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رجزخوانى براى رونالدو
کریس طفره نرو!

زايتسف،  واليباليست روس تبار ايتاليايی که مدال 
طالی المپيک را در کارنامه دارد چندی قبل با انتشار 
پستی در اينستاگرام از رونالدو خواست هر روز و هر 
ساعتی که می خواهد با او در يک نقطه مسابقه دهد 
تا معلوم شود سريع ترين و قوی ترين ضربه به توپ 
توسط کداميک از آنها زده خواهد شد. بعد از آن بود 
که فدراسيون واليبال ايتاليا هم از رونالدو خواست به 
چالش زايتسف پاسخ دهد. رونالدو اما جوابی به اين 
درخواست نداد تا زايتسف در پستی فيس بوکی بار 
ديگر خطاب به رونالدو حرف بزند: «کريســتيانو، 
دنبال بهانه برای طفره رفتن از اين چالش نگرد. بيا 

در اين چالش شرکت کنيم.»

داد
روی

پوالد امین| همان طور که پیش بینى مى شــد، این بار هم 
طرح اکران فیلم خارجى در ســینماهاى ایران شکست خورد 
تا این گره که سابقه اى چهل ساله دارد، کورتر از همیشه شود؛ 
گرهى که در تمام این ســال ها به هر دلیل- که مى تواند سنبه 
پرزور مخالفان این طرح باشــد یا عدم اعتماد مردم به نمایش 
سالم و کامل فیلم ها- هیچ گاه باز نشده و هنوز که هنوز است در 

همان جایى هستیم که سال ها پیش بودیم.
اکران فیلم خارجى مناقشه اى اســت که از فرداى پیروزى 
انقالب آغاز شــد؛ در روزهایى که ســینماهاى رهیده از آتش 
و جنجال در جســت وجوى مفرى براى ادامه حیات به فیلم  
خارجى رو آوردند. البته به تبع شــرایط انقالبى روز، فیلم هاى 
خارجــى آن روزها از جنس زد، حکومــت نظامى و فیلم هاى 
بیشتر پارتیزانى بلوك شرق بود، اما همین نیز به مذاق آنهایى 
که در ادامه میدان را بى رقیب مى خواستند خوش نیامد و براى 
حمایت از سینماى تازه راه افتاده که داشت تاتى تاتى مى کرد 

نسخه ممنوعیت نمایش فیلم هاى خارجى تجویز شد.
مخالفان نمایش فیلم خارجى همیشه گفته اند که با فیلم 
خارجى به ســال 56 خواهیم رفت که سینماى ایران به تولید 
6 یا به  روایتى 11 فیلم رسیده بود. مهدى فخیم زاده که آن  زمان 
یکى از آن 11 فیلم ایرانى را ساخته بود، به «شهروند» مى گوید: 
سینماى جدید نمى خواست دیگر آن شرایط تکرار شود. به این 
دلیل تالش کردیم، با صاحبان سینما جنگیدیم و خیلى کارها 

کردیم تا توانستیم فیلم خارجى را محدود کنیم. 
اول امسال به نظر مى آمد که این محدودیت کم کم برچیده 
خواهد شــد تا در نهایت به یک روند آزاد براى اکران برســیم؛ 
اتفاقى که اکنون با مشاهده شکست به  قولى ذلت بار این طرح، 

مثل رویایى تعبیرنشده و دور به نظر مى رسد.
درواقع با این که در آغاز امســال با وعده هــاى موجود براى 
آزادسازى اکران، نوید آینده اى روشن به ذهن مى رسید، ولى در 
ادامه انتخاب بد فیلم ها، انتخاب بد سالن ها و سانس ها، تبلیغات 
ناکافى و ده ها دلیل دیگر دست به دســت هم دادند و این طرح 
را زمین زدند؛ چنان ســخت و ناگهانى که به نظر مى آید از اول 
همه چیز چنان برنامه ریزى شده بود که این طرح زمین بخورد و 

تا مدت ها کسى رویش نشود از آزادسازى اکران بگوید.
حاال شاید مهدى فخیم زاده که عقیده دارد «فیلم خارجى 
حکم طاعون و ایدز را دارد» و عبداهللا اسفندیارى که استدالل 
مى کند «نمایش فیلم  خارجى تمام ظرفیت سینماهاى ما را 

مى گیرد» راضى تر از همیشه باشند. 

اما اگر کمى واقع بین تر باشیم، شکست طرح از همان ابتدا 
پیدا بود. وقتى گفته شد فیلم هاى تمام پول هاى جهان و سپس 
شاهزاده دزدان این طرح را افتتاح خواهند کرد، معلوم بود فیلمى 
که نســخه هاى بلورى و دى وى دى آن در ایران دست به دست 
چرخیده و حتى وى او دى آن  در معرض دانلود گســترده قرار 
گرفته، قرار نیســت در گیشه شــق القمر کند. این شکست 
محتوم حتى براى فیلمى چون هزارپا نیز قابل پیش بینى است، 
اگر پیش از اکران در ســطحى به این گستردگى در دسترس 
مردم قرار گیرد، چه رسد به فیلم هاى خارجى کم نام ونشان و 

کم جذابیتى که به  باور غالب مردم سانسور هم شده اند.
این اتفاق محتوم هم باالخره رخ داد تا به این نتیجه برسیم 
این طرح از همان ابتدا براى شکست خوردن برنامه ریزى شده 
بود. درواقع کارشناســان بر این باورنــد که یکى از مهمترین 
دالیل شکست طرح عالوه بر انتخاب فیلم هاى نامناسب، به 
تبلیغات و سانس هاى بد نیز بى ارتباط نیست. اختصاص دادن 
سانس هاى آخر شب به فیلمى که مردم قبال آن را دیده اند، آن 
 هم در حالى که کسى تماشاگران را از اکران چنین فیلمى آگاه 
نکرده (باور کنید اشکال از نویسنده نیست و در همین یک  سطر 
همین قدر تناقض در این طرح وجود دارد!)، از مهمترین دالیل 
زمین خوردن این طرح اســت. اکران آثار قدیمى دلیل دیگر 
است. این که این طرح تا امروز شاهد فیلم هاى همه پول هاى 
جهان، شاه دزدان و فیلم ترسناك وینچستر بوده خود بهترین 

شاهد براى بررسى دالیل این شکست است. این هر سه، آثارى 
هستند که ماه ها از زمان اکرانشان گذشته و نسخه بلورى آنها با 
کیفیت بسیار باال موجود است. در این شرایط چرا باید انتظار 
داشت تماشاگر پول خرج کند و فیلمى را در سالن ببیند که در 
منزل با کیفیت بسیار باال و هزینه بسیار کمتر قادر به تماشاى 

آن است؟
غالمرضا موسوى دلیل شکســت طرح را این گونه توضیح 
مى دهد: مردم براى اکران فیلم هاى تاریخ گذشته و قدیمى به  
سینما نمى روند. على ســرتیپى اما شکست این طرح را قبول 
ندارد: هنوز اتفاق خاصى نیفتاده و فقط در اولین گام از دو فیلمى 
که اکران  شده استقبال خوبى نشده است. سرتیپى درباره دلیل 
شکست این دو فیلم مى گوید: مشکل بزرگ نبود تبلیغات است. 
متاسفانه هیچ تبلیغات مناســبى درباره این اکران ها صورت 
نگرفته و هنوز بین مردم جا نیفتاده است. نداشتن سانس هاى 
مناســب و البته فیلم هایى که انتخاب شــدند، دیگر دالیل 

استقبال نکردن مخاطب است.
این مناقشــه هنوز هم ادامه دارد؛ مناقشه اى چهل ساله که 
به نظر مى رســید به انتهاى راه نزدیک شده، اما حاال شکست 
این طرح نشــان از این دارد که هنوز کار زیادى پیش  رو داریم 
براى برداشتن موانعى که آسیبش نه به سینما یا سینماگران که 
به مردمى رسیده که مى خواستند مثل بقیه مردم دنیا آثار روز 

سینماى دنیا را روى پرده ببینند.

چرا طرح نمایش فیلم خارجى شکست خورد؟

وقایع نگارى یک شکست از پیش طراحى شده!
  با گفته هاى مهدى فخیم زاده، على سرتیپى، غالمرضا موسوى و عبداهللا اسفندیارى

تعدد ناشناخته ها، حذف قطعى 4 تیم لیگ برترى و 
تماشاى پیروز قربانى در قامت مربى

سرزمین عجایب جام حذفى

شهروند| جام حذفى، جام شگفتى هاست و همواره 
در حاشیه برگزارى مسابقات آن اتفاقات جالب و حیرت 
انگیزى رخ مى دهد. حاال با آغاز مرحله یک شانزدهم این 
رقابت ها که تیم هاى لیگ برترى هم وارد گود شده اند تب 
این مسابقات داغ شده و باید دید در نهایت عنوان قهرمانى 
به چه تیمى خواهد رســید. اما بازى هاى این مرحله از 

مسابقات نکات جالب دارد که آنها را مرور مى کنیم.
حذف چهار تیم لیگ برترى

با توجه به قرعه کشى انجام شــده یکى از نکات بسیار 
مهم  قطعى بودن حذف چهار تیم لیگ برترى در مرحله 
یک شــانزدهم نهایى جام حذفى است. چرا که در چهار 
مســابقه، تیم هاى لیگ برترى به مصــاف هم خواهند 
رفت. ذوب آهن-پدیده، استقالل-نفت مسجدسلیمان،  
تراکتورسازى-صنعت نفت آبادان و پیکان و پارس جنوبى 
جم چهار بــازى لیگ برترى این مرحلــه از جام حذفى 
هستند که شرایط حذف چهار تیم لیگ برترى و صعود 

چهار تیم دیگر به مرحله بعد را فراهم مى کند. 
تیم هاى ناشناخته؛ در انتظار شگفتى؟

در بین 32 تیم راه یافته به مرحله یک شانزدهم نهایى 
چند تیم ناشناخته هم وجود دارند. ستاره کاسپین بابل 
یکى از تیم هاى ناشناخته است که با ماشین سازى تبریز 
باید مسابقه بدهد. پدیده ملک شاهى ایالم هم یکى دیگر 
از تیم هاى ناشــناخته با اســمى جالب است که میزبان 
مس کرمان خواهد بود. تیمى به نام سیراف کنگان  باید 
به مصاف فوالد خوزســتان برود. شاهین لردگان هم در 
قائم شهر میهمان نساجى پرطرفدار است. نود ارومیه نیز با 
پرسپولیس مصاف خواهد داشت. به این ترتیب اگر انتظار 
شگفتى پرسروصدا در جام حذفى را دارید باید مسابقات 

این تیم ها را دنبال کنید.
دربى جذاب گیالن؛ جنگ رشت و انزلى

یکى از جذاب تریــن بازى هاى این مرحله جام حذفى 
دربى گیالن بین تیم هاى پرطرفــدار ملوان بندرانزلى و 
سپیدرود رشت است. این مسابقه در ورزشگاه تختى انزلى 
برگزار خواهد شد و قطعا با حاشیه هاى زیادى هم همراه 
خواهد بود. حضور على کریمى روى نیمکت ســپیدرود 
هم جذابیت هاى مسابقه را بیشتر خواهد کرد و باید دید 
انزلى چى ها چه رفتارى با على کریمى خواهند داشت و 
آیا کرى شدید آنها با هواداران رشتى باعث مى شود که به 

جاى تشویق به کریمى حمله کنند یا خیر.
تقابل پیروز قربانى با دایى

در بین تمام تیم هاى ناشــناخته حاضر در این مرحله 
از جام حذفى، سردار بوکان پرطرفدارترین تیم است که 
چند سالى مى شود براى صعود به لیگ دسته یک تالش 
مى کند اما به نتیجه نمى رسد. هدایت این تیم هم بر عهده 
پیروز قربانى مدافع و کاپیتان اسبق استقالل است و بدون 

شک تقابل او با على دایى جالب خواهد بود.

هیجان انگیز

«ستاره اى متولد شده است» نخستین تجربه کارگردانى بردلى کوپر به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره 
بین المللى فیلم توکیو 2018 انتخاب شد.به گزارش مهر،  فیلم «ستاره اى متولد شده است» با بازى بردلى 
کوپر و لیدى گاگا سى  و یکمین دوره جشنواره بین المللى فیلم توکیو را افتتاح مى کند.این فیلم که نخستین 
تجربه بردلى کوپر به عنوان کارگردان هم هست، نخستین بار در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و بعد 
همین هفته در جشنواره فیلم تورنتو دیده شد.جشنواره فیلم توکیو از 25 اکتبر تا 3 نوامبر (3 تا 12 آبان) 

برگزار مى شود.

آقاى کوپر هم 
کارگردان شد

علی فتح اهللا زاده: من 
این مصاحبه را نخواندم، 
ولى هرکســى آمد و وارد 
ایــن فوتبال شــد، این 
حرف ها را زد، این آقایان 
اقوامى در پتروشــیمى و این طرف و آن طرف 
دارند که کمکشان مى کنند تا وارد فوتبال شده 
و معروف شــوند. این آقایان بــوى نفت و گاز 
مى دهند و ما نمى خواهیم نزدیک آنها شویم و 
سمتشان برویم، بنده افتخار مى کنم فوتبالى 
هستم و دســت تک تک آنهایى که در فوتبال 

عرق ریختند را مى بوسم.

کی روش:  کارلوس   
بایــد جلــوى این گونه 
حمالت سیســتماتیک 
هم اکنون گرفته شــود و 
من یک بار دیگر از ریاست 
و اعضاى فدراســیون درخواست مى کنم که از 
این گونــه حمالت و صحبت ها کــه در تالش 
هســتند، میان نســل جوان ما بــه صورت 
سیستماتیک تفرقه بیندازند، جلوگیرى کنند. 
همه مطلع هستیم که در شرایط دشوارى نه تنها 
در تیم ملى بلکه در کشور هستیم و ما نیازى به 
این گونه صحبت هاى زشــت و تمسخرآمیز 
نداریم و دقیقا در لحظه اى که نیاز به اتحاد بیشتر 
و در کنار هم بودن بیشترى داریم، نباید این گونه 
صحبت ها و حرف ها مطرح بشــود. این گونه 
شــرایط به این موضوع منتهى مى شود که ما 
ریسک و احتمال اینکه بازیکنان بیشترى را از 
دســت بدهیم و تیم ملى لطمه بخورد، بیشتر 

شده است.

نقشى  کيايی:   محسن 
که در «ماجراى نیمروز 2» 
بازى مى کنم نســبت به 
نقش هایى که تا امروز بازى 
کــرده ام بســیار متفاوت 
است و کامال از خودم دور است، به نظرم «ماجراى 
نیمروز 2» نسبت به فیلم هاى قبلى محمدحسین 

مهدویان فیلمنامه بسیار بهترى دارد.

 علی فرامرزی:  حضور 
افرادی از ديگر حوزه ها در 
نقاشی باعث مطرح شدن 
نقاشی می شود،  اما اگر او 
را همســطح هنرمنــد 
حرفه ای نقاشــی قرار دادند آنجاست که بايد 
جامعه نقاشی و هنرمندان نقاش اعتراض کنند. 
اگر هم کارش کپی بوده، نقدش کنند. بايد حق 
حرفه ای گری رعايت شــود اما حق نداريم به 
ديگران بگوييم نقاشــی نکن و نقاشی هايت را 
نفروش مگر اينکه آن اتفاق باعث شده حق يک 

آرتيست ديگر ضايع شده باشد.

ره
چه

دژاگه و ترس از کميته اخالق
شايد اشکان دژاگه وقتی چند  ســال قبل برای فوالم در 
ليگ برتر انگليس بازی می کرد، نمی دانســت مجبور است 
در ٣٢ ســالگی با ترس ولرز برای تيم ملی وارد زمين شود. 
بازيکــن مورد عالقه کارلــوس کی روش با وجود شــرايط 
نه چندان مســاعدی که در ســال های اخير تجربه کرده، 
همچنان با اعتماد سرمربی تيم ملی مواجه است و در بازی 
مقابل ازبکستان با بازوبند کاپيتانی وارد زمين شد. اشکان که 
برای نخستين بار بازی در ليگ ايران را تجربه می کند، در اين 
يکی، دو ماه حساب کار دستش آمده و حساسيت بيشتری را 
نسبت به ظاهرش در ايران می بيند. تذکرهای کميته اخالق 
آن قدر دژاگه را ترســانده که او مجبور است در عکس تيمی 
قبل از بازی دستش را به شکلی عجيب مخفی کند تا مبادا 
اعضای اين کميته در فدراسيون با ديدن اين عکس هوس 
دعوت دوباره از دژاگه به سرشان بزند. کاپيتان ايران اگرچه 
از نظر فنی عملکرد خوبی داشــت و بازگشت قابل قبولی را 

برای خودش رقم زد، اما با همين اتفاق حاشيه هايی بر سرش 
خراب شد که احتمال دارد در روزهای آينده بار ديگر پای او 
را به فدراسيون و کميته اخالق باز کند. وقتی اشکان خارج 
از ايران فوتبال بازی می کرد، حساسيت زيادی روی تتوهای 
بدن او وجود نداشت، اما حاال همه روی کاپيتان تيم ملی زوم 
شده اند و خودش هم با مخفی کردن دست هايش در زمين و 

بيرون از زمين به اين حساسيت ها می افزايد.
کريم و تحقق رويای ٦٥ ميلياردی

در غياب سردار آزمون، کريم انصاری فرد به گزينه شماره 
يک تيم ملی در خط حمله تبديل شده است. اين مهاجم ٢٨ 
ساله که زننده تنها گل ايرانی در جام جهانی ٢٠١٨ بود، بعد 
از گذراندن چند فصــل در فوتبال يونان حاال راهی انگليس 
خواهد شد تا در يک تيم باسابقه و پرافتخار خودنمايی کند. 
ناتينهام فارست که با قرارداد ٤ ميليون يورويی مهاجم شماره 
١٠ تيم ملی را در اختيار گرفته،  می تواند يک سکوی پرتاب 
جديد برای کريم انصاری فرد باشد. با اين که اين تيم در دسته 

اول فوتبال انگليس حضور دارد، اما قــرارداد قابل توجهی 
با مهاجم ايرانی امضا کرده و به نظر می رســد در ســودای 
بازگشت به ليگ برتر است. با قيمت فعلی يورو انصاری فرد 
حدود ٦٥ ميليــارد تومان در فصــل ٢٠١٩-٢٠١٨ درآمد 
کســب می کند و به يکی از پردرآمدترين بازيکنان فوتبال 
ايران تبديل خواهد شد. کريم در ابتدای نيمه دوم بازوبند را 
از اشــکان گرفت؛ دو بازيکنی که حاال سرنوشت متفاوتی را 
نسبت به چند  سال قبل تجربه می کنند. شماره ١٠ تيم ملی 
قدم در راه پيشــرفت می گذارد و به کشوری رفته که دژاگه 
چند سال قبل در آن بهترين روزهای فوتبالی خود را سپری 
کرد. انصاری فرد درحالی مقابل ازبکســتان در نوک پيکان 
خط حمله تيم کی روش بازی می کرد که سودای حضور در 
يکی از کشورهای صاحب فوتبال را در سر داشت. حاال اين 
بازيکن بدون حاشيه تيم ملی به انگليس می رود و يک فصل 
هيجان انگيز را در پيش دارد؛ اتفاقی که شــايد االن آرزو ی 

خيلی از بازيکنان تيم ملی و به ويژه اشکان دژاگه باشد. 

شــهروند| بازيکنی که با رويای کاپيتانی به جام جهانی رفته بود و يک 
نيمکت نشين محض در روسيه بود، بار ديگر با اعتماد کی روش به ترکيب 
اصلی تيم ملی بازگشت. البته که بازگشت اشــکان دژاگه اصال بدون 

حاشيه هم نبود. کمی آن طرف تر اما بازيکنی که بازوبند را بعد از خروج 
دژاگه از زمين بر بازو بست، نه تنها بی حاشيه بلکه با انگيزه های متفاوت 

وارد زمين شد. 
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بسـتن کمربنـد مى تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 75 تـا   25 عقـب،  صندلـى 

درصـد کاهـش دهد.

خداحافظ آقاى اسطوره!

شهروند| بى شک هر سینمادوستى از رابرت ردفورد 
خاطــره اى دارد. بازیگرى که با فیلم هایــى چون تمام 
مردان رئیس جمهور، بوچ کسیدى و ساندنس کید، نیش، 
پیشنهاد بى شرمانه و... لحظات جذابى ساخته. براى همین 
هم تمام کســانى  که در نمایش آخرین فیلم این بازیگر 
دقایقى به شکل ایســتاده او را تشویق کردند، بى شک به 
خاطراتى از ردفورد فکر مى کردند.مراسم باشکوه وداع به 
بهانه نمایش فیلم پیرمرد و تفنگ ترتیب داده شده بود. 
فیلمى که گفته شده آخرین فیلم کارنامه بازیگرى رابرت 
ردفورد 82ساله اســت. حاال گفته مى شود بعید نیست 
اســکار هم با اهداى یک مجســمه بازیگرى از یک عمر 

بازیگرى این اسطوره تقدیر کند.

خبر

دغدغه متفاوت 
دو ستاره تیم ملى

  در حالى که کریم انصارى فرد 
خودش را آماده بستن قرارداد 
65 میلیارد تومانى با ناتینگهام 

فارست مى کرد، اشکان دژاگه به 
دنبال راهى براى فرار از احضار 

کمیته اخالق مى گشت
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