
این خبرها نیست
شاید شما هم از آن هایی باشید که پس از 
حواشــی به وجود آمده برای »محمد رضا 
حیاتی« و کنار گذاشته شدنش از تلویزیون، 
هر آن منتظر بودید خبر او از فالن کشور و 
فالن شبکه آن طرف آبی برسد. اما توییتی 
که روز گذشته »مصطفی کبیری« معاون 
خبرگزاری »باشــگاه خبرنــگاران جوان« 
منتشر کرد نشان می دهد فعالً نباید منتظر چنین خبرهایی باشید: »امروز میهمان 
ما بود، دلگیر از حواشی بیجایی که برایش درست کرده اند. برخی هم عادت دارند 
هر روز رّدش را در کشــور جدیدی بزنند. این خبر ها نیست... باشگاه خبرنگاران 

جوان ان شاءاهلل در آینده بیشتر از ظرفیت های ایشان استفاده خواهد کرد«.

فیلترینگ اینستاگرام دست من نیست
ماجرای فیلتر شــدن یا نشدن اینستاگرام 
هنوز هم ادامــه دارد. برای همین هم وزیر 
ارتباطات دیروز گفت: »اینکه به مردم بگویم 
در این زمینه نگرانی داشــته باشند یا خیر 
مجوزی ندارم و فیلترینگ در اختیار وزارت 
ارتباطات نیســت.عده ای همیشــه معتقد 
بوده اند این پلتفرم را باید بســت، فشار هم 
وارد کرده و می کنند. ولی تاکنون عقل جمعی کشور به چنین جمع بندی نرسیده 
است... من در قوه قضائیه هم  چنین جمع بندی برای فیلترینگ ندیده ام... البته باید 

بپذیریم اشکاالت و ناهنجاری هایی در شبکه های اجتماعی وجود دارد«.

اگر منتشر نمی شد...
پخش مصاحبــه بــا »روح اهلل زم« از خبر 
20:30، با واکنش های متفاوتی روبه رو شد. 
عده ای گفتند نمایشی است، عده ای معتقد 
بودند خــودش یک نوع بازجویــی بود و... 
دیروز هم »محسن مهدیان« فعال رسانه ای 
در توییتر، یک پرسش را درباره این مصاحبه 
مطرح کرد: »نتیجه مصاحبه با زم: یک آدمی 
که درد اصالح داشــته... البته یک مقدار زیاده روی کرده که همه اش هم گردن 
خودش نبوده... حاال هم پشــیمونه... حاللیت هم می طلبه و نگاهش به سپاه و 
نظام عوض شــده... اعدامش هم به تعبیر خودش سختگیرانه است... هیچ خط 

گفت وگوی روشنی این مصاحبه نداشت. منتشر نمی شد بهتر نبود؟«

منافقین چه نقشی داشتند
کودتای »نقاب« که متأسفانه سال هاست نام 
یک شهید را روی آن گذاشته و از آن به نام 
کودتای »نوژه« یاد می کنیم انگار داستانش 
هیچ وقت کهنه نمی شود و همیشه چیزهایی 
برای گفتن دارد. کانال تلگرامی »مرکز اسناد 
انقالب اسالمی« روز گذشته پستی را درباره 
این کودتا منتشــر کرد که بخشی از آن را 
می خوانید: »ناصر رکنی – یکی از کودتاچیان – می گوید صحبت بر سر این بود 
که نقش مجاهدین خلق در روز کودتا چه خواهد بود؟ توضیحی که آقای قادسی به 
تیمسار مهدیون و محققی داد این بود که ما در مذاکره هستیم... با مجاهدین خلق 
مشکلی نداریم... قول گرفته ایم آن روز بی طرف بمانند. در عوض ما قول داده ایم 

آن ها آزادی فعالیت سیاسی داشته باشند...«.

روایت اول
 کرونا بی رحمانه می تازد

 محمد تربت زاده هنــوز هیچ کداممان نمی دانیم 
این روزها، ســخت ترین روزهای کرونایی است که 
پشت ســر می گذاریم یا قرار است خدایی نکرده در 
پاییز و حتی زمســتان، اوضــاع از االن هم وخیم تر 
شــود و آمار مبتالیان و کشته شدگان تا چند برابِر 

االن باال برود. 
با این حال مسئوالن به طور قاطع آن هایی را مقصر 
شــیوع دوباره کرونا در کشور می دانند که برخالف 
هشدارها، تالشی برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
انجام ندادند. از طرف دیگر اما بخشــی از مردم هم 
مسئوالن کم کاری را مقصر می دانند که در روزهای 

گذشته سعی در عادی سازی شرایط را داشتند. 
بخشــی از مردم هم دیگران را مقصر شــیوع کرونا 
می داننــد؛ مردمی کــه با برگــزاری دورهمی های 
مختلف، اســتفاده نکردن از ماســک و انجام سایر 
رفتارهای پرخطــر، آمار مبتالیان بــه کرونا را باال 
برده اند. شــاید امــا حقیقت ماجرا این باشــد که 
تمام این عوامل دســت به دست هم داده اند تا آمار 
مبتالیان به کرونا در کشــورمان همچنان صعودی 
باشد و تعداد کشته ها هم نسبت به روزهای ابتدایی 

شیوع آن در کشور، همچنان رو به افزایش برود.
جامعه شناس ها، روان شــناس ها و سایر متخصصان 
فعــال در این حــوزه معتقدند همه  ما در شــیوع 
مجدد کرونــا نقش داریم. دولت، مردمی که رعایت 
نمی کنند، کارفرمایی که نیروی کارش را به زور سر 
کار می آورد، کســی که اصرار به برگزاری دورهمی 
دارد، کســی که در این شــرایط مجلس عروسی یا 
ختم برگزار می کند، کســانی که در ملتهب کردن 

اوضاع اقتصادی نقش ایفا می کنند و... .
بــر اســاس مصاحبــه ای کــه حســین میرزائی 
)مردم شــناس( با ایسنا انجام داده، دو مقصر اصلی 
برای شــیوع دوباره کرونا در کشورمان وجود دارد. 

مقصر نخست، دولت و مقصر دوم، مردم هستند. 
این مردم شناس می گوید: رفتار کلی سیاستمدارها 
بر رفتار مردم هم تأثیر می گــذارد. به عنوان مثال 
ماســک نزدن رئیس جمهور آمریکا موجب شــده 
چندین میلیون نفر به تبعیت از آن و با نتیجه گیری 
درباره اینکه اســتفاده از ماسک تأثیری در ابتال به 
کرونا ندارد، ماســک زدن را کنار بگذارند. در کشور 
خودمان هم زمانی که مسئوالن دولتی اعالم کردند 
از فالن روز همه چیز به شرایط عادی برمی گردد یا 
اینکه کرونا هیچ تأثیری بر کشور ما نگذاشته، مردم 
به طور ناخودآگاه به این نتیجه رسیدند که کرونا را 
بیش از حد دست باال گرفته اند و در نتیجه آن، یکی 
پس از دیگــری، خودمراقبتی و رعایت پروتکل های 

بهداشتی را کنار گذاشتند.
متخصصــان این حوزه، دولــت را در بخش دیگری 
هم مقصر شــیوع دوباره کرونا در کشــور می دانند. 
آن ها می گویند طبق همان ضرب المثل قدیمی که 
می گویــد: فالنی هم خــدا را می خواهد و هم خرما 
را، دولت هم احتماالً هــم کاهش آمار مبتالیان را 
می خواهــد و هم چرخیدن کامل چــرخ اقتصاد را! 
به همین خاطــر از یک طرف مــردم را مجبور به 
بازگشــتن به محل کار می کند، دســتور بازگشایی 

تاالرها و سینماها را می دهد و وسایل نقلیه عمومی 
را راه انــدازی می کند و از طرف دیگر هم دائم مردم 
را بابــت رعایت نکــردن پروتکل های بهداشــتی و 
برگزاری مراسم عروسی زیر سؤال می برد. اما سؤال 
اصلی اینجاست که اگر نباید مراسم عروسی برگزار 
شود، اصاًل چرا مجوز بازگشایی تاالر از سوی دولت 

صادر شده است؟! 
موضــوع دیگری که متخصصان بابــت آن دولت را 
مقصر می دانند، اوضاع نه چندان رو به راه اقتصادی 
اســت. حسین میرزائی درباره این موضوع می گوید: 
»به دلیل نداشــتن ثبات اقتصادی، شــاهد افزایش 
قیمت کاالهای اساسی، دالر و طال هستیم که تأثیر 
خوبــی روی جامعه نمی گذارد و موجب می شــود 
مردم از چنین جو رهاشــدگی و ناامیدی رنج ببرند. 
در چنین شــرایطی، امید افراد کاهش پیدا کند به 
همین دلیل هم بسیاری بیماری را جدی نمی گیرند 
و حتی ماسک هم نمی زنند. شاید کسی این موضوع 
را رسماً اعالم نکند اما چیزی شبیه سیگار کشیدن 

است. 
افرادی که شــروع به کشــیدن ســیگار می کنند 
می داننــد این اتفــاق آن هــا را در طوالنی مدت از 
پای می اندازد اما اصرار به انجــام این کار دارند. تا 
وقتی در جامعه امید و شــرایط مطلوب کاهش پیدا 
کند درصد مراعات مردم در پدیده هایی مثل کرونا 
هم کاهش پیدا می کند و این شــکل از نگاه موجب 

می شود ما با یک شرایط بحرانی تر مواجه شویم«. 
هرچند مســئوالن و دولــت اصلی ترین نقش را در 
گسترش دوباره کرونا در کشورمان ایفا می کنند اما 
نمی شود نقش شخصی خودمان را درباره این ماجرا 

نادیده بگیریم.
متخصصان می گویند یکی از اشکاالت خیلی هایمان 
این اســت که تمــام دغدغــه و نگرانی هایمان در 
خودمان و خانواده مان خالصه می شــود و دوســت 
نداریم افق های روشن تری مانند سالمت اجتماع را 
در نظر بگیریم. به همین خاطر خیلی هایمان با این 
توجیه که ناقل بیماری نیســتیم، از ماسک استفاده 
نمی کنیــم یا اگر به کرونا مبتال شــویم، در صورت 
ضرورت از خانه خارج می شویم و به عواقب آن فکر 

نمی کنیم.
در پایان بخشــی از صحبت هــای غالمرضا غفاری، 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره این موضوع 
را می خوانیــم: »وقتی ما با یــک موضوعی روبه رو 
می شویم که درباره آن شناخت تاریخی و اجتماعی 
داریــم، در لحظه و زمانی کــه می خواهیم رفتار و 
کنــش خود را تنظیم کنیــم، آن را از روی عقل و 
خرد انجام می دهیم یا از روی عواطف و احساســات 

که ریشه در خرد ندارند. 
اگر تصمیم از روی خرد نباشــد بــه  تبع آن کنش 
معطوف به دیگران نیست و منافع دیگران را لحاظ 
نمی کنــد بلکه خودخواهانه اســت و به نفع جمعی 
توجه نمی شود. این مسئله مخاطرات خاص خودش 

را دارد. 
کنش هایــی که در یــک جامعه مطلــوب صورت 
می گیرد نباید خودخواهانه باشد، بلکه باید معطوف 
به دیگــران و بر مبنای منافع جمــع صورت گیرد 
و زمانــی که این اتفاق بیفتــد معموالً خیر عمومی 

حاصل می شود«.

روایت دوم
داروی تقلبی درمان کرونا

احتماالً شــما هم این روزها با تبلیغات داروی درمان 
کرونا مواجه شده اید! تبلیغات عجیب و غریبی که در 
چند روز اخیر حســابی در فضای مجازی داغ شده و 
از ساخت داروی »رمدســیویر« حکایت دارد. دارویی 
که به گفته فروشــندگان آن، به طور قطعی کرونا را 
درمــان می کند و به طور محدود به کشــورمان وارد 
شده اســت. فروشندگان آن حتی بعضاً ادعا می کنند 
این دارو توسط مســئوالن، احتکار شده و قصد دارند 
آن را فقط به نزدیکان خودشان بدهند! این البته تنها 
ادعای عجیب و غریب تبلیغ کنندگان آن نیست و ده ها 
مورد دیگر هم فضای مجازی را پر کرده اســت. شاید 
ماجرا از جایی آغاز شد که برخی از پزشکان در نقاط 
مختلف کشور در نســخه بیماران کرونایی نام داروی 
»رمدسیویر« را نوشتند. دارویی که بعدها مشخص شد 
به تازگی توســط برخی از مراجع دارویی برای درمان 
بیماران کرونایی توصیه شده است اما هنوز کارایی آن 
مشخص نیست و توسط هیچ واردکننده خصوصی  به 
کشورمان وارد نشده است. پس از این بود که تعدادی 
از ســودجویان، با راه اندازی کانال های مجازی شروع 
بــه فروش قرص هایــی با محتویات نامعلــوم و با نام 
»رمدسیویر« کردند. روز گذشته اما دکتر محمدرضا 
شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه داروی 
رمدســیویر موجود در بازار سیاه تقلبی بوده و توسط 
افراد سودجو به فروش می رسد، گفت:»داروی موجود 
در بازار آزاد مورد تأیید ســازمان غذا و دارو نیست و 
مردم از تهیه آن اکیداً خودداری کنند«. مشــاور وزیر 
همچنین در این باره گفته بود:»در حال حاضر داروی 
رمدسیویر با برچسب تقلبی به قیمت های نجومی در 
بازار آزاد به فروش می رسد. این اقدام که توسط برخی 
افراد ســودجو صورت گرفته، توسط مراجع قضایی و 
انتظامی پیگیری و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار 

خواهند گرفت«.
رئیس ســازمان غــذا و دارو در توضیح واردات این 
دارو به کشور هم گفته است:»در حال حاضر داروی 
رمدســیویر که توسط برخی از مراجع دارویی برای 
درمان برخی بیماران مبتال به کرونا مورد توجه قرار 
گرفته، با پیگیری ســازمان غذا و دارو وارد کشــور 
شــده و برای انجام کارآزمایی بالینی همچون سایر 
دارو های قبلــی در اختیار معاونت تحقیقات وزارت 
بهداشت قرار گرفته است، بنابراین هیچ نمونه مورد 
تأییــدی از ایــن دارو در بازار وجود نــدارد و تمام 
نمونه هــای موجود در بازار غیررســمی، غیرمجاز و 

تقلبی محسوب می شود«.
مشاور وزیر درباره احتمال تولید این دارو در آینده 
هم گفته است:»شــرکت های تولید داخل، فناوری 
تولیــد این دارو را در اختیار دارند و به محض تأیید 
آن توســط کمیته علمی مبارزه بــا کرونا وارد مدار 
تولید خواهد شد و هیچ نگرانی از لحاظ تأمین این 

دارو وجود نخواهد داشت«.
با این حال شــانه ساز از مردم خواسته تا زمان اعالم 
رسمی ســازمان غذا و دارو، اقدام به تهیه این دارو 
نکنند و در صورتی که با فروشــندگان غیرمجاز آن 
برخورد کردند، موضوع را به نهادهای قانونی گزارش 

دهند.

سوته؛ شاهنامه آخرش خوش است

رقیه توسلی: کنار جاده، رخت ها تکان تکان می خورند در باد، اما از خریدار و 
ماشین گذری که توقف کند، خبری نیست. 

این آخرین سکانس از شهر که تمام می شود، ماسک و دستکش پوش می رسیم 
به ِده آرامی که در نیزارها زندگی می کند به نام »ســوته«. به روستایی چند 

قدمی دریای فرح آباد ساری.
ورودی َمحل، پُل زردرنگ و رود کم جان تجن پهن می گردد پیش رویمان و 

پشت بندش صفای روستا و مردمانش.
ذوق زده چشم می چرخانیم در تیرماه. فرغون ها دارند بار می برند. در چند خانه 
باز است و اهالی، محصوالتشان را چیده اند جلو دروازه؛ هلو، بالل، نان محلی، 

گوجه ریز و پرتقال ها را.
روستای نظیف و پُر نیمکتی است. توی کوچه باغ هایش، مردان آفتاب سوخته 
از َســِر زمین برمی گردند و عده ای با فاصله اجتماعی نشسته اند پای درخت 

کهنسالی به گفت و گو.
شجریان در ماشــین می خواند: »جهان پیر است و بی بنیاد« و ما چشممان 
می افتد به جماعت ماسک بر صورتی که رد می شوند و مثل آن وقت ها نیست 
که چاق سالمتی مان گل کند و یاد روستاگردی خوش و فراغ بالی های گذشته 

نیشتر می زند.
متأســفانه در این آب و گل هم آنچه می بینیم حکومت کروناست و تابستان 

گوشه ای زیر سایه نشسته به انتظار.
روستای دلباز سوته را ماشین گردی می کنیم و دستمان می آید این والیت ُقرق 

شالیزارهاست و آفتاب اینجا دلش را خوش کرده به دوستی با نشاهای سبز.
باورتان بشود یا نه در این قریه، خورشید با شالیکار گپ می زند، با قورباغه هایی 
که لم داده اند در بطن ساقه ها، با کومه ها، رمه های دنبالن دار، درختان انار و با 

هر تازه واردی که شکر خدا را بجای آورد.
کاش همه روســتاهای شمال دستشان مثل »ســوته« پُر از احشام و رنگ و 

صفا باشد.
به راســتی که شمال بدون الک پشــت و مار و جیرجیرک بی معناست... این 
را امروز فهمیدم؛ وقتی وســط جاده دو الک پشــت کوچک و بزرگ را دیدم 
می رفتند میهمانی. فکر کنم دلشــان توی این روزهای کرونازده لعنتی برای 

اقوامشان در دشت های آن ور جاده حسابی تنگ شده بود.
بارها شنیده بودیم اگر سوته رو شده اید، سیاحت ته ته هایش از کفتان نرود. که 

سوته شاهنامه ای است با پایان خوش.
می رویم. دلمان بی اندازه پایان خوش می خواهد. 

یک لیوان شربت تگری در کویر نمی دانم تشبیه مناسبی باشد یا نه، اما حس ما 
از طی طریق ماشینی سوته، همین است. وقتی می رسیم به آن نقطه که باید؛ 
وقتی با پرواز دسته جمعی گنجشک ها و عطر شرجی شالیزار یکی می شویم؛ 
وقتی خلوت می کنیم با خورشید در حال غروب؛ با آب بندان و ریز موج هایش 

که هیپنوتیزم می کنند.
تبدیل می گردیم بــه آدم دیگری... آدمی که در کویِر کرونا، خدا را از نزدیک 

مالقات کرده است.

 مجازآباد
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ورزشورزش
کارشناسان کشتی و والیبال تیم آبی ها را جلو می برند!

 استقالل
جوالنگاه معاونان چند شغله

آمار خارق العاده ترابی در لیگ برتر 

 ستاره پرسپولیس
 10 گله و 21 امتیازی!

رضا افضلی؛ الگویی برای نوپردازی
اگر چهره گشاده و لبخند همیشه بر لبت را 
ندیده و در دیدارهای هفتگی مان، سخنی 
نو و طنازانه از تو نشنیده بودم، نام و یادت 
را در کنار نام ده ها دوست دیگر، به بایگانی 

خاطره هایم می سپردم. 
افضلی شاعر زمان خود و سرسپرده و در 
خدمت فرهنگ و زبان فارســی، به ویژه 

»مشــهدی های قدیم« بود. روزی پرســیدم: با آنکه به گونه ای به شــعرنو 
بی مهرم، اما آن را از شــما می پســندم و کارهایت را دنبال می کنم، رازش 
چیست؟ بی درنگ گفت: چون من از شعر کالسیک شروع کرده و به شعرنو 
و سپید رسیده ام. نوپردازی بیگانه با شعر کالسیک نیستم. راست می گفت؛ 
هم خوب خوانده بود، هم خوب درس داده بود و هم خوب شــعر می گفت 

شاعِر:
تورِ من سنگین برآمد بارها/ دل به رقص آمد ز شوق و شورِ خویش... تا کشیدم 
با امیدش روي خاک / از وزغ لبریز دیدم تورِ خویش... یأس مي گوید که دنداِن 
طمع برَکنم از ماهــي و دور افکنم / آرزو گوید: که صد بارِ دگر تا به چنگش 

آورم تور افکنم؛
یا همان شاعِر:

دانی به چه می ماند دل بی رخ او در شب؟ 
چون ماهی بی جفتی، زیر پل دلتنگی

ای کاش به رقص آیی چون شانه به سر ای دل!  
 گردت گل و پروانه، قوس قزحی رنگی
ای کاش به باغ آیی در نم نم باران ها،  

جویت ز شعف دف زن، بادت ز طرب چنگی
افضلــی برای آموختن و پراکندن تخم ســخن و بازتاب دادن به فرهنگ 
فارسی رنج ها دید. چه کوشش ها کرد تا معلمی اش را به رسمیت بشناسند 
و از پا ننشســت. او ذوقی سرشــار و دل در گرو مردمی داشت که قدرش 

را می شناختند. 
یادش گرامی و ســروده های زیبایش پیوسته بر زبان ها و جایگاهش در میانه 

بهشت، همراه شاعران مورد احترام امامان معصوم)ع( باد.  

مطهری: هنوز مأموریت پرسپولیس تمام نشده است

برای قهرمانی جام حذفی هم 
برنامه داریم
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دکتر امیر سلمانی رحیمی
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چه کسی مقصر است؟چه کسی مقصر است؟

گفت وگو با محمدصادق رمضانی مقدم، کارگردان نماهنگ رضوی »تاروپود«

آثار ضعیف، ذائقه مخاطب را خراب می کند
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ورزش: پرســپولیس با تعداد زیادی مصدوم و غایب 
به تبریز رفته بود و همین ســبب شــد بازی این تیم 
برابر ماشین ســازی یک مسابقه دشوار به نظر برسد 
اما پرسپولیسی ها از همان ابتدا بازی و مالکیت را در 
اختیار داشتند و در نهایت هم با یک گل به سه امتیاز 

با ارزش رسیدند.
حمیــد مطهری مربی تیم پرســپولیس در ارتباط با 
این بازی گفت: با توجه به نفراتی که نداشــتیم روش 
متفاوتی را در این بازی در نظر گرفتیم. امیدوارم همه 
بچه ها سالمتی شــان را بدست بیاورند. همه بازیکنان 
عملکرد خوبی داشــتند. فکر می کنــم در این هفته 
نادری و عالیشــاه بتوانند برگردند و برای بازی بعد با 
مشــکل کمتری از نظر کمبود بازیکن مواجه خواهیم 

بود.

کلیدی ترین بازی#
مربی تیم پرســپولیس درباره اهمیت بازی ماشــین 
ســازی و ســه امتیاز این دیدار گفت: به نظر من این 
یکی از کلیدی ترین بازی ها برای رسیدن به قهرمانی 
بود. خداراشکر به این ســه امتیاز رسیدیم و کارمان 
راحت تر شد اما وظیفه مان این است که این روحیه را 
در تیم تا آخرین لحظه نگه داریم چرا که تا جام را در 
دســتانمان نگرفته ایم نباید فکر کنیم کار تمام شده 
است. خوشــبختانه بچه های پرسپولیس واقعاً از نظر 
روحی و شخصیتی در سطح باالیی هستند و ذهنشان 
همیشه برنده خواه اســت. برای لیگ قهرمانان آسیا 
پس از لیگ برتر برنامه ریزی می کنیم، تیم تا آن زمان 
کامل تر خواهد شــد و ما هم ســعی می کنیم با طرح 

ویژه ای به این مسابقات برویم.

نزدیک ترین بازی به ایده های یحیی#
مطهری با بیان اینکه بازی با ماشــین سازی از نظر فرم 
بازی نزدیک ترین چیز به خواســته ها و سبک تاکتیکی 
گل محمدی است گفت: در شروع کارمان با وجود تایم 
کمی که داشتیم تراکتور را 2 بر صفربردیم. نتیجه عالی 
بود اما سبک فوتبالمان آن چیزی نبود که می خواستیم. 
فوتبال ما هر بازی که گذشــت بهتر شــد و بازی آخر 
را در زمان شــیوع کرونا با شــهرخودرو همه دیدند که 
چقدر خوب بازی کردیم. تعطیلی به دلیل شیوع کرونا 
وقفــه ای ایجاد کرد اما باز شــروع کرده و بازی به بازی 
بهتر شــدیم. ما روشی را بازی می کنیم که بازیکنان در 

زمین جای مشــخصی ندارند و این نیاز به تمرین زیاد 
دارد اما بازیکنانمان آن قدر حرفه ای و قوی هســتند که 
خیلی زود توانستند خودشان را دراین قالب قرار بدهند.

ستون پرسپولیس#
مربی پرســپولیس با اشــاره به بازگشــت ســیدجالل 

حســینی هم گفت: همیشــه گفته ام بازهم می گویم 
سیدجالل ستون و کاپیتان تیم است. 

او یــک بازیکن حرفــه ای و کامــاًل در اختیــار تیم و 
کادرفنی اســت و هــر زمان کــه نیاز بــوده باالترین 
 کیفیتش را به نمایش گذاشــته اســت. از ســید واقعاً 

ممنونم.

سرنوشت مبهم فوالد#
او در بخش دیگری از صحبت هایش درباره بازی هفته 
آینده برابر فوالد گفت: هنوزهیچ چیزی نمی دانیم بازی 
برگزار می شــود یا نه. اما بازی با فوالد ســخت است، 
آن ها تیم مورد احترامی هســتند. از بچه ها می خواهم 
که تمام تمرکزشان را روی این بازی و موفقیت در آن 
بگذارند. بازی با فوالد ســنگین اســت ولی خودمان را 
آمــاده می کنیم که امتیاز کامل این بازی را بگیریم. ما 
مطابق برنامه برای بازی روز پنجشنبه آماده می شویم.

مطهــری همچنین در پاســخ بــه این ســؤال که آیا 
پرســپولیس می تواند در جام حذفــی و لیگ قهرمانان 
نیز به فکر کســب جام باشــد گفت: چرا که نه. مربیان 
قبلی در ســال های قبل توانستند و پرسپولیس با یحیی 
و مربی ایرانی هم می تواند قهرمان شــود. گل محمدی 
واقعاً جنتلمن اســت، نه اینکه چون با او کار می کنم اما 
یحیی قباًل شایســتگی هایش را ثابــت کرده و امیدوارم 
پرســپولیس با او به حقش برســد. در پرسپولیس شما 
هیچ خودخواهی نمی بینیــد. همه کاماًل در اختیار تیم 
هســتند. بهترین نمونه اش همان صحنه ای اســت که 
ســیدجالل در برابر پیکان دقیقه نود به زمین می رود و 
با تمام وجود برای موفقیت تیم تالش می کند. امیدوارم 
شرایط مدیریت باشگاه زودتر مشخص شده و مشکالت 

حل شود. 

عذرخواهی  استقاللی ها#
مربــی تیم پرســپولیس در پایــان نیز با اشــاره به 
حرف های حجت نظری عضو هیئت مدیره اســتقالل 
گفته بود: اگر اصراری هســت قهرمان این فصل حتماً 
معلوم شود و جام به تیم مدنظر برخی افراد داده شود 
می تواننــد از منیریه تهیه کنند و بیش از این با جان 

جوانان کشور بازی نکنند. 
مــن هم حاضرم هزینه اش را پرداخت کنم و خودم با 
اسنپ به آن باشگاه ارسال کنم. وی گفت: به نظر من 
کسی که در شورای شهر و منتخب مردم تهران است 
خیلی باید روی حساب و کتاب صحبت کند و نظرات 

سطحی ندهد. 
ایشــان در حــد جایگاهش صحبت نکــرده و باید به 
مســایل کالن ورزش نگاه کند. باید دنبال ســاختن 
ساختار باشــگاه باشند. به نظرم ایشــان باید هرچه 

زودتر از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کند.

مطهری: هنوز مأموریت پرسپولیس تمام نشده است

برای قهرمانی جام حذفی هم برنامه داریم

هدیه صادق محرمی به نوجوان سوری
ورزش: مدیران باشــگاه دینامو زاگرب از محمود فاحل، نوجوان سوری که به 
خاطر جنگ مجبور به ترک کشــورش شده است را برای تماشای بازی آینده 

این تیم دعوت کردند. 
این نوجوان 12 ســاله که در محل تمرین باشــگاه حاضر بود خیلی زود توجه 
خود را به ســوی صــادق محرمی جلب کــرد و به او گفت: وقتــی پنالتی را 
برابر لوکوموتیو مســکو از دســت دادی تمام شــب گریه کردم. مدافع ایرانی 
دینامــو زاگرب هم پس از عذرخواهی و گفت وگویی کوتاه بالفاصله به رختکن 

رفت و پیراهن زردرنگ تیمش را به محمود فاحل هدیه کرد.

جک چارلتون درگذشت
ورزش: جک چارلتون، اسطوره باشگاه لیدزیونایتد که سابقه قهرمانی با انگلیس 
در جام جهانی 1966 را در کارنامه اش داشت، جمعه شب پس از تحمل بیماری 
طوالنی مدت، در ســن 85 سالگی درگذشــت. او که در طول 23 سال با ثبت 
773 بازی، بیشترین بازی را در تاریخ باشگاه لیدزیونایتد انجام داده است، یکی 
از بهترین مدافعان میانی تاریخ فوتبال انگلیس به شمار می رفت. جک چارلتون 
که برادر بزرگ تر ســربابی چارلتون اســطوره باشگاه منچســتریونایتد است در 
کارنامه اش 35 بازی ملی دیده می شد و در دیدار فینال جام جهانی 1966 برای 

انگلیس به میدان رفت و قهرمان شد.

کولیبالی: درباره ترک ناپولی صحبتی نکرده ام
ورزش: مدافع سنگالی ناپولی که مورد توجه بسیاری از باشگاه های بزرگ اروپاست اعالم 
کرد تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه رئیس باشگاه است. کالیدو کولیبالی می گوید: 
»خانواده ام از بودن در ناپولی خوشــحال هستند و این خوشحالم می کند. دوست ندارم 
با لقب »مرد 100 میلیون یورویی« شناخته شوم. اینکه من چقدر می ارزم چیزی است 
که بسته به تصمیم مدیران باشگاه دارد. هرگز درباره ترک ناپولی صحبتی نکرده ام. باید 
راه حلی پیدا کنیم و این کار را خواهیم کرد، اما هرگز درباره نقل وانتقاالت صحبت نکرده ام. 
باید دید که رئیس باشــگاه چه تصمیمی خواهد گرفت، اگر او پیشنهاد تمدید قرارداد 

بدهد، این اجازه را به من خواهد داد تا با ناپولی به فوتبالم پایان بدهم.

د بروین از منچسترسیتی جدا نمی شود
ورزش: محرومیــت دو ســاله ای که چندی پیش یوفا به دلیــل نقض قوانین بازی 
جوانمردانه مالی برای منچسترســیتی در نظر گرفت، شــایعه جدایی ستاره  بلژیکی 
 سیتیزن ها یعنی کوین  دبروین را بر سر زبان ها انداخت، اما حاال خبر می رسد هافبک 
بلژیکی آبی پوشان چنین برنامه ای ندارد. نشریه انگلیسی »دیلی میل« خبر داد کوین 
دی بروینه هر نتیجه ای که فرجام خواهی باشگاه به حکم یوفا داشته باشد، قصد دارد 
خود را به تیمش متعهد نگه دارد، این در حالی اســت که مدیران باشــگاه ســیتی 
حتی قصد دارند در هفته های پیش رو به این هافبک 29 ســاله پیشــنهاد جدید و 

وسوسه انگیزی برای تمدید قرارداد ارائه کنند. 

ورزش: مهدی ترابی ستاره خط حمله تیم پرسپولیس با 
گل از روی نقطه پنالتی دروازه ماشین سازی را باز کرد و 

دهمین گل فصل را به ثمر رساند.
به گزارش »ورزش سه«، در حالی که پرسپولیسی ها با 
بدشانســی و کم دقتی از گلزنی به ماشین سازی ناکام 
مانده بودند، پنالتی اتابک زارعی روی علی علیپور سبب 
شد تا سرخ ها در آســتانه گلزنی قرار بگیرند. در حالی 
که شاید بسیاری تصور می کردند علیپور خودش پشت 
تــوپ قرار بگیرد اما این اتفاق رخ نداد و ترابی به عنوان 

پنالتی زن معرفی شد.
او کــه با 9 گل بهترین گلزن ســرخ ها در فصل جاری 
محسوب می شــد، این ضربه را برخالف جهت حرکت 
حامد لک زد و توپ را در گوشه دروازه ماشین سازی قرار 
داد و طلسم دروازه او را شکست تا پرسپولیس با همین 
گل به پیروزی برســد و ترابی نیز به عنوان گلزن ترین 
هافبک ایران، به رتبــه دوم برترین گلزنان لیگ صعود 

کند.
نکته جالب اینکه پرسپولیســی ها در بــازی رفت هم 
صاحب یک ضربه پنالتی شدند اما آن شب علی علیپور 
پنالتی را به صورت چیپ زد و حامد لک نیز با آرامش در 
درون دروازه باقی ماند و موفق به مهار آن شد و در نهایت 
نیز ســرخ ها از پیروزی ناکام ماندند. ولی این بار پنالتی 
پرسپولیسی ها به ثمر نشست و شاگردان گل محمدی 

ماشین سازی را در تبریز مغلوب کردند.

کسب 21 امتیاز به تنهایی برای سرخ ها#
حاال با این گل ترابی تنها دو قدم تا صدر جدول گلزنان 
فاصلــه دارد. همچنین او اگر یک گل دیگر در 6 بازی 
آینده بزنــد، بهترین فصل فوتبالی خود را رقم خواهد 
زد. این در حالی اســت که البته وی با پنج پاس گل 
شانس خوبی برای کسب عنوان آقای پاس گل لیگ 
برتر را دارد. او پس از گلزنی مقابل ماشین سازی هم 
به شکلی جالب مقابل دوربین خوشحالی کرد و فریم 
خاصی را در کنار همبازیانش به ثبت رساند؛ نگاهی 

آمیخته به غرور با شــادی همه جانبه که 56 امتیازی 
شدن را جشن می گرفت.

نکته مهم درباره ترابی این است که از این 10 گل، هفت 
گلش ســه امتیازی بوده و این ارزش ستاره سرخ ها را 
بیشــتر کرده است؛ او در مقابل ماشین سازی، شاهین، 
گل گهر، فوالد، پیکان و پارس جم )رفت و برگشــت( 
گل پیروزی بخش سرخ ها را به ثمر رسانده و حاال برای 
دومین بازی متوالی، 6 امتیاز را به خزانه پرسپولیسی ها 
واریز کرده است. حاال دیدار مقابل فوالد هم یادآور بازی 
رفت اســت که ترابی از روی نقطه پنالتی دروازه گردان 
را بــاز کرد و این بار در آزادی به اســتقبال خط دفاعی 

ســرخ های اهوازی خواهد رفت. هفت گل سه امتیازی 
به منزله کسب 21 امتیاز برای پرسپولیسی هاست که او 
را به ارزشمندترین بازیکن این تیم تبدیل کرده و البته 

شاید در ادامه این تعداد بیشتر و بیشتر هم بشود.

ترابی از پرسپولیس جدا نمی شود؟#
در روز های گذشــته گفته شــده بود که مهدی ترابی، 
هافبک پرســپولیس با پرداخــت 35 درصد قراردادش 
می تواند از جمع ســرخ ها جدا شود. با توجه به اینکه او 
آرزوی لژیونر شــدن دارد، بــه احتمال زیاد پایان فصل 
از ســرخ ها جدا خواهد شــد.البته چندی پیش مشاور 
رسانه ای باشگاه پرســپولیس اعالم کرد جدایی مهدی 
ترابی از پرسپولیس صحت ندارد و این موضوع تکذیب 
شد.این در حالی است که ترابی پیشنهاداتی از کشور های 

اروپایــی دارد و بایــد دید 
مدیران پرسپولیس 

برای لیگ بیستم 
را  او  می تواننــد 
ماندن  به  راضی 

کنند یا خیر؟

ورزش: سایت پارالمپیک توکیو در گزارشی نام و یاد 
سیامند رحمان را زنده نگه داشت. سایت توکیو 2020 
در گزارشــی به ســیامند رحمان قهرمان وزنه برداری 
پارالمپیــک ایران پرداخت که چند ماه پیش دار فانی 

را وداع گفت.
در این گزارش آمده است: جهان همیشه شاهد حضور 
ورزشــکارانی مانند ســیامند رحمان نیست. مرحوم 
رحمان نخستین وزنه برداری بود که رکورد 300 کیلو 
را شکســت و در بازی های پارالمپیک ریو با مهار وزنه 
310 کیلویی موفق به کســب مدال طال شد. وی در 
ســال 2017 در مصاحبه ای ابراز امیدواری کرده بود 
رکورد دیگــری را در بازی هــای پارالمپیک به ثبت 
برساند. این ورزشکار جمهوری اسالمی ایران به دنبال 
ادامه ســلطه خود در بازی های توکیو 2020 با رکورد 
سومین عنوان پیاپی قهرمانی پارالمپیک بود.متأسفانه 
این ورزشکار اسفند ســال 98 در سن 31 سالگی در 

زادگاهش درگذشت.

فرد شگفت انگیز#
اندرو پیرســون رئیس کمیتــه بین المللی پارالمپیک 
درباره ســیامند رحمان گفت: ســیامند پیشگام این 
رشته، همچنین الهام بخش بسیاری از مردم در کشور 
خود ایران و سراســر جهان و یک ســفیر خارق العاده 
برای جنبش پارالمپیک بود. وی افزود: سیامند رحمان 
همچنین یک فرد شــگفت انگیز، غــول آرام و یکی از 

افراد دوست داشــتنی بود که می توانستید با 
او مالقات کنید.

آغاز سفر#
در ادامه این گزارش آمده اســت: 
در حالی که بســیاری از مردم با 
نام ســیامند رحمان در بازی های 

 پارالمپیــک لندن بــه عنوان 

قوی ترین مرد تاریخ آشنا می شدند، سفر این ورزشکار 
در این بازی ها از چهار سال قبل شروع شده بود.

وی در نوجوانی از سال 2008 کارش را آغاز کرد اما تا 
سال 2010 نتوانست در کواالالمپور به عنوان قهرمانی 
برســد و در دســته 100+ کیلو با مدال نقره به خانه 

برگشت.
پنج ماه بعد وی در بازی های پاراآسیایی رکورد 278.5 
کیلو را به ثبت رســاند و مدال طال گرفت. رحمان در 
المپیــک 2012 لندن در صدر رکوردزنان قرار گرفت. 
وی در ایــن بازی ها با باال بردن وزنــه 280 کیلویی 
رکوردی را شکست که قباًل متعلق به کاظم رجبی بود.

تئاتر کابوکیزا#
از سیامند رحمان به عنوان بخشی از فعالیت های توکیو 
2020 با برجسته کردن ورزشکاران پارالمپیک در کنار 
نمادهای توکیو نام برده شده است. تصویر او مقابل تئاتر 
کابوکیزا در گینزا وجود دارد که تاریخ 400 ســاله تئاتر 
سنتی ژاپن است. ســیامند رحمان پیش از این گفته 
بود: بودن به عنوان بخشــی از این کمپین عالی است. 
ما یک سال تا پارالمپیک زمان داریم و من از اینکه به 
بازی ها نزدیک می شویم هیجان زده هستم. وی افزود: 
بی صبرانه منتظر بازی های پارالمپیک هستم. در توکیو 
همه چیز بین من و میله هاست و من دوباره رکوردها 
را ترســیم خواهم کرد.  در ایــن گزارش همچنین به 
صحبت های هادی رضایی دبیر کمیته پارالمپیک ایران 
به درگذشت سیامند رحمان و رونمایی از تندیس وی 
در موزه ورزش، المپیک و پارالمپیک اشــاره شده 

است.

آمار خارق العاده ترابی در لیگ برتر 

ستاره پرسپولیس؛ 10 گله و 21 امتیازی!
گزارش سایت پارالمپیک توکیو از زنده یاد سیامند رحمان

غول آرام و دوست داشتنی

سینا حسینی: چرخه انتخاب معاونان و مشاوران باشگاه 
استقالل توسط احمد سعادتمند یکی از مباحث پر چالش 
هفته های اخیر به ویژه محافل ورزشــی بوده است، حضور 
چهره های غیر فوتبالی در بدنه مدیریتی باشگاه انتقادهایی 
را به دنبال داشته است تا حدی که برخی منتقدان بر این 
باورنــد عزل و نصب های صورت گرفتــه چندان با چارت 
حرفه ای باشگاه استقالل سازگاری ندارد و حضور مدیران 
چند شغله می تواند در آینده ای نه چندان دور مشکالتی 
را برای ســعادتمند در حوزه مدیریت باشگاه استقالل به 

وجود آورد.
این انتقادها با استعفاهای ناگهانی و کنار رفتن های غیرمنتظره 
معاونان باشگاه ناخودآگاه اوج گرفت اما مدیرعامل باشگاه استقالل 
ترجیح داد به جای ارائه پاسخ شفاف سکوت اختیار کند، اتفاقی 
که به گفته نزدیکان باشگاه نشانه نارضایتی وی از شرایط موجود 
دارد البته منتقدان نیز معتقدند سکوت بهترین گزینه در شرایط 

کنونی است!

معاونان چند شغله#
اما مسئله مهم اینجاست که برخی معاونان باشگاه استقالل در 
حال حاضر دارای مسئولیت های دیگر نیز هستند که این اتفاق 
نشــان می دهد آن ها باید انرژی و توان خود را در حوزه اجرایی 
به چند قسمت تقسیم کنند تا بتوانند مسئولیت های دیگر را نیز 
انجام دهند در حالی که باشــگاه استقالل به اندازه کافی چالش 
پیش روی خود دارد که نیاز به حضور مدیر تمام وقت در باشگاه 

داشته باشد.

نمونه بارز این اتفاق را می توان در انتخاب شــهرام عظیمی 
مشــاهده کرد، وی همزمان با مســئولیتی که در باشــگاه 
اســتقالل برعهده گرفته است در ســازمان لیگ فدراسیون 
والیبال هم دارای مسئولیت است. نکته جالب توجه آنجاست 
کــه داورزنی دو هفتــه پیش وقتی با ســؤال خبرنگاری در 
ارتباط با تعدد مســئولیت های عظیمی مواجه شــد گفت: 
حضور او در باشــگاه اســتقالل هیچ منافاتی با فعالیتش در 

فدراسیون والیبال ندارد!

معاون ارتباطات و فرهنگی باشــگاه اســتقالل که از چهره های 
شــناخته شده عرصه رسانه به حساب می آید، در حال حاضر دو 
شغله به حساب می آید، وی پیش از اینکه حکم معاونت باشگاه 
اســتقالل را دریافت کند به عنوان نایب رئیس فدراسیون کاراته 
انتخاب شده بود اما با این حال احمد سعادتمند وی را به عنوان 

یکی از معاونان خود انتخاب کرد.
در خصوص مشــاوران احمد سعادتمند نیز ابهام هایی وجود 
دارد، به عنوان مثال بهمن نیکخو مشــاور نزدیک مدیرعامل 

اســتقالل از مدیران بازنشســته وزارت ورزش و جوانان به 
حســاب می آید از این رو گفته می شود مشکالتی برای ادامه 

فعالیت وی وجود دارد.

سرگیجه روابط عمومی#
اما بزرگ ترین عالمت ســؤال موجــود در کادر مدیریتی احمد 
سعادتمند پست کلیدی روابط عمومی باشگاه استقالل است. پس 
از آنکه احمد سعادتمند به واسطه فشارهای بیرونی با استعفای 
علی خلف موافقت کرد، وی سهیل گوهری را به عنوان سرپرست 
این مسئولیت انتخاب کرد اما او نیز به سرنوشت خلف گرفتار شد 
تا دومین گزینه سعادتمند مجبور به استعفا شود. حاال باید دید 
پس از این دو گزینه مدیرعامل اســتقالل چه گزینه ای را برای 
حضــور در این جایگاه کلیدی انتخاب خواهد کرد که مجبور به 

استعفا نشود.

مشاور فرهنگی و یک عالمت سؤال#
و امــا انتخاب مشــاوران پر حرف و حدیث از ســوی آقای 
مدیرعامل از دیگر نکات منفی کارنامه احمد ســعادتمند در 
باشگاه استقالل است، هرچند ممکن است سعادتمند انتخاب 
مشــاورانش را یکی از حقوق اولیه مدیرعامل قلمداد کند اما 
برخی انتخاب های پر حرف و حدیث به هیچ عنوان قابل دفاع 
نیست. به عنوان مثال انتخاب بازیکن تحمیلی سال های دور 
استقالل به عنوان مشــاور فرهنگی باشگاه در حالی که وی 
هیــچ رزومه قابل قبولی ندارد حاال باید دید آقای مدیرعامل 

در قبال این انتقادها چه دفاعیه ای از خود دارد؟

جسورانه ترین انتخاب میالن پس از »آریگو ساکی«

آیا »رانگنیک« می تواند غول خفته را بیدار کند؟
دویل/مترجــم:  مــارک 
ســلطان پور:  امیرمحمد 
رانگنیک  رالف  زمانی که 
نوشــتن  مشــغول 
دستورالعمل مربیگری 
خود در شــروع کارش 
بود،  ایــن حرفــه  در 
از  را  ویدئویی  نوارهای 
تحت  آث میــالن  تیم 
مربیگری آریکو ســاکی 
دریافــت کرد. او شــکل 
خــاص پرســینگ و تصاحب 
توپ و میدان داری روسونری در آن 
زمان را به دقت و جدیت زیاد به شکلی 
طوالنی مدت مورد بررسی قرار داد؛ آن قدر 
جدی کــه خودش می گوید دســتگاه پخش 
ویدئویش به خاطر جلو عقب بردن و توقف های 

متمادی نوارها، کامالً سوخت و از بین رفت!

تفاوت های ساکی و رانگنیک#
ســه دهــه از آن زمــان می گــذرد و حاال که 
رانگنیک به عنوان یکــی از گزینه های اصلی 
مربیگــری آث میالن محســوب می شــود و 
بســیاری این گزینه را با دیده ای از شــک 
و تردیــد نگاه می کنند، اکنــون خود را در 

شــرایطی مشابه با آریگو ســاکی می بینند. البته دو 
تفاوت بــزرگ میان انتخاب ســاکی در آن زمان به 
عنوان سرمربی میالن و انتخاب رانگنیک وجود دارد. 
اول، زمانی که ســاکی در سال 1987 هدایت قرمز و 
مشکی پوشان را بدســت گرفت، این تیم بازیکنانی 
مانند فرانکو بارسی، پائولو مالدینی، مائورو تاسوتی و 
روبرتو دونادونی را در ترکیب خود داشت و در همان 
تابستان دو خرید بسیار خوب دیگر یعنی رود گولیت 

و مارکو فن باستن را نیز به آن ها اضافه کرد. 
او بازیکنان میالن را با رویکرد انقالبی گرایانه خود در 
فوتبال آشنا کرد و آن ها را راضی کرد تا روش خاص 
او در قرار دادن خط دفاع بسیار باال در زمین و تکیه 
بر آفساید گیری، بستن فضاها در زمین و قرار دادن 
فشــار شدید روی تیم حریف را اجرا کنند. ساکی در 
فصل اول حضور خود در سن ســیرو اسکودتو را برای 
تیمش به ارمغان آورد و پس از آن دو فصل پشت سر 
هم جام باشگاه های اروپا را با یکی از بهترین تیم هایی 
که تاریخ فوتبال به چشــم خود دیده بود باالی سر 
برد. هیچ کس از رانگنیک توقع ندارد که تا زمان اتمام 
قرارداد ســه ســاله ای که با آث میالن توافق کرده، 
ایــن تیم را قهرمان اروپا کند. ترکیب کنونی که این 
مرد آلمانی در اختیار خواهد داشــت واقعاً غیر قابل 
مقایسه با ترکیب میالن در زمان ساکی است. اما نکته 
دیگر اینجاست که برخالف ساکی، می توان گفت به 

رانگنیک کلید باشگاه میالن داده خواهد شد.

همه کاره باشگاه میالن#
نخستین باری که پیشنهاد میالن برای رانگنیک ارسال 
شــد بیشــتر صحبت از این بود که کدام پست را بین 
سرمربی یا مدیر ورزشی انتخاب می کند؛ اما اکنون او هر 
دو سمت را در دست خواهد گرفت. رسانه های ایتالیایی 
گزارش داده اند که رانگنیک در میالن مسئولیت هدایت 
تیم اصلی، شناسایی استعدادها، خرید بازیکن، ریاست 
دپارتمان پزشکی باشــگاه و چندین سمت دیگر را در 
دســت خواهد گرفت و اگر بخواهیم خالصه بگوییم او 
در میالن کنترل کامل همه چیز را در دســت خواهد 
داشت. این حرکتی بی سابقه در باشگاه است و از همین 
االن حواشــی زیادی را به وجود آورده است. رانگنیک 
کامالً مســئول بخشی از این حواشــی است. او بود که 
قبل از اعالم رســمی باشــگاه میالن قبل از تعطیلی 
مسابقات به خاطر کرونا، از پیشنهاد روسونری به خود 
در همــه خبرگزاری ها خبر داد. حرکتی که مدیر فنی 
کنونی میالن یعنی پائولو مالدینی از آن اصالً خوشش 
نیامد. مالدینی به نکته خوبی اشــاره کرد؛ رانگنیک تا 
رسمی شدن همه چیز یا حداقل قبل از صحبت کردن 
با مالدینی و ســرمربی کنونی یعنی پیولی باید سکوت 
اختیار می کرد. تصمیم میالن و به خصوص مدیرعامل 
آن یعنی ایوان گازیدیس برای دادن این مسئولیت ها به 
رانگنیک سبب شد تا مدیر ورزشی فعلی باشگاه یعنی 
بوبان از سمت خود استعفا کند و به احتمال زیاد مالدینی 

نیز همین تصمیم را خواهد گرفت.

 چرا به مالدینی، بوبان و پیولی#
 فرصت بیشتری داده نشود؟

بســیاری معتقدند شــکل رفتار باشــگاه بــا مدافع 
اسطوره ای و دوست داشتنی روسونری مناسب نبوده 
است. به خصوص اینکه کارهای او به عنوان مدیر فنی 
از زمان شروع کارش تازه دارد جواب می دهد. درست 
است که بوبان و مالدینی هر دو الیق انتقادات به خاطر 
انتخاب مارکو جیامپائولو به عنوان سرمربی بودند که 
وحشــتناک نتیجه گرفت اما جانشین او یعنی پیولی 
بسیار خوب کار کرده است. او هدایت تیم را زمانی که 
دوازدهم جدول بود بدست گرفت و پنج رتبه ارتقا داد و 
می تواند تا پایان فصل به رتبه پنجم و سهمیه لیگ اروپا 
نیز برسد. همین سبب شده تا بعضی از هواداران میالن 
به این قضیــه فکر کنند که چرا به بوبان و مالدینی و 
همین طور پیولی فرصت ادامه کار داده نشود. درست 
اســت که رانگنیک اســتاد آرام کردن جو متشنج در 
باشگاه هاســت و این را قباًل در باشــگاه الیپزیگ به 
خوبی نشان داده، اما شکل پیشنهاد میالن به او شبیه 
کاری اســت که انگلیســی ها در باشگاه هایشان انجام 
می دهنــد و امیدوارند بتوانند این غول خفته را دوباره 
بیدار کنند. این جســورانه ترین حرکت باشگاه میالن 
از زمان انتخاب آریگو ساکی است و اگر موفقیت های 
رانگنیک حتی نیمی از موفقیت های ساکی هم باشد، 
فیلــم بازی های تیم رانگنیک می تواند در ســال های 

آینده مورد تحقیق و آنالیز قرار بگیرد.

کاپیتان ســابق پرســپولیس و مدافع کنونی نســاجی 
مازندران که بــرای بازی دیروز تیمش در آبادان حضور 
داشــت توییتی جالب از این شهر منتشر کرد. حسین 
ماهینی نوشــته: »هر وقت میام آبادان یاد ماساژورمون 
تو ذوب آهن می افتم که تا پاش می رسید به زمین خم 
می شــد و خاکش رو می بوسید. یه بار بهش گفتم بچه 
آبادانــی؟ گفت نه، زمان جنگ تو آبــادان رزمنده بودم 
و خیلی از رفیق هام اینجا شــهید شدن. سالم بر جنوب 

همیشه قهرمان، سالم بر ابودان«.

سرمربی سابق استقالل تهران، پس از بخشیدن طلب خود به 
این باشگاه و البته حواشی هایی که بعد از این کار گریبانش را 
گرفته، پستی اینستاگرامی منتشر کرد. علیرضا منصوریان در 
بخشــی از پست خود نوشته: »هر کس به روشی افتخار ایران 
در آسیا رو دوست داره، خیلی دوست داشتم طلبم از استقالل 
عزیزم 20 میلیارد تومان بود تا این مبلغ را می بخشیدم اما 2 
میلیارد تومان بود. اما متأســفانه بعضی از احمق های امروزی 
به عنوان ســایت هواداری نوشــتن طلب من 2 میلیارد ریال 

بوده است«.

علیرضا منصوریانحسین ماهینی
کاپیتان سابق منچستریونایتد و کارشناس کنونی فوتبال 
در توییتر خود به انتقاد از شــکل اســتفاده از سیســتم 
کمک داور ویدئویی پرداخت. گری نویل پس از سه اشتباه 
این سیستم در هفته گذشته در توییت خود نوشته: »تو رو 
به خدا برای VAR از تلویزیون های کنار زمین برای داوران 
اســتفاده کنید. این احساسی که ما بهتر از اروپا می دانیم 
با شکست مواجه شــده و داوران تصمیم گیرنده در اتاق 
کنترل به هیچ وجه جرئــت برگرداندن تصمیمات داوران 

وسط زمین را ندارند«.

اینستاگرام بخش فوتبال شرکت نایک، در چندین استوری 
بــه تبلیغ توپ های جدید این شــرکت بــرای فصل آینده 
لیگ های معتبر اروپایی پرداخت. این توپ ها که در ابتدای 
معرفی با واکنش های نه چندان مثبتی همراه بود، شــرکت 
نایک را بر آن داشت تا استوری هایی از مصاحبه با ستارگان 
فوتبال و احســاس خوبشان نسبت به توپ منتشر کند. در 
این بخش چندین ستاره از جمله ایکاردی مشاهده می شود 
که در مورد این توپ می گوید: »القا کننده حس نشــاط و 

آزادی است«.

نایک فوتبالگری نویل

کارشناسان کشتی و والیبال تیم آبی ها را جلو می برند!

استقالل، جوالنگاه معاونان چند شغله

ضد  حمله

۲ گل از ایران نامزد بهترین گل تیم های آسیایی 
در تاریخ جام جهانی

ورزش: ســایت AFC نظرســنجی نهایی خود برای انتخاب بهترین 
گل تاریخ آســیایی ها در جام های جهانی را منتشر کرده که گل های 
دانایی فــرد به اســکاتلند و مهدوی کیا به آمریکا در این نظرســنجی 
با هشــت گل دیگر رقابت می کنند. گل های فیصل الدخیل از کویت 
به چکســلواکی )جام جهانی 1982(، احمــد راضی از عراق به بلژیک 
)جام جهانی 1986(، سعید العویران از عربستان به بلژیک )جام جهانی 
1994(، کیسوکه هوندا از ژاپن به ساحل عاج )جام جهانی 2014(، تیم 
کاهیل از استرالیا به هلند )جام جهانی 2014(، فهد الغشیان از عربستان 
به ســوئد )جام جهانی 1994( و ســون هیونگ مین از کره جنوبی به 
مکزیک )جام جهانی 2018(، سایر نامزدهای عنوان بهترین گل تاریخ 

تیم های آسیایی در جام های جهانی هستند.

آمیان رسماً سقوط کرد، قدوس ماندنی شد
ورزش: دیوان عالی فرانسه روز جمعه پرونده شکایت دوباره آمیان برای 
عدم از سقوط از لوشامپیونه را نپذیرفت و این تیم فصل آینده باید در 
لیگ دســته  دوم بازی کند. این تصمیم دو روز پس از انتشــار تقویم 

رسمی رقابت های فصل آینده لوشامپیونه اتخاذ شد.
با این حال با اعالم روزنامه courrier-picard فرانســه سامان قدوس با 
وجود سقوط آمیان به لیگ دسته  دوم فصل آینده نیز برای این تیم بازی 
خواهد کرد. این بازیکن ایرانی تا سال 2023 میالدی با آمیا قرارداد دارد 
و مدتی قبل نیز رسانه های ترکیه ای از تالش تیم بشیکتاش برای انتقال 

قرضی سامان قدوس خبر داده بودند.

سیاوش یزدانی به کرونا مبتال شد
ورزش: پزشک باشگاه اســتقالل از ابتالی یکی دیگر از بازیکنان این 
تیم به کرونا خبر داد.به نقل از باشــگاه اســتقالل، دکتر کاوه ستوده، 
پزشک تیم در خصوص وضعیت سیاوش یزدانی گفت: این بازیکن روز 
پنجشنبه به دلیل احساس درد در اواخر تمرین از زمین خارج شد. بعد 
از MRI آســیب دیدگی این بازیکن مشهود نبود ولی بعد از معاینات، 
متوجه اسپاسم عضالت این بازیکن شدیم. در ادامه این بازیکن دچار تب 
و لرز شد که به همین دلیل از او تست کرونا گرفته شد و مشخص شد 

این مدافع تیم استقالل متأسفانه مبتال به کرونا شده است.

تکذیب شایعه ابتالی مدیرعامل استقالل به کرونا
ورزش: عدم حضور احمد ســعادتمند در باشــگاه استقالل شایعاتی 
را درباره مشــکوک بودن وضعیت جســمانی او برای ابتال به کرونا را 
مطرح کرد. در این خصوص گفته می شــد ســعادتمند در تست های 
اولیه مشــکوک به کرونا بوده و به همین خاطر ترجیح داده در محل 
کارش حاضر نشود تا جواب آزمایش های دقیق پزشکی اش برسد. این 
شایعه اما خیلی زود توسط اطرافیان سعادتمند تکذیب شد. مدیرعامل 
اســتقالل به دلیل داشتن جلسه ای خارج از باشگاه استقالل دیروز به 
محل کارش نرفته و مشــخص شد که شــایعات درباره ابتالی وی به 

کرونا صحت ندارد. 

مهاجم صرب ذوب آهن به ایران بازگشت
ورزش: مهاجم ذوب آهن که به دلیل شیوع ویروس کرونا در بازگشت 
به ایران دچار مشکل شده بود، دیروز در اصفهان حاضر شد و تست های 
پزشکی را پشت سر گذاشت. دارکو بیدوف در آخرین دیدار ذوب آهن 
مقابل سپاهان که با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت، زننده گل تساوی 
تیمش در دقیقه 90 بود و بازگشــتش می تواند خبر خوشی برای لوکا 

باشد.

بقای ذوب آهن در لیگ برتر قطعی شد
ورزش: شاگردان بوناچیچ با پیروزی پنج گله در بوشهر توانستند جایگاه 
خود در جدول را بهبود بخشند و از منطقه فانوس به دستان لیگ فاصله 
بگیرند. با پیروزی پنج گله شــب گذشــته ذوبی ها، آن ها 25 امتیازی 
شــدند و در فاصله 6 دیدار تا پایان لیگ نوزدهم، در رده دهم جدول 
قرار گرفتند؛ فاصله آن ها تا منطقه قرمز جدول با برتری برابر شــاهین 
به هفت امتیاز رســید و دیگر بعید به نظر می رسد خطری شاگردان 

بوناچیچ را تهدید کند.

بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتسال
ورزش: دومیــن اردوی تیــم ملی فوتســال در ســال جاری جهت 
آماده سازی برای مسابقات قهرمانی آسیا 2020 از روز دوشنبه )23 تیر( 

با دعوت از 19 بازیکن برگزار می شود.
اســامی بازیکنان دعوت شده از سوی محمد ناظم الشریعه به شرح زیر 
است: سپهر محمدی، مسعود محمدی، سینا پرکاس، بهزاد عظیمی، 
علیرضا رفیعی، میثم برمشــوری، محمد نجف زنگی، مهدی کریمی، 
حمزه کدخدایی، میثم خیام، مســعود یوســفی، رضــا قنبری، طاها 
نعمتیان، ســاالر آقاپور، احمد اســماعیل پور، محمد بیضایی، حسین 

طیبی، علیرضا عسگری و امین مجید ی پور.

 استقالل - پرسپولیس 
در بین 50 دربی برتر دنیا

ورزش: شــهرآورد تهران بین تیم های استقالل و پرسپولیس در رده 
33 دربی های برتر جهان قرارگرفته اســت. ســایت »sport bible« به 
نقل از مجله معتبر Four Four Two  در گزارشی مفصل به 50 دربی 
یا همان شهرآورد پراهمیت فوتبال دنیا پرداخته است که مثل همیشه 
در این رده بندی دیدار سنتی دو تیم محبوب پایتخت یعنی استقالل 
و پرسپولیس هم در این جدول جایگاه خودش را دارد. در این گزارش 
با اشاره به دیدار سوپر کالســیکو که بین دو تیم های بوکا جونیورز و 
ریور پالت، دو تیم مطرح کشــور آرژانتین و شهر بوینس آیرس برگزار 
می شود، حساسیت این بازی را حتی باالتر از جدال دو تیم رئال مادرید 

و بارسلون دانسته و در رتبه اول قرار داده است.

پهلوان: چاره ای جز گل مارادونایی نداشتم!
ورزش: احسان پهلوان ستاره تیم ذوب آهن در دیدار با شاهین بوشهر 
بود و گل زیبایی را هم از روی تکنیک فردی خود به ثمر رساند. او در 
گفت وگو با ورزش سه با اشاره به این مسابقه گفت: درباره گل مارادونایی 
که لطف شماست، یک پاسی به من دادند و فکر می کردم آنجا شرایط 
در محوطه جریمه این بود که فقط دریبل بزنم و بعد شوتزنی کنم یعنی 
چاره دیگری نداشتم و همین اتفاق هم رخ داد و خداراشکر که توانستم 
دروازه حریــف را باز کنم اما گلزنی من خیلی اهمیت ندارد و مهم این 

است که برای تیم مثمرثمر باشم و به پیروزی برسیم

منهای فوتبال

ایران، غایب بزرگ رقابت های جهانی 
بدنسازی در اسپانیا

ورزش: با وجود شــدت گرفتن دوباره شــیوع کرونا در کشورهای 
مختلف، فدراســیون جهانی بدنســازی هنوز حکم به لغو برگزاری 
رقابت های قهرمانی جهان در اسپانیا نداده است. رقابت های جهانی 
بدنســازی و پرورش اندام قرار اســت نیمه دوم آبان ماه در اسپانیا 

برگزار شود.
فدراســیون بدنســازی ایران نیز بر همین اســاس قصد داشت 
رقابت های انتخابــی تیم ملی را برای حضــور در این رقابت ها 
برگزار کند اما شیوع گسترده کرونا و افزایش شدید مبتالیان در 
ایران سبب شــد برنامه لغو این رقابت ها در دستور شورای فنی 

فدراسیون قرار بگیرد.
برهمین اساس برای محافظت از سالمت قهرمانان بدنسازی، اعزام به 
رقابت های جهانی اسپانیا صورت نمی گیرد و در صورت برگزاری این 

رقابت ها، ایران غایب بزرگ مسابقات خواهد بود.

 پارس جنوبی و دانشگاه آزاد؛
 قهرمانان مشترک لیگ ووشو

ورزش: لیگ های مختلف ووشو در دو بخش زنان و مردان تا پایان 
مرحله گروهی برگزار شــده بود که شــیوع ویروس کرونا موجب 

تعطیلی مسابقات شد.
با توجه به اینکه اجازه برگزاری مســابقات ووشو از سوی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و وزارت ورزش و جوانان صادر نشــده است و ویروس 
کرونا نیز هر روز شــرایط سخت تری را به وجود می آورد، مسئوالن 
فدراسیون ووشــو با برگزاری نشستی با نمایندگان تیم ها، تکلیف 

لیگ ها را مشخص کردند.
جایگاه تیم ها در پایان جلسه بدین شرح اعالم شد:

لیگ برتر مردان#
قهرمان مشترک؛ پارس جنوبی و دانشگاه آزاد اسالمی

نایب قهرمان مشترک؛ پاس ناجا و باشگاه مقاومت

لیگ برتر زنان#
قهرمان مشترک؛ فوالد مبارکه سپاهان و دانشگاه آزاد اسالمی

نایب قهرمان مشترک؛ کارون نوین خرمشهر و هیئت ووشو شبستر

سایپا تکذیب کرد 
موسوی قرارداد دارد و می ماند

ورزش: سرپرست تیم والیبال ســایپا شایعه بازگشت سیدمحمد 
موســوی به پالس لیگا را تکذیب کرد. ســیدمحمد موسوی فصل 
گذشــته پس از عقد قرارداد با تیم شــهرداری ارومیه رضایت این 
باشگاه را گرفت و راهی لهستان شد و بار دیگر با پیشنهادی جدی از 

لهستان مواجه شده است.
آن طور که در فضای مجازی مطرح شده باشگاه چارنی رادوم لهستان 
موســوی را در صدر فهرست خود برای جذب یک مدافع وسط قرار 
داده است. این موضوع سبب شد تا شایعه جدایی موسوی از سایپا و 

حضورش در لیگ لهستان مطرح شود.
قربانی، سرپرســت تیم والیبال ســایپا در واکنش به انتشار شایعه 
جدایی موسوی گفت: این موضوع را تکذیب می کنم. بحث جدایی 
موسوی حتی مطرح هم نشده و او با سایپا قرارداد رسمی دارد. سید 
این روزها در تمرینات هم حاضر اســت و با قدرت برای حضور در 

لیگ آماده می شود.

مدافع برزیلی شهداب یزد به ایران رسید
ورزش: تنها بازیکن خارجی لیگ برتر والیبال پس از طی مسافت 
طوالنی وارد ایران شد.»ویکتور بابوجیا آرائوجو« بازیکن برزیلی تیم 
والیبال شــهداب یزد پس از طی سفری 16 ساعته، به فرودگاه امام 
خمینی )ره( رسید و پس از پشت سر گذاشتن تست کرونا و منفی 
شدن نتیجه این تست و همچنین نداشتن هیچ گونه عالئمی از این 

بیماری وارد خاک ایران شد.

پای  ملی پوش تکواندو زیر تیغ جراحی
ورزش: عرفــان ناظمی تکواندوکار وزن 87- کیلوگرم تیم ملی 
ایران که تاکنون در میادین مختلفی حضور داشــته اســت روز 
گذشــته پای چپ خود را به تیغ جراحان سپرد. ناظمی در این 
دوران کرونایی که هیچ رویدادی برگزار نمی شــود ترجیح داد تا 
ضمن عمل جراحی با آسودگی خاطر به تمرینات فیزیوتراپی و 

دوران نقاهت خود بپردازد.

 در حال حاضر 
خبری از طالی المپیک نصیرشالل نیست

ورزش: فریــد فتاحیان مســئول امور بین الملــل کمیته ملی 
المپیک در گفت وگو با ایســنا در پاســخ به این پرسش که چرا 
اهــدای طالی المپیــک لندن به نواب نصیرشــالل هنوز انجام 
نگرفتــه اســت گفت: باید به صورت رســمی از ســوی کمیته 
 )IWF( بین المللی المپیک و یا فدراســیون جهانی وزنه برداری
اعالم شــود این مســئله قطعی شده اســت تا ما نیز بالفاصله 
پیگیری های خــود را انجام دهیم. اما هنوز به صورت رســمی 
چیزی به ما اعالم نشده است. او ادامه داد: در حال حاضر مسئله 
کمیل قاســمی و کیانوش رستمی را داریم پیگیری می کنیم اما 
در مورد نواب نصیرشــالل هنوز اعالم رســمی نشده و هرگونه 

اقدام  نیز مستلزم دریافت نامه رسمی است.

 ادامه تیمداری ذوب آهن 
در هندبال و بسکتبال

ورزش: فدراسیون بســکتبال در حال ارائه برنامه ریزی مناسب 
برای تدارک فصل جدید لیگ برتر بســکتبال اســت و تیم های 
مختلفی هــم برای حضور در فصل جدیــد لیگ اعالم آمادگی 
کرده اند، اما با وجود این در چند وقت اخیر این شــایعه مطرح 
شــده بود که مســئوالن تیم ذوب آهن تمایلی به تیمداری در 
لیگ بســکتبال ندارنــد. در همین خصوص احمد جمشــیدی 
ســخنگوی باشــگاه ذوب آهن در واکنش به این خبر گفت: این 
مســئله که گفته می شــود ما تمایلی به تیمداری در لیگ برتر 
بســکتبال و لیگ هندبال نداریــم را تکذیب می کنم. اکنون در 
حال برنامه ریزی مناســب هســتیم تا در هر دو رشته تیم های 

خوبی را روانه مسابقات کنیم.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

ضبط برنامه »عصر جدید« متوقف شد
سیما و سینما: ضبــط مسابقه 
اســتعدادیابی »عصــر جدید« 
متوقف و اســتودیوی برنامه از 
 ۱۹( گذشته  هفته  پنجشــنبه 
تیرماه( تــا اطالع ثانوی تعطیل 

شد.
به گزارش روابط عمومی برنامه عصر جدید، ضبط مسابقه استعدادیابی 
عصر جدید در حالی متوقف شــد که قسمت های اول و دوم از دور دوم 
این رقابت، اوایل تیر ماه و پیش از دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر 
اســتفاده اجباری از ماسک در تمام مکان های مسقف و عمومی، ضبط  
شــده که شب گذشته و امشــب ) ۲۱ و ۲۲ تیر( روی آنتن شبکه سه 

سیما خواهد رفت.
قســمت های ســوم و چهــارم از دور دوم هم، با رعایت تمــام موازین 
بهداشتی اعم از ضدعفونی کردن کامل لوکیشن، حفظ فاصله فیزیکی 
بین تماشــاگران و استفاده همگان از ماسک در تمام ساعات حضور در 
استودیوی برنامه و هنگام ضبط، تولید شده که هفته آینده پخش خواهد 

شد.
بدین ترتیب، از پنجشنبه ۱۹ تیرماه تا اطالع ثانوی، ضبط برنامه متوقف 

شده و استودیوی عصر جدید تعطیل است.

پخش »دونده« امیر نادری از تلویزیون
سیما و ســینما: شبکه چهار 
سیما در راستای پخش فیلم های 
تابستانی هفتگی خود »دونده« 

امیر نادری را روی آنتن  برد.
به گزارش ایسنا، فیلم های دونده، 
بازداشتگاه شــماره ۱۷، الماس 
خونین، ماری کوری؛ شــهامت 

دانش، من سم هســتم، یاغی دشت و شهر گمشده زد، در قالب برنامه 
»فیلمخانه« از شبکه چهار سیما پخش می شوند.

به نقل از روابط عمومی شــبکه چهار سیما، پخش جشنواره فیلم های 
سینمایی شبکه چهار در ایام تابستان از اول تیر ماه آغاز و تا ۳۱ شهریور 
ادامه خواهد داشت و مخاطبان این شبکه در تابستان ۹۹ می توانند هر 
روز به تماشای یک اثر برگزیده به همراه نقد و بررسی منتقدان و اهالی 

سینما بنشینند.
»دونده« فیلمی ایرانی به  کارگردانی امیر نادری و محصول سال ۱۳۶۳ 
است که دیروز پخش شد. »دونده« اولین فیلم ایرانِی ساخته  شده پس 
از انقالب ۱۳۵۷ اســت که توانست توجه جهانیان را به سینمای ایران 

جلب کند.
خالصه فیلم: امیرو نوجوان تنهایی اســت که رؤیایش سفر به آن سوی 
خلیج فارس و آزادی است. او بطری های خالی، قوطی و چیزهایی از این 
دست را از میان زباله ها جمع می کند و می فروشد و با واکس زدن کفش 
خارجی های مقیم آبادان روزگار می گذراند. امیرو کم کم به کالس درس 

شبانه می رود و الفبا را یاد می گیرد .
مجید نیرومند و موســی ترکــی زاده در این فیلم بــازی کرده اند. فیلم 
»دونده« توانســته با دریافت جایزه از جشــنواره سه قاره نانت ۱۹۸۵ و 
جایزه ویژه جشــنواره بین المللی فیلم سنگاپور ۱۹۸۵ ، توجه جهانیان 
را به ســینمای ایران جلب کند. این فیلم سال ۱۳۸۹ توسط فیلمخانه 
ملی ایران مرمت شــد و در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 

به نمایش درآمد.
»فیلمخانه« به کوشــش واحد تأمین برنامه شــبکه چهار سیما هر روز 
ساعت ۱۰:۳۰ روی آنتن می رود و یک اثر از برترین آثار برگزیده سینمای 
ایران و جهان که تاریخ ســینما را ســاخته اند، پخش می کند و پس از 
نمایش، فیلم توسط کارشناس تحلیل می شود. این فیلم ها روز بعد ساعت 

۲ بامداد بازپخش می شوند.

کارگردان »کشتارگاه«: 
ای کاش این قدر به اکران آنالین حمله نمی شد

فیلــم  کارگــردان  ایســنا: 
»کشــتارگاه« معتقد است: اگر 
به جای حمله بــه اکران آنالین 
حمایت بیشــتری از آن صورت 
می گرفت، بازگشــت ســرمایه 

فیلم ها موفقیت آمیزتر بود.
عباس امینی که فیلم تازه ساخته شده اش یعنی »کشتارگاه« را خیلی زود 
روانه اکران آنالین کرد، در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد: اکران آنالین این 
فیلم به تازگی تمام شــده و با توجه به اینکه سینماها از مدتی قبل باز 
شدند، اصالً پشیمان نیستم که »کشتارگاه« در شرایط فعلی به صورت 
آنالین اکران شد؛ چرا که میزان فروش و استقبال مخاطب را از فیلم هایی 
که در ســینما اکران شدند و پیش بینی می شد جزو پرفروش ترین های 

سال باشند، می بینیم.
وی با ابراز تأسف از اینکه بعضی فیلم های در حال اکران در سینما باید 
به فروش چند ده میلیاری می رسیدند، گفت: برای »کشتارگاه« در یک 
ماه اکران آنالین بیش از 4۰۰ هزار بلیت فروخته شد که برای محاسبه 
تعداد بازدیدکننده این رقم تقریباً دو و نیم برابر می شــود. البته من آمار 
دقیقی در اختیار ندارم، اما طبق آنچه اعالم شده به جز فیلم های »خروج« 
و »طال« که اولین ها در اکران آنالین بودند، »کشتارگاه« بیشترین آمار 

فروش را داشته است.
امینی با اشــاره به اینکه ســرمایه فیلم »کشــتارگاه« در اکران آنالین 
برنگشت، افزود: ای کاش توانی را که برای اکران فیلم در سینما آن هم 
در این شرایط کرونایی صرف کردند، به جای حمله به اکران آنالین روی 
همین سیستم می گذاشــتند تا یک موج جدی ایجاد می شد و کنترل 
شدیدی هم روی قاچاق فیلم ها صورت می گرفت و اگر این اتفاق می افتاد، 

دست کم بخشی از سرمایه فیلم ها برمی گشت.
وی با اشــاره به اینکه خارج از سیستم سایت فیلیمو، تبلیغی برای 
فیلم انجام نشــده بود، ادامه داد: متأســفانه اکران فیلم خیلی زود 
تمام شــد در حالی که تبلیغات سینه به سینه تازه داشت مخاطبان 
بیشــتری را جلب می کرد و نمی دانم چرا این قدر مدت زمان اکران 

کوتاه است. 
این فیلمســاز که به زودی برای اکــران فیلم دیگرش یعنی »من اینجا 
هستم« که پیش از »کشتارگاه« ساخته شده، اقدام می کند، تأکید کرد: 
ما نتیجه اصرار به بازگشایی سینما را در روزهای اوج گیری کرونا می بینیم 
در حالی که باید بپذیریم سینمای دنیا در این روزها بیشتر روی سیستم 
آنالین کار کرده و ما هم با ادامه این بیماری باید حمایت بیشتری از شیوه 

اکران آنالین انجام دهیم.

 ســیما و ســینما/ زهره کهندل نماهنگ 
»تــار و پود« اثری کوتاه و دلنشــین درباره زیارت 
است. قصه زیارت مادربزرگی که با دست هایش تارو 
پود فرش عاشــقی را می بافد تا به وصال یار برسد. 
این نماهنگ با حضور ثریا قاسمی، سلمان فرخنده 
و با نوای حســن عبدی و شعری از مهدی رحیمی 
به مناسبت میالد امام رضا)ع( ساخته و منتشر شد. 
نویسنده و کارگردان آن محمدصادق رمضانی مقدم 
است و سیدمحمدصادق حسینی و هادی میرباقری، 
تهیه کنندگی آن را برعهده دارند. مجتبی احسانی و 
هاشم مسعودی نیز در قامت مجری طرح، مشکالت 
را از ســر راه برداشتند تا ســاخت این نماهنگ به 
سرانجام برسد. شــاید در نگاه اول »تار و پود« یک 
کلیپ پنج دقیقه ای به نظر برسد، اما برای ساخت 
ثانیه بــه ثانیه ایــن نماهنگ، روزها و ســاعت ها 
وقت صرف شــده اســت تا اثری در شأن و منزلت 
زائران حضرت رضا)ع( ســاخته شود. محمدصادق 
رمضانی مقدم، کارگردان و نویســنده این نماهنگ، 
درباره روند ساخت آن به خبرنگار ما می گوید: ابتدای 
ماه رمضان امسال دوستانی از تهران که پیش از این 
با آن ها آشنایی نداشتم تماس گرفتند و گفتند قرار 
اســت کاری در مشهد بسازیم و شعری از »مهدی 
رحیمی« را برایم فرستادند. شعر را خواندم و دیدم 
که این شــعر چقدر تصویری است، احساس خوبی 
دارد و احوال آدم ها را با جزئیات تصویر می کند. برای 
این شــعر، سناریویی نوشتم و تغییرات جزئی را در 
ساختار شعر ایجاد کردم، چون فضای شعر بازنمایی 
دهه ۶۰ را در ذهن متبادر می کرد که ایده کمک به 

جبهه های جنگ را در دل طرح گنجاندم.
وی یادآور می شــود: در شــعر آقای رحیمی، علت 
نرسیدن وجود نداشت و مادربزرگ قصه بی دلیل به 
زیارت نمی آمد و عدم وصال او به حرم حضرت رضا)ع( 
خودآگاه نبود. با ایده کمک به جبهه، به این نرسیدن، 
معنا بخشیدم و آن را خودآگاه کردم. پیشنهاد دادم 
که در میان روایت شعر، دو بیت از حافظ هم خوانده 
شــود که » تو خود حجاب خودی، حافظ از میان 

برخیز«.
وی اضافه می کند: فیلم نامه کار آماده شــد و وارد 
مرحله اجرا شــدیم. برای لوکیشن کار به روستای 
»کنگ« در اطراف مشهد رفتیم. این روستا به دلیل 
گردشــگرپذیر بودن، بافت قدیمی خودش را حفظ 
کرده و برای بازسازی فضای دهه ۶۰، ظرفیت خوبی 

داشت.
کارگردان فیلم داستانی»بدون لک« توضیح می دهد: 
روستای »کنگ« پلکانی و حمل وسایل فیلم برداری  
آکسسوری های دهه ۶۰ بسیار دشوار بود، ولی روند 
تولیــد خوب پیش رفت. بهــزاد جعفری طادی که 
طراح صحنه فیلم هایی همچون »ماجرای نیمروز«، 
»التاری« و »درخــت گردو« بود، به گروه ما اضافه 
شد. ابوالفضل نباتی که مدیر تصویربرداری سریال 
»شهرزاد« بود، مسئولیت تصویربرداری کار را برعهده 

گرفت و تیم تولید بسیار خوبی کنار هم جمع شدند، 
از طراحی گریم بگیرید تــا بازیگران. برای کاراکتر 
اصلی هم ثریا قاسمی انتخاب شد که قبول کردند 

و پروژه آغاز شد.

جمعشدنیکتیمتولیدحرفهای#
وی درباره ســختی های تولید می گوید: روز اول که 
در روستا ضبط داشتیم، جابه جایی در این روستای 
پلکانی بسیار سخت، به ویژه برای خانم قاسمی که 
سنشان هم باال بود. تمام ترس من این بود که شرایط 
جسمانی شان اجازه ادامه همکاری را ندهد، ولی اتفاق 
جور دیگری رقم خورد و به لطف آقا امام رضا)ع( همه 
اعضای گروه، تمام روزهای پروژه را صبورانه همراهی 

کردند. 
به گفته رمضانی مقدم، برای ساخت نماهنگ روال 
این است که موسیقی کار ساخته می شود و سپس 
تصویر روی کار بنشــیند. ما در ابتدای کار، صدای 
ســلمان فرخنده را برای روایت شعر داشتیم که در 
ســکانس حرم هم بازی داشت. موسیقی کار را هم 
قرار بود فرید ســعادتمند انجام دهد که آهنگساز 
بســیاری از ســریال های شناخته شــده همچون 
»برادرجان«، »ارمغان تاریکی«، »نفس« و چندین 
ســریال تلویزیونی دیگر بود. جنس موسیقی آقای 
سعادتمند، شــیرینی لهجه یزدی را دارد و بسیار 
متواضعانه و دلپذیر است. همزمان با تدوین، فرایند 

ساخت موسیقی هم انجام شد. 
کارگردان مســتند »نه کوچک، نــه بزرگ« تأکید 

می کند:  شــاید زمان نماهنگ پنج دقیقه باشد، اما 
ساخت پروژه کار بسیار سختی بود، چون احواالت 
متفاوتــی را در این زمان کوتاه روایت می کند. مثاًل 
برای خواندن چند بیت از حافظ، دنبال صدای خاصی 
بودیم که به نام حســن عبــدی از تعزیه خوان های 
خوب نیشابوری رسیدیم. خواننده و تعزیه خوانی که 
جنس صدایشان حزن و لهجه خاص روستایی دارد. 
کار در دل خودش احوال روستایی داشت و با آوای 

آقای عبدی، یکدست تر شد.  
وی یادآور می شــود: انجام پروژه بسیار پرفشار بود، 

چون قرار بود نماهنگ به میالد امام رضا)ع( برسد که 
خوشبختانه چند روز پیش از میالد، کار به سرانجام 

رسید و از تلویزیون پخش شد.

معضل»بارگاهنگاری«#
ایــن نویســنده و کارگــردان با بیــان اینکه برای 
ســاخت یک نماهنگ پنج دقیقه ای گروه نســبتاً 
بــزرگ و باتجربه ای پــای کار آمدنــد، می گوید: 
معموالً نماهنگ های مذهبی یا آثــاری که درباره 
ائمه اطهار)ع( به ویژه امام رضا)ع( ساخته می شوند، 
نگاه »بارگاه نگاری« دارند، یعنی بیشتر کارهایی که 
درباره امام رضا)ع( ساخته می شود فقط فضای حرم 
و معماری حرم را نشان می دهند و کمتر به محتوای 
رضوی و قصه محوری اشاره دارند بلکه بیشتر عظمت 
و زیبایی بارگاه منــور رضوی و معماری این حریم 

ملکوتی را به نمایش می گذارند. 
وی ادامه می دهد: ما برای ساخت نماهنگ »تارو پود« 
تصمیم گرفتیم که فرم و روایت قصه آثار این چنینی 
را تغییر دهیم. نشان دادن معماری باشکوه حرم مطهر 
الزم است، اما کافی نیست. به همین دلیل از معماری 
حرم عبور و قصــه آدم ها را روایت کردیم، آدم هایی 
که فقط برای زیارت علی بن موسی الرضا)ع( آمده اند 
تا لذت زیارت را با عمق وجودشــان درک کنند. ما 
در ایــن کار، قصه روایت کردیم. در حوزه تولید هم 
سعی کردیم که تیم خوبی را جمع کنیم. در حالی 
که عده ای می گویند ســاخت نماهنگ آسان است، 
ولی این طور نیست. مثالً برای چیدمان یک صحنه 

شــبیه به یک تابلوی نقاشــی باید ساعت ها زمان 
می گذاشتیم، ولی در یک اثر داستانی وقتی این زمان 
صرف می شود، نتیجه کار هم طوالنی تر است، ولی ما 
برای ثبت ۲۰ ثانیه، ساعت ها وقت صرف می کردیم.

رمضانی مقدم خاطرنشــان می کند: تمام روستا را 
چندین بار دور زدیم و نقاط آنجا را بررســی کردیم 
تا بهترین لوکیشــن ها بــرای کار انتخاب شــود. 
آکسســوری های دهه ۶۰ که بــرای آن صحنه ها 
جمع آوری شده بود را در آن لوکیشن ها باید جانمایی 

می کردیم که سختی کار را بیشتر می کرد. 
وی با بیان اینکه جمع شدن یک تیم حرفه ای برای 
ساخت نماهنگ »تارو پود« لطف امام رضا)ع( بوده 
اســت، عنوان می کند: حضور این گروه قدرتمند، 
کیفیت خوبی به نتیجه کار بخشید که موجب دیده 
شــدن این نماهنگ پنج دقیقه ای و بازخوردهای 

خوب آن شد. 

تولیدآثارفاخرفرهنگیهزینهبراست#
به باور رمضانی مقدم، اثرگذاری و گستره مخاطبان 
نماهنگ ها با توجه به توزیع و نشــر ساده آن ها در 
شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی بیشتر است. 
وی می گویــد: نماهنگ ها جــزو گونه های مهم در 
آثار تصویری هستند، چون از حداکثر توان سینما 
اســتفاده می کنند یعنی هم از توان موسیقی و هم 
توان تصویر، حداکثر استفاده را می برند. گاهی یک 
قطعه موسیقی از ده ها دیالوگ تأثیرگذارتر است و 
موجب ارتباط عمیق تر مخاطب با اثر هنری می شود. 
این ویژگی موجب شده که نماهنگ ها تأثیر حسی 

بیشتری داشته باشند.
این کارگردان خاطرنشان می کند: نماهنگ ها جزو 
آثار کوتاه هستند و این ویژگی موجب می شود که 
در مدت زمان کم، بیشترین حجم کیفیت محتوایی 
را بــه مخاطب ارائه دهند، به همین دلیل بازپخش 
چندباره آن، مخاطب را اذیت نمی کند. از سوی دیگر 
فرایند پخش و انتشــار آن ها بسیار راحت تر است 

به ویژه در فضای مجازی.
رمضانی مقدم اضافه می کند: آمار دقیقی از انتشــار 
نماهنگ »تار و پود« ندارم، اما به گمانم چند صدهزار 
بار در فضای مجازی دیده شده، ضمن اینکه بارها از 

شبکه های مختلف تلویزیون بازپخش شده است.
وی با بیان اینکه تولید آثار فاخر فرهنگی هزینه بر 
اســت، یادآور می شود: متأسفانه با پدیده ساخت 
آثــار بی کیفیت در برخی مدیران فرهنگی مواجه 
هســتیم  که می گویند اثر کم کیفیت می سازیم، 
چون بودجه کمی داریم و این اتفاق در بلندمدت، 
تأثیر بدی روی گونه نماهنگ می گذارد و موجب 
ســلب اعتمــاد از مخاطب می شــود، زیــرا آثار 
کم کیفیت نه تنها فراموش نمی شــوند بلکه ذائقه 
مخاطب را خراب می کنند و ســبب می شــوند 
مخاطب این گونه تصویری را پس بزند که اتفاقی 

نگران کننده است.

برش

آثار  ساخت  پدیده  با  متأسفانه 
مدیران  برخی  در  بی کیفیت 
که  هستیم   مواجه  فرهنگی 
می گویند اثر کم کیفیت می سازیم، 
این  و  داریم  کمی  بودجه  چون 
بدی  تأثیر  بلندمدت،  در  اتفاق 
و  می گذارد  نماهنگ  گونه  روی 
مخاطب  از  اعتماد  سلب  موجب 
کم کیفیت  آثار  زیرا  می شود، 
بلکه  نمی شوند  نه تنها فراموش 
را خراب می کنند  ذائقه مخاطب 
و سبب می شود مخاطب این گونه 
تصویری را پس بزند که اتفاقی 

نگران کننده است
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مهر: مســتند »غبار جنگ« به کارگردانی محمد عبدی زاده از زبان سه قهرمان 
جنگ تحمیلی، مقاومت ۳4 روزه خرمشهر را به تصویر می کشد.

به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مستند »غبار 
جنگ« از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی 
محمد عبدی زاده اســت که از زبان سه قهرمان جنگ تحمیلی، مقاومت ۳4 روزه 

خرمشهر به تصویر کشیده می شود.
عبدی زاده درباره تولید مســتند »غبار جنــگ« اظهار کرد: این فیلم حاصل پنج 
ســال تالش پژوهشی من درباره سقوط خرمشــهر و مقاومت ۳4 روزه این شهر 
است. در این مستند با سه قهرمان این حماسه که فرماندهان سه بخش مهم دفاع 
از خرمشــهر بودند، یعنی ناخدا هوشنگ صمدی؛ فرمانده تکاوران و مدافع شهر 
خرمشهر، سرهنگ علی قمری؛ فرمانده پادگان دژ و از نامداران جنگ و امیر سرتیپ 
مهدوی؛ فرمانده دانشجویان دانشکده افسری، درباره  مقاومت خرمشهر گفت وگو 
خواهم کرد. وی با تأکید بر اینکه در مدت ۳4 روز مقاومت خرمشــهر، بسیاری از 
افراد مهم کشور به شهادت رسیدند، تصریح کرد: از دل این اتفاق حماسه ای خلق 

می شود که آکنده از مقاومت، ایثار و همدلی است.
عبدی زاده دربــاره مراحل تولید »غبار جنگ« گفت: پژوهش های این مســتند 
به پایان رســیده اســت و فصل پاییز فیلم برداری را در تهران و مناطق نظامی در 
خرمشهر و بوشهر آغاز خواهیم کرد. بازسازی های اندکی برای به تصویر کشیدن 
گفته های امرای  ارتش هم خواهیم داشت و به همین دلیل از عوامل حرفه ای برای 

کار پشت دوربین استفاده می کنیم.

مقاومت خرمشهر از 
زبان سه قهرمان جنگ 

سیما و سینما: ساخت سریالی از دنیای بتمن برای »اچ بی او« در دستور کار قرار گرفت.مستند
به نقل از ورایتی، اچ بی او مکس قصد دارد سریالی درام از شهر گاتهام و فضای پلیسی آن 
با همکاری مت ریوز و ترنس وینتر بسازد. این سریال که اسپین آف جدیدی با تمرکز بر 
جرم و جنایت در شهر گاتهام است، هنوز عنوانی ندارد و در همان فضایی می گذرد که 

ریوز برای فیلم بلند »بتمن« با بازی رابرت پتینسون خلق می کند.
مت ریوز از این پروژه به عنوان فرصتی شــگفت انگیز یاد کرده که کمک می کند هم 
دنیای بتمن که در فیلم ســینمایی خلق شده گسترش یابد و در عین حال به نوعی 
تعمیق و هم جزئیات بیشتری از آن ارائه شود. وی، همچنین همکاری با ترنس وینتر که 
نوشته های تأثیرگذار و قدرتمندی درباره دنیای جنایت و فساد در کارنامه اش دارد را یک 
رؤیای محض خوانده است. ترنس وینتر به عنوان نویسنده و تهیه کننده در این سریال 
حضور دارد. او خالق سریال »امپراطوری ساحلی« و نویسنده، تهیه کننده و کارگردان 
سریال تحسین شده »سوپرانوها« بود. او ۱۲ نامزدی امی برای این برنامه کسب کرد و 
چهار جایزه را به خانه برد. وی یک نامزدی اسکار برای فیلم نامه »گرگ وال استریت« 
اسکورسیزی هم در کارنامه دارد. ریوز اکنون در حال کارگردانی و تهیه فیلم سینمایی 
»بتمن« اســت که قرار است از اکتبر ۲۰۲۱ در سینماها اکران شود. این فیلم با بازی 
پتینســون، زوئی کراویتز، جفری رایت، کالین فارل و اندی سرکیس در دست ساخت 
اســت. وی، ســازنده فیلم های دیگری چون »جنگ برای سیاره میمون ها« و »طلوع 
سیاره میمون ها« هم بوده است و ابتدا کارش را به عنوان نویسنده و کمک کارگردان و 
بعد کارگردان فیلم شروع کرد. او سابقه کار برای تلویزیون هم دارد و برای نتفلیکس و 

آمازون سریال تهیه کرده است.

 »بتمن« 
 سریال می شود

سینما

سینمای جهانچهره خبر

اعتراض پوران درخشنده به دستمزدهای میلیاردی برخی بازیگران 

سینمای امروز کشور عادالنه نیست
با انتشار رمانی با عنوان »خاطرات و اطالعات نادرست«

»جیم کری« نویسنده شد
میزان: پوران درخشــنده، کارگردان فیلم »زیر ســقف 
دودی« گفت: در شــرایط بحرانی امروز سینما چطور یک 
بازیگر برای یک ماه حضور جلو دوربین یک میلیارد تومان 
دستمزد می گیرد، این پول ها از کجا وارد سینما می شوند 

که به این راحتی و بدون هیچ وسواسی خرج می شوند؟
پوران درخشنده، کارگردان فیلم »زیر سقف دودی« با اشاره 
به وضعیت نامشخص سینما در شرایط موج دوم کرونا اظهار 
کرد: متأسفانه در شرایطی هستیم که بسیاری از فیلم سازان 
باســابقه و صاحب سبک با داشــتن فیلم نامه و طرح های 
دغدغه مند و اجتماعی، موفق به تهیه سرمایه نمی شوند، اما 
در نقطه مقابل برخی فیلم سازان تازه وارد به راحتی پشت 
ســر هم کار می کنند و بســیاری از آثار در کمترین زمان 

ساخته و اکران می شوند. 
وی تصریح کرد: ســینمای امروز کشــور پرســش ها و 
خألهای فراوانی را در بخش سرمایه و ورود آن احساس 
می کنــد، پرســش هایی که بــه هیچ وجه پاســخ داده 
نمی شوند. من در حال حاضر دو فیلم نامه کامل و آماده 
ســاخت دارم، اما همچنان با نبود سرمایه روبه رو هستم، 
اما می بینیم کارگردانی وجــود دارد که کار اولش تمام 
نشده فیلم برداری کار دومش را شروع می کند. تعجب آور 
است که این سرمایه چطور فقط به یک کارگردان تزریق 

می شود؟
کارگــردان فیلم »هیس دخترها فریاد نمی زنند« با تأکید 
بر وضعیت ناهنجار کرونا در کشور، ادامه داد: من به شدت 
دوســت دارم که فیلم هایم را بسازم، اما به خاطر وضعیت 
کرونا به عوامل و بازیگرانم فکر می کنم که جانشان به خطر 
نیفتد، اما در مقابــل می بینم که برخی به راحتی و بدون 
ترس در حال فیلم سازی هستند. در شرایط بحرانی امروز 

سینما چطور یک بازیگر برای یک ماه حضور جلو دوربین 
یک میلیارد تومان دستمزد می گیرد، این پول ها از کجا وارد 
سینما می شــوند که به این راحتی و بدون هیچ وسواسی 

خرج می شوند؟
این کارگردان ســینما ادامه داد: روزانه تعداد زیادی بازیگر 
از آموزشگاه ها و دانشگاه ها دانش آموخته می شوند، اما همه 
بیکارنــد، در صورتی که برخی بازیگران ســاالنه چند کار 
پشت سر هم انجام داده و دستمزدهای نجومی می گیرند. 
متأسفانه سینمای امروز به هیچ وجه عدالت ندارد و نسل 

جوان ما پاسوز همین بی عدالتی شده است.
درخشــنده با تأکید بر اهمیت ســالمتی انســان ها در 
شرایط کرونا، خاطرنشــان کرد: از نظر من جان مردم 
مهم اســت. به نظر من تولید فیلم در شرایط فعلی که 
جان عوامل و بازیگــران به خطر می افتد، به هیچ وجه 
درســت نیست. شخصاً اگر شرایط مالی هم مساعد بود 
ترجیح می دادم پروژه ام را وقتی بســازم که از امنیت و 

سالمتی عوامل مطمئن باشم.

سیما و سینما : بازیگر سرشناس کانادایی هفته پیش رمانی 
منتشــر کرد که آن را با همراهی دینا واچون نوشته و در آن 

تصویری از هالیوود امروز ارائه کرده است.
به گزارش قدس آنالین، جیم کری، بازیگر و نقاش به  تازگی و 
با همراهی دینا واچوِن نویسنده، رمانی با عنوان »خاطرات و 
اطالعات نادرست« منتشر کرده که در نگارش آن، جزئیاتی از 
زندگی و مسیر حرفه ای کاری خود استفاده کرده تا داستانی 

خیالی درباره آخرالزمان و تولد دوباره در هالیوود تعریف کند.
در آغاز رمان، مخاطب با شــخصیت کری آشــنا می شود که 
شخصیت اول داستان است و او را وسط یک بحران موجودیتی 
پیدا می بیند؛ شخصیتی که به  دلیل شک به خود خرد شده 
و در آپارتمانش در لس آنجلس گیر کرده است. او آنجا فقط با 
نت فلیکس، یوتیوب و تی ام زی زنده است. موفقیت های او به 
عنوان یک  بازیگر، چه در زمینه کمدی و چه درام، مانند اشیای 
دوردست در آینه عقب زندگی هستند و حاال او فقط به مرگ 

ناگزیر خود و پایان بی فرار جهان فکر می کند.
به این ترتیب یک ماجراجویی هجوگونه آغاز می شود که در آن 
کری به اعماق فرهنگ خودشیفته هالیوود سفر می کند؛ کری 
در جست وجوی معنا در زندگی و حرفه خود است و در عین  
حال سعی دارد در یک فیلم بیوگرافیکی که قرار است درباره 
مائوتسه تونگ ساخته بشود نقش انتخاب کند و در فیلم های 
استودیویی بر پایه اسباب بازی های کودکان نقش آفرینی کند. 
او در این  فیلم ها با آتش سوزی های فاجعه بار، مجموعه بازیگران 
تمام زن یــک حمله اکوتروریســتی و آدم فضایی ها مواجه 
می شــود و با امثال نیکالس کیج، گویینــت پالترو و آنتونی 

هاپکینز رفت وآمد دارد.
این  کتاب که ۷ جوالی توســط انتشارات ناپف منتشر شد، 
نتیجه یک همکاری طوالنی بین این دو همکار اســت؛ یک 

 روایت داستانی که واقعیت هایی را از زندگی این  بازیگر روایت 
می کند و به  دلیل دسترســی به جهانی از حداکثر امتیازها و 
بیگانگی ها، داســتانی را خلق می کند که خالقانش معتقدند 

دقیقاً در این  زمان، وقت گفتن آن بوده است.
در »خاطرات و اطالعات نادرست« که سه شنبه هفته گذشته 
منتشر شــد تصویری از این بازیگر ۵۸ ساله در هالیوود ارائه 

شده است.
هر چند این  کتاب در عمل به سمت فاجعه جهانی می رود و در 
سالی که پر از شیوع بیماری و قیام است، جنبه ای تحریک آمیز 
دارد، اما جیم کری قول داده خوانندگانش یک  شــادی تمام 
عیار را تجربه کنند. او می گوید: این  جهان برای شما به شکل 
پوچ ترین سرگرمی و شــگفت انگیزترین شکل ممکن پایان 
می یابد. او در عین  حال به شــکلی خوشبینانه به جامعه پس 
از کرونا فکر می کند و می گوید شــاید این  فرصت الزم بود تا 

زمین بتواند نفس بکشد.
رمان »خاطرات و اطالعات نادرست« در ۲۷۲ صفحه با قیمت 

۱۶/۷۷ دالر منتشر شده است.

گفت وگو با محمدصادق رمضانی مقدم، کارگردان نماهنگ رضوی »تاروپود«

آثارضعیف،ذائقهمخاطبراخرابمیکند
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