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پشتپرده
خریدهایشبانهاستقاللچیست؟

شهرت طلبی های پندار توفیقی معاون اجرایی 
استقالل همچنان ادامه دارد. در تازه ترین قسمت از 
این سریال مسئوالن باشگاه خبر توافق با 8 بازیکن 
جدید زیر 23 سال جدید این تیم را حوالی ساعت 
1 بامداد سه شنبه منتشر کردند. توفیقی که انگار 
حسابی از لقب  پندارتایم که برای او درنظر گرفته اند 
راضی اســت،  به دالیلی که هیچ منطق درســت و 
حسابی ندارد خبر توافق با بازیکنان مختلف استقالل 
را در نیمه های شب اعالم می کند. این درحالی است 
که چندی پیش انتشار تصاویر او با خریدهای جدید 
و لباس های متفاوت در هر عکس مشخص کرد که 

او در طول روز با بازیکنان قرارداد امضا می کند.

اد
ید

رو

کنایه مونا 
برزویی به 
 پرستویی
و یغما  

ترانه ســرا  برزویی  مونــا 
بــا انتشــار ویدیویــی از 
همکاری پرویز پرستویی و 
یغما گلرویی با اوج نوشت: 
یه جوری همه ترانه سراها 
بــا اوج همــکاری  دارن 
گمونــم  کــه  می کنــن 
پیشــنهادی بهشون میده 
که نتونــن رد کنن! من نه 
تیتــراژ می خــوام نه رفع 

ممنوعیت.

فیلم توقیفی 
روی پرده  

می خــواد«  »دلــم 
بهمن  ساخته  جدیدترین 
در  امــروز  از  فرمــان آرا 
روی  کشــور  سینماهای 
پرده مــی رود. ایــن فیلم 
چند ســال پیش با نام دلم 
می خواد برقصم ســاخته 
شــده، اما در تمــام این 
ســال ها به رغم حضور در 
فجر  بین المللی  جشنواره 
موفق به اکران نشده است. 

کاله قرمزی 
می آید  

قسمت جدید مجموعه 
کاله قرمزی به کارگردانی 
ایرج طهماسب قرار است 
همزمــان با عیــد فطر از 
شــبکه دو بــه روی آنتن 
برود. این برنامه روز جمعه 
2۵خرداد ساعت 12ظهر 
روی آنتن شبکه دو سیما 
می رود و بازپخش آن نیز 
در ســاعت 1۷ همان روز 

خواهد بود.

جولیا رابرتز 
تهیه کننده شد  
برای  رابرتــز  جولیــا 
تهیه کنندگــی یک درام 
بلند بر مبنــای رمانی از 
کریــس کلیو بــا عنوان 
زنبــور کوچــک بــرای 
آمازون اســتودیوز اعالم 
آمادگی کــرد. او بازیگر 
این فیلم نیز خواهد بود 
که درباره یک پناهجوی 
جوان نیجریایــی به نام 
زنبور کوچــک و رابطه 
اورورک  ســارا  بــا  وی 
ســردبیر یــک مجلــه 

انگلیسی است. 

 فرهادی
و کنی    ها
 در برلین!

جشــنواره بین المللــی 
فیلم مونیخ بــا تجلیل از 
تری گیلیام و اما تامپسون 
میزبــان فیلــم »همــه 
فرهادی  اصغر  می دانند« 
خواهد بود. این جشنواره 
بــر فیلم  امســال عالوه 
جدید فرهادی چند فیلم 
دیگر را که در جشــنواره 
کن امســال بــه نمایش 
درآمده بودنــد روی پرده 

می برد.

 

شهروند | می خواهند قباد را زنده کنند و 
دوباره به شهرزاد برگردانند آن هم در فصلی 
جدید. دیروز حسن فتحی، کارگردان سریال 
در اینستاگرام خود وعده ساخت فصل چهارم 
را داده است. »امید اســت در آینده نزدیک 
امکان ساخت فصل چهارم آن که در آن شاهد 
بازگشت مجدد قباد، شهرزاد و فرهاد به متن 
قصه خواهیم بود، فراهم شــود.« آنهایی که 
از پایان فصل سوم سریال و خبر مرگ قباد، 
دلداده شــهرزاد غمگین بودند دیروز با این 
خبر خوشحال کننده، مواجه شدند. آنها نام 
خود را هم قبادی ها گذاشته بودند، کمپین 
راه انداخته بودنــد و حتی فتحی و مصطفی 
زمانی را هم به تحریم تهدید کرده بودند. اما 
حاال که کارگردان کوتــاه آمده و می خواهد 
فصل چهارم را بسازد درباره آن چند موضوع 
وجود دارد؛ قباد چطور به قصه بر می گردد؟ 
آیا این بازگشت به لطف معجزه و ماورا اتفاق 
می افتد؟ در ســریال پر طرفدار بــازی تاج و 
تخت، وقتی شــخصیت جان اسنو در پایان 
فصل پنجم مرد، در فصــل بعدی به صورت 
معجزه آسایی به صحنه برگشت؛ سریالی که 

درون مایه خیال پردازی داشت بنابراین معجزه 
و بازگشــت در آن دور از انتظار نبود اما باید 
دید بازگشت قباد به شهرزاد آن هم به لطف 
نیروهای ماورایی چطور در این روایت عاشقانه 
خواهد آمد؟ سوال دوم درباره شهاب حسینی، 
بازیگر نقش قباد است که نزدیک به پنج سال 
شخصیت این مرد عاشق را به نمایش گذاشت 
و حاال به آمریکا مهاجرت کرده است. او یک 
کمپانی فیلمسازی به نام ندای هفت آسمان 
راه اندازی کرده است و آن طور که گفته قصد 

فعالیت مستمر در این حوزه  را دارد. 
پس حسینی، حاال حاالها در آمریکا کار دارد 
درحالی که برای ساخت فصل بعدی و بازگشت 
قباد به حضور مستمر او نیاز است. فتحی البته 
این روزها برنامه های دیگری هم دارد، اکران 
فیلم »یک روز دیگر« که مراحل پایانی ساخت 
آن به اتمام رسیده است و آغاز ساخت سریال 
عاشقانه دیگری که اقتباســی از رمان بامداد 
خمار اســت و به تهیه کنندگی محمد امامی 

همان تهیه کننده پرحاشیه سریال شهرزاد. 
او البته دیروز در پیام اینستاگرامی خود به 
این حاشیه ها و شایعات هم اشاره کرد. » باید 

جواب می دادیم: سرمایه از کجا آمده است؟ از 
متولی قانون تا فعال مدنی، از چپ و از راست، از 
رومی روم تا زنگی زنگ، ارکستروار، هماهنگ 
و پرسروصدا و گسترده منابع مالی این سریال 
را که مســتقل بود و خارج از نهاد صداوسیما 
پخش می شد به پرسش گرفت و این بار با وارد 
آوردن اتهام، پولشویی و اختالس همه اعتماد 
عمومی را نشــانه رفت! چه باید می کردیم؟ 
تن می دادیم به شــایعه و شــبهه و بازار داغ 
جوسازی و کار را تعطیل می کردیم؟ و یا به رغم 
تهمت ها و افتراهای ریز و درشت که عالوه بر 
حیثیت تهیه کننده سریال، آبروی من، همکار 
نویســنده ام و یکی، دو تن از بازیگران اصلی 
سریال را نشانه رفته بود و با امید برطرف شدن 
شبهات و شایعه پراکنی افرادی که با هر نیت 
و انگیزه توقف فیلمبرداری »شهرزاد« را هدف 
قرار داده بودند کار را ادامه می دادیم؟ اگرچه 
درنهایت ما راه دوم را انتخاب کردیم و موازی 
آن دروغ و واهــی بودن شــبهات و اتهامات 
نیز کامال به اثبات رسید اما بی تردید یکی از 
سخت ترین لحظات ساختن سریال »شهرزاد« 

همین انتخاب بر سر بزنگاه بود.«

حسن فتحی کارگردان سریال شهرزاد از ساخت فصل چهارم سریال در آینده نزدیک می گوید

قبادچطورقراراستزندهشود؟

واکنش نسل 78 به اتفاقات ویژه برنامه جام جهانی و رفتار عادل

لطفاباسلطانشوخینکنید
بحران عجیبی که تیم کی روش را به هم ریخته است

ایرانیهاباکفشقرضیبرابرمراکش!

در فاصلــه چنــد روز مانده تــا جام جهانی 2018 
همچنان بحــران کفــش در اردوی تیم ملــی ایران 
احســاس می شــود. با توجه به بیانیه ای که شرکت 
نایکی صادر کــرده، خیلی از بازیکنــان ایرانی که از 
کفش های این شرکت استفاده می کردند، نمی توانند 
در 3 بازی پیش رو و حســاس جام جهانی کفش های 
همیشگی خود را بپوشند. این شرکت آمریکایی بعد از 
چند روز که با اعتراض اعضای تیم ملی ایران و به ویژه 
کارلوس کی روش مواجه شد، در بیانیه ای رسما اعالم 
کرده نمی تواند به خاطر تحریم هــای آمریکا کفش 
فوتبالیست های تیم ملی ایران را درحال حاضر تأمین 
کند. البته همچنان تصاویری که از تمرینات تیم ملی 
منتشر می شود، نشــان می دهد که اکثر ملی پوشان 
ایرانی از کفش های نایکی استفاده می کنند. حتی خود 
کارلوس کی روش هم که در مصاحبه ای از فیفا کمک 
خواســته بود، با کفش های نایکی در تمرینات حاضر 
می شود. این وضع را برای شــاگردانش نگران کننده 
دانسته، چون معتقد اســت آنها به تجهیزات ورزشی 
خود ازجمله کفش عادت کرده انــد و تعویض آن در 
فاصله چند روز تا بازی حساس برابر مراکش می تواند 

باعث افت عملکردشان شود. 
حاال ســوال اینجاســت بازیکنان ایرانی در روسیه 
چگونــه می خواهند کفش های جدیــد تهیه کنند؟ 
ساکرنت روز گذشته در گزارشی به این موضوع پرداخته 
و از مشکالت عجیب بازیکنان کشورمان پرده برداشته 
است. این سایت مدعی شــده بازیکنان ایرانی بعد از 
شنیدن خبر ممنوعیت پوشــیدن کفش های نایکی 
روش های مختلفی برای این که کفــش خود را برای 
مسابقات تأمین کنند، درنظر گرفتند؛ برخی از لژیونرها 
از هم تیمی های خارجی خود درخواست کردند به آنها 
کفش قرض بدهند. طبق گفته یکی از مسئوالن تیم 
برخی از بازیکنان از دوستان شان خواستند که برایشان 
کفش تهیه کنند و برخی به سادگی به مغازه ها رفتند 
و کفش خریدند. چنین مشکالتی برای بازیکنانی که 
قرار است در جام جهانی، باالترین سطح فوتبال جهان 
بازی کنند، عجیب اســت. این اتفاقات درحالی برای 
بازیکنان ایرانی رقم می خورد که بازیکنان در ســطح 
باالتر نسبت به آب و هوا و شرایط زمین کفش های خود 
را تغییر می دهند و حتی از محصوالت چند کمپانی 
استفاده می کنند. باید دید شاگردان کی روش با بحران 
کفش چگونه مقابله می کنند و آیا ممکن است در بازی 
اول با مراکش بدون توجه به بیانیه های شرکت نایکی 
از کفش های این شرکت اســتفاده کنند؟ البته بعید 
است این اتفاق بیفتد و برای فرار از چنین حاشیه هایی 
قطعا مسئوالن فدراسیون باید فکری به حال شاگردان 
کی روش کنند، چون شاید پیش پاافتاده ترین مسائل 
بتواند به دغدغه فکری برای یوزهای ایرانی تبدیل شود. 

ز
هیجان انگ�ی

اشکان خطیبی اصوال در فضای مجازی بازیگر پرسروصدایی نیســت، اما در روزهای اخیر با پستی 
اینستاگرامی درباره قتل جوان افغانستانی در شب های قدر و وصل کردن این موضوع به ماجرای تجاوز 
به بهاره، دختر 6 ساله افغانستان جنجالی شد. او نوشــت: قتل و کثافت کاری ربطی به نژاد نداره. برای 
نژادپرستیت دنبال بهانه های اینچنینی نباش. حاال اشکان خطیبی در وسط دو نوع واکنش گیر افتاده: 
افغانستانی های راضی از حمایت اشکان و سوپر وطن پرست های نژادپرست  شاکی که هجوم آوردند به 

صفحه این چهره محبوب و او را آماج انواع توهین قرار دادند.  خدا آخر و عاقبت ما را به خیر کند!

حمله
نژادپرستهای
دوآتشهبه
اشکانخطیبی!

خرده خبر
من  امیرجاللی:  مریم 
نمی دونم اون آدم های به 
اصطــالح آدم چگونه به 
خودشــون اجازه میدن 
زیر پست های هنرمندان 
از کلمات زشــت و دخالت های بیجا که اصال 
ربطی بهشــون نــداره اســتفاده کنند. روی 
ســخنم به شما بی فرهنگ هاســت هر سخن 
زشت و ناسزایی که به هنرمندان روا می دارید 

مبارک خودتان باشد.
 

توشــاک:  جــان 
سرمربیگری تراکتورسازی 
را قبــول کــردم چــون 
پیشنهاد جذابی برای من 
بــود. البتــه در این مدت 
درباره سن و سال من زیاد صحبت می شود. روزی 
فردی از من پرســید که آیا قصد بازنشســتگی 
نداری؟ بــه او گفتم که واژه »بازنشســتگی« بی 
فایده ترین واژه فرهنگ لغت اســت. زمانیکه در 

تابوت قرار گرفتید، شما دیگر بازنشسته شده اید.

میالنــی:  تهمینــه 
ســلفی گرفتن مــردی با 
صحنه یه حادثه دلخراش، 
ایتالیا را شوکه کرد؛ عکاس 
با انتشار این عکس نوشت: 

ما کامال درک اخالق را از دست داده ایم!

از  زیدان:   الدین  زین 
زمان استعفای من موارد 
زیادی مطرح شده که همه 
آن هــا دور از واقعیــت 
هستند. نوشتند که زیدان 
برای جایگزینی دشان پس از جام جهانی از هدایت 
رئال مادرید استعفا داده که به هیچ وجه واقعیت 
ندارد. برای فرانســه و دشــان در جام جهانی که 

شانس قهرمانی دارند آرزوی موفقیت دارم. 

احمــدی:   فرشــته 
نویسندگان  و  هنرمندان 
ایرانی که در جهان جایزه 
گرفته اند بیشــتر وقت ها 
روی مسائل بولد و سیاسی 
و روی چیزهایی مانور داده اند که مردم دنیا دوست 

داشتند، بشنوند.

رضــا درمیشــیان:  
سازمان صداوسیما جلوی 
پخش تیزرهای »عصبانی 
نیستم!« را هم گرفت؛ تنها 
به دلیل اعتراض به حذف 

باران کوثری از تیزرهای »عصبانی نیستم!«

ره
چه

 

شــهروند| نخســتین ویژه برنامه جام جهانی 2018 از شبکه سوم در 
عین جذابیت با حضور حشمت مهاجرانی و علی پروین از حاشیه هایی هم 
برخوردار بود. پروین که کمتر به حضور در برنامه های زنده تن می دهد، بارها با 
شوخی های عادل فردوسی پور مواجه شد. مجری برنامه که حتی در مقطعی 
صدای علی پروین را هم تقلید کرد، با واکنش های منفی زیادی از ســوی 
کاربران اجتماعی مواجه شده است. به همین بهانه با 2نفر از بازیکنان حاضر 
در جام جهانی 19۷8 که هم تیمی پروین و شاگرد حشمت مهاجرانی بودند، 

همکالم شدیم. 
عبداللهی: حرمت پیشکسوتان باید حفظ شود

نصراهلل عبداللهی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران درباره حضور پروین 
و مهاجرانی در ویژه برنامه جام جهانی به »شهروند« می گوید: »حضور همزمان 
مهاجرانی و پروین در این برنامه اتفاق بزرگی بود و خیلی از خاطرات را برای 
ما زنده کرد. البته این را بگویم که برخالف گفته پروین من یادم نمی آید که 
ما آن قدر از هلند و اسکاتلند ترسیده باشیم. ما فقط آنها را نمی شناختیم و 
فقط اسامی بازیکنانشان را می دانســتیم. مثال می دانستیم که دالگلیش 
کاپیتان لیورپول است. به  هرحال در آن دوره تیم فوق العاده ای داشتیم که 
به خاطر عدم شــناخت کافی و افت بدنی نتیجه خوبی نگرفتیم. شاید اگر 
یک ماه زودتر جام جهانی برگزار می شد، ما در اوج قرار داشتیم و نتیجه خیلی 
بهتری می گرفتیم.« وی در واکنش به انتقادهایی که از کنایه ها و شوخی های 
فردوسی پور با پروین شده، می افزاید: »از همان ابتدای برنامه فردوسی پور و 
پروین با هم شوخی می کردند. البته من متوجه نشدم که مجری برنامه ادای 

پروین را درآورده باشد اما متوجه شوخی های آنها شدم. اگر این اتفاق افتاده 
باشد که اصال صحنه خوبی رخ نداده، چون باید احترام پیشکسوتان حفظ 
شــود. همین که پروین و مهاجرانی افتخار دادند و در برنامه حاضر شدند، 
خودش اتفاق بزرگی بود. به  هرحال برنامه کمی حالت طنز داشــت. مثال 
پروین گفت که پول بازیکنان را می گرفت و به ما پول نمی داد تا بیرون نرویم 

که من چنین چیزی را یادم نمی آید!«
قاسمپور: پروین خودش حاضرجواب است!

ابراهیم قاسمپور، یکی دیگر از بازیکنان حاضر در جام جهانی 19۷8 درباره 
اتفاقات رخ داده در ویژه برنامه 2018 به »شهروند« می گوید: »برنامه را تقریبا 
کامل دیدم؛ اگرچه در اواسط پخش آن برای چند دقیقه ای برق منزل ما رفت! 
مهاجرانی یکی از بزرگترین مربیان تاریخ فوتبال ایران است و پروین هم که 
دیگر نیازی به تعریف ندارد. فردوسی پور از ابتدا بنا را بر شوخی و طنز گذاشته 
بود و می خواست از فرصتی که نصیبش شده، با پروین و مهاجرانی به صورت 

همزمان صحبت کند.«
وی همچنین می افزاید: »پروین هم جواب شــوخی های فردوســی پور 
را می داد اما مهاجرانی با دیســیپلینی که دارد، جدی تر است و خیلی وارد 
شوخی نمی شود. من نمی توانم بگویم به پروین توهین شده اما مردم روی 
این شخصیت های محبوب حساس هستند. البته پروین خودش حاضرجواب 
است و به موقع صحبت های فردوسی پور را پاسخ می داد و کم نمی آورد. من با 
شخصیتی که از پروین می شناسم، می گویم اگر او یک درصد فکر می کرد به 

شخصیتش توهین شده، یک دقیقه هم در برنامه نمی ماند.«

اینریچاردکالیدرمن
300هزارتومانی!

شهروند| به  نظر می رســد باالخره ریچارد 
کالیدرمن توانست بر موانع موجود غلبه کند 
و به اصطالح آمدنی شــد. او کــه مدت ها بود 
زمزمه هایی درباره حضور در ایــران و اجرای 
زنده اش به گوش می رسید، طبق اخبار رسیده 
از روز پنجشنبه 31 خرداد تا چهارشنبه ششم 
تیر هر روز در ســاعت 21:30 در تاالر وزارت 

کشور روی صحنه خواهد رفت...
ازجملــه نکات جالــب کنســرت ریچارد 
کالیدرمن که به تهیه کنندگی مجید عبدی 
برگزار می شــود، قیمت بلیت آن اســت که با 
کف 100 و ســقف 300 هزار تومان به فروش 
می رســد. یعنی عالقه مندان این موزیسین 
جهانی بــرای تماشــای اســتاد حداقل باید 

100تومان پیاده شوند...
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بسـتن کمربنـد می تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
تـا 7۵  عقـب، ۲۵  صندلـی 

درصـد کاهـش دهد.


