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ماكرون به خاطر اجباري كردن واكسيناسيون »هيتلر« شد

آنژ: در دوران ماكرون اهانت به پيامبر آزاد است ولي انتقاد از او نه!

ميكل آنژ فل�وري صاح�ب ح�دود ۴۰۰ تابل�وي تبليغاتي 
اس�ت كه يكي از آنه�ا »امانوئ�ل ماك�رون« رئيس جمهور 
فرانس�ه را وادار ب�ه ش�كايت از وي ك�رده اس�ت. 
امانوئل ماكرون، رئیس جمهور فرانس��ه از صاحب يك تابلوي 
تبلیغاتي كه روي آن عكس وي به شكل آدولف هیتلر در جريان 
تظاهرات علیه محدوديت ه��اي كرونايي ب��ه نمايش درآمده 
بود، شكايت كرد. میكل آنژ فلوري صاحب حدود 4۰۰ تابلوي 
تبلیغاتي است كه يكي از آنها رئیس جمهوري را وادار به شكايت 
از وي كرده است. اين شهروند فرانسوي كه در جنوب شهر وار 
زندگي مي كند روز چهارشنبه در واكنش به اين ماجرا با انتشار 
توئیتي نوشت: »تازه متوجه شدم در پي شكايت رئیس جمهوري 

بايد فردا به پاسگاه شهر تولون مراجعه كنم.«
وي افزود: »بدي��ن ترتیب حاال مي دانیم ك��ه در دوره ماكرون 
مي شود به پیامبر اهانت كرد و آن را به پاي هجو نوشت اما اينكه 

يك رئیس جمهوري را مانند ديكتاتور جلوه دهید، كفر است.«

در اين تصوير همچنین مخفف نام حزب تحت رهبري امانوئل 
ماكرون )جمه��وري به پیش( ب��ه شكل صلی��ب درآمده و در 
كنار بیلبورد اين عب��ارت نوشته شده اس��ت: »فرمان ببريد و 
واكسن بزنید.« پوستري كه روي بیلب��ورد متعلق به میكل آنژ 
فلوري نقش بست و در جري��ان تظاهرات هفته هاي اخیر علیه 
واكسیناسیون اجباري و وضع محدوديت هاي تازه براي استفاده 
افراد غیرواكسینه از خدمات تفريحي، رفاهي و فرهنگي در تولون 
به نمايش درآمد، امانوئل ماكرون را با يونیفورم نظامي رهبر نازي 
آلمان به همراه سبیلي كوچك به نمايش گذاشته بود. فلوري، 
صاحب تابلوي تبلیغاتي جنجالي ضمن دفاع از خود گفت: »شما 
هیتلر را مي بینید، اما مي توانید استالین را ببینید يا همانطور كه 

من در فیلم ديكتاتور بزرگ چارلي چاپلین را مي بینم.«
به گفته وي هدف پوسترها زير سؤال بردن »اين دموكراسي كه 
در آن تصمیمات بدون بحث و مشورت در يك شوراي بهداشتي 
گرفته مي شود«، می باشد. ده ها ه��زار شهروند فرانسوي طي 
هفته هاي گذشت��ه در اعتراض به تدابی��ر قانوني دولت جهت 
همگاني كردن واكسیناسی��ون كرونا در شهرهاي مختلف اين 

كشور دست به تظاهرات زدند. 
امانوئل ماكرون، رئیس جمهوري فرانسه اواي��ل ماه جاري در 
سخناني با هشدار نسبت به موج تازه همه گیري در پي گسترش 
سويه دلتا، دستورالعمل هاي جديدي براي كنترل شرايط موجود 
صادر كرد كه در آن به نوعي برخورداري از خدمات تفريحي و 
رفاهي در طول تعطیالت تابستان را مشروط به واكسینه كردن 

افراد كرده بود.

      خبر

 انتشار تازه ترين ترانه محسن چاوشي 
به نام »اسداهلل« 

خوانن�ده  چاوش�ي  محس�ن  تران�ه  تازه تري�ن 
ش�د.  منتش�ر  »اس�داهلل«  عن�وان  ب�ا  كش�ورمان 
به گزارش »جوان« محسن چاوشي همزمان با روز عید غدير 
يكي از تازه ترين ترانه هاي خود را با نام اسداهلل درباره واليت 

حضرت علي)ع( منتشر كرد. 
.........................................................................................................

 پيكر بانوي نگارگر
امروز به خاك سپرده مي شود

پيك�ر زنده ي�اد مهرزم�ان 
فخارمنفرد، ام�روز در  قطعه 
هنرمندان بهش�ت زهرا )س( 

آرام مي گيرد. 
مراس��م خاكسپ��اري است��اد 
فخارمنفرد امروز ساعت1۰:3۰ 
ب��ا رعاي��ت شیوه نامه ه��اي 
بهداشتي در قطعه هنرمندان بهش��ت زه��را )س( برگزار 
مي شود. مهرزمان فخارمنفرد هنرمند نگارگر، صبح ديروز 
بر اثر ابتال به كرونا در 68 سالگ��ي در بیمارستان امیراعلم 

تهران دارفاني را وداع گفت. 
وي متولد س��ال 1332، داراي مدرك درجه ي��ك هنري از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در رشته گل و مرغ، نگارگري 
را نزد اساتی��دي چون سوسن آب��ادي، عل��ي اشراقي و علي 
مطیع فراگرف��ت و رشته هاي تذهیب، گ��ل و مرغ، هنر هاي 
الكي، نقاشي روي چوب، نقاشي روي شیشه و پشت شیشه و 

آبرنگ پردازی را نزد استاد بیوك احمري آموخت. 
فخارمنفرد با ابتكاري كه در هنر گ��ل و مرغ داشت، موفق به 
كسب رتبه هاي مختلف هنري شده بود. گفتنی است نمايشگاه 
گروهي و انفرادي از اين هنرمند در داخل و خارج از كش��ور 

برگزار شد و مورد ستايش منتقدان هنري قرار گرفت. 
.........................................................................................................

 نگارش فيلمنامه ای 
درباره فاطمه بنت اسد )س(

»علي اكبر قاضي نظام« نگارش فيلمنامه اقتباسي »رودي 
از آسمان« را به سفارش بنياد سينمايي فارابي به پايان برد. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از روابط عموم��ي بنیاد سینمايي 
فارابي، »رودي از آسمان« در پي عقد ق��رارداد بین »علي اكبر 
قاضي نظام« فیلمنامه نويس و بنیاد سینمايي فارابي به نگارش 
درآمده و در آن براي نخستین ب��ار در سینماي ايران به روايت 
زندگي فاطمه بنت اسد )س( مادر حضرت علي )ع( و میالد اولین 
امام شیعیان در خانه خدا پرداخته شده است. بر اساس اين خبر، 
فیلمنامه »رودي از آسمان« بر اساس كتاب فرازهايي از زندگي 

فاطمه بنت اسد)س( اثر زهرا زواريان نوشته شده است. 
.........................................................................................................

ساخت فيلم درباره شهيد سليماني
مديرعامل مؤسس�ه »تصويرشهر« از س�اخت يك فيلم 
س�ينمايي با موضوع شهيد س�ردار س�ليماني خبر داد. 
هاشم میرزاخاني، مديرعامل مؤسس��ه تصوير شهر در گفت وگو 
با مهر با اشاره به فعالیت هاي اين مؤسسه در حوزه سینما گفت: 
عنوان اصلي مؤسسه »تصوير شهر«، مؤسسه »توسعه تصوير شهر« 
است و يكي از وظايف مهم آن اين است كه بتواند در شهر تهران، 
پرديس هاي مختلف را توسعه دهد. بر همین اساس از سال 1398، 
مجموعه پرديس سینمايي ملت را از چهار سالن به 12 سالن ارتقا 
داديم كه شامل سالن هاي آمفي تئاتر، نش��ست و اجتماع است. 

همچنین مشكل پاركینگ اين پرديس سینمايي برطرف شد.  
وي عنوان كرد: همچنین ق��رار است با همكاري حوزه هنري 
در مجموعه آزادي نیز تغییراتي ايجاد كنیم. تأكید مي كنم كه 
مؤسسه تصويرشهر، يك مجموعه خودگردان است و بودجه اي 
از شه��رداري به غیر از بودج��ه تولی��دات سینمايي دريافت 
نمي كند. میرزاخاني در پايان گفت: خوشبختانه با حمايت هاي 
اخیر و پیگیري هاي رئیس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري 
تهران، تولید دو فیلم سینمايي پرتره را در دستور كار داريم كه 
درباره مرحوم ابوترابي سیدآزادگان كشورمان و شهید سردار 
قاسم سلیماني است كه برنامه ريزي ب��راي تولید آن در حال 

انجام است تا در سال آتي براي نمايش آماده شود.

پيامبر)ص(: 

هركه زش�تی اى را منتش�ر كند، 

همانند آغازكننده آن اس�ت و هر 

كه ننگی را به مؤمنی نسبت دهد، 

نميرد تا خود مرتكب همان شود. 

»گزيده تحف العقول«

داريوش ارجمند در جشنواره فيلم كوتاه و مستند امامزاده صالح)ع(:

كار هنري در دامن روشنفكرها راه به جاي درستي نمي برد
چق�در خ�وب اس�ت ك�ه كاره�اي هن�ري را ب�ه اي�ن 
مكان ه�ا كش�انديد؛)حرم حض�رت صال�ح )ع(( چ�را 
كه كار هن�ري در دام�ن روش�نفكرها راه به جاي�ي نمي برد.

داريوش ارجمند، بازيگر پیشكسوت كشورمان با بیان اين مطلب در 
اختتامیه اولین دور جشنواره فیلم كوتاه و مستند در حرم حضرت 
امامزاده صالح بن موسي الكاظم)ع( گفت: در حقیقت، اگر هنرمند 
مزين به بارقه اي از انوار اله��ي نباشد، كارش بي ارزش است. اينجا 
هنرمندان در سايه اي قرار مي گیرند كه نفس مردم آن را زنده نگه 

داشته است. 
وي ادامه داد: همیشه برايم اين سؤال وجود داشت كه چرا پیامبر 
اسالم)ص(، جمعیت بزرگ مسلمین را پس از خود به دست امام 
علي)ع( سپرد؟ آيا افراد ديگري نبودند؟ براي پاسخ به اين سؤال، 
دنبالش رفتم. به همه بزرگ��ان تاريخ از جنگ��اوران، اهالي علم و 
فیزيك، فیلسوفان و موسیقیدان ها س��ر زدم و متوجه شدم همه 
اينها فقط در يك ساحت بزرگند، يعني مثالً اگر از انیشتین بپرسید 
كه چگونه بايد فرزندم را تربیت كنم، چیزي بلد نیست كه به شما 
بگويد اما وقتي اوصاف علي بن ابي طالب)ع( را خواندم، سراغ كتابش 
نهج البالغه رفتم و خواندم كه پیامبر اسالم)ص( او را در ورود به شهر 
علم معرفي كرده است، متوجه شدم او در همه علوم و كارهای بزرگ 
است، يعني اگر مي خواهید پدر خوب، فرزند خوب، جنگاور خوب و 

قاضي خوب باشید بايد از امام علي)ع( بپرسید و ياد بگیريد. 
ارجمند تأكید كرد: در اينجا بودم كه فهمیدم پیامبر اسالم)ص( 
چه انتخابي براي كل تاريخ كرده است. هیچ كس نمي توانست اين 
راه را برود به جز ايشان. من كه 19ماه نوكري ايشان را در سريال 

امام علي)ع( كرده ام مي فهمم كه غالمي اين خانواده چه لذتي دارد. 
دانشجو بودم كه نقش مالك به من پیشنهاد شد، براي اينكه مالك را 
بشناسم، سراغ سرچشمه اصلي رفتم و امام علي)ع( را شناختم. اين 
بازيگر سینما و تلويزيون گفت: بنده بايد از همه دست اندركاران اين 
جشنواره تشكر كنم، به همه جواناني كه به اين جشنواره آمده اند 
و اين امامزاده را تبدي��ل به يك پايگاه فرهنگ��ي كردند، تبريك 
مي گويم. به آقاي نادر طالب زاده كه در صدا و سیماي ما يك تنه با 

رسانه هاي معاند مي جنگند، هم تبريك مي گويم. 
در اين مراسم حجت االسالم بي آزار تهراني، تولیت آستان مقدس 
امامزاده صالح)ع( و مدير جشنواره صالح در سخناني گفت: در اين 
دوره از جش��نواره نزديك 4۰۰ اثر به دبیرخانه جش��نواره رسید. 
جالب است بدانید كه خیل��ي از اثرها از صفر ت��ا صد توسط خود 
طلبه ها ساخته شده است. در حقیقت تمام امور هنري نظیر تدوين، 
صدابرداري و كارگرداني توسط عزيزان طلبه انجام شده است كه 

جاي تقدير دارد.

      رویداد

 آويني افغانستان 
در قطعه شهدا آرام گرفت

 پيكر محمدسرور رجايي، شاعر، نويسنده و اديب افغانستاني
در ميان غم دوستان ايراني و افغانستانی او تشييع شد

     سریال

نوید پارسا     دیده بان

     محمدصادق عابديني
شاعر، نويس�نده و اديب ش�هير افغانستاني 
كه بر اث�ر ابتال به وي�روس كرون�ا دار فاني را 
وداع گفت�ه ب�ود، در قطع�ه 29 ش�هداى 
بهش�ت زهراي تهران به خاك س�پرده شد.

محمدسرور رجايي را نه تنها ب��ا اشعارش بلكه 
با تالش چندين ساله اش براي نمايش فرهنگ 
مش��ترك اي��ران و افغانست��ان مي شناسن��د؛ 
نويسن��ده اي كه نزديك دو ده��ه از عمر خود را 
صرف جمع آوري اطالعات شهداي افغانستاني 
دوران دف��اع مق��دس و شهداي ايران��ي جهاد 
افغانستان كرده بود. »از دش��ت لیلي تا جزيره 
مجن��ون« خاط��رات رزمندگ��ان افغانستاني 
دفاع مقدس، »مأموريت خ��دا« هفت روايت از 
احمدرضا سعیدي شهی��د ايراني جهاد اسالمي 
افغانستان و كت��اب »در آغوش قلب ها« اشعار و 
خاطرات مردم افغانستان از امام خمیني)ره( از 

جمله آثار پژوهشي مرحوم رجايي بوده است. 
    پيام تسليت وزير ارشاد

سیدعباس صالحي، وزير ارشاد با انتشار پیامي 
درگذشت مرحوم رجاي��ي را تسلیت گفت، در 
اين پیام آمده است: »ايران عزيز ما سال هاست 
میزبان گ��روه بزرگي از شاع��ران و نويسندگان 
عزيز همزبان افغانستاني اس��ت. اين میزباني و 
همدلي بدون ترديد در رشد شانه به شانه ادبیات 
در هر دو سرزمین تأثیر داشته است. در اين میان 
تعدادي تنها به نوشتن و س��رودن مي پردازند و 
گروهي ديگر عزيزاني هستن��د كه عالوه بر كار 
خالقه ادبي براي گسترش رابطه و ايجاد همدلي 
و همراهي بین شاعران و نويسندگان دو كشور 
تالش مي كنند. زنده ياد محمدسرور رجايي بدون 
ترديد يكي از مهم ترين چهره هاي اين گروه بود. 
او كه عالوه بر توفیق در نوشتن، سال ها با مديريت 
»خانه ادبیات افغانستان« و »دفتر شعر و داستان 
افغانستان در ح��وزه هنري« و اخی��راً پژوهش 
گسترده در ب��اب شهداي افغانستان��ي در دفاع 
مقدس و شهداي ايراني در دوره مقاومت و جهاد 
آن كشور، منش��أ خیر و بركت و ايجاد دوستي و 
مودت میان شاعران و نويسندگان دو كشور شده 
بود. اينجانب درگذشت ايشان را به خانواده ايشان 
و جامعه ادبي افغانستان و ايران تسلیت گفته و 
آرزو مي كنم كه رشت��ه مودت اهالي فرهنگ دو 
سرزمین عزيز مستحكم تر شود، چنان كه امید و 

هدف آن عزيز از دست رفته بود.«

   دلنوشته وحيد جليلي در رثاي رجايي
مرحوم رجايي از اعض��اي دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگ��ي انقالب اسالم��ي و نیز عض��و هیئت 
تحريريه مجله هاي سوره و راه بود و ده ها مقاله 
يادداشت و گزارش درباره روابط فرهنگي ايران 
و افغانستان از او به يادگار مانده است. او چندين 
دوره دبیري جشنواره »قند پارسي«، جشنواره 
خانه ادبیات افغانستان را نیز بر عهده داشت. در 
پي درگذشت اين نويسنده، وحید جلیلي، مدير 
دفتر مطالعات جبه��ه فرهنگي انقالب اسالمی 
در يادداشتي نوشت: برادر نازنینم محمدسرور 
رجايي دنی��ا را وداع گف��ت. در ط��ول نزديك 
2۰سال آشناي��ي، چیزي جز صف��ا و صداقت و 
همت و آرمانخواهي از او نديدم. حضور شیرين 
و الهام بخش او در میان فعاالن فرهنگي انقالب 
اسالمي يادآور پیوندهاي عمی��ق ملتي بود كه 
خط كش��ي هاي استعماري، آنه��ا را از هم جدا 

خواسته و ساخته است. 
ظهرها كه در حسینیه هنر به امامت مي ايستاد، 
انگ��ار زير نگ��اه حض��رت ربوبي صف كش��یده 
بوديم كه  پیوند تاريخ��ي و فرهنگي مان را باهم 
و با ملكوت تازه كنی��م. غريب ب��ود و آشناتر از 
بسیاري مدعیان، به فرهنگ اسالمي و انقالبي. 
تالش بي ادعا و مؤمنانه اش براي ثبت خاطرات 
رزمندگان و شه��داي افغانستاني دفاع مقدس 
و شهداي ايراني جه��اد افغانستان، كار ممتازي 
است كه هر چه بگذرد، قدرش بیش��تر شناخته 
خواه��د ش��د. جلیل��ي در ادام��ه مي نويسد: از 
روزنامه نگ��اري و پژوه��ش و تاري��خ شفاهي تا 
نويسندگي و فیلمس��ازي در كارنامه اش هست 
و عمدتاً در موضوعات بديع و بكري كه پیش از 
او كمتر كسي به فكرشان بود. در عین تواضع و 
بي ادعايي، برخالف بسیاري از ما مدعیان، بود و 

نبودش فرق داشت. 
در قصه مردم فارسي زبان منطقه، حاال او »يكي 

بود«ي است سرش��ار از خاط��راِت الهام بخِش 
شهیدان و »يكي نبود«ي حسرت بار و دريغ انگیز 

از همت شاهدان و راويان. 
گزاف��ه نیست اگر اي��ن راوي مخل��ِص شهداي 
غريب را از حیِث فعالیت ها و دغدغه هاي روايت 

فتحي اش، آويني افغانستان بنامیم.  «
  خبرى تلخ براي هنرمندان ايراني

 و افغانستاني
علیرضا مختارپور، دبیرك��ل نهاد كتابخانه هاي 
عمومي كشور نیز در پیامي نوشت: »در روز عید 
سعید غدير خم خبر تلخ و ناگهاني ارتحال شاعر 
و نويسنده متعهد و ارجمند محمد سرور رجايي 
قلب اهال��ي فرهنگ را ب��ه درد آورد؛ هنرمندي 
كه سروده هايش سرور و رج��ا را در دل ها زنده 
نگه مي داشت، بر اثر ابتال ب��ه بیماري منحوس 
كرونا بار سفر بست و مسافر آسم��ان شد. ياد و 
نام و آثار ارزشمند اين فعال فرهنگي در ذهن و 
ياد اهل فرهنگ و هنر و ادب كشورهاي فارسي 
زبان علي الخصوص ايران و افغانستان فراموش 
نمي شود. وي افزود: عش��ق به ارزش هاي واالي 
آيیني و ارادت قلب��ي او به شهیدان و رزمندگان 
و مدافعان حرم در تاري��خ به يادگار خواهد ماند. 
ضايعه تلخ از دست دادن اين هنرمند را به تمامي 
عالقه من��دان به فرهن��گ و هن��ر در جمهوري 
اسالمي ايران و افغانستان تسلیت عرض نموده 
و از ايزد منان ب��راي آن زنده ي��اد علو درجات و 
رحمت واسعه الهي مسئل��ت دارم. بي شك آثار 
ارزشمند اين شخصیت فرهنگي براي نسل هاي 

آينده اثربخش خواهد بود.«
محمد سروررجاي��ي متول��د 1348 كابل بود. 
وي از سال 13۷3 به اي��ران مهاجرت كرده بود 
و مديريت خان��ه ادبیات افغانست��ان و مديريت 
دفتر شعر و داست��ان افغانستان در حوزه هنري 

را بر عهده گرفت. 
كتاب از دشت لیلي تا جزيره مجنون يكي از آثار 
شاخص اوست. اين كتاب مجموعه اي از خاطرات 
رزمندگان افغانستاني دفاع مقدس است كه در 
حاشیه ديدار با رهب��ر انقالب در خردادماه سال 
1398 اين كتاب را تقديم ايشان كرد. كتاب هاي 
مأموريت خدا، هفت  روايت از احمدرضا سعیدي 
شهید ايراني جهاد اسالم��ي افغانستان، آغوش 
قلب ها، گل هاي ب��اغ كابل، اشع��ار و خاطرات 
مردم افغانستان از امام خمیني)ره( برخي از آثار 
منتشر شده سروررجايي است. كتاب خاطرات 
شهید دكتر سیدعلي ش��اه موسوي گرديزي از 
فرماندهان جهادي افغانستان كه به دست عوامل 
داعش ترور شد، از تالش هاي محمد سروررجايي  
است كه به زودي منتشر خواهد شد. همچنین 
انتشار مجله باغ ويژه كودكان افغانستاني نیز از 

ديگر فعالیت هاي او در اين سال ها بود. 
در مراس��م تش��ییع پیك��ر مرح��وم رجايي 
شخصیت هاي فرهنگي و هنري ايراني حضور 
پررنگي داشتند. مه��دي دادمان رئیس حوزه 
هن��ري، وحید جلیل��ي، علي محم��د مؤدب، 
محس��ن مؤمني شري��ف، می��الد عرفانپ��ور، 
محمدمهدي عبداللهي و جمع��ي از شاعران 
و اعض��اي خانه ادبی��ات افغانست��ان از جمله 

حاضران اين مراسم بودند.

حضور ش��يرين و الهام بخش او 
در ميان فعاالن فرهنگي انقالب 
اسالمي يادآور پيوندهاي عميق 
ملت��ي ب��ود كه خط كش��ي هاي 
اس��تعماري، آنه��ا را از ه��م 
جدا خواس��ته و س��اخته است

مخاطب با ديدن »دل« و »گيسو« ديگر فريب نمي خورد 
 گناه مخاطب چيست كه بايد هزينه كند و 25 قسمت يك سريال را ببيند و با پايان 

نيمه تمامي كه همه چيزش روي هوا مانده است مواجه شود

     افشين عليار 
سريال »گیس��و« بع��د از 22 قسمت به پاي��ان رسید. دو 
ماه قبل در همین ست��ون درباره ضعف ه��اي اين سريال 
نوشتم، اما پايان نیمه تمام اين سريال و متن كارگردان اين 
مجموعه كه بر پايان اجباري گیسو تأكید داشت، موجب 
نوشتن اين مت��ن شد. اساس��اً منوچهر ه��ادي با ساخت 
فیلم هاي سینمايي اش يا سريال ه��اي شبكه خانگي اش 
مانند »عاشقانه«، »دل« يا »گیسو« نش��ان داده است در 
محت��وا و اجرا تسلط كافي ن��دارد. آنچه م��ا در آثار هادي 
مش��اهده مي كنیم هیچ رب��ط منطقي به هنر ي��ا سینما 
ندارد. چگونه مي شود كارگرداني فصل دوم از يك سريال 
را بسازد و در انتهاي آن كه با كامنت هاي منفي مخاطبانش 
مواجه شده با نوشت��ن يك بیانیه چند خط��ي بگويد اين 
پايان اجباري است و ديگر مسئولی��ت ادامه گیسو با بنده 
نیست، اين دقیق��اً همان شانه خالي ك��ردن به دلیل عدم 
تسلط در كیفیت يك مجموعه است. حاال كه ماحصل كار 
اينچنین شده است و قرار نیست چند بازيگر اين سريال با 
هادي همكاري داشته باشند، نوشتن يك يادداشت چند 
خطي مش��خص مي كند ما با كارگرداني طرف هستیم كه 
با اختیار داشتن امكانات اجراي��ي نتوانسته است سريالي 
درخور سلیقه مخاطب بس��ازد، در اين میان گناه مخاطب 
چیست كه بايد هزينه كند و 25 قسمت را ببیند و در آخر 
با يادداشت كارگردانش مواجه شود و با پايان نیمه تمامي 
كه همه چیزش روي هوا مانده اس��ت و كارگردانش قصد 
ساختن ادامه اش را ندارد. به سري��ال برگرديم؛ به سريالي 
كه آنقدر ضعف محتوايي و اجرايي دارد كه نمي شود همه 
آن را در اين يادداشت گنجاند. آنچه در سريال گیسو قابل 
مشاهده است نداشتن يك قصه منسجم و سرراست است و 
اين به دلیل نابلدي كارگردانش در ايجاد قصه و روايت و اجرا 
می باشد. هادي با در اختیار داشتن چند بازيگر شبه ستاره 
سعي داشته سريالي عامه پسند بسازد اما شكست خورده 
است چرا كه آثار عامه پسند هم حتماً بايد قواعدي را در خود 
داشته باشند. گیسو به هیچ وجه نمي تواند حتي يك سريال 
عامه پسند باشد چرا كه كارگردانش ب��ه هیچ وجه اجرا و 
چگونگي روايت برايش مهم نبوده است، به همین جهت ما 
با يكسري كاراكتر هاي بي هويت مواجهیم كه نه شغلي دارند 
و نه زندگي مرسومي. كارگردان كوشیده آدم هاي تك بعدي 

خلق كند. ح��اج يونس/ پیمان/ رض��ا / سهیل/ هوشنگ و 
مابقي آدم هاي داستان هیچ كدام مصداق خارجي ندارند، 
حتي پیمان كه از نظر رفتاري شباهت به جوانان نسل امروز 
دارد به دلی��ل ويژگي هاي شخصیت��ي نمي تواند باورپذير 
باشد. اوج نابلدي در روايت توسط كارگردان در دو قسمت 
پاياني به طور واضح مش��خص مي شود؛ اينكه بازيگر نقش 
گیسو مهاجرت كرده و حاال با استفاده از جراحي پالستیك 
مهناز افشار شده هانیه توسلي فاجعه است. چطور جراحي 
پالستیك باعث تغییر صدا مي شود كه اين مي تواند حاصل 
ذهن فانتزي هادي باشد، حاج يونس در شهر مي چرخد و 
پلیس او را دستگیر نمي كند. اينكه آدرس افرا و پدر و مادر 
درسا را مي داند به شدت تعجب آور است، كاماًل مش��خص 
است كه هادي در قص��ه نیم بندش ك��م آورده كه توسط 
پیمان و درسا خواسته به مخاطب��ش ركب بزند كه اساساً 
پیگیري هم نمي شود و همه چیز موكول مي شود به فصل 
بعدي كه ساخته نمي شود. اين همه نابلدي در سريال سازي 
چگونه در يك كارگردان جمع شده است؟ چرا فكر مي كند 
مخاطبش نمي فهمد؟ در بخش اجراي��ي هم با نماهاي به 
شدت نادرست و شلخته مواجهیم؛ میزانسن هايي كه اساساً 
ضعف هاي بیشماري دارند، بازي هاي سرد و بي روح و البته 
به ش��دت مصنوعي كه اين از ضعف كارگ��ردان و نداشتن 
شخصیت پردازي در فیلمنامه مي آي��د! چرا بايد اين همه 
بودجه صرف چنین اثري بشود كه در آخر هم كارگردانش 
نتواند از سريالش دف��اع كند، سريال ناموف��ق دل و پايان 
نیمه تمام گیسو دلیل خوبي براي مخاطب است كه ديگر 

فیلم ها و سريال اين كارگردان را دنبال نكند. 

    نمایش خانگی

انتقادات صريح بازيگر »ياور« عليه متن سريال
 سريال ياور، زن ايراني را توسري خور

و بدبخت نشان داد!
پرحاش�يه اي  س�ريال  در  ب�ازي  از  ناگفته هاي�ي  فرش�ادجو  ش�بنم 
كه با ن�وع نگاهش ب�ه زنان جنجالي ش�د، بي�ان و از اين س�ريال انتق�اد كرد. 
شبنم فرشادجو، بازيگر نقش نسرين در سريال »ياور« گفت: من درباره كلیشه اي بودن 
و مردساالر بودن سريال ياور موافق هستم. چطور مي ش��ود يك زن در اين نقش ظاهر 
شود!؟ زني كه طبق گفته خودشان لیسانس دارد. حاال بچه دار شده و يك كمي احمق به 
نظر مي رسد. بعد كاماًل منفعل است و بايد گذشت كند و ببخشد و هرچه مادرشوهرش 
مي گويد همان را گوش بدهد. خانم سعیدي هم ناراحت بودند، همه خانم ها در اين كار 
ناراحت بودند. چرا بايد شخصیت زن ها در سريال هاي ما اينگونه باشد. فرشاد جو در ادامه 
توضیح داد: افراد خیلي زيادي كه در اين كار مسن تر بودند، متكلم وحده بودند. خانم 
سعیدي و آقاي ارجمند خودشان هم ناراضي بودن��د. واقعاً ما يك جاهايي بعد از هفت 
صفحه جمله سر ناهار و شام، فقط مي گفتیم بله آقاجون، چشم آقا جون! نمي دانم روي 
چه حسابي اين متن نوشته شده بود. هربار هم خواستم با آقاي نويسنده صحبت كنم به 
خاطر كرونا پشت يك  ديوارهايي بودند و هیچ وقت تشريف نیاوردند. تا روز سوم، چهارم 

پخش كه آمدند و گفتند خسته نباشید. خیلي خوب بود. همین! 
    مطلبي كار ديگري بنويسد، نخوانده بازي نمي كنم

بازيگر نقش نسرين در سريال »ياور« گفت: ب��ه نظرم بايد نويسنده هاي جوان براي 
نوشتن بیايند و از متن هاي آنها استفاده شود و يك نگاه درست تر و به روزتري نسبت 
به زنان داشته باشند. اگر آقاي مطلبي كار ديگري بنويسند نخوانده بازي نمي كنم. 
نويسنده جوان و پر از انرژي بیايد. نگاه درست تر و واقع بینانه تر و منطقي تري داشته 

باشد، اين توقع زيادي نیست.


