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شهروند| انگار بازهــم باید ماشین حساب 
بیاوریم و محاسبه کنیم که چند سال است به 
المپیک صعود نکردیم و حســرت مان چقدر 
طوالنی می شــود، تیمی که برای شکســتن 
طلسم 44 ســاله همه تخم مرغ هایمان را در 
ســبدش چیده بودیم، حاال در بازی های 
دوستانه حریف ضعیف ترین تیم های 
آسیا هم نمی شود تا خطر آبروریزی هر 
لحظه بیشتر به فوتبال ایران نزدیک 
شود. وقتی پی می بریم در پشت پرده 
هم اتفاقات عجیبــی رخ داده که 
شــاید باعث تغییــرات در کادر 
فنی شود، بر ناامیدی مان افزوده 

می شود.
دو شکست عجیب مقابل 

ازبکستان
تیم امید که در مسیر آماده سازی 
جهت حضــور در مقدماتی المپیک 
توکیو قرار دارد، برای برپایی یک اردوی 
تدارکاتی راهی ازبکستان شد و دو دیدار 
دوستانه نیز با تیم امید این کشور انجام 
داد. مسابقاتی که سهم ایران دو شکست 
متوالی جلــوی ازبک ها بود. اگرچه تیم 
امید بازی اول را یک بر صفر واگذار کرد، 
اما در برخی دقایق شــانس آوردیم که 
دروازه مان باز نشد. در بازی دوم نیز تیم 
حریف کامال َسرتر از امیدهای ایران بود و 
در نهایت شکست 4 بر یک را بر تیم فرهاد 

مجیدی تحمیل کرد.
سیل اعتراض ها به مجیدی

اگرچــه فرهاد مجیدی مــدت زیادی 
اســت هدایت تیم ملی امید را برعهده 

گرفته، اما او در اردوی تاشــکند و دو مسابقه 
دوســتانه با ازبکستان ســومین و چهارمین 
تجربه ســرمربی گری اش را روی نیمکت این 
تیم پشت ســر گذاشــت. کاپیتان محبوب 
اســتقالل که با چهار بار تجربه سرمربیگری 
موقت در اســتقالل هدایت امیدها را برعهده 
گرفت، از روز اول حضــورش منتقدان زیادی 
داشت و حاال دو شکســت اخیر باعث شده بار 
دیگر حرف از کم تجربه بودن مجیدی و ناکامی 
قابل پیش بینی اش توسط کارشناسان و اهالی 
فوتبال وسط بیاید. فرهاد حاال سیبل اعتراضات 
شــده و البته که این موضوع تمرکز او را هم به 

هم می ریزد.
حمایت فدراسیون نشینان و پایه های 

سست صندلی فرهاد
در چنین شرایطی که برای تیم امید پیش 
آمده، خیلی از اهالی فوتبال اعتقاد دارند فرهاد 
مجیدی نمی تواند کاری از پیش ببرد و خواهان 
تغییر در رأس کادرفنی شده اند، اما مسأله اصلی 
حمایت قاطعانه مهدی تاج و برخی نزدیکانش 
در فدراسیون فوتبال از سرمربی امید است. در 
این خصوص شنیده می شود که حمید استیلی، 
مدیر تیم امید نیز از شرایط فنی امیدها راضی 
نیســت، اما از آنجایی که با نظر مستقیم تاج و 
نزدیکانش در داخل فدراسیون مجیدی هدایت 
امیدها را برعهده گرفته، آنها فعال راه حمایت را 

در پیش گرفته اند.
ماجرای مشکوک امید نمازی

چند روز قبل بود که حمید استیلی، مدیر تیم 
امید اعالم کرد حضور مربی اسپانیایی مدنظر 
فرهاد مجیدی در کادر فنــی امیدها منتفی 
شــده و یک مربی ایرانی اضافه خواهد شد. در 

اردوی تاشکند مشخص شد نام این مربی ایران 
امید نمازی اســت. فردی که چندین  سال در 
تیم ملی بزرگساالن دستیار کارلوس کی روش 
بود، ســال ها در آمریکا تجربه مربیگری دارد و 
در ایران نیز هدایت استیل آذین و ذوب آهن را 
انجام داده است. همین رزومه تجربه بیشتر او 
نسبت به فرهاد مجیدی را نشان می دهد. حال 
با چه استداللی نمازی قبول کرده که به عنوان 
دستیار مجیدی کار کند؟ آن هم در شرایطی 
که گفته می شــود فرهاد شــخصا تمایلی به 
اضافه شدن نمازی نداشــته و فدراسیون این 
مربــی را به او تحمیل کرده اســت. اتفاقی که 
بی تردید در آینده مشکل ساز می شود. اما یک 
فرضیه دیگر هم مطرح است. این که مسئوالن 
تیم امید بــا اضافه کردن نمازی بــه دنبال آن 
هستند تا فضا را برای مجیدی تنگ کنند و او 
نتواند به کارش ادامه دهد، تا نمازی امور فنی 
را در دست بگیرد. البته که این مسأله از سوی 

هیچ مقام مسئولی تایید نمی شود.
حسرت مان 48ساله می شود؟

تیم امید حــال وروز خوبی نــدارد؛ اگرچه 
همچنان ته دلمان امیدی داریم که تیم کنونی 
بتواند طلســم نرفتن به المپیک را بشکند، اما 
اگر منطقی به این موضــوع نگاه کنیم، تیمی 
که مقابل ازبکســتان با اخالف گل باال بازنده 
می شود، چگونه می خواهد مقابل حریف های 
قدری مثل کره جنوبی و ژاپن ایستادگی کند؟ 
به نظر می رسد مسئوالن فدراسیون و تیم امید 
باید هرچه ســریع تر فکری کنند تا اگر حتی 
قرار نیست به المپیک توکیو نیز صعود کنیم، 
آبروریزی بزرگی در مسابقات مقدماتی را تجربه 

نکنیم .

 فرهاد،  ای داد،  ای داد!
  نتایج ضعیف مقابل ازبکستان پایه های صندلی مجیدی در تیم امید را سست کرده

 اما تاج و نزدیکانش همچنان از او حمایت می کنند، با این شرایط آیا حضور نمازی در کادر فنی مشکوک نیست؟

رقیب کن با جنجال های بی مانندش به پایان راه رسید

 ظهور امپراتوری هالیوود
 در دل ونیز

لیال اوتادی معتقد است که اشعارش را درست نخوانده اند

سلبریتی ها از حاشیه هایشان می گویند
شهروند| سلبریتی ها هم در این چند روز که فضای 
مجازی تحت تاثیر عزاداری عاشورا و تاسوعای حسینی 
و البته ماجرای فوت دختر آبی بود، بی سروصدا نبودند. 
آنها هم به ســهم خود به هیأت ها رفتند و تصاویری از 
خود منتشــر کردند، اما در این میــان چند نفری هم 
ترجیح دادند به حاشیه های پیش آمده  درباره خودشان 
پاسخ دهند. لیال اوتادی یکی از همین افراد بود که در 
هفته های گذشته به علت انتشار اشعار جدیدش مورد 
انتقاد کاربران فضای مجازی قــرار گرفته بود. او دیروز 
با انتشــار تصویری از صفحه دفتر شــعرش نوشــت: 
»دوستان عزیزی که می خوان بدون علم در زمینه شعر 
نظر بدن لطفا یاد بگیرن حداقل از رو درســت بخونن 
که ســبب خنده مارو فراهم نکنن. بــرای عزیزانی که 
متوجه نشدن و دایرکت درخواست دادن توضیح میدم 
که مضمون شعر )زیر یک سقف( توصیف زورگویی و 
اقتدار بیش از حد یکی از طرفین و یکی نبودن زوج های 
جامعه مون هست که درنهایت سردی و طالق عاطفی 
و زندگی اجباری رو به همراه داره... امیدوارم درســت 
خونده و فهمیده بشه و لذت ببرید.« البته لیال اوتادی 
این توضیحات را نوشــت و بعد هم نظرهای پســت 
خود را بســت. اما جز لیال اوتــادی، بهنوش بختیاری 
که انتشــار و دست به دست شدن یک تصویر از او باعث 
ســو ءتفاهم های زیادی در فضای مجازی شده بود، با 
انتشار یک پست خط باطلی بر همه حرف وحدیث ها 
کشــید. بله! با انتشــار همان تصویر جنجالی نوشت: 
»ایشون همســر من نیســتن. همکار من در کمپانی 
هستن که خودشون صاحب خانواده و همسرن. هیچ 
عکسی از همسر بنده در اینترنت موجود نیست. لطفا 
حاشیه نسازید.« اگر فکر کنید احتماال نفر سوم را هم 
به خاطر خواهید آورد. بله ســتاره اســکندری، همان 
بازیگری که چند ماه قبل انتشــار ویدیویــی از او در 
ترکیه دردسرهای زیادی را برایش رقم زد. حاال او بعد 
از مدت ها به این ماجرا واکنش  نشان داده و گفته است 
که این مقدار و حجم از خشونت در فضای مجازی ذهن 
او را مشغول کرده است: »خشونتی که حتی با هر لفظ و 
در هر رسانه منعکس می شود. ما ایرانی ها ملت مهربان 
و میهمان نوازی بودیم، دلگیر می شوم وقتی می بینم 
این همه خشــونت در فضای مجازی تکثیر می شود و 
مثل آینه به جامعه بازمی گردد. چطور می شــود بعد 
از ۲۶ ســال کار هنری، به کارنامه و گذشــته ات نگاه 
نمی کنند و یک خبر زرد، جای این همه  سال فعالیت 
را می گیرد. وقتی اینها را می بینم به یک حس بیهودگی 
و دلگیری می رسم. مسأله این است که همیشه سعی 
کردم بدون حاشیه زندگی کنم و اگر تهمت و افترایی 
هم هست از راه قانونی پیگیری می کنم.« با وجود همه 
اینها اما ستاره اسکندی همچنان امیدوار است که روزی 
فرا رسد تا دنیای واقعی بر مجازی غلبه کند: »مسأله ای 
که خیلی دلگیر کننده است که اپوزیسیون خارج نشین 
و تندروهای داخلی ادبیات مشــترکی دارند. ترجیح 
می دهم درباره خودم صحبت کنم: به عنوان یک انسان 
از این همه نفرت پراکنی و خشــونت گرایی و تبعیض 

جنسیتی تعجب می کنم.«

هیجان انگیز

اگر چه هدیه تهرانی یکی از نخســتین گزینه های بازی در فیلم سینمایی روز واقعه بود، اما درنهایت 
الدن مستوفی به جای او نقش را گرفت. حاال شهرام اسدی، کارگردان این فیلم، می گوید که محمدرضا 
شریفی نیا روزی هدیه تهرانی را در یک فروشگاه دید و به او پیشنهاد بازی  داد و بعد او را برای نقش راحله 
به من معرفی کرد اما این اتفاق نیفتاد: »سر صحنه تست گریم او را انجام دادیم، درنهایت همه شرایط برای 
حضور او در پروژه فراهم شد اما هدیه تهرانی پس از چند روز سر صحنه آمد و گفت که نامزدی دارد که 

پدرش سنتی است و اجازه بازیگری را به او نمی دهد و بدین ترتیب حضور او در پروژه منتفی شد.«

ماجرای 
بازی نکردن 
هدیه تهرانی 
در روز واقعه

تارتــار:   مهــدی 
»همیشــه بــازی بــا 
استقالل و پرسپولیس 
در شــرایط سخت این 
دو تیم بدتر است؛ چون 
این دو تیم هر وقت نتایج خوبی نمی گیرند، 
بیشــتر برای موفقیت تالش می کنند و این 
کار ما را ســخت تر می کند. استقالل تیمی 
بزرگ و قابل احترام اســت؛ اما ما در تمام 
دیدارها برای کسب سه امتیاز می جنگیم تا 
جایگاه مناسبی در جدول کسب کنیم و از 
هیچ حریفی نمی ترسیم. ما یک زمین برای 
مســابقات لیگ برتر و تمرینات داریم که از 
همان استفاده می کنیم و چاره دیگری هم 
نداریم. از مسئوالن خواستیم زمین تمرین 
خوبی برای مــا مهیا کنند تــا زمین بهنام 

محمدی صدمه نبیند.«

 
هــادی طباطبایی: 
»تیــم امیــد نه تنهــا 
پیشــرفت نکرده بلکه 
پســرفت هم داشــته 
همیشــه  اســت. 
فدراســیون یــک نفــر را در رأس این تیم 
می گذارد بعد او را برمی دارد و نفر بعدی را 
می آورد و این پروسه همین طور ادامه دارد؛ 
بدون نتیجه و هدف مشخص. تیم امید یک 
جورهایی بین شب و روز گیر کرده است؛ نه 
رده سنی بزرگسال اســت که مدام در اردو 
باشند و نه جوانان. بازیکنان در باشگاه های 
خود درگیر هســتند و همیشــه باشگاه ها 
برای در اختیار گذاشــتن بازیکنان خود به 
اردوی امید چالش دارند. مــا در این همه 
 سال هیچ وقت برای برطرف شدن مشکالت 

اینچنینی راهکاری نداشته ایم.« 
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 آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیای بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست یا 
تسمه های مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.

وتوی نظر تاج؛ بیرانوند محروم می شود؟

بعــد از این که رئیــس فدراســیون اعالم کرد 
عذرخواهی بیرانوند بهتر از تنبیه است، این تصور 
به وجود آمــده بود که دروازه بان  پرســپولیس با 
وجود 3 جلسه محرومیت تعلیقی به خاطر حرکت 

ناشایست خود جریمه نخواهد شد. 
حســن زاده، رئیس کمیته  انضباطــی با اعالم 
این که مهدی تاج نظر شخصی اش را گفته از ورود 
جدی کمیتــه انضباطی به این پرونــده و احضار 

بیرانوند به  این کمیته خبر داده است.
 ادبیاتی که حســن زاده درباره این پرونده به کار 
برده، نشــان می دهد احتماال 3 جلسه محرومیت 

تعلیقی  بیرانوند به جریان خواهد افتاد .

خبر

پوالد امیــن|  و در روزهایی که روزنامه ها به تعطیلی تاســوعا 
و عاشــورا رفته بودند، جوایز فســتیوال ســینمایی ونیز اهدا شد. 
جشــنواره ای فارغ از این کــه جایزه هایش را به چــه فیلم ها و چه 
سینماگرانی داد، با جوایزش، در چند زمینه مختلف، زمینه را برای 
انواع و اقسام تحلیل ها و تعریف ها و حتی لفاظی ها و بحث ها مهیا کرد. 
چه آنگاه که جایزه اصلی اش را به جوکری داد که مظهر و جلوه نوعی 
سینماست که آن را به نام  هالیوود می شناسیم؛ و چه آنگاه که تقدیر و 
تحسینی آشکار و روشن از رومن پوالنسکی به  عمل آورد- که از نگاه 
اخالق گرایان حاکم بر رسانه ها حتی حضورش در فستیوال نیز محل 

ایراد بود، چه رسد به برنده شدنش!
ونیز هفتادوششم البته برای ما ایرانی ها فرصت مضاعفی نیز برای 
بحث و جدل موجب شد؛ وقتی یکی از تحسین شده ترین فیلم های 
سال های اخیرمان را که از حیث اجرا حداقل در قیاس با بسیاری از 
فیلم های جایزه گرفته مان استانداردهای باالتری دارد، دست خالی 

به خانه فرستاد. 
برنده ها

در فستیوال امسال در زمینه جوایز، شگفتی های بسیاری را شاهد 
بودیم؛ برخی که مطمئن بودیم با دست پر ونیز را ترک خواهند کرد، 
دست خالی از بندر رویاها بازگشــتند و آنهایی هم که کسی توقع 
برنده شدن شان را نداشــت، در شب پایانی فستیوال قبای برندگان 
را پوشیدند. مثل ماجرای فیلم جوکر و بازیگرش یواکین فینیکس. 
درحالی  که خیلی ها تصورشان بر این بود که فینیکس برنده جایزه 
بهترین بازیگر مرد خواهد شد، او دست خالی ماند؛ اما در عوض فیلم 
»جوکر« با بازی درخشان این ستاره که کسی فکرش را نمی کرد که 
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بدانند، در عین شگفتی بسیاری از منتقدان برنده این جایزه شد.
اما عالوه بر شیر طالیی بهترین فیلم که به فیلم جوکر ساخته تاد 
فیلیپس اهدا شد؛ جایزه بزرگ هیأت داوران به »افسر و جاسوس« 
رومن پوالنسکی بزرگ رسید. شیر نقره ای بهترین کارگردان را روی 
آندرشون برای »درباره بی پایانی« دریافت کرد. جایزه بهترین بازیگر 
مرد به لوکا مارینلی برای »مارتین ایدن« و جایزه بهترین بازیگر زن 

نیز به آریان آسکارید برای »گلوریا موندی« رسید.
جشنواره   بی جشنواره!

این که درنهایت »جوکر« با بازی یواکین فینیکس در نقش جوکر 
برنده جایزه بهترین فیلم فستیوال امسال شــد، به باور بسیاری از 

منتقدان ســینمایی حاوی پیام آشــکاری بود. پیامی که آن را به 
صراحت می توان »ســقوط سنگر دیگری از جبهه سینمای هنری 
در مقابل هجمه سنگین دنیای ابرقهرمانی و کامیک بوک« دانست؛ 
یا: »تســخیر آخرین سنگرهای سینمای اندیشــه و هنر به  دست 
سینمای نوجوانانه«؛ یا به بیانی دیگر: »پایان کار سینمای چپ در 
جدال با منادیان ســرمایه داری«...در واقع در فستیوال ونیز که جزو 
معدود ســنگرهای سینمای مســتقل معترض هنرمندانه است، 
تریلری  هالیوودی درباره یک  شخصیت  قصه های مصور هم جایزه 
می گیرد و  هم محبوب اهالی رسانه و منتقدان می شود- به نحوی 
که در نخستین نمایش رسمی فیلم تماشاگران هشت دقیقه مستمر 
آن را تشویق می کنند، نشان از تغییراتی دارد که سینمای دنیا با آنها 
مواجه بوده- و موجب تغییر ظاهر سینمای دنیا شده است. اتفاقی 
که فرزاد موتمن آن را با عنوان »یکی شدن سلیقه جشنواره ونیز با 
کاربران آی.ام.دی.بی« چنین تحلیل می کند: »تا دهه70 عملکرد 
جشنواره ها قابل دفاع بود. آنها سعی می کردند بین فیلم های خوب و 
سلیقه حاکم، پل بزنند و این مهمترین نکته ای بود که به جشنواره ها 
اعتبار می داد، اما در دهه های اخیر جشــنواره ها که مثل توده های 
سرطانی رشد کرده اند و درحال پولسازی هـستند، به  نظر نمی آید 
که استراتژی ســابق را دنبال کنند. ونیز شیر دیگر بی بخارش را به 
»جوکر« داد. بهترین فیلم کارگردانی که تا پیش از این فیلم چندان 
به دردبخوری نساخته. حاال سوال قدیمی دوباره مطرح می شود. وقتی 
جایزه را به بالک باستر »برادران وارنر« و ماشین عظیم تبلیغاتی اش 
می دهند که آشکارا هیچ احتیاجی به این جایزه ندارد و وقتی سلیقه 
داوران ونیز با کاربران »ای ام دی بی« که نماینده سلیقه ای متوسط 
است، یکی می شود، دیگر چه نیازی به برگزاری این همه جشنواره  

رنگارنگ؟
اخالق نه،فقط سینما

جایزه رومن پوالنسکی دیگر موضوعی است که فستیوال امسال 
را وارد  بحث های عمومی کرده اســت. وقتی فیلم افسر و جاسوس 
هم توانست تحسین منتقدان را به  دست آورد و از نخستین نمایش 
تا روز آخر فستیوال صدرنشین جدول ستاره های منتقدان شود و 
هم این که در شــب اختتامیه جایزه بــزرگ داوران را به کارگردان 
کهنه کارش بدهند؛ معلوم بود ایــن موفقیت رومن بزرگ بی تاوان 
نخواهد ماند. رومن پوالنسکی که عمری ست تاوان پرونده اتهاماتش 
را در ســال های جوانی می دهد، با این که بارها و بارها عذرخواهی 

کرده و حتی بانوی آزاردیده هم بارها در رســانه ها اعالم کرده است 
که از رومن گذشــته و او را بخشــیده؛ اما ظاهرا از طرف بسیاری از 
فعاالن امور زنان بخشــیده نشده اســت!این بار هم »جایزه بزرگ 
هیأت داوران« ونیز که به جدیدترین ساخته رومن پوالنسکی تعلق 
گرفت، جنجال های فراوانی را موجب شــد؛ تا حدی  که کاربران در 
اعتراض هایشان گفتند که »باید به  پوالنسکی بلیت زندان بدهید!« 
یا به  قول برخی از رسانه ها، بسیاری نیز کارشان به  آرزوی مرگ برای 
سازنده  فیلم هایی مانند »پیانو«، »بچه رزمری« و »محله  چینی ها« 
رسید!یکی از نخستین واکنش ها مربوط بود به جوزف گات بازیگر 
و صداپیشــه انگلیســی که در صفحه توییترش نوشت: »خیلی 
ناراحت کننده است که جشــنواره ونیز تصمیم می گیرد از مردی 
تجلیل کند که از  سال ۱۹۷۷ به این طرف به جرم تجاوز از آمریکا فرار 

کرده است. گفته می شود این تجلیل از یک شخص نیست و تجلیل 
از فیلم است. بنابراین شــما با این کارتان اعالم می کنید گور بابای 
قربانیان تجاوز.«کاربران عادی نیز واکنش های متفاوتی به این قضیه 
داشتند؛ مثال کاربری نوشت: باید به پوالنسکی بلیت نزدیک ترین 
زندان داده می شد. یا کاربر دیگری نوشت: چگونه این قدر از جنبش 
من هم یا همان می تو فاصله گرفته ایم.نظرات متفاوت بودند. در پاسخ 
کسانی که باور داشتند »پوالنسکی بیمار است اما این به این معنی 
نیست که هنرش بد باشد« عده ای نظرات تندوتیزی داشتند: »درک 
نمی کنم چگونه کسی می تواند با پوالنسکی و وودی آلن کار کند، یا 
از آنها حمایت کند یا به آنها جایزه بدهد«، یا: »اگر نیاز دارید به یاد 
بیاورید که دنیا جای آشغالی است همین که پوالنسکی زنده است، 

کفایت می کند«!

چرا متری شیش ونیم دست خالی برگشت؟

سینمای دنیا سعید روستایی کم ندارد
امین فرج پور| دســت خالی و ســر بــی کاله »متری 
شیش ونیم« در فستیوال ونیز یک بار دیگر به  ما یادآوری 
می کند که ســعید روستایی ممکن اســت در سینمای 
خودمان فن ساالری تحســین انگیز به  شمار آید، اما این 
ویژگی برای این که این کارگردان در فستیوال های جهانی 
نیز شاهد موفقیت را در آغوش بگیرد، کافی نیست. این 
را دو فیلم ابد و یک روز و همین متری شــیش ونیم بارها 
اثبات کرده اند! سعید روســتایی کارگردانی ایده پرداز 
نیست. واجد آن ذهنیت باز که در مجامع بین المللی قدر 
بیند و بر صدر نشیند. روستایی یک مجری خوب است. از 
آن نوع کارگردانانی که در ادبیات سینمایی خوب هایشان 
را به نام تکنیسین می شناسند. چیزی شاید مثل ابراهیم 

حاتمی کیای خودمان. کارگردانانی که اگر شــرایط مهیا 
باشد، اگر پول و ســرمایه و شرایط مهیا باشد، اگر نیروی 
انتظامی دو سه هزار سیاهی لشکر دردآشنا تحویل شان 
بدهد، یا لوکیشن های اگزوتیک، اگر دست شان در گفتن 
آن چه دیگران پشت خطوط قرمز آن ناگفته ها می مانند 
باز باشد و مســائلی از این دست؛ شاید بتوانند فیلم های 
خوش ریتم خوش سروشکل جذاب بســازند. مثل ابد و 
یک روز، متری شیش ونیم، به  وقت شام یا بادیگارد.  این 
کارگردانان اما با این که در ســینمای خودمان تحسین 
می شوند، ولی در فســتیوال ها توجه کســی را جلب 
نمی کنند. چون آنها مجریان و تکنیســین های به مراتب 
بهتر و کمال گراتری دارند و فیلم های جذاب تری که خطوط 
قرمز ما را هم ندارند. سعید روستایی اما هم وقت دارد، هم 
اســتعداد و هم ذهنی آزادتر  تا این آسیب را درمان کند. 

البته به  شرطی که بخواهد.


