
شست وشوی ریه با مایع سفیدکننده!
اینکه باالخره ترامپ دســت از لجاجت 
برداشت و برای نخستین بار پس از شیوع 
کرونا با ماسک جلو چشــم مردم ظاهر 
شد، دستمایه ای برای برخی کمدین های 
آمریکایی شــده اســت. در ویدئویی که 
ایــن روزها در فضای مجازی دســت به 
دست می شــود یک کمدین به نام ترور 
نوآ، در حالی که مثالً از شــوق گریه می کند، می گوید: »باید امروز رو روزی 
بدونیم که ترامپ واقعاً رئیس جمهور ما شد...رهبر جهان آزاد شروع کرده به 
ماسک زدن... همون کسی که ماسک نمی زد و می خواست ریه هاشو با مایع 

سفیدکننده بشوره«.

مثل دم خروس
البته که کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط 
عمومی وزارت بهداشــت قرار نیســت با 
یک هشــتگ و ســروصداهایش جوگیر 
شــود. توییت و واکنش متفاوت او به ترند 
شدن هشــتگ »اعدام نکنید« را بخوانید: 
»هرکس، هر جا با هر موضع سیاســی و با 
هر استداللی در کنار تحریم مردم ایران قرار 
گرفت، تکلیفش روشن هست و هشتگ ها گویای عمق رذالت این جماعت بعضاً 
پارسی گوی نیست. پیش از این، بارها از جمله در تحریم دارو و تجهیزات پزشکی 

و تشخیصی، دم خروس، خیلی واضح بیرون زده بود، چون  مشتی نمونه خروار!«

8 هفته لعنتی
آتش سوزی ناو آمریکایی که ظاهراً کنترل 
و تمام شد. خبر انفجار و آتش سوزی در 
کارخانه بزرگ فوالد هم که مال دو ســه 
روز پیش اســت. با وجود ایــن، کاربران 
توییتر دســت برنمی دارند و دائم در این 
باره توییت می کننــد. برخی از تازه ترین 
توییت هــا در ایــن مــورد را بخوانیــد: 
»بزرگ ترین کارخانه فوالد آمریکا در شــرق تهران ترکید... ترامپ: می خوام 
بگم چیزهای مهیجی در هشــت هفته آینده پیــش رو داریم... بزرگ ترین 
کارخانه فوالد آمریکا منفجر شد... پیش به سوی هشت هفته لعنتی و مهیج و 
شگفت انگیز آینده... االن بی بی سی میاد می گه یکی از بهترین راه های از بین 

بردن کارخانه های فرسوده فوالد، سوزاندن آن هاست!« 

خود را به نفهمیدن می زنند
ماجرای تفاهم نامه 25 ســاله با چین که 
البته هنوز نه قطعی و نه اجرایی شــده و 
احتمــاالً باید برای ســال آینده روی آن 
حســاب کرد، کماکان در فضای مجازی 
موافقــان و مخالفــان و شایعه ســازان 
خــودش را دارد. محمد ایمانی، تحلیلگر 
مســائل سیاســی هم دراین باره نوشته 
است:»شورای آتالنتیک: تفاهم نامه همکاری با چین، توافق بُرد-بُرد و نشانه 
ناامیدی ایران از برجام است که فشارهای تحریمی آمریکا را بی اثر می کند... 
چرا اندیشکده آمریکایی، این واقعیت روشن را متوجه می شود اما این طرف، 

کسانی خود را به نفهمیدن می زنند؟«

 محمد تربت زاده ماجرا تقریباً از دو ماه پیش شروع شد 
که رســانه ها اعالم کردند برادرزاده رئیس جمهور آمریکا 
قصد دارد کتابی با عنوان »خاطرات مری ترامپ« به چاپ 
برساند. کتابی که طبق گفته »مری ترامپ« قرار بود ابعاد 
جدیدی از زندگی رئیس جمهور آمریکا، فسادهای مالی او 

و... را افشا کند. 
این کتــاب از همان زمان تبدیل به یکی از ســوژه های 
داغ فضــای مجازی و همچنین فضای رســانه ای آمریکا 
شــد و بسیاری از فعاالن سیاســی از این اقدام برادرزاده 
ترامپ حمایت کردند. از آن طرف بســیاری از طرفداران 
رئیس جمهور آمریکا هم، برادرزاده او را به سوءاستفاده  از 
موفقیت عمویش متهم کردند. با وجود تمام حواشی اما این 
کتاب دو روز پیش به چاپ رســید و در عرض یک روز، با 
فروش بیش از یک میلیون نسخه، رکورد جدیدی در بازار 
نشر آمریکا به جا گذاشت و تبدیل به پرفروش ترین کتاب 

سایت »آمازون« شد.

 تالش کاخ سفید #
برای جلوگیری از انتشار کتاب

همان دو ماه پیش که زمزمه هایی از انتشار کتاب جدید 
علیه رئیس جمهور آمریکا، آن هم توسط برادرزاده اش به 
گوش می رسید، شاخک های کاخ سفید تیز شد و تصمیم 
گرفت علیه برادرزاده ترامپ در یکی از دادگاه های آمریکا 

شکایت کند تا جلو انتشار کتاب او را بگیرد. 
آن زمــان یکی دیگر از برادرهــای ترامپ به نام »رابرت« 
مسئول رســیدگی به پرونده شکایت از برادرزاده اش شد. 
روزنامه نیویورک تایمز هم در یک مصاحبه با آقای رابرت 
ترامپ از او پرســیده بود کاخ سفید با چه رویکردی قصد 
شکایت از مری ترامپ را دارد که با این پاسخ روبه رو شده 
بود: »کتاب مذکور یک توافق نامه عدم افشای اطالعات که 
مری ترامپ ســال ها پیش در جریان تقسیم ارث با آن ها 

امضا کرده است را نقض می کند«.
رابرت ترامپ همچنین درباره حواشی این کتاب گفته بود: 
»تالش مری برای مبالغه و تحریف در روابط خانوادگی ما 
پس از این همه سال و برای منافع مالی خودش، اهانت و 
بی عدالتی به یاد و خاطره برادرم، فرد و والدین عزیزمان 

است«.

مردی که سالمت دنیا را تهدید می کند#
»سایمون و شوستر« نام انتشاراتی است که به برادرزاده ترامپ 
قوِل چاپ شــدن کتابش را داده بود. انتشاراتی که چندی 
پیش هم کتاب جنجالی جان بولتون، مشــاور سابق امنیت 
ملی آقای ترامپ را برخالف تالش دولت وی برای ممانعت از 
انتشار آن با حکم دادگاه، به چاپ رساند. در آن پرونده، ناشر 
با استناد به متمم یک قانون اساسی که آزادی  بیان را تضمین 

می کند از حق انتشار دفاع کرده بود.
آمازون هم بنابر قولی که ســایمون و شوستر داده بود، از 
همان زمان شروع به پیش فروش کتاب کرد. در توضیحات 
این کتاب در وب ســایت آمازون عنوان شــده نویسنده 
توضیح خواهد داد که عمویش چگونه »به مردی تبدیل 
شــد که حاال سالمت، امنیت اقتصادی و بافت اجتماعی 
دنیا را تهدید می کند«. در ادامه این توضیحات می  خوانیم: 
»نویسنده در این کتاب توضیح می دهد که چگونه وقایع 
خاص و ســاختار کلی خانواده، مرد آسیب دیده ای را که 
امروز در کاخ ســفید نشسته است خلق کردند، از جمله 
رابطــه عجیب و مضری که میان فرد ترامپ و دو پســر 

بزرگش فرد جونیور و دونالد وجود داشت«.

اعتیاد به الکل#
با وجود تمام تالش های دولت برای جلوگیری از انتشار این 
کتاب، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
این کتاب حدود دو روز پیش به طور گسترده چاپ و در 
سرتاسر دنیا توزیع شد.  در مورد نویسنده این کتاب هم 
فقط همین قدر اطالعات داریم که مری ترامپ 55 ساله 
فرزند فرد ترامپ جونیور، برادر بزرگ دونالد ترامپ است 
که در ۱۹۸۱ و در سن ۴2 سالگی درگذشت. فرد، از اعتیاد 
به الکل رنج می برد و دست آخر هم به علت حمله قلبی 
ناشی از مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی، خیلی زود 
از دنیا رفت.  اگر خاطرتان باشــد ترامپ مدت ها پیش در 
یکی از سخنرانی هایش اعالم کرده بود مشکالت شخصی 
برادرش محرک تالش های او در دولت برای مقابله با بالی 

اعتیاد به مواد مخدر بوده است.

باال کشیدن ثروت برادر بزرگ#
»بسیار زیاد و ناکافی؛ چگونه خانواده من خطرناک ترین 
مرد دنیا را پدید آورد؟« این عنوان کتاب مری ترامپ است 
که درحال حاضر تبدیل به داغ ترین سوژه فضای مجازی 
شده است.  مری ترامپ که درحال حاضر یک روان شناس 
است در این کتاب حسابی به عمویش حمله کرده است. او 
در بخش اول کتاب توضیح می دهد دونالد ترامپ به همراه 
خواهــرش پیش از مرگ برادر بزرگ تــر، او را فریب داده  
و اموالش را صاحب شــده اند! آن طور که مری ترامپ در 
کتاب خود نوشته، ترامپ و خواهرش اجازه نداده اند سهم 
چندانی از اموال پدر به فرزندانش برســد. او همچنین در 
بخش دیگری از کتابش گفته دونالد ترامپ به فردی پول 
داده تا به جای او در آزمون اس ای تی شرکت کند. آزمونی 
که یکی از پیش نیاز های ورود افراد به دانشــگاه در ایاالت 
متحده به شمار می رود. مری ترامپ به همین جا بسنده 
نکرده و روی یکی از حساس ترین موضوعات این روزهای 
جامعه آمریکا یعنی »بحران نژادپرستی« هم دست گذاشته 
است. او در بخشی از کتاب توضیح می دهد دونالد ترامپ 
یک نژادپرست است و همیشه در جمع های خصوصی از 

الفاظ نژادپرستانه استفاده می کند!

هیوالی ترسناک بیدار می شود!#
خانم مــری ترامپ همچنین در بخشــی از کتابش هم 
درباره ویژگی های شخصیتی رئیس جمهور آمریکا نوشته 
است: »ترامپ در نوجوانی و جوانی تحت تأثیر فِرد ترامپ 
سینیور، پدرش قرار داشت. پدربزرگم با پدرم که پسر ارشد 
او بود، رفتاری ســختگیرانه داشت و قصد داشت پس از 
او اداره شرکت خانوادگی فعال در زمینه ساختمان سازی 
و امالک را بر عهده بگیــرد؛ اما به این دلیل که پدرم در 
اداره شــرکت ناتوان نشان داد، پدربزرگم چاره ای نداشت 
مگر اینکه شرکت را به پسر دومش، دونالد بسپارد و این 
بدترین اتفاق ممکن بود؛ چراکه در اواخر دهه ۸۰ وضعیت 
کســب وکار ما به وخامت گرایید و فرد ترامپ مجبور شد 
در کارهای شــرکت دخالت کند، اما دیگر دیر شده بود و 
هیوالی ترسناک دونالد ترامپ دیگر بیدار و آزاد شده بود«.
بــرادرزاده ترامپ درباره مشــکالت روانی رئیس جمهور 
آمریکا هم در کتابش نوشــته: پدربزرگ »ســلطه گر« او 
پدرش »فرد« را تحقیر و مســخره می کرده در حالی که 
عمویش دونالد که هفت سال کوچک تر بوده و آن تحقیرها 

را می دیده، دروغ می گفته تا مورد ستایش قرار بگیرد.
مری ترامپ فضای خانواده او را پر از »هوسرانی، خیانت و 
دعواهای برادر و خواهری« توصیف کرده و نتیجه گرفته 

»کج رفتاری« دونالد ترامپ در همین فضا شــکل گرفته 
است. در بخشی از کتاب ماری ترامپ دراین باره می خوانیم: 
»آسیب شناسی دونالد آن قدر پیچیده و رفتارهایش اغلب 
آن قدر ناموجه اســت که برای تشــخیص کامل آن باید 
مجموعه ای از آزمایش های روان شناختی و عصب شناختی 
روی او انجــام داد، چیــزی که قطعــاً او هرگز تن به آن 

نمی دهد«.

یک فرد خودشیفته#
مری ترامپ که دکترای روان شناسی بالینی دارد، پس از 
فروش بیش از یک میلیون نسخه از کتابش در مصاحبه 
جدیدش، درباره دلیل انتخاب چنین عنوانی برای کتاب 
خود توضیح داده اســت: »برای عمویم دونالد هیچ وقت 
هیچ چیــز کافی نیســت. او تمام خصوصیــات یک فرد 
خودشــیفته را در خود دارد. خودبینی و خودشیفتگی او 
چیزی بسیار شــکننده است و می خواهد این ویژگی هر 
 لحظه از سوی خود یا اطرافیانش تقویت شود. اما واقعیت 
این است که او در عمق وجودش آن چیزی نیست که ادعا 

و تظاهر می کند و خودش هم به آن واقف است«.
مری ترامــپ همچنین درباره دالیل انتشــار این کتاب 
و اســنادی که پیش از انتشــار کتاب در اختیار رسانه ها 
قرار داد، می گوید: »اســناد مالیاتــی را در اختیار روزنامه 
نیویورک تایمــز قرار دادم و ایــن روزنامه گزارش مفصل 
چندصفحه ای درباره طرح ها و اقدامات مالیاتی مشکوک 
دونالــد ترامپ در دهــه ۱۹۹۰ از جمله مــوارد واضح و 
روشــن تقلب به منظور افزایش ثروتی که از والدینش به 
ارث برده بود، منتشــر کرد«. بــرادرزاده ترامپ می گوید 
در ماه های ابتدایی ریاســت جمهوری ترامپ قصد چنین 
کارهایی را نداشت و حتی با اکراه تماس خبرنگاران برای 
گفت وگو درباره سوابق خانوادگی ترامپ را پاسخ می داد؛ 
اما ناهنجاری های ترامپ و اقدام های عجیب وغریب و گاه 
ترسناک او در مقام ریاست جمهوری، مری را متقاعد کرد 

که باید اقدام به افشاگری درباره دونالد کند.

»مری« تهوع آور است!#
رئیس جمهور آمریکا پس از فروش بیش از یک میلیون 
نسخه از این کتاب، در سلسله توییت هایی، برادرزاده اش را 

حسابی مورد انتقاد قرار داد.
رئیس جمهور آمریکا در انتقادهای توییتری خود از مری 
ترامــپ به عنوان بــرادرزاده ای یاد کرد کــه به ندرت در 
جمع های خانوادگی دیده می شــد. ترامپ نوشت: او چیز 
اندکی درباره والدین شگفت انگیز من )که نتوانستند او را 
تحمل کنند( می داند و چیز هایی می گوید که صحت ندارد 

و توافق نامه عدم افشا را نقض کرد.
ترامپ همچنین درباره برادرزاده اش نوشــته است:»او با 
فاش کردن اظهارنامه مالیاتی من قوانین را زیر پا گذاشت. 
او تهوع آور اســت«. با وجود تمام این حواشــی، برخی از 
کارشناس ها احتمال می دهند این کتاب و افشاگری های 
خانوادگی ای که در آن ذکر شده، موقعیت دونالد ترامپ در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری را متزلزل تر  می کند. اما 
از آن طرف بخشی از تحلیلگران هم با نگاهی به واکنش ها 
به انتشار کتاب های خاطرات مقام های پیشین کاخ سفید، 
به این نتیجه رسیده اند که این افشاگری ها اغلب از سوی 
نخبگان و رسانه ها مورد توجه قرار گرفته اما افکار عمومی 
چندان توجهی به آن نکردند. با این حال باید منتظر بمانیم 
تا ببینیم این کتاب تأثیری بر نظرسنجی های آینده درباره 

سرنوشت انتخابات می گذارد یا خیر.

زندگی دکان آبگیری ست!

رقیه توسلی: آمده ایم شــهرگردی. دســت به تفاوت زدیــم این بار و داریم 
البه الی کوچه ها می چرخیم. خواستیم وســط سنگ و سیمان و در و پیکر 
و ســتون ها بپلکیم و دوروبرمان را بهتر سیاحت کنیم. احساس کردیم کجا 
بهتر از خیابان های شهر خودمان! جایی که کرونا بیش از پیش در کمین یک 

سردوگوش های ناتوانی چون ماست.
از »تُرک محله« ســاری تا »کوی پزشکان« که چند کیلومتر ناقابل است را 
پشت شیشه های اتومبیل گز می کنیم. شاید واقعاً بد نباشد گاهی راهمان را کج 
کنیم جاهایی که نکته های گفتنی کم ندارند و دیدنی تر از اماکن گردشگری اند. 

خاص تر و بکرتر اما نه در معنای مصطلح اش.
چهارچشمی کوی و کوچه ها را می پاییم و ایضاً قصه هایی که در دلشان پنهان 
شده... هم آنجا را که یال و کوپالی ندارد و از درودیوارش محرومیت می بارد... 
هم اعیان محله ای که دل آدمیزاد به زیبایی هایش می آویزد. کوچه های مجلل 
و فاخری که »خانه« کلمه رایجی نیست آنجا که می شناسیم؛ برج و بارو و قلعه 

و قصر برایشان واژه های برازنده تری است انگار.
بی حرف، قِل می خوریم میان کاج ها و صنوبرها و بیدمجنون ها، میان رنگ و 
معماری و مصالح چشمنواز، میان درختان قدکوتاه پرتقال و دکه های متعدد 

پلیس و گل هایی که ُشّره کرده اند روی دروازه ها.
دست خودمان نیســت. حالمان، حال دیگری می شود. نمی توانیم تشخیص 
بدهیم خوب یا بد. اما می دانیم به حال روســتاگردی، ســرخوش و شادمانه 
نیستیم. متناقضیم. بیننده متفکری شــده ایم که سؤال های زیادی دوره اش 

کرده اند.
به دکتران و زرگران و بازرگانان و مهندسان و وکالیی که در این خانه ها بیتوته 
کرده اند فکر نمی کنیم؛ به فاصله عمیق طبقاتی؛ به آسمانی که انگار در این 
منطقه آبی تر و تابســتانه تر است. ذهنمان مشغول اتفاقی است که در پایین 
دست شــهر دیده ایم. آنجا که آدم ها دوســت دارند کرونا را رعایت کنند اما 
نمی شود. نمی شود که نروند پای کفاشی و کارگری و دستفروشی و جمع آوری 

ضایعات.
شــهرگردی می کنیم. در منطقه متمول ســاری می رانیم و حالمان حال آن 
ثروتمند و فقیری می شود که زشت و زیبای زندگی را دیده اند. حال آدمیزادی 
را داریم که تا دلتان بخواهد طراوت و قشنگی دوره اش کرده اند اما لبخندش 
گم شده. شــدیداً شبیه آن بازیکن فوتبالی شــده ایم که از زدن گل به تیم 

قبلی اش نه غمگین است، نه مسرور.
بیشــتر که می گردیم، بنرها هم قد َعلَم می کنند برای خودشان و نمی توانیم 
درگیرشان نباشیم. بنر درگذشتگان را در هر دو نقطه شهر زده اند. آخر، مرگ، 
پایین دســت و باالدست ندارد اما بیشتر و کمتر چرا... نمی توانیم درگیر رفاه 
مالی نباشیم که این روزها شدیداً موردنیاز همگان است... درگیر اسکناس های 
محقری که ته جیب پدر خانواده ای پیدا نمی شــود تا غذاهای ضدکرونایی را 

برای اهل منزل بخرد!
پایان شــهرگردی، عنوان مغازه ای دست از ســرم برنمی دارد و افتاده ام 
روی دور باطل. سوزنم عجیب گیر کرده روی این کلمات؛ دکان آب گیری 

نارنج و غوره!

 مجازآباد
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ورزشورزش
کار سخت مجیدی برای کسب سهمیه در پنج هفته پایانی 

 »شهرخودرو« سر راه 
آسیایی شدن استقالل

نامجو مطلق در گفت و گو با قدس:

  برای جام حذفی
برنامه داریم

 گفت وگو با طراح و کارگردان مستندمسابقه »بومگرد«

به دنبال ترویج بومگردی مسئوالنه هستیم

این ها را شنیده بودید؟
قــدس زندگی: حتمــاً در هفته قبل 
و حتــی قبل تــر، حــرف و حدیث ها و 
تحلیل هــای زیــادی را درباره ســند 
همــکاری 25 ســاله ایــران و چیــن 
خوانده اید و چه بســا دیگر حوصله تان 
از این بابت ســر رفته باشد. اما توصیه 
می کنیم این تحلیل جیبی و مختصر را 

هم بخوانید که دســت کم به دو نکته تازه درباره پیامدهای نهایی شدن 
این ســند اشاره می کند. نکته هایی که شاید در خبرهای این یکی دو روز 
پیش هم چیزی درباره آن ها نشــنیده باشــید و نشان می دهد اتفاق های 
تازه ای در راه است. عماد آبشناس، تحلیلگر سیاسی در یک رشته توییت 
مفصل نوشته است: »هنوز تفاهم نامه همکاری طوالنی مدت ایران و چین 
به امضا نرســیده که آمریکایی ها و وابستگانشــان، زمین و زمان را به هم 
دوخته اند تا جلو انعقاد آن را بگیرند! همین یک قلم ناراحتی آمریکایی ها 
کافی است تا همه متوجه شوند اهمیت و ارزش این تفاهم نامه تا چه حد 
اســت و عماًل چه ضربه ای را به آمریکا و سیاســت هایش علیه ایران وارد 
می کند... اولین ترکش های این تفاهم نامه به هند اصابت کرد، کشوری که 
چندین سال است توافق ســاخت و مدیریت بندر چابهار را با ایران امضا 
کرده اما سال هاســت به بهانه تحریم هــای آمریکا از اجرای تعهدات خود 
ســر باز می زند... تا هندی ها متوجه شدند ایرانی ها ممکن است بخواهند 
این پروژه را به چین واگذار کنند دســت به کار شدند و به ایرانی ها اعالم 
کردند تصمیم دارند هیئتی بــرای گفت وگو با ایرانی ها و رخصت گرفتن 
مجــدد اعزام کنند... بودجه پروژه را حاضر هســتند نقداً به ایران منتقل 
کنند. کره ای  ها هم از طریق میانجیگران خود واســطه فرســتاده اند که 
7میلیارد دالر پول ایران امانت پیش آن هاســت و می خواهند با ایرانی ها 
گفت وگوهایــی را شــروع کنند تا راه و چاره ای بــرای انتقال این پول به 
ایران پیدا کنند... اروپایی ها هم به دســت و پــا افتاده اند تا پروژه هایی را 
که چند سال اســت نیمه کاره رها کرده اند مجدد به دست بگیرند و اجرا 
کننــد. مدعی هم شــده اند که راهی برای انتقال پول بــه ایران از طریق 
سیســتم اینستکس پیدا کرده اند. برخی کشــورها هم با ایرانی ها ارتباط 
برقرار کرده اند و اظهار داشــته اند  آمریکایی ها بر اساس شرایطی به آن ها 

اجازه داده اند مقداری از منابع ایران را آزاد کنند...«.

قلعه نویی از چشم سپاهانی ها افتاد

 »نصف جهان« 
از آسیا  دورتر شد

زیرپوست شهر

تحلیل جیبی 

 فروش یک میلیونی کتاب افشاگرانه برادرزاده ترامپ علیه او در نخستین روز انتشار

تقدیم به خطرناک ترین مرد دنیا!
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قلعه نویی از چشم سپاهانی ها افتاد

»نصف جهان« از آسیا  دورتر شد

لوران بالن سرمربی بارسلونا می شود؟
ورزش: آینده حرفه ای کیکه ستین در بارسلونا بابت نتایج ضعیفی که این تیم به 
تازگی کسب کرده، در هاله ای از ابهام است و احتمال اخراج این سرمربی اسپانیایی از 
جمع کاتاالن ها وجود دارد. نشریه »موندو دپورتیوو« چاپ کاتالونیا با انتشار گزارشی 
مدعی شــد؛ لوران بالن از سوی مدیر برنامه های خود یعنی ژرژ مندس به مدیران 
باشگاه بارسلونا برای پست سرمربیگری این تیم پیشنهاد شده است. این سرمربی 
فرانسوی که سابقه سرمربیگری تیم های بوردو، تیم ملی فرانسه و پاری سن ژرمن را 
دارد؛ از ســال 2016 دیگر روی نیمکت تیمی نبوده، این در حالی است که در این 

تابستان بحث حضورش در والنسیا هم مطرح شده است.

آغاز مذاکرات یوونتوس با آرسنال بر سر الکازت
ورزش: نمایندگان باشــگاه یوونتوس مذاکرات اولیه خود را با آرســنال به منظور 
جذب الکساندر الکازت آغاز کرده اند. با وجود اینکه آرکادیوش میلیک و ادین ژکو 
گزینه های اصلی برای جانشینی گونســالو ایگواین در پایان فصل جاری هستند، 
الکازت هم یکی دیگر از گزینه های یوونتوس در این زمینه به شمار می رود. الکازت 
29 ساله که در تابســتان 2017 با قراردادی به ارزش 53 میلیون یورو از المپیک 
لیون به آرســنال پیوست، این فصل در 33 بازی آمار 12 گل زده و 6 پاس گل را از 
خود برجای گذاشــته است. این مهاجم فرانسوی که دو سال دیگر از قراردادش با 

توپچی های لندنی باقی مانده، گفته می شود آماده ترک لیگ برتر است.

منچستریونایتد در آستانه به خدمت گرفتن سانچو
ورزش: بر اساس ادعای نشریه »سان«، باشگاه منچستریونایتد در آستانه عقد قرارداد با 
جیدون سانچو قرار دارد و این بازیکن فصل آینده برای شیاطین سرخ به میدان خواهد 
رفت. طبق این گزارش، این هافبک 20 ساله می خواهد به تیم تحت هدایت سولسشر 
ملحق شود، از این رو دو باشگاه منچستریونایتد و بروسیا دورتموند بر سر انتقال این 
بازیکن به اولدترافورد در حال مذاکره با یکدیگر بوده و طرفین در آستانه توافق نهایی 
برای انتقال این بازیکن به منچستریونایتد در ازای 100 میلیون پوند هستند. سولسشر، 
سرمربی نروژی شیاطین سرخ قصد دارد مثلث هجومی خود را با جذب جیدون سانچو 

و با وجود مارکوس رشفورد و میسون گرین وود تمام  انگلیسی کند.

استقبال گواردیوال از حضور تیاگو در لیگ برتر
ورزش: در میان شایعات درباره احتمال انتقال تیاگو آلکانتارا به لیورپول، سرمربی 
تیم فوتبال منچسترسیتی از اضافه شدن شاگرد قدیمی اش به جمع ستاره های لیگ 
برتر انگلیس اســتقبال می کند. پپ گواردیوال در این رابطه می گوید: »شک ندارم 
که تیاگو می  تواند در لیگ برتر هم موفق باشــد. بازیکنی که برای بارسلونا و بایرن 
مونیخ بازی کرده، می تواند در لیگ برتر هم بازی کند، البته که می تواند بازی کند. 
او بازیکنی استثنایی است اما من نمی دانم که او برای آینده اش چه تصمیمی دارد«.

گواردیوال در بارسلونا به تیاگو برای نخستین بار فرصت بازی در رده بزرگساالن را داد. 
او سپس در بایرن مونیخ هم با این هافبک اسپانیایی کار کرد.

حمیدرضاعرب: استقالل مقابل صنعت نفت آبادان 
شــب باشــکوهی را رقم زد و توانســت با پیروزی 
شــانس هایش برای کسب ســهمیه را افزایش دهد. 
این برد روحیه اســتقاللی ها را برای رسیدن به این 
موقعیــت افزایش داده ضمن اینکــه نباید فراموش 
کنیــم جام حذفــی نیــز در پیش اســت و آبی ها 
می تواننــد در این جــام هم مدعی باشــند. مجید 
 نامجو مطلق آینده را پیش روی اســتقالل روشــن 

توصیف می کند.

بازی خوبی مقابل صنعت نفت انجام دادید.س
همین طوراست. ما از عملکرد بازیکنان راضی هستیم. 
خواســته های ما اجرا شد. پس از اینکه چند هفته ای 
ناکام بودیم این برد به ما روحیه مضاعف داد. امیدوارم 
ایــن روند ادامه یابد. ما در بازی با صنعت نفت آبادان 
دنبال پیــروزی بودیم. ارنج ما نشــان می داد که برد 

می خواهیم و خدا را شکر به این هدف رسیدیم.

دستتان هم خالی است.س
همین طوراست. البته در این بازی شرایط قدری بهتر 
بود امــا دیدید که درترکیب اســتقالل از بازیکنانی 
اســتفاده شد که کمتر برای ما به میدان رفته بودند. 
این یک پیام خوب بود برای هواداران اســتقالل که 
ما به همــه عناصر خود تکیه کــرده ایم و یک تیم 
حرفه ای هستیم. گرچه منکر این موضوع نیستم که 
غیبت تعداد قابل توجهی از بازیکنان ما در بازی های 

قبل بسیار دردسرساز شده بود. 
به هرحال اســتقالل باید همه عناصــر خود اعم از 

باتجربه و جوان را یک جا در اختیار داشته باشد تا به 
نتایج دلخواه برســد.  بچه ها واقعاً زحمت کشیدند و 

من از تالش بازیکنان استقالل ممنونم.

برای رسیدن به ســهمیه چه اندازه شانس س
دارید؟

شانس ما کم نیست چون اگر در بازی های آینده نیز 
همه بازیکنان ما حضور داشته باشند بعید است دیگر 
به نتایجی که می خواهیم نرســیم. وقتی تیمی کامل 
در اختیار داشته باشیم کار برایمان راحت تر می شود. 
مــا تــالش می کنیــم از راه لیگ به ســهمیه لیگ 
قهرمانان آســیا برســیم اما باید همه بدانند در جام 
حذفی هم مدعی هســتیم. ما بازی های ســختی در 
ایــن جام داریم که هنوز نمی دانیم چه زمان باید در 
حذفی بــازی کنیم اما با تمام قــوا وارد این بازی ها 
می شــویم و تالش می کنیم بهترین نتیجه ممکن را 

در حذفی بگیریم.

و درباره کرونایی های تیم؟س
هــر روز از طریــق پزشــک تیــم پیگیــر وضعیت 
کرونایی های اســتقالل هستیم. شــرایط آن ها رو به 
بهبود است. به زودی آن ها را در تمرین خواهیم دید. 
ما چند هفته درگیری شدیدی با این ویروس داشتیم 

وهنوز هم کرونا همه ما را تهدید می کند. 
امیدوارم در ادامه رقابت های لیگ برتر کمتر شــاهد 
درگیری بازیکنان و مربیــان ودیگرعوامل فوتبال با 
این ویروس باشیم. به طور کلی برای همه مردم ایران 

آرزوی صحت و سالمتی دارم.

ورزش: احســان حدادی برای عمل جراحی خارپاشنه 
باید راهی آلمان شود، موضوعی که انتقادهایی را نسبت 
به او برانگیخته و با پاســخ نایب قهرمان المپیک لندن 

همراه شده است. 
این تصمیم از ســوی فدراسیون دوومیدانی و با موافقت 
کمیته ملی المپیک نهایی شده، اما حاشیه هایی را برای 

احسان حدادی ایجاد کرده است.
برخی معتقدند در شرایطی که بازار ارز روندی صعودی به 
خود گرفته و هزینه هر سفر به خارج از کشور نسبت به 
چند ماه قبل چند برابر تخمین زده می شود، چرا حدادی 

باید برای یک عمل ساده خارپاشنه به آلمان برود.

باید به آلمان بروم#
این روزها در تهران هستم و تمریناتم را پیگیری می کنم. 
نمی شــود بدون تمرین زندگی کــرد و باید آمادگی ام 
را حفظ کنم. البته خارپاشــنه در پای راستم به وجود 
آمده که قرار اســت به آلمان بروم و آن را جراحی کنم. 
پروازهای اروپایی این روزها انجام می شود و با هماهنگی 
فدراسیون و کمیته ملی المپیک به زودی قرار است راهی 

آلمان شوم.

بازگشت به مسابقات #
دوره نقاهت پس از این جراحی زیاد نیست. تابستان در 
مســابقه ای شرکت نخواهم کرد، اما در مهرماه اگر لیگ 
برتر دوومیدانی در ایران برگزار شود، احتماالً حضور پیدا 
می کنم. قرار نیســت دوره طوالنی دور از میادین باشم. 
باید ببینم برنامه مسابقات در سال جاری چطور خواهد 

بود.

دالر 24 هزار تومانی#
اینکــه برخی انتقاد کــرده اند چــرا در آلمان جراحی 
می کنی، برایم مهم نیســت. اگر در ایران جراحی کنی 
می گوینــد چرا اینجــا. وقتی در آلمــان جراحی کنی 
می گویند چرا آنجا. من آدم انتقادپذیری هستم و از این 
صحبت ها ناراحت نمی شــوم. اما این را یادتان باشد اگر 
در المپیک مدال نگیری نمی گویند فالنی چون دالر در 
کشورش 24 هزار تومان بود یا تحریم بود نتوانست مدال 
بگیرد. اتفاقاً جذابیتش به همین است با این شرایط بتوانم 

بروم و مدال بگیرم.

9 میلیون دالر ضرر#
چند روز قبل پیش خودم حســاب کردم و متوجه شدم 
از ســال 2010 تا االن حدود 9 میلیــون دالر به خاطر 
تحریم ها ضرر کردم. یعنی از سال 2010 که دیگر با نایکی 
کار نکردم تا االن می توانستم در این 10 سال 9 میلیون 
دالر درآمد داشته باشم. کسی این مسائل را می بیند؟ فقط 
450 هزار دالر جایزه من از طرف نایکی برای مدال نقره 

المپیک لندن بود که دیگر به من تعلق نگرفت.

خارپاشنه و مردم #
اگر احسان حدادی 42 متر پرتاب می کرد اصاًل کسی 
او را نمی شــناخت و این قــدر هم دربــاره اش بحث 
نمی شــد. کســانی که این قدر از من انتقاد می کنند، 
برایم تبلیغات مجانی می کنند. من برای شــاد کردن 
دل مردم تالش می کنم و به جز این انگیزه ای ندارم؛ 
وگرنه خارپاشنه ام را هم می دادم ممد نقاش در محله 

خاوران درست کند!

نامجو مطلق در گفت و گو با قدس:

 برای جام حذفی برنامه داریم
مدال نگرفتن ربطی به دالر 24هزار تومانی ندارد

احسان حدادی: برای مردم به آلمان می روم

امین غالم نژاد: تیم فوتبال استقالل پس از هفته ها ناکامی جمعه شب در ورزشگاه 
تختی آبادان موفق شد با گل های شیخ دیاباته و امیرارسالن مطهری صنعت نفت را 
شکست دهد تا طلســم پیروز نشدن در دوران پساکرونا را بشکند. شاگردان فرهاد 
مجیدی با این پیروزی 41 امتیازی شــدند و به رده پنجم جدول صعود کردند تا با 
توجه به یک بازی عقب افتاده برای استقالل، این تیم به کسب سهمیه آسیا بیشتر 
امیدوار شــود. اما بدون شــک ارتش فرهاد مجیدی در هفته های آخر برای کسب 
سهمیه کار مشکلی را پیش رو دارد؛ نکته جالب اینکه استقالل در پنج هفته پایانی 
برای کسب سهمیه آسیا باید از سد محکم چهاراستقاللی سابق بگذرد که هر کدام از 
آن ها انگیزه خاص خودشان را مقابل فرهاد مجیدی خواهند داشت. هرچند استقالل 
در جام حذفی هم امید به کسب سهمیه دارد اما آنجا نیز در مرحله نیمه نهایی باید 
به مصاف زردپوشان اصفهانی بروند که امیرقلعه نویی سکاندار آن است. به همین بهانه 

مروری داریم بر بازی های باقیمانده استقالل در هفته های پایانی.

نخستین دیدار با کاپیتان فکری#
پنجشنبه 2 مرداد،  ورزشگاه آزادی شاهد حضور دو کاپیتان سابق استقالل، البته نه 
کنار هم بلکه رودرروی هم است. محمود فکری که در نساجی حنیف عمران زاده را 
هم کنار خود می بیند حاال آمده است با شکست تیم محبوبش، خودی نشان دهد و 
به نوعی سد راه مجیدی در راه رسیدن به آسیا شود. یقیناً تقابل شماره 6 و 7 سابق 
استقالل که روزگاری در آزادی دل هواداران را می بردند، می تواند برای فوتبال دوستان 

به خصوص هواداران استقالل جذاب باشد.

ژنرال و استقالل دوباره به هم رسیدند#
پرافتخارترین مربی لیگ برتر و البته استقالل تهران یک بار دیگر و در سخت ترین 
شرایط باید به میهمانی تیم محبوبش در آزادی برود. پس از اینکه استقالل دیدارش 
مقابل نســاجی را به انجام رســاند در دومین گام برای رسیدن به آسیا چهارشنبه 

8مرداد با مانعی ســخت تر مواجه است. شاگردان امیرقلعه نویی که در ابتدای فصل 
نتایج درخشانی کسب کردند و مدعی اول کسب قهرمانی بودند، حاال حتی خطر از 
دست دادن سهمیه را نیز حس می کنند. دیدار با سپاهان و جدال همیشگی استقالل 
با قلعه نویی، قطعاً دیدنی خواهد بود. تاریخچه دیدارهای ژنرال مقابل استقالل این 

قضیه را ثابت کرده که باید در انتظار یک دیدار پُر از استرس و هیجان باشیم. 

تقابل »هفت «های سابق #
اما سومین استقاللی که از قضا روزگاری مانند مجیدی شماره هفت بر تن می کرد، 
در هفته بیســت و هشتم و در ورزشــگاه امام رضا مشهد انتظار فرهاد را می کشد. 
ســهراب بختیاری زاده که به تازگی هدایت شــهرخودرو را بر عهده گرفته است و 
البته در نخستین بازی که هدایت این تیم مشهدی را بر عهده داشت، ناموفق ظاهر 
شد و مغلوب پارس جنوبی شد، در تقابل با استقالل انگیزه خاص خودش را خواهد 
داشــت. سرمربی شهرخودرو باید  تیمش را به سهمیه آسیایی برساند و در این راه 

چاره ای ندارد جز اینکه از تمام حریفان خود امتیازهای الزم را بگیرد. بدون تردید 
تقابل این دو شــماره هفت سابق استقالل در مشهد و نتیجه آن مسابقه در تعیین 
سهمیه های آسیایی تأثیرگذار است. نکته مهم این است که بختیاری زاده شاید در 
این راه انگیزه اش از مجیدی هم بیشتر باشد و در نخستین تجربه سرمربیگری اش 
در لیگ برتر بتواند خودی نشان دهد و با کسب سهمیه آسیا برای نماینده مشهد راه 
پر پیچ و خم مربیگری در لیگ برتر را با موفقیت آغاز کند. هر چند بختیاری زاده 
کار سختی در این راه خواهد داشت و عالوه بر رویارویی با شاگردان مجیدی باید با 
صنعت نفت در آبادان، تراکتور سازی در مشهد، سپاهان در اصفهان و در هفته پایانی 

با نساجی در مشهد بازی کند.

آخرین نبرد با پاشازاده#
استقالل در هفته ما قبل پایانی لیگ برتر باید به مصاف پیکان در آزادی برود تا نبرد 
سرنوشــت ساز شاگردان فرهاد در هفته پایانی با یک استقاللی دیگر یعنی مهدی 
پاشــازاده باشــد که تیمش در انتهای جدول حال و روز خوشی ندارد و شاید تا آن 
زمان حتی به لیگ یک هم ســقوط کرده باشــد اما این مسائل بهانه ای نیست تا 
سرمربی شاهین بوشهر در مقابل تیمی که روزگاری با آن به تیم ملی رسید و خوش 
می درخشید، بی انگیزه باشد. تقابل کاپیتان های سابق استقالل درهفته پایانی لیگ 
برتر هم می تواند به کسب سهمیه آبی پوشان منجر شود و سبب خوشحالی هواداران 
این تیم شــود، هم می تواند کام آن ها را تلخ کند و دســت استقالل را از رسیدن به 

سهمیه کوتاه کند.
در پایان این گزارش باید گفت به هر حال، سرمربیان چهار تیم لیگ برتری )فکری، 
قلعه نویی، بختیاری زاده و پاشازاده( که روزگاری در لباس استقالل برای موفقیت این 
تیم از هیچ تالشی دریغ نمی کردند، اکنون هر یک برای اهدافی که پیش رو دارند، 
مقابل تیم دوران جوانی خود قرار می گیرند و برای کسب موفقیت تیم هایشان، مانعی 

در راه مجیدی و کسب سهمیه  لیگ قهرمانان آسیا شده اند.  

16 سال دوری طاووس ها از لیگ برتر چگونه گذشت؟

سقوط و صعود »لیدز یونایتد«
امیرمحمد سلطان پور: کمتر کسی است که عالقه مند به فوتبال اروپا باشد و باشگاه 
مطرح لیدز یونایتد را نشناسد. سفیدپوشان یکی از ریشه دارترین تیم های فوتبال انگلیس 
بوده و با ســه قهرمانی و پنج نایب قهرمانی در سطح اول فوتبال این کشور و همین طور 
صعود به فینال جام باشگاه های اروپا و جام یوفا کارنامه جالب توجهی دارد. دهه 2000 
برای طاووس ها شروع خوبی داشت اما در میانه راه بسیار بد بود که سبب شد به دسته های 
پایین تر سقوط کنند. لیدز روز جمعه صعود مجددش به لیگ برتر را قطعی کرد؛ در زیر 

داستان این 16 سال پرفراز و نشیب آن ها را با هم مرور می کنیم:

4-2003؛ سقوط به دسته پایین تر#
همه اتفاقات بد برای لیدزیونایتد بسیار سریع به وقوع پیوست. تنها پس از سه سال از اینکه 
آن ها به نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا راه یافته و بازیکنان بزرگی مثل ریو 
فردیناند، هری کیول، جاناتان وودگیت، لی بویر، مارک ویدوکا، و الن اسمیت را در اختیار 
داشتند به دسته پایین تر سقوط کردند. آن ها 14 سال در لیگ برتر بودند و در سال 1992 

قهرمان شده بودند اما اکنون باید در چمپیونشیپ به میدان می رفتند.

05-2004 و 06-2005؛ تالش برای بازگشت#
ماجراجویی لیدز در چمپیونشــیپ با بدهی 100 میلیون پوندی این باشگاه آغاز شد و 
کسی هم فکر نمی کرد که بتوانند صعود کنند و آن ها هم رتبه ای بهتر از چهاردهم بدست 
نیاوردند. البته فصل بعد بازســازی خوبی داشتند و پس از کسب رتبه پنجم راهی دیدار 
پلی آف شــدند و بعد از شکست پریستون فقط واتفورد را برای بازگشت به لیگ برتر در 

مقابل خود می دیدند که با شکست مقابل زنبورها این فرصت از دست رفت.

07-2006؛ سقوط بعدی#
این فصل برای لیدز فاجعه بار بود. آن ها از هشت مسابقه ابتدایی فقط هفت امتیاز گرفتند 
تا تعویض های ســریالی سرمربی در این باشگاه آغاز شــود. در نهایت هیچ کدام از آن ها 

نتوانســت اوضاع را برای سپیدپوشان درست کند و با تساوی هفته آخر تقریباً کار آن ها 
تمام شده بود. به خاطر مشکالت اقتصادی از این باشگاه 10 امتیاز هم کسر شد تا میخ 
آخر به تابوتشان بخورد و برای نخستین بار در تاریخ باشگاهشان به سومین دسته فوتبال 

انگلستان سقوط کنند.

08-2007؛ شکست در فرار بزرگ#
اگر فصل قبلی برای لیدز بد تمام شد آغاز این فصل فاجعه بار بود. آن ها درگیر مشکالت 
شدیدتر مدیریتی شدند و فصل را با منفی 15 امتیاز شروع کردند! اما در زمین بازی آن ها 
روی همه را سفید کردند و با کسب هفت برد پیاپی از منطقه سقوط جهیدند. در ادامه 
فصل هم همچنان خوب امتیاز جمع کردند تا در پایان رتبه پنجم را بدســت بیاورند و 
راهی پلی آف شوند. البته اگر آن 15 امتیاز از آن ها کم نمی شد نایب قهرمان می شدند و 
به صورت مستقیم به چمپیونشیپ برمی گشتند اما این بار با وجود پیروزی در نیمه نهایی 

دوباره در فینال شکست خوردند و مجبور به ماندن در لیگ دسته اول شدند.

09-2008 و 10-2009؛ فرار بزرگ#
دومین فصل در دسته اول هم برای آن ها خوب پایان نپذیرفت و بعد از چهارم شدن در 
جدول این بار در همان مرحله اول پلی آف باختند. فصل بعد از آن اوضاع فرق می کرد. 
لیدز یونایتدی ها در 24 بازی ابتدایی فصل تنها یک شکست را تجربه کردند و در آخرین 
هفته در حالی که از حریف خود عقب بودند و 10 نفره شدند در لحظات پایانی پیروزی را 

کسب کرده و مستقیماً به چمپیونشیپ برگشتند.

2010 تا 2018؛ دوران معمولی بودن#
این دوران را می توان دوران قانع بودن لیدز به حضور در دسته دوم فوتبال انگلیس لقب 
داد. جایی که چند بار مالکیت باشگاه و چندین بار سرمربی باشگاه تغییر کرد. آن ها تقریباً 

هیچ گاه نزدیک به صعود نشدند و بیشتر فصول را در میانه جدول به پایان بردند.

19-2018؛  ورود مارچلو بیلسا#
مارچلو بیلسا را می توان رهبر انقالب لیدزیونایتد لقب داد. در این سال به »اِلَند رود« آمد 
و تأثیرش سریعاً قابل لمس بود. آن ها فصل را عالی پیش می رفتند و شانس اصلی برای 
صعود مستقیم بودند اما در هفته های پایانی با چند نتیجه ضعیف کار پیچیده شد تا به 
پلی آف بروند. در این مرحله مقابل رقیب همیشگی خود داربی کانتی به میدان رفتند و با 

اتفاقات عجیب بازی برگشت از صعود بازماندند.

20-2019؛  در نهایت صعود به لیگ برتر#
این بار دیگر هیچ مشکلی سد راه آن ها نبود. بیلسا در تیم ماند و چند خرید خوب انجام 
گرفت. آن ها هیچ گاه در طول فصل از رتبه پنجم پایین تر نیامدند و در چندین ماه پایانی 
همیشه در بین دو تیم باالی جدول بودند. تعطیلی مسابقات به خاطر شیوع ویروس کرونا 
این نگرانی را به وجود آورد که عملکرد خوب آن ها بدون پاداش بماند اما با از ســرگیری 
مسابقات با تمام وجود برای هواداران متعصب خود که نمی توانستند دراالند رود حضور 
داشــته باشــند جنگیدند و کار را تمام کردند. لیدز یونایتد پس از 16 سال به لیگ برتر 

برگشت و هواداران این لیگ از این اتفاق واقعاً خوشحال هستند.

مدافع ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه الشحانیه قطر در 
استوری اینستاگرامی خود به قهرمانی تیم محبوبش در اروپا 
واکنش نشان داد. رامین رضاییان که همیشه خود را طرفدار 
پروپاقرص باشگاه رئال مادرید اسپانیا معرفی کرده است، 
پس از قهرمانی اخیر این تیم در رقابت های اللیگا عکسی 
به همراه دیگر ملی پوشــان کشورمان که مسلماً در مورد 
باشگاه های اروپایی با یکدیگر کل کل دارند، منتشر کرده 
و جمله »زنده باد مادرید« را در استوری خود نوشته است.

اســطوره فوتبال ایران و باشــگاه پرســپولیس با انتشار پستی 
اینســتاگرامی به شایعات درباره مهاجرت از کشور دامن زد. علی 
کریمی در پستی اینستاگرامی و انتشار کلیپی که از داخل هواپیما 
گرفته شده نوشته اســت: »گاهی نباش، خودت را بردار و برو و 
کمی دورتر از این قافله بایســت«. پســتی که منجر به واکنش 
هواداران پر شمار او و البته بازیکنان مطرح دیگر شده که برایشان 
این ســؤال مطرح شده که آیا کریمی می خواهد برای همیشه از 

ایران برود یا خیر.

علی کریمیرامین رضاییان
باشــگاه پرتغالی ریوآوه که مهــدی طارمی ملی پوش 
کشورمان در آن توپ می زند، در حساب توییتر خود به 

تولد او واکنش نشان داده است. 
باشــگاه ریوآوه در توییتر خود کلیپی منتشر کرده که 
مهــدی طارمی در آن مشــغول خوشــحالی به خاطر 
تولدش اســت و بر این اساس 28 سالگی مهاجم گلزن 

خود را تبریک گفته است.

هافبک صربستانی باشگاه منچســتریونایتد پستی بامزه را در 
صفحه اینستاگرام خود در حاشیه تمرینات این تیم منتشر کرد. 
نمانیا ماتیچ در این کلیپ پل پوگبا ســتاره فرانسوی شیاطین 
ســرخ را نشــان می دهد که در اطرف زمین تمرین، ماشــین 
مخصوص حمل مصدوم را برداشــته و بــا نمانیا ماتیچ اطراف 
کمپ تمرینی مشغول تاکسی بازی هستند! نکته جالب توجه 
در ایــن کلیپ تعهد و جدیت پوگبا در انجام وظیفه خود برای 

انتقال دادن بازیکنان است!

نمانیا ماتیچریوآوه

کار سخت مجیدی برای کسب سهمیه در پنج هفته پایانی 

»شهرخودرو« سر راه آسیایی شدن استقالل

ضد  حمله

 برگزاری لیگ قهرمانان آسیا 
در چهار ورزشگاه جام جهانی

ورزش: کنفدراســیون فوتبال آســیا همان طور که انتظار می رفت 
دوحه را به عنوان میزبان رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا 
انتخــاب کرد. بازی هایی که از ادامه مرحله گروهی در منطقه غرب 
پیگیری می شود و به مراحل حذفی خواهد رسید. فدراسیون فوتبال 
قطــر با یک پروژه کامل و اســتفاده از امکانات میزبانی جام جهانی 
خواستار برگزاری این رقابت ها در دوحه شده بود. در این برنامه پنج 
اســتادیوم برای برگزاری بازی ها پیش بینی شده که چهار ورزشگاه 
از استادیوم های آماده شده برای برگزاری جام جهانی 2022 خواهد 
بود. ورزشگاه های اســتاد خلیفه، استاد الجنوب، مدینه التعلیمیه و 
الریان در کنار اســتادیوم جاســم بن حمد که از ورزشگاه های جام 
جهانی نیست. هر پنج استادیوم از سیستم خنک کننده بهره می برند 

که امکان برگزاری مسابقات در این فصل را فراهم می کنند. 

کی روش: اختالف حقوقی و مالی ام با فدراسیون 
ایران خاتمه یافت

ورزش: کارلوس کی روش با انتشــار پیامی خبــر از حل اختالفش با 
فدراسیون فوتبال ایران بابت شکایتی که از این فدراسیون به فیفا کرده 
بود داد. در پیام منتشر شده در حساب کاربری رسمی کارلوس کی روش 
آمده است:»دوستان! اختالف حقوقی و  مالی که من با فدراسیون فوتبال 
ایران داشــتم نهایتاً به انتها رســید. این تنها به دلیل تصمیم واضح و 
قدرتمند فیفا در برابر رفتار ناعادالنه و غیر محترمانه ای که رئیس سابق 
فدراسیون آقای تاج پس از هشت سال خدمات من برای تیم ملی داشت 
بود. نهایی شــدن این توافق پیامدهای روابط حرفه ای و دوستانه من با 
آقای نبی و آقای خراطی، اعضای محترم و دلســوز فدراسیون فوتبال و 

افرادی که به راستی به دنبال اهداف تیم ملی هستند بود«.

زمان دیدار معوقه پارس جنوبی - استقالل 
مشخص شد

ورزش: دیــدار بین تیم های پارس جنوبی جم و اســتقالل تهران در 
چارچوب مسابقات هفته بیست و سوم لیگ برتر به دلیل ابتالی بازیکنان 
کرونا به ویروس کرونا برگزار نشد. با تصمیم گیری سازمان لیگ قرار شده 
است این بازی در تاریخ 14 یا 15 مردادماه برگزار شود. برپایی مسابقه 
در این زمان مطمئناً با اعتراض مسئوالن باشگاه استقالل رو به رو خواهد 
بود چرا که این بازی بین دو دیدار مقابل ســپاهان اصفهان و نســاجی 

مازندران قرار می گیرد. 

 پرسپولیس 
همچنان به دنبال بلیت بازگشت اوساگونا

ورزش: کریستین اوساگونا  که قبل از نوروز 99 به دلیل شیوع ویروس 
کرونا از ایران به نیجریه سفر کرد، همچنان نتوانسته به کشورمان بازگردد. 
البته با توجه به کاهش محدودیت های پروازی نیجریه، اوساگونا اعالم 
کرده به زودی برای حضور در تمرینات به تهران ســفر می کند. باشگاه 
پرسپولیس همچنان پیگیر دریافت بلیت برای سفر اوساگونا به تهران 
است اما با توجه به قطعی نشدن این موضوع زمان بازگشت وی به ایران 

نامشخص است.

 بیرانوند
بهترین گلر لیگ قهرمانان آسیا 2018 شد

ورزش: کنفدراســیون فوتبال آسیا پنج روز پیش یک نظرسنجی به راه 
انداخت تا بهترین دروازه بان در لیگ قهرمانان آسیا 2018 را انتخاب کند. 
در فهرست پنج نامزد کســب این عنوان نام علیرضا بیرانوند، دروازه بان 
سابق پرسپولیس حضور داشت که دیروز با اتمام این نظرسنجی با کسب 
89 درصد آرا به صورت قاطع به عنوان بهترین گلر انتخاب شد. با این خبر 
بیرانوند با انتخاب شدن به تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا 2018 راه یافت.

امید فرهاد به بازگشت دو مدافع کرونایی
ورزش: عارف غالمی و سیاوش یزدانی دو مدافع تأثیرگذار استقالل چند 
روزی است که به دلیل ابتال به ویروس کرونا در قرنطینه خانگی به سر 
می برند. این دو بازیکن که در حال طی کردن روند بهبودی خود زیر نظر 
کادر پزشکی استقالل هستند امیدوارند بتوانند به بازی بعدی تیمشان 
برسند. استقالل روز پنجشنبه هفته جاری در هفته بیست وششم لیگ 
برتر میزبان نساجی مازندران است و به همین خاطر قرار است قبل از این 
دیدار غالمی و یزدانی بار دیگر تست کرونا بدهند تا میزان سالمتی شان 
مشخص شود. در صورتی که تست بعدی این دو بازیکن منفی باشد، آن ها 

به تمرینات برمی گردند و می توانند مقابل نساجی نیز به میدان بروند.

پیروز قربانی از گل گهر جدا شد
ورزش: پیروز قربانی کاپیتان ســابق اســتقالل که بــرای همکاری با 
گل گهر مورد توجه مجید جاللی قرار گرفته بود، در نهایت ترجیح داد 
که همکاری خود را با این تیم ادامه ندهد. پپروز قربانی روز چهارشنبه به 
سیرجان رفت و در مدت 48 ساعت در سیرجان بود و در بازی جمعه هم 
روی نیمکت نشست اما در نهایت بدون بستن قرارداد سیرجان را ترک 

کرد و به تهران بازگشت.

ماهینی به بازی با استقالل می رسد
ورزش: نساجی در بازی پیش رو باید بازی با استقالل را تجربه کند و به 
نظر می رسد حسین ماهینی با توجه به استراحتی که داشته به این بازی 
می رسد. این روزها محمود فکری با کمبود بازیکن روی نیمکت نساجی 
مواجه است و این موضوع در بازی با نفت مسجد سلیمان مشهود بود. 
عالوه بر احســان قهاری و حسین ماهینی - سید محمد میری هم به 
دلیل محرومیت در این بازی حضور نداشت. مهرداد کفشگری دیگر در 
تمرینات نساجی حضور ندارد و بحیرایی هم که در پست هافبک دفاعی 
بازی می کند به همراه محمد عباس زاده به دلیل مصدومیت بعید است 

تا پایان فصل اجازه همراهی تیم را پیدا کنند.

آغاز لیگ بیستم از مهرماه
ورزش: با تصمیم گیری سازمان لیگ مسابقات لیگ نوزدهم نهایتاً تا 
پایان ماه آینده مختومه می شــود. سازمان لیگ همچنین در نظر دارد 
تا رقابت های جام حذفی را در شهریورماه برگزار کند؛ نمایندگان ایران 
در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا از تاریخ بیست و چهارم شهریورماه 
به رقابت می پردازند و تکلیف مسابقات جام حذفی پیش از فرا رسیدن 
این بازی ها مشخص می شود. همچنین برنامه ریزی برای مسابقات فصل 
آینده هم آغاز شده است و اگر طبق برنامه جام حذفی و لیگ نوزدهم 

به پایان برسند، بازی های لیگ بیستم از اواسط مهرماه آغاز خواهد شد.

منهای فوتبال

جام حذفی انگلیس
منچستریونایتد - چلسی 

 یکشنبه 29 تیر -  21:30 از شبکه ورزش

هفته سی و هفتم لیگ برتر  انگلیس
تاتنهام - لسترسیتی

 یکشنبه 29 تیر -  19:30 از شبکه ورزش

هفته سی و هشتم اللیگا
لگانس - رئال مادرید

 یکشنبه 29 تیر -  23:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

 برنامه بازی های تیم ملی والیبال
در المپیک 2020

ورزش: فدراســیون جهانــی والیبال تاریخ و زمــان بازی های 
مسابقات المپیک توکیو را اعالم کرد. 

به این ترتیب تاریــخ بازی های تیم ملی ایران در گروه A که با 
تیم های ژاپن، لهســتان، ونزوئال، کانادا و ایتالیا همگروه است به 

شرح زیر اعالم شد:
دوم مرداد 1400؛ ایران - لهستان

چهارم مرداد 1400؛ ایران - ونزوئال
ششم مرداد 1400؛ ایران - کانادا

هشتم مرداد 1400؛ ایران - ایتالیا
دهم مرداد 1400؛ ایران - ژاپن

مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها نیز از تاریخ سوم اوت )12 
مرداد( آغاز می شــود. تیم های برزیل، آمریکا، روسیه، آرژانتین، 

فرانسه و تونس هم در گروه B قرار دارند.

تفتیان:
نه حقوق می گیرم، نه حمایت می شوم

ورزش: حســن تفتیان دونده المپیکی کشورمان در گفت وگو با 
تســنیم درخصوص آخرین شرایط تمریناتش اظهار کرد: به هر 
حال شــیوع ویروس کرونا تأثیر خود را روی برنامه ها گذاشــته 
و کمی ســردرگمی به وجود آورده اســت. من هــم فعاًل بدون 
مربی به تمریناتم ادامه می دهم. روز پنجشنبه یک رکوردگیری 
غیررســمی در ماده 200 متر داشــتم و زمان 20.6 را به ثبت 
رساندم که نزدیک به رکورد ایران بود. به هر حال پیش می رویم 

تا ببینیم در آینده چه شرایطی رقم خواهد خورد.
وی دربــاره برنامه هایــش برای ماه هــای آینــده و حضور در 
رقابت هــای پیش رو گفــت: من برنامه هایم را یــک ماه قبل به 

مبینی، سرپرست فدراسیون دادم. 
به احتمال 90 درصد رقابت های بین المللی در اروپا از سر گرفته 
می شــود و بر همین اســاس نیز در برنامه هایم مشخص کرد ه ام 
که در کدام مسابقات شرکت کنم و اردویی را نیز زیر نظر مربی 
فرانســوی ام داشــته باشــم، البته پس از ارائه برنامه هایم، هیچ 

خبری از فدراسیون نشده است. 
من حتی چندین بار نیز این مســئله را پیگیری کردم اما جوابی 
داده نشــد. وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به هزینه های 
تمرینــی و خریــد مکمل ها و دیگــر هزینه ها، آیا فدراســیون 
دوومیدانــی در این خصوص به او کمک کــرده یا خیر؟ عنوان 
کرد: هیچ کمکی به من نشــده است. متأسفانه نه حقوقی داریم 

و نه حمایت می شویم. انگار که رها شده ایم.

 حل مشکل جوکوویچ
برای شرکت در تنیس آزاد آمریکا

ورزش: اســپورت اکسپرس نوشــت: نواک جوکوویچ با توجه به 
دستورالعمل جدید دولت اســپانیا مبنی بر شرکت ورزشکاران 
حرفه ای در رقابت های جهانی بــدون گذراندن دوران قرنطینه 
راهــی تورنمنت تنیــس آزاد آمریکا خواهد شــد و پس از آن 
در تورنمنــت مادریــد حضور می یابد. پیش از این بســیاری از 
تنیسورهای سرشناس اروپایی اعالم کردند حضورشان در تنیس 
آزاد آمریکا منوط به تصمیم کشورهای این قاره درباره قرنطینه 

آن ها پس از بازگشت است. 
اســپانیا اعالم کــرد به صورت موقــت قانون قرنطینه شــامل 
ورزشــکاران حرفــه ای نمی شــود و نواک جوکوویچ، تنیســور 
صربســتانی می تواند برای شــرکت در تنیس آزاد آمریکا راهی 

نیویورک شود.

افتتاح سالن اسکواش در خراسان جنوبی
ورزش: مدیــرکل ورزش و جوانان خراســان جنوبی گفت: نبود 
سالن اسکواش، یکی از چالش های اساسی ورزش استان بود که 

اکنون با پیگیری به نتیجه رسید.
حســن عزیزی در مراسم افتتاح ســالن تخصصی و بین المللی 
اسکواش بیرجند با حضور وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: این 
پروژه در زمینی به مســاحت 930 مترمربع و با هزینه کرد 56 

میلیارد ریال احداث و به بهره برداری رسید.
علی غنی، رئیس هیئت اســکواش خراســان جنوبی نیز در این 
مراســم گفت: در سال 96، رتبه 28 کشور را داشتیم که اکنون 
بــه رتبه اول کشــور رســیده ایم و این امر مدیــون تالش های 

ورزشکاران، اعضای هیئت و مسئوالن است.

رئیس فدراسیون کاراته: 
خیلی راحت با بوکس توافق کردیم

ورزش: ســید حســن طباطبایی، رئیــس فدراســیون کاراته 
در گفت وگو با میزان، در خصوص اختصاص ســالن شــماره 9 
مجموعه ورزشی انقالب به فدراسیون های بوکس و کاراته اظهار 
کرد: قرار شــد این ســالن با تدبیر رئیس کمیته ملی المپیک 
در اختیــار ما و فدراســیون  بوکس قرار گیرد. هیچ مشــکلی با 
فدراسیون بوکس نداریم و از همان ابتدا هم  تعامل دوستانه ای با 
یکدیگر داشتیم و خیلی راحت این مسئله را حل کردیم؛ از اول 

هم هیچ مشکلی بین ما وجود نداشت.

سینا حسینی: امیر قلعه نویی در چهارمین بازی خود 
در ایام پساکرونا مقابل تیم مدعی تراکتورسازی تبریز 
شکست خورد تا ناکامی های ژنرال به این شکل تداوم 
یابد، تا کادر فنی سپاهان بیشتر از هر زمانی تحت فشار 

منتقدان و هواداران ناراضی این تیم قرار گیرد.
هرچنــد امیر قلعــه نویی تــالش کرد بــا جمالت 
کلیشــه ای و تکراری بار ناشی از فشــار منتقدان را 
خنثی کند اما هجمه ســنگین ناشــی از ناکامی های 
اخیر به این راحتی از روی کادر برداشــته نمی شــود 
تا اینکه بســیاری بر این باور باشند که ادامه این فضا 
ممکن است به جدایی قریب الوقوع سرمربی سپاهان 

از این باشگاه لیگ برتری ختم شود.
در حال حاضر بزرگ ترین نگرانی مشــترک هواداران 
و مدیریت باشــگاه سپاهان از دســت رفتن سهمیه 
لیگ قهرمانان و از بین رفتن شانس قهرمانی در جام 
حذفی اســت به همین دلیل گزینه تغییر در فهرست 
اقدام های احتمالی قرار گرفته اســت تا شاید به این 

ترتیب طلسم ناکامی های سپاهان شکسته شود.

مقاومت ژنرال#
البته در این بین مقاومت های امیر قلعه نویی در قبال 
برخی اتفاقات درونی باشگاه سپاهان هم جالب توجه 
است و نشان می دهد قلعه نویی زیاد با برخی اقدام ها 
موافق نیست، اتفاقی که خشم هواداران سپاهان را در 
این میان افزایش داده اســت. بــه عنوان مثال برخی 
صفحات هواداری معتقدند غیبت چند هفته ای امید 
نورافکن در ترکیب ســپاهان به شــدت بحث برانگیز 

است!
به اعتقاد کانون های هواداری ســپاهان که این روزها 
امیرقلعه نویی شــناخته می شوند،  منتقد  جدی ترین 
امیــد نورافکن پــس از تمدید قرارداد با باشــگاه از 
ترکیب دلخواه قلعه نویی بیرون آمده اســت در حالی 
کــه حضور وی می تواند کمک قابــل توجهی به تیم 
داشته باشــد، از طرفی این طیف از هواداران ناراضی 
به حضور چند بازیکن در ترکیب سپاهان انتقاد تندی 
دارند و معتقدند با وجــود مهره های تأثیرگذار دیگر 
چــرا باید طیبی و قربانی در ترکیب ســپاهان حضور 
داشــته باشند در حالی که جایگزین های آن ها قدرت 
نفوذ بیشــتری دارند و می تواند بــه نتیجه گیری تیم 

کمک کنند.

کارت زرد به قلعه نویی#
اما ســؤال بزرگی که برای بسیاری از اهالی فوتبال به 
وجود آمده این اســت که موضــع قلعه نویی در برابر 
این انتقادها چیســت؟ قلعه نویی که ســابقه مواجهه 
با این تیپ انتقادها را بســیار دارد، با همان تاکتیک 
همیشــگی تالش می کند در این ارتباط موضع گیری 
جدی و روشــنی نداشته باشــد به همین دلیل فعاًل 
سکوت اختیار کرده است اما بدون تردید این سکوت 
دوام زیادی نخواهد داشــت. به ویژه در شرایطی که 
اخبــار نســبتاً موثق به گوش وی رســیده که طیف 
قابل توجهــی از اعضای هیئت مدیره مخالف حضور او 
در سپاهان هســتند و با تداوم این نتایج آن ها تالش 
می کنند پیش از اتمــام لیگ نوزدهم فرایند تغییر را 

آغاز کنند.

فشار مضاعف#
در این بین اما رسانه مکتوب هواداری باشگاه سپاهان 
هم شمشیر را از رو برای قلعه نویی بسته است و هر روز 
با انعکاس نقــاط ضعف تیم قلعه نویی تالش می کند 
او را به گوشــه رینگ هدایت کند تا به این شکل به 
مخالفانش این قدرت را بدهــد تا قلعه نویی را بیش 
از پیش تضعیف کنند؛ یادداشت های تند نویسندگان 
این نشــریه هواداری جنجال زیادی را در رسانه های 
گروهی به وجود آورده اســت به گونه ای که بسیاری 
از رســانه های کشوری با استناد به این مطالب مدعی 
شدند فشــار حداکثری روی شانه های امیر قلعه نویی 
وجــود دارد و چنانچه وی نتوانــد در دو بازی آینده 
مقابل حریفان خود به نتیجه دلخواه دست پیدا نکند 
بعید نیست که یک گزینه بومی مسئولیت هدایت تیم 

سپاهان را برعهده بگیرد.

پیچ خطرناک استقالل#
قلعه نویــی هفته آینده در خانــه میزبان صنعت نفت 
آبادان اســت که در بــازی قبلی  خــود نتیجه را به 
اســتقالل واگذار کــرد، و برای حضــور در کورس و 
امیدواری به کسب سهمیه به هیچ وجه قصد از دست 
دادن امتیاز را ندارد، اما حســاس ترین بازی سپاهان 
هفته بیســت و هفتــم خواهد بود که یــک دیدار 6 
امتیازی محســوب می شــود، مالقات با استقالل در 
ورزشــگاه آزادی جــدا از حساســیت های قبلی در 

سرنوشت هر دو ســرمربی تأثیرپذیر است 
از ایــن رو اگر قلعه نویــی همانند بازی با 

تراکتور مقابل اســتقالل هم امتیاز از 
دست دهد دیگر هیچ شانسی برای 

حضور روی نیمکت سپاهان ندارد 
و قطعاً باید بــا این تیم رؤیایی 

کند  خداحافظی  پرستاره  و 
فعالیت خود  بعد  فصل  تا 
را در یک باشــگاه دیگر 

دســت  از  دهد.  ادامه 
قهرمانــی  رفتــن 
ســپاهان،  بــرای 
شــدن  شــکرآب 

رابطــه قلعه نویی با 
لیدرهــا و هواداران، 

پیشــنهاد اســتقالل، 
همــه و همــه عواملی 

است که فکر و ذهن ژنرال 
را درگیر کرده و اجازه نمی دهد که 

روی تیم تمرکز داشته باشــد. حاال مهم ترین وظیفه 
قلعه نویی حفظ جایگاه و سهمیه آسیایی سپاهان است 

تا حداقل یک پایان و جدایِی شیرین در انتظار سرمربی 
و باشگاه باشد.

این پنج بازِی باقی مانده برای سپاهان، فوق العاده سخت 
و حســاس اســت. به خصوص برای ژنرالی که خودش در 

سپاهان است ولی فکرش در استقالل.

 واکنش باشگاه سپاهان
به برکناری قلعه نویی

ســخنگوی باشــگاه ســپاهان نســبت به حواشــی اخیر و 
جنجال های پس از شکست مقابل تراکتور واکنش نشان داد. 
نتایج اخیر ســپاهان و شکســت مقابل تراکتور در دیدار روز 
جمعه سبب شــد تعدادی از هواداران این تیم خواستار تغییر 
در کادر فنی باشند و در فضای مجازی از مدیران باشگاه چنین 
خواســته ای را مطرح کردند که با واکنش ســخنگوی باشگاه 
مواجه شــدند. ســخنگوی باشگاه ســپاهان در بیانیه ای ضمن 
حمایت از قلعه نویی خواســتار پرهیز ار تصمیمات احساســی و 

عجوالنه شد.

zoom
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

نگاهی به فیلم »شنای پروانه«
شنا در رئالیسم سیاه

»محمد کارت« با سینمای مستند و سپس فیلم های کوتاه کار خود را 
آغاز کرد. ویژگی بارز این ســینما، جزئی نگری، تدقیق و نگاه موشکافانه 
است. شاید اگر کارت روی به ژورنالیسم می آورد، مبدل به یک روزنامه نگار 
تحقیقی و میدانی می شــد و البته همین رویکرد را در سینمایش حفظ 
کرده و فیلم هایش از چارچوب چاردیواری ها خارج و در فضای اجتماعی 
رخ می دهند و خود را به فضای رئالیســم و بعضاً رئالیسم سیاه نزدیک 
می کنند. توضیح اینکه رئالیسم سیاه یک انگ منفی نیست و تعریف و 

چارچوب های خاص خود را دارد که در این مقال نمی گنجد.
»شنای پروانه« نخستین تجربه فیلم بلند کارت است که طیفی از مخالفان 
و موافقان را برای خود گردهم آورده است. جنس »شنای پروانه« نزدیک 
به ذائقه سال های اخیر سینمای ایران )و نه لزوماً ذائقه مخاطب( است؛ 
فیلم هایی همچون مغزهای کوچــک زنگ زده، ابد و یک روز و یا متری 
شیش و نیم، در این ژانر پیش از این ساخته شده  و رمان هایی همچون 
»سالتو« مهدی افروزمنش نیز به این فضا پرداخته اند، اما کارت پیش از 
این در مستندها و فیلم های کوتاهش نشان داده با این فضا آشناست و 
متأثر از جریان ژانری ســال های اخیر ســینمای ایران نیست. کارت در 

»شنای  پروانه« همین ریتم را دنبال می کند.
دال های شناور اصلی در »شنای  پروانه« آشناست؛ جنوب شهر، ناموس، 
قتل، رابطه پدرساالرانه، تعصب، فقر، اعتیاد، کلونی آسیب های اجتماعی 
و ... مفاهیمی هســتند که دائماً در شنای پروانه با آن سروکار داریم و 
مداوم این مفاهیم همچون یک زنجیره به یکدیگر ارجاع می دهند و هر 
کدام بــوی آن دیگری را می دهند و البته دال محوری در این گفتمان 
»قتل ناموسی« است. کارت هوشمندانه تمام عناصر را قطار کرده و در 
خدمت مسئله قتل ناموسی قرار داده و اینجاست که »پی رنگ« اصلی 
داستان خود را انتخاب می کند. کاراکتر در یک تله ناموسی قرار می گیرد 

و مرتکب قتل می شود... .
تمرکز بــر مفاهیمی همچون گنده الت و خــرده الت و ارتباط مرید و 
مرادی میان این دو به ویژه در حاشیه شهرها و همچنین تکیه بر ضرورت 
وجودی عنصر قهرمان از دیگر شاخصه های »شنای پروانه« است. شاید 
یکی از ایرادهایی که در نگاه نخست می توان بر شنای پروانه وارد کرد، 
همان نقدی است که ۵۰ سال قبل بر فیلم هایی همچون قیصر نیز وارد 
آمد و آن اینکه چرا قهرمان تن به روال قانون نمی دهد و یک تنه تالش 
می کند مسائل را پیش ببرد؟ شاید پاسخ سازندگان و یا منتقدان موافق 
این باشد که در یک سیکل معیوب نمی توان به قانون تن داد و قهرمان 

چاره ای جز این ندارد!
جــدا از جنبــه محتوایی اما از نظر بصری و فرم، کارت موفق شــده با 
تقطیع های مناســب و البته ریتم دلهره آور، مخاطب را تا انتها با خود 
همراه کند و از این نظر ژانر خود را جلوتر و متفاوت تر از مغزهای کوچک 

زنگ زده و یا ابد و یک روز، معرفی می کند.
جواد عزتی و پانته آ بهرام و همچنین امیر آقایی بازی باورپذیری دارند و 
تقریباً از سطح تیپ فراتر رفته و تبدیل به شخصیت شده اند و مخاطب 
می توانــد با آن ها همذات پنداری کند؛ هــر چند که در این میان فیلم 
عمدتاً بر کاراکتر حجت )جواد عزتی( متمرکز است و کارگردان تالش 
می کنــد مخاطب را از طریق حجت در جریان ماجرا قرار دهد. در واقع 
وی حلقه کشــف بسیاری از مسائل جاری در بطن فیلم نامه قرار گرفته 
است. درام »شنای پروانه« از نوع و جنس قطره چکانی است و قرار نیست 
مخاطب یکباره در جریان تمــام ماجرا قرار گیرد و به صورت تدریجی 
وارد ماجرا می شــود و حلقه مفقوده در عمده رخدادها نیز، شخصیت 

حجت است.
 کارت توانسته خود را به تمامی سوژه هایش نزدیک کند و از یکی از آفات 

چنین فیلم هایی که نگاه از دور و باال به کاراکترهاست، فاصله بگیرد.
سبک رئالیسم کارت که برگرفته از مستندها و فیلم های کوتاهش است، 
به وی اجازه نمی دهد از رویکرد آینه ای نسبت به جامعه روی برگرداند 
و مداوم بر این طبل می کوبد؛ شــنای پروانه هم بــا این نگاه و البته با 
استدالل کارگردانش گرته برداری از شرایطی عینی است، اما ایرادی که 
در این قبیل فیلم ها همچنان برجســته اســت، این است که چرا دائماً 
دال های یکسانی در حاشیه شهرها مورد انتخاب قرار می گیرند و از سایر 
ویژگی هایی که در پارادایم و گفتمان فرهنگی حاشیه شهرها وجود دارد، 
اســتفاده نمی شود؟ زاویه آینه را اگر کمی تغییر داد می توان شاهد بود 
مفاهیم فرهنگی متکثر دیگری نیز در این مناطق وجود دارد که می توان 

آن ها را انعکاس داد.
»شــنای  پروانه« در مجموع به عنوان یک فیلم اول می تواند مورد اعتنا 
باشــد. بازی ها خوب است؛ فیلم داســتان دارد؛ تعلیق ایجاد می کند؛ 
موقعیت هــا در خدمــت درام هســتند و تا حد زیادی تالش شــده 
هوشــمندانه از سیاه نمایی پرهیز شود، اما نگارنده همچنان بر این باور 
اســت که دال های شــناور متعدد دیگری در حاشیه شهرها و مناطق 
جنوب شهر وجود دارند که می توان سراغی از آ ن ها گرفت؛ دال هایی 
که برای مثال در میهمان مامان مهرجویی و یا پیشتر از آن حتی در 
اجاره نشین های وی متبلور شده بود و البته در سال های اخیر تأکید 

بر این رگه مقداری کمرنگ شده است.

 سیما و سینما/ جواد شیخ االسالمی به تازگی 
مستندمســابقه »بومگرد« با طراحی و کارگردانی 
تورج کالنتری و امیر منیری از شبکه مستند سیما 
در حال پخش است. بومگرد بر پایه سه سرفصل مهِم 
»گردشــگری«، با محور بومگردی و در نظر گرفتن 
اقتضائات فرهنگی هر منطقه، »اشتغال و کسب و کار 
روستایی« با در نظر گرفتن ظرفیت های مغفول و در 
نهایت »ارزش بخشی به ســنت ها و آداب و رسوم« 
هر منطقه و هویت بخشی به هر بوم و قومیت، تولید 
شده است. در هر فصل از مستندمسابقه »بومگرد« 
سه خانواده در قالب رقابتی جذاب براساس آیتم هایی 
که متناســب با زیســت بوم آن منطقــه انتخاب 
شده اند، با یکدیگر به رقابت می پردازند. سوژه بدیع 
و بکر، طراحی و کارگردانی خوب، گرافیک حرفه ای، 
موســیقی و تیتراژ رنگارنگ و شاد و نریشن طنز و 
دوست داشتنی این مسابقه در کنار توجه به مسائل 
محیط زیســتی و فرهنگ سازی در رابطه با زندگی 
روستایی، بومگرد را به یک برنامه آموزنده، مفرح و 

خانوادگی تبدیل کرده است.
به بهانه پخش مستندمســابقه »بومگرد« با تورج 
کالنتری، طراح و کارگردان آن به گفت وگو نشستیم 

که می خوانید.

آقای کالنتری، برای من که از شما شناخت س
قبلی و قدیمی داشــتم تولید این برنامه از 
سمت شــما در مقام کارگردان، به خصوص با 
توجه به اینکه پیش از این تجربه کارگردانی 
مستندمسابقه را نداشتید، قدری غیرمنتظره 
و البته خوشحال کننده بود. جرقه این کار کجا 

در ذهن شما ایجاد شد؟
باالخره هر کس در ذهن خودش دغدغه هایی دارد 
و من هم این برنامه را در پازل دغدغه هایی که دارم 
طراحی و کارگردانی کرده ام؛ چرا که مسئله محیط 
زیست و فرهنگ روستایی از قدیم برای من دغدغه 
بوده است. من وقتی می بینم جنگل ها و رودخانه ها 
در حال نابودی هســتند و تمام محیط زیست ما با 
آشغال اِشغال شده است، اذیت می شوم. وقتی این 
مســائل اذیت کننده را می بینم، ابتــدا به این ایده 
می رسم که مستندی بسازم و این مشکالت را بیان 
کنم، اما بعد می بینم همه این حرف ها گفته شــده 
و مستندهای زیادی درباره معضالت محیط زیست 
ساخته شده اســت. ضمن اینکه بعضی وقت ها هر 
چقدر درباره این مسائل حرف بزنید و برنامه بسازید، 
نتیجه ای ندارد، چون کســانی که به محیط زیست 
آسیب می زنند، قدرت دارند و ما نمی توانیم مقابل 

آن ها کاری از پیش ببریم.
در کشاکش بین همین دغدغه های محیط زیستی با 
خودم گفتم چکار می توانم بکنم؟ دیدم مسئله ای که 
می تواند به محیط زیست و ترویج فرهنگ روستایی 
کمک کند، مسئله بومگردی مسئوالنه است. توجه به 
روستا و بومگردی برای من موضوع مهمی است. البته 
بومگردی را به شکلی که جدیداً رواج پیدا کرده قبول 
ندارم. منظورم کسانی هستند که بومگردی را صرفاً 
در این می بینند که در یک روستای شیک بومگردی 
ایجاد کنند و دو سه شبه به ثروت برسند. نگاه من در 
مستندمسابقه »بومگرد« ترویج و تبلیغ یک بومگردی 
مسئوالنه بود. یعنی آن سبک زندگی که مبتنی بر 
خودبســندگی در تولید و اعتدال و خرد در مصرف 
باشــد. آن نوع از بومگردی که نسبت به ظرفیت ها 
و محدودیت های تولید و مصرف ایده داشته باشد و 
به خوبی از آن ها استفاده کند. در واقع هر روستایی 
در کنار ظرفیت های درآمدزایی و تفریحی که دارد، 
برخی محدودیت ها را هم دارد؛ مثل اینکه من نباید 

فرهنگ آن روســتا را به هم بزنم، من نباید محیط 
زندگی آن روســتایی را به خاطــر پولی که در آن 
روستا یا منطقه خرج می کنم، مخدوش کنم. ما قصد 
داشتیم در مسابقه بومگردی به این مسائل هم نگاه 
کنیم. با توجه به این نــکات بود که ما به این نگاه 
ایجابی نسبت به روستا و بومگردی رسیدیم. یعنی 
نمی خواستیم با نگاه های سلبی و مبتنی بر هشدار و 
بحران و کم کاری ها، مسائل محیط زیست و روستایی 
را مطرح کنیم. بنــا بر این توجهات، در اتاق فکری 
که با آقای منیری داشــتیم، ایده مستندمسابقه ای 
که این نکات را در غالب یک برنامه سرگرم کننده و 
جذاب بیان کند، به ذهنمان رسید. دوست داشتیم 
این مسائل را با سرگرمی و آرام آرام به ذهن مخاطب 
منتقل کنیم. می خواستیم به مخاطب نشان بدهیم 
با بومگردی مسئوالنه می توان هم برای روستاییان 
درآمدزایی و تولید ثروت کرد و هم به یک ســبک 
زندگی سالم و با نشاط رسید، ضمن اینکه بسیاری 
از مسائل محیط زیستی را در خالل همین چالش ها 

به مردم گوشزد کرد.

من تا به حال تجربه دیدن چنین مسابقه ای س
را در داخل و خارج از ایران نداشــته ام. ایده 
بومگرد از خودتان بود یا از برنامه ای دیگر الگو 

گرفته اید؟
خیر، 1۰۰درصد ایده بومگرد از خودمان بود. ما این 
شکل از کار را در هیچ کشور دیگری ندیده ایم. پس 
از اینکه ایده را نهایی کردیم، سعی کردیم نمونه های 
خارجی را پیدا و از کار آن ها تجربه اندوزی کنیم، اما 
هر چقدر ریلیتی شو و مستندمسابقه دیدیم، متوجه 
شدیم که چنین کاری درباره بومگردها انجام نشده 
است. البته مسابقه های گردشگری زیاد است، ولی 
برنامه ای که به بومگــردی از این دریچه نگاه کند، 

حتی در برنامه های خارجی هم پیدا نکردیم.

چیزی که اکنون در حال پخش است، همان س
طرح ابتدایی شــما بود یا ایده اولیه در حین 

ساخت پخته شد و تغییر پیدا کرد؟
نه، ما آن طرح ابتدایی را دســت کم پنج بار عوض 
کردیم و تغییــر دادیم. یعنــی الگوهای مختلفی 
را تســت کردیم و در نهایت به همین مدل نهایی 
رسیدیم. مثالً مدتی به مسابقه ای بین بومگردهای 
موفق و مختلف فکر کردیم، یا اینکه بین خانواده های 
روستایی مسابقه بگذاریم، یا یک خانواده شهری را به 

روستا و یک خانواده روستایی را به شهر بیاوریم، اما 
آخِر ســر به این نتیجه رسیدیم که سه خانواده که 
تجربه زندگی در روســتا را ندارند ولی دوست دارند 
این کار را تجربه کنند، به روستا ببریم. این پنجمین 

ایده ما بود که پخته و نهایی شد. 

در فصل نخســت چه نکاتــی را درباره س
روســتاهای انتخاب شــده مورد توجه قرار 
دادید؟ آیتم های مسابقه براساس ویژگی های 

اقلیمی تهیه شده بودند؟
ما در فصل نخســت سه روســتا از گیالن را، بنا بر 
ظرفیت ها و ویژگی هایی که در نظر داشتیم، انتخاب 
کردیم. در گیالن دو موضوع بســیار مطرح و حتی 
ثبت جهانی است؛ یعنی غذا و چادرشب. ما این دو 
ویژگی گیالن را جزو آیتم های مســابقه قرار دادیم 
و در کنــار این ها که آیتم های شــناخته شــده ای 
بودند، برخی آیتم های جانبی دیگر که اکت خوب 
و جذابی هم داشــته باشــند را اضافه کردیم. مثل 
نمدبافی، گاوداری، زنبورداری و غیره. این آیتم ها هم 
به جذابیت مسابقه اضافه می کردند و هم با بوم آن 
منطقه سازگار بود و مردم از آن ها استفاده می کردند. 
در کنار این آیتم ها، برخی آیتم ها مثل درست کردن 
چای دست ســاز بود که حتی توســط خود مردم 
منطقه هم مورد غفلت قرار گرفته بودند. این آیتم 
اگرچه متعلق به این منطقه است، اما سال ها از آن 
غفلت شــده بود. به طوری که ابزار مورد استفاده ما 
برای این آیتم متعلق به 12۰ سال پیش بود. در این 
آیتم ما از شرکت کننده ها خواستیم با این دستگاه 
چای دست ســاز درست کنند و به این طریق قصد 

زنده کردن آداب و سنن آن منطقه را داشتیم.

در مجموع ما به ســه مسئله در این مسابقه توجه 
داشتیم؛ نخست توجه به آدابی مثل چای سازی که 
فراموش شده بودند، دوم، توجه به آدابی مثل طبخ 
غذاهای مختلف و چادرشب که مختص این مناطق 
بودند و ما قصد تأکید بر آن ها را داشتیم و سوم توجه 
به سبک زندگی که مختص همه مناطق روستایی 

هستند، مثل گاوداری و زنبورداری و ...  .

روستاها و شرکت کنندگان از نظر شما باید س
چه ویژگی هایی داشته باشند تا برای فصل های 

بعد انتخاب شوند؟
روســتاهای منتخــب بایــد برخــی ظرفیت ها و 
جذابیت های ذاتی را داشته باشند. البته ما با شناخت 
آن روستاها دوست داریم جدا از ظرفیت هایی که آن 
روستا دارد، چیزهایی به آن منطقه اضافه کنیم که 
خودشان از آن غافل هستند. ممکن است یک روستا 
نســبت به دارایی های فرهنگی و اجتماعی خودش 
بی توجه باشد که ما سعی می کنیم در برنامه آن را 
مورد توجه قرار دهیم. به صورت کلی درباره روستاها 
به دو نکته توجه داریم؛ یکی داشته های فعلی آن ها 
و دوم ظرفیت های آن روســتا. بــرای انتخاب افراد 
هم بایــد بگویم ما آدم هایی را انتخاب می کنیم که 
تجربه زندگی روستایی را به شکل جدی نداشته اند 
ولی دوست دارند آن را تجربه کنند و خودشان فکر 
می کنند می توانند از پس کار برآیند. همچنین سعی 
می کنیم گروه های انتخابی از قشــرهای مختلف و 
با توانایی ها و جذابیت های متنوع باشــند تا گروه ها 
رنگارنگ و متنوع شوند و بتوانند مخاطبان بیشتری 

را جذب برنامه کنند.

به نظر می رسد ما در مستندها و برنامه های س
محیط زیستی به یک نوع تکرار در بیان مسائل 
رسیده ایم. به نظر شما تنوع بخشیدن به این 
نوع از مستندها و تولید کارهایی مثل بومگرد 

چقدر احساس نیاز می شود؟
بدون شــک در این حوزه تنوع الزم است. ما باید به 
این مسائل از دریچه های مختلف نگاه کنیم. من به 
عنوان یک تولیدکننده وقتی می خواهم چنین کاری 
را انجام بدهم، همه فکر و دغدغه ام این اســت که 
ببینم جدا از کارهای انجام شده، چه کاری را می توانم 
شروع و چگونه می توانم به مسیر طی شده چیزی 
اضافه کنم؟ یعنی دوســت دارم از زاویه جدیدی به 
مسئله بپردازم. حتی درباره خود بومگرد هم دوست 

دارم فصــل بعدی را با فرم بهتر و با نگاه جذاب تر و 
حرف های جدیدتری بسازم.

 بومگرد از همان تیتراژ اولیه تا نریشــن س
و آیتم های مســابقه، جذاب است. برای این 

جذابیت چه برنامه ای داشتید؟
ما با آقای منیری، از طراحی و ایده پردازی و تا تدوین 
نهایی، حدود دو ســال درگیر این برنامه بودیم. در 
جزئیات محتوایــی و فرمی، مثل اصالح رنگ و نور 
تا موسیقی و دیگر جزئیات، سعی کردیم بیشترین 
دقت را به خرج بدهیم. مثالً موسیقی ابتدایی برنامه 
را از یک نوای محلی گرفتیم و در همه جزئیات برنامه 
دقت کردیم تا به بهترین کیفیت برسیم. کار برای ما 
حیثیتی بود و سعی کردیم هیچ چیزی کم نگذاریم. 
فکر می کنم جذابیت مسابقه را مرهون همین دقت ها 

و سختگیری ها هستیم.

چون برنامه در شــمال کشور تولید شده س
است، این پرسش را می پرسم. آیا در بومگرد 
به بحران آشغال در شهرهای شمالی که عامل 
بروز مسائل آزاردهنده و پیچیده ای شده است 

هم پرداختید؟
در بومگرد اگر طرح این بحث و دیگر مسائل محیط 
زیستی در مسیر تولید مستند و آیتم های آن بود، 
آن ها را مطرح می کردیم، ولی اگر احساس می کردیم 
بیــان آن ها به نوعی از کار بیــرون می زند، این کار 
را نمی کردیــم. در واقع خودمــان را ملزم به مطرح 
کردن همه مســائل محیط زیستی نمی دانستیم. 
بعضی نکات مثل اســتفاده نکردن از پالستیک در 
خالل مسابقه ناخودآگاه مطرح می شود، ولی اینکه 
همه مسائل محیط زیستی را مطرح کنیم، رسالت 
مستندمسابقه  رســالت  نمی دانســتیم.  خودمان 
»بومگرد« فرهنگ ســازی ایجابی است، نه سلبی. 
طوری که وقتی مخاطــب برنامه را می بیند بگوید 
چقدر خوب که فالن گروه در این قسمت پالستیک 
نگرفتند. ما بیشتر با ناخودآگاه مخاطب کار داشتیم.

 تا حاال چند قسمت از بومگرد پخش شده س
است؟ از شرایط پخش آن راضی هستید؟

پنج قسمت پخش شــده و 6 قسمت دیگر مانده 
است. درباره شرایط پخش هم ما از شبکه مستند به 
خاطر حمایتش از برنامه خیلی راضی هستیم، ولی 
به نظرم این حمایت می تواند بیشتر باشد و بومگرد 
از شبکه های مختلف مثل شبکه نسیم و تماشا و 
… بازپخش شود تا تماشاگر بیشتری جذب شود، 
چون بومگرد طوری اســت که اگر مخاطب آن را 
برای بار دوم و سوم هم ببیند، جذابیتش را از دست 
نمی دهد. به همیــن دلیل قابلیت پخش در دیگر 
شبکه ها را هم دارد تا به این شکل بتواند با مخاطب 

گسترده تری ارتباط بگیرد.

به س تا  بازخوردها  پایان می خواهم بدانم  در 
حال چگونه بوده است. آیا اطالع دقیقی دارید؟

خود من نباید به این پرسش جواب بدهم، چون ممکن 
است بگویند هیچ ماست فروشی نمی گوید ماست من 
ترش اســت! ولی تا به حال عموم واکنش هایی که از 
مخاطب تا پخش کننده و تا خود شــرکت کننده ها 
گرفته ام، خوب بوده اســت و هیــچ واکنش منفی 
نداشــته اند. ولی نظر من مالک درستی نیست. قرار 
اســت به زودی 2هزار نفر از کسانی که چه به عنوان 
شرکت کننده و چه مخاطب درگیر این پروژه بوده اند، 
نظرسنجی شود. پس از این نظرسنجی بهتر می توان 

درباره میزان رضایت مخاطبان صحبت کرد.

برش

مستندمسابقه  در  من  نگاه 
یک  تبلیغ  و  ترویج  »بومگرد« 
یعنی  بود.  مسئوالنه  بومگردی 
بر  مبتنی  که  زندگی  سبک  آن 
خودبسندگی در تولید و اعتدال 
و خرد در مصرف باشد. آن نوع از 
بومگردی که نسبت به ظرفیت ها 
و محدودیت های تولید و مصرف 
ایده داشته باشد و به خوبی از 

آن ها استفاده کند

ساخت فیلم ها و سریال  ها در شرایط بحرانی کرونا ادامه دارد

ماسک، صدا، دوربین... حرکت
 سیما و ســینما/ زهره کهندل در شرایطی که وضعیت شیوع کرونا در برخی 
شــهرهای بزرگ کشــورمان به  ویژه پایتخت، قرمز است، اما گروه های تولید فیلم 
و ســریال همچنان به کار خــود ادامه می دهند. از فیلم برداری فیلم  ســینمایی 
»گشت ارشاد ۳« به تهیه کنندگی و  کارگردانی سعید سهیلی که همچنان در تهران 
ادامه دارد بگیرید تا شــرایط ســخت تصویربرداری دو سریال تلویزیونی »نجال« و 

»صفر بیست و یک« در لوکیشن های پایتخت.
با وجود ادامه فعالیت بسیاری از اصناف با رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط 
فعلی، پروژه های ســینمایی و تلویزیونی که شــنیده هایی مبنــی بر توقف آن ها 
وجود داشــت و اسفند ماه سال گذشته هم گروه هایی که در مرحله پیش تولید یا 
فیلم برداری قرار داشتند، پروژه هایشان را به صورت موقت تعطیل کردند، از ابتدای 
امسال کارشان را ادامه می دهند و با وجود فراگیری موج دوم کرونا، از خاکریز تولید 
عقب نشینی نکرده اند. مهدی فرجی، تهیه کننده سریال تلویزیونی »صفر بیست و 
یک« که این روزها در خیابان های تهران فیلم برداری می شــود، با اشاره به شرایط 
سخت فیلم برداری در روزهای کرونایی و پیشرفت 2۰درصدی این سریال، می گوید: 
به دنبال افزایش دوباره ویروس کرونا ما نیز بر اجرای پروتکل های بهداشتی تأکید 
کردیم و الزام کردیم به جــز زمان تصویربرداری و وقتی که بازیگران جلو دوربین 
هستند، باید در همه شرایط همه عوامل از ماسک و مواد ضدعفونی کننده استفاده 

کنند. 
همزمــان با ادامه تصویربــرداری و از ســرگیری پروژه های دیگــر در تلویزیون، 
ســریال»نجال« هم به تازگی جلو دوربین رفته تا خودش را برای پخش در اربعین 
امسال آماده کند. سریالی با محوریت فرهنگ عاشورا و در قالب ملودرام اجتماعی 
دینی ، ارزشی و عاشقانه ای در رثای امام حسین)ع( که سعید سعدی تهیه کننده آن 
اســت و اظهار امیدواری کرده کار در زمان خودش به ســرانجام می رسد و در ایام 

اربعین از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

نمی توان آنتن تلویزیون را خالی گذاشت#
سعدی با بیان اینکه یک ماه از تصویربرداری سریال »نجال« 
می گذرد، به خبرنگار ما می گوید: به هر حال باید کارها را 
در همین شرایط سخت پیش برد. ما تمام موارد بهداشتی 
را رعایت کردیم تا مشکلی پیش نیاید، ولی کار را باید انجام 

داد، اگرچه شرایط بسیار دشوار است. 
وی با بیان اینکه تمام سعی ما بر این است که این سریال 
به پخش در ایام اربعین برســد، از ادامه فیلم برداری این مجموعه تلویزیونی خبر 
می دهد و با  اشــاره به ابالغ پروتکل های بهداشتی از سوی صداوسیما، خاطرنشان 
می کند: رعایت فاصله فیزیکی در حد امکان، اســتفاده از ماسک، ضدعفونی کردن 
محیط کار با الکل و ســنجش دمای بدن افراد، از مواردی است که در این ابالغیه 

آمده و ما رعایت می کنیم.
این تهیه کننده سینما و تلویزیون می گوید: باید با وضعیت پیش آمده کنار بیاییم و 

همه موارد بهداشتی را رعایت کنیم. نمی شود همه جا را تعطیل کرد، ضمن اینکه 
تولیدات صدا و سیما در شرایط سخت هم باید انجام شود، چون نمی توان آنتن را 
برای مخاطب چند ده میلیونی خالی گذاشت. همه باید کمک کنیم تا مشکلی پیش 

نیاید و گروه های تولیدی هم به قوت خود ادامه فعالیت بدهند. 
سعدی درباره اینکه باید تعداد بازیگران یا لوکیشن های فیلم برداری محدود شود، 
خاطرنشان می کند: تا حد امکان باید فضا و شرایط بهداشتی را فراهم کرد، چون اگر 
عوامل کار به کرونا مبتال شوند، معضل بزرگی پیش می آید و عالوه بر اینکه سالمتی 

این عزیزان به خطر می افتد، پروژه هم مجبور به تعطیلی موقت می شود.
وی یادآور می شــود: در حال حاضر تیم های تولید اســترس باالیی برای انجام کار 
دارند، ولی متأسفانه این هنرمندان چند ماه بیکار بوده اند و مشکالت معیشتی هم 
دارند و راه افتادن پروژه های تولیدی به رفع مشکالت اقتصادی آن ها کمک می کند. 
همه سعی ما بر این است که تولید با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی انجام شود.

ضرورت ساخت سریال های مناسبتی#
محسن علی اکبری، تهیه کننده ســریال »نفوذ« که موضوعش درباره تسخیر النه 
جاسوسی آمریکا در سال ۵8 اســت و فیلم برداری آن به تازگی پایان یافته است، 
درباره اینکه ساخت فیلم و سریال در شرایط فعلی کار درستی است، به خبرنگار ما 
می گوید: بخشی از این پروژه ها تعهداتی است که زمان پخش دارد و به دلیل خالی 
بودن آنتن، تولید سریال های تلویزیونی مناسبتی را نمی توان تعطیل کرد. به هر حال 

این ریسک را هنرمندان به جان می خرند که در این شرایط  کار کنند. 
وی تأکید می کند: در حال حاضر  در ساخت پروژه های تلویزیونی تمام پروتکل های 
بهداشتی رعایت می شود. اگرچه سخت است، اما خالی بودن شبکه ها و کنداکتور 

تلویزیون از برنامه های جدید هم خوب نیســت. بســیاری از سریال های در دست 
ســاخت، مناسبتی هستند و برای پخش در ماه های محرم و صفر آماده می شوند. 
ضمن اینکه در این شــرایط تنها امید و ســرگرمی مردم، برنامه ها و ســریال های 

تلویزیون است.
علی اکبری درباره رعایت پروتکل های بهداشتی حین انجام 
کار توضیــح می دهد: تا آنجا که من اطالع دارم و در چند 
پروژه تلویزیونی دیدم، تمام موارد بهداشتی رعایت می شود 
از قبیل ماسک زدن،  تب سنجی افراد و ضدعفونی با الکل 
و حتی تیم های پزشکی هم سر صحنه مستقر هستند که 

اگر موردی پیش آمد، فوراً بررسی کنند.
وی در پاســخ به اینکه اگر یکی از عوامل صحنه به کرونا مبتال شده باشد، کار 
به مدت دو هفته تعطیل خواهد شد، می گوید: اگر شیوع بیش از دو نفر باشد، 
پروژه به مدت دو هفته تعطیل می شود و همه عوامل چکاپ می شوند و تست 
کرونا می دهند، ولی اگر در حد یک نفر باشــد، فقط همان شــخص از صحنه 
خارج می شــود، اگر بازیگر باشد صحنه های دیگر را فیلم برداری می کنند تا دو 

هفته قرنطینه او تمام شود. 

پروژه های سینمایی موقتًا تعطیل شود#
این تهیه کننده ســینما و تلویزیون خاطرنشــان می کند: تمام عوامل پشــت 
صحنه ماســک دارند به جز بازیگران که جلو دوربین ماسکشان را برمی دارند. 
مدیریت ســیمافیلم هم تأکید زیادی بر رعایت پروتکل های بهداشــتی دارد و 
پیگیر ماجراست. ضمن اینکه جان هنرمندان عزیز است و خودشان هم بسیار 
رعایت می کنند. وی اضافه می کند: منطقی این است که در این شرایط سریالی 
نســازیم، ولی نمی توانیم آنتن خالی داشته باشیم به ویژه در مورد سریال های 
مناســبتی که باید به سرانجام برسد. تا آنجا که اطالع دارم سریال جدیدی در 
سازمان صدا و سیما شروع نشده و اولویت با اتمام سریال های نیمه تمام است. 
علی اکبری تأکید می کند: ساخت فیلم های سینمایی باید تعطیل شود، چون با 
تعطیلی موقت و عقب افتادن ساخت آن ها، اتفاق خاصی نمی افتد. ضمن اینکه 
اکنون هم بســیاری از سالن های سینمایی تعطیل هستند و تولیدات سال های 
گذشته هم در صف اکران قرار دارند. تولید فیلم های سینمایی می تواند مدتی 

تعطیل شود تا از وضعیت قرمز و نارنجی شیوع بیماری کرونا خارج شویم. 
وی درباره  حمایت مالی از فیلم ســازانی که بیکار شــده اند، یادآور می شــود: 
تا جایی که من اطالع دارم برای ســینماگران بودجه نســبتاً خوبی از ســوی 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی تأمین شــده و در اختیار صندوق اعتباری هنر 
قرار گرفته اســت. ایــن صندوق هم با توجه به شــرایط هنرمندان، مبالغی را 
برای تأمین نیازهای اولیه توزیع می کند. امیدواریم این مبالغ بییشــتر باشد و 
هنرمندان از تنگنای اقتصادی خارج شــوند، ولی مطلع هستم بودجه خوبی به 

صندوق اعتباری هنر تخصیص یافته است.

گزارش

گفت وگو با طراح و کارگردان مستندمسابقه »بومگرد«

به دنبال ترویج  بومگردی مسئوالنه هستیم

یادداشت

محمد شیخانی
annotation@qudsonline.ir

  بازیگران جدید سریال جاسوسی امنیتی 
»خانه امن« معرفی شدند

تســنیم: ســپیده خداوردی و 
سوگل طهماسبی به تیم بازیگران 
مجموعه تلویزیونی جاسوســی- 

امنیتی»خانه امن« پیوستند.
تا به امروز بیش از ۵۰ بازیگر اصلی 
جلو دوربین احمد معظمی رفته اند 

و به تازگی ســپیده خداوردی و سوگل طهماسبی نیز به بازیگران »خانه 
امن« اضافه شدند.

لوکیشــن این روزهای مجموعه »خانه امن«در تهران اســت و این گروه 
سکانس های مربوط به اتاق عملیات را تصویربرداری می کند.

بیــش از 8۰ درصد»خانه امن« جلو دوربیــن احمد معظمی رفته و این 
در حالی اســت که تدوین موازی آن هم توسط پریسا ناهیدپور در حال 

تصویربرداری است. 
به تازگی سپیده خداوردی و سوگل طهماسبی به این مجموعه پیوسته اند. 
پیش از این حمیدرضا پگاه، امین زندگانی، سیماتیرانداز، سامان صفاری، 
شهروز ابراهیمی، علیرضا رئیسی، قربان نجفی، حمیدرضا عطایی، کاوه آفاق 
و پرویز فالحی پور به عنوان بازیگران »خانه امن« معرفی شدند و به زودی 

از دیگر بازیگران اصلی این سریال نیز رونمایی خواهد شد.
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