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عشق و حال و رنج ۵ ساله آقای عشق سینما!
وفای تارانتینو به عهدی که بسته بود

شــهروند| »کوئنتیــن تارانتینو« که ســال گذشــته بعــد از تجربه 
موفقیت هــای رویایی بــا فیلــم »روزی روزگاری در هالیــوود« اعالم 
کرد قرار است رمانی بر اساس این فیلم بنویسد؛ اخیرا در پادکست 
جدیــدش دربــاره این رمــان صحبت کــرده و گفته کــه هیچ کتاب 

دیگری شبیه این کتاب در تاریخ ادبیات وجود ندارد.
بازگشت به نقطه صفر

کتــاب »روزی روزگاری در هالیــوود« کــه تارانتینــو پارســال وعــده 
داده بــود کــه تابســتان 2021 پخــش خواهــد شــد؛ بر اســاس فیلم 
»روزی روزگاری در هالیــوود« نوشــته شــده اســت. امــا بــه ادعــای 
تارانتینو از آن کتاب هایی نیســت که از طریق پیــاده کردن متن و 
دیالوگ های فیلم های سینمایی نوشته می شــوند و سی، چهل 
سال پیش هم محبوبیت عجیب وغریبی در میان سینمادوستان 
داشــتند. کوئنتین تارانتینو گفته که »نوشــتن این رمان این گونه 
نبوده که که فیلمنامه را برداشته باشم و آن را به شکل و قالب یک 
رمــان درآورده باشــم، بلکــه تالش کــردم داســتان را به همــان اول 
بازگردانده و ســپس آن را به صورت یک رمان بازنویســی کنم. پس 
کســی نمی تواند بگوید من چند صحنه را به فیلمنامه اضافه و آن 
را نوولیزه کرده ام و شــاید چند صحنه هم اینجــا و آنجا اضافه کرده 
باشم. بلکه همان طور که گفتم در روند نوشتن این رمان همه چیز 
را به نقطه آغاز بازگرداندم و سپس، بعد از بازاندیشی کل داستان آن 
را به شکل رمان نوشتم و برای این کار تحقیقات زیادی هم انجام 

دادم.«
به یاد کودکی

نشــریه اینترنتی »ایندی وایــر« در این زمینه نوشــته که تارانتینو 
که آوریل گذشته وعده نوشتن کتاب »روزی روزگاری در هالیوود« 
را  داده بــود، همچنیــن گفته کــه »این رمــان ادای دینی اســت به 
کــه همه مــان در کودکــی خوانده ایــم و حــاال دیگــر از  رمان هایــی 
بیــن رفته انــد. رمان هایــی کــه دوران رونق شــان در دهــه  70 بــود 
و بــر اســاس فیلم هــا نوشــته می شــدند. ایــن نــوع رمان هــا کــه به 
نســخه های رمــان فیلم هــا معــروف بودنــد، خیلی هــا را بــه کتاب 
خواندن ترغیب می کردند و حداقــل درباره خودم می توانم بگویم 
که این جور کتاب ها عمال اولین کتاب های بزرگساالنه ای بودند که 
خواندن شــان را آغاز کردم و بعدتر هم با خواندن شان بزرگ شدم. 
حاال در شرایطی که همین امروز هم عالقه  زیادی به این ژانر دارم، 
با افتخار »روزی روزگاری در هالیوود« را ادای دینی به این ساب ژانر 

محبوب اما به حاشیه رانده شده می نامم.«
۵ سال رنج

حاال هشت ماه بعد از وعده اولیه کوئنتین تارانتینو این کارگردان 
محبوب ســینما به قولش عمــل و »روزی روزگاری در هالیوود« را تا 
چند هفته دیگــر از طریــق انتشــارات »هارپرکالینز« به بــازار عرضه 
خواهد کرد. تجربه ای که خود تارانتینو آن را »یک تجربه پرچالش 
گــر از نظــر ارزش بتوانــد در کنــار همتــای  و جــذاب« می دانــد کــه ا
سینمایی اش قرار بگیرد، تارانتینو را خیلی خوشحال خواهد کرد. 
به خصوص کــه کوئنتین تارانتینو بارهــا گفته کــه »روزی روزگاری 
در هالیــوود« در مرحلــه سناریونویســی نیــز یکــی از دشــوارترین 

فیلمنامه های زندگی اش بوده است.

وداع با کهنه سرباز؟!
رمان کوئنتیــن تارانتینــو دربــاره »روزی روزگاری در هالیــوود« در 
گر محبوب  حالی تا دو هفته دیگر به بازار خواهد آمد که این سینما
ســال گذشــته در گفت وگویی با مارتین اسکورسیزی گفته بود که 
در حال نوشــتن کتابی درباره یک کهنه ســرباز جنگ جهانی دوم 
اســت. تارانتینو در این مصاحبه گفته بود که »شــخصیت کتاب 
جدید من یــک کهنه ســرباز جنگ جهانی دوم اســت. داســتان 
فیلــم در دهه 1950 می گذرد و شــخصیت کتاب کــه مدت زیادی 
کشــتار و  کشــت و  در جبهه هــای جنــگ بــوده و صحنه هــای 
ک را به چشم خود دیده، دیگر نمی تواند با  خونریزی های هولنا
فیلم های هالیوودی ارتباط برقرار کنــد. او فیلم های هالیوودی 
ک خود، فیلم هایی  ک و دردنــا را در قیاس با تجربه هــای خطرنا
کودکانــه می پنــدارد. در نظــر او فیلم هــای هالیــوودی صرفا فیلم 
خ داده اســت. ایــن کهنــه  هســتند و نــه روایتــی از واقعیتــی کــه ر
ســرباز اما مدتــی بعد پــی می بــرد که غیــر از ســینمای هالیــوود و 
صنعت فیلمســازی در آمریکا، ســاخت فیلم در ســایر کشورهای 
کــه در ایــن  دنیــا هــم رواج دارد. او به تدریــج متوجــه می شــود 
کیرا کوراســاوا )کارگردان هفت  سال ها کارگردانان مطرحی نظیر آ
ســامورایی( و فدریکو فلینــی )کارگردان رم شــهر بی دفــاع( هم در 

سینمای جهان سری از میان سرها درآورده اند«…
حــاال بــا انتشــار »روزی روزگاری در هالیــوود« و شــنیده شــدن 
زمزمه هایی درباره فیلم جدید تارانتینو معلوم نیست تکلیف این 

کهنه سرباز عشق سینما چه خواهد شد!

گان اسکوچیچ را می توان یکی از مربیان موفق  شهروند| درا
تیم ملی فوتبال ایران دانست. این مربی کروات در 7 بازی که 
هدایت تیم ملی فوتبال کشــورمان را برعهده داشته موفق به 
کسب هفت پیروزی شــده، ضمن اینکه تیم ملی با پیروزی در 
مسابقه شب گذشــته به عنوان صدرنشــین گروه C به مرحله 

نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 صعود کرد.
بــا وجــود ایــن موفقیــت شــایعاتی پیرامــون عــدم تمایــل 
فدراسیون با اسکوچیچ برای ادامه همکاری مطرح شده است 
و پاسخ های عزیزی خادم بعد از بازگشت تیم ملی از بحرین به 

این ابهامات افزوده است.
شــهاب عزیــزی خــادم، رئیــس فدراســیون فوتبــال بعــد از 
گان اســکوچیچ با تیم  بازگشــت تیم ملــی دربــاره وضعیــت درا
کید کرد: »قرارداد این مربی به پایان رسیده، اما  ملی فوتبال تأ
تصمیم گیرنده در این مورد اعضای هیأت رئیســه فدراســیون 

فوتبال هستند. آنها باید بررسی و نظرات خود را ارایه کنند.«
او در پاســخ به این سوال که شــما رئیس فدراسیون هستید 
کنش شــما به این موضوع چیســت،  و نظر اصلــی را داریــد و وا
گفت: »من فقــط یک نظر دارم، اما اســکوچیچ بــرای تیم ملی 
زحمات زیادی کشید. با این وجود اعضای هیأت رئیسه باید 

در این خصوص با ما همفکری کنند.«
گان  عزیزی خادم در شرایطی تصمیم گیری نهایی درباره درا
اســکوچیچ را  بســته به نظــر هیأت رئیســه فدراســیون فوتبال 
گذاشت که به نظر نمی رسد آنها مخالف ادامه همکاری با این 
مربی کروات باشند. خداداد افشاریان، عضو هیأت رئیسه هم 
درباره وضعیت اســکوچیچ گفت: »اسکوچیچ هفت برد آورده 
اســت و به هر حــال چیزی که مــا می خواســتیم را انجــام داده 

اســت. ما و رئیس فدراسیون فوتبال جلسه خواهیم گذاشت 
و تصمیــم کارشناســی گرفتــه خواهد شــد. بــه نظــرم موضوع 
کمرنگی در مورد اســکوچیچ وجود ندارد و همــکاری با او ادامه 
خواهد داشــت، اما با همه این تفاســیر یک بحث کارشناسی 
با رئیس فدراســیون انجام خواهد شــد و تصمیم کارشناســی 

گرفته خواهد شد.«
در چنیــن شــرایطی مجتبــی خورشــیدی، سرپرســت تیــم 
ملی نیــز درباره وضعیت اســکوچیچ به اظهارنظــر پرداخت. او 
خاطرنشــان کرد: »اســکوچیچ االن هســت و کارش را می کند. 
تصمیــم گیرنده مــا نیســتیم. بازیکنــان تــا اینجــای کار راضی 

بودند و تیم هم نتیجه گرفته است. اسکوچیچ مربی بادانشی 
است باید ببینیم از اینجا به بعد چه می شود و فدراسیون چه 

تصمیمی می گیرد.«
چیزی کــه مشــخص اســت قــرارداد اســکوچیچ با تیــم ملی 
پایان یافته اســت؛ تیم ایران حدود 2 ماه دیگر باید در دور دوم 
مقدماتی جام جهانی قطر به میدان برود و در چنین شرایطی 
هرچه زودتر مقامات فدراسیون فوتبال باید تکلیف این مربی 
موفق را مشخص کنند. باید دید آیا اسکوچیچ با تیم ملی ادامه 
می دهد یــا اینکــه مربی جدیــدی هدایت ایــن تیــم را برعهده 

می گیرد.

مرور مسیر تیم ملی فوتبال تا جام جهانی قطر
بعد از عبور دشوار از دور اول، حاال همه در انتظار قرعه ایران در دور بعدی مقدماتی جام جهانی هستند

کوال« زد! ضرر هنگفتی که رونالدو به »کوکا
سهام این شرکت بعد از حرکت کریس 4 میلیون یورو ریزش داشت

بعــد از عبــور دشــوار و پراســترس از مرحلــه 
اول مقدماتــی جــام جهانــی در قاره آســیا که 
کســب 12 امتیــاز از 4 بــازی دور برگشــت  بــا 
رقم خــورد، تیم ملی فوتبــال ایــران به عنوان 
صدرنشــین بــه دور نهایــی مقدماتــی جــام 
جهانــی راه پیدا کرد؛ جایی کــه 12 تیم حاضر 
خواهند بود و فقط 4 تیم به صورت مستقیم 
جــواز حضــور در جــام جهانــی 2022 قطــر را 

کسب می کنند.
قرعه کشی دور بعدی روز ســوم تیرماه برگزار 
می شــود و 12 تیم ایــران، ژاپن، کــره جنوبی، 
اســترالیا، عربســتان، امــارات، چیــن، عــراق، 
عمان، سوریه، لبنان و ویتنام باید در دو گروه 

6 تیمی به رقابت بپردازند.
بــا اینکــه برخــی رســانه ها دیــروز از قطعــی 
بودن ســیدبندی ایــن 12 تیم و حضــور ایران 
در کنار ژاپن در ســید یک خبــر دادند،  به نظر 
می رســد رنکینــگ بعدی فیفــا طــی روزهای 
آینــده ســیدبندی را مشــخص خواهــد کــرد. 

البته بعید اســت تغییر خاصی در سیدبندی 
فعلی به وجود بیاید.

در شــرایط فعلی ایران و ژاپن در ســید یک، 
کــره جنوبــی و اســترالیا در ســید 2، عــراق و 
عربســتان در ســید ۳، امارات و چین در سید 
4، عمان و ســوریه در ســید 5 و لبنان و ویتنام 
در ســید 6 قــرار دارند و بــا این سیســتم ایران 

ممکن اســت در بدترین حالت بــا این تیم ها 
گــروه قــرار بگیــرد: »ایــران، اســترالیا،  در یــک 

عربستان، چین،  عمان و لبنان«.
همچنیــن در بهتریــن حالــت نیــز ایــران بــا 
تیم های کره، عراق، امارات، ســوریه و ویتنام 
کــه بازهــم تضمینــی برای  همگروه می شــود 

صعود وجود ندارد.

بایــد تــا ســوم تیرمــاه منتظــر مانــد و دیــد 
کــدام تیم هــا  یوزهــای ایرانــی در نهایــت بــا 
همگــروه خواهند شــد. بدون شــک عملکرد 
متزلزل و مشابه با مرحله قبلی نمی تواند تیم 
ملی را به جام جهانی برساند، اما حاال فوتبال 
ایران جان تازه ای گرفته و امیدوار به رقم زدن 
یک صعــود مقتدرانه دیگر اســت. البتــه باید 
دید با توجه به اینکه نزدیک به 18 ماه تا جام 
کثر بایــد تیم های  جهانی باقــی مانــده و حدا
راه یافتــه به این مســابقات تا یک ســال دیگر 
مشــخص شــوند، تصمیــم AFC و فیفــا برای 
برگزاری مسابقات مقدماتی چه خواهد بود. 
به نظر می رســد با وضعیت موجــود و به دلیل 
شــیوع کرونــا بــار دیگــر مســابقات بــه صورت 
متمرکــز برگــزار شــود؛ اتفاقی که حــق میزبانی 
را احتمــاال از ایــران ســلب کنــد. بــه هــر حــال 
شهریورماه مسابقات مقدماتی آغاز می شود 
و حساســیت در فوتبــال ایــران، آســیا و حتی 

جهان به اوج خود خواهد رسید.

از  پیــش  و  عصــر  دوشــنبه  شــهروند| 
نخستین بازی تیم ملی پرتغال در مسابقات 
کریســتیانو  مجارســتان،  برابــر   2020 یــورو 
کاپیتــان پرتغــال در یــک  رونالــدو، ســتاره و 
کنفرانس خبری حاضر شــد. در این نشست 
خبری یوفــا روی میــز و رو بــه روی رونالدو دو 

کوال قرار داده بود. بطری نوشابه کوکا
یک اقدام از ســوی رونالدو اما باعث شد تا 
جنجال بزرگــی به راه بیفتد. فوق ســتاره ۳6 
کــه موفقیــت خــود را مدیون  ســاله پرتغالی 
تالش خستگی ناپذیر در زمین بازی و رعایت 
نظــم و انضباطی آهنیــن و خدشــه ناپذیر در 
بیرون زمین اســت، دو بطری کــوکا را کنار زد 
و یک بطری آب جای آنها روی میز گذاشــت 
و در حالی که شــکلکی تمسخرآمیز به نشانه 
کوال«. او ســپس  کــراه داشــت، گفــت: »کوکا ا
در حالــی که بطــری آبــش را رو بــه دوربین ها 

گرفته بود گفت: »آب بنوشید«.

این اقدام رونالدو توسط تام بردی، ستاره 
کمپین مبــارزه با ضد چاقی، مــورد تأیید قرار 
گرفت و او تقبیــح این »بازاریابــی موذیانه« را 
توســط رونالدو تحســین کــرد. تام بــردی در 
حمایت از حرکت رونالدو نوشته بود: »تقریبا 
به نظر می رســد که کهنه کارها می دانند چه 

می کنند«.
دنیــا  ســهام  بــازار  روی  مســأله  ایــن  امــا 
تأثیرگذاری بســیار زیادی داشــت. اطالعات 
به دســت آمده نشــان می دهد بازار سهام در 
ســاعت ۳ بعدازظهــر در اروپــا آغاز بــه کار کرد 
کوال نزدیک  و در آن مقطع ارزش ســهم کوکا
به 56.10 دالر بــود. ۳0 دقیقه بعد و هنگامی 
کــه کریســتیانو رونالــدو و فرنانــدو ســانتوس 
وارد نشســت خبــری ورزشــگاه پوشــکاش 
بوداپست شده و ســتاره پرتغالی آن جمالت 
کوال به پایین ترین  را به زبان آورد، سهام کوکا
قیمت خود رسید و به رقم 55.22 دالر در هر 

سهم تنزل یافت.
ژســت رونالدو و کنار گذاشــتن بطری های 
نوشــابه باعــث افــت شــدید و 1.6 درصــدی 
این شــرکت در بازار بورس شد. بدین ترتیب 
کــوال از ارزش 242  کوکا از نظــر اقتصــادی، 
میلیــارد دالر بــه 2۳8 میلیــارد دالر رســید و 
خســارتی چهــار میلیــارد دالری را متحمــل 
شــد. اتفاقــی کــه در فضــای مجــازی بازتاب 

بسیار زیادی داشته است.

کــوال به  البتــه کــه غول هایــی ماننــد کوکا
چنیــن بحران هــای مقطعــی عــادت دارند 
گــذر زمــان، ایــن حرکــت  و در نهایــت و بــا 
رونالــدو در شــبکه های اجتماعــی باعــث 
کوال خواهد شــد  کوکا بیشــتر دیــده شــدن 
و بــه نوعــی تبلیغــی هــم بــرای این شــرکت 
بــرای  گــر  ا هــر چنــد  محســوب می شــود، 
رســیدن بــه ســود ناشــی از آن، ابتــدا ضــرر 

کنند. هنگفتی را تقبل 

فرهنگی3
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