان بیاوریم. وی افزوده است اگر 
هم »هیری« به برنامه عصر جدید می آمد، محال بود بتواند از داوران ما چهار 

رأی سفید بگیرد!   

 »میشل پالتینی« به اتهام تبانی 
در اهدای میزبانی جام جهانی 2022 به قطر دستگیر شد

سردار آزمون در گفت و گو با قدس:شاه بی شین

 از ماجرای التزیو 
چیزی نمی دانم

ســردارآزمون در تیمــش زنیــت روســیه 
مشغول تمرین اســت تا هرچه زودتر وارد 
رقابت های لیگ روســیه شود. سردار پس 
از پشت سرگذاشتن مصدومیت به شرایط 
ایده آل بازگشته و این روزها در تمرین های 

تیمش یکــی از آماده ترین بازیکنان اســت. 
ســردار را احتماالً تا پایان فصل در 

زنیت خواهیــم دید هرچند که 
التزیــو بار دیگر بــرای جذب 
این مهاجــم به روس ها پیغام 
فرســتاده، پیغامی که آزمون 

از آن بی اطالع است.
ابتدا از مصدومیتت شروع 
کنیم. تــو هفته های آخر 
لیگ روســیه را به دلیل 
مشکلی که برای زانویت به 
وجود آمد، از دست دادی...

آن روزها

روزمره نگاری

فوری فوتی

گفت و گو با نیما جاویدی، کارگردان فیلم متفاوت این روزهای اکران

» سرخپوست« را دوبار باید دید
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سینا حســینی: تبعات جدایی برانکو همان طور که 
انتظــار می رفت برای پرســپولیس و هوادارانش هزینه 
بســیار ســنگینی را ایجاد کرد، تا حدی که بسیاری از 
هواداران باشگاه پرسپولیس وقتی صبح سه شنبه متوجه 
شدند ماجرا از چه قرار اســت به در باشگاه هجوم بردند 

شعار حیا کن، رها کن سر دادند. 

شکایت برانکو
نخســتین جرقه با انتشار خبر شــکایت دسته جمعی 
اعضــای کادر فنی پرســپولیس به کمیتــه انضباطی 
فدراســیون جهانی فوتبال به وجود آمد. در شــرایطی 
که هواداران منتظر منصرف شدن ســرمربی کروات و 
دســتیارانش بودند. یک خبر کوتاه همه معادالت را به 
هم ریخت و کاخ آرزوهای هواداران پرسپولیس به یکباره 
فرو ریخت. خبر شکایت برانکو از پرسپولیس برای کسی 
باورپذیر نبود اما او پیش از اینکه نامه فســخ قراردادش 
را توسط وکیل باشگاه به تهران ارسال کند در زوریخ از 
باشگاه پرسپولیس به واســطه عدم پرداخت مطالباتش 

شکایت کرده بود!
در نامه ای که برانکو برای فیفا ارســال کرده به جزئیات 
قراردادش اشاره و تاریخ هایی که باشگاه وظیفه داشته تا 
دستمزد و پاداش او را بپردازد، قید شده است. با بدعهدی 
مسئوالن پرسپولیس، برانکو ذره ای نگران نیست که ایرج 
عرب بتواند از طریق فیفا برایش دردسری ایجاد کند و 

مانع حضور او در االهلی عربستان شود.
برانکو تک تــک پاداش های پرداخت نشــده را در این 
شــکایت قید کرده و احتماالً بزودی نامــه ای از فیفا به 
باشگاه پرسپولیس خواهد رسید که شکایت رسمی برانکو 

را آشکار می کند. 
سرمربی سابق پرسپولیس پس از چند سال کار در ایران 
و با تجربه ای که از تیم  ملی داشــته، از ناآگاهی مدیران 
فوتبالی ایران نســبت به قوانین بین المللی آگاه است. 
او می داند که ســرانجام از مســیر فیفا به تمام حقوق و 

پاداش های معوقه خود می رسد.
با این اوصاف، باشگاه پرسپولیس نه  تنها نمی تواند برانکو 
را به ایــران بازگرداند بلکه قراردادی که باشــگاه به آن 
استناد کرده از نظر حقوقی دارای مشکالت زیادی است و 
درصورت ارائه به فیفا به سود برانکو می شود. به جز حقوق 
و قرارداد اصلی، پاداش های آسیا، پاداش قهرمانی لیگ 
 برتر و قهرمانی جام حذفی از مواردی است که در شکایت 

برانکو به فیفا وجود دارد.

شکایت از پروفسور
با فاش شدن این واقعیت، مسئوالن باشگاه پرسپولیس که 
زیر فشار سنگین خداحافظی این مربی کروات بودند، تصمیم 
گرفتند بالفاصله مقابله به مثل کنند و با ارسال دو شکوائیه 
از برانکو و باشگاه االهلی به واســطه عقد قرارداد غیرقانونی 
با سرمربی این باشگاه شــکایت کنند. با رسانه ای شدن این 

حقیقت برای افکارعمومی و هواداران روشن شد که دیگر هیچ 
برگشت و همکاری دو طرفه ای وجود نخواهد داشت و کار به 
کری خوانی و شکایت و شکایت کشی افتاده است. اظهارنظر 
مدیرحقوقی باشگاه پرســپولیس حکایت از این داشت که 
پرسپولیس برنده این دعوای حقوقی خواهد بود و برانکو بایستی 
غرامت پرداخت کند و باشگاه االهلی به واسطه این رفتار غیر 

قانونی با محرومیت های بزرگی رو به رو خواهد شد اما در آن 
سو هم مدیر حقوقی باشگاه الهالل اعالم کرد هیچ خدشه ای به 
قرارداد منعقد شده میان برانکو و این باشگاه عربستانی به وجود 
نخواهد آمد و همه چیز برابر قانون سپری شده است.از سویی 
دیگر، منابع خبری نزدیک به برانکو نیز اعالم کردند تا مادامی 
که مطالبات معوقه و پاداش موفقیت پرسپولیس در لیگ ایران 

را دریافت نکند قید پیگیری حقوقی را نخواهد زد.

شکایت بودیمیر و رادو
اما این موضوع همه داســتان نبود، بلکــه بودیمیر بازیکن 
خارجی باشگاه پرسپولیس که با هزار و یک حرف و حدیث 
توسط برانکو به پرسپولیس آمده بود اما به دلیل عدم موفقیت 
از ترکیب اصلی کنار گذاشته شده بود، نیز دست به قلم برد و 

توسط وکیلش از پرسپولیس شکایت کرد.
با شکایت بودیمیر، سایر بازیکنان خارجی باشگاه هم تهدید 
کردند اگر پول آن ها پرداخت نشود، قطعاً از پرسپولیس به 
فیفا شــکایت خواهند کرد، نفر بعدی رادوشوویچ گلر دوم 
پرسپولیس بود، او که با قرارداد 250 هزار دالری هنوز باید 
یک فصل دیگر در این باشــگاه باقی بماند، بالفاصله پس از 
اطالع از وضعیت شکایت های خارجی ها توسط مدیر برنامه 
خود به مدیران باشگاه پیغام داد چنانچه مطالباتش پرداخت 

نشود شکایتش را ارسال خواهد کرد.

شکایت از االهلی
با بروز این اتفاقات موجی از نگرانی در میان هواداران به راه 
افتاد چون آن ها بخوبی به خاطر دارند درادوار قدیم نیز چنین 
اتفاقاتی رقم خورده و در نهایت پرسپولیس متضرر شده است. 
هرچند مدیران پرسپولیس در حال حاضر ژست حق به جانب 
به خود می گیرند و مدعی اند که در این پرونده حق با آن هاست 
اما بدون تردید اگر ذره ای در این ماجرا مشکل وجود داشت 
طرف سعودی با علم بر اینکه ممکن است با محرومیت های 
سنگین فدراسیون جهانی فوتبال روبه رو شود هرگز ریسک 

انجام چنین حرکتی را به جان نمی خرید!

ناکامی فراعنه
ســایت »مرکاتودی« مصر در خبری مدعی شــد برانکو 
ایوانکوویچ از تیم االهلی مصر پیشنهاد یک میلیون و 500 
هزار دالری دریافت و حتی موافقت کرده بود که به این تیم 

برود اما وی پیشنهاد این تیم را نادیده گرفته است.
طبق ادعای این سایت، قرارداد برانکو با االهلی عربستان یک 

میلیون و ۸00 هزار دالر است.

برانکو، پانادیچ، بودیمیر و رادو

گره پرسپولیس با شکایت »کروات«ها کور شد

دنیزلی: امیدوارم انتظارات را برآورده کنم
ورزش: سرمربی جدید تراکتورسازی درنخستین اظهارنظر خود ابراز امیدواری کرد 
که بتواند انتظارات هواداران این تیم را برآورده کند. مصطفی دنیزلی پس از ورود به 
تبریز گفت: من پیش از این در تهران بودم و حاال در تبریز خواهم بود و هواداران ترک 

ما را حمایت خواهند کرد.
 امیدوارم بتوانم انتظارات هواداران تراکتورسازی را برآورده کنم. آنچه برای من مهم 
است موفقیت تیم و ارتباط بین دو کشــور ایران و ترکیه است. دنیزلی بعد از ورود به 

ایران از باشگاه تراکتورسازی نیز دیدن کرد.

تمدید قرارداد »فاوره« با بروسیا دورتموند
ورزش: باشگاه دورتموند اعالم کرد که لوسیان فاوره قراردادش را با این باشگاه به مدت 
یک سال دیگر تمدید کرده است.  فاورِ سال گذشته با قراردادی دو ساله سرمربی دورتموند 
شد و توانست تا هفته پایانی زردها را در کورس قهرمانی با بایرن نگاه دارد اما در نهایت به 
نایب قهرمانی رضایت داد. دورتموند البته در لیگ قهرمانان به توفیقی دست پیدا نکرد و با 
شکست از تاتنهام در یک هشتم نهایی حذف شد. سرمربی 61 ساله فرانسوی پس از تمدید 
قرارداد گفت:»من به ادامه بازسازی دورتموند وپیشرفت باشگاه در همه زمینه ها فکر می 
کنم و نگاهم مثبت و رو به جلو است. با کمک یکدیگر، دورتموند را قدرتمندتر خواهیم کرد.«

انتقال رودری به منچسترسیتی قطعی شد
ورزش: هافبک اسپانیایی روخی بالنکو فصل آینده در تیم تحت هدایت دیه گو سیمئونه 
بازی نخواهد کرد. به نقل از نشریه مارکا، رودریگو هرناندس ملقب به رودری هافبک 
میانی 22 ساله تیم فوتبال اتلتیکومادرید، بزودی به منچسترسیتی می رود. رودری در 
قرارداد خود بند فسخ 70میلیون یورویی دارد و باشگاه منچسترسیتی با پرداخت آن 
خرید وی را قطعی کرده تا چند روز دیگر به صورت رسمی از وی رونمایی کند. رودری 
در حالی از مادرید می رود که تنها یک فصل از حضورش در این تیم می گذرد. او تابستان 

سال گذشته با قراردادی 25 میلیون یورویی از ویارئال خریداری شده بود.

سوآرز: چه کسی است که نخواهد کنار نیمار باشد؟
ورزش: مهاجم اروگوئه  ای بارسلونا از بازگشت نیمار به نیوکمپ استقبال می کند. 
نشریه فرانسوی »اکیپ« مدعی شد باشــگاه پاری سن ژرمن آماده فروش نیمار در 
تابستان جاری است و بازگشت به بارسلونا اصلی ترین گزینه پیش روی ستاره برزیلی 
است. حاال سوآرز هم تیمی سابق او در بارسلونا درباره این انتقال احتمالی می گوید: 
»من یکی از بهترین سال های زندگی ام را به عنوان یک فوتبالیست در بارسلونا در 
کنار لیونل مسی، بهترین بازیکن جهان و نیمار، دومین بازیکن برتر جهان سپری 

کردم. کسی هم هست که نخواهد از بازی کنار بازیکنی مثل نیمار لذت ببرد؟«

حمیدرضاعرب: ســردارآزمون در تیمش زنیت روسیه 
مشغول تمرین است تا هرچه زودتر وارد رقابت های لیگ 
روسیه شود. سردار بعد از پشت سرگذاشتن مصدومیت به 
شرایط ایده آل بازگشته و این روزها در تمرین های تیمش 
یکی از آماده ترین بازیکنان است. سردار را احتماالً تا پایان 
فصل در زنیت خواهیم دید هرچند که التزیو بار دیگر برای 
جذب این مهاجم به روس ها پیغام فرســتاده. پیغامی که 

آزمون از آن بی اطالع است.

ابتدا از مصدومیتت شروع کنیم. تو هفته های آخر لیگ 
روسیه را به دلیل مشکلی که برای زانویت به وجود آمد، 

از دست دادی.
نه تنها بازی های لیگ روسیه بلکه بازی های تیم ملی را هم از 

دست دادم. مصدومیت برای هیچ بازیکنی خوشایند نیست.

بازی های تیم ملی را دیدی؟
بازی مقابل ســوریه را دیدم که بچه ها فوق العاده بودند و 
گل های قشــنگی زدند. امیدوارم این وضعیت ادامه داشته 
باشــد اما توجه کنید که تیم ملی بر اســاس ویژگی های 
حریفانش تاکتیک خود را انتخاب می کند. گاهی هجومی 

و گاهی دفاعی.

از گلزنی دیگر بازیکنان چه حسی داری؟
تیم ملی همیشه گلزن های خوبی داشته است و من خوشحالم 

که وقتی نبودم خط حمله تیم ملی عملکرد مطلوبی داشت.

گفته می شود تیم ملی درحال تغییر رویه تاکتیکی 
است.

این در آینده مشخص می شود اما باید توجه کنیم که 
انتخاب تاکتیک براساس ویژگی های تیم خودمان و 

حریف است.

 

من در هرحال امیدوارم 
تیم ملی در کسب نتیجه موفق باشد. چه 

با بازی دفاعی چه با بازی هجومی.

ویلموتس و هاشمیان هم مربی تیم 
ملی شدند.

برای شــان آرزوی موفقیت دارم. 
قطعاً می توانند بــه تیم ما کمک 
کنند. ما هم باید به آن ها کمک 
کنیــم تــا نتایــج مطلوبی را 

بگیریم.

مداوای زانویت خوب پیش رفت؟
خوب تر از آن چیزی که فکر می کردم پیش رفت. تمرینات 
منظمی را پشت سرگذاشتم و هرروز تحت نظر پزشک بودم. 
چیزی که در آن روزها مشخص بود اینکه هم من و هم تیم 

پزشکی دوست داشتیم این غائله تمام شود.

فصل جدید لیگ روسیه نزدیک است و شما تمرینات 
را هم زود استارت زدید. دلیل خاصی دارد؟

ما سوپر کاپ را در پیش داریم. روال برگزاری این بازی 
در همه جای دنیا همین طوری است که یک هفته قبل 
از اینکه لیگ شروع شــود، این بازی را برگزار می کنند. 
اشــتباه نکنم در ایران هم چند سالی اســت این رویه 

انجام می شود.

در زنیت راحتی؟
خیلی زیاد. کالً در روسیه راحتم.

پس چرا درباره رفتنت به التزیو دوباره خبرهایی را 
می شنویم.

شما می شنوید اما من هیچ خبری ندارم.

یعنی تکذیب می کنی؟
اگر صحبتی بین باشگاه ها بوده من نمی دانم اما اینکه مستقیم 

با من صحبت شده باشد، بله، تکذیب می کنم.

فصل قبل با 13 گل در جایــگاه دوم بهترین گلزنان 
لیگ روسیه قرار گرفتی. برای فصل بعد چه هدفی 

داری؟
بله، 13 گل زدم و دوگل هــم در لیگ اروپا به ثمر 
رساندم. روزهای موفقی داشــتم و به عنوان یک 
مهاجم باید هم گل بزنم. البته این در فوتبال رسم 
است که عملکرد مهاجم بیشتر از مدافع به چشم می آید. 
خدا را شکر که این اتفاق هم برای من رقم خورده 

و بیشتر به چشم می آیم.

و درخشش تو باعث شده هر 
روز به بازیکن گران تری 

بدل شوی. 
واقعاً 

برایــم مهــم 
نیســت که اول باشم یا 

آخر. مهم این است که تالش کنم تا 
بهتر از این ها باشــم. بخصوص که این فصل 

زنیت بازی های حساســی هم در لیگ قهرمانان اروپا 
پیش رو دارد.

محمدرضا خزاعی: دومین مرحله اردوی تیم ملی هندبال 
که قرار بود با حضور لژیونرها باشد، چند روزی است که در 
تاالر فدراسیون هندبال آغاز شده، اما لژیونرها، یا نیامده اند یا، 
با وجود حضور فیزیکی، به دلیل مصدومیت نمی توانند در 
تمرینات شرکت کنند. فرصتی دست داد تا در محل اردو با 

علیرضاحبیبی، سرمربی تیم ملی گفت و گویی کنیم.

ناآمادگی داخلی ها
حبیبی می گوید: نخستین اردو، با حضور 2۹ بازیکن و بدون 
حضورلژیونرها برگزار شــد. برای اردوی دوم، 3۹ بازیکن 
داخلی و لژیونر را دعوت کردیــم. بازیکنان فعال در لیگ 
کشورمان به دلیل آنکه حدود ســه ماه از پایان لیگ برتر 
می گذرد، از آمادگی دور هستند. لژیونرها هم که تا همین 
یکی دوهفته پیش درگیر لیگ کشورهای اروپایی بودند، 

اکثراً آسیب دیده هستند. 

مصدومیت لژیونرها
وی در مورد میزان مصدومیت لژیونرها می گوید: محســن 
باباصفری، سعیدحیدری راد و شاهو نصرتی که در لیگ رومانی 
بازی می کنند، به اردو آمده اند که شاهو از ناحیه مچ پا آسیب 
دیده است. اهلل کرم و سجاد استکی،علیرضا موسوی و یوسفی 
نژاد به دلیل مصدومیت به اردو نیامده اند. پویا نوروزی که در 
لیگ فرانسه بازی می کند، مسابقاتش تمام شده، اما به این اردو 
نمی رسد و سعید برخورداری که در لیگ اسپانیا حضور دارد 
در نامه ای به رئیس فدراسیون اعالم نموده از بازی های ملی 
خداحافظی کرده و قصد دارد تنها در سطح باشگاهی بازی 
کند. بدین ترتیب ما اردوی دوم را با 2۸ بازیکن ادامه می دهیم.

مبارزه با بازیکن ساالری
سرمربی تیم ملی هندبال درباره معضل بازیکن ساالری در 

تیم ملی تصریح کرد: من ســال ها در هندبال ایران حضور 
داشــته ام و با خیلی از بازیکنانی که می گفتند ســرکش 
هستند کار کرده ام و هیچ مشکلی هم رخ نداد. به نظر من 
با این بازیکنان باید یک ارتباط متقابل وجود داشته باشد. 
اگر برخورد خوبی با بازیکنان صورت بگیرد، خط قرمزها و 
حرمت ها حفظ شود دیگر از بازیکن ساالری صحبت نخواهد 
شــد. البته االن که بازیکنان ما در لیگ های اروپایی بازی 

می کنند فرهنگ حرفه ای آن ها هم رشد کرده است.
حبیبی درباره اینکه برخورد وی با بازیکن ساالری در تیم 
ملی چگونه خواهد بود، اظهار داشــت: سعی می کنم این 
مسئله را مدیریت کنم اما مدارا و تسلیم شدن در این گونه 

مسائل جایی ندارد.

گروه سخت ایران
سرمربی تیم ملی هندبال در ادامه می گوید: مسابقات انتخابی 
المپیک از25 مهر در قطر برگزار خواهد شد و ما تا شروع این 
مسابقات چهار اردوی دیگرخواهیم داشت. و احتماالً در دو 

تورنمنت بین المللی هم حضور خواهیم یافت.
حبیبی گروه ایران در مسابقات انتخابی المپیک را بسیار 
سخت دانست و گفت: با تیم های بسیار قدری چون بحرین، 
کره و کویت همگروه شدیم. کویت تیم مدعی قبل هم بعد 
از سال ها بازگشته است. گروه سختی داریم. از طرفی هم با 
مشکالت اقتصادی زیاد، زمان کم، دور بودن دو ماهه بازیکنان 
داخلی از تمرین، حضور لژیونرها در اردوهای خاص و... مواجه 
هستیم و باید تمام تالش خود را بکنیم تا یک تیم خوب را 

روانه مسابقات انتخابی المپیک کنیم.
حبیبی با اشاره به برنامه های بعدی تیم ملی می گوید: بعد از 
حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، انتخابی مسابقات جهانی 
2021 مصر است که بهمن ماه امسال برگزارمی شود. اما، 

میزبان این مسابقه ها هنوز مشخص نشده است.

سردار آزمون در گفت و گو با قدس:

از ماجرای التزیو چیزی نمی دانم
دلواپسی های سرمربی تیم ملی هندبال در گفت و گو با قدس: 

داخلی ها ناآماده اند، لژیونرها مصدوم

ورزش: مدافع با تجربه اســتقالل در دو تصمیم مهم خداحافظی 
رسمی خود از استقالل و تیم ملی فوتبال را اعالم کرد. منتظری که 
دوست داشت سال های آخر فوتبالش را در استقالل سپری کند، 
سال گذشــته نیز یکی از خوب های این تیم بود و انتظار داشت با 
توجه به سابقه اش جزو نخستین نفراتی باشد که قراردادش تمدید 
می شود، اما این اتفاق نیفتاد تا او تصمیم به خداحافظی از هواداران 
آبی بگیرد. تصمیمی تلخ از سوی مدافع محبوب استقاللی ها. تلخی 
این خداحافظی وقتی توأم با وداع رسمی اش با تیم ملی فوتبال نیز 
همراه شود، بیشتر به چشم می آید.این مدافع با تجربه بعد از مدت ها 
ســکوت صحبت هایی را درباره اتفاقاتی که پشت سر گذاشته و 
جدایی اش از استقالل انجام داد که ماحصل آن را در ادامه می خوانید:

 تمدید قرارداد 
مردم و هواداران استقالل در روزهای گذشته بسیار به من محبت 
داشتند و بابت وضعیتم با این تیم ابراز نگرانی کردند. مثالً من بازیکن 
بزرگ این تیم بودم و کاپیتان استقالل بودم. آقایان در استقالل 
می توانستند مصاحبه کنند و بگویند مردم نگران تمدید قرارداد 
با پژمان نباشند و این دست کم کاری بود که می توانستند انجام 

بدهند اما این اتفاق نیفتاد.

 قرارداد سفید 
من یک چیزی را واضح و شفاف بیان می کنم. من حاضر بودم قرارداد 
سفید به معنای واقعی نه اینکه شفاف باشد و بعد در آن مبلغ نوشته 
شود امضا کنم. این کار را می کردم که هم برای وجهه خودم خوب 
بود و هم استارتی برای تمدید قراردادها برای فصل بعد می شد. اما 

متأسفانه هیچ کس با من صحبتی انجام نداد.

 یک سال دیگر در استقالل
وقتی آن پست را منتشر کردم، آن لحظه تصمیم به ترک باشگاه 
استقالل گرفتم. باشگاهی که با تمام وجود دوستش دارم و آرزویم 

بود یکسال دیگر خدمت این تیم باشم، اما این اتفاق نیفتاد تا دست 
کم شب ها بتوانم راحت بخوابم.

 چشمی را نمی خواهند
آقای فتحی پس از آنکه من پست اینستاگرامی منتشر کردم در 
مصاحبه ای گفته بود که با خیلی از بازیکنان مثل روزبه چشمی هم 
صحبتی نکرده ایم. جالب است که در مذاکره آخر با آقای فتحی 

که در هتل صحبت می کردیم او به من اعالم کرد روزبه چشمی را 
نمی خواهند. 

با فشار مردم به من زنگ زدند
اکنون هم که آخرین نفر به من زنگ زدند و مصاحبه کردند که وقتی 
پژمان از سفر برگردد با او صحبت می کنیم دلیلش این است که فکر 
نمی کردند مردم این قدر فشار بیاورند. با فشار مردم مجبور شده اند 

زنگ بزنند که اگر این طور نمی شد تماسی هم برقرار نمی کردند.

جرئت نداشتند 
من به این نتیجه رسیده ام که آقایان دوست نداشتند با من ادامه 
بدهند اما جرأت گفتنش را به مردم نداشتند. به خاطر همین این 
ماجرا این قدر طول کشید. این مسئله اما واقعاً خطرناک است. واقعاً 
هیچ تعادلی میان رفتارهای مدیران استقالل وجود ندارد. شما 
ببینید چه برخوردی با وریا کردند. او سال آینده کاپیتان اول تیم 
می شود اما با این مصاحبه ای که کردند شخصیت بازیکن خودشان 

را زیر سؤال بردند.

 خداحافظ
مطمئناً پرسشی که اکنون ذهن همه را درگیر می کند این است که 
من فصل آینده در کجا بازی خواهم کرد. تاکنون من با هیچ تیمی 
حتی یک کلمه هم صحبتی نکردم. به قدری ذهنم درگیر بود که 
چهار، پنج روز بعد از اردوی تیم ملی خواستم فقط استراحت کنم. 
حتی موبایلم را خاموش کردم و سه، چهار روز پیش تلفن را باز کردم. 
دیدم آقای فتحی دو روز پیش با من تماس گرفته بود. یعنی درست 
یک ماه بعد از پایان لیگ. خیلی ها تماس گرفته بودند و من جواب 
هیچ کس را ندادم. با این حال مطمئناً سعی می کنم پیشنهاد خوبی 
را برگزینم. می خواهم جایی به دور از حواشی یکی دو سال آخر 

فوتبالم سر خودم را گرم کنم و فوتبال را به پایان برسانم.

بازی در تیم ملی دیگر برایم کافی است
از ویلموتس که یک مربی بزرگ است بسیار تشکر می کنم که مرا 
دعوت کرد اما احساس می کنم که دیگر تیم ملی برای من کافی 
است. خداحافظی از تیم ملی برای بازیکن های بزرگ تر من نیز 
غریبانه اتفاق افتاد، اما تصمیم جدی است و با خانواده ام نیز مشورت 
کردم. می خواستم بعد از جام ملت ها بروم که همان زمان هم دیر 

بود. حاال اما این تصمیم را اجرایی می کنم.

امیرمحمد ســلطان پور: با اینکه پل پوگبا از نیاز خود برای 
به دســت آوردن یک چالش جدیــد صحبت به میــان آورده 
منچستریونایتد مصمم است تا او را برای برنامه های خود در فصل 
201۹/20 حفظ کند و باید دید سولسشــر با حفظ او می تواند 
ریاست خود بر روی نیمکت شیاطین ســرخ را با موفقیت ادامه 

دهد یا خیر.
پوگبا که بتازگی در برنامه تهیه شده توسط اسپانسر خود در توکیو 
صحبت می کرد گفت: »با همه چیزهایی که در این فصل اتفاق افتاد 
که اتفاقاً بهترین فصل من نیز بود، فکر می کنم زمان مناسب فرا 

رسیده تا به دنبال چالش جدید در جای دیگری باشم.«

نقشه های در خطر سولسشر
اما یونایتد بدون توجه به این موضوعات تالش دارد تا بعد از فصل 
بدی که گذراند و به رتبه ای بهتر از ششم دست نیافت حاال برای 
فصل بعدی نقشی کلیدی را در بازسازی تیم ایفا کند. و حاال که 
پوگبا احتماالً تالشش برای خروج از اولدترافورد را سرعت خواهد 
بخشید می توان گفت که سرنوشت شغلی سولسشر نیز به شکل 

تمام شدن همین قضیه بستگی دارد.
سولسشر حتی چهار ماه قبل از اینکه سرمربی یونایتد شود در دیدار 
تیم سابقش یعنی مولده نروژ به عنوان یک بازیکن سابق یونایتد 
ابراز امیدواری کرد که مورینیو بتواند پوگبا را حفظ کرده و تیمش 
را پیرامون او ببندد. شکی نیســت اکنون که سرمربی است، در 
پشت درهای بسته زمین تمرین یونایتد نیز چنین صحبت هایی 
را با قدرت بیشتری بیان می کند. او بارها در رسانه ها اعالم کرده که 
پوگبا نقشی تعیین کننده در برنامه هایش دارد و در صورت فروش 
این فرانســوی قهرمان جام جهانی 201۸ در مقابل چشمان او، 
ضربه سختی به اعتبار سرمربی نروژی وارد می شود. همین االن 
انتخاب این بازیکن سابق اسطوره ای یونایتد به عنوان سرمربی به 
عنوان تصمیمی احساسی قلمداد می شود و در 12 بازی آخر خود 
در فصلی که گذشت هشت دیدار را با شکست پشت سر گذاشت. 

حاال با نداشتن شخصیتی مشهور در دنیای مربیگری و عدم نتیجه 
گیری مناسب، تنها چیزی که از این مرد نروژی می ماند برنامه ها 
و اهدافش برای 12 ماه آینده است که با فروخته شدن پوگبا قلب 

این نقشه های او پاره پاره خواهد شد.

از دست رفتن اعتبار یا تحمل یک ناراضی!
منچستر نمی تواند تحمل کند که ستاره ای در حد و اندازه های 
پوگبا که ناراضی از بودن در این تیم است همچنان در کمپ 
باشگاه میان دیگر بازیکنان پرسه بزند و یونایتد اگر می خواهد 

او را بفروشد باید این کار را به سریع ترین و کم ضررترین شکل 
ممکن انجام دهد.

اما اصلی ترین ضربه را در چنین فروشــی فقط سولسشــر 
خواهد خورد. با رفتن پوگبا و هررا و پا به ســن گذاشــتن 
نمانیا ماتیچ، او باید به فکر یک تغییر و تحول اساســی در 
میانه میدان و چندین خرید جدید باشــد که در بازار امروز 
کار آســانی نخواهد بود. اگر هیئت مدیره باشگاه با فروش 
پوگبا موافقت کند سولسشر فقط در حد یک اسم به عنوان 
ســرمربی ادامه خواهد داد و البته نباید فراموش کرد که او 
اکنون در دو راهی بزرگی قرار دارد که یک بازیکن ناراضی 
را در تیم نگه دارد و یا اعتبارش را به عنوان سرمربی چنین 

باشگاهی از دست بدهد.
هیئت مدیره منچستریونایتد باید هر چه در توان دارد به کار 
گیرد تا از فروش پوگبا جلوگیری کند وگرنه سولسشر چگونه 
خواهد توانست در تمرینات یونایتد آن روی خشن و محکمی 
که همه اعتقاد دارند وی در ظاهر معصومش دارد از خود نشان 
دهد. در روزگاری که قدرت بازیکنان بر هر چیز می چربد، با 
رفتن احتمالی پوگبا، هر بازیکنی در ترکیب یونایتد این نکته 
را خواهد فهمید که سولسشــر قدرت تعین کننده ای ندارد. 
اگر هم او را نگه دارند، احتمال درگیری اش در رختکن بسیار 
افزایش می یابد و سولسشــر در بزرگ ترین مخمصه چندین 
سال گذشــته قرار دارد که می تواند در ماه های آینده باعث 

اخراجش شود.
در مجموع می توان گفت منچســتریونایتد در شرایط باخت 

باخت قرار گرفته است.

صفحه اینستاگرام تیم بسکتبال تورنتو رپتورز کانادا 
که این فصل به نخســتین تیم غیر آمریکایی تاریخ 
قهرمانی ان بی ای تبدیل شد، در چندین پست به رژه 
قهرمانی این تیم در خیابان های شهر تورنتو پرداخته 
است. بازیکنان تورنتو به همراه جام قهرمانی بر روی 
اتوبوس بدون سقف در خیابان های این شهر در میان 
1.5 میلیون نفر گشت زدند و البته گزارش هایی مبنی 
بر تیراندازی و زخمی شدن 4 نفر نیز در حاشیه این 

مراسم مخابره شده است.

ستاره جوان تیم لسترسیتی انگلیس که در مسابقات 
قهرمانی اروپا زیر 21 ساله ها شــرکت می کند از 
حرکت بسیار زیبای خود در اینستاگرامش رونمایی 

کرد. 
جیمز مدیســن بر روی کفش هایی که در مسابقات 
قهرمانی اروپــا در ایتالیا به پــا خواهد کرد، عکس 
»سوفی اسپارکل« کودک خردسال طرفدار خود که 
مدت هاست درگیر ســرطان است را به همت شرکت 

پوما چاپ کرده تا به او روحیه دهد. 

جیمز مدیسنتورنتو رپتورز
ستاره بلژیکی منچسترسیتی در توییتر خود به روش جالبی 
به دلتنگی خود از پایان یافتن فصل بســکتبال ان بی ای 
پرداخته است. کوین دبروین عکسی از خود در حال پرتاب 
کردن پسرش در استخر منتشر کرده و می گوید به این روش 
می خواهد دلتنگی اش برای بسکتبال را نشان دهد! نکته 
جالب اینجاست که هم تیمی او یعنی بنجامین مندی در 
پیامی با عنوان »زینچنکوی بیچاره« شوخی جالبی با هم 
تیمی دیگر خود که از لحاظ ظاهری بسیار شبیه به دبروین 

بوده ولی از لحاظ فیزیکی کوچک تر از اوست داشته است.

مهاجم سرخپوشــان پایتخت در استوری اینستاگرام 
خود دالیل حذف پســت هــای مربوط به باشــگاه 
پرسپولیس را برای هواداران این تیم توضیح داد. علی 
علیپور که یکی از اصلی ترین مهره های پرســپولیس 
در دو فصل گذشته محسوب می شود، در چند صفحه 
استوری خود به شرایط نابســامان این باشگاه اشاره 
کرده و می گوید با وجود تمام تالش هایی که در چندین 
ماه گذشته داشته اما حق و حقوق های خود را دریافت 

نکرده است.

علی علیپورکوین دبروین

خداحافظی تلخ پژمان منتظری از استقالل و تیم ملی

جرئت نداشتند بگویند تو را نمی خواهیم

ضد  حمله

تاج: لیگ را شروع نمی کنیم
ورزش: تاج، رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اوضاع نابسامان برخی 
استادیوم ها گفت: تا زمانی که شرایط الزم آماده نشود فصل جدید لیگ 
برتر را آغاز نمی کنیم. استان ها و استادیوم هایی که شرایط استاندارد 

میزباني مسابقات را ندارند، از میزباني محروم مي شوند.
وی در مورد بد اخالقی بازیکنان هم گفت:براي قراردادهاي بازیکنان، 
پیوست هاي اخالقي و انضباطي خواهیم داشت. بیانیه نویسی علیه تیم 

و بازیکنان حریف محرومیت دارد.

بازگشت قوچان نژاد به آپوئل قبرس
ورزش: به نقل از Philenews قبرس، رضا قوچان نژاد که هم اکنون 
برای گذراندن تعطیالت پایان فصل در هلند به سر می برد به تمرین های 
گروهی پیش فصل تیم آپوئل با توجه به قراردادی که تا ســال 2020 
میالدی دارد فراخوانده شده است. این رسانه قبرسی در ادامه این خبر 
آورده اســت: البته تیم آپوئل آماده پذیرش هر پیشنهادی برای خرید 
رضا قوچان نژاد است که در 6 ماه اخیر به صورت قرضی برای تیم اف  سی 

سیدنی استرالیا بازی کرده است. 

گردان به فوالد پیوست
ورزش: باشگاه فوالد خوزســتان دروازه بان فصل گذشته صنعت نفت 
آبادان را به خدمت گرفت. به نقل از ســایت باشــگاه فوالد خوزستان، 
شهاب گردان دروازه بان  فصل گذشته تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با 

قراردادی به مدت یک فصل به تیم فوالد پیوست. 

حمودی با پیکان تمدید کرد
ورزش: بازیکن تیم فوتبال پیکان با این باشــگاه قراردادش را تمدید 
کرد. به نقل از روابط عمومی باشگاه پیکان، علی حمودی دفاع راست 
با تجربه تیم فوتبال پیکان بــا حضور در دفتر مدیر عامل باشــگاه و 
مذاکره با شیعی قرارداد خود را برای یک فصل دیگر تمدید کرد. این 
چهارمین فصلی اســت که حمودی برای فیروزه ای پوشان پیکان به 

میدان خواهد رفت.

 عمران زاده: با طلبم از استقالل 
5 تا بُز نمی توانم بخرم!

ورزش: حنیف عمران زاده سال گذشــته برای دریافت مطالباتش از 
استقالل شکایت کرد و باشگاه نیز برای پرداخت مطالبات این بازیکن 
این بدهی را تقسیط کرد. اما جالب است که باشگاه استقالل قسط های 
عمران زاده را پرداخت نکرد و ایــن بازیکن برای دومین مرتبه مجبور 
به شکایت از اســتقالل شده اســت. وی در این مورد گفت: به احترام 
تماشاگران و هواداران واقعی اســتقالل 50 درصد طلبم را بخشیدم، 
ولی هیچ پرداختی بــه من صورت نگرفت. چند وقــت پیش به آقای 
مباشری گفتم  ای کاش حداقل 10 میلیون تومان بعداز توافق به من 
پول می دادید که دلم خوش باشد. شاید باور نکنید از چهار سال پیش 
ارزش پول کشــور به حدی پایین آمده که با پول طلبم االن نمی توانم 

پنج تا بُز بخرم. 

تمدید شاکری و مهربان 
با »شهرخودرو«

ورزش: حسین مهربان و یونس شاکری به مدت چهار سال قرارداد خود 
را با باشگاه شهرخودرو تمدید کردند. در ادامه فعالیت های این باشگاه 
در فصل نقل و انتقاالت، قرارداد یونس شاکری و حسین مهربان با این 
باشگاه به مدت چهارسال دیگر تمدید شد. توافق با این دو بازیکن بومی 
که در فهرست یحیی گل محمدی حضور داشتند، در شرایطی حاصل 
شد که تیم های زیادی به دنبال جذب آن ها بودند اما با مذاکرات مالک 

باشگاه قرار دادهای آن ها تمدید شد.

اختالف رضاوند با استقالل
بر سر عقد قرارداد

ورزش: هافبک فصل گذشته سایپا تأکید می کند که از سوی مدیران 
استقالل با او تماس گرفته شده است ولی به یک دلیل قراردادی با این 

بازیکن امضا نشده است.
آرش رضاوند دراین باره می گوید: من از اســتقالل پیشنهاد دارم. چند 
بار از این باشگاه با من تماس گرفته شده است که این مسئله قطعاً برای 

من جای افتخار است.
او در پاسخ به این پرسش که چرا قراردادی امضا نشده است؟ هم گفت: 
من بر سر یک مسئله با استقالل اختالف دارم و چون این موضوع بین 
من و باشگاه است دوست ندارم آن را باز کنم. اگر این مسئله حل شود 
مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد.هافبک فصل گذشــته سایپا در پاسخ 
به این پرسش که تا چه زمانی منتظر استقالل می ماند هم گفت: من 
نمی خواهم به فوتبالم ضربه بخورد و بایــد بهترین تصمیم را در زمان 

مناسب بگیرم.

رئیس هیئت مدیره استقالل استعفا داد
ورزش: احمد سعادتمند رئیس هیئت مدیره استقالل که پیش از این 
شایعاتی درباره استعفای او مطرح شده بود، از سمت خود استعفا داد تا 
هیئت مدیره استقالل که سال ها با چهار عضو اداره می شد پس از مدت 
کوتاهی دوباره به شــرایط قبل خود بازگردد. او که ســابقه درخشانی 
در والیبال، تنیس روی میز و اسکی داشــت، عدم مدیریت صحیح در 
استقالل، تبعیض قائل شــدن میان مدیریت و همچنین عدم رضایت 
مردم از مدیریت استقالل را دالیل اصلی اســتعفای خود اعالم کرده 
و بنابر اعالم نزدیکان او، موضوع دو شــغله بودن هیچ ارتباطی به این 

استعفا ندارد.

 استیلی: اگر صالح باشد 
بازیکنان دورگه  به امید می آیند

ورزش: مدیر تیم ملی امید اعالم کرد که اگر بازیکنان دو رگه شــرایط 
الزم را داشته باشــند و عملکرد آن ها هم مورد تأیید قرار بگیرد، هیچ 

محدودیتی برای استفاده از آن ها وجود نخواهد داشت.
حمید استیلی درباره بازیکنان دو رگه ایرانی شــاغل در فوتبال اروپا 
گفت: فکر می کنم بخوبی ثابت کرده ایم که بــرای ما هیچ تفاوتی در 
این بین وجود ندارد. بازیکنان دو رگه زیادی به ما معرفی می شــوند 
که ابتدا شرایط قانونی و ســنی آن ها را بررسی می کنیم. اگر بازیکنی 
شرایط الزم را داشته باشد و عملکردش هم مورد تأیید قرار بگیرد، هیچ 

محدودیتی نداریم. 

منهای فوتبال

قهرمانی کمتر از 21 سال اروپا
اسپانیا - بلژیک

چهارشنبه - 29 خرداد- ساعت: 21:00 زنده از شبکه ورزش

قهرمانی کمتر از 21 سال اروپا
ایتالیا - لهستان

چهارشنبه - 29 خرداد- ساعت: 23:30 زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

فدراسیون خبر داد
رفع خطر تعلیق کشتی ایران ازمسابقات جهانی 
ورزش: بهروز نعمتی سرپرست فدراسیون کشــتی در رأس هیئتی 
دیپلماتیک متشکل از دیپلمات های ایران در سوییس با نناد اللوویچ 

رئیس اتحادیه جهانی کشتی دیدار و گفت و گو کرد.
نناد اللوویچ هم در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از مالقات با نعمتی، 
نسبت به بررسی ویژه موضوع و برخورد با خانم ادیت از مسئوالن برگزاری 
این مسابقات، اطمینان و به نعمتی وعده داد تا مدال »یخکشی« را به 

نماینده کشورمان اعاده نمایند.
اللوویچ در ادامه این نشست از تصمیم هیئت رئیسه اتحاد جهانی برای 
تعلیق کشتی ایران و چند کشور دیگر در المپیک به خاطر بدهی مالی 
انباشته شده خبر داد که با توضیحات نعمتی قانع شد و از وی خواست تا 
راهکاری برای پرداخت این معوقات ارائه نماید و قرار بر این شد که بدهی 
فدراسیون کشتی ایران به صورت اقساطی پرداخت گردد تا خطر تعلیق 

ایران از مسابقات جهانی و المپیک برطرف شود.

پایان کار شمشیربازی ایران در قهرمانی آسیا
ورزش: تیم فلوره زنان و اپه مردان در مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا 
به ترتیب یازدهم و سیزدهم شدند. در آخرین روز از مسابقات شمشیربازی 
قهرمانی آسیا در ژاپن، رقابت اپه تیمی مردان و فلوره تیمی بانوان برگزار 
شد که ایران در اپه سیزدهم شد و در فلوره هم در رده یازدهم قرار گرفت. 
برای تیم فلوره بانوان، الهه قهرمانی، هانیه خوشخواهی و سروناز مرتضوی 
به رقابت پرداختند.برای تیم اپه مردان هم محمد علی کیهانی، محمد 

اسماعیلی و علی یعقوبیان بازی کردند.

پاداش قهرمانی جاکارتا در حساب والیبالی ها 
ورزش: بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی والیبال ایران روز سه شنبه 
پاداش قهرمانی در رقابت های بازی های آسیایی جاکارتا 201۸ را دریافت 
کردند.تیم ملی والیبال ایران که این روزها با درخشش در لیگ ملت ها 
صدرنشین این رقابت هاســت، برای حضور در هفته چهارم به میزبانی 

اردبیل خود را آماده می کند.

FIVB شکایت خنده دار لهستان به
تسنیم: فدراسیون والیبال لهستان بابت اتفاقاتی که پس از دیدار تیم 
ملی والیبال این کشور مقابل ایران در شهر ارومیه در هفته سوم از لیگ  
 )FIVB( ملت های والیبال 201۹ افتاد، به فدراسیون جهانی والیبال
شکایت کرد. براساس ادعای لهستانی ها پس از شکست 3 بر دو شاگردان 
ویتال هاینن مقابل تیم ملی والیبال ایران، اعضای این تیم به هنگام خروج 
از سالن غدیر شهر ارومیه فاصله سه کیلومتری تا هتل محل اقامتشان را 
به دلیل گرفتار شدن اتوبوس حامل اعضای این تیم در ترافیک شدیدی 

که هواداران ایرانی به وجود آوردند، در دو ساعت  و نیم طی کرد.

جای خالی ستاره تیم ملی فرانسه در اردبیل
ورزش: تیم ملی فرانسه در هفته چهارم لیگ ملت های والیبال 201۹ که 
در شهر اردبیل برگزار می شود، میهمان تیم ملی ایران است و باید در این 

شهر با تیم های ایران، استرالیا و پرتغال دیدار کند.
فرانسوی ها که در هفته جاری و در میزبانی خود نتوانستند نتایج خوبی 
کسب کنند و از کورس صدرنشینی عقب ماندند، تصمیم گرفتند تا برای 
اعطای فرصت استراحت به ستاره خود اروین انگاپت او را در این سفر در 

فهرست بازیکنان خود قرار ندهند.
اروین انگاپت ســتاره تیم رابین کازان و تیم ملی فرانســوی از جمله 
بهترین های ورزش والیبال اســت و حضور او در اردبیل می توانست به 

جذابیت بیش از اندازه دیدار ایران و فرانسه کمک کند.

فیاضی هم لژیونر شد
ورزش: پوریا فیاضی دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران که عملکرد 
بسیار خوبی در سه هفته لیگ ملت های 201۹ داشت راهی پالس 
لیگا شد.فیاضی با عقد قرارداد یکساله راهی تیم بدجین لهستان شد. 
این تیم فصل گذشته در رده سیزدهم جدول رده بندی لیگ والیبال 

لهستان قرار گرفت.

 پایان دوره سراسری 
مربیگری خادمیاران ورزش رضوی

ورزش: دوره تئوری درجه سه مربیگری با حضور 26 نفر از خادمیاران 
سراسر کشور که در تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار شده بود به 
پایان رسید.به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی این 
دوره با هدف تربیت مربیان خادمیار ورزش رضوی و استفاده از ظرفیت 
آنان در سراسر کشور جهت توسعه اهداف فرهنگی ورزشی به مدت پنج 

روز برگزار گردید. 

شکست و پیروزی برای دختران بسکتبال ایران 
در شروع جام جهانی

ورزش: تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران کار خود را در جام جهانی 
هلند آغاز کرد و ملی پوشان در نخستین دیدار برابر تیم اسپانیا به میدان 
رفتند. اسپانیا از آغاز بازی برتری خود را نشان داد و در نهایت با نتیجه 
22 بر هشت به پیروزی رسید. دومین دیدار تیم بسکتبال سه نفره بانوان 
ایران در رقابت های کاپ جهانی هلند در آمستردام برگزار شد که در آن 
ملی پوشان کشورمان برابر حریف خود به برتری 1۹ بر 1۸ دست یافتند.

 ســعیده علی، دالرام وکیلی، کیمیا یزدیان طهرانی و شادی عبدالوند 
چهار بازیکن ایرانی هستند که با سرمربیگری نیکا بیک لیک لی در این 

مسابقات حضور دارند.
مسابقات جام جهانی بسکتبال سه نفره زنان از 2۸ خرداد تا دوم تیرماه 
در آمستردام هلند برگزار می شود و ایران با اسپانیا، مغولستان، چک و 

رومانی همگروه است.

ورزش: ســرمربی سابق تیم فوتبال پرســپولیس در نخستین 
اظهارنظر بعــد از جدایی از این تیم گفت: داســتان من و ایران 
تمام شده است و دیگر ســرمربی االهلی عربستان هستم.با این 
حال برانکو درنخستین اظهارنظرش بعد از جدایی از پرسپولیس 
بازگشت به این تیم را منتفی دانست.در این گفت و گو که سایت 
»sportam« آن را منتشر کرده اســت، برانکو گفت: هنوز با 
االهلی قرارداد امضا نکرده ام ولی با این باشگاه به توافق رسیده ام 

و مربی االهلی خواهم بود. باید تا پایان ماه در عربســتان باشم.
سرمربی سابق پرسپولیس تأکید کرد: داستان من و ایران تمام 

شده است.
برانکو با بیان اینکه شناخت خوبی از لیگ عربستان دارد، گفت: 
االهلی یکی از چهار تیم بزرگ عربستان در کنار الهالل، النصر 
و االتحاد اســت. االهلی تاکنون مربی کروات نداشته است ولی 
من سابقه کار در لیگ عربستان را دارم و این لیگ را می شناسم.

برانکو: داستان ایران تمام شد

با نزدیک شدن پوگبا به درهای خروجی

شرایط باخت - باخت در منچستریونایتد
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فرهنگ و هنر

خبر

 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل  فيلم سرخپوست 
كه براى نخستين بار در بخش سوداى سيمرغ سى و 
هفتمين جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد، توجه 
بسيارى از مردم و منتقدان را به خود جلب كرد و با 
نامزدى در پنج رشته اين جشنواره توانست سيمرغ 

بلورين جايزه ويژه هيئت داوران را كسب كند. 
ماجراى فيلم مربوط به ســال 1346 و يك زندان 
قديمى  در جنوب اســت كه به دليــل مجاورت با 
فرودگاهِ در حال توسعه شهر، بايد تخليه شود. سرگرد 
نعمت جاهد، رئيــس زندان به همراه مأمورانش در 
حــال انتقال زندانيان به زندان جديد هســتند كه 

متوجه اتفاقاتى در زندان مى شوند.
نويد محمــدزاده در نقش ســرگرد نعمت جاهد، 
نقش آفرينى متفاوتى را دارد. او در اين فيلم با پريناز 
ايزديار، ستاره پسيانى، آتيال پسيانى، حبيب رضايى و 

مانى حقيقى همبازى است. 
كارگــردان فيلم سرخپوســت كه پيــش از اين 
«ملبورن» را ســاخته بــود، در فيلم جديدش هم 
ســعى كرده با حفظ وحدت زمان و مكان، فيلم را 
در ژانر معمايى پيش ببرد. يكى از نكات قابل توجه 
در اين فيلم، لوكيشن آن است كه زندانى بزرگ در 
فضاى يك سوله براى فيلم بردارى ساخته شده است. 
درباره جزئيات بيشــتر اين فيلم كه اين روزها روى 
پرده سينماهاست با نيما جاويدى كارگردان جوان و 
خوش ذوق كشورمان گفت و گو كرديم كه مى خوانيد.

در سينماى ايران، فيلم هاى متفاوت كم داريم 
و معموالً فيلم هاى روى پرده به ملودرام هاى 
كليشه اى و طنزهاى كم مايه خالصه شده اند، 
اما فيلم «سرخپوست» فيلمى  متفاوت است؛ 
به نظر شما اين متفاوت بودن موجب استقبال 

مخاطب شده است؟
تفاوت صرف لزوماً ســبب استقبال نمي شود، ولي 
مى تواند يكي از داليل توجه مخاطب باشــد. فيلم 
سرخپوســت، فيلم پروداكشن محسوب مى شود و 
اساساً اين گونه فيلم ها هزينه بر هستند. اگرچه فيلم 
ما به نسبت فيلم هاي پرهزينه در دنيا خيلى گران 
نيست ولى به هر حال برايش حدود چهار، پنج هزار 
متر دكور ســاختيم. برخى از فيلمسازان به دليل 
هزينه هايى كه فيلم هاى پروداكشــن دارند، سراغ 
اين گونه فيلمسازى نرفته اند و كمتر شاهد فيلم هاى 

متفاوت در سينماى كشورمان هستيم.

گويا لوكيشن فيلم در يك سوله بوده است، 
درباره طراحى صحنه هم توضيح مى دهيد؟

يك فضاى خالى و تعدادى سوله داشتيم كه دكورها 
داخل سوله ساخته شد. در ابتدا، طراحى كل زندان 
و نقشــه اجرايى آن را داشتيم كه دكور براساس آن 
ساخته شــد. فرايند كهنه كارى خيلى زمان برد و 
بسيار ســخت بود، چون وجب به وجب ديوارها را 
مى بايست با كهنه كارى، قديمى  مى كرديم. دكور در 
سوله اى در احمدآباد مستوفى تهران ساخته شد و 
يك هفته پس از فيلم بردارى، دكور را تخريب كرديم 

و كامل از بين رفت.

انتظار  طراحى صحنه همان چيزى بود كه 
داشتيد؟

بسيار نزديك بود، به جز يكى دو مورد كه به داليل 
اجرايى به آن نرسيديم، اما در مجموع آنچه در ذهنم 
بود در دكور و طراحى صحنه پياده شــد. زمانى كه 
فيلم نامه را مى نوشتم، طرحى از زندان را كشيده بودم 
اما وقتى محســن نصراللهى به عنوان طراح صحنه 
پاى كار آمد، آن ايده كامل تر شد. نكته مهم درباره 
طراحى صحنه فيلم اين است كه به خاطر ارتباطات 
ميزانسنى نمى توانستيم جاى ديگرى كار را بسازيم، 
كما اينكه چنين جايى هم وجود نداشت، به همين 

دليل مجبور شديم دكور بسازيم.

آغاز فيلم بسيار متفاوت است، اگر در ابتداى 
فيلم اشاره نمى شد كه فيلم ايرانى است، گمان 
مى كرديم با يك فيلم خارجى روبه رو هستيم، 
چون در پالن اول، صحنه هايى وجود داشت كه 

كمتر در سينماى ايران ديده بوديم، درباره اين 
شروع متفاوت بگوييد.

پالن اول فيلم دقيقاً در فيلم نامه بود و مى دانستيم 
چه چيــزى مى خواهيم. خوشــبختانه در اجرا به 
واســطه نورپردازى خوب هومن بهمنش و طراحي 
صحنه با وسواس محسن نصراللهي اين پالن بسيار 
خوب درآمد. از روز نخســت كه با گروهم صحبت 
مى كردم، انتظــارم از پالن اول فيلم، چنين چيزى 
بود، چون شروع فيلم برايم بسيار مهم بود. با توجه 
به اينكه پالن اول فيلم، پالنى نسبتاً طوالنى است و 
فيلم شروع تند و پر كاتى ندارد اما بازخوردها نشان 
مى دهد كه پــالن اول از همان ابتدا مخاطب را در 

فيلم پرت مى كند.

آغاز فيلمتان خيلى خوب بود و اين كشمكش 
براى پيدا كردن زندانى فرارى تا نيمه ها و اواخر 
فيلم خوب پيش رفت، اما عده اى بر اين باورند 
كه پايان بندى فيلم به قدرت آغاز آن نيست، 
پرسش من اين است كه در جهان اين فيلم، 
شكست كاراكتر اصلى در برابر عشق، منطقى 

و درست شكل گرفته است؟
قطعاً اين اتفاق منطقى و درست بوده است. هر وقت 
به كســانى كه به پايان بندى فيلم انتقاد مى كنند 
مى گويم چه پيشــنهادى داريد، واقعيت اين است 
كه پيشــنهادى از طرف آن ها نگرفتم. ضمن اينكه 
بسيارى از مخاطبان، پايان فيلم را دوست داشتند 

و آن را تأثيرگذار توصيف كردند.

عاشق پيشگى  براى  زمينه ســازى  يعنى 
شخصيت نعمت جاهد در فيلم به طور كامل 

شكل گرفته بود؟
ببينيد، پايان فيلم روى دوپا سوار است؛ يكى مسئله 
عشق است و ديگرى تحول شخصيت اصلى فيلم. در 
هر دو مورد، زمينه سازى در فيلم انجام شده است. 
شايد سرخپوســت از آن دست فيلم هايى باشد كه 
براى بار دوم هم بايد ديده شود. عده اى از مخاطبان 

پس از اينكه براى بار دوم فيلم را ديده بودند، بسيارى 
از پرسش هايشان پاســخ داده شده بود، چون فيلم 
كاشت هايى دارد كه پاسخ اين پرسش ها را مى دهد 
و ممكن اســت در يك بار ديدن فيلم به خاطر عدم 

تمركز به آن ها توجه نشود.

با وجود اينكه هيچ تصويرى از زندانى فرارى 
نمى بينيم اما حضور اين كاراكتر در فيلم بسيار 
پررنگ است، درباره اين شخصيت غايب هم 

توضيح مى دهيد؟ 
اصوالً شــخصيت غايب در ادبيات و ســينما وجود 
داشــته اســت. من به اين مدل شــخصيت بسيار 
عالقه مند بودم مثالً شــخصيت ربكا در رمان دافنه 
دوموريه كه هيچكاك از آن فيلم ســاخت. در فيلم 
سرخپوست هم شــخصيت زندانى فرارى تا جايى 
از داســتان اصالً نبايد ديده شود و در جايى هم كه 
قرار بود تصويرى از او داشته باشيم ترجيح دادم كه 

مخاطب او را نبيند.

نشــان ندادن زندانى فرارى ســبب شد 
معماگونگى كار بيشــتر شــود، به طورى كه 
مخاطب فقــط يك نماى النگ شــات از او 

مى بيند.
همين طور است، شــخصيت زندانى فرارى بيشتر 
يك شــبح است و اين غايب بودن به ناشناختگى و 

پيچيده تر كردن شخصيت او كمك مى كند.

يكى از نقاط قوت فيلــم، بازى خوب نويد 
محمدزاده است كه بازى متفاوتى را ارائه داد، 
اين معماگونگى در شخصيت نعمت جاهد و 
تضادهايش به حدى بــود كه در پايان فيلم، 

مخاطب را غافلگير كرد؟
نويد محمدزاده بازيگر توانمندى است كه مى تواند 
از پس نقش هــاى متفاوت بربيايــد. نقش نعمت 
جاهد را هم براســاس شــناختى كه از توانايى اين 
بازيگر داشتم به وى پيشنهاد كردم، ضمن اينكه او 
بازيگر باانگيزه اى است. البته نگرانى هايى هم داشتم 
چون شــخصيتى كه بازى مى كرد 11-10 سال از 
خودش بزرگ تر بود و شبيهش را بازى نكرده بود، اما 
خوشبختانه با تمرين هايى كه داشت و اضافه وزنى 
كه به خاطر ايفاى اين نقش پيدا كرد به شخصيت 

نعمت جاهد رسيد.

زمان نگارش فيلم نامه هم شخصيت نعمت 
جاهد را در هيئت نويد محمدزاده متصور شده 

بوديد؟
به هيچ وجه، زمان نگارش فيلم نامه اصالً به بازيگر 
فكر نمى كنم، چون ممكن است روى شخصيتى كه 
دارم مى نويسم، تأثير بگذارد. پس از اينكه فيلم نامه 
را بــه نويد دادم كمتر از ســه روز، آمــد و قرارداد 
بست. بازيگر نقشى را دوست نداشته باشد پاى كار 
نمى آيد، تعارف ندارد. ما هم پول آنچنانى نداشتيم 
كه بازيگرى به خاطر آن به اين پروژه بيايد. فكر كنم 

در ميان چهار، پنج فيلم پروداكشنى كه در جشنواره 
فيلم فجر ســال گذشته حضور داشتند و فيلم هاى 
خوبى هم بودند، سرخپوست ارزان ترين فيلم بود. به 
ياد دارم پس از اينكه فيلم نامه را به نويد محمدزاده 
دادم، دو ســه روز بعد براى كشــيدن دندان عقلم 
در دندانپزشكى بودم و نمى توانستم صحبت كنم؛ 
چندين تماس از نويد داشتم؛ وقتى تماس گرفتم، 
گفتم كه نمى توانم صحبت كنم، نويد هم با انرژى 
پشت تلفن گفت كه خيلى فيلم نامه را دوست دارد 
و حتماً بازى مى كند. جالب اينكه فيلم نامه را هنوز تا 

آخر هم نخوانده بود.

بازيگر مكمل هم بعداً انتخاب شد و اينكه 
نگران كليشه شدن زوج بازيگر نويد محمدزاده 

و پريناز ايزديار نبوديد؟
بازيگر مكمل بعداً انتخاب شــد. نويد محمدزاده و 
پريناز ايزديار پيش از اين، يك بار با هم بازى كرده 
بودند كه نقش خواهر و برادر را داشتند. ضمن اينكه 
ما آن قدر بازيگر نداريم كه دستمان براى انتخاب باز 

باشد.

عالقه مند نبوديد كه براى بازيگر مكمل از 
يك چهره ناشناخته و جديد استفاده كنيد؟

وقتى با بودجه قابل تأملى فيلم مى سازيد، هزينه هاى 
فيلم در فروش بايد برگردد. بازيگر چهره هم يكى از 
اهرم هاى بازگشت سرمايه است. يكى از فاكتورهاى 
مردم براى تماشــاى يك فيلم  اين است كه ببينند 

بازيگرش كيست.

شخصيتى كه ستاره پسيانى به عنوان همسر 
زندانى فرارى بازى كرد، اگر حذف مى شد به 

فيلم نامه و منطق فيلم لطمه مى زد؟
100 در صد! شخصيت غايب فيلم به واسطه بستگان 
و نزديكانش معرفى مى شد. وقتى احمد را نمى بينيم 
با ديدن زن و بچه اش، به شــناختى از او مى رسيم. 
ضمن اينكه همسر احمد، بار دراماتيك در فيلم دارد 

و در تحول شخصيت اصلى فيلم هم اثرگذار است. 

شخصيت ها در فيلم معماگونه هستند و گاه 
واكنش هاى غيرقابل پيش بينى دارند، ضمن 
اينكه تضادها در فيلم زياد است، مثالً شيئى 
كه نماد مرگ است در فيلم به نماد آزادى بدل 
مى شود، درباره تضادها و معماگونگى در فيلم 

توضيح مى دهيد؟
تضاد هميشه جذاب اســت چه در شخصيت، چه 
در قصه. فيلم سرخپوســت، تضادها و دوگانه هاى 
زيادى دارد. پيش از اينكه فكر كنم چه حرفى قرار 
اســت بزنم، دوست داشتم داستان جذابى بنويسم. 
شــخصيت ها هم هرچقدر پيچيده تــر، غيرقابل 
پيش بينى تر و داراى تضاد و ابعاد بيشــترى باشند 

براى مخاطب جذاب تر هستند.  

 شما در فيلم قبلى تان «ملبورن» لوكيشنى 
مشخص با تعداد محدودى بازيگر داشتيد، در 
اين فيلم هم با توجه به اينكه لوكيشنى جذاب 
داشتيد اما باز هم لوكيشن مشخص و تعداد 
بازيگران محدود است، نگران نبوديد كه ممكن 
است تماشاگر از ديدن بازيگران يا مكان هاى  

تكرارى خسته شود؟
البته تنوع لوكيشن و فضا در فيلم سرخپوست 
بيشــتر از فيلم ملبورن اســت. لوكيشن فيلم 
قبلى مــن در يك آپارتمان بــود. معتقدم كه 
تعدد لوكيشــن، اگر بدون برنامه ريزى باشــد 
ســبب عدم انسجام در فيلم مى شود. اگر قصه 
پى رنگ پيچيده و جذابى داشته باشد حتى در 
يك فضاى كوچك هم مى توان فيلمى  ديدنى 
ســاخت. قطعاً بايــد نگران مخاطــب بود، اما 
مى توان با پى رنگ جذاب و فضاسازى مناسب، 
ايــن تهديد را بــه يك فرصــت تبديل كرد، 
ضمن اينكه در لوكيشــن مشخص و محدود، 
فيلم انســجام بيشترى دارد كه مخاطب آن را 

مى پسندد.

برش

به  را  فيلم نامه  اينكه  از  پس 
سه  دو  دادم،  محمدزاده  نويد 
دندان  كشيدن  براى  بعد  روز 
و  بودم  دندانپزشكى  در  عقلم 
نمى توانستم صحبت كنم؛ چندين 
وقتى  داشتم؛  نويد  از  تماس 
تماس گرفتم، گفتم كه نمى توانم 
انرژى  با  نويد هم  كنم،  صحبت 
پشت تلفن گفت خيلى فيلم نامه 
بازى  حتماً  و  دارد  دوست  را 
مى كند. جالب اينكه فيلم نامه را 

هنوز تا آخر هم نخوانده بود

عزت اهللا الوندى از «مثل يك خواب عميق» مى گويد

دنبال رئاليسم جادويى ايرانى بودم
خديجه زمانيان: «مثل يك خواب عميق» رمانى اســت براى 
گروه سنى نوجوانان كه در نمايشگاه كتاب به دست مخاطبانش 

رسيد.  
اين داســتان، درباره سفر دور و دراز يك نوجوان به نام «رستم» 
است. رستم معتقد است طالع نحسى دارد، زيرا در روز 30 اسفند 
به دنيا آمده است. او با پيشنهاد پدرش به شهرى سفر مى كند كه 
در آنجا شخصى مى تواند آرزوهاى نوجوانان را برآورده كند؛ سفر 
رستم به آن شهر آغاز ماجراست و اتفاقاتى كه در طول سفر رخ 
مى دهد سبب مى شود قهرمان نوجوان داستان با حقايق بيشترى 

از زندگى آشنا شود. 
عزت اهللا الوندى، نويسنده كتاب در اثرش بر سفر و پختگى آدم ها 
در مســير تأكيد زيادى دارد . رويدادهايى كه در داســتان براى 
«رستم» پيش مى آيد در واقع بخشى از زندگى اوست كه عاليق 
و اســتعدادهايش را به او مى آمــوزد و به همين دليل او پس از 
ماجراى سفرش مى تواند تصميمات درستى در زندگى اش بگيرد.
براى الوندى ســفر، پديده شگفت انگيزى اســت. به باور او، گاه 
نويسنده ها فضاهايى را تجربه مى كنند كه به آن ها انگيزه نوشتن و 
روايت داستان مى دهد و نوشتن «مثل يك خواب عميق» حاصل 

همين تجربه هاست. 
او مى گويد: داستانى كه در پى تجربه سفر نوشته شود به خودى 
خود جذاب است، اما وقتى نويسنده تصميم مى گيرد فرهنگ ها 

و خرده فرهنگ هايى را چاشنى كارش 
كند، در حقيقت مى تواند فضاى نوترى 
را هم براى خودش و هم مخاطب خلق 

كند. 
«مثل يك خواب عميق» داســتانى 
است كه در قالب سفر روايت مى شود. 

اين داستان هم مخاطب و هم شخصيت را با خودش به ناكجاآباد 
مى برد؛ ناكجاهايى كه هم شناخته شده هستند و هم ناشناخته اند. 
نويسنده در بيان داستانش وارد فضاى فانتزى شده است. الوندى 
بــا بيان اين مطلب كه نوجوانان بــه فانتزى عالقه دارند، گفت: 
داستان فانتزى فضاى تازه اى به مخاطب عرضه مى كند. فانتزى 
اگر در قالب داســتان رئال باشد مى تواند شيرينى را چند برابر 
كند، چون نوجوان ها خواندن داســتان هاى رئال را دوست دارند 
اما فانتزى را هم دوست دارند. وقتى تركيبى از اين ها به نوجوان 
ارائه مى شود، حتماً داستان با جذابيت بيشترى همراه خواهد شد. 
وى افزود: با توجه به اينكه جهان به ســمت تازه شــدن پيش 
مى رود، در نوع روايت و پردازش داستان ها هم شاهد نوآورى هايى 
هستيم. داســتان هاى امروز اگرچه با روايت هاى خطى نوشته 
مى شوند اما اين روايت هاى خطى با اليه هاى پنهانى در اثر همراه 
شده كه مى تواند در تفكر مخاطب نقش برجسته اى داشته باشد. 
من هم سعى كردم اين اثر را با اين اليه هاى پنهانى همراه كنم 

تا مخاطب هم از واقعيت لذت ببرد و هم از فانتزى. اين شگردى 
بوده كه در آثار گذشته ام هم مورد توجه واقع شده است.  

الوندى معتقد است، «مثل يك خواب عميق» در سبك رئاليسم 
جادويى نوشته شــده است، اما نه به شيوه آمريكايى ها، بلكه او 
با رجوع به افسانه ها، داستانى در سبك رئاليسم جادويى ايرانى 
براى مخاطبش نوشــته است. وى مى گويد:  من سعى داشته ام 
در داستانم زمينه هايى ايجاد كنم تا مخاطبان وارد فضاهاى تازه تر 
شــوند. تخيل، تفكر خالق بچه ها را تقويت مى كند و آن ها را به 
سمتى مى برد كه راحت تر مى توانند دنياى پيرامونشان را درك 

كنند. 
نويسنده «ايوان بهار» توضيح داد: «رستم» به عنوان شخصيت 
اصلى داستان در قسمتى از كتاب وارد دنياى ناشناخته اى مى شود 
كه در آن پرى هســت. عنصرى مثل پرى در ادبيات ما كاربرد 
زيادى دارد و شــاعران توجه ويژه اى به آن داشته اند، مثالً موالنا 
در  مجموعه غزلياتش مى گويد: «درعشق سليمانى من همدم 
مرغانم/ هم عشق پرى دارم هم مرد پرى خوانم/ هر كس كه پرى 

خوتر در شيشه كنم زودتر/ برخوانم و افسونش حراقه بجنبانم».
عزت  اهللا الوندى كار نويسندگى را به صورت حرفه اى از سال 76 با 
چاپ كتاب «فردوسى» آغاز كرده است. «مردى كه در بالش من 
راه مى رود»، «پشت شيشه هاى مات»، «دوباره برمى گردى مرد 
بارانى»، «ايوان بهار» ، «جان پاتيس»، «داراب نامه»، «تپه هاى 

بى مهتاب» و «ديو كوچولو بچه آدم» بعضى آثار اين نويســنده 
هستند. 

«مثل يك خواب عميق» توســط انتشارات به نشر در نمايشگاه 
كتاب منتشر شد و در دسترس عالقه مندان قرار گرفت.

نام سريال «عروس تاريكى» با نظر كارگردانش در حالى به 
«بوى باران» تغيير كرد كه چند قســمت آن در شب هاى 

گذشته با نام قبلى اش روى آنتن تلويزيون رفته بود.
هرچند محمود معظمى،  كارگردان سريال در خصوص اين تغيير نام 
توضيحاتى را ارائه مى دهد و مى گويــد: نام «بوى باران» با كليت اثر 
سازگارى بيشــترى داشت، بنابراين تصميم گرفتيم عنوان سريال را 
از «عروس تاريكى» كه ناظر بر بخش كوچكى از داســتان مى شد، به 
«بوى باران» كه با حال و هواى داستان بيشتر تناسب دارد تغيير دهيم.

عجيب آنجاســت كه فيلم نامه اين اثر پيش از اين هم در دســترس 
كارگردان بوده و در تمام قســمت هاى تصويربردارى آن هم به خط 
داستان يا به گفته خودش به كليت اثر آشنايى و اشراف داشته است، 
اما چه مى شود كه يكباره و در زمان پخش متوجه تناسب نداشتن نام 

سريال با محتواى آن مى شوند؟ اين در حالى است كه داستان از ابتدا با 
زندگى دخترى كليد مى خورد كه در شب عروسى اش به قتل مى رسد. 
تا اينجاى كار به نظر مى رسد اسم آنچنان هم بى ربط با داستان نبوده 
و اتفاقاً نام با مســمايى هم براى آن انتخاب شده است، اما كارگردان 
ناگهــان تغيير عقيده مى دهد و مى گويد «بوى باران» با حال و هواى 
داستان متناسب تر است. شايد بينندگان سريال از اينجا به بعد بيشتر 

بوى باران را استشمام خواهند كرد.
فرض كنيد همين اتفاق در سينما رخ دهد؛ فيلمى  كه از زمان توليدش 
اخبار و روند كارى آن رسانه اى شده، به اكران رسيده و مردم فيلم را 
با آن نام مى شناسند، اما در روزهاى نخست اكران به يكباره نام آن را 
تغيير دهند.  خودتان تصور كنيد چه اتفاقى مى افتد! طبيعى است كه 
چنين پيشــامدى در نظر همه ما غيرمنطقى مى آيد و هيچ وقت هم 

انتظار چنين حركت غيرحرفه اى را نداريم، اما چرا وقتى اين اتفاق در 
مورد سريالى در تلويزيون رخ مى دهد بسادگى از كنار آن مى گذريم؟

شايد به اين دليل كه برايمان عادى شده قواعد حرفه اى در تلويزيون 
براحتى جابه جا شــوند و آب هم از آب تكان نخورد. نام يك سريال، 
فيلم و... شناســه هويتى آن اثر محسوب مى شود و تغيير دادنش آن 
هم زمانى كه اثر روى آنتن است نشان دهنده بى اعتنايى به ضوابط و 
قواعد است، ضوابطى كه شايد اصالً وجود هم نداشته باشند يا دست 
كم آن قدر كم اهميت و بى تأثير است كه براحتى مى توان آن را ناديده 

گرفت و پشت سر گذاشت.
مجموعــه تلويزيونــى «بوى بــاران» به تهيه كنندگــى محمدرضا 
تخت كشيان و كارگردانى محمود معظمى ، كارى از گروه فيلم و سريال 
شبكه يك سيماست كه در 60 قسمت 45 دقيقه اى توليد شده است.

يادشان آمده «عروس 
تاريكى» خوب نيست!

درنگ

چهره خبر 

گفت و گو با نيما جاويدى، كارگردان فيلم متفاوت اين روزهاى اكران

« سرخپوست» را دو بار بايد ديد

تهيه كننده سريال حضرت موسى(ع): 
مشكل بودجه نداريم، كار آغاز خواهد شد

نيك:  هنر/فاطمه  و  فرهنگ 
آقاى شــورجه و تيم مشــاوران 
ايشان تصميمشان اين است كه با 
شروع دوباره كار، وقفه پيش آمده 
را جبران كرده و به موقع ســريال 
را براى فيلم بــردارى آماده كنند. 

هفته گذشــته در خبرها آمده بود كه سريال «سرباز» به كارگردانى هادى 
مقدم دوست و تهيه كنندگى محمدرضا شفيعى پس از يك سال تصويربردارى 
در تهران، شهرســتان هاى اين استان و همچنين شهرهاى مختلف استان 
خوزستان، خراسان و كشور عراق در نيمه هاى توليد به دليل نبود بودجه الزم 
و مشكالت مالى متوقف شده  است. پس از اين خبر تهيه كننده سريال «نفوذ» 
نيز از توقف اين سريال به دليل مسائل مالى خبر داد. به اين انگيزه به سراغ 
تهيه كننده ديگر پروژه الف تلويزيون، سريال حضرت موسى (ع) رفتيم. احمد 
ميرعاليى تهيه كننده اين سريال با اعالم از سرگيرى روند توليد آن، گفت: به 
دليل كسالت آقاى شورجه وقفه اى در كار سريال حضرت موسى (ع) به وجود 
آمد، اما با توجه به روحيه ايشــان ما هماهنگ كرديم و تعدادى مشاور براى 
ايشان در نظر گرفته شد. اين گروه كارگردانى به همراه ايشان مشغول پيگيرى 

كار هستند تا به اميد خدا هر چه زودتر وارد مرحله پيش توليد كار بشويم. 
ميرعاليى در مورد اين پرسش كه آيا مانند ساير سريال هاى تلويزيون درگير 
مشكالت بودجه شــده است يا نه، گفت: ما درحال حاضر هيچ مشكلى در 
خصوص بودجه با ســازمان نداريم و تا اين مرحله به تعهداتش عمل كرده 
است، تنها يك وقفه به كار وارد شده بود كه با جلساتى كه با سازمان داشتيم 
و خود آقاى شورجه و تيمى كه شكل گرفته، كار سريال مجدد آغاز خواهد 
شد. اين تيم و خود آقاى شورجه هم تصميمشان بر اين است كه با آغاز كار، 
وقفه گذشــته را جبران كنند و ان شاءاهللا سريال به موقع براى فيلم بردارى 

آماده شود.

يك ناشر، چند كاميون از كتاب هايش را خمير كرد
فارس: مدير انتشارات «شهرآب» 
ديروز به دليل مشكالت نگهدارى 
كتاب هــاى مانــده در انبــارش، 
عناوين منتشــر شده خود را پس 
از جمــع آورى از انبار خمير كرد.
على اكبر تورانيان، مدير انتشارات 

شــهرآب در اين باره گفت: وضعيت بحرانى بــازار و فروش نرفتن كتاب و 
موجودى فراوان انبارها موجب اين اقدام من شد. البته تسهيالت بانكى هم 
داشتيم اما معوقه شده بود و بانك ها چندين برابر طلب اقساط دارند. اين ناشر 
بيان كرد: انبار كتاب هايمان متعلق به مسجدى بود كه حاال خواهان تخليه 
بودند. با ركود بازار، فروشى را شاهد نبوديم و اين مسئله عاملى شد كه خود 
را از زير بار فشارها خالص كنيم، نه خريد و نه حمايتى وجود دارد و در اوج 
ناچارى تصميم گرفتيم كتاب ها را به خمير و كاغذ باطله مبدل كنيم. اين 
فعال عرصه كتاب گفت: بنده در اين چند روز بيمار شده و افسردگى گرفته ام. 
كارى كه سال ها براى توليدشان هزينه كرده ايم در مقابل چشمانمان در حال 
خمير و دفن شدن هستند. در اين انبار چندين ميليارد كتاب به سمت خمير 
شــدن رفتند؛ شايد مسئوالن ما را از خواب سنگين بيدار كند تا توجه ويژه 
به بحث كتاب كنند. وى گفت: امروز شــمارگان كتاب به 100 و 50 نسخه 
رسيده كه نشان مى دهد كسى كتاب نمى خرد. زنگ خطر نشر كشور به صدا 
در آمد و به مرور ناشران صحنه را ترك مى كنند. هزينه هاى توليد كتاب چند 
برابر شده و عمالً كسى قادر به فعاليت نيست. پس از 40 سال فعاليت با جان 

و دل، امروز ناچار شدم كتاب هايم را دفن كنم.

مهران مديرى ديگر به «دورهمى» نمى آيد
مهر: مصطفى احمدى، تهيه كننده 
«دورهمــى» با منتفى دانســتن 
بازگشت اين برنامه با اجراى مهران 
مديرى به آنتن، خبرهاى منتشر 
شده درباره مذاكره با مديرى براى 
ساخت سريال در تلويزيون را هم 

تكذيب كرد. هرچند اين برنامه با وجود اعالم اوليه، به ايام نوروز نرســيد اما 
پخش تك قسمت ويژه روز 13 فروردين ماه و رونمايى از دكور فصل جديد 
نشان داد كه عزم مسئوالن شبكه نسيم و مهم تر از آن تيم توليد اين برنامه 
براى ادامه توليد و پخش سرى جديد بسيار جدى است.همان تك قسمت 
اول و انتقادات مطرح شــده از سوى مهران مديرى درباره عملكرد مديران 
دولتى در سامان دهى شرايط سيل زدگان، اما حاشيه هايى را براى برنامه رقم 
زد كه دامنه آن تا توبيخ مدير شبكه نسيم هم گسترده شد. از همان زمان 
هم امكان ادامه توليد و پخش اين برنامه كه به گفته مهران مديرى قرار بود 
از ارديبهشت ماه به صورت ثابت در كنداكتور پخش شبكه نسيم قرار بگيرد، 
در هالــه اى از ابهام قرار گرفت. تهيه كننده «دورهمى» درباره برگزارى حراج 
«موزه دورهمى» نيز گفت: با توجه به اينكه متولى برگزارى حراج و فروش 
هدايا سازمان صداوسيماى جمهورى اسالمى است، تمام هداياى دريافتى از 
ميهمانان به ســازمان تحويل داده مى شود و تصميم گيرى در اين خصوص 

به عهده مديران سازمان است.

قطب الدين صادقى:
تلويزيون ترجيح مى دهد

 سريال هاى  كيلويى بسازد
خبرآنالين: قطب الدين صادقى، 
استاد دانشگاه و كارگردان تئاتر با 
انتقاد از سريال هايى  كه اين روزها 
در تلويزيون توليد مى شوند، تأكيد 
بزرگ  كرد: ساخت مجموعه هاى 
و ماندگار، نيازمند نويســندگان، 

كارگردانان، بازيگران و از همه مهم تر مديران بزرگ اســت. ســريال «كيف 
انگليسى» به كارگردانى ســيدضياءالدين درى، مدتى است از شبكه چهار 
سيما پخش مى شود.  اين سريال براى نخستين بار در سال 1379 روى آنتن 
تلويزيون رفت و مورد توجه قرار گرفت. قطب الدين صادقى يكى از بازيگران 
اين سريال ماندگار درباره اينكه چرا مجموعه هاى تلويزيونى جديد نمى توانند 
موفقيت آثار پيشــين سيما را تكرار كنند، مى گويد: «دليل اين را نه از من  
كه  بايد از مسئوالن بپرسيد، مديران تلويزيون،  اكنون سريال هاى كيلويى و 
بى سر و ته سرگرم كننده و شبه خانوادگى  مى سازند و دلشان خوش است و 
البد آن ها را ترجيح مى دهند». وى تأكيد مى كند: «ساخت سريال هاى  بزرگ 
به كارگردان ها، نويسندگان  و بازيگران بزرگ و از همه مهم تر به مديران  بزرگ 

نياز دارد كه در حال حاضر امور دست چنين كسانى نيست».

برش
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