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روایت داغ

پوالد امین| این که یک سریال تلویزیونی تنها بعد از گذشت دو قسمت بدل شود 
به موضوع اصلی بحــث و گفت وگوهای مخاطبان تلویزیون و در فضای مجازی نیز 
تبدیل شود به یکی از ترندهای فارســی، بی تردید چیزی نیست که سازندگان آن 
سریال از آن بدشان بیاید؛ اما این اتفاق اگر به  خاطر گاف های آن سریال باشد، موضوع 
فرق می کند. این اتفاقی است که در دو روز اخیر برای سریال ستایش رخ داده است 
و در حال حاضر در فضای مجازی سکانســی از این سریال دست به  دست می شود 
که نرگس محمدی و مهدی سلوکی )با ظاهری مسن تر( در کنار هم به  عنوان مادر 
و پسر نشسته اند و در این سکانس تنها حسی که به وجود نمی آید، مادر و پسر بودن 

این دو است.
ماجرای ستایش

در سری دوم ســریال ســتایش با این که انتقادات در مورد این سریال زیاد بود 
و جنبه های مختلفی را شــامل می شد، اما بی شــک یکی از مهمترین انتقادات 
بازمی گشت به نوع چهره پردازی کاراکتر ستایش -که بعد از گذشت بیست سال 
)یا کمی کمتر یا بیشــتر( تنها تغییری که در صورت نرگس محمدی ایجاد شده 
بود، یک عینک بود و چند چین ظریف! این هم باعث شده بود خیلی ها از این که 
گریم نرگس محمدی باال رفتن سن او را به درستی نشان نمی دهد، شکایت کنند. 
در فصل ســوم اما آن گریمی هم که گفته می شــد در القای باالرفتن سن ناتوان 
بوده، یک سره دگرگون شده؛ و این سری از سریال با این که از نظر زمانی در ادامه 
سری دوم آن اســت، اما ستایش همان چند چین و آن عینک تابلو را هم از دست 
 داده و دوباره بازگشــته اســت به دوران جوانی اش. اتفاقی که مخاطبان آن را به 
»بنجامین باتن«ی شــدن ســتایش تعبیر کرده اند و گفته اند که احتمال دارد 

ستایش در فصل بعدی تبدیل به نوزاد شود!
انتقادات تندوتیزی نسبت به این گریم ابراز شده اســت؛ عده ای آن را به  شوخی 
»واکنش کارگردان ستایش به انتقادها از گریم ضعیف فصل دوم ستایش« نامیده اند 
که منجر به حذف عینک ستایش و جوان شدن ظاهر و صدای وی شده است. ظاهرا 
سازندگان ســتایش فکر کرده اند انتقادات به این دلیل بوده که عینک به ستایش 

نمی آید!
عده ای هم )باز به شوخی( گفته اند که شاید هم در فاصله سری دوم و سوم ستایش 

سراغ تزریق ژل،  بوتاکس،  لیفت صورت و ...  رفته!
البته تهیه کننده ســتایش در توجیهی غیرمنطقی جوانی چهره ستایش را به 

آرامش او مربوط دانســت و گفت که »چون او مشکالت و نگرانی های فصل قبلش 
را ندارد، بشاش تر و آرام تر شده اســت«. اما در اصل آن بخش از سخنان او که گفته 
»شما یک سریال را در چند وقت اخیر مثال بزنید که گریمش خوب باشد« صحت و 
صداقت بیشتری دارد. ادعایی که با مرور سریال های مهم سال های اخیر درستی آن 
بهتر اثبات می شود. بله؛ بیشتر سریال های مهم ما در سال های اخیر، به خصوص در 
پیرکردن چهره ها، مشکالت اساسی داشته اند. موضوعی که البته در هیچ کدامش به 

شوری ستایش نبوده است!
کیمیای جوانی

همین جمله آغازین حرفم را پس می گیرم. گریم پیری کیمیا خانم سریال کیمیا 
نیز به همان بدی گریم ستایش است.

کیمیا ساخته جواد افشار در سه مقطع زمانی سی-چهل ساله داستان زندگی زنی 
به  نام کیمیا را روایت می کرد و البته انتقادات مربوط به گریم مربوط به بخش سوم این 
سریال بود که کیمیا با بازی مهراوه شریفی نیا در حوالی شصت سالگی بود. با این حال 
چهره بازیگر در قیاس با مقطع بیست- سی سالگی اش بی تغییر مانده بود؛ جز عینکی 
که در سریال های ایرانی تنها چیزی است که برای مسن کردن کاراکترها به کار گرفته 
می شود! انتقادات از این گریم در روزهای اول تند و تیز بود؛ اما خیلی زود از جدیت 
ماجرا کاسته شد و کاربران با انتشار تصاویری که این گریم را با نمونه هایی چون فیلم 
بنجامین باتن قیاس می کرد، شروع کردند به نشان دادن واکنش های طنزآمیز به 

شاهکار چهره پردازی سریال.
آن روزها درنهایت طراح گریم سریال، بازیگر نقش کیمیا را به  عنوان مقصر معرفی 
کرد: »مهراوه شریفی نیا  اجازه نمی داد که چسب با التکس به صورتش بزنیم یا لنز 
توی چشمش بگذاریم یا روی صورتش خطوطی بکشیم و تهیه کننده و کارگردان هم 
به راحتی پذیرفتند!« البته بعدتر مهراوه شریفی نیا این ادعا را رد کرد و گفت که »مگر 

یک آدم 47 ساله چه  شکلی است؟! دندان مصنوعی دارد یا مثال فرتوت است«؟!
زال در کوفه

حتی سریال های پرهزینه و فاخر این مرزوبوم که در گذر زمان ارزش های خود را 
ثابت کرده اند نیز از این آسیب در امان نیستند. نمونه اش سریال مهم مختارنامه که 

این آسیب در آن سریال نیز وجود دارد.

مختارنامه که در کل به  عنوان ســریالی با گریمی درخشــان شناخته می شود 
)به خصوص در ترسیم چهره دشــمنان امام حســین)ع(( اما در فصولی که مختار 
را در ســنین پیری نشــان می داد، از این آســیب در امان نمانده بود. نگاهی حتی 
گذرا به تغییراتی که مختار در گذر زمان کرده، نشــان از این دارد که ســالیان دراز 
جز سفیدشدن و البته بلندشدن موی ســر تغییر چندانی در او ایجاد نکرده است؛ 
موضوعی که به  نحوی ثابت می کند نگاه هندی به روند پیرشــدن کاراکترها حتی 
در سینماگران درجه یک ما هم ریشه دوانده است. منظور از نگاه هندی نوع رویکرد 
فیلم های دهه شصت و هفتاد بالیوودی به روند پیرشدن کاراکترهاست -که تنها با 

سفیدکردن موهای کاراکترها سر و ته ماجرا را هم می آوردند.
فاخرهای خنده دار

در چشم باد یکی از بهترین و تحسین  شــده ترین سریال های تاریخی تلویزیون 
ایران است. اما فراموش نکرده ایم که در آغازین قسمت های فاز سوم این سریال که 
در آمریکا می گذشت، چه شوخی هایی با گریم ستاره اسکندری و رضا شفیعی جم که 
نشد و چه کنایه ها به گریمور آن سریال زده نشد که حتی نتوانسته بود چسب روی 

چهره بازیگر را هم محو کند!
این قضیه را در یوسف پیامبر دیگر سریال فاخر و موفق تلویزیون هم شاهد بودیم؛ 
جایی که زلیخا در ســنین پیری و کوری چه کنایه هایی را مجبور شد که به جان 
بخرد. موضوعی که حتی فرج اهلل سلحشور را هم که در کل عادت به شنیدن انتقاد و 

پاسخگویی نداشت، وادار کرد به این انتقادات پاسخ دهد.
نمونه های جهانی

سینمای جهان برعکس کارنامه قابل تحسینی در این زمینه دارد. مثال ها فراوانند: 
از نقش جرد لتوی جوان در فیلم آقای هیچ کس در نقش یک پیرمرد ۱۱۸ ســاله 
بگیرید تا نقش تیلدا ســوئینتن در فیلم هتل بزرگ بوداپست در نقش مادام ویلنو 
دسگوف که سال ها پیرتر است. از نقش کیت بالنشــت در نقش دیزی و برد پیت 
در نقش بنجامین باتن در فیلمی به همین نام بگیرید تا کیت وینســلت در فیلم 
کتاب خوان، جولین مور در فیلم ساعت ها،  لئوناردو دی کاپریو در فیلم ادگار هوور، 
هلنا بونام کارتر در ماهی بزرگ و حتی کاریس فن هاوتن در نقش ملیســاندری در 

قسمت ۶ سریال بازی تاج و تخت.

انتقادها از گریم ستایش و یادآوری یک معضل همیشگی در گریم سریال های ایرانی

َجوون نشو، لعنتی!

چه کار کردی با استقالل آندره؟
  استراماچونی انتقادات سنگینی را تحمل می کند؛ تیم او از سه بازی متوسط فقط دو امتیاز گرفته و در غیاب چند ستاره اش باید به استقبال دربی برود

90-10 چگونه در دربی اجرا می شود؟
 سازمان لیگ روی یک اصل درست پافشاری دارد
اما هنوز ابهام های زیادی پیرامون این قانون هست

شــهروند| مخالفت تلویحی مدیــران عامل دو 
باشگاه پرسپولیس و اســتقالل با اجرای قانون 90-

10 در دربی پایتخت در روزهای اخیر ســروصدای 
زیادی در محافل ورزشــی بــه راه انداخته بود. همه 
انتظار داشتند که باالخره این قانون در فوتبال کشور 
اجرا شــود و ســرخابی ها بتوانند در دربی سنتی به 
معنای واقعی میزبانــی را تجربه کنند. البته مدیران 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هم در روزهای اخیر 
به صراحت اعالم کرده  بودند با مشکالت احتمالی که 
وجود خواهد داشت این قانون باید اجرا شود و باشگاه 
میزبان در دربی های لیگ برتــر  به فروش 90 درصد 

بلیت به تماشاگران خود اقدام کند.
دعوای سرخابی ها باال گرفت

در چنین شرایطی به محض این که انصاری فرد با 
اطمینان گفت این قانون در دربی هفته چهارم اجرا 
نخواهد شد و سپس امیرحسین فتحی، مدیرعامل 
استقالل، تأکید کرد که اگر در دربی رفت این قانون 
اجرا نشــود، در دربی برگشــت هم نباید اجرا شود،  
سازمان لیگ به این پرونده ورود کرد و از مدیران عامل 
دو باشگاه خواست که در جلسه مهم تصمیم گیری 
دربــاره اجــرای این قانون شــرکت کننــد. دیروز 
محمدحسن انصاری  فرد و امیرحسین فتحی به دفتر 
حیدربهاروند، رئیس ســازمان لیگ، رفتند و نتیجه 
این نشست بسیار مهم این بود که هر دو باشگاه قبول 
کردند که همکاری الزم را برای تبعیت از قانون داشته  
باشــند و مقدمات اجرای قانون 90 بــه 10 را فراهم 
کنند. حاال با توجه به این که اســتقالل میزبان دربی 
رفته است،  باید سامانه ای طراحی کند تا هوادارانش 
بتوانند بلیت 90 درصد جایگاه های ورزشگاه آزادی را 
در اختیار داشته باشــند که مکانیزم انجام این کار را 

برای شفاف سازی اطالع رسانی کند.
همه چیز بسته به نظر شورای تامین 

با این حال تصمیم گیری نهایی درباره اجرای قانون 
90 به 10 در دربی در جلسه شــورای تأمین استان 
تهران انجام خواهد شد. پیش از این مسئوالن سازمان 
لیگ در حاشیه دو جلســه تمام جزییات مربوط به 
اجرای قانون و لزوم اجرای آن را در شــورای تأمین 
مطرح کرده و خواســتار حمایت از اجرای آن شــده 
بودند. البته استقاللی ها تأکید کرده اند که در شرایط 
کنونی توانایی اجرای قانون 90 بــه 10 را ندارند و با 
وجود جلسه دیروز،  هنوز هم این احتمال وجود دارد 
که اجرای قانون مورد نظر با مصلحت اندیشی به فصل 

بعد موکول شود. 
چگونه اجرا می شود؟

سوالی که همه دوســت دارند به جواب آن برسند، 
این اســت که  اگر به صورت رســمی اعالم شود که 
قانون 90 بــه 10 در دربی اجرایی می شــود،  از کجا 
معلوم که هواداران پرسپولیس نروند و بلیت جایگاه 
استقاللی ها را بخرند؟ در صورت این اتفاق در آستانه 
دربی چه کسی مســئولیت مدیریت این هرج ومرج 
را برعهده خواهد گرفــت. هر چند در همه جای دنیا 
این یک موضوع حل شده است و تماشاگران دو تیم 
در بازی های مهم حتی کنار هم می نشینند؛  منتهی 
در ایران هم باید این فرهنگ ســازی انجام شود که 
تماشــاگران هر تیم از اقداماتی که اجرای قانون را به 
خطر بیندازد، خودداری کنند و به حقوق تیم حریف 
احترام بگذارند. قانون 90-10 تا همیشــه نمی تواند 
در دربی ها به خاطر مصلحت اندیشــی اجرایی نشود 

و باالخره یک روز این قدم بزرگ باید برداشته شود.
آینده

در چنین شــرایطی باید منتظر ماند و دید نتیجه 
جلسه شورای تأمین اســتان چه خواهد شد. گفته 
می شود که برخی مسائل اجتماعی رایج در کشور و 
ابهاماتی که درباره زیرساخت های آزادی وجود دارد، 
باعث شده هنوز خیلی ها بر این باور باشند که شورای 
تأمین با اجرای این قانون موافقت نخواهد کرد. پس 
باید دید آیا مدیران سازمان لیگ می توانند مسئوالن 
 امنیتی و نظارتی را برای اجــرای قانون راضی کنند

یا خیر.

هیجان انگیز

شهروند| سلبریتی که باشی همه درها به رویت باز اســت و کارهایی را می توانی به سرانجام برسانی که دیگران در 
خواب شان هم نمی بینند. مثل رامبد جوان که برای اجرای یک نمایش، مسابقه عکاسی برگزار کرده که با تصویر  سال 
برابری می کند! نمایش »زیبایی گاهی زن اســت« به کارگردانی سهراب حسینی قرار است از بیست وهفتم در پردیس 
شهرزاد به روی صحنه برود و رامبد جوان تهیه کنندگی این نمایش را برعهده دارد. حاال رامبد جوان قرار است برای این 
نمایش یک مسابقه عکاسی برگزار کند که داوران آن عبارتند از محمد فرنود، محمود کالری، کامبیز درم بخش، گالب 
آدینه و آیدین آغداشلو. کل مبلغ این جایزه 7 میلیون تومان است که به نفر اول 3 میلیون تومان، نفر دوم 2 میلیون تومان و 
نفر سوم یک میلیون تومان اختصاص خواهد یافت. برندگان این مسابقه جوایز غیرنقدی دیگری هم دریافت خواهند کرد. 

رامبد جوان 
کوالک 
می کند !

اسماعیلی:  فرشید 
»به خدا، بــه قرآن من 
اصال پای بازیکن حریف 
را نزدم و فقط توپ را از 
بین پاهــای او گرفتم  تا 
تیم را به حمله ببــرم.  حتی اگر این صحنه 
خطا هم باشــد به هیچ عنــوان کارت زرد 
نداشت، چرا که من نه در  طول بازی خطای 
زیادی انجام داده بودم و نه این خطا شــدید 
بود که داور به مــن کارت زرد دوم را بدهد. 
مگر  می شود یک بازیکن در طول بازی فقط 
2 خطا انجــام دهد و هــر دو خطایش هم 
مستحق کارت زرد باشــد؟ خودتان  دیدید 
که در آن صحنه ما درحــال حمله بودیم و 
من هرگز نمی آیم خطایــی انجام بدهم که 
ریتم تیممان را  بگیرم و فرصت را به بازیکن 
حریف بدهم تا بتواند وقت بازی را تلف کند. 
این که فرشید اســماعیلی در دربی باشد یا 
 نباشــد اصال مهم نیســت، اما دلــم برای 
هوادارانمان می سوزد، چرا که آنها در سرما 
و گرما از ما حمایت می کنند اما  اتفاق هایی 

می افتد که قابل پیش بینی نیست.« 
 

آذری:  ســعید 
فوتبالیست ها  »یکسری 
مثل ستاره می درخشند و 
یکسری مثل شهاب سنگ 
پرنور ظهور می کنند،  ولی 
ناگهان نابود می شوند. فوتبالیست هایی که مانند 
شهاب سنگ هستند اســیر دغدغه های روی 
سکوها، دالل ها و  یکســری مسائل اجتماعی 
می شوند و عمر فوتبالشان مانند شهاب سنگ 
کوتاه است، ولی فوتبالیســت هایی که ستاره 
 هســتند، باهوش بوده و زحمت می کشــند و 
چشمشان به سکوها نیست و به برخی هواداران 
هم باج نمی دهند که  داد و فریاد کنند. جایی که 
من کار می کنم بایــد اصولی حاکم باشــد و 

براساس این اصول نیز کار می کنیم .«

ره
چه

شهروند| اســتقالل اســتراماچونی هم بــا آن تیمی که 
هواداران اســتقالل قبل از فصل انتظارش را داشتند، فاصله 
زیادی دارد. باخت به ماشین سازی و تساوی برابر فوالد و نفت 
مسجدسلیمان باعث شده تا آبی پوشان قبل از دربی فقط دو 
امتیاز ذخیره داشته باشند و با رده یازدهمی جدول به مصاف 
رقیب سنتی خود بروند. بدشانسی های سرمربی ایتالیایی هم 
بعد از گل های دقایق آخری که از ماشین سازی و فوالد دریافت 
کرد، در بازی با نفت مسجدســلیمان نیز با برخی تصمیمات 
مشکوک داور و مصدومیت و محرومیت چند مهره اصلی ادامه 
پیدا کرد. آیا این اســتقالل توانایی فتح دربی و احیای دوباره 

خواهد داشت یا اتفاقات بدتری هم در راه است؟
بدشانسی نه، این بار اعتراض به داوری!

در دو بازی قبلی وقتی استقالل یک شکست و یک تساوی 
را در ثانیه هــای پایانی تجربه کــرد، بهانه اســتراماچونی و 
شاگردانش گرفتارشدن به بدشانسی بود. این بار در بازی با نفت 
مسجدسلیمان نیز آبی پوشان از حریف پیش بودند و بار دیگر 
متوقف شدند، اما اعتقاد دارند اشتباهات داوری باعث باخت آنها 
شده است. مرتضی تبریزی گلی در جریان بازی زد که داور آن 
را مردود کرد، اما گفته مطمئن اســت که این گل سالم بوده و 
می توانسته استقالل را 2 بر صفر پیش بیندازد. اواخر مسابقه هم 
فرشید اسماعیلی از داور کارت قرمز گرفت که روی این تصمیم 

داور هم اعتراض هایی از سوی استقاللی ها مطرح شده است. 
استراماچونی همچنان در حسرت برد

آندره آ استراماچونی که مربیگری در باالترین سطح و لیگی 
همچون سری آ را تجربه کرده، شــاید فکرش را هم نمی کرد 
گرفتار چنین بحرانی در لیگ ایران شود. این بار البته او رفتار 
متفاوتی نســبت به دو بازی قبلی داشت. در نشست خبری 
حاضر شد، به سواالت پاسخ داد و از دالیل توقف تیمش گفت. 
مربی ایتالیایی که بیش از دو ماه از حضورش در ایران می گذرد، 
هنوز یک بار هم نتوانسته شــادی بعد از برد را با استقاللی ها 
بچشــد. او باید فکری به حال تیمش کند و بــرای دربی هم 
فقط یک هفته زمان دارد. به نظر می رسد بیش از همه مشکل 
آبی ها در گلزنی به تیم های حریف است؛  مشکلی که سرمربی 
ایتالیایی اعالم کرده با تغییر روش بازی می تواند آن را رفع کند. 

ون
ریب

ت
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در هر اتاقی ، محل های امن را 
مشخص کنید  ) مثالً زیر یک 

میز محکم یا کنار ستون ها یا 
دیوارهای مجاور آنها(. 

غیبت نفرات کلیدی و دغدغه های هواداران

آیا دربی آخرین فرصت استراماچونی است؟
استراماچونی هم اشاره کرد که بدتر از تساوی مقابل نفت مسجدسلیمان و از دست دادن دو امتیاز در این 
مسابقه، غیبت احتمالی سه بازیکن استقالل در دربی است. فرشید اسماعیلی که از زمین اخراج شد و قطعا 
دربی را از دست داده است. از سوی دیگر شیخ دیاباته، مهاجم سیه چرده استقالل هم به خاطر مصدومیت 
شدید از ناحیه دنده از بازی بیرون رفت و احتمال می رود دربی را هم از دست داده باشد، تا بحران در خط 
حمله آبی ها جدی تر شود. همچنین مهدی قائدی در پایان مسابقه از ناحیه مچ پا آسیب دیده و با برانکارد از 
زمین بیرون رفته، تا استراماچونی یکی دیگر از بازیکنان محبوب خود را از دست بدهد. شاید استراماچونی 
هم تا دربی تهران را تجربه نکرده، از حاشیه ها و تاثیرگذاری آن روی کار هر مربی خبر نداشته باشد. سابقه 
نشان داده شکست در دربی می تواند تاثیر مستقیمی روی سرنوشت یک تیم برای رسیدن به قهرمانی یا 
آینده یک مربی برای ادامه کارش داشته باشد. سرمربی ایتالیایی استقالل هم که در هفته های اخیر بارها 
شــایعات جدایی خود را در رســانه های ایتالیایی و ایرانی خوانده، خوب می داند که هواداران استقالل به 
چیزی جز قهرمانی راضی نمی شوند و فتح دربی هم برای آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. خیلی 
از پیشکسوتان استقالل و کارشناسان با توجه به وضع فعلی استقالل خیلی به دربی 90 خوشبین نیستند، 
اما تجربه نشان داده نتیجه دربی خیلی هم وابسته به شــرایط دو تیم نیست. استراماچونی با فتح دربی 
می تواند جای خودش را در دل هواداران اســتقالل باز کند و با خیالی آسوده به کارش ادامه دهد. از سوی 
دیگر شکست در این مسابقه نه تنها شرایط استقالل در جدول را بحرانی تر از قبل می کند، بلکه قطعا تبعات 

زیادی برای استراماچونی خواهد داشت. 


