
اختیارى که 
اجبارى شد

جودو
سرآغاز تعلیق هاى سریالى ورزش؟

در شمایل
یک کاپیتان

گزارش «شهروند» درمورد لباس فرم مدارس 
هزینه ها و حاشیه هایش...

  دبیر فدراسیون جودو به «شهروند» مى گوید که بعد از 
براى وریا غفورى که بازوبند به او خوش مى نشیند و پس از مشورت با رئیس کمیته المپیک موضعگیرى خواهند کرد

مدت ها استقالل را صاحب یک رهبِر درون زمین کرده است
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کتاب باز  و دیگر هیچ
 در گفت وگو با تهیه کننده برنامه و یک کارشناس تاثیرات کتاب باز

و دیگر برنامه هاى ادبى تلویزیون را بررسى کرده ایم

يادداشت

يادداشت

دست از مجازى بودن بردارید!

چطور شکوه یک دربى را تبدیل به تراژدى کنیم؟

مریم نراقى
دبیر گروه فرهنگى

«در صحنه تاریک تئاتر اگــر نورافکن را متمرکز کنیم روى 
بازیگِر باالى ســن، چیز دیگرى جز آن شخص دیده نمى شود. 
به همین ترتیب، وقتى رسانه ها خود را وقِف اخبارِ سلبریتى ها 
مى کنند، مشــکالت واقعى جامعه به فضاى تاریِک فراموشى 
سپرده مى شود. از آن  پس تا حرفى از دهان یک هنرپیشه خارج 
نشود، رســمیت پیدا نمى کند: «جامعه ما دچار خشکسالى یا 
کودك آزارى است، تنها اگر پُست اینستاگرام یک بازیگر چنین 
بگوید. در این اوضاع، سیاســت به  دســت افرادى مى افتد که 

زندگى شان هیچ ربطى به مردم عادى ندارد.» 
این مقدمــه  مقاله اى اســت از جورج مونبیو، نویســنده 
کتاب هاى پرفروش که در نشــریه گاردین به چاپ رســیده 
 است.  حضور بى حساب و کتاب سلبریتى ها در فضاى مجازى 
و اظهارنظرهاى شان درباره تمام موضوعات جهان به بیشترین 
حد ممکن رسیده  است. حاال هر کس که فالوورهاى بیشترى 

در اینستاگرام دارد، بدون این که درباره موضوعات اطالعات 
درستى داشته باشد، اظهار نظر مى کند و سلبریتى ها پیشتاز 
این اتفاق هســتند. ماجراى ورود سلبریتى ها به موضوعات 
مختلف یک اتفاق جهانى اســت و البته طبیعى هم هست 
چرا که آنها بیشــتر دیده مى شــوند و صداى شــان شنیده 
مى شود. اما کشــورهاى توســعه یافته، زودتر از ما دریافتند 
که بهتر اســت در این مقوله هم کارشناسى تر برخورد کنند. 
سلبریتى هاى خارجى براى خودشان حوزه هاى تخصصى ترى 
در نظــر گرفته اند که بتوانند عمیق تر دربــاره آنها اطالعات 
جمع آورى کنند و تأثیرگذارتر باشــند این باعث مى شــود 
اظهارنظرهاى شــان درباره موضوعات مختلف به دلیل عدم 
آگاهى شان موجب تمسخرشان نشــود. اما سلبریتى هاى 
ما همچنان بدون هیچ تأملى از در و دیوار مى گویند. درواقع 
سلبریتى ها پیشرو نیستند، آنها دنبال دیگران راه مى افتند 
و هرچه در فضاى مجازى به چشم شــان مى خورد را منتشر 
مى کنند بدون این که از صحت و سقم آن مطلع باشند یا اندکى 

درباره آن آگاهى داشته باشند. 
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سیاوش باقى
روزنامه نگار

این مطلب طنز نیست، تراژدى است. بارها گفته شده که 
فوتبال بیش از هر چیز یک ســرگرمى است. اینترتینمنت 
است. ملت مى روند اســتادیوم یا مى نشــینند توى خانه 
فوتبال نگاه مى کنند تا لذت ببرند. هوادار باشــند یا نه، پاى 
بازى مى نشــینند تا لحظات شان به خوشــى سپرى شود. 
مازوخیست که نیستند بخواهند خودشــان را آزار بدهند. 
کسانى هم که فوتبال بازى کرده و آن را برگزار مى کنند، باید 
یادشان باشد این نمایش است. باید آن را به بهترین، زیباترین 
و باشکوه ترین شکل ممکن برگزار کنند. یادتان باشد که به 
اولدترافورد مى گویند تئاتر رویاها. بزرگترین و مشهورترین 
اســتادیوم هاى دنیا را صحنه هاى نمایش مى دانند. در اروپا 

فکر و ذکر برگزارکنندگان مســابقات این است که مردم به 
راحت ترین و مفرح ترین شــکل ممکن بیایند دو ساعت را 
صرف فوتبال کنند. همه امکانات فراهم باشد و همه چیز در 
دسترس باشد تا به همه خوش بگذرد. اگر در خانه هم فوتبال 
نگاه مى کنند، باید باکیفیت ترین تصویر را ببینند. بهترین 
فوتبــال را. براى همین بابت بازیکنان برتر بیشــترین پول 
خرج مى شود و تیم ها سعى مى کنند بهترین نمایش را ارایه 
بدهند. آن وقت ما این جا چه مى کنیم؟ با کمال تاسف، همه 
تالش ها براى برگزارشدن مسابقه و اتمام آن است و بس. باور 

نمى کنید؟ همین دربى یکشنبه را برایتان مثال مى زنیم.
فکرش را بکنید که این مســابقه قرار اســت کجا برگزار 
شود. استادیومى که همچنان از امکانات الزم بى بهره است. 
نه آبخورى مناسبى دارد، نه دیگر امکانات به درستى عرضه 

مى شود. 
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يادداشت

نقد از اسب افتاده
یکــى از فعــاالن اصولگــرا در نقد 
حمالت گســترده اى کــه علیه آقاى 
صــادق الریجانى، رئیس ســابق قوه 
قضائیه، وجود دارد یادداشتى را نوشته 
که ظاهرا خطاب اصلى آن اصولگرایان 
هستند. در بخشــى از این یادداشت 
آمده اســت که: «ایــن منطق که نقد 
در دوره قدرت «حداقلــى» و در دوره 
کم قدرتى یــا بى قدرتى «حداکثرى» 
اعمال بشود، از نظر شرافتمندانه بودن و 
از نظر تاثیرگذارى در اصالح امور منطق 
محکومى است. درواقع به عکس باید 
تیغ نقد را در دوره قدرت افراد تیز و تند 
کرد و البته هزینه هایش را داد. اساسا 
این منطق، منطق خطرناکى اســت؛ 
چرا که «واقعیت» تحت الشعاع قدرت 

و سیاست قبض و بسط پیدا مى کند.»
این نگاه درستى است؛ به تعبیر دیگر 
باید گفت که فقــط در چنین حالت و 
در زمان در قدرت بودن اســت که نقد 
اثرگذارى مناسب را خواهد داشت در 
غیر این صورت زمانى که صاحب قدرت 
صندلى خود را تحویل داده و رفته است، 
نقد او جز خالى کردن عقده نتیجه مهم 
دیگرى ندارد. در عین حال این نگاه در 
حد توصیه اى شخصى است و در عمل 
کارایى چندانى در سطح جامعه ندارد. 

به این دلیل که صاحبــان قدرت با 
منتقد برخورد مى کنند و هزینه زیادى 
را به او تحمیل مى کنند، هنگامى که 
هزینه انتقادکردن زیاد شود، بسیارى از 
افراد عطاى آن را به لقایش مى بخشند 
و از خیر انتقادکردن مى گذرند. حتى 
اگر کسى هم بخواهد انتقاد کند، معلوم 
نیست جایى براى انتشار آن پیدا کند. 
به  طور مشخص در همان زمان ریاست 
پیشــین قوه قضائیــه روزنامه هایى 

بودند که از انتشــار مطالــب انتقادى 
درباره این قوه پرهیز مى کردند یا براى 
انتشــار مطالب، نویسنده باید آنچنان 
خودسانسورى مى کرد که عمال نوشته 

او تاثیرگذارى خود را از دست مى داد.
چنین توصیه اى را باید به کسانى 
کــرد کــه در صــورت انتقادکردن 
خطرى متوجه آنان نمى شــد؛ بلکه 
فقط ممکــن بود از منافــع ویژه اى 
محروم شوند. در حقیقت در چنین 
ساختارى دو انگیزه متفاوت ممکن 
اســت موجب شــود که افراد از نقد 
صاحبان قدرت پرهیــز کنند؛ اول 
کســانى که به تجربــه دریافته اند 
نقدکردن موجب هزینه مى شــود. 
اینها از روى ترس کــه طبیعى هم 

هست، سکوت پیشه مى کنند.
گروه دیگر کسانى هستند که از روى 
طمع و کســب منفعت انتقاد را کنار 
مى گذارند و چشــم خود را بر واقعیت 
مى بندند؛ نقد نمى کنند تا از مزایایى 
ویژه بهره منــد شــوند. هنگامى که 
صاحب قــدرت از اریکه به زیر مى آید، 
این دو گروه بــا دو رویکرد متفاوت به 
نقد کســى مى پردازند که از عرش به 
فرش افتاده اســت. اولى با هدف نوعى 
انتقام گیرى و نیز درس آموزى و دومى 
با هــدف بهره مندى بیشــتر از منافع 
انتقادکردن در فضــاى جدید این کار 
را انجام مى دهــد. دومى مى خواهد به 
دروغ ثابت کند کــه پیش تر هم نقد 
داشته ولى مى ترسیده بیان کند. اگر چه 
بهتر است هر دو فرد مالحظه و اعتدال 
و ادبیات نقد را رعایت کنند؛ ولى اولى 
را نمى توان شــماتت و محکوم کرد در 
حالى  که دومى در هر صورت باید مورد 

شماتت قرار گیرد.

محمد اشعرى | آنها درون زمین 
انسان هایى معمولى نیستند، یعنى 
قرار نیســت معمولى باشــند. آنها 
-مثل هر بازیکن معمولى دیگرى- 
روزهاى خوب و بــد دارند، روزهایى 
که بازى شــان نمى گیرد و هر کارى 
مى کنند نمى شــود که نمى شود، 
ولــى بــا این همــه، جنگندگى و 
خستگى ناپذیرى را باید تا آخرین ثانیه 
با خود حمل کنند، نفرات شان را جلو 
بکشند و مثل دونده دوى استقامتى 
که باید به خط پایان برسد، از نفس 
نیفتند. آنهــا گالدیاتورهایى اند که 
حتى اگر شکست بخورند،  نمى بازند. 
قلب شــان با قلب هــواداران پیوند 
خورده، زیر بار حــرف زور نمى روند 
و براى پیــروزى کوتــاه نمى آیند. 
داریم دربــاره مفهوم اســطوره اى 
کاپیتان حــرف مى زنیم؛ آنهایى که 
-شوربختانه- انگار نسل شان به پایان 
رسیده و با رفتن شان فوتبال از شکل 
اساطیرى اش به ویترینى ترین حالت 
ممکن رســیده. دکتر ســوکراتس 
برزیلى، دیگــو مارادوناى آرژانتینى، 
پائولو مالدینى و فرانچســکو توتى 
ایتالیایى، بکن  باوئر و لوتار ماتئوس 
آلمانى، کارلس پویول اسپانیایى و... 
یا ناصر حجازى، على پروین، حمید 
علیدوســتى و ســیروس قایقران 

خودمان.
ما استقاللى ها سال هاى سال است 
که از شــمایل کامل و محبوب یک 
کاپیتان محــروم بوده ایم. آن چه در 
سپاهاِن بعد از محرم نویدکیا نیست، 
در پرســپولیِس قبل از سیدجالل 
حســینى نبود و حاال انــگار کم کم 
در تصویــر او برایمان جان مى گیرد. 
بازیکنــى که براى اســتقاللى ها (و 
شــاید کل فوتبال ایران) با گل 40 
مترى اش به استقالل شناخته شد؛ 

بله! داســتان بى نظیــرى از نفرت و 
عشــق بى پایان. آرام آرام در سمت 
راســت میدان برایمان  جدى شد، 
جاى خســروى محبــوب را به حق 
گرفت، مــورد اعتمادترین بازیکنى 
شد که تا لحظه سوت پایان مى دوید 
و انــگ بى غیرتى از روى ســکوها 
به هرکســى که مى نشســت، به او 
نمى خورد. گل رشــک برانگیزى در 
دربى زد، شادى گل منحصربه فرد و 
جاودانه اى ساخت، با همه حقى که 
همه فوتبالى ها برایش قایل بودند، سر 
یک لجبازى از تیم جام جهانى خط 
خورد، ولى سکوت کرد، روى آخرین 
سنگرش ایســتاد، اما براى اتفاقات 
اجتماعى و غیرفوتبالى سکوت نکرد؛ 
استورى هایش در نقد اوضاع سخت 
اقتصادى، بــراى حمایت از کارگران 
و... دردســرهایى ســاخت، ولى باز 
ایســتاد و کوتاه نیامد. مگر تعریف 
یک کاپیتان همین نیست که کوتاه 
نیاید؟ که بایســتد؟ او براى ما وقتى 
کاپیتان تر شد که در پایان بازى با نفت 
مسجدســلیمان روبه روى هواداران 
منتقد ایستاد، تا هرچه هوار دارند، سر 
او بکشند، به او بگویند، ولى بازیکنان 
جوان تیم در امان باشــند از آن همه 
فریاد. تصویر مردى که لباسش تن 
عماد 6 ساله، آخرین ویدیویى است 

که دست به دست مى شود.
ایــن روزهاى ســخت اســتقالل 
مى گذرد، باد به این پرچم هم خواهد 
وزید و شــک نداریم کــه او مى تواند 
شــمایل یک کاپیتان محبوب آبى را 
بازنمایى کند و استقالل را از این جنگ 
آخر عبور دهد. او با قلبش بازى مى کند 
و با قلبش تیم را جلو مى برد. کاپیتانى 

مبارکت باشد «وریا غفورى» ما!
گزارش این موضوع را
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مردم و سلبریتى ها
براى پیدا کردن دختر
2 ساله بسیج شدند

از على کریمى تــا مهتاب کرامتى 
دســت بــه کار  شــده اند. حتى 
نیروهاى آتش نشانى  جست وجوى  

و هالل احمر هم  به نتیجه نرسید...

کمربند  دیــور،  13 میلیونى  کیف  
عینک  ویتــون،  لویى  4 میلیونى 
آفتابى 5 میلیونى تام فورد، دمپایى 

4,5 میلیونى هرمس و...

گرانى دالر
برندپوش هاى تهرانى را هم 

دست دوم پوش کرد

ناپدید شدن
در ۲۰ ثانیه
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غیبت پرابهام  برادران صدرالساداتى

می خواهند ما را اوت کنند




