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روایت داغ

حاشیه و جنجال در اختتامیه هم با جشنواره جام جم همراه بود

عادل، گلزار؛ یک دوقطبی جذاب

شهروند|  به نظر می رسد نوروز امسال تلویزیون مفرح باشد. به جز کنسل شدن پخش فیلم سینمایی 
پایتخت،  بقیه دوست داشتنی ها هستند. خندوانه هست، کاله قرمزی هم می آید و خبر پخش دورهمی 
هم تایید شد. پیمان قانع طراح دکور »دورهمی« با اشاره به چند طراحی برای دکور این برنامه بیان کرد که 
ساخت آن از  ۲۲ اسفند آغاز می شود. این درحالی است که طی یک ماه اخیر اخبار ضد و نقیضی درباره 
تولید فصل جدید برنامه »دورهمی« با اجرای مهران مدیری شنیده می شد، اما سرانجام تولید این برنامه 

برای نوروز ۹۸ با شروع ساخت دکور آن تایید شد.

 تایید شد؛
بازگشت دورهمی 
از نوروز 98

ره
چه

پژمان تو   هم؟! 
باور کنید که پژمان بازغی نیز به جشنواره جام جم معترض 
اســت و حتــی در اعتراض به نحوه تقســیم جوایــز در این 

جشنواره از  برنامه کودک شو خداحافظی کرده است. 
بازغی در این مورد نوشــت: »کودک شو و من جایزه اصلی 
را از مردم گرفتیم. مردم هر روز مرا به ادامه مسیری که انگار 
هرگز  از سوی مدیران دیده نمی شد، امیدوار کردند .   ممنونم 
که حس مردمی بودن را به من دادیــد. من به عوامل کودک 
شو افتخار می کنم؛  به تمام مردمی که ستاره های برنامه بودند، 
افتخار می کنم و شرمنده ام 
که بهترین برنامه تلویزیون 

از نــگاه مردم 
ین  بهتر

ی  مجر
را  نداشــت. 
دیگــر دلیلــی برای 
نمی بینم،  مانــدن 
دارم  اطمینــان 
کودک شــو بدون 
من هــم حیاتش 
را ادامــه خواهد 

داد.«

اعتراض عموپورنگ
وقتی در جشــنواره ای حتی داد کسی چون عمو پورنگ هم 
درآید که تاکنون مصداق مجسم خونسردی بوده، معلوم می شود 
با چه  جشنواره ای سروکار داریم. اما خبر درست است و داریوش 

فرضیایی هم به جشنواره جام جم اعتراض دارد. 
فردای برگزاری مراسم اختتامیه رسانه ها نوشتند داریوش 
فرضیایی به نشــانه اعتراض در اختتامیه جشــنواره شرکت 
نکرده و  زیرتصویــر کارت دعوت خود به مراســم اختتامیه 
نوشته: »شاید نخواهند دیده شــویم، شاید نخواهند شنیده 
شویم، غافل از آن که  عزت را خداوند می دهد و مردم بهترین 

داورانند.«
گفته می شود اعتراض داریـــوش فرضیایـــی به داوری شدن 
برنامه های کودکانه در بخشی بود که سریال های دیگر و به مراتب 
 پرهزینه تر نیز در آن داوری می شدند و حتی در برنامه تب تاب نیز 

این اعتراض را با صراحت تمام رسانه ای کرده بود.
احسان علیخانی:  خداحافظ ماه عسل

احسان علیخانی یکی دیگر از حاشیه سازان مراسم اختتامیه 
بود. او البته با اعالم خبری شگفت انگیز یکی از حواشی جشنواره 

را  کلید زد . 
وقتی علیخانی برای دریافت تندیــس بهترین اجرای برنامه 
ترکیبی روی سن آمد، با سخنانش جنجالی رسانه ای به وجود 
آورد:   »ممنون  از کســانی که این جا حضور دارند. دم در ورودی 
عزیزی را دیدم که شاید ۱۸ سالگی با او آشنا شدم و روزهایی که 
گذراندم، یادم آمد.  من تجربه اجرای جشنواره در دور سوم را دارم 
و می توانم بگویم اوضاع سازمان صداوسیما خراب است، زیرا هنوز 

پول ما را از  آن زمان نداده اند. با مســئوالن صحبت کردیم برای 
پایان ماه عسل و شروع عصر جدید که روی آنتن است. مصاحبه 
تکان دهنده ای  از رضا رویگری دیدم که لنگ اجاره خانه است و 
از مسئوالن می خواهم دیداری با رویگری داشته باشند و من نیز 

هدیه خودم را  به او می دهم. «
چه کسانی برنده شدند؟

تندیس بهترین اجرا و نگاه مردم در بخش اجرا:   رضا رشیدپور 
برای برنامه حاال خورشید  

مجری منتخب زن:   فاطمه امینی. 
تندیس ویژه جریان سازی:   دورهمی

تیتراژ منتخب:   مهران مدیری برای برنامه دورهمی
اجرای امیدآفرین و تأثیرگذار:   رامبد جوان و سیدعلی احمدی 

برای برنامه خندوانه
بهترین اجرا:   محمدرضا گلزار  

بهترین مسابقه:   کودک شو  
تهیه کنندگی:   ایرج محمدی برای سریال دلدادگان

کارگردانی:   احمد معظمی برای سریال سارق روح
فیلمنامه:   احسان جوانمرد برای بانوی عمارت

بازیگر برتر زن:   گلچهره سجادیه برای سریال آنام
بازیگر منتخب زن از نگاه مردم:   مریم مؤمن برای سریال بانوی 

عمارت
بهترین بازیگر مرد:   حسین محجوب برای سریال محکومین

بازیگر منتخب مرد از نگاه مردم:   حســام منظور برای سریال 
بانوی عمارت

تندیس ویژه جشنواره:   مجموعه پدر  

پوالد امین| از قدیم گفته اند که »ســنگ اول چون نهد معمار کج؛ تا ثریا می رود 
دیوار کج«. این حکایت جشنواره تلویزیونی جام جم  اســت که از همان ابتدا با 
جنجال های رنگارنگ آغاز شــد، ادامه یافت و درنهایت هم به شب پایان رسید. 
درواقع جشنواره ای که در  روند برگزاری اش با حاشیه هایی چون دستکاری عامدانه 
آرا برای پایین کشــیدن برنامه ای که مغضوب مدیر شبکه بود، پای دیگران  را هم 
به جنجال ها باز کرد؛ جشنواره ای که هنرمندان و مجریانی چند، همان اواسط کار 
ارزش و اهمیت و اعتبارش را عیارسنجی  کرده و انصراف دادند. جشنواره ای که حتی 
بهنوش بختیاری هم گاف هایش را فهمید و کنار کشید. شب پایانی نیز به  همان سیاق 

پیش رفت و جنجال بی ثمر ساخت و صدای خیلی ها را درآورد.  در حقیقت اگر سال ها 
بعد کسی بخواهد درباره جشنواره پنجم جام جم تحقیق کند، بیش از این که به نام 
و نشان برندگان برسد،  احتماال به چنین نتیجه ای خواهد رسید: در این جشنواره 
داریوش فرضیایی به اعتراض در مراســم اختتامیه حاضر نشد، پژمان  بازغی در 
اعتراض از برنامه کودک شو خداحافظی کرد، عادل فردوسی پور با اشک و بغض، 
مدیران شبکه را کنایه باران کرد،  محمدرضا گلزار در دعوای همکارانش با مدیران 
جانب مدیران را گرفت و چند اتفاق حاشیه ای دیگر که هرکدام برای خراب  کردن 

هرجشن و جشنواره ای کافی بود.
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واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گیری را تمرین کنید.

شهروند|  ۲ تیمی که همین چندماه قبل در جمع ۸ تیم برتر آسیا قرار داشتند و یکی از 
آنها درنهایت فینالیست هم شد، حاال در پایان هفته دوم مرحله گروه لیگ قهرمانان آسیا فقط 
یک امتیاز دارند و شانس شان برای صعود از مرحله گروهی به حداقل رسیده است. شاید دلیل 
همانی باشد که سال هاست تیم های ایرانی را از قهرمانی در لیگ قهرمانان منع کرده؛ این که 
کشورهای دیگر با سرعت بسیاری درحال پیشرفت هستند و هر روز امکانات و ستاره های خود 
را اضافه می کنند، اما تیم های ایرانی درجا می زنند و از عدم ثبات مدیریت هم ضربه می خورند. 
از همین آخرین حریف پرسپولیس آغاز کنیم. السد قطر شاید تا چند سال قبل رقیب جدی ای 
برای تیم های ایرانی به حساب نمی آمد اما جذب بازیکنان بزرگی همچون ژاوی هرناندز و گابی، 
کاپیتان های سابق بارسلونا و اتلتیکومادرید آنها را به رده تیم های درجه اول آسیا رسانده است. 
اگر به بازی های چند ســال اخیر السد توجه 
کنید، تمام بار هجومی این تیم روی دوش 
ژاوی، گابی و بغداد بونجاح 3 بازیکن خارجی 

و باکیفیتی است که برای تیم خود تعیین کننده هستند. العین هم که سه شنبه توانست یک 
امتیاز از استقالل در آزادی بگیرد، دقیقا مثل سایر تیم های عربی از بازیکنان خارجی باکیفیت، 
پرواز اختصاصی و امکاناتی در حد تیم های درجه یک اروپا استفاده می کند. شاید این مسائل 
کلیشه ای شده باشد، اما هر ســال فاصله بین تیم های ایرانی و رقبا بیشتر می شود و جرقه ای 
مثل پرسپولیس  سال قبل که با وجود کمبود بازیکن فینالیست آسیا شد هم، نمی تواند کمکی 
به رشد فوتبال باشگاهی ایران کند. تنها اتفاقی که می تواند برای تیم های ایرانی نسبت به رقبا 
برتری به حساب بیاید، استفاده از پتانسیل هواداران در بازی های خانگی است. این برتری هم 
که با برگزاری بازی های نمایندگان ایران و عربستان در زمین بی طرف تا حدودی از بین رفته و 
سرخابی ها فقط در ۲ مسابقه از 6 بازی دور گروهی میزبان هستند. پرطرفدارترین، مشهورترین 
و شــاید آماده ترین تیم های فوتبال ایران هم اکنون با یک امتیاز در قعر جدول گروه در لیگ 
قهرمانان به سر می برند و برای زنده نگه داشــتن امیدهای خود در بازی بعدی باید تیم های 
پرقدرت عربستانی را شکست دهند. با شکست سایپا در پلی آف، تعداد سهمیه های ایران در 
دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲0۱۹ به عدد 3 رسید و اگر سرخابی ها با همین دست فرمان 
پیش بروند، شاید در دور حذفی فقط ذوب آهن شانس حضور داشته باشد. چنین اتفاقی بدون 
 شک سهمیه ایران در لیگ قهرمانان را کاهش می دهد و همه چیز به شکل عجیبی نزولی پیش 

خواهد رفت. 

شهروند| باور می  کنید؟ پرســپولیس و استقالل دو تیم 
بزرگ و مردمی ایران همه و همه امیدوار به درخشش آنها در 
لیگ قهرمانان آسیا بودند. هر دو با یک امتیاز  قعرنشین گروه 
سخت خود هســتند! نگرانی درباره آینده آنها در چهار بازی 
باقیمانده به اوج رسیده و مسأله ناراحت کننده برای هواداران 
دو تیم این است که سرخابی ها با بدشانسی مطلق در شب دوم 

رقابت ها امتیاز از دست دادند.
فشردگی مسابقات، بالی جان سرخابی ها

فشردگی شدید تقویم مســابقات پرسپولیس و استقالل 
باعث حمله هواداران این تیم به مدیران ســازمان لیگ شده 
است. اتفاقی که هم در لیگ و هم در آسیا روی عملکرد و نتایج  
این دو تیم تأثیر منفی گذاشته و خستگی زیاد بازیکنان باعث 
شده ضعف بدنی آنها در تقابل با حریفان مختلف مشهود باشد. 
جالب اینجاست که در چنین شرایطی سازمان لیگ هنوز هم 
تأکید دارد برنامه خودش را جلو ببــرد و هیچ برنامه ای برای 
کمک به نمایندگان ایران در آسیا ندارد. سعید فتاحی این روزها 

منفورترین مدیر فوتبالی ایران در بین هواداران فوتبال است.

امان از اشتباهات داوری
امان از داوری بد! استقالل در تهران مقابل العین متوقف شد. 
پرسپولیس در دوحه در لحظات آخر به السد باخت. اتفاق تلخ 
مشترک برای این دو تیم اما اشتباهات تاثیرگذار داوری بود که 
باعث از دست دادن امتیازات حیاتی شد. پرسپولیس در شبی 
که عملکرد فوق العاده ای مقابل تیم قدرتمند السد در ورزشگاه 
خانگی این تیم داشت و چندین و چند موقعیت مسلم گلزنی 

را با بی دقتی بازیکنانش از دست داد، اما در دقیقه ۹3 از السد 
درشرایطی گل خورد که بازیکن این تیم در آفساید بود و با 
این اشتباه فاحش داوری بازنده شد. استقالل هم در شبی 
که نزدیک به 60 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور 
داشتند، عملکرد خوبی مقابل العین داشت ولی باز هم 
با اشــتباه داوری گل سالم این تیم در لحظات پایانی 
مردود اعالم شد. داوران دو نماینده شایسته ایران را به 
قعر جدول فرستادند و صدای اعتراض ها هم به جایی 
نمی رسد. پرسپولیس در بازی اول مقابل پاختاکور 

هم گلی که دریافت کرد، آفساید بود.

دو دلیل برای ناکامی 
استقالل و پرسپولیس

 سازمان لیگ با برنامه فشرده اش کم بود، انگار داوران هم نمی خواهند
تیم شفر و برانکو در آسیا حرفی برای گفتن داشته باشد

عجیب و واقعی؛ کمپین های حمایتی  از سرخابی ها
سرخابی ها برای صعود به مرحله بعد، کار بسیار سختی دارند. در گروه استقالل الهالل 6 امتیازی شده و 

فاصله الدحیل تیم دوم گروه هم 3 امتیاز دارد و العین هم امتیاز آنهاست و چهار بازی باقی مانده است. در گروه 
پرسپولیس هم در کمال شگفتی پاختاکور ازبکستان با 4 امتیاز صدرنشین است و السد و االهلی عربستان سه 
امتیازی هستند. به همین ترتیب هم هواداران پرسپولیس و هم استقالل ضمن حمایت همه جانبه از تیمشان 
و راه اندازی کمپین های حمایتی بزرگ با وجود نتایج کسب شده نگران کننده ، به صعود تیم های محبوب خود 
امید بسیار زیادی دارند. پرسپولیسی ها حمایتی تمام قد از برانکو و شاگردانش دارند و می گویند وقتی برانکو 
با پنجره بسته تیم را به فینال آسیا رساند، االن هم می تواند دوباره پرسپولیس را موفق کند. استقاللی ها هم با 
وجود حضور در گروه مرگ همه جوره تیم را حمایت می کنند و به آینده امیدوارند. منتهی نتایج دو روز اول 

مسابقات باعث شده که هر دو تیم دیگر جای هیچ اشتباهی نداشته باشند.

چرا استقالل صعود می کند؟
بهتاش فریبا | استقالل بازی خوبی مقابل العین 
انجام داد. اســتراتژی ای که وینفرد شــفر برای این 
مسابقه درنظر گرفت، کامال درست بود. در نیمه اول 
استقالل برای کنترل بازی به زمین آمد تا از همین 
طریق به گل برسد، در نیمه دوم هم کامال به تیم 
حریف فشار وارد کردند که این کار هم درست بود 
ولی تنها چیزی که درست اجرا نشد، زدن ضربات 
آخر بود که یک مقدار بی دقتی در آن صورت گرفت 
و البته یک مقدار خساســت در ارسال پاس های آخر 
توسط فرشید اسماعیلی. با یک پاس دو یا سه متری 
می شــود موقعیت ۷0 درصدی را تبدیل به موقعیت 
صددرصد گل کرد، از طرف دیگر بدشانسی هم نصیب 
استقالل شد و شوت محسن کریمی را گلر حریف به 
زیبایی گرفت و متاسفانه بازی مساوی شد. شاید کار 
صعود استقالل سخت شده، ولی زیبایی فوتبال به این 
است که تکلیفش مشخص نیست. محاسبه کردم اگر 
استقالل الدحیل را در تهران شکست دهد و در هر دو 
بازی به الهالل نبازد، شانس صعود دارد، البته کار خیلی 
پیچیده است، ولی ما امیدواریم این اتفاق بیفتد، ضمن 
آن که حواس ما باید به ســهمیه مسابقات بازی های 

لیگ قهرمانان آسیا در  سال آینده هم باشد.

چرا پرسپولیس صعود می کند؟

محمد پنجعلی| باید بپذیریم الســد تیم بســیار 
قدرتمندی است. پرسپولیس مقابل تیمی بازی می کرد 
که سرمایه گذاری زیادی انجام داده و بازیکنان گرانقیمت 
را به خدمت گرفته است. با این حال بازیکنان واقعا عالی 
کار کردند و روی چند فرصت هم می توانســتند دروازه 
حریف را باز کنند که این اتفاق رخ نداد. در طول بازی بارها 
محمد نادری حرکات خوبی را از سمت چپ انجام داد و 
جنگندگی خوبی در سمت چپ پرسپولیس داشت. واقعا 
او یکی از بهتریــن بازیکنان زمین بود. در بخش  هافبک 
هم تیم واقعا عملکرد خوبی داشت. به خاطر فشاری که 
یاران السد ایجاد می کردند،  هافبک ها مجبور بودند کمی 
عقب تر بازی کنند و به مدافعان کمک کنند و به همین 
خاطر کمتر در بخش هجومی می توانستند به تیم کمک 
کنند. با این حال باز هم چند فرصت خوب گلزنی ایجاد 
شد که اگر از آنها به خوبی استفاده می کردند، تیم پیروز 
از زمین خارج می شد. کار برای صعود سخت است، البته 
ما ناامید نیســتیم. اگر بخواهیم واقعی نگاه کنیم، االن 
پرســپولیس با یک امتیاز در انتهای جدول است و برای 
صعود کار دشوار خواهد بود. با این حال مطمئنا برانکو به 
خوبی می داند برای آینده چطور تیمش را چیدمان کند تا 

بهترین نتیجه را بگیرد.

بررسی شرایط رقبای متمول نمایندگان ایران در بازی های قاره ای

قید موفقیت در آسیا را بزنید، تمام! 

گلزار در متن جنجال ها
وقتی حواشی مربوط به دستکاری در آرای مردمی، با هدف پایین کشیدن برنامه مغضوب مدیران 
و باال بردن برنامه برنده باش  به جای آن، به بحران ختم شد و پای یک وزارتخانه، رسانه ملی و پلیس 
فتا را به این جنجال کشاند، روزنامه شــهروند در  همین صفحه بارها و بارها به این نکته اشاره کرد 
که اشــتباه، تقلب یا هر چیزی اگر اتفاق افتاده، نباید برای زیر سوال بردن این  اتفاق جبهه ای علیه 
محمدرضا گلزار ایجاد شــود که روشن است که او نه دســتی در این ماجراها داشته و نه اصال توان 
اجرای چنین  برنامــه ای را دارد. اما آن چه در ادامه رخ داد، نشــان داد گلزار انگار خودش هم بدش 

نمی آید خود را در این ماجرا وارد کند.
وقتی باالخره بعد از چند هفته کشــمکش و جنجال و حرف  وحدیث درنهایــت برنامه ۹0 عادل 
فردوســی پور پربیننده ترین و  محبوب ترین برنامه سیما شــد، عادل روی صحنه آمد و در سخنانی 
بغض آلود تمام سنگینی یک سال فشار و دشواری و  کارشکنی های آشکار و نهان را کنایه کرد و نثار مدیر 
تازه آمده ای کرد که انگار باور نمی کند روزگار عوض شده و مدیریت با  سبک وسیاق دهه شصت ممکن 
نیست. صحبت هایی که وقتی کارگردان تلویزیونی مراســم با زیرکی و رندی خاصی، در البه الی  آنها 
چندین و چند بار روی علی فروغی، مدیر شبکه 3 سوییچ کرد، قطعه تصویری کوتاهی شد که هزاران 
حرف ناگفته در خود  داشت. بغض عادل فردوسی پور، لبخند فروغی، برآشفتگی دارابی که در کنار هم 

کلیپی دو دقیقه ای  شد و در اندک زمانی در  فضای مجازی ترند شد.
به هرحال عادل نتیجه تالش هایش را گرفت، اما چیزی را که مردم عادی فهمیدند و کلیپ عادل را 

ترند کردند، ستاره ای چون  محمدرضا گلزار متوجه نشد. 
گلزار که برای دریافت جایزه بهترین مجری روی صحنه آمده بود، بی توجه به فشارهایی که به عادل 
وارد آمده بود، با تشــکر از  مدیر شبکه سه گفت »به افتخار این مدیر با درایت دست بزنید« که معنای 
تلویحی اش تأیید رفتار این مدیر با عادل فردوسی پور  بود. گلزار با این بی سیاستی محض نه تنها در دعوای 
پیش آمده میان مجری مردمی و مدیر تلویزیونی جانب مدیر را گرفت، بلکه با  بی سیاستی بزرگتری 
خودش را عامل بازگشت مردم به آغوش تلویزیون نامیده و با این ادعا با واکنش های تندی مواجه شد. 
این  گاف دیگر گلزار بود که عالوه بر هواداران فردوسی پور، عمال تمام مجری های تلویزیون را نیز مقابل 

خود قرار داد.  
محمدرضا گلزار پس از دریافت جایزه گفت: »خیلی خوشحالم که باعث شدم خیلی از کسانی که تلویزیون 

نمی دیدند، برگردند و به  تماشای تلویزیون بنشینند.« 
ادعایی که با واکنش های متعددی همراه شــد. 
ازجمله امیر جوشــقانی که گفت: »تلویزیون 
بیننده خود را  دارد و مــردم همواره برنامه های 
آن را دنبال می کننــد و با حق انتخاب هایی که 
کنترل های تلویزیون به یک بیننده می دهند، 

به راحتی  این فرصت و امــکان را در 
اختیار او می دهند که از برنامه ای که 
دوســت ندارند به راحتی عبور کرده 
و به تماشــای برنامه مــورد  نظرش 
بنشینند«، یا المیرا شریفی مقدم که 
در واکنشــی کنایه آمیز در توییتر 
نوشــت: »جایزه بهتریــن اجرای 
تلویزیونی رو یک بازیگر  گرفت و بعد 

منت گذاشت سر تلویزیون! اصال ما همه 
عالف اومدنت بودیم!«


