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وریا تنها نیست

در باره «گیجگاه» عادل تبریزی

هواداران معترض استقالل مقابل باشگاه تجمع کرده و خواستار برکناری مددی شدند
اســتقالل در چنــد روز اخیــر
درگیر حواشی جدیدی شده
ورزش اســت .پــس از بــازی مقابل
نساجی که در حین آن شاهد
واکنــش عجیــب وریــا غفــوری کاپیتان
آبــی پوشــان حیــن تعویــض و رفتن او
به رختکن و خروجش از ورزشــگاه قبل
از پایــان مســابقه بودیــم ،بازیکنــان به
صورت دست جمعی به مدیریت تیم
اعتراض کردند و بعد از آن هم ،انتشــار
قــرارداد غفــوری و خبر شــکایت احمد
مــددی مدیرعامــل آبیهــا از او ،ســر و
صدای زیادی به راه انداخت .شــرایطی
که همگی دســت به دســت هــم داد تا
هــواداران اســتقالل امــروز و در هــوای
بارانی تهران با حضور مقابل ساختمان
باشــگاه اســتقالل دســت بــه تجمــع
اعتراضآمیز بزنند .اســتقاللیها با سر
دادن شعارهایی علیه مددی ،خواستار
اســتعفای او و اســماعیل خلیــلزاده
رئیس هیات مدیره این باشــگاه شده و
همچنین ضمن تهیــه بنری از غفوری،
با ســر دادن شــعارهایی بــه حمایت از
کاپیتان تیم خود پرداختند .ضمن اینکه
مهدی فنونیزاده پیشکسوت استقالل
نیز بــا حضور در میــان تجمعکنندگان،
با آنها مشــغول صحبت و مدعی شــد
که خلیلزاده اعالم کرده این باشــگاه از
بازیکــن خاصی شــکایت نکرده اســت.
گفتنی اســت غفوری طی روزهای اخیر
در حالــی بــه یکی از ســوژه هــای اصلی
فوتبال ایران تبدیل شده که درخواست
او برای خرید واکســن که با واکنش های
مثبــت و منفی همراه شــد و بعــد از آن
هم تا قهر او و نرفتن به سر تمرین پس
از دیدار روز جمعه و انتشــار قراردادش
باعث شــد تا کاپیتان آبیهــا روزهای پر
خبری را سپری کند و هواداران استقالل

هــم در فضای مجــازی با هشــتگ وریا
تنها نیســت به حمایت از او پرداختند.
در این میان مصاحبهای هم از او منتشر
شــد کــه وریــا در آن گفته بــود «:حمله
به من هدایت شــده و شــرمآور اســت.
ســاخت واکســن ایرانــی ،باعــث غــرور
ما میشــود ».او ضمــن انتقــاد از مدیر
اجرایــی پرســپولیس گفتــه« :ابراهیــم
شــکوری عیــن یــک کــودک کــری مــی
خواند» و دربــاره انتخابات فدراســیون
در ماه آینده هم چنین نظر داد «:کسی
جــز کریمــی رئیــس فدراســیون شــود،
انتخابات درستی نبوده است».
ëëمددی:ازوریاشکایتنکردیم
امــروز مــددی در گفتوگویــی کــه بــا
سایت اســتقالل داشت ،شــکایت این
باشــگاه از غفــوری را رد کــرد و دربــاره
انتشــار نامه اســتقالل به کمیته اخالق
چنین توضیح داد«:باشــگاه اســتقالل
موظف است پاسخ نامه نهادها و ارکان
قضایــی و نظارتــی را بدهــد .از ســوی
کمیته اخالق نامهای در خصوص وریا
آمــده بــود و از ما توضیحاتی خواســته
بودنــد و ما هــم توضیح دادیــم .اصال
چیزی به اســم شــکایت اینجــا مطرح
نیســت .باشــگاه اســتقالل حامی کلیه
بازیکنان خود اســت .شــایعه شکایت
مــا از وریا هم ســاخته پرداختــه اذهان
بیمار است و باید هواداران استقالل در
ایــن قضایا به هوش باشــند و در زمین
حاشیهسازان بازی نکنند ».مدیرعامل
باشگاه استقالل در خصوص مطالبات
بازیکنــان و نارضایتــی آنهــا گفت«:ما
بــه همــه بازیکنــان از
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را هــم در نظــر بگیرید که رقــم برخی
قراردادهــا رشــد قابل توجهی داشــته
در حالــی که درآمدهای باشــگاه تا این
حــد افزایش نداشــته اســت .از طرفی
تنهــا چنــد بازیکــن اســتقالل از فصل
گذشــته طلــب دارند کــه بــه زودی به
آنها هــم پرداختی خواهیم داشــت.
پنجــره نقل و انتقــاالت نیم فصل هم
از  ۲اســفند اســت و هــواداران به هیچ
وجــه نگران نباشــند .در جلســه هیات
مدیــره درباره نحــوه تهیــه و پرداخت
پــول بــودورف تصمیمــات خوبــی
گرفتــه شــد و قطعــاً اســتقالل در نیم
فصل بدون مشــکل بازیکنان مد نظر
کادرفنــی را جــذب میکنــد ».مــددی
درباره مســائلی مثل غــذای بازیکنان
کــه آنهــا در مصاحبههای خــود به آن
اشاره داشتند ،چنین واکنشی داشت«:
اگر اجازه دهید در روزهای آینده درباره
ایــن مســائل صحبــت میکنــم .فقط
چند نکته را به صورت کوتاه بیان کنم.
اول اینکــه در هیچ دورهای به بازیکنان
بعــد از تمریــن ناهــار داده نمیشــد و
در دوره مدیریــت فعلی این اتفاق رخ
داده است .دوم اینکه نوع غذا همواره
بــا نظر پزشــک تیم انتخاب میشــود.
ســوم اینکه ما اگــر بنــای صرفهجویی
در مســائل مالــی را داشــتیم ،تیــم را
یــک روز زودتــر بــه مســجد ســلیمان
نمیفرستادیم .اما در خصوص زمین
تمرین هم بایــد بگویم ما  3زمین و 2
ســالن در اختیار داریم .زمین تهرانسر
هم از  ۵اسفند دوباره در اختیار ما قرار
میگیرد و درباره گالیههای بازیکنان در
خصوص شــرایط زمین انقالب هم
بنــده از آقای مظلومی و مســئول
نگهــداری چمــن ایــن زمیــن
توضیحخواستهام».
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«گیجــگاه» یــک ادای دیــن طنازانــه بــه ســینمای دهــه  60ایــران و قهرمــان
فرامــوش شــدهای اســت کــه جمشــید هاشـمپور مصــداق آن اســت .عــادل
تبریــزی بــا ســاخت چندیــن فیلــم کوتــاه و تــاش پشــت درهــای بســته
ســینمای حرفـهای باالخــره موفــق شــد فیلمنامـهای را که به طور مشــترک
بــا ارســان امیــری بــه نــگارش درآورده ،مقابــل دوربیــن ببــرد .فیلمنامهای
کــه تــار و پــودش عشــق بــه قهرمانــان و ســینمای فرامــوش شــده دهــه  60و
 70اســت .اینکــه او توانســته دغدغهمنــدی خــود را بــا فیلتــری مخصــوص
بــه خــود از طنــز کــه شــبیه هیــچ فیلــم دیگــری نیســت ،بــه تصویــر بکشــد و
از مســیر تکــراری فیلمهــای نوســتالژیک دهــه شــصتی همچــون «نهنــگ
عنبــر» عبــور نکنــد ،مهمتریــن ویژگــی «گیجــگاه» اســت .فیلمــی کــه شــبیه
ســازندهاش اســت؛ همانقــدر هیجانــزده ،پرشــور ،طنــاز و لبریــز از عشــق
بــه فیلمهــای ایرانــی و زندگــی معاصــر ایرانــی در ایــن دو دهــه کــه بــرای
آنانکــه ایــن دوران را تجربــه کردهانــد ،لذتــی دو چنــدان دارد .بههمیــن
دلیــل معتقــدم الزمــه حــظ بــردن از«گیجــگاه» عشــقی مشــابه به ســینما و
جزئیاتــی اســت کــه فیلــم را واجــد شناســنامه یــک دوران کــرده اســت .حال

یــا بواســطه تجربــه شــخصی یــا بــه مــدد انعطافپذیــری در برابــر تجربــه
جدیــدی کــه فیلــم مخاطبــش را بــه آن دعــوت میکنــد .فیلمســاز تــور
قص ـهاش را تدریجــی و ســرحوصله پهــن میکنــد و بههمیــن دلیــل هــم
 30دقیقــه ابتدایــی اندکــی کشــدار بهنظــر میآیــد تــا جهــان فیلــم و مســأله
کاراکترهــای محــوری بــرای مخاطــب ملمــوس و متمایــز شــود .فیلــم
درعیــن دنبــال کــردن یــک خط داســتانی محــوری ،از خطــوط و کاراکترهای
فرعــی متعــدد بهــره میبــرد کــه قــوام یافتــن و تأثیرگــذاری آنهــا بــر فینــال
پایانــی یــا بــه گفتــه بهتــر جمــع کــردن ایــن تــور ،بهنظــر ســخت یــا حتــی
غیرممکــن میآیــد امــا بــه شــکلی دراماتیــک ممکــن میشــود .وقتــی
کالس کاراتــه بــه کمــک پســر نوجــوان بــرای نجــات پــدرش از دســت بدمــن
فیلــم میآیــد .وقتــی بســتر عشــق بــه فیلــم و ســینما ،معلــم ســرخورده
از ادبیــات و ورزش را بــه بدلــکاری جمشــید هاشــمپور پیونــد میدهــد و
وقتــی کــه همــه کاراکترهــا در پایــان دچــار تغییــر و تحولــی هرچنــد جزئــی
میشــوند کــه پویــا بــودن آنهــا را نشــان میدهــد .عــادل تبریــزی توانســته از
مثلــث عشــقی محــوری فیلــم کلیشــه زدایــی کــرده و خوانشــی تــازه از آنهــا
داشــته باشــد؛ از مــادر دلســوز و عاشــق پیشــه ،پــدر ضعیــف و خالفــکار امــا
منصــف ،ناپــدری منضبــط و ســختگیر امــا همــدل .بازیگــران ایــن نقشهــا
یعنــی بــاران کوثــری ،ســروش صحــت و حامــد بهــداد نیــز نقــش آفرینــی
غافلگیرکننــدهای در ایــن نقشهــای غیرکلیشــهای دارنــد .در میــان
بازیگــران متعــدد نقشهــای فرعــی نمیتــوان از مریــم همتیــان در نقــش
خواهــر بــاران کوثــری نــام نبــرد کــه بواســطه همــان دقایــق کوتــاه در ذهــن
میمانــد؛ بخصــوص وقتــی نقــش متفاوتــش در فیلــم «طالقــم بــده
بهخاطــر گربههــا» را بهخاطــر بیاوریــم.

