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اذان مغرب 20/23

نیمه شب شرعی 00/11

ــن ْال ُمَتَوکل َ
اج َع ْلنِــی فِیــ ِه ِم َ
ــم ْ
ِین
اللَّ ُه َّ
دعـــــای
َ
َ
ْ
ْ
ِزینَ
َ
َ
ْ
َ
َعلیــک و اجعلنِــی فِیــ ِه ِمــن الفائ ِ
روز دهم
ــن ْال ُم َقَّربِ َ
اج َع ْلنِی فِیــ ِه ِم َ
لَ َدیــک َو ْ
ین
و یازدهم
َ
َ
الطالِبِ َ
ین
إِلیک بِإِ ْح َسانِک یا غایه َّ
خدایــا مــرا در این مــاه از توکل کننــدگان و از رســتگاران
نزد خود و از مقّربان درگاهت قرار بده ،به احســانت ای
مقصود جویندگان.

اذان صبح فردا 4/19

طلوع آفتاب فردا 5/58

اللَّ ُهم َحب ْ َ
ْ
ــان َو کر ْه إلَی فِی ِه ْال ُف ُس َ
ــوق َو
ب إِل ّی فِی ِه الِ ْح َس َ ِّ ِ ّ
َّ ِّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ َ
َ
َ
ْ
ْ
النی َران بِعونِک یا
الســخط و ِّ
ال ِع ْصیــان َو حِّرم عل ّی فِی ِه َّ
غ َ
ِیاث ْال ُم ْسَت ِغیثِینَ
خدایــا در ایــن مــاه نیکــی را پســندیده مــن گــردان و
نادرســتیها و نافرمانیهــا را مــورد کراهت مــن قرار ده
و خشــم و آتــش برافروختــه را بــر مــن حرام گــردان به
یاریات ای فریادرس دادخواهان.

عقالنیت ،آزادگی و معنویت در زندگی حضرت خدیجه

(س)

نــــگاره

حمید صوفی

خوش خیالی ترامپ پای تلفن

آنچه مورخان از زندگی حضرت خدیجه(س) به
ثبت رساندهاند ،تجلی عقالنیت ،آزادگی ،اخالق
و معنویت در شــخصیت آن بانوی بزرگ اســت.
جلوههایی که هم در زندگی وی قبل از همســری
با پیامبراکرم(ص) و هم در همسفری و معیت با
ضیافت
آن حضــرت(ص) در تاریخ ثبت اســت .حضرت
خدیجــه(س) کانون درایــت ،آرامــش معنوی و
صبــر و پایداری بود ،به طــوری که در این راه هرگز
کســی نتوانســت در زندگی پیامبراکــرم(ص) ،به
جایگاه خدیجه(س) نزدیک شــود ،چه رســد که
مرضیه همپا و همتای او گردد! پیامبر اسالم به مدت 25
محمدزاده ســال با حضرت خدیجه(س) زندگــی کرد بدون
پژوهشگر آنکه همســر دیگــری اختیار کند و به تعبیر ســید
شــرف الدیــن :اگر خدیجــه(س) در حیــات باقی
میماند پیامبر باز هم شــریک دیگری انتخــاب نمیکرد.خدیجه(س)
به اهداف پیامبراکرم(ص) کامالً ایمان داشــت و در راه رســیدن به آن از
هیچگونه کوشــش و فداکاری دریغ نداشــت .این هم سویی ،هم گامی و

همراهی خدیجه(س) با پیامبراکرم(ص) معلول شخصیت و وجاهت
ذاتی خود آن حضرت است نه صرف زندگی با یک نفس قدسی .یکی از
نکاتی که میتواند روح بزرگ و همت عالی و حریت و استقالل نفسانی
آن بانوی شــریف را روشــن سازد ،این است که خدیجه(س) ثروتی را که
از خانوادهاش به ارث برده بود در راه اهداف واالی پیامبراکرم(ص) ایثار
نمود.
خدیجــه(س) از هوش ،عقل و تدبیر سرشــاری برخــوردار بود .در عصر
جاهلیــت که جهل و بیســوادی همه جــا را فرا گرفته بــود ،دارای کمال
ادب ،ایمان و عقل بود .پیامبراکرم(ص) در کارها با او مشورت میکرد و
او مشاوری امین ،معاون و وزیری راستین و کارساز برای آن حضرت بود.
پیامبراکــرم(ص) چــه در وجهه بشــری و چــه در وجهه نبــوی ،خدیجه
را مایــه دلگرمــی و قوت قلب خــود مییافت و خدیجــه(س) مصداق
بــارز «لتســکنوا الیهــا» بــرای پیامبراکرم(ص) بــود ،بهطوری کــه یکی از
رمــوز آرامــش پیامبراکــرم(ص) در زندگی پر تالطم رســالت ،همراهی
خدیجــه(س) بود.پیامبراکــرم(ص) او را بســیار دوســت میداشــت و
برایــش احترام قائل بــود و در امور خانه مخالــف رأی او عمل نمیکرد.
پیامبراکرم(ص) در موارد متعدد به نقش خدیجه(س) و تأثیر معنوی

مراسم آغاز پروژه عمرانی ساخت موزه ایران درودی فردا برگزار میشود

مدیریت جوانان
به سبک اصغر فرهادی

آرزویی که به بار نشست

جای خالی سواد تاریخی
قــــاب

مجید سرایی

خبرنگار

وقتــی خبر تولید و پخش ســریال مناســبتی «از یادها رفته»
ســاخته بهرام بهرامیان منتشــر شــد ،مخاطبــان تلویزیون
خود را آماده تماشــای سریال تازهای از یک کارگردان جسور
کردند؛ چرا که خاطره ســریال «ساعت شنی» این کارگردان
را (ســریالی کــه در پاییــز  ۸۶از شــبکه یک ســیما پخش و با
اقبال خوبی نیز مواجه شد) فراموش نکرده بودند؛ سریالی
که جســورانه توانســت ماجــرای اجــاره رحم را نشــان دهد.
گرچه بهرامیان بعد از آن ســریال« ،ســقوط یک فرشــته» و
«جاده قدیم» را هم برای تلویزیون ســاخت ،اما مخاطبان
پــر و پاقرص تلویزیون همچنان او را با ســاعت شــنی به یاد
میآورند.
باوجود این تصویر درخشان از کارنامه این کارگردان جوان،
تازهترین ســاخته او در نخستین روزهای پخش از تلویزیون،
مطلقاً نتوانســته مخاطب را اقناع و پای خود بنشاند .گرچه
داســتان با رمز و راز آغاز شــد و عالمت ســؤالهایی در ذهن
مخاطــب ایجــاد کرد ،امــا از چنــد منظــر از جمله ایــراد در
ســاختار روایی و انتخاب نه چندان درســت بازیگر و ...بسیار
ضعیف عمل کرده است.
در ســاختار روایی همیشه ســه عنصر مهم نمایشی (زمان،
مکان و واقعه) وجود دارد که تعیینکننده ســطح کیفی اثر
و میــزان باالی توانایــی فیلمنامه نویس و کارگردان اســت.
نکتــهای که حداقل از ســوی تیــم نویســنده «از یادها رفته»
نادیده گرفته شــده و نتوانسته شــخصیتها و وقایع را برای
مخاطب باور پذیر کند.
داســتان و خــرده داســتانهای ســریال در دهــه  ۲۰اتفــاق
میافتنــد .نکتــهای که حامــد افضلــی ،یکی از نویســندگان
توگــو بــا خبرگزاری مهــر نیز پیش از شــروع
ســریال در گف 
مــاه رمضان به آن اشــاره کرده بود .غافــل از اینکه نه او و نه
رؤیا خســرو نجد ،در همین چند قسمت پخش شده نشان
دادند که تســلط چندانی به شــیوه زندگی مــردم آن روزگار،
نحــوه تعامالت ،گفتار و رفتار آنهــا ندارند؛ حتی انگار از این
بیخبرند که ماجرای کشف حجاب که یکی از خرده داستان
هاســت در دوران رضــا شــاه رخ داد و اتفاقــاً با برکنــاری او و

نمایی از سریال از یادها رفته

جانشینی پسرش محمدرضا و اشغال ایران توسط متفقین
در شهریور  ۱۳۲۰اجرای این فرمان و بگیر و ببندهای مربوط
به آن ملغی شد.
گذشــته از ایــن ،جنــس دیالوگهــای شــخصیتها کامــاً
امروزیست و حتی نامگذاری برخی شخصیتهای داستان
نیز ارتباطی به  ۷۰ســال پیش ندارد .از دیگر ســو ،وجود یک
دختر جوان در کســوت عکاس –حتی بــا وجود تحصیل در
فرنگ -در آن مقطع زمانی هیچ سندیت تاریخی ندارد .به
تمام این موارد ،لوکیشنهای ســریال ،چهرهپردازی برخی
بازیگران مثل رضا یزدانی را هم باید اضافه کرد که مخاطب
را به یاد قباد سریال «شهرزاد» حسن فتحی با بازی شهاب
حسینیمیاندازد.
باید از بهرامیان که نگاهی حرفهای به تلویزیون دارد پرسید
که رضا یزدانی چه گلی به سر موسیقی زده که از او بهعنوان
بازیگر نقش بوکســور –تازه اگر در آن روزگار باشگاه بوکس و
مسابقات بوکسی وجود داشته باشد! -استفاده کرده است؟
کســی کــه در «ملغمــه» ی آوازی خــود ژســتهای افراطی
میگیــرد و همــان ژســتها را در بــازی خام خود نیــز پیاده
یکند.
م 
عالقه مدیران تلویزیون به تولید ســریال در بستری تاریخی
غیرقابل انکار اســت ،اما اگر بنا باشد این عالقهمندی فقط
در تبــی تنــد خالصــه شــود ،بــه جــای افزایــش مخاطب با
ریزش آن مواجه خواهند بود .نکته دیگر اینکه هر نویسنده
حــق دارد دامنه تخیل خــود را بینهایت بداند و هر طور که
خواســت بنویســد ،اما این در صورتی زیبا و باورپذیر خواهد
بود که نوشته او هنرمندانه باشد.

برنامههای برج آزادی در روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی
بهمناســبت فــرا رســیدن روز جهانی
خبـــــر
مــوزه و هفتــه میــراث فرهنگــی و
آخـــــر
بهمنظور بزرگداشت این روز بازدید از
موزه برج آزادی بههمراه بام با  50درصد تخفیف صورت
یپذیرد.
م 
بهگــزارش روابط عمومی برج آزادی ،با توجه به تعطیلی
برج آزادی همزمان با روز جهانی موزه ( 28اردیبهشت)،
موزه برج آزادی در روز جمعه  27اردیبهشت از ساعت 10
تا  20پذیرای گردشگران و بازدیدکنندگان است .همچنین
در راستای ترغیب و تشویق عموم مردم و بازدیدکنندگان
در روز جهانــی مــوزه بازدیــد از تمــام فضاهــای بازدیدی

مجموعــه بــرج آزادی بــه همــراه بام بــرای عمــوم با 50
درصد تخفیف ممکن شده است.
عالقهمنــدان بــرای اطالعات بیشــتر با شــماره تلفنهای
 66064121-2تماس بگیرند.

ایسنا

فقدان مطالعه دقیق در میان سناریستهای سریال های مناسبتی تلویزیون

«ایران» :ســه سال پیش
یعنی شــهریور سال ۹۵
افتتاحیه و پــس از شــش ســال
پیگیری ،کلنگ موزه ایران درودی در خیابان
ســیدجمالالدین اســدآبادی به زمیــن زده
شــد و  ۲۱آذرماه ســال گذشــته هــم بعضی
از اعضــای شــورای شــهر تهــران بههمــراه
اعضــای هیــأت امنــای مؤسســه درودی و
مدیرکل موزهها و امــوال منقول تاریخی ،در
دیــدار با این هنرمند قــرارداد واگــذاری حق
بهرهبــرداری از زمیــن «موزه ایــران درودی»
را بــه او ابــاغ کردنــد .حــاال بعــد از رفــت و
آمدهــای ایــن نقــاش و کشوقوسهــای
بســیار بین شــورای شهر و شــهرداری و دیگر
نهادهــای درگیــر ،پــس از ُنــه ســال عمــر و
انتظاری که درودی برای به ســامان رســیدن
موزه صرف کرد قرار اســت فردا داستان این
موزه به سرانجام برسد و طی مراسمی سند
واگــذاری زمیــن این مــوزه رونمایــی و پروژه
عمرانی ســاختش آغاز شــود .بهگفتــه ایران
درودی قرار اســت در این موزه چیزی حدود
دویست نقاشی که به لحاظ مادی و معنوی
ارزش باالیــی دارند امــا تاکنون فضایی برای
نمایش آنها وجود نداشتهاند ،نگهداری و در
معرض دید عموم قرار بگیرد .ایران درودی
پیشتــر نیز از معطل ماندن و گرفتاریهای
اداری بهانجام رســیدن این موزه گالیه کرده
بود و گفته بود «دوســت داشــتم تا عمرم به
دنیاست شاهد افتتاح این موزه باشم» و حاال
گویا این خواســت به ثمر رســیده و جمعه او
میتوانــد به دســت خودش کلنگ ســاخت
مــوزهاش را به زمین بزند و شــاید این اتفاق
دلیلی شــود بــر رفع خســتگی ایــن هنرمند
هشتاد و سه ساله که اولین و از برجستهترین
نقاشان زن ایرانی محسوب میشود .درودی
درباره شکل مدیریت و نحوه مسئولیت اداره
این موزه هم میگوید«:این موزه بعد از من
بایدوقفمیراثفرهنگیشودونبایدکاربری

غیر از این داشــته باشــد ».آنطور که درودی
میگوید او برای ساخت این موزه خانهای که
در فرانسه داشته را فروخت و پولش را تبدیل
به ریال کرد تا برای ســاخت و پرداخت موزه
هزینه شود .این نقاش که در طول عمر خود
تجربــه برگــزاری  ۶۴نمایشــگاه انفــرادی در
موزههــا و گالریهای معتبر دنیا را دارد و ۸۰
فیلم مستند برای تلویزیون ملی سابق ایران
ســاخته از جمله هنرمندان ایرانی اســت که
عالوه بر لقب اولین زن نقاش ایران ،هشــت
اثر نفیســش هــم در گنجینه مــوزه هنرهای
معاصــر تهــران و برخــی از آثــارش در دیگر
موزههــای دنیــا نگهــداری میشــود .بهگفته
ایران درودی تابلوهایی که در موزه روی دیوار
میروند همگی بهصورت محضری به مردم
ایران اهدا شدهاند و در واقع به گفته خودش:
«ایــن موزه تقدیــم حاصل عمــرم به مردم
کشــورم اســت» نکته قابل توجه دیگر اینکه
مــوزه را جهانگیر درویش (معمار ورزشــگاه
تختی) طراحی و به درودی هدیه داده است.
ایران درودی که  ۱۱شــهریور  ۱۳۱۵در مشهد
به دنیا آمد ضمن نقاشــی ،تجربه فعالیت
حرفــهای در حــوزه کارگردانی ،نویســندگی

و تدریــس در رشــته تاریــخ هنــر دانشــگاه
صنعتــی شــریف را هــم در پرونــده خــود
دارد .در میان دوســتان و تحســینکنندگان
صاحبنام غیرایرانی او میتوان از ژانکوکتو
(شاعر،نقاش،فیلمساز،نمایشنامهنویسو
کارگردان فرانسوی) و آندره مارلو (نویسنده،
منتقد هنری و سیاســتمدار فرانسوی) نام
آورد که در مناســبتها و نامهها بسیار از او و
نقاشیهای او گفت ه و نوشتهاند .کسانی مثل
«سالوادور دالی» هم به تحسین ،درودی را
هنرمندی از خطه شــرق با ذوق و استعداد
بینهایــت توصیــف میکنــد .ژان کوکتو در
نامــهای به ایران درودی مینویســد« :ایران
دّرودی عزیــزم گمــان میکنم من از جمله
معدود افرادی باشم که از گم شدن در میان
داالنهایپیچدرپیچیکهنقاشانیبیشمار
بــا چشــمی پــر از بیــم و امیــد در آنجــا بــه
دنبال«مینوتور» میگردند ترســی ندارند.
نقاش ،دانســته یا ندانســته همیشه تصویر
شــخص خــود را میکشــد ،زیرا شــکلهای
زندگــی کاری با زندگی شــکلها ندارد و این
زندگی شکلها جدا از پدیده «شبیهسازی»
پرورده میشود.

جورج آر.آر .مارتین تکذیب کرد

فصل هشتم «بازی تاج و تخت» بر اساس رمان نیست

حاشیــــه

محسن بوالحسنی

خبرنگار

تنها یک اپیزود تا پایان ســریال هشــت فصلی و مهیج «بازی تاج و
تخت» باقی مانده است .سریالی که از سال 2011و همزمان با پخش
اولین قسمت بینندگان بسیاری[ازجمله در ایران] را به خود جذب
کرد و تمامی آمارهای سریالسازی در جهان را تحت تأثیر خود قرار
داد .بازی تاج و تخت که براساس رمانی بهنام «ترانه یخ و آتش» به
قلم جورج.آر.آر مارتین ،نویســنده  70ساله امریکایی ،ساخته شده،
جهانــی خیالی را به تصویر میکشــد کــه اصلیتریــن درونمایه آن
خیالپردازی،جنگ،خشونتوالبتهجادوست.بعضیقسمتهای
ایــن ســریال آنچنان جهان رســانه را تحت تأثیر خود قــرارداد که در
بزنگاههایمختلفپخشسریال،حوادثسریالدرخبرگزاریهای
بزرگ جهان نیز منعکس شد و برخی رسانهها به این سریال ،لقب
«ابرسریال»دادند.باهمهاینها،فصلآخراینسریال،واکنشهای
منفی بســیاری را به همراه داشت و نتوانست نظر مخاطبان خود را
جلبکند.بسیاریازمنتقدان،ضعفدرسناریوومنطقپیشرونده
داســتان را از اصلیترین نقطه ضعفهای این فصل میدانند و به
گفته بســیاری نیز آنها خواســتهاند سر و ته داســتان را سریعاً به هم
بیاورند .این در حالی اســت که در این مقطع ،فیلم بر اســاس رمان
ساخته نمیشــود چرا که فصلهای تازه از رمان جورج آر.آر مارتین
هنوز منتشر نشــده و همکاری مخفیانه این نویســنده با کارگردانان
و تهیهکننــدگان ســریال شــائبهای بود کــه مارتین نیــز آن را تکذیب
کــرد .کمــی پیشتر «ایــان مکالینی» یکــی از بازیگــران اصلی این
سریال[نقش «باریســتان»] در گردهمایی طرفداران این مجموعه
در روســیه گفته بود «جورج مارتین» نگارش دو جلد پایانی از سری
کتابهــای «ترانــه یخ و آتــش» را به پایان رســانده اما با ســازندگان
ســریال «بازی تــاج و تخت» در شــبکه « »HBOبه توافق رســیده تا

زمان تمام شــدن این ســریال ،دو کتاب جدید خود را منتشــر نکند.
مارتین هم در واکنش به این صحبتها در وبســایت خود نوشت:
ادعای«مکالینی»درستنیستوهیچکدامازکتابهای«بادهای
زمســتان» و «رؤیای بهار» (جلد ششــم و هفتم از ســری کتابهای
«ترانــه یخ و آتش») کامل نشــده و حتی نوشــتن جلــد هفتم را هم
هنوز شــروع نکردهام .این نویسنده افزود« :شبکه « »HBOو «دیوید
بیناف» و «دی.بی .وایس» ســازندگان ســریال «بــازی تاج و تخت»
هیچکدام از من نخواستند که اعالم نوشتن و کامل شدن کتابها را
به تأخیر بیندازم و هیچ قراردادی در اینباره منعقد نشده است .هم
کمپانی « »HBOو هم سازندگان سریال بسیار خوشحال میشدند
کهرمانجلدششم(بادهایزمستان)پنجیاششسالپیشمنتشر
شده بود و البته هیچکس نیز خوشحالتر از من نبود ».عالقهمندان
به سریال «بازی تاج و تخت» در حالی که فقط یک قسمت از فصل
آخر آن دوشنبه هفته آینده منتشر میشود امیدوارند تا این آخرین
قسمت آنها را ناامید نکند و حداقل برای یک قسمت هم که شده
آنهارابهخاطرهخوبتماشایقسمتهاییچون«عروسیخون»یا
«جدال حرامزادهها» پیوند بزند تا در نهایت این سریال جزو معدود
سریالهایی باشد که با قدرت شروع و با صالبت به پایان میرسند.

وی در ادای رســالت اشــاره فرموده اســت .اندک زمانی پس از شکســت
محاصره اقتصادی ،حضرت خدیجه(س) در رمضان سال دهم بعثت
به فاصله سه روز بعد از وفات ابوطالب درگذشت .رحلت شهادتگونه
او بهخاطــر تضییقــات و فشــارها و محدودیتهایــی بــود که در شــعب
تحمل کرده بود .این ســختیها تنها مســائل مادی نبود ،بلکه مشاهده
میکرد که همسر محبوبش به خاطر تبلیغ رسالتش چه سختیهایی را
تحمل میکند و مســلمین بهخاطر حمایت از او به چه مشکالتی دچار
میشــوند و او نگــران جان رســول اهلل(ص) نیز بود و ایــن نگرانی روح او
را مــیآزرد .همچنین او شــاهد رنجهای کودکان بنیهاشــم بود که باید
متحمل این همه فشــار باشند .اینها بود که باعث شد خدیجه(س) با
آن روح حســاس و عاطفه باال بشــکند و توان از دســت دهد ،ضعف براو
چیره شــده و بر بستر بیماری افتد .بیماری او سه روز طول کشید .در این
مدت پیامبراکرم(ص) از کنار بستر او دور نشد .سرانجام خدیجه(س) در
 53سالگی از دنیا رحلت فرمود .این مصیبت چنان بر پیامبر گران آمد
که فرمود« :این روزها ،بر این امت دو مصیبت وارد شده که نمیدانم به
کدامیک از آن دو(مرگ ابوطالب و وفات خدیجه) بی تابترم» ازاینرو
آن سال «عامالحزن» نامیده شد.

مژده! مــژده! در چند روز گذشــته یکی
فوبیای
دیگــر از مشــکالت کشــور بــا درایــت
اجتماعی
مســئوالن حل شــد و ســن جوانی از 15
تــا  29ســال ،بــه  18تــا  35ســال تغییر
طنــــــز
کــرد .ایــن تصمیــم در زندگــی مــردم
خیلــی تأثیــر میگــذارد .مثــاً فــرض
کنید یــک آدم  35ســال ه بیکار ،شــب،
افســرده و غمگیــن خوابیــده اســت،
یکدفعه صبح این خبر را میشــنود و
شهاب پاکنگر
بهخاطر اینکه دوبــاره به دوران طالیی
جوانیاش برگشــته خوشــحال میشــود .حاال درســت اســت
که کماکان بیکار اســت و خانه و ماشــین ندارد ،ولی حداقل از
امروز جوان حســاب میشود و فرصت دارد مجدد زندگیاش
را بســازد .اصــاً به نظر مــا باید تا وقتی این دهه شــصتیهای
دردسرســاز وجــود خارجی دارند ،هِی ســن جوانــی را افزایش
دهند تا دهه شصتیها کماکان به زندگی امیدوار باشند .حتی
اگر این امکان وجود داشــته باشــد و تعریف «ناکام» را هم در
فرهنگ لغات تغییر دهند و بگویند هرکس دنیا آمده ،باالخره
یک کامیابیای داشته ،با این کار دیگر هیچ متولد دهه شصتی
ناکام از دنیا نخواهد رفت.
این یک طرف ماجراســت ،جنبه مثبت دیگر قضیه این اســت
که مســئوالن مــا با ایــن تصمیم هوشــمندانه میزان اشــتغال
جوانــان را هم افزایش دادند .باالخره یک آدم باالی  30ســال
که دانشگاه رفته و تخصص الزم را دارد ،میتواند براحتی وارد
بازار کار تاکســیهای اینترنتی شــود .اما متأسفانه افراد بین 15
ِ
تا  18ســال که نمیتواننــد گواهینامه بگیرند ،نهایت یواشــکی
بتوانند پیک موتوری شوند.
این تصمیم یک اثر مثبت نیز در ساختار مدیریتی کشور خواهد
داشــت .بــا همین یــک مصوبه ،تمامــی دســتگاههای اجرایی
میتوانند بگویند ما در سال  98جوانگرایی کردیم و به جوانان
بها دادیم .حاال درســت اســت که اگر یک آدم  35ســاله ،مثل
بچه آدم از  18ســالگی کار کرده باشــد ،شــیرین  17سال سابقه
کار دارد ،ولــی باالخــره وقتــی یک چیزی تصویب میشــود که
نمیتوان رو حرف آن حرف زد .پس ما االن صرفاً با یک درایت
جوان
مثال زدنی ،در تیم مدیریتی و اجرایی کشــور یک عالمه ِ
تــازه نفس وارد کردیم .اصالً ما پیشــنهاد میدهیــم که در گام
بعدی ،برای ســن جوانی ،مثل فیلمهای اصغر فرهادی پایان
بــاز بگذارنــد و بگویند «ســن یه عــدده ،آدم بایــد دلش جوون
باشه!» .با این راهکار تمام این مدیرانی که با زور قانون باالخره
بازنشســت شــدند و با یکســری عملیات محیرالعقول ،دوباره
خودشــان را به اسم مشاور جا زدند هم جزو جوانان به حساب
میآینــد و مدیــران مــا میتوانند از ایــن عزیــزان دل ،بهعنوان
«مشاور جوان» خود با شصت سال سابقه کاری استفاده کنند.
ِ

درختکاریمربی

مربــی جدیــد تیــم ملــی فوتبــال ایــران
شهروند
سهشــنبه شــب وارد ایــران شــد و کارش
مجــازی
را بهطــور رســمی آغــاز کــرد .از آنجــا کــه
فوتبال از موضوعات مورد عالقه کاربران
یگانهخدامی
شــبکههای اجتماعی اســت دربــاره این
خبــر و ایــن مربــی جدیــد زیاد نوشــتند.
چهره روز
خیلیها با او موافق نیستند اما بعضیها
هم از حضورش اســتقبال کردند .اینکه
مــارک ویلموتــس در اولیــن روز حضورش به کمــپ تیمهای
ملی رفت و یک درخت کاشــت هم موضوع دیگری بود که در
نوشتهها به آن اشاره میشد :بهادراینا« :االن تاج نشسته جلوی
ویلموتس ،داره میگه :دیس ایز قرمهسبزی ،پرشین تردیشنال
فود ،د موســت دلیشز فود این د ورلد،اند اوه! دونت فورگت تو
ایــت اونیون ،ترای ایت کامــان! اآلن ویلموتس یهایمیل میزنه
بــه آژانســش میگه بابــا مگه نگفتیــد کار مربیگریــه؟ اینا بیل
دادن دســت من باغبونی کنم و گفتن بعدش هم برو ظرفای
ســحری رو بشــور» ،ممل اف« :روز اول از ویلموتس ســرمربی
جدید تیم ملی حمالی کشــیدن تا بفهمه رئیس کیه» ،محمد
حسین آجرلو« :به موفقیت ویلموتس که تا حاال هیچ موفقیتی
در مربیگری نداشــته امیــدی ندارم ولی خوشــحالم که برانکو
ســرمربی تیم ملی نشد» ،مهســا« :می ذاشتید برسه بعد بیل
بدین دســتش که درخت بکاره!» ،محمــود بانی صفار« :عدم
قهرمانــی نکتــه منفــی ای در کارنامه ویلموتس نیســت چون
شالکه  ٠٤و تیم ملی بلژیک برخالف رئال کهکشانی کی روش
پتانسیل و قدرت قهرمانی رو نداشته و ندارند آرزوی موفقیت
براش دارم هر چند وارث یه ویرانه شــده و نصف لیســت جام
ملتهای استاد کارلوس ،نمیتونن کمکی به تیم ملی در راه جام
جهانیکنند!»

