
بسیج اهل دنیا  نیست
به مناسبت هفته بســیج، کاربران با داغ 
کردن هشتگ # بسیج_مردمی، جایگاه 
و مقام بســیج را گرامی داشتند: »بسیج 
کلیدی طالیــی و هدیه خداوند به ملت 
ایران اســت... حرکت بسیجی، سرنوشت 
ایران و فراتر از ایران را تغییر داد... آقا شما 
بیا، تدارک اطعام با بسیج/ پرچم زدن به 
گوشــه هر بام با بســیج... کرب و بال مجال شما با سران کفر / یکسر نمودن 
خطر شــام با بسیج... بسیجی ها کسانی بودند که در زلزله، وحدت؛ در سیل؛ 
دستگیری، در کرونا؛ مواســات و همدلی رو معنا کردند... بسیج در کار آباد 

کردن دنیاست اما خودش اهل دنیا نیست«. 

ُدم خروس مافیای دارو
خبرش را دارید که ملک زاده -معاون وزیر 
بهداشــت - روز 30 آبان به بهانه »مدیریت 
پر نقص همه گیری کرونا و ادغام طب سنتی 
در نظام درمانی« استعفا کرد. کاربران فضای 
مجازی واکنش های جالبی به این اســتعفا 
نشان دادند: »حاال واژه خیانت شاید درست 
نباشد اما مدیری که در اوج بحران و در بزنگاه 
اجرای یکی از مهم ترین طرح های مقابله با کرونا، جنجال و تشویش ایجاد می کند 
قطعاً مدیر دلسوزی نیست! به نیت و هدف چنین فردی باید مشکوک بود!... جناب 
ملک زاده نفرمایید داروهای گیاهی شبه علم هستند، بفرمایید با منافع شرکت های 

داروسازی تعارض دارند... با این استعفاها، ُدم خروس مافیای دارو بیرون زد...«.

کرونا سکته زد
شــلوغی و ترافیک در روز اول تعطیلی 
دوهفتــه ای در تهران، حیــرت کاربران 
فضــای مجــازی را برانگیختــه تــا در 
همون  »امروز  بنویســند:  پست هایشان 
شنبه تعطیل نیست؟ یا اون شنبه نیومده 
هنوز؟... هر روز از خونه تا شــرکت رو با 
دوچرخه نیم ساعته می رفتم و با ماشین 
40 دقیقه. امروز همون مسیر رو یک ساعت و 10 دقیقه توی راه بودم... فکر 
کنم ویروس کرونا فقط از 9 شب تا 4 صبح فعالیت می کنه... کرونا امروز مترو 
رو که دید چقدر شلوغه، سکته کرد... تعطیلی در حد بازار بزرگ تهران هست 

و کافه رستوران، بقیه مشاغل هستند در خدمتتون...«.

وزیر کشور مسئول است
خیلی ها به ماجرای تخریب آلونک پیرزن 
بندرعباسی واکنش نشــان دادند. حتی 
وعده های برخی ســازمان ها برای جبران 
این ماجرا، کاربران فضای مجازی را راضی 
نکرده و آن ها معتقدند شأن و کرامت یک 
انســان نادیده گرفته شده است. فاطمه 
قاسم پور، نماینده مجلس در واکنش به 
تخریب سرپناه پیرزن جنوبی در توییتی نوشت: »در اتفاقات دردناکی مانند 
آنچه در بندرعباس رخ داد، مسئوالن بدون توجه به کرامت انسانی صاحبان 
خانه و پیامدهای ناگوار انسانی این برخورد، عمل کردند. در مواجهه با تبعات 
توسعه نامتوازن شهری، بایستی کرامت افراد به طور کامل تأمین شود. وزیر 

کشور نسبت به این امر مسئول است و باید پاسخگو باشد«.

 محمد تربت زاده در اصل، ماجرا از ســال 2016 آغاز شد. 
در روزهای داغ انتخابات، رسانه ها اعالم کردند دولت روسیه 
با همکاری ترامپ موجی از حمالت سایبری را به انتخابات 
آمریکا انجام داده تا بتواند پیروزی نامزد جمهوری خواهان را 
تضمین کند. پس از این اتفاق، چندین نفر از مقامات رسمی 
آمریکا بازداشت شــدند و در دادگاه های قضایی مختلف در 
مورد آنچه اتفاق افتاده بود، پاســخ دادند. حمالت سایبری 
مربوط به انتخابات 2016 آمریکا هرگز متوقف نشد و با وجود 
این، از آن زمان به بعد آژانس امنیت و زیرساخت های سایبری 
)CISA(، وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده )DHS(، پلیس 
فــدرال آمریکا )FBI( و دیگر ســازمان های دولتی مربوطه، 
روش های جدید و سیســتم های امنیتی هوشمند را برای 
دفاع از زیرساخت های انتخابات ایاالت متحده به کار گرفتند. 
حاال و پس از گذشت چهار سال، حواشی مربوط به حمالت 
سایبری یک بار دیگر در آمریکا باال گرفته اما این بار نام »ایران« 
به عنوان عامل اصلی حمالت در رسانه های مختلف مطرح 

می شود!

حفره های امنیتی#
نخســتین بار حدود یک ماه پیش مقام های رسمی ایاالت 
متحده، ایران را به دخالت در فرایند انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا متهم و اعالم کردند ایمیل هایی از ســوی ایرانی ها به 
رأی دهنده های ساکن ایالت های موسوم به زمین نبرد ارسال 
شده است تا آن ها را از رأی دادن به ترامپ بترسانند!  حدود 
یک هفته بعــد هم دیلی میل اعالم کرد یکــی از مقام های 
رسمی بخش امنیت سایبری وزارت امنیت میهن آمریکا در 
یک گزارش تلفنی درباره تهدید هکرهای ایرانی به مسئوالن 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده است. به گفته 
جرمین روباک، هکرهای ایرانی در روزهای پیش از انتخابات، با 
بهره بردن از حفره های امنیتی پایگاه های انتخاباتی به اطالعات 
رأی دهنده ها در یک ایالت دســت یافتــه  بودند. پس از این، 
پلیس فدرال و بخش امنیت سایبری وزارت امنیت میهن از 
یک حمله بین المللی به پایگاه های داده با هدف تأثیر گذاشتن 
بر فرایند انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا خبر دادند. 
آن طور که پلیس فدرال اعالم کرده بود، حمله هکرهای ایرانی 
بین 20 تا 2۸ ســپتامبر انجام شده، هر چند نمی توان همه 

حمله ها را به بازیگران ایرانی نسبت داد.

بیش از 2 هزار تالش#
پس از این، شــرکت اینترنتی مایکروسافت هم مدعی شد 
هکرهای وابسته به دولت ایران، سعی داشته اند حساب های 
مرتبط با یکی از نامزدهای ریاست جمهوری ایاالت متحده را 
هک کنند. مایکروسافت با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: به تازگی 
ما شــاهد فعالیت قابل توجه از سوی گروهی که در فضای 
مجازی آن ها را فسفر می نامیم، بودیم. ما معتقدیم این گروه 
از هکرها، ایرانی هستند و می توانند تهدید واقعی ایجاد کنند.

در ادامــه این بیانیه آمده اســت: در یــک دوره 30 روزه در 
ماه های آگوســت و ســپتامبر، این گروه در حدود 2.7 هزار 
تالش برای یافتن حساب های مشتری های مایکروسافت انجام 

داده و تالش برای حمله به 241 حساب نموده اند.
مایکروســافت مدعــی شــد در نتیجه ایــن تالش ها، 
چهارحساب که با دفتر مرکزی نامزد ریاست جمهوری 

یا مقامات آمریکایی ارتباط نداشتند، هک شده اند.

پسران مغرور#
پلیس فدرال ایاالت متحده )اف بی آی( و وزارت امنیت داخلی 
آمریکا حدود ســه هفته پیش در بیانیه مشترکی هکرهای 
ایرانی را به دست داشــتن در ارسال ایمیل های تهدید آمیز 
برای هزاران رأی دهنده آمریکایی متهم کردند. منابع خبری 
همان زمان به نقل از این بیانیه گــزارش دادند ایمیل های 
تهدید آمیز اوایل ماه اکتبر و به نام گروه Proud Boys )پسران 
مغرور( فرستاده شده اند. »پسران مغرور« یک گروه راست گرا 
و بیگانه ســتیز حامی دونالد ترامپ به شمار می رود و پیش 
از این متهم شــده  که با ارسال ایمیل های تهدید آمیز درباره 
رأی دادن بــه جو بایدن، رقیب ترامپ از حزب دموکرات، به 

شهروندان آمریکایی هشدار داده است.
اگرچه پس از این حواشی، کشورمان واکنشی به آن ها نشان 
نداد اما پیش از این ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت 
خارجه ایران بارها این گونه اتهام ها را »مضحک و بی اساس« 
خوانده و هرگونه تالش این کشور برای تأثیرگذاری در روند و 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به شدت تکذیب 

کرده است.

حمله سایبری در کار نبود!#
با وجود همه این حواشــی، پس از پایان شــمارش آرا و داغ 
شــدن موضوع تقلب، مقامات فدرال آمریکا همه ادعاهای 
گذشــته خود را پس گرفته و اعالم کردند هیچ دخالت و یا 

حتی حمله سایبری ای صورت نگرفته است! 
مقامات فــدرال ایاالت متحده با انتشــار بیانیه ای در هفته 
گذشته اعالم کردند می توانند این فصل از انتخابات آمریکا 
را بدون اختالالت عمده ناشی از حمالت سایبری و اقدامات 
بدخیم مربوطه بدانند. یکی از مقامات ارشــد آژانس امنیت 
و زیرساخت های ســایبری آمریکا که نخواست نامش فاش 
شــود در نتیجه گفت وگو با مقامات ارشــد این کشور روی 
شبکه اجتماعی توییتر نوشت: »ما هنوز از کارزار انتخاباتی 
خارج نشده ایم. ولی می توانم این نوید را بدهم که این دور از 
انتخابات بدون هرگونه حمله سایبری برگزار شد«. به صورت 
همزمان دیگر مقامات بلندپایه آمریکا نیز در بیانیه های مجزا 
اعالم کردند »روز انتخابات به عنوان یک سه شنبه بدون حمله 

سایبری« برای همگان رقم خورد و به نظر می رسد اقدامات 
امنیتی که در این زمینه انجام شده بود به خوبی عمل کرده 
اســت. در ادامه توییت مقام ارشد آمریکایی نوشته شد: »در 
بیشتر موارد حتی کوچک ترین اختالل سایبری هم دیده نشد 

و این یکی از بهترین سناریوهایی بود که به نتیجه رسید«!

تناقض گویی#
روزنامه آمریکایی واشنگتن پســت اما روز گذشته با انتشار 
گزارشــی درباره حمالت ســایبری انتخابات 2020 نوشت: 
»مقامات آمریکایی اعالم کردند فرماندهی ســایبری ایاالت 
متحده و آژانس امنیت ملی، اقداماتــی را برای اطمینان از 
عدم دخالت بازیگــران خارجی در انتخابات ســال 2020 
انجام داده اند، از جمله عملیاتی که دو هفته گذشــته علیه 
ایران انجام شد«. این مقامات امنیتی آمریکایی که به دلیل 
حساسیت موضوع نخواسته اند نامشان فاش شود به واشنگتن 
پست گفته اند پس از دستیابی هکرهای ایرانی به اطالعات 
رأی دهندگان یکــی از ایاالت آمریکا و ارســال ایمیل های 
تهدیدآمیز، عملیات گسترده ای برای خنثی کردن حمالت 
سایبری هکرهای ایرانی، روسی و چینی صورت گرفته است. 
این مقامات امنیتی همچنین ادعا کرده اند  موفق شده اند جلو 

حمالت اصلی هکرهای ایرانی را بگیرند! 
با این حال مسئوالن کشــورمان هنوز واکنشی به ادعاهای 
جورواجور و متناقــض مقامات آمریکایی نشــان نداده اند. 
کاربــران فضای مجازی اما واکنش های جور واجوری به این 
ادعاها نشان داده اند. برخی هایشان ادعاهای مقامات آمریکایی 
را بازی سیاسی دانسته اند و بخش دیگرشان هم با فرض بر 
صحیح بودن این ادعاها، نوشــته اند جنگ سایبری  بازی ای 
است که خود آمریکایی ها سال ها پیش آغاز کرده اند و حاال 
دارند نتیجه اش را می بینند. کاربری در توییت کنایه آمیز 
خطاب به مقامات آمریکایی نوشــته است:»بهرام که گور 
می گرفتی همه عمر/دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟«. 
تعدادی از کاربران هم پس از گزارش های متعدد رسانه های 
آمریکایی از ترس مقامــات امنیتی آمریکا از نفوذ هکرهای 
ایرانی به ســاختارهای انتخاباتی آمریکا، حسابی به قدرت 
سایبری کشورمان بالیده اند. در پایان توییت یکی از کاربران 
را می خوانید: در پس همه این حرف ها، بازی های سیاسی و 

قشقرق ها، اعتراف به قدرت سایبری ایران نهفته است!
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 آیا حاتمی کیا که سابقه زیادی در سریال سازی نداشته، می تواند پروژه حضرت موسی j را به سرانجام برساند؟

بیم و امیدهای »موسی j« به روایت »ابراهیم«

سرنوشت، طوفان است
رقیه توسلی: می خواهم ماسک را بردارم و مثل آن وقت ها، پاییِز بی فیلتر را زندگی 

کنم... نمی شود... امروز چند نفر از دوستان، اعالمیه ترحیم استوری کرده اند.
می خواهم شماره مادر »شــهید حاجی زاده« را بگذارم روی زنگ و قرار مصاحبه 

بگیرم... نمی شود... این طوری حق الناس است و نباید جاهل باشم.
می خواهم وســط »گلی« و »آبان« بنشینم و »قصر متحرک هاول« نگاه کنم و 
حظ ببرم... نمی شــود... چون از جان دوست ترشان دارم و می دانم کرونا، وحشی 

و حسود است.
می خواهم کیک ســیب و دارچین بپزم برای همکاران... نمی شود... کدام مؤسسه 

و همکار و کشک و دوغی؟ قریب 250 روز است روی ماهشان را زیارت نکرده ام.
می خواهم از چند مراجع جوان به دستگاه خودپرداز بپرسم چرا اپ موبایل بانک 
نصب نمی کنید؟... نمی شود... چند نفرشان را می شود راهنمایی کرد؟ آمار نیم ساعته 

پای یک عابربانک، دمار از روزگارم درمی آورد. 53 مراجعه کننده را می شمارم.
می خواهم بروم کوه... نمی شود... بی دل و دماغ تر از آنم که باروبندیل بردارم و جلوتر 

دستم بیاید اکیپمان تارومار شده است. 
می خواهم بی دغدغه »مســتند نامیبیا« ببینم و ســوار بالن های رنگی اش بروم 
آفریقاگردی و دلی ســیر از بیابان دربیاورم... نمی شــود... با تب و ســردرد و تک 

سرفه های آقای همسر و شغل شریف پرستاری جور درنمی آید.
می خواهــم برای چند روز قانون ممنوعیت اســتفاده از فضای مجازی در خانه را 
تصویب کنم... نمی شود... مضحک است. چطور به تماس های واتس آپی آن ور آب، 
ســاعت ها اینترنت و تلگرام و اینستای کاری، می شود نه گفت!؟ به تنها دلخوشی 

این روزهای کوویدی!
می خواهم تازه ها و داغ های نشر را از دست ندهم. با حسرت اما از کنار شهر کتاب رد 

می شوم... نمی شود... مدتی است فوبیای کرونا الی کتاب پیدا کرده ام.
می خواهــم باانرژی و خوش روحیه رفتار کنم... نمی شــود... هر چه تقال می کنم 
نمی شــود... حال و احوال کســی را دارم که می داند زده به کوچه علی چپ و سر 

خودش را دارد شیره می مالد.
اصال بی خیال می شــوم و از سر ناچاری می روم می خوابم. توی خواب می بینم که 

درختان سیب حیاط، پرتقال داده اند.
و من آنجا متعجب و با شانه های باال داده درحال خندیدنم که از خواب می پرم. 

به گمانم تعبیرش این است: چرا می خندی؟ مگر همین شما از درخت سیب انتظار 
نداشتی پرتقال بدهد؟

از خواب پریده نوشت:گاهی سرنوشت مثل طوفان شن است. تو سمت و جهت 
را تغییر می دهی اما او دنبالت می کند. پی درپی. بنابراین تنها کاری که می توانی 

بکنی تسلیم به آن است. تن در دادن به آن. یکراست قدم گذاشتن درون طوفان.
چقدر این فرمایش »هاروکی موراکامی« متین است.

لطفاً راحتشان بگذارید!

قدس زندگی: فقط بحث دارو و مراقبت جسمی نیست. کرونایی ها در کنار این ها، 
بــه مراقبت روحی و عاطفی هم نیاز دارند. همان طور که برای درمانشــان، باید و 
نباید های دارویی و جســمانی وجود دارد، باید و نبایدهای روحی هم وجود دارد 
که اگر رعایت نشود، بیمار کرونایی را به شدت آزار داده و حتی روند درمانش را با 
اختالل همراه می کند. »فارس« به چند مورد از این باید و نبایدها اشاره کرده است 

که در ادامه می خوانید.
 سرکوفت نزنید/ همه بیماران کرونایی در گرفتن این بیماری مقصر نیستند. 
هیچ کس هم دوست ندارد این بیماری را بگیرد و دو هفته خودش را از کار و زندگی 
بیندازد و در خانه و اتاق حبس کند. پس به بیمار کرونایی سرکوفت نزنید که چقدر 
رعایت کرده یا نکرده  است. بیشتر به او قوت قلب بدهید که حتماً این بیماری را 

پشت سر خواهد گذاشت.
 ازکجا گرفتی؟/ پرســیدن این سؤال و گمانه زنی درباره اینکه بگویند از کجا 
گرفته اند و برایتان توضیح بدهند ممکن اســت چه کاری کرده باشــند یا به چه 
کســی و چه جایی مظنون باشند خسته کننده است و به بهبودشان هیچ کمکی 

نخواهد کرد.
 آن هــا را راحت بگذارید/ بیماران کرونایی بیشــتر از هر زمان دیگری به 
اســتراحت نیاز دارند و بهترین کمک به آن ها آسوده کردن خیالشان است. اصرار 
به کمک هایی که نیازی به آن ندارند ممکن است اذیتشان کند. همین که به آن ها 

اطمینان بدهید در صورت نیاز می توانند روی کمکتان حساب کنند کافی  است.
 احوالپرسی درست / احوالپرسی های بیش از حد، کرونایی ها را به شدت اذیت 
می کند. طوری که می گویند مدام باید گوشــی تلفن همراه دستمان باشد و هر 
لحظــه وضعیتمان را گزارش کنیم. آن ها نای و توان این کار را ندارند. با یک پیام 

دلگرم کننده و دعا برای بهبودی هم می توان احوالشان را پرسید.
 زامبی نیستند/ از آن ها فرار نکنید. فقط اگر مجبور به مراقبت از یک کرونایی 
هستید، همه موارد بهداشــتی برای جلوگیری از انتقال ویروس را رعایت کنید. 

ترسیدن هم الزم نیست.
سؤال پیچ نکنید/ بیماران کرونایی را ایستگاه پاسخگویی به پرسش هایتان 
نکنید. اینکه عالئمشان چه بوده و مدام درباره انواع خارش گلو و دست و پا دردتان 
بپرسید واقعاً آزاردهنده است. عالئم مختلف و متفاوت کرونا را می توانید در اینترنت 

جست وجو کنید نه در بیمار.
 پُز بهداشتی ممنوع/ الزم نیست به هوای احوالپرسی، گزارش کرونا نگرفتن 
و سالمتی تان را به او بدهید. یکی از دلگیری های بیماران کرونایی این است که به 
جای اینکه برخی جویای احوالشان شوند مدام تأکید می کنند چون خیلی بهداشت 

را رعایت کرده اند، کرونا نگرفته اند.
 آمار ندهید/ بهتر است کرونایی ها در طول بیماری اخبار و آمار و ارقام  ابتال و 
مرگ و میر را دنبال نکنند تا با آرامش بیشتری دوران نقاهتشان را بگذرانند. پس 

شما هم این اطالعات و آمار را به آن ها نرسانید.
 نسخه نپیچید/ ممکن اســت به تعداد بیماران کرونایــی، دارو برای درمان 
کرونا معرفی کرده باشند. پس لطفاً شما الزم نیست داروهای مختلف و تجربه های 
آشنایان را برای بیمار کرونایی تجویز کنید و لیست دارو بدهید. در ضمن به اسم 
دلسوزی آن ها را نترسانید که احســاس خفگی نداری؟ مبادا ریه ات درگیر شده 

باشد و... .

حکایت امروز

روزمره  نگاری

 شهرخودرو - پیکان امروز از دقیقه  شهرخودرو - پیکان امروز از دقیقه 2222

باک پرسپولیس با نفت پر شدباک پرسپولیس با نفت پر شد
12 1011

آتش میان گواردیوال و آقای خاص شعله ور شد

 پپ : 
مورینیو را دکتر ببرید! 

روایت بهروز افخمی از تغییر پایان »شوکران« با انتخاب هدیه تهرانی

 فیلم نامه نویسی 
مقدمه فیلم سازی است

استقاللی ها مدعی شدند

 ردپای فوالدی ها 
در اهانت ها و درگیری ها

ادعای حمله سایبری هکرهای ایرانی به انتخابات آمریکا تا چه حد صحت دارد؟

بهرام که گور می گرفتی همه عمر...!
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سینا حسینی: استقالل در دومین بازی خود نتیجه 
بازی را به حریــف اهوازی واگذار کرد تا نخســتین 
شکست محمود فکری در لیگ بیستم به ثبت برسد. 
ناکامی استقالل شاید اتفاق عجیبی نبود اما حواشی 
حاکم بر این بــازی و درگیری ها و تنش های موجود 
در این پیکار ســبب شد خیلی زود استقالل به کانون 

حاشیه های عجیب و غریب فوتبالی مبدل شود.

کادر فنی عصبی#
به هم ریختگی و رفتارهای عصبی کادر فنی استقالل 
در این بازی ســبب شد اســتقاللی ها از اواسط نیمه 
دوم گرفتار تنش و حاشــیه شــوند، به همین دلیل 
پس از اینکه زاهدی فر ســوت پایان بازی را به صدا 
درآورد، انتقادها و مباحث چالشــی در فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی داغ داغ شد تا محمود فکری و 
شاگردانش در همین ابتدای کار با حاشیه ای غیر قابل 

پیش بینی مواجه شوند.

استقالل 10 نفره باخت!#
اتفاق نخســت از زمانی آغاز شــد که محمد دانشگر 
به دلیل عدم تعادل ســرنگون شد و با تابلو تبلیغاتی 
کنار زمین برخورد کرد و دیگر نتوانســت بازی کند! 
در این لحظه کادر پزشکی موضوع را به نیمکت اعالم 
می کنند اما استقالل نزدیک به 10 دقیقه مقابل فوالد 
10 نفره بازی کرد چون هیچ کسی حواسش به خروج 

دانشگر از جریان بازی نبود.

جای خالی شیخ#
ولی این تمام ماجرا نبود، محمود فکری قصد داشــت 
دیاباته را در دقیقه 75 به زمین بفرســتد، اما فرشید 
باقــری اعالم کــرد از ناحیه زانو دچار درد اســت به 
همیــن دلیل تعویض انجــام نمی شــود اما پس از 

دقایقــی فکری تصمیــم می گیرد شــیخ را به زمین 
بفرســتد اما در اتفاقی بسیار عجیب شیخ کنار زمین 
حضور نداشت به همین دلیل فکری عصبانی می شود 
و داور چهارم از انجام تعویض خودداری می کند، پس 
از جســت وجو متوجه می شوند شیخ به رختکن رفته 
 است که این مسئله باعث عصبانیت دو چندان فکری 

می شود.
پس از این اتفــاق فکری تعویض را عوض می کند اما 
اتفاق عجیب تری رقم می خورد و داور چهارم به دلیل 
اینکه تابلو دیجیتال در اختیار ندارد با تأخیر تعویض 
را انجــام می دهد که در این بیــن عصبانیت محمود 

فکری دو چندان می شود.

اهانت عجیب #
پس از اتمام بازی و اعالم شکســت اســتقالل،هواداران 
استقالل بابت شکست نخست فکری به شدت عصبانی 
بودند که انتشار یک فیلم جنجالی همه را شوکه می کند، 
محمود فکری در حالی که بازیکن ســابق نســاجی به 
ســراغش آمده بود الفاظ تند و ناشایستی را علیه فردی 
خــاص در کادر فنی فوالد به کار می برد که این موضوع 
به سرعت در فضای مجازی منتشر می شود تا یک چالش 

جدید برای استقاللی ها رقم بخورد.
پس از انتشــار این فیلم باشگاه فوالد بالفاصله با صدور 
بیانیه ای از شــکایت رســمی از محود فکری خبر داد . 
تنش ها با انتشار پست اینستاگرامی سعید آذری افزایش 

یافت تا هواداران استقالل شاهد یک دعوای جدید میان 
مدیران فوالد و کادر فنی استقالل باشند.

بیانیه استقالل#
در این میان باشگاه استقالل هم بیانیه ای تند و تیز منتشر 
کرد و مدعی شد جواد نکونام مسبب این اتفاقات بوده چون 
در جریان بازی بر ســر همکارانش داد می زده هر کسی 
نمی تواند دعوا کند برود باال روی سکوها بنشیند،از طرفی 
استقاللی ها مدعی شــدند فیلم منتشر شده از سخنان 
محمود فکری توسط عوامل فوالد خوزستان ضبط شده 
اتفاقی که تاکنون سابقه نداشته است چون هیچ فیلم بردار 

و عکاسی حق ورود به زمین چمن را ندارد.

محرومیت فکری و دیاباته؟#
بدین ترتیب محمود فکری بابت اهانت باید طی 10روز 
آینده به کمیته انضباطی فدراســیون برود که احتمال 
محرومیت این ســرمربی با توجه به شواهد و مستندات 

موجود بسیار باالست. 
ضمن اینکه شــنیده می شود دیاباته به دلیل درگیري با 
فکري و دستیارانش از تمرین با استقالل منع شده و در 

اختیار باشگاه قرار گرفته است تا تعیین تکلیف شود.

جیره خوارها؟#
اما این تمام اتفاقات ماجرا نبود،فرشید باقری یکی از بازیکنان 
استقالل که به شدت مورد انتقاد هواداران قرار داشت،با انجام 
یک مصاحبه غیر منتظره و انتشار یک استوری جنجالی به 
هواداران و منتقد لقب ناشایستی را داد و آن ها را یک مشت 
جیره خوار خطاب کرد و برای مدیران باشگاه استقالل خط 
و نشان کشید که اگر ناراحت هستند می تواند رضایت نامه اش 
را بدهند تا از اســتقالل برود. به نظر می رســد در روزهای 
آینده بازهم از این دیدار جنجالی اخبار جدید منتشر شود تا 

استقالل بیشتر از هر زمانی گرفتار حاشیه شود.

استقاللی ها مدعی شدند

ردپای فوالدی ها در اهانت ها و درگیری ها

تیم تونسی کالدرون را نخواست
ورزش: به نقل از العربی الجدید، گابریل کالدرون، سرمربی سابق پرسپولیس با باشگاه 
النجم الساحلی تونس وارد مذاکره شد اما در نهایت به توافق نرسید.زبیر بیه، اسطوره این 
باشگاه تونسی که مسئول مذاکره مستقیم با کالدرون بود درباره عدم توافق با این  مربی 
آرژانتینی گفت:  متأسفانه مذاکرات ما با کالدرون به خاطر درخواست مالی این مربی به 
پایان رســید و به توافق نرسیدیم. کالدرون عالوه بر آنکه درخواست مالی باالیی داشت 
بر همراهی دستیاران خارجی خود اصرار داشت و به همین خاطر جذب او منتفی شد. 
باشگاه شرایط مالی خوبی ندارد و نمی تواند در شرایط کنونی حقوق آن ها را پرداخت کند.

دستور زیدان برای تمدید با راموس
ورزش: قرارداد سرخیو راموس با رئال مادرید چند ماه دیگر به اتمام خواهد رسید و 
هنوز توافقی قطعی مبنی بر ماندن او در برنابئو حاصل نشده است. زین الدین زیدان 
تمدید قرارداد احتمالی سرخیو راموس را به سود باشگاه دانست و ابراز امیدواری کرد 

این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد.
وی در این زمینه گفت: »ما همیشــه عالقه داریم سرخیو راموس در ترکیب رئال 
مادرید حضور داشته باشد و هر چه زودتر امیدواریم قرارداد این بازیکن تمدید شود. 

این به سود همه است و راموس رهبر تیم محسوب می شود«.

آندره پیرلو: 10 فینال داریم
ورزش:یوونتوس در هفته هــای ابتدایی فصل نتایج چندان خوبی نگرفته و آندره 
پیرلو هنوز موفق به ســاخت تیم مورد نظر خود در تورین نشده است. آندره پیرلو 

در کنفرانس مطبوعاتی مدعی شد تا کریسمس تیمش 10 فینال پیش رو دارد.
آندره پیرلو گفت: »مسیر ما برای قهرمانی باید شروع شود، دوره سازگاری به پایان 
رســیده و ما 10 بازی تا پایان کریســمس خواهیم داشت که هر کدام یک فینال 
هســتند. من می خواهم از فردا روحیه جنگندگی متفاوتی در تیمم ببینم و باید با 

قدرت فراوان برای رسیدن به نتیجه به میدان برویم.

گونسالو  ایگواین کرونا گرفت
ورزش:گونسالو ایگواین بعد از 13 سال بازی کردن در باالترین سطح فوتبال اروپا، 
در تابستان امسال و بعد از چهار سال از یوونتوس جدا شده و به پیشنهاد تیم اینتر 
میامی ایالت متحده پاســخ مثبت داد. حاال سایت گل در خبری مدعی شد تست 
کرونای گونسالو ایگواین و لئاندرو گونزالس، دو بازیکن اصلی تیم اینتر میامی مثبت 
شده و این دو نفر در دیدار در مرحله پلی آف MLS مقابل نشویل به میدان نخواهند 
رفت. فدریکو ایگواین، برادر این مهاجم باتجربه نیز به این ویروس مبتال شده، غیبت 

ایگواین ضربه بزرگی به تیم تحت مالکیت دیوید بکام خواهد بود.

جواد رســتم زاده: هفتــه دوم لیگ برتر بــا لغو یک 
بــازی و پیروزی پرســپولیس بــر صنعت نفــت آبادان 
ادامــه یافــت. دیــروز و در شــهرقدس دیــدار پیکان و 
شــهرخودرو بعد از 22 دقیقه به دلیل بارش شدید باران 
 متوقف شــد و دیگر ادامه پیدا نکرد تا امروز انجام شــود. 

شهرخودرو امروز به میدان می رود#
در ایــن بازی رحمتی که هفته اول را در مشــهد پیروز از 
میدان خارج شــده بود تیمش را با ترکیب میالد فراهانی 
،علی نعمتی، عرفان معصومی ،بهتاش میثاقیان، حســن 
جعفری، امیرحســین کریمــی، اکبر صادقــی، روح اهلل 
ســیف اللهی ، صادقی بابااحمدی ، رحمان جعفری و آزاد 
جعفرزاده به میدان فرســتاده بود. شرایط بد چمن زمین 
شــهرقدس باعث آب گرفتگی شــدید و خطرناک بودن 
شرایط بازی شد.رحمتی ،سرمربی شهرخودرو در خصوص 
این اتفاق گفت:شــاهد بازی خوبی بودیم و بازیکنان من 
ســوار بازی بودند. حیف که باران اجازه ادامه بازی را نداد. 
 امیدوارم فردا)امروز(شــرایط برای ادامه بازی مهیا باشــد.

سهیل مهدی،رئیس کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر در 
این مورد گفت: هوا مساعد باشد بازی پیکان و شهرخودرو 
فردا)امروز( برگزار می شود. این بازی با همان دقایق انجام 
شــده، نتیجه و کارت ها به 24ساعت بعد موکول شد. اگر 
شرایط جوی دوباره مساعد نباشد، تصمیم جدیدی گرفته 

خواهد شد و بازی به تاریخ جدیدی موکول می شود.

اولین پیروزی پرسپولیس#
اما در آزادی و زیر باران شــدید پرسپولیس مقابل صنعت 
نفت آبادان قرار گرفت و موفق شــد در یک بازی پر فشار 

یک بر صفر به پیروزی برسد. 
در این بازی یحیی با همان ترکیب قابل انتظار تمیش را به 
میدان فرستاد. سینا سرلک به جای کامیابی نیای محروم 
کنار نوراللهی قرار گرفت و در خط حمله همچنان نگاه ها 
به ســاق های مهدی عبدی بــود. بازیکنی که با توجه به 
فشــار باالیی که روی شانه هایش احساس می کند هنوز 
به مهره زهردار ســرخ ها تبدیل نشــده است. با این حال 
با توجه به جمع بــازی کردن میهمان مردان یحیی نیمه 
اول را کامال ســوار بازی بودند و مزد برتری شــان را روی 
 پنالتی که نعمتی در اواخر این نیمه به ثمر رساند گرفتند. 
جالب اینکه این پنالتی روی کارترکیبی سیدجالل حسینی 
و کنعانــی زادگان در محوطه جریمــه برزیلی های ایران 
بدست آمد.  اما در نیمه مربیان نبرد دو تیم در میانه میدان 
باعث بوجود آمدن درگیری های متعددی شد که البته به 
ســود سرخ ها بود. شــاگردان پورموسوی با وجود تالشی 
که می کردند فاقد برنامه الزم بــرای عبور از خط دفاعی 
میزبان بودند و لک را درون دروازه پرســپولیس به زحمت 
نینداختند تا اولین پیروزی مدافع عنوان قهرمانی در لیگ 
ثبت و پرســپولیس 4 امتیازی شود. نکته مهم دقایق آخر 
بازی اخراج گل محمدی بود که روی تصمیم داور اعتراض 

شدیدی کرد. 

ورزش: بعد از آنکه ژوزه مورینیو ســرمربی تاتنهام در 
آســتانه دیدار تیمش با منچسترســیتی در لیگ برتر 
جزیره، در ادعایی جنجالی مدعی شــد منچسترسیتی 
بر روی گرت ســاوت گیت ســرمربی تیم ملی انگلیس 
فشــار آورده تا رحیم استرلینگ ستاره سیتی را زودتر 
از ســایر بازیکنان تیم ملی آزاد کند تا او بتواند پیش از 
بازی مقابل تاتنهام با تیم باشگاهی اش تمرین کند. پپ 
گواردیوال سرمربی سیتی نسبت به این ادعای مورینیو 
واکنشی طعنه آمیز نشان داد.این دو مربی بزرگ در حالی 
در استادیوم تاتنهام به مصاف هم رفتند که پپ به تازگی 
قرارداد دو ساله جدیدی با سیتی امضا کرده و مورینیو 
هم یک سالگی مربیگری در تاتنهام را جشن گرفته است. 
مورینیو تاکنون چندین بــار با صحبت های خود علیه 
گواردیوال او را عصبانی کرده اســت. در ماجرای اخیر، او 
تیم گواردیوال را به شبیه سازی برای خطا گرفتن از داور 
متهم کرده و ســپس متهم شان کرد که برای در اختیار 

داشتن رحیم استرلینگ به تیم ملی فشار آورده اند.

اتهام مورینیو به ساوت گیت#
ماجرا از زمانی آغاز شــد که ژوزه مورینیو در آســتانه 

دیدار تیمش با منچسترسیتی به انتقاد از 
گرت ساوت گیت سرمربی تیم ملی 
انگلیس پرداخت و او را متهم کرد 
که در تیم ملی از منچسترسیتی 
جانب داری می کنــد. مورینیو در 
صحبت هــای خود مدعی شــد 

باشگاه منچسترسیتی به 
ساوت گیت و تیم ملی 
انگلیس فشار آورده تا 
به بهانه آماده نبودن 
رحیم استرلینگ او 
را زودتر از ســایر 
از  پوشــان  ملی 
اردوی تیــم ملی 

مرخص کنــد تا او 
بتواند با پیوستن به پپ 

گواردیوال و تیمش برای دیدار مقابل تاتنهام آماده شود.
مورینیــو در ادعاهای خود گفــت: »من مطالب زیادی 
می خوانم کــه می گویند او گفته بــوده بعضی مربیان 
باشگاهی فشــار می آورند که بازیکنانشان در تیم ملی 
بازی نکند و او گاهی حتی مجبور شــده به این مربیان 
زنگ بزند و سعی کند قانعشان کند. سؤال من این است 
که او از چه کســی صحبت می کند؟ ساوت گیت باید 
بگوید با کدام مربیان باشگاهی تلفنی صحبت می کند؟ 
البته همه می دانیم که استرلینگ مقابل ما بازی می کند. 
درحالی که وقتی ماه گذشــته اریک دایر بازیکن ما در 
تیم ملی انگلیس مصدوم شــد دو مسابقه برای تاتنهام 
بازی نکرد و یکی دو هفته زمان الزم داشت تا به شرایط 

مسابقه برگردد«.

طعنه پپ#
اما گواردیوال به سرعت به ادعای مورینیو واکنش نشان 
داد و گفــت: »مورینیو باید پیــش دکترهای تیم ملی 
انگلیس و پزشکان منچسترسیتی برود. او باید پیش این 
پزشک ها برود مگر اینکه خودش دکتر باشد. نمی دانم«.

سرمربی منچسترسیتی در ادامه گفت: »ببینید ، درباره 
ژوزه دیگــر بــه ســؤالی جواب 
نمی دهم. این مســئله دکتر 
را هم گفتم چــون او ما را 
به چیــزی متهم کرده بود 
که واقعیت نداشــت. پس 
درباره مســائل دیگر هم 
جواب همین است که او باید 
با پزشــک ها صحبت کند. 
دیگر از این ســؤال ها 
نپرســید چــون 
تقریباً  مــن 
ساله   50
م  شــده ا
دیگــر  و 
سن  آن قدر 

دارم که متوجه باشم«.
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باک پرسپولیس با نفت پر شد
آتش میان گواردیوال و آقای خاص شعله ور شد

پپ: مورینیو را دکتر ببرید!
ضد  حمله

»شیمبا« بهترین گلزن خارجی لیگ می شود؟
ورزش: لوسیانو پریرا معروف به شیمبا در دیدار فوالد مقابل استقالل 
تهران موفق شــد یکی از دو گل تیم خــود را از روی نقطه پنالتی به 
ثمر برساند و تعداد گل های خود در فوتبال ایران را به عدد ۸2 برساند. 
شــیمبای فوالد که در فصل هجدهم عنوان آقای گلی لیگ برتر ایران 
را بدســت آورد اکنون تا رسیدن به عنوان بهترین گلزن خارجی ادوار 

لیگ برتر تنها یک گل فاصله دارد. 

خلیل زاده آماده بازی مقابل منتظری 
ورزش: مدافع ملی پوش کشــورمان به تمرینات الریان برگشت و 
آماده بازی با الخریطیات شــد. تیم فوتبال الریان امشــب در هفته 
ششم لیگ ستارگان قطر از ساعت 20:15 به وقت تهران به مصاف 

الخریطیات می رود. 
در همین راســتا شــجاع خلیــل زاده بعد از همراهــی تیم ملی 
کشــورمان در فیفا دی و حضور در بازی دوستانه با بوسنی اکنون 
به دوحه برگشــته و در تمرینات الریان شرکت تا خود را برای این 
بازی آماده کند. الخریطیات هم در این فصل پژمان منتظری مدافع 

سابق استقالل را در ترکیبش دارد.

 ذوب آهن 
امیدوار به محکوم کردن هافبک استقالل

ورزش: در میان چند شــکایت باشگاه ذوب آهن از بازیکنان سابق 
خــود، احتمال پیروزی این باشــگاه در پرونده هافبک اســتقالل 
بیشــتر است. رسول کربکندی سخنگوی باشگاه ذوب آهن در این 
خصوص به  مهر گفت: شــکایت ما از مهدی پور به کمیته تعیین 
وضعیت فدراسیون رسیده اســت. به نظرم این شکایت جدی تر از 
ســایر پرونده ها بوده و برای ما بهتر است. سایر نفرات بندهایی در 
قراردادشــان داشته اند که بر اســاس آن اقدام به فسخ کردند ولی 

شرایط مهدی پور فرق می کند.

 سه شنبه و چهارشنبه 
زمان برگزاری هفته سوم لیگ برتر

ورزش: براساس اخبار رسیده بازی های هفته سوم طی دو روز سه شنبه 
و چهارشــنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. براساس برنامه بازی های 
حساس و مهمی در هفته سوم برگزار خواهد شد. از بازی های مهم این 
هفته می توان به دیدار تراکتور و سپاهان در تبریز ، نفت مسجدسلیمان 
و پرسپولیس در مسجد سلیمان و همچنین استقالل برابر ماشین سازی 

در تهران اشاره کرد.

گزارش روز

ضد حمله

جزئیات مراسم برترین های فیفا 
ورزش:به نقل از اسپورتال، فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اعالم کرد مراسم 
برترین های این نهاد پنجشنبه 27 آذر ماه به صورت آنالین برگزار می شود و 
به همین خاطر رأی گیری برای انتخاب برترین های فیفا تا ۹ دسامبر زمان 
خواهد برد. فیفا در توضیح این مراسم با انتشار این بیانیه یادآورشد: امسال 
بیش از هر زمان دیگری روشــن شده است که هیچ چیز مهم تر از سالمتی 
وجود ندارد. قهرمانان بازی نه تنها به عنوان بازیکن، بلکه به عنوان الگو نیز 
مسئولیت بزرگی را بر عهده گرفته اند و امید را برای جوامع در سراسر جهان 
بــه ارمغان آورده و پیام های وحدت را در برابر بحران بهداشــت عمومی به 
اشتراک می گذارند. بعد از سرگیری امن رقابت ها، ترکیبی از سخت کوشی 
و همبستگی در ورزش ما، فوتبال را برای بسیاری از افراد به یک منبع نادر 
راحتی و شــادی تبدیل کرده است. بنابراین مهم است که فیفا در این سال 
فوق العاده چنین دستاوردهایی را جشن بگیرد. مطابق با اقدام های احتیاطی 
بهداشت عمومی و اصل راهنمای فیفا مبنی بر اینکه سالمتی در درجه اول 
قرار دارد، تصمیم بر این شد که مراسم اهدای جوایز فقط مجازی باشد. پیش 
از این، این نگرانی وجود داشت که فیفا به دلیل همه گیری، از تعیین برندگان 
این جایزه معتبر خودداری کند، همان طور که با توپ طال انجام شد. در سال 
201۹ تندیس اصلی - بهترین فوتبالیست فصل - به لیونل مسی مهاجم 
بارسلونا تعلق گرفت که در رقابت برای دریافت این جایزه، ویرجیل فان دایک، 
مدافع لیورپول و کریستیانو رونالدو، مهاجم یوونتوس را شکست داد. امسال اما 
همه لواندوفسکی،مهاجم لهستانی بایرن مونیخ را در افت وحشتناک مسی و 

نوسان رونالدو شانس اصلی برنده شدن می دانند.

هدیه خاص منشا به قلعه نویی
ورزش: جمعه در دربی کرمان در چارچوب هفته دوم مســابقات لیگ برتر 
شاگردان امیر قلعه نویی در شب تولد این مربی موفق شدند با دبل گادوین 
منشا مهاجم نیجریه ای این تیم مس رفسنجان را شکست دهد و صدرنشین 
لیگ برتر شــوند. منشــا حاال با انتشــار تصویری از امیرقلعه نویی یکی از 

گل هایش را به سرمربی خود تقدیم کرد و تولد وی را نیز تبریک گفت.

پست جدید آرمین رهبر
ورزش: آرمیــن رهبر رئیس انجمن صنفی مربیان فوتبال و فوتســال 
خراسان رضوی به عنوان قائم مقام باشگاه ابومسلم خراسان منصوب شد. 
ابومسلم قرار است از لیگ سوم فعالیت خود را آغاز کند. رهبر پیش از این 

در سمت سرمربی و مربی در این تیم فعالیت داشته است.
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برگ س���بز و سند کمپانی س���واری پیکان مدل 1380  
رنگ س���فید روغنی به ش���ماره موت���ور 11128066282 
و ش���ماره شاسی 0080468371 به ش���ماره انتظامی 
533 ط 24 ایران 36 به مالکیت علی ندافی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

  131SE برگ سبز ) شناسنامه( خودرو سواری سایپا
م���دل 13۹۹ ب���ه ش���ماره انتظام���ی 85- ۹15 س 75 
و ش���ماره موتور M13/6474081 و ش���ماره شاس���ی 
NAS411100L3613008   بن���ام س���میه کلنگی خواه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است 
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ب���رگ س���بز و کارت خ���ودرو س���واری پرای���د مدل 
1385 به شماره موتور 152861۹ و شماره شاسی 
S1412285850۹74 به شماره انتظامی ۹۹8 ص 
۹3 ای���ران 36 مفق���ود و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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اینجان���ب دکتر یون���س محیطی متخصص 
رادیول���وژی دهان فک صورت اعالم میدارم 
پروان���ه طباب���ت  ب���ا ش���ماره نظام پزش���کی 
1426۹5 و ش���ماره پروانه 1۹71426۹5123 
تاری���خ ص���دور13۹7/5/2و تاری���خ  انقض���ا 
13۹۹/2/2 و ش���ماره هولوگرام 1156۹555 
مفق���ود ش���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باش���د.

دی
قو

مف
هی 

آگ

/ع
99

09
24

5

س���ند سفید موتورس���یکلت هاتف 150 سی سی 
مدل 13۹3 به ش���ماره موتور 5015006 و شماره 
تنه ۹3200401 به شماره انتظامی 283۹5 ایران 

772 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99

09
24

0

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی س���واری پی���کان م���دل 
1374  رنگ س���فید یخچالی روغنی به ش���ماره موتور 
01127443742 و ش���ماره شاس���ی 74444651 ب���ه 
شماره انتظامی 866 ل 75 ایران 12 به مالکیت علی 

بایسته تندیده مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 شركت مهندسی مشاور طوس آب

شماره ثبت 3115 و شناسه ملی 10380190168
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شركت 
مهندسی مشاور طوس آب رأس ساعت 10صبح  روز 
چهارش��نبه 1399/09/12 در مح��ل ش��ركت واقع در 
مش��هد - بلوار ارش��اد - خیابان پی��ام- نبش پیام 
4- پالک 14 تشكیل می گردد. از كلیه سهام داران 
محترم دعوت می ش��ود در جلسه مذكور شركت و یا 

نسبت به معرفی نماینده اقدام نمایند. 
دستور جلسه: 

1-انتخاب اعضای هیئت مدیره 
2-س��ایر وظایفی كه اساس��نامه و قوانی��ن به عهده 
مجم��ع عمومی ع��ادی به طور فوق الع��اده قرار داده 

است. 
ع هیئت مدیره شركت مهندسی مشاور طوس آب  9

90
92

18

آگهی تغییرات شركت دل آسای توس شركت 
و   23376 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10861763671

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,05,20
به   0939678551 کدملی  به  ستاری  محمود 
خانم  ـ  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت 
به  کدملی0931513952  به  قالیباف  اسحق  اکرم 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا 
عضو  سمت  به  کدملی0926215841  به  ستاری 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیئت 
گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهاردار و تعهدآور 
ستاری  محمود  آقای  امضاء  با  بانکی  و  رسمی 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1048513( 

س
,  9

90
92

22

,ع
99
09
23
4
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

همه گیری سریال سازی سریالی
قدیمی ها می گفتند »کار نیکو کردن از پر کردن است«؛ حرف نغزی که البته 
هر جایی هم مصــداق ندارد و هر پر کردنی را نمی توان به جای کار نیکو و 

احسنت مورد تأیید قرار داد.
روال سریال ســازی و دنباله سریال ســاختن در صدا و سیما را شاید بتوان 
مصداق و گواهی بر این امر دانست؛ در سال های اخیر پس از یکی دو نمونه 
موفق تداوم سریال ها؛ نوعی همه گیری در میان سایر کارگردانان نیز سرایت 
کرده که حتماً باید ســریال خود را که از قضا بعضاً در فصل اولش مخاطب 
خوبی داشته، ادامه دهند. همه گیری آن قدر فراگیر بوده که در میان سازندگان 
اکنون تبدیل به تب شده و همه می خواهند با شاقول فالن سریال موفق جلو 

بروند و همان میزان مخاطب و جذابیت برای خود جذب کنند.
شاید بسیاری از این ســازندگان نمونه موفق سریال پایتخت به کارگردانی 
سیروس مقدم و بازی درخشان محسن تنابنده حداقل تا فصل پنجم آن را 
مدنظر دارند؛ سریالی که از همان فصل نخست تراز و تیپ خود را حداقل دو 

کالس باالتر از سایر نمونه های مشابه داخلی خود تعریف کرده بود.
پایتخت از این نظر یک استثنا نه در سال های اخیر بلکه شاید در تاریخ صدا 
و سیما پس از انقالب اسالمی باشد. سریالی که معموالً پس از پایان هر فصل 
آن بالفاصله درخواست عمومی برای ساخت فصل جدیدش شکل می گیرد و 
با وجود تجربه نسبتاً ناموفق و پرانتقاد و البته نیمه تمامی که فصل ششم این 
سریال داشت، زمزمه هایی مبنی بر ادامه ساخت آن اکنون به گوش می رسد و 
مخاطب نیز از آن استقبال می کند. تمام نظرسنجی های رسمی و غیررسمی 

نیز معموالً مؤید تیک مثبت مخاطب به تداوم ساخت آن است.
اما کارنامه موفق پایتخت ترازی برای سایر سریال ها و یا لزوماً انگیزه ای برای 
ساخت سریال براساس این متد نیست؛ نمونه ناموفق پس از این همه گیری 

فراگیر سریال سازی هم کم نداریم.
در این زمینه می توان به ســریال »بچه مهندس« اشــاره کرد که در فصل 
نخست خود با داستان، سناریو و البته ساختارشکنی خاص خود همراه بود 
و مخاطبان بســیار زیادی را نیز برای خــود جذب کرد. تجربه موفق فصل 
نخست این سریال بالفاصله این وسوسه را در ذهن سازندگان ایجاد کرد تا 
قسمت های بعدی سریال را نیز روانه باکس تلویزیون کنند، اما بازخوردها به 
همان میزان فصل نخست مثبت نبود و بالفاصله پالس های منفی مبنی بر 
ریزش مخاطب به گوش رسید، زیرا دیگر آن بچه مهندس فصل نخست نبود.

سریال ستایش نیز تجربه آونگی از این نظر بود، به این معنا که فصل دوم و 
سوم این سریال پس از تجربه موفق فصل نخستش، بازخوردهای متفاوتی از 
مخاطبان گرفت و عده ای فصول بعدی سریال را دوست داشتند و عده ای نیز 
معتقد بودند »آب بندی« بیش از حدی در ســریال به ویژه در فصل سوم آن 
صورت گرفته بود و ستایش نیز هیچ گاه نتوانست خاطره خوشی که در فصل 

نخستش با بازی مهدی پاکدل در ذهن مخاطب ایجاد کرد را تکرار کند.
نکته  دیگر اینکه در سال های اخیر قیاسی میان سریال سازی در ایران و خارج 
از باکس تلویزیون ایران شکل گرفته و این ذهنیت ایجاد شده که باید حتماً 
راه سریال سازی غرب و شرق آسیا را دنبال کنیم که از اساس نادرست است 

و باید این ذهنیت را پاک کرد.
نکته دیگر اینکه »مینی سریال « در ایران اساساً امری مغفول است و این مهم 
صرفاً محدود به تلویزیون نمی شــود و حتی در شبکه نمایش خانگی نیز در 
سال های اخیر به این آفت دچار شده ایم؛ به نظر می رسد این ذهنیت ایجاد 
شده که »کار نیکو کردن از زیادی پر کردن است«. پرسشی که همواره وجود 
دارد این است که چرا نباید در نقطه مقابل سریال سازی سریالی حرکت کنیم؟ 
شاید اگر تاریخ صدا و سیما را در این زمینه زیر و رو کنیم نمونه های بسیار 
انگشت شماری از »مینی سریال« پیدا کنیم؛ نمونه ای که هم موفق باشد و هم 

اینکه مخاطب خاص خود را داشته باشد.
ذائقه مخاطب ایرانی در سال های اخیر دچار تحوالتی اساسی شده؛ باید 
این ذهنیت را زدود که مخاطب همان بیننده دهه 60 است که آخرشب 
با کاســه ای تخمه ژاپنی پای تلویزیون می نشیند و هر آنچه به خوردش 
دهیــم به دلیل محدودیت گزینه ها قبول می کند و آن را دنبال می کند. 
جامعه شناسی فرهنگی امروز صراحتاً به ما اعالم می کند که با مخاطبی 
به شدت متلون، دارای ذائقه تنوع طلب و البته خسته روبه رو هستیم که 
برای رفع خستگی اش باید همتی باال داشت و نمی توان هر تجربه موفق 
سریالی را در فصل دوم و سوم آن دنبال کرد و به خورد مخاطب داد، زیرا 
بالفاصله واکنش نشــان داده و سایر گزینه های آلترناتیو را مورد بررسی 

قرار می دهد.

 سیما و سینما/ زهره کهندل ساخت سریال 
حضرت موســی)ع( جزو دغدغه های دهه اخیر 
مدیران تلویزیون بوده است. فیلم نامه این سریال 
چند سال پیش توسط مرحوم فرج اهلل سلحشور 
در دســت نگارش بود که عمر وی کفاف نداد تا 
دومین داســتان قرآنی را پس از سریال »یوسف 
پیامبر« کارگردانی کند. پس از درگذشــت این 
فیلمســاز، اخبار متفاوتی درباره این پروژه بزرگ 
تلویزیونی به گوش می رسید و هر بار هم آخرین 
خبرها حکایت از بالتکلیفی تأمین  مالی این پروژه 
پرهزینه از ســوی صدا و ســیما داشت. باالخره 
ساخت سریال به جمال شــورجه واگذار شد تا  
کارِ بر زمین مانده مرحوم سلحشور را به سرانجام 
برساند. در آخرین گفت وگویی که سال 97 با وی 
و پیش از بیماری اش داشتیم، شورجه گفته بود 
که پخش این سریال به سال 1400 می رسد، ولی  
نه تنهــا پروژه از مرحله پیش تولید عبور نکرد که 
کارگردان کار هم گرفتار بیماری شد و برای حفظ 
سالمتی اش، ساخت این پروژه به فیلمساز دیگری 
محول شد. در چند روز اخیر انتشار اخباری مبنی 
بر کارگردانی ســریال حضرت موسی)ع( توسط 
ابراهیم حاتمی کیا، واکنش های مختلفی را در پی 

داشته است.
کارشناس  الهی،  سعید 
و  رســانه  و  فرهنــگ 
مجری و سردبیر برنامه 
تلویزیونی »افق سینما« 
در توییتی به طور دوپهلو 
نوشــت:  باره  ایــن  در 
»سریال حضرت موسی)ع( بیش از آنکه ترسیم 
پرتره از یک شــخصیت باشد، وجه استراتژیک و 
کامالً هدفمندی را به لحاظ سیاســی و اعتقادی 
دنبال می کند. بی شــک حاتمی کیا با توجه ویژه 
به انحراف قوم یهود و چگونگی شکل گیری تفکر 
صهیونیسم از اکنون لرزه بر اندام حاکمان خبیث 

تل آویو خواهد انداخت«.
ســینماپرس که وابســته به جامعه اســالمی 
هنرمندان اســت، در توضیح این توییت نوشت 
»به نظر می رسد سعید الهی با توجه به روحیات، 
تحقیقات و فیلم نامه ضدصهیونیســتی مرحوم 
سلحشور، تالش کرده است با کنایه ای به ابراهیم 
حاتمی کیا، او را در مســیر بازنویســی فیلم نامه، 
متوجه وفاداری اش به اهداف ضدصهیونیســتی 
نویسنده اصلی ســریال یعنی مرحوم سلحشور 
کنــد و ضمن یادآوری ماهیت اســتراتژیک این 
سریال، کارگردان جدید اثر را نسبت به خطر دور 
شدن از تولید اثری با محتوای ضدصهیونیستی 
و بر بســتر درامی تاریخی و در غلتیدن به زرق و 
برق های تکنیکی و افتادن در دام بیگ پروداکشنی 
مبتنی بر آموزه های تورات تحریف شده بر حذر 
دارد. اگرچه این پیام کوتاه بیشــتر دربرگیرنده 
وجه انگیزشی برای حاتمی کیاست، اما احساس 
می شود با توجه به برخی روحیات این فیلمساز 
کشــورمان به خصــوص در فیلم هایی چون چ، 
گزارش یک  جشن و یا حتی موج مرده و خاکستر 
ســبز این نگرانی وجود دارد که وی در ســریال 
حضرت موســی)ع( چندان قائل به ادامه مسیر 
فرج اهلل سلحشور نباشد. با این توصیف باید منتظر 
ماند تا در روزهای آینده ابراهیم حاتمی کیا نظر 
نهایی خود را برای تولید این فیلم به تهیه کنندگی 
ســیداحمد میرعالیی و فیلم نامــه اولیه مرحوم 
سلحشور اعالم کند«. در ادامه با دو منتقد سینما 

و تلویزیون که نظرات متفاوتی درباره کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا در پروژه حضرت موســی)ع( 
دارنــد گفت وگــو کردیم تا بررســی کنیم این 
فیلمســاز صاحبنام و موفق سینما، در سومین 

پروژه تلویزیونی خود موفق خواهد بود یا نه. 

هر هنرمندی، عرصه ای دارد#
منتقد  ذوالفقاری،  پوریا 
تلویزیــون،  و  ســینما 
اینکــه پروژه  بیــان  با 
یک  موسی)ع(  حضرت 
ســریال تاریخی درباره 
واقعی  شــخصیت  یک 
است، به خبرنگار ما می گوید: ابراهیم حاتمی کیا 
سریال ساز موفقی نبوده و کار تاریخی هم نساخته 
است. تنها کاری که درباره یک شخصیت واقعی 
ســاخته، فیلم »چ مثل چمران« بوده آن کار هم 
موفق نبوده است. همان طور که داوود میرباقری 
تجربه های موفقی که در تلویزیون داشت، وقتی در 
فیلم »مسافر ری« به سینما آورد، موفق نبود. به 
نظرم هر هنرمندی، عرصه ای دارد و این به معنای 

نقطه قوت یا نقطه ضعف نیست.
وی ادامه می دهد: این اشتباه در مورد حاتمی کیا 
هــم دارد اتفاق می افتد، یعنــی زمین بازی این 
فیلمســاز اصالً تلویزیون نیســت. ضمن اینکه 
ســریال هایی کــه او ســاخته و موفــق نبوده، 
موضوع روز بوده و پروداکشــن بزرگی نداشــته 
است. کارگردان ســینما معموالً برای 4 تا 6 ماه 
برنامه ریزی دارد، ولی وقتی پروژه بیشــتر از یک 
سال طول می کشد، دقت در جزئیات کم می شود. 
کاری در وسعت پروژه »حضرت موسی)ع(« تماماً 
پروداکشن است و احتماالً حضرت موسی)ع( را 
در مقاطع مختلف زندگی می بینیم، بی دقتی در 
جزئیات را ببینیم، چون حاتمی کیا فیلم تاریخی 
نساخته، در سریال سازی هم موفق نبوده و حتی 
فیلمی که درباره شــخصیت »چمران« بوده هم 
فیلم خوبی نشــده و به این دالیل گزینه خوبی 
بــرای کارگردانی پروژه » حضرت موســی)ع(« 

نیست.  
ذوالفقاری دربــاره احتمال انصراف حاتمی کیا از 
این پروژه  خاطرنشــان می کند: به نظرم اگر کار 
از پیش تولیــد عبور کند و به مرحله فیلم برداری 
برسد، حاتمی کیا می ماند، ولی پروسه پیش تولید 
خیلی زمانبر اســت. درباره این پروژه چند سال 
است که حرف زده می شود، ولی به نظر می رسد 
پیش تولید دو، سه ســاله ای در پیش است. اگر 
آقای حاتمی کیــا در مرحله پیش تولید، پای کار 
بماند برای فیلم برداری هــم می ماند، ولی بعید 
می دانم طاقت بیاورد، چون او، آدم ســر صحنه 
بوده است و معموالً هر دو سال یک فیلم ساخته 
است، ناگهان چند سال از تولید فیلم دور بماند و 
قرار باشد که کارهای دفتری مقدمات پیش تولید 
را انجام بدهد، با روحیه اش سازگار نیست و بعید 
می دانم این پروژه با حاتمی کیا پیش برود. احتماالً 
تغییراتی در حوزه تولید و تهیه کننده اتفاق خواهد 

افتاد یا اینکه حاتمی کیا، رفیق نیمه راه می شود.

ضعف تلویزیون در تربیت نیرو#
این منتقد و روزنامه نگار با بیان اینکه در چند 
دهه اخیــر، تلویزیون برنامــه ای برای تربیت 
داوود  همچــون  تاریخ ســازی  کارگردان های 
میرباقری نداشــته است، می گوید: این ها جزو 
ضعف کمبود نیرو اســت، چون نیروهایی زیر 
دســت کارگردان های معدود تلویزیون که آثار 
خوب ســاخته اند، تربیت نشده اند. وقتی پروژه 
حضرت موسی)ع( به جمال شورجه هم واگذار 
شد، خوشــبین نبودم، چون ایشان هم سریال 

تاریخی نساخته است.
ذوالفقاری ادامه می دهد: کارهایی که حســن 
فتحی با حسن بشــکوفه )تهیه کننده( داشته 
کارگردانی را حســن فتحی کرده است، چون 
آقای بشــکوفه در مقام تهیه کننده طی دوران 
کاری اش، اصالح برآوردی برای پروژه نداشته 
اســت. چند تهیه کننده مثل آقای بشــکوفه 
داریــم؟ اینکه تربیــت نیرو نکردیــم خیلی 

غم انگیز است. 

وی با بیــان اینکه کارگردان هــای باتجربه ای 
که ســن آن ها باال رفته، حوصله کمتری برای 
کار اجرایــی دارند، عنــوان می کند: این مورد 
فقط درباره یک جریان خاص مطرح نیســت. 
همان قــدر که چشــمم از ســریال »حضرت 
ابراهیم حاتمی کیا آب نمی خورد،  موسی)ع(« 
از ســریال شــبکه نمایش خانگی »داســتان 
جاویــد« بهمن فرمان آرا هــم آب نمی خورد. 
اینکه کارگردانی در ســن حدود 80ســالگی  
بخواهد نخســتین ســریالش را بسازد، جواب 

نمی دهد! 
وی در پایان یادآور می شود: بیشتر فیلم سازان 
مــا وقتی بودجه خــوب در اختیارشــان قرار 
گرفته، بیگ پروداکشن های هالیوودی ساختند 
و نیامدند فیلمی شــبیه »روز واقعه« بسازند. 
در واقع فیلم ها را گرانقیمت ساختند، ولی در 
اکران و جشنواره های بین المللی موفق نبودند، 
فکــر نمی کنم که سرنوشــت متفاوتی هم در 

انتظار سریال »حضرت موسی)ع(« باشد. 

اهمیت نقش مشاوران و دستیاران#
منتقد  سالمی،  احسان 
ســینما و تلویزیــون، 
او  دارد.  دیگــری  نظر 
احتمال  اینکه  دربــاره 
کنار کشــیدن ابراهیم 
حاتمی کیــا از پــروژه 
حضرت موســی)ع( در آینده محتمل است، به 
خبرنگار ما می گویــد: بعید می دانم کارگردان 
تغییــر کنــد بلکه بحــث تغییــر تهیه کننده 
جدی تــر اســت، اینکه تهیه کنندگــی کار به 
ســازمان اوج سپرده شــود. با توجه به اینکه 
پروژه، بزرگ و پرهزینه اســت، احتماالً صدا و 
سیما برای تأمین منابع مالی با مشکل مواجه 
شود و ناچار می شــود از مجموعه های بیرونی 
همچون ســازمان اوج کمک بگیرد، ولی اینکه 
تهیه کنندگــی کار را به صــورت کامل به این 
ســازمان واگذار کند، بعید است، چون سریال 

»حضرت موسی)ع(« جزو پروژه های الف ویژه 
سازمان صدا و سیماســت و احتماالً همکاری 
مشــترکی بین سازمان اوج و صداوسیما انجام 

خواهد شد. 
وی دربــاره کارگردانی کار کــه به حاتمی کیا 
ســپرده شــده، توضیح  می دهد: بــا توجه به 
علقه ای که میــان مرحوم سلحشــور و آقای 
حاتمی کیا وجود داشــت و عالقه ای که ایشان 
بــرای داشــتن یــک کار قرآنــی در کارنامه 
کاری اش دارد، احتماالً پروژه را به ســرانجام 
می رساند. ضمن اینکه پروژه های قرآنی اعتقاد 
واقعی و خلوص نیت می خواهــد و با توجه به 
شــخصیتی کــه از حاتمی کیا می شناســیم، 
ســپردن کار به این فیلمســاز امیدوارکننده 
است، ولی تجربه ایشان در کارهای تاریخی کم 
بوده که در اینجا نقش مشــاوران و دستیاران 
کارگــردان اهمیت پیدا می کند که باید تجربه 

کار تاریخی داشته باشند. 
وی درباره اینکه آیا حاتمی کیا روایت خودش 
را در این پروژه خواهد داشت یا روایت مرحوم 
سلحشور را، می گوید: به نظرم همین که آقای 
حاتمی کیــا کار را برعهده گرفتنــد، اخباری 
مبنی بر بازنویسی فیلم نامه منتشر شد که قرار 
است مطابق با نگاه و زاویه دید خود کارگردان 
باشــد. فکــر می کنم شــاکله اصلــی مرحوم 
سلحشــور مدنظر خواهد بود و تغییری در آن 
ایجاد نمی شود، اما نوع روایت به شیوه ابراهیم 
حاتمی کیــا خواهد بود تا  مهــر و امضای این 

فیلمساز پای کار باشد.

حاتمی کیا، روایت روز دارد#
بــه باور این منتقــد و روزنامه نگار، حاتمی کیا 
ســعی می کند با نگاه به موضوعات روز، فیلم 
بســازد و توضیح می دهد: این کارگردان سعی 
دارد حــرف روز بزند و حتی در فیلم »چ« نیز 
همین رویه را پیش می گیرد. ســریال حضرت 
موسی)ع( هم قصه ای تاریخی را روایت می کند، 
اما حاتمی کیا از دل آن حرفی برای مسائل روز 
جامعه ایرانی و جامعه جهانی درمی آورد، چون 
این پروژه همچون ســریال »حضرت یوسف« 
نگاه جهانی دارد تا ســفیر فرهنگی جمهوری 

اسالمی به کشورهای منطقه باشد. 
ســالمی اضافــه می کنــد: خصلــت آدم های 
صاحب سبک این اســت که آثارشان می تواند 
افراد مختلفی را درگیر کند،عده ای دوســتش 

دارند و عده ای مخالفش هستند. 
وی بــا بیــان اینکــه دو ســریال تلویزیونی 
حاتمی کیــا جزو آثــار ضعیــف او در کارنامه 
کاری اش بــوده اســت، خاطرنشــان می کند: 
کیفیت این دو از معدل سریال سازی تلویزیون، 
اگر باالتر نباشــد، پایین تر هم نبوده است. این 
نگرانی وجود دارد که آقای حاتمی کیا در یک 
پــروژه تاریخی که زمانبر اســت و با توجه به 
بیشتری  زحمات  کار،  بودن  بیگ پروداکشــن 
دارد، چقــدر صبر و حوصله به خرج می دهند. 
در اینجا نقش مشــاوران و دســتیاران پررنگ 
می شود تا بتوانند فشار را برای کارگردان کمتر 
کنند. امیدوارم این پروژه به ســرانجام خوبی 
برســد. آقای حاتمی کیا به همــه این ها فکر 
کرده که کارگردانی پروژه را قبول کرده است. 
اگر این ســریال موفق باشد موجب سرافرازی 

جریان انقالب اسالمی و رسانه نظام می شود.

سینماتئاتر

تخصیص بودجه فرهنگ قابل دفاع نیست

تماشاخانهایکهتعطیلمیشود
روایت بهروز افخمی از تغییر پایان »شوکران« با انتخاب هدیه تهرانی

فیلمنامهنویسیمقدمهفیلمسازیاست
مهر: قطب الدین صادقی با اشــاره به ناچیز بودن بودجه 
فرهنگ به خصوص تئاتر، از تعطیلی تماشاخانه »شانو« به 
دلیل مشکالت اقتصادی و حمایت نکردن از حوزه تئاتر در 

شرایط بحران کرونا خبر داد.
قطب الدین صادقی، کارگردان، مدرس و پژوهشــگر تئاتر، 
درباره وضعیت نامناسب بودجه فرهنگ به خصوص تئاتر 
در ســال های گذشــته و اولویت بندی نامناســبی که در 
میزان تخصیص بودجه وجود دارد، به خبرنگار مهر گفت: 
نکته اساســی این است که تمام شعارهایی که در مملکت 
داده می شود، شــعارهای فرهنگی است؛ فرهنگ اسالمی، 
فرهنگ هزاران ساله ایرانی، فرهنگ شرقی و ... اما در عمل 
برای تحقق، توســعه و دفاع از این »فرهنگ« هیچ گامی 
برنمی دارند. متأسفانه دروغگویی نخستین ایرادی است که در 
کشور ما در زمینه توجه به مسائل فرهنگی وجود دارد. حتی 
متولیان امر که می گویند انقالب ما انقالب فرهنگی بوده، در 
زمینه اختصاص بودجه به این حوزه کوتاهی می کنند. وی 
ادامه داد: به یاد دارم زمانی بودجه فرهنگ 8 دهم درصد از 
بودجه عمومی کشور را تشکیل می داد و حتی این بودجه 
به یک درصد هم نمی رسید که البته این طور که می گویند 
اکنون این بودجه به 1.۵درصد رسیده است. از همین مقدار 
تنها 16درصد آن دست وزارت ارشاد را می گیرد و 84درصد 
دیگر صرف سازمان ها و مؤسسات موازی می شود؛ این اتفاق 
فاجعه آمیز است. متأسفانه کسانی که این بودجه را مصوب 
می کنند به هیچ کس پاسخگو نیستند و این  طور است که 
همه گالیه ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود. 
این کار در نهایت بی انصافی است و این نوع تقسیم بندی و 

تخصیص بودجه اصالً قابل دفاع نیست.
صادقی درباره سهم ناچیز تئاتر از این بودجه فرهنگی بیان 
کرد: مسئله بعدی سهم بســیار ناچیز تئاتر از این بودجه 
اســت، در حالی کــه با بحرانی هم که پیش آمده اســت 
باید بیشــتر از گذشــته برای جبران مشکالت هنرمندان 
بکوشــند. این روزها همه هنرمندان دچار فقر ، بیکاری ، 
بیماری و بالتکلیفی هســتند. خود من تا چند روز آینده 
رسماً تماشاخانه »شــانو« را تعطیل می کنم، چون 9 ماه 
اســت حتی به اندازه یک ماه هم درآمد نداشتم. ماهیانه 
۳0میلیون تومان باید اجاره ملک را بپردازم و تا امروز هرچه 
پس انداز داشته ام را برای کرایه سالن پرداختم و پس از آن 
هم از دیگران قرض کــرده ام، اما دیگر منبعی ندارم تا به 
اتکای آن از دیگران پول قرض بگیرم و تنها راهی که دارم، 

تعطیلی تماشاخانه است.
وی افزود: به دنبال انباری می گردم که وســایل سالن را به 
آنجا انتقال دهم و اعالم کنم اشــتباه کرده ام که اصالً این 
سالن را باز کردم. متأسفانه از لحاظ روحی، فکری و عاطفی 

ویران شده ام و هیچ تمرکزی روی کارم ندارم.
این پژوهشگر و مدرس تئاتر یادآور شد: نمی گویم وضعیت 
عرصه های دیگر در این شــرایط مناسب است، اما می دانم 
که وضعیت فرهنگ و هنر فاجعه است. متأسفانه دولت به 
اصطالح خود را به تغافل زده است و اصالً به فکر وضعیت 
فرهنگ و هنر نیســت. هنرمندان ما از لحاظ اقتصادی و 

روانی نابود شده اند و هیچ کس هم جوابگو نیست.
کارگردان »ســحوری« با اشاره به ناآشــنا بودن کمیسیون 
فرهنگی مجلس به امور فرهنگی، بیان کرد: متأسفانه هیچ کدام 
از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در دوره های مختلف آشنا 
به فرهنگ و هنر نبوده اند و حتی اگر یک فرد فرهنگی در این 
کمیسیون حضور داشت، می توانست از فرهنگ مملکت دفاع 
کند، اما متأسفانه هیچ کدام نسبت مستقیم و حتی غیرمستقیم 
با عرصه فرهنگ ندارند. کسانی که از 100کیلومتری فرهنگ و 
هنر عبور نکرده اند، یک تئاتر یا فیلم ندیده اند و حتی یک کتاب 
در این زمینه تألیف نکرده اند، چگونه می توانند تشخیص دهند 

نیازهای فرهنگ و هنر چیست.
صادقی در پایان درباره مشاوره دادن اهالی فرهنگ و هنر 
به کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ما که نمی توانیم به 
صورت شخصی به مجلس برویم و به کمیسیون فرهنگی 
مشاوره بدهیم. آن ها باید از ما برای مشاوره و تعامل دعوت 
کنند، چون این رابطه دوسویه است و باید توأم با احترام و 
تعامل متقابل باشد، اما آن ها اصالً ما را نمی بینند و من واقعاً 

متأسفم که این وضعیت در جریان است.

سیماوســینما: افخمی گفت: تا امروز دو فیلم نامه ام 
را فروخته ام که به  شــدت پشیمان شدم. یکی از آن ها 
»پایان خدمت« بود که بسیار بد ساخته شد. پس از این 
تصمیم گرفتم حتی اگر همه ایده هایی که در ذهن دارم 
با خودم به زیر خاک برود، بهتر از آن است که آن را به 
دیگری واگذار کنم و این گونه ســاخته شود! فیلم نامه 
خوب  فیلم نامه ای اســت که وقتی می خوانید احساس 

کنید می خواهید روی آن سرمایه گذاری کنید.
این کارگــردان و فیلم نامه نویــس در بخش »آموزش 
فیلم سازی« برنامه این هفته  »نقد سینما« پاسخگوی 

پرسش های رسیده از سوی مخاطبان بود.
افخمــی در پاســخ به پرسشــی درباره جایــگاه فقیر 
فیلم نامه نویسان در پروژه های سینمایی گفت: این اتفاق 
شــاید به این دلیل اســت که فیلم نامه نویسان ما غالباً 
کارگردانی نمی کنند. فیلم نامه نویسی که خودش آماده 
کارگردانی باشد، دچار این ضعف جایگاه و مشکالتی از 

این دست نمی شود.
»مفاهمه« میان فیلم نامه نویــس و کارگردان در ادامه 
مورد بحث افخمی و مافی قرار گرفت که افخمی در این 
بخش تأکید کرد: یــک فیلم نامه نویس خوب هم حتی 
وقتی قرار است از یک رمان خوب، فیلم نامه ای بنویسد، 
موفق عمل نمی کند، پس چرا باید انتظار داشــته باشد 
فیلم نامه اش از طرف کارگردانان خوب فهمیده شــود!؟ 
چنین فیلم نامه نویســی باید خودش دست  به  کار شود 

و کارگردانی کند.
افخمــی در ادامه بــا تأکید بر اینکــه »فیلم نامه« یک 
فرم ادبــی کامل نیســت، گفت: فیلم نامه نویســی در 
واقع مقدمه ای برای فیلم ســازی است. این نگاه موجب 
می شود ترس برخی که فکر می کنند فیلم نامه باید یک 
فــرم ادبی کامل و خالص از جنس نمایش نامه باشــد، 

بریزد.
وی در پاســخ به اینکــه »فیلم نامه خوب چیســت؟« 
گفت: فیلم نامه ای که وقتی می خوانید احســاس کنید 
می خواهید روی آن ســرمایه گذاری کنیــد. فیلم نامه 
خوب، فیلم نامه ای اســت که تهیه کننده می پذیرد روی 

آن سرمایه گذاری و ریسک کند.
افخمــی تأکید کــرد: فیلم نامه نویســی کــه خودش 
کارگردانی نکرده و یا آماده کارگردانی نباشــد، در هر 
حال در موضع ضعف است. بیشتر فیلم نامه نویسانی که 

کارگردان می شوند، لزوماً کارگردانان خوبی نمی شوند. 
با این حال همه فیلم نامه نویســان خیلــی خوب، باید 

خودشان را آماده کارگردانی کنند.
افخمی در بخش دیگری از صحبت های خود به  شــدت 
بــا »فروش فیلم نامه« مخالفت کرد و گفت: تا امروز دو 
فیلم نامه ام را فروخته ام که به  شدت پشیمان شدم. یکی 
از آن ها »پایان خدمت« بود که بســیار بد ساخته شد. 
پــس از این تصمیم گرفتم حتی اگر همه ایده هایی که 
در ذهــن دارم با خودم به زیر خــاک برود، بهتر از آن 
است که آن را به دیگری واگذار کنم و این گونه ساخته 

شود!
افخمی در بازگویی بخشــی از خاطرات سینمایی خود، 
به تغییر پایان بندی فیلم »شوکران« اشاره کرد و گفت: 
در فیلم نامه اولیه، داستان با آتش زدن خانه توسط زن 

صیغه ای تمام می شد. 
گزینه اول برای بازی نقــش زن هم غوغا بیات بود که 
قلدرتر از هدیه تهرانی به نظر می رســید، اما وقتی این 
نقش به هدیه تهرانی رســید، در همان جلســات اول 
متوجه شــدم او نمی تواند کســی باشــد که در پایان 
خانه ای را آتش می زند، بــه همین دلیل پایان فیلم را 

تغییر دادم.
وی عنوان کرد: اینکه می گویــم »فیلم  نامه« فرم ادبی 
کامل نیســت، به این معناســت کــه روی کاغذ باید 
دنیایت را بسازی، اما وقتی براساس آن فیلم می خواهی 
بســازی، بازیگر و دیگر اجزا هم بخشــی از کلمات تو 
محســوب می شــوند. اگر فیزیک و صدای بازیگر به تو 
 اجازه ضبط یک صحنه مشخص را نمی دهد، باید آن را 

عوض کنی.

 آیا حاتمی کیا که سابقه زیادی در سریال سازی نداشته، می تواند پروژه حضرت موسیj را به سرانجام برساند؟

بیم و امیدهای »موسی j« به روایت »ابراهیم«

یادداشت

محمد شیخانی
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»پسازباران«سکویپرتابمبهدنیایهنربود
حضور متفاوت نوروزی در »خانه امن«

سیما و سینما: رحیم نوروزی 
ایفاگر نقش »فرخ« در ســریال 
»پس از بــاران« گفت: بازی در 
این نقش سکوی پرتاب من به 

دنیای هنر بود.
به  گزارش خبرگــزاری فارس، 

رحیم نوروزی، بازیگر نقش فرخ در ســریال »پــس از باران«، به  بهانه 
بازپخش این سریال در کانال فارسی این شبکه، با آی فیلم به گفت وگو 
پرداخت. وی گفت: زمانی که فیلم نامه سریال »پس از باران« به دستم 
رســید، تئاتر کار می کردم و گویا بازی مــن را در تئاتر دیده بودند که 
ســریال »پس از باران« به من پیشنهاد شد. وقتی فیلم نامه را خواندم 
از همان ابتدا مشخص بود این ســریال، سریال متفاوت و پرطرفداری 
می شــود؛ زیرا هم تیم کارگردانی خوب بود، هم فیلم نامه از همان ابتدا 
قوی نوشته شده بود و هم اینکه تمام عوامل چه در مقابل دوربین چه در 

پشت دوربین به خوبی چیده شده بودند.
نوروزی که قرار است در سریال »خانه امن« با بازی متفاوتی ظاهر شود، 
بازی در نقش فرخ را سکوی پرتابش به دنیای هنر دانست و اظهار کرد: 
زمانی که فیلم نامه را به من دادند نگفتند کدام نقش برای من اســت. 
مــن در آن دوران جوان بودم و چند نقش از جمله نقش غالم را به من 
پیشنهاد دادند. برای من هم مهم این بود که نقشی داشته باشم که بتوانم 
توانایی های خودم را نشان بدهم. نقش فرخ برای شروع خیلی مناسب به 

نظر می رسید و موجب شد در میان مردم شناخته شوم.
بازیگر نقش فرخ در این ســریال در پاسخ به این پرسش که اگر به 20 
سال پیش برگردید، باز هم همین نقش را می پذیرید، گفت: قطعاً من 
نقــش فرخ را باز هم انتخاب می کردم. به نظرم فرخ مشــکالت درونی 
داشت و برخی عقده که نشان دادن آن عقده ها برای بازیگر چالش است. 
من نقش فرخ را دوســت دارم. به نظرم بیشــتر از ذات بد که خیلی ها 
فکر می کنند فرخ بدجنس است، فرخ از مشکالت روحی رنج می برد و 

احساس تنهایی می کرد.
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