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تالش برای تخصیص ارز دولتی به فوتبال
بعد از مسائل مطرح شده درباره مشکالت مالی 
موجود در فدراســیون فوتبال و باشگاه ها حرف 
و حدیث های زیادی پیرامون ورشکســتگی این 
ورزش در کشــور مطرح شــد. در این خصوص 
روسای فدراســیون فوتبال صحبت های زیادی 
درباره کمک ارزی وزارت ورزش و دولت به فوتبال 
انجام دادند اما مخالفت قاطع مسئوالن باعث شده 
تا این رشته محبوب در کشــور در تنگنای مالی 
قرار بگیرد. حاال اما از وزارت ورزش خبر می رسد 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در پشت 
پرده تالش می کند تا بتواند در جلســات هیأت 
دولت را راضی به پرداخت ارز دولتی به فوتبال کند. 
اتفاقی که اگر انجام شود،  بسیاری از مشکالت مالی 

این رشته حل خواهد شد.

داد
روی

شهروند| با شروع تمرینات تیم ملی از چند روز قبل، 
نگاه ها بیشتر به کی روش و شاگردانش جلب شده و اتفاقات 
پیرامون تیم ملی زیر ذره بین رفته است؛ از ماجرای تکراری 
البسه و اسپانسری که بعد از چند سال بار دیگر با حاشیه به 
تیم ملی بازگشته تا فیگورهای قدرت ملی پوشان در کنار 

عکس های رونالدو و فابرگاس در ساختمان پک.
راز چسباندن عکس رونالدو در پک

وقتی عکاسان و خبرنگاران برای پوشش یکی از جلسات 
تمرینی تیم ملی به ســاختمان پک رفتــه بودند، چند 
عکس روی یکــی از دیوارها توجه همــه را به خود جلب 
کرد. عکس هایی از ملی پوشان که با نشــان دادن بازوی 
خود ژســت قدرت گرفته اند، روی دیوار چسبانده شده؛ 
در حالی که در میان آنها تصاویری از کریستیانو رونالدو و 
هیکل تراشیده اش نیز دیده می شود. همچنین عکسی از 
فابرگاس و مســی در میان این تصاویر وجود دارد. به نظر 
می رســد کی روش در ادامه روش هایی که برای باال بردن 
روحیه جنگندگی در میان بازیکنان استفاده می کند، این 
تصاویر را به دیوار چســبانده تا ملی پوشان با مشاهده آن 
انگیزه داشته باشند به آمادگی بدنی بازیکنی نظیر رونالدو 
برسند. پیش از جام جهانی هم استفاده از سرمربی تیم ملی 
ووشــو برای تمرینات رزمی مورد توجه قرار گرفته بود یا 
اینکه کی روش شب قبل از بازی با اسپانیا یک فیلم جنگی 

و اکشن برای شاگردانش به نمایش درآورد.
کی روش و ملی پوشان آل اشپورت نمی پوشند!

با اینکه چند روز قبل فدراســیون فوتبال از تغییر برند 
البسه تیم ملی از آدیداس به آل اشــپورت خبر داده بود، 
همچنان در تمرینات شــاهدیم که ملی پوشان و اعضای 
کادر فنی از پیراهن های آدیداس استفاده می کنند. چند 
سال قبل هم وقتی آل اشپورت اسپانسر البسه تیم ملی بود، 
بازیکنان بارها به کیفیت لباس های این شرکت اعتراض 
کردند و در نهایت با فشار کی روش فدراسیون مجبور شد 
قید اسپانسرینگ را بزند و از شرکت آدیداس لباس بخرد. 

حاال برای جام ملت های آســیا، فدراسیون قصد دارد بار 
دیگر در تیم ملی از پیراهن آل اشپورت استفاده کند، اما 
فعال بازیکنان و کی روش ترجیح می دهند با پیراهن های 
آدیداس تمریــن کنند. این اتفاقات شــایعاتی پیرامون 
مخالفت دوباره کی روش با این برند را به وجود آورده است. 
بار قبلی موضوع آل اشپورت به دردسری بزرگ برای مرد 
پرتغالی تبدیل شد و دریافت 100 هزار دالر جداگانه از این 

شرکت حتی پای کی روش را به کمیته اخالق باز کرد!
چرخش 180 درجه ای فدراسیون!

بعد از اینکه استفاده نکردن از پیراهن های اسپانسر جدید 
تیم ملی توسط ملی پوشان و کادر فنی مورد نقد قرار گرفت، 
فدراسیون اطالعیه ای در این باره صادر کرد که خبر چند 

روز قبل خود را زیر سوال برد: »فرآیند مناقصه البسه تیم 
ملی هنوز به اتمام نرسیده و تا زمانی که فدراسیون به یک 
توافق نهایی با یکی از برندهای معتبر در این زمینه برسد و 
از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر اقالمی در این 
بخش در دسترس فدراسیون فوتبال و به اندازه کافی در 
محل ذخیره البسه موجود است، تصمیم فدراسیون بر این 
شده است که از تمامی اقالمی که در حال حاضر در اختیار 
دارد و از سرمایه موجود در زمان و مکان مناسب استفاده 
شود. بدیهی است تا زمان مشخص شدن اسپانسر تیم ملی 
در زمینه البسه و تصمیم گیری نهایی در این خصوص و به 
دلیل دفاع و حفاظت از منابع فنی و مالی تیم ملی فوتبال 
کشــورمان از محل ذخیره البسه موجود استفاده خواهد 
شد.« بدین ترتیب، فدراسیون خبر قبلی خود درباره توافق 
نهایی با آل اشــپورت را رد کرده و دلیلش هم مشــخص 
نیست. برخی گمانه زنی ها حکایت از مخالفت کی روش با 
این برند دارد و باید دید با این وضعیت فدراسیون بار دیگر 

تصمیم به تغییر اسپانسر البسه تیم ملی می گیرد یا خیر. 

کی روش برای مخالفت ساز جدید زد!
 سرمربی پرتغالی در روزی که عضالت رونالدو را الگوی شاگردانش قرار داد، اجازه نداد هیچ کس در تمرین تیم  ملی آل اشپورت برتن کند!

 »شهروند« بررسی می کند: سینمای ایران زیر سلطه کمدی

خنده کسب و کار من است!
 علیرضا فغانی در گفت وگو با »شهروند«

از زلزله ترسناک می گوید

 فهمیدم برای دولت ژاپن
جان مردم چقدر مهم است

شهروند| در شــرایطی که فدراسیون فوتبال ژاپن 
از علیرضا فغانی، داور بین المللــی ایران دعوت کرده 
بود تا با ســفر به این کشــور قضاوت بازی دوستانه 
سامورایی ها با شیلی را عهده دار باشد،  زلزله شدید در 
هوکایدو مقدمات لغو این مسابقه را فراهم کرد. جالب 
اینجاست که فغانی به دلیل حضور در ژاپن نخستین 
کسی بود که خبر زلزله شدید 6.6 ریشتری را مخابره 
کرد. او در یک پست اینستاگرامی به این موضوع اشاره 
کرد که حتی مرکز زلزله نگاری ژاپن هم نمی تواند این 
بالی طبیعی را درست پیش بینی کند و زلزله در یک 
لحظه که کسی انتظارش را ندارد، اتفاق می افتد. فغانی 
در کنار محمدرضا منصوری و رضا سخندان که از اتاق 
به البی هتل آمده بودند در توضیحات تکمیلی تاکید 
کرد شدت زلزله و پس لرزه های احتمالی به قدری بود 
که هتل تکانی شــدید خورد و آنها در ساعت 4 بامداد 
نمی دانند باید به اتاقشان برای خوابیدن برگردند یا نه! 
تصاویر منتشرشده از میزان خسارتی که این زلزله 6.6 
ریشتری به جزیره هوکایدو در جنوب ژاپن وارد کرد هم 
به خوبی مشخص می کند که شدت این واقعه قوی تر از 
آن چیزی بود که تصور می شــد و رسانه های ژاپنی از 
مرگ 11 نفر در جریان این بالی طبیعی خبر دادند. 
تمامی این اتفاقات باعث لغو بازی دوستانه ژاپن و شیلی 
شد.  نکته بسیار مهم برای جامعه فوتبال ایران این است 
که در این زلزله شدید هیچ آسیبی به تیم داوری ایران 
نرسیده است. علیرضا فغانی هم در گفت وگویی که با 
روزنامه »شــهروند« داشت، گفت: »شدت زلزله واقعا 
زیاد بود و جو هتل به دلیل لرزیدنی که قابل توصیف 
نیست، وحشتناک بود. البته در ژاپن زیاد زلزله می آید 
و به همین دلیل ساختمان هایی با تمامی استانداردها و 
مقاوم می سازند و به جان مردم شان به تمام معنا اهمیت 
می دهند. همین مسأله باعث شد که بدون مشکل همه 
به اتاق های خود برگردند. خسارت اصلی هم بیشتر به 
نقاط بیرونی شهر وارد شده است و خسارت های داخل 
شهر خیلی کم بوده و فقط قطعی برق کمی کارها را با 
مشکل روبه رو کرد. مردم هم با اینکه از اتفاق رخ داده 
ناراحتند، امــا در کمال آرامش زندگی خــود را ادامه 
می دهنــد و آرامش آنها 
اســت.«   جالب  واقعا 
فغانی در ادامه تاکید 
کرد: »بازی هم با 
تصمیم فدراسیون 
لغو  ژاپن  فوتبــال 
شد و دســتمزد ما را 
کردند  پرداخت  هم 
و بلیــت برگشــت 
به ایران هــم برای 
شنبه در اختیارمان 
گذاشتند. اینجا همه 
روی  چیزشان 

اصول است.«

هیجان انگیز

محسن وزیری مقدم طراح، نقاش، مجسمه ساز و استاد هنر پیشکســوت معاصر ایرانی دیروز در 94 
سالگی در شهر رم ایتالیا دار فانی را وداع گفت. محسن وزیری مقدم از شاخص ترین نقاشان نوگرای ایران 
بود که با رویکردی مدرنیستی و سبکی شخصی، آثاری بدیع و منحصر به فرد خلق کرده است. وزیری مقدم 
به ساخت مجسمه های چوبِی َمفصلی و متحرک مشهور است و نخستین بار آثاری ساخت که مخاطب 
می توانست در اثر هنری دخالت داشته باشد. کتاب های تالیفی او در زمینه طراحی، از جمله کتاب »شیوه 

طراحی« )چاپ اول: ۱۳۶۰(، سال ها در زمره کتاب های درسی و پایه طراحی در ایران بوده است.

محسن 
 وزیری مقدم
هنرمند 
نقاش و طراح 
درگذشت

علــی پروین: شــاید از 
حرف هــای مــن دربــاره 
فردوسی پور برداشت درست 
نشــده. کال من همیشــه 
گفته ام که صــدا و صداقت 
عادل را دوســت دارم و آنقدر هم دوستش دارم که 
عادل صدایش می کنم نه فردوسی پور. عادل خدایی 
به فوتبال خدمت کرده و جلوی خیلی چیزها را گرفته 
و خیلی چیزها که خیلی ها نمی گویند و به آن اهمیت 
نمی دهند را گفته و حل کرده و یک جورهایی چراغ 
قرمز فوتبال ماســت. این چیزهای عادل و مهمتر از 
همه سالمت او خیلی خوب است، اما من همیشه یک 
نقدی هم  به عادل و نود داشــته ام و آن اینکه سعی 
نکند آدم ها را به خاطر جنجالی شدن برنامه روبه روی 
هم قرار دهــد و دوم اینکه نباید خــودش را قربانی 
حمایت از برخی افراد کند. اینکه عادل بخواهد از یکی 
فقط حمایت کند و نقاط منفــی کارش را نبیند یا 
خیلی کم به آن بپردازد یا طبق سلیقه اش دنبال یک 

جریانی باشد، خوب نیست.

صدرعرفایی:   فرشته 
بازیگرانی هستند که شاید 
چنــدان بــه درد بازیگری 
نخورند، اما به دلیل پشتوانه 
مالــی و پــول می خواهند 
حضورشان در سینما مداوم شود تا بلکه بازیگری را 
یاد بگیرند. در نتیجه آنقــدر فیلم بازی می کنند تا 

باالخره بازیگر شوند.

در  افتخاری:  سیدرضا 
ساعات پایانی نقل و انتقاالت 
نیم فصل سال گذشته، مامه 
تیام که جزو بازیکنانی بود 
که ابتدا گفته بــود به ایران 
نمی آید، مجددا راضی به آمدن شد و بر قراردادی 6 
ماهه اصرار داشت و اینکه قراردادی غیر از این را امضا 
نمی کند. با این حال برای حفظ منافع باشــگاه، در 
مذاکرات مســئول نقل و انتقاالت، مقرر شــد این 
قرارداد برای یک فصل و نیم باشد. همچنین با توجه 
به اصرار او بر عقد قرارداد 6 ماهه )نظیر مذاکرات اخیر( 
در قرارداد او پیش بینی شد اگر در آغاز فصل جدید و 
در »مدت زمان مشخص شده در قرارداد« پیشنهاد 
خارجی دریافت کند، امکان جدایی یا پرداخت 200 
هزار دالر داشته باشد و اگر شرط جدایی قید نمی شد، 

او اساسا قرارداد نمی بست.

غالمرضا موسوی:   اکران 
در  خارجــی  فیلم هــای 
پردیس های سینمایی کاری 
بسیار اشــتباه است و با این 
حرکت نه تنها پیشــرفتی 
صورت نمی گیرد؛ بلکه فیلم های ایرانی خودمان هم 
پشــت در اکران می ماند و این کار تیشــه به ریشه 

سینمای ما می زند.

ره
چه

می گویند موفقیت در سینما قابل پیش بینی نیست و هیچ 
فیلمی را پیش از اکران نمی توان دارای موفقیت تضمین شــده 
دانســت. این قاعده اما در ایران مصداق ندارد و در ســال های 
اخیر بیش از 90درصد فیلم های کمدی موفق شــده اند و این 
باعث شده کســب وکار پررونقی در ســینمای ایران پا بگیرد. 
کسب وکاری به نام کمدی سازی که می تواند هر فیلمساز متوسط 
و زیر متوسطی را از نظر مالی به جایگاهی برساند که دیگر هوس 
طبع آزمایی در زمینه دیگری را حتی به ذهنش نیز راه ندهد. این 
چشم انداز وسوسه کننده باعث شده که کلیت سینمای ایران از 
مسیر طبیعی خود منحرف شده و در زمینه تولید فیلم اکثریت 
با کمدی هایی باشد که هم از سوی فیلمســازان و هم از جانب 
ســرمایه گذاران و تهیه کنندگان و هم از نگاه سینماداران تنها 
مفر برای غلبه بر مسائل و مصایب اقتصادی این سال ها به شمار 
می آیند. به نحوی که به عنوان نویسنده اگر هر فیلمنامه ای با هر 
کیفیتی به تهیه کننده ارایه دهید، باز هم تهیه کننده این نوع را از 

شما مطالبه خواهد کرد.

نگاهی می اندازیم به پرفروش ترین فیلم های سال های اخیر. 
در مورد سال 97 گفته شــد که هزارپا و مصادره چگونه گیشه 
را قبضه کرده اند. این اتفاق در تمام ســال های اخیر کم وبیش 
به همین سبک وسیاق تکرار شده است. مثال در  سال 94 بعد از 
محمد رسول اهلل)ص( حضور نهنگ عنبر۱، ایران برگر و در مدت 

معلوم نشــان از حضور 75 درصدی کمدی ها در باالی جدول 
فروش داشت.  این اتفاق در ســال 95 نیز به این صورت رخ داد 
که فروشنده، من سالوادور نیستم، سالم بمبئی و ۵۰ کیلو آلبالو 
فیلم های پرفروش سال بودند. سال پیش هم دیدیم که سیطره 
کمدی حتی پررنگ تر هم شده بود و هر 5 فیلم نخست جدول 
پرفروش ترین ها کمدی بودند. آینه بغل، نهنگ عنبر2، گشت2، 
خوب، بد، جلف و اکســیدان که پرفروش پارسال بودند نه تنها 
کمدی بودند، بلکه اتفاقا همه هم از نوعی بودند که در این سال ها 
به وفور موفقیتشــان را دیده ایم با فضا و بازیگرانی مشابه که از 
فیلمی به فیلم دیگر می روند و فیلمی دیگر را به حرکتی صعودی 

در جدول فروش می رسانند.

بیایید نگاهی داشته باشیم به پرفروش ترین فیلم های 15- 10 
ســال اخیر. هزارپا، آینه بغل، فروشنده، محمد رسول اهلل، شهر 
موش ها2، رســوایی، کاله قرمزی، اخراجی ها3، اخراجی ها2، 
چهارچنگولی، اخراجی ها و آتش بس از ســال 86 به این ســو 
در ســال نمایش خود پرفروش ترین فیلم بوده اند. 12فیلم در 
12سال؛ که مروری اجمالی نشان می دهد 10فیلم از این 12 فیلم 
کمدی یا دارای مایه های کمیــک بوده اند و دو مورد باقی مانده، 
یعنی فروشنده و محمدرسول اهلل نیز موفقیتشان را مدیون دو 
اسکار پشت قباله سازنده  فروشــنده و البته تبلیغات نفس گیر 

تلویزیونی فیلم مجیدی بوده اند.

با احتســاب فروش ســی وچند میلیاردی هزارپا تاکنون در 
تاریخ ســینمای ایران 18 فیلم بیش از10 میلیارد فروخته اند 
که کمدی هــا در این بین با 12فیلم اکثریتــی تقریبا مطلق را 
تشکیل می دهند.  در جدول پرفروش های تاریخ سینمای ایران 
نیز هزارپا، نهنگ عنبر 2، آینه بغل، گشــت ۲، خوب، بد، جلف، 
فروشــنده، مصادره، التاری، محمد رســول اهلل و من سالوادور 
نیســتم حضور دارند که باز هم کمدی ها بــا 7فیلم اکثریتی 

70درصدی را به نمایش می گذارند.

ظاهرا کاری نمی شود کرد. انگار این تقدیر سینمای ایران است 
که در هر روز و روزگاری عده پرشــماری دنباله رو فرمول های 
دم دستی و کلیشــه ای امتحان پس داده ای باشند که در گیشه 
جواب داده. این باعث شده فیلم های دوره های گوناگون سینمای 
ایران سروشکل و ظاهری شــبیه هم داشته باشند. یک زمانی 
می بینیم که همه جاهل و کاله مخملی می شوند، روزگاری دیگر 
هامون بازی مد می شود، ناگهان در هر فیلمی می شود جمشید 
آریا و قاچاق و تعقیب وگریز دیــد و روزگاری دیگر هم کمدی 
می شود نسخه عالج سینمای ایران از درد بی پولی.پس باز باید 
منتظر امواج پیاپی فیلم های کم ارزش با عنوان کمدی بود که 
برای فتح گیشــه ساخته می شــوند و جا را برای دیگر ژانرهای 

سینمایی تنگ می کنند.

امین فرج پور| آنهایی که سینمای ایران در سال های طالیی دهه 60 و اوایل 70 را یادشان است، با دیدن وضع  و حال سینمای ایران در این سال ها جز این که 
سری به تأسف و حسرت تکان دهند، کار دیگری ازشان برنمی آید. سینمایی که انگار کارخانه کالباس سازی؛ یک سری محصول شبیه به هم بی کیفیت را بیرون 
می دهد و شگفتا که در این بین نه تنها دخل وخرج هم می کند، بلکه عده ای را نیز به نان ونوایی می رساند که بیا و ببین! از ابتدای امسال تاکنون 36 فیلم روی 
پرده آمده که در این بین هزارپا با بیش از 30میلیارد تومان فروش بیش از دیگر فیلم ها فروخته و مصادره، التاری، تگزاس، به وقت شام، لونه زنبور، خجالت 
نکش، عصبانی نیستم، چهارراه استانبول و دشمن زن نیز دیگر فیلم های پرفروش امسال بوده اند. فهرستی که راز سینمای کپی- پیستی این روزهای ایران را 
به بهترین وجهی برمال می کند. در بین 10 فیلم پرفروش، 6فیلم کمدی هستند، با بازیگران و حتی فضاهایی شبیه هم که این حقیقتی دردناک را در خود دارد. 

حقیقتی چون سیطره تمام وکمال کمدی های سطحی بر ذائقه مردم و حتی سینماگران.
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در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

فرهادی به اسکار نرفت

اسپانیا فیلم »قهرمانان« را به عنوان نماینده این کشور 
به اسکار نودویکم می فرستد و با این انتخاب فیلم جدید 
فرهادی به اســکار نمی رود. »قهرمانان« ساخته خاویر 
فسر به عنوان نماینده اسکار در نودویکمین دوره مراسم 
آکادمی در بخش فیلم خارجی زبان معرفی شد. آکادمی 
هنر و علوم سینمایی اسپانیا ســاعتی پیش با معرفی 
این فیلم نماینده خود را اعالم کرد. اســکار ۲۲ ژانویه از 
میان فیلم های معرفی شده نامزدهای امسال را انتخاب و 
معرفی می کند. آکادمی فیلم اسپانیا سه فیلم را به عنوان 
نامزدهای اسکار امســال انتخاب کرده بود که دو فیلم 
دیگر »همه می دانند«  اصغر فرهادی و »غول پیکر« ساخته 
مشترک آیتور آرگی و ژان گارانو بودند. اگر فرهادی با این 
فیلم به اسکار راه پیدا می کرد، سومین فیلم پیاپی یک 

کارگردان در تاریخ می شد که به اسکار می رفت.

خبر


