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روایت داغ

یک جایزه بزرگ 
در انتظار

آقاى کارگردان 
مارتیــن اسکورســیزى 
که درام «ایرلندى» او براى 
نخســتین بار 27 سپتامبر 
(5 مهر) در جشــنواره فیلم 
نیویورك دیده خواهد شد، 
به عنوان دریافت کننده جایز 
یک عمر دســتاورد هنرى 
انجمــن جلوه هــاى ویژه 

انتخاب شد.

استقالل 
همچنان 

پیگیر بخشش 
اسماعیلى

باشــگاه اســتقالل روز 
گذشــته نامه مجــددی را 
برای رفع محروميت فرشيد 
اســماعيلی بــه ســازمان 
ليگ ارســال کرد. بايد ديد 
آيا لحظه آخر اســماعيلی 

بخشيده می شود يا خير.

علیپور، پنالتى زن 
پرسپولیس در 

دربى
می شــود  شــنيده 
گابريل کالــدرون تصميم 
گرفته عليپــور را به عنوان 
پنالتی زن خــود در بازی 
برابــر اســتقالل تهــران 
معرفی کنــد. اين تصميم 
برای جلوگيری از حواشی 
احتمالــی در جريان بازی 

اتخاذ شده است.

روایت کیانیان 
از «قصر شیرین» 

براى نابینایان
نابینایان،  ویژه  سینماى 
جمعــه، 29 شــهریور، در 
تازه تریــن اقدام خــود به 
اکران «قصر شیرین» آخرین 
ســاخته رضــا میرکریمى 
براى نابینایان پرداخت که 
با حضور رضــا کیانیان به 

صورت زنده صوتى شد.

 

حميد گودرزی هم به طرح نذر خون پيوسته و قول داده است که در حضور بعدی خود در مرکز اهدای 
خون، کامبيز ديرباز را هم به همراه خود بياورد: «قبل از اين فقط يک بار اهدای خون داشتم و از اين بابت 
ناراحتم که چرا حضورم کم بوده است و اميدوارم در ادامه به صورت منظم در مراکز اهدای خون حاضر شوم 
تا بتوانم به کمک بيماران نيازمند بيايم. طرح نذر خون يک حرکت انگيزشی و قابل تقدير است و من هم 
اهدای خون خود را نذر سالمتی خانواده عزيزم می کنم و از همه مردم ايران می خواهم اگر می توانند اهدای 

خون کنند، حتما در اين فرهنگ و کار انسانی سهيم شوند.»

حمید گودرزى 
خونش را نذر کرد

عکس نوشت

امیرحسین فتحى، مدیرعامل اســتقالل روز گذشته به محل 
تمرین تیمش رفت و ضمن دیدار بــا اعضاى تیم به بازیکنان در 

آستانه دربى روحیه داد.

بهنوش بختیارى این تصویر را در 
استورى اینســتاگرام منتشر کرد 
و نوشــت: «ممنون از سازندگان 

مجسمه ام».

سایت دو باشگاه استقالل و پرســپولیس قبل از دربى در اعالم 
برنامه این مسابقه ستاره هاى لوگوى یکدیگر را حذف کردند!

 

تصویرى از اکران خصوصى فیلم کلوپ همســران که با حضور 
هنرمندانى چون شقایق فراهانى، محمدرضا شریفى نیا و سمیرا 

حسن پور برگزار شد.

تیتربازى
حذف صداى حمید صفت از تیتراژ شاه کش

و چند نکته 

زحمت سانسور نکشید!

 شــهروند| صداى حمید صفت، خواننده 
رپى که  سال گذشته از اتهام قتل ناپدرى اش 
تبرئه شده بود، از تیتراژ فیلم شاه کش حذف 
شد. احتماال وزارت ارشاد براى این اقدام خود 
یکى از این دو دلیــل را دارد؛ مخالفت با رپ 
فارســى و پرونده قتلى که درنهایت به تبرئه 
این خواننده انجامید. به  هرحال سیاست هاى 
رســمى وزارت ارشاد همیشــه در مقابل رپ 
فارســى بوده و حذف صداى یــاس از تیتراژ 
فیلم بارکد در  سال95 هم یکى از نمونه هاى 
آن اســت. ســوى دیگر ماجرا هم همان طور 
که اشــاره شــد، به اتفاقى برمى گردد که در 
 سال96 مســیر زندگى حمید صفت را تغییر 
داد. یک اشــتباه، یک درگیــرى و درنهایت 
قرارگرفتــن یــک خواننده در پروســه اقرار 
و دفــاع یک پرونده قتل. ایــن پرونده البته با 
تبرئه حمید صفت ختم به خیر شد ولى انگ 
آن هنوز از پیشانى اش پاك نشده است. حاال 
دلیل این محرومیت هرچه که باشــد، باید از 
متولیان فرهنگى پرسید که با ادامه رویه هاى 
نه چنــدان درســت گذشــته در انتظار چه 
نتیجه اى هستند؟ شــاید بد نباشد یادآورى 
کنیم که همین دست محدودیت ها باعث شد 
تا شــادمهر عقیلى براى همیشه ترك وطن 

کند. 
کاش بدانیــم کــه پرورش یافتــن یــک 
موزیســین با هر ســبک و ســلیقه اى براى 
سیســتم هزینه بــر اســت و پرانــدن او، 
ازدست دادن سرمایه است. به  هرحال حمید 
صفت طرفداران خــود را دارد. اکران مردمى 
فیلم شــاه کش با حضور او پرشــور تر شــده 
و تیتراژ شــاه کش با صداى این خواننده هم 
که فضاى مجازى را پر کرده اســت، بنابراین 
دوستان وزارت ارشاد به خود زحمت سانسور 

و تحریم را ندهند و کمى مهربان تر باشند.

ره
چه

چند روز پیش یکى از روزنامه ها صحبت هاى جامعه شناس جنجالى نام آشنا، یوسف اباذرى را منتشر 
کرد که در آن به ســبک و سیاق همیشه اش به چند تن از چهره هاى شناخته شده عرصه هنر و فرهنگ 
تاخته بود. او که در واقع اشتهارش را مدیون صحبت هاى تندوتیزش درباره زنده یاد مرتضى پاشایى است، 

این بار به رضا براهنى و محسن نامجو تاخته...
از همان لحظات اولیه انتشار سخنان اباذرى صف کشى عجیب وغریبى در فضاى مجازى شکل گرفت. 

جنگى که همچنان ادامه دارد!
«یوســف اباذرى» در صحبت هایش درباره رضا براهنى و نامجو؛ با لحنى تحقیرآمیز براهنى را دلقک 
نامیده و نامجو را عربده کِش بى استعداد که دو دانگ صدا ندارد و بر روى خودش و موسیقى کثافت مى زند! 
صحبت هایى که از نظر زمانى خیلى ها را به شگفتى واداشته؛ چه براهنى در سال هاى اخیر فعالیت چندانى 
نداشته و حتى نزدیکانش از ابتالى او به آلزایمر مى گویند. محسن نامجو هم که 12- 10 سال پیش تب 
تندى بود، زود به عرق نشست و االن چندان صدایى از او در فضاى فرهنگى شنیده نمى شود. براى همین 
هم گمانه هاى زیادى درباره دلیل این انتقادات زده شد و درنهایت مشخص شد که اباذرى این سخنان را 
حدود 10 سال پیش در کالس درس مربوط به درس جامعه شناسى ادبیات و متمرکز بر «گئورگ لوکاچ» 
بر زبان آورده و روزنامه منتشرکننده این سخنان آن را به عنوان تازه ترین سخنرانى وى، بزرگنمایى کرده 

است.
با این حال در دو روزى که از انتشار این سخنان گذشته؛ دعواى مخالفان و مدافعان بشدت ادامه یافته 
و صدها تن از اهالى رسانه، نویسندگان، شاعران و موسیقیدانان با انتشار متن هایى عصبى به این سخنان 

واکنش نشان داده اند:  
  فایل منتشرشده از ســخنان  اباذرى مربوط به چند جمله ابتدایى فایل 89دقیقه اى یک سخنرانى 

علمى با عنوان جامعه شناسى ادبیات، درس گفتارى پیرامون لوکاچ است...
  اینکه  اباذرى چه گفته و فحاشى کرده، یک بحث است و این که ما به واسطه تنها داشتن یک کتاب، او 

را به بى سوادى محکوم کنیم، کار بسیار چیپى است، انیشتین حتى کتاب هم نداشت!
  ادبیات براهنى در دهه40 هیچ کم از اباذرى نداشته. بیشترین حمله ها به توللى و سپهرى را او داشته. 

در مناقشه  معروف  شاملو و نادرپور طرف شاملو را گرفت و تقریبا با همین ادبیات به او تاخت.
 

حسن يزدانی اعجوبه کشــتی آزاد دنيا،  ديروز در شرايطی به فينال وزن ٨٦ کيلوگرم کشتی قهرمانی 
جهان صعود کرد که در هر چهار مسابقه خود،  در کمتر از دو دقيقه پيروزی اش را قطعی کرد. او دو حريف 
خود را ضربه فنی کرد و دو نفر ديگر را با امتياز عالی شکســت داد و در يک قدمی مدال طالی جهان قرار 
گرفت. کشتی های ناب او اما حسابی مورد توجه مردم ايران قرار گرفت و برايش در فضای مجازی سنگ 

تمام گذاشتند. 
  اين بخش صحبت های  هادی عامل «خدا قوت دالور، خسته نباشی پهلوان، شير مادرت حالل» دقيقا 

برای حسن يزدانی صدق می کنه.
  باورنکردنيه که تو مسابقات قهرمانی جهان حسن يزدانی همه کشتی هاش رو زير دو دقيقه به پايان 

رسوند و دو نفر رو ضربه فنی کرد. 
  موضوع حســاس يزدانی موفق بودن و طالگرفتن نيست. چيزی اســت که روی تشک به نمايش 
می گذارد. جزيياتش می شود حرکات دست،  قوس کردن، زير گرفتن، خاک کردن و فن زدن و کلياتش 
می شود حمله،  زيبايی و هجوم با ضرباهنگ حداکثری! يزدانی نشان می دهد که دو دقيقه چه وقت زيادی 

است!
  کاش حسن يزدانی تو کشتی ما تکثير بشه. خسته نباشی مرد.

  وقتی حسن يزدانی کشتی می گيره، آدم افسوس می خوره که چرا سقف امتياز تو کشتی ١٠ امتياز 
هست و آن قدر کم ميشه نمايش اين پهلون رو ديد.

  بدون تعارف بايد بگم که ديدن کشتی های حسن يزدانی از قشنگی های اين دنياست.
  من حتی ظرف ها رو به همين راحتی نمی شورم که حسن يزدانی کشتی هاش رو تو قهرمانی جهان 

می بره.
  اين حسن يزدانی انگار مال يه سياره ديگه اســت. شايد از همون جايی اومده که مسی برای فوتبال 

اومده.
  اصال دوست ندارم حتی يک لحظه از حال حريفان حسن يزدانی رو تو کشتی تجربه کنم.

  ديشب خواستم بالشو بيارم طرف سردش، دو سه بار خودم رفتم تو خاک! بعد ١٠ دقيقه تازه تونستم 
موفق بشم. اون وقت حسن يزدانی چهار تا کشــتی خودش رو هر کدوم تو زير دو دقيقه با امتياز عالی و 

ضربه فنی تموم کرد!
  حسن يزدانی تو يک تورنمنت به اندازه يک تايم کامل کشتی نمی گيره.

  حسن يزدانی نابغه نيست. نابغه حسن يزدانيه.

#حسن_یزدانى
#یوسف_اباذرى#رضا_براهنى#نامجو
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  مى توانـد  زلزلـه 
احتمالـى محافظت  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
پناه گیـرى را تمریـن کنیـد.
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شهروند| از ديروز تاکنون فضای رسانه ای رســمی و غيررسمی فارسی با سيل اخباری درباره 
يک سريال ايرانی مواجه است که ظاهرا قرار است در سرويس های نمايش آنالين و شايد هم شبکه 
نمايش خانگی منتشر شود. سريالی ١٦ اپيزودی به  نام رويای پرواز که گفته شده شاهين بيک آن 
را کارگردانی کرده اســت. موج اخبار درباره رويای پرواز با انتشار گزارش هايی از مراسم رونمايی از 
اين سريال موزيکال در باغ کتاب آغاز شد. مراسمی که با هر متر و معياری نمی توان با ميل سرکش 
و غريبی که برای عجيب وغريب ناميدن آن وجــود دارد، مقابله کرد. بدون بازيگر، بدون کارگردان 

معروف، بدون آب ورنگ های مرسوم و حتی بدون ميهمان صاحبنام!
داستان چيه؟

جمعه ٢٩ شهريورماه باغ کتاب تهران ميزبان مراسم رونمايی از فصل اول سريال موزيکال رو يای 
پرواز بود. مراسمی شگفت انگيز برای سريالی شــگفت انگيز- به خصوص از اين رو که برای پخش 
عمومی در ســرويس های نمايش آنالين و شايد هم شــبکه نمايش خانگی ساخته شده، اما چه 
جلوی دوربين و چه البته در پشــت دوربين در ميان عوامل اصلی اش ردی حتی از يک نام بزرگ و 
شناخته شده به چشم نمی خورد. به تهيه کنندگی شرکت بين المللى اسپادان و کارگردانی شاهين 
بيک که از حضور سعيد حبيبی، سولماز حصاری، خورشيد سعيدی و امين ايمانی به عنوان بازيگر 

بهره مند است! 
از همان نخستين دقايق انتشار اخبار رونمايی رويای پرواز، فضای مجازی پر شد از انواع و اقسام 
شوخی و طعنه و کنايه درباره سريال که البته خود بهتر و بيشتر از دشمنانش بهانه اين کنايه ها را در 

اختيار منتقدان قرار داده بود؛ به خصوص با ادعای «اولين سريال موزيکال جهان».
چرا طعنه؟

فارغ از فهرست عوامل سريال، آن چه موجبات آزار مخاطبان را فراهم آورده، ادعاهای پررنگ ولی 
توخالی سازندگانش است. مثل استفاده از لفظ اولين در جهان برای توصيف سريالی که جز سولماز 
حصاری، ديگر بازيگرانش حتی در ويکی پديا هم (که فاميل های هرکس می تواند صفحه ای برايش 
بسازد!) صفحه ندارند! شگفت انگيز اين که شاهد مدعای سازندگان سريال هم کسی نبود مگر مسعود 
فروتن که در مراســم رونمايی، رويای پرواز را به عنوان يک اتفاق تازه در تاريخ سريال سازی ايران 

معرفی کرد که «منتظرم ببينم در ادامه چه خواهد شد و تکليف خودم را با سريال موزيکال بدانم». 
کدام موزيکال

در صفحه اينستاگرام يکی از بازيگران سريال، سولماز حصاری، تيزری از کار گذاشته شده 
که کمترين نشــانی از يک کار موزيکال ندارد. در خالصه داستان سريال هم آمده که «درباره 
مرد جوانی است که زندگی اش با همســرش دچار روزمرگی شده و ماجراهای ناخوشايندی 
برايش رقم می خورد» که اين نيز نشــانی ازخط  آشــنای آثــار موزيکال نــدارد. اين خود 
شوخی های مجازی زيادی به  وجود آورده؛ و شايد در پاسخ اين کنايه ها بوده که پوريا حيدری 
توضيح داده که اين مجموعه ١٦ اپيزودی ١٦ قطعه موسيقايی هم دارد؛ يعنی که حتی خود 
آهنگساز اين کار هم شناخت حداقلی از ژانر موزيکال ندارد؛ وگرنه اگر قرار باشد که به  صرف 
ساخته شدن يک قطعه موسيقی برای هر قسمت بتوان سريالی را موزيکال محسوب کرد، که 

آن وقت عاشقانه و شهرزاد و ممنوعه بيش و پيش از رويای پرواز موزيکال بوده اند!
سريال موزيکال

تاريخ سينما شــاهد فيلم های موزيکال پرشماری بوده؛ که داســتان وست سايد، ستاره ای 
متولد شده و آواز در باران از معروف ترين های اين گونه هستند. در تلويزيون هم در ژانر موزيکال 
نمونه های فراوانی را شاهد بوده ايم که به  نقل از آی.ام.دی.بی می توان به سريال هايی چون گلی، 
دوست دختر سابق ديوانه من،  هانا مونتانا، نشويل، مدرســه راک و... اشاره کرد. نمونه هايی که 
سازندگان رويای پرواز می توانستند چند قسمت يکی از آنها را با صرف هزينه ای کمتر از ٦هزار 
تومان خريده و تماشا کنند تا اين گاف باورنکردنی را ندهند که سريالی ساخته شده در داخل مرز 

ايران را- که تلويزيونش در نشان دادن ساز مشکل دارد- اولين سريال موزيکال جهان ننامند! 

رونمایى سریال «رویاى پرواز» زیر سایه ادعاهاى باورنکردنى

اولین سریال موزیکال دنیا در ایران!
 سریالى بدون بازیگر، بدون کارگردان معروف و محبوب، بدون آب ورنگ هاى مرسوم در سریال هاى نمایش خانگى این پرسش را ایجاد کرده که: سرمایه اولیه این سریال از کجا 

آمده و آیا سرمایه گذار اندك توجهى به مسأله بازگشت سرمایه هم داشته؟ اصال آیا بازگشت سرمایه برایشان اهمیتى هم داشته؟ یا موضوع دیگرى در کار است؟

اتفاق


