
نتیجه مقاومت
روزنامــه »وطــن امــروز« تیتــر روز 
 گذشته اش را به بخشی از صحبت های 
ترامپ که از کشورمان برای هدف قرار 
ندادن هواپیمای نظامی سرنشــین دار 
آمریــکا تشــکر کرده بــود، اختصاص 
داده و به نقــل از ترامپ تیتر زده بود: 
»از ایران سپاســگزاریم«. علی صدری 
نیا، فعال رســانه ای و مستندســاز هم در واکنش به این ماجرا، با انتشار 
تصویری از صفحه نخســت روزنامه وطن امروز در اینستاگرامش نوشت: 
»پنج سال مذاکره و عقب نشینی از مواضع و ضعف نشان دادن، نتیجه اش 
شــد گســتاخی آمریکا و زدن زیر میز بازی و تالش بــرای براندازی و 
تهدید به حمله! چند ماه مقاومت هوشمندانه و نشان دادن اقتدار ایران، 
نتیجه اش شد تشکر ترامپ از ایران به خاطر اینکه فقط پهپادشان را زده، 

نه هواپیمای سرنشین دارشان را«!

جوراب  های حاشیه ساز!
بوریس جانســون، وزیر پیشــین امور 
خارجــه انگلیس که بیشــترین بخت 
را بــرای در اختیــار گرفتــن پســت 
نخســت        وزیری این کشور به جای ترزا 
می  را دارد پس از ماجرای طالق سال 
گذشته و آغاز رابطه با کری سایموندز 
۳۱ ساله و رئیس سابق بخش رسانه ای 
حــزب محافظه کار؛ دوباره با جنجالی تازه ســوژه رســانه ها و کاربران 
شــبکه های مجازی شــد. پس از آنکه نام جانســون در فهرست نهایی 
رأی گیری برای جانشــینی ترزا می  قرار گرفت، یکی از همســایگان او 
در ســاعات اولیه جمعه در تماس با پلیس اعالم کرد از خانه جانســون 
صدای بلند مجادله به گوش می رسد. مأموران پلیس هم به محل سکونت 
جانســون در جنوب لندن مراجعه کردند. هنوز این جنجال تمام نشده 
بود که جوراب های این سیاستمدار پرحاشیه انگلیسی بحث داغ رسانه ها 
و کاربران شــد! او که شب گذشته برای مصاحبه تلویزیونی و صحبت در 
خصــوص برنامه های آینده اش روی آنتن زنده رفتــه بود با جوراب های 
وارونه خود سوژه شــد. کاربران که این موضوع را سوژه کرده بودند این 
اتفاق را به دعوای صبحی که از خانه اش شــنیده شــد، ربط دادند. یکی 
از کاربران انگلیســی نوشته است: »همســر جدید جانسون او را از خانه 
بیرون کرده و او که برای رســیدن به برنامه عجله داشــته جوراب هایش 

را وارونه پوشیده«!

مو بلوندها در دادگاه
تصاویر منتشــر شده از حضور چند مفســد اقتصادی با چادر در دادگاه 
حســابی در توییتر جنجالی شــده و کاربران فضای مجــازی از تفاوت 
پوشش این مفسدان اقتصادی در داخل و خارج از دادگاه گالیه می کنند. 
یکی از کاربران با انتشــار بخشــی از صحبت های آیت اهلل رئیســی در 
توییتر نوشته است: »پوشش متهمان زن نباید لزوماً چادر باشد. می توان 
ترتیباتــی اتخاذ کــرد که هر متهم زن با همان پوششــی که به صورت 
عادی دارد منتها با رعایت شــئونات در دادگاه، دادســرا و زندان حضور 
یابد«. کاربر دیگر هم نوشته است: »جریان حاکی از اینه که این خانم ها، 
مفسد اقتصادی هستند که قبل دستگیری با موهای بلوند و صورت غرق 
در آرایش و ناخن کاشــته، پول مردم را می دزدیدند. چرا باید این ها رو 
بــا چادر وارد دادگاه کنند؟ چرا با همون تیپی که دزدی کردن نشــون 

نمیدن؟ تا کی باید حرمت چادر خدشه دار بشه«؟

محمد تربت زاده: »گاندو« برخالف اســمش، نه یک 
مستند حیات وحش با شــکل و شمایل راز بقا، بلکه 
یک سریال پلیسی با شکل و شمایل »هوم لند« و دیگر 
سریال های معروف پلیســی و جاسوسی دنیاست که 
این روزها بدجوری در دل مخاطبانشــان جا باز  کرده 
اســت. البد دلیل اینکه »جواد افشار« پس از ساخت 
سریال هایی مثل »کیمیا« و »آنام« سراغ ساخت یک 
مجموعه پلیسی با ته مایه سیاسی و امنیتی رفته، همین 
موفقیت های اخیر ســریال های معروف جاسوسی در 
سطح دنیا بوده است. ساخته جدید افشار که این روزها 
در فضای مجازی غوغا کرده، داستان تمسا ح های پوزه 
کوتاهی را روایت می کند که به قول »پیام دهکردی« 
-یکی از بازیگــران این مجموعه- نه آمریکا یی اند و نه 
اســرائیلی، بلکه از دل همین مرز و بوم بیرون آمد ه اند. 
تمســاح هایی که ما »آقازاده«، »جاسوس« و »مفسد 
سیاسی و اقتصادی« صدایشان می زنیم، اما به مراتب 
از گاندوهــای واقعی یا همان تمســاح های پوزه کوتاه 

خطرناک ترند!

 عبور از خط قرمزها
گاندو در نخســتین سکانس و از همان دقایق نخست 
وارد حاشیه شــد. نخستین سکانس هواپیمای حامل 
یــک آقازاده کله گنده را نشــان مــی داد که در حال 
خروج از مرزهای ایران بود. نکته جنجالی این سکانس 
اما نه آقازاده کله گنده، بلکه زنان بی حجابی بودند که 
به محض دیدن نیروهای امنیتی در هواپیما، شــال و 
روسری روی سرشان می کشیدند! سایت »خبرآنالین« 
بالفاصله گزارشــی در ارتباط با حجــاب بازیگران در 
ســکانس نخست قسمت اول این ســریال تهیه کرد. 
گزارش خبرآنالین در فضای مجازی منتشــر شــد و 
عوامل ســریال را حسابی زیر فشــار رسانه ها و فضای 
مجازی قرار داد. اگرچه کارگردان بعداً اعالم کرد برای 
اینکه تصاویری واقعی تر و قابل باور برای مخاطب بسازد، 
در این سکانس از بازیگران خارجی استفاده کرده و زنان 
حاضر در هواپیما همه خارجــی بوده اند، اما خیلی ها 
همچنان نخســتین ســکانس گاندو را تابو شکنی در 
ارتباط با مسئله حجاب می دانند که از خط قرمزهای 
سفت و ســخت صداوسیما به حساب می آید و خیلی 
وقت ها کارگردانان را مجبور می کند در چارچوب خط 
قرمزها حرکت کننــد ولو اینکه تصاویری غیرواقعی و 

غیرقابل باور به خورد مخاطب بدهند.

 گالیه ارتش از »گاندو«
دومین حاشیه گاندو هم در همان قسمت نخست رقم 
خورد! جایی که دو جنگنده ســپاه، هواپیمای حامل 
آقازاده را مجبور به فرود در تبریز کردند. با توجه به شکل 
و شمایل نشــاندن هواپیما توسط جنگند ه های سپاه، 
نخســتین چیزی که در ذهن مخاطب تداعی می شد 
ماجرای نشاندن هواپیمای حامل »عبدالمالک ریگی« 
توسط جنگند ه های ارتش بود. برای همین تشا به ها بود 
که برخی از مقامات بلندپایه ارتش از کارگردان گاندو 
گالیه کردند کــه بهتر بود از جنگند ه های ارتش برای 
این ســکانس استفاده می شد. جواد افشار اما در پاسخ 
به انتقاد ارتش اعالم کرد: نشاندن هواپیما تنها محدود 
به دســتگیری ریگی نبوده و از این ترفند چندبار هم 
توسط جنگند ه های ســپاه برای دستگیری مجرمان 
استفاده شده است. عالوه بر این افشار گفت خودش هم 

ترجیح می داده از جنگنده های ارتش استفاده کند، اما 
مسئوالن ارتش زیاد با او همکاری نکرد ه اند و اختصاص 
جنگنده برای فیلمبرداری را در بروکراســی عریض و 
طویلی اندا خته اند که حوصله عوامل فیلم را ســر برده 
بود. البته یکی از مقامات ارتش که نامی از او در سایت 
خبری برده نشده هم بالفاصله در پاسخ به افشار گفت: 
»کارگــردان محترم این مجموعه ابتدا به گروه فیلم و 
ســریال ارتش مراجعه کردند و به آن ها گفته شده که 
شــما ســناریوی خود را باید به ما بدهید که ما بر آن 
اساس به شــما کمک کنیم، ولی متأسفانه پس از آن 
دیگر کسی مراجعه نکرد. یعنی نه سناریو آوردند و نه 

دیگر هواپیمایی را از ما خواستند«.

 تریج قبای مسئوالن!
ســروصدای اخیر گاندو در فضای مجــازی اما ارتباط 
زیادی با این دو ماجرا ندارد. چیزی که نام گاندو را در 
فضای مجازی سر زبان ها انداخته، چند قسمت جنجالی 
از این ســریال در هفته گذشته است. این قسمت های 
پر ســر و صدا از جایی که به سراغ نشان دادن روابط 
جیسون رضاییان با مقامات دولتی و نفوذ او در ساختار 
دولتی کشورمان رفتند، وارد مرحله جدیدی از حاشیه 

شده و در فضای مجازی جنجال ساز شدند.
بنا بر بریده کوتاهی با عنوان »آنچه خواهید دید« که 
روز چهارشنبه هفته گذشته پخش شده بود، مخاطبان 
انتظار داشتند در قســمِت پنجشنبه شب، به حضور 
جیسون در نشست های مقامات کشــوری از ریاست 
جمهوری گرفته تــا وزارتخانه ها و ارتبــاط اطرافیان 
مسئوالن با جیسون و... پرداخته شود، اما چند دقیقه 
پیش از پخش سریال، مسئوالن شبکه سه اعالم کردند 
این ســریال پخش نخواهد شد! در قسمت های آینده 
هم خبری از حوادث جنجالی قسمت های قبلی نبود 
و سانسور طوری گریبانگیر گاندو شده بود که عالوه بر 
مخاطبان، صدای اعتراض چهره های شاخص سیاسی 
هم در فضای مجازی بلند شد. کار به جایی رسید که 
سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دهم، 
در توییتی ادعا کرد: سریال گاندو در شبکه سه با دخالت 
مستقیم دولت سانسور شده است. حسینی در توییتر 
نوشته بود: »فشار بر صداوسیما تا چیزی پخش نکند 
که به تریج قبای دولت بربخورد از برنامه های سیاسی، 
به سریال گاندو رسیده و اشاره به ارتباط یک جاسوس 
با خواهرزاده روحانی مشمول حذف و تغییر شد«. البته 
حسا م الدین آشــنا هم در پاسخ به حسینی در توییتر 
نوشت: »اگر چنین چیزی صحت دارد، صداوسیما آن را 
اعالم کند و اگر صحت ندارد رسماً آن  را تکذیب کند«.

 ساده نباشیم
احتماالً می دانید که جیسون رضاییان، همان خبرنگار 
ایرانی-آمریکایی »واشــنگتن پســت« است که ۳۱ 
تیر ســال 9۳، به اتهام جاسوسی دستگیر و در حدود 
یک ســال و نیم بعد یعنی در ۲۶ دی 9۴ آزاد شــد. 
البته شخصیت منتســب به جیسون رضاییان در این 
سریال »مایکل  هاشمیان« نام دارد و نقش او را »پیام 
دهکردی« بازی می کند و به گفته خودش ۲5 کیلوگرم 
برای ایفای نقش در این سریال اضافه کرده و ابعاد فنی 

بازی اش هم حسابی مورد تحسین واقع شده است.
حاشــیه ها اما به ابعاد فنی بازی بازیگران کاری ندارند 
و دســت می گذارند روی شــخصیت پردازی جیسون 

رضاییان. شبکه های آن طرفی و حتی برخی از منتقدان 
و ر سانه های داخلی می گویند تصویری که از جیسون 
در این سریال ارائه می شود، زمین تا آسمان با جیسون 
رضاییان واقعی تفاوت دارد و این سریال در بخش هایی 
دست به ســیاه نمایی علیه این خبرنگار می زند. پیام 
دهکردی اما درباره این ادعا می گوید: »خیلی ها هستند 
که در این مملکت اعمالی مشــابه جیسون رضاییان 
انجام داده و می دهند، اما عامدانه این پرسش را مطرح 
می کنند که جیسون رضاییان خائن نبوده و جمهوری 
اسالمی این کاراکترها را می سازد که در واقع یک آدمی 
را خائن به تصویر کشد و این آدم )جیسون رضاییان( 
تحت فشارِ شرایط دشــوار گفته من جاسوس بودم و 
این برچســب را به او زدند، ولی پرسش من این است 
چگونه امکان دارد دولت آمریکا برای آزادی آدمی که 
یک شهروند ایرانی-آمریکایی و تبعه آمریکاست، صدها 
میلیــون دالر خرج کند؟ یا کدام شــهروندی را پیدا 
می کنیــد وزیر خارجه آمریکا در رثای او صحبت کند 
یا رئیس جمهور آمریکا به مناسبت آزادی اش، ضیافت 
برگزار کند؟ آن قدر ساده نباشیم! برخی ها دوست دارند 
این طور واقعیت ها را ببینند و دوست دارند بگویند این 
یک واقعیت خلق شــده است که مثالً امثال جیسون 

رضاییان تحتِ فشار، مبالغه کرده اند«.

 »گاندو«ی محبوب
فقط یکی از این موارد حاشیه ساز کافی است تا نام یک 
سریال سر زبان ها بیفتد. حاال حسابش را بکنید تجمیع 
این حواشی به عالوه نخستین حضور »رابعه اسکویی« 
در قــاب تلویزیون پس از پشــیمانی  اش از حضور در 
شبکه های آن طرف آبی و کشف حجاب و توییت  های 
راه و بی راه سیاستمدارها و چهره های شاخص هنری 
و سیاســی، تا چه اندازه می تواند سریال گاندو را وارد 
حاشیه کند. حاشیه هایی که البته زیاد هم برای عوامل 
فیلم و کارگردان بد نشــد و گانــدو را تبدیل به یکی 
از پرمخاطب ترین سریال های سال های اخیر تلویزیون 
کرد. در اینکه گاندو قربانی سانسور شده است، شکی 
نیست، اما این سانسورها بیش از اینکه به ضرر گاندو 
باشد، به نفعش تمام شده است. حتی کارگردان گاندو 
هــم این موضوع را قبــول دارد و می گوید: »با وجود 
تغییراتی که در قســمت های اخیر اتفاق افتاد، به نظر 
من هنوز زود اســت که درباره آن مفصل حرف بزنیم، 
چون هنوز اتفاق جدی نیفتاده اســت و می توانیم با 
وجــود همین ماجرا ها جلو برویم، امــا اگر در ادامه با 
شدت و جدیت بیشتری این مسائل ادامه پیدا کنند و 
فشار های موجود بیشتر از آنچه که معقول است وارد 

شود، طبیعتاً بازخورد های خوبی بدست نمی آید«.
گاندو حســابی در دل مخاطبان جا باز کرده است به 
شکلی که پروسه ســاخت فصل دوم آن هم از همین 
حاال کلید خورده است. با این وجود اما نمی شود انکار 
کرد که به جز جذابیت هایی که ســریال های پلیسی 
و جاسوســی برای مخاطب دارند؛ رو راســتی گاندو با 
مخاطب، عبورش از خط قرمزهــا، تالش برای جلب 
اعتماد مردم به نهادهای امنیتی و شکســتن دوقطبی 
»مــردم« و »نظام« هــم در محبوبیت گاندو بی تأثیر 
نبوده است. البته خدا کند سانسورها بیشتر از این ادامه 
پیدا نکند وگرنــه روند محبوبیت و تأثیرگذاری گاندو 
متوقف شــده و ذوق مخاطب برای تماشای فصل دوم 

آن کور می شود. 

 اثاثیه ای که عاقبت بخیر شد
رقیه توسلی: خوشروترین همسایه مان مشغول انبارگردانی است. نمی دانم چه 

جور اندازه یک سمساری، اسباب و اثاث چپانده توی دو متر جا.
مهربان صدایم می زند: عزیزم! یک لحظه بیا کمک خانوِم »ُووپی«.

می روم. زیرزمین شده شــکِل یک واحد آپارتمان. دیدن صندلی لهستانی و 
گرامافون حالم را خوش می کند.

با خنده دقیق تر می شوم. براحتی همه وسایل و تجهیزات یک زندگی آنجا پیدا 
می شود. از چای ساز و پلوپز تا تلویزیون، قالیچه و جاروبرقی. بعضی هایشان برق 

می زنند از نویی.
خانم همسایه می پرسد: انگار که چشمگیرند؟

سر تکان می دهم که: البته همین طور است خانوم »آبادیان«. اینجا همه چیز 
پیدا می شود... اصالً به درد انباری نمی خورد، به نظرم جان می دهد برای چیدن 
یک خانه شیک... چرا می خواهید بدهیدشان دسِت سمسار...آشنایی، دوستی 

نیست؟
می گوید: »قوم و خویش این طوری دور و برم نیســت. اسباب منزل مجردی 
پسرم است. خودش زنگ زده گفته مامان جان، رّدشان کنید برود جاگیرتان 

نشود«.
با اینکه دلم پُر از تاالپ و تولوپ است که ایده ام را بگویم، اما به سختی سکوت 

می کنم. دوست ندارم بعد از سؤال و نظر اول، باز هم اظهار عقیده کنم.
پس به جایش می پرســم کمک نمی خواهید برای تمیــزکاری، جابه جایی؟ 

بی تعارف!
دست می گذارد روی شانه ام که - بی تعارف - چرا اتفاقاً می خواهم. می خواهم 

بدانم آن حرفی که نزدی و قورت دادی چه بود دقیقاً؟
خوشحال و بی هوا می گویم: حاال که قصدتان فروش و انتقال به مکان خاصی 
نیست چرا هدیه شان نمی کنید به سیل زده ها؟ اکثر اسبابتان آکبند و استفاده 
نشده اند. هیچ عاقبتی برای این اثاثیه خوشگل، خیرتر از این نیست که برسند 

دست خانواده های آسیب دیده... .
هوا گرم است. ایستاده ام پشت خط عابر پیاده. چراغ ها سبز و قرمز می شوند. 
مشغولم. هماهنگی با مســئولی که بیاید کاالهای انباری »خانوم آبادیان« را 

ببیند، روزم را حسابی ساخته.
حسی سرخوشــانه می گوید: نباید آدِم روی خط عابر پیاده باشیم! آدمی که 
فقط َرد می شود! گاهی برویم آن طرف خط، ثانیه ای بایستیم و توی مردمک 

چشم هم لبخند بزنیم!

بشقاب پر نده های خودشان!
شــئ نورانــی ســبزرنگی که دو 
شــب پیش بر فراز آسمان استان 
داشــت  شــد،  دیده  کردســتان 
توســط شــایعه ها و ذوق زدگــی 
به  مشاهده کنندگان، جدی جدی 
بشقاب پرند ه ای تبدیل می شد که 
البد آدم فضایی ها را برای هواخوری 

آورده بود! دیروز اما هیئت علمی گروه فیزیک دانشــگاه کردستان در توضیح  
ماجرا  اعالم کرد: فرضیه بشقاب پرنده یا موجود فضایی بودن این شئ نورانی 
کامالً رد و تکذیب می شود. تحقیقات نشان می دهد احتماالً این شئ نورانی، 
موشک فضایی بوده که سوخت خود را تخلیه کرده است. فقط خدا کند فردا 
 پس فر دا خیلی از عشق شایعه ها و بشقاب پرنده دوست ها نگویند: »موشک کجا 

بود... بشقاب پر نده های خودشون بود«!

 مجازآباد
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ورزش
چند دلیل برای جدایی بشار از جمع سرخپوشان  

 ریسمان اتصال رسن 
با پرسپولیس پاره می شود؟

 تصمیم جنجالی آبی ها در آستانه محرومیت
 از لیگ قهرمانان آسیا

پول شاکیان جدی استقالل 
در جیب پاتوسی

خریدن یا نخریدن؟ 
بنا به عادت، وقتی امکان و توان انجام کاری را داریم کمتر به ارزش، معنا و فلسفه 
آن فکر می کنیم. مثالً کســی که اندام ســالمی دارد و می تواند هر نوع تمرین 
ورزشی را بدون دشواری خاصی انجام دهد، خیلی کم به فلسفه و معنای حرکات 
ورزشی فکر می کند و زیباترین و جذاب ترین حر کت ها هم برای او بسیار ساده به 
نظر می آیند. اگر می توانیم کیلومترها بدویم، دویدن برای ما لذت و معنای خاصی 
ندارد و این برنده شدن در یک مسابقه دو است که می تواند به ما لذت و معنا بدهد 
و برایمان خاص شود. وقتی ما زیباترین دستخط را داریم یادگاری نوشتن برای 
معشوق لذت این دستخط را به ما یادآور می شود و از همین جنس توانایی های 
مختلف ما هر چه بیشتر می شوند، آســتانه التذاذ و ادراک ما هم باالتر می رود. 
کسی که نمی تواند شعر بگوید اگر یک بیت موزون بسازد تا مدت ها با آن بیت صفا 
می کند، اما یک شاعر برجسته باید شاهکاری خلق کند تا بتواند در گفت و گوهای 
درونی اش از خودش به عنوان یک شاعر راضی باشد و حتی از این باالتر فقط در 
این صورت است که خود را شاعر می داند. امکان های ساده ای که در دسترس ما 

هستند در یک بازی مار و پله عجیب مدام از دسترس ما دور می شوند. 
در این مســیر طبیعی اما ســکته ها هســتند که معنا را به ساده ترین حرکات 
برمی گردانند. آن دونده مهم اگر پایش بشــکند پس از مدتی یک قدم برداشتن 
ساده شادش خواهد کرد و به همین شکل هر کدام از مهارت ها که به هر دلیلی 
از دســت بروند یا دور بیفتند پس از مدتی آستانه لذت بردن و برخورداری ما از 
آن ها پایین می آید و دوباره به کودکی خودمان نسبت به آن توانایی ها برمی گردیم.

جامعه مصرف زده ایران که در دوران پس از جنگ به خرید و خرید و خرید عادت 
کرده بود این روزها دچار یک ســکته جدی شده است. بحران مدیریتی و تورم، 
کاری کرده که روز به روز توان خرید همه ما کمتر می شــود و مجبوریم هنگام 
خریدن مدام فکر کنیم که کدام گزینه برای ما ناچارتر است؟ این وضعیت، یک 
بحران جدی است. اما این ناتوانی مالی جمعی و نخریدن به خریدن های ما معنا 
می دهــد. حاال وقتی یک کیلو نخود می خریم ارزش آن را بهتر درک می کنیم. 
درست است که سکته قابل توصیه و تجلیل نیست، ولی فرصتی برای بازشناسی 
و باز اندیشــی است. بیماری و افتادن در بستر برای هیچ کس خوشایند نیست، 
ولی وقتی اتفاق می افتد، به برخاستن و دو قدم دور اتاق راه رفتن معنا می بخشد. 
با بحران اقتصادی اخیر، ما فرصتی برای برگشــت به معنا و ارزش چیزها پیدا 
کرده ایم. حاال در هر مغازه، لبنیاتی و ســبزی فروشی، ما فیلسوف های کوچک 
با سبدهای خالی مشغول اندیشیدن هستیم، خریدن یا نخریدن، بحث در این 

است، مسئله این است؟

حمیدرضا عرب: بازگشــت به استقالل 
نزدیک بود. پیــروز می رفت تا دوباره با 
پیراهن اســتقالل در لیگ دیده شــود. 

این بار به عنــوان مربی. اما یک چرخش 
ناگهانــی او را مجــاب کــرد از حضور در 

کادرفنی اســتقالل انصراف دهــد. ماجرا آن 
قدر ســریع رخ داد که خیلی ها تعجب کردند 
چرا پیــروز یکباره این تصمیــم را گرفت؟ این 

پرسش ما را به ســمت پیروز می برد. مدافع تنومندی 
که بازی هایش هرگز از یاد و خاطر هواداران اســتقالل 
نمی رود. با شخصیت پیروز به نوعی بازی شد اما او پیش 
از آنکه ماجرا حاد تر شــود استقالل را ترک کرد. پیروز 

حاال در گروه منتقدان استقالل است.
از اینجــا شــروع کنیم که شــما بتازگــی در برخی 
برنامه های تلویزیونی حاضر شدید و مطالب مهمی را 
درباره استقالل به زبان آوردید. از همان زمان احساس 

می شد که بی میل نیستید....

روزمره نگاری

تازه ترها

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها

گفت وگوی قدس با پگاه ارضی کارگردان فیلم »نبات« 

مخاطب امروز سینما بسیار باهوش تر شده است

همه حواشی سریال جنجالی »گاندو«

ماجرای یک نفوذ
پیروز قربانی در گفت و گو با قدس:

استقاللی ها با شخصیت من 
بازی کردند
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سینا حسینی: جدایی برانکو از پرســپولیس و اعتراض 
هواداران این باشگاه به همان مقدار که مدیریت سرخپوشان 
پایتخت را به چالش برد، باعث شد مدیران باشگاه استقالل 
زیر سایه انتخاب استراماچونی و این حواشی از فشار سنگین 
هواداران خارج شوند تا شــاید پس از مدت ها نفس راحتی 
بکشند. اما عمر این آرامش زیاد نبود چون بالفاصله پس از 
حضور سرمربی ایتالیایی خبر ضرب االجل فیفا به این باشگاه 
به واسطه شــکایت های داخلی و خارجی سبب شد دوباره 

استقاللی ها به کانون خبرهای حاشیه ای بازگردند.

فرصت 16 روزه
هواداران باشگاه که تصور نمی کردند با چنین تراژدی بزرگی 
مواجه شوند، حاال به واسطه انتشار نامه های رسمی فیفا در 
شبکه های اجتماعی متوجه شــدند استقالل تنها 16 روز 
برای فرار از محرومیت فرصت دارد در غیر این صورت فارغ 
از محرومیت های مالی سنگین، شانس حضور در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا را نیز از دست خواهند داد و در بدترین 

حالت با کسر امتیاز سنگین مواجه خواهد شد.

15 شکایت
در برهه کنونی استقالل بیش از 15 شکایت دارد. شاکیانی که 
برای وصول مطالبات خود دست به دامن فیفا شدند به همین 
خاطر فیفا تأکید کرده چنانچه ظرف 16 روز آینده مطالبات 
این بازیکنان پرداخت نشود، این باشگاه با احکام سنگین 
انضباطی رو به رو خواهد شد، اوج فاجعه اینجاست که هنوز 
شکایت شفر و دستیارانش به این پرونده های سنگین اضافه 
نشده که با اضافه شدن آن ها به مجموعه شکایت های باشگاه 

کار به مراتب سخت تر خواهد شد.

 پروپئیچ درصف اول
در میان شاکیان فعلی، شکایت پروپئیچ از استقالل جدی تر 
از سایر شکوائیه های حقوقی است، این بازیکن که در ابتدا تنها 
30 هزار دالر از استقالل طلبکار بود، به دلیل اهمال مدیران 
وقت باشگاه استقالل و بی توجهی به درخواست وی برای 
پرداخت مطالباتش به  کمیته انضباطی فیفا شکایت کرد 
و حاال استقالل برای تسویه حساب با این بازیکن بایستی 
نزدیک به 380 هزار دالر پرداخت کند. چنانچه طلب وی 
پرداخت نشود از مجموع امتیازهای استقالل 6 امتیاز کسر 
خواهد شد تا استقالل شانس حضور در آسیا را از دست بدهد.

شاکیان داخلی
شاکیان داخلی استقالل هم در فهرست مذکور قرار دارند، 
آن ها که تاکنون بارها با بدقولی مسئوالن استقالل رو به رو 
شدند این بار تهدید کردند تا پای کسر امتیاز پیش خواهند 
رفت و به هیچ وجه عقب نشینی نخواهند کرد، در بین این 
نفرات نام هایی چــون آندرانیک تیموریان، امیر قلعه نویی 
و حنیف عمران زاده دیده می شــود. به گفته منابع خبری 
نزدیک به این افراد آن ها قصد شکایت نداشتند اما وقتی با 

بی تفاوتی مسئوالن باشگاه رو به رو شدند تصمیم گرفتند 
برای دستیابی به مطالبات خود این حرکت را انجام دهند.

در کنار این موارد بایستی منتظر به جریان افتادن شکایت 
مگویان بازیکن ارمنستانی استقالل نیز باشیم، این بازیکن 
که در دوره مدیرعاملی رضا افتخاری از تیم به یکباره کنار 
گذاشته شــد و مانع از انتقال وی به ذوب آهن شدند، حاال 
قصد دارد با تهدید به کسر امتیاز انتقام سختی از استقاللی ها 

بگیرد.

مکاتبه با وزارت خارجه
با وجود خطر کسر امتیاز و محرومیت های بین المللی اتفاق 
عجیبی در حال وقوع است که مدیران باشگاه استقالل به 
جای پرداخت مطالبات شاکیان داخلی و خارجی حاال عزم 
خود را جزم کردند به هر قیمتی شده آیاندا پاتوسی را حفظ 
کنند چون یقین دارند در صورت از دست دادن این بازیکن 
دوباره زیر فشار سنگین هواداران قرار خواهند گرفت از این رو 
مدیران استقالل با وزارت امور خارجه مکاتباتی را داشته اند 
تا منابع ارزی مورد نیاز ایــن بازیکن برای تمدید قرارداد را 

فراهم سازند. 

حفظ پاتوسی 
جالب اینکه عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل تاکید کرد 
که مدیران این باشگاه برای حفظ آیاندا پاتوسی به جمع 
بندی رسیدند. کامران منزوی  در این خصوص گفت: با 
توجه به نرخ ارز و دالر تأمین پرداخت مبلغ رضایت نامه 
پاتوسی کار بسیار سختی است اما هیئت مدیره و مدیریت 
باشگاه به این جمع بندی رســیدند که این بازیکن را در 
اســتقالل حفظ کنند. اراده هیئت مدیره و مدیرعامل 
باشگاه این است که پاتوسی حفظ شــود و به امید خدا 
طی امروز و فردا برای بازگشت این بازیکن اقدامات الزم 
را خواهیم کرد. آندر آ اســتراماچونی خواستار بازگشت 
پاتوســی به تمرینات این فصل تیم فوتبال اســتقالل 

شده است.

خطر کسر امتیاز جدی است
 نکته اینجاست که استراماچونی هم متوجه موضوع کسر 
امتیاز شــده و پیگیر آن اســت. به هر حال او می داند در 
استقالل چقدر فشار کار زیاد اســت و تا اینجا هم باشگاه 
تالش کرده بود موضوع را از این مربــی پنهان نگه دارد. 

استراماچونی در نخستین کنفرانس خود از این گفت که 
می خواهد در استقالل موفق باشد و قاعدتاً چنین شروعی 
در نخســتین فصل کاری نمی تواند برای او جالب باشد. 
بازخورد چنین خبری هم در رســانه های خارجی به نفع 

استقالل نخواهد بود. 
در این بین نمی توان خیلی هم به مدیران استقالل خرده 
گرفت. آن ها اگــر ۹00 هزار دالر خــود را از فیفا بگیرند 
بســادگی می توانند مشکالتشــان را حل کنند. در واقع 
تحریم ها، امان این باشگاه و کاًل فوتبال ایران را بریده است. 
استقاللی ها برای حل این مشــکل حتی دست به دامان 
وزارت ورزش شده اند. در سال های گذشته خیلی وقت ها 
دولت این مشکل را حل کرده و باشگاه استقالل هم امیدوار 
اســت دولت در این زمینه کمک کند و از طریق سفارت 
ایران در یکی از کشــور ها بتواند پول پروپئیچ را پرداخت 
کند. موضوع پرداخت پول پروپئیچ قرار اســت در جلسه 
آینده هیئت مدیره مورد بررسی دوباره قرار گیرد. مشکل 
اینجاست که باشگاه اگر نتواند پول را بدهد، در مراحل بعد 
فیفا رأی تندتری علیه استقالل می دهد. از سویی باشگاه 

نمی تواند مجوز حرفه ای سازی را هم دریافت کند. 

محرومیت ۴ ساله حسین کیهانی
ورزش: حسین کیهانی ملی پوش دوومیدانی ایران به خاطر استفاده از مواد نیروزا 
به مدت چهار سال از انجام هرگونه فعالیت ورزشــی محروم شد. سازمان مبارزه با 
دوپینگ فدراسیون جهانی اعالم کرده کیهانی به دلیل اســتفاده از ماده ممنوعه 
EPO رسماً به مدت چهار سال محروم خواهد بود. تست دوپینگ کیهانی در جریان 
رقابت های قهرمانی آسیا که اردیبهشــت ماه جاری در دوحه قطر گرفته شده بود، 
مثبت اعالم شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس  روز 2 خرداد ماه خبر دوپینگ کیهانی را 

رسانه ای کرد و از احتمال محرومیت چهار ساله این ورزشکار خبر داد بود.

دروگبا: لمپارد برای هدایت چلسی در حال مذاکره است
ورزش: ستاره سابق چلسی می گوید فرانک لمپارد مشغول مذاکره با باشگاه چلسی برای 
پذیرفتن پست سرمربیگری این تیم است. این روزها شایعات بسیاری درباره منصوب شدن 
فرانک لمپارد، بازیکن سابق و اسطوره چلسی به عنوان سرمربی جدید این تیم مطرح است 
و چلسی بعد از جدایی ماتوریتزیو ساری از این تیم ، به دنبال جایگزین برای او می گردد. 
دروگبا، اسطوره چلسی و هم تیمی سابق لمپارد در این تیم با انتشار ویدیویی در اینستاگرام 
خود در این باره گفت: »کسی که در حال حاضر با باشگاه در حال مذاکره است تا پست 

سرمربیگری را قبول کند فرانک لمپارد است«.

دخیا در منچستریونایتد ماندنی خواهد شد
ورزش: در حالی که تنها یکسال از قرارداد داوید دخیا با منچستریونایتد باقی مانده 
و در حقیقت یا او باید قرارداد خود را در تابستان امسال تمدید کند و یا چاره ای جز 
جدایی از یونایتد بعد از هشت سال نخواهد داشت. با توجه به تاخیر در رخ دادن این 
اتفاق، به نظر می رسید جدایی دخیا قطعی باشــد اما منابع خبری خبر از توافق او 
با شیاطین سرخ داده اند. منچستریونایتد بتازگی پیشنهاد قراردادی 4 ساله با بند 
احتمال یکسال تمدید بیشتر و با دستمزد 350 هزار پوندی به داوید دخیا ارائه داده 

و او نیز با پذیرش این پیشنهاد مجاب به ماندن شده است.

یک مقصد غیرمنتظره برای بوفون
ورزش: باشگاه لیدزیونایتد از لیگ چمپیونشیپ انگلیس خواهان به خدمت گرفتن جیان 
لوئیجی بوفون شده است. حدود سه هفته پیش بود که بوفون با انتشار پیامی اعالم کرد 
که دوران یکساله حضورش در پاریس به اتمام رسیده و او دیگر در این باشگاه به فوتبال 
ادامه نخواهد داد. دروازه بان 41 ساله ایتالیایی پس از سال ها حضور در یوونتوس، تابستان 
گذشته راهی پی اس جی شد اما دو طرف توافق کردند که این همکاری پس از یکسال به 
اتمام برسد. دیروز منابع انگلیس گزارش دادند که باشگاه لیدزیونایتد انگلیس به مربیگری 

مارسلو بیلسا قصد جذب بوفون را دارد و حتی مذاکراتی مثبت با او داشته اند.

حمیدرضا خداشــناس: دقیقاً چند روز پیش بود که 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس خبر از توافق با هافبک عراقی 
و تأثیر گذار خود برای فصل آینده دادند تا در التهاب جدایی 
برانکو از این باشگاه مرحمی باشد بر دردهای طرفداران این 
تیم. اما مصاحبه شنبه شب بشار رسن با برنامه تلویزیونی 
الفرات در عراق دوباره جو را برای هواداران ســرخ ملتهب 
ساخت تا به نوعی نگران از دســت دادن رسن نیز باشند و 
آنچه بر نگرانی آن ها می افزاید نشانه هایی است که گویای 

خط پایان هافبک عراقی با سرخپوشان پایتخت است.

اظهارات نا امید کننده بشار
 رسن که در عراق به سر می برد در گفت و گو با یک برنامه 
تلویزیونی درباره حضورش در تیم پرسپولیس برای فصل 
جدید گفته بود: »من هیچ قراردادی با تیم پرسپولیس ندارم 
و هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس یک قرارداد سفید برای 
من فرستاد تا هواداران این تیم را آرام کنند و هیچ پیشنهاد 
رســمی برای ادامه حضور در لیگ ایــران دریافت نکرده 
است.«داستان برای هواداران وقتی غم انگیز می شود که 
افشاگری رسن درباره تمدید صوری قراردادش به نوعی دور 
زدن طرفداران پرسپولیس از سوی مسئوالن این باشگاه 
است که این هواداران بی شــک به دنبال دلیل این پنهان 

کاری هستند.

طلب رسن از فصل گذشته
اگه مورد باال را نادیده بگیریم و تصمیم مصلحتی برای آرام 
کردن جو هوادارن از ســوی مسئوالن پرسپولیس بدانیم، 
اما آنچه موجب شــائبه عدم تمدید قرارداد بشار با باشگاه 
می شود، میزان طلب این بازیکن از فصل گذشته است که 
به گفته خود این بازیکــن 40 درصد از قرارداد فصل پیش 
به وی هنوز پرداخت نشده و با توجه به اینکه برای قرارداد 
جدید هم باشــگاه باید رقم قابل توجهی بپــردازد به نظر 

می رسد که پرداخت این همه هزینه با توجه به اینکه هنوز 
سرمربی پرسپولیس مشخص نشده، از توان باشگاه خارج 
باشد و مسئوالن باشگاه به همین دلیل درخواست رسمی به 

هافبک عراقی شان برای تمدید قرارداد نداده اند. 
عقد قرارداد با احمدزاده

ابهام در حضور یا جدایی رســن همچنان وجود داشت تا 
اینکه اتفاقی دیگر شائبه رفتن بشــار را قوی تر کرد و آن 
بازگشت احمدزاده به پرسپولیس بود.  سرخپوشان در حالی 
فرشاد احمدزاده را به خدمت گرفتند که برانکو ایوانکوویچ 
در پست او ماندن بشار رســن را در اولویت قرار داده بود و 
در واقع مسئوالن این باشــگاه به دنبال گزینه دوم رفتند. 
از آنجا که قرارداد بشار به دالر بوده و باشگاه پرسپولیس با 
مشکالت ارزی مواجه است قابل پیش بینی بود که احتماالً 
این باشــگاه قید هافبک عراقی خود را زده و به گزینه های 

داخلی فکر کند.

پیشنهادهای وسوسه انگیز
بشار رسن در سالی که گذشــت یکی از مهره های اصلی 
برانکو در پرسپولیس و بازیکنی تأثیرگذار در تیم ملی عراق 
بود که مورد توجه چند باشگاه داخلی و خارجی هم اکنون 
قرار دارد. در میان باشــگا ه های داخلی سپاهان و تراکتور 
بشــدت به دنبال این هافبک عراقی هســتند و بخصوص 
سپاهان که رسماً وی را در لیست خرید های خود قرار داده 
است اما در مورد پیشــنهادهای خارجی خبر می رسد که 
دو باشگاه قطری و اماراتی نیز با توجه به درخشش وی در 
دیدارهای سرخپوشان، خواهان جذب این بازیکن هستند 
و حتی به او پیشــنهاد یک میلیون دالری نیز داده اند ولی 
هافبک جوان عراقی هنوز در مورد این پیشنهادها واکنشی 
از خود نشان نداده اســت. آنچه مسلم است در صورتی که 
باشگاه پرســپولیس تعلل نماید یکی از بهترین بازیکنان 
خود در سال های اخیر را  همین روزها از دست خواهد داد.

ورزش: تیم ملی والیبال ایران با اعالم فدراسیون جهانی 
جواز صعود به مرحله نهایی را دریافت کرده است.

با اینکه تصور نمی شد به این زودی و حداقل قبل از پایان 
هفته چهارم صعود شاگردان کوالکوویچ به مرحله نهایی 
قطعی شود، FIVB روی سایت رسمی خود اعالم کرد 
ایران نخستین تیمی است که در کنار آمریکای میزبان 
حضور خود در جمع 6 تیم پایانی لیگ ملت ها را قطعی 

کرده است.
بلندقامتــان ایرانی امســال حســابی در لیگ ملت ها 
خوش درخشــیدند .آن ها  6 بازی خانگــی خود را در 
ارومیه و اردبیل با پیروزی پشت سر گذاشته و حمایت 
تماشاگران هم ســهم بزرگی در این موفقیت تاریخی 

داشته است.
با اینکه روی کاغذ به نظر می رسید چند درصد احتمال 
صعود نکردن ایران در صورت باخت در همه بازی ها وجود 
دارد، اما بازی های رو در روی ســایر تیم ها باعث شده تا 

FIVB رسماً صعود ایران را اعالم کند.
قبل از این فقط در سال 2014 ایران با هدایت اسلوبودان 
کواچ توانسته بود به جمع 6 تیم پایانی راه پیدا کند که در 
آن دوره به مقام چهارم رسید. با آمادگی فعلی تیم ملی 
والیبال بعید نیست ستاره های بلندقامت ایران بتوانند 
برای نخســتین بار رفتن روی سکوی لیگ ملت ها را در 

شیکاگو آمریکا تجربه کنند.
مرحله نهایی لیــگ ملت ها از 1۹ تــا 23 تیرماه برگزار 
می شــود و به جز ایران و آمریکا چهار تیم دیگر به این 

مرحله راه پیدا می کنند.
با اینکه سه بازی آینده برابر بلغارستان، صربستان و آمریکا 
از اهمیت چندانی برای تیم ملی برخوردار نیست، اما با 
توجه به فرمول قرار گرفتن تیم ها در دو گروه سه تیمی 
در مرحله نهایی به نظر می رسد کوالکوویچ نباید خیلی 

هم تیمش را بی انگیزه کنــد. در واقع ایران اگر بتواند به 
عنوان تیم نخست به مرحله نهایی صعود کند، با حریفان 

آسان تری مواجه خواهد شد.

کوالکوویچ: به ریکاوری نیاز داریم
سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: ما سعی می کنیم 
ثبات در تیم داشته باشیم، اما در کنار این به همه فرصت 

می دهیم.
ایگور کوالکوویچ پس از قطعی شدن صعود ایران به دور 
بعد با اشــاره به اســتفاده از فرصت میزبانی گفت: همه 
تیم ها این امتیاز را داشتند که در چنین َجوی بازی کنند. 
البته ما این فرصت را بیشتر داشتیم چون دوهفته میزبان 
بودیم. در هــر دو هفته چه در ارومیه و چــه در اردبیل 
تماشــاگران ما فوق العاده بودند. بابــت این حمایت ها 

تشکر می کنم.
سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این پرسش که بعد 
از انتقادات به ترکیب ثابت 6 نفــره تغییرات زیادی در 
دو بازی اخیر داشته، گفت: معموالً به عنوان یک مربی 
اهمیتی به صحبت های خیلی هــا نمی دهم چون مربی 

هستم و کار خودم را می کنم. 
کوالکوویچ درباره برنامه هایش برای بازی ها در شیکاگو 
گفت: خیلی امیدوارم بتوانیم ریکاوری خوبی داشــته 
باشــیم تا دوباره تیم سرحال و آماده شــود. بازی های 
دور بعد بازی های بسیار سختی است که نیاز به تمرکز و 
آمادگی بدنی باالیی دارد. بازیکنان ما به خاطر بازی های 
پرفشار همراه با پیروزی های پیاپی کمی خسته شده اند.

کوالکوویچ تصریح کرد: تــالش می کنیم در بازی های 
آینده به نفرات اصلی بیشتر اســتراحت بدهم تا هم به 
بازیکنان جوان فرصت بیشــتری داده باشم و هم تیم را 

ریکاوری کنم.

چند دلیل برای جدایی بشار از جمع سرخپوشان  

ریسمان اتصال رسن با پرسپولیس پاره می شود؟
تیم ملی نخستین صعودکننده به دور بعد جام ملت های والیبال

پرواز ایران زودتر از همه به شیکاگو رسید

حمیدرضا عرب: بازگشت به استقالل نزدیک بود. پیروز می رفت تا 
دوباره با پیراهن استقالل در لیگ دیده شود. این بار به عنوان 
مربی. اما یک چرخش ناگهانی او را مجاب کرد از حضور 
در کادرفنی استقالل انصراف دهد. ماجرا آن قدر سریع 
رخ داد که خیلی ها تعجب کردند. چرا پیروز به یک باره 
این تصمیم را گرفت؟ این پرسش ما را به سمت پیروز 
می برد. مدافع تنومندی که بازی هایش هرگز از یاد و 
خاطر هواداران استقالل نمی رود. با شخصیت پیروز 
به نوعی بازی شد اما او پیش از آنکه ماجرا حاد تر شود 
اســتقالل را ترک کرد. پیروز حاال در گروه منتقدان 

استقالل است.

از این جا شــروع کنیم که شما بتازگی 
در برخی برنامه های تلویزیونی حاضر 
شــدید و مطالب مهمــی را درباره 
اســتقالل به زبان آوردید. از همان 
زمان احساس می شــد که بی میل 
نیستید که به کادر فنی استقالل 
اضافه شوید و همه چیز داشت به 
سمت آن نقطه ای که مد نظرتان 
بود پیش می رفت که ناگهان همه 

چیز به هم خورد.
خب، استقالل تیم دوران نوجوانی 
من است و جزو این خانواده هستم. 
طبیعتاً دوست داشتم به عنوان 

مربی در استقالل کار کنم و صحبت هایی که از سوی برخی مسئوالن باشگاه 
شده بود نیز به همین موضوع داللت می کرد اما عمر مربیگری من در استقالل 

فقط چند ساعت طول کشید.

ظاهراً در جریان نشست معارفه استراماچونی به این باور رسیدید که 
جایی در کادر فنی ندارید.

همین طور است. اصاًل الزم نبود که کســی توی چشم های من نگاه کند و 
بگوید پیروز، استراماچونی تو را نمی خواهد. خودم از رفتارها فهمیدم و این 
خیلی بد بود که آنجا در نشست متوجه شوم که من را نمی خواهند. خیلی 
رک می گفتند من را نمی خواهند اما انگار میان مسئوالن باشگاه استقالل 
ناهماهنگی هایی وجود داشت که ابتدا به من این پست را تعارف زدند و بعد 

رفتاری کردند که خودم انصراف بدهم.

گفته می شود استراماچونی در جریان مذاکراتی که با خطیر داشته 
این مربی به مسئول باشگاه استقالل گفته نمی خواهد با مربی ایرانی 

کار کند اما خطیر این موضوع را به فتحی نگفته است.
اینکه سرمنشــأ ایشــان بوده را با قطعیــت نمی توانم بگویــم اما حتماً 
ناهماهنگی هایی بوده و من هم بعد از حضور در نشست تازه فهمیدم که این 

مربی عالقه ای به همکاری با مربی ایرانی ندارد. 

اگر استراماچونی دستیار ایرانی نخواهد بدون شک در جریان لیگ 
با مشکل مواجه خواهد شد؟

همین طوراست. من تعجب می کنم که چرا کسی در داخل باشگاه استقالل 
به این مربی نمی گوید که حتماً باید یک ایرانی در کنارش باشد. نباید اجازه 
بدهیم داستانی که در زمان کی  روش رخ داد و ایشان تمایل به همکاری با 

مربیان نامی ایرانی نداشت، در استقالل هم تکرار شود. باید این فرصت ایجاد 
شود که یک ایرانی که در استقالل هم سابقه مطلوبی دارد، کنار استراماچونی 
قرار بگیرد و عالوه بر اینکه او را با فضای فوتبال ایران آشنا می سازد، خودش 
هم از اســتراماچونی کار یاد بگیرد. اما ماجرا دارد جــوری جلو می رود که 
استراماچونی و دستیاران خارجی اش در استقالل باشند وجز مربی گلرها 
که ایرانی است دیگر هیچ کس در کنار این مربی نباشد. به نظر من این کار 

کامالً اشتباه است.

فکر می کنی با شأن و شخصیتت بازی شد؟
بله، شــد اما من اجازه ندادم بیش از این بازی شود. به هرحال در استقالل 

سابقه ای دارم و برایم مهم است که در چه شرایطی با تیم کار کنم.

ممکن است از این به بعد در صف منتقدان استقالل قرار بگیری؟
من هیچ وقت انتقاد بیجا نکردم. به مصاحبه هــای من نگاه کنید متوجه 
می شوید. من منتظرم ببینم این آقا در استقالل چند َمرده حالج است چون 
حس می کنم در استقالل کار راحتی ندارد. باید استراماچونی را دید و خوب 
برانداز کرد. حداقل 10 هفته از لیگ که بگذرد به شما می گویم این مرد توانایی 
قهرمان کردن استقالل را دارد یا نه.در واقع استراماچونی این طوری است که 
نمی توان درباره موفقیتش در فوتبال ایران با قطعیت حرف زد. ببینید ایشان 
عقبه پررنگی ندارد که من االن بگویم با تجربه است یا عنوان دار است. چه 
نقطه درخشانی در کارنامه این مربی وجود دارد جز چند ماه مربیگری در اینتز 
یا بولونیا که در هر دوتیم هم اخراج شده است. به نظر من کار استراماچونی 
در استقالل به این سادگی ها نیست که فکر می کنم. با این حال من امیدوارم 

بتواند تیم و باشگاه محبوبم را به موفقیت برساند.

درباره وضعیتی که در نشست معارفه استقالل برایت پیش آمد 
واحساس اضافه بودن کردی، با فتحی حرف نزدی؟

اصاًل ارزش ندارد که صحبت کنم. عذرخواهی کردم وتمام. حاال هم بیرون 
نشسته ام تا ببینم استراماچونی با استقالل چه کار می کند. خیلی دوست دارم 

بزودی او را در بازی های لیگ ببینم.

امیرمحمد ســلطان پور: رویداد ِدَرفت در ان بی ای یکی از 
جذاب ترین و در عین حال تعیین کننده ترین رویدادها برای 
لیگ حرفه ای بسکتبال آمریکا و طرفداران بی شمارش است. 
در درفت، 30 تیم حرفه ای به سراغ فهرست با استعدادترین 
بازیکنان لیگ کالج بســکتبال که خود از سطح کیفی در حد 
بهترین لیگ های بسکتبال جهان برخوردار است، و همین طور 
بازیکنــان خارجی بدون تیــم، می روند و بــا قوانین خاصی 
می توانند با آن ها قرارداد امضا کنند. مراسم امسال از آن جهت 
جذاب تر نیز بود چون به گفته بسیاری از کارشناسان چند فوق 
ستاره آینده بسکتبال جهان که با استعدادهای فوق العاده خود 
در مسابقات دانشگاهی همه چشم ها را خیره کرده بودند در 

آستانه ورود رسمی به ان بی ای قرار دارند.

شکار مایکل جردن آینده توسط پلیکان ها
زایون ویلیامسون را می توان بزرگ ترین ستاره جوان بسکتبال 
جهان لقب داد. با تماشای بازی های او در لیگ کالج بسکتبال، 
کارشناســان او را از همین حاال مایکل جردن آینده ان بی ای 
لقب داده اند. زایون با وجود تنها 1۹ ســال سن در تیم کالج 
»دوک« تنها بعد از یک فصل حضور، همه چشم ها را به خود 
خیره کرد. فیزیک بدنی او بســیار بزرگ و عضالنی اســت و 
با وجود ســایز بزرگ بدنش از انعطاف پذیری فوق العاده ای 
بهره مند است.تیم هایی که بدترین نتیجه را در فصل گذشته ان 
بی ای کسب کرده اند این شانس را دارند تا باالترین بازیکنان در 
رده بندی درفت را تصاحب کنند. تیم نیو اورلئان پلیکانز یکی 
از این تیم ها بود که مسلماً از شانس خرید زایون چشمپوشی 
نکرد. جذب بازیکنی با جذابیت های زایون نه تنها به پلیکان ها 
فرصت حضور یک ستاره آینده دار را می دهد، بلکه بازیکنان 
بدون قرارداد و بزرگ دیگری مانند ووچویچ و هارفورد که قباًل 
ازعالقه خود برای بازی در کنار زایون گفتند می توانند با این 

تیم قرارداد امضا کنند.

خرس گریزلی باهوش، نیویورکی احساساتی
نفر دوم با اســتعدادهای بســکتبال این فصل، پوینت گارد 
1۹ ساله 1۹0 سانتیمتری یعنی تیمیتریوس جمال مورانت 
ملقب به جا مورانت بود. تیم ممفیس گریزلیز که فصل خوبی 
را سپری نکرد بعد از فروش مایک کانلی، به یک پوینت گارد 
تراز اول نیاز داشت و از سهمیه خود در درفت بخوبی استفاده 
کرد و دقیقاًهمان بازیکنی را گرفت که به آن بیشــتر از همه 

نیاز داشت.

اما تیم نیویورک نیکز که با وجود تاریخچه پربارش ششمین 
تیم ضعیف فصل گذشته بود سومین بازیکن درفت یعنی آر 
جی بارت را انتخاب کرد. این خرید یک مقدار با توجه به نقاط 
ضعف تیم نیکز عجیب به نظر می رسید. شکی در توانایی های 
بسیار باالی بارت، گارد 201 سانتیمتری که او هم مانند زایون 
در کالج دوک بازی می کرد نیست، اما انتخاب نیویورک بیشتر 
به لحاظ احساسی و عالقه شدید پدر مشهور این بازیکن یعنی 
رووان برت به این باشگاه و عالقه قلبی پسرش برای این تیم به 

نظر می رسد تا اینکه بخواهد نقاط ضعف نیکز را پوشش دهد.

برنده مثل شیکاگو بولز، بازنده مثل مایامی
مسلماً این سه نفر تنها ســتارگان آینده دار دنیای بسکتبال 
نبودند بلکه 50 بازیکن دیگر نیز قراردادهای خود را با تیم های 
حرفه ای امضا کردند. تیم شیکاگو بولز، کوبی وایت رتبه هفتم 
و دانیل گافورد در رتبه 38 درفت را خریداری کرد اما به نظر 
بسیاری از کارشناسان با توجه به سبک بازی بولز، آن ها جزو 
بهترین عملکرد خرید در میان باشگاه های حرفه ای را در شب 

درفت از خود به جا گذاشتند.
تیم ایندیانا پیسرز نیز خریدهای بسیار خوبی را به انجام رساند 

و یکی دیگر از برنده های شب درفت ان بی ای بود.
از طرف دیگر تیم فنیکس ســانز که فصل گذشــته بدترین 
عملکرد را بین همه تیم های ان بی ای داشت از فرصت شانسی 
که به چنین تیمی داده می شــود اســتفاده خوبــی نکرد و 

خریدهای آن ها توسط کارشناسان آنچنان خوب تلقی نشد.
تیم مایامی هیت هم تمام تالش خــود را انجام داد بازیکنانی 
با کمترین حقوق در قراردادهای پیشنهادی خود را به دست 
بیاورد، به گونه ای که وقتی به خریدهای آن ها نگاه می کنیم 
هیچ استراتژی مشخصی برای بازسازی تیم آن ها نمی بینیم. 
بدون شــک مایامی را نیز می توان در کنار ایندیانا به عنوان 

بازندگان بزرگ لقب داد.
حاال بعد از شــب جذاب درفت، تیم های ان بی ای حدود یک 
هفته دیگر به سراغ خرید بازیکنانی که قرارداد ندارند خواهند 
رفت. مسلماً برای هواداران پرشمار مسابقات بسکتبال ان بی 
ای جذاب خواهد بود که بفهمند ستارگان بزرگی مثل کوین 
دورانت، کایری اروینگ، کلی تامســون و دیگران، یک هفته 
آینده با چه تیمی قرارداد امضا خواهند کرد تا بعد از قهرمانی 
شــگفت آور فصل پیش تورنتو رپتورز، فصل آینده ان بی ای 

جذاب تر از همیشه برگزار شود.

هافبک سابق سرخپوشان پایتخت که دوباره بعد از 
مدتی دوری از این باشگاه با پرسپولیس قرارداد امضا 
کرد در پستی اینستاگرامی به این اتفاق واکنش نشان 
داد. فرشاد احمدزاده که در زمان نه چندان مناسبی 
پرســپولیس را به مقصد یک باشگاه لهستانی ترک 
کرده بود و در آنجا موفق نبود، در پست خود می گوید 
»آن یک دوری کوتاه بوده و دوبــاره در جایی نفس 
می کشد که به آن تعلق دارد.« البته واکنش بسیاری 

از هواداران پرسپولیس به این انتقال مثبت نبود.

کارشناس ورزشی مطرح رادیو در پستی اینستاگرامی به انتقاد 
شدید از استخدام مربیان خارجی در تیم های باشگاهی ایران 
پرداخت. مازیار مهرانی با انتشــار عکسی از دوره آموزشی 
حرفه ای مربیان در تهران با حضور مربیان ایرانی، در پست 
خود می گوید استخدام مربی خارجی در باشگاه های بدهکار 
و به بن بست خورده دولتی از آن حکایت های عجیب و دردآور 
اســت. مهرانی خرجی که برای این مربیان و کادرفنی تمام 
خارجی آن ها می شود به اضافه پول دالل ها را برای شرایط 

کنونی اقتصادی ایران مهلک لقب می دهد.

مازیار مهرانیفرشاد احمدزاده
مدافع اسپانیایی باشــگاه آرسنال انگلیس در توییتر 
خود به ستایش از هم تیمی ســابق خود یعنی سرج 
گنبری در انتخاب به عنوان بهترین بازیکن فصل بایرن 
مونیخ پرداخته و البته کنایه ای سنگین نیز به باشگاه 
وست برومویچ می زند. گنبری با جمله هنوز توانایی 
بازی برای وست بروم را نداری، به تصمیم تونی پیولیس 
سرمربی وقت این باشــگاه در امضا نکردن قرارداد با 
گنبری به بهانه عدم داشــتن کیفیت الزم کنایه زده 

است.

مدافع کهنه کار برزیلی باشــگاه پاریس سن ژرمن 
فرانسه، در پستی اینستاگرامی از خداحافظی خود 
با این باشگاه خبر داد. دنی آلوز با انتشار عکسی از 
از خود در کنار جام هایی که با تیم پاریسی گرفته، از 
این باشگاه برای دادن فرصت به او برای حضور داشتن 
در کنار آن ها در به وجــود آوردن برگ جدیدی در 
تاریخ آن تشکر کرده و می گوید در زندگی هر چیزی 
پایانی دارد و این پایان فصل زندگی او در پاریس فرا 

رسیده است.

دنی آلوزهکتور بلرین

پیروز قربانی در گفت و گو با قدس:

استقاللی ها با شخصیت من بازی کردند

ضد  حمله

مذاکرات نهایی در ترکیه
گزینه قطعی نیمکت پرسپولیس؛ آنته چاچیچ!

 ورزش: طبق اعالم چند رسانه ایرج عرب،مدیرعامل پرسپولیس امروز 
به ترکیه می رود تا با گزینه نهایی قرمزها یعنی چاچیچ مذاکره کند.

چاچیچ 65 ساله از 23 سال قبل کار مربیگری را استارت زد و در تیم های 
مشهور لیگ کرواسی یعنی اینتر زاپرشیچ، لوکوموتیو، دینامو زاگرب و... 
مربیگری کرد . آخرین دوره مربیگری چاچیچ در تیم ملی کرواســی 
رقم خورد. پس از اخراج نیکو کواچ، چاچیچ جای او را در تیم کرواسی 
گرفت و موفق شــد به یورو 2016 راه پیدا کند. او هیچگاه در فوتبال 
آسیا مربیگری نکرده و خروجش از اروپا به کار در تیم ملی بزرگساالن و 

جوانان لیبی مربوط می شود.

رونمایی از خریدهای جدید استقالل
ورزش: محمد بلبلی با عقد قراردادی چهار ســاله رســماً به عضویت 
تیم فوتبال استقالل در آمد.بلبلی بیست و یک ساله در پست هافبک 
تهاجمی بازی می کند و فصل گذشته در ســپیدرود رشت بازی کرده 
است.همچنین علی دشتی، هافبک 25 ساله فصل گذشته تیم فوتبال 
سایپا با عقد قراردادی دو ساله به استقالل پیوست.این بازیکن کنگانی 
سابقه بازی در تیم های پیکان، پارس جنوبی جم و سایپا را دارد. میالد 
باقری بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال مس کرمان نیز با قرارداد چهار 
ساله رسماً آبی پوش شد. در همین راستا دیروز سیاوش یزدانی با عقد 
قراردادی دو ساله به اســتقالل پیوست. این مدافع بیست و هفت ساله 
سابقه بازی در سیاه جامگان، پیکان و ســپاهان را دارد. مسعود ریگی 
هافبک 28ساله فصل گذشته تیم فوتبال شهرخودرو مشهد نیز با عقد 

قراردادی دو ساله آبی پوش شد.

بازگشت قدرت بهادری به فرش آرا
ورزش: کاپیتان پیشــین تیم فوتسال فرش آرای مشــهد به این تیم 
بازگشت. با اعالم باشــگاه فرش آرای مشــهد، قدرت بهادری بازیکن 
پیشین تیم فوتسال این باشگاه که در تیم شنزن چین توپ می زد، به 
فرش آرا بازگشت. پیش تر زمزمه هایی مبنی بر پیوستن بهادری به تیم 

گیتی پسند به گوش می رسید.

محمد طیبی شاگرد بگوویچ شد
ورزش: بازیکن فصل گذشــته تراکتور به گل گهر ســیرجان پیوست. 
محمد طیبی، بازیکن فصل گذشــته تیم تراکتور، با عقد قراردادی به 
تیم گل گهر سیرجان پیوست.طیبی سابقه بازی در تیم های استقالل 

خوزستان، القطر و پارس جنوبی جم را در کارنامه خود دارد.

زمان اردوی تیم ملی تغییر کرد
ورزش: ســرمربی تیم ملی فوتبال بامــداد دیروز تهــران را به همراه 
دســتیارانش ترک کرد تا برای اردوی زودتر از موعد تیمش به تهران 
بازگردد. این اردو که قرار بود از 1۹ تا 24 تیرماه در تهران برگزار شود، 
چند روز زودتر در تاریخ 10 تیر )یکشــنبه( تا 15 تیرماه ۹8 در کمپ 
تیم های ملی برگزار می شــود.در این اردو بازیکنان لژیونر و شاغل در 
فوتبال باشــگاهی خارج از ایران حضور ندارند و فرصــت به بازیکنان 

لیگ برتری و کمتر میدان دیده داده خواهد شد.

استارت پرسپولیس از چهارشنبه زیر نظر باقری
ورزش: تیم فوتبال پرســپولیس تمرینات فصل جدیــد خود را از روز 
چهارشــنبه هفته جاری آغاز خواهد کرد. به نقل از ســایت باشــگاه 
پرسپولیس و بنابر اعالم محسن خلیلی مدیر تیم قهرمان فوتبال ایران، 
سرخپوشان تمرینات فصل جدید خود را از روز چهارشنبه پنجم تیر ماه 
در ورزشگاه شــهید کاظمی آغاز می کنند.گفتنی است؛ این تمرین از 

ساعت 18 زیر نظر کریم باقری خواهد بود.

احتمال انتقال قرضی جهانبخش به فاینورد 
ورزش: یک رسانه هلندی مدعی شــد که احتمال دارد هافبک ایرانی 
برایتون به لیگ هلند برگردد. در دو روز گذشته اخباری مبنی بر احتمال 
بازگشت علیرضا جهانبخش، هافبک ملی پوش کشورمان به لیگ هلند 
مطرح شد.در این راستا نشریه »ELF Voetbal« دیروز خبر داد که 
فاینورد دوست دارد این ستاره ایرانی را به لیگ هلند برگرداند. واقعیت 
این اســت که برایتون برای جذب جهانبخش مبلغ باالیی را پرداخت 
کرده است ولی در طول یک فصل انتظار مطلوب را از او نگرفت. احتمال 

انتقال قرضی جهانبخش به فاینورد زیاد است.

مذاکره پرسپولیس با طارمی آغاز شد
ورزش: مهاجم ملی پوش فوتبال کشورمان که با پیشنهاد پرسپولیس 
روبه رو شــده به مدیران باشــگاه اعالم کرده که تکلیف خود را بزودی 
مشــخص خواهد کرد. در صورتی که طارمی به هــر دلیل به تیم های 
اروپایی نرود، گزینه او بازگشت به ایران و حضور مجدد در پرسپولیس 
خواهد بود تا بعد از فرشاد احمدزاده او هم دوباره لباس پرسپولیس را بر 
تن کند. مسئوالن پرسپولیس حتی مذاکراتی را با طارمی آغاز کردند اما 
آن ها هم منتظر روشن شدن تکلیف این بازیکن هستند هر چند که این 
بازیکن بارها نشان داده تصمیمات غیرقابل پیش بینی می گیرد و شاید 

بزودی دوباره با پیراهن سرخ پرسپولیس در لیگ برتر به میدان برود.

دروازه بان شهرخودرو به ذوب آهن پیوست
ورزش: یوسف بهزادی دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال پدیده با عقد 
قراردادی به تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیوست.بهزادی و فراهانی 
دو گلر فصل گذشته پدیده با حضور ســید مهدی رحمتی در این تیم 
از جمع سرخپوشان مشهدی جدا شده و راه ذوب آهن و گل گهر را در 

پیش گرفتند.

آخرین خبر از پرونده فروزان؛ تخلف ثابت شده!
ورزش: گل های به ظاهر مشــکوکی که محسن فروزان گلر نام آشنای 
تراکتورسازی دریافت کرد باعث ورود ضابطان قضائی به موضوع شد و 
فروزان و همسرش با حکم مرجع قضائی بازداشت و یک روز بعد هم با 

تودیع وثیقه آزاد شدند.
حاال تخلفات فروزان در دیوان تحقیقات کمیته اخالق محرز شــده و 
پرونده او اکنون در دیوان حکمیت این کمیته است تا حکم قانونی صادر 
شود. بر اساس آنچه یک منبع مطلع گفته است، کمیته اخالق منتظر 
پایان تحقیقات مرجع قضائی درباره پرونده فروزان و صدور قرار مناسب 
قانونی اســت تا بعد از آن حکم خود را صادر کند. این منبع آگاه گفته 
است که تا هفته آینده مرجع قضائی در خصوص فروزان تصمیم گیری 

و حکم او نیز در کمیته اخالق صادر می شود.

منهای فوتبال

قهرمانی کمتر از 21 سال اروپا
کرواسی - انگلیس

دوشنبه 3 تیر- ساعت: 19:00 زنده از شبکه ورزش

کوپا آمریکا
شیلی - اروگوئه

سه شنبه ۴ تیر - ساعت: 3:30 زنده از شبکه ورزش

جام ملت های آفریقا
ساحل عاج - آفریقای جنوبی

دوشنبه 3 تیر- ساعت: 19:00 زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

لیگ ملتهای والیبال 2019؛ ایران صفر- فرانسه 3
ترمز شاگردان کوالکوویچ سرانجام کشیده شد

ورزش: تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود در هفته چهارم لیگ 
ملت ها مقابل فرانسه مغلوب شد. آخرین بازی از گروه 15 لیگ ملت های 
والیبال 210۹ از ساعت 18:30 دیروز در سالن رضازاده اردبیل آغاز شد 
و تیم های صدرنشین ایران و فرانسه به مصاف هم رفتند که این بازی با 
نتیجه 3 بر صفر به نفع فرانسه خاتمه یافت. در این بازی کوالکوویچ با 
توجه به قطعی شدن صعودش به مرحله بعد بیشتر به بازیکنان جوانش 
میدان داد. تیم ملی ایران پیش از این 5 بار در مسابقات مهم جهانی به 
مصاف فرانسه رفته بود که تنها یک بار در سال 2017 این تیم را شکست 
داده بود.ملی پوشان کشورمان در هفته پنجم لیگ ملت های 201۹ در 

بلغارستان به مصاف تیم میزبان، صربستان و آمریکا خواهد رفت.

خط قرمز فدراسیون روی نام بقیه
 مجللی تنها نماینده ایران 

در قهرمانی جهان کانو
ورزش: ورزشکاران رده بزرگسال کانو برای مسابقات جهانی دیگر به 
اردوی تیم ملی دعوت نمی شوند و عادل مجللی تنها ورزشکار این رده 
سنی خواهد بود. مرحله جدید تیم ملی قایقرانی آب های آرام برای حضور 
در مسابقات قهرمانی جهان مجارستان از اول تیرماه آغاز شده است. در 
بخش کانو و در رده بزرگساالن تنها عادل مجللی به اردوی تیم ملی دعوت 
شده چراکه نتایج تست انتخابی تیم ملی سایر مدعیان تیم ملی بزرگساالن 
رضایتبخش نبوده است. کمیته فنی هم قرار است هفته جاری تشکیل 

جلسه بدهد و نتایج ضعیف کانو را مورد بررسی قرار دهد.
البته نکته مهم دیگر این است که ورزشکاران بزرگسال برای مسابقات 
جهانی مجارستان دیگر به اردوی تیم ملی دعوت نمی شوند و مجللی تنها 
نماینده رده بزرگسال است و پس از مسابقات جهانی باید دید فدراسیون 

چه تصمیمی می گیرد.

هاشمی سرمربی تیم ملی تفنگ ایران شد
ورزش: پس از جدایی ابراهیم اینانلو از تیم ملی تفنگ  کشورمان و حضور 
وی در تیم ملی اندونزی، صحبت های زیادی درباره ادامه همکاری با الهام 
هاشمی با این تیم مطرح بود. فدراسیون تیراندازی پس از پایان قرارداد 
هاشمی، دوباره قرارداد وی را تمدید کرد و او سرمربی تیم تفنگ خواهد 
شد .محمد زائر رضایی و مریم طالبی نیز در کنار الهام هاشمی در تیم ملی 

تفنگ خواهند بود.

رکابزن ملی پوش:
1000 تومان هم کمک نکردند!

ورزش: کاپیتان تیم دوچرخه سواری کوهستان ایران که این روزها خود 
را برای کسب سهمیه المپیک آماده می کند از بی توجهی فدراسیون و 
اداره کل ورزش تهران بابت پرداخت هزینه های صرف شده در این راه 
گالیه کرد.فراز شکری کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان 
کشورمان و دارنده نخســتین مدال با ارزش این رشته در آسیا که این 
روزها تمام برنامه های تمرین و مسابقه خود را معطوف به کسب سهمیه 
المپیک 2020 کرده گفت: قرار بر این بود تا فدراسیون کمک هزینه ای 
را بابت حضورم در مسابقات مختلف بدهد ولی تا االن که خبری نبوده 
و 1000 تومان هم در راستای کسب سهمیه المپیک واریز نشده است. 
من دو ماه در اروپا بودم و مسابقه دادم اگر کمک هزینه می دادند راحت تر 
به مسابقات ترکیه می رفتم. مطمئناً اگر این کمک هزینه را داشته باشم 
و پرداخت شــود با بهترین وضعیت در رقابت های بین المللی حاضر 

می شوم.

 کنار رفتن یک بازیکن دو رگه 
از تیم ملی بسکتبال

ورزش: نوید نیکتاش به دلیل برخی مشکالت شخصی و لزوم ترک ایران، 
بعد از یک حضور در اردوی تیم ملی بسکتبال این اردو را ترک کرد.این 
بازیکن اما به دلیل برخی بیماری مادرش و لزوم ترک ایران برای بودن کنار 
او، قادر به همراهی دیگر اردونشینان تیم ملی تا پایان اردوهای پیش بینی 

شده و حضور در مسابقات نیست.
بدین ترتیب تعداد اردونشینان تیم ملی بسکتبال به 17 نفر کاهش پیدا 
می کند. آرون گرامی پور و مایک رستم پور دیگر بازیکنان دو رگه حاضر 

در اردوی این تیم هستند.

 خناری نژاد: خوشحالم 
با پس گرفتن مدالم خداحافظی می کنم

ورزش: ژیمناســت باســابقه ایران گفت: حاال که قرار اســت رسماً 
خداحافظی کنم، خوشحالم که این اتفاق با مدال برنزی که چهار سال 

منتظرش بودم، رخ خواهد داد.
در جریان رقابت های ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا در مغولستان، 
مدال هادی خناری نژاد ملی پوش کشورمان که در سال 2015 کسب 
شده بود، به سرمربی تیم ملی تحویل داده شد. خناری نژاد در سال 2015 
در رده چهارم ایستاد، اما پس از آن رویداد مشخص شد که ژیمناست 
قزاقستانی دوپینگ کرده و باید مدال برنزش را پس بدهد. پروسه انتقال 
این مدال نزدیک به چهار سال طول کشید تا اینکه سرانجام این اتفاق 
رخ داد.وی افزود: من هنوز رسماً از دنیای قهرمانی خداحافظی نکرده ام. 
فکر می کنم در مراسمی که فدراسیون بابت این مدال می گیرد، رسماً 
خداحافظی خواهم کرد. در واقع خوشحالم با پس گرفتن مدالم از دنیای 

قهرمانی خداحافظی می کنم.

برندگان و بازندگان در رویداد »ِدَرفت اِن بی اِی«

شکار ستارگان دانشگاهی

تصمیم جنجالی آبی ها در آستانه محرومیت از لیگ قهرمانان آسیا

پول شاکیان جدی استقالل در جیب پاتوسی
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فرهنگ و هنر

خبر

تهيه كننده «اختياريه» از متوقف شدن اين برنامه خبر داد
پرونده اى كه به نيمه راه هم نرسيده، بسته شد

ســيدمرتضى  هنر:  و  فرهنگ 
فاطمى، تهيه كننده و مجرى برنامه 
«اختياريه» كه از شبكه پنج سيما 
روى آنتن مى رفت، با انتشار متنى 
از توقف توليد و ساخت اين برنامه 
خبر داد. وى در بخشى از اين متن 

كه در صفحه اينســتاگرامش منتشر كرد، با خداحافظى از اين برنامه آورده 
است: خداحافظى هميشه تلخ است. تلخ و گس. كم و بيش همه تجربه اش 
كرده ايم. امروز يكى از همان روزهاســت. نه اينكه خبر نداشتم، اتفاقاً خبر 
داشتم. مى دانستم ولى خودم رو به تغافل مى زدم. تالش مى كردم باور نكنم.
فاطمى در بخش هاى ديگرى از اين متن نوشــته است: هرچه بود و هرچه 
هســت پرونده اختياريه درحالى كه به نيمه راه هم نرسيده بود، بسته شد. 
براى هميشــه. من هميشه به قوانين سازمانى و مديريتى احترام مى گذارم. 
امروز برايم مسجل شد اختياريه در برنامه هاى سازمان صداوسيما و مديريت 
جديد شبكه جايى ندارد. من به تصميم بزرگواران احترام مى گذارم. ان شاءاهللا 
كه تصميم درستى گرفته باشند. تصميمى كه به نفع مردم و مخاطب رسانه 
باشــد. فاطمى در پايان از مدير سابق شبكه پنج، عوامل و مخاطبان برنامه 

«اختياريه» تشكر كرد.

خانه سينما؛ از توسعه ساختارى تا فقدان خدمات صنفى!
روزبهانى: خرج اضافه از جيب هنرمندان 

حرام است
سينماپرس: محسن روزبهانــى، 
طراح جلوه هاى ويــژه و برنده 9 
ســيمرغ بلورين از جشنواره فجر 
گفت: بارها شــاهد درددل هاى 
هنرمندانى بــوده ام كه از وضعيت 
بغرنج و بد معيشتى شــان گاليه 

داشــتند، اما افسوس كه مســئوالن به جاى ارائه خدمات صنفى واقعى و 
رســيدگى به حال اين افراد، از جيب آن هــا برمى دارند و در جاهايى خرج 

مى كنند كه هيچ ضرورتى ندارد.
طراح جلوه هاى ويژه فيلم سينمايى «به وقت شام» افزود: بيكارى، خانه نشينى 
و ســرگردانى در ميان اهالى ســينما، امروزه بيش از هر زمان ديگرى بيداد 
مى كند. خود بنده بسيارى از هنرمندان را مى شناسم كه سال ها براى سينماى 
ايران و اعتال و رشد آن زحمت كشيده اند، اما اينك بيكار و خانه نشين شده اند 
و حتى از پس تأمين معاش روزانه شان برنمى آيند؛ اما هيچ دغدغه اى براى 

رفع مشكالت آن ها وجود ندارد.
وى ادامه داد: در صنف خود ما كه بسيار جمع و جور و كوچك است در حال 
حاضر رسماً هيچ كس مشغول كار نيست و اگر احياناً يكى دو نفرى هم كار 
داشته باشند به صورت تك جلسه اى و بسيار كوچك است؛ ما كه يك صنف 
كوچك هستيم اين مشكالت را داريم، حاال برويد و ببينيد در صنف هايى كه 

چند صد نفر عضو دارند تا چه ميزان بيكارى وجود دارد!
روزبهانى با طرح اين پرسش كه مسئوالن خانه سينما وقتى كار نيست چه 
چيزى را توسعه و گسترش مى دهند، اظهار داشت: درست است كه توسعه 
در هر حوزه اى خوب است، اما به شرطى كه بيكارى نباشد. مسئوالن خانه 
سينما چطور راضى مى شــوند با پول سينماگرانى كه بسختى روزگار مى 
گذرانند ســاختمان جديد ساخته يا اجاره كنند؟ مسئوالن موظف هستند 
امين و امانتدار و حافظ منافع سينماگران باشند، موظفند معيشت سينماگران 
را تأمين كنند و به فكر خانواده هاى آن ها باشند، نه اينكه ساختمان جديد 
تأسيس و پول ها را حيف و ميل كنند، همه اين ها خرج هاى اضافه است و 

خرج اضافه از جيب هنرمندان حرام است.
اين ســينماگر در خاتمه اين گفت وگو با بيان اينكه عادت شــده مسئوالن 
هر كارى مى خواهند انجام دهند، اظهار داشــت: ما مدت هاســت در انتظار 
شفاف ســازى در تمامى اركان سينماى كشور نشسته ايم اما دريغ از ذره اى 
شفاف ســازى! در هيچ كجاى اين ســينما شفاف ســازى صورت نگرفته و 
نمى گيرد، اين همه بريز و بپاش ها در ســينما از جيب و كيسه چه كسانى 

است؟

مشكالت يك هنرمند موسيقى نواحى
رويمان نمى شود بگوييم 

براى نشان درجه يك هنرى چقدر مى گيريم!
ايســنا: «روزى كه حقوق بگير 
ارشاد شديم خجالت مى كشيديم 
بگوييــم ماهى 70 هــزار تومان 
مى گيريم، بعــد هم كه اين مبلغ 
به 120، 150 و در نهايت به 250 

هزار تومان رسيد».
اســحاق بلوچ نسب - خواننده و نوازنده تنبورك اهل چابهار - اظهار 
مى كند: من يك ماه پيش براى عمل جراحى ســنگ مثانه به تهران 
آمدم، پس از برگشــتم به چابهار باز هم احســاس مشــكل كردم و 
مجبور شدم بار ديگر براى تشخيص مشكل به تهران بيايم. مى دانيد 
كه اين روزها خريد بليت هواپيما براى هنرمندان منطقه ما بســيار 
مشــكل اســت. به همين دليل براى هزينه بليت هواپيما با صندوق 
هنرمندان تماس گرفتم؛ به من پاســخ دادنــد: معموالً پول چنين 
چيزهايى را نمى دهند، اما مديران صندوق گفتند نامه اى بنويســم 

شايد مساعدت و كارى انجام شد.
او با اشــاره به استعالم بيمه توسط بيمارستان كه گاهى چند روز طول 
مى كشد، ادامه مى دهد: هزينه عمل من از بيمه تكميلى پرداخت شده 
اما هنوز مطمئن نيســتم مشكلم رفع شده باشد. متأسفانه در استفاده 
از بيمه تكميلى هم به مشــكل برخورديم، چرا كه هيچ مدركى دال بر 

بيمه بودن در دست ما نبود.
اين هنرمند موسيقى نواحى در ادامه صحبت هايش بيان مى كند: روزى 
كه حقوق بگير ارشاد شديم خجالت مى كشيديم بگوييم ماهى 70 هزار 
تومــان مى گيريم، بعد هم كه اين مبلغ بــه 120، 150 و در نهايت به 
250 هزار تومان رســيد. عالوه بر اين گاهى هــم 150 هزار تومان به 
حســابم واريز مى شــود و گاهى هم نه. من دارنده درجه (نشان) يك 
هنرى از وزارت ارشاد هستم و به من گفتند با اين نشان، ميزان حقوقم 

باالتر مى رود اما اين اتفاق هنوز رخ نداده است.
بلوچ نســب مى گويد: اين روزها كه هنرمندان منطقه ما مشــكل مالى 
فراوانــى دارند، در چابهار ارگ و موســيقى پاپ جايگزين موســيقى 
عروسى ها شــده است. چشم هنرمندان به ســازمان منطقه آزاد است 
كه آن هم از هنرمندان بومى منطقه حمايت و اســتفاده نمى كند. اگر 
جشــنواره اى در چابهار برگزار شود، صدها ميليون خرج مى كنند اما از 

هنرمندان بومى منطقه دعوت نمى كنند.

 فرهنــگ و هنر/ زهره كهندل  پــگاه ارضى، 
كارگردان جوان كشــورمان كه سال ها در خارج از 
كشور زندگى كرده بود، براى ساخت فيلم نخستش 
به ايران آمد و توانســت اين فيلــم را كه ملودرامى 
 اجتماعى بود، با بازيگران مطرحى همچون شهاب 
حسينى و نازنين فراهانى بسازد. داستان فيلم درباره  
سعيد، مرد 44 ساله اى است كه همسرش را سال ها 
پيش در يك ســانحه از دســت داده و با دختر 12 
ســاله اش نبات زندگى آرام و شيرينى را در تهران 
ســپرى مى كند، اما با ورود ناگهانى زنى به زندگى 
نبات، سرنوشــت همه آن ها دستخوش تغييراتى 
مى شود. ارضى فيلم نامه را توسط يكى از دوستانش 
در زمان ســاخت سريال شــهرزاد به دست شهاب 
حسينى مى رساند و اين بازيگر پس از خواندن آن، 

بازى در اين فيلم را قبول مى كند. 
فيلم «نبات» در فهرست اكران هاى رمضانى امسال 
قرار گرفت و با وجود اينكه يك بازيگر چهره داشت 
اما در گيشــه كمتر از 60 ميليــون تومان فروخت 
كه فروش خوبى براى يك فيلم به شــمار نمى رود. 
با پگاه ارضى، كارگردان فيلم «نبات» كه از شرايط 
اكران فيلمش ناراضى است، درباره اكران فيلم هاى 
اجتماعى و مســائل ديگر سينماى ايران گفت و گو 

كرديم كه مى خوانيد: 

 فيلم نبات با اينكه جزو فيلم هاى خوب و 
قابل توجه بود اما در گيشه چندان موفق نبود، 

دليلش را به خاطر زمان اكران فيلم مى دانيد؟
متأســفانه زمان اكران فيلم، زمان خوبى نبود. ماه 
مبارك رمضان ماه خوبى براى اكران فيلم ها نيست 
چون مردم در حال عبادت و روزه دارى هســتند، به 
همين دليل سينما رفتن در طول روز سخت است. 
اكران فيلم ما در اين ماه بود كه بسيار ناگهانى هم 
اتفاق افتاد و سبب شــد تبليغات ما دير آغاز شود. 
ضمن اينكه فيلم ما در بسيارى از شهرستان ها اكران 
نداشت. از سوى ديگر در ماه رمضان تا پيش از اذان، 
بليت ها نيم بهاســت و پس از اذان هم سانس هاى 
بســيار كمى  به ما دادند. با وجــود اين اگر فروش 
هفتگى فيلم را ببينيد، فروش نسبتاً خوبى داشت 
تا اينكه ناگهان تعداد سالن ها كم شد كه در فروش 
هم بى تأثير نبود. البته اين را بگويم كه معيار سنجش 
كيفيت فيلم ها، ميزان فروش آن ها نيست كما اينكه 
فيلم هاى بدى بودند كه خوب فروختند اما فيلم هاى 

خوبى هم داشتيم كه فروش بااليى نداشتند.

 چرا به فيلم هاى اجتماعى زمان اكران خوبى 
نمى دهند؟

به هرحال فيلم هاى طنز در سينماى ما فروش بااليى 
دارند كما اينكه فروش باالى فيلم هاى طنز، در همه 
جاى دنيا وجود دارد و مختص ايران نيست.  بحث 
روى فروش داشــتن يا نداشــتن سينماى كمدى 
و اجتماعى  نيست، بحث بر ســر عدالت در اكران 
است كه اگر برقرار شود، ممكن است  ميزان فروش 
فيلم هاى كمدى كمى پايين تر بيايد اما فروش بيشتر 

فيلم هاى اجتماعى مى تواند آن را جبران كند. 
وقتى ژانرهاى فعال و زيادى در سينماى ايران نداريم، 
سرمايه گذاران به سمت سرمايه گذارى روى فيلم هاى 
طنز مى روند، به همين دليل پيدا كردن سرمايه گذار 
براى فيلم هاى اجتماعى بسيار سخت است. وقتى 
فيلمسازان اجتماعى بويژه فيلم اولى ها با سختى و 
رنج براى فيلمشان سرمايه گذارى پيدا مى كنند، بايد 
از فيلم هايشان حمايت شود تا سرمايه گذاران در اين 
ژانر سينمايى بمانند. از سوى ديگر شايد مردم مطلع 
نيستند يا فراموش كرده اند كه قدرت سينما دست 
آن هاســت. مردم تعيين مى كنند كه چه فيلمى  را 

حمايت كنند، مخاطب امروز بسيار باهوش تر شده 
اســت چون دسترسى به فيلم هاى برتر دنيا برايش 

راحت شده و سواد سينمايى اش باال رفته است.

 با وجود اينكه ژانر اجتماعى بيشترين سهم 
توليد فيلم را در ســينماى ايران دارد اما به 
دليل عدم موفقيتشان در گيشه، سهم اندكى 
در صنعت سينما دارند، ضمن اينكه تصورى 
هم درباره فيلم ســازى اجتماعى وجود دارد؛ 
اينكه ساخت اين فيلم ها ارزان تمام مى شود، 
آيا هزينه توليــد پايين در فروش ناموفق آن 

مى تواند اثرگذار باشد؟
مــا فيلم هاى اجتماعى پرهزينه هــم داريم. وقتى 
فيلمى  تبليغات عظيمى  دارد يعنى بودجه ساختش 
كــم نبوده و به ميزان بودجه اش بايد تبليغات كند. 
فيلمى  كه 6 ماه تبليغ مى كند قطعاً با بودجه 700 
ميليون يا يك ميليارد تومان ســاخته نشده است، 
به هرحال فيلم هاى اجتماعى پرهزينه هم داريم كه 
پرفروش بوده اند و مردم از آن ها اســتقبال كرده اند 
ولى بيشتر فيلم هاى اجتماعى، فيلم هاى كم هزينه  
آپارتمانى هستند، ضمن اينكه نويسنده و كارگردان 
تالش مى كنند لوكيشــن و بازيگر را محدود كنند، 
چــون مى دانند كه گيــر مى افتند و پيــدا كردن 
ســرمايه گذار براى فيلم هاى پرهزينه بسيار سخت 
اســت. به همين دليل براى فيلم اول، تمام تالشت 
را مى كنى كه با حفظ كيفيت، فيلم را ســاده و كم 

خرج بسازى.

 چرا در فيلم ســازى اجتماعى، كمتر توليد 
مشترك بين المللى داريم؟ 

وقتى فيلم مشترك اجتماعى مى سازيد بناست كه 
دو يا چند كشور را در فيلم نشان دهيد، بنابراين بايد  
تحقيقات ميدانى داشــته باشيد كه هزينه بر است، 
ضمن اينكه بايد به فرهنگ آنجا آشنا باشيد يا آشنا 
شويد، چون در فيلم اجتماعى وارد مسائل اجتماعى، 
خانوادگى، فرهنگى و ســنت ها مى شويد. انتخاب 
كشــور هم براى توليد مشترك بسيار اهميت دارد 
و بايد داليل قانع كننده و محكمى  براى فيلم سازى 
در آن كشــور داشته باشــيد. يكى ديگر از داليل 
اقبال كم به توليدات مشترك در اين حوزه، كمبود 

فيلم نامه هاى اجتماعى خوب و آشنا نبودن با فرهنگ 
و زبان كشور دوم است. ضمن اينكه پشت يك فيلم 
اجتماعى گاه انديشه خاصى نهفته است و فيلمساز 
ايده و موقعيتى را نشان مى دهد كه قابل بحث است 
و گاه ســبب حاشيه سازى مى شود، به همين دليل 
كمتر فيلمسازى سراغ توليد مشترك در اين حوزه 

مى رود. 

كار مشــترك بين المللــى از ايــن جهت براى 
صنعت فيلمسازى ايران مهم است كه مى توانيم 
ســرمايه گذار خارجى جذب كنيم و فيلمسازان 
ايرانى را به دنيا بشناسانيم، ضمن اينكه فيلم در 

بازار فروش جهانى قرار مى گيرد.
از مزاياى كار مشــترك، آشنايى با فرهنگ و آداب 
و رسوم يكديگر، تبادل اطالعات حرفه اى سينمايى، 
سبك كردن فشار ريسك از روى يك سرمايه گذار 
داخلى (بــا توجه به هزينه هاى توليد مشــترك)، 
دستيابى به بازار كشــورهاى ديگر و دسترسى به 
امكانات توليدى گاه با هزينه هاى كمتر اســت؛ اين 
مى تواند يك فرصت خيلى خوب براى هر دو كشور 
باشــد. متأسفانه بسيارى از فيلمسازان خوب ما كه 
در ايران چندان شناخته شده نيستند، براى ساخت 

آثارشان سرمايه گذار خارجى جذب مى كنند، فيلم 
را در ايران مى ســازند ولى اين فيلم فقط در ايران 
ديده نمى شــود. بايد شــرايطى فراهم شود كه در 
داخل كشــور هم ديده شــوند وگرنه سرمايه گذار 
خارجى آن ها به درد چرخه توليد ســينماى ايران 
نمى خورد. بايد به فيلمســازان كشورمان توجه و از 
آن ها حمايت كنيم. متأسفانه بسيارى از فيلمسازان 
جوان، خــالق و خوشــفكر كشــورمان درنهايت 
سرنوشتشان به هنر و تجربه ختم مى شود يا اينكه 
سر از كشــورهاى خارجى در مى آورند. قطعاً وقتى 
به آن ها بها ندهيم، از دستشــان خواهيم داد. همه 
فيلمسازان ايرانى، ميراث فرهنگى اين كشورند و بايد 
حمايت شوند. كشور ما باالى 80 ميليون جمعيت 
دارد و نزديك به 2 ميليون تماشاچى سينما كه اگر 
ژانرهاى فيلم سازى و سينما را گسترش دهيم، مردم 
از ســينما استقبال مى كنند، ضمن اينكه براى اين 
گسترش بايد برنامه ريزى و پيش بينى هاى الزم انجام 
شود؛ بدون برنامه ريزى و تحقيقات گسترده احتمال 
شكست باالست. صنعت سينماى جهان به سمت 
عرصه هــاى جديد بويژه در حــوزه جلوه هاى ويژه 
مى رود و ما عقب مى مانيم، اگر در جامعه سينمايى 
ايران همبســتگى وجود نداشته باشد خودمان هم 
خودمان را عقب مى اندازيم. اين را هم بگويم كه اگر 
سرمايه گذار خارجى شما تمام هزينه فيلم را بدهد و 
مالك مادى فيلم بشود، تصميم گيرنده اصلى براى 
فيلم مى شود. به نظرم مزاياى سرمايه گذارى مشترك 
و يا كامالً داخلى به نسبت بيشتر است. مهم است كه 
هنرمندان كشورمان را بشناسيم چون تهيه كنندگان 
بســيار خوب و دغدغه مندى داريم، كافى است تا 
هميــن آدم هاى دغدغه مند متحد شــوند تا بتوان 

سينماى ايران را به جلو پيش برد.

 با وجود اينكه ســال ها در خارج از كشور 
زندگى كرديد اما فيلم نخستتان را در ايران 
ســاختيد. آيا عالقه مند به ساخت فيلم در 
خارج از كشور هم هســتيد، چون برخى از 
كارگردان هاى شناخته شده ما فيلم هاى قابل 
توجهى در كشورهاى ديگر ساختند، اگرچه 
پس از آن حضورشــان در ســينماى ايران 

كمرنگ شد؟ 

به نظرم تا يك كارگردان بومى  خوب نشــويد، يك 
كارگردان بين المللى خوب هم نمى شويد، اما معتقدم 
كه يك فيلمساز مى تواند هر جايى دلش بخواهد كار 
كند؛ مى تواند يك كارگردان ايرانى باشد كه يك فيلم 
كامالً خارجى بسازد. بيشتر كارگردان هاى شناخته 
شــده ايران در عرصه جهانى، فيلم هاى زيادى در 
كشورمان ساختند و چهره هاى مطرحى در سينماى 
ايران بودند، اما شايد مى خواستند ظرفيت هاى خود 
را بســنجند كه فيلم خارجى ساختند. مرزى براى 
هنرمندان وجود ندارد چون هنر مرز نمى شناســد. 
ما فيلمسازان مطرح و خوشنامى  در سينماى جهان 
داريم كه هم آثار داخلى آن ها خوش درخشــيده و 
هم فيلم هاى خارجى شان. يك هنرمند با تمام دنيا 
مى تواند كار كند، نبايد فيلمسازى را به خاطر ساختن 
فيلمى  در كشــورى ديگر متهم كرد كه چرا فيلم 
خارجى ساختى! بايد بســترى را براى هنرمندان 
وطنى فراهم كرد تا بيشترين آورده و خالقيتشان را 
براى كشور خودشان داشته باشند، چون فيلمسازان 
ما در هر كجاى جهان فيلم بسازند، باز هم ايرانى و 
متعلق به اين بوم هســتند. من هم مثل بسيارى از 
فيلمسازان به فيلم سازى در كشور خودم عالقه مندم  
و اگر ســوژه و قصه خوبى هم در ارتباط با كشــور 
ديگرى كه از آن شــناخت دارم داشــته باشــم، از 

دستش نمى دهم.
 

 براى اكران بين المللى فيلم «نبات» و فروش 
آن در بازار جهانى هم برنامه اى داريد، ضمن 
اينكه در فيلم شما، شهاب حسينى نقش اول 
را دارد؛ وجود اين بازيگر مى تواند روى ديده 

شدن فيلمتان در بازار جهانى مؤثر باشد؟
فيلم «نبات» اكران بين المللى خواهد شــد، البته 
قرارداد اكران فيلم در آمريكاى شــمالى با شركت 
فيلم آقاى شهاب حسينى است كه در آمريكا و كانادا 
آن را اكران مى كنند. به نظرم بيشترين تماشاچيان 
ما در اكران كانادا، ايرانى باشند اما فيلم با زيرنويس 
انگليسى روى پرده مى رود. اين فيلم بزودى در لبنان 
با زيرنويس انگليســى اكران مى شود. اكنون هم در 
حال مذاكره با دو كشور اروپايى هستيم، ولى هنوز 
اكران در اين كشــورها قطعى نشــده است، چند 
كشور ديگر هم هستند كه بزودى اعالم مى كنيم. 
خوشحاليم كه اين فيلم فرصتى براى ديده شدن در 

عرصه بين الملل پيدا مى كند.
 

 از فيلم بعدى تان چه خبر؟
فيلم نامــه اى كه در حال نگارش آن هســتم، يك 
ملودرام عاشقانه است، هشت ماه روى آن كار كردم 
و هنوز هم مشغولم. نقش هاى فيلم جديدم از سن 
آقاى حســينى پايين تر است اما بايد بگويم كه كار 
كردن با شهاب حسينى، نازنين فراهانى و ستايش 
محمودى براى من بهتريــن اتفاقى بود كه رخ داد 
و ســبب وزين شدن «نبات» شــد؛ ضمن اينكه تا 
فيلم نامه ام كامل نشده، سراغ انتخاب بازيگر نمى روم، 
چون اآلن كار من نه كارگردانى است و نه پيداكردن 
ســرمايه گذار؛ فقط و فقط نوشتن فيلم نامه است. 
وقتى فيلم نامه خوب باشد، همه اتفاقات درست پيش 
مى رود. فيلم نامه خوب، شايد در زمان طوالنى ترى 

نوشته شود ولى نتيجه خوبى را در پى دارد. 
يكى از مشكالت سينماى ما اين است كه براى هر 
فيلم بايد چهره هاى شــناخته شده داشته باشيم، 
چون ســرمايه گذار به دنبال بازگشت سرمايه است. 
من دوســت دارم در كارهايم از چهره هاى شناخته 
شده در سينما در كنار كسانى كه سال ها در عرصه 
بازيگرى كار كرده اند اما چندان شــناخته شــده 

نيستند، استفاده كنم. 

برش

خواهد  بين المللى  اكران  «نبات» 
فيلم  اكران  قرارداد  البته  شد، 
در آمريكاى شمالى با شركت فيلم 
آقاى شهاب حسينى است كه در 
آمريكا و كانادا آن را به روى پرده 
مى برند، همچنين اين فيلم بزودى 
انگليسى  زيرنويس  با  لبنان  در 
در  هم  اكنون  مى شود؛  اكران 
اروپايى  دو كشور  با  مذاكره  حال 
اين  در  اكران  هنوز  اما  هستيم، 

كشورها قطعى نشده است

سعيد كمانى: 

سريال  «شهيد حججى» را در دل پروژه عظيم ترى روايت مى كنيم
صبا كريمى: ســاخت مينى ســريال «شــهيد 
حججى» كه از سال گذشته در دست توليد بود، 
به دليل مشكالت مالى متوقف شد. سعيد كمانى، 
تهيه كننده اين پروژه بتازگى در گفت وگو با يكى از 
رسانه ها عنوان كرده كه با نويسنده فيلم نامه اين 
ســريال تسويه حساب شده و ديگر قرار نيست به 
توليد برســد. وى همچنين درباره چرايى توقف 
توليد اين ســريال گفته است: سازمان صداوسيما 
اواخر سال 97 درصدى از بودجه سيما فيلم را براى 
سال 98 كم كرد و مركز سيما فيلم هم بودجه را 
به پروژه هايى كه اولويت بيشترى دارند اختصاص 
مى دهد. بــا اين حال اما كمانــى در گفت وگو با 
خبرنگار ما به ابعاد ديگرى از اين ماجرا نيز اشاره 
كرد و گفت: واقعيت اين است كه بودجه سازمان 
كم شده و دولت هم اين بودجه را در اختيار ما قرار 
نداده است. برهمين اساس تلويزيون مجبور شده 
كارهايى را كه در دســت توليد و نگارش است و 
اتفاقاً تعدادشان هم كم نيست، متوقف كند. يكى 
از همين كارها سريال «شهيد حججى» است كه 

درگير چنين داستانى شده است.
وى افزود: بى ترديد سريال سازى اولويت تلويزيون 
اســت اما وقتى قرار اســت بودجه اى به سازنده 

اختصاص داده شود. در عمل اين بودجه در اختيار 
گروه قرار نمى گيرد و از آن طرف معاون سيما هم 
از آن اطالعى نــدارد و فقط مى داند كه برمبناى 
قانون بايد اين بودجه به ســازمان صدا و ســيما 
تخصيص داده شــود، اما نمى شود؛ در اين حالت 
وضعيت مشخص است. وقتى اين بودجه به سازمان 
تخصيص پيدا نمى كند تلويزيون هم موظف است 
كارهايى را كه قرار است انجام بدهد رسانه اى كند؛ 
قاعدتاً بدون بودجه هم طبيعى اســت كه كارها 
بالتكليف مى مانند. اين تهيه كننده در ادامه يادآور 
شــد: اينكه ما مى بينيم كارهاى گفت وگو محور 
افزايش پيدا كرده به اين دليل است كه اين جنس 
كارها بودجه زيادى نمى خواهد. يك كار نمايشى 
كه سال گذشته با هزينه كمى قابل توليد بود، بايد 
امسال سه برابر آن مبلغ برايش هزينه شود تا بتوان 
مانند همان سريال را ساخت. اين فشارى را كه به 
سريال ها وارد مى شود را هيچ كس جبران نكرده و 
نمى كند. وى در ادامه افزود: در مورد پروژه ما هم 
مشــكل همين است. به دليل اينكه مينى سريال 
«شهيد حججى» نياز به ارز داشت و بايد خارج از 
كشور مى رفتيم، با مشكالتى روبه رو شديم كه واقعاً 
هيچ ارتباطى به رسانه نداشت و در واقع به تحريم ها 

مربوط بود. شما تصور كنيد ما توليد اين پروژه را با 
دالر 3000 تومان برآورد كرديم اما در حال حاضر 
برايمان با دالر 14 هزار تومان تمام مى شود و همه 

محاسبات ما را به هم ريخته است. 
كمانى در پاسخ به پرسش ديگرى مبنى بر چرايى 
حضور اسپانسرها در تلويزيون و كاركرد آن ها در 
تأميــن بودجه تصريح كرد: در مــورد برنامه هاى 
ســرگرمى مانند مســابقات يا تاك شــوها كامًال 
مشخص اســت؛ اين برنامه ها اسپانسر مالى دارند 
و حامــى مالى هم اين انگيــزه را دارد كه در اين 
برنامه ها مشــاركت كند. اما در سريال ها اين گونه 
نيســت، چون قرار نيســت ما اهداف اسپانسر را 
محقق كنيم، بلكه ما مى خواهيم مخاطب ميليونى 
و مردمى خود را راضى نگه داريم و در واقع نيازهاى 
اجتماعى خودمان را برطــرف كنيم؛ طبيعتاً در 
چنين شرايطى نمى توانيم در يك سريال تبليغات 
مورد نظر اسپانســر را انجام دهيــم؛ بنابراين آن 
اسپانسر هم ترجيح مى دهد سراغ برنامه اجتماعى 
برود تــا بتواند راحت تر به اهدافش برســد و اين 
امــكان را دارد كه 100 درصد خودش را آن گونه 
كه مى خواهد تبليغ كند. اين تهيه كننده تلويزيون 
در بخش ديگرى از سخنانش عنوان كرد: واقعيت 

اين است كه ما پروژه اى درباره شهداى مدافع حرم 
داريم كه سه سال است درگير آن شديم و با كمك 
صدا و ســيما و يكى از ارگان ها مشغول تهيه آن 
هستيم. اين كار، پروژه بسيار عظيمى است. با يكى 
از كارگردانان مطرح كشــورمان كه در حوزه دفاع 
مقدس فعال هستند، كار مى كنيم. بخش زيادى از 
كار پيش رفته و اتفاقاً قرار بر اين است كه شهيد 

حججى در آن پروژه ديده شود و اين تعهد توسط 
سازمان از ما گرفته شده است. در واقع در اين پروژه 
جديد شــهيد حججى از يك مينى سريال خارج 
شــده و وارد يكى از مجموعه هاى بزرگ تلويزيون 
شده اســت. اين روزها در مرحله پيش توليد كار 
هســتيم و نگارش آن هم تا حدودى انجام شده و 

كليت موضوع آن بحث دفاع از حرم است.

خديجه زمانيان: عزت اهللا الوندى، تعداد زياد آثار ترجمه را به نسبت تأليف، مهم ترين 
آســيب كتاب هاى كودك و نوجوان مى داند.  اين نويسنده معتقد است، در شرايط 
فعلى، كودكان و نوجوانان حق دارند به سمت خواندن آثار ترجمه بروند، چون اين آثار 
به نسبت آثار تأليفى از تعدد و تنوع مضامين برخوردار هستند. به باور الوندى، توجه 
مخاطب نوجوان به آثار ترجمه هشدارى جدى براى نويسنده هاست تا آن ها با همت 
بيشترى به تأليف و خلق اثر بپردازند. نويسندگان كودك و نوجوان بايد نوشتن در اين 
عرصه را نسبت به گذشته جدى تر بگيرند و تالش كنند به سمت نوشتن مضامين 
متنوع حركت كنند.  نويسنده «مثل يك خواب عميق» با بيان اينكه نويسنده ها بايد 
به سمت خلق آثار خالقانه و موضوعات بكر با توجه به فرهنگ جامعه حركت كنند، 
مى گويد: خلق داســتان خالقانه مغاير با نوشتن در حوزه مسائل دينى نيست. اتفاقاً 
خالقيت و پيدا كردن مضامين تازه در خلق متون دينى الزمه نوشتن اين آثار است، 
چون با توجه به شرايط سنى نوجوانان، اين گروه سنى به طور فطرى به سمت آثارى 

مى روند كه مسائل دينى و انسانى در آن ها برجسته باشد.

هشدار به نويسندگان 
كودك و نوجوان 

فرهنگ و هنر: شوراى صدور پروانه نمايش خانگى با عرضه هفت عنوان فيلم ادبيات
سينمايى ايرانى موافقت كرد.

به نقل از روابط عمومى ســازمان امور ســينمايى و سمعى بصرى، در جلسات 
اخير شــوراى پروانه نمايش خانگى براى فيلم هاى سينمايى ايرانى «ترانه» به 
تهيه كنندگى و كارگردانى مهدى صباغ زاده طوسى، «مارموز» به تهيه كنندگى 
جواد نوروزبيگى و كارگردانى كمال تبريزى، «آســتيگمات» به تهيه كنندگى و 
كارگردانى مجيدرضا مصطفوى، «شعله ور» به تهيه كنندگى محمدرضا شفيعى و 
كارگردانى حميد نعمت اهللا، «شكالتى» به تهيه كنندگى ايرج محمدى روزبهانى 
و كارگردانى ســهيل موفق، «امين و اكوان» به تهيه كنندگى و كارگردانى مريم 
رضوى و «آهوى پيشــونى ســفيد 2» به تهيه كنندگى و كارگردانى سيدجواد 

هاشمى پروانه نمايش خانگى صادر شد.
در اين جلسات همچنين با عرضه قسمت هاى جديد سريال هاى «نهنگ آبى»، 

«هيوال» و «رالى» موافقت شد.

«شعله ور»  نعمت اهللا
 به خانه ها رسيد

سينما

تلويزيون

گفت وگوى قدس با پگاه ارضى كارگردان فيلم «نبات»

مخاطب امروز سينما بسيار باهوش تر شده است

برش
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