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پوالد امین| عرصه نمایش خانگی کم کم دارد به رقیبی 
جدی برای تلویزیــون ایران تبدیل می شــود. حیطه ای با 
محصوالت متنوع؛ که حداقل برای کســانی  که صداوسیما 
نتوانسته رضایت شــان را جلب کند، گزینه هایی بدیل در 
اختیارشــان قرار می دهد. چیزی در مایه های یک نیمچه 
تلویزیون خصوصی؛ موضوعی که تقریبا می توان گفت که در 
تمام دنیا بی سابقه است- رسانه ای که مخاطب مجبور است 
برای تک تک برنامه هایش پول پرداخت کند، می تواند رقیبی 
بالقوه برای تلویزیون رایگان دولتی آن کشور باشد؛ که بیش 
از هر چیزی ضعف و فترتی را که تلویزیون   ایران با آن مواجه 

است، عریان و عیان می کند.
شهرزادهایی دیگر

دیروز حسین پارســایی، مدیر بازنشسته شبکه نمایش 
خانگی خبر از صدور مجوز ٦ سریال جدید در شبکه نمایش 
خانگی با عناوین خواب زده، دل، هیوال، سال های دور از خانه، 
کرگدن و یک مشــت خاک داد؛ که احتماال در ٦ماه آینده 
پخش خواهند شد. این آمار را اگر در کنار سریال های درحال 
پخش ممنوعه، نهنگ آبی، هشتگ خاله سوسکه و احضار قرار 
دهید، می بینید که کم کم داریم با یک رسانه درست وحسابی 
مواجه می شویم. رسانه ای سرگرم کننده؛ پر از نام های بزرگی 
چون مهران مدیری، فریدون جیرانی، سیروس مقدم، لیال 
حاتمی، نیکی کریمی، ویشکا آسایش، آزاده صمدی، میالد 
کی مرام، مجید صالحی و... که قرار است موفقیت شهرزاد را در 

ابعادی وسیع تر و فراگیرتر بازتولید کنند.
نهنگ های موفق

زمانی  که شــهرزاد به پایان راه رسید، به  نظر می آمد تکرار 
موفقیت آن سریال از محاالت است و دیگر سریال ها به گرد 
پایش نیز نخواهد رسید. اما خیلی زود عاشقانه منوچهر  هادی 
با بازیگرانی چون مهناز افشار، محمدرضا گلزار، هومن سیدی 

و ساره بیات نشان داد کاری اگر نیازهای مخاطبش را پاسخ 
گوید، موفقیتش دور از دسترس نخواهد بود. بعدتر این اتفاق 
برای ممنوعه و نهنگ آبی هم رخ داد؛ که اولی با داســتان و 
روابط خط قرمزی و دومی با روایت هوشــمندانه داستانی 
معمایی- ماجراجویانه در کوتاه زمانی اوقات خالی خانواده ها 
را به خود اختصاص دادند و خیلی آســان گوی سبقت را از 
سریال های بی ارزش و دست وپابسته تلویزیون ربودند. رقص 

روی شیشه هم داستانی دیگر بود که آمد و گرفت.
هیوال می آید

اما به  نظر می رســد برای ســریال هایی کــه در راهند، 
موفقیت های-حتی- بیشتری را نیز انتظار کشید. به خصوص 
برای هیوالی مهران مدیری؛ که بعد از شکســت در حاشیه 
مهمترین امــکان مدیری برای بازگشــت به ســطح اول 
سریال سازی است. هیوالی مهران مدیری به ادعای عواملش 
می تواند یک شاهکار باشد؛ داستان زن و شوهری که به سمت 
خالف کشیده می شوند. خطی کلی برای قصه ای که روشن 
است در دلش خرده داستان های خنده دار زیادی دارد که پر 
از کنایه  به سیاست، اجتماع و مردمی ست که این جامعه را 

می سازند... هیوال ششمین حضور مدیری در شبکه نمایش 
خانگی است، بعد از سریال های گنج مظفر، قهوه تلخ، ویالی 
من، شوخی کردم و عطســه که در کنار آثاری بشدت موفق 
چون ساعت خوش، پاورچین، نقطه چین، مرد  هزارچهره و... 
اسطوره مدیری را ســاخته اند و حاال هیوال پس از یک دوره 

فترت، نوید بازگشت او را به روزهای اوجش می دهد. 
مهمترین اتفاق در هیوال شــکل گیری دوباره زوج مهران 
مدیری و پیمان قاسم خانی است؛ که در کنار هم سریال های 
مرد  هزارچهــره، پاورچین، نقطه چین و شــب های برره را 
ســاخته اند. این دو در کنار ترکیب بازیگری سریال عواملی 
هستند که موفقیت هیوال را تضمین شده جلوه می دهند. در 
هیوال مهران مدیری، فرهاد اصالنی، شــبنم مقدمی، شیال 
خداداد، سیما تیرانداز، گوهر خیراندیش و محمد بحرانی و 

نیما شعبان  نژاد به ایفای نقش می پردازند.
سال های دور از خانه

سال های دور از خانه دیگر شــانس در دست گرفتن بازار 
نمایش خانگی در ماه های آتی است. سریال نمایش خانگی 
مجید صالحی که به قولی اســپین آف مجموعه شاهگوش 

و روایتی کمــدی از زندگی دو شــخصیت خنجری و زهره 
است. داستان این ســریال از جایی شروع می شود که پس از 
طرح جمع آوری سگ ها و انتقال آنها به کالنتری ۱۰۰ ملت، 
خنجری سگ  یک دخترجوان را از آن جا خارج می کند تا به 

دست او برساند اما خبری از آن دختر نمی شود.
احمد مهرانفر،  هادی کاظمی و آزیتا حاجیان با هنرمندی 
زنده یاد حســین محب اهری و میرطاهر مظلومی بازیگران 

اصلی این سریال کمدی هستند.
دل منوچهرخان

منوچهر  هادی که در ســال های اخیر بــا فیلم های من 
ســالوادور نیســتم، آینه بغل، رحمان 1400 و البته سریال 
نمایش خانگی عاشقانه در گیشه فروش حسابی گردوخاک 
کرده؛ تا چندی دیگر با سریال دل یک بار دیگر به وادی نمایش 
خانگی وارد خواهد شد. سریالی که از اولین گام ها با شایعاتی 
درباره دستمزد چندمیلیاردی گلزار خبرساز شد، با این که 
بعدتر با اعالم عدم حضور گلزار این شایعات جا به چیزهای 
دیگری داد. سریال دل که داستانی عاشقانه در تهران امروز 
را روایت می کند، حتــی به رغم انصراف محمدرضا گلزار نیز 
سریالی پرستاره است. سریالی با بازیگرانی چون سعید راد، 
مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، کوروش تهامی، 
بیژن امکانیان و احتمــاال حامد بهداد؛ کــه انتظار می رود 
روند موفقیت های اقتصــادی منوچهر  هــادی را در وادی 

سرگرمی سازی ادامه دهد.
سیروس وارد می شود

خواب زده، جدیدترین سریال سیروس مقدم که داستانی 
ترسناک را با فیلمنامه ای از سعید نعمت اهلل روایت می کند، با 
بازیگرانی چون مهدی سلطانی، الدن مستوفی، ریحانه پارسا، 
ســام درخشــانی و امیرعلی دانایی مدت هاست که مراحل 

مختلف تولید را می گذراند و به  زودی روانه بازار خواهد شد.

  کلینزمن به  ایران نمی آید، به 5 دلیل
 سرمربی سابق آلمان ها هنوز از اتهام گرایش های خاص مبرا نشده و با حضور در ایران برای همیشه باید قید سفر به آمریکا را بزند

 عباس قانع بعد از سوژه شدن
در فضای مجازی به آنتن سیما رسید

گزارشگر تقلیدکار در شبکه سه!

شهروند| باالخره بــه آرزویش رسید؛ عباس قانع را 
می گوییم! کسی که مدت هاست با سبک خاص گزارش 
منحصربه فرد خود به شــهرت قابل توجهی رسیده و 
جمالتی که از آن استفاده می کند، سروصدای زیادی در 
فضای مجازی به راه می اندازد. او که تجربه گزارش زنده 
مسابقات والیبال و چند مسابقه از رشته فوتبال ساحلی 
را انجام می داد، همیشه در مصاحبه هایش تأکید کرده 
بود دوست دارد مدیران تلویزیون فرصت گزارش یک 
مســابقه فوتبال را به او بدهند تا بتواند خودش را ثابت 
کند. قانع برای رسیدن به این هدف آنقدر تالش کرد و 
آن قدر گزارش های عجیب و غریب داشت که درنهایت 
مدیران گروه ورزش شبکه سه مجاب شدند گزارش یک 
بازی مهم زنده را به او بدهند! به این ترتیب، اگر در لحظه 
آخر دستوری نیامده باشد(، این گزاشگر شب گذشته 
بازی رئال مادرید و لگانس را در جریان هفته سی ودوم 
اللیگای اســپانیا گزارش کرد. قانع در ماه های گذشته 
البته گزارش مسابقات فوتبال را در شبکه های اینترنتی 
انجام می داد و ویدیوی گزارش های او هم همیشــه در 
شبکه های اجتماعی بازتابی خیره کننده پیدا می کرد. 
به نظر می رســد حاال که قانع باالخره فرصت گزارش 
مسابقات فوتبال از شبکه سوم ســیما را پیدا کرده، با 
ادامه این راه و روند در آینده ای بســیار نزدیک شهرتی 
بیشتر کسب کند و بیشتر از قبل در سطح جامعه درباره 
مدل خاص گزارشگری او حرف زده شود. البته خود او 
هم می داند آنتن زنده تلویزیون تفاوت بسیار زیادی با 
شبکه های اینترنتی دارد و قطعا باید تغییراتی در سبک 
گزارش خود و استفاده خود از جمالت و کلمات مختلف 
ایجاد کنــد تا فعالیت هایش با ممیزی و ســختگیری 
مسئوالن رده باالی ســازمان صداوسیما روبه رو نشود. 
با توجه به همین اتفاقات اما روز گذشــته با عباس قانع 
تماس گرفتیم تا درباره رســیدن به آرزوی دیرینه اش 
گفت وگویی با او انجام بدهیم، منتهی او تأکید کرد در 
شرایط فعلی زمان مناسبی برای مصاحبه کردن نیست و 
بهتر است بدون هیاهوی رسانه ای و ایجاد حساسیت کار 
خود را در تلویزیون شروع کند تا کارش از همین شروع 
دچار حاشیه نشود. حاال اما باید دید مدیران شبکه سه 
که قطعا فهمیده اند گزارشــگری فوتبال در این شبکه 
نیاز به تغییرات اساسی و تزریق نیروهای تازه نفس داره، 
تا از انحصار چندنفر دربیاید،  تا چه زمانی از عباس قانع 
حمایت خواهد کرد. آیا صداوسیمای ایران این سبک 
گزارشگری او را برای مدتی طوالنی می پذیرد؟ آیا او مزد 
حرف های منشوری اش در گزارش های اخیر را گرفته 
است؟ اینها سواالتی است که گذر زمان جواب آن را به 

همه نشان خواهد داد.

هیجان انگیز

آهنگ اصلی ســریال جنایــی »شــرلوک« به عنوان محبوب تریــن آهنگ اصلــی در تاریخ 
تلویزیون بریتانیا از ســوی مردم برگزیده شــد. »شــرلوک« براساس داســتان های سر آرتور 
کانن دویل بین ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ در چهارفصل و ۱۷ قســمت از شــبکه بی بی ســی 
پخش و بسیار پســندیده شــد. آهنگ اصلی و تکرارشــونده این ســریال با کنارزدن رقیبانی 
قدرتمنــد چون »دکتر هــو« و »رابین از جنگل شــروود« درنظرســنجی مجلــه رادیو تایمز 
 )با همکاری موسســه فیلــم بریتانیا( به عنــوان محبوب تریــن برگزیده و در یــک ویژه برنامه

معرفی شد.

معرفی 
محبوب ترین 
آهنگ تاریخ 
تلویزیون بریتانیا

ره
چه

1- کلینزمن باید قید آمریکا را بزند!
یورگن کلینزمن تا چند سال قبل سرمربیگری تیم ملی آمریکا را برعهده داشت و 
هم اکنون هم ساکن این کشــور است. حتی گفته می شود فرزند این مربی آلمانی در 

تیم های پایه آمریکا فعالیت می کند. قطعا اگر کلینزمن سیتیزن آمریکا نشده باشد و 
به ایران بیاید، هر بار برای رفتن به آمریکا باید درخواست ویزا کند! از سوی دیگر 
با توجه به تحریم های ترامپ علیه ایران، کلینزمن ممکن اســت با مشکالتی 
برای سفر به ایران و بازگشــت به آمریکا مواجه شود؛ مثال اینکه دستمزدش 
از سرمربیگری ایران را نمی تواند از حساب هایی بین المللی خود دریافت کند؛ 

چون بالفاصله مسدود خواهد شد!
2- اتهامات اخالقی

چند سال قبل بود که برخی رسانه های آلمانی اخباری 
مبنی بر همجنس گرا بودن یورگن کلینزمن را منتشر 

کردند؛ شــایعه ای که به صورت گسترده و خیلی 
جدی در میان ژرمن ها پخش شد. با اینکه هیچ 

وقت ســرمربی آلمانی این موضــوع را تایید 
نکرده، اما به هر حال این شایعه چیزی نیست 
که در ایران به آن توجهی نشــود و قطعا از 
نظر قانونی و شرعی با جامعه ایران در تضاد 

کامل است.  
3- فراری از نشریات زرد

زمانی که کلینزمن سرمربیگری تیم ملی 
آلمان را بر عهده داشت، از نشریات زرد که 
جدا از مسائل فنی به بخش های دیگر کار و 
زندگی او ورود می کردند، فراری بود. قطعا 

اگر این مربی آلمانی تحقیقات خود را پیش 
از حضور در تهران کامل کند، از تنش هایی 

که میان کی روش و برخی رسانه ها در سال های 
اخیر وجود داشت، می تواند بفهمد که در ایران 

هم کارش ساده تر از آلمان نیست. 

4- سه سال بدون تیم!
سرمربیگری آلمان بین سال های 2004 تا 200٦، ســرمربیگری بایرن مونیخ، 
بین ســال های 2008 تا 2009  ســرمربیگری تیم ملی آمریکا و بین ســال های 
2011 تا 201٦ قطعــا کارنامه بدی برای یک مربــی بین المللی که نامزد 
حضور روی نیمکت تیم ملی ایران باشد، نیست. ضمن اینکه کلینزمن در 
دوران بازیگری هم جزو ســتاره های آلمان بود و سابقه گلزنی به ایران 
در جام جهانــی 1998 را هم دارد. کســی که با آلمان به مقام ســومی 
جام جهانی 200٦ رسید، حاال سه ســالی است که تیم ندارد و خبری از 
او روی نیمکت تیم های ملی و باشگاهی مختلف نیست. این شاید یک 

کلینزمن باشد که نمره منفی در کارنامه 

چنــد 
سالی از فوتبال روز دنیا دور بوده و البته در 

آسیا هم هیچ سابقه ای ندارد. 
5- قیمت باالی مربی آلمانی

یکی دیگر از مواردی که یورگن کلینزمن را از ایران دور می کند، 
مبلغ باالی قــرارداد این مربی اســت. در حالی که فدراســیون 
فوتبال برای پرداخت پول کی روش هم به مشــکل خورده بود، به 
نظر می رســد حداقل چیزی حدود 2 میلیون یورو سالیانه باید به 
کلینزمن بپردازد تا او راضی به عقد این قرارداد شــود. جالب است 
بدانید اولین قرارداد کلینزمن با آمریکا به مدت سه سال 5.2 میلیون 
پوند ارزش داشــته اســت؛ این یعنی ســالیانه 1.7 میلیون پوند این 
مربی از آمریکایی هــا دریافت کرده؛ اگر چه در قــرارداد دوم هم قطعا 
این مبلغ افزایش پیدا کرده اســت. اگر تصــور کنیم کلینزمن با همان 
قیمتی که ســال 2011 با آمریکا قرارداد بسته بود، با ایران قرارداد امضا 
کند، فدراسیون فوتبال باید سالیانه بیش از 30 میلیارد تومان به این مربی 
بپردازد؛ اگر چه این اتفاق بعید اســت و در ضمن بایــد پاداش های موجود در 

قرارداد مربیان خارجی را هم در نظر گرفت. 

شهروند| در حالی که رئیس فدراسیون فوتبال برای معرفی سرمربی جدید تیم ملی دایما وقت می خرد و وعده هایش تاکنون عملی نشده است، جدیدترین شایعه که اتفاقا 
خیلی هم جدی مطرح شده، حضور »یورگن کلینزمن« کاپیتان و سرمربی سابق ژرمن ها در ایران است. این شایعه از آنجا تقویت شد که امیر سلطانی، مدیرعامل سابق 
استقالل خوزستان و یکی از ایجنت های ایرانی خارج از کشور با انتشار تصویری از کلینزمن نوشت: »کمی قدیمی، اما هنوز طال... به ایران خوش آمدی مربی.« از سوی دیگر 
چند روز قبل مرزبان، سرمربی وقت نفت مسجدسلیمان که سال ها در آلمان کار کرده، گفته بود اطالعات خوبی از سرمربی جدید تیم ملی دارد اما نمی تواند آنها را بازگو کند. با 

اینکه برخی این شایعه را به دالیلی نزدیک به واقعیت دانستند، با کمی تفکر به این نتیجه پی می بریم که تقریبا امضای قرارداد با سرمربی سابق آمریکا محال است. 

ون
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ت
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هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

 دغدغه شفر
استقالل آخر فصل بازیکن ندارد! 

بی دلیل نیســت از هم اکنون شفر خواستار تمدید 
قرارداد این بازیکنان شده است، درحالی که 5 هفته به 
پایان  بازی های لیگ برتر باقی مانده و تیم باید در لیگ 
قهرمانان آسیا هم به میدان برود. از حاال مشخص است 
که   10 بازیکن استقالل در پایان فصل قراردادشان به 
پایان می رسد و مشخص نیست چه آینده ای را تجربه 
خواهند  کرد.  سیدحســین حســینی، سیدمهدی 
رحمتی، آرمین ســهرابیان، پژمان منتظــری، وریا 
غفوری، خسرو حیدری،  روزبه چشمی،  امید نورافکن، 
علی کریمی و آیاندا پاتوسی 10 بازیکنی هستند که 
قراردادشان در پایان فصل تمام  می شود و باید دید چه 

اقدامی برای تمدید قرارداد آنها انجام می شود.  

خبر

محمــد مایلی کهن: 
»مدت ها است در مورد 
هیچ چیــزی صحبــت 
نمی کنم، مردم این همه 
مشکل دارند و مشکالت 
سیل اظهر من الشمس است. این همه مشکل 
اقتصادی در ایــن مملکت وجــود دارد بعد 
می گوینــد کلینزمــن بیاید یا نیایــد! مگر 
کلینزمن فیل هوا می کند؟ اگر شــما از من 
ســوال می کنید من کارشــناس نیستم و از 
جرگه کارشناسان بیرون آمده ام! کارشناس 
مفاهیم مختلفی دارد که مــن در جمع آنها 
نیســتم. شــما اصال از من در مــورد فوتبال 
نپرســید؛ هر چند قبال می توانستم بگویم در 
مورد مسائل اقتصادی سوال کنید االن همان را 
 هــم نمی توانــم بگویــم. مصاحبه های من

15-20 سال اســت که ضبط شــده ولی ما 
نفهمیدیم که چه زمانی باید دعا کنیم که باران 

بیاید و چه زمانی  دعا کنیم که باران نیاید!«

یزدانــی:  حســن 
اینکه  با وجود  »کشتی 
در  ایــران  اول  امیــد 
و  بــوده  المپیک هــا 
هست؛ آن طور که باید و 
شاید حمایت نمی شود. به رشته هایی مانند 
کــه  تکوانــدو  و  وزنه بــرداری  کشــتی، 
شانس های اصلی مدال در المپیک هستند، 
باید توجه ویژه تری شود که نمی شود. حدود 
2 ســال اســت که هیچ حقوقــی نداریم، 
فدراسیون هم نمی تواند با بودجه محدودی 
که دارد، حقوق هــا را پرداخت کند. وزارت 
ورزش باید این موضــوع را در نظر بگیرد که 
یک ورزشــکار حرفــه ای هزینه های باالیی 
دارد کــه باید تأمین شــود نــه اینکه تمام 
هزینه ها را از جیب خــودش پرداخت کند. 
فدراســیون کشــتی در حد توانش حمایت 
می کند، اما کافی نیســت. امیدوارم شرایط 

کشتی با حمایت مسئوالن بهتر شود.«

اوضاع بهاری سریال های نمایش خانگی چطور است؟

دوئل هیوالها و خواب زده ها با سیما!
  درحالی  که سریال های ممنوعه، نهنگ آبی، هشتگ خاله سوسکه، رقص روی شیشه 
و احضار اوضاع مناسبی در بازار نمایش خانگی دارند، در ماه های آتی مهران مدیری، 
سیروس مقدم و منوچهر  هادی نیز سریال هایشان را عرضه خواهند کرد تا یک رقابت 

درست وحسابی شکل گیرد


