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خریدهاییکهبهکاربرانکونمیآیند!

شــهروند| در روزهایی که پرســپولیس خیلی 
نشــانه هایی از آن تیم آمــاده 2 فصل اخیــر ندارد، 
خریدهای نیم فصل  برانکو هم نمی توانند باری از روی 
دوش این تیم بردارند. اگر آمــار را مرور کنیم، به این 
نتیجه پی می بریم که خط  حمله سرخپوشان نسبت 
به فصل های قبلی افت داشته و شاید مشکلی که باعث 
شده تیم برانکو در لیگ  قهرمانان هم حال و روز خوبی 
نداشته باشــد، تنها بودن علی علیپور در خط حمله 

است.  
تعویض هایی که تاثیر ندارد

سرخپوشان در شرایطی دوشنبه شــب بازی را به 
االهلی واگذار کردند که تعویض های برانکو هم نتوانست 
 بازی را به سود این تیم برگرداند. شاید اگر در نیم فصل 
خریدهای بهتری به جــای بازیکنانی همچون ماریو 
 بودیمیر و مهدی شریفی نصیب پرسپولیس می شد، 
این تیم می توانســت در چنین لحظات سختی یک 
ناجی داشته  باشد.  پرسپولیس با وجود صدرنشینی در 
لیگ چهارمین خط حمله قدرتمند را در میان 16 تیم 
دارد و در لیگ  قهرمانان هــم در 4 بازی 4 گل زده که 
سهم شجاع خلیل زاده، مدافع وسط این تیم نیمی از 
این گل ها بوده است.  این آمار نشان می دهد برانکو در 
خط حمله نتوانسته خریدهای خوبی انجام دهد و علی 
علیپور با وجود قرار گرفتن  در میان مدعیان آقای گلی 

لیگ برتر یک تنه از پس مدافعان حریف برنمی آید.  
خریدهای ناموفق ادامه دار

با روند و آماری که از شریفی و بودیمیر در نیم فصل 
دوم مشــاهده کردیم، می توان این 2 بازیکن را هم به 
لیســت  خریدهای ناموفق برانکو در دوران حضورش 
در پرسپولیس اضافه کرد. ســرمربی کروات با وجود 
موفقیت هــای  زیادی که در لیگ برتر کســب کرده، 
خریدهای خبرساز و ناموفق در ســال های اخیر کم 
نداشته است. شاید  بودیمیر را می توان در کنار 2 بازیکن 
اوکراینی و گولچ اســترالیایی قرار داد که با عملکردی 
ضعیف از پرسپولیس  جدا شــدند و حتی یکی، 2 نفر 
از آنها 90 دقیقه هم برای سرخپوشان بازی نکردند. در 
میان بازیکنان ایرانی هم  مهدی شریفی را شاید بتوان 
در کنار بازیکنی مثل محمدامین آرام طبع قرار داد که 
سرنوشت تلخی در پرسپولیس  پیدا کرد. به هر حال 
باید دید این 2 بازیکن می توانند در هفته های پیش رو 
توانایی خودشان را نشــان دهند یا خیلی  زود از جمع 

سرخپوشان جدا می شوند.  

هیجان انگیز

خواننده گروه پالت از انتشار آلبوم جدید پالت در تابستان خبر داد و درباره همکاری با مهیار علیزاده  و عالقه اش 
برای خواندن تیتراژ سریال »فوق لیسانسه ها« صحبت کرد .نعمتی که قرار است چند روز دیگر به عنوان خواننده، 
کنسرت »ایستگاه« را به آهنگسازی مهیار  علیزاده روی صحنه اجرا کند، در این زمینه به ایسنا گفت: »من و 
مهیار علیزاده خیلی وقت است با  یکدیگر دوست هستیم و می خواستیم کار مشترکی را انجام بدهیم تا موضوع 
این کنسرت مطرح  شد .«او که پیشتر تیتراژ فصل اول و دوم سریال »لیسانسه ها« به کارگردانی سروش صحت 
را خوانده است  درباره تیتراژ سری جدید »لیسانسه ها« گفت: »هنوز صحبتی در این زمینه انجام نشده، اما اگر 

آقای  صحت بخواهد حتما این کار را انجام می دهیم .«

خبرخوشامید
نعمتیبرای
طرفدارانپالت

ره
چه

دریا فرج پور| از همــان روزی  که فیلــم »تگزاس 2« 
جایگزیــن »رحمان 1400« شــد؛ جنجال هــای زیادی 
پیرامون این فیلم شــکل گرفت. از تهدید سعید سهیلی و 
دیگر سازندگان فیلم های روی پرده- که فیلم شان را از پرده 
پایین خواهند کشــید؛ تا اتهامات پرشمار به تگزاس 2- که 
این نیز ادامه نقش پررنگ علی ســرتیپی بر سینمای ایران 
است و مواردی از این دست. مسعود اطیابی سازنده تگزاس 
2 اما از همان ابتدا با خونسردی با جنجال ها مواجه شد. او با 
این ادعا که »آقای سهیلی در شورای صنفی تمام شرایط را 
دیدند و بنابراین دیگر به اکران ما اعتراض نمی کند« با زیرکی 
از واکنش نسبت به اعتراضات دیگر سینماگران خودداری 
کرد و در مورد علی سرتیپی نیز خیلی هوشمندانه از هر نوع 
پاسخگویی اجتناب کرد: »آقای سرتیپی پخش کننده فیلم 
ما نیســتند و نیکان فیلم، تگزاس 2 پخش می کند اما آقای 
سرتیپی قطعا در کنار ما هستند، اما نه به عنوان پخش کننده و 
نه به عنوان مشاور و نه به هر عنوان دیگری، بلکه آقای سرتیپی 

به عنوان یک دوست در کنار ما هستند«.
اطیابی در مورد »تگزاس 2« می گویــد: »این فیلم ادامه 
بخش اول تگزاس اســت منتهی یکســری شخصیت های 
جدیدی وارد قصــه کردیم تا جذاب تر شــود. در تگزاس 2 
شــخصیت های ایرانی و خارجی فیلم وارد ایران می شوند و 
داستان در ایران روایت می شود. ماجراهایی برای شخصیت ها 
می افتد که به نظرم جذاب است و من پیشنهاد می کنم که 
خانواده ها با خیال راحت فیلم را ببینند. البته من شــرایط 
مخاطبان باالی 12 سال را برای نمایش فیلم پذیرفتم اما به 
نظرم تگزاس 2 از اولین قسمت هم خانوادگی تر است«؛ در 
گفت وگوی پیش رو به پرسش های »شهروند« درباره نمایش 

ناگهانی این فیلم پاسخ داده است.
  از فروش تگزاس 2 راضی هستید؟

نه. فکر می کنم حق تگزاس 2 فروشی بسیار بسیار بیشتر 
از این ارقام بود. 

  دلیل این که فروش فیلم از حد انتظار شما پایین تر 
بوده، چه می تواند باشد؟

خب دالیل زیــادی در این زمینه وجــود دارد. مثال یکی 
این اســت که این روزها زمان خوبی بــرای اکران یک فیلم 
نیست. تعطیالت عید تازه تمام شده و فصل درس و مدرسه 

بچه هاست و دانشــگاه ها هم. موضوع دیگر هم اکران بدون 
تبلیغات فیلم است که خیلی ناگهانی اکرانش را شروع کرد 
و خیلی ها هنوز هم نمی دانند که نمایش عمومی تگزاس 2 

آغاز شده است.
  این محدودیت هایی که شما مجبور بودید رعایت 

کنید، چه؟
خب، هر محدودیتی قطعا در فروش یک فیلم تأثیر دارد. 
هر محدودیتی، به خصــوص که درحال حاضــر ما تقریبا 
کمترین سانس را در قیاس با دیگر فیلم های روی پرده داریم. 
  پس توقع تان به  هیچ وجه براورده نشــده است 

دیگر...
این را از جهــات گوناگونی می توان دید. اگر نســبت به 
ســانس هایمان بخواهیم نگاه کنیــم، می بینیم که فروش 

معقول و مطلوبی داریم، اما در کل نه دیگر...
  یعنی اگر با آمادگی اکران را آغاز می کردید، ادعا 

دارید که خیلی بیشتر می فروختید؟
در اکران تگزاس 2 به ما ظلم مضاعفی شده است. هم فصل 
بد اکران شدیم، هم محدودیت سالن و سانس داشتیم و هم 
این که فرصتی برای تبلیغات نداشــتیم. همه اینها روی هم 

باعث شد کمتر از حد توقعاتی که وجود داشت، بفروشیم.
  یعنی می گویید کــه ادامه اکران هــم با این 
محدودیت ها خواهــد بود و قرار نیســت اکران 
اصلی تان بعد از پایان این دوره محدودیت آغاز شود؟ 

یا حداقل یک آوانس زمانی...
هنوز چیزی معلوم نیست و حداقل چیزی به ما نگفته اند. 
باید برویم مذاکره کنیم ببینیم چه خواهد شد. باید به شورای 
صنفی بگوییم که برای این دوهفته ای که با محدودیت اکران 

شدیم، یک زمان جبرانی در اختیارمان بگذارند.
  دلیل طرح این پرسش این بود که خیلی از کسانی 
که حاال به  هر دلیلی تگزاس یک را دوست داشتند، 
خیلی هایشان گفته اند که خبری از اکران قسمت 

جدید این فیلم نداشتند.
بله بله، هنوز هم خیلی ها خبر ندارند، چون تبلیغات میدانی 
نداریم؛ که امیدواریم این قضیه در یکی دوهفته آینده حل 

شود. 
  پس بعد از این دوهفته می روید برای دور جدیدی 

از اکران. درست است؟
طبیعتا. اما گفتم که بدترین زمان اکران را بهمان دادند که. 
چون بعد از پایان محدودیت ســانس هایمان به ماه رمضان 

می رسد و آن نیز یکی از زمان های نامناسب اکران است. 
  یکی از مشکالت اکران فیلم شما این است که 
خیلی ها در رسانه ها چون کمدی ها را به یک چوب 
رانده و در زیرمجموعه کمدی های سخیف و مبتذل 
و... قرار می دهند، انگیزه ای هم برای دفاع از شــما 

ندارند.
بله، واقعیت این اســت که خیلی ها این کمدی ها را از هم 
تفکیک نمی کنند و همه را به یک چوب می رانند، اما مردم 
این گونه نیستند. مردم معموال نشان داده اند که کمدی خوب 

را انتخاب می کنند.
  واقعا؟

ببینید ما در  ســال کلی کمدی داریم که با امید موفقیت 
روی پرده می آیند، اما شکست می خورند. می بینیم که بعضی 

از کمدی ها بیشــتر به  خاطر 
مردم  انتخاب  ضعف هایشان 
نیستند. این نشــان می دهد 
یک فیلم باید استانداردهایی 
داشته باشــد تا مردم مجاب 
شوند دســت در جیب کرده 
و بلیت آن فیلــم را خریداری 

کنند. 
  یعنی عقیده دارید فیلمی که پرفروش می شود، 

قطعا بهتر یا باارزش تر از دیگر فیلم هاست؟
نه، الزاما این گونه نیســت. اما به  هرحــال فیلم پرفروش 
ارزش هایی هم دارد. مهمترین ارزشــش هم این است که 

می تواند توانایی جذب مخاطب را داشته باشد.
  این که می شود یک ویژگی...

فیلم های پرفروش لزوما فیلم های خوب یا بدی نیستند. 
می توانند فیلم های خوب یا بدی باشند، اما در این موقعیت 
زمانی فیلمی اگر نفروشد، قطعا فیلم بدی است. در واقع در 
بدبودن فیلم های نفروش نباید و نمی توان شــک کرد، اما 
تازه وقتی فیلمی پرفروش می شود، آن وقت است که اولین 
ویژگی یک فیلم سینمایی را پیدا می کند. بله؛ این گونه فیلم ها 

می توانند بد هم باشند، ولی در قیاس با نفروش ها چون توانایی 
جذب مخاطب را دارند، یک گام پیش هســتند و فیلم های 

بهتری محسوب می شوند. 
  اما شما هم فیلم نفروش زیاد داشته اید...

بله؛ من هم از آن فیلم ها داشــتم و حاال معتقدم که یک 
کمبودهایی داشته اند که موفق نشده اند دیگر. 

  شــما تگزاس را جــزو آنهایــی می دانید که 
استانداردها را رعایت کرده اند؟

ما چه در تگزاس یک و چه این یکی فیلمی هســتیم که 
هزینه زیادی کرده ایم و ســعی کرده ایم از نظر مفرح بودن و 
جذاب بودن و البته سالمت، یک سری معیارها را حفظ کنیم؛ 
و می بینید که مورد عالقه مردم هم واقع شده ایم، با این که در 
هر دو مورد هم، چه در تگزاس یک و چه در تگزاس 2 مشکل 

اکران داشتیم.
  یعنی چه؟

یعنی این که در هر دو فیلم اکران محدود داشتیم و مظلوم 
واقع شــدیم، چون زدوبندکردن برای گرفتن اکران نوروز را 
بلد نبودیم. در مورد تگزاس 2 هم که اکران نوروز را از دست 
دادیم، اکران عید فطر می توانســت گزینــه خوبی برای ما 
باشد و حداقل چند برابر این رقم را درصورت اکران در زمانی 
بهتر می فروختیم، اما این اتفاقات پیش آمد و ما را ناگهانی و 
دست بسته روانه رقابت اکران کردند. ما اگر در عید فطر اکران 
می شدیم، می توانستیم رکورد پرفروش ترین فیلم ایران را 

بشکنیم.
  با این اوصاف تفاوت تگزاس ها با دیگر کارهای 
کارنامه تان یعنی به این معناست که عامدانه دنیایتان 

را برای نزدیک شدن به تماشاگر تغییر دادید؟
نه، این فیلم ها هم در ادامه کارهای خودم است. در واقع آن 
مراعات هایی که من دارم، در همه فیلم هایم، چه کمدی و چه 
غیرکمدی، در این فیلم نیز هســت. منویات خودم در همه 
اینها هست، چه آنهایی که مثل خاک و مرجان یا ریسمانی 
نزدیک تر از رعــد یا صبح روز هفتــم جدی ترند و چه مثال 

خروس جنگی یا تگزاس...
  توقع تان، یا چشم انداز کلی تان در مورد فروش 
این فیلم چقدر است؟ بیست؟ بیست وپنج میلیارد؟ 

چقدر؟
واقعا نمی  دانم چه پاسخی 
بدهم، چون موفقیت فروش 
به خیلی چیزها بستگی دارد. 
اما به  صورت کلی می گویم که 
میزان رضایت مخاطب بعد 
از دیدن فیلم در ادامه فروش 
یک فیلم خیلــی تاثیرگذار 

است.
  از این نظر مردم تگزاس 2 را پسندیده اند؟

قطعا. خوشــبختانه بیش از 90 درصــد کامنت هایی که 
گرفته ایم، حکایت از رضایت بینندگان از فیلم می کنند.

  اگر بخواهید به مردم پیشنهاد کنید تگزاس 2 را 
حتما ببینند، این پیشنهاد را در یک جمله چگونه 

عنوان می کنید؟
دیــدن فیلم تگــزاس بــرای خانواده هــا و به خصوص 
خانواده های کامل الزم است. خانواده ها همه درکنار هم، حتی 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را هم به دیدن این فیلم بیاورند و  
مطمئن باشند که شاد از سینما بیرون خواهند آمد. تگزاس 2 

فضای مفرحی دارد.
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صندلیعقب،۲۵تا۷۵درصد
کاهشدهد.

صعودشاهینبوشهروگلگهربهلیگبرتر

دیدارهای هفته سی وســوم لیگ دســته اول روز 
گذشته برگزار شد و طی آن دو تیم گل گهر سیرجان 
و شاهین بوشهر موفق شدند جواز حضور در لیگ برتر 
نوزدهم فوتبال ایران را به دست آورند. گل گهر سیرجان 
با برد خانگی مقابل شهرداری ماهشهر جمع امتیازاتش 
را به عدد 5 رساند و قهرمان لیگ دسته اول شد تا هفته 
آینده جام قهرمانی را در کرج بگیرد. همچنین شاهین 
بوشهر موفق شــد در تهران یک بر صفر سرخپوشان 
پاکدشــت را از پیش رو بردارد و با 54 امتیاز به عنوان 
تیم دوم جواز حضور در لیگ برتر را از آن خود کند. در 
انتهای جدول هم تیم شهرداری ماهشهر به لیگ دسته 
دوم سقوط کرد. با نتایج به دست آمده دیدارهای هفته 

آینده تا حد زیادی تشریفاتی خواهد شد.

خبر

چه
دری

شهروند|با این که هنــوز 15ماه تا المپیک 2020 
باقــی مانده، امــا از ابتدای  ســال 2019 رقابت برای 
کسب سهمیه در رشته های مختلف استارت خورده 
است. چندی پیش توییتر رسمی بازی های المپیک 
توکیو لیستی از کشورهایی که موفق به کسب سهمیه 
شــده اند، منتشــر کرد. البته در این لیست خیلی از 
کشورها ازجمله ایران جایی نداشتند، چون تا همین 
دیروز ایران نتوانســته بود حتی یک سهمیه هم برای 
المپیک 2020 کســب کند. آمریکا با 53 ســهمیه و 
چین با 40 ســهمیه در صدر این لیست قرار داشتند 
که همیشه در المپیک هم صدرنشین جدول مدال ها 

هستند. این طلســم برای ایران تا دیروز ادامه دار بود 
تا این که یک دختر تیرانداز توانســت در چین اولین 
ســهمیه المپیــک 2020 را به نام خــود ثبت کند. 
نجمه خدمتی در روز نخست رقابت های جام جهانی 
تیراندازی به میزبانی چین که فرصتی برای کســب 
ســهمیه المپیک هم به حســاب می آید، توانست به 
فینــال راه پیدا کند. او در فینال تفنــگ بادی در رده 
پنجم قرار گرفت و دستش از مدال کوتاه ماند، اما طبق 
اعالم فدراســیون تیراندازی، اولین سهمیه المپیک 
توکیو را برای ایران کسب کرد. نفرات اول تا چهارم این 
مسابقات نمایندگانی از روسیه، کره)2 تیرانداز( و هند 

بودند که ظاهرا سهمیه المپیک را در مسابقات قبلی 
به دســت آورده بودند و به همین دلیل این بار سهمیه 
المپیک به تیرانداز ایرانی رسید. نجمه خدمتی، تیرانداز 
ایرانی بعد از کسب اولین سهمیه المپیک توکیو برای 
ایران گفت: »در سومین دوره مسابقات کسب سهمیه 
توانستم با رسیدن به فینال و قرارگرفتن در رده پنجم 
سهمیه المپیک 2020 را کسب کنم. جا دارد از دادگر 
رئیس فدراسیون و خانم  هاشمی مربی خودم به خاطر 
زحماتی که در این مدت برای من کشیدند، تشکر کنم. 
امیدوارم بتوانم آمادگی ام را برای المپیک افزایش دهم 
و بهترین نتیجه را در توکیو کسب کنم.« با این اتفاق 

نام ایران رســما وارد المپیک 2020 و کشورهایی که 
سهمیه را به دســت آورده اند، شــد. البته از این پس 
احتماال در رشته های مختلف باید شاهد افزایش تعداد 
سهمیه ها باشیم، چون تا پایان  سال 98 تقریبا تکلیف 
90 درصد کسانی که سهمیه المپیک 2020 را کسب 

می کنند، مشخص خواهد شد. 

ورودرسمیورزشایرانبهالمپیک۲0۲0
نخستینبلیتتوکیوبهنامیکدخترتیرانداز

فیلم پرفروش ارزش هایی دارد. مهمترین 
ارزشش هم این است که می تواند توانایی 

جذب مخاطب را داشته باشد

کارگردان»تگزاس۲«درگفتوگوبا»شهروند«
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