
فراق اربعین
هرچه به روز اربعین نزدیک تر می شویم، 
دلتنگی ها هم عمیق تر می شود. کاربران 
و فعاالن فضای مجازی حرف های دلشان 
را در قالب شعر و متن  در توییتر منتشر 
کرده و از لذت این سفر معنوی نوشته اند. 
آن ها بــا هشــتگ # فراق_االربعین در 
صفحات مجازی سالم های از راه دورشان 
را به امام حسین)ع(  رساندند: »باشد قبول، نوکر تو بی گناه نیست/ اما حسین! 
حال دلم روبه راه نیســت... حاال بیشتر مفهوم پیدا کرده که کربال به رفتن 
نیســت، به شدن است. امسال باید برای کربال نرفتن و کربالیی شدن کاری 

بکنیم... با تفکر و تأمل ببینیم حکمت #فراق_االربعین چیه؟«

آمریکای عریان
در مناظره جنجالی ترامپ - بایدن، رئیس 
جمهــور آمریکا آن قدر تــوی حرف های 
رقیبش پرید که بایدن مجبور شد بگوید 
خفه شــو مرد! کاربران فضای مجازی به 
این مناظره واکنش های جالبی داشتند: 
»بازنده اصلی مناظــره انتخاباتی ترامپ 
و بایــدن، خوِد خوِد آمریکا بود! آمریکای 
عریان را می توان در این مناظرات به خوبی مشــاهده کرد... مجری سی ان ان 
گفت: درباره اینکه از میان ترامپ و بایدن چه کسی برنده مناظره شد و چه 
کسی بازنده، صحبت خواهیم کرد اما با اطمینان می توان گفت مردم آمریکا 
امشب باختند چون وحشتناک بود... آدم های محترم در آمریکا آرزو کردند  ای 

کاش جهان این مناظره را ندیده باشد!«

گاف جدید
فکر نکنید نتانیاهو فقط درباره فعالیت های 
هسته ای ایران نگران است. همین طور هم 
فکر نکنید او فقــط درباره ایران و ماجرای 
دارقوزآباد سوتی و گاف می دهد. جدید ترین 
نمونه از به کاهدان زدن نتانیاهو را در ادامه 
بخوانید. محمد اکبرزاده، فعال رســانه ای 
در توییتر نوشــت: »خبرنــگاران و مردم 
لبنان به دعوت سیدحســن نصراهلل رفتند به محلی که نتانیاهو ادعا کرده بود 
انبار موشک های حزب اهلل است. مشخص شده کارخونه در و پنجره سازی و انبار 
آهن آالت بود. نتانیاهو ضربه سختی خورد و بدتر از همیشه خوار و خفیف شد«.

کافه سگ ها
سعودی ها در اینکه ادای تجدد و پیشرفت 
و دموکراســی را در بیاورند، ید طوالیی 
دارند. به خصوص از وقتی ملک ســلمان 
به پادشــاهی رســیده و همه امور را هم 
پسرش در دست دارد. در ادامه این ژست 
گرفتن ها، خبر می رسد که در عربستان 
»کافه سگ ها« هم دایر شده است! صفحه 
توییتر دیلی میل آنالین نوشته است: »در حالی که در اغلب مناطق عربستان 
داشــتن حیوان خانگی ممنوع است، شهر ساحلی »ُخبر« اجازه داده مالکان 
سگ ها همراه با حیوانات خانگی به کافه مخصوص بروند تا حیواناتشان هم 

غذا بخورند«.

روایت دوم
 ماسکتان را آویزان نکنید

 محمد تربت زاده بیش از هشــت ماه از شــیوع کرونا در 
کشورمان می گذرد و در این مدت احتماالً خیلی هایمان به 
استفاده از ماســک عادت کرده ایم. هرچند در روزهای اول، 
ماسک زدن برایمان دشــوار بود و با بهانه هایی مانند اینکه 
استفاده از ماسک تنفسمان را دچار مشکل می کند یا جلو 
فعالیت های روزمره مان را می گیرد، از ماســک زدن اجتناب 
می کردیم اما به مرور زمان و پس از باال گرفتن آمار مبتالیان 
به کرونا، استفاده از ماســک اجباری شد و مردم هم سعی 
کردند هرطور شــده با آن کنار بیایند. این روزها »ماسک« 
به بخشی معمولی از پوششمان تبدیل شده اما در بسیاری 
از مواقع مجبوریم برای خوردن و آشامیدن و مواردی از این 
قبیل، ماســک هایمان را از روی صورت برداریم و آن ها را در 

جایی مانند جیبمان قرار دهیم.
در ایــن روزهــا احتماالً شــما هــم انبوهــی از آدم ها که 
ماسک هایشــان را به آینه خودرو آویزان می کنند دیده اید. 
اصالً شــاید خودتان هم جزو کسانی باشید که ماسکشان 
را به آینه خــودرو آویزان می کنند یا آن را مثل بازوبند دور 
بازو می پیچیند. از نظر خیلی هایمان این اقدامات بهترین راه 
مراقبت از ماسک ها و دور نگهداشتنشان از آلودگی است اما 

تحقیق های علمی چیز دیگری می گوید.
محققان می گویند تقریباً همه ما به شکل اشتباه از ماسک 
استفاده می کنیم و با هر باری که ماسک را به صورت اشتباه 
روی صورتمان قرار می دهیم، ریســک ابتال به کرونا را برای 

خود و اطرافیانمان باالتر می بریم. 
ایــرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشــت در این زمینه 
می گوید: »با گشتی در شهر خواهید دید بسیاری از مردم، 
ویروس کرونا را جدی نگرفته اند و به جای قرار دادن ماسک 
به طرز صحیح روی دهان و بینی خود، از آن به عنوان دکور 
آینه خودرو و آویز اســتفاده می کنند. گویا این افراد اطالع 
ندارند همین ماسکی که می تواند سدی در برابر بیماری کرونا 
باشد در صورت استفاده غیراصولی و آویزان کردن آن از آینه 
خودرو، استفاده به عنوان بازوبند و... می تواند ویروس بیشتری 

را به خود جذب کرده و خطرناک باشد«.
اما آویزان کردن ماســک به آینه خودرو یا بازو چه خطری 

می تواند داشته باشد؟
مســعود مردانی، متخصــص بیماری هــای عفونی و عضو 
کمیته کشوری مبارزه با کرونا می گوید در صورتی که افراد 
ماسک های استفاده شده خود را داخل خودرو نگهداری کنند 
سالمت دیگران را به خطر خواهند انداخت، زیرا ویروس کرونا 
که به سرعت از طریق مخاط بینی و دهان منتقل می شود 
توانایی این را دارد که ساعت ها و روز ها روی سطوح مختلف 
باقی بماند و همچنین یکی از شروط مهم انتقال ویروس کرونا 

فضای بسته ای مانند داخل خودرو است.
حتی برخی ها ماسک را پیش از استفاده در محیط باز و بدون 
بسته بندی قرار می دهند که این موضوع هم می تواند موجب 

آلوده شدن ماسک به ویروس شود.
ایــن البته فقط یک بخش ماجراســت. محققان می گویند 
ماسک های بیمارستانی که اغلب ما از آن ها استفاده می کنیم 

پس از سه یا نهایت چهار ســاعت استفاده مداوم، غیرقابل 
مصرف می شــوند و نگهداری آن ها در خــودرو و روی بازو 

می تواند موجب ابتالی افراد داخل خودرو به کرونا شود. 
حــاال و با توجه به این توضیحات اگر ماســکتان را بیش از 
چهار ساعت استفاده کرده اید، آن را دور بیندازید و اگر کمتر 
از چهار ســاعت مورد اســتفاده قرار گرفته، می توانید آن را 
درون یک کیسه پالستیکی قرار داده و کیسه را گره دهید تا 
ویروس هایی که احتماالً بر روی ماسک قرار دارند، در محیط 

خودرو یا خانه شما پخش نشوند.

روایت دوم
کرونا ترس دارد؟!

احتماالً شما هم مثل خیلی های دیگر برای ساخت واکسن 
کرونا توسط دانشمندان لحظه شماری می کنید و در صورتی 
که یک روز این واکســن واقعاً ساخته شود، حاضرید هزینه 

هنگفتی برای دریافت آن انجام دهید. 
البد اما شاخ درمی آورید اگر متوجه شوید یکی از ثروتمندترین 
افراد جهان اعالم کرده تمایلی به دریافت واکسن کووید19 
ندارد و حتی اگر این واکســن ساخته شود هم آن را تزریق 

نخواهد کرد! 
ایالن ماســک، بنیان گذار شرکت تســال در یک قسمت از 
پادکســت »Sway« که توســط »کارا سوئیشر« خبرنگار 
نیویورک تایمز منتشر شــد، درباره احساس خود در مورد 
ویروس کرونا صحبت کرد. سوئیشر طی مکالمه از مدیرعامل 
شرکت تسال پرسید آیا او یا خانواده اش واکسن کووید19 را 
پس از در دسترس قرار گرفتن، دریافت می کنند یا خیر که 
ماسک در پاسخ گفت چنین کاری نخواهد کرد، زیرا او و هیچ 

یک از فرزندانش در معرض خطر ابتال به کووید19 نیستند!
البته هیچ مدرکی وجود ندارد که نشــان دهد ماســک و 
خانــواده اش کمتر در معرض این ویروس بســیار مســری 
هســتند، ویروســی که تاکنون جان بیــش از ۲۰۰ هزار 

آمریکایی را در هر سنی گرفته است. با این حال این نخستین 
بار نیست که ماسک اظهارات عجیب و غریبی درباره کرونا 
مطرح می کند. بنیان گذار شــرکت تسال در مصاحبه اش در 
ماه ژوئیه با نیویورک تایمز باوجود شواهدی که نشان می داد 
کودکان و جوانان در صورت ابتال به این بیماری، بسیار مریض 
خواهند شــد و در برخی موارد به این خاطر جان خود را از 
دست می دهند، ادعا کرد کودکان و جوانان در معرض خطر 
ابتال به کووید19 نیستند. ماسک همچنین داده هایی را که 
نشان می دهد بخش قابل توجهی از مبتالیان به ویروس بدون 

عالمت هستند را نیز رد می کند!
عالوه بر این، ماسک همچنان معتقد است کرونا هیچ ترسی 
ندارد و قرنطینه هم عملی کامالً بیهوده است! او حتی یک بار 
در توییتــرش اعالم کرده بود وحشــت از کرونا یک عمل 

مسخره و بیهوده است!
حتی هنگامی که اجازه توقف تولید یکی از کارخانه های تسال 
در شــهر آالمدا در کالیفرنیا صادر شــد، این شرکت به این 
موضوع توجهی نکرد، ماســک تولید خود را دوباره آغاز کرد 
و گفت مایل است حتی دستگیر شود، اما متوقف نشود که 
سرانجام به تسال اجازه داده شد عملیات خود را مجدد آغاز 
کند. از طرف دیگر اما نتایج پژوهش های علمی نشان می دهد 
قرنطینه و انجام مراقبت های فردی تا حد زیادی مانع انتشار 

کرونا شده است. 
به همین خاطر اســت که حــاال کاربران فضــای مجازی 
می گویند چهره های شاخص این حرف  ها را برای تحت تأثیر 
قرار دادن مردم عادی و در نهایت ادامه فعالیت های اقتصادی 
خودشان می زنند درحالی که آن ها بهتر از هر کسی می دانند 
کرونا تا چه اندازه مرگبار اســت. اگر شــما هم تحت تأثیر 
حرف های ماسک قرار گرفته اید، بد نیست در پایان بخشی 
از توییت یک فعال فضای مجازی دراین باره را بخوانید: »من 
هم اگر صاحب چندین شرکت بین المللی بودم که با اعمال 
محدودیت های قرنطینه، میلیاردها دالر ضرر می کردم، قطعاً 

به مردم می گفتم از کرونا نترسند!«

بسوزد پدر مجازی!
جمعه: برای مراســم شهادت امام حســن مجتبی)ع( هیئتی را در یکی از 
خیابان های تهران انتخاب کردم، نزدیک به دانشگاهمان. از کوچه پسکوچه های 
آنجا که رد می شــدم یک لحظه فکر کردم در کشــوری دیگر سیر می کنم! 
خانه های آنچنانی و مردمانی آنچنانی تر... باالخره به مقصد رسیدم. پارکینگ 
خانه با گران ترین پرده ها و کتیبه ها تبدیل به حسینیه شده بود. اوایل مراسم، 
پروتکل های بهداشتی رعایت می شد ولی هر چه به اواخر مراسم می رسیدیم، 
از پروتکل ها کمتر خبری بود. ای کاش حداقل در آن منطقه شــهر که برخی 
چشم ها به مذهبی ها و رفتارشان دوخته شده، چنین مراسمی با رعایت همه 
مســائل بهداشتی برگزار می شد. در ضمن مداح جلسه کسی بود که در موج 

اول کرونا بیانیه داده بود هیئت ها باید تعطیل شود!

شنبه: دوست مسجدی ام می گویــد: »بعدازظهر پنجشنبه هفته پیش رفتم 
بهشت زهرا حالم بهم خورد!« با تعجب ازش پرسیدم: »آخه چرا؟ معموالً هر 
کی میره اونجا برای اینه که حاِل دلش خوب بشه« پاسخ شنیدم: »اتفاقات و 
صحنه هایی دیدم که تصمیم گرفتم حداقل پنجشنبه جمعه ها نرم... بعضی ها 
برای هرکاری میان جز زیارت اهل قبور و شــهدا. با انگشتر عقیق و فیروزه و 
پوشیدن شلوار شش جیب و پیراهن فالن، فقط تریپ شهدایی می زنند ولی با 

رفتارشان آبروی زائران واقعی اهل قبور رو می برند!«

یکشــنبه: این روزها به شــدت درگیر آزمون های دانشــگاه و کارهای 
عقب مانده ام هستم. فرصت و توان کارهای دیگری را ندارم. تفریحمان هم 
شــده چرخ زدن در صفحات اینستاگرام. عکسی از »بابارجب« با کپشنی 
تأمل برانگیز در صفحه اینســتاگرام ســتاره ها توجه ام را جلب می کند و 
آن را اســتوری می کنم. بالفاصله یکــی از مخاطبان رپیالی می کند که: 
»این عکس باید ســردِر همه اداره های مملکت نصب شود تا بدانند کار و 

زندگی شان را مدیون چه کسانی هستند«.

دوشــنبه: امروز باالخره بعد از یک هفته معطلی ســایت همانندجوی 
»ایرانداک« درست شد و موفق شــدم پایان نامه ام را بارگذاری کنم. این 
یک هفته عقب ماندگی از وقت دفاع از پایان نامه و بقیه اتفاقات بعدش را 
چه کسی پاسخگوست؟ مگر فناوری و مجازی و... نیامد که سرعت و دقت 
کارها را زیاد کند؟ زمانی که پای اینترنتی شــدن کارها از دست می رود 
چقدر حق الناس به گردن مســئوالن مربوطه می اندازد؟ خدا عاقبت همه 

ما را ختم به خیر کند.

سه شنبه: باالخره امروز بعد از یک ســال ارتبــاط ایمیلی و پیامکی، استاد 
راهنمایم را در دانشــگاه دیدم. حدود نیم ساعتی در دفتر ایشان گپ زدیم. 
چقدر حرف ناگفته داشتیم و چقدر اطالعات و دریافت های خوبی از هم کسب 
کردیم. بسوزد پدر فضای مجازی و کرونا که این قدر همه را از هم جدا کرده 

است.

چهارشنبه: به دلیل کرونا نمازهای جماعت در فضای باز دانشگاه برگزار 
می شود. بعد از نماز یکی از اساتیدمان را زیارت کردم که پیش از این در 
زمینه مسجدپژوهی خیلی کمکم کرد. اول ایشان را نشناختم. الغر شده 

بودند و پژمرده. موهای سر و صورتشان هم سفید شده بود. 
ســالم و علیکی کردم و حال و احوال هم را جویا شدیم. استاد در هیئت 
امنای مسجد محله شــان عضو بود. کنایه ای زدم و گفتم: »پس به خاطر 
همینه که شکسته شدید! « لبخندی زدند و جواب دادند: »چه از این بهتر 

که آدم در راه مسجد، پیر و فرتوت بشه«.

 مجازآباد
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ورزشورزش
حسینی در گفت وگو با قدس:

  جدایی ام از استقالل 
قطعی است

خوان کرسپو با همسر ویلموتس می جنگد

 وکیل »مسی« 
به کمک فوتبال ایران می آید

گالیه های یک بازیگر از اوضاع بد اقتصادی در هنر نمایش

تئاتر پس از کرونا؛ قوز باال قوز!

آدرس ها سرراست اند!
رقیه توسلی: باورمان بشود یا نه، هر آدمیزادی ده ها بلکه بیست ها و سی ها نفر 

است و عده کثیری هر روز در او زندگی می کنند که گاه مرئی و گاهی نامرئی اند. 
با مشورت مالحت خانوم، »من«هایم را دعوت می کنم خانه. 

از دیدنشان شوکه ام. حالی بین خوب و ناخوب. تازه دوزاری ام افتاده که  ای دل غافل! 
خودم یک گردان آدمم.

از شــباهت ظاهریمان نگویم که انگار آینه ای شکسته و تصویرم پخش است در 
تمام تکه هایش.

مِن مهربان، بالفاصله بعد دیدنم -دست و سر و کله- تکان می دهد و چشم هایش 
می خندد.

مِن ُغرغرو: چه عجب بعِد سال ها باالخره دلتان کشید مالقات کنیم!
مِن مشکوک: ساده نباشید. اجازه بدهید ببینیم چه خبر است اینجا.

مِن ترسو: بی زحمت فشارسنج تون اگر دم دسته، برسونیدش به بنده.
مِن عاقل: ُخب بانو... حتماً دورهم جمعمان کردید بابت عریضه ای... بفرمایید.

کجا به ذهنم خطور می کرد آدمی در خلوتش هم تنها نباشد و این تعداد »من« 
دوره اش کرده باشند!

بی معطلی می گویم: واقعیتش این اســت که دوست داشتم از نزدیک ببینمتان. 
مدتی است حضور تک تکتان را از همیشه ملموس تر احساس می کنم. خواستم 

بیشتر گپ بزنیم و راه و چاه بخواهم. ببینم چطور می شود انسان قشنگ تری بود؟
مِن صبور: با من خیلی معاشرت کن.

مِن قانع: و با من.
مِن متواضع: اگر به حرف هایی که می زنم باتوجه باشی، نفع می بری.

مِن بدجنس: به نظرم دیگه دیر شده.
مِن عصبی: حاال واقعاً متحول شدی یا توبه صوری برگزار کردی، وقتمون تلف شه؟
مِن شــکمو: ضعف کردیم بابا. یک اســتکان چایی و کلوچه پیدا نمیشه تو این 

آبادشده؟
مِن کم حوصله: کمتر َفک بزنی، حلّه عزیزم. هر چی خرابی تو دنیاســت زیر سر 

زبانه... زبان!
مِن نیکوکار: روی ما حساب کن.

مِن شجاع: ببین! هر چی بودی رو ببوس بذار رو طاقچه؛ بِد بد، خوِب الجون... مهم 
اینجاست که خواستی ما بیاییم کمک. ولی یک وقت باز نپیچونی مون بانو؟

مِن باطمأنینه: باید صلوات بفرستیم. حتماً خدا صداُت شنیده که ما اینجاییم دیگه.
مِن نادان: حاال که چی مثالً. فکر کردی گذشته ات پاِک پاکه؟

مِن عادل: اون قسمت قضیه دیگه بین خداست و بنده اش... دلُش بیل نزن!
مِن شــاد: راهنماییت می کنیم. آدرس بهشت و جهنم و راست و چپ، سرراست 

است. 
»مالحت« چای می آورد. »من«ها چای برمی دارند و من، شیرینی. اولین پاییز است 

که احساس بهار دارم و بی وقفه شکوفه باران می شوم.
خدا را چه دیدی! شاید با گردانی از »من«هاِی دلسوز، آدمیزاد قشنگ تری شدم.

مدیرعامل جنجالی به هشت دلیل رسماً برکنار شد

نوری، مجیدی و قلعه نویی 
در حوالی نیمکت آبی ها

هفتوانه

روزمره  نگاری
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چالش کمبود سریال نویس خوبچالش کمبود سریال نویس خوب

محسن ذوالفقاری

از خطرات آویزان کردن ماسک به آیینه خودرو تا ادعای عجیب ایالن ماسک 

واکسن نمی زنم!

1 مهر 1399
شنبه 0

پنج

 13 صفر 1442 

وامبر 2020  
 1 ن

ماره 9358  
ی و سوم  ش

سال س

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine

.ir



10
پنجشنبه 10 مهر 1399

 13 صفر 1442 1 اکتبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9358  

ورزشـــیورزشـــی
11

           پنجشنبه 10 مهر 1399
 13 صفر 1442 1 اکتبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9358  

امین غــام نژاد: با حکم اعضای هیئت مدیره باشــگاه 
استقالل، احمد سعادتمند رسماً از مدیرعاملی این باشگاه 
برکنار شد، اما در کمال تعجب، وی در ابتدا اجازه نداد متن 
بیانیه هیئت مدیره روی خروجی کانال رسمی این باشگاه 

برود. 
ســعادتمند که متوجه شــده بود هیئت مدیره تصمیم به 
برکنــاری وی دارد، در حال صدور احکام برای نفراتی چون 
آرش برهانی، خســرو حیدری و حتی فردی برای ریاست 
کانــون هواداران بود تا حتی بعد از خودش نفرات مدنظر را 
منصوب کرده باشد. اما درنهایت، توسط هیئت مدیره باشگاه 

استقالل از کار برکنار شد.
گفته می شــود تعدادی از اعضای هیئت مدیره در جلسه با 
وزیر ورزش قصد دارند سرپرســت این باشگاه را به زودی 

معرفی کنند.
اما دالیل این برکناری در بیانیه ای که صادر شده به شرح 

زیر عنوان شده است.
۱- سفر نابهنگام و بی نتیجه آقای سعادتمند به ایتالیا که بر 
خالف ادعاها و بر اساس اسناد موجود می شد دیرتر انجام 
شــود و بدتر از آن مصاحبه جنجالی تلویزیونی و مصاحبه 
رسانه ای بعد از جلسه هیئت مدیره که باعث برهم خوردن 

تمرکز تیم و در نتیجه از دست رفتن جام حذفی شد.
۲- اهمال آقای ســعادتمند در پرداخت طلب آقای وینفرد 
شفر که موجب بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت و در نتیجه 
محرومیت تیم از حضور بازیکنان جدید در لیگ قهرمانان 

آسیا شد.
۳- رفتارهای خالف شــأن باشــگاه در نقــل و انتقاالت و 
حضور سؤال برانگیز در یک هتل به جای ساختمان باشگاه، 
همچنین همراهی شائبه برانگیز برخی افراد در اتاق مذاکره 
که سبب ورود نهادهای نظارتی به موضوع نقل و انتقاالت 

باشگاه استقالل شد.
۴- قراردادهای اقتصــادی بی نتیجه و بدون تأمین نظر 
هیئت مدیره که موجب بروز مشکالت مالی برای استقالل 

شد.
۵- خروج ارز از کشور بدون مجوز هیئت مدیره و بانک 

مرکزی که باعث وهن باشگاه استقالل شد.
۶- اتفاقات تأسف برانگیز در کشور قطر به ویژه در فرودگاه 

دوحه که دور از شأن باشگاه استقالل بود.
۷- طرح مســائل داخلی و محرمانه باشــگاه در سایت 
رســمی باشگاه به جای مدیریت بازیکنان و حل و فصل 
مشکالت که سبب خدشه دار شــدن حیثیت و اعتبار 

باشگاه استقالل شد.

۸- همچنین بازی با احساسات هواداران باشگاه استقالل به 
بهانه بازگرداندن استراماچونی.

خانه تکانی اساسی#
از امروز استقالل در درون تیم احتیاج مبرم به تغییرات دارد. 
این تغییرات الزاماً هم فنی نیســتند. تیم شدن با مجموعه 
بازیکنان فعلی کــه برخی از آن ها بارها بــا ایجاد تنش و 
درگیری نشان داده اند که ظرفیت روانی حضور در استقالل 
را ندارند، شدنی نیست. تغییرات گسترده و جایگزینی برخی 
از بازیکنان فعلی، در شرایطی که فوتبال ایران در بسیاری 
از پست ها فقیر شده است، ترمیم سخت و زما نبری به نظر 
می رسد. با شرایط ارزی و ممنوعیت ورود خارجی ها حفظ 

همین چند مهره تأثیرگذار خارجی هم بسیار سخت خواهد 
بود.

معمای پیچیده سرمربی#
در چنین شــرایطی حاال مشخص نیست تکلیف الکساندر 
نوری با آبی ها چه خواهد شد. مسئله مهم اما در این باره نحوه 
توافقی است که سعادتمند آن را ساعاتی پیش از برکناری 
اش بــر زبان آورد. مهم ترین موضوعی که در هیئت مدیره 
باشگاه به آن در قرارداد با نوری اعتقاد داشتند و سعادتمند 
آن را در مذاکره با این مربی ایرانی - آلمانی در نظر نگرفت، 
عقد قرارداد به صورت ریالی بود. در توافقی که سعادتمند از 

آن صحبت کرد، پیش 

نویس قرارداد به صورتی اســت که قرارداد نوری بازهم به 
صورت دالری امضا بشود و همین موضوع خط قرمز هیئت 

مدیره است.
با این حال قرار است جایگزین سعادتمند مذاکرات با نوری 
را جلو ببرد. اما چند ساعت بعد از این اتفاقات خود الکساندر 
نوری به  این توافق واکنش نشــان داده اســت ودر صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: هموطنان عزیزم متاسفانه این چند 
روز شایعات زیادی با اسم من ساخته شد ولی تا امروز هیچ 
توافق جدی و صادقانه ای با هیچ تیمی نداشتم. قلب و روح و 

آرزوی من همیشه ایران است. به امید دیدار زود.
در این شرایط دو گزینه بیشتر روی میز استقاللی ها نمی ماند 
که یکی از آن ها هم اکنون تیم دارد؛ امیر قلعه نویی و فرهاد 
مجیدی. امیر قلعه نویی مدتی است هدایت گل گهر سیرجان 
را برعهده گرفته است. مربی پرافتخار و باتجربه فوتبال ایران 
کارش را با گل گهر استارت زده اما شنیده می شود در قرارداد 
او بندی وجود دارد که در صورت داشتن پیشنهاد از استقالل 
بتواند جدا شود. البته آماده ترین و دست به نقد ترین گزینه 
استقاللی ها فرهاد مجیدی است. مربی جوانی که در مدت 
زمان کوتاه سرمربیگری عملکرد خوبی داشت و توانست نایب 

قهرمانی لیگ و حذفی را بدست آورد. 
نکته مهم درباره فرهاد این است که از قرارداد او با استقالل 

یک سال دیگر باقی مانده است. 

سیاوش آبی ها کیست؟#
استقاللی ها یک ناجی نیاز دارند که سیاوش وار وارد آتش 
ســوزان شــود و زنده بماند. یک معتمد مستقل نیاز دارند 
تا با چک سفید هواداران بازســازی همه جانبه در درون و 
بیرون باشــگاه را رهبری کند. مشکالت فنی درون زمین 
اولویت نیست. اســتقالل مدیر می خواهد. دروغگوها و 
شارالتان های واقعی با لشکر ارزان قیمت مجازی شان 
به اندازه کافی تن این تیم را تراشیده اند. آدم حسابی 
نیاز است تا بتواند یک پروژه بلند مدت را رهبری کند. 
شفافیت نیاز است تا تکلیف این همه بدهی ارزی و 
ریالی یک بار برای همیشه روشن شود. مدیر پروژه 
استقالل باید کاریزما و وجاهت گرفتن تصمیمات 
بزرگ و دردناک را داشــته باشد. استقالل مدیر 
مستقل می خواهد. با کوتوله های تو سری خور، 
بــا پیاده های تکیه داده بــه ارتش مجازی، با 
جیره خورهای سیاســیون، استراماچونی که 
هیچ یورگن کلوب هم در استقالل 

موفق نخواهد شد.

مدیرعامل جنجالی به هشت دلیل رسماً برکنار شد

نوری، مجیدی و قلعه نویی در حوالی نیمکت آبی ها

مهدی قایدی در راه حضور در لیگ ستارگان
ورزش: مهدی قایدی جدیدترین بازیکن استقالل است که احتمال جدایی اش از این 
تیم به گوش  می رسد.  مذاکرات جدی برای فروش قایدی به یک تیم از کشورهای 
حاشیه  خلیج فارس آغاز شده است و قرار است پس از بررسی پیشنهادهای رسیده 
در این خصوص تصمیم گیری شود. گفتنی است بحث فروش قایدی در حالی مطرح 
شــده است که پیش از این مدیرعامل استقالل اعالم کرده بود این بازیکن فروشی 
نیست و در صورتی که پیشنهاد فوق العاده و غیر قابل چشم پوشی برسد درباره آن 

تصمیم گیری خواهد شد. 

اجاره تیم های پایه شهرخودرو با ۳۰۰ میلیون تومان!
ورزش: آرمین رهبر ،پیشکسوت فوتبال خراسان گفت: پدیده ای در مشهد رخ داده که در 
فوتبال دنیا نادر است. چه می شود که یک باشگاه لیگ برتری تیم های پایه خود را اجاره 
می دهد؟ مگر در رده حرفه ای چنین کاری می توان انجام داد؟ حتی اگر می توانید یک نمونه 
از لیگ آفریقا بیاورید که تیم های پایه خود را اجاره داده باشند. باشگاه شهرخودرو معتقد 
اســت که از تولید و فروش بازیکن درآمدزایی می کند. چطور می شود روی تولید بازیکن 
سرمایه گذاری کرده باشد و تیم پایه خود را ۳۰۰ میلون تومان اجاره دهد! اگر حق رشد 

وجود داشته باشد فقط از ترانسفر یک بازیکن ۲ میلیارد تومان می توان درآمدزایی کرد.

جوکوویچ: شرایط پاریس متناسب با سبک بازی من است
ورزش: نواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان موفق شد با شکست حریفش راهی 
مرحله دوم روالن گاروس شود. وی در این باره اظهار کرد: فکر می کنم فراتر از آنچه که 
باید بازی کردم. لحظاتی که به امتیاز نیاز داشــتم این موضوع به کمک کرد. من کاماًل 
به خودم مطمئن هســتم. هر بازی که امسال انجام دادم را بردم غیر از یک مسابقه در 
تورنمنت آزاد آمریکا که اخراج شدم. همه در مورد شرایط صحبت کرده اند؛ سردی هوا، 
توپ سنگین و شرایط زمین که همه این ها روی بازی تأثیر می گذارد اما من فکر می کنم 

این کامالً متناسب با سبک بازی من است. فکر می کنم من خیلی خوب بازی کردم.

محسن کریمی شاگرد قلعه نویی شد
ورزش: محســن کریمی مهاجم فصل گذشته استقالل تهران پس از جدایی از جمع 
آبی پوشــان، راهی تیم گل گهر سیرجان شد.کریمی که در ابتدای فصل گذشته برای 
سومین بار دچار پارگی رباط صلیبی شد، نتوانست برای استقالل در ادامه فصل به میدان 
برود و بدین ترتیب از جمع آبی پوشان جدا شد تا به جمع شاگردان امیر قلعه نویی در 
ســیرجان اضافه شود. نکته مهم در خصوص کریمی این است که این بازیکن به دلیل 
به حد نصاب نرسیدن تعداد بازی هایش در لیگ نوزدهم، جزو سهمیه های لیگ برتری 

محسوب نشده و این تیم همچنان قادر خواهد بود تا به جذب بازیکن مشغول باشد.

حمیدرضاعرب: سیدحسین حسینی فصل خوبی را در 
لیگ نوزدهم پشت سرنگذاشت و برخالف فصول گذشته که 
یکی از ارکان موفقیت آبی ها بود نتوانست عملکرد درخشانی 
را از خود به جا بگذارد. دروازه بان استقالل دلیل افت خود 
را ریشه در مسائل گوناگون می داند. او بر این باور است که 
شاید جدایی اش از استقالل هم به نفع این تیم باشد وهم 
اســتقالل. به همین دلیل حسینی عزم خود را جزم کرده 

تا اردوگاه آبی ها را ترک کند و به سمت تیم دیگری برود. 

به امید یک هوای تازه تر#
حســینی درباره اینکه مقصدش کدام تیم است، می گوید: 
»من با باشگاه استقالل قرارداد دارم اما به زودی قرار است 
با مدیران باشگاه نشست بگذارم و درباره جدایی از این تیم 
صحبت کنم. فکر می کنم جدایی در این شــرایط به نفع 
هر دو طرف باشد. من دوســت دارم بروم تا فضای تازه ای 
را تجربه کنم و بعد از اینکه دوباره شــرایطم بهتر شــد به 
اســتقالل برگردم. درواقع نمی خواهم بگویم که جدایی ام 
از اســتقالل همیشگی است«.  با جدایی حسینی احتماالً 
فضا برای رشــید مظاهری هم باز خواهد شد تا با فراغ بال 
در استقالل دروازه بانی کند. مظاهری البته هنوز با باشگاه 
سابقش تراکتورسازی به توافق نرسیده و این باشگاه تبریزی 
از دروازه بان خود شکایت کرده است اما هیچ بعید نیست اگر 
پای جذب حسینی در میان باشد، باشگاه تراکتورسازی نیز 
قدری عقب نشینی کند وحســینی را در ازای آزاد کردن 
رشــید مظاهری به باشگاه اســتقالل بدهد. ممکن است 

درآینده توافقی دو طرفه میان دو باشگاه ایجاد شود. 

بازی با درد#
دروازه بان استقالل درباره مشکالتی که در بازی با پاختاکور 
برایش به وجود آمد نیز توضیحاتی می دهد: »قصد توجیه 

کردن ندارم. اما مشکل داشتم و با درد بازی کردم. 

من با تزریق ۶، ۷ آمپول در این بازی به میدان رفتم. شرایط 
سختی داشتم. شاید خیلی از هواداران استقالل ندانند برای 
من چه اتفاقاتــی رخ داد، اما حقیقت این بود. با این حال 
مشکلی با انتقاد ها ندارم. این انتقاد ها من را قوی تر می کند 

و برای بازگشت به دوران اوج با انگیزه ترمی شوم«. 

جدایی مقطعی#
از حسینی درباره اینکه چه زمان جدایی اش قطعی می شود، 
پرســیدیم که او این پاســخ را داد:» چند روز دیگر باید با 
مســئوالن باشگاه جلســه بگذارم تا در این باره به نتیجه 
برســیم. همه چیز در آینده مشــخص می شــود اما نظر 
شخصی ام این اســت که برای مقطع کوتاهی از استقالل 
بروم تا شرایط قدری بهتر شود«. فوالدی ها نیز برای جذب 
حسینی بی میل نیستند و جواد نکونام عالقه دارد دروازه بان 
استقالل را به خدمت بگیرد، اما به جهت آنکه استقاللی ها 
با رشید مظاهری قرارداد منعقد کرده اند، باید منتظر تعیین 

تکلیف این دروازه بان از سوی تراکتوری ها بود.

 تراکتور منتفی است#
شــنیده می شــود علیرضــا منصوریان به دنبــال جذب 
سیدحسین حســینی دروازه بان تیم استقالل است و در 
همین زمینه این امکان وجود دارد که باشــگاه تراکتور در 
ازای دریافت رضایت نامه این بازیکن، از شکایتش از رشید 
مظاهری صرف نظر کند و به این ترتیب دو باشــگاه بر سر 
معاوضه دروازه بانان خود به توافق برسند. اما زنوزی ،مالک 
باشگاه تراکتور می گوید: کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون 
فوتبال همچنان در حال بررسی پرونده رشید مظاهری بوده 
و هنوز حکم خود را صادر نکرده است. اینکه می گویند ما در 
مقابل جذب دروازه بان استقالل از شکایت مان علیه رشید 
مظاهری صرف نظر می کنیم، درســت نیست و من این را 

تکذیب می کنم. ما اصالً آقای حسینی را نمی خواهیم.

ورزش: رئیس فدراسیون بســکتبال با تأکید بر اینکه 
مهران شاهین طبع اولین و آخرین گزینه ای بود که برای 
هدایت تیم ملی مورد بررســی قرار گرفت، گفت: برخی 
مربیان مدعی هدایت تیم ملی هســتند اما رزومه وی 

تأیید شد.
رامیــن طباطبایی گفــت: با توجه به تعویق یکســاله 
بازی هــای المپیک و عدم قرارداد ســر مربی تیم ملی 
با فدراســیون الزم بود که توســط کمیته فنی در این 
زمینه بررســی های الزم انجــام و تصمیم نهایی اتخاذ 
شود. نشســتی به همین منظور تشکیل شد تا با توجه 
به در پیش بودن دیدارهای انتخابی کاپ آســیا بتوانیم 

جمع بندی الزم را داشته باشیم.
رئیس فدراسیون بسکتبال با یادآوری اینکه در نشست 
کمیته فنی توسط مدیر تیم های ملی گزارشی از عملکرد 
سرمربی تیم ملی و همکارانش ارائه شد، خاطرنشان کرد: 
از عملکرد مهران شاهین طبع و کادر همراه از زمان آغاز 
همکاری با فدراسیون رضایت کامل وجود داشت. به هر 
حال وی عالوه بر نتایج قابل قبول در بسیاری از دیدارها، 
سهمیه المپیک را هم برای تیم ملی کسب کرده است. 
عالوه بر این از حیث مدیریت و به خصوص دانش فنی، 
مهران شــاهین طبع جزو مربیان مطرح کشــور است. 
این گونه شــد که اعضای کمیته فنی در مورد ایشان و 
ادامه حضورش در رأس کادر فنی به جمع بندی رسیدند.

انتخاب بدون مذاکره#
»کمیته فنی فدراسیون بسکتبال در نشست روز گذشته 
به غیر از مهران شاهین طبع در مورد گزینه دیگری هم 
برای هدایت تیم ملی بحث و بررسی داشت؟«، طباطبایی 
در ایــن زمینه این گونه توضیح داد: رئیس فدراســیون 
بسکتبال در عین حال تأکید کرد: نام برخی مربیان به 

غیر از مهران شاهین طبع برای هدایت تیم ملی مطرح 
بود امــا رزومه وی مورد تأیید اعضای حاضر قرارگرفت. 
به همین دلیل با توجه به بررسی سوابق و شرایط دیگر 
مربیان اقای شــاهین طبع به عنوان سرمربی تیم ملی 

برگزیده شدند.
طباطبایی در پاسخ به این پرسش که »پیش از نشست 
کمیته فنی با شخص مهران شــاهین طبع جلسه ای 
برگزار شــد؟«، گفت: من یا دیگر مسئوالن فدراسیون 
نشست و مذاکره مستقیمی با وی نداشتیم. البته مدیر 
تیم های ملی )مسعود قاسمی( مذاکره و صحبت هایی 

با وی داشت.

با شاهین تا المپیک#
وی همچنیــن درمــورد وضعیــت قــراردادی مهران 
شاهین طبع تصریح کرد: طبق مصوبه کمیته فنی تیم 
ملی بسکتبال با هدایت مهران شاهین طبع در المپیک 
شــرکت می کند. وی در این فاصله هدایت تیم ملی در 
دیگر رویدادها مانند کاپ آسیا را هم خواهد داشت. هنوز 
قرارداد جدید با او منعقد نشده اما به محض آغاز به کار 

رسمی این مهم انجام می شود.

در انتظار تقویم#
رئیس فدراسیون بســکتبال در مورد اینکه »برنامه های 
آماده سازی تیم ملی چه زمانی آغاز می شود؟« نیز گفت: 
هنوز تقویم فیبا آســیا و فیبا نهایی نشده است. در واقع 
هنوز زمان رویدادهای پیش رو قطعی نشــده اســت به 
محض اینکه تقویم مصوبی ارائه شود بر مبنای زمان بندی 
مسابقات برای تیم ملی و شروع تمریناتش برنامه ریزی 
می کنیم. پیش از آن هم البته با سرمربی تیم ملی نشست 

خواهیم داشت تا برنامه های وی را هم جویا شویم.

حسینی در گفت وگو با قدس:

 جدایی ام از استقالل قطعی است
رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی فاش کرد

انتخاب »شاهین طبع« بدون مذاکره

ورزش: فدراســیون فوتبال برای برنده شــدن در پرونده 
مــارک ویلموتس در CAS به ســراغ دو کمپانی وکالتی 
سرشــناس رفته اســت. به گزارش »ورزش سه«، هرچند 
یک ماه و نیم پس از اعالم رأی فیفا در مورد پرونده مارک 
ویلموتس، دیگر ایــن موضوع تیتر اصلی اخبار نیســت، 
اما همچنــان بزرگ ترین کابوس فوتبال ایران محســوب  
می شــود. به همین دلیل مســئوالن فدراسیون در تالش 
هســتند تا این بار با اســتخدام وکالی درجه یک جهانی، 
در این پرونده مهم و حســاس در دادگاه حکمیت ورزشی 

)CAS( برنده شوند.
ویلموتس که در مدت کوتاه حضورش در تیم ملی ایران، نتایج 
ضعیفی کســب کرد، بعد از عدم پرداخت مطالباتش، به فیفا 
شکایت کرد و فیفا هم فدراسیون فوتبال ایران را به پرداخت 
۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورو به این مربی بلژیکی محکوم کرد؛ 
مبلغی که معادل یک پنجم کل بودجه ســاالنه ورزش ایران 

است.
این حکم بازتاب زیادی داشــت و حتی بســیاری خواهان 
اســتعفای جمعی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
شــدند؛ اتفاقی کــه در نهایت رخ نــداد و اکنون مدیران 
 CAS فدراســیون سخت در تالش هســتند تا در دادگاه

این حکم نقض شود.
فدراسیون فوتبال که یک ماه پیش همکاری اش را با لودویک 
دلشات، وکیل سوئیسی، قطع کرد، اکنون با دو کمپانی حقوقی 
سوئیســی و اسپانیایی در تماس است تا از بین آن ها، یکی را 

برای دفاع در CAS انتخاب کند.

کمپانی حقوقی اسپانیایی که فدراسیون با آن ها تماس گرفت، 
روئیز-اوئرتا و کرسپو اســت که ریاست آن را خوان د دیوس 
کرسپو، یکی از معروف ترین وکالی ورزشی دنیا، برعهده دارد.

خوان کرسپو کیست؟#
خوان د دیوس کرســپو، وکیل ۶۰ ســاله اهل والنسیا، در 
دنیای فوتبال به پیروزی در پرونده های زیادی که در طول 
دوران حرفه ای طوالنی مدتش داشــته، مشــهور است و 
 )CAS( با بیش از ۲۰۰ پرونــده در دادگاه داوری ورزش
و شــرکت های حقوقی، یکــی از برجســته ترین وکالی 

 بین الملل ورزش و به ویژه در حوزه قضایی فوتبال محسوب  
می شود.

یکی از مشــهورترین پرونده های او بــه ماه  می ۲۰۱۷ باز 
می گردد که او موفق شــد پیش از رأی کمیسیون تجدید 
نظر فیفا، رأی را به ســود لیونل مســی و تیــم آرژانتین 
برگردانــد و در نتیجــه محرومیت چهار جلســه ای او از 

دیدارهای ملی به طور کامل لغو شد.
او وکالــت باشــگاه های متعددی در سراســر جهان را بر 
عهده داشت و همچنین وکالت بازیکنان در هنگام امضای 
قــرارداد یکی از تخصص های اوســت؛ از جمله بازیکنانی 

ماننــد زین الدین زیدان، گایزکا مندیتا، ســرخیو آگوئرو، 
فرنانــدو مورینتس، پونزیو بازیکن ساراگوســا یا نیمار در 
هنگام جدایی از بارسلونا و پرداخت بند فسخ ۲۲۲ میلیون 

یورویی به اللیگا.
فعالیت او همچنین در ســایر رشــته های ورزشــی مانند 
بدمینتــون، تکوانــدو، تنیــس، هندبال، شــنا، راگبی، 
بولینگ، بســکتبال یا دوچرخه سواری نیز گسترش یافته 
و همچنین وکیــل AIGCP  انجمن گروه های بین المللی 

دوچرخه سواران حرفه ای نیز بوده است.
کرســپو با داشــتن شــبکه قوی و ارتباط نزدیک با افراد 
تأثیرگذار و مهم دنیای فوتبــال )جانی اینفانتینو، رئیس 
فیفا یکی از دوستان نزدیک اوست( حتی در سطح سیاسی 
از مشــاوران مهم محسوب  می شود: عضو هیئت رئیسه ای 
با تنها چهار حقوقدان اروپایی منتخب یوفا و اتحادیه اروپا 
)گروه بررســی مستقل( برای مشــاوره در مورد ورزش و 
آینده. او در زمینه ارائه گزارش در مورد جنبه های مختلف 
حقوقــی فوتبال جهان، به ویژه در بخــش نقل و انتقاالت 
بین المللی و امضای قرارداد با بازیکنان زیر ســن قانونی، 

قبل از ورود پارلمان اروپا فعال بود.
بــا توجه به اینکه پیروزی در پرونده های حســاس و مهم 
در CAS، عــالوه بــر جنبه های حقوقی، بــه ارتباطات و 
سیاست بازی های خاص خود نیاز دارد، فدراسیون می تواند 
امیدوار باشــد که با اســتخدام خوان کرســپو یا کمپانی 
سوئیســی، دســت پُرتری برای موفقیــت در این پرونده 

پیچیده و پرهزینه داشته باشد.

امیرمحمد سلطانپور: هفته ای کــه در فوتبال اروپا گذشت را 
می توان نخســتین مثال از فصل عجیبی دانست که در پیش رو 
خواهیم داشت. فصلی که می توانیم لقب پر آشوب را به آن بدهیم. 
در این هفته نتایج عجیب و غریبی اتفاق افتاد، حواشی مختلفی 
بروز کرد و حتی شاهد تغییر نتیجه بازی بعد از به ثمر رسیدن 
سوت پایان بازی توسط داور بودیم! این غیر قابل پیش بینی بودن، 
دقیقاً مانند همه گیری ویروس کرونا، احتماالً برای مدت ها فوتبال 

اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

این هفته باورنکردنی!#
اگر بخواهیم خالصه ای از هفته ای که گذشت را با هم مرور کنیم 
که البته مسلماً همه اتفاقاتی که به وقوع پیوست را بازتاب نخواهد 
داد، شــامل جلو افتادن سه بر صفر وست برومویچ از چلسی در 
لیگ برتر انگلیس بود که البته در نهایت با تساوی ۳-۳ به اتمام 
رســید؛ تمامی پنج تیم باالی جدول فصل گذشته بوندس لیگا 
در بازی این هفته خود شکســت خوردند که البته در بین آن ها 
شاهد شکست سنگین بایرن مونیخ و بروسیا دورتموند نیز بودیم؛ 
منچستر یونایتد بعد از به صدا در آمدن سوت پایان بازی صاحب 
ضربه پنالتی شد و در حالی که پنج بار شاهد کوبیده شدن توپ 
به تیرک دروازه اش بود، در نهایت برایتون را ۳-۲ شکســت داد؛ 
منچسترسیتی در خانه با نتیجه ۵-۲ مقابل لسترسیتی شکست 
خــورد که اولین باخت تاریخ مربیگری گواردیوال با خوردن پنج 
گل در یــک بازی بود و اتلتیکومادرید در اولین بازی فصل خود 
در اللیگا ۶ گل به ثمر رســاند که یک گل بیشــتر از تعداد کل 
گل هایی بود که در پنج بازی اول فصل گذشته اللیگای خود به 
ثمر رسانده بودند. البته دو باشگاه هم بودند که در این آشفته بازار 
شرکت نکردند: لیورپول مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در ادامه 
روند توقف ناپذیری خود موفق شد آرسنال را ۳-۱ شکست دهد، 
بارسلونا هم با نتیجه ۴-۰ ویارئال را مغلوب کرد که تمام گل های 

خود را در نیمه اول به ثمر رساند.

ادامه تأثیرگذاری کرونا بر فوتبال#
همه این ها خیلی عجیب و غریب به نظر می رســد؟ شاید روی 
کاغذ بله اما حتی اگر شما شاهد فشار شدید استرس بودید که 
داور در صحنه های بحث برانگیز چگونه از VAR استفاده می کند 

یا اینکه این چه نتایج عجیبی است که شاهد آن هستید، اما خود 
شما نیز وقتی روی کاناپه منزل جلو تلویزیون شاهد این اتفاقات 
بودید در قلبتان قبول داشتید که این اتفاقات با توجه به شرایط 
جهان آن قدرها نیز غیر قابل پیش بینی نبود. به دالیل مختلف 

این آشفتگی کامالً قابل پیش بینی بوده است. فصل گذشته شاهد 
فصلــی در فوتبال بودیم که نمونه آن را پیــش از این در تاریخ 
مشاهده نکرده بودیم. بسیاری از مسابقات به مدت سه ماه تعطیل 
و برخی کالً نیمه تمام ماند. این همه گیری ویروس کرونا با اینکه 
تأثیر مستقیمی در فصل گذشته داشت، اما تأثیرگذاری خود را 
به شــکلی جدی در این فصل نیز می گذارد. تقریباً هیچ کدام از 
تیم ها مانند فصول گذشته آماده سازی پیش فصل را پشت سر 
نگذاشته اند؛ مسابقات فشرده تر برگزار می شود و احتماالً تعطیالت 
میان فصل بسیار کمتری نسبت به فصول قبل خواهیم داشت تا 
مسابقات سر موقع پیش از برگزاری تورنمنت های تابستان یعنی 

یورو ۲۰۲۱ و همین طور المپیک توکیو به پایان برسد.

این آشفتگی را بپذیرید#
بایرن مونیخ یکی از باشگاه هایی است که بیشترین تأثیر را در این 
فصل احســاس می کند. آن ها فصل گذشته سه گانه قهرمانی را 
بدست آوردند و فصل جدید خود را در کمتر از یک ماه دوباره شروع 
کردند. همین کمبود آماده سازی برای بوندس لیگا بسیار سخت بود 
چه برســد که در این میان مسافر بوداپست نیز شدند تا در سوپر 
جام اروپا به میدان بروند. بازی که به ۱۲۰ دقیقه کشیده شد و باز 
یکشنبه این هفته به میدان رفتند که به خوبی نشان می دهد که 
چرا ۴-۱ مغلوب هوفنهایم شدند. حاال در این میان بازی دیشب 
نیز در ســوپر جام آلمان مقابل دورتموند به میدان رفتند. سؤال 
اینجاست که آیا وقتی بایرن، هم قهرمان لیگ و هم قهرمان جام 
حذفی فصل گذشته شده چه دلیلی دارد در چنین اوضاع پرفشاری 
سوپرجام هم برگزار شود؟  با همه این ها بایرن نمونه خوبی است 
که حتی تیمی به قدرت آن ها نیز از این آشفته بازار جان سالم به 
در نخواهد برد. هواداران فوتبال نیز باید با این قضایا کنار بیایند. آن 
ها می توانند خود را درگیر اتفاقات مختلف و عجیب و غریب کنند 
و یا با آرامش آن را بپذیرند و حتی از آن لذت هم ببرند! چون این 

آشفتگی فوتبال برای مدت طوالنی باقی خواهد ماند.

اســطوره تیم ملی ساحل عاج و باشــگاه چلسی پس از 
دریافت جایزه ویژه ریاست اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به این 
مهم واکنش نشان داد. بعد از دریافت این جایزه که پیش 
از این تنها به یک متولد آفریقایی دیگر یعنی اوزه بیو که 
اصلیتی موزامبیکی داشــت و برای تیم ملی پرتغال بازی 
می کرد داده شــده، دیدیه دروگبا در توییت خود نوشته: 
»پلنگ سیاه، مروارید سیاه؛ حتی اکنون بیش از پیش نیز 

به کسب این جایزه افتخار می کنم«.

اســطوره تیم ملی فوتبال ایران و باشــگاه پرسپولیس در پستی 
اینســتاگرامی جمالت پندآموزی را بــرای دنبال کنندگان خود 
منتشر کرده است. احمدرضا عابدزاده در پست خود نوشته: »به 
شــیخ گفتند: زندگی سخت می گذرد، چه باید کرد؟ گفت: خود 
می گویی سخت می گذرد، سخت که نمی ماند پس خدا رو شکر 
که می گذرد و نمی ماند.« این پســت احمد عابدزاده حدود ۱۱۰ 
هزار بار الیک شده است و بیش از هزارو۲۰۰ کامنت نیز دریافت 

کرده است.

احمدرضا عابدزادهدیدیه دروگبا
روزنامه نگار و مجری مطرح ورزشی بریتانیایی در توییتر 
خــود به انتقــاد از دولت این کشــور درکمک نکردن به 
باشگاه های دسته های پایین تر فوتبال پرداخت. بعد از اینکه 
یکی دیگر از باشگاه های دسته پایین تر به خاطر بدهی که 
داشت به اجبار تعطیل شــد، »َدن روآن« در توییت خود 
این نکته را متذکر شــده که باشگاه منچسترسیتی برای 
یک مدافع ۶۵ میلیون پونــد پرداخت می کند که با این 
رقم می توان یک باشگاه دسته پایین تر را برای یک فصل 

اداره کرد.

ستاره سابق منچستریونایتد و تیم ملی بلغارستان از کتاب خود 
رونمایی کرد. دیمیتار برباتف که هنوز نیز به خاطر سبک خاص 
بازی اش بین فوتبالی هــا عالقه مندان زیادی دارد، در چندین 
پست و استوری از زندگی نامه خود با عنوان »راه من« رونمایی 
کرده است. نکته جالب اینجاست که او صدها جلد از این کتاب 
را شخصاً امضا کرده و در فروشگاه های مختلف به معرض فروش 
گذاشته و از دنبال کنندگانش در اینستاگرام می خواهد که این 

کتاب را بخرند.

دیمیتار برباتفَدن روآن

خوان کرسپو با همسر ویلموتس می جنگد

وکیل »مسی« به کمک فوتبال ایران می آید

ضد  حمله

 صعود پرسپولیس 
به رده دوم بهترین تیم های آسیا

ورزش: روزنامه الوطن قطر اسامی برترین تیم های باشگاهی قاره آسیا در 
ســال ۲۰۲۰ را اعالم کرد؛ تیم هایی که هم نتایج لیگ های داخلی و هم 
نتایج لیگ قهرمانان در رده بندی آن ها تأثیر گذار است. در حال حاضر تیم 
کاشیما آنتلرز ژاپن در رده نخست آسیا قرار دارد. تیم پرسپولیس هم بعد 
از درخشش در لیگ قهرمانان امسال و قهرمانی در لیگ ایران به رده دوم 
قاره آسیا صعود کرد و جای الهالل عربستان را گرفت. الهالل که امسال به 
دلیل شیوع کرونا از لیگ قهرمانان کنار گذاشته شد، در رده سوم قرار دارد.

تیم الدحیل قطر در رده چهارم این رده بندی قرار دارد. السد قطر هم به 
جایگاه هفتم صعود کرده است.

کاپیتان شهرخودرو قراردادش را تمدید کرد
ورزش: کاپیتان تیم فوتبال شهرخودرو با مسئوالن این باشگاه برای ادامه 
همکاری به توافق رســید. اکبر صادقی کاپیتان تیم فوتبال شهرخودرو 
قرارداد خود را با این باشــگاه تمدید کرد تا فصل آینده نیز در مشهد به 
فوتبال خود ادامه بدهد. این بازیکن بعد از بازگشــت از مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا جلساتی را با مدیران باشگاه شهرخودرو برگزار کرد و در 

نهایت با آن ها به توافق رسید.

کریمی با ترابزون به توافق رسید؟
ورزش: یک رســانه ترکیه مدعی شد هافبک استقالل با ترابزون اسپور 
توافق کرده و به این مناســبت بیوگرافی اش را منتشر کرد. روز گذشته 
مدیربرنامه علی کریمی، هافبک اســتقالل نیز از مذاکراتشان با سه تیم 

ترکیه از جمله ترابزون اسپور در استانبول خبر داد.
در این مورد ســایت »فوتو مچ« ترکیه در گزارشی به معرفی کریمی به 
عنوان بازیکن جدید ترابزون اســپور پرداخت و این رسانه از توافق این 

بازیکن خبر داد.

قانون جدید AFC به ضرر ایران
  احتمال افزایش سهمیه خارجی ها 

در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱
ورزش: نشریه »الریاضیه« عربستان خبر داد کنفدراسیون فوتبال آسیا 
پرونده افزایش تعداد بازیکنان خارجی باشگاه  ها در لیگ قهرمانان آسیا 
۲۰۲۱ را باز کرده و به زودی در این زمینه تصمیم گیری  می شود. البته 
با افزایش تعداد سهمیه خارجی باشگاه  ها برای حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا اما مثل گذشته هر تیم در هر بازی  می تواند از چهار سهمیه خارجی 
خود)۳+۱( استفاده کند و در صورت مصدوم یا محروم شدن یکی از چهار 
بازیکن خارجی داخل زمین  می تواند از بازیکن خارجی دیگری استفاده 
کند. این قانون اگر به تصویت AFC برسد به ضرر نمایندگان ایران در سال 
آینده خواهد بود چون بنا به تصمیم سازمان لیگ هیچ تیمی حق جذب 

بازیکن جدید خارجی را ندارد.

بازگشت محمد پاپی به سپاهان
ورزش: محمد پاپی هافبک دفاعی جوان ســپاهان که فصل گذشته به 
صورت قرضی در گل ریحان البرز بازی می کرد با درخواست محرم نویدکیا 
به این تیم بازگشــته و با آغاز دور جدید تمرینات سپاهان به تمرینات 
اضافه شــده است. نام محمد پاپی در لیست زیر ۲۳ ساله های  سپاهان 
قرار خواهد گرفت. پیش از این رضا دهقانی و حامد بحیرایی که به صورت 
قرضی از سپاهان جدا شده بودند هم دوباره به فهرست این تیم اضافه شد. 

دروازه بان ذوب آهن به ماشین سازی پیوست
ورزش: محمدباقر صادقی دروازه بان پیشین ذوب آهن اصفهان به جمع 
یاران بیاتلو اضافه شــد. به نقل از  روابط عمومی باشــگاه ماشین سازی 
تبریــز، محمدباقر صادقی دروازه بان ســابق ذوب آهــن اصفهان با عقد 
قراردادی به ماشین سازی تبریز پیوست. صادقی با تأیید وحید بیاتلو در 
باشگاه ماشین سازی حضور یافته و بعد از مذاکرات نهایی با حسن آذرنیا 
مدیرعامل این باشگاه قرارداد خود را نهایی کرد تا در فصل آینده با پیراهن 

این تیم به میدان برود.

رحمتی دستیار صادقی در سایپا شد
ورزش: کیانوش رحمتی بازیکن پیشین تیم فوتبال سایپا به عنوان دستیار 
ابراهیم صادقی سرمربی این تیم انتخاب شد. رحمتی پیش از این سابقه 
بازی در تیم ســایپا را در کارنامه خود داشت و در فصل 9۴ نیز دستیار 
مجید جاللی در این باشگاه بود. استقالل تهران، پاس تهران و مس کرمان 
دیگر تیم های بازیگری هافبک خوش فکر اسبق فوتبال ایران هستند و او 
سابقه مربیگری در نساجی مازندران و گل ریحان البرز را نیز در کارنامه 

خود دارد.

 آزمون، جهانبخش و قوچان نژاد 
نامزد عنوان بهترین لژیونر هفته فوتبال آسیا

ورزش: سه مهره هجومی فوتبال ایران با درخشش در تیم های خود در 
لیگ های اروپایی، نامزد عنوان بهترین لژیونر هفته گذشته قاره آسیا شدند.

سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( که هر هفته از کاربرانش 
می خواهد بهترین لژیونر هفته گذشته قاره کهن را معرفی کنند، دیروز 
این نظرسنجی را منتشر کرد که اسامی سردار آزمون، علیرضا جهانبخش 

و رضا قوچان نژاد در میان نامزدها دیده می شود.

 دوری چند هفته ای بیرانوند 
از میادین به دلیل مصدومیت

ورزش: دروازه بان ایرانی تیم فوتبال آنتورپ بلژیک مصدوم شد. به نقل از 
GVA بلژیک، علیرضا بیرانوند، دروازه بان دوم تیم آنتورپ با مصدومیت از 
ناحیه کشاله ران مواجه شد و چند هفته از تمرینات گروهی و مسابقات 
دور خواهــد بود. بدین ترتیب ماتیــاس جایگزین بیرانوند روی نیمکت  
ذخیره ها می شــود. بوتز، دروازه بان اصلی تیم آنتورپ است که در تمام 
بازی های فصل جاری لیگ برتر بلژیک به میدان رفته است. با این شرایط 

بیرانوند بازی های دوستانه تیم ملی را از دست خواهد داد.

یک مهاجم و یک مدافع در لیست مهدی رحمتی
ورزش: ســیدمهدی رحمتی برای تقویت تیمش به دنبال جذب یک 
مهاجم بلندزن و یک مدافع میانی است. شهر خودرو در مسابقات لیگ 
قهرمانان نتوانست نتایج خوبی کسب کند و اعضای کادر فنی این تیم به 
این نتیجه رسیده اند که در دو پست اشاره شده باید تقویت شوند.رحمتی 
به اتفاق دستیارانش در حال حاضر مشغول بررسی گزینه های معرفی شده 

برای پست های دفاع میانی و خط حمله هستند.

یادداشت

منهای فوتبال

خون تیم ملی والیبال رنگین تر است؟
ورزش:  پس از برگزاری جلسات مختلف هیئت رئیسه و کمیته فنی 
فدراسیون والیبال،  از »والدمیر آلِکنو« روسیه ای به عنوان اصلی ترین 
گزینه  سرمربیگری تیم ملی ایران در المپیک نام برده می شود که با 
توجه به افتخارات زیادش در ســطح باشگاهی و ملی، می توان او را 

بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی ایران دانست.
مســلماً با توجه به رزومه آلِکنو، از نظر مبلغ قرارداد باید ســقف 
باالتری نسبت به قرارداد کوالکوویچ را در نظر گرفت که با توجه 
به این موضوع، باید دید فدراســیون والیبــال ایران چگونه قصد 
دارد با یک مربی گران قیمت تر قرارداد جدید امضا کند و آیا بحث 
تأمین منابع مالی به صورت قابل قبولی رخ داده اســت یا خیر؟ 
مســئله دیگر بازه زمانی است که آلِکنو می تواند با تیم ملی ایران 
همکاری کند. مســلماً در چنین شــرایطی او نمی تواند مسابقات 
داخلــی ایران را برای انتخاب نفرات مد نظرش زیر نظر داشــته 
باشــد که در این صورت باید دید او چگونه اردوهای آماده سازی 

تیم ملی ایران برای حضور در المپیک را برگزار خواهد کرد؟
بحث پایانی هم در مورد حضور آلِکنو شرایط سخت اقتصادی کشور 
است که این روزها رشته های مختلف حتی فوتبال را نیز تحت تأثیر 
قرار داده است. به عنوان مثال، طی هفته های گذشته شاهد بودیم که 
مســئوالن تیم فوتبال استقالل تصمیم داشتند آندره آ استراماچونی 
را برای هدایت این تیم برگردانند که با وجود هشــتگ های حمایتی 
فراوان از ســوی هواداران این تیم هم مســئوالن ورزش کشور اجازه 
بازگشــت این مربی ایتالیایی به ایران را صادر نکردند، چرا که حفظ 
منابع ارزی در کشور را بخاطر شرایط سخت اقتصادی مردم اولویت 

دانستند.
حاال که قرار است یک مربی روس برای هدایت تیم ملی والیبال ایران 
وارد کشود شود، باید دید که دلیل این وضعیت یک بام و دو هوا در 
ورزش کشور چیست و چه کسانی درباره این موضوعات تصمیم گیرنده 
هستند؟ و اینکه چنین افرادی با چه معیارهایی اولویت بندی کرده اند 
که در والیبال این اتفاق می تواند رخ دهد و در رشته هایی دیگر امکان 

پذیر نیست؟

پس از آغاز لیگ کشتی
مجوز برگزاری لیگ های تکواندو صادر می شود

ورزش: فدراســیون تکواندو در حالی بــرای برگزاری رقابت های 
لیگ در سال جاری است که تاکنون ستاد مقابله با کرونا مجوزی 
برای آن صادر نکرده اســت. تکواندو نســبت به کشتی برخورد 
کمتری دارد، ورزشــکاران در حین مبارزه از لباس کامل، هوگو 
)محافظ ســینه(، کاله و دستکش اســتفاده می کنند. اینکه چرا 
ستاد مقابله با کرونا چنین نگاه دوگانه ای به ورزش ها دارد، جای 

سؤال دارد.
مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ برای برگزاری این رقابت ها حتی 
در فضای باز اعالم آمادگی کرده و پروتکل های بهداشتی نیز تدوین 
و ارســال شده و طی خبرهای رســیده در یکی دو روز آینده مجوز 
برگزاری رقابت های لیگ تکواندو در دو بخش مبارزه و فرم از ســوی 

ستاد مقابله با کرونا در ورزش صادر و ابالغ خواهد شد.

کمانداران ایران عازم ترکیه شدند
ورزش: مسابقات آزاد ترکیه در رشته های ریکرو و کامپوند با حضور 
تیم های هلند، اسپانیا، ایتالیا، اسلوونی، ترکیه، بلژیک، روسیه و...  از 
روز جمعه ۱۱ مهر در آنتالیا ترکیه آغاز می شــود و به مدت سه روز 
ادامه خواهد داشــت.  از ایران میالد وزیری در رشــته ریکرو و صالح 
پالیزبان و حسام الدین کوثر در کامپوند به مربیگری جبرئیل عبادی و 
رسول جوان )سرپرست تیم( در این تورنمنت حضور خواهند داشت.

 پیشتازی تبریزی ها 
در لیگ برتر دوچرخه سواری

ورزش: مرحله دوم از رقابت های لیگ برتر دوچرخه سواری باشگاه های 
کشور در بخش جاده در دو روز به میزبانی شهر تبریز برگزار شد. در این 
مرحله و در بخش اســتقامت جاده رکابزنان مسیر ۱۴۳ کیلومتر را طی 
کردند که در نهایت خلیل خورشیدی از تیم دانشگاه آزاد تبریز قهرمان 
شد. حمید پورهاشــم از همین تیم دوم و علی اصغر موسی زاده از مس 
کرمان سوم شدند. در بخش تایم تریل انفرادی، امیرحسین جمشیدیان 
از تیم سپاهان قهرمان شد. بهنام آرین از تیم دانشگاه آزاد به عنوان دوم 
رسید و بهنام خسروشاهی از تیم عقاب نیروی هوایی ارتش عنوان سومی 

را از آن خود کرد.
در بخش تیمی، دانشگاه آزاد تبریز در مجموع دو مرحله بر سکوی قهرمانی 
نشست. فوالد مبارکه سپاهان دوم شد و مس کرمان در رده سوم ایستاد.

سکه ۲ میلیونی صدای کشتی گیران را درآورد
ورزش: پس از مدت ها پیگیری و اعتراض، سرانجام با توافق صورت 
گرفته بین فدراسیون کشتی و معاون مالی وزارت ورزش، پاداش سال 
9۷ مدال آوران کشتی به حساب این فدراسیون واریز شد. با اینکه به 
نظر می رسید این اتفاق برای کشتی گیران خوشحال کننده باشد، با 

یک خبر عجیب، ملی پوشان مدال آور شوکه شدند.
این طور که گفته شده هر سکه بهار آزادی برای کشتی گیران۲میلیون 
تومان محاسبه شــده که از این پاداش نیز مالیات کسر خواهد شد. 
خیلی از کشــتی گیران هم در فضای مجازی به این موضوع اعتراض 
کردند؛ از جمله حسن یزدانی که متنی اعتراض آمیز را روی اینستاگرام 

خود منتشر کرده است.

قطعی شدن حضور دو تیم هندبال خوزستان 
در لیگ برتر 

ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان خوزســتان از قطعی شدن حضور 
دو تیم هندبال بهبهان در لیگ برتر آقایان و بانوان کشور خبر داد.

افشــین حیدری اظهار کرد: با پیگیری های اداره کل ورزش و جوانان 
خوزســتان و تالش و حمایت اســتاندار خوزستان و سایر مسئوالن 
استان برای حضور دو تیم هندبال بهبهان در فصل جدید لیگ برتر 
آقایان و بانوان کشور، تأمین اعتبار شد و این تیم ها هیچ مشکلی برای 

شرکت در لیگ ندارند و حضورشان در مسابقات قطعی است.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با قدردانی از پیگیری های هیئت 
هندبال استان، گفت: خوزستان و بهبهان در رشته هندبال ظرفیت 
خوبی دارند و حضور دو تیم از اســتان در لیگ برتر نیز ُمهر تأیید بر 

این موضوع است.

تقویم پرفشار، نتایج غیر قابل پیش بینی و حواشی مختلف 

به عجیب ترین فصل تاریخ فوتبال خوش آمدید!
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

سعید رجبی فروتن، معاون ارزشیابی و نظارت 
سازمان سینمایی شد

سیما و ســینما: طی حکمی 
انتظامــی،  حســین  ســوی  از 
رئیس ســازمان سینمایی، سعید 
رجبی فروتــن به عنــوان معاون 
ارزشــیابی و نظــارت ســازمان 

سینمایی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان امور سینمایی و سمعی بصری، با توجه 
به اتمام مأموریت ســیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد در سازمان سینمایی و 
بازگشــت وی به صدا و سیما، رئیس سازمان سینمایی طی حکمی سعید 
رجبی فروتن را که تا پیش از این مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی بود، 

به سمت معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی منصوب کرد.
ســعید رجبی فروتن متولد شــهریور ۱۳۳۹ در شــهر اراک دارای مدرک 

کارشناسی ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد مدیریت رسانه تهران است.
در ســوابق مدیریتی رجبی فروتن مواردی چون سرپرســت معاونت مرکز 
گســترش نیروی انسانی معاونت ســینمایی، سرپرســت اداره کل توسعه 
همکاری های ســمعی و بصری، مدیرکل دفتر توســعه فناوری سینمایی، 
مدیرکل دفتر نمایش خانگی )دو دوره مجموعاً پنج ســال(، مدیرکل حوزه 

ریاست سازمان سینمایی)سه دوره مجموعاً ۱۱ سال( دیده می شود.

بازیگر سریال »بوم و بانو« :
هنوز مرا با »مجید دلبندم« می شناسند

فارس: بازیگر سریال »بوم و بانو« 
گفت: ســال ها بود دوست داشتم 
با آقای سلطانی همکاری کنم که 
خوشبختانه این اتفاق و همکاری 

در سریال »بوم و بانو« میسر شد.
»بهراد خرازی« بازیگر سریال »بوم 
و بانو« در گفت وگو با خبرنگار رادیو 

و تلویزیون خبرگزاری فارس، گفت: سال ها بود دوست داشتم با آقای سلطانی 
کار کنم و وقتی این همکاری میســر شد متوجه شدم تعریف هایی که از او 

کردند بی دلیل نبوده است و از این همکاری به شدت راضی و خوشحالم.
وی درباره داستان این سریال تاریخی نیز بیان کرد: همان طور که دیدید این 
سریال قصه ای عاشقانه در بستر تاریخ را روایت می کند و اتفاق هایی در میان 
آن رخ می دهــد که برای مخاطب جذابیت دارد. من هم زمانی که فیلم نامه 
را خواندم به شــدت با قصه این سریال ارتباط برقرار کردم و روایت قصه ای 

عاشقانه در بستر تاریخ برایم جذاب بود.
این بازیگر درباره ایفای نقش »عزت« نیز گفت: عزت هم فردی است که در 
خانه تیمسار زندگی می کند و با توجه به شغلی که دارد، راننده اهالی عمارت 
است، همه به او اعتماد خاصی دارند و این ویژگی اش یکی از خصیصه هایی 

بود که دوستش داشتم.
خرازی درباره کار کردن در فضای تاریخی نیز بیان کرد: کار کردن در فضای 
تاریخی سخت است به خصوص گریم بازیگر و من در این سریال مو و گریم 
خاصی داشتم. ســخت تر اینکه ما خیلی از سکانس ها را در زمستان ضبط 
کردیم و به خاطر کرونا ســه ماه پروژه تعطیل بود و از خرداد ماه که دوباره 
ضبط شــروع شد مجبور بودیم دوباره راکوردهایمان را حفظ کنیم و پالتو و 
لباس های گرم تن کنیم، اما با این حال تنها چیزی که ما را دلگرم به ادامه کار 
می کرد همدلی و صمیمیت بین اعضای گروه بود. ما با تمام توان کار کردیم 

و امیدوارم مردم هم این سریال را دوست داشته باشند.
وی درباره ســاخت ادامه این ســریال در فصل های بعــدی نیز گفت: این 
موضوع به نظر مردم و ســازندگان سریال بســتگی دارد و آن ها باید در این 

باره تصمیم گیری کنند.
خرازی که در مجموعه های تلویزیونی نظیر سیب خنده، مجید دلبندم و .. . 
حضور داشته، درباره حضور خود در کارهای نوجوان محور تلویزیون نیز گفت: 
من در دهه ۷۰ در چند کار کودک و نوجوان بازی کردم که اتفاقاً پرمخاطب 
هم شد، اما این روزها به غیر از تعداد معدودی که می شناسیم، کارهای خوبی 
در این زمینه ساخته نمی شود، اما مطمئناً اگر متن خوبی در حوزه کودک و 

نوجوان پیشنهاد شود خیلی دوست دارم کار کنم.
وی بــا یادآوری خاطره خوش از حضور خود در این آثار نیز گفت: این چند 
ســریال جزو نخســتین کارهای تلویزیونی ام بود و در حقیقت با این کارها 
شناخته شدم و هنوز که هنوز است در هر کاری که بازی می کنم همچنان 

مرا مجید دلبندم صدا می زنند. 
به گزارش فارس، سریال بوم و بانو به کارگردانی سعید سلطانی و تهیه کنندگی 

آرمان زرین کوب هر شب از شبکه دو سیما پخش می شود.

کارگردان برنده اسکار »شیرشاه ۲« را می سازد
سیما و سینما: ادامه »شیرشاه« 
به کارگردانی بری جنکینز سازنده 
»مهتــاب« برای دیزنی ســاخته 

می شود.
به نقــل از ددالیــن، والت دیزنی 
بری جنکینز، کارگردان برنده اسکار 

را برای کارگردانی دنباله فیلم پرفروش »شیر شاه« انتخاب کرد.
این در حالی اســت که جف نیتنســون که فیلم نامه فیلم را نوشته بود نیز 

پیش نویس اولیه دنباله فیلم را به پایان برده است.
جنکینز برای نوشــتن فیلم نامه »مهتاب« برنده اسکار شد. این فیلم 
موفق به کســب اسکار بهترین فیلم نیز شــد. وی برای کارگردانی 
 »اگــر خیابان بیل می توانســت حرف بزند« هم نامزدی اســکار را 
کسب کرد.دنباله »شیر شاه« با استفاده از تکنولوژی فتو-رئالیستی که جان 
فاورو برای ســاخت قسمت اول و نیز فیلم »کتاب جنگل« به کار برده بود، 

ساخته می شود.
هنوز تاریخ اکران دنباله و یا فیلم برداری آن روشــن نشده است، اما فروش 
۱.۶میلیارد دالری قسمت اول در جهان باید آن را به یکی از پروژه های مهم 

دیزنی بدل کند.
اطالعاتی از داســتان فیلم نیز ارائه نشــده است، اما گفته شده داستان باید 
به کشف شخصیت های حماســی از جمله موفاسا بپردازد و به نوعی مانند 
»پدرخوانده ۲« با نگاهی به خاطرات گذشته ساخته شود. همچنان موسیقی 
سنتی آفریقا نیز که از نکات کلیدی در انیمیشن ۱۹۹۴ بود و در فیلم ۲۰۱۹ 
نیز مورد توجــه قرار گرفت، در مرکز توجه خواهد بود. این دومین پروژه ای 
اســت که جنکینز برای دیزنی می ســازد و او قرار است فیلم زندگی نامه ای 

»آلوین ایلی« را نیز برای این استودیو کارگردانی کند.
وی گفته است در دهه ۱۹۹۰ که به خواهرش کمک می کرد تا دو پسرش را 
بزرگ کند با شخصیت های »شیر شاه« بزرگ شده است. وی »شیر شاه« را 
داستانی شگفت آور در مورد دوستی، عشق و میراث خواند و زنده کردن روح 

فولکلور آفریقایی را رؤیایی خواند که به تحقق پیوست.

این روزها بحث درباره ضعف فیلم نامه های س
گرفته  باال  نمایش خانگی  شبکه  سریال های 
است، عده ای دلیل نارضایتی مخاطبان از این 
می دانند،  فیلم نامه  جدی  ضعف  را  سریال ها 
به نظر شما مشکل اصلی در ضعف فیلم نامه 

است؟
به هر حال هر پروژه ای شرایط خودش را دارد، مثاًل 
وقتی ســریالی که قرار بوده در ۲۰ قسمت ساخته 
شود در ۴۰ قسمت ساخته می شود طبیعتاً ریتمش 
کند  و ضعف هایش هویدا می شود؛ بنابراین نمی توان 
به صورت کلی گفت ســریال های نمایش خانگی یا 
تلویزیــون، ضعف فیلم نامه دارنــد. برای نمونه من 
فیلم نامه ای برای تلویزیون داشــتم که ناظر کیفی 
می گفــت این فیلم نامه جــزو بهترین کمدی های 
سیاسی است که برای تلویزیون نوشته شده است، 
ولــی وقتی همان فیلم نامه ســاخته شــد، خودم 
عالقه مند نبودم آن سریال را ببینم آن قدر که اجرای 
ضعیفی داشت. به نظرم فقط ضعف فیلم نامه نیست. 
امیر عربی از فیلم نامه نویس های سینما و تلویزیون 
چند وقت پیش در مصاحبــه ای حرف خوبی زده 
بود. اینکه مشکل اصلی سینمای ما مشکل فیلم نامه 
نیست، مشکل تهیه کننده است. تهیه کننده نمی داند 
چه فیلم نامه ای را انتخاب کند وگرنه هر کسی که 
اراده کنــد می تواند فیلم نامه بنویســد. ما به تعداد 
جمعیت کشــور می توانیم فیلم نامه نویس داشــته 
باشیم، اما تهیه کننده  خبره باید قوه  تشخیص داشته 
باشــد که چه فیلم نامه ای را تهیه کند. اینکه گفته 
می شود مشکل اصلی سینمای ما فیلم نامه است به 

نظرم حرف درستی نیست. 

که س داریم  فیلم نامه نویس های خوبی  یعنی 
آثارشان دیده نمی شود؟

بله، یــا اینکه در مرحله ســاخت اتفاقاتی می افتد 
کــه ربطی بــه فیلم نامه ندارد. مــن در این زمینه 
خوش شــانس بودم و در تعداد کمــی از کارهایم، 
کارگــردان بــه کار لطمه زده اســت. معمــوالً با 
کارگردان ها و تهیه کننده هایی که تاکنون کار کردم، 
اکثرشــان جزو فیلم سازان خوب بوده اند و از نتیجه 
کار یکــی، دو کارگردان راضی نبودم، چون به زبان 
مشترک نرســیدیم در حالی که آن کارگردان ها در 
کارنامه شــان، کار خوب هم داشته اند. واقعیت این 
اســت که چنین اتفاقاتی می افتد. برخی کارهای 
کمدی که برای نمایش خانگی و ســینما ســاخته 
می شــوند، فیلم نامه های خوبی دارند، اما کارگردان 
کمدی، بازیگر کمدی یــا حتی فیلمبردار کمدی 
خوب کم داریم. به همان میزان که فیلمبردار کمدی 
خــوب و بد داریم یا بازیگر کمدی خوب و بد داریم 
یا تدوینگر کمدی خوب و بد داریم، فیلم نامه کمدی 
خوب و بد هم داریم. پس تمام مشکالت یک فیلم 
بد به فیلم نامه برنمی گــردد چنانکه  گاهی از یک 
فیلم نامه خوب، فیلم بد ســاخته می شــود، چون 

کارگردانی آن ضعیف بوده است. 

به نظر شما باید تخصصی نویسی در حوزه س
فیلم نامه نویسی وجود داشته باشد؟

نویســنده باید آن حــوزه را بلد باشــد، مثالً آقای 
ســیروس مقدم، کار کمــدی، ملودرام و پلیســی 
می سازد. این کارگردان ژانرهای مختلف را می شناسد 
و بلد است، ولی کارگردان هایی داریم که بلد نیستند 
و تالش می کنند ژانرهای مختلف را تجربه کنند، ولی 
متأسفانه آزمون و خطای تجربه آن ها را روی آنتن 

تلویزیون یا پرده سینما می بینیم.

شما یکی از دالیل ضعف سریال سازی را آب س
بستن به فیلم نامه در اجرا می دانید؟

ببینید ضعف فیلم نامه نویسی در سریال های شبکه 
نمایش خانگی و تلویزیون یک آیتم مشخص ندارد. 
همان طــور که عرض کــردم در بعضــی از کارها، 
کارگردان به دلیل شرایط مالی پروژه ۲۰ قسمت را 
در ۴۰ قسمت می سازد، مثل یکی از سریال هایی که 
در شبکه نمایش خانگی پخش و انتقادهای زیادی 
هم متوجه آن شد. از سوی دیگر کارگردان ها سراغ 
متن هایــی می روند که آن هــا را نمی فهمند. مثاًل 
کارگردانی که کمدی ساز است و ملودرام نمی فهمد، 
می رود ســراغ ملودرام ســازی یا برعکس آن و این 
عوامل موجب می شــود فیلم نامه های خوب ما هم 

خروجی خوبی نداشته باشند. 

شما با این شیوه که چند سکانس از فیلم نامه س

یک سریال نوشته و سپس وارد مرحله اجرا 
می شود یعنی  پیش از اتمام سناریوی کامل، 

ساخت سریال آغاز می شود، موافقید؟
به نظرم افرادی که می گویند با یک سکانس ساخت 
سریالی را شروع کرده ایم، دارند بزرگنمایی می کنند. 
برای ساخت سریال باید طرح اولیه و مفصلی وجود 
داشــته باشد تا گروه ســازنده بدانند چارچوب کار 
چیســت و در چه مسیری قرار است حرکت کنند، 
ضمن اینکه به نظر من باید نیمی از فیلم نامه آماده 
باشد. خوِد من این شیوه را که در حین تولید، ادامه 
کار نوشته شود را دوست دارم و معموالً سر کارهایی 
می روم که این اتفاق برایشان می افتد، چون تعامل 
نویسنده با کارگردان بیشتر می شود. وقتی در زمان 
تولید، کار نوشته می شــود، نویسنده اجرای بازیگر 
را می بیند و ادامه ســریال را زنده تر می نویسد یا با 
توجــه به ویژگی های بازیگران می تواند به قصه ها و 
شخصیت ها پر و بال دهد. اگر هم سریال طوالنی تر 
باشد نویسنده می تواند از اتفاقات روز در فیلم نامه اش 
بهره ببرد و ماجراهای روز را که در جامعه رخ می دهد 
در اثرش بگنجاند. من این شیوه را دوست دارم، ولی 
الزاماً نکته مثبتی نیست. جدا از اینکه من این شیوه 
کاری را دوست دارم یا ندارم، تلویزیون به فیلم نامه 
کامل بها نمی دهد. خوِد من بیشتر سریال هایی که 
کار کردم با حداکثر نصف فیلم نامه، کار کلید خورده 
است در حالی که دو فیلم نامه کامل سریال دارم که 
با من تسویه حســاب کرده اند، ولی این فیلم نامه ها 

بایگانی شده اند و هیچ وقت به تولید نرسیده اند. 

دلیلش چه بوده است؟س
تغییر مدیریت های مکرر در تلویزیون. فیلم نامه ای که 
قرار باشد به صورت کامل نوشته شود حداقل ۹-8ماه 
زمان می برد، ولی عمر مدیریتی مدیران تلویزیون به 
طور متوسط ۶ ماه بیشــتر نیست! وقتی سفارش 
کاری گرفته می شود تا نوشتن آن تمام شود، مدیر 
قبلی عوض شــده و مدیر جدیــدی روی کار آمده 
است. مثالً سریالی در فضای کودک و نوجوان برای 
شــبکه دو نوشتیم و زمانی که نگارش آن تمام شد 
مدیر گروه فیلم و سریال این شبکه تغییر کرد. مدیر 
جدید که آمد گفت این فیلم نامه را نمی خواهیم و 

آن را بایگانی کرد. دو ماه بعد، کاری مشــابه همان 
فیلم نامه شروع به ســاخت شد، چون مدیر جدید 

نمی خواست فیلم نامه مدیر قبلی را کار کند! 

این اتفاقات موجب نمی شــود روند سالم س
فیلم نامه نویســی دچار ضعف و نقصان شود، 
در حالی که باید  بیش از نیمی از فیلم نامه یک 
مجموعه آماده باشد تا پروژه وارد مرحله تولید 

شود؟
الزاماً برای همه ژانرها این فرمول درســت نیست. 
گاهی یــک قصه تاریخی دارید یا داســتانی کاماًل 
تخیلی، این جنس کارها اگر فیلم نامه آماده داشته 
باشــد، بهتر اســت. حداقل در تولید صرفه جویی 
می شود، ولی سریال هایی که با مسائل روزمره مردم 
ســروکار دارند بهتر است فیلم نامه آن ها همزمان با 
روند تولید نوشته شــود و الزامی ندارد فیلم نامه به 

صورت کامل آماده شود تا کار کلید بخورد. 

بــه س فیلم نامــه  به روزنویســی  ایــن 
شخصیت پردازی یا روابط ِعلی و معمولی در 

گره های قصه صدمه نمی زند؟
نویســنده باید روی قصه و شخصیت های داستان 
مســلط باشد، مثالً ســریال های خارجی همچون 
ســریال های ترکیه ای که در صنعت سریال سازی 
فیلم نامــه  داشــته اند،  قابل توجهــی  پیشــرفت 

سریال هایشان از قبل نوشته نمی شود. چند موقعیت 
قابل گســترش ، چند شــخصیت جــذاب و تم و 
مضمون مشخص برای شــروع دارند و موتور قصه 
راه می افتد و جلو می روند، هر شخصیتی که از نظر 
مخاطب جذاب تر باشد آن را پرورش می دهند و از 
شخصیت هایی که قصه جذابی ندارند، کم می کنند. 
لزوماً این شیوه به کار لطمه نمی زند به این شرط که 
نویسنده حرفه ای باشد و تعامل خوبی با کارگردان 
داشته باشد. اگر خیال نویسنده از مسائل مالی آسوده 
باشــد و بداند دو سال باید روی یک پروژه کار کند، 
درگیر همان قصه می شــود و ماجراها را با توجه به 

مسائل و شرایط روز جلو می برد. 

در برخی از سریال های تلویزیونی به دلیل س
اختالف بین کارگردان و بازیگر، آن شخصیت 
به طرز عجیب و غیرمعقولــی می میرد و از 
کار حذف می شــود. لطمه بزرگی به سریال 

نمی خورد؟! 
باید بین بازیگر، کارگردان و نویسنده تعامل وجود 
داشته باشد. به تازگی سر صحنه کاری بودم و بازیگر 
با سکانسی مشکل داشت، با هم صحبت کردیم و به 
نتیجه رسیدیم. این اتفاق ممکن است برای هر کاری 
رخ بدهد چه کاری که در تولید باشد و چه کاری که 

نوشته شده و سپس تولید شود. 

شاید سریال های ترکیه ای مدل ارزشمندی س
برای الگوبرداری در سریال ســازی نباشند، 
با ساخت  آیا مدل نگارش فیلم نامه همزمان 
در تولید سریال های شــبکه هایی همچون 
نت فلیکس یا HBO  هم رخ می دهد یا آن ها 
با فیلم نامه کامل و چارچوب مشخص، کار را 

کلید می زنند؟
من خیلی اطالع دقیقی از شــیوه سریال ســازی 
هالیوودی ندارم. البته سریال الست که سال ها پیش 
جزو سریال های پربیننده بود، از سریال هایی بود که 
استنباط من از جنس داستان پردازی اش این است 
که در دل تولید، نوشته شــده بود، چون گره های 
فیکی داشــت که به جذابیت لحظه ای کار کمک 
می کرد در حالی که در قســمت های بعدی همان 

گره ها رها شدند، ولی آن قدر این سریال جذاب بود 
که شاید برای مخاطب باز نشدن آن گره ها اهمیتی 
نداشت. این نکته را بگویم که در سریال های ترکیه ای 
هم آثار خوب وجــود دارد. کاری به مضامین آن ها 
ندارم، ولی از نظر ســاختاری، ســریال های درجه 
یک و دو هــم دارند. ســریال های درجه یک و دو 
ترکیه ای به این دلیل که تولیدشــان صنعتی شده، 
قابل الگوبرداری برای ما هستند و می توانیم از پروسه 

نگارش و تولیدشان استفاده کنیم. 

شــبکه س ســریال های  در  هــم  اکنون 
ســریال های  الگوهای  مــا  نمایش خانگی 
ترکیه ای دارد پیاده می شود، همین مثلث ها 
و مکعب های عشــقی، نتیجه الگوبرداری از 

سریال های ترکیه ای است؟
خب فقط مضامیــن آن ها دارد اقتباس می شــود 
در حالی که ســاختار و روش کارشان باید اقتباس 
شــود. اینکه یک سریال ترکیه ای، ۶ نویسنده دارد، 
نوع تعامل گروه نویســندگان مهم اســت. چرا در 
ســریال های ایرانی وقتی گروه نویســنده از دو نفر 
به سه نفر می رســد دعوایشان می شود و هر کسی 
می خواهد نظر خودش را اعمال کند؟ باید از ساختار 
سریال سازی ترکیه ای یاد بگیریم که پروسه نگارش 
سریال در حال تولید چگونه است یا وقتی سریالی 
پخش می شــود گروه های نظرســنجی بین مردم 
حضور پیدا می کنند و درباره شخصیت های سریال 
و خرده قصه ها، نظرســنجی می کنند، نتیجه این 
نظرسنجی ها، مالکی برای پررنگ یا کمرنگ شدن 
خرده داستان ها می شود. این ها را باید اقتباس کرد 
وگرنه عشق مثلثی و عشــق ضربدری نمی توانند 
الگوی ما باشند، چون با فرهنگ ما همخوانی ندارد. 

و س آثار ســینمایی  نویســنده  به عنوان 
تهیه کننده  اظهارنظر  و  با دخالت  تلویزیونی 
روی متن یــا اجرا موافقید؟ تهیه کنندگان تا 
چه حــدی می توانند در محتوای اثر، صاحب 

نظر باشند؟
خب تهیه کننده با تهیه کننده فرق می کند، مثالً من 
با افرادی نظیر سیدمحمود رضوی، جناب آقای مفید 
یا آقای تخت کشیان کار کرده ام که حضورشان در 
فیلم نامه بسیار مفید و مؤثر است. تهیه کنندگانی هم 
هستند که فقط پول می آورند و سرمایه گذار هستند. 
این آدم ها خیلــی نباید در فیلم نامه دخالت کنند، 
همان طور که نمی توانند به فیلمبردار درباره شیوه  
کاری اش حرفی بزنند، یا در مورد طراحی صحنه نظر 
بدهند، اجازه ندارند در مورد کار فیلم نامه نویس هم 
اظهارنظر کنند، در همین حد که درباره کلیت کار، 

پیشنهاد بدهند. 

آیا فیلم نامه نویسی در سینما و تلویزیون ما س
انحصاری شده است؟

نه. برایتان یکی از دوستانم را مثال می زنم. مثالً آقای 
احســان جوانمرد بدون هیچ ارتباطی در سینما و 
تلویزیون تصمیم گرفت وارد عرصه  فیلم نامه نویسی 
شود. آن قدر تالش کرد و با شوراهای تلویزیون جنگید 
تا سریال »بانوی عمارت« را نوشت. آن کار موفق شد 
و اکنون با آقای فتحی دارد کار می کند. نویسنده اگر 
توانایی داشته باشد، ورود به عرصه فیلم نامه نویسی 
کار سختی نیست. ممکن است در کارهای اول به او 
میدان ندهند، مثالً طرح خوبی نوشته باشد، پولش را 
بدهند و بگویند ما فیلم نامه نویس می آوریم که کار را 
بنویسد، ولی پس از دو، سه تا طرح خوب، خودش 
وارد ماجرا می شود، چون اکنون در سینما و تلویزیون 
به شدت کمبود فیلم نامه نویس داریم. من اعتقادی به 

انحصاری شدن این حوزه ندارم. 

در شرایط سینما و تلویزیون ما، نویسندگی س
به صورت گروهی بهتر است یا انفرادی؟

از نظــر مــن ســریال را نباید به تنهایی نوشــت. 
سریال هایی که خودم نوشــته ام اکثراً ماحصل کار 
گروهی بوده است. در آثاری هم که فقط اسم من به 
عنوان فیلم نامه نویس نوشته شده لطف دوستانی بوده 
که نخواستند اسمشان در تیتراژ بیاید. مثالً سریال 
»فوق ســری« را با آقای فخیم زاده طراحی کردیم، 
ولی ایشان اسمشان را در بخش فیلم نامه نیاوردند. 
سریال نویسی را کار گروهی می دانم و به نظرم کار 
انفرادی نیست. مواجهه ناگهانی با هزار صفحه متن، 
ذهن پیچیده و فعالی می خواهد که من این توانایی 

را ندارم.

برش

سریال سازی  ساختار  از  باید 
پروسه  که  بگیریم  یاد  ترکیه ای 
تولید  حال  در  سریال  نگارش 
چگونه است. خب فقط مضامین 
در  می شود  اقتباس  دارد  آن ها 
حالی که ساختار و روش کارشان 

باید اقتباس شود

گالیه های یک بازیگر از اوضاع بد اقتصادی در هنر نمایش

تئاتر پس از کرونا؛ قوز باال قوز!
میزان: بازیگر فیلم »میهمان مامان« گفت: وضعیت دســتمزد 
برای بازیگــران تئاتر همواره وضعیتی ناگوار بوده اســت و این 
مورد به وجود بیماری کرونا ربطی ندارد. بازیگران تئاتر هیچ وقت 
دستمزد باالیی نداشته اند که حاال به فرض مثال با آمدن بیماری 

کرونا آن دستمزد به خطر افتاده باشد.
فریده ســپاه منصور در گفت وگو با میزان، پیرامون دســتمزد 
بازیگران تئاتر در ســال های گذشــته گفت: وضعیت دستمزد 
بازیگران تئاتر همواره وضعیتی ناگوار بوده اســت و این مورد به 
وجود بیماری کرونا ربطی ندارد، بازیگران تئاتر هیچ وقت دستمزد 
باالیی نداشــته اند که حاال به فرض مثال با آمدن بیماری کرونا 
آن دستمزد به خطر افتاده باشــد. وی ادامه داد: بازیگران تئاتر 
بیشتر برای دلشان کار می کنند، ماه ها سر تمرین می روند و پس 
از آن یک ماه روی صحنه حاضر می شوند و وقتی دستمزدشان 
را محاسبه می کنیم می بینیم کمتر از نصف حقوق یک کارمند 
است، زیرا هر بازیگر گاهی تا پنج ماه درگیر یک اثر تئاتر می شود.

بازیگر سریال »دردسرهای عظیم« با اشاره به زمان طوالنی تولید 
یک تئاتر افزود: در آثار تصویری شما مدت زمان مشخصی از روز 
را جلو دوربین می روید و بابت همان مبلغی قطعی می شود، اما 
در تئاتر همه روزه باید تمرین کرد، حداقل یک ماه روی صحنه 
رفت و انرژی چندین برابری نسبت به سینما و یا تلویزیون خرج 

کرد، اما در انتها دستمزد کفاف معاش یک ماه را هم نمی دهد.
وی با تأکید بر تأثیر کرونا بر موقعیت فعلی تئاتر گفت: وضع تئاتر 

پیش از کرونا هم بســیار بد بود، امروز و با شیوع بیماری کرونا 
این وضع چندین برابر بدتر شــده است. بازیگران تئاتر هیچ گاه 
چشمداشتی به دستمزد خود ندارند، اما این انفعال و کار نکردن 
به واســطه بیماری کرونا موجب شده هم از لحاظ مالی و هم از 

لحاظ روحی تحت فشار قرار گیرند.
بازیگر فیلم »میهمان مامان« در همین رابطه اضافه کرد: از سویی 
دیگر موجودیت تئاتر به مخاطب خود وابسته است، متأسفانه این 

روزها تئاتر مخاطب هم ندارد، بسیاری از بازیگران سختی و خطر 
کرونا را به جان می خرند و تمرین می کنند، اما در نهایت با صحنه 

خالی روبه رو می شوند.
وی با اشاره به تعطیلی طوالنی مدت بسیاری از تماشاخانه های 
تئاتر در ماه های گذشته افزود: تئاتر حداقل چهار ماه تعطیل شد، 
این تعطیلی موجب شد تا بسیاری از گروه ها بیکار شوند، بازیگران 
پولی نداشــته باشند و مجبور شوند به مشاغل دیگر روی آورند. 

متأسفانه آنچه مشخص است این وضعیت همچنان برای تئاتر 
ادامه دارد و بعید می دانم تا پایان سال هم برطرف شود.

ایــن بازیگر پیشکســوت ســینما و تئاتر دربــاره قرارداد 
بازیگــران در هنر نمایش ادامــه داد: واقعیت امر قراردادها 
بیشــتر از آنکه سندیت داشته باشند، به تعهد اخالقی افراد 
برمی گردند وگرنه  چندان قابلیت نقد شدن ندارند. اگر یک 
تهیه کننده دستمزد بازیگر را ندهد آن بازیگر آن قدر مجبور 
به دوندگی می شود که هزینه رفت وآمدش از طلبش باالتر 
می رود. همه چیز در تئاتر بیشــتر شفاهی و براساس توافق 
اخالقی صورت می گیرد وگرنه قرارداد چندان قابل پیگیری 

نیست.
وی افزود: تئاتر امروز مشکالت فراوانی دارد که قرارداد بازیگران 
بخشــی از آن است. اگر می خواهیم تئاتر را نجات دهیم باید به 
دنبال این باشیم که مشکالت این هنر از پایه و اساس حل شود، 
باید ســرمایه گذاری جدی در تئاتر صورت گیرد، در این صورت 
بسیاری از تهیه کنندگان وارد تئاتر نمی شوند و برخی مشکالت 

مالی هم در پروژه ها صورت نمی گیرد.
ســپاه منصور، آینده تئاتر در ســال ۹۹ را این گونه ترســیم و 
خاطرنشــان کرد: در واقعیت امیدی به تئاتر ســال ۹۹ نیست، 
همه ما امیدواریم  دوباره شاهد حضور مردم در سالن های نمایش 
باشیم، تئاتر بدون مخاطب هیچ چیز نیست و به همین دلیل تا 

پایان بیماری کرونا امیدی هم به بهبود وضع تئاتر نیست.

چهره خبر

گفت وگو با حسین تراب نژاد، نویسنده سینما و تلویزیون درباره ضعف های تولیدات شبکه نمایش خانگی

چالش کمبود سریال نویس خوب

 ســیما و سینما/ زهره کهندل  صحبت های جنجالی سعید راد، بازیگر 
سریال »دل« و عذرخواهی کارگردان و نویسنده این سریال از مردم، بار دیگر 
توجهات را به سوی تولیدات شبکه نمایش خانگی جلب کرده است. سعید راد 
که در یک سکانس عجیب پس از به هوش آمدن از کما، سرحال و پرانرژی 
از روی تخت بلند می شود و شروع به دعوا می کند، در سخنانی از حضور در 
این سریال اظهار پشیمانی کرده و دلیل پذیرش این نقش را تجربه بازیگری 
در ســریال های خانگی عنوان کرده بــود. وی در صحبت هایش درباره این 
سکانس جنجالی گفته بود سناریوی کامل را در اختیار نداشته و هر بار سر 
صحنه چند صفحه از سناریو را می خوانده است. ماجرای ناقص بودن سناریو 
در ســریال های شبکه نمایش خانگی با صحبت های حامد عنقا، نویسنده و 
تهیه کننده ســریال »آقازاده« حساسیت برانگیزتر شــد. او در گفت وگو با 
فریدون جیرانی عنوان کرده بود هیچ کس فیلم نامه کامل این سریال را ندیده 
است و گاهی فیلم نامه ای به وجود نمی آید. من به کارگردان زنگ می زنم و 
می گویم قرار است یک سکانسی بفرستم، تو اینجوری بگیرش! فیلم نامه بین 
من و بهرنگ توفیقی )کارگردان( پیشتر با تلفن بود و اکنون با ارسال ویس 

است و او سکانسی که اصالً روی کاغذ نیامده را می گیرد.
حواشــی پیرامون آب بستن به سریال های شــبکه نمایش خانگی با پایان 
یافتن سریال »دل«  پررنگ تر شد. بابک کایدان، نویسنده این مجموعه در 
گفت وگویی به مسائلی همچون اضافه شدن ۱۲ قسمت به فیلم نامه، ضعف 
در کارگردانی و انتخاب اشتباهی بازیگران اشاره داشت و از مردم عذرخواهی 

کرد. 
در شرایطی که بسیاری معتقدند ضعف در فیلم سازی و سریال سازی ما به 
دلیل نبود فیلم نامه های خوب و قوی است، عده ای دیگر اما می گویند همه 
کاســه کوزه ها را نباید بر سر فیلم نامه نویس شکست، گاهی یک فیلم نامه 
خوب قربانی اجرای بد می شود. حســین تراب نژاد، فیلم نامه نویس سینما 
و تلویزیون کــه آثاری همچون »آبادان یــازده ۶۰«، »ماجرای نیمروز، رد 
خون«، »دارکوب«، »ترور خاموش« و »سیانور« را در سینما و مجموعه های 
تلویزیونی »شــرایط خاص«، »بیدار باش«، »شوق پرواز«، »پرده نشین« و 
»نفس گرم« را در کارنامه کاری خود دارد، درباره این موضوع با ما گفت وگو 

کرده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
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