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منهای فوتبال

 با فشار سکوها و رسانه ترکیب تیم
را عوض نمی کنم

| سرمربى تيم فوتبال اســتقالل از عمل 
جراحى بازيكن جوان تيمش خبــر داد و براى او 
آرزوى ســالمتى كرد. او همچنين تاكيد كرد كه 
برابر نساجى «تيمى كه به نظرش خوب است» را 

به ميدان خواهد فرستاد.
 وينفرد شفر، سرمربى استقالل در نشست خبرى 
قبل بازى تيمش برابر نســاجى مازندران در هفته 
بيست و دوم ليگ برتر اظهار كرد: قبل از اينكه درباره بازى صحبت كنم بايد 
بگويم كه رضا آذرى، بازيكن جوان تيم ما يك عمل جراحى داشت و براى 
او بهترين آرزوها را مى كنم. او بازيكن خوب و مهمى براى اســتقالل است. 
فكر نمى كنم مشكل خاصى داشته باشد ولى در آينده خيلى آماده و سرحال 
مى شود. پزشــكان مى گفتند دو هفته طول مى كشد كه اين بازيكن آماده 

عمل شود ولى خيلى سريع عمل جراحى او را انجام دادند.
شفر در مورد مصاف تيمش با نساجى اظهار كرد: بازى فردا بازى راحتى 
نيســت. نســاجى، تيم خوب، جنگنده و در ضد حمالت بسيار قوى است 
بايد مثل نيمه دوم بازى با العين، با تمركز باال باشــيم و بتوانيم همه دقايق 
بازى را كنترل كنيم. ما هر چهار روز يك بار بازى داريم و بايد ببينيم كدام 
بازيكنانمان آماده و ســرحال هستند و شرايط جســمانى مطلوبى دارند. 
اميدوارم بتوانيم نتيجه خوبى كســب كنيم. بايد با همه وجودمان در اين 

بازى تالش كنيم.
سرمربى اســتقالل در ادامه گفت: در رســانه ها در مورد گلى كه مهدى 
رحمتى در بازى با العين خورد صحبت مى كردند ولى در آن صحنه رحمتى 
نمى توانست از دروازه بيرون بيايد و اگر بيرون مى آمد، ما شايد مستقيماً گل 
مى خورديم. نبايد در آن موقعيت زمانى و مكانى به حريف ضربه ايستگاهى 
مى داديم ولى در آن صحنه ما بدشانس هم بوديم. بازيكن ژاپنى تيم حريف 
از ميالد زكى پور زودتر بازى خوانى مورد نياز را انجام داد و توپ را شوت كرد 
و مهدى رحمتى هم فرصتى براى خارج شدن از دروازه نداشت.شفر افزود: 
در اين زمان بسيار سخت به خاطر اين بازى ها، دكتر، بدنساز و كادر پزشكى 
بسيار مهم است. چند بازيكن مشكل دارند و بايد ديد در چه شرايطى هستند 

كه تا امشب يا فردا صبح يازده نفر اصلى خود را انتخاب كنيم.

وقتی بازار نشر نحیف تر می شود
| على اصغر حداد با اعتقاد به اين كه در 
ادبيات ترجمه تحولى ايجاد نشده، از مشكالتى 
كه به گفته او با ادامه يافتن شان مزيد بر علت 
شده و بازار نشر را نحيف تر كرده اند مى گويد. 
به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، اين مترجم 
درباره وضعيت ادبيات ترجمه در ســال 97، 
اظهار كرد: در ســال 97 هم تحول خاصى در 

ترجمه رخ نداده و وضعيت مثل ســال هاى پيش بوده است. عام ترين 
و مهم ترين و آزاردهنده ترين مشكالت ادبيات هم ارشاد و مميزى آن 
بوده است. بعد از آن هم مشــكالت گرانى، كه شامل حال كتاب و آثار 
ادبى هم بوده و مزيد بر علت شده و بازار نشر كتاب را نحيف تر از آن چه 

بود، كرده است.
حداد همچنين در پاســخ به سوالى درباره ميزان استقبال مخاطبان 
با توجه به وضعيت امسال نشر، گفت: استقبال مخاطبان دقيقاً يك امر 
اقتصادى است. كتاب گران شده و چون گران شده و مردم هم براى نان 
شب شان محتاج اند، سمت كتاب نمى آيند. اما اين به آن معنى نيست 

كه مردم به كتاب توجهى ندارند؛ بلكه توانش را ندارند.
مترجم «مرده ها جوان مى ماننــد» و «مجموعه نامرئى» همچنين 
دربــاره تأثير وضعيت نشــر بر ميــزان انگيزه و فعاليــت مترجمان و 
نويسندگان بيان كرد: مترجمان و مؤلفان دو دسته اند؛ يك عده براى 
نان شب شــان كار مى كنند، در نتيجه در هر شــرايطى به ناچار ادامه 
مى دهند. عده اى ديگر هســتند كه اين كار، آمال و آرزوى شان است. 
آن ها چه ارزان بشود و چه گران، چه ارشاد اجازه بدهد و چه اجازه ندهد، 

كارشان را انجام مى دهند.
على اصغر حداد در انتها از كتاب مورد پسندى هم كه امسال خوانده 
است نام برد و گفت: همين حاال كتاب «ايوب» جلويم است. اين كتاب 
ترجمه قاسم هاشمى نژاد اســت كه صور مختلف داستان «ايوب» را از 
متون قديمى ترجمه كرده است؛ كتاب بسيار خوبى است. آثار منوچهر 

بديعى هم كتاب هاى خوب و خواندنى اى هستند.

شرایط مالی سخت تر هم می شود
| معــاون ورزش قهرمانى و حرفه اى 
وزارت ورزش با بيان اينكه فدراسيون ها براى 
تامين منابع مالى بايد با برنامه ريزى دقيق جلو 
بروند گفت: دوستان فقط نگاهشان به كميته 

المپيك و وزارت ورزش نباشد.
محمدرضا داورزنى در صحبت هاى خود در 
مجمع فدراســيون كاراته با تشكر از اعضاى 

مجمع و كانديداها در برگزارى بســيار خوب مجمع فدراسيون كاراته 
گفت: همه كانديداها شايستگى رسيدن به رياست فدراسيون كاراته را 

داشتند و اميدوارم از همه ظرفيت ها در كاراته استفاده شود.
وى افزود: نزديك 57 سال است كاراته وارد ايران شده و افراد زيادى 
براى كاراته زحمت كشــيدند و قدم هايى را براى ارتقا كاراته كشــور 

برداشتند تا كاراته در ايران به توسعه كنونى برسد.
معاون ورزش قهرمانى و حرفه اى وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: 
يكى از مشكالت كاراته كه دوســتان در فدراسيون بايد فكرى به حال 
آن كنند ســر برآوردن ســبك هاى متعدد در اين رشته است. يكى از 
جدى ترين بحث هاى ما در كاراته جلوگيرى از رشد قارچ گونه سبك ها 
در كشور است و تقريباً به يك بيزينس براى برخى افراد تبديل شده و 
مى روند براى خودشان نمايندگى مى گيرند و بعد شروع به دادن كمربند 
و گواهى مى كنند. مثًال مى بينيم 100 نفر مى خواهند به يك مسابقه 
خارجى بروند كه از بچه 12 ســاله تا فرد 40 ساله در ميان آنها است و 
پول را هم بايد پرداخت كننــد. وقتى هم جلوى آن را مى گيريم پدر و 
مادر اين ورزشكاران تماس مى گيرند ما فرش زير پايمان را فروختيم تا 

هزينه سفر پسرمان را به مسابقات جهانى بدهيم.
وى خاطرنشــان كرد: اميدوار بوديم كاراتــه در 2024 هم بماند اما 
اميدواريم در المپيك توكيو كاراته به موفقيت هاى خوبى برسد و اگر در 
2024 نشد براى دوره هاى بعد باز هم شاهد حضور كاراته باشيم. توقع 
از كاراته زياد است و به عنوان يكى از رشته هاى مدال آور ايران در توكيو 

روى كاراته حساب مى شود.

»هیوال«ی مهران مدیری چه شکلی است؟
| پيمان قانع كه طراحى دكور برنامه 
«ماه عسل» را عهده دار بوده است، از طراحى 
دكورهاى سريال «هيوال» و همچنين برنامه 
«دورهمى» خبر داد. به گزارش كائنات به نقل 
از ايســنا،قانع درباره دكورسازى براى سريال 
«هيوال» به كارگردانى مهــران مديرى بيان 
كرد: اين سريال تعدادى زياد حدود 100 الى 

150 لوكيشن دارد. ما هنوز درگير تصويربردارى اين سريال هستيم. 
همچنين تعداد بازيگران «هيوال» هم زياد هستند و فرهاد اصالنى، شيال 

خداداد و … در آن ايفاى نقش مى كنند.
او ادامه داد: دكورهاى اين سريال در ناكجاآباد است به همين دليل 
بايد ابتدا سريال را تماشــا و بعد درباره آن صحبت كرد. دكورهاى اين 
سريال رئال است اما ريالى كه ماهيت واقعيت ندارد و فانتزى مخصوص 
خود را دارد.اين طراح دكور بيان كرد: همچنين ســاخت دكور سرى 

جديد برنامه «دورهمى» را از ظرف همين يكى دو روز كليد مى زنيم.

سالی سخت در انتظار کاراته است
| رييس جديــد فدراســيون كاراته 
با بيان اينكه ســالى ســخت در انتظار كاراته 
است، گفت: اميدوارم بتوانيم با همدلى شاهد 

موفقيت كاراته باشيم.
سيدحســين طباطبايى بعد از انتخابش به 
عنوان رئيس فدراسيون كاراته گفت: از اعضاى 
مجمع و وزير ورزش و رئيس مجمع تشــكر 

مى كنم كه بستر مناسبى براى برگزارى آزاد انتخابات فراهم كردند. با 
وجود تبليغات منفى برخى دوستان فضاى خوبى بر انتخابات حاكم بود. 
دست يارى به سوى همه اهالى كاراته دراز مى كنم و اميدوارم بتوانيم 
به موفقيت هر چه بيشــتر كاراته كمك كنيم و در راه كســب سهميه 

المپيك به موفقيت برسم.
وى افزود: راه سخت و پرفراز و نشيبى در سال 98 پيش روى كاراته 
است؛ مسابقات رده هاى سنى مختلف و كسب سهميه المپيك كه در 
اين مسير مى طلبد تمام اعضاى مجمع و خانواده كاراته كمك كنند با 
همدلى، افتخار بزرگى را براى كاراته در المپيك 2020 بدست بياوريم.
رئيس فدراسيون كاراته درباره محدوديت هاى مالى پيش روى اين 
رشــته و برنامه هايش براى جذب حاميان مالى گفــت: هرچه بتوانيم 
بايد از ظرفيت بخش خصوصى و اسپانسرها استفاده كنيم. با توجه به 
تحريم هاى ناعادالنه كشور و محدوديت هاى موجود مى توانيم با جذب 
حاميان مالى برنامه ها را بهتر اجرا كنيم تا بارى از دوش دولت كم كنيم 
و اعزام ها را با حمايت بخش خصوصــى انجام دهيم.طباطبايى درباره 
انتخاب ساير همكارانش در فدراسيون گفت: با توجه به اينكه مسابقات 
مختلفى را در ابتداى سال آينده خواهيم داشت، كار فدراسيون در نوروز 
هم تعطيلى ندارد. به همين دليل پيشنهاد داديم، آشورى به عنوان دبير 
مشغول شود. درباره ساير قسمت ها هم با پيشنهاد و مشورت خانواده 

كاراته گزينه هاى مناسبى را براى فدراسيون در نظر خواهيم گرفت.

 در برایتون هفته به هفته
در حال بهتر شدن هستم

| ســتاره ايرانى تيم برايتــون مى گويد او 
هفته به هفته در حال بهتر شدن در تيم خود يعنى 

برايتون است.
خيــر  ا ر  ا يــد د ر  د نبخــش  جها عليرضــا 
تيمش برايتون برابر كريستال پاالس در ليگ برتر 
به ميدان رفت و اكنون خودش را براى بازى حساس 
با ميلوال در جام حذفى آماده مى كند كه قرار است 

يكشنبه برگزار شود.
عليرضا جهانبخش درباره بازى با كريســتال پاالس گفت: جو ورزشگاه 
در سلهرست پارك فوق العاده بود و نياز داشتيم كه 3 امتياز بازى را به دست 
بياوريم تا شرايطمان را در جدول رده بندى بهبود ببخشيم. از قبل از مسابقه 
صحبت هاى زيادى مطرح بود كه بازى با پاالس اهميت زيادى براى تيم دارد 
و خوشبختانه ما توانســتيم برنده اين ديدار مهم شويم. بازى هاى خارج از 
خانه در ليگ برتر واقعاً دشوارى هاى زيادى دارد و بازى در زمين پاالس هم 
كه هواداران حمايت پرشورى از تيم خود داشتند و سرو صداى زيادى ايجاد 

مى كردند خيلى سخت بود.
او درباره بازى با ميلوال در جام حذفى نيز گفت: بله اين ديدار نيز ديدار 
دشوارى است و بايد بتوانيم برنده مسابقهشويم. برترى در اين مسابقه باعث 
مى شود هوادارانمان را حسابى خوشــحال كرده باشيم. االن روحيه خوبى 
به دســت آورديم و به همين خاطر شرايط بهترى براى ما ايجاد شده است 
تا بتوانيم ميلوال را نيز در جام حذفى شكست دهيم. بايد بتوانيم در بازى 
برابر ميلوال نيز به مانند بازى با پاالس ظاهر شــويم و 3 امتياز بازى را به 

دست بياوريم.

روند جوانگرایی در وزارت ورزش با جدیت دنبال می شود
| وزير ورزش و حوانان گفت: مجموع آمار پروژه هاى 
ورزشى افتتاحى امسال در كشور با احتساب طرح هاى چند 

روز آينده به حدود 800 پروژه خواهد رسيد.
مسعود ســلطانى فر در نشست با ســمن ها و هيأت هاى 
ورزشى استان در شهرستان خمين اظهار كرد: كشور در يك 
شرايط خاص قرار دارد و به تعبير مقام معظم رهبرى شرايط 
خطيرى اســت. زمانى جنگ تحميلى 8 ساله به ما تحميل 
شد ولى اين 8 ســال با دالورى ها و جانفشانى هاى مردم به 
دوره اى طاليى تبديل شد و قطعاً اين جنگ اقتصادى نيز كه 
ناعادالنه به ما تحميل شده با وحدت و همدلى مردم به دوران 

طاليى تبديل خواهد شد.
وى افزود: در راهپيمايى 22 بهمن براى بسيارى از سياست 
مداران داخلى و خارجى جالب بود كه مردم با توجه به تحمل 
فشارهاى اقتصادى اينگونه حضور بهم برسانند. هيچكس پيش بينى نمى كرد كه مردم اينگونه به خيابان ها بيايند و پاى نظام 
بايستند. در اين رابطه وظيفه ما سنگين است و نبايد آدرس اشتباه به مردم بدهيم و تسويه حساب هاى سياسى داشته باشيم.
وزير ورزش و جوانان كشــور تصريح كرد: به دنبال اجراى برجام اگر يكى از اعضا بدعهدى نمى كرد و با قلدرى از آن خارج 
نمى شد و تحريم هاى غيرقانونى بر ما تحميل نمى كرد صادرات نفت ما 2.5 ميليون بشكه در سال مى ماند و طبيعى است كه 

قيمت ارز و سكه همانند دو سال پيش بود و تغييرى نمى كرد.
سلطانى فر ادامه داد: برخى اين مشكالت را ناشى از سو مديريت مى دانند اما اين موارد حساب هاى پيچيده اقتصادى است. 
البته ممكن است برخى مسئوالن كوتاهى نيز در اين زمينه داشته باشند اما زياد تأثيرگذار نيست و مشخص است كه شرايط 

اقتصادى كشور ما به گونه اى است كه به شدت به صادرات نفت و فرآورده هاى نفتى وابسته هستيم.
وى بيان كرد: ايران نشان داد در عمر 40 ساله انقالب هرگاه فشار از بيرون بيشتر شده وحدت مردم نيز افزايش پيدا كرده 

و نگاه به درون ما را به حد و مرزى خواهد رساند كه بتوانيم روى پاى خود بايستيم.
وزير ورزش و جوانان خاطرنشان كرد: در بيانيه گام دوم انقالب كه توسط مقام معظم رهبرى تبيين شده نقشه راه حركت 
آينده نظام مشخص شده و محور آن تمركز بر جوانان است. جوانان، مديران و مسئوالن بايد نسبت به اين بيانيه تمركز ويژه 
داشته باشند، روند جوانگرايى به شيوه گسترده و دقيقى دنبال مى شود و ما هم در وزارت ورزش با تاكيد مقام معظم رهبرى 

و رئيس جمهور اين مسير را با جديت دنبال مى كنيم.
سلطانى فر اضافه كرد: امروز از 31 مديركل ورزش و جوانان استان ها 10 مديركل زير 40 سال هستند و در فدراسيون هاى 
ورزشــى نيز با اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشستگان اكثر افراد منتخب از گروه ســنى زير 40 سال وجزو ورزشكاران و 

نخبگان اين عرصه هستند.
وى افزود: امسال فجر چهلم در وزارت ورزش و جوانان از هفته دولت آغاز شده و تا دهه فجر ادامه داشته و مقرر شد كه از 

هفته دولت تا دهه فجر هر هفته يك پروژه بزرگ به بهره بردارى برسد. 

بهتر است به جای دسته بندی فقط بگوییم موسیقی!
| رهبــر اركســتر فيالرمونيــك تهران معتقد اســت: 
دسته بندى ژانر موسيقى كالسيك و موسيقى هاى ديگر امروزه 
كاربردى ندارد و بهتر است اسم همه ژانرها را موسيقى بگذاريم.

آرش گوران در ادامه مطلب باال گفت: وقتى مى گوئيم موسيقى 
كالسيك، انگار كه داريم به موسيقى از يك دوره خاص مثًال سال 

1750 تا 1820 اشاره مى كنيم.
او همچنين تأكيد كرد كه غربى - شــرقى كردن موسيقى نيز 
اساساً درست نيست؛ چون موسيقى يك زبان بين المللى است و 

هر كسى مى تواند با آن ارتباط برقرار كند.
گوران درباره وضعيت فعلى موسيقى ايران گفت: اگر بخواهم 
به موسيقى نگاه منتقدانه داشته باشــم، آن را در حال پيشرفت 
مى بينــم؛ چراكه نوازنده هــاى جديد كار خــود را خوب انجام 
مى دهند و تالش خود را براى پيشرفت، مى كنند به شرط اينكه 

انتخاب هاى درستى انجام دهند؛ چراكه انتخاب هاى درست است كه هنرمند را مى سازد نه تنها استعدادهاى او.
او ادامه داد: نوازندگان و فعاالن موسيقى بايد تمرينات خود را جدى بگيرند و به روز باشند، تنها نگاه گيشه اى و نگاهى به عنوان 
منبع كسب درآمد به موسيقى نداشته باشند؛ چراكه اگر همه معيارمان پول باشد تعداد كسانى كه به تماشاى اجراهاى موسيقى 

مى نشينند روز به روز كمتر مى شود.
رهبر اركستر فيالرمونيك تهران در پاسخ به پرسشى درباره مهم ترين اتفاقات حوزه موسيقى يا صرفاً موسيقى كالسيك در سال 
97 از منظر وى، گفت: جواب دادن به اين پرسش كار سختى است. نمى توانم اتفاقات امسال حوزه موسيقى را دسته بندى كنم. 
چراكه ممكن است اتفاقات حوزه موسيقى خيلى بيشتر از حتى 10 رويداد باشد. ولى براى خود من اينكه اركستر فيالرمونيك 
بعد از يك ســال به روى صحنه رفت و توانســتم دوباره همكارانم را در اركســتر ببينم و با مخاطبان اركستر روبه رو شوم، يك 
اتفاق خيلى خوب است.او ادامه داد: البته خود من امســال در مرداد ماه يك رسيتال پيانو داشتم ولى يك سالى بود كه به دليل 
مشكالت مالى و نبود سالن مناسب نتوانسته بوديم با اركستر فيالرمونيك به روى صحنه رويم؛ البته قول مى دهم كه سال آينده 
تعداد كنسرت هايمان بيشتر باشد.گوران بيان كرد: شايد به دليل اينكه امسال خيلى اتفاقات عرصه موسيقى را دنبال نكرده ام از 
اتفاقات مهم اين عرصه خبر ندارم ولى قطعاً در جاى جاى موسيقى كالسيك ايران اتفاقات خوبى رقم خورده است.اين هنرمند 
درباره اينكه اميدوار اســت سال آينده چه اتفاقات مثبتى در موســيقى رقم بخورد؟ گفت: برنامه هاى زيادى براى موسيقى ژانر 
كالسيك، اركســترال و پاپ در سال آينده دارم كه اگر مسؤوالن موسيقى عالقه مند باشــند مى توانم آنها را به اشتراك بگذارم. 
موسيقى هايى كه در ايران اجرا مى شود، حتى موسيقى هايى كه به نام پاپ اجرا مى شود مى تواند به خوبى ساماندهى شود و كمك 

كند سطح شنيدارى مردم باالتر رود، هرچند كه به نظر من باال است.

خوشحالم در این زمان و با این نقش شناخته شدم
| «اينكه من توانسته ام نقش يك جانباز را به خوبى 
به تصوير بكشــم يا نه به نظر مردم بســتگى دارد. اما تمام 
تالشــم را كردم كه اضافه كارى نكنم و كار كليشه اى ارائه 
ندهم، سعى كردم كاراكترى كه از هادى كه جانباز است به 
تصوير مى كشم با جانبازهايى كه در اين سال ها از تلويزيون 
و سينما ديده ايم متفاوت باشــد و اين كه در نهايت موفق 
شده ام يا نه را مردم بايد بگويند.» به گزارش كائنات به نقل 
از ايسنا، حســام محمودى فريد، بازيگر سريال تلويزيونى 
«لحظه گرگ و ميش» درباره تجربه بازى در اين ســريال 
و همكارى با همايون اســعديان گفت: همكارى با همايون 
اسعديان اتفاقى است كه نمى توان از آن گذشت و با اشتياق 

تمام آن را پذيرفتم.
وى افزود: پس از مدت ها ســر كارى حاضر شده بودم كه 
هرروز صبح دكوپاژ داشتيم و از اين ماجرا سوپرايزمى شديم. چون فكر مى كرديم نسل اين آدم ها، اين رفتارها و اين ميزان 

حرفه اى بودن در كار تمام شده است.
محمودى خاطرنشان كرد: آقاى اســعديان بى نظير بود و خيلى راحت مى شد با او حرف زد و شنواى همه ايده هاى خوب 
بود. او دست بازيگران را براى انجام كارهايشان باز مى گذاشت و در نهايت آنها را اصالح مى كرد و نكته هايى كه تذكر مى داد 

بسيار مهم و قابل تأمل بود. در كل همكارى با همايون اسعديان تجربه فوق العاده و درخشانى بود.
اين بازيگر جوان درباره نقش «هادى» در اين سريال گفت: فكر مى كنم وقتش اين زمان بوده و خواست خدا اين بود كه در 
سريال «لحظه گرگ و ميش» اين اتفاق و ديده شدن برايم بيفتد. بسيار از اين موضوع راضى و خوشحالم كه با اين نقش و 
در اين زمان، مردم من را شناختند.وى در خصوص تجربه همكارى با ساير بازيگران گروه گفت: «لحظه گرگ و ميش» يكى 
از بى نظيرترين پشت صحنه ها را داشــت و من بسيار احساس خوبى نسبت به همه عوامل داشتم. همگى بازيگران كار اولى 
سريال، درخشــان، ايده پذير، خالق، پرانرژى و خالق بودند. همه چيز عالى بود كه بايد از اين بابت از آقاى اسعديان تشكر 
كرد.محمودى به بازخورد خوب مخاطبان اشاره كرد و ادامه داد: اينكه من توانسته ام نقش يك جانباز را به خوبى به تصوير 
بكشم يا نه به نظر مردم بستگى دارد اما تمام تالشــم را كردم كه اضافه كارى نكنم و كار كليشه اى ارائه ندهم. سعى كردم 
كاراكترى كه از هادى كه جانباز است به تصوير مى كشم با جانبازهايى كه در اين سال ها از تلويزيون و سينما ديده ايم متفاوت 
باشد و اين كه در نهايت موفق شــده ام يا نه را مردم بايد بگويند.او در پايان در پاسخ به اين سوال كه معيارش براى انتخاب 

نقش هاى بعدى به چه صورت است، گفت: تبعا با وسواس بيشترى از لحاظ تأثيرگذارى كاراكتر در روند درام و هم از لحاظ 
دستمزد به نقش نگاه خواهم كرد و فكر مى كنم بعد از اين به غير از نقش اصلى در تلويزيون نقش ديگرى را بازى نكنم.

پیشنهاد داریوش فرهنگ برای مرمت یک فیلم
| داريوش فرهنگ مرمت نسخه قديمى فيلم سينمايى 
«طلسم» و نمايش آن در جشــنواره جهانى فيلم فجر را اتفاقى 
مثبت دانست و پيشنهاد داد «دو فيلم با يك بليت» هم مرمت 

شود و در دوره هاى بعد به نمايش درآيد.
فيلم سينمايى «طلسم» به نويسندگى و كارگردانى داريوش 
فرهنگ با حمايت و همكارى فيلمخانه ملى ايران مرمت و آماده 
نمايش در بخش «فيلم هاى كالســيك مرمت شده» جشنواره 

جهانى فيلم فجر است.
«طلسم» در سال 65 شمســى اكران عمومى شد و توانست 
در جشنواره فجر همان ســال در سه رشته بهترين بازيگر نقش 
دوم مرد، بهترين موسيقى متن و بهترين تدوين نامزد دريافت 

سيمرغ شود.
داريوش فرهنگ كارگردان «طلسم» با جذاب خواندن ديده 
شدن دوباره فيلم هاى كالســيك آن هم باكيفيت باال گفت: اين كه بانيان جشنواره جهانى فيلم فجر فيلم هاى تاثيرگذار و ويژه 

تاريخ سينماى ايران را با نگاهى جديد عرضه مى كنند، جاى تشكر دارد.
وى «طلسم» را جزو پيشگامان آثار ايرانى كه در جشنواره هاى جهانى شركت كردند دانست و عنوان كرد: اين فيلم در زمان 
خودش يعنى سال 88 ميالدى (64-65 شمسى) در معتبرترين فستيوال هاى جهانى مورد توجه قرار گرفت تا آنجا كه در فستيوال 
لندن به عنوان فيلم منتخب برگزيده شد. خاطرم هست كه در آن فســتيوال، يكى از منتقدان معروف مقاله اى در مورد فيلم با 

عنوان «يك فيلم درخشان از سينماى ايران» منتشر كرد.
به گفته وى، «طلسم» در بخش مسابقه فستيوال مسكو هم بود اما  دير به جشنواره رسيد.

كارگردان فيلم «رز زرد» مهمترين اتفاق زندگى حرفه اى يك فيلمساز را زنده بودن اثرش پس از سال ها ارزيابى كرد و توضيح 
داد: اين يك اتفاق بزرگ براى يك هنرمند است كه داشته هاى اثرش آنقدر زياد باشد كه پس از 34 سال هنوز جان دارد و جان 

شيرين خوش است.
فرهنگ با اشاره به اينكه اولين كارش در تلويزيون سريال «افسانه سلطان و شبان» بود كه مى توانست جريان ساز شود، بيان 
كرد: متاسفانه به نظر مى آيد مديران و مسئوالن و كارگزاران فرهنگى ما در تداوم يك رويه مثبت كوشا نيستند. «افسانه سلطان 

و شبان» مى توانست آغازگر و جريان ساز تمامى افسانه هاى شرقى و به خصوص ايرانى شود. 

چهره ها


