
ابن ملجم ایرانی بود!
با توجه به شب و روزهای قدر و شهادت 
امیرالمؤمنین)ع( از چنــد روز پیش در 
فضای مجازی مطلبی دســت به دست 
می شود که: »ابن ملجم )بهمن جازویه( 
یک ســردار بزرگ ایرانی است... به گفته 
تاریخ، بعد از اینکه بهمن به  دست اعراب 
اسیر می شود... از آنجایی که فردی بسیار 
توانا و هنرمند و صنعتگر بوده، خلیفه از فروش او صرف نظرمی کند... آنچه که 
برای بهمن جازویه مهم بود، اینکه مقاومت کند تا سر فرصت انتقام خون های 
ریخته شــده ایرانیان بی گناه و بریدن سر هزاران جوان پاک و وطن پرست را 
از علی)ع( بگیرد... کتاب الطبقات الکبری نوشته: ابن سعد، جلد پنجم صفحه 

۲۶۳۲ و ۲۶۳۳«.
حاال کانال تلگرامی پاســخگویی به شبهات در واکنش به این شایعه نوشته: 
»جلد 5 کتاب طبقات الکبری کمتر از 700 صفحه دارد و در آن نامی از بهمن 

جازویه )زاذویه( دیده نمی شود«! 

کمک مؤمنانه در آمریکا!
 قطعــاً در روزهای گذشــته، چشــم و 
گوشتان پرشده از تصاویر و اخبار جالب 
مربوط به »کمک های مؤمنانه« و اینکه 
مردم شریف و صبور کشورمان چطور به 
میدان آمدند و در مقابله با شرایط کرونایی 
اجازه ندادند بحران اقتصادی، عرصه را بر 
آسیب دیدگان از کرونا و محرومان از این 
تنگ تر کند. البته انتشار این تصاویر و اخبار همچنان ادامه خواهد داشت، اما 
در این میان عکس هایی که کانال تلگرامی »آدرنالین« از مســلمانان ساکن 
شهر نیویورک منتشر کرده بسیار جالب توجه است. برخالف انتظار این تصاویر 
مربوط به گورهای دســته جمعی اموات کرونایی در آمریکا، یا حمله برخی 
شهروندان به فروشگاه های مواد بهداشتی و غذایی و... نیست. این تصاویرکه 
حاوی صحنه های توزیع غذا توسط مسلمانان شهر نیویورک در میان محرومان 
اســت، نشان می دهد کمک مؤمنانه، مشــی و مرام مسلمانان در همه جای 

دنیاست.

نون شبش رو آل سعود میده!
پس لرزه هــای توهین همســر»ابی« به 
امیرالمؤمنین)ع( و کل کل با محســن 
چاووشــی هنوز در فضای مجازی ادامه 
دارد. »ابی« که سعی کرده بود خیلی نرم 
و شیک به انتقاد و حمله محسن چاووشی 
پاســخ بدهد و از در دوستی هم درآمده 
بــود، با واکنش کاربــران فضای مجازی 
روبه رو شــد: »یکی با همکاری هــواداراش زندانی آزاد می کنه. یکی میره تو 
کشور قاتل بچه ها و زن های یمنی )عربستان( کنسرت اجرا می کنه بعدشم به 
رگ ایرانیش می نازه... دنیای عجیبی شده، زن ابی به چاووشی میگه همش 
برای اعراب می خونی و از حق مردم ایران دفاع نمی کنی! تصویر پیش رو پرواز 
ابی و همســرش با هواپیمای اختصاصی سعودی ها به عربستان برای اجرای 
کنسرت در جشن زمستانی پادشــاه خونخوار عربستان... با پدیده ای روبه رو 
هســتیم که نون شبشو داره آل سعود میده بعد به بقیه میگه عرب پرست... 
جهان ســوم جایی است که در آن همسر ســوم ابی برای محسن چاووشی 
موعظه فرهنگی می کند! به قول مرحوم شاه قاجار همه چیزمان باید به همه 

چیزمان بیاید!« 

روایت اول
 این دستنوشته 

مربوط به امیرکبیر نیست
 محمد تربت زاده چند روزی اســت تصویری از یک 
دستنوشــته تاریخی در فضای مجازی منتشر شده که 
بنا بر ادعای تعدادی از اهالی شــبکه های اجتماعی، این 
دستنوشــته مربوط به مناجات امیرکبیر در شــب های 
قدر است. در بخشــی از این دستنوشته آمده است: »بار 
پروردگارا، الهی، ملکا، قادرا، خداوندا، امیر تویی، کبیر تویی، 
تقی همان شاگرد آشپز است. معبودا، رو به سوی تو دارم، 
هدایتی فرما تا گره از کار مردم بگشــایم تا مقبول الهی 
گردد...«. این مناجات نامه که منتشرکنندگان آن مدعی اند 
دستخط شخص امیرکبیر اســت، این روزها حسابی در 
فضای مجازی سروصدا به راه انداخته و نقل محافل مجازی 
شده است. محمد علی بهمنی قاجار، پژوهشگر تاریخ، اما با 
انتشار متنی در کانال تلگرامش، پنج دلیل آورده تا نشان 

دهد این متن اصالت و واقعیت ندارد و جعلی است.
دالیل پنج گانه ای که به استناد آن ها مناجات نامه امیرکبیر 
جعلی خوانده شده و در کانال شخصی دکتر بهمنی آمده، 

از این قرار است:
۱. مرحوم میرزاتقی خان امیرنظام اگرچه در عمل صدر اعظم 
و شخص اول کشور بعد از ناصرالدین شاه بود ولی هیچ گاه 
لقب صدراعظمی و مهم تر از آن امیرکبیر نداشت و بعد از 
درگذشتش ]قتل[ به این لقب مشهور شد. در هیچ سند 
تاریخی نه خودش از عنوان امیرکبیر برای خود استفاده 

کرده و نه دیگری او را امیرکبیر خطاب داده است.
۲. ذکر کلمه هجری بعد از عدد ســال در متون متداول 
نبوده و امروزه با رواج تاریخ های میالدی، قمری و شمسی 
ذکر آن در متون تاریخی رایج گشته، ضمن اینکه اشاره به 
زمان هم با کلمات یوم و لیله و ســنه متداول بوده است. 
عبارت »بار پروردگارا« مربوط به دوران پس از فرهنگستان 
بــوده و با ادبیات رایج در عصــر امیرکبیر و ادبیات مورد 

استفاده خود او هیچ گونه سنخیتی ندارد.
۳. میرزاتقی خان امیرنظام اصوالً اهل مناجات و دعا و شعر 
و... نبود... قاآنی شاعر معروف را چوب زد و گفت: به جای 

شعر بیا یک ترجمه انجام بده!
۴. نکته ای دیگر راجع به این نامه این اســت که این نوع 
خط تحریر یعنی خط تحریر به شیوه نستعلیق در دوره 
قاجار اصالً مرسوم نبوده و خط تحریر همگان خط شکسته 
تحریر بوده و ســرآمدان این شــیوه امیرنظام گروسی و 
امین الدوله بودند. خط تحریر به شیوه نستعلیق از اواسط 
پهلوی دوم در کشور رایج می شود و اگر اسناد بدست آمده 
از قبل از آن دوره را ببینیم همگی خط تحریر به شــیوه 
شکسته تحریری است. همچنین مقایسه دستخط های 
اصیل و تأیید شــده امیرکبیر با این دستخط خود گویای 
عدم صحت این انتســاب است. )نظر امیرعباس نصیری 

یزدی، کارشناس خط(
5. مهم تــر از همه اینکه این ســند جدید الوالده در هیچ 
منبعــی و هیچ آرشــیوی وجود خارجی نــدارد و صرفاً 

محصول ذهن خالق جاعل و خوش نویس آن است!

روایت دوم
طرفدارهای ترامپ به خیابان ها ریختند!

از آنجایی که برخی از اهالی فضای مجازی حســابی توی 
خِط خودتحقیری اند و دائم اخبارِ شکستن قرنطینه توسط 

هموطنانمان و یا رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی در 
سطح جامعه را در شــبکه های اجتماعی نشر می دهند، 
خیلی هایمــان خیال می کنیم تنها قســمت جهان که 

مردمش کرونا را جدی نگرفته اند، ایران است!
بد نیست بدانید چند روزی است گروهی از مردم آمریکا 
که به »خودخواه ها« معروف شده اند، علیه قرنطینه اجباری 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، به خیابان ها آمده اند و با 
به آغوش کشیدن همدیگر و اعتراض به شرایط پیش آمده 
در پی شیوع کرونا در کشورشان، دست به اعتراض زده اند!

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، صدها تظاهرکننده از 
روز جمعه در ایالت پنسیلوانیای آمریکا دست به تظاهرات 
علیه قرنطینه اجباری مربوط به مقابله با شیوع کرونا زده اند 
و بسیاری از آن ها عالمت هایی به دست دارند که رویشان 
نوشته شده: »خودخواهیم و به خودمان افتخار می کنیم!«

این تظاهرات در حالی در شــهر هریسبرگ، مرکز ایالت 
پنسیلوانیا برگزار می شود که مقام های این ایالت به دنبال 
اجرای مرحله نخست کاستن از محدودیت های مربوط به 
مقابله با شیوع کرونا در این ایالت از ۲۲ می در بیشتر نقاط 

ایالت هستند.
آن طور که خبرنگار خبرگزاری فرانســه می گوید، تعداد 
کمی از تظاهرکننده ها ماسک به صورت داشته یا تدابیر 
مربوط به فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کردند. خیلی 
از آن ها حامی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بوده و 
خواســتار حمایت از او در انتخابات ریاست جمهوری ماه 

نوامبر بودند.
البته جالب اســت بدانید که ماجــرای پالکاردهای این 
گروه های معترض، ریشه در فرهنگ خاصی دارد که این 
روزها بر جامعه آمریکا حاکم شــده است. گروه بزرگی از 
مردم این کشــور که بسیاری از آن ها هم حامیان ترامپ 
هستند، معتقدند کرونا یک بازی روانی است و باید هرچه 
زودتر شــرایط کشور به حالت عادی برگردد. این گروه به 
هیچ عنوان از ماسک و دستکش استفاده نمی کنند و به 
قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی هم اعتقادی ندارند! به 
همین خاطر این روزها »سلفیش ها« یا همان خودخواه ها 
در آمریکا حســابی معروف شــده اند! کارشناسان حتی 
می گویند جنبش خودخواه ها یک جنبش سیاســی به 

حساب می آید.
خودخواه ها البته اســتدالل های خاص خودشان را دارند. 
مثالً معتقدند نان برایشان مهم تر از جان است! متیو بلیس، 
یکی از رهبران معترضان به خبرنگار فرانسه گفته است: 
»زندگی من، همسرم و دوستانم تحت تأثیر این وضعیت 
قرار گرفته است. این قرنطینه اجباری بر زندگی همه در 

پنسیلوانیا تأثیر گذاشته است«.
امی گراف، یک تظاهرکننده دیگر هم گفته اســت: »من 
چهار تا ۶ هفته اســت هیچ درآمدی بدست نیاورده ام که 
بتوانم با آن صورتحســاب هایم را پرداخت کنم. من برای 
دریافت کمک های مربوط به پرداخت اجاره خانه ثبت نام 
کرده ام اما شــرکتی که رهن خانه من در گرو آن است به 
من گفته که قصد دارد به من اخطاریه بدهد. نمی دانم اصاًل 

مسئله چیست«.
ایالــت پنســیلوانیا درحــال حاضر اصلی تریــن کانون 
خودخواه  هاست که تاکنون ابتالی بیش از ۶0 هزار تن در 
این ایالت به ویروس کرونای جدید و مرگ ۴هزار و ۳00 

تن در اثر این ویروس، قطعی شده است.
با ایــن همه، جنبش خودخواه ها ایــن روزها کاماًل 
سیاسی شده و به بســتری برای تبلیغات انتخاباتی 
ترامپ بدل شــده اســت. کارشناســان می گویند 

هجوم طرفــداران ترامــپ به خیابان هــا در قالب 
جنبــش خودخواه ها، می تواند اوضاع شــیوع کرونا 
 در آمریکا و حتی جهان را بیشــتر از گذشته رو به 

وخامت ببرد. 

روایت سوم
 استفاده از کولرگازی 

باعث ابتال به کرونا می شود؟
شاید یکی از داغ ترین حواشی کرونایی این روزها، شایعه 
افزایش ابتال به کرونا در اثر اســتفاده از کولر گازی باشد. 
بسیاری از مطالبی که در روزهای اخیر در فضای مجازی 
منتشــر شــده اند، از مردم می خواهنــد کولرهای گازی 
خودشان را به هیچ وجه روشن نکنند چون موجب افزایش 

ابتال به کرونا می شود. 
کارشناسان اما می گویند اگرچه افزایش بیماری ارتباطی با 
استفاده از کولر گازی ندارد، ولی کولر گازی سبب افزایش 

احتمال انتشار و یا انتقال بیماری می شود. 
بر اســاس یادداشــت مجازی دکتر حمید سوری، استاد 
اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نخستین 
گزارش احتمال انتقال بیماری از طریق کولر گازی از چین 
بود که می گفت مردی شصت و چند ساله بدون مواجهه 
مؤثر با افــراد آلوده و به خاطر در معــرض باد کولر قرار 
گرفتن، مبتال به این بیماری شده است. این درحالی است 
که تحقیقات انجام شده در مناطق گرمسیر آمریکا مانند 
آریزونا نشان داد احتمال انتقال بیماری از طریق خود کولر 
گازی تقریباً صفر است و نمونه های متعدد گرفته شده از 
بدنه و فیلتر کولرها همه منفی بودند. موضوعی که در این 
میان اهمیت دارد این است که کولر گازی به خاطر افزایش 
سرعت جریان هوا در محیط بسته می تواند احتمال انتقال 
ترشــحات فرد مبتال که با عطسه و سرفه در فضا پخش 

می شود را افزایش دهد.
در همین راستا مجموعه ای از راهکارها برای استفاده ایمن 
از کولر گازی توسط محققان منتشر شده که در ادامه آن ها 

را می خوانید:
 درجه حرارت محیط کمتر از ۲۴ درجه سانتیگراد نشود.

 بهتر است پنجره یا در اتاق کمی باز باشد تا هوا جریان 
داشته باشد.

 از تراکم افراد در فضایی که فرد مبتال یا محتمل در آن 
حضور دارد، اجتناب شود. 

 رعایت بهداشت فردی مانند شستن دست ها و کنترل 
سرفه و عطسه و مانند آن شدیدتر و جدی تر باشد.

 فرد آلوده یا محتمل یا دارای سرفه و عطسه تمام وقت 
از ماسک مناسب استفاده کند.

 افراد پرخطر مانند سالمندان و افراد دارای بیماری در 
فضاهایی که عالئم دارند یا مظنون هستند پرهیز کنند.

 در صورت لزوم به حضور افراد غیرساکن در این اتاق ها 
در حداقل زمان ممکن حضور یابند و بیش از ۱5 دقیقه 

در این فضاها نمانند.
 اگر فرد آلوده در منزل حضور دارد و امکان اقامت او در 
یک اتاق جداگانه وجود ندارد، سایر افراد حاضر در آن فضا 

هم از ماسک استفاده کنند.
 در اماکن عمومی فاصله گذاری با جدیت بیشتری رعایت 
و از تجمع و تراکم افــراد در یک محل به خصوص مدت 

طوالنی اجتناب شود.
 در ساعت های خنک تر شبانه روز، تا آنجا که امکان دارد 

از روشن کردن کولر پرهیز شود.

خیلی خیلی نزدیک
رقیه توسلی: برای یک افطار ساده، ترفندی بهتر از ِدسر خوش بَر و بُو وجود 

ندارد... دارد به اعتقادتان؟
از دیشب نقشه کشیدم برای خرید موز و توت فرنگی و لیموترش، قدم رنجه 

کنم تا میوه سرا.
حاال فرداست و دارم می چرخم توی میوه فروشی محله و قیمت ها را مالحظه 
می کنم و نفســم تنگ می شــود پشت ماســک. نمی خواهم کم بیاورم جلو 
عددهایی که شــدیداً دهن کجی شان گرفته، پس راه حلم این است که بروم 
سراغ میوه فروشی دیگری. می روم اما اتیکِت قیمت ها، پایشان را انگار توی یک 

کفش کرده اند که بزنند توی برجکم!
اما من تســلیم نمی شوم... بلدم زودی صورِت مسئله را پاک کنم و بزنم توی 
خط توجیه... با خودم به این نتیجه برســم که اساساً چه نیاز است که تمام 
ویتامین های جدول تغذیه به -صف- همراه آدمی بیایند خانه اش...؟ آره بابا... 
همین که برای خودشــان سرسالمت یک گوشه دنیا خوش اند، الهی شکر... 
همین که این چندسال اخیر قسمتشان پریدن با اعیان ا ست، باکالس است 
دیگر... همین که با بانو و آقای شاسی سوار، قاطی آناناس و نارگیل و بلوبری و 
آووکادو می روند که عاقبت بخیر شوند، خوب است دیگر... به نظرم هیچ کس 

نباید بخیل باشد!
همین طور در حال چانه زدن و برهان آوردن ام که خانم سالخورده کنارم سالم 
می دهد به متصدی ترازو و می پرسد: آقا ریاحی، توسرخ هاتون )پرتقال خونی( 

کجاست؟
مرد که گویی بعِد مدت ها زن را مالقات کرده، چاق ســالمتی قشنگی به جا 

می آورد و مبسوط حال دخترانش را می پرسد.
مشغول برداشتن سیب از قفسه ام که می بینم دو آقا همزمان جوری که پیرزن 

ملتفت نشود به صندوق دار می گویند حساب این مادر با ما!
برای خودم یک حدس هایی می زنم و پازل ها را دارم می چینم کنار هم که زن، 
دعاگویان با پالستیک پرتقال و طالبی از مغازه می رود و من می شنوم که آقای 

ریاحی قصه عجیبی برای آن دو خریدار تعریف می کند.
ســیب و سیری که می خرم به قاعده وزنه ۱00 کیلویی می شوند برایم وقت 
برگشت. افطاری ساده و دسر پوششی و قیمت های فضایی از خاطرم پریده اند. 
نمی توانم بپذیرم اسمم همسایه باشد اما همسایه ام را ببینم و نشناسم و ندانم.

وای بر ما که از چندمتری مان بی خبریم و تمام کوشش و جوششمان به قصد 
رفاه آدم های چهاردیواریمان است.

شرمندگی نوشت: چه جور همسایه ای هستیم وقتی هم را نمی شناسیم، آن 
هم همسایه آپارتمان بغلی را؟

امروز فهمیدم هم دیواری مان، ســه دختر معلول دارد و همســرش دو ماهی 
می شود کرونا گرفته و رفته به رحمت خدا. 

موز و لیموترش و توت فرنگی را بی خیال، کاش سایه همسایه برای همسایه 
همیشه ارزان و وفور نعمت باشد!

حدیث: امام علی)ع(: أفَضُل الُمرّوةِ ُمؤاســاُة اإلِخواِن بِاألَمواِل و ُمساواتُُهم فِي 
األَحوال »برترین مردانگی، شــریک کردن برادران در اموال و برابری با آنان در 

احوال است«. 

 مجازآباد
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ورزشورزش
چه افرادی قصد داشتند دو بازیکن خارجی را فراری دهند؟

استقالل اسیر آتش درون

 سرپرست کمیته مسابقات فوتبال 
با اشاره به دستور رئیس جمهور:

لیگ را متمرکز برگزار نمی کنیم

 گفت وگو با عباس موزون، مجری و تهیه کننده برنامه »زندگی پس از زندگی«

بمیرید قبل از آنکه بمیرید ...

... و بعد عادت کردیم

صبِح زود جمعه، پسرک چسبیده بود به سطل بزرگ زباله و من توی ماشین 
نشسته بودم. یعنی رســیده بودم روبه روی خانه دوستم و داشتم گوشی را از 

جیبم در می آوردم که به دوستم تلفن کنم.
آن وقت پشــت به من بود، اما من می توانستم ببینم که دو دستش را گرفته 
اســت به لبه سطل زباله و مردد است برای انجام کاری. انگار می خواست کار 
خالفی انجام بدهد که اول اطرافش را پایید هم به چپ نگاه کرد و هم به راست 
و پشت سرش را البته نه. انگار در فکر پسرک ممکن بود تنها از چپ و راست 

دیده بشود. بعد نگاهش را برد داخل سطل زباله.
من تا حاال آدم بی نوا کم ندیده ام که سرشــان را توی سطل های زباله برده اند 
شــما هم کم ندیده اید و البد بســیار دیدن، قبح این اتفاق زشت را شکسته 
اســت. موجب شده است بپذیریم عیب ندارد عده ای از ما مردم، سرشان توی 
سطل های زباله باشد. اول عادت کردیم معتادها را سر سطل ها ببینیم و با این 
فکر خودمان را قانع کردیم که معتاد است دیگر و خودش این وضعیت را به روز 
خودش آورده است. بعد مردهایی را دیدیم که معتاد هم نبودند اما سر در سطل 
زباله برده بودند. بعد نوبت زن ها رسید و بعد من شبی روبه روی نگهبانی روزنامه 
مردی را دیدم که پسرک نوجوانش را سوار موتور سه چرخش کرده بود و آمده 
بود تا از سطل زباله چیزی پیدا کند. حتی یادم آمد همین یکی دو سال قبل 
که برای برنامه ای ادبی به گرگان دعوت شده بودم شبی مردی را دیدم که با 
پسرش از کنارم عبور کردند در حالی که وسیله زباله گردی آن ها فقط کیسه ای 
بزرگ و یک دوچرخه بود و پســرک خیلی تَر و فِرز خودش را به کیسه های 
زباله می رساند. شاید از پدرش می ترسید و شاید خیلی زود مردی کاری شده 
بود. آن شب حالم آن قدر بد شد که پشیمان شدم از قدم زدن در شب گرگان.

این متن می تواند خیلی غمگین تر از این باشد. اصالً بی رحمی تمام است وقتی 
بچه ها هم مجبورند سرشان را ببرند توی سطل های زباله. فقر چقدر بی رحم 
است که به هیچ آدم نیازمندی رحم نمی کند. فرقی هم برایش ندارد آن آدم 

پیر باشد یا جوان، زن باشد یا مرد، بچه باشد یا... .
من و خانواده سال هاســت چیزهای بازیافت شــدنی را در کیســه های جدا 
می ریزیم وقتی پر شــد می گذارم عقب ماشین و یا پشت ترک دوچرخه ام و 

بازیافتی ها را می دهم به اولین زباله گردی که دیدم.
دلم می خواست به پسرک کمک کنم. کمی با هم حرف هم زدیم ولی نشد و 
وقتی به او گفتم در همین سایه بنشین تا کارم تمام شود و برویم خانه تان را 
ببینم ناگهان غیب شد. حاال من تا سال ها ذهنم درگیر خواهد بود که چرا جور 
نشد من به پسرک کمک کنم تا به مدرسه برود؟ تا درس بخواند؟ تا به جای 

آن شلوار پاره شلواری نو بپوشد؟ تا...؟

اسکوچیچ: دنبال بازی دوستانه مفیدم

تغییرات زیادی
در تیم ملی داریم

روزمره نگاری

حکایت روز

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

داغ ترین حاشیه های مجازی، از مناجات نامه امیرکبیر تا جنبش خودخواه ها در آمریکاداغ ترین حاشیه های مجازی، از مناجات نامه امیرکبیر تا جنبش خودخواه ها در آمریکا

خودخواه های آمریکایی خودخواه های آمریکایی 
علیه قرنطینهعلیه قرنطینه
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ورزش: هرچند تالش ها در راستای سروسامان دادن به 
اوضاع متشنج باشگاه استقالل است، اما هنوز مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره نتوانسته اند در برخی موارد با یکدیگر 
همگام و در یک مسیر باشند. احمد سعادتمند مدیرعامل 
استقالل روز جمعه پیامی در صفحه شخصی اش منتشر 
کرد کــه در آن خبر قطعی از ادامه همکاری با میلیچ و 
دیاباته داد. ســعادتمند در ایــن پیام ضمن اینکه خیال 
هواداران تیمش را از ادامه حضور این دو بازیکن خارجی 
خوب راحت کرد، گوشه و کنایه ای هم به افرادی داشت 
که نمی خواهند این دو بازیکن در استقالل ادامه همکاری 

داشته باشند و برای این منظور سنگ اندازی می کنند.

اختالف شدید هیئت مدیره با سعادتمند#
رصد کردن شــرایط باشگاه اســتقالل به سادگی ایجاد 
شکاف و اختالف در ســطح باالی مدیریت آن را نشان 
می دهد. رســیدن بــه این نتیجه کــه در مدیریت این 
باشگاه ســعادتمند یک نفره یک طرف است و اعضای 
هیئت مدیره در طرف دیگر و مقابل وی، کار دشــواری 
نیست. پیش از این هم اعضای هیئت مدیره مخالفت های 
گاه و بیگاه خود را با تصمیمات و اقدام های ســعادتمند 
پنهان نکرده و طرفین در انجام مصاحبه علیه مواضع و 
تصمیمات یکدیگر سوابقی دارند.باشگاه استقالل از آخرین 
ماه های سال ۹۸ با مشکالت مالی مواجه بود و شدت این 
مشکالت به حدی بود که حتی مدیران وقت این باشگاه 
نتوانستند قبل از عید به بازیکنان خود پرداختی داشته 

باشند که این اتفاقی بی سابقه در این باشگاه بود.
سعادتمند که در تعطیالت نوروز حکم مدیرعاملی استقالل 
را گرفت و از روز ۱۶ فروردین روی صندلی مدیریت این 
باشگاه نشست، کار خود را با حجمی از مشکالت مالی آغاز 
کرد و بــرای رفع بدهی های مالی ناچار به مذاکره با یک 

کارگزار برای تجاری سازی برند باشگاه شد.
مذاکره با کارگزار، در حالی که مدیران سابق باشگاه پیش 
از ایــن با مجموعه دیگری به عنوان کارگزار عقد قرارداد 
کرده بودند ســر منشأ اختالف بین مدیرعامل و یکی از 
اعضای پر نفوذ هیئت مدیره شد که این اختالف خیلی 

زود به همه اعضای هیئت مدیره تسری یافت.

 وقفه ای که می توانست #
سبب جدایی دیاباته شود

همکاری نکردن اعضای هیئت مدیره اســتقالل در عقد 

قرارداد با کارگزار جدید که مسئولیت پرداختی به شیخ 
دیاباته و میلیچ را برعهده گرفته بود و تا آخرین روز هفته 
گذشته نیز تعهدات خود را انجام داده بود، منجر به ایجاد 
وقفه بــه پرداختی به آن ها و به خصوص دیاباته شــد. 
وقفه ای که می توانست منجر به فسخ قرارداد غول آبی ها 
از این تیم شود که پس از رایزنی با وی و وکیلش مهلت 

پرداخت تمدید شد تا این خطر از سر آبی ها دور شود.
ســعادتمند که این روزها دل خوشی از سیاست های 
هیئت مدیره اش ندارد و روابط فی مابین خیلی حسنه 
به نظر نمی رســد، بعید نیســت کنایه های مستتر در 
این پیامــش متوجه برخی از اعضــای هیئت مدیره 
باشــد که با عدم همکاری در نهایی کــردن قرارداد 
 کارگــزار جدید می توانســتند عامل فســخ قرارداد 

شیخ دیاباته باشند.

آقای خلیل زاده از شفاف سازی چه خبر؟!
سینا حسینی: دوهفتــه پیش اســماعیل خلیل زاده 
کلنگستانی رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل پس از 
شرکت در نخستین جلسه هیئت مدیره این باشگاه در 
سال جدید در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤال های 

آن ها پاسخ داد!
وقتی خبرنگاران رســانه های گروهــی درباره چرایی 
عقد قراردادهای قرض الحســنه و تعیین جریمه 40 
و 50 میلیونی بابت دیرکــرد روزانه در پرداخت پول 
اخذ شده توسط باشگاه به دو شرکت خصوصی از وی 
سؤال شد او وعده داد به زودی در یک نشست خبری 
اقدام به شفاف سازی خواهد کرد تا همه متوجه اصل 

ماجرا بشوند!
از آن روز دو هفتــه می گذرد اما هیچ خبری از آقای 

خلیل زاده کلنگســتانی نیســت، وقتی با تلفن همراه 
او تمــاس می گیریم تمــاس را پاســخ نمی دهد در 
حالی که همان روز در برابــر دوربین های تلویزیونی 
مدعی شــد از همین حاال تلفن من برای خبرنگاران 
باز اســت و به همه ســؤال ها جواب خواهم داد! برای 
افکارعمومی و هواداران استقالل سؤال های بی شماری 
درباره دالیل عقد قراردادهای کارگزاری مســئله دار 
وجود دارد و رئیس هیئت مدیره فعلی و سرپرســت 
پیشــین باشگاه اســتقالل به عنوان کســی که پای 
 این قراردادهــا را امضا کرده بایســتی دراین ارتباط 

شفاف سازی کند!
همان گونــه کــه وزارت ورزش و جوانان و شــخص 
مســعود ســلطانی فر به عنوان رئیس مجمع باشگاه 
استقالل باید پاســخگوی افکارعمومی باشد که چرا 
منتخبــان وی حاضر به امضای این قرارداد شــدند، 
آقای خلیل زاده کلنگســتانی هم بایستی پاسخگوی 
هواداران باشد چون هنوز این باشگاه دولتی به حساب 
می آید و حق طبیعی مردم این است که بدانند دالیل 
عقد قراردادهای ترکمنچای چه بود و بر اساس کدام 

اصول و استانداردی تنظیم شد!
 سرپرست سابق باشگاه استقالل در ایامی که به عنوان 
جانشین فتحی در باشگاه استقالل تصمیم می گرفت، 
پس از خروج اســتراماچونی نیز به هواداران وعده داد 
»ما آقای استراماچونی را به ایران بازمی گردانیم« اما نه 
تنها استراماچونی به تهران برنگشت بلکه حاال باشگاه به 
واسطه عدم حضور وی و اتفاقاتی که در دوره مدیریتی 
خلیل زاده رقم خورد منتظر اعالم نتیجه شکایت مربی 

ایتالیایی از استقالل است!
در اینکه وعده های رؤیایی می تواند سبب جذب موقت 
هوادار شــود اما غیر واقعی بودن ایــن اتفاقات تبعات 
بدتری به دنبال دارد، بی اعتمادی ســنگینی که امروز 
هواداران باشــگاه اســتقالل به آن مبتال شدند نتیجه 
عملکرد غلط و دور از انتظار مدیران این باشــگاه بوده 

است.
بــه نظر می آیــد همان گونه که طاهــری مدیرعامل 
وقت پرســپولیس قــرار بود درباره ماجــرای قرارداد 
طارمی بــه افکارعمومی توضیح دهــد اما هرگز این 
اتفاق رخ نــداد، خلیل زاده هم درباره اســناد مالی و 
 قراردادهای پر حــرف و حدیث همان روش را به کار 

خواهد گرفت.

چه افرادی قصد داشتند دو بازیکن خارجی را فراری دهند؟

استقالل اسیر آتش درون

کی روش روزنامه نگار شد
ورزش: نشریه »comutricolor« کلمبیا خبر داد کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی کلمبیا 
در ایام کرونا به شغل جدیدی روی آورده است. بنا به گزارش رسیده کی روش از هفته آینده 
به عنوان نویســنده روزنامه El Espectador کلمبیا مشغول خواهد بود. این روزنامه یکی از 
قدیمی ترین نشریات کلمبیا به شمار می آید. این روزها تمرینات تیم ملی کلمبیا تعطیل است 
و مســابقات انتخابی جام جهانی 2022 نیز به خاطر کرونا به حالت تعلیق درآمده است و 
مربیان زمان آزاد زیادی دارند.کامیله زولوگا، خبرنگار  Notcias Caracol این اطالعات درباره 
سرمربی سابق تیم ملی ایران را به اشتراک گذاشته است و اعالم کرد: سرمربی پرتغالی در ایام 

تعطیالت مطالب دو ستون هفتگی این نشریه کلمبیایی را تأمین خواهد کرد.

رویس: بازیکنان بوندس لیگا موش آزمایشگاهی نیستند
ورزش: کاپیتان بروســیا دورتموند می گوید: بازیکنان بوندس لیگا موش آزمایشگاهی 
نیستند. مارکو رویس می گوید: »بازیکنان بوندس لیگا موش های آزمایشگاهی نیستند 
که مورد آزمایش قرار بگیرند. تنها راهکار برگزاری  بازی های بوندس لیگا انجام آن پشت 
درهای بسته بود. دلیلی برای شکایت از این وضعیت هم وجود ندارد، اما ما به دیوار زردمان 
)هواداران دورتموند( خیلی نیاز داریم. هر کسی که به وستفالن آمده، می داند که هواداران 
ما می توانند با ما چه قدرتی به راه بیندازند. ویروس کرونا زندگی ها را دگرگون کرده است. 
کل دنیا درگیر این ویروس شده و این چالش ادامه خواهد داشت. حاال نباید بی احتیاطی 

کنیم و باید به دستورالعمل های سیاستمداران و ویروس شناسان گوش فرا دهیم«.

۳ گزینه پیش روی یوونتوس برای معاوضه با رابیو
ورزش: در حالی که آینده حرفه ای آدرین رابیو در یوونتوس در هاله ای از ابهام است، 
نشریه »اکیپ« فرانسه گزارش داد، باشگاه یوونتوس در تابستان پیش رو سعی خواهد 
کرد آدرین رابیو را به باشــگاهی دیگر واگذار کند. مدیران باشگاه یوونتوس حاضر 
هستند این هافبک فرانســوی را در صورت به خدمت گرفتن یکی از هافبک های 
منچستریونایتد )پل پوگبا(، چلسی )جورجینیو( و بارسلونا )آرتور( وارد معامله کنند. 
رابیو اما تمایلی به پیوستن به یکی از این سه تیم ندارد و ترجیح می دهد به اورتون 
ملحق شد که هدایتش برعهده کارلو آنچلوتی است، مربی ای که سابقه کار زیرنظر او 

در پاری سن ژرمن را داشته است.

نیمار: سخت در حال تمرین هستم
ورزش: ستاره برزیلی پاری سن ژرمن می گوید: با وجود تمام اعالم شدن مسابقات لیگ 
دسته اول فرانسه، سخت در حال تمرین است تا آمادگی خود را حفظ کند. نیمار اظهار 
کرد: »در حال حاضر هدفم این اســت آماده باشــم تا زمانی که به ما برای بازگشت به 
فعالیت های باشگاهی چراغ سبز نشان دادند، بتوانم در بهترین شرایط ممکن آنجا باشم. 
سخت تمرین می کنم، درست با همان ریتم و تناوبی که در باشگاه داشتم. حتی می توانم 
بگویم که سخت تر از گذشته تمرین می کنم و با فعالیت های بیشتر سعی در جبران عدم 
بازی کردنمان دارم. ریکاردو روزا، مربی بدنساز برنامه ای برایم تدوین کرده که با پیروی 

از آن تمرینات آماده سازی ام را انجام می دهم. دلم برای رقابت کردن تنگ شده است«.

ورزش: دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران به دلیل شــیوع ویروس کرونا که این روزها در 
کشور کرواسی به سر می برد قصد حضور در ایران را 
ندارد. البته مرخصی اسکوچیچ تمدید نشده است اما 
به دلیل شیوع ویروس کرونا و همچنین بسته شدن 
راه های پروازی و اینکه از کشــور کرواسی فعاًل هیچ 
پروازی به کشور دیگر انجام نمی شود او در کشورش 
ماندگار شده است. بدون شک پس  ازاینکه مسابقات 
لیگ از ســر گرفته شود و حضور اسکوچیچ در ایران 

احساس شود او به زودی به ایران خواهد آمد.

فرصت کافی برای تهیه فهرست#
اســکوچیچ که حاال ایــن روزها در زاگرب به ســر 
می بــرد، فرصت زیادی دارد تا به شــناخت کافی از 
بازیکنان و فوتبالیســت های ایرانی دســت پیدا کند 
و دقیق تر به ترکیب مورد نظرش برســد. اسکوچیچ 

در نشســت خبری خود مثل ویلموتس شــیوه بازی 
تیمــش را هجومی خواند. شــیوه ای که ویلموتس 
همیشــه روی آن اصرار داشت اما هیچ گاه در زمین 

چنین روش بازی ای از تیم او دیده نشد.

درهای باز تیم ملی#
سرمربی تیم ملی در جدیدترین مصاحبه اش گفت: 
هــر بازیکنی توانایی راهیابی بــه تیم ملی فوتبال را 
دارد و مطمئنــاً تغییــرات زیــادی را در این زمینه 
می بینید. دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات تیم ملی 
فوتبال ایران در خصوص اینکه چه کسانی به فهرست 
اولیــه تیم ملی فوتبال راه پیــدا می کنند بیان کرد: 
برای من فرقــی نمی کند که بازیکن پیر یا جوان در 
تیم ملی حضور پیدا کنند. بازیکنانی به تیم ملی راه 
پیدا خواهند کرد که توانایی خود را ثابت و چیزی که 
من از آن ها می خواهم را در زمین پیاده کنند. همین 
مورد ســبب می شود تا فرق میان بازیکن ها مشخص 
خواهد شــد. وی افزود: به پیر یا جوان بودن بازیکن 
نبایــد اکتفا کرد. توانایی حرف اول را می زند و حتماً 

این تغییرات را در تیم ملی خواهید دید.  

بازی های دوستانه#
اســکوچیچ در ادامه درباره امکان بازی های دوستانه 
تیــم ملــی فوتبال بــا رویارویی با حریفــان گمنام 
مانند گذشــته واکنش نشــان داد و اظهار کرد: من 
نمی خواهــم درباره رویارویی بــا حریفان نه چندان 
ســخت و به اصطالح آســان صحبت کنــم، چون 
جواب و بازده ایده آلــی از بازی با آن ها نمی گیریم. 
می خواهم بازی های دوستانه ای را مد نظر قرار دهیم 
که کنترل شده هستند و در ادامه راه  ما را به نتیجه 

دلخواه برسانند.

جلسه با سازمان لیگ#
در همین رابطه مهدی، سرپرســت کمیته مسابقات 
ســازمان لیگ فوتبال در مورد اینکه با سرمربی تیم 
ملی در مورد برگزاری رقابت های لیگ و مســابقات 
مقدماتی جام جهانی تیم ملی جلســه ای داشته اید 
یا نه اظهار کرد: قبل از انتشار ویروس کرونا جلساتی 
با ســرمربی محترم تیم ملی برگزار کردیم و برنامه 
مســابقات لیگ برتر و بازی های چهار نماینده ایران 
در لیگ قهرمانان و تیم ملی را بررسی کردیم اما پس 
از انتشــار ویروس کرونا جلسه ای نداشته ایم. قاعدتاً 
برای اینکه تیم ملی برای مسابقات مهم و حساس با 
بحرین و عراق آماده باشد باید بازیکنان در لیگ برتر 

به آمادگی برسند.

ورزش: رئیس فدراســیون بســکتبال گفت: قرارداد 
بین بازیکن و باشــگاه است و اینکه چه درصدی باید 
پرداخت شود، توافقی اســت و فدراسیون نمی تواند 

ورود کند.
رامین طباطبایی در مورد اینکه با توجه به نیمه کاره 
ماندن لیگ برتر وضعیت قرارداد بازیکنان و باشگاه ها 
به چه شکل خواهد بود، اظهار کرد: این اتفاقی است 
که برای کل ورزش دنیا رخ داده اســت و باشــگاه ها 
باید بر حسب شرایطی که وجود دارد، تصمیم گیری 
و با بازیکنان خود توافق کنند. این چیزی نیست که 
فدراسیون بخواهد تصمیم گیری کند، چون در حیطه 

کاری آن نیست.
وی ادامه داد: اگر از ما نظر بخواهند مشاوره می دهیم، 
اما اینکــه بگوییم چنــد درصــد را پرداخت کنند، 
نمی توانیــم. به هرحال حــدود 70، ۸0 درصد لیگ 
سپری شده و طبق آن می توانند تصمیم گیری کنند. 
ما هم رتبه بندی را به خاطر همین اعالم کردیم که 
معتبر است تا باشگاه ها در مورد پرداختی ها راحت تر 

بتوانند تصمیم گیری کنند.

معیارهای پرداخت#
رئیــس فدراســیون بســکتبال در مــورد اینکه اگر 
باشگاهی درصدی را پرداخت نکند و بازیکن به کمیته 
انضباطی شکایت کند، وضعیت به چه شکلی خواهد 
شــد گفت: تا جایی که بتوانیم مشاوره می دهیم، اما 
اگر شــکایتی هم صورت بگیــرد معیارهایی در نظر 
خواهیــم گرفت تا حق هیچ کــدام از طرفین پایمال 
نشود. به هرحال این شرایط برای کل دنیا وجود دارد 

و باید با توافق کارها پیش برود.

مبلغ ورودی#
 طباطبایی در پاســخ به این پرســش که با توجه به 
نیمــه کاره ماندن لیگ آیا تیم ها باید مبلغ ورودی و 
7 درصــد قراردادها را به طور کامل پرداخت کنند یا 
تخفیفی در نظر گرفته می شــود، گفت: مبلغ ورودی 
که ســر جای خود اســت و باید پرداخت شود چون 
همان طور که گفتم ۸0 درصد لیگ سپری شده است. 
در حــال حاضر هم خیلی از تیم هــا کامل پرداخت 
نکرده اند، اما در مورد 7 درصــد قراردادها این مبلغ 
به طور کامل دریافت نمی شــود. به این شکل که اگر 
باشگاهی با بازیکنی ۱00 میلیون قرارداد داشته و 70 
میلیــون آن را پرداخت کند، ما 7 درصد را از آن 70 

میلیون کم می کنیم نه ۱00 میلیون.

آغاز لیگ#
وی در مــورد اینکــه برنامه فصل بعد به چه شــکل 
خواهــد بود، عنوان کرد: با توجــه به اینکه تیم ملی 
بسکتبال سال آینده باید در مسابقات المپیک حاضر 
شود، فدراسیون بسکتبال قصد دارد لیگ برتر فصل 
آینده را نسبت به سال های گذشته زودتر آغاز کرده 
و تا پایان سال به اتمام برساند. ما منتظر اعالم ستاد 
ملی مبــارزه با کرونا برای آغــاز فعالیت های ورزش 

گروهی هستیم. 
اگر از خردادماه آغاز شــود، جلســات لیگ را برگزار 
می کنیــم و تیر و مــرداد زمان آماده ســازی  تیم ها 
خواهد بود. اگر این شــرایط طبق برنامه پیش برود، 
آغاز مسابقات فصل بعد از اوایل شهریور خواهد بود. 
با این شــرایط ایده لیگ تابســتانی هم به سرانجام 

نخواهد رسید.

اسکوچیچ: دنبال بازی دوستانه مفیدم

تغییرات زیادی در تیم ملی داریم
طباطبایی: قرارداد بازیکنان ارتباطی به فدراسیون ندارد

شروع لیگ بسکتبال از شهریور

ورزش: به نقل از روابط عمومی ســازمان لیگ فوتبال ایران، 
ســهیل مهدی در خصوص صحبت های ریاســت جمهوری 
مبنی بر آغاز مسابقات ورزشی پس از عید سعید فطر گفت: 
منتظر خواهیم بود که این مطالب از سوی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا به ما به طور رسمی ابالغ شود و زمان و تاریخ مشخص را 
به ما اعالم کنند. از سویی دیگر به احتمال زیاد از یازده مرداد 

هم باید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برگزار شود.

اول لیگ، بعد حذفی#
وی در مورد زمان آغاز رقابت های لیگ برتر فوتبال عنوان کرد: 
منتظریم که زمان آغاز زمان تمرینات تیم ها به طور رســمی 
به ما ابالغ شــود. ما برگزارکننده مسابقات هستیم و تصمیم 
گیرنده در مورد مســائل نیستیم همان طور که به ما دستور 
داده شد مسابقات را تعطیل کنیم و این کار را انجام دادیم و 
اکنون منتظریم تا اعالم شود که شرایط برای برگزاری رقابت ها 

مناسب شود.
سرپرســت مســابقات ســازمان لیگ فوتبال ایران در مورد 
وضعیــت برگزاری جام حذفی اظهار کــرد: جام حذفی هم 
مانند لیگ برتر برای ما مهم است و در حال حاضر نیاز داریم 
ابتدا تکلیف لیگ برتر مشــخص شود و در خالل آن می توان 

مسابقات جام حذفی را نیز برگزار کرد.

مسابقات فصل بعد؟#
سرپرست مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد احتمال 
لغو شدن مســابقات فصل آینده به خاطر کرونا عنوان کرد: 

بحث بر سر چگونگی برگزاری مسابقات باقی مانده این فصل 
است و پس از آن در مورد مسابقات فصل بعد می توان اظهار 

نظر کرد. ما تمامی احتمال ها را در نظر گرفته ایم. 

مخالفت باشگاه ها#
سرپرست مسابقات ســازمان لیگ در مورد اینکه چند تیم 
ظاهراً مخالف ادامه برگزاری رقابت های لیگ برتر هســتند و 
با شما مکاتبه کرده اند گفت: بله مکاتباتی با برخی باشگاه ها 
داشته ایم و آن ها دالیل فنی خود را بیان کرده اند و بحث در 
مورد تصمیم گیری لیگ برتر به هیئت رئیســه سازمان لیگ 

مربوط می شود که تا این لحظه تصمیم به برگزاری مسابقات 
است.

تضمین به تیم ها#
وی درمورد اینکه برخی تیم ها تضمین خواسته اند تا بازیکنی 
کرونا نگیرد اظهار کرد: ما نمی توانیم چنین تضمینی بدهیم. 
ما برگزار کننده مسابقات هستیم و در مورد مسائل پزشکی 
سه نهاد دیگر یعنی فدراسیون پزشکی ورزشی، کمیته پزشکی 
فدراسیون و ایفمارک که مرکز پزشکی سازمان لیگ هستند 
در مورد پروتکل های بهداشتی به ما خیلی کمک کرده اند و 

آن ها نیز نمی توانند تضمین بدهند که شخصی مبتال نشود. 
چنین کاری منطقی و عقالنی نیســت. از سویی دیگر عدم 
ابتال به ویروس به بهداشــت فردی هم بستگی زیادی دارد و 
خوشبختانه تا امروز در جامعه ورزش چند مورد محدود به این 

بیماری مبتال شدند.

اجرای قوانین جدید#
مهــدی در مورد اینکه قوانین جدید مثــل پنج تعویض در 
ادامه لیگ اجرایی خواهد شد یا نه گفت: می خواهیم نهایت 
آسایش و بهتر شدن را برای برگزاری مسابقات در نظر بگیریم 
و قوانینی مثل پنج تعویض یا نوشیدن آب در جریان مسابقه 

چه هوا گرم باشد چه خنک اجرایی خواهد شد. 

تمرکززدایی لیگ#
سرپرست مسابقات ســازمان لیگ در مورد اینکه رقابت ها با 
بازی استقالل و فوالد خوزستان آغاز خواهد شد عنوان کرد: 
در حال حاضر قرار است وارد فاز تمرین شویم و بعد در مورد 
مسابقات صحبت خواهیم کرد. یک تیم شهرستانی در حال 
حاضــر در تهران تمرین می کند و از من پرســید که امکان 
برگزاری مســابقاتش در تهران هست یا نه؟ به هر حال آنچه 
مسلم است اینکه لیگ به طور کامالً متمرکز برگزار نخواهد 
شد. در تهران با احتساب ورزشگاه انقالب کرج سه ورزشگاه 
دیگر داریم، آزادی، شهرقدس و دستگردی در ورزشگاه تختی 
نیز در فصل جاری میزبانی انجام نشــده است. پس برگزاری 

مسابقات به طور متمرکز مورد بحث ما نیست.

اونای امری و حرف های ناگفته از زمان حضور در میان توپچی ها

آرسنال از من محافظت نکرد!
گاردین/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: اوضاع آرسنال 
در زمان اونای امری عجیب بود. او به عنوان نخستین مربی 
پس از آرسن ونگر هدایت توپچی ها را به عهده گرفت و 
در ابتدا طرفداران در اســتادیوم شعار »ما آرسنال را پس 
گرفتیم« ســر می دادند اما یک سال بعد همه خواستار 
اخــراج او بودند. امــری در مصاحبه خــود با گاردین 
صحبت های جالب توجهی را در خصوص زمان 
حضورش در لندن بیان کرده که در زیر آن را 

مرور می کنیم:

فصل اول با حضور تو به عنوان س
سرمربی آرسنال نشانه هایی از 
پیشرفت را داشت اما پایان 

بدی را رقم زد.
ما در فصل اول در بســیاری 
از جنبه ها خوب کار کردیم. 
که  می کــردم  حــس  من 
آرسنال تیم من شده و مردم 
می گفتند اونای ما شخصیت تو را 
در کالبــد این تیم می بینیم. ما در برخی 
از بازی ها انرژی و روحیه بســیار باالیی 
داشــتیم، همچنین پس از ۱3 ســال 
برای نخستین بار آرسنال را به فینال 
یــک دیــدار اروپایی رســاندیم. ما 
می توانستیم در لیگ به رتبه سوم 

هم دســت یابیم اما در انتهای فصل چهار امتیاز حیاتی 
را از دست دادیم.

تو از واژه تعهد بســیار استفاده و این را یکی از س
نقاط ضعف آرســنال عنوان کردی؛ این چگونه به 

نتایج تیمت ضربه زد؟
در فینال لیگ اروپا مقابل چلســی قبول دارم که چلسی 
تیم بهتر میدان بود. در نیمه دوم هازارد نقش ویژه ای در 
تعیین بازی ایفا کرد. آماده سازی ما برای فینال خوب بود و 
همه کامالً متعهد بودند. اما برخی از بازیکنان نیز بودند که 
ذهنیتی همیشه آماده نداشتند؛ آن ها یک زمان از لحاظ 
ذهنی آماده و یک زمان ناآماده بودند. در چنین سطحی 
از فوتبال شــما باید همیشه آماده باشید. ما از این لحاظ 
ضعف داشتیم که سبب از دست رفتن امتیازهای حیاتی 

در هفته های آخر شد.

برای حل این مشکالت چه کاری انجام دادید؟س
من این مشــکالت را به مسئوالن باشگاه اطالع دادم، اما 
پس از مدتی تصمیماتی گرفته شد که بیشتر به ضرر ما 
بــود. اما به عنوان مثال هر چهــار کاپیتان تیم خود را از 
دســت دادیم. رمزی تیم را ترک کرد؛ پتر چک از فوتبال 
خداحافظی کرد و کوشــیلنی و مونریال هم تیم را ترک 
کردند. من می خواستم همه این بازیکنان که هر کدام رهبر 
بودند در تیمم بمانند چون با حضور آن ها رختکن متفاوتی 

می داشتیم.

در مورد خریدها هم این اختالف نظرها میان تو و س
باشگاه وجود داشت؟

بله به عنوان مثال در مــورد قضیه خرید نیکوالس پپه! 
شکی نیســت که پپه بازیکن خوب و آینده داری است؛ 
اما من بازیکنی می خواستم که نیازی به زمان برای آداپته 
شدن با لیگ نداشته باشد؛ من ویلفرد زاها را می خواستم. 
او به تنهایی باعث شد کریستال پاالس در مقابل تاتنهام، 
منچسترسیتی و تیم ما پیروز شود. من با او صحبت کردم 
وی نیز می خواســت به آرسنال بیاید؛ البته این نکته هم 
وجود داشت که قیمت او بسیار گران تعیین شده بود اما 
باشــگاه اعالم کرد پپه گزینه مناسبی برای آینده باشگاه 

است.

یکی از مشکالت حساس تو در زمان حضور در س
آرسنال شکل مدیریت اوزیل بود.

من با اوزیل بسیار صحبت می کردم. اما یک بازیکن باید 
خودش نیز دائماً در حال انتقاد از عملکرد خود تالش برای 
رفع مشکالت انگیزه و تعهدش باشد. من تمام تالشم را 
کردم که به اوزیل کمک کنم. در طول دوران مربیگریم به 
بازیکنان با استعداد کمک کردم که به باالترین سطحشان 
برسند. او می توانست کاپیتان باشد اما بازیکنان به او رأی 
ندادند. او همیشه در برنامه های من قرار داشت اما بازیکن 
هم باید سهم خود را همیشه انجام دهد اما چیزهایی بود 

که در کنترل من قرار نداشت.

مشکالت تو با زبان انگلیسی هم مشخص بود؛ و س
حتی عصر بخیر گفتن تو در تمام مصاحبه ها که به 
جای good evening  می گفتی good ebening را مایه 

تمسخر قرار داده بودند.
سطح زبان انگلیسی من بد نبود اما جای پیشرفت داشت. 
وقتی نتایج بد رقم می خورد شما نیاز به استفاده از عبارت 
عمیق تری دارید که احساستان را توصیف کنید اما برای 
من سخت بود. و در مورد مثالی که زدید، اگر ما می بردیم 
چیز بامزه ای بود اما اگر می باختیم تبدیل به وســیله ای 

برای تخریب من می شد.

نقش باشگاه را در حمایت از خودت چطور دیدی؟س
شــاید بعضی وقت ها به نظر می رســید که دارند از شما 
حمایت می کنند اما َجو حاکم و شکل رابطه تغییر می کند. 
مشخص بود که اتحاد از همه جنبه های باشگاه از بین رفته 
اســت. آن زمان بود که احساس کردم باشگاه من را تنها 
گذاشته است. من در هر باشگاهی که بودم مورد حمایت 
قرار می گرفتم. در ســویا مونچی همیشه پشت من بود و 
در پاریــس ناصر الخلیفی چه در رختکن و چه در مقابل 
تماشاگرانم از من حمایت می کرد. اما در آرسنال توانایی 
انجام این را نداشتند. شاید چون پس از ونگر می آمدم و 
همه کارها مدت ها دست او بود. مسئوالن به من می گفتند 
ما با تو هســتیم امــا در مقابل رختکن و تماشــاگران 

نمی توانستند از من مراقبت و حمایت کنند.

بازیکنان تیم فوالد خوزستان به صورت مشترک به انتقاد از 
صحبت ها درباره تعطیلی احتمالی لیگ برتر پرداختند. محمد 
آبشک شاید یکی از مطرح ترین چهره های این باشگاه است 
که در بخشی از استوری اینستاگرامی خود نوشته: »حرف 
من با اون دسته از مربی ها و بازیکن هایی است که ادعا دارن 
که به فکر سالمت مردم هستن، شما به فکر سالمت خودتون 
نیستید چه برسه به سالمت مردم؛ چون اگه بودید که دسته 

جمعی تو زمین های فوتبال نمی رفتید بازی کنید«.

در حالی که زمزمه ها مبنی بر آغاز مجدد تمرینات تیم های لیگ 
برتری کشور شنیده می شود، فیزیوتراپیست تیم ملی فوتبال، در 
استوری اینستاگرامی هشدارهای الزم را به ورزشکاران و مربیان 
داد. دکتر علیرضا شــهاب در اســتوری خود نوشته: »ورزشکار و 
مربی محترم، با شروع مجدد رقابت های ورزشی قطعاً میزان بروز 
آسیب های ورزشی ناشی از عدم انجام تمرینات منظم و مسابقات، 
باال خواهد بود لذا توصیه اکید دارم تا نســبت به انجام تمرینات 

پیشگیرانه پیش از شروع مسابقات اهتمام ورزید«.

علیرضا شهابمحمد آبشک
توییتر رسمی باشــگاه آژاکس، انتخاب ستاره این تیم به 
عنوان بهترین بازیکن فصل این باشگاه را بازتاب داده است. 
در حالی که مسابقات اردیویزه هلند زودتر از پایان یافتن آن 
به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل اعالم شد، اما این سبب 
نشــد که عملکرد فوق العاده حکیم زیاش ستاره مراکشی 
آژاکس بدون توجه باقی بماند و باشگاه بزرگ هلندی جایزه 
او را تحویل داد. البته زیاش فصل آینده قطعاً از این تیم جدا 

خواهد شد و به باشگاه چلسی انگلیس می پیوندد.

بــا توجه به شــروع مجــدد رقابت های بوندس لیــگا آلمان، 
حساب رسمی توییتر کنفدراســیون فوتبال آسیا )AFC( در 
یک نظرســنجی به انتخاب بهترین بازیکن آسیایی تاریخ این 
مســابقات پرداخت. ای اف سی در توییتر خود عکس هایی از 
شــینجی کاگاوا، مهدی مهدوی کیا و چا بوم را منتشر کرده 
است و در مقاله ای نه تنها این بازیکنان بلکه چهره های دیگری 
مانند هاسبه یا علی دایی را نیز که در بوندس لیگا درخشیده اند 

را معرفی کرده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیاآژاکس

سرپرست کمیته مسابقات فوتبال با اشاره به دستور رئیس جمهور:

لیگ را متمرکز برگزار نمی کنیم

ضد  حمله

رونمایی از کارگزار جدید استقالل
 ۱۰۰ میلیارد تومان برای یک فصل 

ورزش: به نقل از سایت رسمی باشگاه استقالل، شرکت »جهان فوالد 
متین« در بدو عقد قرارداد با تخصیص مبلغ 50 میلیارد ریال به صورت 
پیش پرداخت و تضمین مبلغ 50 میلیارد ریال ضمانت نامه حسن انجام 
تعهدات و برخورداری از ظرفیت هــای جدید درآمدزایی و ویژگی بارز 
حسن شــهرت، به عنوان کارگزار شــرکت فرهنگی ورزشی استقالل 
انتخاب شــد. این شرکت پس از طی فرایند یکماهه و بررسی دقیق و 
تأیید تمام مفاد قرارداد از ســوی وزارتخانه با رعایت تشریفات قانونی و 
همچنین مذاکرات به عمل آمده با شرکت های صالحیت دار به عنوان 
مناسب ترین شرکت انتخاب و منجر به عقد قرارداد طرفین شد. براساس 
پیش بینی و برنامه ریزی انجام شده، فی مابین کارگزار رسمی و باشگاه 
درآمد حاصله از این همکاری حداقل هزار میلیارد ریال ) ۱00 میلیارد 

تومان( در یک فصل خواهد بود. 

 صعود ایران
 به جایگاه پنجم لیگ های فوتبال آسیا

ورزش: لیگ برتر فوتبال ایران در آخرین رده بندی لیگ های آسیایی به 
جایگاه پنجم صعود کرد. طبق رده بندی کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
ماه مارس 2020 ژاپن با ۱00 امتیاز در صدر جدول لیگ های آسیایی 
قرار دارد.عربستان سعودی با ۹5 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفته، چین 
با ۹3/30۶  سوم است، قطر با ۸3/7۸7 در جایگاه چهارم قرار داد و ایران 
بر خالف رده بندی قبلی باالتر از کره جنوبی با 5۸۹/77 به مکان پنجم 
صعود کرده است. رده بندی بعدی لیگ های آسیایی در ماه نوامبر سال 
2020 اعالم می شــود که معیار سهمیه کشورها در مسابقات 2022 و 
2023 خواهد بود. چهار کشور برتر این رده بندی سهمیه ۱+3 دریافت 

می کنند.

کلوب بروژ به عنوان قهرمان لیگ بلژیک معرفی شد
سهمیه های اروپایی برای لژیونرهای ایرانی

ورزش: در جلسه سرنوشت ساز سازمان ژوپیلر لیگ بلژیک با باشگاه  های 
قهرمانی کلوب بروژ در فصل جاری این رقابت ها مورد تأیید اکثریت قرار 
گرفت. کلوب بروژ برای کســب این عنــوان نیازمند آرای ۸0 درصدی 
باشگاه ها بود. ژوپیلر لیگ بلژیک ماه مارس به دلیل شیوع ویروس کرونا 
متوقف شد و پس از دستور شورای امنیت این کشور مبنی بر ممنوعیت 
برگزاری رویدادهای جمعی ورزشــی نیمه کاره ماندن این رقابت ها در 
دستور کار باشگاه ها قرار گرفت. بر اساس تصمیم سازمان ژوپیلر لیگ 
بلژیک تیم واسلند به دسته پایین تر سقوط می کند و یکی از تیم های 
لوون یا برشــوت جایگزین این تیم خواهد شد. تیم های خنت )میالد 
محمدی( و شارلروا )کاوه  رضایی،علی قلی زاده و یونس دلفی( سهمیه  

حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان و لیگ اروپا را بدست آوردند.

احتمال جدایی پورعلی گنجی از العربی
ورزش: نشــریه »اســتاد الدوحه« قطر خبر داد باشگاه العربی به 
خاطر قراردادهــای بلندمدت با پنج لژیونــرش در نقل و انتقاالت 
تابســتانی نمی توانــد بازیکــن جدیدی بــه خدمت بگیــرد. این 
قراردادهــای بلندمدت بــا لژیونرها، العربی را دچار مشــکل کرده 
اســت. مسئوالن این باشگاه در حال رایزنی هستند تا با رضایت دو 
بازیکــن خارجی اش را از پنج بازیکن کســب کنند و با آن ها قطع 
همکاری کنند. مرتضی پورعلــی گنجی ایرانی به دلیل عملکرد نه 
چندان رضایتبخش خود یکی از نامزدهای جدایی از العربی اســت. 
پورعلی گنجی سال گذشته با قراردادی سه و نیم ساله از تیم یوپن 

بلژیک به العربی پیوسته بود.

ملی پوش فوتسال کشورمان با »غیرت« به توافق نرسید
طیبی - بنفیکا جدی شد

ورزش: روز جمعــه بــود که حســین طیبی با انتشــار پیامی در 
اینســتاگرام خود، خبر از جدایی اش از تیم غیرت قزاقســتان داد. 
این باشــگاه دیروز با انتشار بیانیه ای، جدایی ملی پوش ایرانی خود 
را که از ســال 20۱۶ در این تیم بــازی می کرد تأیید کرد و افزود: 
»متأســفانه باشگاه نتوانســت برای تمدید قرارداد با حسین طیبی 
به توافق برســد و این فوتسالیســت ایرانی در پایان فصل جاری از 
باشــگاه غیرت جدا خواهد شد«.در همین راستا، دیروز یک سایت 
پرتغالی با اشاره به جدایی حسین طیبی ملی پوش فوتسال ایران از 
تیم غیرت، بنفیکا پرتغال را مقصد بعدی طیبی معرفی کرد. سایت 
»zerozero« پرتغال با اشــاره به تأیید جدایی حسین طیبی از تیم 
فوتسال غیرت قزاقستان، از این بازیکن به عنوان گزینه جدید تیم 
بنفیکا که سبب تقویت این باشگاه می شود یاد کرد. حسین طیبی 
نیــز در گفت وگوی تلگرامی با خبرنگار ما ضمن تأیید عدم توافق با 
غیرت قزاقستان اعالم کرد از چند باشگاه پیشنهاد دارد که تا چند 

روز آینده تکلیفش مشخص خواهد شد.

پدر فوتبالیستی که بر اثر کرونا درگذشت
سوءاستفاده از نام پسرم درد ما را بیشتر می کند

میزان: پدر متین قوســی گفت: متأســفانه برخی از اســم فرزندم 
برای منافع خود سوءاســتفاده می کنند کــه این موضوع باعث آزار 
ماســت. مهدی قوســی در خصوص بازتاب درگذشــت پسرش در 
رســانه ها، فضای مجازی و موضع گیری هــای اهالی فوتبال تصریح 
کرد: متأسفانه از اسم متین سوءاستفاده شد و این اقدام ها ما را آزار 
داد. برخی از اسم فرزندم برای منافع خود سوءاستفاده می کنند که 
این موضوع باعث آزار ماست. حاال هم که موافقان و مخالفان ادامه 

لیگ برتر از اسم او بهره برداری می کنند.

فکری: استقالل را نفروختم
ورزش: محمد فکری، پیشکســوت استقالل درباره دلخوری که از 
هواداران اســتقالل داشت و عدم تشــویق او در ورزشگاه آزادی که 
سبب شد تا بگوید عالقه داشــته تا پیشکسوت پرسپولیس می  بود 
گفت: ببینید یک عده از لیدرهای باشــگاه که حتی آن زمان ریش 
و ســبیل نداشتند از ما کمک می خواستند تا همراهشان باشیم اما 
همان ها وقتی من به اســتادیوم رفته بودم من را نشــناختند. من 
این طــور می گویم که از جایی خط گرفتند وگرنه نه اســتقاللی ها 
فکری را فراموش کردند و نه همان لیدرها من را فراموش می کنند. 
من نه نیازی به تشویق دارم و نه حمایت عزیزان اما خواهشاً به پاس 
عرق هایی که در این باشگاه ریختیم که حاالحاالها هم خیلی ها به 
گرد من نمی رسند چراکه پرسپولیس چندین برابر استقالل به من 
پیشــنهاد داده بود اما ما به این پیراهن خیانت نکردیم و استقالل 

را نفروختیم. 

منهای فوتبال

هیوالها یک - کرونا صفر
دنیا که اسیر هیوالی کرونا شد روح هیوالیی خیلی از آدم ها هم پدیدار شد. 
کرونا همان قدر که برای جان انسان های ضعیف تهدید است برای خیلی از 
هیوالها فرصتی است برای رسیدن به امیال منفعت طلبانه. آلبرکامو نویسنده 
کتاب طاعون می نویسد: »اپیدمی هایی چون طاعون که به جان انسان ها 

می افتند قبل از گرفتن جان برخی ها روح انسانی شان را می کشد«.
کاسبی با کرونا البته که تنها منحصر به احتکار ماسک و مواد ضدعفونی 
کننده و غارت فروشگاه ها و باال کشیدن دارایی مردم نیست. شکستن روح 
جوانمردی و ســودجویی از احساســات مردم در این روزها و موج سواری 

بی شرمانه بدتر از کاسبی با کروناست.
در حالــی کــه در چنین شــرایطی در همه دنیا شــاهد کمــک و بروز 
هم نوعدوستی ستاره های ورزش در امداد به آسیب دیدگان کرونا هستیم 
در ایران برخی از ستاره های ورزش و سلبریتی ها هنوز بر طبل منفعت طلبی 
و هوچی گری می کوبند. آن ها که سالیانه میلیاردها تومان از کنار این مردم 
درآمد دارند ، در برج های دبی و منهتن  برای خود سنگر گرفتند و حاضر 
نیستند یک ریال از قرارداد نجومی شان صرف کمک به آسیب دیدگان کنند 

با نیش ها و کنایه های خود نمک بر زخم می پاشند.
داســتان فوتبال و قهرمانی هایش داستان امروز و دیروز نیست و تا فرداها 
ادامه دارد. لیگ آغاز شود  یا تعطیل شود زمین به آسمان نمی آید. بیست 
دوره لیگ گذشته و دویست دوره آن هم برگزار خواهد شد. اما آنچه می ماند 
یادگارانی اســت که انســان ها با منش و گذشت خود بر جای می گذارند. 
مرحوم دهداری در دوران حضورش در فوتبال شاخ هیچ غولی را نشکست. 
قهرمانی دندان گیری را هم بدســت نیاورد اما حاال پس از سال ها هنوز از 
رفتار و نظم و معلمی او یاد می شود. امروز اما سر پوکر قهرمانی، تعطیلی 
لیگ، خراب کردن قهرمانی دیگران و خوردن حق و حقوق همه به جان هم 
افتاده اند. پرسپولیسی ها چشم پوشیده بر خطرات احتمالی در بیانیه هایشان 
مضحک ترین جمالت را به کار می برند و اســتقاللی ها بی خیال سرنوشت 

دیگران زور می زنند تا پرسپولیس قهرمان نشود.
کار به آنجا رسیده که فرهاد مجیدی که سابقه طوالنی در توفان های دنیای 
مجازی دارد بی خبر از چگونگی فوت یک نوجوان فوتبالیست از عکس و 
اسم او در حالی که خانواده داغدارش در غم فراغ عزیزشان می سوزند برای 
شو زشت تبلیغاتی خود سوءاستفاده می کند و البته کوتوله  ترها هم چشم 
بسته به این کمپین پوشالی می پیوندند و ردیف و قافیه را برای بهانه تراشی  
جور می کنند. آش آن قدر شــور بود که والدین نوجوان فوت شده  با قلبی 
شکسته از این همه سیاهی برائت جسته و اعالم کردند اصالً بحث فوتبال 

نبوده و بزرگواران از نام فرزند ما برای موج سواری استفاده نکنند.
 آقایان کنج سنگرهای الکچریشان پنهان می شوند، برای دیگران نسخه 
می پیچند بدون اینکه بدانند در همان لحظه کارگران، کارکنان و بازیکنان 
خودشان به خاطر کار در مجموعه اقتصادی شان در خطر ابتال به کرونا قرار 
دارند و به نان شب محتاجند. اصالً لیگ امسال را هر طور که هیوالها دوست 
دارند تعطیل کنید، فقط وجداناً پشت شعار »همه به خانه برمی گردیم« 

باشید و فردا با دیر شدن قراردادتان از پشت به هوادارانتان خنجر نزنید.

یادداشت

جواد رستم زاده
annotation@qudsonline.ir

برگزاری مسابقات ورزشی پس از عید فطر 
ورزش: با اعالم رئیس جمهور دکتر روحانی در نشســت ستاد مقابله با 
کرونا، فعالیت های ورزشی از جمله مسابقات به شرط اجرای پروتکل های 

بهداشتی و بدون تماشاگران پس از عید فطر آزاد شد.
بدین ترتیب از ســوی مقامات دولتی ادامه رقابت های ورزشی با رعایت 
موازین بهداشــتی در نظر گرفته شده بالمانع است و مسئوالن ذی ربط 
می توانند پس از عید فطر نسبت به ادامه مسابقات ورزشی تصمیم گیری و 

تاریخ برگزاری آن ها را اعالم کنند.

دوپینگ فرنگی کاران دو برابر کشتی گیران آزاد
ورزش:علیرضا دبیر، رئیس فدراســیون کشتی با بیان اینکه فدراسیون 
کشتی با انجام گســترده آزمایش های دوپینگ عزم خود را برای مبارزه 
بــا این معضل بزرگ جزم کــرده گفت: از زمان آغاز بــه کار واحد ضد 
دوپینگ در فدراسیون کشتی، در چهار ماه گذشته آزمایش های مربوط از 
کشتی گیران در مسابقات مختلف داخلی گرفته شده است که تعداد این 
آزمایش ها نزدیک به دو برابر تست های گرفته شده در مدت زمان مشابه 

در سال گذشته است.
وی گفت: طبق گزارش کمیته پزشــکی ورزشــی، آزمایش هایی که از 
کشــتی گیران آزادکار به عمل آمده ۱5 درصد مثبت شده و 3۱ درصد 

آزمایش های فرنگی کاران مثبت بوده است.

استخرها مثل سینماها باز شوند؟
ورزش: مدیر فنی تیم ملی شنا در گفت وگو با ایسنا درباره تعیین تکلیف 
نشدن اســتخرها اظهار کرد: از مدافعان سالمت که دغدغه اصلی آن ها 
سالمت مردم است خواهش می کنم درباره وضعیت استخرها هم همانند 

سینماها تصمیم بگیرند.
وی در ادامه مدعی شد: در استخرها از مواد ضدعفونی مانند کلر و گازهای 

کلر استفاده می شود. 
این مواد قابلیت ویروس کشی دارند. در همین رابطه و بر خالف اظهارنظر 
سمیع زاده، فرهاد مرادی شهپر، رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون 
پزشکی ورزشی در مورد علت تعطیلی استخرها گفت: هنوز ماهیت این 
ویروس کامالً مشخص نشده است. مشکل بازگشایی نشدن استخرها هم 
اســتفاده از سطوح مشترک است. سطوح مشترک مثل دستگیره درها، 
کمدها، رختکن و ... علت نگرانی است و سبب شده تاکنون تصمیمی برای 

بازگشایی استخرها گرفته نشود.

تعویق یکساله در انتخاب معروف
ورزش: حضور احتمالی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در کمیســیون 

ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک یک  سال به تعویق افتاد.
از مدت ها قبل طبق اعالم IOC قرار بود در حاشیه مسابقات المپیک 
2020 توکیو انتخابات کمیســیون ورزشکاران هم برای تصاحب پنج 
کرسی برگزار شود. ایران هم یکی از 30 کشوری بود که نماینده خود 
را برای حضور در این انتخابات معرفی کرد. ســعید معروف، کاپیتان 
تیم ملــی والیبال از بین گزینه های موجــود کمیته ملی المپیک با 
توجه به تسلط به زبان انگلیسی و شهرتی که در سطح والیبال جهان 
دارد، بــه عنوان نماینده ایران به IOC معرفی شــد. معروف قرار بود 
در حاشــیه المپیک 2020 با 2۹ ورزشــکار از کشورهای دیگر برای 

تصاحب پنج کرسی کمیسیون ورزشکاران رقابت کند.
حاال با اعالم IOC این انتخابات هم مثل المپیک توکیو یک سال به تعویق 

افتاده و عضویت نفرات قبلی برای یک سال دیگر تمدید شده است.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 تصویربرداری سریال »سلمان فارسی« 
از سر گرفته شد

ایرنــا: تصویربرداری ســریال 
سلمان فارسی به کارگردانی داوود 
میرباقــری که از اواخر اســفند 
گذشــته به دلیل جلوگیری از 
شــیوع کرونا متوقف شده بود، 
با  در شــهرک ســینمایی نور 

تصویربرداری بخش های تازه ای از فصل بیزانس، ســریال ادامه خواهد 
یافت.

حســین طاهری، تهیه کننــده ســریال سلمان فارســی گفت: طبق 
برنامه ریزی های انجام  شده قرار بود بهار امسال برای ادامه تصویربرداری 
راهی کشورهای دیگر از جمله ترکیه و ارمنستان شویم، اما به علت شیوع 

ویروس کرونا این سفر به زمان دیگری موکول شد.
طاهری با اشاره به تغییرات ایجاد شده در روند تولید این سریال  گفت: 
بخش هایی از فصل بیزانس را که قرار بود در ترکیه تصویربرداری کنیم 
به داخل کشــور از جمله شهرک سینمایی نور منتقل کردیم. البته این 
جابه جایی ها برای پروژه بزرگی مانند سریال سلمان فارسی اجتناب ناپذیر 
اســت و همکاران ما با نهایت انعطاف و حرفه ای گری، پروژه را همراهی 
می کنند تا این اثر فاخر ملی بدون خلل به مسیر ساخت خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: تصویربرداری این ســریال پــس از ماه مبارک رمضان در 
لوکیشن های داخل کشــور از جمله شهرک سینمایی نور ادامه خواهد 
یافت و روند ساخت سریال سلمان با رعایت تمام موازین بهداشتی پیش 

خواهد رفت تا توقفی در زنجیره برنامه ریزی ایجاد نشود.
این ســریال فاخر که به زندگی سلمان فارســی، یار ایرانی پیامبر اسالم 
می پردازد، جدیدترین اثر داوود میرباقری اســت که تصویربرداری آن از 
زمستان سال گذشته در شهداد کرمان آغاز شد و سپس در جزیره قشم 
ادامه یافت. میرباقری در ســریال سلمان فارسی سه دوره از زندگی این 
شــخصیت تاریخی را روایت می کند: دوره ایران باستان، بیزانس و صدر 

اسالم.
ســریال سلمان فارســی جزو کارهای الف ویژه مرکز امور نمایشی سیما 
)سیمافیلم( به شمار می رود و پیش بینی اولیه تصویربرداری پروژه پنج 

سال خواهد بود که در داخل و خارج از کشور انجام می شود.
فرهــاد اصالنی نقش تاجــری را در مجموعه سلمان فارســی بازی 
می کنــد، همچنین علی دهکردی و محمدرضــا هدایتی نیز در این 
ســریال به ایفای نقش می پردازند. در این مجموعه از تعداد کثیری 
از بازیگران جوان تئاتر در ســطح کشــور برای ایفای نقش استفاده 

شده است.
پیش بینی شده در فصل بندی این بخش از داستان سریال سلمان فارسی از 
تولد سلمان تا پیش از وفات پیامبر اسالم روایت شود که با پیش بینی های 

صورت گرفته مجموعه سلمان فارسی در ۴۵ قسمت آماده خواهد شد.

 »زیرخاکی« 
در صدر پربیننده ترین سریال های ماه رمضان

سریال  خبرنگاران:  باشگاه 
درصــد   ۵۱ بــا  زیرخاکــی 
پربیننده ترین  صدر  در  بیننده 
ســریال های مــاه رمضان قرار 

گرفت.
محمدحســین رنجبران، مدیر 

کل روابط عمومی صدا و ســیما، با انتشــار رشــته توییتی نوشت: 
براساس نظرســنجی مرکز تحقیقات در این دو شب که از  شب های 
قدر گذشــته، بیش از ۵۱ درصد مردم امســال پای تلویزیون احیا 
گرفته اند که ۱۹ درصد آن ها پای احیای استاد شیخ حسین انصاریان 

از شبکه سه بوده و ۱۳درصد هم با شبکه یک احیا گرفته اند.
 در ســریال ها آخرین نظرسنجی نشــان می دهد  »زیرخاکی« شبکه 
یک با ۵۱ درصد بیننده وارد باشــگاه ســریال های باالی ۵0 درصد 
شــده و بیننده»  بچه مهندس۳ « شــبکه دو به ۴۲درصد،  »سرباز« 
 شــبکه ســه به ۳0درصد و  »پدرپســری« شــبکه پنج هم همان

۱0 درصد است.
 بیش از ۳۱ درصد هم بیننده ویژه های افطار شبکه های سیما بوده اند 
که همچنان »دعوت« شــبکه یک، »مثل ماه« شبکه سه و »زندگی 
پس از زندگی« شــبکه چهار پیشتاز هســتند. ان شاءاهلل تا دوشنبه 

جزئیات نظرسنجی را منتشر می کنیم.

شکست سنگین رشیدپور در تلویزیون!
»اتفاق« که  برنامه  برترین ها: 
با  هر شب  رمضان  شــب های 
از شبکه  رشیدپور  رضا  اجرای 
می شود،  پخش  ســیما  ســه 
ظاهراً شکســت ســنگینی در 

جذب مخاطب خورده است.
این برنامه با گذشــت بیش از ۱۵قســمت هنوز هیچ بازخورد جدی 
در فضای مجــازی نیافته و طبق آمار بازدید تلوبیون، با وجود دکور 
گرانقیمت و دســتمزد نجومی رشــیدپور، با اقبالی بســیار کمتر از 
برنامه های معمولی و ارزان قیمت تلویزیون روبه رو شــده؛ به عبارت 

دیگر شکست سنگین رشیدپور در جذب مخاطب.
هر قسمت  از »اتفاق« در تلوبیون به طور میانگین ۶00_۷00 بازدید 
دارد )با روند نزولی که حاال به کمتر از ۵00 رســیده است( درحالی 
که در بین برنامه های رمضان هر قســمت از برنامه »دعوت« شبکه 
یک میانگین بیش از ۴هزار بازدید، »مثل ماه« شــبکه سه بیش از  
یک هزار و ۵00بازدید و »زندگی پس از زندگی« شبکه چهار در هر 
قســمت بیش از ۲0هزار بار تماشا شده؛ در صورتی که برآورد تولید 
هر قســمت از این برنامه ها بسیار کمتر از دستمزد یک شب اجرای 

رشیدپور است.
»اتفاق« یکی از برنامه های گرانقیمت رســانه ملی است که یکی از 
به  اصطالح  مجری  ســتاره ها آن را اجرا می کند، اما تعداد بیننده آن 
قابل  قیاس با برنامه های هم قیمت خود نیست. اتفاق حدود ۶00 بار 
بازدید در هر قسمت دارد، در حالی که »دورهمی« بیش از ۲0هزار 
بار در تلوبیون تماشا می شود و هر قسمت از »عصر جدید« تا زمانی 

که روی آنتن بود بین ۳0_۴0 هزار بار دیده می شد.
اینکه یک برنامه گفت وگومحور کم خرج، اما با ایده جذاب مثل مرگ 
در شــبکه چهار می تواند بیش از ۴0برابر برنامه پرخرج رشیدپور ) 
آن هم در باکس پرمخاطب شــبکه ۳( دیده شــود خبر خوبی است 
که نشــان می دهد همچنان ایده های جذاب بسیار بیشتر از مجریان 

پرحاشیه در جذب مخاطب مؤثرند.

 ســیما و ســینما/ زهره کهندل  شبکه 
فرهیختــگان در ماه مبارک رمضان امســال 
سراغ سوژه هایی کمتر شنیده شده و متفاوت 
رفته اســت. »زندگی پــس از زندگی« عنوان 
ویژه برنامه ای بــه تهیه کنندگی عباس موزون 
اســت که این شــب ها روی آنتن شبکه چهار 
می رود و به دلیل جذابیت موضوع با استقبال 
مخاطبان روبه رو شــده است. این برنامه راوی 
داســتان هایی از آدم هایــی اســت که مرگ 
موقت را در شرایط مرگ کلینیکی و یا خروج 
موقت روح از جســم تجربه کرده و به زندگی 
عادی بازگشــته اند. سوژه ها حاصل چهار سال 
پژوهش از مناطق مختلف ایران هســتند و در 
خــالل برنامه گفت وگویــی ویدئویی از پیش 
ضبط شده با کارشناســی غیرایرانی پیرامون 
موضوع پخش می شود. مجموعه »زندگی پس 
از زندگــی« در ایام ماه مبارک رمضان هر روز 
ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما پخش می شود. 
درباره جزئیات ســاخت این برنامه متفاوت و 
بازخوردهــای آن با »عباس موزون« که عالوه 
بر تهیه کنندگــی، اجرای این برنامه را برعهده 

دارد، گفت وگو کردیم که می خوانید. 

زده س برنامه چطور  این  جرقه ســاخت 
شد؟

حــدود ۲۵ ســال پیش مســتندی از ریموند 
پایه گذار  و  آمریکایــی  روانپزشــک  مــودی، 
تجربه هــای پــس از مــرگ دیــدم و به این 
حوزه عالقه مند شــدم. آن زمان دسترسی به 
آرشــیو ســخت بود و اینترنت هم  نبود، ولی 
از همان زمان به ســراغ مطالعه کتاب های فرا 
روان شناســی و دینی به ویــژه با موضوع برزخ 
رفتــم. این مطالعات ادامــه یافت تا زمانی که 
اینترنت گســترش یافت و حوزه مطالعاتی من 
به منابع دســته اول توسعه یافت، ضمن اینکه 
تجربه گرایانی در سراسر دنیا بودند که با تجربه 
آن ها پس از مرگ موقت آشــنا شدم. همیشه 
آرزو داشــتم درباره این موضوع اثری تصویری 
بسازم و بتوانم کاری درباره تجربه گرایان ایرانی 
با نگاه پژوهشی بسازم. مجموعه مستندی که 
ریموند مودی ســاخته بود، بیشــتر مبتنی بر 

احساسات بود. 
تصمیم داشــتم مجموعه ای بســازم که جنبه 
پژوهشــی آن بر جنبــه احساســی اش غلبه 
داشــته باشــد، چون معتقدم هر داغی سرد 
می شــود، ولی هیچ پخته ای خام نمی شــود. 
مجموعه هایــی که در ایران بــا موضوع مرگ 
موقت ساخته می شد بیشــتر جنبه احساسی 
داشت و نگاه های پژوهشی در آن ها به حاشیه 
رفته بود. بنا داشتم مجموعه ای ایرانی ساخته 
شــود که با نگاه پژوهشــی به بــاور و ایمان 
مخاطب اضافه کند، این حاصل نمی شــد مگر 
اینکــه با تعمق و آرامش بــا تجربه گر صحبت 
شــود و این فرصت را بــه او بدهید که به دور 
از هیجان بیش از حد و با ســلطه فکر و تعقل، 
حرف هایش را بزند تا مخاطب محتوای درست 
را دریافت کند و در جانش نهادینه شــود، به 
همین دلیل برانگیخته شــدن احساســات در 
 برنامه »زندگی پس از زندگی« در حد چاشنی 

ماجراست.

برنامه س شــما روی مبنای پژوهشــی 
تأکید دارید، چطور گفت وگوها را هدایت 
می کردید که حرف هــای تجربه گرا وارد 
فاز احساسی نشود و خیال پردازی نکند، 
در واقع صحت حرف هایشــان را چطور 

راستی آزمایی می کردید؟
در کشــور ما تــا پیــش از این برنامــه، این 
موضــوع با همــه مؤلفه ها و مشــخصه هایش 
همگانی نشــده بود. هنوز هم کسانی که این 
برنامه را ندیده اند نســبت به مؤلفه های مرگ 
موقت آشنا نیســتند. البته پس از پخش این 
برنامه، احتماالً مردم بیشــتر بــا این موضوع 
آشنا می شــوند. برای راســتی آزمایی صحبت 
تجربه گراها، چندین روش و تکنیک استاندارد 
روی آن ها پیاده شــد حتی تا حدودی آزمون 
شخصیت شناســی روی این افراد انجام شــد. 
تجربه گراهــا در این آزمون هــا، نمره قبولی را 
در صحت حرف هایشــان از تجربه مرگ موقت 
گرفتند. برخی از تجربه گراها درباره پارامترها 
آشــنایی نداشــتند و زمــان مصاحبه متوجه 
صحت حرف هایش می شدیم مثاًل تجربه گرایی 
داشتیم که سواد ابتدایی داشت و مشخص بود 
که تحقیقاتی درباره این موضوع نداشته است. 
عده ای هم هســتند که به خاطــر خودنمایی 
می آینــد، ولی ما متوجه می شــویم. به خاطر 
ادامه داشتن این پروژه ترجیح می دهم درباره 
جزئیات روش های راستی آزمایی صحبت نکنم.

 
مــواردی بوده کــه در آزمون صحت س

ادعایشان رد شده باشد؟
بســیار زیاد، بیــش از ۱00 مــورد مراجعه و 
مصاحبه داشتیم که ۷۴ مورد تأیید شده است، 
بقیه یا مورد تردید بودند یا فردی خودنما بوده 
یــا خواب دیده اســت و بیــش از ۳0مورد را  
رد کردیــم. از این ۷۴ نفر، مــواردی که برای 
مخاطب جذابیت تلویزیونی داشتند را انتخاب 

کردیــم و کســانی روبه روی دوربیــن برنامه 
نشستند که کنارهم چیده شدن آن ها، ارتباط 
معناداری برای مخاطب داشــت. ضمن اینکه 
وجوه مختلــف را در نظر گرفتیــم و از میان 
کسانی که مؤلفه های تجربه شان مشترک بود، 
یکی را انتخاب کردیم. ســعی داشتیم کسانی 
را برای مجموعــه تلویزیونی انتخاب کنیم که 
بیان بهتر یا تجربه متفاوت تری داشته باشند، 
در نهایــت به ۳0 نفر رســیدیم. در حین کار 
عده ای از آن ها پشــیمان شــدند و می گفتند 
که صحبت هــای ما را پخش نکنید، این اتفاق 
خیلی زمان برد و هزینه های روحی و جسمی 
ســنگینی برای ما داشت تا در نهایت برنامه به 
پخش رســید. در زمان پخش برنامه هم یکی 
دو نفر انصراف دادند و گفتند که پخش نکنید، 
ممکن است ما را مسخره کنند. به آن ها گفتم 
کســانی که برنامه هایشان پخش شده تمسخر 
نشــده اند بلکه مردم دارند با این موضوع آشنا 

می شوند. 

به نظر شــما دلیل این تمسخر کردن س
چیست؟

قطعــاً به دلیــل ناآشــنایی مردم با مســئله 
»مرگ موقــت« اســت. مــردم نمی دانند این 
نشده  فرهنگ ســازی  پدیده چیســت، چون 

اســت. وقتی فردی در این باره حرف می زند، 
می گویند یــا خواب دیده یا متوهم اســت یا 
دارد خودنمایی و شــیادی می کند. عده ای هم 
ممکن است به چشــم قدیس به او نگاه کنند 
که همه این برداشت ها اشتباه است. امیدوارم 
پس از این برنامه، مسئله »مرگ موقت« عادی 
شــود. من در برنامه »زندگی پس از زندگی« 
به دنبال عادی ســازی این موضوع هســتم نه 
شگفتی ســازی. نوع اجرای مجری را در برنامه 
ببینید، چقدر با موضوع عادی برخورد می کند 
و اصاًل احساســی نمی شــود. قطعاً این شیوه 
اجرا و برخورد، عامدانه اســت که هیجان زده 

نمی شوم. 

اتفاقًا یکی از انتقادات به برنامه درباره س
اجرای شماســت که چــرا از حرف های 

میهمانان هیجان زده نمی شوید؟
این کاماًل تعمدی اســت. من برنامه ای را اجرا 
می کنم که محتوای حرف های میهمان ممکن 
است برای برخی از مجری ها خارق العاده باشد. 
برخی به من می گفتند اگــر من جای تو این 
برنامه را اجرا می کردم اشــک زمین و زمان را 
درمی آوردم. من هم می توانستم اشک مخاطب 
را دربیاورم، ولی این کار را نکردم، چون تأکید 
داشتم برنامه باید جنبه پژوهشی داشته باشد. 
با وجود اینکه نسبت به ماجرا آشنایی داشتم، 
ولی جایی در گفت وگو، خودم گریه کردم، ولی 
تمام گریه هــا را در تدویــن دور ریختم. قرار 
نیست که اشک چشــم مخاطب دربیاید بلکه 
اشــک باید در دل بریزد. مواردی بوده که من 
و تجربه گر هیجان زده شدیم و اشک ریختیم، 

ولی همه را برش زدم. 
من یقیــن و باور مخاطب را می خواســتم نه 
اشــکش را. قرار نیست که با موضوع احساسی 
برخورد شــود بلکــه برنامــه »زندگی پس از 
زندگی« یک کار بســیار جدی است. اینجا با 

شــعور مخاطب ســرو کار داریم. در اجرا هم 
نمی خواهم رد پای مجری پررنگ تر از موضوع 
برنامه باشد. ضمن اینکه مجری محقق نسبت 
به ماجرا مسلط اســت و حرف های تجربه گرا 
هم کاماًل عادی است و میهمان بناست درباره 

جزئیات تجربه اش حرف بزند. 

هدف شــما از عادی سازی مشاهدات س
تجربه گراها از عالم غیب چیســت و چرا 

اهمیت دارد؟
بــه دلیل ناآشــنایی مــردم از ایــن ماجرا با 
تجربه گراها ســوءبرخورد می شده است، یعنی 
آن قدر موضوع ناشــناخته بوده که تجربه گر، 
تجربه اش را پنهان می کرده است. با پخش این 
برنامه، آن قدر موضوع فرهنگ ســازی شده که 
برخــی تجربه گراها تماس گرفتند و گفتند که 
چه خوب شــد حرف زدیم، کسانی که نسبت 
به تجربه ما تردید داشتند، عذرخواهی کردند. 
ما در این برنامه ســعی کردیم که مسئله برای 
مردم به زبان علمی ساده تشریح شود. پیامبر 
اکرم )ص( می فرمایند: »موتوا قبل أن تموتوا« 
یعنی پیش از اینکه بمیری، مثل این باش که 
مرده ای. قرار نیست که با تردید و شک به این 
موضوع نگاه کنیم بلکه عالم غیب، بسیار واقعی 
و عادی اســت. به فرموده پیامبر)ص( »مردم 
در خوابند، وقتی  که مردند بیدار می شــوند« 
این برنامه قرار اســت به مردم هشدار دهد که 
ما خوابیــم و عملکردی کــه در اینجا داریم، 
بیداری ما در عالم غیب را می سازد. عادی ترین 
چیــزی که وجــود دارد، عالم غیب اســت. تا 
زمانــی که با این موضوع به عنوان مســئله ای 
ماورایی برخورد شود، باورهای دینی ما سست 
می شــود در حالی که عالم غیب وجود دارد و 
انســان موجودی ازلی است. این مسئله چنان 
اهمیت دارد که گشــایش قرآن با آن اســت. 
خداوند در اولین آیه ســوره بقــره می فرماید: 
این کتاب که در آن شکی نیست هدایت کننده 
پرهیزگان اســت، اما کسانی که به عالم غیب 
ایمان آورده اند. این مسئله در سیستم آموزش 
و پرورش و تربیت خانــواده ما باید جا بیفتد، 
اگر باور به غیب وجود نداشته باشد، اعتقادات 

دینی جوانان ما سست می شود. 

دلیل اینکه برای این برنامه محدودیت س
سنی گذاشته شده است، چیست؟

دلیل اینکه محدودیت ســنی باالی ۱۵ سال 
برای این برنامه در نظر گرفته شده را نمی دانم، 
ولی به نظرم این برنامه نیاز به محدودیت سنی 
ندارد مگر دو قســمت از برنامه که برای آن ها 

مثبت هجده را اعالم می کنم. 
شــاید یکــی از دالیلی کــه برای ایــن برنامه 
محدودیت ســنی در نظر گرفته شده این باشد 
که بچه ها نترســند یا از مردن خوششان نیاید و 
مرتکب اشتباه نشود. ضمن اینکه ما در این برنامه، 
تجربه های منفی هم را آورده ایم که متأســفانه 
یکی از موارد، خودکشی بوده است. سعی کردیم 
نگاه همه جانبه به ماجرا داشته باشیم. البته تعداد 
میهمانان باتجربه های مثبت بیشتر بوده، چون 
برنامه در ماه  رحمت الهی پخش می شود و وجه 

رحمانی کار باید پررنگ تر باشد.

برش

چشم  اشک  که  نیست  قرار 
مخاطب دربیاید بلکه اشک باید 
که  بوده  مواردی  بریزد.  دل  در 
من و تجربه گر هیجان زده شدیم 
و اشک ریختیم، ولی همه را برش 
زدم. من یقین و باور مخاطب را 

می خواستم نه اشکش را

موسیقیسینما

شادمهر راستین: 

اهمیت ندادن به فیلم نامه،  سینما را تضعیف کرده است
روایت آهنگساز »زیرخاکی« از نمایش دهه ۵۰ با موسیقی ایرانی

موسیقی خوب جایگزین خواننده و شعر نامرتبط
ایرنا: عضو انجمن فیلم نامه نویسان خانه سینما، گفت: نتیجه 
اصلی اهمیت ندادن به فیلم نامه نویسی موجب می شود کسانی 
که بیشتر بتوانند در بخش تولید و پروداکشن فعالیت کنند، 
فیلم بسازند، به این ترتیب بازیگر و پخش کننده به ارکان اصلی 
و اقتصادی سینما تبدیل می شوند و اتفاقی که در دهه ۵0 برای 

سینمای ایران افتاد، بعید نیست دوباره شکل  گیرد.
فیلم نامــه هر فیلم در حکم مغز متفکر اثر و از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت، اما همواره در ســینمای ما منتقدان به این 
موضوع اشاره داشته اند که ضعف اصلی همین رکن است، اما 
از این امر غافل هســتند که بیش از ۹0 درصد فیلم نامه های 
ســینمای ایران را کارگردانان می  نویســند و فیلم نامه نویس 
مســتقل به تدریج جایگاه حرفه ای اش را از دست می دهد و 
برای تأکید به اهمیت این حرفه در بدنه سینما روز فیلم نامه 
به وجــود آمد و باید آن  را با ارج نهــادن به ارزش فیلم نامه و 

فیلم نامه نویسان تقویت کرد.
متأسفانه سینمای ایران مسیری را در پیش گرفته که بیش 
از گذشــته حتی نقش فیلم نامه و فیلم نامه نویس در سینما 
کمرنگ شــده به طوری که در دو سال گذشته نه تنها حتی 
مراسم ساده و مختصر شب فیلم نامه نویسان برگزار نشده که 
حتی مدیران خانه سینما یا سایر نهادهای سینمایی اشاره به 

این روز نداشتند.
شادمهر راستین، فیلم نامه نویس و عضو انجمن فیلم نامه نویسان 
خانــه ســینما در این بــاره گفت: دو ســال اســت که روز 
فیلم نامه نویسان برگزار نمی شود. ظاهراً اعضای شورای مرکزی 
فیلم نامه نویسان اعتقادی به برگزاری چنین مراسمی ندارند. 
وی افزود: نزدیک به ۱۵ سال پیش و همزمان با روز بزرگداشت 
فردوسی، روز ۲۵ اردیبهشت توسط هیئت مدیره وقت کانون 
فیلم نامه نویسان، به عنوان روز فیلم نامه نویس انتخاب شد و همه 
 ساله در این روز مراسمی ساده با عنوان شب فیلم نامه نویس 
اعضای کانون دور هم جمع می شــدند و مراســم هم شامل 

نمایش فیلم و پذیرایی ساده ای بود.
نویسنده فیلم »به همین سادگی« ادامه داد: با چنین هدفی 
روز فیلم نامه نویس شــکل گرفت و در دوره هایی در این روز 
فیلم نامه های برتر سال انتخاب و برگزیدگان اعالم می شدند. از 
سال گذشته که خانه سینما مشکالت مالی پیدا کرد، کانون 
شب فیلم نامه نویسان را به شکلی جدید و در بنیاد سینمایی 
فارابی برگزار شد، اما امسال به شکلی عجیب و سؤال برانگیز 
در این روز حتی یک پیام تبریک یا یادآوری در مورد شــب 
فیلم نامه نویس نشــد. تــا جایی که حتی در کانال رســمی 
فیلم نامه نویس روز فردوســی را گرامی داشتند، اما خبری از 

تبریک یا اشاره ای به روز فیلم نامه نویس نشد.

راســتین گفت: البته با توجه به وضعیت فیلم نامه نویســی و 
فیلم نامه نویسان در ایران، شاید خیلی هم تعجب آور و دور از 
ذهن نباشــد که حتی جامعه فیلم نامه نویسان نیز از این روز 
بــه راحتی گذر کرده و حتی اشــاره به وجــود چنین روزی 
نداشته باشند. وقتی برخی از سینماگران خود را جزو جامعه 
فیلم نامه نویسان نمی دانند و هنوز این تصور وجود دارد که هر 
کارگردانی می تواند فیلم نامه نویس حرفه ای هم باشــد، پس 
هیئت مدیره کانون فیلم نامه نویســان نیز چاره ای جز منتفی 

کردن این شب و این مراسم نداشته است.
نویسنده فیلم »امروز« اظهار کرد: نتیجه اصلی اهمیت ندادن به 
فیلم نامه نویسی در سینما این شده است که کسانی فیلم سازی 
می کنند که بیشتر بتوانند در بخش تولید و پروداکشن فعالیت 
کرده و حضوری پررنگ داشته باشند. هدف این است که پیش 
و پس  از تولید کمترین هزینه و عوامل سینمایی وجود داشته 
باشــد و اهمیت ساخت یک فیلم و اصلی ترین بخش سینما 

همان ۳0،۲0 روز تولید تلقی می شود. 
راســتین گفت: سست بودن ســینمای ایران با همین قضیه 
کرونا کامالً مشخص شد. در سینمای جهان حدفاصل زمانی  
از بسته شــدن ســالن های نمایش تا فــروش آنالین، پخش 
و بلیت فروشــی اینترنتی و تغییر آیین نامه هــای حضور در 
جشــنواره ها و مراسم و بازگشت به چرخه عرضه فرهنگی در 
نهایت ۱۵ روز بود، اما در ایران همچنان این دغدغه وجود دارد 
که اگر اکران سنتی از بین برود، کل سینما نیز از دست خواهد 
رفت. عضو انجمن فیلم نامه نویسان خانه سینما، خاطرنشان کرد: 
انتخاب ســینماگران، مدیران فرهنگی و مهم تر از همه مردم، 
حذف تفکر و شیوه حرفه ای نویسندگان متخصص در ادبیات 
نمایشی و به تبع آن فیلم نامه نویسی از سینماست. بنابراین به 
راحتی بدنه اصلی سینما که مانند یک دایناسور بزرگ شده، اما 
مغز کوچکی به اندازه یک گربه دارد مانند آنچه قوانین طبیعت 

حکم می کند منقرض شده و از بین خواهد رفت.

تسنیم: آرش بادپا از نخستین تجربه اش با جلیل سامان 
می گوید و »زیرخاکی« کــه حال و هوای دهه ۵0 را زنده 
کند. ترجیح دادم به جای اینکه صرفاً خواننده و شــعری 
که احیاناً نامرتبط است را بشنوم، خود موسیقی به خوبی و 

درستی پیش برود.
سریال »زیرخاکی« به نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان 
و تهیه کنندگــی رضا نصیری نیا مجموعــه تلویزیونی ماه 
مبارک رمضان شبکه اول سیماست. آرش بادپا، آهنگساز 
این سریال تلویزیونی با اشاره به اینکه »زیرخاکی« اولین 
تجربه همکاری او با جلیل سامان است، گفت: آقای سامان 
و همکاران ایشان با شنیدن کارهای قبلی من در تلویزیون 
به من پیشنهاد همکاری دادند. می دانستم که آهنگ سازی 
ســریال های قبلی این کارگردان یعنی »ارمغان تاریکی«، 
»پروانــه« و »نفــس« به عهــده فرید ســعادتمند بود. 
سریال هایی که بسیار پربیننده بودند و موسیقی آن ها نیز 

استاندارد باالیی داشت.
وی با اشــاره به اســتفاده آثار دیگر از موسیقی کالسیک 
برای نشان دادن حال و هوای دهه های تاریخی، اظهار کرد: 
فضای ســریال »زیرخاکی« با کارهای قبلی آقای سامان 
بسیار متفاوت است. با اینکه داستان سریال مثل موارد قبلی 
در دهه ۵0 می گذرد، اما از سوی دیگر برخالف آن سریال ها 
با سریالی طنز و فضای مفرح طرفیم. من و کارگردان برای 
اینکه به ذهنیت مشترکی برسیم و به بهترین شکل فضای 
سریال را به مخاطب ارائه دهیم،  صحبت های زیادی با هم 
داشــتیم. ابتدا به آثاری که در همین حال و هوای طنز در 
دهه ۵0 ساخته شده، رجوع کردیم، اما اغلب آثار آن دوران 
از موسیقی کالسیک انتخابی استفاده کرده اند و از موسیقی 
تولیدی آن هم با زمینه ایرانی که بخواهد فضای مفرحی 
ایجاد کند، خبری نبود، بنابراین از این حیث منبع مناسبی 

در اختیار ما نبود.
بادپا با تأکید بر این نکته که در »زیرخاکی« موســیقی  ای 
را خواهیم شــنید که حال وهوای دهه ۵0 را زنده می کند، 
افزود: موسیقی این سریال در چنین فضایی است و از سوی 
دیگر هم مفرح و بانشاط است و هم رنگ و لعاب ایرانی دارد. 
این سه ویژگی مهمی است که سعی کردم در آهنگ سازی 
این سریال چه در موسیقی متن و چه در موسیقی تیتراژ 
رعایت کنم. طبیعی است که رعایت همزمان این سه اصل 
سخت باشد، چون استفاده از سازهای ایرانی برای ایجاد یک 

فضای طنز، ظرافت های خاص خودش را دارد.
وی خاطرنشان کرد: ما دنبال هجو یا طنز لحظه ای نیستیم 
که بخواهد به صورت مقطعی باشــد بلکه موســیقی باید 

بر کلیت فضای ســریال حاکم باشد. با توجه به تجربیات 
بزرگان این عرصه و کارهایی که خودم پیش از این داشتم، 
تشــخیص دادم که ترکیب ســازهای ایرانی با ســازهای 

کالسیک بهتر می تواند این فضا را القا کند.
آهنگساز سریال »زیرخاکی« درباره استفاده از خواننده برای 
تیتراژ پایانی سریال، گفت: راستش من خودم خیلی روی 
این موضوع اصرار نداشــتم؛ واقعیتش این است که در این 
سال ها آن قدر سریال ها را همراه با موسیقی پایانی شنیده ایم 
که گفتم شاید بد نباشد، کمی متفاوت باشیم. بسیاری از 
سریال ها صرفاً برای اینکه خواننده تیتراژ داشته باشند به 
این ســمت می روند و گاهی شاهدیم که شعر و آهنگ با 

حال و هوای سریال همخوانی ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا ترجیح دادید خواننده 
تیتراژ نداشته باشید، تأکید کرد: در جلساتی که با کارگردان 
و تهیه کننده هم داشتم، این اختیار را به  من دادند که در 
این زمینه تصمیم بگیــرم و من هم ترجیح دادم به جای 
اینکه در فرصت محدودی که داریم صرفاً اثر متوسطی را 
برای تیتراژ پایانی داشته باشیم، خود موسیقی به  خوبی و 
درستی پیش برود تا اینکه صرفاً یک خواننده و شعری که 

احیاناً نامرتبط است را بشنویم.
بادپا با اشاره به اینکه حجم موسیقی سریال »زیرخاکی« 
نه خیلی زیاد و نه خیلی کم است، اظهار کرد: آنچه برای من 
اهمیت داشت، ارتباط آن با محتوا و تأثیرگذاری کار است. 
به همین خاطر در کلیت اثر، خیلی از حجم باالی موسیقی 

بهره نبرده ایم.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: از تهیه کننده و کارگردان 
به خاطر اعتمادی که به من داشتند تشکر می کنم. آقای 
سامان برای موسیقی بسیار حساس بودند و از سوی دیگر 
در این زمینه تسلط هم داشتند و این موضوع کار کردن با 

ایشان را هم سخت و هم جذاب می کند.

گفت وگو با عباس موزون، مجری و تهیه کننده برنامه »زندگی پس از زندگی«

بمیرید قبل از آنکه بمیرید ...
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