
بامتخلفبرخوردمیکنم
شهید چمران از طراحان و فرماندهان اصلی 
عملیات آزادســازی سوسنگرد در 26 آبان 
سال59 است و شــب قبل عملیات وقتی 
متوجه می شود بنی صدر به یکی از تیپ های 
ارتش اجازه عملیات نداده است در نامه ای 
می نویسد اگر تیپ مذکور در عملیات فردا 
وارد عمل نشود، 5۰۰ نفر از مدافعان شهر 
فردا به شــهادت می رســند و اگر من زنده باشم با متخلف برخورد خواهم کرد. 
مهندس مهدی چمران در توییتی نوشته: »این یکی از روزهای اختصاصی شهید 
دکتر چمران است که در آن توانمندی، مردانگی، شجاعت، شهامت و شهادت طلبی 

را به اوج خود رسانید و تا پای شهادت پیش رفت و به شدت زخمی شد... «. 

درخواستازنیروهایجهادی
محســن رضایی در کانال تلگرامی خود 
نوشت: »معلم خوزستانی دلسوز و توانمند 
مرحومه خانم ناهید مکوندی معلم مقطع 
ابتدایی که به کرونا مبتال شده بود جان به 
جان آفرین تسلیم کرد خواهر ایشان نیز 
در همین ماه )آبان( بر اثر کرونا فوت کرده 
است. این دو بانوی گرامی آخرین قربانیان 
کرونا نیستند. تعداد زیادی از خانواده های ایرانی در سوگ عزیزانشان نشسته اند. 
اینجانب متواضعانه از نیروهای مردمی، جهادی و انقالبی می خواهم که قوی تر 
از گذشته به کمک مردم بشتابند و از دولتمردان نیز تقاضا دارم مسئله را بیش 
از پیش جدی بگیرند و بر هماهنگی های جامع و  تصمیمات صائب بیفزایند...«.

بهکلهشقهانیازمندیم!
اینکه برخی ها هنوز هم به کرونا و خطراتش 
اعتقادی ندارنــد و اصالً رعایت پروتکل های 
بهداشــتی را نمی کنند، فقط مخصوص به 
ایران نیست و در همه کشورها دیده می شوند. 
کارکنان بیمارستانی در اسپانیا برای کمک به 
مدیریت و کنترل کرونا، کنایه جالبی را به این 
افراد زده اند که کیانوش جهانپور، سخنگوی 
سازمان غذا و دارو تصویری از این اقدام پرستاران اسپانیایی را منتشر کرده که روی 
کاغذی که در دســت دارند نوشته شــده: »به داوطلبانی که اعتقادی به کووید۱9 
ندارند نیازمندیم. فعالیت ها شامل جابه جایی بیماران، جابه جایی اجساد، تمیز کردن 
اتاق ها و کمک به بیماران کووید۱9... نبود وسایل ایمنی شخصی برای شما مشکلی 

نخواهد بود، چراکه از نظر شما ضرورتی ندارد... امضا: کادر درمان«!

فقطبیبیسیمیتواند!
بی.بی.سی انگار یادش رفته بود که4 آبان 
ماه اعالم کــرده نفر دوم القاعده در غزنی 
افغانستان کشته شده چون دو روز پیش 
هم اعالم کرد اســرائیل مرد شــماره دو 
القاعده را در تهران کشته است! این نحوه 
اطالع رســانی صدای حبیب بابایی فعال 
رسانه ای خارج از کشــور را هم در آورده 
است، چون در توییتر نوشته اســت: »اگر بی بی سی بخواهد می تواند یک بار 
مرگ نفر دوم القاعده ابومحمد المصری را در افغانستان تأیید کند و می تواند 
آدم مرده را زنده کند و در ایران توسط اسرائیل ترور کند...حتی در عصر رسانه 
و شفافیت اطالع رسانی هم می توان یک فرد را در فاصله 2۰ روز دو بار ُکشت!«

محمدتربتزادهتوییتر با همه  سخت گیری هایش در 
زمینه پایبندی به قانون، معموالً برای سیاستمداران -البته 
از نوع غربی اش- استثنا قائل شده و اجازه می دهد این افراد 
به راحتی آب خوردن از قانون سرپیچی کنند. در بسیاری 
از مواقع اگر شما چندین بار محتوایی گمراه کننده را در 
زمینه های حساســی مانند کووید۱9 یا انتخابات آمریکا 
به اشتراک بگذارید، حسابتان به سرعت تعلیق می شود، 
اما سیاســتمداران همان طور که در دنیای واقعی در برابر 
اجرای برخی قوانین مصونیت قضایی دارند، در شبکه های 
اجتماعی هم می توانند آزادانه هرکاری دلشان می خواهد، 
انجام دهنــد! نمونه بارزش ترامپ کــه هر اظهارنظری 
دلش بخواهد در ارتباط با کرونا انجام می دهد، معترضان 
آمریکایی را به سرکوب تهدید می کند و یا با انتشار اخبار 
دروغین، ادعای پیــروزی در انتخابات را مطرح می کند. 
مواردی که تنها یکی از آن ها برای بسته شدن حساب یک 
شخص معمولی یا یک سیاستمدار غیرغربی کافی است. 
سؤال اصلی اما اینجاست که با پایان دوره ریاست جمهوری 
ترامــپ، توییتر همچنان با او مــدارا می کند یا او را برای 

همیشه از حضور در این شبکه اجتماعی منع می کند؟

تریبون اصلی#
شــاید در ابتدا بحث حضور یا عدم حضور ترامپ در یک 
شبکه اجتماعی کمی بی اهمیت به نظر برسد، اما واقعیت 
آن است که ترامپ در این چهار سال به دلیل مشکالتی 
که با رســانه های آمریکایی داشــت، توییتر را تبدیل به 
تریبون اصلی اظهارنظرهایش کرد به طوری که در اتفاقی 
بی ســابقه، این رســانه ها بودند که اخبار دست اول را از 
توییتر رئیس جمهــور آمریکا به جهان مخابره می کردند. 
ترامپ می توانست بدون توجه به رسانه ها، با یک توییت 
چند کلمه ای، شــاخص های اقتصادی بورس کشورش را 
پایین و باال کند و یا با نوشــتن یک عبارت کوتاه روابط 
سیاســی و اقتصادی دو ابرقدرت چیــن و آمریکا را وارد 
تنــش کند. او حتــی از این تریبون بــرای احتمال آغاز 
درگیری نظامی با ایران، نقش هیالری کلینتون در به قتل 
رساندن »جفری اپستین«، طرح تئوری های توطئه علیه 
باراک اوباما و همچنین حمالت شدید به دیگر مخالفان 
خود استفاده کرده است. عالوه بر همه این ها، در جریان 
گسترده ترین اعتراض های چند دهه اخیر آمریکا، او تمام 
اظهارنظرهایش را از طریق توییتر انجام می داد و حتی در 
بســتر این شبکه اجتماعی معترضان را تهدید به شلیک 

گلوله مستقیم می کرد!

برگ برنده#
با وجود ایــن موارد احتماالً حاال بهتــر متوجه خواهید 
شــد که چرا حضور یا عدم حضور ترامپ در توییتر پس 
از خروجش از کاخ ســفید، تا انــدازه ای اهمیت دارد که 
بســیاری از رسانه های بزرگ دنیا شــروع به تحلیل این 

موضوع کرده اند.
در این زمینه بسیاری از تحلیلگران می گویند ترامپ پس 
از خروج از کاخ سفید همچنان خودش را در گود سیاست 
نگه مــی دارد تا بتواند در انتخابات دوره بعدی شــرکت 

کند. این کارشناسان معتقدند ترامپ برای اجرایی کردن 
این موضوع بدون شــک روی توییتر حساب کرده و این 
شــبکه اجتماعی برگ برنده رئیس جمهور آمریکا پس از 
باخت در انتخابات 2۰2۰ اســت. عالوه بر این، »کاتلین 
تیفانی« نویسنده و تحلیلگر »پایگاه خبری آتالنتیک« در 
مقاله ای، به رویکرد احتمالی شبکه اجتماعی توییتر مبنی 
بر حذف ترامپ از این شــبکه اجتماعی، به دلیل ترویج 
گسترده اطالعات غلط و دروغ پرداخته است که در ادامه 

به بخش هایی از این مقاله اشاره می شود.

توییت های نشان دار#
توییتر مد ت ها پیش در پاسخ به کسانی که خواستار تعلیق 
حساب کاربری ترامپ به علت نقض قوانین بودند، توضیح 
داد که رهبران سیاســی، مقام هــای دولتی و نامزد های 
انتخاباتی را از حضور در شــبکه اجتماعی توییتر محروم 
نمی کند.  با این حال، شبکه اجتماعی توییتر در ماه های 
اخیر در واکنش به اقدام های ترامپ نظیر ترویج اطالعات 
غلــط در مورد ویروس کرونــا، در چندین نوبت اقدام به 
نشــان دار کردن حساب کاربری او کرد. از تاریخ 4 نوامبر 
)حدود دو هفته پیش(، ترامپ حدود ۱4۰ توییت انجام 
داده اســت که از این تعداد، نزدیک به 4۰ پیام توییتری 
با اعالم هشــدار توییتر همراه شده اند. این نخستین گام 
توییتر در مبارزه با ترامپ بود که موجب شــد بســیاری 
از تحلیلگــران احتمال تعلیق حســاب کاربری او پس از 

خروجش از کاخ سفید را مطرح کنند.

لحظه شماری می کند#
یکی از راه هایی که با بررســی آن می توان به این مسئله 
پی برد توییتر با ترامپ چه خواهد کرد این اســت که به 
موارد مشــابه با پرونده ترامپ، نگاه بیندازیم. در گذشته، 
توییتر سیاســت مبهم و نامشــخصی را در زمینه حذف 
اشخاص و چهره های مشهور از شبکه اجتماعی توییتر در 
پیش گرفته است و نتوانسته استاندارد مشخص و تعریف 
شده ای در این زمینه ارائه کند. گزارش تحلیلی آتالنتیک 
در این باره هم همین را می گوید. آن ها به ســراغ فعاالن 

مختلفی در این زمینه رفته اند و سعی کرده اند از زیر زبون  
آن ها بیرون بکشــند که آیا ترامپ دو ماه دیگر در توییتر 

حضور خواهد داشت یا خیر؟ 
»مایک کرنوویچ« از چهره های دســت راستی آمریکا در 
پاسخ به این سؤال گفته است: »او حتماً باید از این شبکه 
کنار گذاشته شــود. توییتر برای این مسئله روزشماری 

می کند«.
کارشناســان حقوقی هم درباره این موضوع به آتالنتیک 
گفته اند که حذف ترامپ از توییتر از لحاظ قانونی مشکلی 
ایجاد نمی کند، اما خطر اصلی؛ طرفداران رادیکال و خشن 
ترامپ هســتند که احتماالً پس از حذف حساب کاربری 

رئیس جمهور آمریکا، ساکت نخواهند نشست! 

دو ماه دیگر#
به دلیل سیاســت یک بام و دو هوای توییتر و شــخص 
»جک دورســی« در قبال ترامپ، هیچ جــوره نمی توان 
پیش بینی دقیقی از آینده ترامپ در توییتر داشت. به نظر 
می رســد حتی خود توییتر هم در این مورد دچار شک و 
تردید شده چون از یک طرف توسط کاربران برای حذف 
ترامپ از این شبکه اجتماعی تحت فشار قرار گرفته و اگر 
پس از پایان ریاســت جمهوری او، حساب کاربری اش را 
تعلیق نکند، عمالً به قوانین خودش دهن کجی کرده و از 
طرف دیگر هم خوب می داند که ترامپ میلیون ها هوادار 
دارد و همین موضوع، تعلیق حساب کاربری او در توییتر 
را حسابی مشکل می کند. هرچند باید حدود دو ماه دیگر 
منتظر بمانیم تا ببینیم توییتر چه سیاســتی را در قبال 
رئیس جمهور آمریکا در پیش می گیرد، اما به نظر می رسد 
همان طور که رسانه های آمریکایی در هنگام سخنرانی او 
درباره وقوع تقلب در آمریکا، احتماالً با دســتور نهادهای 
حکومتی پخش صحبت های او را قطع کردند، این بار هم 
اگر قرار باشد ترامپ پایش را بیش از این از گلیمش دراز 
کرده و به تخریب سیستم انتخاباتی و حکومتی آمریکا در 
توییتر ادامه دهد، نهادهای حکومتی این کشور ترسی از 
تعلیق حساب کاربری او حتی به قیمت خشم میلیون ها 

هوادار تندرو او، نداشته باشند.

داستانگندم

قدسزندگی:البته سالگرد خودکفایی گندم، دیروز بود اما چون گندم در ایران 
محصولی اســتراتژیک تر از همه جای دنیاست و مردم ما هم، »نان خور«ترین 
مردم جهان به حساب می آیند بنابراین حرف زدن و نوشتن از قوِت الیموت 
و نان شب و روز ملت، مناسبت و روز ملی الزم ندارد. به خصوص اینکه »نان« 
در فرهنگ و ادبیات و تاریخ... ما جایگاه خاص و داستان و حکایت خودش را 
دارد. »فارس پالس« درباره دیروز و امروز این خوراک و همدم همیشگی سفره 

ایرانی ها مطلبی را منتشر کرده که بخشی از آن را می خوانید:
ایــران، روزگاری در دوران قاجار به اندازه نیــازش گندم تولید می کرد. 
البته به شرطی که خشکسالی و آفت نمی آمد. یک نمونه اش قحطی سال 
۱25۰ شمســی در زمان ناصرالدین قاجار که حــدود یک دهم جمعیت 
ایران را ُکشت و ســال َمجاعه )گرسنگی( نام گرفت و شد مبدأ محاسبه 
تاریخ و تقویم. مثاًل می گفتند فالنی دو ســال بعد از سال َمجاعه به دنیا 
آمده اســت! قحطی دوم در جریان جنگ جهانی اول شــکل گرفت که 
ایران توســط بریتانیا و روسیه تزاری اشغال شــد. گندم ایران نیز برای 
خوراک سربازان خریداری یا مصادره شد و مردم بی نان ماندند و مورخان 
تخمین می زنند که یک ســوم تا نیمی از جمعیت ایران کم شــد! پس از 
آن در دوره پهلوی اول گندم کاالی مهمی بود و توســط دولت خریداری 
می شد. ولی نان بی کیفیت بود؛ صاحبان انبارها و سیلوهای بزرگ، گندم 
مرغوب را در بــازار آزاد به قیمت باالتر می فروختنــد و گندم نامرغوب 
را به قیمت مصــوب به دولت می دادند. این روند ادامه داشــت تا اینکه 
دوباره جنگ جهانی شــد و ایران اشغال شد و دوباره همان اتفاق! نتیجه 
اشــغال ایران در جنگ جهانی دوم توســط بریتانیا و شــوروی، آن شد 
که ســال ۱۳2۱ شمسی »بلوای نان« شــد؛ مردم به مجلس شورای ملی 
حمله کردند و تعدادی از نمایندگان را کتک زدند و به خانه قوام السطنه، 
نخست وزیر وقت هم یورش بردند و خانه اش را خراب کردند. در آن دوره 
وضعیت به گونه ای بود که نان یافت نمی شد و اگر هم می شد در آن شن و 
خاک  اَره یافت می شد... از ابتدای دهه 4۰ شمسی با اجرای طرح نمایشی 
اصالحــات ارضی، تولید گندم و اغلب غالت کاهش یافت و ایران تا اوایل 
دهــه5۰ یکی از واردکنندگان اصلی گنــدم و غالت در جهان بود... پس 
از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، برنامه ریزی برای افزایش تولید گندم 
شــروع شد و عاقبت در سال ۱۳۸۳ پس از حدود چهار دهه وابستگی به 
واردات گندم، ایران توانست به اندازه نیاز داخلی گندم تولید کند و جشن 
خودکفایی گندم بگیرد...اما در برخی ســال ها به دالیل مختلف همچنان 

مقداری گندم وارد می شد. 
حتــی اوایل ســال 9۰ وضعیت خودکفایی گندم به خطــر افتاد و ایران 
مقدار زیادی گندم وارد کرد. معلوم شــد که خودکفایی به این آسانی ها 
هم نیســت.اما حاال خبرهای خوب در راه است. یعنی تولید ساالنه گندم 
در ایران در چند ســال اخیر بیش از ۱۱ میلیون تن بوده است و مؤسسه 
اعتبارســنجی »فیچ« در آمریکا پیش بینی می کند تا سال 2۰24میالدی 
تولیــد گندم ایران به بیش از ۱۸ میلیون تن برســد؛ این یعنی جشــن 

بزرگ تر و این بار، »خودکفایی پایدار« در تولید گندم.

 مجازآباد

12

1011

ورزشورزش

گالیههایامیردژاکامازوضعیتنامناسبهنرنمایش

هزینه  یک سریال شبکه نمایش خانگی برابر با بودجه کل تئاتر!

دِلخوشسیریچند؟
رقیهتوسلی:هیچ وقت ندیدم »عزیز«، تنهایی ماهی پاک کند. آنچه به خاطر دارم 
یک کار تیمی بود. دونفر که پشت سبدی لبالب از ماهی، ساعت ها سنگر می گرفتند.

او فلس ها را چاقوپَران می کرد و »آقاجان«، امعا و احشــای کفال ها و ســفیدها را 
می ریخت توی سینی.

ســوز استخوان ُکشی دارد خزر. ماسک و کاله و شال گردن افاقه نمی کند. دارد از 
جا می کندمان. تابســتان و بهارش، شوخی بردار نیست چه رسد به پاییز. آمده ایم 
دریا. واضح ترش اینکه آمده ایم سر تور. ُخب خنده دار است، شمالی باشی و هوس 

سبزی پلوماهی بکنی اما توی فریزرت، هیچی پیدا نشود. حتی یک بسته کیلکا. 
چشم از صیادان سختکوش برنمی داریم. 4۰ دقیقه می شود تا سینه توی آب اند. 
می شــمارم. نُه نفر دریانورد که هرروز می زنند به دل ســرمای سنگین. خداقوت 

حالل خورها، تنها صدایی  است که توی سرم پیچیده.
طی تماسی، از آشــنای محلی باخبر شدیم تا ساعتی دیگر تورکشی است. پس 
جنبیدیم خودمان را میهمان »ساحل فرح آباد« کردیم. بماند چقدر دلتنگ جزرومد 
و آتیــش و آش و گوش ماهی بودیم، دلتنگ بوی دریــا. اما این بار فرق می کرد. 
گفتیم فقط بیاییم و با دست پُر برگردیم که دوروبری های نازنین خیلی وقت است 

سورپرایز  نشدند.
تنها نیستیم. چند مشتری دیگر هم منتظرند. بعد یک ساعت صبوری باالخره 
وعــده دیدار می رســد و تراکتورچی، ماهی ها و ماهیگیرها را می کشــاند به 
خشــکی و می رویم سر اصل مطلب. باال سر خوشــگل های نقره ای که رزق 

امروز مردان دریایند.
مبهوت زیبایی شــانم. آخ که چقدر موجود شگفت انگیزی اســت این جاندار. 
بــرای بار میلیونُم، یاد حرف »عزیز« می افتم که بــه »آقاجان« می گفت؛ چرا 
شکل گوسفند و اردک و مرغ و بوقلمون نیستند این ها؟ نمی شود چشمشان 

را ندید بگیرم و یک لقمه چپشان کنم؟ هزار حرف نگفته دارند انگار.

»عزیز« عاشق ماهی است. به خاطر ندارم حتی یک بار هم، خورده باشدشان.
رؤیای شــیرینم، مزه خزر، شــور می شود وقتی قیمت را می شــنوم. عددی که 
پیش بینی هایم را می ریزد به هم. احساس از غار آمده ها را دارم و به جای غافلگیر 
کردن به شدت غافلگیر شده ام. فکر می کنم ببینم آخرین بار کی ماهی خریده یا 

خورده ام. اهلل اکبر. یک سال پیش. 
بربادرفته:  همه از لیسِت سورپرایز شونده ها خط خورده اند و این اسفناک است. 
تب می کنم. به جای یک سبد ماهی فقط دو عدد کفال می شود دستاوردمان. البته 

که ۸۰ هزار تومان زیاد نیست، حقوق ها رکاب نمی دهند!
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حکایت امروز

روزمره  نگاری
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 شایعات اسکناسی 
پشت فهرست داوران بین المللی! 
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 مربی »معروف« 
به ایران می آید
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سینا حسینی: داستان قراردادهای پر حرف و حدیث 
استقالل در فصل نقل و انتقاالت لیگ بیستم یکی از 
ســوژه های روز حوزه فوتبال بود. احمد سعادتمند و 
دیگر مدیران اســتقالل در حرکتی ساختارشکنانه با 
اقامت در یکی از هتل های شمال شهر تهران بازیکنان 
مورد عالقه خود را یکی پس از دیگری به هتل دعوت 
کردند تا مذاکرات بــرای تمدید قرارداد آن ها را آغاز 
کنند، در حالی که تیم ســرمربی نداشت و هواداران 
با یک پرســش بزرگ مواجه بودند که چه کسی قرار 

است هدایت این تیم را در فصل بعد برعهده گیرد.

قراردادهای نجومی#
با اوج گیــری مذاکرات خبرهای غیر رســمی که از 
داخــل هتل به بیــرون می آمد حکایــت از رقم های 
نجومی قراردادها داشــت تا اینکه ســرانجام هیئت 
مدیره احمد ســعادتمند را از کار برکنار کرد تا احمد 
مددی معاون ورزشی اســتقالل به عنوان سرپرست 
هدایت این تیم را برعهده گیرد، اما مشکل بزرگ در 
این برهه قراردادهــای نجومی بازیکنان بود. انتقادها 

روز به روز بیشــتر شد تا سرانجام نهادهای نظارتی 
اقدام به بررســی قراردادها کردنــد و در نهایت 
تصمیــم بر آن شــد که رقم قــرارداد بازیکنان 

استقالل کاهش پیدا کند.

تبعات قیچی قراردادها#
کاهــش قــرارداد بازیکنــان بــا تبعــات 
غیرمنتظــره ای رو به رو شــد، شــاهین 
طاهرخانــی که قــراردادش نســبت به 
فصل گذشته 730 درصد افزایش یافته 
بود پس از رو به رو شــدن با پیشنهاد 
کاهــش مبلغ تصمیم بــه جدایی و 

فسخ یک طرفه گرفت. مذاکره احمد 
مددی با سایر بازیکنان ادامه داشت 
تا خبر واکنش تند رشید مظاهری 

به بیرون درز پیدا کرد.
مددی پس از بررسی قراردادهای بازیکنان 

به قرارداد رشید مظاهری رسید. به همین دلیل برای 
او پیغام فرســتاد که باید رقم قــراردادش را کاهش 
دهد. دروازه بان ســابق تراکتورسازی ابتدا زیر بار این 
حرف نرفت اما مصاحبه ســخنگوی باشــگاه و تأکید 
حجــت نظری بر اینکــه نهادهای نظارتــی خارج از 

فوتبال خواستار کاهش قراردادها شدند باعث شد روز 
یکشنبه رشید مظاهری به دفتر مددی برود تا با وی 

در این رابطه گفت و گو کند.

قرارداد 8 میلیاردی مظاهری!#
مــددی در این نشســت صراحتاً بــه مظاهری گفت 
باید از قرارداد حدوداً 8 میلیاردی خود با اســتقالل 
رقمی نزدیک به 2/5 میلیارد کســر شود اما مظاهری 
حاضر به پذیرش این پیشــنهاد نشــد تا اینکه پس 
از بررســی های فراوان قرار شــد تجدیــد نظری در 

آپشن های قرارداد مظاهری شود.
درخواست دیگری که 

دلخوری  موجــب 
این بازیکن شده 

ع  ضــو مو
ف   حذ

بند تأمین مســکن از قراردادش است. مسئوالن باشگاه 
مدعی شــدند وقتی بازیکنی قریب به 
8 میلیارد تومــان برای یک فصل 
از استقالل دریافت می کند معنی 
و مفهومــی نــدارد هزینــه اجاره 
مســکنش نیز برعهده باشگاه باشد، 
دقیقاً همان مســئله که در قرارداد 
شــاهین طاهرخانی نیز با مخالفت 

باشگاه مواجه شد.

کسر 2/5 میلیاردی#
حاال این پرســش به وجــود می آید 
سرنوشــت مظاهری و استقالل به کجا 
کشیده خواهد شد؟ در این رابطه شنیده 
می شود مجموع آپشــن های قرارداد 
رشــید مظاهری نزدیــک به 2/5 
میلیارد تومان است که مسئوالن 
باشگاه استقالل خواستار حذف 
آن هــا از متون قرارداد اســت 
و بــه نظر می رســد از آنجا که 

دیگر پیشنهاد مظاهری 

خاصی  و  جــدی 
پیش رو نــدارد این موضوع 

را قبول کند.
با این حال حجت نظری ســخنگوی باشگاه استقالل 
در خصــوص اینکه آیا باشــگاه تصمیم نهایی خود را 
برای کاهــش قراردادها گرفته یا خیــر گفت: وقتی 
قراردادی بین دو طرف منعقد می شــود حال چه در 
فوتبــال و یا چه درغیر از فوتبــال آن قرارداد معتبر 
اســت. طبیعتاً اگر قرار باشد در این قرارداد تغییراتی 

صورت بگیرد، باید با توافق دو طرف باشد.
او افزود: واقعیت امر این اســت که تغییر در قرارداد 
ایجاد شده کار دشواری است و خود باشگاه هم تمایل 

به چنین کاری ندارد اما از آنجا که باشــگاه استقالل 
دولتی است و یک نهاد دیگر خارج از فوتبال روی این 
قراردادها دســت گذاشــته طبعاً ما باید اجرای قانون 

کنیم.
نظری در خصــوص اینکــه گفته می شــود قرارداد 
بازیکنانی چون رشــید مظاهری و... باید کســر شود 
گفت: من مصداق از بازیکنی نمی آورم ولی همان طور 
که گفتم یک ارگان نظارتی بیرون از فوتبال روی این 
موضوع خواســته هایی دارد که باید به آن رســیدگی 
شــود. ما هم چاره ای جــز اجرای قانــون نداریم اما 
همان طور که گفتم سعی می کنیم با بازیکناِن باشگاه 
استقالل که متعلق به هواداران است صحبت و به هر 

شکل رضایت آن ها را جلب کنیم.

قراردادهای ترکمنچای تمامی ندارد؟#
اما با اســتناد بــه تمام این حرف و حدیث ها ســؤال 
کلیدی و بزرگ برای هواداران استقالل و افکارعمومی 
مطرح شــده این اســت که چرا چنیــن قراردادهای 
ترکمنچای و عجیبی در فوتبال ایران منعقد می شود 
که در نهایت بین بازیکن و مدیر تبدیل به یک چالش 
حقوقی شــود؟ آیا دستگاه های نظارتی با مدیرانی که 
زمینــه امضای چنین قراردادهــای را فراهم آورده اند 
برخورد خواهد کرد یا اینکه آن ها بدون هیچ مشکلی 
بــه فعالیت در حوزه های دیگــر ورزش ادامه خواهند 

داد.

رشید قهر کرد#
دروازه بان اســتقالل که در جلسه ای با سرپرست این 
باشگاه حاضر شــده بود،  از درخواســت برای امضای 

قرارداد جدید عصبانی شد.
مظاهــری مثل دیگــر بازیکنــان جدید ایــن تیم با 
درخواســت مدیریت باشــگاه مبنی بر امضای قرارداد 
جدیــد مواجه شــد. او کــه در دوران مدیریت احمد 
سعادتمند به استقالل پیوسته بود، بعد از شنیدن این 
درخواســت از کوره در رفت و قصد داشت با حالت قهر 

باشگاه را ترک کند.
با این حال وقتی که مظاهری می خواست از ساختمان 
باشگاه خارج شــود، نماینده مددی موفق شد او را به 
جلســه بازگرداند. در همین حین دروازه بان استقالل 
به نماینده سرپرست باشگاه گفته که من فقط یک بار 

قرارداد امضا می کنم.

فشار نهادهای نظارتی برای اصالح ترکمنچای های فوتبالی شروع شد

حذف آپشن های میلیاردی از قرارداد مظاهری

ورود رونی به دنیای مربیگری
ورزش: وین رونی به طور موقت جانشــین فیلیپ کوکو در دربی کانتی شد.باشــگاه 
دربی کانتــی در پی تداوم نتایج ضعیف این تیم با توافقــی دوجانبه به همکاری اش با 
فیلیپ کوکو سرمربی هلندی خود و دستیارانش پایان داد. وین رونی و دستیارانش قرار 
اســت پس از بازی های ملی، در بازی با بریستول سیتی در رقابت های لیگ دسته اول 
فوتبال باشگاهی انگلیس موسوم به چمپیونشیپ هدایت دربی کانتی را برعهده بگیرند. 
دربی کانتی با سرمربیگری فیلیپ کوکو در 11 بازی اول خود در فصل جاری لیگ دسته 
اول انگلیس تنها یک برد کســب کرده است و با 6 امتیاز در قعر جدول 24 تیمی این 

رقابت ها جای دارد.

هشدار لوئیس فیگو به بارسلونا 
ورزش:اگر لیونل مسی تابستان امسال بارسا را ترک می کرد، ضربه وارد شده به این باشگاه 
تقریباً مشابه جدایی لوئیس فیگو و البته چند برابر بیشتر  خواهد بود. فیگو در مورد تالش 
مسی برای جدایی از بارسا و احتمال جدایی او در تابستان بعد به مارکا گفت: »من هم 
مثل خیلی ها ابتدا شگفت زده شدم. نمی دانم پیشتر بین مسی و باشگاه چه رخ داده بود 
که تصمیم به جدایی گرفت.  باید چند مسئله را در نظر گرفت؛ شرایط اقتصادی بارسا در 
سال آینده، وضعیت بودجه باشگاه برای پرداخت دستمزدها و مهم تر از همه تمایل خود 
بازیکن. معتقدم اگر مسی نخواهد در بارسا بماند، هیچ کس نمی تواند او را منصرف کند. هر 
تیمی دوست دارد یکی مثل لیونل مسی را داشته باشد و قطعاً تمایل بارسا حفظ اوست.«

مارتینز جانشین سرخیو آگوئرو 
ورزش: منچسترسیتی قصد دارد برای جانشینی ســرخیو آگوئرو، مهاجم آرژانتینی 
اینتر یعنی الئوتارو مارتینز را به خدمت بگیرد. بارسلونا در نقل و انتقاالت تابستانی بارها 
برای انتقال این بازیکن به نوکمپ تالش کرد اما مبلغ درخواستی نراتزوری یعنی 111 
میلیون یورو باعث شــد که مهاجم آرژانتینی نهایتاً در جوزپه مه آتزا ماندگار شود.حاال 
منچسترسیتی نیز به کورس رقابت برای جذب مهاجم باشگاه اینتر اضافه شده است و 
می خواهد هر طور که شده این بازیکن را به اتحاد بیاورد. در واقع سرخیو آگرو کم کم پا به 
سن گذاشته و به نظر می رسد که آن ها به دنبال جذب جانشین مطمئن برای او هستند 

که حاال گفته می شود الئوتارو به اصلی ترین گزینه شان تبدیل شده است.

علی دایی: به رونالدو مستقیم پیام می دهم
ورزش: دایی می گوید که اگر رونالدو بتواند رکورد او را بشکند خوشحال خواهد شد 

و به رونالدو مستقیم پیام می دهد. 
رونالــدو که در حال حاضر 102 گل ملی در کارنامه خود به ثبت رســانده، به 
زودی رکورد 109 گل دایی را می شــکند.علی دایی در پاســخ به این پرسش 
کــه اگر رونالدو بتواند رکوردش را بشــکند، او چه کار خواهد کرد، گفت: »به 
او تبریــک خواهم گفت اما در ابتدا بایــد بتواند این کار را انجام دهد. او 102 
گل برای تیم ملی پرتغال به ثمر رســانده و مــن اطمینان دارم که رکوردم را 

خواهد شکست«.

باشگاه خبرنگاران جوان: چندی قبل اعالم شد که 
نام علیرضا فغانی از فهرســت داوران بین المللی فوتبال 
ایران خط خورده اســت و با همین اتفاق، او حضور در 
جام جهانی قطر را از دســت می داد. پس از آن، فغانی 
نسبت به این موضوع واکنش نشــان داد و مدعی شد 
خصومت شخصی باعث اتخاذ چنین تصمیمی شده و 
مشکلی وجود ندارد و او می تواند به راحتی در بین داوران 

بین المللی قرار بگیرد.
بعد از انتقادهایی که به فدراســیون فوتبال وارد شــد، 
سایت این فدراسیون در اطالعیه ای اعالم کرد که حیدر 
بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال دستور داده است 
تا مشکل علیرضا فغانی پیگیری شود و یک روز بعد به 
صورت رسمی اعالم شد که نام فغانی به لیست داوران 
بین المللی ایران برگشته و مشکلی برای حضور در جام 

جهانی آینده نخواهد داشت.
البته پس از آن مشــخص شد که نام امیر عرب براقی، 
داور فوتبال کشورمان و برادر همسر علیرضا فغانی از این 
لیســت خط خورده و به جای او نام علی اصغر مؤمنی 

قرار گرفته است.

پای پول در میان است؟#
در همین باره امیر عرب براقی گفت: روز چهارشنبه 
من در کالس آنالین AFC شرکت کرده بودم و بعد 
از کالس متوجه شــدم، لیســت بین المللی داوران 
دگرگون شده است و اتفاقاتی رخ داده است که باور 
کردنی نیســت. دوســتان، یک بار فغانی را از لیست 
خارج کردند و آن لیســت را به شــکل رسمی روی 
ســایت فدراســیون فوتبال ایران قرار ندادند و بعد 
از اینکه فغانی به لیســت اضافه شــد، روی ســایت 
فدراســیون قرار گرفــت. وقتی فغانی با فشــار های 

ایجادشــده به لیســت برگشت، مســئوالن تصمیم 
گرفتنــد یک نفر دیگر در لیســت بماند و من را که 
از سال گذشته سابقه حضور در دوره های آسیایی را 

داشتم کنار گذاشتند.
عرب براقــی ادامه داد: من اگر در این لیســت حضور 
نداشــته باشــم، تمام دوره های حضورم در کالس های 
آسیایی پاک خواهد شد. ما که در زمان ریاست تاج وارد 
لیست آکادمی شده ایم، تعهدمان این بود که بعد از سه 
ســال وارد لیست بین المللی شویم و بدون هزینه ارزی 
برای کشورمان قضاوت کنیم. سهرابی خودش یک مغز 
متفکر است و او با زیرکی لیست را چهارشنبه بعد از ظهر 
منتشر کرد، چون پنجشنبه و جمعه هم تعطیل است و 

نبی هم در کشور حضور نداشت.

مراودات مالی؟#
البته این صحبت ها درحالی مطرح شد که گفته می شود  
برخی مراودات مالی در این اتفاق دخیل بوده اســت و 
این ادعای یکی از فعاالن رســانه بود  و اسناد نه چندان 
محکمی هم در فضای مجازی توســط این فرد منتشر 
شد،  اما هنوز کمیته اخالق به این ماجرا ورود پیدا نکرده 
است. فدراسیون برای این که اشتباهش را جبران کند 
)بازگشــت فغانی(، یک داور جوان را از فهرست داوران 
بین المللــی )امیر عرب براقی( حذف کرد تا به نوعی در 
این ماجرا، باز هم یک نفر قربانی شود تا یک داور خاص!  

همچنان در لیست بماند.
البته این درحالی اســت که علی خسروی، پیشکسوت 
داوری فوتبــال ایران در این بــاره بیان کرد: پروژه کنار 
گذاشــتن فغانی از سال پیش شروع شــده بود. اما تاج 
قبول نکرد. بــرای حضور فغانی در نیمه نهایی یا فینال 

جام جهانی 2022 تضمین می دهم و مشکلی نیست.

ورزش: پس از فســخ قرارداد فدراســیون والیبال با 
ایگور کوالکوویچ تیم ملی با چالش انتخاب سرمربی 
بــرای حضور در المپیک توکیو مواجه شــد. باالخره 
پــس از کــش و قوس های فراوان و گذشــت حدود 
هشت ماه در نهایت پروسه معرفی سرمربی تیم ملی 

روزهای پایانی خود را سپری می کند.
در پایان ســومین نشســت کمیته فنی نام دو گزینه 
به صورت رســمی برای هدایت تیم ملی معرفی شد. 
»والدمیر آلکنــو« و »دانیل کاســتالنی« دو گزینه 
نهایی بودند که از ســوی کمیته فنی تأیید شدند. اما 
طبق صحبت های محمود افشار دوست، عضو هیئت 
رئیســه و میالد تقوی، دبیر کل فدراســیون والیبال 
تمــام اعضای کمیته فنی با الکنــو موافقت کردند تا 
فدراســیون مذاکرات مالی خــود را با این مربی آغاز 

کند.
فدراسیون والیبال و آلکنو توافقات اولیه بر سر مسائل 
مالی را انجام داده اند و در حال حاضر مســیر حقوقی 
عقد قرارداد مراحل پایانی را طی می کند. اگر مشکل 
خاصــی در چند روز آتی رخ ندهــد، الکنو به عنوان 

سرمربی تیم ملی معرفی خواهد شد.

آلکنو دو مدال در سه المپیک#
آلکنو از ســال 2001 به مربیگــری روی آورد و در 
نخســتین تجربه، با باشــگاه »تورز وی. بی« قرارداد 
بســت. او در سه ســال حضور خود در مسکو، موفق 
به کســب مقام قهرمانی ســوپرلیگ والیبال روسیه 
2006 و قهرمانی جام حذفی روسیه در سال 2007 
شــد و ســال بعد هدایت تیم ملی والیبال روس ها را 

برای نخســتین بار بر عهده گرفت. والدیمیر تا سال 
2008 عملکردی درخشان از خود به جای گذاشت و 
توانست تیم ملی والیبال روسیه را به مدال نقره جام 
جهانی و لیگ جهانــی 2007 و مدال برنز بازی های 
المپیک 2008 برســاند.وی در ســال 2008 هدایت 
باشگاه والیبال زنیت کازان را بر عهده گرفت و تا سال 
2014 پنج قهرمانی سوپرلیگ روسیه را کسب کرد. 
وی در سال 2010 برای دومین بار هدایت تیم ملی 
کشــورش را به عهده گرفــت، در حالی که به عنوان 

سرمربی زنیت کازان نیز باقی ماند.
مدال طالی جــام جهانی و لیــگ جهانی 2011 با 
هدایــت او برای روس ها بدســت آمد و در بازی های 
المپیک 2012 لندن، تیم روسیه به دیدار پایانی راه 
یافت که با شکســت برزیل، قهرمان شــد. آلکنو در 
دیــدار برابر برزیل، ترکیب متفــاوت و عجیبی را به 
زمین فرســتاد که این موضوع، شگفتی کارشناسان 

را به همراه داشت.
این مربی سرشــناس، در دســامبر 2012 به دلیل 
مشــکالت جســمانی از تیم ملی روسیه جدا شد اما 
در ســال 2015 برای ســومین بار هدایت تیم ملی 
کشــورش را بر عهده گرفت و با این تیم، در المپیک 
2016 ریو شرکت کرد تا در خصوص هدایت روسیه 

در بازی های المپیک، هت تریک کرده باشد. 
آلکنو در زمــان هدایت تیم زنیت کازان، با ســعید 
معروف یکی از بهترین پاســورهای دهه اخیر والیبال 
جهان همکاری کرد. این مربی همچنین در سال های 
اخیر به دلیــل رویارویی تیم ملی روســیه با ایران، 

شناخت خوبی از ملی پوشان کشورمان دارد.

آیا قاضی های فوتبال از حیثیتشان دفاع می کنند؟

شایعاتاسکناسیپشتفهرستداورانبینالمللی!
انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال در گام آخر است

مربی»معروف«بهایرانمیآید

گزارش کوتاه

فرش آرا امیدوار به جبران در لیگ برتر فوتسال
ورزش: باشــگاه فرش آرای مشهد با هدایت مجید مرتضایی در لیگ 
برتر فوتسال کشــور حضور دارد و امیدوار است این بار به جمع چهار 

تیم برتر راه یابد.
به گزارش فارس، باشــگاه فرش آرا مشهد فصل گذشته توانست نتایج 
قابل قبولی کسب کند، آن ها در دیدار برابر سن ایچ ساوه تا یک قدمی 
صعــود به نیمه نهایی لیگ برتر پیش رفتند امــا در ثانیه های پایانی با 
دریافت گل تساوی  نتوانستند در ضربات پنالتی از سد حریف خود عبور 
کنند و جلو چشمان هواداران خود از صعود به جمع چهار تیم لیگ برتر 
ناکام ماندند. مشهدی ها در این فصل هم با اعتماد به مجید مرتضایی 
سکان هدایت تیم خود را بار دیگر به این مربی سپردند تا شاید مرتضایی 

بتواند این بار آن ها را به قله فوتسال کشور برساند.
نماینده استان خراسان رضوی برخالف فصل گذشته در نقل و انتقاالت 
فعالیت چندان خوبی نداشــت و چند بازیکن تأثیرگذار از جمع آن ها 
جدا شدند. آن ها همچنین نتوانستند بازی های تدارکاتی مناسبی داشته 
باشــند و اکثر بازی ها خود را برابر تیم های مشــهدی که در لیگ های 

پایین تر حضور دارند برگزار کردند.
حال پس از جدایی چند بازیکن تأثیرگذار این مجموعه و انجام نشدن 
بازی  های تدارکاتی چندان مطلوب انتظار می رود کار برای نماینده مشهد 

در هفته های ابتدایی لیگ برتر دشوار شود.
این روزها که به دلیل شیوع ویروس کرونا و همه گیرشدن آن تکلیف 
برگزاری لیگ برتر مشخص نیست. شنیده می  شود مرحله نخست لیگ 
قرار اســت به صورت مجتمع  برگزار شــود. در صورت مجتمع شدن 
مسابقات زردپوشان شهر مشــهد کار دشواری برای موفقیت خواهند 
داشت، چون هنوز نتوانستند برابر تیم های قدرتمند لیگ برتری شرایط 
خود را بسنجند و بازی برابر تیم  های سطح پایین    تر مالک خوبی برای 

کیفیت این تیم نخواهد بود.
باید دید آیا این تیم مدعی می  توانند عملکرد فصل گذشته خود را جبران 

کند یا اینکه کار برای آن ها بازهم دشوار خواهد شد.

گزارش روز

رونالدو بازیکن مورد اعتماد فرگوسن
مسی فقط در بارسا خوب است

ورزش: در مورد اینکه به راســتی مســی بازیکن بهتری است یا 
رونالدو، شاید نتوان به درستی و با قطعیت به پاسخ روشنی رسید، 
ولی بد نیست بدانید که الکس فرگوسن افسانه ای نیز به این جنگ 
هواداری ورود کرده و درباره اینکه باالخره مســی بهترین بازیکن 

جهان است یا رونالدو، نظراتش را اعالم کرده است.
الکس فرگوسن که 6 سال در اولدترافورد مربی رونالدو بود و باعث 
شکل گیری و رشد این بازیکن شد، در گفت وگو با مجله میرور گفت: 
مردم می گویند که بهترین بازیکن جهان کیست؟ و بسیاری از افراد 
به درستی مسی را انتخاب می کنند و شما نمی توانید با این عقیده 
مخالفت کنید. فرگوســن ادامه داد: اما من عقیده دارم که رونالدو 
می توانســت برای تیم های میلوال، کویینز پارک رنجرز، دونکستر 
راورز یا هر تیم دیگری بازی کند و موفق به انجام هت تریک شود. 
اما من مطمئن نیستم که مسی بتواند این کار را انجام دهد. او ادامه 
داد: رونالدو دو پا دارد و خیلی ســریع است. در هوا عالی است. او 
شجاع اســت. البته مسی هم شجاع است! من فکر می کنم مسی 

بازیکنی برای بارسلوناست. )مسی بازیکنی وقف بارسلوناست(.
منظور فرگوسن از این صحبت ها، تک باشگاهی بودن مسی است. 
رونالدو حضور در سه لیگ انگلیس، اسپانیا و ایتالیا را تجربه کرده 
است در حالی که مسی در تمام دوران حرفه ای خود بازیکن بارسلونا 
بوده است، هر چند که در تابستان گذشته سعی در جدایی از جمع 
کاتاالن ها داشــت. فرگوسن بار دیگر در مورد اینکه از بین این دو 
نفر را چه کسی را می خواهد انتخاب کند گفت: وقتی توپ به پای 
لیونل مسی باشد، انگار دمپایی پوشیده است. اما تفاوتی بین مسی 
و رونالدو وجود دارد و من به شــما می گویم که آن چیســت. من 
فکر می کنم مسی بازیکن بارسلونا است اما رونالدو می تواند در تیم 

استوکپورت کانتی بازی کند و موفق به انجام هت تریک شود.

حمیدرضا عرب: شــیخ دیاباته آقای گل لیگ نوزدهم باوجود 
آنکه یک بازی از لیگ بیستم گذشته، هنوز پایش به گلزنی باز 
نشده است. شیخ که در بازی های تدارکاتی استقالل هم غایب 
بود وعرصه را برای دیگر بازیکنان باز گذاشت، حاال برای ورود به 
ترکیب اصلی استقالل باید تالشی دو چندان داشته باشد. دیاباته 
اکنــون با وضعیت ویژه ای مواجه اســت. از یک طرف ناآمادگی 
بدنی اش در شــرایطی که از تمرینات دور بوده و از سوی دیگر 
گلزنی قایدی در تیم ملی و گلزنی مطهری در نخســتین بازی 

باشگاهی استقالل. 

دو مهاجمه#
 دیاباته در شــرایطی که محمود فکری عالقه ای به بازی با سه 
مهاجم ندارد هم پستی های خود را در عالی ترین وضعیت ممکن 
می بینــد واگر بخواهد در ترکیب اصلی اســتقالل مقابل فوالد 
قرار بگیرد، باید به شــدت نظرات فکری را به سوی خود متوجه 
کند. سرمربی استقالل اما روی بازی با دو مهاجم تأکید دارد به 
خصوص اینکه قرار است استقالل در اهواز مقابل یکی از تیم های 
سرسخت لیگ بیستم قرار بگیرد. بازی با فوالد خوزستان آن قدر 
ریســکش باال است که قطعاً سرمربی استقالل دست می گذارد 
روی بازی با همان دو مهاجم تا احتماالً دیاباته از ابتدا در ترکیب 
اصلی قرار نگیرد و مطهــری و قایدی همچون بازی اول مقابل 

مس رفسنجان برای استقالل به میدان بروند. 

کار سخت دیاباته#
شیخ اما در آستانه این بازی با اینکه هنوز از لحاظ بدنی به شرایط 

صد در صد نرسیده و این مسئله در دقایقی 
که برای تیمش مقابل مــس بازی کرد نیز 
مشهود بود، اعالم آمادگی کرده تا شاید فکری 

او را در ترکیــب اصلی قرار دهد. در تازه ترین 
دیالوگی که میان دیاباته و ســرمربی استقالل 

برقرار شــد این بازیکن به سرمربی تیمش اعالم 
کرد از وضعیت بدنی خوبی بهره می برد و پیشــرفت 

محسوسی داشته و می تواند از ابتدا در ترکیب اصلی قرار 
بگیرد. شــیخ که انگیزه دارد دوباره آقای گل ایران شــود، 
نمی خواهد ایــن بازی را هم به مانند بــازی اول با مس 
رفسنجان از دست بدهد اما بعید است که حرف های اخیر 
او تأثیری در تصمیم گیری نهایی فکری داشته باشد و به 
احتمال قریب به یقین او در این بازی هم از روی نیمکت 
شــاهد بازی خواهد بود تا اگر نیاز شد درنیمه دوم به کار 
گرفته شود. دیاباته اگر روی نیمکت باشد قطعاً گزینه اول 
فکری برای حضور درترکیب اصلی خواهد بود اما روند بازی 
نیز در حضور او تأثیرگذار اســت و چنانچه کار اســتقالل 
در خــط حمله گره بخورد او به ترکیب اصلی وارد خواهد 

شد. مشکل شیخ وقتی بیشتر می شود که می بینیم او 
هیچ شانسی برای گرفتن جای قایدی ندارد و فقط 

باید خوشــبین باشــد که محمود فکری او را به 
جای ارسالن مطهری راهی میدان کند. البته 

نباید فرامــوش کنیم که از این بازی به بعد 
بازیکنان جدید اســتقالل نیز منعی برای 

ورود به ترکیب تیم خود نخواهند داشت.

هندرسون هم به جمع مصدومان این تیم پیوست

»لیورپول«بندربیدفاع!
ورزش: بحران عجیبی که لیورپولی ها با آن دست به گریبان 
شــده اند، پایانی ندارد و اکنون باید نام جوردن هندرسون 
کاپیتان این تیم را نیز به فهرست بلندباالی مصدومان قرمزها 
اضافه کــرد. در دیدار تیم های ملی انگلیس و بلژیک که با 
برتری 2 بر صفر شیاطین سرخ اروپا به پایان رسید، سرمربی 
تیم ملی انگلیس در بین دو نیمه تصمیم گرفت تا جوردن 
هندرسون را از ترکیب تیمش بیرون کشیده و هری وینکس 
هافبک تاتنهام را جایگزین او کرد. گرت ساوت گیت سرمربی 
تیم ملی انگلیس پــس از پایان بازی فاش کرد که جوردن 
هندرســون در جریان دیدار مقابل بلژیک به دلیل »آسیب 
دیدگی« تعویض شد و این صحبت های ساوت گیت باعث 
وحشت هواداران لیورپول شــد. ساوت گیت در کنفرانس 
مطبوعاتی پس از بازی تأیید کرد هندرسون به دلیل مشکل 
آمادگی جسمانی نتوانسته در نیمه دوم بازی کند اما از شدت 
آن مطمئن نبود و به همین دلیل برای جلوگیری از تشدید 

آسیب دیدگی این بازیکن، ترجیح داد او را تعویض کند.

اخبار ناگوار#
از دســت دادن هندرســون ضربه بزرگی به 

لیورپول آســیب دیــده وارد خواهد کرد؛ چرا 
که در اوایل روز گذشته اخباری مبنی بر اینکه اندی 

رابرتسون در پیروزی اسکاتلند در مقابل صربستان در روز 
پنجشنبه از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شده است، 

اخبار ناگوار درباره لیورپول را دوچندان کرده بود. هندرسون 
در پایان فصل گذشــته از ناحیه همســترینگ و زانو دچار 
آســیب دیدگی شد و در ابتدای فصل نیز با توجه به اینکه 
این بازیکن احساس درد می کرد، کلوپ میزان دقایق بازی 
این بازیکن را مدیریت کرد و حتی در دیدار مقابل آژاکس در 
ماه گذشته، هندرسون را بین دو نیمه تعویض کرد تا میزان 

آسیب دیدگی او افزایش پیدا نکند.
سرخ ها به دلیل آسیب دیدگی، زوج دفاع مرکزی خود یعنی 
ویرجیل فن دایک و جو گومز را از دست داده اند و با توجه 
به مصدومیت ترنت الکساندرآرنولد و شک و تردید در مورد 
سالمت رابرتسون، لیورپول بعد از تعطیالت بین المللی بدون 
هیچ یک از مدافعان اصلی خود به مصاف لســتر سیتی 

می رود. 

لیست بلندباالی مصدومان#
در حــال حاضر محمد صالح به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
و بازیکنــان دیگر نظیر ویرجیل فــن دایک، تیاگو آلکانترا، 
الکساندر چمبرلین، فابینیو، ترنت الکساندر آرنولد، جو گومز، 
رابرتسون و اکنون هندرسون به دلیل مصدومیت، به فهرست 
بلند باالی بازیکنان لیورپول اضافه شده اند. قرمزها در حال 
حاضر و در پایان هفته هشتم، با 17 امتیاز و یک امتیاز کمتر 

از لسترسیتی صدرنشین، در رده سوم قرار دارند.

فیفا حقوق مدافع لیورپول را می دهد#
نشریه دیلی میل در گزارشــی مدعی شد فیفا دستمزد 
هفتــه ای 80 هزار پوندی جو گومز را پرداخت کرده و در 
مجموع 2میلیون یورو بــه لیورپول بابت مصدومیت این 
بازیکن در جریان رقابت های ملی می دهد. باشــگاه های 
انگلیسی همگی تحت حمایت این طرح بیمه ای از سوی 
فیفا هســتند و در صورت مصدومیت بازیکنی در جریان 
بازی های رسمی، دوستانه و تمرینات، مورد حمایت این 
نهاد قرار می گیرند. البته حداکثر پوشش این طرح 6.75 
میلیون پوند است که 365 روز را پوشش داده و در واقع 
با حداکثر روزانه 18هزارو430 پوند برای هر بازیکنی در 
نظر می گیرد که دســتمزد یک بازیکن ســطح باال و 

گرانقیمت می شود. 

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس ظاهراً این روزها با دردسر خنده داری 
روبه رو شده است. یکی از قالیشویی های تهران آگهی منتشر کرده 
که در آن نوشته با مدیریت علی پروین »فول اتوماتیک«. در این 
بین مزاحمت هایی برای سلطان به وجود آمده که او مجبور شده 
در استوری اینستاگرامی مالکیت اش بر این قالیشویی را تکذیب 
کند و بنویسد: »این مجموعه هیچ ارتباطی با من ندارد«. پروین 
مدت هاســت از فوتبال دور شده و بیشــتر به کارهای اقتصادی 
مشغول است و البته مدیریت مجمع پیشکوستان پرسپولیس را 

هم برعهده دارد.

اسماعیل آبادی داور فارسانی، به دلیل فقر و تنگدستی و مشکالت 
معیشتی،از جان خود گذشته که البته در خبرهای تکمیلی این 
خبر بعد شکل دیگری پیدا کرد. این اتفاق تلخ و ناراحت کننده، 
باعث شد سرمربی استقالل نیز نسبت به این اتفاق واکنش نشان 
دهد و در صفحه اینستاگرامش بنوسد: »چقدر وعده و وعید پوچ 
و توخالی بشنوید و دوباره امیدوار شوید؟ اسماعیل عابدی نمادی 
از جامعه شریف داوری است. پرسش من این است که چرا بخشی 
از درآمد فوتبال به داوران پرداخت نمی شــود؟ چرا یک داور باید 

این همه مشکل داشته باشد و حق الزحمه واقعی اش را نگیرد؟

محمود فکریعلی پروین
تیم ملی فرانسه با برتری 1-0 بر پرتغال توانست جواز حضور 
در نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا را کسب کند. این بازی 
دوئل رونالدو با هم تیمی سابقش در رئال یعنی رافائل واران 
نیز بود و این مدافع فرانســوی بود که موفق تر عمل کرد. 
واران که هفته هاست مورد انتقاد کارشناسان اسپانیایی قرار 
دارد و در رئال از فرم ایده آلش به دوراست در پایان بازی با 
انتشار عکسی از خود که در پس زمینه آن، کریستیانو هم 
دیده می شود، نوشت: »یک پیروزی اصولی و صعود مستقیم 

به جمع چهار تیم پایانی«.

باشگاه بارسلونا با انتشار یک توییت به بازنشستگی ماسکرانو واکنش 
نشان داد و نوشت: »برای میراثی که در دنیای فوتبال و به خصوص 
در بارسا باقی گذاشتی متشکریم ماسکرانو. تو همیشه یکی از ما 
خواهی بود«. ماسکرانو در یک مصاحبه مطبوعاتی در محل باشگاه 
اســتودیانتس گفت: »می خواهم رســماً اعالم کند که از فوتبال 
حرفه ای بازنشسته می شوم. می خواهم از این باشگاه تشکر کنم که 

به من فرصت داد تا فوتبالم را در آرژانتین به پایان برسانم«.
ماسکرانو یکی از اسطوره های تیم ملی آرژانتین است و 147 بار 

پیراهن آلبی سلسته را به تن کرده است. 

بارسلونارافائل واران

در میان گلزنی های قایدی و مطهری

دیاباته:آمادهبازیبافوالدم

ضد  حمله

شکایت النصر باز هم در AFC رد شد
پرسپولیس فینالیست قطعی آسیا

ورزش: شــکایت باشگاه النصر عربستان از تیم فوتبال پرسپولیس در 
کمیته اســتیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا رد شــد. به نقل از رسانه 
رسمی باشگاه پرســپولیس، درخواست استیناف خواهی باشگاه النصر 
عربستان در پرونده شــکایت از باشگاه پرسپولیس به صورت کامل رد 
شد. با این اتفاق تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان فینالیست قطعی لیگ 
قهرمانان آسیا از منطقه غرب خواهد بود و شاگردان یحیی گل محمدی 
29 آذر در ورزشگاه الجنوب دوحه به مصاف نماینده شرق آسیا خواهند 

رفت.

احتمال جدایی روستایی از پرسپولیس
ورزش: امیر روســتایی بازیکن سابق پیکان در زمان مربیگری گابریل 
کالدرون به پرسپولیس آمد، ولی غیر از چند بازی در هفته هایی ابتدایی 
دوران حضورش در پرســپولیس، دیگر نتوانســت موقعیت خوبی در 
این تیم داشــته باشد. روســتایی در بازی دوستانه تیمش برابر بادران 
هم صحبت هایی را با برخــی از هم تیمی هایش انجام داد و ظاهراً این 
بازیکن قصد جدایی از جمع سرخپوشــان را دارد. قرار است روستایی 
صحبت های نهایی را با یحیی گل محمدی و باشــگاه انجام دهد تا به 

احتمال فراوان از پرسپولیس جدا شود.

 افشاگری مدیر برنامه های شکاری 
درباره قرارداد با تراکتور

ورزش: مدیر برنامه های رضا شکاری درباره مدت قرارداد این بازیکن با 
باشگاه تراکتور شفاف سازی کرد.

به نقل از روابط عمومی باشگاه تراکتور، مهدی حق تعالی درباره شایعات 
مطرح شــده مبنی بر »شبهه در قرارداد رضا شکاری«، اظهار کرد: من 
در زمان عقد قرارداد رضا شــکاری با باشگاه تراکتور، مدیر برنامه این 
بازیکن بودم و قرارداد او در حضور من امضا شــده اســت. وی درباره 
جزئیات قرارداد  شکاری با باشگاه تراکتور، گفت: شهادت می دهم که در 
زمان عقد قرارداد، هم مبلغ و هم مدت قرارداد پنج سال درج شده بود 

و هرگونه ادعایی مبنی بر دستکاری در قرارداد، کذب محض است. «

مهدیخانی به پرسپولیس رفت
ورزش:  باشــگاه پرسپولیس در روزهای اخیر برای تقویت خط حمله 
ایــن تیم مذاکراتی با محمد مهدی مهدیخانی انجام داده و در صورت 
فراهم شــدن شــرایط ظرف امروز و فردا با مهاجم واراژدین کرواسی 
قرارداد رسمی امضا می کند. جعفر سمیعی به عنوان مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس بی واسطه با خود مهدیخانی وارد مذاکره شده و این بازیکن 
با عقد قرارداد قطعی، به پرســپولیس ملحق می شود مسئوالن باشگاه 
پرســپولیس به دنبال  صدور رضایت نامه این مهاجم از سوی باشگاه 
واراژدین کرواسی هستند که گویا در قبال پرداخت 50هزار یورو به ایم 
مهم دست می یابند. مهدیخانی که جزو بازیکنان سهمیه لیگ برتری 
محسوب نمی شود پیش از این در تیم شهرخودرو با یحیی گل محمدی 

کار کرده است.

 تقابل مربیان جدید 
در آخرین بازی هفته اول لیگ برتر

ورزش: آخرین دیدار از هفته اول لیگ برتر امروز در آبادان ساعت 16:40 
بین دو تیم صنعت نفت و پیکان برگزار می شود. این بازی ظاهراً به دالیل 
شرایط کرونایی در موعد مقرر برگزار نشد. اکنون تیم پیکان با سرمربی 
جدیدش مهدی تارتار به آبادان ســفر می کند. تارتار فصل گذشته در 
نفت مسجدسلیمان مربیگری کرده و با فوتبال خوزستان آشنایی خوبی 
دارد. در این سوی میدان هم سیروس پورموسوی هدایت نفت آبادان را 
عهده دار شده است. هر دو تیم به نظر می رسد برای این مسابقه آماده اند. 

شاکری خیال ژنرال را راحت کرد
ورزش: شــاگردان امیر قلعه نویی در گل گهر در دیداری دوستانه به 
مصاف تیم هوادار تهران رفت که در پایان، شاگردان رضا عنایتی موفق 
شــد با نتیجه 3 بر 2 گل گهر را شکست دهد.یونس شاکری مهاجم 
گل گهــر در جریان نیمه اول بــازی و در برخورد با بازیکن تیم هوادار 
دچار مصدومیت شده و در حالی که درد زیادی را حس می کرد از زمین 
خارج شد. شاکری که در هفته اول در بازی مقابل سپاهان موفق به زدن 
یک گل و دادن پاس گل شده بود گویا حاال مشکلی برای دیدار با مس 
رفســنجان نخواهد داشت. تا خیال قلعه نویی از حضور او در این بازی 

حساس راحت شده باشد.

 استارت شهرخودرو 
در مجموعه ورزشی امام رضا)ع(

ورزش: تمرینات تیم فوتبال شــهرخودرو در مجموعه ورزشــی امام 
رضا)ع( استارت خورد. .به دنبال تغییر کاربری زمین چمن منزل آباد و 
جلوگیری از انجام تمرینات این تیم توسط مالک زمین، تمرینات تیم 
شــهرخودرو پس از تالش های حمیداوی مالک باشگاه و عقد قرار داد 
با مؤسســه تربیت بدنی  آستان قدس رضوی از دیروز در زمین چمن 

شماره 2 ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد از سر گرفته شد.

ابهام در حضور دو ملی پوش فوالد مقابل استقالل
ورزش: دراگان اســکوچیچ در حالی لیســت تیم ملــی را برای بازی 
دوستانه با بوسنی اعالم کرد که مجتبی نجاریان و ساسان انصاری دو 
بازیکن فوالد خوزستان بودند که در لیست مربی کروات تیم ملی حضور 
داشتند. اما تست کرونایی نجاریان و انصاری مثبت اعالم شد تا سرمربی 
تیم ملی مجبور به خط زدن نام آن ها شود.  این دو مهره کلیدی فوالد 
یعنی ساسان انصاری و مجتبی نجاریان که تست کرونایی آن ها مثبت 
شــده بود، برای مشخص شدن وضعیتشان برای بازی با استقالل، 48 

ساعت پیش از بازی تست کرونا خواهند داد.

تست کرونا جدید نادری هم مثبت شد
ورزش: محمد نادری مدافع جدید آبی پوشان که با یک انتقال جنجالی 
و پس از دو فصل حضور در پرسپولیس با استقالل پیوست، همچنان 
نمی تواند برای این تیم به میدان برود. نادری که دیدار هفته نخســت 
اســتقالل در برابر مس رفسنجان را به دلیل بسته بودن پنجره نقل و 
انتقاالتی این باشگاه از دست داد، پس از آن به کرونا مبتال شد تا راهی 

قرنطینه شده و نتواند در تمرینات تیمش شرکت کند.
باشگاه استقالل نیز با صدور بیانیه ای به صورت رسمی اعالم کرد که 
نادری همچنان درگیر ویروس کروناســت و باید تا منفی شدن تست 

سومش، در قرنطینه بماند.

منهای فوتبال

معوقه از هفته اول لیگ برتر ایران
نفت آبادان - پیکان

 سه شنبه 27 آبان -  16:40 از شبکه ورزش

لیگ ملت های اروپا
کرواسی - پرتغال

 سه شنبه 27 آبان -  23:15 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

تمامی مسابقات والیبال لغو شد
ورزش: فدراسیون والیبال اعالم کرد بر اساس اعالم ستاد ملی مقابله 
با کرونــا، از اول آذرماه محدودیت های جدیدی در کشــور اجرایی 
خواهد شد که لغو تمرین و برگزاری مسابقات ورزشی، از جمله این 

محدودیت هاست
بــه همین دلیل، برنامه ادامه برگزاری لیگ های برتر و دســته یک 

مردان و بانوان، از اول آذرماه تا اطالع بعدی برگزار نمی شود.

 دورخیز یک رئیس هیئت 
برای المپیکی شدن!

ورزش: شاهو ناصری که مدال نقره بازی های آسیایی 2010 را در 
کارنامه خود دارد، مدتی است از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده و 
به عنوان رئیس هیئت قایقرانی استان کردستان هم برگزیده شده 

است. 
او که حاال وارد عرصه مدیریتی شــده و باید ورزشــکاران اســتان 
کردســتان را در ماده های مختلــف قایقرانی هدایت کند، خودش 
بار دیگر ســودای قهرمانی در سر دارد. رئیس هیئت کردستان که 
برای کسب سهمیه المپیک دورخیز کرده، معتقد است در قایقرانی 
ســن چندان مطرح نیست: »شاید در خیلی از رشته ها 20 سالگی 
دوره ورزشی یک ورزشکار به پایان برسد، اما در قایقرانی ما قهرمان 
46 ساله المپیک هم داریم. من سعی خودم را می کنم اما نمی دانم 
چه اتفاقی رخ دهد. باید جلو برویم ببینیم چه می شــود. اگر کسی 
بداند چه کسی قرار اســت انتخاب شود خوشحال می شوم به من 

هم بگوید«.

یخچالی، دومین بازیکن پرامتیاز بوندس لیگا 2
ورزش: بهنام یخچالی، گارد رأس جــوان اما باتجربه تیم ملی 
بسکتبال ایران که ســابقه بازی در لیگ چین را هم داشت، در 
این فصل در ترکیب تیم روســتوک در چارچوب بوندس لیگا2 
آلمان به میــدان می رود.بهنام یخچالی که چند باری به عنوان 
برترین بازیکن میدان برگزیده شــده، با میانگین19/3امتیاز در 
هر بازی دومین بازیکن امتیــازآور بوندس لیگا2 تا اینجای کار 
بوده و باالتر از او کایل لیوفری گارد آمریکایی تیم کرشیم نایت 
قرار دارد که با معدل 22/2 امتیاز تا پایان هفته ششــم در صدر 

قرار گرفته است.

موسوی از نیم فصل دوم به پیاچنزا می رسد؟
ورزش: در حالی که در یک ماه اخیر بحث انتقال ســیدمحمد 
موسوی از باشگاه سایپا به پیاچنزا مطرح شده، هنوز این ستاره 
والیبال در ایران به ســر می برد. دیروز کارخانه از تعیین تکلیف 
نهایی موســوی با ســایپا در یکی، دو روز آینــده خبر داده بود 
و حاال همه منتظرند تا شــاهد ســفر این بازیکن بــه ایتالیا یا 
بازگشــتش به جمع نارنجی پوشان باشــند. پیاچنزا هم اکنون 
با انجام 9 بازی در فصل جدید ســری آ در رده ششــم جدول 
قرار دارد و به نظر می رسد تا موسوی به ایتالیا سفر کند و دوره 
قرنطینه را پشت سر بگذارد، از دور برگشت می تواند در ترکیب 

این تیم به میدان برود.

لیگ چین تعطیل شد، اما حدادی نمی آید!
ورزش: با وجود تعطیلی دو هفته ای لیگ بســکتبال چین، حامد 
حدادی در بازی های پیــش رو همراه تیم ملی نخواهد بود. در پی 
برگزاری پنجره دوم مسابقات انتخابی بسکتبال کاپ آسیا در دهه اول 
آذرماه، چینی ها هم مثل ایران تصمیم به تعطیلی لیگ خود گرفتند. 
سوپرلیگ بسکتبال چین دو هفته متوقف خواهد شد تا تیم ملی این 
کشور روزهای هفتم و نهم آذرماه به مصاف چین تایپه و ژاپن برود. 
حامد حدادی، ستاره ایرانی تیم سیچوان و سایر بسکتبالیست های 
خارجی هم می توانند در این مقطع راهی کشــورهای خود شوند و 
در ترکیب تیم کشورشــان به میدان بروند، اما محدودیت هایی که 
چینی ها بــرای ورود و خروج به خاطر شــیوع ویروس کرونا ایجاد 

کردند، بسیار سختگیرانه است.

استارت کاراته کاها کنار تشک کشتی
ورزش: نخستین تمرین ملی پوشان کاراته ایران در سالن 12 هزار 
نفری آزادی عصر یکشــنبه برگزار شــد. بعد از دو جلسه تمرینات 
بدنســازی و هوازی، این اولین تمرین کاراته ملی پوشان بود که 90 
دقیقه به طول انجامید. نکته جالب برگزاری تمرینات کاراته کاها در 
ســالن 12 هزار نفری است که بیشتر برای برگزاری مسابقات ملی 
استفاده می شد، اما شــرایط خاصی که کرونا به وجود آورده، باعث 
شده تا فدراسیون کاراته بتواند این سالن را برای تمرینات ملی پوشان 

فراهم کند.
البته کاراته کاها تنها گوشــه ای از ســالن آزادی را اشغال کرده اند 
چون وسط سالن تشک های کشتی پهن شده که به زودی میزبان 

مسابقات لیگ برتر کشتی خواهد بود.

تیلور:
 االن حاضرم با احسان لشکری کشتی بگیرم!

ورزش: دیوید تیلور بار دیگر مشــتاقانه از رویارویی با حســن 
یزدانــی صحبت کرده و یک ایرانی دیگر را هم به مبارزه دعوت 
کرده است! دیوید تیلور، کشتی گیر آمریکایی که تنها افتخارش 
در سطح جهانی کسب مدال طالی مسابقات 2018 در بوداپست 
به شمار می رود، بیش از هر چیز به خاطر دو بار شکست دادن 
حســن یزدانی مشهور شــده و مورد توجه قرار می گیرد. تیلور 
بــه تازگی در یک مصاحبه ویدئویی دربــاره مبارزه های خود با 
حسن یزدانی و همچنین شکست در سال های دور مقابل احسان 

لشکری به صحبت پرداخته است. 



12
سه شنبه 27 آبان 1399

 1ربیعالثانی1442 17 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9393  

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

موسای ابراهیم چگونه خواهد بود؟
تولید مجموعه عظیم دینی، تاریخی و اجتماعی حضرت موســی)ع( با 
درگذشت فرج اهلل سلحشــور و ادامه بیماری جمال شورجه، به ابراهیم 
حاتمی کیــا رســید. آنچه کارگردان هــای یاد شــده را در یک جهت 
قرارمی دهد، تعلقات و باورهای دینی و مذهبی آن هاست. دست بر قضا 
آنچــه همه آن ها را از یکدیگر متمایزمی کند، نــوع نگاه، باور، اعتقاد و 
دیدگاه های دینی و مذهبی آن هاست. به دلیل خاص بودن نگاه مرحوم 
فرج اهلل سلحشــور، با  توجه به تعصباتش بــه دین ومذهب و حضرت 
موسی)ع( ، چنانچه موسای نبی توسط او ساخته می شد، به طور قطع 
با موسای دو ســینماگر دیگر تفاوت هایی داشت. شورجه چون نگاهی 
باورمند،اما معتدل و منطقی و حســاس به دین و مذهب دارد، موسایی 
فراگیرتر می ساخت. حاتمی کیا با عنایت به پیشینه و باورداشت هایش، 
شاید یک موســای جهانی زمینی و آسمانی بسازد. بدیهی است اینکه 
کارگردان های مذکور از منظر دانش و تجربه ســینمایی و دینی دریک 
سطح نیستند و موســای حاتمی کیا از نظر ساختار هنری و سینمایی 
می تواند قوی ترباشــد. با این همــه، باید به یاد داشــت که جهانیان، 
باورمندان و حتی ضدمذهبی ها درباره موسی، داستان ها نوشته و فیلم ها 
و ســریال های مختلفی ســاخته اند که هر کدام با دیگری تفاوت های 
اساسی دارند. ازهمین رو موسای حاتمی کیا و ایران هم می تواند با بقیه 
متفاوت باشد. تجربه ساخت فیلم محمد)ص( توسط مجیدمجیدی را 
که به یاد دارید! درهمین ارتباط چند نکته حائز اهمیت اســت. گرچه 
موسای حاتمی کیا، شمایل قرآنی خواهد داشت، ولی از آنجا که حضرت 
موسی دارای شخصیتی ویژه باابعاد مختلف است، این نکته مهم خواهد 
بود که حاتمی کیا روی کدام ویژگی ها و خصلت های او تکیه خواهدکرد؛ 
ایمانی، روحانی، اجتماعی، سیاسی، مبارزاتی و یا... خارجی هاعمدتاً روی 
جنبه های قدرت نمایی، کشورگشــایی و رسیدن موساییان به سرزمین 
موعود و تشــکیل کشــور جدید مانور داده اند. اکنون باید دید موسای 
ابراهیم حاتمی کیا، چگونه موسایی خواهد بود؛ سیاسی، جناحی، جهانی، 
ایرانی، مصری، عرفانی، مبارزه گر و... . در همین راستا بسیار مهم است 
که کارگردان، سرمایه گذار و تهیه کننده و حامیان مالی ومعنوی موسای 
پیامبر چه کســانی باشــند و با چه اهدافی در این اقدام ملی و دینی 

مشارکت کنند. درهر حال باید منتظرماند و دید.

امروز در شبکه مستند ببینید
روایتی از امید در دل بحران سوریه

جدیدترین  وســینما:  سیما 
قســمت برنامــه »بــه اضافــه 
مســتند« به بررسی چالش های 
و  پرداخته  بحران  مستندسازی 
آخرین فیلم مستند رضا فرهمند 

را به نمایش درمی آورد. 
 چهارمین قسمت از فصل چهارم 

برنامه تلویزیونی »به اضافه مستند« با پخش و بررسی مستند »نت های 
مسی یک رؤیا« به کارگردانی رضا فرهمند از شبکه مستند پخش خواهد 

شد. 
مستند »نت های مسی یک رؤیا« روایتی متفاوت از پشت پرده جنگ در 
سوریه است و تصاویری انسانی همراه با امید به ادامه زندگی در روزهای 
پس از جنگ را نشــان می دهد. داستان این فیلم مستند درباره َملّوک، 
پسری ۱۰ساله اســت که با دوستانش سیم های مسی خانه های ویران 
شده در جنگ را برای گذران زندگی جمع کرده و می فروشند، اما شوق 
رســیدن به آرزویی کودکانه، امید را در دلشــان زنده نگه داشته است. 
امیدی که به خرابه ها و ویرانه های پس از جنگ، رنگ شادی می بخشد. 

این مستند به کارگردانی رضا فرهمند و تهیه کنندگی مرتضی شعبانی در 
جشنواره های داخلی و بین المللی معتبری از جمله لوکارنو، جایزه بزرگ 
»هارل« آمریکا، جشنواره مستند آسیایی DMZ )دی ام زد( کره جنوبی، 

جشنواره مستند زوریخ و... به نمایش درآمده است. 
در این قســمت و پس از پخش مستند، میز گفت وگوی برنامه با حضور 
سعید فرجی؛ عکاس و احمد عبدالرحیمی؛ مستندساز بحران برگزار شده 
و به بررسی »چالش های مســتندنگاری بحران« می پردازد. این قسمت 
از برنامه »به اضافه مســتند« امروز  ۲7 آبان ساعت ۲۰ از شبکه مستند 
پخش خواهد شــد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه ۲8 آبان ساعت ۹ 
صبح و جمعه 3۰ آبان ســاعت ۱۴ است.  »به اضافه مستند«، مجموعه 
برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که به پخش مهم ترین مستندهای 
داخلی و خارجی در تلویزیون و بحث کارشناسی درباره موضوع مستند 
می پردازد. این برنامه با اجرای؛ امین قدمی، کارگردانی؛ محسن کریمیان 
و تهیه کنندگی؛ یاسر فریادرس، در ساختاری جدید و آیتم های مختلف 

سه شنبه های هر هفته روی آنتن شبکه مستند می رود.

نمایش در قالب برخط و به صورت مجازی 
»کوبریک از نگاه کوبریک« در سینماحقیقت

سیما و ســینما: فیلم مستند 
»کوبریــک از نــگاه کوبریــک« 
در بخــش پرتــره  بین الملــل 
جشــنواره  چهاردهمیــن 
نمایش  بــه  »ســینماحقیقت« 
گذاشــته می شــود. به گزارش 

روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت، فیلم مستند »کوبریک 
از نــگاه کوبریک« ســاخته گرگوری مانرو که مســتندی در ســتایش 
استنلی کوبریک، نابغه  سینمای جهان است، در بخش پرتره  بین الملل 
چهاردهمین جشنواره ســینماحقیقت به نمایش گذاشته می شود. در 
بخش های مختلف بین المللی این دوره  سینماحقیقت که غیررقابتی و در 
قالب نمایش های برخط )آنالین( برگزار می شود، سعی شده بهترین آثار 

مستند سینمای جهان به نمایش درآید.
اسپارتاکوس، دکتر اســترنج الو، ۲۰۰۱ : اُدیسه فضایی، پرتقال کوکی، 
بری لیندون، غالف تمام فلزی و چشــمان کامالً بسته، از مشهورترین 
فیلم های استنلی کوبریک است. او با فیلم هایش ۱3 بار نامزد جایزه اسکار 
بهترین فیلم نامه، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم شد و یک بار اسکار 
بهترین جلوه های ویژه را  بدست آورد. مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی سازمان امور سینمایی کشور، چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم مستند ایران سینماحقیقت را به دبیری محمد حمیدی مقدم، در آذر 
۱3۹۹ و با توجه به شیوع جهانی بیماری کرونا به  صورت مجازی و نمایش 

برخط )آنالین( برگزار خواهد کرد.

 ســیما و ســینما/ زهره کهندل برنامه 
»مامان ها« عصرهای شــنبه تا چهارشــنبه با 
اجرای منصوره مصطفی زاده از شبکه سه سیما 
روی آنتن تلویزیون می رود؛ برنامه ای جدید با 
موضوع سبک زندگی و تربیت فرزند که پخش 
آن از اوایل آبان ماه آغاز شده است. این برنامه 
به تهیه کنندگی مجتبی حســینی و با اجرای 
منصوره مصطفــی زاده روی آنتن می رود و در 
هر قسمت به موضوعاتی مرتبط با دغدغه های 
تربیتی فرزنــدان در یک دهه اخیر می پردازد. 
موضوعاتی همچون تغییر روابط خانواده و نبود 
همبازی برای کودکان و نحوه استفاده فرزندان 
از فناوری های روز مثل موبایل و تبلت از جمله 
مباحث این برنامه اســت. همچنین مشکالت 
شــیوع کرونا و تأثیر آن بر تحصیل و آموزش 
مجازی، از دیگر پرونده هایی اســت که در این 
برنامه باب گفت وگو درباره آن ها گشوده شده 
و قرار اســت به دغدغه های تربیتی مادران در 
دنیای مدرن بپردازد. این برنامه به ســردبیری 
میالد ناظمی و کارگردانی سعید ابراهیمی پنج 
روز در هفته ســاعت ۱7:3۰ روی آنتن شبکه 

سه می رود.
تفــاوت ایــن برنامــه بــا ســایر برنامه های 
کارشــناس محور در این حــوزه، تجربه هایی 
اســت که از زبان مادران بیان می شود. در هر 
برنامه سه مادر روبه روی منصوره مصطفی زاده 
)مجری برنامــه( قرار می گیرند و نســبت به 
موضــوع طرح شــده در برنامــه،  تجربه ها و 
دغدغه های شــخصی خود را بیان می کنند و 
عالوه بر حضور کارشناس از تجربه های مادران 
نیز اســتفاده می شــود. منصوره مصطفی زاده 
پیش از این به عنوان کارشناس کتاب کودک 
در آیتم های هفتگی برنامــه »کتاب باز« دیده 

شده است.
ناظمــی  ســیدمیالد 
ایده شکل گیری  درباره 
این برنامه به خبرنگار ما 
سیدمجتبی  می گوید: 
)تهیه کننده(  حسینی 
منصــوره  خانــم  و 
مصطفی زاده )مجری( به همــراه بنده از نیمه 
دوم ســال ۹7 به این فکر کردیــم که اگر قرار 
است برنامه ای در حوزه تربیت کودکان بسازیم، 
چه مســائلی در این اتمســفر تولید محتوای 
تلویزیون خالی است که محتوا و فرمش جدید 
باشــد و با پیشــنهاد خانم مصطفی زاده به این 
نتیجه رســیدیم که سراغ مبحثی درباره سبک 
زندگــی به نام »والدگری مــدرن« برویم، یعنی 
خانواده ها در سراسر جهان در دهه ۹۰ شمسی 
یا همان دهه دوم قرن بیست و یکم تغییر سبک 
داده اند؛ ابزارهایی همچون شبکه های اجتماعی، 
بازی های موبایلی و پیشرفت های تکنولوژی ها 
وارد زندگی بشر شــده است که موجب تغییر 
فرهنگ خانواده های ســنتی در همه جای دنیا 
شده و این تغییر شــکل در خانواده های ایرانی 
شدیدتر بوده است. مثاًل در گذشته خانواده ها در 
ایران، فامیل محور بودند یعنی بچه های خاله و 
عمو با هم بازی می کردند، ولی والدهای امروزی 
که اکثراً متولدین دهه 6۰ و 7۰هستند، معموالً 

یکی، دو فرزند بیشتر ندارند.
 بچه های امروز هم برخالف کودکان دیروز که 
با همساالن خودشــان بزرگ می شدند اکنون 
بــا بزرگ ترهایشــان همبازی بــوده و بزرگ 
می شوند.  وی ادامه می دهد: در گذشته عمو، 
خاله، عمه و دایی نســبت تربیتــی با بچه ها 
داشــتند کــه می توانســت روی تربیت آن ها 
اثرگذار باشد، ولی در دهه اخیر چنین چیزی 
نیست.  بخش زیادی از مادرها بسیار حساس 
هستند که حتی مادربزرگ ها هم روی تربیت 

بچه هایشان تأثیر زیادی نداشته باشند.

اهمیت تکثر دیدگاه و تجربه#
ســردبیر این برنامه توضیح می دهد: ما حدود 
7۰-6۰ موضوع را استخراج کردیم و دیدیم که 
چقدر حرف نگفته دربــاره »والدگری مدرن« 
زیاد است و هنوز برنامه تلویزیونی در این باره 

ساخته نشده است. مسائلی همچون چگونگی 
از شــیرگرفتن یا از پوشــک گرفتــن بچه ها 
سال هاست که توسط کارشناسان در تلویزیون 
مطرح می شــود و به آن ها پاســخ داده شده 
اســت به همین دلیل سراغ محتوای جدیدی 
رفتیم و تحقیقات گسترده ای درباره آن انجام 
دادیم. پیش تولید این برنامه از اواســط ســال 
گذشته آغاز شــد و پس از ماه رمضان امسال 
وارد مرحله تولید شــدیم که اکنون روی آنتن 

می رود. 
ناظمی درباره مســیر پژوهشــی ساخت این 
برنامــه می گویــد: اکثــر پدیده هــا در بحث 
»والدگــری مــدرن« جدیــد هســتند و در 
نســل های قبلی وجود نداشته اند یعنی آزمون 
و خطایی درباره آن ها انجام نشــده و نتایجش 

منتشر نشده است. 
مثــاًل در موضوع انتشــار عکس کــودکان در 
فضای مجازی، یک کارشــناس یا روان شناس 
کودک می تواند بگوید کــه عکس بچه هایتان 
را با لباس هــای غیرمتعارف در فضای مجازی 
نگذارید،  ولی اگر از آن کارشــناس بپرســید 
کــه روزی دوتا عکــس بگذاریم یا ســه تا یا 

اینکه عکس هایی که در شــبکه های اجتماعی 
منتشــر می کنیم چــه ویژگی هایی داشــته 
باشــند، کارشناسان پاسخ قطعی ندارند، چون 
نســلی که این اتفاق برایــش می افتد هنوز به 
آن سنی نرســیده که با بررسی روند رشدش 
ببینــد که روش های مختلــف تربیتی در این 
باره با چه چالش هایی همراه اســت. به همین 
دلیل بسیاری از قسمت های برنامه »مامان ها« 
کارشــناس به معنای کالسیک خودش ندارد 

بلکه تجربیات مختلف مادرها بیان می شود.
سردبیر این برنامه خاطرنشان می کند: ما همه 
موضوعات برنامــه را با محوریــت »والدگری 
مدرن« انتخاب کردیــم و موضوعاتی همچون 
گرفتن بچه از پوشک و شیر را کنار گذاشتیم، 
چون در این باره حرف های زیادی گفته شــده 
است مثاًل قسمتی از برنامه درباره پرسش های 
ســخت کودکان اســت که به این پرسش ها 

چطور باید پاسخ داده شود. 
مادرها درباره تجربیاتشــان حرف می زنند که 
ایــن بیان تجربیــات مختلف بــه برنامه تکثر 

دیدگاه می بخشد. 
ضمن اینکه در بخش هایی که کارشناس داریم 

برایمان مهم اســت که آن کارشــناس حتماً 
تجربه مادری داشــته باشد و حین حرف های 

کارشناسی از تجربه خودش هم بگوید.
ناظمــی با بیان اینکه اصالــت را برای انتخاب 
موضوعات بر ســه اصل قــرار دادیم، توضیح 
می دهد: نخســت اینکه موضوعــات با صورت 
مســئله جدید مطرح شــوند یا اگر موضوعی 
قدیمی اســت، درباره آن کمتر صحبت شده 
باشــد، همچون موضوع عذاب وجدان مادرانه 
یــا موضوع مادران تک والد و مورد ســوم هم 
طرح موضوعات تجربه محور است که به مادرها 

ارزش افزوده بدهد. 
وی دربــاره انتخاب مادرهای شــرکت کننده در 
برنامه توضیح می دهد: ما از ماه ها پیش فراخوان 
دادیم و ثبت نام مادرهای متقاضی صورت گرفت 
و از سوی دیگر عده ای هم مادرهای مستعد را به 
ما معرفــی می کردند. متقاضیان در چند مرحله 
گزینش شــدند یعنی پس از اینکه پرسشنامه 
تلفنی را جواب دادند، در یک جلسه یک ساعته با 
آن ها مصاحبه شد که چقدر در تجربیاتشان صادق 
 هستند یا فن بیان خوبی برای ارائه تجربیاتشان 

دارند.

اختالف نظرهایی که جدل ساز نیست#
ناظمی درباره تکثر دیدگاه و تجربیات مادرها 
در این برنامه می گوید: ما ســه ســرفصل در 
برنامــه داریم کــه ســرفصل اول، موضوعات 
همدالنه اســت و شــامل مواردی می شود که 
از قدیم وجود داشــته، ولی کمتر درباره آن ها 
صحبت شده است، همچون اشتباه های دوران 
مادری. در این  باره اختالف دیدگاه مهم نیست 
بلکه تکثر تجربه اهمیت می یابد. سرفصل دوم 
درباره موضوعات انتقادی اســت که رویه غلط 
تربیتی را مطــرح می کنــد، در اینجا نظرات 

مختلف و گاه متناقض بیان می شود. 
سرفصل ســوم، مباحث آموزشــی است و به 
مخاطبان می گوییم که چــه نکاتی را باید در 
نظر بگیرند، همچون آداب تماشــای تلویزیون 
کــودکان، اختالف نظر درباره این ســرفصل، 
کمتر از موضوعات انتقادی است. مسئله مهم 
اینکه اختالف نظر بین مادرهــا در این برنامه 

منجر به جدل نشود.  
وی یادآور می شود: ســعی کردیم در انتخاب 
مادرهــا، تکثر دیدگاه هــا و تجربیات را لحاظ 
کنیــم تا دغدغه های آن ها گســتره وســیعی 
از مخاطبان را پوشــش دهد، به همین دلیل 
مادرها از یک طبقه خاص فرهنگی و اقتصادی 
یا ســبک زندگی نیســتند. تالش ما این بوده 
چنیــن جزئیاتی را در برنامــه لحاظ کنیم تا 

یکطرفه به قاضی نرویم. 
وی بــا بیان اینکه تولیــد برنامه »مامان ها« در 
فصل اول، حدود 5۲ قسمتی را در نظر گرفته 
اســت، می گوید: بیش از ۴۰ قسمت از فصل 
اول تولید شــده ، ولی با توجه به استقبالی که 
تاکنون از این برنامه صــورت گرفته، احتماالً 
تولیــد آن ادامه پیدا خواهد کــرد و با توجه 
به درخواســتی که از ما شده در حال بررسی 

شرایط و ادامه کار هستیم.
ناظمــی درباره اینکــه چرا مخاطــب بازپخش 
برنامه را باید از پلتفرم های نمایشــی خریداری 
کند و ببینــد، توضیح می دهد: این کار به لحاظ 
شــرایط تولید و هزینه هایی مانند پژوهش های 
 مفصــل که دربــر داشــت، نیاز  به مشــارکت 

داشت. 
در این وضعیت، دو انتخاب داشــتیم نخست 
اینکه ســراغ تبلیغات کاال یا کد های ستاره و 
مربــع برویم که چندان بــرای ما جذاب نبود، 
ولــی راه دوم، نمایش بازپخــش این برنامه از 
طریق پلتفرم های نمایشــی بــود تا مخاطب 
به صورت مســتقیم در تولید برنامه مشارکت 

داشته باشد. 
به نظــر ما ایــن اتفــاق می توانــد در تولید 
محتوای مطلوب با مشــارکت صدا و ســیما و 
»وی او دی« ها مؤثر باشــد تا اینکه بین برنامه 

یک کاال تبلیغ شود. 
وی در پایان یادآور می شــود: تیم تولید برنامه 
»مامان هــا« بســیار جــوان هســتند و بخش 
قابل توجهــی از گــروه را متولدین دهه 7۰ و 
اواخر دهه 6۰ تشکیل می دهند. این صحبت ها 
هــم به نمایندگی از همه این بچه هاســت. به 
طور خاص ســیدمجتبی حســینی به عنوان 
تهیه کننده از اولین جلســه طراحی برنامه تا 
نوشــتن متن و تولید محتوای برنامه بســیار 
همراهی می کند و حضور میدانی دارد و ذره ای 
از استانداردهایش کوتاه نمی آید. خانم منصوره 
مصطفــی زاده هم که پیش از ایــن به عنوان 
کارشــناس کتاب کودک در آیتم های هفتگی 
برنامه »کتاب باز« دیده شــده بــود، کاماًل در 
محتوا و طراحی های فرمی همراه گروه اســت 
و این طور نیست که صرفاً مجری برنامه باشد. 
حتــی تیــم  کارگردانی  هم نقــش جدی تری 
از کارهــای فرمی دارند و دوســتی بین اعضا 
موجب شــده هر کدام از ما نقش هایی خارج 
از عنوانمان ایفــا کنیم و همین به کیفیت اثر 

کمک کرده است. 
این برنامه، رنگ و لعاب و دکوپاژ بسیار خوبی 
دارد و برای مخاطب چشمنواز است که نتیجه 
زحمات، سعید ابراهیمی، کارگردان جوان آن 

است.

گالیه های  امیر دژاکام از وضعیت نامناسب هنر نمایش

هزینه  یک سریال شبکه نمایش خانگی برابر با بودجه کل تئاتر!
سیما وســینما: امیر دژاکام معتقد است کمیسیون فرهنگی 
مجلــس نیازمند همکاری و همفکری با هنرمنــدان و مدیران 
فرهنگی برای شناخت مشکالت این عرصه و اختصاص بودجه 

مناسب به این حوزه است.
این  نویسنده و کارگردان تئاتر، درباره 
وضعیت نامناسب بودجه فرهنگ به 
خصوص تئاتر در ســال های گذشته 
و اولویت بنــدی نامناســبی کــه در 
میزان تخصیص بودجــه وجود دارد، 
در گفت وگــو با مهر گفت: اگر از نظر 
بودجه نویسان تعریف فرهنگ همان مجموعه قوانین نوشته شده 
و نوشته نشده است، در اشتباه هستند، چون فرهنگ پنج رکن 
دارد که متشکل از علم، هنر، عرفان، دین و فلسفه است و فرهنگ 
هر کشوری بر مبنای همین باید و نبایدهای دینی، علمی، هنری، 
فلسفی یا عرفانی و براساس تعلقات قلبی که مردم آن جامعه به 

هر کدام از این شاخصه ها دارند، شکل گرفته است.
وی ادامه داد: اگر همان هفت هنر مورد نظر در مباحث قدیمی 
را مدنظــر قرار دهیم متوجه بی توجهی به آن ها در ســال های 
اخیر خواهیم شــد. در ردیف بودجه فرهنگی که هر سال اعالم 
می شــود، اختصاص بودجه به مؤسســاتی وجود دارد که نوع 
فعالیت ، عملکرد و خروجی شــان به درستی مشخص نیست و 
در طول سال گزارشی از نحوه فعالیت هایشان منتشر نمی شود، 
اما چندصدمیلیارد تومان بودجه دریافت می کنند. دژاکام تأکید 
کرد: طبیعی است نسبت به اختصاص بودجه به چنین مؤسساتی، 
انتقاد و گالیه مطرح باشــد، چون این هزینه ها از مالیات و پول 

آحاد ملت ایران برداشــته می شود. بودجه مملکت پول نفت و 
مالیات مردم است و متعلق به همه جامعه و برای صرف مصارف 
عمومی است؛ بنابراین اختصاص ردیف بودجه برای مؤسساتی که 
برای فعالیتشان توضیحی وجود ندارد، مردم را گله مند می کند 
و هنرمندان هم حق دارند این پرســش را مطرح کنند که چرا 
در طول این سال ها بودجه مناسبی به تئاتر، موسیقی، نقاشی و 
هنرهای دیگر اختصاص پیدا نکرده است. این کارگردان و مدرس 
تئاتر در بخش دیگری از این گفت وگو متذکر شــد: در همین 
حرفه ما، یک سریال برای شبکه نمایش خانگی تولید می شود که 
سرمایه گذاری متمول هزینه ای نزدیک به کل بودجه تئاتر کشور 

را برای این سریال هزینه می کند، اما برای اینکه هر سال بتوانیم 
همیــن بودجه ناچیز تئاتر را دریافــت کنیم مدیرکل هنرهای 
نمایشی ما باید چندین بار به وزارتخانه رفت وآمد داشته باشد و 
پس از این همه رفت وآمد باز هم بودجه را به صورتی مقطعی و 

چند ماه یک  بار دریافت کند.

 دستمزد یک جوان تازه نفس در سینما #
برابر با هنرمند پیشکسوت تئاتر

مدیران تئاتری ما باید با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس وارد 
گفت وگو و تعامل شوند، چون هیچ کدام از این اعضا تخصص مرتبط 

با فرهنگ و هنر ندارند، از این رو نســبت به نیازهای این عرصه 
ناآشنا هســتند. همچنین تعدادی از هنرمندان آگاه به امور هنر 
می توانند به اعضای کمیسیون برای پیشبرد اهداف تئاتر و نحوه 
تخصیص بودجه به این عرصه راهــکار ارائه دهند. وی ادامه داد: 
چرا باید در تئاتر با شــرایط یک بام و دو هوا روبه رو باشیم. البته 
می دانیم وضعیت تلویزیون و سینما با تئاتر متفاوت است و حتی 
یک جوان تازه نفس از راه رسیده در سینما دستمزدی مساوی و 
یا چندین برابر هنرمند پیشکسوت تئاتر دریافت می کند، اما این 
مشکالت را تا جایی می توان تحمل کرد، چون به نظر می رسد این 
روزها هر کس رفتاری زرد و عامه پسندتر دارد، به او فضای بیشتری 
برای فعالیت داده می شود. وی درباره پیشنهادی که برای برون رفت 
از این معضل وجود دارد، بیــان کرد: تنها راه حل ممکن افزودن 
دانش اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و اشراف پیدا کردن آن ها 
به قدرت تئاتر است. به عنوان نمونه کمیسیون فرهنگی مجلس 
باید به این مسئله آگاه باشد که تئاتر می تواند جلو »بزه« را بگیرد 
همان طور که قوه قضائیه و نیروی انتظامی متوجه این نکته شده اند 
و فهمیده اند که با بهره گیری از هنر می توان حجم بزهکاری را کم 
کرد. تاریخ ثابت کرده ماندگاری با فرهنگ و هنر شکل می گیرد. 
دژاکام در پایــان صحبت هایش گفــت: در تخصیص بودجه به 
هنرمندان هم باید عنصر بی طرفی را مورد توجه قرار داد. اگر قرار 
اســت فقر تقسیم شود باید این اتفاق بین همه به یکسان بیفتد، 
اما اگر براساس استحقاق این بودجه تقسیم می شود باید حق به 
حق دار برسد، در حالی که در این سال ها این اتفاق نیفتاده است و 
در نهایت معتقدم به افراد کاسب کاری که به جای ارتقای فرهنگ 

و هنر تنها به فکر تجارت هستند نیز نباید بودجه ای تعلق بگیرد.

چهره خبر

بیان دغدغه ها و تجربه های مادران امروزی مخاطبان زیادی را با این برنامه شبکه سه همراه کرده است

دورهمی »مامان ها«
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ســعید ابراهیمی: نخستین قســمت از برنامه 
»مامان ها« را برای تعیین شــبکه، پیش چند فرد 
شاخص در حوزه رسانه و... بردیم. در کنار نظرهای 
مثبت و اســتقبال ها ، بعضی از ایــن افراد نظرات 
متفاوت تری داشتند، یکی  گفت سلبریتی اش کم 
اســت، یکی  گفت بازی و سرگرمی اش کم است، 
یکــی گفت مادران را ببرید پیک نیک و دیگری  گفت زمان برنامه را کوتاه 
کنید. یکی شان گفت مســابقه اش کنید و دیگری گفت مخاطب حوصله 
حرف شــنیدن ندارد. حس می کردیم فرم برنامه و محتوایش توســط این 
دوستان درک نمی شود، اما با این حال می خواستیم برنامه با همین قالبی 
که مدت ها در موردش فکر شده بود، تولید شود. شاید به قول بعضی از این 
افراد سلبریتی ندارد، صرفاً سرگرم کننده نیست، پیک نیک نمی رویم، زمانش 
هم به اندازه است، اما در پس این حرف ها یک چیز دیگر بود که هر کاری از 

دستتان برمی آید بکنید تا مخاطب شما را ببیند. 
ما مثل شعار برنامه، می خواستیم معمولی باشیم و در ستایش معمولی بودن 
برنامه بسازیم ، حتی به قیمت ریسک عدم استفاده از کهن الگوهای جذب 
مخاطب. معمولی بودن، انگار غیرمعمولی ترین کاری اســت که این روز ها 
تلویزیون می تواند انجــام دهد. البته این معمولی بودن به معنای بی چفت 
و بست بودن فرم یا سرگرم کننده نبودن محتوا نیست. فرم برنامه را جوری 
طراحی کردیم که به اندازه کافی ســرگرم کننده باشد. آیتم اول برنامه که 
زحمت بسیاری در ساخت برایمان ایجاد می کند و کالً ۱۰درصد از برنامه را 
پر می کند، در راستای همین رویکرد است. همچنین تالشی که برای رنگ و 
لعاب صحنه کرده ایم و سراغ موضوعاتی رفتیم که برای مادران امروزی واقعاً 

دغدغه بوده و در عین حال جذاب هستند.
مادران معمولی برای ما تعریفش آن هایی هســتند که سلبریتی  نیستند و 

صدایشــان کم تر شنیده شده، اما باید حرف هایی برای گفتن داشته باشند 
و در زندگی شــان مسائلی را حل کرده باشــند، اما مسائلی که این مادرها 
حل کرده اند شبیه مسائلی نیست که فرض کنید در برنامه ای مثل ماه عسل 
مطرح می شوند. مســائلی است که فقط به اقتصاد و معیشت خانواده ربط 
ندارد و بیشتر اخالقی است. مثالً عکس فرزندم را در اینستاگرام بگذارم، چه 
تبعاتی در آینده دارد؟ آثار اعتیاد یک والد به موبایل بر فرزندش چیســت؟ 

مسائلی که گاهی اصالً برای  جامعه صورت مسئله به خود نگرفته است.
در نقد اهالی رســانه و جامعه گفتیم، اما در نقد خودمان هم باید بگوییم. 
تعدادی از برنامه هایمان اهداف ما را محقق نکردند. مثالً قسمتی که درباره 
ویترین حسرت برانگیز اینستاگرام حرف می زنیم، در ظاهر داریم این پدیده را 
نقد می کنیم اما »طبیعی جلوه دادن این مشکل« بر نقد پدیده اولویت پیدا 
می کند. گاهی هم مثل برنامه والدین معتاد به گوشی، نتوانستیم به اندازه 
کافی انتقادی باشیم و دلیل اصلی اش هم آن است که ما همه روند گفت وگو 
را طراحی نمی کنیم. گفت و گو شبیه یک بازی دوطرفه است که میهمان هم 
در سرشــت آن باید تأثیرگذار باشد، در غیر این صورت اسمش گفت و گو 
نیســت و مجری در عین مدیریت موضوع گفت و گو، نگاه از باال به پایین یا 
تحکم آمیز به میهمان ها ندارد، اما برای روشــن شدن موضع آدم ها از آن ها 
پرسش می کند که این اسمش تحکم نیست. گاهی یک میهمان مادر می آید 

و خیلی بهتر از ما از خودش و موضعش دفاع می کند. 
پخش برنامه نشان داد مخاطب تشنه شنیدن حرف است، حرفی که از زبان 
یک آدم معروف درنمی آید. حرفی که می شود گفت مربوط به حوزه اخالق 
آن هم اخالق جدید اســت. برنامه »مامان ها« محفل حرف هایی اســت که 
مادر ها اغلب در محافل خصوصي شان با هم می زنند و قطعاً برایشان دغدغه 
است. »مامان ها« فرصتی است برای طرح دغدغه های مادرانه با حفظ حریم 

اخالقی و عرفی جامعه ایرانی، در یک عرصه عمومی.

در ستایش معمولی بودن
یادداشت کارگردان 
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