
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

14
روایت داغ

بلیت ۱۰۰ هزار دالری خانم بازیگر 
برای جام جهانی قطر

جولیا رابرتس و همسرش با خریدن دو بلیت 
جام جهانی ۲۰۲۲ به بهــای ۱۰۰ هزار دالر در 
یک حراجی خیریه، جزو نخستین  میهمانان 
مهمترین رویــداد فوتبالی جهان در قطر لقب 
گرفتند.   در برنامه گل ریزان     خیریه »شان پن« 
که هر ســال پیش از برگزاری  مراســم اهدای 
جوایز گلدن گلوب برپا می شود، امسال مبلغی 
در حــدود ۳.۵ میلیون دالر جمع شــد؛ پولی 
که برای کمک به  آســیب دیدگان و قربانیان 
فاجعه های طبیعی در هاییتی و دیگر کشورهای 
حوزه کاراییب و افراد نیازمند در داخل آمریکا 

هزینه  می شود .    

داد
روی

شهروند| پیش بینی می شــد اجرای علــی انصاریان در 
تلویزیون با حاشیه هایی همراه باشد. اجرای او در جریان جام 
جهانی در یکی از شبکه های اینترنتی هر روز یک حاشیه در 
برداشت؛ اما این بار در شبکه پنج و روی آنتن زنده صداوسیما 
واکنش تندی به یک گزارشــگر افغانستانی داشت که اصال 
شبیه شوخی های خنده دار چند ماه قبلش نبود؛ اتفاقی که 
باعث شد حتی ایرانی ها نیز به این پیشکسوت فوتبال انتقاد 

کنند و او در نهایت مجبور به عذرخواهی شود.
واکنش به یک گزارش با چاشنی توهین!

روز بعــد از بازی ایــران و یمن، فضای مجازی پر شــد از 
صدای یک گزارشگر افغانســتانی که در حین گزارش این 
بازی کنایه ای به تلویزیون ایران زد. این گزارشگر افغان وقتی 
تصاویری از تماشــاگران ایرانی پخش می شد، گفت: »این 
تصاویری که االن می بینید، مردم ایران با یکی، دو دقیقه تاخیر 
می بینند، یا کال نمی بینند!« علی انصاریان هم که هر شب ویژه 
برنامه جام ملت های آسیا از شبکه تهران را اجرا می کند، در 

بخش پایانی این برنامه اعالم کرد یک چیزی در گلویش مانده 
که حتما باید بگوید. او با تقلید لهجه این گزارشگر افغانستانی 
خطاب به وی گفت: »ما چیزهایی دیدیم که شــما ندیدید. 
درباره کشــوری حرف می زنی که خیلی مدیون آن هستی. 
برای همین ســعی کن گزارش بدهی و کاری به این مسأله 

نداشته باشی.«
کمپین علیه انصاریان

شاید علی انصاریان فکر می کرد صحبت هایش در این برنامه 
حمایت مردم ایران را در پی داشته باشد، اما همه چیز برخالف 
پیش بینی او رخ داد. خیلی ها به اظهارات انصاریان انتقاد کردند 
و آن را به نوع صحبت های نژادپرستانه دانستند. حتی صدای 
اعتراض مردم افغانستان هم درآمد و در شبکه های اجتماعی 
با هشتگ های مختلف به اظهارات مجری برنامه »ورزشگاه« 
واکنش نشان داده شد. کار به جایی رسید که نام علی انصاریان 
به ترند یک توییتر تبدیل شــد و هر کسی نظر خودش را در 

این باره بیان کرد؛  اگر چه اکثر واکنش ها منفی بود. 

گزارشگر افغانستانی: فردوسی پور هم از این 
حرف ها می زند!

گزارشگر افغانســتانی که این کنایه را به تلویزیون ایران زد، 
دیروز در گفت وگویی از گزارشــی که انجام داده بود، دفاع کرد. 
امان اهلل قیصاری، گزارشگر افغانســتانی دیدار ایران و یمن در 
این باره می گویــد: »من به عنوان یک گزارشــگر فوتبال هیچ 
قصدی از حرفی که در خصوص سانسور زدم، نداشتم و این جمله 
همان موقع به ذهنم رسید که به تماشاگرانی که از این موضوع 
بی اطالع هستند، بگویم. فکر می کنم گفتن نکات جذاب و جالب 
توجه کاری است که همه گزارشگران برجسته دنیا از جمله آقای 
عادل فردوسی پور و خیابانی نیز آن را در هنگام گزارشگری انجام 
می دهند. اگر کسی با فوتبال و پخش زنده آن آشنا باشد، می داند 
که بیشتر حرف هایی که زده می شود، فی البداهه است و این هنر 

گزارشگر است که بیننده را با خود همراه کند.«
انصاریان عذرخواهی کرد

این واکنش های منفی که موجی از انتقــادات را علیه علی 
انصاریان و برنامه »ورزشگاه« به راه انداخت، باعث شد تا روابط 
عمومی شبکه ۵ واکنشی داشته باشد: »متاسفانه این مطلب 
از سوی رســانه ها و فضای مجازی با حواشی و سوءتفاهم های 
بسیاری روبه رو شده است. اظهار نظر مجری برنامه صرفا از جهت 
غرور ملی بوده و به هیچ وجه هدف تمســخر و توهین به ملت 
شریف و همسایه افغاستان نبوده است.« همچنین علی انصاریان 
با انتشار یک ویدیو سعی کرد که از مردم افغانستان دلجویی کند؛ 
 اگر چه جو به وجودآمده را حاصل سوءاستفاده برخی دانست: 
»شاید من باید بیشتر توضیح می دادم؛ اما چون زمان کم بود، این 
اتفاق رخ نداد. من حرف و سخنم با آن گزارشگر افغانستانی بود 
که در دیدار ایران و یمن در خصوص پخش نشدن برخی تصاویر 
در تلویزیون ایران صحبت کــرد. او نباید این حرف ها را می زد؛ 
چون هر کشوری قانون و شرایط خودش را دارد. دوست داشتم 
بدانید من فقط جواب آن گزارشگر را دادم؛ در این وسط آمدند 
و سوءاستفاده کردند. در هر صورت اگر صحبت های من باعث 
ناراحتی مردم افغانستان شده است، من عذرخواهی می کنم. من 

برخالف خیلی ها این جسارت را دارم که عذرخواهی کنم.«

وقتی که مجری شدن حساب و کتاب ندارد
  علی انصاریان دوباره دردسر درست کرد؛ این بار حرف هایش علیه گزارشگر افغانستانی سوژه شده و خیلی ها انگ نژادپرستی به او زدند

 کار به جایی رسید که او مجبور به عذرخواهی شد

اردوی ترکیه را لغو کنید،  حقوق این بنده های خدا را بدهید

دلرحمی علی دایی مقابل کارگران سایپا

 علی دایی در حرکتی قابل تأمل که بازتاب زیادی هم 
در محافل ورزشی و رســانه ها داشت، تصمیم گرفت که 
اردوی آماده سازی سایپا در کشور ترکیه را لغو کند. دایی 
اخیرا با هماهنگی مدیران باشگاه با حضور در خط تولید 
شرکت خودروسازی سایپا با کارگران این شرکت دیدار و 
گفت وگو داشته و عکس هایی هم به یادگار با آنها گرفته 
است. در حاشــیه همین دید و بازدید وقتی او در جریان 
مشکالت شــدید اقتصادی کارگران سایپا قرار گرفت و 
فهمید که آنها هم در گرفتن حق و حقوق خود به مشکل 
خورده اند درنهایت تصمیمی بــزرگ گرفت تا به خاطر 
شرایط اقتصادی باشگاه سایپا جلوی ریخت وپاش مالی 
گرفته شــود و به همین ترتیب اردوی ترکیه را لغو کرد و 
قرار شد تمرینات در تهران ادامه داشته باشد. علی دایی 
درباره این تصمیم مهمی که اتخاذ کرد هم روز گذشــته 
در مصاحبه ای گفت: »در بازدیدی که از کارخانه داشتم، 
تصمیم گرفتم این اردو لغو شود. شرایط سخت اقتصادی 
در مملکت وجود دارد و این را کامال در کارخانه بزرگ سایپا 
و در مالقات با کارگران و زحمتکشان آن دیدم. البته باید 
بگویم که اکنون شرایط سخت در خصوص زمین تمرین 
و... داریم اما مجموعه سایپا دوســت دارد در این شرایط 
سخت اقتصادی در کنار کارگران و زحمتکشان عزیز آن 
باشد و این تصمیم را گرفتیم. علیرغم اینکه اسپانسر تمام 
هزینه های مربوط به این اردو را فراهم کرده بود، آن را لغو 

کردیم و اینجا در تهران تمرینات را دنبال خواهیم کرد.«

هیجان انگیز

شهروند| واکنش حامد بهداد به انتقادات پرویز پرستویی احتماال یکی از خوب ترین خبرهایی است که در 
این روزها می خوانید. ماجرا به حرف های کمال تبریزی و مقایسه بهداد با آنتونی کوئین برمی گردد و این که 
پرویز پرستویی گفته بود تن او را در گور نلرزاند. حامد بهداد اما در واکنش به این حرف ها گفته است:  »از دلش 
خبر دارم، خبر دارم اگر بعضی از اوقات اذیت شده اســت، چقدر رنجیده است. باعث افتخار است که یکی از 
بهترین همکارانم و یکی از بهترین بازیگران من را در نوشته های شخصی خود راه می دهد. یک جمله خسرو 
شکیبایی دارد که در این عالم برهوت جمال پرویز خودمون رو عشق است. من هم همین رو می گویم، جمالش 

را واقعا عشق است.«

جمال پرویز 
خودمون رو 
عشق است

علی میرمیرانی: »من 
رکورددار ردشدن کتاب 
و نگرفتن مجوز در دولت 
آقای احمدی نژاد هستم. 
در مــدت هشت ســاله 
ریاست جمهوری ایشــان، تعداد هشت جلد 
کتاب های من رد شــد که فکر نمی کنم هیچ 
نویســنده  دیگــری در رابطــه بــا انتشــار 
کتاب هایش و دریافت مجوز شرایطی چون مرا 
تجربه کرده باشد. خوشبختانه در سال ۱۳۹۵، 
۱۰ جلــد از کتاب هایم درطــول ۱۰ماه با نام 
ابراهیم رها و سه جلد نیز به نام علی میرمیرانی 

به چاپ رسید.« 

  ابراهیم داروغه  زاده: 
»فعال معلوم نیســت آیا 
مجید مجیــدی رئیس 
هیأت داوران خواهد شد 
یا نه. واقعیت این اســت 
که ما انتخاب قطعی نداشــته ایم و روز شنبه 
هفته آینده داوران نهایی خواهند شد. با آقای 
مجیدی هنوز صحبتی نشــده و فقط پیش از 
این صحبتی با آقای فرهادی داشتم که ببینم 
آیا برای داوری می توانیم از کمکشان استفاده 
کنیــم که ایشــان تمایلی نداشــتند در این 

موقعیت قرار بگیرند.«

قلعه نوعی:  امیر   
»بحث بیرونی تیم ملی 
مهم اســت و خواهش 
می کنم مسائل بیرونی 
یک جا تمام شود. همه 
جای دنیا از فوتبال لذت می برند، اما درکشــور ما 
چندسال است که شاهد این مسأله نیستیم. شاید 
این موضوع به خاطر مدیریت غلط یا رفتار اشتباه 
افرادی چون من باشد. از همه خواهش می کنم این 
بحث ها را تمام کنیم. هرکســی کــه یک روز در 
فوتبال زحمت کشیده، گردن ما حق دارد. مسائل 
بیرونی را کنار بگذاریم و به دنبال زیبایی فوتبال در 

زمین باشیم.«

 امیرحسین فتحی: 
اضافه شدن  شــفر  »نظر 
دونفــر به کادرفنــی بود. 
مارتین فورکل به زودی به 
جمع ما اضافه می شود. او 
تجربه خوب و مدرک باالی مربیگری از یوفا دارد. 
فرهاد مجیدی نیز ســرمایه، اســطوره و ذخیره 
باشگاه است و با پیشنهاد شفر او به تیم ما اضافه شد 
تا بتوانیم از توانایی فنی او اســتفاده کنیم. ایشان 
مدارج باالی مربیگری را طی کرده و اکنون در کنار 
شفر، یکی از بزرگترین مربیان فوتبال ایران است. 
شفر بزرگترین مربی تاریخ استقالل است و کسی 

مانند او نداشتیم. «

ره
چه

پوالد امین|  اگر بگوییم سینمای ما یک سینمای مودی و 
جو زده است، بیراه نگفته ایم؛ سینمایی که یک سال جو غالبش 
فیلم های اجتماعی تند و تلخ و ســیاه می شود، یک سال آثار 
عظیم به اصطالح اوجی و یک سال هم کمدی های بی دروپیکر 
سوپرمارکتی. سینمایی که اگر فیلمی موفق شود، می شود 
انتظار داشت که ســیلی از فیلم های مشابه پشت سرش راه 

بیفتد؛ مثل همین اتفاقی که امسال هم رخ داده است.
نام  خارجی

امسال انگار سال نام های خارجی است؛ جریانی که دو سال 
پیش با التاری آغاز شــد و بعدتر با پاستاریونی، آستیگمات، 
خانم یایا، میلیونر میامی، کاتیوشــا، کلمبوس، لس آنجلس 
تهران، هت تریک،  تگزاس، الزانیا، هشتگ و جدیدا هم ایکس 
الرج ادامه پیدا کرد. انگار در این یکی دو ساله طرز فکری بین 
تهیه کنندگان و کارگردانان ســینمای ایران ریشه زده که 

نام های خارجی را باکالس می داند.
شهر خارجی 

از این جریان مهمتر اما سیلی از فیلم های کمدی است که 
با نام گذاری فیلم هاشــان به نام شهرهای آمریکایی جریانی 
عجیب را شکل داده اند. جریان فیلم های کمدی نازلی که با 
استفاده از ستارگان معتبر و درجه اول سینمای ایران توجه 
رســانه ها را به خود جلب کرده و فیلم های پرفروشی چون 
میلیونر میامی، تگزاس، لس آنجلس تهــران و کلمبوس را 
حاصل آورده اند؛ جریانی که کم کم می رود تا نام گذاری فیلم 
به نام شهرهای غربی را تبدیل کند به نوعی برند؛ یا تضمینی 
برای موفقیت اقتصادی فیلم هایی که نه داســتان جذاب و 
خنده داری دارند، نه پرداخت سینمایی آن چنانی و تنها عامل 
جذابیت شان لوکیشن های شــیک و چهره های زنان غربی 
است که با سیراب کردن عقده های دیداری تماشاگر جیب 

سازندگان را پرپول می کند.

فیلم  خارجی
به ســیاق دو بخش پیش باید گفت که »از این نیز مهمتر 
جریان فیلم های به اصطالح کمدی اســت کــه در خارج از 
کشور و با مثال داستان هایی با محوریت ایرانیان خارج نشین 
فیلمبرداری شده  اند«. فیلم هایی که در بهترین و سالم ترین 
تصورات ممکن نیز از این رو که با منطق ســرمایه گذاری در 
ســینمای ایران نمی خوانند، تردیدهای زیــادی را موجب 
شــده اند.این موج که فیلم مصادره مهران احمدی آغازگر 
آن بود، در ادامه با فیلم هایی چون تگزاس مســعود اطیابی، 
لس آنجلس تهران تینا پاکــروان، میلیونر میامی مصطفی 
احمدی و کلمبوس  هاتف علیمردانی تمامیت اکران سینمای 
ایران را تســخیر کرد و اگر فیلم اکران شده خانم یایای رضا 
کاهانی و دو فیلم هنوز اکران نشده سامورایی در برلین مهدی 
نادری و و ایده اصلی آزیتا موگویــی که البته ظاهرا کمدی  
نیست را نیز به این سیاهه بیفزاییم، لشگری از فیلم های ایرانی 

فیلمبرداری شده در خارج از کشور شکل می گیرد.
کلیشه خارجی

در هر ســینمایی بی تردید ده ها و صدها فیلم بد و مبتذل 
ساخته می شوند؛ در این تردیدی نیست اما مشکل سینمای ما 
به خصوص در یک سال اخیر نه تولید فیلم های بد که ساخت 
یک سری فیلم واقعا نازل کامال شبیه به  هم در یک مدت زمان 
محدود است. انگار عمدی در کار است که سینما دربست در 
اختیار فیلم های خاصی باشد که با هر موضوع و مضمونی کار 
داشته باشند؛ با شرایط اجتماعی- اقتصادی- سیاسی امروز 

ایران کاری ندارند.
پول خارجی  

مروری حتی گذرا و کوتاه در صحبت های یکی دو ســال 
اخیر تهیه کنندگان و ســرمایه گذاران سینمایی به سهولت 
نشان می دهد که در سینمای ایران تقریبا تمام سینماگران 

از دشوارشدن تولید فیلم و باالرفتن هزینه ها ناالنند. دردی 
مشترک بین سینماگران؛ در شــرایطی که افزایش قیمت 
دالر هزینه های فیلمســازی را چند برابر کرده است. در این 
وضع  و حال آیا به  نظرتان نرمال اســت که ناگهان چند فیلم 
شال وکاله کنند و بروند آن  سوی مرزها و با دالر و یورو -و نه 
با ریال و تومان- فیلم  بسازند؟ آیا این نرمال است که ناگهان 
همه سینماگران ویار فیلمسازی درباره مهاجران داشته باشند 
و همزمان دغدغه اغلب شان داستان هایی با محوریت ایرانیان 
خارج نشین شود؟ این طبیعی است که در روزگار دالر چهارده 
پانزده هزار تومانی تهیه کننده ای دست سی چهل نفر را بگیرد 

و ببرد به آن سوی دنیا برای فیلمسازی؟ 
درآمد ایرانی

تهیه کنندگان می گویند که هزینه یک فیلم ایرانی حداقل 
دو میلیارد تومان است. با این معیار که تنها ۳۰ درصد فروش 
یک فیلم به تهیه کننده می رسد؛ یعنی فیلم باید هفت میلیارد 
بفروشد تا هزینه اولیه تولیدش بازگردد و اگر به اصطالح بازار، 
خواب سرمایه و... را نیز در نظر آوریم، یعنی فیلم هایی که کمتر 
از ۱۰- ۱۲ میلیارد بفروشند، درواقع ضرر داده اند و می دانیم 
که همه  ســاله کمتر از ۱۰ درصد فیلم ها به چنین فروشی 
می رسند.در این اقتصاد بیمار فیلمسازی در خارج از کشور 
هزینه ها را به  شکل تکان دهنده ای باال می برد. تهیه کننده ای 
هزینه تولید یک فیلم در همین کشورهای دوروبر را حدود 
دو میلیون دالر عنوان کرده که حداقل بیست وپنج میلیارد 
می شود و این هم یعنی که برای سودآوری باید حداقل صد 
میلیارد بفروشد. حتی اگر این هزینه ها را نصف هم بکنیم و 
هزینه تولید این فیلم ها را ۱۰ میلیارد تومان تخمین بزنیم، 
باز هم فروش پنجاه میلیاردی فیلم را به ســود می رساند که 
می دانیم و می دانید در ســینمای ایران غیر قابل دسترس 

است؛ پس چه انگیزه ای این فیلم ها را به تولید می رساند؟

ون
ریب

ت
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در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی به آنهـا وارد 

باشد. شـده 

فرهاد در حضور شفر لباس رزم پوشید

ورود فرهاد با کت وشلوار و بنز الکچری!

چند روز بعد از معرفی فرهاد مجیدی به عنوان دستیار 
وینفرد شفر باالخره کاپیتان سابق آبی ها دیروز در محل 
تمرین این تیم آفتابی شد تا رســما کار خود را در قامت 
مربی در این تیم استارت بزند. فرهاد مجیدی با همراهی 
امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقالل به محل تمرین 
این تیم در زمین شماره ۲ ورزشــگاه آزادی رفت. البته 
مربی جدید آبی ها با کت وشلوار و بعد از پیاده شدن از بنز 
گران قیمت خود به رختکن رفت تا در همین ابتدا مورد 
توجه رســانه ها قرار بگیرد. همبازیان قدیمی مجیدی 
بشدت او را در رختکن تحویل گرفتند و با مربی جدیدشان 
خوش وبش کردند. مهدی رحمتی که همواره در سال های 
اخیر شایعات اختالفش با فرهاد مجیدی به گوش رسیده، 
بعد از پستی که بابت خوشــامدگویی به شماره 7 سابق 
روی اینستاگرام منتشر کرده بود،  دیروز هم به گرمی از 
او استقبال کرد. سپس مدیرعامل آبی ها آغاز به کار فرهاد 
مجیدی در اســتقالل را به صورت رســمی به بازیکنان 
اعالم کرد و شفر هم صحبت کوتاه با دستیار جدید خود 
داشت. البته که مجیدی تصمیم گرفت صحبتی در حضور 
بازیکنان جوان و باتجربه استقالل انجام ندهد و خیلی زود 
کارش را آغاز کند. مجیدی مثل ســایر اعضای کادرفنی 
گرمکن های استقالل که این فصل آبی پوشان که شبیه 
لباس نظامیان اســت را برتن کرد و با حضور در زمین بار 
دیگر نشان داد در 4۲سالگی هم بدنی آماده دارد. مجیدی 
که بعد از نزدیک به ۲۰۰۰روز در جمع آبی ها حاضر شده 
بود، هم پای سایر بازیکنان به تمرین پرداخت تا به سبک 
حضور کریم باقری در کادرفنی پرسپولیس، استقاللی ها 
نیز از آمادگی او در این ســن متعجب شوند. گویا مربی 
جدید استقالل وظیفه جدیدش را در اولین روز فراموش 
کرده بود و بیش از اینکه در کنار شــفر روی کار بازیکنان 
نظارت داشته باشد،  در میان آنها پا به توپ شد و به تمرین 

پرداخت. 

خبر

تگزاس، لس آنجلس تهران، میلیونر میامی و کلمبوس 

جذابیت پایان ناپذیر اسم های فرنگی


