
امید واقعی نه تصنعی
سخنگوی قوه قضائیه دیروز از محکومیت 
شبنم نعمت زاده به 20 ســال زندان به 
جرم اختــال در توزیع مایحتاج عمومی 
دارو خبر داد و این خبر دستمایه تحلیل 
یا حرف و حدیث های مختلفی شد. علی 
علیزاده، کارشناس سیاسی مقیم لندن در 
توییت جدیدش نوشت: »مرحبا بر آن ها 
که یک سال تمام شبنم نعمت زاده را رها نکردند و با تهدید ها عقب نرفتند و از 
اتهام سیاه نمایی و امیدکشی نترسیدند و در نهایت ثابت کردند مبارزه با فساد 
جامعــه را امیدوارتر می کند. ایران امروز این جنس »امید حاصل از اصاح« 

می خواهد. نه امید تصنعی بوقچی های توجیه گر وضع موجود«.

18 ساله بوده
ماجرا دردناک است. »آرمان« که االن 24 
ساله اســت، وقتی 18 ساله بود، مرتکب 
قتل غیرعمد دختر بچــه ای به نام غزاله 
شد. او به اعدام محکوم شد و ظاهراً امروز 
قرار بوده حکم اعدامش اجرا شود. خیلی 
از هنرمندان و چهره های معروف در فضای 
مجازی میانجیگری کردند تا آرمان اعدام 
نشود. »احسان علیخانی« دیروز در اینستاگرام نوشت: »پدر و مادر غزاله عزیز، 
شما ٦ سال است که عزادارِ غزاله هستین، حق با شماست، اما... او ٦ سال هر 
شــب کابوس اعدام دیده در زندان، هر شب مرده و زنده شده. دو بار با شما 
حرف زدم و حســی در من گواهی می دهد بامداد چهارشنبه شما دِل اعدام 
آرمان را ندارید، چون در صدای شما جز درد رفتِن غزاله، مهربانی و گذشت 

هم بود، الهی که رحم کنید و آرام تر شوید«.

حشدالشعبِی دانشجویی
تجمع جوانان عراقی در مقابل ســفارت 
آمریــکا در اعتراض به حملــه چند روز 
پیش آمریــکا به پایگاه حشدالشــعبی، 
ســوژه فضای مجازی شده است. یکی از 
کاربران دراین باره نوشته است: همون طور 
که آمریکا میتونه مواضع  حشدالشعبی رو 
بزنه، مردم هم میتونن سفارت آمریکا تو 
عراق رو ببندن. این یعنی دوران بزن در رو تموم شده! کاربر دیگری هم نوشته 
است: به نظرتون  بعد از ســقوط سفارت آمریکا در عراق، ساختمان سفارت 

میشه »حشدالشعبِی دانشجویی«؟

مدیرها پشت میزهایشان می میرند
میثم فکری، یکی از مدیران صدا و سیما 
با انتشار دلنوشــته ای در انتقاد از شیوه 
مدیریت برخی مســئوالن کشورمان در 
نوشــت:»آدمها  اینســتاگرامش  صفحه 
هرکدام یک جایی می میرند اما مطمئنم 
مدیران پشــت میزهایشــان می میرند. 
حتی اگر ترک مســئولیت کرده باشند. 
چون مغزشان، ذهنشان، اعتبارشان و همه چیزشان پشت آن میزهای چوبی 
جامانده است. همیشه در خوف و رجا هستند و گرفتار. مدیران شاید زودتر از 
همه می میرند ولی فکر می کنند دیرتر از همه مرده اند. مدیران وقتی می میرند 

که به فکر زندگی پشت این میزهای چوبی و زهوار دررفته افتاده اند«.

 محمد تربت زاده الزم نیست خیلی اهل فیلم و سریال 
باشــید تا نام »دل«، »مانکن«، »کرگدن« و... را شــنیده 
باشید. تبلیغات این سریال ها این روزها همه جا را پر کرده 
است. تابلوهای تبلیغاتی، سایت های اینترنتی، کانال های 
تلگرامی، صفحه های اینستاگرامی و حتی سوپرمارکت ها 
و بقالی ها! این وســط احتماالً شما هم خواه یا ناخواه به 
پوسترهای اغواکننده این ســریال ها برخورده اید و حتی 
شاید هنگام خرید عدس و لوبیا از بقالی محلتان، وسوسه 
شده باشــید یک قسمت از این ســریال های پر رنگ و 
لعاب را بخرید. شاید هم به دلیل اشتراکی که در یکی از 
تلویزیون های اینترنتی داشته اید، وسوسه شدید »مانکن« 
و »کرگدن« را رایگان ببینید. اگر جزو دســته ای هستید 
که حتی یک قســمت از این سریال ها را دیده اند، به طور 
قطع فهمیده اید که در پشت تبلیغات خوش رنگ و لعاب، 
بازیگرهای اتوکشیده، دختر و پسرهای رنگ و وارنگ پوش 
و خوشحال، دل و قلوه  دادن های آبکی، موسیقی های متن 
دوریالی، روابط خارج از عرف و پان هایی در لوکس ترین 
خانه ها و ماشین ها، چیزی جز قصه های بی منطق، تکنیک 
فاجعه بار، فرم پیش پا افتاده، کارگردانی ناشیانه و بازی های 
اعصاب خردکن و مهم تر از همه فخرفروشی به مخاطبی 
که دســتش به هیچ کدام از اِلمان های لوکس و تجماتی 

داخل سریال نمی رسد، وجود ندارد.

 زباله های هنری
ســابقه شــبکه  نمایش خانگی برمی گــردد به زمانی 
که »مؤسســه رســانه های تصویری« تصمیم گرفت 
لوح های فشرده فیلم های سینمایی را پس از اکران به 
خانه های مردم ببرد تا عــاوه بر افزایش فروش فیلم ، 
هوای مخاطب هایی که حال سینما رفتن ندارند را هم 
داشته باشــد. هرچند در آن روزها به دلیل نبود قانون 
کپی رایت، همه می توانستند با پرداخت هزینه ناچیز، 
نســخه غیرقانونِی ضبط شــده از روی نسخه اصلی را 
بخرند، اما به دلیل اســتقبالی که از نمایش فیلم های 
سینمایی در شبکه خانگی شد، مسئوالن تصمیم گرفتند 
تولید محصوالتی را کلید بزنند که خبری از اکرانشان 
در ســینما نبود و تنها برای نمایش در شــبکه خانگی 
ساخته می شدند. شــورای پروانه ساخت و نمایش آثار 
ویدئویی هم همان زمان برای نظارت بر تولیدات شبکه 
نمایش خانگی تأسیس شد، اما به دلیل تفاوت فاحشی 
که میان ممیزی های سینما و تلویزیون با ممیزی های 
نمایش خانگی وجود داشت، تولید فیلم هایی با سطح 
کیفی به شدت پایین و دور از انتظار مخاطب با مضامین 
ســطحی کمدی باال گرفت. البته پــس از باال گرفتن 
اعتراض  رســانه ها و اهالی ســینما، توجه وزارت ارشاد 
به شبکه نمایش خانگی کمی تا قسمتی بیشتر شد و 
تولید فیلم های شانه تخم مرغی هم کاهش پیدا کرد، اما 
تنور داغ ساخت آن ها هیچ وقت سرد نشد و حتی حاال 
پس از گذشــت بیش از یک دهه از آن دوران، ساخت 
سریال های شانه تخم مرغی که به قول مسعود فراستی 
فرقــی با زباله ندارند، یک بار دیگر باال گرفته و در میان 
تعجب رســانه ها و اهالی فرهنگ و هنر، این زباله های 
هنری، مورد استقبال عجیب و غریب مخاطبان هم قرار 

گرفته است!

 تجارت هنری
شــاید آن روزهایی که »قهوه تلــخ«، »قلب یخی« و 
دیگر ســریال های شبکه خانگی به دلیل مشکاتی که 

بین عوامل سریال به وجود آمد، بدون هیچ سرانجامی 
ناتمام ماندند، خیلی ها حدس زدند که حتی اگر مخاطب 
یاد بگیرد نسخه های کپی رایت را از کلوپ های فروش 
فیلــم تهیه نکند، باز هم شــبکه خانگی به دلیل نبود 
روحیه حرفــه ای در میان اهالی اش، هیــچ وقت قرار 
نیست سروسامان بگیرد. بعدها اما زمانی که سریال های 
موفقی مثل »شــهرزاد« و »شــاهگوش« پا به شبکه 
نمایش خانگی گذاشتند و با فروش بی سابقه ای روبه رو 
شــدند، این تصور در هم شکســت و بسیاری از اهالی 
سینما به شبکه خانگی امیدوار شدند. هرچند هجمه های 
سیاسی و اقتصادی به ســریال هایی مثل شاهگوش و 
شهرزاد، ماجرای ورود پول های کثیف به شبکه خانگی 
و کمپین های تحریم سریال هایی که از این طریق توزیع 
می شدند، شبکه خانگی را تاحدودی تحت تأثیر قرار داد 
اما جذابیت هایی مثل نبود ممیزی های سخت گیرانه ای 
که در ســینما و تلویزیون مرسوم اســت، بسیاری از 
تهیه کننده های سینما را مجاب کرد با ریسک پذیری 
باال، وارد شــبکه خانگی شــوند و پروژه تجارت هنری 

خودشان در این عرصه را آغاز کنند.

 جای خالی سریال های ترکی و هندی
برخــاف تصورتــان، آغــاز پــروژه ســرمایه گذاری 
تهیه کننده هــای کلــه گنده در شــبکه خانگی بدون 
پشتوانه فکری نبود. به گفته کارشناس ها، اهالی امروِز 
شبکه خانگی پیش از ورود به این عرصه روی دو موضع 
مهم حساب باز کرده بودند. اول اینکه ممیزی های ارشاد 
و نظارت سفت و سخت بر سینما و صداوسیما در تمام 
این ســال ها، مانع از پا گرفتن ســبک های ترکیه ای و 
بالیوودی در ســینما و صداوسیما شــده بود. منظور 
کارشناس ها از سبک ترکیه ای و بالیوودی، نمایش روابط 
آزاد، نمایش کاالهای لوکسی که در اختیار عموم جامعه 
نیست و تکیه بر داستان های درام دور از واقعیت است. 
این کارشناس ها معتقدند طبقه متوسط در جامعه ما از 
لحاظ اقتصادی چیزی است توی مایه های طبقه متوسط 
در جامعه هند و ترکیه که چیزهایی مثل دورهمی دختر 
و پسرهای بی دغدغه در ویاهای مجلل، شرکت های 
کاری لوکس که تمام کارکنانش کراوات می زنند و روابط 
عاشقانه تخیلی هیچ وقت جایی در زندگی اش نداشته 
و نخواهد داشــت. به همین خاطر تماشای این مسائل 
در فیلم و ســریال ها او را حسابی به وجد می آورد. اگر 
صحبت های این کارشــناس ها را قبــول کنیم، به این 
نتیجه می رسیم که در چند دهه گذشته، مخاطب ایرانی 
برای پر کردن این خأل، ابتدا به سمت سینمای بالیوود 
رفته و پس از آن هم به سریال های ترکیه ای شبکه هایی 
مثل »جم تی  وی« جذب شده است. حاال اما انگار وقت 
آن رسیده بود یک نفر ســریال های ترکی و هندی را 
بومی ســازی کند و مخاطب ایرانی را پای نمونه وطنی 
ســریال های مبتذل ترکی و هندی بنشاند. این وسط 
چه فضایی بهتر از شبکه خانگی که در آن نه خبری از 
ممیزی های سفت و سخت صداوسیما بود و نه غرغرهای 
منتقدهای سینمایی که انتظار داشتند کارگرداِن وطنی، 
همســطح با آلفرد هیچکاک و کوین تارانتینو برایشان 

فیلم بسازد! 
کارشناس ها دلیل دوم تمرکز تهیه کننده های معروف 
روی شــبکه خانگی را هم حضور سلبریتی هایی مثل 
محمدرضا گلزار می دانستند که فروش کار را تضمین 
می کردند. ســلبریتی هایی که نه در قد و قواره کارهای 

درجــه یک ســینما بودند و نه حاضر بــه همکاری با 
صداوسیما می شدند.

 عروسی 850 میلیونی
موج ساخت سریال های پر رنگ و لعاب و پر بازیگر تقریباً 
با »عاشقانه«، »رقص روی شیشه« و چند سریال دیگر 
آغاز شد. سریال هایی که یا به دلیل مشکاتی که برایشان 
پیش آمد، ناتمام ماندند یا مثل »عاشــقانه« داستانی 
خطی و کلیشه ای را در قالب مخاطب پسند امروزی و با 
حضور چهره های شاخص، برای هزارمین بار تکرار کردند 
و در کمال تعجب، بدون داشــتن حتی یک فیلم نامه 
درست و حسابی، چندین میلیارد فروختند! موج اصلی 
سریال های شــانه تخم مرغی اما با انتشار »ممنوعه« 
آغاز شــد و با »مانکن«، »دل« و »کرگدن« ادامه پیدا 
کرد. موضوعات این ســریال ها، پوشش بازیگرهایش، 
دیالوگ های عجیب و غریب و روابط بین شخصیت ها در 
این سریال ها اما آن قدر از چارچوب بیرون زد که حتی 
صدای کاربران فضای مجازی که معموالً از این مسائِل 
حاشیه ای استقبال می کنند، هم در آمد! در ادامه چند 
نمونه از توییت هایی که کاربران در انتقاد از این سریال ها 
منتشــر کرده اند را می خوانید:»درحالی که چند هفته 
پیش گرانی بنزین صدای مردم رو درآورده بود، سریال 
دل منتشر شده و داخلش اعام کردن که خرج عروسی 
داماِد توی سریال، 850 میلیون بوده و چندین دقیقه از 
سریال هم به نشون دادن امکانات لوکس تاالر عروسی و 
غذاهای عجیب و غریب گذشــت. واقعاً نمایش زندگی 
سوپر الکچری در شبکه خانگی برای مردمی که درگیر 

بحران اقتصادی هستن، با چه منطقی اتفاق می افته؟«
کاربر دیگری هم نوشته است: »امروز یه بچه دبستانی به 
محض ورود به سوپرمارکت دستش رفت روی قسمت 
جدید سریال مانکن. آخه محتوای مبتذل سریالی که 
رابطه خانم مسن پولدار با پسر جوون فقیر رو به نمایش 
می ذاره، واسه بچه دبستانی مناسبه؟ آینده اون بچه توی 

ذهنش با همین تصورات شکل می گیره«!

 جامعه  بدون رؤیا
با وجود این اما احتماالً از تعجب شاخ در می آورید اگر 
بفهمید ســریالی مثل »مانکن« رکورد جذب مخاطب 
در شبکه خانگی را شکسته و بر اساس آمار، 95 درصد 
مخاطبانش هم از آن رضایت کامل داشته اند! اینکه چرا 
در ســایه نبود نظارت درست و حســابی وزارت ارشاد 
بر شبکه خانگی، این ســریال ها بدون داشتن فیلم نامه 
درست و حسابی، تکنیک مشخص، کارگردانی اصولی 
و بازی های حساب شده، میلیاردها تومان می فروشند 
و مخاطب را هم راضی نگه می دارند را احتماالً باید در 
ال به الی صحبت های یکی از کارشناس های سینمایی 
به نام شاهین شــجری کهن پیدا کنیم که در این باره 
می گوید:»این روزها سبد خانواده ها از جشن و شادی و 
تفریح و سفر و پیک نیک و چیز هایی از این دست خالی 
شده اســت. همه این موارد به نمایندگی از واقعیت در 
سریال ها انباشته می شود و طبیعتاً وضعیت هشدار دهنده 
به وجود می آورد. حتماً باید روی این موضوع کار شود 
که چرا جامعه، خریدارِ تصاویر فیک و ساختگی می شود 
که ذره ای با واقعیت اطراف زندگی روزمره تناسبی ندارد؟ 
این سریال ها به نظر من نشان دهنده تصویر جامعه ای 
بدون رؤیاست که آدم های آن منتظرند هفته به هفته از 
سوپرمارکت محله همراه با نخود و لوبیا رؤیا هم بخرند«.

برق و آب و گاز بهانه اند
رقیه توسلی: ٦ و نیم غروب است. بوی خشک شــدن رخت های روی شوفاژ 
قطع می شــود و از طبقه باال صدای شکستن می آید. تاریکی مثل چتربازها فرود 

آمده در خانه مان. 
تعلل می کنم در روشن کردن چراغ اضطراری. برق می رود، مردمک ها اما به وظیفه 

خودشان عمل کرده و دوباره اشیا را ظاهر می کنند.
چشم توی چشم که می شوم با گلدان ها، یادم می افتد پودر ویتامینه ای که گلفروش 
برایشان داده را جا گذاشته ام توی قصابی. بس که کم سراغ دایی جان را می گیرم 
و او صفت بارانم کرد و از خجالت هول شدم. بس که دلخوریش زیاد بود از دستم.

دعا می کنم در این وانفسای آب و برق و گاز حداقل سروکله »ماحت خانوم« پیدا 
شود. استجابت نمی شود خواسته ام. درعوض به موبایلم پیامک می آید. آقای همسر 

نوشته: شازده! چه خبر احوال؟ نمی دانم چرا اما می نویسم: ُشکر. امن و امان.
شارژ گوشی برخاف اوضاع قمر درعقربی که گیر کرده ام داخلش، روی مهربانش را 

نشانم می دهد. 87 درصد انرژی باطری، یک رکورد به حساب نمی آید؟
انتخابم بین تلگرام و آخرین خبر و بله و اینستا، آخرین گزینه است. چهار نفر برایم 

موشک فرستاده اند.
لحظــات خاموش به کندی می گذرند و نمی توانم یاد »خنده در تاریکی« جناب 
ناباکوف نیفتم... آخر دارم می خندم در تاریکی... از دست بازی های روزگار... از پیام 
ارسالی دو نفر... اینکه یکی شان کارت دعوت عروسی فرستاده... دومی کارت سالگرد 
مرحومشان را. با چراغ اضطراری می روم پای گاز. قابلمه مربای ُخنک شده را کمی 
زیرورو می کنم و زیرلبی می گویم: خانجان راست گفتی بِه بخور تا بِه شوی... »به« 
همیشــه جواب می دهد. روی در یکی از شیشه های مربا، برچسب می زنم برای 
خوشگل ترین دایی دنیا و عکس گرفته شده بی کیفیت عاشقانه را می فرستم برایش.

تاریکی نوشــت: »برق و آب و گاز بهانه اند. دوست داشــتن دِل آدم را روشن 
می کند«.

دایی نوشت: الهی عاقبتت روشن... بشمار سه آمدی اینجا که چای گابمان تازه 
دم است و یک لبخند سفارشی ام برایت گذاشته ام کنار.

یار مهرباِن شیک!
فؤاد آگاه: االن گرمیم و متوجه نمی شویم، 
اما در کنار خیلــی از باها و مصیبت های 
امــروزی که به جان بشــر افتــاده، بای 
الکچری و شــیکی هم هســت که دمار از 
روزگارِ فرهنگ و شــعور غیره مان درآورده 
و مــا آن را جدی نگرفته ایم و حتی بابتش 
احساس خطر هم نمی کنیم. »فارس« دیروز 

گزارشی تلخ و تصویری از بازار گرم فروش کتاب های »دکوراتیو« منتشر کرده 
بود. یعنی چه بایی سرمان آمده؟ در روزگاری که می گویند حال انتشارات و 
کتاب فروشی ها خوب نیست و کتاب های پرمحتوای ریز و درشت، در قفسه ها 
و ویترین کتاب فروشی ها، خسته شده اند بس که چشم دوخته اند به خواننده ای 
که بیاید و آن ها را از قفس رها کند، کتاب هایی هم هستند که با جلد شیک و 
 تر و تمیز، هیچ وقت منتظر مشتری نمی مانند. این کتاب ها که این روزها خوب 
می فروشند، همه جای خانه شما به کار می آیند. از پذیرایی بگیرید تا اتاق خواب. 
از باالی ســر تخت کودک تا روی ماشین ظرفشویی توی آشپزخانه. گاب به 
رویتان حتی می توانید کنار آینه دستشویی خانه تان هم دو یا سه مورد از این 
کتاب ها را بچینید یک فضای شبه فرهنگی ایجاد کنید! این را هم بگویم که توی 
هیچ کدام از این کتاب ها، خاطره، قصه، تاریخ و... پیدا نمی کنید. توی این کتاب ها 
هیچی پیدا نمی کنید. این ها فقط جلد یک پُز و ژست فرهنگی، یک یار مهرباِن 

شیک هستند که به درد زندگی های الکچری می خورند!

 مجازآباد
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ورزش
ابهام در زمان برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال

 مهره چینی وزیر 
برای انتخاب رئیس

چیزی برای از دست دادن نداریم

موسوی: نباید تجربه های تلخ 
والیبال تکرار شود

 گفت وگو با حسین لعل بذری که با نخستین اثرش در جایزه ادبی جالل شایسته تقدیر شد 

بومی نویسی از گذشته تا امروز تغییرات زیادی کرده است

آب و هوا را چک می کنم برای فردا
رکاب که می زنم صدایی به گوشم می رسد و فکر می کنم از رکاب های دوچرخه 
است.اما وقتی در تعمیرگاه، آقای حسینی رکاب ها را باز می کند و دو رکاب نو 
ســوار می کند، هنوز صدا هست! پیشنهاد می دهد دوچرخه را بگذارم تا سراغ 
میل تنه برود و آرزو می کند با تعمیر درست شود. از آقای حسینی می خواهم 
کارم را زودتر راه بیندازد و او می گوید: برای امشــب که نمی رسم! یک امشب 
باید دوچرخه میهمان ما باشد، یا اصاً فردا دوچرخه را بیاور و پس فردا تحویل 
بگیر. کمی فکر می کنم. می بینم نه امروز می توانم دوچرخه را بگذارم و نه فردا و 
فرداهای دیگر. در همان لحظه است که فکر می کنم تا چه اندازه به دوچرخه ام 

وابسته شده ام.
می گویم مشــکل این است که نمی توانم فکر کنم فردا بدون دوچرخه سر کار 
بروم. به شــدت به دوچرخه ام عادت کرده ام و دوباره پاســخ می شنوم: من هم 

همین حس را نسبت به دوچرخه ام دارم. 
دوباره به فکر فرو می روم، یاد همین چند سال قبل می افتم، مثل دو سال قبل 
که فکر می کردم وقتی باید دوچرخه سوار شوم که هوا خوب باشد، نه گرمای 
تابستان باشد و نه سرمای زمستان. باید هوا بهاری باشد تا بتوانم رکاب بزنم و از 
رکاب زدنم لذت ببرم. حاال اما فرق کرده است. حاال یکی از دغدغه های اصلی ام 
این شــده است که هر شب آب و هوای فردا را چک کنم و تصمیم بگیرم که 
کدام لباس را بپوشم که هم دوچرخه سواری با آن راحت تر باشد و هم در این 

زمستان خسیس گرمم باشد.
به این فکر می کنم که حاال آن قدر به دوچرخه ام عادت کرده ام که گاهی یک 
هفته هم سراغ ماشینم نمی روم و اگر آخر هفته ماشین را استارت می زنم برای 
این اســت که من را برساند تا پای کوهی برای کوهنوردی و رفتن به دعوتی 

خانوادگی و پس از آن گوشه پارکینگ خواب ببیند.
معتقدم در ماجرای حل کردن مشــکل ترافیک و دود و دم و آلودگی هوا در 
شهرهای بزرگ این دوچرخه ها هستند که می توانند نقش خیلی پررنگی داشته 
باشند، البته اگر خواسته باشیم و برای دوچرخه سواری بهانه جور کنیم نه برای 
دوچرخه سوار نشدن؛ چون در مورد خودم فقط به این یک نکته اشاره کنم که 
هر روز مجبورم دوچرخه را تا طبقه دوم خانه کول کنم و همین یک مشــکل 
می تواند بهانه ای باشــد برای اینکه قید دوچرخه سواری را بزنم، اما این اتفاق 

نیفتاده است چون دوچرخه سواری تا دلتان بخواهد مزیت دارد.

جدایی خلیل زاده از جمع سرخپوشان قوت گرفت

شجاع: می روم تا 
پرسپولیس به آرامش برسد

ضد حال

روزمره نگاری

ابتذال سریال های شبکه  نمایش خانگی صدای کاربران فضای مجازی را هم درآورد

آب، دوغ، خیار... حرکت!

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir
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ورزش: پرسپولیس هنوز نتوانسته مشکالت مالی خود 
را برطرف کند و این در حالی است که در مقطع کنونی 
آن ها باید مطالبات کادرفنی، بازیکنان و همچنین برخی 
بدهی های دیگر را نیز تأمین کنند. به گزارش ورزش سه 
هر چند در روزهای اخیر بازیکنان اعتراضی به مســائل 
مالی خود نداشته اند، اما گفته می شود آن ها با پایان نیم 
فصل و باقی ماندن بخش عمده مطالبات خود به باشگاه 
پیغام داده اند تا این مشکالت را برطرف کنند. به خصوص 
اینکه کالدرون پیش از ترک ایران اعالم کرده بود نیازی 
نیست باشــگاه به دنبال جذب بازیکن خارجی باشد و 
بودجه آن را صــرف پرداخت مطالبــات بازیکنان کند. 
شجاع خلیل زاده اما مدعی است که هنوز اتفاق مثبتی در 
راه پرداخت صورت نگرفته و همان طور که طی روزهای 
اخیر شایعاتی در راه لژیونر شدنش شکل گرفته بود شاید 
تصمیم به جدایی بگیرد تا بتواند با پرداخت رضایت نامه 

ارزی، بخشی از مشکالت را برطرف کند.

  در روزهای اخیر شــایعاتی درباره پیشنهاد 
خارجی ات وجود داشت. این موضوع صحت دارد؟

درست است. فصل گذشته هم پیشنهاد داشتم اما دوست 
نداشــتم خانواده ام را تنها بگذارم. ادعا نمی کنم و واقعاً 
پرسپولیس برای من ارزشمندترین چیزی است که دارم 
اما بعضی اوقات اتفاقاتی می افتد که شاید باید تصمیمی 
برخالف میل گرفته شــود. االن هم پیشنهاد هست اما 

هنوز تصمیمی نگرفته ام.

  اینکه گفته می شــود احتمال فسخ قرارداد 
وجود دارد، چقدر جدی است؟

شاید درست منظورم را نگفته باشم. اینکه بخواهم قرارداد 
را فسخ کنم با وجود اینکه طبق قانون و با توجه به عدم 
پرداخت مطالبات و... این مســئله شدنی است درست 
نیست. من کاماًل شفاف گفتم که پرسپولیس تمام زندگی 
ام است. هیچ وقت آن را از دست نخواهم داد مگر روزی 
که خودشان مرا از تیم بیرون بیندازند. شاید از نظر قانونی 
نه تنها من که تمامی بازیکنــان بتوانند با توجه به عدم 
پرداخت مطالبات این شرط را به اجرا بگذارند و بتوانند 

فسخ کنند اما کدام عقل سالمی این کار را می کند. 

  پس موضوع جدایی ات از تیم چیست؟
من گفتم پیشنهاد دارم و شــاید االن وقت لژیونر شدن 
و البته کمک به باشگاه باشد، اگر آن ها این را بخواهند. 

من با پرسپولیس قرارداد دارم و در شرایط مالی فعلی که 
هیچ چیز مشخص نیست دوست دارم برای تیمم کاری 
کنم. اگر جدایی من سبب شود تا بخشی از مشکالت مالی 

پرسپولیس حل شود با جان و دل آن را قبول می کنم. 

  اما شاید این وظیفه بازیکن نباشد که به دنبال 
برطرف کردن مشکالت مالی تیم باشند.

من شاید در درجه اول بازیکن باشم اما در واقع طرفدار 
تیم هستم و هر کمکی که از دستم بربیاید برای این کار 
خواهم کرد. شــاید درصدی که از لژیونر شــدن من به 
دست بیاید زیاد نباشد اما همین مسئله شاید در شرایط 
فعلی کمکی به باشگاه باشد. وقتی بازیکنان طلب دارند و 
هیچ مشکلی حل نشده و فقط وعده حرف اول را می زند 
شاید بهترین تصمیم این باشد که هر کدام اگر کمکی از 

دستمان برمی آید به باشگاه کنیم. 

  یک بــار قباًل گفته بودی برای حل مشــکل 
پرداخت مطالبات برانکو راهی خارج می شوی که 

نشد و االن موضوع چقدر جدی است؟
خب مگر از آن موقع تا االن مشکل برانکو حل شد؟ آقای 
کالدرون هم طلب دارند. بشار و رادو هم. کدام مشکل حل 
شد و کدام منبع مالی به باشگاهی که سه سال قهرمان 
شد و هیچ جامی باقی نماند که نگرفته باشد. ما سکوت 
می کنیم و همه فکر می کنند مشکلی نیست. باید از این 
بترســیم که امتیاز جمع کنیم و خــدای ناکرده فردا به 
خاطر یکی از همین مشــکالت مالی و شکایت ها امتیاز 
کسر شود. این مشــکالت باید یک روز تمام شود و چرا 
بازیکن نباید بدون اســترس و مشکل فقط روی تمرین 
و بازی تمرکز کند. شــاید همه بازیکنان با توجه به عدم 
پرداخت مطالبات و تعهد باشــگاه بتوانند فسخ کنند اما 
ما تمام زندگی مان پرســپولیس است و نامرد نیستیم و 

می خواهیم کمک کنیم تا مشکل باشگاه حل شود حتی 
اگر به قیمت جدایی ام از پیراهن تیم محبوبم ختم شود 
اما اگر این جدایی بتواند پرسپولیس را به حداقل آرامش 

برساند مشکلی نیست.

  این روزها بحث ماجرای کالدرون و مشکالتش 
هم داغ است. صحبتی کرد که امیدواری بازگشت 

را زیاد کند؟
کالدرون هم با باشگاه قرارداد دارد و البته همان طور که 
گفتم از تیم طلب دارد. ما وظیفه داشــتیم برای کسب 
نتیجه تالش کنیم و خوشحالم که نیم فصل را در صدر 
جدول خاتمه دادیــم. بقیه اش را باشــگاه می داند و از 
مدیران تیم بپرسید و در وظیفه من صحبتی داشته باشم. 
امیدوارم هرچه که صالح تیم است اتفاق بیفتد و در ادامه 

هم بتوانیم هواداران را خوشحال کنیم.

جدایی خلیل زاده از جمع سرخپوشان قوت گرفت

شجاع: می روم تا پرسپولیس به آرامش برسد

کنعانی زادگان: حاشیه را بوسیدم!
ورزش: کنعانی زادگان در واکنش به پرسشی مبنی بر اینکه به نظر می رسد در پرسپولیس 
کمتر به حاشیه فکر می کنی گفت: واقعاً همین طور است. دیگر شیطنت هم نمی کنم. حاشیه 
را بوسیدم و کنار گذاشتم. دلیلی ندارد تمرکزم را سر مسائلی بگذارم که به ضررم است. فوتبالم 
را بازی می کنم و برای تیمی که عاشقش هستم هرکار مفیدی که ممکن باشد انجام می دهم. 
فرصتی که االن در پرسپولیس دارم شاید هرگز دیگر رخ ندهد. پس باید هم خودم لذت ببرم 
هم هوادار. کنعانی زادگان درباره شادی گل منحصر به فردش پس از گلزنی برای پرسپولیس 
و تیم ملی گفت: این یک حرکت عربی است. من هم اصالتم خوزستانی و عربم. چنین حرکتی 

در مراسم های عزاداری نیز انجام می شود. 

بازگشت تارتار قطعی شد
ورزش: پس از ورود نماینده مسجد سلیمان در مجلس شورای اسالمی به ماجرای سرمربی 
این تیم، باشگاه موفق شده که تارتار را برای بازگشت به تیم راضی کند و مسئوالن شهری به 
همراه مدیران باشگاه اطمینان الزم برای برطرف کردن دغدغه های مالی تیم را به تارتار داده اند. 
مهران حسنوند مدیر رسانه ای باشگاه نفت مسجدسلیمان با اعالم این خبر به فارس، گفت: در 
حال حاضر باشگاه با مهدی تارتار برای بازگشت به توافق رسیده است و منتظر این هستیم که 
جلسه ای را با او برگزار کنیم تا زمان آغاز تمرینات مشخص شود. حسنوند در خصوص اینکه 
گفته می شود سوشا مکانی از جمع بازیکنان نفت مسجد سلیمان جدا شده، گفت: قرارداد 

سوشا برای یک فصل است و تا آنجا که من می دانم او در نفت مسجد سلیمان می ماند.

رایوال : یونایتد مارادونا و پله را هم نابود می کند
ورزش: مینو رایوال یکی از بهترین و معروف ترین مدیر برنامه های دنیای فوتبال 
به حســاب می آید. رایوال در حال حاضر بازیکنانی نظیر زالتان ابراهیموویچ، پل 
پوگبا، ماتیاس دی لیخت و ارلینگ هالند را تحت قرارداد خود دارد..رایوال حاال 
و در جدید ترین اظهار نظر خود، انتقاد شدیدی از باشگاه منچستر یونایتد انجام 
داده اســت. او در این باره گفت: »در مقطع کنونی هیچ بازیکنــی را به یونایتد 
منتقل نمی کنــم. آن ها قابلیت این را دارند که بازیکنانــی نظیر مالدینی، پله و 

مارادونا را هم نابود کنند.«

سوارز: برای جدایی از بارسا هنوز زود است
ورزش:  لوئیس سوارز از سال 2014 برای بارسا بازی می کند و چهارمین گلزن تاریخ 
باشگاه نیز محسوب می شود. ستاره اروگوئه ای با وجود اینکه به 33 سالگی نزدیک 
است اما عالقه ای برای جدایی ندارد. او به دیاریو اسپورت گفت:» من در بارسا بسیار 
خوشحالم و همیشه نیز تمام توانم را برای تیم در زمین گذاشته ام. آمار و ارقام من 
خود گویای همه چیز هستند. معتقدم به زمانی رسیده ایم که باید در مورد تمدید 
صحبت کنیم و خوشبین هستم که به نتایج خوبی در این زمینه برسیم. برای جدایی 

از بارسا هنوز زود است.«

ورزش: دومین جلسه ستاد بازی های آسیایی باشگاه 
استقالل با حضور اعضا برگزار و یک روز زودتر از مهلت 
تعیین شده از طرف فدراسیون فوتبال فهرست نهایی 
تهیه و اســامی بازیکنان و کادر فنی به فدراســیون 

فوتبال ارسال شد.
طبق قوانین لیگ قهرمانان آســیا تا یــک هفته قبل از 

نخستین بازی تیم استقالل در مرحله پلی آف امکان 
جا به جایی یا اضافه کردن پنج بازیکن 

وجود خواهد داشــت. همچنین 
پــس از دو بــازی مرحلــه 

پلی آف و در صورت صعود 
اســتقالل بــه مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان 
مجدداً امکان حذف 
و اضافه  پنج بازیکن 
ممکــن خواهد بود. 
استقالل یکم بهمن 
در ورزشگاه آزادی به 

مصاف برنده الفیصلی 
اردن و الکویــت کویت 

می رود.
پیش از این باشگاه استقالل 

اعالم کرده بود که فهرست آسیایی 
استقالل تنظیم شــده و پس از مشخص 

شدن سرمربی تیم، فهرســت نهایی استقالل با نظر او 
به فدراسیون فوتبال ارسال می شود. با این حال هنوز 
خبری از مشخص شدن سرمربی اســتقالل نشده اما 

باشگاه اقدام به ارسال این فهرست کرد.
حدود ســه هفته اســت که از ماجرای اســتقالل و 
استراماچونی می گذرد و هنوز دو طرف در کشمکش 

ادامه همکاری با یکدیگر هســتند. طوالنی شدن این 
ماجرا سبب شده که برنامه استقالل برای فصل نقل و 
انتقاالت و اردوی نیم فصل نامشخص باشد و به همین 

دلیل لطمه زیادی به باشگاه وارد شود.
اخباری از دوحه به گوش می رسد که انگار پیشرفتی 
در مذاکرات صــورت نگرفته و وکیل اســتراماچونی 
همچنان بر شــروط قبلی موکلش پافشــاری 
می کنــد. در نتیجه احتمــال دارد 
که باشــگاه اســتقالل بازهم 
یتالیایی به  با ســرمربی ا

توافق نرسد. 
با این اوصــاف باید 
این نکتــه را اضافه 
کرد کــه مدیران 
اســتقالل باز هم 
ی  ز صت ســو فر
نــه  و  کردنــد 
 تنهــا نتوانســتند 
سرمربی تیمشان را 
بازگردانند، بلکه زمان 
را برای انتخاب سرمربی 
جدید و تعییــن و تکلیف 
برنامه استقالل برای تعطیالت 
نیم فصل و دیــدار مرحله پلی آف لیگ 

قهرمانان آسیا از دست دادند.
در نهایت مدیران استقالل که احتماالً خودشان هم با 
تغییر و تحول مواجه شــوند، باید هر چه زودتر بدون 
توجه به َجو موجود و هجمه ای کــه احتماالً به وجود 
می آید، تکلیف تیم را مشخص کنند تا حداقل به آینده 

تیم لطمه بیشتری وارد نشود.

ورزش: ســیدمحمد موســوی در کنار سعید معروف 
یکی از قدیمی ترین و شناخته  شده   ترین بازیکنان تیم 
ملی والیبال به شمار می رود که در 32 سالگی تصمیم 
گرفت برای نخســتین بــار لژیونر شــود و چند ماهی 
است در پالس لیگای لهســتان بازی می کند. در حالی 
که دیروز میالد عبادی پور، موســوی را بهترین مدافع 
جهان دانسته بود، در حاشــیه تمرین تیم ملی والیبال 
دقایقی با یکی از باثبات ترین بازیکنان تیم ملی در یک 
دهه اخیرهم کالم شدیم.موسوی که خودش را در کنار 
سایر بازیکنان برای حضور در رقابت های سرنوشت ساز 
انتخابــی المپیک آماده می کند، معتقد اســت در این 
رقابت ها ممکن است هر گونه اتفاق غیرمنتظره ای رخ 
دهد و شاگردان کوالکوویچ کاماًل باید خودشان را آماده 

این اتفاقات کنند.

مصدومیت بدموقع غفور و قائمی 
موسوی در مورد شرایط اردوی تیم ملی گفت: خدا را شکر 
بازیکنان شرایط خیلی خوبی دارند و مدت زیادی است که 
تمرینات خود را آغاز کردنــد. من و چند بازیکن دیگر که 
خارج از ایران بازی می کردیم چند روزی است به تمرینات 

اضافه شدیم و سعی می کنیم 
هماهنگی بین مــا هر روز 

بیشتر شود. متاًسفانه دو 
بازیکن مصدوم خیلی 

فرصت سوزی آبی ها در نیم فصل

فهرست آسیایی استقالل را چه کسی تهیه کرد؟
چیزی برای از دست دادن نداریم

موسوی: نباید تجربه های تلخ والیبال تکرار شود

سینا حسینی: با رفتن ناگهانی مهدی تاج از فدراسیون معادالت 
حاکم بر حوزه مدیریت فوتبال با چالشی بزرگ رو به رو شده است. 
جدال برای تصاحب کرسی ریاست از چند ثانیه پس از استعفای 
رئیس آغاز شد، ماجرا به قدری بحث برانگیز شد که قاضی زاده 
نماینده مجلس در توییتی تأکید داشت که بازی تاج وتخت آغاز 

شده است!

زیاده خواهی دبیر
سکانس نخست این داســتان با اظهارنظر جنجالی سرپرست 
دبیرکلی فدراسیون فوتبال آغاز شد، جایی که ابراهیم شکوری 
دوست صمیمی فرزند مهدی تاج اعالم کرد تا وقتی سرپرست 
فدراسیون به صورت رسمی تعیین نشده همه کاره فوتبال ایران 
من هستم. اما عمر این اظهارنظر کمتر از بیست و چهار ساعت بود 
چون اعضای هیئت رئیسه بر اساس مفاد اساس نامه فدراسیون 
فوتبال حیدر بهاروند را به عنوان سرپرســت موقت فدراسیون 

معرفی کردند.

سرپرست غیر قانونی
اما نکته اینجاست که حضور بهاروند بر اساس ضوابط و قوانین 
جاری کشور خالف قانون است چون او نیز به عنوان بازنشسته 
حق فعالیت در این فدراسیون را ندارد و بایستی صوفی زاده نایب 
رئیس دیگر فدراســیون عهده دار این سمت شود اما بهاروند با 
پیش کشیدن استقالل فدراسیون مانع از این اتفاق شد تا بتواند 
در این مدت کوتاه به صندلی ریاست نیز تکیه بزند و رزومه بدون 

موفقیتش را به این ترتیب تکمیل کند.

همه به غیر از ساکت
با قطعی شدن انتخاب بهاروند، پای وزارت ورزش و جوانان به میان 
آمد، مسعود سلطانی فر که عالقه ای به تداوم بالتکلیفی فدراسیون 
مورد عالقه اش نداشــت، همه اعضای کلیدی فدراســیون به 
جز ســاکت را به دفترش دعوت کرد تا با آن ها درباره سرنوشت 

فدراسیون فوتبال گفت و گو کند.
غیبت ساکت در جلسه سران فوتبال با وزیر ورزش یک پیام 
مهم داشت که وزیر عالقه ای به تداوم حضور وی در فوتبال 
ندارد همان اتفاقی که مدت ها مهدی تاج برابر آن ایستادگی 
کرد و مســئوالن وزارت ورزش و جوانان بابتش به شدت از 

مهدی تاج گالیه مند بودند.
هرچند نزدیکان وزارت تالش کردند مسائلی که مسعود سلطانی فر 
به آن ها یادآور شد به رسانه ها درز پیدا نکند اما گفته می شود وی 
مسیر راه را برای هیئت رئیســه تعیین کرده و تأکید داشته که 
انتخابات باید اسفند ماه برگزار شود. برخی اعضای هیئت رئیسه 
با این موضوع مخالف بودند به همین دلیل پس از جلسه فریدون 
اصفهانیان در مصاحبه ای از برگزاری انتخابات در اردیبهشت ماه 
سال آینده خبر داد اما همان طور که انتظار می رفت اصفهانیان 
ناچار به تکذیب این خبر شد چون آقای وزیر در تالش بود رئیس 

مورد نظرش هدایت فدراسیون را برعهده گیرد.

سرمربی وزیر
اما نکته دیگــری که ال به الی مالقات وزیر و هیئت رئیســه 
برمال شد، موضوع انتخاب سرمربی تیم ملی بود، هدایت اهلل 
ممبینی در این رابطه اعالم کرد که سرمربی بعدی تیم ملی 
بی گمان خارجی خواهد بود، این یعنــی همان نکته ای که 
مهدی تاج در برابرش ایستادگی کرده بود و تالش داشت به 
جای گزینه خارجی )شــما بخوانید برانکو( یک مربی ایرانی 
)یحیی گل محمدی( هدایت تیم ملی را در دســت گیرد اما 
وزیر و همراهانش مخالف این اتفاق بودند که در نهایت همانی 

شد که باب میل آقای وزیر بود.

بازگشت به عقب
با مرور تاریخ مدیریت فوتبال و اتفاقات رخ داده میان این مجموعه 
به اصطالح مستقل با نهاد باالدستی یعنی وزارت ورزش می توان 
گفت همان اتفاقاتی که در دوران محمد علی آبادی برای فوتبال 
رخ داد با شکل و شمایلی جدید در حال تکرار است. در آن دوره 
رئیس وقت سازمان تربیت بدنی خود خیال نشستن روی صندلی 
ریاست را داشت اما در این دولت وزیر ورزش بدون اینکه بخواهد 
روی کرسی ریاست بنشیند، در تالش اســت آیتم های مورد 
عالقه اش از طریق کنترل از راه دور به اجرا در بیاید تا همه چیز 
طبق نظر وی صورت پذیرد. حال سؤال کلیدی این است که آیا 
نهادهای ناظر بر عملکرد وزیر ورزش اجازه چنین قدرت نمایی 
و سلطه و نفوذی را به مسعود سلطانی فر خواهند داد یا دوباره 
بحث ممانعت از دخالت وزیر با اسلحه استیضاح علیه وی به کار 

خواهد رفت!

امیرمحمد سلطان پور: در حالی که امروز به صورت رسمی وارد 
دهه جدید میالدی شده و سال 2020 را آغاز کردیم، نگاهی به 
بهترین های دهه گذشته همیشه می تواند جذابیت های خاص 
خود را داشته باشد. در زیر به بهترین ترانسفرهای دهه گذشته 
نگاهی می اندازیم و تالش داریم از لحاظ عملکرد، کسب موفقیت و 

افزایش قیمتی که داشتند آن ها را انتخاب کنیم:

محمد صالح؛ رم به لیورپول )42 میلیون یورو(
در تابستان 2018 و در حالی که مشکالت زیادی برای آاس رم 
به خاطر نقض قوانین فیرپلی مالی به وجود آمده بود، این باشگاه 
مجبور بود هر چه زودتر محمد صالح را به فروش برساند. لیورپول 
هم از این فرصت به خوبی اســتفاده کرد و تنها با پرداخت 42 
میلیون یورو ستاره مصری را به آنفیلد آورد. اما حتی در زمان خرید 
نیز قرمزپوشان متوجه نبودند که چه خرید به صرفه ای را به انجام 
رسانده اند. صالح در نخستین سال حضور خود در لیورپول رکورد 
گلزنی در لیگ برتر انگلیس را شکست و فصل گذشته نیز کمک 

بزرگی به تیم کلوپ بود تا به قهرمانی اروپا دست یابند.

رافائل واران؛ النس به رئال مادرید )10 میلیون یورو(
چهار قهرمانــی اروپا، دو قهرمانــی اللیگا و قهرمانــی در جام 
باشگاه های جهان سبب شــده که نام آوران از زمان پیوستن به 
رئال مادرید در سال 2011 با موفقیت گره بخورد. در حالی که این 
مدافع فرانسوی فقط با رقم 10 میلیون یورو به پایتخت اسپانیا آمد 
اما در دهه گذشته جزو جدایی ناپذیر خط دفاع با صالبت رئال در 

موفقیت های زیاد این تیم بوده است.

ریاض محرز؛ لوهاور به لسترسیتی )500 هزار یورو(
پــس از ارائه یک عملکرد خوب در لیگ دســته دوم فرانســه، 
لسترسیتی در سال 2014 بر روی خرید ریاض محرز الجزایری 
سرمایه گذاری عجیبی کرد و به بهترین نتیجه ممکن رسید. او 
به روباه ها کمک کرد تا به لیگ برتر صعود کنند و البته فصل بعد 

از آن با 17 بار گلزنی در لیگ مهم ترین نقش را ایفا کرد تا لستر 
یک فصل معجزه وار را ســپری کرده و قهرمان لیگ برتر شوند. 
دو فصل پس از آن او به آن فوق العادگی نبود اما باز هم مثل یک 
ستاره عمل کرد و پس از آن بود که لستر با مبلغ 60 میلیون یورو 
او را به منچسترسیتی فروخت تا یکی از بهترین خریدهای دهه 

را انجام دهد.

لوکا مودریچ؛ تاتنهام به رئال مادرید )35 میلیون یورو(
خرید بازیکنی که در آینده بتواند توپ طال ببرد با مبلغ 35 میلیون 
یورو، برای هر باشگاهی رؤیایی است و رئال مادرید با خرید لوکا 
مودریچ در سال 2012 به این هدف رسید. ستاره کروات به سرعت 

توانایی های خود را ثابت کرد و قبل از برنده شــدن توپ طال در 
سال 2018 دو بار به عنوان بهترین هافبک اسپانیا انتخاب شد. 
سختکوشی فوق العاده و پاس های عالی مودریچ یکی از اصلی ترین 

عوامل چهار بار قهرمانی رئال در اروپا در دهه گذشته بود.

ادن آزار؛ لیل به چلسی )35 میلیون یورو(
پس از آنکه آزار در آخرین فصل حضور خود در لیگ فرانسه و تیم 
لیل خوش درخشید با مبلغ 35 میلیون یورو در سال 2012 به 
استمفوردبریج آورده شد. در طول هفت فصل پس از آن آزار اصلی 
ترین ستاره چلسی بود و به همراه این تیم دو قهرمانی در لیگ برتر، 
دو قهرمانی در لیگ اروپا و یک قهرمانی جام حذفی بدست آورد. در 

تابستان گذشته چلسی این اجازه را به ستاره بلژیکی داد تا رؤیای 
خود برای بازی در رئال مادرید را تحقق ببخشد که البته پس از 

پرداخت 100 میلیون یورو برای او اتفاق افتاد!

ســرخیو آگوئرو؛ اتلتیکومادرید به منچسترسیتی )40 
میلیون یورو(

پرداخت 40 میلیون یورو برای یک بازیکن در سال 2011 رقم 
کمی نبود اما این رقم پرداختی با عملکرد فوق العاده ســرخیو 
آگوئرو برای سیتیزن ها خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد. 
پس از گلزنی در بازی اولش برای سیتی تا به ثمر رساندن آن گل 
دراماتیک دقیقه آخری در هفته پایانی که قهرمانی سیتی را به 
همراه داشت، می توان گفت در همان فصل نخست پاسخ اعتماد 
سران چلسی را به خوبی داد و همچنان هم برای آن ها مشغول 

درخشش است.

جیمی واردی؛ فلیتوود تاون به لسترسیتی )یک میلیون پوند(
در سال 2012 هیچ هوادار لسترسیتی فکر نمی کرد که خرید تازه 
آن ها از دسته پایین تر تبدیل به ستاره لیگ برتر شود. جیمی واردی 
یکی از اصلی ترین عوامل قهرمانی روباه ها در فصل 2015/16 بود 
وهمچنان هم مشغول گلزنی برای تیمش است؛ به گونه ای که این 

فصل نیز تا اینجای کار با به ثمر رساندن 17 گل آقای گل است.

سادیو مانه؛ ساوتهمپتون به لیورپول )34 میلیون پوند(
اینکه امسال عده ای تصور می کنند که سادیو مانه بدشانس بود 
که نتوانست توپ طال را بدست بیاورد به خوبی نشان می دهد که 
این ستاره سنگالی چه بازیکن خوبی است. او در سال 2016 از 
ساوتهمپتون به لیورپول آمد و از آن زمان به یکی از سه عنصر اصلی 
هجومی یورگن کلوپ بدل شده است. نقش او در قهرمانی فصل 
گذشته لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا بر هیچ کس پوشیده نیست 
و این فصل نیز با عملکرد درخشانش اصلی ترین امید قرمزها برای 

کسب نخستین قهرمانی در انگلیس پس از 30 سال است.

ستاره قرمزپوشان پایتخت در استوری اینستاگرام خود 
که مسلما بی ارتباط به شایعات اخیر درباره ترانسفر 
احتمالی اش نیســت، صحبت هایی را از فرانچسکو 
توتی اسطوره تیم آاس رم منتشر کرده است. شجاع 
خلیل زاده در این اســتوری به نقل توتی می نویسد: 
»خبرنگاران از توتی پرسیدند: چرا به رئال نرفتی؟ توتی 
هم در پاسخ گفته خانواده مهم ترین چیز برای انسانه 
رم خانواده منه، تا حاال دیدین کسی خانواده فقیرش را 

ترک کنه و بره با غریبه ثروتمند زندگی کنه؟«

سرمربی تیم ماشین سازی تبریز که به تازگی از سمت 
خود استعفا کرده، در چهار استوری اینستاگرامی به 
این اتفاق واکنش نشــان داده است. رسول خطیبی 
در استوری های خود با جمالتی مثل »موفق باشین، 
بهترینا خداحافظ و دوست داشتم کارای بزرگ انجام 
بدیم حیف نگذاشتند« خطاب به بازیکنان و هواداران 
ماشین سازی نشان می دهد که جدایی او از این تیم 
تبریزی آنچنان به خوبی انجام نشده و در تصمیم خود 

نیز برای استعفا ُمصر است.

رسول خطیبیشجاع خلیل زاده
ستاره ملی پوش کشورمان که این روزها شرایطش 
در تیم برایتون پس از نخستین گلزنی در لیگ برتر 
انگلیس متفاوت شده است، در توییتی از شرایط 
خود می گوید. علیرضا جهانبخش با انتشار چهار 
عکس از صحنه گلزنی خود به تیم بورنموث ابتدا به 
زبان انگلیسی توییت کرده: »خوشحالم که نخستین 
گلم را برای برایتون به ثمر رساندم« و زیر آن هم به 
زبان فارسی نوشته: »شکر نعمت، نعمتت افزون کند، 

کفر، نعمت از کفت برون کند.«

حساب اینستاگرامی باشــگاه منچستریونایتد در 
پست خود تولد سر الکس فرگوسن سرمربی سابق 
و افسانه ای خود را تبریک گفته است. اینستاگرام 
شیاطین سرخ در پست خود با انتشار عکسی از این 
مرد اسکاتلندی نوشته: »هیچ اسطوره ای نمی تواند 
بزرگ تر از این اسطوره بیاید؛ روز خوبی را سپری کنی 
سر الکس« تا به سبک و سیاق خود تولد 78 سالگی 
یکی از بزرگ ترین مربیان تاریخ فوتبال را تبریک 

گفته باشد.

باشگاه منچستریونایتدعلیرضا جهانبخش

ابهام در زمان برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال

مهره چینی وزیر برای انتخاب رئیس

ضد  حمله

 دردسر جدید استقالل؛ 
CAS یک پرونده دیگر در راه

ورزش: سال گذشته پس از شکایت باشگاه استقالل از سازمان لیگ و باشگاه 
پرسپولیس به CAS در خصوص سوپرجام، این باشگاه یک وکیل ایتالیایی 
را در حالی به خدمت گرفت که تاکنون هزینه های حق الوکاله وی که مبلغی 
حدود 400 میلیون تومان است را پرداخت نکرده است. وکیل سابق باشگاه 
استقالل در چندین نوبت موضوع را از مدیران قبلی و فعلی باشگاه استقالل 
پیگیری کرد اما پاسخی در خصوص دریافت مبلغ مذکور نگرفت. وی در 
نامه های متعددی که به باشگاه فدراسیون فوتبال ایران و مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش و جوانان ارســال کرده اعالم کرده در صورتی که تا تاریخ سوم 
ژانویه ) 13 دی ماه( حقوق معوقه اش پرداخت نشود، پرونده جدیدی را نزد 

دادگاه CAS علیه این باشگاه باز خواهد کرد. 

خداحافظی ساکت؟
ورزش: خبرهای رسیده از داخل فدراسیون فوتبال حکایت از آن دارد 
ظرف چند روز آینده محمدرضا ساکت دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال 
به فعالیتش در ساختمان سئول و همین طور مرکز آکادمی فوتبال پایان 
خواهد داد. خیلی ها اعتقاد داشتند استعفای او به دلیل بازنشستگی از 
دبیر کلی صوری بود و همچنان حرف اول و آخر را در مسائل اجرایی این 
فدراسیون می زد. حاال اما ساکت هم به پایان روزهای کاری خود پس از 

استعفای تاج نزدیک شده است.

تهدید فوالد به عدم حضور مقابل استقالل!
ورزش: مسئوالن باشگاه فوالد خوزستان به برنامه جدیدی که توسط سازمان 
لیگ ارائه شده معترض هستند و اعالم کردند در صورتی که بازی این تیم 
مقابل استقالل لغو نشود در تاریخ مقرر بازی نخواهند کرد. فوالدی ها با ارسال 
نامه به عبدالکاظم طالقانی عضو هیئت رئیسه فوتبال و رئیس هیئت فوتبال 
خوزستان اعالم کردند که در تاریخ 27 دی ماه مقابل استقالل به میدان 
نمی روند. در این نامه دالیل باشگاه فوالد ذکر شده و از رئیس هیئت فوتبال 

خوزستان خواسته شده تا پیگیر درخواست باشگاه فوالد باشند.

 استراماچونی نامزد کسب عنوان 
بهترین مربی دهه اودینزه

ورزش: سایت »توتو اودینزه« ایتالیا چهار نامزد بهترین سرمربی یک 
دهه اخیر تیم اودینزه را معرفی کرد. نام آندره آ   استراماچونی، سرمربی 
استقالل در میان این مربیان دیده می شود. سرمربی ایتالیایی در سال 

2014 هدایت اودینزه را در دست داشت. 
فرانچسکو گویدولین، لوئیجی دل نری و ایگور تودور سه کاندیدای دیگر 

کسب عنوان بهترین مربی یک دهه اخیر اودینزه هستند.

رضاییان جزو پنج گلزن برتر سال 2019 قطر
ورزش: نشریه »اســتاد الدوحه« قطر دیروز گزارشــی درباره بهترین 
گلزنان ســال 2019 قطر ارائه کرد. رامین رضاییان، مدافع ملی پوش 
کشورمان و عضو باشگاه الشحانیه عملکرد درخشانی به همراه این تیم 
در سال جاری داشت و با زدن 9 گل جزو پنج گلزن برتر سال قطر قرار 
گرفت. رضاییان اگرچه پستش دفاع اســت اما برای الشحانیه خوش 
درخشیده است. بغداد بنجاح، اکرم عفیف، محمد مونتاری و تیاگو بیزیرا 

چهار بازیکن دیگر هستند.

محکومیت 800 میلیون تومانی تراکتور
ورزش: کمیته تعیین وضعیت فدراسیون، رأی خود را درخصوص پرونده 
محمد ابراهیمی و باشگاه تراکتور تبریز به شرح زیر صادر کرد: باشگاه تراکتور 
به پرداخت مبلغ 8 میلیارد و 73 میلیون و 436 هزار و 82 ریال )حدود 800 
میلیون تومان( بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 161 میلیون و 468 هزار 
و 722 ریال بابت هزینه دادرســی در قبال استراداد سه فقره چک توسط 

خواهان در مهلت 30 روزه محکوم شده است.

پیشنهاد وسوسه کننده تیم بلژیکی به بیرانوند
ورزش: یک تیم بلژیکی با یک پیشنهاد چشمگیر به دنبال علیرضا بیرانوند 
است. یک باشگاه مطرح بلژیکی که مدتی است عملکرد علیرضا بیرانوند را 
زیر نظر دارد در نامه ای رســمی به باشگاه پرسپولیس خواهان به خدمت 
گرفتن این بازیکن شده و حتی شنیده می شود مبلغ پیشنهادی این تیم به  
شدت وسوسه برانگیز است. باید دید با توجه به مشکالت موجود بین بیرانوند 
و کالدرون، دروازه بان نخست تیم ملی این بار تصمیم جدایی اش را عملی 

می کند یا باز هم به کارش در پرسپولیس ادامه می دهد.

محمدی مهر: در »شهر خودرو« نمی مانم
ورزش: فرشاد محمدی مهر، مدافع راست شهرخودرو در مورد شایعاتی 
که درباره جدایی اش به وجود آمده گفت: به احتمال زیاد جدا می شــوم. 
مشکل خانوادگی دارم و نمی توانم در نیم فصل دوم در این تیم باشم. من این 
تصیمم را 40 روز است که گرفته ام. بچه ام دارد به دنیا می آید و همسرم در 
مشهد تنهاست و به همین دلیل امکان ادامه حضور در این تیم وجود ندارد. 
محمدی مهر در مورد انتخاب تیم جدیدش هم گفت: هنوز معلوم نیست، در 

حال مذاکره با چند باشگاه هستم و سعی می کنم بهترین تصمیم را بگیرم.

»مغانلو« به پرسپولیس نزدیک تر شد؟
ورزش: باشگاه صنعت نفت آبادان با جدایی عیسی  آل کثیر و پیوستن 
این بازیکن به پرسپولیس مخالفت کرده اســت. با این شرایط به نظر 
می رسد شانس شــهریار مغانلو برای پیوســتن به پرسپولیس بیشتر 
شده است. این در حالی است که باشــگاه پیکان در مقابل درخواست 
پرسپولیس برای خرید مغانلو نرمش زیادی نشان داده است. آن ها ابتدا 
با جدایی مهاجم خود مخالفت کردند، ولی وقتی درخواســت رسمی 

پرسپولیسی ها به دستشان رسید تغییر عقیده دادند.

هر برد، 1۵00 دالر پاداش برای کالدرون!
ورزش: ایرج عرب در زمــان عقد قرارداد با مــرد آرژانتینی به صورت 
شفاهی به کالدرون وعده داده برای هر برد پرسپولیس مبلغ 1500 دالر 
به عنوان پاداش به او پرداخت کند.مدیرعامل جدید، اما به ســرمربی 
آرژانتینی می گوید:پرداخت 1500 دالر پاداش هر برد ممکن اســت 
تبعاتی برای او به عنوان مدیرعامل داشــته باشد و باید این موضوع در 
جلسه هیئت مدیره باشگاه به تصویب جمع برسد. بر همین اساس در 
آخرین جلسه هیئت مدیره، یک بار دیگر این موضوع مطرح شده و اعضا 
به بحث و تبادل نظر می پردازند. از آنجایی که تیم پرسپولیس با شکست 
دادن نساجی مازندران صدرنشــین لیگ و قهرمان نیم فصل اول شده 
بنابراین اعضای هیئت مدیره به این نتیجه رسیدند تا با پاداش کالدرون 

موافقت کنند.

منهای فوتبال

هفته بیست ویکم لیگ برتر انگلیس
منچسترسیتی - اورتون

چهارشنبه 11 دی-ساعت: 21:00 از شبکه ورزش

هفته بیست و یکم لیگ برتر انگلیس
آرسنال - منچستریونایتد

چهارشنبه 11 دی-ساعت: 23:30 از شبکه سه

لیگ برتر فوتسال
گیتی پسند - سن ایچ ساوه

پنجشنبه 12 دی-ساعت: 17:00 از شبکه ورزش

هفته بیست و یکم لیگ برتر انگلیس
برایتون - چلسی

چهارشنبه 11 دی-ساعت: 16:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

معروف در انتخابات کمیسیون جهانی 
ورزشکاران 

ورزش: تیم ملی والیبال مرحله دوم از روند تعیین شده برای حضور 
 )IOC( در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک
را با موفقیت طی کرد و بدین ترتیب وی به عنوان نماینده رســمی 

ایران در جمع کاندیداهای انتخابات این کمیسیون قرار گرفت.
این مرحله شامل آزمونی بود که کمیته بین المللی المپیک از سعید 
معروف گرفت تا صالحیت همه جانبه وی را برای شرکت در انتخابات 
کمیسیون ورزشکاران خود تأیید کرد. IOC در ایمیلی به کمیته ملی 
المپیک ایران ضمن اعالم نمره قبولی برای سعید معروف، وی را به 
عنوان کاندیدای رسمی انتخابات پیش روی کمیسیون ورزشکاران 
خود معرفی کرده است. کمیسیون ورزشکاران مهم ترین کمیسیون 
در ساختار گسترده و حرفه ای کمیته بین المللی المپیک است. برای 
این کمیسیون جهانی 15 کرسی تعریف شده که هفت متصدی آن 
در قالب انتخابات و رأی گیری مشخص می شوند و هشت نفر هم از 

طرف رئیس IOC تعیین خواهند شد.

خادم الشریعه در رده نهم ایستاد
ایسنا: مسابقات شطرنج برق آسای قهرمانی جهان در مسکو، پایتخت 
روسیه به پایان رسید و جایگاه نهایی شطرنج بازان ایران مشخص شد.

در بخش بانوان، سارا خادم الشریعه با 11.5 امتیاز در رده نهم ایستاد، 
آتوسا پورکاشین با 9.5 امتیاز رتبه 41 را به خود اختصاص داد و میترا 

حجازی پور نیز با هشت امتیاز در رده 68 قرار گرفت.
در این بخش کاترینا الگنو به مقام قهرمانی رسید و آنا موزیچوک و 

شونگیی تان به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.

ادعای رئیس کمیته ملی المپیک
100درصد توانمان را می گذاریم

ورزش: سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به دلیل 
حضور در محل سازمان برنامه و بودجه و پیگیری بودجه کمیته ملی 
المپیک با تأخیر در مراسم امروز ویژه قدردانی از ورزشکاران صاحب 
سهمیه المپیک حاضر شد.وی در این مراسم خطاب به ورزشکاران 
المپیکی حاضر در مراسم گفت: اگر کمی و کاستی می بینید بپذیرید 
که رفع آن ها دیگر در توان ما نیســت. شــخصاً هر دو هفته و بعضاً 
هفته ای یک بار پیگیر وضعیت بودجه در سازمان برنامه و بودجه و 
در نشست با دکتر نوبخت هستم. من واقعاً به نتیجه فکر نمی کنم، 
به این فکر می کنم که مبادا کوتاهی کنیم و ملت ما را نبخشند. باید 
تالش کنیم به قله برسیم، اگر رسیدیم پرچم کشورمان را به اهتزاز 

در می آوریم و اگر نه که تالشمان را ادامه می دهیم.

 پهلوان صادق زاده: 
پس از دو سال حق سفره را گرفتم

ورزش: پهلوان ســال 1998 کشتی کشــور گفت: پس از دو سال 
سرانجام حکم حق ســفره را گرفتم ولی تا امروز هیچ حقوقی از این 
محل دریافت نکرده ام.جابر صادق زاده در مورد کســب ششــمین 
بازوبنــد پهلوانی اش اظهار کــرد: این ششــمین بازوبندی بود که 
دریافت کردم، جز سال 91 که پس از آن چند ســال وقفه افتاد، از 
سال 94 به بعد هر سال بازوبند پهلوانی را بدست آوردم و بازوبندها 
متوالی بود.وی در مورد اینکه چه حســی دارد که در آستانه پنجاه 
و دومین سالگرد درگذشــت جهان پهلوان تختی صاحب ششمین 
بازوبند پهلوانی اش شده است، تأکید کرد: حس خیلی قشنگی است 
و بی گمان بار سنگینی بر دوش من و همه پهلوانان کشور وجود دارد. 
سرآمد همه این پهلوانان، جهان پهلوان تختی است که هفدهم دی 
ماه سالگردشان هست. ان شاءاهلل ما به همراه پهلوانان کشور بتوانیم 

راه او را ادامه دهیم.

غیبت یزدانی و حدادی در مراسم تجلیل از 
ورزشکاران المپیکی 

ورزش: مراسم تجلیل از ورزشکارانی که ســهمیه المپیک 2020 
گرفته اند در کمیته ملی المپیک برگزار شد. در این مراسم تعدادی 
از اعضای هیئت اجرایی و مسئوالن کمیته ملی المپیک و همچنین 
تعدادی از ورزشکارانی که موفق به کسب سهمیه المپیک شده اند، 
حضورداشتند. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک هم با 
تأخیر به مراسم آمد.همچنین از شاخص ترین چهره ها حسن یزدانی 
به دلیل فیزیوتراپی، حسن تفتیان و احسان حدادی به دلیل اردوی 

خارج از تهران در مراسم نبودند.

نظافت: مقابل پارسا سبد با ما قهر کرده بود
ورزش: بابک نظافت بازیکن کهنه کارنفت آبادان درباره شکســت 
مقابل آویژه صنعت مشــهد در بــازی معوقه لیگ برتر بســکتبال 
اظهارکرد: ما خیلی بد بازی کردیم و شــوت هایمان وارد سبد نشد. 
انگار سبد با ما قهر کرده بود برعکس آن ها روز بسیار خوبی داشتند 
و فکر می کنم بیش از 70 درصد شــوت ســه امتیازی زدند. چیزی 

شبیه محال بود. 

منزوی و فتحی 
هم رفتنی شدند

کامران منزوی و امیر حسین فتحی به زودی از 
هیئت مدیره باشگاه استقالل جدا خواهند شد. از 

طرف دیگر میرشاد ماجدی در ابتدای هفته از سمت 
خود کنار رفت تا جدایی وی هم قطعی شود، اما در این 
بین اسماعیل خلیل زاده در باشگاه استقالل ماندنی 

است. مسئوالن وزارت ورزش تصمیم دارند نهایتًا 
تا پایان هفته آینــده تغییرات در مدیریت 

باشگاه استقالل را رسمی کنند.

بهترین ترانسفرهای دهه گذشته میالدی

ستاره های ناگهانی

بزرگ داریم که متأسفانه در موقعیت بدی آن ها را از دست 
دادیم. امیدوارم فرهاد قائمی و امیر غفــور هر چه زودتر 

سالمتی خودشان را بدست بیاورند.  

آخرین شانس
بازیکنانی که در اردوی تیم ملی هستند، همگی آمادگی 
باالیی دارند. تمام تالش ما برای این اســت که از آخرین 
شانسی که برای حضور در المپیک داریم، استفاده کنیم تا 
برای دومین بار والیبال ایران راهی المپیک شود. بازی های 
انتخابی المپیک همیشه شرایط خاصی داشته و همواره 
شاهد اتفاقات غیرقابل پیش بینی در این مسابقات هستیم. 
شــما به هیچ وجه نمی توانید از قبل بگویید کدام تیم به 
المپیک می رود. هیچ تیمی چیزی برای از دست دادن ندارد 

و همه برای کسب بهترین نتیجه می آیند.

 تجربه تلخ برابر استرالیا 
سال 2012 یک تجربه تلخ برابر اســترالیا داشتیم، االن 
تیم ما هم خیلی باتجربه تر شــده و هم اینکه با اعتماد به 
نفس بیشتری وارد مسابقات می شود. تنها هدف ما کسب 
سهمیه المپیک 
است و به چیزی 
جــز آن  فکر 
نمی کنیــم. 
م  ر ا و میــد ا
تــا روز شــروع 
مسابقات اتفاق خاصی 
نیفتد و بتوانیم با تمام توان 
وارد مسابقات شویم و بهترین 

نتیجه را بگیریم.

زمان لژیونر شدن
خوشبختانه امسال انتخاب خوبی کردم و شرایط 
خوبی در لهســتان دارم. خیلــی زود در ترکیب تیم 
اولشــتین جا افتادم. فکر می کنم موقعش رسیده بود که حداقل 
برای یکی، دو سال خارج از ایران و در یک لیگ سطح باال مثل لهستان 

بازی کنم.
 لژیونر شــدن در سابقه ورزشــی من جایش خالی بود و از اینکه چنین 

تصمیمی گرفتم خوشحالم.

موانع لهستان 
از روزی که آنجا رفتم  برایم مهم بود که موفق باشــم. نمی خواســتم فقط 
اسمش این باشد که لژیونر شدم و در لیگ لهستان بازی می کنم. خدا را شکر 
باشگاه اولشتین هم شرایط خوبی برای من مهیا کرده و هیچ مانعی برای کارم 
وجود ندارد. از نظر نوع زندگی و مسائل دیگر خیلی زود توانستم در لهستان 

جا بیفتم و عملکرد خوبی هم داشته باشم.
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فرهنگ و هنر

خبر

برگزاری نشست تخصصی »جایگاه اقتباس در 
ادبیات نمایشی ایران« در مشهد

فرهنگ و هنر: نشست تخصصی 
»جایگاه اقتباس در ادبیات نمایشی 
ایران« از سوی دبیرخانه نخستین 
نمایش نامه نویسی  ملی  جشنواره 

اقتباسی گام دوم برگزار می شود.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی 

نمایش نامه نویسی اقتباسی گام دوم همزمان با اجرای خوانش های منتخب 
این جشنواره در تماشاخانه استاد حسین نوری، نشست تخصصی با عنوان 
»جایگاه اقتباس در ادبیات نمایشی ایران« را با حضور داوران این جشنواره 
برگزار می کند. در این نشست نادر برهانی مرند؛ نویسنده و کارگردان، نصراهلل 
قادری؛ مدرس سینما و تئاتر، شهرام زرگر؛ مدرس حوزه تئاتر و مترجم آثار 
ادبیات نمایشی و سعید تشکری؛ نویسنده، کارگردان و رمان نویس به بحث 

پیرامون جایگاه اقتباس در ادبیات نمایشی ایران می پردازند.
این نشست تخصصی امروز  11 دی  ماه از ساعت 19 در حوزه هنری انقالب 
اسالمی خراسان رضوی واقع در بولوار هاشمیه مشهد، حدفاصل هاشمیه 20 و 
22 برگزار خواهد شد. گفتنی است، نخستین جشنواره ملی نمایش نامه نویسی 
اقتباسی گام دوم از روز دوشنبه در مشهد آغاز شده است. به گفته مرتضی 
ملتجی، دبیر جشــنواره ملی نمایش نامه نویسی اقتباسی گام دوم، حمایت 
از تولید متون نمایشــی ملی، اقتباس از کتاب هــای ادبیات ایران و جهان، 
بهره گیری از ابزار نمایش در راستای اشاعه فرهنگ اسالمی ایرانی و کشف 

استعدادهای متعهد و جوان از اهداف برگزاری این جشنواره است.
مراسم پایانی این جشــنواره 12 دی ماه در سالن اصلی تئاتر شهر واقع در 

بوستان ملت مشهد برگزار خواهد شد.

آخرین وضعیت رضا ایرانمنش در بیمارستان
ایسنا: رضا ایرانمنش که به دلیل 
عوارض ناشــی از شیمیایی شدن 
از مدتــی پیش در بیمارســتان 
بستری شده بود، همچنان تحت 

مراقبت های ویژه است.
این بازیگر ســینما و تلویزیون که 

متولد 1۳۴۶ اســت، سال هاســت با عوارض ناشی از دوران جنگ تحمیلی 
دست و پنجه نرم می کند و از حدود یک ماه پیش به دلیل مشکالت ریوی در 

بیمارستان و بخش مراقبت های ویژه بستری است.
ایرانمنش که در دهه ۷0 برای بازی در فیلم »ســجاده آتش« نامزد دریافت 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول شده بود، سابقه بازی در فیلم هایی 
همچون »آخرین شناسایی«، »دکل«، »کمین«، »ترور« و سریال های »وفا«، 

»مردان آنجلس« و »ستایش« را در کارنامه کاری خود دارد. 

مذاکره با وزیر بر سر »دیدن این فیلم جرم است«
فرهنگ و هنر: رئیس ســازمان 
تبلیغات اســالمی ضمن اشــاره 
به مذاکــره با وزیر ارشــاد درباره 
ســرانجام اکران »دیدن این فیلم 
جرم اســت« از سلیقه ای برخورد 
کردن مســئوالن سینمایی با این 

فیلم انتقاد کرد. به نقل از روابط عمومی باشــگاه فیلم سوره، حجت االسالم 
والمسلمین محمد قمی در حاشیه بازدید از این باشگاه فیلم، در واکنش به 
عدم تعیین تکلیف فیلم »دیدن این فیلم جرم است« گفت: مسئله این فیلم 
کامالً روشن است. روال قانونی درباره ساخت آن طی شده و مسئوالن مربوط 
باید نســبت به تعیین تکلیف آن پاسخگو باشند. مسئول سازمان تبلیغات 
اســالمی ادامه داد: در حال حاضر نباید اکران این فیلم را منوط به بررسی 
محتوای آن کرد، روشن است که فیلمی که روال قانونی را از ابتدا طی کرده 

اکنون نباید معطل بررسی مجدد و خارج از روال بماند. 
زمان بررسی محتوایی فیلم مقطع صدور پروانه ساخت است، نه پس از ساخت 
کامل و یک ســال پس از نخستین نمایش در جشنواره فجر. حجت االسالم 
والمسلمین قمی تصریح کرد: برخوردهای سهم خواهانه با هیچ فیلمی نباید 
صورت پذیرد و صرف اینکه سلیقه یک مدیر با یک فیلم سازگار نیست حتماً 
دلیل خوبی برای معطل نگه داشــتن آن نیست. مسئول سازمان تبلیغات 
اسالمی در پایان گفت: همان طور که در جلسات خصوصی هم به وزیر محترم 
ارشاد گفته ام، سازمان تبلیغات منتظر صدور پروانه نمایش و اکران فیلم در 
اسرع وقت است و روند فعلی که تعمد بر عدم شفاف سازی است حتماً نیاز 

به اصالح دارد.

علی دارابی:
 جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان معیار 

در صداوسیما و فضای مجازی رعایت شود
فرهنگ و هنر: نخستین جلسه 
شورای عالی هنر و ادبیات معاونت 
امور اســتان های صداوســیما با 
حضور علــی دارابی و اعضای این 

شورا برگزار شد.
به نقــل از روابط عمومی معاونت 

امور استان ها، علی دارابی دربخشی از  این جلسه با بیان اهمیت تشکیل این 
شورا در معاونت امور استان ها با اشاره به ضرورت توجه ویژه به زبان و ادبیات 
فارسی خاطرنشان کرد: پاسداشت زبان فارسی و گسترش آن از اصلی ترین 
وظایف صداوسیماست و در این مسیر تالش خواهیم کرد از ظرفیت های همه 

صاحبنظران و استادان این حوزه بهره مند شویم.
رئیس شــورای عالی هنر و ادبیات در بخش دیگری از سخنان خود موضوع 
زبان های محلی و ضرورت مهندســی صحیح و تدوین الگوی مناسب برای 
پرداختن به گویش ها و زبان اقوام ایرانی در مراکز استانی را از محورهای مهم 
برای طرح در این شــورا عنوان و تصریح کرد: نقش و جایگاه زبان فارسی به 
عنوان زبان معیار در کلیه شبکه های رادیویی، تلویزیونی و فضای مجازی باید 

رعایت و اعمال شود.
دارابی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر پاسداشت زبان فارسی اظهار 
امیدواری کرد: تشــکیل این شورا بتواند زمینه به کارگیری درست از زبان و 
موسیقی را در برنامه های رادیویی و تلویزیونی و در نهایت  در جامعه ایرانی 

فراهم آورد.
اعضای شــورای عالی هنر و ادبیات عبارتند از: مصطفی محدثی خراسانی، 
محمدعلی بهمنی، محمودرضا اکرامی فر، ســعید بیابانکی، مرتضی امیری 
اسفندقه، رضا رفیع، امیراسماعیل آذر و شهرام شکیبا )در حوزه ادبیات و شعر 
و ترانه( و حسن ریاحی، هوشنگ جاوید، شهرام منظمی و حمید اکبرزاده )در 

حوزه موسیقی، سرود و نماهنگ(.

 فرهنــگ و هنر/ خدیجه زمانیان  حســین 
لعل بذری با نخستین اثرش یعنی مجموعه داستان 
»افتاده بودیم در گردنه حیران« توانست به عنوان اثر 
برتر شایسته تقدیر بخش داستان کوتاه دوازدهمین 
دوره جایــزه جالل معرفی شــود.»افتاده بودیم در 
گردنه حیران« که توســط نشر نیماژ منتشر شده 
شــامل 12 داستان کوتاه است که پیش از این هم 
برگزیده دوم مجله تجربــه و مورد تقدیر در جایزه 
ادبی بوشهر شــده بود. نویسنده در این اثر با زبانی 
تراش خــورده و نثری پخته و منســجم، به خلق 
فضاهایی دست می زند که میان وهم و واقعیت در 
نوسان است و آدم هایی را به نمایش می گذارد که با 
ویژگی ها و واکنش های زنده و قدرتمندشان به خوبی 
قابلیت ماندگار شدن در ذهن خواننده را دارا هستند. 
لعل بذری با بهره گرفتن از فرهنگ ها و گویش های 
مختلف، فضایی متنوع ایجاد می کند و از یکنواختی 
و سکونی که گریبانگیر بخش عمده ای از فضاهای 

داستان های اخیر است، دور می شود.
در صفحه امروز به سراغ او رفتیم و در خصوص جهان 
داستانی و موفقیت هایی که نخستین اثرش کسب 

کرده، گپ زدیم. گفت وگوی ما را بخوانید.

 از اینکه با نخستین اثر تا مرحله تقدیر یک 
جایزه ملی رفتید، چه حسی دارید؟ 

به هر حال مورد توجه قرار گرفتن اثر و دریافت جایزه 
برای هر کسی خوشایند است ولی واقعیت این است 
که اگر سایر نامزدها هم جایزه می گرفتند به اندازه ای 
که خودم جایزه را گرفتم، خوشــحال می شــدم. 
تعریف من از داستان و ادبیات این است که ما یک 
خانواده ایم. مهم نیست کدام عضو خانواده این جایزه 
را می گیرد. معتقدم جایزه ها برای داستان هاست نه 
اشــخاص. این جایزه هم متعلق به یک فرد نیست 
بلکه متعلق به خانواده داستان ایرانی است. امیدوارم 
این جایــزه بتواند فضایی ایجــاد کند تا مجموعه 

داستان های بیشتری نوشته و منتشر شود. 

 شما جزو نویسندگانی هستید که سال ها 
می خوانید و می نویسید اما خیلی دیر کتابتان 
را منتشر کردید و با نخستین اثر هم خوش 
درخشیدید. نویسنده برای انتشار نخستین 

اثرش چقدر باید وسواس داشته باشد؟ 
من ســال ها بود که هم داســتان می نوشتم و هم 
به واسطه داســتان با داستان نویسان ارتباط داشتم. 
رفته رفته این ارتباطات تجربه ای به نویسنده می دهد 
که به او در نوشتن و انتشار داستانش کمک می کند. 
برای انتشــار کتابم عجله ای نداشتم چون برای من 
تعریف لذت از ادبیات فقــط در چاپ کتاب خودم 
خالصه نمی شــد، به همان نســبت که از نوشتن 
داستان لذت می برم، از خواندن آن هم حال خوبی 
دارم. نویسنده باید زمان نوشتن داستانش و انتشار آن 
را تشخیص دهد و این تشخیص هم به واسطه تجربه 
نوشتن و معاشرت با جهان داستان و آدم های داستان 
به دست می آید. البته طوالنی شدن بیش از حد هم 
خوب نیست و من خودم نمی پسندم. نویسنده باید 

منتظر باشــد تا زمان خوب فرا برسد. انتشار کتاب 
مثل میوه است اگر زود چیده شود، کال است و اگر 
دیر بچینیم قابل استفاده نیست. به هر حال باید در 
انتشــار اثر طوری رفتار کنیم که بعدها از انجامش 
پشیمان نشویم. مهم این است کتاب ما پس از چاپ 
دیده و خوانده شود وگرنه هر سال کلی کتاب منتشر 
می شود که ما، شــما و دیگران حتی اسم خیلی از 

آن ها به گوشمان هم نمی خورد.

 با توجه به بی میلــی مخاطب از خواندن 
انتشار  داستان کوتاه و عدم توجه ناشران به 
این کتاب ها، در این فضا یک نویســنده چه 

انگیزه ای از انتشار داستان کوتاه دارد؟ 
خب البته این موضوع که رمان مخاطب بیشتری 
دارد اغلــب در همه دنیا صــدق می کند و اقبال 
عمومی مردم به داســتان کوتاه کمتــر و به رمان 
بیشتر اســت و در پی این اقبال ناشران هم عالقه 
دارند رمان منتشر کنند، اما داستان کوتاه وضعیت 
خوبی دارد و مجموعه های خوبی منتشر می شود. 
نوشتن داستان کوتاه خالقیت بیشتری می طلبد و 
زحمت بیشتری دارد، اما آن بخش سرگرم کننده ای 
که از خواندن داستان برای مخاطب حاصل می شود 
در نوع ادبی رمان بیشــتر اســت تا داستان کوتاه. 
مخاطب معمولــی عموماً ترجیح می دهد به جای 
درگیری با ســاختارهای فرم گرا، قصــه را دنبال 
کند، اما برای نویســنده لذتی که در خلق داستان 
کوتاه هست یک چیز دیگر است. در یک مجموعه 
داستانی به تعداد داســتان ها می توان جهان های 
داستانی متفاوتی خلق کرد و این خیلی سخت تر از 
نوشتن رمان است که فقط باید یک طرح داستانی 
داشت. در نوشتن رمان مداومت مهم است. یعنی 
نویســنده دوره ای که برای نوشــتن رمان شروع 

می کند را باید ادامه دهد و قطع نکند. 

 شما و سایر تقدیرشدگان در بخش رمان 
در داستان هایتان به اقلیم، لهجه و گویش های 
این نشــان  محلی توجه خاصی کرده اید و 
این  به  می دهد هیئت داوران جایــزه جالل 
مسئله توجه داشته اند. چطور بومی نویسی این 

همه مورد توجه قرار گرفته است؟ 
تا همین چند سال گذشته ایرادی به داستان ها و به 
خصوص داستان های کوتاه می گرفتند و می گفتند 
فضای داستان ها آپارتمانی اســت، اما رفته رفته با 
ظهور نسل جدیدی از نویسندگانی که در جغرافیا 
و اقلیم های مختلف و متفاوت زیست می کردند این 
فضا شکسته شد و داســتان ها از فضای آپارتمانی 
خارج شد و فضاهای تازه ای خلق شد. خوشبختانه 
داستان ها فقط در جغرافیای پایتخت خلق نمی شود 
و شهرهای شیراز، اصفهان، کرمانشاه، قم،مشهد و به 
خصوص جنوب هم پایشان به داستان باز شده است. 
به هر حال نویسنده متأثر از جهان پیرامون خودش 
است. یک زمانی داســتان های آپارتمانی مد بود و 

نویسندگان مقلد، پیرو این مد حرکت می کردند. 

 پیشتر هم بومی نویسی وجود داشت، اما 
هیچ وقت مورد قبول مخاطب واقع نمی شد، 
اما اکنون این نوع نوشتن توانسته جریان غالب 

ادبیات داستانی ایران باشد. 
البته ما نویســنده های بومی نویــس خیلی خوبی 
داشته ایم که داستان های فوق العاده ای داشته اند، اما 
بومی نویسی به معنای آن نیست که نمادهای یک 
شــهر و یا محله ای را در چشم مخاطب فرو کنیم 
و مثالً در داســتان ما حتماً اسامی مکان ها، لهجه و 
گویش آن زادبوم به شــکل خام و نسنجیده آورده 
شــود. این ها جزیــی از جغرافیا هســتند که اگر 
می خواهند وارد ادبیات شــوند باید در دل داستان 
بنشینند. در بومی نویسی آدم ها، جغرافیا و اتمسفر 
حاکم بر فضا باید در تاروپود داســتان تنیده شود. 
بومی نویسی از گذشته تا امروز تغییرات زیادی کرده 
و این تغییرات بر دل مخاطب نشســته و او را اذیت 
نمی کند. این نوع نوشــتن اگر به این صورت ادامه 
پیدا کند، جهان های داستانی بکر زیادی پیش روی 

نویسندگان می گذارد. 

 با توجه بــه اینکه تقدیر شــده بخش 
داستان کوتاه جایزه جالل هستید، نظرتان در 
مورد این جایزه چیست. آیا این جایزه توانسته 
در فضای ادبی کشور ما منشأ اتفاق های ادبی 

باشد؟ 
به هر جایزه ای نقد وارد است و جایزه جالل هم از این 
قاعده مستثنا نیست. جایزه جالل یکی از جوایزی 
است که سال های سال البته به واسطه حمایت های 
دولتی پایدار ایستاده است. کمتر جایزه ای بوده که 
این همه سال بتواند دوام بیاورد. جوایز ادبی خوبی 
بودند که به خاطر مسائل مالی نتوانستند به حیات 
ادبی شان ادامه دهند و یا بی اثر شدند. جایزه جالل 
یک جایزه ملی بزرگ است که تقریباً همه کتاب های 
منتشر شده ســال پیش را داوری می کند. البته در 
خصوص مالک های داوری و درست و غلط بودنشان 
صحبت نمی کنم که در هر جایزه ای ممکن است این 

اتفاق بیفتد، چنان که در جایزه نوبل هم حاشیه و 
تنش همیشــه وجود دارد، اما اینکه از بدنه ادبیات 
غیرسفارشی هم کتاب هایی فرصت دیده شدن پیدا 

می کنند، یک اتفاق خوب است. 

 پیشنهاد شما برای بهتر شدن جایزه جالل 
چیست؟ 

وسعت نظر برگزارکنندگان به شکلی که همه انتظار 
دارند اتفاق نیفتاده اســت. انتخاب در حوزه رمان و 
داستان کوتاه باید با ُحسن نّیت بیشتری انجام شود. 
در سالی که گذشت آثار داستانی خوبی خلق شدند 
که انتظــار می رفت آن ها هم جزو نامزدها باشــد. 
مسئله بعدی این است که کارکرد یک جایزه صرف 
انتخاب کتاب و جایزه دادن، نیست. جالل یک جایزه 
دولتی اســت که به دلیل پشتوانه حمایتی که دارد 
می توانست برای اختتامیه آثار نامزدها را از ناشران 
بخــرد و در اختیار مدعوین قرار دهد تا کتاب ها در 
معرض دیده شدن قرار بگیرند. چون نویسنده بیشتر 
از هر چیزی نیازمند این است که اثرش خوانده شود. 
جایزه سرانجام به یک نویســنده داده می شود، اما 
اتفاقی که می تواند به کتاب کمک کند این است که 
ساز و کار حمایت از آن مهیا شود تا هم اثر نویسنده 
دیده شــود و هم ناشر ترغیب شود به سمت انتشار 
کتاب هایی برود که پیشتر برای سرمایه گذاری آن ها 

تردید داشته مثل مجموعه داستان ها. 
وقتی امضای وزیر ارشاد پای لوح تقدیر برگزیدگان 
می خورد به همان نسبت انتظار می رود اتفاقات بهتر 
و مهم تری برای کتاب و اساساً ادبیات داستانی بیفتد. 
اکنون همه می دانیم چه وضعیت ناخوشی گریبانگیر 
این حوزه است و طبیعتاً باید نگاه به این موضوع یک 

نگاه دلسوزانه و مؤثرتری باشد.

 نظرتان در مورد صحبت های احمد شاکری 
در اختتامیه جایزه جالل چیست؟

پس از صحبت های ایشان در مراسم اختتامیه، هجمه 
زیادی متوجه دیگر نامزدها و نویســندگان حاضر در 
جشنواره شد. شاکری یک دعوای شخصی با یک اثر 
داشت که پیشتر هم آن را به صورت مکتوب به ناشر 
آن اثر ارائه داده بود، اما نباید این دعوای شــخصی را 
دوباره روی ســن یک جایزه ملی مطرح می کرد. در 
حقیقت او از فرصت سوءاستفاده کرد و به خاطر حب 
و بغض شــخصی، کل جایزه را زیر ســؤال برد. اصاًل 
از کسی هم اســم نبرد و همه را متهم کرد. در واقع 
مانیفست داد که جایزه جالل باید چنین و چنان باشد. 
شاکری اصالً در جایگاهی نیست که برای ادبیات کشور 
باید و نباید تعیین کند. انتظار می رفت دبیر علمی و 
اجرایی جشنواره مقابل صحبت های او واکنش نشان 
دهند تا تصور نشــود او از جانب یــک جایزه – که 
همیشه یکسری حواشــی حوِل خودش دارد- بیانیه 
می دهد. اکنون به اشــتباه گمان می رود حرف های 
شــاکری به عنوان دیدگاه جایزه جالل بوده و همین 
چماقی شده بر سر بقیه نامزدها و دوستانی که به دور 
از این صحبت ها، داستان خودشان را نوشته اند و حاال 

هم به طریقی کتابشان دیده شده است. 

برش

علمی  دبیر  می رفت  انتظار 
مقابل  جشنواره  اجرایی  و 
صحبت های احمد شاکری واکنش 
نشان دهد تا تصور نشود او از 

جانب یک جایزه بیانیه می دهد

نگاهی به فیلم های »نگاه نو« فجر ۳۸ 

از حضور تریلرهای سیاسی تا نخستین فیلم  به زبان ترکی
 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نیک روز گذشــته فهرســت 
فیلم های راه یافته به بخش »نگاه نو« منتشر شد و براین اساس 

10 فیلم به این بخش از جشنواره راه پیدا کردند.
نهم دی ماه هیئت انتخاب سی وهشــتمین جشنواره فیلم فجر 
فهرســت فیلم های راه یافته به بخش »نگاه نــو« این رویداد را 
منتشــر کرد. محمد احسانی، محمود اربابی، همایون اسعدیان، 
یلدا جبلی، رضا درستکار، سیدمحمود رضوی و حسین کرمی، 
اعضای هیئت انتخاب بخش فیلم های سینمایی سی وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر هستند و براین اساس فیلم های »آن شب« 
)کارگردان: کورش آهاری، تهیه کننده: محمد درمنش(، »بی صدا 
حلزون« )کارگردان: بهرنــگ دزفولی زاده، تهیه کننده: مرتضی 
شایســته(، »پدران« )کارگردان: ســالم صلواتــی، تهیه کننده: 
شهرام مسلخی(، »پوست« )کارگردان: بهمن ارک و بهرام ارک، 
تهیه کننده: محمدرضا مصباح(، »دشــمنان« )کارگردان: علی 
درخشنده، تهیه کننده: مجید برزگر(، »روز صفر« )کارگردان و 
تهیه کننده: سعید ملکان(، »ریست« )کارگردان: محمدرضا لطفی، 
تهیه کننده: سیدامیر سیدزاده(، »شنای پروانه« )کارگردان: محمد 
کارت،تهیه کننده: رسول صدرعاملی(، »کشتارگاه« )کارگردان: 
عباس امینی، تهیه کننده: جواد نوروزبیگی(، »لباس شخصی« 
)کارگردان:امیرعباس ربیعی، تهیه کننده: حبیب والی نژاد( به این 
دوره از جشنواره راه پیدا کردند. در ادامه نگاهی به برخی از این 

آثار و ویژگی هایشان خواهیم داشت. 

 تریلرهای سیاسی در جشنواره فجر ۳۸
در جشــنواره امسال هم شاهد بازسازی های متنوعی از حوادث 
بزرگ تاریخ معاصر هســتیم که مهم ترین های آن ها بازسازی 

ماجرای حزب توده در اواخر دهه ۵0 و اوایل دهه ۶0 است.
یکی از فیلم هایی که کنجکاوی مخاطبان را برای پیگیری در این 
فهرست برمی انگیزد، »لباس شخصی« نخستین فیلم امیرعباس 
ربیعی است. پیش از این، این فیلم به عنوان یکی از فیلم های مهم 
جشنواره فجر که به تاریخ معاصر پرداخته است، مورد توجه بود. به 
گفته خبرگزاری ها »لباس شخصی« فیلمی درباره ناخدا افضلی، 
 کیانوری،  احسان طبری و همه نام های پرآوازه ای که در کشاکش 
حضور پیچیده حزب توده در سال های ابتدایی جمهوری اسالمی 
وارد صحنه شدند و سپس خارج شدند. حزب توده از مهم ترین 
بازیگران سیاسی تاریخ معاصر ایران از اواخر دوره رضاشاه تا اوایل 
دهه ۶0 اســت و ردپایش در بسیاری از حوادث سیاسی بزرگ 
تاریخ معاصر ایران به چشم می خورد. از شهریور 1۳20  اعتصابات 
سراسری، ماجرای ۳0 تیر و ســپس کودتای 2۸ مرداد،  کمیته 
افســران و سپس در دهه ۵0 و در پیروزی انقالب اسالمی ایران 
که حزب توده دوباره فعالیت شدیدی را در عرصه سیاسی آغاز 
می کند. فیلم را سازمان سینمایی اوج تهیه کرده و مانند دیگر 
فیلم های این مؤسسه مثل ایستاده در غبار و یا ماجرای نیمروز 
1 و 2 بــه حوادث تاریخی پرداخته و این امید می رود که مانند 
آن ها روایتش از این حوادث براساس مستندات قابل اعتنا باشد . 
در خالصه داستان لباس شخصی آمده است: بهترین حربه برای 
ضربه، دوستی است. چون پیچیدگی در سادگی اوست. به لباس 

شخصی ها بیشتر شک کن!
مهدی نصرتی، توماج دانش بهزادی، مجید پتکی، میالد افواج، 
عماد درویشی، مهیار شاپوری، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه 
رئوفی، کیوان محمودنژاد، نجال نظریان و ماه منیر بیطاری بازیگران 
این فیلم سینمایی هستند. »بعد ازظهر« آخرین ساخته ربیعی 
پیش از »لباس شخصی« است که برای آن موفق به کسب فانوس 

زرین بهترین فیلم از جشنواره عمار شده است.

 »روز صفر« روایتی از سعید ملکان
»روزصفر « نخستین ساخته سعید ملکان در مقام کارگردان 
دیگر اثری اســت که می تواند از حیث بازگویی تاریخ معاصر 
در این فهرســت مورد توجه قرار بگیرد.  ملکان این سال ها 
نامی پرنفوذ در عرصه ســینما بــوده و با تهیه ابد و یک روز 
و سپس تنگه ابوقریب توانایی های خود را نشان داد. او سال 
گذشــته فیلم غالمرضا تختی را در جشنواره داشت که در 
اکران عمومی با شکســت قابل توجه ای روبه رو شد. به گفته 
خبرگزاری ها ملکان حاال فیلمی درباره عملیات دســتگیری 
عبدالمالک ریگی ساخته اســت. سال پیش نرگس آبیار در 
فیلم شــبی که ماه کامل شــد روایتی گزنده و تأثیرگذار از 
یکی از جنایات برادران ریگی عرضه کرد. امســال باید دید 
کــه روایت ملکان از این عملیات چه خواهد بود. فیلم نامه را 
ســعید ملکان و بهرام توکلی به صورت مشترک به نگارش 
درآوردند و علی قاضی مدیریت فیلم برداری فیلم را برعهده 
داشــته اســت. این فیلم در دو ماه در ایران و چند کشــور 
خارجی جلو دوربین رفته است. امیرجدیدی و ساعد سهیلی 
دو نقش اصلی این فیلم هستند و در کنار آن ها چند بازیگر 
سرشناس خارجی و ده ها بازیگر تئاتر در این فیلم هنرنمایی 
می کننــد.از زمان آغــاز پیش تولید »روزصفــر« موضوع و 
داســتان این فیلم کنجکاوی های زیادی را بین اهالی رسانه 
ایجاد کرده و خالصه داســتان ها و اخبار غیررسمی زیادی 
درباره این فیلم منتشــر شــده که هیچ کدام مــورد تأیید 

سازندگان »روزصفر« نیست.

 طوفان »کارت« با »شنای پروانه«
از میان فیلم اولی ها چهره مســتعدی مثل محمد کارت هم در 
جشــنواره امسال حضور دارد. فیلم ســینمایی »شنای پروانه« 
نخســتین فیلم سینمایی محمد کارت به تهیه کنندگی رسول 

صدرعاملی و سرمایه گذاری محمدصادق رنجکشان است.
در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون جوادعزتی، طناز طباطبایی، 
امیر آقایی، پانته آ بهرام، علی شــادمان، نیــره فراهانی، مهدی 
حسینی نیا، ایمان صفا، مه لقا باقری، نادر شهسواری و با معرفی 
آبان عســکری به ایفای نقش می پردازند. فیلم نامه این فیلم که 
مضمونی اجتماعی دارد، توسط محمدکارت، حسین دوماری و 
پدرام پورامیری نوشته شده و در خالصه داستان آن آمده است: 

در جنوب شهر، شنای پروانه طوفان به پا می کند. 
محمد کارت پیش از این فیلم های مســتند سینمایی و کوتاه 
داســتانی چون »خون مردگی«، »بختک«، »معلق« »آوانتاژ«، 

»بچه خور« را ساخته است. 

 شهاب  حسینی این بار هم 
در کنار یک کارگردان فیلم اولی 

جواد عزتی تنها نام آشنای فهرست بازیگران بخش نگاه نو نیست. 
شهاب حسینی به سنت چند سال قبل خود امسال هم با یک 

کارگردان فیلم اولی در بخش نگاه نو حضور دارد. 
فیلم سینمایی »آن شب« نخستین فیلم بلند کوروش آهاری 
است که فیلم نامه آن توسط آهاری و میالد جرموز نوشته شده 
اســت. این فیلم درباره یک زوج ایرانی در آمریکاســت که در 
یک هتل محبوس شــده اند؛ در حالی کــه نیروهای بیگانه ای 
آن هــا را وادار می کنند که با رازهایی که از هم پنهان کرده اند 
روبه رو شوند.   »شب« فیلمی از کمپانی ماموت پیکچرز است که 
با همکاری کمپانی سون اسکای اینترتینمنت ساخته شده است و 

محمد درمنش نیز تهیه کننده ایرانی این فیلم است.

امسال مانی حقیقی و باران کوثری هم در یک فیلم اولی حضور 
دارند. این فیلم »کشــتارگاه« به کارگردانی عباس امینی است. 
فیلم نامه این اثر توسط وی و حسین فرخ زاده به نگارش درآمده 
و جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه کننده وعلی طلوعی به عنوان 
سرمایه گذار و جانشــین تهیه کننده و سعید صفرپور به عنوان 
مجری طرح در کنار عباس امینی قرار گرفتند. حسن پورشیرازی 
نیز که سال گذشته در »قسم« بازی تحسین شده ای را ارائه داد، 

در این فیلم حضور دارد. 

 »پوست« نخستین فیلم ترکی سینمای ایران
»پوست« به کارگردانی بهمن ارک و بهرام ارک و تهیه کنندگی 
محمدرضا مصباح اســت. این فیلم محصول ســال 9۷ اســت 
و نخســتین فیلم ترکی ســینمای ایران اســت که به صورت 
حرفه ای تولید و اکران می شود. موضوع این فیلم عشق، جادو و 
خرافه پرستی است و درباره خانواده ای است که شامل یک مادر 
و پسر هســتند و زندگی آن ها به دلیلی دچار مشکل می شود. 
فیلم برداری این فیلم در روســتای باویل شهرستان اسکو انجام 
شده است. با توجه به زبان فیلم پیش بینی می شود این اثر غیر از 
داخل کشور با استقبال سایر کشورهای ترک زبان نیز مواجه شود.

ســایر فیلم های این فهرســت هم هر کدام می توانند به نوعی 
برای مخاطبان مورد توجه باشند. فیلم سینمایی »دشمنان« به 
کارگردانی علی درخشنده، تهیه کنندگی مجید برزگر و نویسندگی 
بردیا یادگاری تولید شــده است. علی درخشنده پیش از این به 
عنوان دســتیار کارگردان و برنامه ریز فعالیت داشته و فیلم های 
کوتاهی همچون »آماس«، »محاق«، »به همین سادگی«، »صبور 
باش« و... را در کارنامه خود دارد. رویا افشار، ندا جبرئیلی، مسعود 
دلخواه، قربان نجفی، علی بی غم، سینوهه دانشمند، توران یاقوتی 

و سعید آرمند از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
فیلم ســینمایی »ریســت« به کارگردانی محمدرضا لطفی و 
تهیه کنندگی سیدامیر سیدزاده از دیگر فیلم هایی است که در 
جشنواره امسال به نمایش درخواهد آمد. رضا بهبودی، سودابه 
بیضایی، محمد صدیقی مهر، پریسا محمدی، حامد رحیمی نصر و 

رقیه افشین پور بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
»پدران« نخستین فیلم سینمایی سالم صلواتی است و محمدرضا 
گوهری به عنوان نویسنده و شهرام مسلخی به عنوان تهیه کننده 
در »پدران« همکاری دارند .در این فیلم که علیرضا ثانی فر نقش 
اصلی را بر عهده دارد، هدایت هاشمی و گالره عباسی نیز حضور 
دارند. در خالصه داســتان این اثر آمده است: رویارویی دو نسل 
می توانــد حادثه بیافریند. در »پدران« حادثه ای دو نســل را رو 
درروی یکدیگر قرار می دهد. فیلم ســینمایی »بی صدا حلزون« 
به کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده، نویســندگی محمد رهگذر و 
تهیه کنندگی مرتضی شایســته محصول سال 1۳9۸ است. این 
فیلم داســتان زنی را روایت می کند که بین احساس و منطقش 
در حال تصمیم گیری است.هانیه توسلی، مهران احمدی، پدرام 
شریفی و محســن کیایی با حضور علیرضا جاللی تبار، بهنوش 
بختیاری، الهه حسینی و بیژن بافکار بازیگران »بی صدا حلزون« 

هستند.

جشنواره

گفت وگو با حسین لعل بذری که با نخستین اثرش در جایزه ادبی جالل شایسته تقدیر شد 

بومی نویسی از گذشته تا امروز تغییرات زیادی کرده است
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