
حقارتشان را به رخشان کشید
توهین بی سابقه ترامپ به شهید سلیمانی 
در ســخنرانی روز گذشــته اش، واکنش 
شــدید کاربران توییتر را به دنبال داشت 
و اهالــی فضــای مجازی در پاســخ به 
ایــن بی حرمتی، یک بار دیگر هشــتگ 
#ترامپ_قماربــاز را در توییتر فارســی 
ترنــد کردند. کاربری در اینباره نوشــته 
است: »هیچ عجیب نیســت ترامپ، ناسزایی را که ســزاوار خود اوست، به 
شهید سلیمانی گفته است. بنی امیه و بنی مروان حتی سال ها پس از شهادت 
امیرمؤمنان علیه السالم، مأمور کرده بودند باالی منابر به آن حضرت دشنام 

بگویند؛ از بس که عظمت امیرمؤمنان، حقارت آن ها را به رخ می کشید«.

فقط می تونم بگم نشد
فرشاد احمدزاده، پس از پیوستن به تیم 
فوالد خوزستان با انتشار پستی در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: »خداحافظی تلخه 
پس بهتره تو این شرایط به هوادارای عزیز 
فوالد خوزستان ســالم بدم. از استقبال 
فوق العاده تون انرژی گرفتــم و انگیزه ام 
برای موفقیت بزرگ در کنارتون چند صد 
برابر شد. از هواداران پرسپولیس هم تشکر می کنم بابت تمام لطف هایی که به 
من داشتند. نشد؛ نه اینکه نخوام، فقط می تونم بگم نشد و شاید دین هوادارای 

عزیز هنوز بر گردن من موند«.

هدفتون چیه؟!
پوران درخشنده چند روز پیش تصویری از 
یک پل هوایی را در صفحه اینستاگرامش 
به اشــتراک گذاشــت و مدعی شد که 
طراح این پل کانادایی، یکی از مســافران 
جانباخته هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ است. 
یکی از فعاالن مجازی اما پس از برررسی 
این تصویر، با انتشار لینک سایتی که برای 
اولین بار این تصویر را منتشر کرده بود، اعالم کرد که این تصویر در اصل یک 
طرح گرافیکی اســت که توسط یک طراح هلندی کشیده شده و هیچ وقت 
هم به مرحله اجرا نرسیده است! یکی از کاربران در واکنش به این ماجرا در 
توییتر نوشــته است: »نمی دونم هدف از بازی کردن با احساسات مردم توی 

این شرایط چیه؟ چی می رسه بهتون؟«.

خط قرمز ها مشخص است
صفحه رســمی توییتر کمیته بین المللی 
المپیک روز گذشته، عکس یادگاری رهام 
صبا-اسکی باز ایرانی- را در کنار یک اسکی باز 
اسرائیلی و آمریکایی به اشتراک گذاشت که 
حســابی در فضای مجازی سروصدا به راه 
انداخت. پس از بازنشر گسترده این تصویر 
در توییتر، کاربران فضای مجازی از مسئوالن 
خواستند به این موضوع رسیدگی کنند. یکی از کاربران نوشته است: »موضوع این 
نیست که موضع شخصی ایشون درمورد عکس گرفتن با ورزشکار اسرائیل چیه؛ 
موضوع اینه که ایشون با امکانات جمهوری اسالمی ایران تعلیم دیده و با هزینه 
ایران در مسابقات شرکت کرده. پس باید نماینده جمهوری اسالمی باشه و خط 

قرمزهای کشورمون هم مشخصه«.      

 محمد تربت زاده »زینب ابوطالبی« را تا یک هفته 
پیش خیلی ها نمی شناختند. مجری گمنامی که پس 
از شهادت سردار سلیمانی، اجرای ویژه برنامه »انتقام 
ســخت« را به عهده گرفته بود. برنامه ای که در میان 
هیاهوی روزهای داِغ پس از ترور حاج قاسم، آنچنان که 
باید و شاید به چشم نیامد. پس از گذشت بیش از یک 
هفته از این ماجرا اما بخش کوتاهی از ویژه برنامه انتقام 
سخت، مثل بمب در فضای مجازی منتشر شد. بخش 
کوتاهی که زینب ابوطالبی در آن می گفت: »گفتمانی 
که به آن بــاور داریم اقتضائاتی دارد و گاهی می طلبد 
که ما حماسی و جهادی زندگی کنیم... ببخشید شاید 
توی دوربین من نباید این حرف را بزنم، ولی اگر کسی 
اعتقاد ندارد، جمع کند از ایران برود. برود همان جا هایی 
که همان رفاه و همان مدل زندگی را دارد و اگر اعتقاد 
داریم به نظرم باید جدی به میدان بیاییم. به نظرم امروز 
نشــان دادیم که همه ما ایرانیان به یک مدل زندگی 

سلحشورانه احتیاج داریم و آن مدل را نیاز داریم«. 

  بهترین مجری زن
زینب ابوطالبی برخــالف تصورتان آنچنان هم تازه 
کار محســوب نمی شود. ســابقه مجری گری اش در 
اصــل برمی گردد به حدود دو دهــه پیش و برنامه 
کودک و نوجوان »نیمــرخ«. البته ابوطالبی بعد از 
ایــن برنامه، تا اوایل دهه 90 از تلویزیون کنار رفت 
و سال 91 با برنامه »نیمه پنهان« در شبکه افق، به 
تلویزیون برگشــت. عملکرد ابوطالبی در این برنامه 
حسابی مورد اســتقبال قرار گرفت و موجب شد تا 
ســال 9۷ جایزه بهترین مجری زن صداوسیما را از 

جشنواره جام جم دریافت کند.
در مورد زندگی شــخصی ابوطالبی اگرچه اطالعات 
زیادی در دســت نیست ولی کاربران فضای مجازی 
به نقل از چند فعال رســانه ای و مجازی، می گویند 
مجری شبکه افق پنج فرزند دارد، از دانشگاه شریف 
دانش آموخته و اوضاع مالی اش هم حســابی رو به 
راه اســت! کاربران به نقل از چنــد خبرنگار فعال 
توییتری، اعالم کرده اند کــه ابوطالبی صاحب یک 
خانه در شــمال تهران و یک خودرو لندکروز چند 
میلیاردی اســت که البته راست و دروغش بماند به 

عهده خودشان!

  نوع دیگری از خطای انسانی
گذشــته از این حرف ها منتقدهــای زینب ابوطالبی، 
می گویند خانم مجری از اول هم این صحبت ها را برای 
مشهور شدن انجام داده! طرفداران این اتهام، معتقدند 
ابوطالبی »شهرت منفی« را به »گمنامی« ترجیح داده 
و کاربران فضای مجازی هم در این مسیر به او کمک 
کرده اند. خصوصاً چهره های شــاخص که اگرچه خانم 
مجری را به بــاد انتقاد گرفتند اما به دیده شــدن او 
کمک کردند. مثل سیاوش صفریان پور، یکی از مجریان 
صداوسیما که در اینباره نوشته بود: »این }تکه از اجرای 

تلویزیونی زنده{ هم نوع دیگری از خطای انسانی است. 
تفاوتش در این است که آدم را در جا نمی کشد. از طرف 

خودم از تمام مردم سرزمینم عذرخواهی می کنم«.
المیرا شریفی مقدم هم به عنوان دیگر مجری صداوسیما 
در اینباره در توییتر نوشــت:»من هم به جای ایشون 
معــذرت می خواهــم«. اکبر نبوی هــم دیگر منتقد 
صحبت های ابوطالبی بود که نوشت: »خواهر محترم! 
شما می توانی در صفحه یا صفحات شخصی خود، هر 
چه می خواهی بگویی، بنویسی و منتشر کنی، اما حق 
نداری در رســانه رسمی کشور، برای معترض یا حتی 

آشوبگر، حکم به رفتن از ایران بدهی...«
سوسن حسنی دخت هم در اینباره گفته است: »معلوم 
نیست این همه نفرت پراکنی در این موقعیت حساس، 
چه توجیهی دارد؟ چه کسانی از دوقطبی کردن جامعه 
سود می برند؟ ایران متعلق به همه ایرانیان است. یکدیگر 

را دوست داشته باشیم و به هم احترام بگذاریم«.

 خطابش مسئوالن بود نه مردم
از آن طرف البته تعدادی از کاربران فضای مجازی، 
رســانه ها و مجری های صداوســیما هــم از زینب 
ابوطالبــی بابــت اظهاراتش حمایــت کردند. مثل 
روزنامه کیهان که حســابی منتقدان مجری شبکه 

افق را مشت و مال داد. 
امیرحســین ثابتی هم به عنوان دیگر مجری شبکه 
افــق، درباره این ماجرا در توییترش نوشــت: »باید 
خداقوت گفت به خانم هــا ذبیح پور و ابوطالبی که 
ایــن روزها به خاطر اثرگذاری و دفاع مؤثرشــان از 
جبهه حق، مورد تخریب عــده ای معلوم الحال قرار 
گرفته اند. کاش به جای برخی دوســتان منفعل که 
به محــض غلبه جو منفی علیه یــک نفر، فوری با 
آن جو همراه می شوند، هزاران ذبیح پور و ابوطالبی 

داشتیم«. 
ثابتــی اما پس از حمله کاربــران فضای مجازی به 
صفحــه اش، در توییت دیگری خطــاب به یکی از 
منتقدها نوشت: »اشکال شما دوست عزیز مثل بقیه 
عزیزانی است که حرف های خانم ابوطالبی را کامل 
ندیده و براســاس یک کلیــپ ۳0 ثانیه ای قضاوت 

می کنند. ایشان خطابش مسئولین است نه مردم.
 فیلم کاملش ان شــاءاهلل منتشــر می شود ولی باید 
تأسف خورد به حال جبهه ای که سمت تیربارش به 

سوی خودی هاست«.

  عذرخواهی کرد
پس از باال گرفتن ماجرا، زینب ابوطالبی باالخره مجبور 
شد از مردم عذرخواهی کند و البته درباره بریده  چند 
ثانیــه ای از برنامه »انتقام ســخت« هم توضیح بدهد. 
این توضیحات را بدون کم و کاســت از زبان ابوطالبی 
بخوانید: »جا دارد عذرخواهی کنم. این برنامه برای 9 
روز پیش، یعنی شانزدهم دی ماه دوشنبه هفته گذشته 
و روز تشییع حاج قاسم سلیمانی در تهران بوده است. 
ما در این برنامه راجع به سبک زندگی صحبت می کنیم 
و در آن برنامه به شــور و هیجان در اثر ریخته شــدن 
خون پاکی می پرداختیم که چه طور تبدیل به شــعور 
جاری در زندگیمان شود. همیشه دغدغه ای داشته ام 
که چرا برخی از مســئولین ما حرف هایی می زنند که 
اکثراً در زندگیشان جاری نمی شود یا از چیزی ارتزاق 
می کنند که خیلی به آن باور ندارند. آنجا در ۳8 ثانیه ای 
که از یک 60 دقیقه طوالنی برداشــت شده، این طور 
ســوء تفاهم شده اســت؛ در صورتی که خطاب من به 
برخی از مســئولینی بود که از اعتقاد و باوری صحبت 
می کنند که در زندگی عمــالً می بینیم به آن پایبند 
نیستند. به صورت مشخص بعد از این اتفاق می رفتم 
کامنت هــا را می خواندم خیلی حرف های نامناســبی 
زده می شد مجبور شدم در صفحه ام تغییراتی بدهم تا 
بیش از این حال مردم را بد نکنیم. من خیلی ناراحت 
حال مردم بــودم بعضی از این کامنت ها را می خواندم 
آن هایی که بی ادبانه بود را نمی دانستم چه جوابی بدهم 
اما آن هایی که مؤدبانه نقد می کردند هرچند این نقدها 
با خشونت همراه بود توضیح می دادم که منظورم چه 
بود. می گفتم خطابم به برخی از مسئولین بود و حتی 
می گفتم می دانید این برنامه 9 روز پیش بوده و قبل از 
سقوط هواپیما روی آنتن رفته است. من خودم داغدارم 

از این هواپیما و دوستانم را از دست داده ام.
واقعًآ بهتر بود کســانی که ۳8 ثانیه وقت گذاشــتند، 
5دقیقه بیشتر این برنامه را می دیدند تا بهتر تصمیم 
می گرفتند. من کــی ام که برای مــردم ایران تعیین 
تکلیــف کنم که مثل من فکر کنند. ما همه مان مردم 
یک سرزمینیم. مقداری عادالنه نگاه کنیم همه مسائل 

احتماالً حل خواهد شد«.
با وجــود این عذرخواهی اما کارشــناس ها می گویند 
زدن این حرف ها درســت در زمانــی که مردم بیش 
از هر چیزی به اتحاد احتیــاج دارند، هیچ جوره قابل 
قبول نیســت حتی اگــر روی صحبــت ابوطالبی با 
مسئوالن بوده باشــد؛ آن هم درست زمانی که بعد از 
حوادث ناگوار، جریان های ایرانی به اتحادی مثال زدنی 
رســیده بودند. هرچه که باشد این موضع گیری و این 
صحبت ها در نهایت به پای رسانه ملی نوشته می شود 
نه به پای »زینب ابوطالبی«. رسانه ملی ای که این روزها 
بابت ماجرای ســقوط هواپیما، به اندازه کافی زیرفشار 
افکار عمومــی و کاربران فضای مجازی قــرار دارد و 
موضع گیری هــای عجیب و غریــب مجری هایش در 

چنین شرایطی می تواند اوضاع را بدتر از بد کند.

بوی کباب
جمعه: بعد از شــهادت حاج قاسم دیگر 
دست و دلم به کار نمی آمد... توی حال 
و هوای خودم بودم که یاِد صحبت های 
حاج قاســم در روز جهانی مســجد در 
سال96 افتادم. سریع گوشی را برداشتم 
و ســرچی کردم تا دوباره فیلم را ببینم 
و کمی آرام شــوم. فقط در یک ســایت 

توانســتم آن فیلم را پیدا کنم. دوباره دیدنش هم مثل قبل تازگی داشت. 
برای یکی از دوســتان فرســتادم تا کات کند و در صفحات مجازی پخش 
کند. دیدن این فیلم برای ائمه جماعات و مسئولین مرکز رسیدگی به امور 

مساجد واجب است!

شــنبه: امروز هم مثل دیروز بعد از شنیدن صحبت های سردار حاجی زاده 
مات و مبهوت بودم و تا شب حال و حوصله هیچ کاری را نداشتم. هیچ کاری! 

یکشنبه: نوجوانی 1٢ ساله به مسجدمان آمد و دنبال فرمانده پایگاه می گشت 
تا سریع کارت فعالیتش را بدهد و در آموزش نظامی ها و گشت ها شرکت کند 
و هرچه سریع تر آماده شود تا انتقام حاج قاسم سلیمانی را بگیرد! هیچ کس هم 

جز فرمانده پایگاه را قبول نداشت! 

دوشنبه: امروز در حال خواندن قرآن به این تفسیر رسیدم: »هر مسجدی که 
عامل تفرقه میان مسلمانان باشد، مسجد ضرار است. اتخذوا مسجدا... تفریقا 
من المؤمنین« و برایم جای تأمل و سؤال بود که نکند با این حساب، خدای 
ناکرده مســاجدی که بین بسیج و هیئت امنا و دست اندرکارانش، اختالف و 

تفرقه هست، مثل مساجد ضرار باشند!

سه شنبه: برای رسیدن سروقت به جلسه ای اسنپ موتوری می گیرم. راننده 
جوانی سوارم می کند. در راه از جلو رستورانی معروف رد می شویم و کلی از آن 
تعریف می کند. از زمانی می گوید که پیک موتوری این رستوران بوده: »جلوی 
خودم غذارو بســته بندی کرد... عجب رنگ و بویی داشت! داداش ما که پول 
نداریم از این کبابا بخوریم ولی با بوش حال می کنیم...« با اینکه من هم تا آن 

روز در این رستوران غذا نخورده بودم اما دلم برایش کباب شد! 

چهارشنبه: راننده، پیرمردی حدوداً ۷0 ساله بود. باب صحبت را با او باز 
کردم تا از جوانی و پیری هایش بگوید. می گفت: »آدمی که روحیه داشته 
باشــه جوونه. مثل من! مثل تو! آدم باید تو زندگیش اول آسایش داشته 
باشه نه آرامش! فرق این دو تا فرق ننه بابای منن! بابای خدابیامرزم فقط 
دنبال مال و منال بود و اعصابشم همیشه به هم ریخته بود. عمرش را هم 
زود از دســت داد ولی قربون ننه ام برم که حدود باالی صد و چن ســال 
عمر کرد... همین هفته پیش ســالگردش بود...همیشــه لبخند رو لبش، 
قرآن هم ورد زبونش بود! بهم می گفت پسر جان خوب بپوش، خوب بخور 
ولی خــوب هم زندگی کن! خدایی زندگی کن تا زندگی خوبی داشــته 
 باشی!« دوست داشــتم هر روز با پیرمرد هم مسیر می بودم و بیشتر از او

می شنیدم!

پنجشــنبه: این روزها هر روزی خبری جدیدی می آید، فیلم و کلیپ 
تازه ای به دســت می رسد و هرکسی تحلیل و نظری دارد. به همین برکت 
امــروز تعدادی از دنبال کننده های عزیز را آنفالو کردم و از همین تریبون 
بــه خودم و بعضی ها اعالم می کنم: »صرف اینکه کانال تلگرامی و صفحه 
اینســتاگرامی چند کایی داریم دلیلی بر اظهارنظر کردن در هر موضوعی 
را نداریــم! البته این اظهارنظرها فرصتی برای ایجاد گفت وگوســت ولی 
مواظب باشــیم جوگیر و اسیر موج نشــویم و احتمال تقطیع و تکذیب 

اخبار را هم بدهیم«.

 مجازآباد
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ورزش
 با دستپخت وزیر و رفقا

امیدها باز هم به  المپیک نرسیدند

امروز ادامه لیگ برتر بسکتبال

 آتش بازی آویژه صنعت 
و نفت  در مشهد

گنج است یا هفت دریا طوفان؟
رقیه توسلی: متصدی رفتــه لباس هایمان را بیاورد. روی صندلی اتوشویی، 
منتظریــم. من و خانوم جوانی که 10 دقیقه می شــود حرص خوران درحال 
برمالســازی اسرار است. از بدزبانی مادر دومش دارد پیش مادر اولش شکایت 
می کند. از کلمات رکیکی که جای صبحانه و شام میل می کند، از نیش های 
مکرری که خورده و نمرده، از بدوبیراه های تمام نشدنی، از نمکدانی که هرروز 

کج می شود روی زخم های دیروزش.
او یکریز می نالد و من و مادر پشــت تلفنش، غصه می خوریم. اشــک و آهش 
که پیش تر رود می بینم یک آن چشــم می بندم و می روم به بیست و خرده ای 
سال پیش و می ایستم کنار دســت »خانجان« توی مطبخ عمارت. آنجا که 
همه دور »َحنا« ُقلدره حلقه زده اند و دارند گوشش را می کشند. نه اینکه واقعاً 
دســت ببرند سمت گوش و گوشواره اش. نه، داشتند حالی اش می کردند یک 

َمن ماست چقدر کره دارد.
َحناقلدره خواهِر خانجان بود... خدا رحمت کند هردویشــان را... اما خانجاِن 

فرشته کجا و او کجا...؟
از بــس که تلخ و تند و ترش بود زبانش، صدایش می زدند: ُقلدره... جوری که 
یک روستا و َده طایفه از دستش، عاصی و شاکی بودند، حتی دو دختر و یک 

دانه پسرش.
می بینم خواهر و برادر دورش کردند و از عیب و غلط هایش می گویند. اینکه 
باید اصالح کند خودش را. اینکه سنی گذشته از او. نمی شود سرکشی کند و 
دل بســوزاند و خیالش نباشد. باید کاری کند که سرشان بیاید باال. که بشود 

حنابانو، حناخاتون.
بعد هم گوش هایم تهدیدها را می شنود... که اگر مصمم به تغییر نشوی و از خدا 

نترسی و حساب آبروی ما را نکنی دیگر نه ما و نه تو. 
حالت چشــم هایش یادم هست. وقتی به خدابیامرز گفتند حرف نباشد فقط 
گوش کن. دو عدد چشــم آبی دیــدم که غلیظ   تریــن حرف های نامربوط 
داشت تویشــان ُقل می زد. بی هوا از عمارت برمی گردم وقتی کسی بلند صدا 

می زند:1۳1. 
1- خانوم 1۳1 به ســرعت نور از اتوشویی ناپدید می شود اما مادر دومش نه... 
می ماند و می رود کنار حناقلدره.. بغل دســت زنی که هفتاد سال از خدا عمر 

گرفت اما زبانش شمشیر داشت. شش دانِگ زبانش.
2- نمی گذارم قِِســر دربرود. سال هاست از خانجان یاد گرفته ام پاسباِن زبان 

سرخ ام باشم. وارسی اش کنم گنج است یا هفت دریا طوفان؟

زینب ابوطالبی در پی اظهارات حاشیه سازش در شبکه افق عذرخواهی کرد

به اتحاد نیاز داریم

آغاز هندبال قهرمانی قاره زرد

 مانور آسیایی تیم ملی 
برای جهانی شدن 
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 محسن ذوالفقاری

روزمره نگاری
سؤال مهم سیدجالل حسینی

با این بدهکاری ها چرا مربی و 
بازیکن خارجی جذب می شود؟
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گفت وگو  با  احسان عمادی، کارگردان »مستند مسابقه«  خانوادگی این  روزهای تلویزیون

»خانه ما« دلبسته فرهنگ بومی است
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 محمدرضا خزاعی: نوزدهمین دوره مسابقات هندبال 
قهرمانی مردان آسیا، انتخابی مسابقات جهانی ۲۰۲۱ 
مصر، از امروز با حضور ۱۳ تیم در کویت آغاز می شود.

در پایان ایــن رقابت ها، چهار تیم برتــر مجوزحضور در 
مسابقات جهانی ۲۰۲۱ مصر را کسب خواهند کرد. تیم 
ملی کشورمان در ۲۶ دوره قبلی مسابقات جهانی، تنها 
یکبار شانس حضور در این میدان جهانی را داشته است. 
سال ۲۰۱۵، بیســت و چهارمین دوره مسابقات هندبال 
قهرمانی مردان جهان در قطر برگزار شــد که تیم ملی 
هندبال به عنوان تیم سوم آســیا در این رقابت ها حضور 
داشــت و در جمع ۲۴ تیم، باالتر از عربســتان، شیلی و 

الجزایر، در جایگاه بیست و یکم قرارگرفت.
ملی پوشان هندبال کشــورمان، با سرمربی ایرانی خود، 
علیرضا حبیبی، پس از برگزاری چنــد اردوی داخلی و 
دو اردوی خارجــی در قطر و ترکیه و انجــام چند بازی 
تدارکاتی در این کشورها با ۱۸ بازیکن صبح سه شنبه ۲۴ 
دیماه، از ترکیه عازم کویت شدند.نکته قابل توجه حضور 
لژیونرهــای اروپایی هندبال ما، همــراه تیم ملی دراین 
رقابت هاست که سبب شده اســت تا با تمام قدرت برای 
کسب سهمیه قهرمانی جهان و حضور درسکوی قهرمانی 

آسیا خیز برداریم.
اهلل کرم وسجاداستکی ازتیم » چسمه« رومانی، علیرضا 
موسوی و حیدری راد از تیم »دینامو بخارست«، محسن 
باباصفری بازیکــن تیم »پلی تکنیکال« رومانی، شــاهو 
نصرتی از تیم »هاچ بوزا« و پویانــوروزی نژاد از تیم »آی 
کی ســاوهوف« ســوئد، هفت لژیونری هســتند که با 
کوله باری از تجربه در کنار دیگر ملی پوشــان داخلی، به 
میدان رقابت پا گذاشته اند. میالد مسائلی، یونس آثاری، 
محمدرضا اورعی، علی مهدیزاده، علی رحیمی کازرونی، 
افشــین صادقی، مهران حســینی، مجتبی حیدرپور، 
محمدامین فرهادی، مجتبی کرمیان، و ســالمان بربط، 
سایر ملی پوشــان هندبال دراین میدان هستند. درواقع 
علیرضاحبیبی تالش کرده اســت تا با استفاده از تمامی 
سرمایه های هندبال کشور، دومین حضور هندبال ایران 

در مسابقات قهرمانی جهان را محقق کند.

   شناخت مدعیان
باتوجه به شناختی که ازهندبال آســیا داریم، تیم های 
بحرین، قطر، کره جنوبی، عربستان، ژاپن را در کنار تیم 
کشورمان، جدی ترین مدعیان حضور در جمع چهار تیم 

برتر و کسب سهمیه جهانی می دانیم.ملی پوشان ما دور 
مقدماتی را در کنار تیم ملی بحرین، قوی ترین تیم حال 
حاضر هندبال آسیا، برگزار می کنند. بحرینی که همین 
یکی دوماه پیش، باغلبه برتیم پرقدرت قطر تنها سهمیه 
آســیا در المپیک ۲۰۲۰ توکیو را از آن خود کرد. البته 

منهای ژاپن، میزبان المپیک.
تیم ملی ما در رقابت های انتخابــی المپیک، بازی را به 
بحرین واگزار کــرد. اما در آن تیم، سجاداســتکی، پویا 
نوروزی نژاد و سعید حیدری راد، یکی از بهترین دروازه 
بانان حال حاضــر لیگ رومانی، و لیــگ قهرمانان اروپا، 
حضورنداشتند. ضمن اینکه تیم ما با حضور در اردوهای 
تدارکاتی قطر و ترکیه و بازی با تیم ملی قطر و تیم های 
خوب باشــگاهی ترکیه از جمله بشیکتاش، بر تجربیات 

خود افزوده است. 

 حبیبی: در کمین بحرین
حبیبی با بیان اینکه مشکل بزرگ تیم ملی عدم هماهنگی 
اســت تصریح کرد: ســعی می کنیم در این زمان کوتاه 
هماهنگ شویم. آقای پویا نوروزی نژاد هم به عنوان بازیکن 

پخش به تیم اضافه شــده و الزم اســت در دفاع و حمله 
هماهنگی خوبی را بین بازیکنان ایجاد کنیم. 

سرمربی تیم ملی به آمادگی ذهنی ملی پوشان اشاره کرد 
و گفت: از نظر ذهنی شرایط خوب است چون پس از چند 
سال برای نخستین بار همه بازیکنان حضور دارند و هیچ 
اختالفی بین بازیکنان، کادر فنی  و فدراسیون نیست. همه 
بازیکنان هم قسم شدند و برای کمک به هندبال کشور از 
نظر ذهنی آماده هستند. مشــکلمان مسئله تاکتیکی و 
هماهنگی است که در حال تمرین برای  حل آن هستیم.

 در چند سال اخیر درگیر تغییرات مدیریتی بودیم
سرمربی تیم ملی گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا چهار 
ســهمیه جهانی توزیع می شود و شانســمان نسبت به 
انتخابی المپیک بیشتر است. در مرحله نخست با بحرین 
و نیوزیلند همگروه هســتیم؛ بحرین قهرمان مسابقات 
انتخابی المپیک است که تنها شکســتمان در انتخابی 

المپیک هم برابر این تیم بود.
وی با بیــان اینکه تیم ملی مقابل نیوزیلند کار ســختی 
ندارد افزود: تالش  می کنیم تا با شکست بحرین به عنوان 

سرگروه صعود کنیم اما در مرحله دوم تیم های قدرتمندی 
به جمع هشت تیم اضافه می شــود؛ ایران، بحرین، کره 
جنوبی، امارات، کویت، عربســتان، قطر و ژاپن تیم های 
قدرتمندی هستند و به جمع هشت تیم صعود می کنند. 
در این مرحله هر گل و امتیازی برای تیم ها تعیین کننده 
است. در انتخابی المپیک فقط به دلیل تفاضل گل کمتر 
به مرحله بعد صعود نکردیم بنابراین باید در تمام بازی ها 
حساب شده کار کنیم تا کارمان از نظر امتیاز و تفاضل گل 

به اما و اگر کشیده نشود.

 برنامه بازی های تیم ملی
جمعه ۲۷ دی؛ ایــران - نیوزیلنــد، 9:۳۰ دقیقه صبح 

)ساعت بازی ها به وقت ایران(
شنبه ۲۸ دی؛ ایران - بحرین ، ۱۲:۳۰ دقیقه

گروه بندی رقابت ها این گونه است:
گروهA؛ ایران، بحرین و نیوزیلند

گروهB؛ قطر، ژاپن و چین
گروهC؛ کره جنوبی، عربستان و استرالیا

گروهD؛ کویت، امارات، عراق و هنگ کنگ

آغاز هندبال قهرمانی قاره زرد

مانور آسیایی تیم ملی  برای جهانی شدن

شیلتون: هیچ احترامی برای مارادونا قائل نیستم!
ورزش: ۳۴ سال پیش، مارادونا با دست دروازه پیتر شیلتون را باز کرد و دروازه بان 
انگلیس هنوز از مارادونا کینه به دل دارد. شیلتون می گوید: من همیشه به دالیل غلط 
در اذهان مانده ام. مردم همیشه می گویند اوه، مارادونا باالتر از تو پرید، اما این اتفاق 
رخ نداده و او تقلب کرد.چند سال پیش از پیتر شیلتون خواسته شد تا در یک برنامه 
تلویزیونی در کنار مارادونا حضور یابد، اما او این درخواست را رد کرد. پیتر شیلتون 
می گوید: من همیشه می گویم مارادونا بهترین بازیکن تاریخ است، اما من به او احترام 

نمی گذارم و هرگز این اتفاق رخ نخواهد داد.

مسی: ال کالسیکوها با حضور رونالدو جذاب تر بود
ورزش: کاپیتان آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا می گوید جذابیت مصاف های این تیم و 
رقیب دیرینه اش از زمانی که رونالدو از رئال مادرید جدا شده، کاهش یافته است. لیونل 
مسی معتقد است: »رقابت  رودررو برای آن همه سال چیزی است که از یاد ها محو نخواهد 
شد. رقابت میان ما از نظر شخصی بســیار جالب بود. من فکر می کنم که هواداران هم از 
آن بسیار لذت می بردند. حتی طرفداران تیم های بی طرف هم از آن ال کالسیکوها لذت 
می بردند. وقتی که کریســتیانو در رئال مادرید بود، ال کالسیکوها همیشه خاص بودند. 
مصاف با آن رئال مادرید به خاطر اهمیتی که آن ال کالسیکوها داشتند همیشه خاص تر بود.

تاتنهام هافبک بنفیکا را قرض گرفت
ورزش: باشگاه تاتنهام به طور رسمی اعالم کرد گدسون فرناندس، هافبک ۱۸ ساله 
بنفیکا را با قرارداد قرضی ۱۸ ماهه به خدمت گرفته است. بر اساس گزارش شبکه 
تلویزیونی »اسکای اسپورتس« در قرارداد این بازیکن پرتغالی با تاتنهام بند خرید ۵۶ 
میلیون پوندی وجود دارد. گدسون فرناندس که پیراهن شماره »۳۰« اسپرز را به تن 
خواهد کرد، اولین خرید رسمی ژوزه مورینیو در تاتنهام به شمار می رود. این هافبک 
پرتغالی که عضو تیم ملی فوتبال کشورش هم هست، از سال ۲۰۱۸ عضو بنفیکا است 

و در ۲۳ بازی برای این تیم به میدان رفت.

اردوی منچستریونایتد در خاورمیانه لغو شد
ورزش: باشگاه منچســتریونایتد در پی تنش های به وجود آمده در هفته های اخیر 
در منطقه خاورمیانه به خاطر درگیری های میان ایران و آمریکا، اردوی خود که قرار 
بود در قطر یا دبی امارات برگزار شــود را به خاطر امنیت بازیکنانش لغو کرد. باشگاه 
منچستریونایتد پیش از این قصد داشت از وقفه بین بازی  با واتفورد در تاریخ ۱۲ بهمن 
و تقابل با چلسی در تاریخ ۱۷ بهمن نهایت استفاده را ببرد و اردویی در مناطق گرم در 
قطر یا دبی برگزار کند، اما باال گرفتن تنش میان ایاالت متحده آمریکا و ایران سبب شد 
مدیران باشگاه منچستریونایتد نسبت به برپایی این اردو در خاورمیانه تجدیدنظر کنند.

سینا حسینی: هر چهار ســال یکبار این خبر از سوی 
رسانه ها نوشته می شود که تیم ملی از رسیدن به المپیک 
بازماند. اتفاقاً هر دوره نسبت به دوره قبل میزان انتقادها 
و عصبانیت ها بیشتر می شود اما انگار فوتبال ایران چنان 
پوست کلفت شده که هیچ نقد و اعتراضی کارساز نیست.

تیم المپیک ایران می توانســت با این نسل طالیی که 
به گفته بسیاری از کارشناسان جزو بهترین های تاریخ 
فوتبال هستند طلســم ناکامی در راهیابی به بازی های 
المپیک را از بین ببرد اما این اتفاق به واســطه مدیریت 
غلط فدراســیون و حمایت های پیــدا و پنهان وزارت 
ورزش و جوانان به کلی از بیــن رفت تا دوباره زانوی غم 

بغل بگیریم.
در خلق این ناکامی عوامل بســیاری نقش دارند، شاید 
امــروز وزارت ورزش و جوانان برای فــرار از انتقادها جا 
خالی دهد اما به باور بســیاری از منتقدان و کارشناسان 
وزارت ورزش و جوانان در درجه نخست و پس از مدیریت 
فدراســیون فوتبال در ردیف دوم متهمــان این ناکامی 
قرار دارد چون مجموعه ای به نام کمیته فنی تحت تأثیر 
ارتباطات دوستانه دست حمید استیلی را در دخالت ها 
باز گذاشــت تا ابتدا زالتکو کرانچار از تیم المپیک جدا 
 شــود وپس از آن فرهاد مجیدی از گردونه خارج شود .

به همان اندازه کــه انتخاب فرهاد مجیــدی برای تیم 
المپیک از سوی مهدی تاج اشــتباه و غلط بود انتخاب 
حمید اســتیلی فاجعه بارتــر بود چــون او نیز همانند 

فرهاد مجیدی تجربــه کافی برای کســب موفقیت و 
یک پیروزی بزرگ را نداشــت، اما مدیران موج ســوار 
فوتبال ما بدون در نظر گرفتن تبعات تصمیمات خود، 
مجیدی را ســوزاندند و در ادامه تیم را به دست حمید 
اســتیلی ســپردند که این افتضاح بزرگ رقم بخورد. 
بدون شــک ناکامی فوتبال ایــران در ماه های پیش رو 
دوباره نیز تکرار خواهد شد چون فوتبال کشور ساماندهی 
الزم برای عبور از مراحل سخت و طاقت فرسا را ندارد، در 
شرایطی که نزدیک به سه ماه تا شروع بازی های مقدماتی 
ایران در بازی های مقدماتی جام جهانی باقیمانده هنوز 
سرنوشت سرمربی تیم ملی بزرگساالن مشخص نیست، 
این دقیقاً همان اتفاقی اســت که برای تیم المپیک هم 

رقم خورد!

 صالحی امیری: مسئولیت تیم امید را می پذیریم 
ورزش: صالحــی امیری رئیس کمیته ملــی المپیک در 
گفت و گو با خبرنگاران در واکنش به حذف تیم ملی امید 
گفت: در مجموع ما مسئولیت می پذیریم. هر نتیجه ای که 
به دست بیاید ما مسئولیت قبول می کنیم. باید بنشینیم 
و ضعف های تیم را دربیاوریم. پاک کردن صورت مســئله 
چیزی را درست نمی کند. تیم امید ایران اگرچه کره جنوبی 
با شکست ازبکستان زمینه را برای صعود شاگردان استیلی 
مهیا کرده بود ولی بیش از یک گل به چین نزد تا به دلیل 

تفاضل گل کمتر از رقابت ها حذف شود.

علی عبداحد: در حالی که لیگ برتر بسکتبال باشگاه های 
کشور به نیمه راه مسابقات دور برگشت )هفته نوزدهم( 
رسیده است، از هم اکنون تیم ها برای ارتقا در جدول و 
شناخت رقبایشان در مرحله پلی آف )حذفی( با تالشی 
مضاعف به دنبال پیروزی در هــر دیدار و صعود یک و یا 
دو پله ای در جدول بازی ها هستند.این در شرایطی است 
که تیم های باال و حتی میانه جدول هر کدام با اختالف 

یک امتیاز و یا امتیاز تساوی در تعقیب یکدیگر هستند.

*امید پرش به سکوی چهارم
آویژه صنعت پارسا مشــهد که نمرات خوبی در رقابت با 
مدعیان و عبور از تیم های میانه جدولی گرفته اســت، 
امروز در مشــهد میزبــان پاالیش نفت آبادان اســت. 
آویژه ای ها که در کاری بزرگ توانسته اند میهمان آبادانی 
را در دور رفت و در خانه شان )۷۴بر۵9( شکست دهند، 
با هدف و تفکر باالنشــینی در جدول، هم قسم پیروزی 
در مشهد شده اند زیرا در صورت شکست تیم قدرتمند 
پاالیش نفت، مشهدی ها ۳۲ امتیازی می شوند و با توجه 
به دو برد مقابل حریف آبادانــی، می توانند تا پله چهارم 

جدول پرش کنند. )آویژه ای ها ششم جدول(.
تیم پاالیش نفت، ســه روز قبل در آبــادان در دیداری 
طوفانی مقابل مهــرام تهران در حالی کــه پایان وقت 
قانونی را ۸۰ بر ۸۰ به تســاوی رســید، در وقت اضافه 
)اورتایم( 9۳ بر ۸۶ بازی را به مهرام باخت و یک پله در 
جدول ســقوط کرد )چهارم و مهرامی ها سوم جدول(. 

پیش بینی می شود آبادانی ها روز سخت و پرفشاری را در 
سالن خانه بسکتبال مشهد خواهند داشت و گرفتار شدن 
آنان در کمند آویژه ای ها محتمل اســت. اکسون تهران 
که با شکست توفارقان آذرشهر، خود را از دهم به مکان 
هفتم باال کشیده است میزبان پتروشیمی بندر امام )دوم 

جدول( است. 
شــهرداری چی های گرگانی و صدرنشــین در دیداری 
حساس و در خانه با شیمیدر قم )پنجم( بازی می کند. 
شــهرداری بندرعباس )نهم( در اصفهان به دیدار ذوب 
آهن )دهم( می رود. مهرام سوم جدولی در تهران میزبان 
صنعت مس کرمان )ســیزدهم( اســت و تیم های رعد 
پدافند شهرکرد و شــورا و شــهرداری قزوین پذیرای 
تیم های نیروزمینی تهران و توفارقان هســتند. یادآور 
می شود دیدار آویژه صنعت پارسا و پاالیش نفت آبادان 
امروز ساعت ۱۷ از ســالن خانه بسکتبال مشهد توسط 

شبکه استانی سیمای خراسان پخش مستقیم می شود.

برنامه دیدارها/ پنجشنبه 98/10/26
مهرام تهران- صنعت مس کرمان

رعد پدافند شهرکرد- نیروی زمینی تهران 
شورا و شهرداری قزوین- توفارقان آذرشهر 
ذوب آهن اصفهان- شهرداری بندرعباس 

اکسون تهران- پتروشیمی بندر امام 
شیمیدر قم- شهرداری گرگان 

آویژه صنعت پارسا مشهد- پاالیش نفت آبادان

با دستپخت وزیر و رفقا

 امیدها  باز هم به  المپیک نرسیدند
امروز ادامه لیگ برتر بسکتبال

آتش بازی آویژه صنعت و نفت  در مشهد

گزارش کوتاه

مرحله نخست پلی آف لیگ برتر فوتسال
ساوه؛ سکوی پرش فرش آرا

امین غالم نژاد: مرحله نخست لیگ برتر فوتسال کشورمان عصر امروز با چهار 
دیدار برگزار می شود که بر اساس هشت تیم اول جدول رده بندی این رقابت ها 
با توجه به جایگاهی که در جدول داشــتند رقیبان خود را شناختند و برای 
صعود به جمع چهار تیم پایانی با هم رقابت خواهند کرد. مرحله پلی آف به 
گونه ای است که ابتدا تیم ها در دو بازی رفت و برگشت با هم مصاف می کنند 

و اگر نتیجه در این دو مسابقه مشخص نشد کار به بازی سوم خواهد کشید.

  آزمون مشهدی ها
این بازی به واقع تقابل تیم های سوم و ششم جدول رده بندی است. فرش آرای 
مشهد که این فصل به عنوان یک مدعی ظاهر شده و نتایج درخشانی با کادر فنی 
جدید و بومی خود گرفته عصر امروز میهمان سن ایچ ساوه است که هرچند در 
ابتدای فصل به عنوان یک مدعی ظاهر شد و حتی هفته ها صدرنشین لیگ بود، 
اما به یکباره سیر سقوط را در پیش گرفت تا در نهایت در رتبه ششم آرام بگیرد 
و حریف تیم سوم جدول شود. نتیجه این دو تیم در رقابت های لیگ برتر که به 
مصاف هم رفته بودند؛ بازی رفت با نتیجه ۲ بر یک به سود سن ایچ تمام شد و 
در دیدار فرش آرا با همین نتیجه به پیروزی رسید. بدون شک عصر امروز شاهد 
بازی نزدیکی به این دو تیم خواهیم بود که اگر شاگردان مجید مرتضایی بتوانند 
در این بازی به نتیجه مطلوب برسند با توجه به بازی برگشت که در مشهد برگزار 
می شود ساوه می تواند سکوی پرش فرش آرا به مرحله بعد باشد. در دور برگشت 
تیم فرش آرا ۳۰ دی ماه میزبان تیم سن ایچ ساوه است. بازی سوم در صورت 
تساوی دو تیم در دو بازی رفت و برگشت چهارشنبه دوم بهمن ماه به میزبانی 

تیمی که در بازی برگشت میزبان بوده برگزار می شود.

برنامه بازی ها-پنجشنبه 26 دی 
 حفاری اهواز - مس سونگون ورزقان   محمد سیمای قم - گیتی پسند اصفهان 
 سن ایچ ساوه - فرش آرای مشهد  ستارگان ورامین - شهروند ساری

ورزش: کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در گفت وگو با مهر با اشاره به اتفاقات اخیر 
در باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: حاال که کالدرون رفته نباید پشت سر او صحبت 

کنیم اما تفاوت نظر همیشه وجود داشته و دارد.
 سرانجام تکلیف سرمربی پرسپولیس مشخص شد تا گل محمدی 

جای کالدرون را بگیرد. نظرتان در این باره چیست؟
خدا را شــکر اتفاق خوب و پســندیده ای برای پرسپولیس روی 

نیمکت تیــم رخ داد. خوشــحالم از اینکه آقــای گل محمدی 
که از خانواده باشــگاه اســت و تجربه های فراوان دارد 

ســرمربی تیم شده اســت. امیدوارم هواداران مثل 
همیشه ما را حمایت کنند تا بتوانیم با چنین مربی 
باهوش و بازیکنانی که جانشان را برای پرسپولیس 

می دهند، به موفقیت دست یابیم.
  کالدرون درحالی از پرسپولیس رفت 

که گفته می شود مشکالت زیادی با 
اعضای تیم داشت.

من به عنوان کاپیتان تیم، از زحمات ســرمربی 
قبلی صمیمانه تشــکر می کنم. درباره سؤالتان 
هم باید بگویم حاال که یک نفر رفته اســت، نباید 

صحبتی کنیم که برای او قابل دفاع نیست.
  انصاری فرد به عنوان مدیرعامل باشگاه گفته که کالدرون 

برای بازیکنانی مثل شما احترام قائل نبود.
من واقعاً دوســت ندارم درباره مربی گذشــته تیم حرفی بزنم. طبیعی است که 

تفاوت هایی در نگرش وجود داشت. همیشه هم همین طور بوده است. گاهی اوقات 
نظرات من به عنوان یک بازیکن می تواند با بازیکن دیگری هم متفاوت باشد. آنچه 
واقعاً سبب شد تا پرسپولیس جدا از هیاهوهای ابتدای فصل، نتایج خوبی را بدست 

آورد، عملکرد منظم ارکان تیم بود. 

  یعنی می گویید مشکلی بین کالدرون و رختکن تیم نبود؟
خیر مشکلی وجود نداشت. شــاید تفاوت هایی وجود داشت اما نمی توان اسم آن 

را مشکل گذاشت. 
  نحوه حضور گل محمدی در پرسپولیس سبب شد تا خیلی ها اَنگ 

حمایت وزارت ورزش از مجموعه شما را بزنند. 
من واقعاً نمی دانم این آقایان با چه سند و مدرکی صحبت های اینچنینی می کنند. 
مگر می شود وزیر و مسئول ورزش یک کشور به باشگاه خصوصی زنگ بزند و 

بگوید مربی تان را به تیم دیگری بفرستید. 
قطعاً توافق دوجانبه بین باشگاه های پرسپولیس و شهرخودرو رقم خورده تا 
آقای گل محمدی به عنوان سرمربی تیم معرفی شود. اتفاقاً همین آقایان 
خیلی خوب می دانند که پرسپولیس چه مشکالت زیادی دارد. 

طرح چنین صحبت هایی صحیح نیست.
  گویا مشکالت مالی تان هنوز پابرجاست.

بله. در چنین وضعیتی که فوتبال ایران دارد، فقط و 
فقط مربی و بازیکن ایرانی متضرر می شوند. 

من به صورت کلی می گویم که با توجه به شرایط 
فعلی، چرا بایــد در اوج بدهکاری هــا مربی و 

بازیکن گرانقیمت خارجی جذب شود؟ 
  گفته شده قرار بود اعتصاب کنید 

اما مدیران باشگاه قول داده اند که به 
زودی پول می دهند.

اصاًل چنین صحبتی مطرح نبود. اتفاقاً بازیکنان 
ما در فصل جاری کمتر از سایر تیم ها دریافتی 
داشــتند ولی با همه توان بازی می کنند تا 
حس خودشــان را به هوادار پرســپولیس 

نشان دهند. 

بارسلونا و رئال مادرید چگونه می توانند افت خود را پشت سر بگذارند؟ 

راه هایی برای حفظ حکمرانی  غول ها
امیرمحمد سلطان پور: دو تیم مشهور فوتبال 
اسپانیا شــاید در صدر جدول اللیگا حضور دارند 
یا به دور بعدی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند و در 
جدول پر درآمدترین باشگاه ها در باالترین رتبه ها 
قرار دارند، اما همگان می دانند که هیچ کدام از دو 
تیم بارسلونا و رئال مادرید در حال حاضر در اوج کار 
خود قرار ندارند. آبی و اناری و سپیدپوشان برای در 
اوج قرار داشتن در فوتبال اروپا باید شرایط خود را 
بهبود ببخشند. بارسلونا به تازگی سرمربی خود را 
عوض کرد اما در زیر بــه تغییرات دیگری که الزم 
است در نیوکمپ و ســانتیاگو برنابئو انجام شود 

نگاهی می اندازیم:

 اصالح خریدهای بزرگ
همیشه می توان موفقیت های بارسا و رئال در یک 
فصل را با فعالیت های این دو تیم در پنجره های نقل 
و انتقاالتی تابستان مقایسه کرد. موفقیت برای این 
دو تیم فقط با بردن چند جام خالصه می شود و اگر 
قرار بود نقل و انتقاالت ضعیف یا با دستپاچگی در 
زمستان انجام بگیرد شاید خیلی از این موفقیت های 
اخیر بدست نمی آمد. این دو تیم در تابستان ۲۰۱9 
حسابی ولخرجی کردند و بارسا مبلغ ۲۵۵ میلیون 
و رئال مادرید ۳۰۰ میلیون یورو برای خرید بازیکن 
پرداخت. دو برابر خرج کردن نسبت به باشگاهی 

مثل منچسترسیتی نشان می دهد که فلورنتینو پرز 
باید واقعاً نیاز به ترمیم را در تیمش حس کرده باشد. 
درست است که بیشتر این مبلغ به خاطر خرید ۱۰۰ 
میلیون یورویی هازارد از چلســی صورت گرفت 
اما خریدهایی مانند جوویچ، میلیتائو و مندی که 
هرکدام باالی ۴۰ میلیون یورو هزینه در بر داشتند 
تاکنون موفق آمیز نبوده است. اوضاع برای بارسا نیز 
با خریدهایش خوب پیش نرفت. آن ها با اینکه فصل 
گذشته برای چهارمین بار در پنج سال قهرمان اللیگا 
شدند اما شکست تحقیرآمیز مقابل لیورپول در اروپا 
سبب شد که به خریدهای گرانقیمت روی بیاورند. 
خریدهایی مثل گریزمان، فیرپو و دی یونگ همگی 
در ابتدای کار دچار مشکل بودند و اکنون اوضاع برای 
آن ها مقداری بهتر شده است. اما به صورت خالصه 
باید بگوییم اگر بارسا و رئال می خواهند در اروپا موفق 
باشند باید خریدهایشان بهتر جواب بدهد. در بارسا 
ستاره های جدید باید از نظر احساسی با این تیم 
بیشتر هماهنگ شده و خریدهای رئال نیز باید از 

لحاظ فیزیکی شرایط بهتری پیدا کنند.

 اعتماد به نسل آینده
به جز گریزمان و هــازارد، دیگر خریدهای دو تیم 
رئال و بارسا بازیکنان آینده دار زیر ۲۵ سال بوده اند. 
فرانکی دی یونگ بین این بازیکنان هست. یکی از 

بهترین محصوالت آکادمی فوتبال آژاکس با تنها ۲۱ 
سال سن که ذاتاً می تواند یک رهبر واقعی در خط 
هافبک باشد. آنسو فاتی ۱۶ ساله نیز که در سه بازی 
ابتدایی خود دو گل به ثمر رسانده نیز از همین حاال 
خود را به محبوب قلب کاتاالن ها بدل کرده است. در 
پایتخت، رئال مادرید بیشتر از همه به وینیسیوس 
جونیور به عنوان یکی از جوان های با استعداد بازی 
می دهد. یوویچ یکی از بهترین مهاجمان زیر ۲۱ 
سال فوتبال اروپا در این تیم است اما تاکنون فقط در 
دو بازی از ابتدا برای تیمش به میدان رفته و وضعیت 
برای مندی و میلیتائو اصالً جالب تر از یوویچ نیست. 
مسلماً استفاده از گزینه های جوان می تواند به تیم 
زیدان در ادامه راه برای قهرمانی احتمالی در اللیگا 
کمک بزرگی باشد همان گونه که در مهرماه شرایط 
را برای آن ها به خوبی عوض کرد و در این فصل پس 
از ۸۰۰ روز سبب شد که دوباره رنگ صدر جدول 

اللیگا را ببینند.

 استفاده بهتر از ستاره های باتجربه
با اینکه نگاه به عملکرد خوب جوانان می تواند یکی 
از اولویت ها برای بارســا و رئال باشد اما ستاره های 
شناخته شــده این دو تیم نیز باید عملکرد خود را 
ارتقا دهند. درست است که لیونل مسی همچنان 
جادوی خود را نشان می دهد اما به عنوان مثال این 

فصل بیشتر از هر زمان در دوران بازی خود در یک 
فصل مصدوم شده و بارسا باید راهی برای جانشینی 
کاپیتان پر آوازه خود در چنین زمان هایی پیدا کند. 
جرارد پیکه نیز آن گونه که از او توقع می رود در این 
چند وقت اخیر خوب کار نکرده و لوئیز سوآرز نیز 
مثال دیگری بود که البته به دلیل مصدومیت تا پایان 
فصل از روی سکوها بازی تیمش را دنبال خواهد کرد.

در رئال قضیه افت برای لوکا مودریچ اتفاق افتاده 
و در ۳۴ سالگی باید شرایط خود را بهبود ببخشد. 
اوضاع رابطه بین زیدان و گرت بیل با اینکه بهتر از 
گذشته شده اما باز هم جای کار دارد. بیل می تواند 
شــرایط خود را با زمان افت بنزما مقایسه کند و از 
ستاره فرانسوی چگونگی خروج از آن و اوج گیری 

دوباره را بیاموزد.

 نیمار را فراموش کنید
این توصیه بــرای هر دو تیم رئال و بارســا صدق 
می کند. بارسا تالش زیادی کرد تا ستاره برزیلی را 
به نیوکمپ برگرداند و این در حالی بود که نیمار در 
همان زمان مشغول شکایت از این باشگاه به خاطر 
طلب های گذشته اش قرار داشت! شکل تالش بارسا 
نیز توسط بسیاری مورد انتقاد قرار گرفت چون قصد 
داشتند چند بازیکن شناخته شده تیم مثل کوتینیو 
و راکیتیچ و دمبله را فدای بازگشت او بکنند. مسلماً 
چنین خبرهایی می تواند تمرکز کل رختکن تیم 
را به هم بریزد. رئال هم با اینکه سابقه طوالنی در 
جذب ستاره ها به هر قیمتی دارد اما چیزی به غیر از 
ضربه به اعتبارش در قضیه تالش برای خرید نیمار 

به دست نیاورد.

هافبک مشهور تیم وست هام انگلیس، که با شوخی های خود 
با هم تیمی اش یعنی دکالن رایس این روزها در شبکه های 
اجتماعی بسیار مشهور شده است، از جدیدترین هنرنمایی 
خود رونمایی کرد! جک ویلشر که چند وقت پیش موقع ناگهان 
بیدار کردن رایس و فیلمبرداری از او موقع ترسیدنش در توئیتر 
گل کرد، اکنون در اینستاگرام خود با پنهان شدن در ماشین 
لباسشویی ناگهان بیرون می پرد و رایس را تا مرز سکته می برد!

توئیتر باشگاه سپاهان اصفهان از موفقیت این باشگاه در بازار نقل و 
انتقاالت خبر داد و همچنین به هواداران این تیم خبر می دهد که یک 
سورپرایز دیگر نیز در راه است. سپاهان در توئیتش نوشته: »با توجه به 
نیاز وارد نقل و انتقاالت شدیم. به جز یک نفر موفق به جذب بازیکن 
شدیم. به هر حال همشهری نتوانست لطف سال گذشته را در تعویق 
بازی برای حضور آسیایی جبران کند. اهل تهدید شبانه هم نبودیم. 
البته پنجره هنوز برای ما بسته نشده و منتظر سورپرایز آسیایی باشید.  

اگر شرایط اجازه دهد.«

سپاهانجک ویلشر
حساب رسمی اینستاگرام المپیک ۲۰۲۰ توکیو، در استوری 
خود از به پایان رسیدن طراحی بلیت تماشاگران برای شرکت 
در مسابقات تابســتان آینده خبر داد. در حالی که بسیاری 
از بلیت های مســابقات المپیک آینده که در توکیو برگزار 
خواهد شد از همین حاال پیش فروش شده است، بسیاری از 
تماشاگران منتظر بودند تا از بلیت های مسابقات رونمایی شود. 
حاال مسئوالن این مسابقات از این بلیت ها رونمایی کردند که 

طراحی بسیار جذابی بر طبق هر رشته دارد.

توکیو 2020
در حالی که شایعه شده بود سرمربی سابق پرسپولیس در مصاحبه 
ای گفته که تجربه حضور در ایران بدترین تجربه دوران کاری اش 
بوده است، اما گابریل کالدرون در توییتی تازه به نوعی آن شایعه را 
نیز تکذیب کرده است. کالدرون در توییتر با انتشار چندین عکس از 
دوران حضورش در جمع سرخپوشان تهرانی، نوشته: »سرمربیگری 
پرسپولیس افتخار بزرگی بود. از بازیکنان، اعضای هیئت مدیره و 
تماشاگران فوق العاده تشکر می کنم. امیدوارم در آینده شما را ببینم. 

اکنون برای چالش آینده ام آماده ام.«

گابریل کالدرون

سؤال مهم سیدجالل حسینی

با این بدهکاری ها چرا مربی و بازیکن خارجی جذب می شود؟

ضد  حمله

خلعتبری: جدایی ام قانونی است
ورزش:  بازیکن جدید تیم فوتبال شــهر خودرو گفــت که جدایی اش از 
باشگاه ذوب آهن قانونی است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. محمدرضا 
خلعتبری در گفت وگو با تسنیم، در ارتباط با جدایی اش از ذوب آهن و اینکه 
گفته می شود ذوبی ها نسبت به این موضوع اعتراض دارند، گفت: نمی دانم این 
خبرها چگونه منتشر می شود. اگر جدایی من قانونی نبود پس چگونه باشگاه 
ذوب آهن به من برگه فسخ قرارداد داد؟ این جدایی کامالً قانونی بود و من با 

فرشاد محمدی مهر معاوضه شدم تا نیازهای فنی دو تیم هم برطرف شود. 

سرمربی جدید ذوب آهن: خودم را روی 
نیمکت اثبات می کنم

ورزش: میودراگ رادولوویچ، سرمربی جدید ذوب آهن در نشست خبری 
و مراسم معارفه اش گفت: از زحمات منصوریان تشکر می کنم. نمی توانم 
بیشتر درباره جزئیات صحبت کنم و می خواهم خودم را روی نیمکت اثبات 
کنم. وی ادامه داد: امیدوارم هم من و هم باشگاه از این قرارداد جدید بهره 
ببریم و اتفاقی که برای هر دو طرف خوب است، رخ دهد. از حضور تمام اعضا 
و رسانه ها تشکر می کنم و امیدوارم اتفاق خوبی برای ذوب آهن رقم بزنیم و 

این تیم را به جایگاه اصلی اش برگردانیم.

بشار رسن به ایران بازگشت
ورزش: بشار رسن هافبک ملی پوش پرسپولیس دیروز وارد تهران شد. رسن 
مطالبات خود را دریافت نکرده و پیشنهاد الشرطه عراق را رد کرده است. 

این بازیکن با مدیریت باشگاه نیز درباره مطالبات خود صحبت خواهد کرد.

سلطانی فر: برایم مهم است وضع استقالل و 
پرسپولیس خوب باشد

ورزش:وزیر ورزش و جوانان گفت: برای من واقعاً مهم است که مسائل و 
مشکالت پرسپولیس و استقالل را به گونه ای حل کنیم که این دو تیم همیشه 
در وضعیت خوبی باشند و بتوانند بازی ها و پیروزی های خوبی داشته باشند. 
مسعود سلطانی فر افزود: به اعتقاد من دو باشگاه استقالل و پرسپولیس بنیان 
فوتبال ما هستند البته االن همه باشگاه ها وضعیتشان خوب است و همه 
باشگاه ها در لیگ مسابقات خوبی انجام می دهند و سرانجام همیشه یک 
قطب سوم هم ما داشتیم که در کنار این دو تیم یک زمانی پاس بود یک زمانی 
سپاهان بود و باشگاه های دیگر بودند که به فوتبال ما کمک می کردند. وی  
تصریح کرد: بنده نه گرایش خاصی به این رنگ دارم نه گرایش خاصی به آن 
رنگ دارم، وظیفه و مسئولیتم این است که از هر دو تیم حمایت کنم برای 

رشد و ارتقای هر دوتیم تالش کنم.

خبر خوب فریبرز محمودزاده به سرخ های پایتخت
پرسپولیس می تواند با استوکس قرارداد ببندد

ورزش: مسئول کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ با اشاره به اجرای 
قانون جدید فیفا در قرارداد بازیکنان گفت: آنتونی استوکس با هر باشگاهی 
می تواند قرارداد ببندد. فریبرز محمود زاده درباره اینکه آیا پرســپولیس 
می تواند با آنتونی اســتوکس که با شــکایت باشــگاه قبلی اش تراکتور 
روبه رواســت قرارداد ببندد تصریح کرد: از لحــاظ قوانین بین المللی هر 
باشگاهی در دنیا می تواند با استوکس قرارداد ببندد اما پرونده او در فیفا باز 
است و هر حکمی از سوی فیفا داده شود باید عمل کنیم. وی درباره اینکه آیا 
محرومیت احتمالی استوکس منجر به محرومیت پرسپولیس هم می شود 
تأکید کرد: به دلیل اینکه خود باشگاه تراکتور در مکاتبه با سازمان لیگ، 
او را از فهرست کنار گذاشته اســت باید بگویم مشکلی برای پرسپولیس 

وجود ندارد.

 بازیکن خارجی استقالل
 در تست پزشکی رد شد

ورزش:برنی ایبینی مهاجمی که دو روز گذشته وارد تهران شد تا در صورت 
تأیید در تست های پزشکی با استقالل قرارداد منعقد نماید، در این تست ها 
پذیرش نشد.بهرام امیری معاون اجرایی باشگاه استقالل در گفت وگو با مهر 
با تأیید این خبر ادامه داد: این بازیکن از ناحیه مچ پا مشکل داشت و پس از 
آنکه پاسخ ایفمارک را گرفتیم او را به دو متخصص دیگر هم نشان دادیم که 
همه پاسخ ها یکسان بود. بنابراین صالح باشگاه را در این دیدیم که این بازیکن 
را برگردانیم. وی ادامه داد: بالفاصله روی گزینه بعدی اقدام کردیم تا گزینه 
دوممان در این پست را به تهران بیاوریم و در صورتی که در تست های پزشکی 

موفق شد با او قرارداد منعقد نماییم.

مربی سابق دورتموند به تراکتور پیوست
ورزش: تیم فوتبال تراکتور اقدام به جذب یک مربی دروازه بان خارجی کرد. 
تیم فوتبال تراکتور در اردوی آنتالیا حضور دارد و اردوی آماده سازی خود را در 
خارج از ایران دنبال می کند. طبق اعالم ساکت الهامی، یک مربی دروازه بان 
خارجی به تراکتور اضافه شده و چند روزی است که در این تیم کار می کند. 
به گفته الهامی، این مربی سابقه کار کردن در تیم دورتموند، اف.سی کلوپ 
بلژیک و تیم های حاشیه خلیج فارس را در کارنامه دارد ولی نام و ملیت او 

اعالم نشده است.

 گل محمدی: شروع سختی
 در نیم فصل دوم داریم

ورزش: یحیی گل محمدی، در مورد  حضورش در پرسپولیس اظهارکرد: 
افتخار بزرگی بود که پس از هفت ســال دوباره نصیب من شد. امیدوارم با 
حمایت هواداران و انرژی مثبت آن ها کارهــای بزرگ تری انجام دهیم و 
بتوانیم جام های خوبی ببریم. خودم خیلی امیدوار هستم تا با همدلی و اتحاد 
خوب بتوانیم به اهدافمان برسیم. وی در مورد اینکه چقدر به نیم فصل دوم 
امیدوار است، گفت: شروع نیم فصل دوم شروع سختی است. در ۳۶ روز باید 
۶، ۷ مسابقه سخت و حیاتی و تأثیرگذار در لیگ و همچنین لیگ قهرمانان را 

انجام دهیم، اما مطمئناً تیم ما رفته رفته بهتر خواهد شد.

مرتضایی: در آمادگی کامل به سر می بریم
ورزش: سرمربی تیم فوتسال فرش آرا مشهد با بیان اینکه بازی سختی 
درمقابل سن ایچ در پیش داریم، گفت: تیم سن ایچ تیمی غیر قابل پیش 

بینی و پرنوسانی است.
مجید مرتضایی در رابطه با دیدار امروز تیمش با ســن ایچ به خبرنگار 
ما گفت: خوشبختانه تیم از نظر روحی و روانی در آمادگی کامل به سر 
می برد و از آمادگی کامل برخوردارهستند. وی عنوان کرد: خوشبختانه 
تیم فرش آرا دارای بازیکنان جوان و با استعدادی است و به گفته بسیاری 

از کارشناسان فرش آرا از بهترین تیم های لیگ است.
مرتضایی در رابطه با نتیجه بازی خاطرنشان کرد: سن ایچ تیمی غیرقابل 

پیش بینی و پرنوسانی است و بازی سختی در پیش رو داریم.

منهای فوتبال

لیگ برتر پرتغال
پورتو - براگا

    جمعه 27 دی - 22:30 زنده از شبکه ورزش

هفته هفدهم لیگ برتر ایران
شاهین بوشهر - شهر خودرو

      جمعه 27 دی - 15:30 زنده از شبکه ورزش

لیگ برتر پرتغال
اسپورتینگ لیسبون - بنفیکا

      شنبه 28 دی - 00:45 زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

قهرمانانی از جنس مردم
ورزش: همزمان با وقوع سیل ویرانگر در استان سیستان و بلوچستان 
تعدادی از چهره های عنوان دار کشتی جهان و المپیک اینبار نیز در 
ادامه خدمت رســانی به مردم این دیار وارد گود شدند و با حضور در 
سیستان و بلوچستان مشغول کمک رسانی به مردم هستند. رسول 
خادم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی و دارنده مدال های طال و برنز 
المپیک، دو طال و یک نقره جهان، طال و نقره بازی های آســیایی و 
پنج طالی آسیا، کمیل قاسمی دارنده مدال های طال و برنز المپیک، 
نقره جهان و طال و نقره آسیا، حسن رحیمی دارنده مدال های برنز 
المپیک، طال، نقره و دو برنز جهان، طال و نقره جوانان جهان، طال و 
برنز بزرگساالن آسیا و طالی جوانان آسیا و احسان لشگری دارنده 
مدال های برنز جهان و المپیک و چهار طالی آسیا، همچون ماه های 
گذشــته که در قالب مؤسســه خیریه امام علی)ع( بــا جمع آوری 
کمک های نقدی و غیر نقدی مشغول خدمت رسانی به روستاهای 
محروم استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خوزستان 
و ... بوده اند، اینبار نیز از همان ابتدای وقوع سیل ویرانگر در سیستان 
و بلوچستان به کمک مردم شتافتند و مشــغول خدمت رسانی در 

روستاهای سیل زده هستند.

توماس باخ: تضمین کتبی مانع محرومیت 
ورزش ایران شد

ورزش:توماس باخ، رئیس کمیته بین المللــی المپیک اعالم کرد: 
کمیته بین المللی المپیک ورزش ایران را محروم نکرده چون کمیته 
ملی المپیک ایران نامه کتبی داده که سیاست های تبعیض گونه را در 

رقابت های ورزشی پایان خواهد داد. 
باخ اعالم کرده است: این نامه که از طرف کمیته ملی المپیک ایران به 
IOC ارسال شده، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و سیدرضا صالحی 

امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران آن را امضا کرده اند. 
ایران همچنین در ماه می ۲۰۱9 نیز نامه مشــابهی را به فدراسیون 

جهانی جودو و کمیته بین المللی المپیک ارسال کرده بود.

 صالحی امیری: مهاجران
 به خانه پدری بر می گردند

ورزش:رئیس کمیته ملی المپیک گفت: در جلساتی که با مسئوالن 
ارشد IOC داشتیم در مورد جودو صحبت کردیم و گفتیم سناریو از 
پیش تعیین شده بوده و گفتیم اسناد و دالیل محکمی داریم. صالحی 
امیری درباره  مهاجرت ورزشــکاران گفت: هیچ یک از ورزشــکاران 
مهاجرت کرده محدودیتی بــرای ورود به ایران ندارند. ما ورزشــکار 
ممنوع الخروج و ورود نداریم. اعتقاد داریم در بســتر زمان همه چیز 
مشخص می شــود. مهاجرت را پدیده منفی نمی دانم اما باید عوامل 
کششــی را افزایش دهیم. معتقدیم هیچ کدام از ورزشکاران ایران با 
رویکرد سیاسی نرفتند. باید شرایط را برای حضور مجدد آن ها فراهم 
کنیم. در نشســت با مدیران ارشــد CAS اعالم کردیم هیچ کدام از 
ورزشکاران ایرانی که مهاجرت کردند محدودیتی برای بازگشت ندارند. 

والی و امیری به تیم والیبال پیام پیوستند
ورزش: تیم والیبال پیام مشهد در تعطیالت ۵۰ روزه لیگ، پنج بازیکن 
کلیدی خود را از دست داد. مسئوالن این تیم برای پر کردن جای خالی 
نفرات جدا شده با گزینه های مختلفی رایزنی کردند.در نهایت وحید 
والی، بابک امیری، مهدی رنجبر، علیرضا کمال پور و علی حاجی پور با 
تیم والیبال پیام به توافق رسیدند. وحید والی که سابقه حضور در سری 
B ایتالیا را دارد، فصل جاری را در کاله آغاز کرد و بابک امیری عضو 
تیم راهیاب ملل مریوان بود. مهدی رنجبر هم به دلیل مصدومیت پس 

از توافق با تیم پیام اعالم کرد که نمی تواند این تیم را همراهی کند.

23 تکواندوکار از شنبه در اردوی تیم ملی
ورزش: تیم ملی تکواندو مردان ایران با حضور ۲۳ هوگوپوش از روز 

شنبه در مرکز جهانی تکواندو آغاز می شود.
آرمین هادی پور، یاشــار عطاردی، حســین لطفی، محمدصادق 
دهقانی، محمدحسن پلنگ افکن، محمد کاظمی، سروش احمدی، 
فرزان عاشورزاده، امیرحسین محمد خانلو، سینا بهرامی، میرهاشم 
حسینی، مهدی یوسفی، امیرمحمد بخشی، مهدی عابدینی، مهدی 
جاللی، مهران برخورداری، عرفان حیدری، عرفان ناظمی، علیرضا 
نادعلیان، محمدرضا خانی، سجاد مردانی، ســعید رجبی و فرشاد 
قیاس شــندی نفرات حاضر در اردو هستند. تیم  ملی تکواندو ایران 
در گروه مردان موفق به کسب دو سهمیه بازی های المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو شده است و پیش از آن نیز رقابت های قهرمانی آسیا را ۱۴ تا 

۱۶ اسفندماه سال جاری به میزبانی »بیروت« لبنان را پیش رو دارد.

راه اندازی لیگ بوکس
ورزش: ثوری، رئیس فدراسیون بوکس درخصوص زمان آغاز لیگ 
بوکس و همچنیــن رایزنی برای حضور شــرکت ها و تیم ها در این 
مسابقات گفت: با توجه به استقبال رسانه ها از مجموعه فدراسیون 
بوکس در سالیان اخیر، اقبال خوبی نسبت به رشته بوکس صورت 
گرفته است و شــاهد تمایل شــرکت های بزرگ و قدرتمند برای 
تیمداری در لیگ بوکس بودیم. ما در سال جاری تنها به دلیل حضور 
قدرتمند تیم ملی در مسابقات گزینشــی المپیک از برگزاری لیگ 
صرفنظر کردیم اما مطمئن باشید از ابتدای سال آینده لیگ بوکس را 
راه اندازی خواهیم کرد تا شاهد حضور تیم ها در این مسابقات باشیم.
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سیما و سینما

گزارش خبری

موج انتقادها به اسکار 2020 ادامه دارد
جوایزنژادپرستوجنسیتزده

سیماوسینما:اظهــارات »استفن کینگ« نویسنده مشهور آمریکایی 
درباره انتخاب نامزدهای اســکار ۲۰۲۰ با انتقادات چهره های سرشناس 

هالیوود مواجه شد.
به نقل از گاردین، پس از آنکه جوایز اسکار در معرفی نامزدهای نودودومین 
دوره این جایزه ســینمایی کارگردانان زن و هنرمندان رنگین پوست را 

نادیده گرفت، این موضوع مورد انتقادات بسیاری قرار گرفت.
در این بین » استفن کینگ« موضع متفاوتی را در پیش گرفت. نویسنده 
»درخشش«، »آن« و »رســتگاری در شائوشنگ«، صبح روز سه شنبه 
درباره سه شاخه جوایز اسکار یعنی شاخه بهترین فیلم،  بهترین فیلم نامه 
اصلی و  بهترین فیلم نامه اقتباســی که در آن ها حق انتخاب نامزد دارد، 

اظهارنظر کرد.
»کینگ« در این باره گفت: جنسیت و رنگین پوست بودن نکته ای نیست 
کــه او به عنوان یکی از اعضای آکادمی حین رأی دادن برای نامزدها به 

آن توجه کند.
این نویســنده در صفحه توییتر خود نوشــت: »من هیچ گاه جنسیت و 
رنگین پوست بودن را در حوزه هنر به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده 
در نظر نمی گیرم. تنها کیفیت برایم اهمیت دارد. فکر می کنم هر بینشی 

جز این نادرست خواهد بود«.
چهره های برجســته هالیوود و نویسنده های نامدار بسیاری با استناد به 
اینکه اظهارات »کینگ« طرز فکر بی ارتباط بودن کیفیت و تنوع نژادی 
و جنسیتی را بار دیگر مطرح می کند، توییت این نویسنده را مورد انتقاد 

قرار دادند.
»ایوا دوورنی« کارگردان آمریکایی در واکنش به اظهارات اخیر »کینگ« 
در صفحه توییتر خود نوشــت: »وقتی صبح از خواب بلند می شــوی و 
سعی می کنی به تلفن همرات برای چک کردن  آنچه در جهان می گذرد 
دسترســی پیداکنی، توییت فردی را می بینی که همواره او را ستایش 
کردی، اما محتوای آن آن قدر جاهالنه و  پیش پاافتاده است که می خواهی 

دوباره به رختخوابت بازگردی«.
»کینگ« کمی بعد با انتشار توییت دیگری در صفحه توییتر خود سعی 
کرد  اظهارات خود را تصریح کند:»مهم ترین کاری که می توانیم به عنوان 
یک هنرمند و یک فرد خالق انجام دهیم  آن است که اطمینان حاصل 
کنیم همه افراد فارغ از جنســیت و نژاد از شــانس یکسان برای برنده 
شدن برخوردار باشند«. با این حال پاسخ دوباره »کینگ« هنوز هم برای 

بسیاری از منتقدان راضی کننده نبوده است. 
فهرست نامزدهای اسکار ۲۰۲۰ شاید بیش از هر زمان دیگری جنجال و 
حاشیه داشته و جای خالی برخی فیلم های تحسین شده در این فهرست 
انتقادهای زیادی را برانگیخته است. عده ای از نادیده گرفتن فیلم سازان 
زن و برخی دیگر از نادیده گرفتن بازیگران رنگین پوســت گالیه دارند. 
انتقاد از نادیده گرفتن فیلم سازان زن در حالی به شکل روزافزونی ادامه 
پیدا می کند که طبق گزارش های رسانه ای، زنان فیلمساز امسال بیش از 

هر زمان دیگری تالش کردند تا فیلم بسازند.
در تاریخ جوایز ۹۲ ساله آکادمی اسکار، تنها پنج زن موفق به نامزدی در 
بخش بهترین کارگردانی شده اند که شامل لینا ورتمولر در سال ۱۹۷۶، 
جین کمپیون در سال ۱۹۹۳، سوفیا کاپوال در سال ۲۰۰۳، کاترین بیگلو 
در سال ۲۰۰۹ و گرتا گرویگ در سال ۲۰۱۷ می شود. تنها زنی هم که 
موفق به دریافت این جایزه شده بیگلو است که برای فیلم »مهلکه« آن 
را دریافت کرده است. دیگر انتقادی هم که به اسکار وارد شده نامزد های 
غیرسفیدپوست اســکار است که کاهش چشــمگیری داشته و از ۲۴ 
درصدی که در آمار ســال گذشته اعالم شــده بود، امسال به ۸ درصد 
کاهش یافته است. اسکار در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با به راه افتادن هشتگ 
OscarSoWhite بــه دلیل توجه نکردن به بازیگران و ســینماگران 
سیاه پوســت، مورد انتقاد قرار گرفته بود، چراکه از بین ۲۰ نامزد تمامی 
بخش های بازیگری تنها یک سیاه پوست توانسته بود حضور داشته باشد.

در مقابل انتقادها مدیران اســکار آماری اعالم کرده اند که طبق آن ۳۱ 
درصد )۶۹ نفر( از نامزد های امســال را زنان تشــکیل می دهند. افزون 
بر جوایز آکادمــی، رویدادهای هنری دیگر نظیر جوایزانجمن بازیگران، 
گلدن گلوب و بفتا نیز فیلم سازان زن را نادیده گرفتند. آکادمی اسکار به 
جــای کارگردان هایی مثل گرتا گرویگ برای فیلم »زنان کوچک«، لو لو 
ونگ برای »وداع« و ماریل هلر برای »یک روز زیبا در محله«، نامزد های 

خود را از بین آثاری با کارگردان های مرد انتخاب کرده است. 
مشکل تبعیض و فراگیرنبودن به اسکار محدود نبوده و گریبان جایزه بفتا 
و همچنین گلدن گالب را نیز پیش از این گرفته است. روز گذشته »استیو 
مک کوئین« کارگردان انگلیســی برنده جایزه اسکار از مسئوالن برگزاری 
جوایز فیلم انگلیسی بفتا به دلیل درنظر نگرفتن تنوع و گوناگونی در انتخاب 
نامزدهای امسال خود انتقاد کرد. به گزارش ایرنا انتقاد وی پس از آن مطرح 
شد که نام زنان و افرادی با پیشینه اقلیتی در فهرست کوتاه نامزدهای جوایز 
مهم بفتا خالی است. نام هیچ بازیگر غیرسفیدپوستی در چهار بخش اصلی 
بازیگری این جوایز دیده نمی شود و هیچ فیلمساز زنی برای بخش بهترین 
کارگردان معرفی نشده است. گزارش خبرگزاری فرانسه این واکنش شدید 
به فهرست کوتاه بفتا، مسئوالن برگزاری این مراسم را برآن داشت تا اعالم 
کنند بفتا سیســتم انتخاب خود را مورد بازنگری دقیق قرار می دهد.مک 
کوئین که در گذشــته دو فیلم از وی برنده جایزه بفتا شده، گفت: تعادل 
جنسیتی، مشکل صنعت سینماست. این کارگردان هالیوود تأکید کرد بفتا 

بدون اصالحات اعتبار خود را از دست می دهد.
براســاس گزارشــی که در سال ۲۰۱۸ منتشر شــد، ۹۴ درصد از همه 
نامزدهای جوایز فیلم بفتا، سفیدپوست بوده اند. فهرست نامزدهای جایزه 
گلدن گلوب ۲۰۲۰ در حالی منتشر شد که حذف حریفان رنگین پوست و 

مؤنث از آن، صدای اعتراض بسیاری را درآورد.
همچنین با وجود تالش هالیــوود برای فراگیربودن و درک جریان های 
حامی حقوق زنان و رنگین پوســتان، فهرســت نامزدهای اعالم شــده 
گلدن گلوب ۲۰۲۰ هیچ بازتابی از این فعالیت را نشان نداد. گلدن گلوب 
۲۰۲۰ مشــخص کرد انجمن مطبوعات خارجی هالیوود هنوز برای به 
رسمیت شناختن استعداد زنان فیلمساز مشــکل دارد. در طول تاریخ 
هفتاد و پنج ســاله گلدن گلوب، زنان فقط هفــت مرتبه برای بهترین 

کارگردانی نامزد شده اند.

فصل هشتم  سیماوســینما/زهرهکهندل
»خانه ما« به مشــهد آمده و نخســتین قسمت آن 
جمعه هفته گذشــته روی آنتن شبکه نسیم رفت. 
این برنامه با گذشت هفت فصل تاکنون خانواده های 
مختلف ایرانی را در شهرهای تهران، اصفهان، اهواز، 
رشــت، تبریز و شیراز به چالش کشیده و زمینه ساز 
نوعی رقابت در کنار معرفی راهکارهای اقتصادی شده 
است. عوامل این مجموعه در فصل جدید برنامه به 
مشهدالرضا)ع( آمده اند و قرار است رقابتی بین سه 
خانواده را برای یک ماه زندگی با بودجه محدود و به 
سرانجام رساندن مأموریت های مختلف برگزار کنند. 
بــرای این فصل از »خانه ما« حــدود ۲هزار خانواده 
مشهدی نام نویسی کرده بودند که سه خانواده ساکن 
مشــهد انتخاب شــدند و در این میان انتخاب یک 
خانواده افغانستانی که بیش از ۳۰ سال سابقه سکونت 
در مشهد را دارند، بر جذابیت های این فصل افزوده 
است. قسمت دوم این فصل از برنامه »خانه ما« فردا 
ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش می شود. با احسان 
عمادی، کارگردان فصل هشتم این مجموعه که در 
فصل های قبلی به عنوان نویســنده در گروه تولید 

حضور داشته است، گفت و گو کردیم که می خوانید. 

جذابیتهایی چه مستند-مسابقه قالب 
برایساختبرنامهتلویزیونیدارد؟

جذابیت این قالب برنامه ســازی از ترکیب دو جزء 
اســمش می آید. »مســتند« بودنش یعنی دیدن 
آدم هــای واقعی ای که می شــود قصــه ای از دل 
زندگی شان بیرون کشید که گاهی حتی جذاب تر 
از یک ســریال یا فیلم سینمایی است. در واقع این 
گونه از برنامه ها به واسطه واقعی بودن شخصیت ها 
و موقعیت هایشان جذابیت های ویژه ای در دل خود 
دارنــد. ضمن اینکه کنجکاوی نســبت به زندگی 
آدم های واقعی در ذات مســتند اســت و جذابیت 
مضاعفی به آن می بخشــد که می تواند مخاطب را 
جذب کند. بخش »مســابقه«ای برنامه هم رقابتی 
ایجاد می کند که هیجان انگیز است. در واقع چالش 
و تنشی که این رقابت در فضای خانواده ها به وجود 
می آورد موجب می شــود آن ها خود واقعی شان را 
هرچه بیشــتر جلو دوربین نمایــان کنند. ترکیب 
ایــن دو وجه مختلف با هم، ویژگی خاصی به قالب 
مستند-مسابقه می دهد که آن را از مستند ِصرف یا 

مسابقه صرف متمایز می کند.

چه براســاس خانوادههــا انتخــاب  
مشخصههاییانجاممیشــود،درواقعچه
مسائلیبرایتیمبرنامهسازدراینگزینش

اهمیتدارد؟
چند عامــل در انتخاب خانواده ها برای ما بســیار 
مهم است. نخســتین وجود روحیه ماجراجویی در 
خانواده هاست. کســانی که سبک زندگی محتاط 

و محافظه کارانه ای دارنــد از گردونه انتخاب حذف 
می شــوند. به هر حال شــرایط مســابقه سخت و 
غافلگیرکننده است. در واقع تولید چنین مسابقه ای 
برنامه روزمره زندگــی خانواده ها را به هم می زند و 
آن ها را با چالش های تازه ای مواجه می کند که برای 
گذشــتن از آن باید خالقیت و توانایی حل مسئله 
داشته باشند. یکی از پرسش های ما در مصاحبه با 
متقاضیان شرکت در برنامه این است که عجیب ترین 
کار زندگیتان تا به حال چه بوده است؟ پاسخ به این 
پرسش به ما نشــان می دهد که آن خانواده تا چه 
اندازه روحیه ماجراجویی دارند. مسئله دیگر این است 
که خانواده ها جلو دوربین دچار استرس نشوند و به 
لحاظ شــخصیت خانوادگی هر چه بیشتر برون گرا 
باشند و احساسات خود را به راحتی بروز دهند. برای 
ساخت این برنامه ما خانواده هایی را انتخاب می کنیم 
که آن قدرها نگران تصویری کــه دوربین برنامه از 
ایشــان به نمایش می گذارد نیستند و تاحد ممکن 

با همدیگر راحت و صمیمی اند.

شــمادراینبرنامهبهشهرهایمختلف
میرویدوبهلهجههــاوفرهنگهایاقوام
مختلفایرانمیپردازید،ایندرحالیاست
کهبرنامهسازیدربارهفرهنگبومیمناطق
حساسیتهاییراهمدرپیدارد.پرداختن
بهفرهنگولهجهاقــواممختلفایرانچه
تهدیدهاوفرصتهاییراپیشرویاینبرنامه

قراردادهاست؟
از همان ابتدا یکــی از اولویت های برنامه »خانه ما« 
برنامه سازی در خارج از تهران بوده است. به  جز فصل 
اول که برای شروع سراغ خانواده های تهرانی رفتیم 
و فصل سوم که به دالیلی به تهران برگشتیم، باقی 
فصل ها بیرون از پایتخت تولید شده است. این قانون 
نانوشته در گروه ســازنده وجود دارد که با ساخت 
برنامه در شهرهای مختلف ایران، اقلیم ها، لهجه ها، 
خرده فرهنگ ها و قومیت های مختلف کشــورمان 
را از نزدیــک ببینیم. تلویزیــون ما خیلی منحصر 
به تهران شــده و آنچــه در برنامه هایش می بینیم 
تصویری از تهران و زندگی تهرانی هاســت، نه همه 
کشــور. این هدف در گروه سازنده وجود داشت که 
با نشان دادن اقوام و اقلیم های مختلف کشور در این 
برنامه، مخاطبانش را با همدیگر آشناتر و نزدیک تر 
کند، البته کار راحتی نبود. مــا در فرایند ۳۰ روزه 
تولید هر فصل از برنامه وارد شــهری می شویم که 
حتی خیابان هایش را هم نمی شناسیم یا در استانی 
مثل آذربایجان که زبان رایج آن منطقه آذری است، 
گاهی برای صحبت کردن با اهالی و شهروندان هم 
با ســختی های در تولید مواجه بودیم، اما تمام این 
دشــواری ها را به جان خریدیم تا نمایش اقلیم ها و 
اقوام کشــورمان برنامه را جذاب تر کند. به هر حال 
این کار راه رفتن بر لبه تیغ است و حساسیت هایی 

دارد. در بعضی فصل ها با توجه به شهر و منطقه ای 
که برنامــه در آن تولید می شــد)مثل تبریز(، این 
حساسیت ها بیشتر بود و بعضی دوستان به ما هشدار 
می دادند که شما حساسیت های شهر را نمی شناسید 
و ممکن است تولید برنامه در آنجا خاطره خوبی باقی 
نگذارد ولی گروه سازنده »خانه ما« روی هدفش مصر 
بود. ما در گفتار متن برنامه با شــرکت کنندگانمان 
شوخی هم می کنیم تا حال و هوای شوخ و پرنشاطی 
داشته باشیم، اما تمام این شوخی ها با رعایت ادب و 
حساسیت ها همراه است. در فصل اهواز هم چنین 
حساسیت هایی کم نبود. خوزســتان منطقه ای با 
تنوع قومیتی باالســت و به قول خودشان »عرب و 
عجم« در کنار هم زندگی می کنند. به همین خاطر 
گروه سازنده برنامه، یک خانواده عرب، یک خانواده 
عجم و یک خانــواده عرب-عجم )پدر عجم و مادر 
عرب( را انتخاب کردنــد. این تنوع و تکثر در کنار 
فرصتی که برای آشــنایی با اقلیم  جدید و معرفی 
قومیت های مختلف کشــور به وجــود می آورد، به 
دلیل تنوع یا تفاوت شرکت کنندگان حساسیت هایی 
را هم با خود داشت. خوشبختانه تا امروز هیچ کدام 
از این تجربه ها به اتفاق ناخوشــایندی منجر نشده 
اســت. برعکس مثالً میزبانی یکی از خانواده ها به 
سبک عربی در فصل اهواز و آشنایی با آداب و رسوم 
عرب زبانان جنوب کشورمان در میهمانی های خود، 
یکی از آیتم های به شدت پرطرفدار »خانه ما« بود که 
برای مخاطبان برنامه بسیار جذابیت داشت و هنوز از 
خاطره  تماشایش به خوبی یاد می کنند. این موضوع 
که »خانه ما« یک برنامه غیرتهرانی است آن قدر در 
ذهن مخاطبان برنامه جا افتاده که بنا نداریم دیگر در 

تهران برنامه ای بسازیم.

قطعاًکفهسودوفرصتاینماجراازکفه
حساسیتوتهدیدهایآنسنگینتراست؟

همین طور اســت. مثالً در ســریالی مثل پایتخت، 
بخشــی از جذابیت ماجرا ناشی از این است که در 
تهران ساخته نشــده و روی جغرافیا، مردم و لهجه 
خاصــی از ایــران تمرکز کرده  اســت. از آن طرف 
سریال هایی هم داشــته ایم که سراغ مردم منطقه 
خاصی از کشــور رفتند و به دلیل در نظر نگرفتن 
حساسیت هایی )البته به شکل سهوی و غیرعامدانه( 
واکنش هایی را به دنبال داشته اند. به نظرم یک دلیل 
این حساســیت کم بودن آثار تولیدی در اقلیم ها و 
فرهنگ های مختلف ایران اســت. اگر این اتفاق به 
کثرت رخ بدهد و در تلویزیون اصفهانی ها، گیالنی ها، 
آذری ها، بلوچ ها، بختیاری ها و دیگر اقوام کشــور را 
به دفعات ببینیــم، مخاطب هم عادت می کند و از 
حساسیت هایش کم می شود. اما وقتی این اتفاق به 
ندرت بیفتد که در برنامه هایی به سراغ اقوام مختلف 
ایران برویم، طبیعتاً بیشــتر هم زیــر ذره بین قرار 
می گیرند. یکــی از اتفاقات خوبی که در »خانه ما« 
افتاده، قدم برداشتن برای عادی کردن حضور اقوام 
مختلف در شهرستان هایی به  جز تهران در تلویزیون 
اســت. خوب اســت این ویژگی در قالب های دیگر 

برنامه سازی هم دیده شود.

خانوادههایشرکتکنندهنسبتبهنمایش
آدابورسومیالهجههایشانروبهرویدوربین

محافظهکاریندارند؟
در مرحله انتخابی خانواده هایی را انتخاب می کنیم 
که دلبســته فرهنگ بومی خودشــان باشند و به 
لهجه یا آداب و رسومشــان عشــق بورزند. معموالً 
خانواده هایــی که به اصطالح به »ســبک زندگی 
تهرانی« تمایل دارنــد را انتخاب نمی کنیم. وقتی 
از چنیــن خانواده هایی می خواهیم کــه به زبان یا 
لهجه خودشــان حرف بزنند و آداب و رسومشان را 
به نمایش بگذارند، استقبال هم می کنند. نمی دانم 
چرا این عادت بد در بین بعضی از ما وجود دارد که 
با وجود زیستن در اقلیم های مختلف، اصرار داریم 
فارســی را با لهجه تهرانی صحبت کنیم. به نظرم 
هیچ زبان و لهجه ای مایه افتخار یا خجالت نیست. 
تالش سازندگان »خانه ما« این است که روی چنین 

فرهنگی در کشور تأکید کنند. 

اضافهشدنخانوادهافغانستانیدرفصل
هشتمبرنامهبرچهاساسیبود؟

ایــن ایده خیلی دیر و ناگهانی به ذهن ما رســید. 
نزدیک شــروع مرحله انتخابی بودیم و متقاضیان 
شــرکت در برنامه از مشــهد بســیار زیاد بودند. 
حــدود ۲هزار خانواده  نام نویســی کرده بودند که 
طی ســه روز و در سه گروه مختلف، با نزدیک به 
۴۰۰۰ خانواده به شکل فشرده مصاحبه کردیم و 

در نهایت ســه خانواده انتخاب شدند. به پیشنهاد 
یکــی از کارگردانــان برنامه، از آنجا که مشــهد 
شــهر مهاجرپذیری اســت، تصمیــم گرفتیم در 
صورت امکان یک خانواده افغانســتانی هم در بین 
شرکت کننده های مســابقه داشته باشیم. هدف از 
این کار آشــنایی و نزدیکی بیشتر با ملتی بود که 
سال هاست همسایه ما هســتند. گروهی از مردم 
افغانســتان بیش از ۳۰ سال اســت که در ایران 
زندگی می کنند و در بینشــان افــراد فرهیخته، 
کارآفریــن و نخبــه کم نیســت. در عین حال ما 
اشــتراکات تاریخــی،  فرهنگی، مذهبــی و زبانی 
بســیاری با این ملت داریم ولی متأسفانه در این 
سال ها و در بعضی زمینه ها آن طور که باید و شاید 
حق مهمان نوازی را ادا نکرده ایم. ذهنیت کلیشه ای 
نادرستی نسبت به شهروندان افغانستان در بعضی 
مردم ما ایجاد شده که رسانه های نمایشی )با فیلم  
و سریال های خود( در ایجاد آن بی تأثیر نبوده اند. 
تــالش برای اصالح این تصویر، یکی دیگر از دالیل 
اضافه شــدن این خانواده افغانســتانی به ترکیب 
شــرکت کنندگان »خانه ما« بوده اســت. با وجود 
قرابت زیادی که با افغانستان داریم اما اطالعات ما 
درباره تاریخ و فرهنگ این کشور بسیار کم است. 
به همین خاطر دوســت داشتیم در صورت امکان 
یک خانواده افغانســتانی در برنامه داشته باشیم تا 
با فرهنگ و آداب و رسوم آن ها بیشتر آشنا شویم 
و در کنــارش قدمی هم برای اصــالح آن تصویر 
کلیشــه ای غلط برداریم. اگر ایــن اتفاق در پایان 
این فصل بیفتد، قــدم و افتخار بزرگی برای گروه 
تولیدکننده »خانه ما« محسوب می شود و یکی از 

بهترین خاطرات ما را رقم خواهد زد. 

واکنشخانوادههایدیگرنسبتبهحضور
یکخانوادهافغانستانیدرگروهچهبود؟

خانواده ها حدس می زدند که یک شرکت کننده 
افغانستانی داشته باشــیم چون برای  نام نویسی 
آن ها در برنامه اطالع رســانی کــرده بودیم ولی 
نمی دانســتند که کدام خانواده اهل آنجاســت. 
حتــی از خانواده آقای وفــا خواهش کردیم که 
موقع عکاسی برای معرفی شرکت کننده ها، لباس 
محلی خود را نپوشند تا غافلگیری موضوع هرچه 
بیشتر حفظ شود تا اینکه در میهمانی آقای وفا، 
خانواده های خراســانی برنامه متوجه شدند که 
ایشــان اهل افغانستان هستند. جالب اینکه پدر 
از خانواده های شرکت کننده )خانواده  یکی دیگر 
آقای عباس پور( در گذشته سابقه سفرهای کاری 
به افغانستان را داشــت و با فرهنگ و شهرهای 
آنجا از نزدیک آشــنا بود. در مجمــوع خانواده 
آقــای وفا ارتباط صمیمانه ای بــا هر دو خانواده 
شــرکت کننده برقرار کردند که برای خود ما هم 

خاطره جالبی شد.

برش

این عادت بد در بین بعضی از ما 
وجود دارد که با وجود زیستن در 
اقلیم های مختلف، اصرار داریم 
فارسی را با لهجه تهرانی صحبت 
کنیم. به نظرم هیچ زبان و لهجه ای 
نیست.  خجالت  یا  افتخار  مایه 
این  »خانه ما«  سازندگان  تالش 
است که روی چنین فرهنگی در 
کشور تأکید کنند. به نظرم یک 
دلیل این حساسیت کم بودن آثار 
تولیدی در اقلیم ها و فرهنگ های 
این  اگر  است.  ایران  مختلف 
در  و  بدهد  رخ  کثرت  به  اتفاق 
تلویزیون اصفهانی ها، گیالنی ها، 
و  بختیاری ها  بلوچ ها،  آذری ها، 
دیگر اقوام کشور را به دفعات 
ببینیم، مخاطب هم عادت می کند 
و از حساسیت هایش کم می شود

حضوریکخانوادهافغانستانیفصلجدیداین»مستندمسابقه«راتماشاییترکردهاست

همسایه های همزبان »خانه ما«
سیماوسینما/کهندل:در فصل جدید برنامه»خانه ما« یک 
اتفاق نادر رخ داده اســت، حضور یک خانواده افغانستانی در 
میان شرکت کننده های ایرانی، جذابیت بیشتری به این فصل 
از برنامه بخشــیده و قرار است تصویر کلیشه ای غلطی که از 
زندگی مهاجران افغانستانی در ایران و به ویژه مشهد داشتیم 
را اصالح کند. ســید عبدالحکیم وفا ۳۵ سال پیش به دلیل 
شــرایط ناپایدار سیاسی و امنیتی که در افغانستان به وجود 
می آید به ایران مهاجرت می کند و دلیلش برای این مهاجرت، 
قرابت فرهنگی، زبانی، قومیتی، دینی و مذهبی به مردمان این 
کشور است. آقای وفا اهل مزارشریف است و تحصیالتش را در 
کابل گذرانده است. وی از سال ۷۵ تاکنون به عنوان گوینده 
و تهیه کننده در رادیودری مشغول به فعالیت است. وی درباره 
انگیزه حضورش در مســتند مسابقه »خانه ما« می گوید: من 
پیگیــر این برنامه جذاب بــودم و برایم نمایش واقعیت های 
ملموس جامعه در این برنامه جالب بود، این برنامه واقعیت های 
کمتر دیده شده خانواده ها را به تصویر می کشید که در دیگر 

برنامه های تلویزیونی کمتر به آن پرداخته شده بود. 
خانواده آقای وفا وقتی متوجه می شوند عوامل برنامه تصمیم 
دارند در مشهدمقدس و در بین خانواده های ساکن این شهر 
برنامه بسازند، ترغیب به نام نویسی می شوند. پدر خانواده درباره 
انگیزه حضورش در این برنامه به خبرنگار ما می گوید: هدفم 
این است بتوانم بخش های پنهان مانده از زندگی مهاجران در 
ایران را به تصویر بکشــم، چون دیدگاه ها و ذهنیت ها درباره 

مهاجران افغانستانی ساکن ایران چندان مثبت نیست.
وی که در خانواده ای فرهنگی و فرهنگ دوست بزرگ شده، 
توضیح می دهد: با وجود اینکه بیش از سه دهه از سکونتم در 
مشهد می گذرد ولی سعی کردم  ریشه هایم را فراموش نکنم 
و آن را به فرزندانم منتقل کنم. زمانی که به ایران آمدم غافل 

از افغانستان نبودم و دوستدار فرهنگ کشورم هستم، چون 
افغانستان دارای فرهنگ و تاریخی غنی است. ضمن اینکه ما 
شباهت های فرهنگی زیادی با مردم  ایران و به ویژه ساکنان 

شرق کشور داریم.

  ریشه های فرهنگی ما به هم متصل است
به گفته او همه ما روزگاری در حوزه تمدنی خراســان بزرگ 
زندگی می کردیم که مرزبندهای سیاسی و جغرافیایی ما را 
هم از جدا کرد، ولی هنوز ریشه های فرهنگی ما به هم متصل 

است. 
آقای وفا یکی از دالیل و انگیزه های مهم مهاجرتش به مشهد 
را همجــواری با مرقد نورباران حضرت رضا)ع( عنوان می کند 
و می گوید: نزدیکــی فرهنگی مردم ایران چه از نظر رفتاری 
و گفتاری و چه اعتقادی و فرهنگی موجب شــده مهاجران 
افغانستانی در این کشور احساس غربت نکنند، ضمن اینکه 
رأفتی که از سوی رهبر انقالب و سایر مردم ایران به مهاجران 

افغانستانی می شود، آن ها را دلگرم می کند. 
وی درباره دو خانواده مشــهدی شرکت کننده در این رقابت 

دوستانه خاطرنشان می کند: خانواده های گوهری و عباسپور 
بسیار محترم و مهربان هستند، خانواده هایی شاد و با فرهنگ 

که از آشنایی با آن ها بسیار مسرور شدیم.  
وی درباره بازخوردهایی که از پخش قســمت اول این برنامه 
از اطرافیان گرفته اســت، عنوان می کند: بازخوردها نسبت 
به حضور یک خانواده افغانســتانی در میان شرکت کنندگان 
مشــهدی متفاوت بود. عده ای از دوســتان ایرانی ما بسیار 
حمایت کردند کــه از طریق این برنامه با زندگی واقعی یک 
خانواده مهاجر آشــنا می شــوند و عده ای هم انتقاد داشتند 
چرا یک خانواده افغانستانی در برنامه مربوط به فصل مشهد 
شــرکت داشــتند، جالب اینکه آن ها از خانواده ما انتقادی 
نداشــتند، بلکه نســبت به این حضور نارضایتی داشتند که 
چرا ســهم مشهدی ها را به مهاجران داده اید؟ از این بابت که 
برنامــه مورد توجه قرار گرفته و نســبت به حضور ما چنین 
واکنش هایی وجود داشــته خوشحالیم، چون نشان می دهد 
این برنامه دیده می شود و همه تالش ما این است که تصویر 
درســت و واقعی از یک خانواده مهاجر را نشان دهیم. ضمن 
اینکه در مقررات شرکت در مسابقه، سکونت در شهر مشهد 

شرط شده بود که ما حائز این شرط بودیم.
وفا با تأکید بر ضرورت زدودن تصویر غلط از مهاجران افغانستانی 
ســاکن ایران می گوید: اگر رسانه های ایران به جامعه مهاجران 
بیشتر بپردازند از حساسیت های مردم نسبت به افغانستانی ها 
کم می شود. مهاجران افغانستانی در دفاع از دین اسالم و مرزهای 
جهان اســالم که ایران یکی از مرزهای مهم آن است، شهدای 
بســیاری تقدیم کرده است هم در دفاع مقدس و هم در دفاع از 
حرم.  وی در پایان اضافه می کند: امیدواریم جامعه عزیز ایران 
کمی وکاستی های میهمانانشان را به دیده اغماض بنگرند تا در 

صلح و صفا کنار هم زندگی کنیم.

گزارش

گفتوگوبااحسانعمادی،کارگردان»مستندمسابقه«خانوادگیاینروزهایتلویزیون

»خانه ما« دلبسته فرهنگ بومی است
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