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ابراهیم 
حاتمى کیا فیلم 

جدید مى سازد
شنیده ها حاکى از این است 
که ابراهیم حاتمى کیا در سکوت 
خبرى پیش  تولید فیلم جدیدش 
را آغاز کرده است. این فیلم مانند 
سه کار اخیر او یک پروژه بزرگ 
و اســتراتژیک است. هنوز هیچ 
اطالعاتى از فیلم به بیرون درز 
نکرده و کســى نمى داند پروژه 
جدید حاتمى کیا چیســت و 
توسط چه نهادى تولید مى شود. 
البته با توجــه به همکارى هاى 
اخیر حاتمى کیا با سازمان اوج 
و رضایــت تمام و کمــال این 
کارگردان از این سازمان، بعید 
اســت که او فیلــم جدیدش را 

خارج از «اوج» کلید بزند.

گلر سابق 
استقالل مبتال به 

تومور مغزى
مســعود قاســمى، دروازه بان 
سابق استقالل این روزها درحال 
پشت سرگذاشـــــتن مراحــل 
شــیمى درمانى به دلیل بیمارى 
تومور مغزى اســت. او در این باره 
گفت: «در این مدت نخواستم کسى 
از بیمارى ام مطلع شود. ان شاءاهللا 

روز به روز شرایطم بهتر مى شود.»

زندانى سیاسى 
نمایش «زمان 

در حبس قصر» را 
افتتاح کرد

در آییــن رونمایى پوســتر 
و افتتاحیه نمایــش «زمان در 
حبس قصر» کــه در باغ موزه 
قصر انجام شد، عزت اهللا مطهرى 
(عزت شــاهى) زندانى و مبارز 
معــروف رژیم ستم شــاهى و 
مهدى طالقانى فرزند آیت اهللا 
سیدمحمود طالقانى از پوستر 

این نمایش رونمایى کردند.

بیانیه نویسى 
ممنوع!

جلســه مهمى در فدراسیون 
فوتبــال برگــزار شــد و طبق 
بحث هاى صورت گرفتــه از این 
به بعد با باشگاه هاى بیانیه نویس 
برخورد سفت و سخت مى شود و 
آنها جریمه سنگینى خواهند شد.

 

بیخود نیست که به محمد بنا لقب «آقاى خاص» کشتى را مى دهند؛ سرمربى تیم ملى فرنگى این روزها 
که به 61سالگى خود نزدیک مى شود، اتفاق مبارکى را در زندگى خود تجربه خواهد کرد. غیبت محمد بنا 
در اردوى تیم ملى باعث شد تا خیلى ها روى این موضوع حساس شوند و درنهایت او از دلیل غیبتش پرده 
برداشت: «به زودى پدر خواهم شد. همسرم باردار است و هر لحظه ممکن است فرزندمان به دنیا بیاید. به 
همین خاطر باید کنارش باشم.» جالب این که فرزند محمد بنا پسر است و او نام بابک را نیز برایش انتخاب 

کرده است.

آقاى خاص 
در 61سالگى 

پسردار مى شود

عکس نوشت

رامبد جوان به ســاختمان آموزش وپرورش رفته اســت و در حضور 
سيدمحمد بطحايی، وزير آموزش وپرورش درباره چند طرح ابتکاری با هدف 

افزايش نشاط کودکان و نوجوانان توضيحاتی داده است.

مهدی تارتار ســرمربی پارس جنوبی در ديدار با نســاجی مازندران 
اعتراض های شديد و عجيب و غريبی را به داور مسابقه می کرد. او که تيمش 

٣ بر يک پيروز شد، درطول بازی شديدا عليه داور موضع گرفت.

شــبنم قلی خانی عکس های جالبی از تيپ خودش در سال های گذشته 
منتشر کرد و نوشت: «عکسی از گذشــته های دور و دورتر (با مامان جان)؛ 

نخندين اُِپل و فوکول مد بود اون قديما».

تمرين تيم جوانان ايران در مرکز ملی فوتبال در شرايطی برگزار شد که 
حجت االســالم صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائيه به همراه مهدی تاج، 
رئيس فدراسيون فوتبال با حضور در محل تمرين با اعضای تيم به گفت وگو 

نشستند. 

تیتربازى
 فرجام نبرد 12 ساله

محمود دولت آبادى با ممیزى!

پــوالد اميــن| اين که ســرزمينی 
دولت آبادی  محمود  مانند  نويسنده ای 
داشته باشد و بعد بيايد و آن نويسنده 
را با انواع محدوديت هــا روبه رو کند، 
اتفاقی ا ســت که در هر ســرزمينی 

نمی توان شاهدش بود.
اخير  در ســال های  که  دولت آبادی 
کارش اين شده که بنشيند و درآمدهای 
روزافزون برادران ناشر قالبی و قاچاقی 
را از ِقَبل رمان بدفرجــام زوال کلنل 
تماشا کند و حرص بخورد؛ اين روزها به 
دليل ديگری تيتر اخبار شده است. بله؛ 
کتاب جديدی از اين نويسنده به بازار 
آمده و اين در ادبيات بی بو و بی خاصيت 

اين روزها اتفاق کمی نيست.
البته فکر نکنيــد که محمودخان اين 
کتاب جديد را بی دردســر روانه بازار 
کرده؛ نه. اتفاقا کتــاب «عبور از خود؛ 
از سرگذشــت» يکی از پرماجراترين 
آثار آقای نويســنده است. اثری که به 
 گفته بهرنگ کيائيان، مدير نشرچشمه 
«سرگذشتی از آقای دولت آبادی است 
که در قالب چند مصاحبه و چند مطلب 
گسسته از هم تهيه شده و عمده مطالب 
اين کتاب به پيــش از انقالب و زمانی 
برمی گردد که محمــود دولت آبادی در 
زندان بوده» و امروز بعد از دوازده سال 
دست وپنجه نرم کردن با سانسور پشت 

ويترين کتابفروشی ها می آيد.
محمــود دولت آبــادی می گويد که 
«عبور از خود داستانی نيست و حدود 
١٢-١٠سال پيش برای مجوز به وزارت 
ارشاد ارسال شده است. در اين کتاب 
به مسائل مبتال به ادبيات پرداخته ام و 
در آن چند مصاحبه نيز آمده است؛ اما 
اين که موضوع آن دقيق چيست، چيزی 
در خاطرم نيست و اين به آن دليل است 
که زمان زيادی از نگارش آن گذشــته 
اســت. در اين کتاب سرگذشتی آمده 
که درباره اتفاقاتی اســت که به سر من 
و زندگی ام آورده انــد و گويا قبول اين 
حرف ها و اجازه انتشــار آن تا مدت ها 

برای دوستان سخت بوده است».
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هواداران پرسپولیس در شبکه هاى اجتماعى به سیاست هاى این باشگاه درباره افزایش قیمت 
بلیت  بازى هاى خانگى بشــدت اعتراض دارند و خواهان کاهش آن هســتند. با توجه به شرایط 
بسیار ســخت اقتصادى که جامعه با آن روبه رو است، براى هواداران پرسپولیس به ویژه نوجوانان 
و جوانان خیلى ســخت است که براى تماشــاى بازى تیم محبوب خود به ورزشگاه آزادى بروند 
و در یک روز پول زیادى هزینه کنند. این در حالى اســت که درآمد اصلى باشــگاه از اسپانســر 
خود و ســامانه پیامکى هم از مشارکت هوادار به دســت مى آید و این مسأله صداى اعتراض آنها 
را درآورده اســت؛ به همین دلیل با راه اندازى کمپین هایى در شــبکه هاى اجتماعى و داغ کردن 
هشتگ بلیت فروشى و قیمت بلیت، به صورت رســمى خواهان کم شدن قیمت ها براى کمک به 
تماشاگران هستند. پرسپولیســى ها معتقدند که این قیمت گزاف باعث مى شود در شرایطى که 
تیم به حمایت آنها نیاز دارد،  ســکوهاى آزادى به دلیل مشــکالت اقتصادى خالى بماند. یکى از 
هواداران پرسپولیس هم در توییتى قابل تامل خطاب به ایرج عرب نوشته است: «اصال احترامى 
براى هوادار قایل مى شــوید و حواســتان به جیب خالى مردم هســت؟ با این گرانى در هر بازى 
بیشتر از 30 هزار نفر به آزادى نمى آیند! بهتر نیســت قیمت ها را کاهش بدهید که مثال 50 هزار 
نفر بــه آزادى بیایند؟ با این کار تفاوتى هم در درآمد شــما ایجاد نمى شــود و فقط ســکوهاى 

بیشترى براى حمایت از این تیم پر مى شود!»
 

پخش نخستين قسمت برنامه  اســتعداديابی احســان عليخانی تحت عنوان عصر جديد در 
فضای مجازی بازتاب های پرشــماری را موجب شــده اســت؛ بازتاب هايی صفر و صدی که از 
ستايش مطلق تا نفی مطلق را شامل است. آنهايی که نگاه مثبتی به عصر جديد داشته اند، عالوه 
بر هواداران هميشگی احسان عليخانی آنهايی هستند که «استانداردهای توليد و صحنه پردازی 
و در کل رنگ ولعاب» عصر جديد را در قياس با اســتانداردهای سيما باالتر دانسته اند. بيشترين 
موضوعاتی نيز که در انتقادات و اعتراضات عليه اين برنامه به آن اشــاره شــده، يکی «شباهت 
آن با برنامــه  امريکن گات تلنتس حتی در جزييات» اســت، يکی «شــفاف نبودن هزينه های 
چنين برنامه ای» و البته يکی هم اين که «شبکه سه با گذاشــتن اين برنامه در کنداکتور شنبه 
و يکشــنبه نشــان می دهد که ديگر قرار نيســت فوتبال خارجی پخش کند». کاربری نوشته: 
«عصر جديد زيراکس بدرنگ و بی کيفيت امريکن آيدلز اســت که وقتی مزخرف و مســخره تر 
جلوه می کند که به ياد می آوريم سال هاست شعار مقابله با نفوذ از سوی تلويزيون و دولتمردان 
داده می شــود، اما در عمل....» البته عــده ای ديگر نيز به مواردی جزيی تر اشــاره کرده بودند: 
«شــما رفتيد برای پربيننده کردن برنامه نفر اول يه شاخه ســرگرمی رو آورديد و خودتون هم 
باهاش هماهنگ کرديد که می فرســتيدش مراحل باالتر. اين کار می دونيــد مثل چيه؟ انگار 
حســن ريوندی رو دعوت کنن و به  عنوان استعداد استندآپ يا شــومن به مردم معرفی کنند. 

خيلی مسخره است.»

#  عصر_جدید# کپى_رایت
#   قیمت_بلیت #بلیت_فروشى
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـاى 
سـکونت خود (مثال پـارك ها 
یـا سـوله هـا) را بـراى مواقع 

کنیـد. شناسـایى  بحرانـى 
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زمان شــروع  از  نیره خادمــى| 
ســى وچهارمین جشــنواره موسیقى 
فجر درباره اجراى ساخته هاى شاهین 
فرهت، دبیــر این جشــنواره غوغایى 
به پا شده اســت. صفحه به صفحه در 
اینستاگرام استورى هایى دیده مى شود 
که نســبت به این ماجرا انتقاد و حتى 
اظهار تعجب کرده اند که چرا امسال که 
او دبیر جشنواره است، این اتفاق افتاده؟ 

اما شــاهین فرهت این حرف ها و انتقادات را قبــول ندارد. او به 
«شهروند» مى گوید: «سال هاى قبل کارى نداده بودم، براى همین 
نبودم اما امسال دو کار را خودم داده ام. 15 سال بود که کارى براى 
اجرا در وطن خودم ارایه نکرده بودم. همیشه کارهایم در خارج از 
کشور ضبط مى شــد و دیگران هم مدام به من خرده مى گرفتند. 
حاال هم به جاى نقد موســیقى که براى اولین بار ارایه و اجرا شده 
اســت، چیز دیگر مى گویند و این براى من جــاى تعجب دارد.» 
در این جشــنواره 5 گروه موســیقى ازجمله ارکستر سمفونیک 
تهران، آنســامبل آتالس از دانمــارك، تریو امئل از اســلوونى، 
ارکســتر رتوریک و یک نوازنده پیانو اهل ایرلند در رپرتوار خود 
از آثار او استفاده کرده اند که ظاهرا برخى از آنها را شاهین فرهت 

خود به آنها داده است: «به درخواست 
امین غفارى یک کنســرتو براى ویولن 
و ارکســتر ســاخته ام که به ارکســتر 
ســمفونیک تهران داده ام تا نوازندگان 
نابغــه ایرانــى معرفى شــوند. نصیر 
حیدریان هم ســمفونى مى خواســت 
اجرا کنــد که این کار را بــه او دادم. به 
گروه هاى خارجى هم اصال کارى نداده 
بودم، خودشان انتخاب کردند اما واقعا 
مگر بد اســت؟» به  هرحال گروه هاى خارجى در میان این همه 
قطعه، ساخته هاى شاهین فرهت را انتخاب کرده اند و این موضوع 
کمى جاى تعجب دارد؛ اگرچه دبیر جشنواره موسیقى فجر این 
را قبول ندارد: «یکى از این ارکسترها مى خواست از یک آهنگساز 
ایرانى تریو اجرا کند، بنابراین این کار را استفاده کردند، اصال مگر 
گناه اســت؟ به جاى این که بگویند یک آهنگساز ایرانى در تمام 
فرم ها کار کرده اســت، طورى رفتار مى کنند که انگار گناه است. 
در ضمن هر سالى که آدم کار بدهد، ممکن است بگویند چرا  سال 
قبل این کار را انجام نداده اید. معلوم نیست واقعا این حساسیت ها 
براى چیســت؟ من ســال ها کار نکرده بودم اما حاال کار کردم، 

اشکال آن کجاست؟»

شهروند| حساسیت جام 
حذفى که همیشه باال هست، 
اما امســال با توجه بــه قرار 
گرفتن چند تیم مدعى در یک 
سمت جدول این حساسیت 
دوچندان هم شــده است. در 
شرایطى که تیم دسته دومى 
دامــاش گیالن نخســتین 
فینالیســت جام حذفى لقب 
گرفته، از بین سه تیم سپاهان، 
پدیده و پرسپولیس یک تیم 
به فینالیســت دیگر تبدیل 

مى شود، تا  سال 98 براى باال بردن جام قهرمانى با داماش رقابت کند. 
سرخپوشان که به خاطر حضور در مراحل پایانى لیگ قهرمانان آسیا 
همراه با تیم هاى دیگر نتوانستند در جام حذفى پیش بروند، امروز 
از ســاعت 17:15 در مرحله یک چهارم نهایى پدیده را در ورزشگاه 
آزادى پیش رو خواهند داشت. شاگردان برانکو که در مرحله قبلى 
سپیدرود را به سختى از پیش رو برداشتند، برابر تیمى قرار مى گیرند 
که پدیده این فصل لیگ لقب گرفته است. شاگردان گل محمدى هم 
با کنار زدن ذوب آهن و فوالد به این مرحله رسیدند و براى رسیدن به 

فینال شاید سخت ترین مسیر 
ممکن را پشت سر مى گذارند. 
دو هفته قبل بود که این دو تیم 
در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر 
به مصاف هم رفتند؛ دیدارى 
که با برترى پرسپولیس مثل 
دیــدار دور رفت همــراه بود. 
حاال گل محمــدى و تیمش 
براى جبران دو شکســت در 
لیگ برتــر، بهترین فرصت را 
در جام حذفى پیش روى خود 
دارنــد؛ اگرچه پرســپولیس 
همچنان یکى از آماده ترین تیم ها در فوتبال ایران به حساب مى آید. 
نکته اى که قبل از این بازى به تنش هاى بین دو تیم دامن زده، حضور 
احتمالى مهدى ترابى در ترکیب پرسپولیس است. این ستاره تازه وارد 
تیم برانکو در نیم فصل اول با پیراهن سایپا در مرحله یک چهارم نهایى 
جام حذفى بازى کرده و گل هم زده اســت! حاال پدیده اعتقاد دارد 
حضور این بازیکن بار دیگــر در چنین مرحله اى با پیراهن یک تیم 
دیگر خالف قانون است؛ اگرچه بعید است مسئوالن سازمان لیگ از 

حضور ترابى در این بازى جلوگیرى کنند. 

دبیر جشنواره موسیقى فجر در گفت وگو با «شهروند» به سوء تفاهم ها پاسخ داد
چرا از داخلى و خارجى کارهاى فرهت را اجرا کردند؟

پدیده و پرسپولیس چند روز بعد دیدار لیگ در جام حذفى با هم دیدار مى کنند
الدعواى خانوادگى براى جام

نج
ج

سالگى 
پسردار مى شود


