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و سرمای »سرچشمه «هم 

حریف ستارگان جوان مس نشد

خود  دیدار  اولین  حالی  در  کرمان  مس  صنعت  فوتبال  تیم 
فوتبال کشور  اول  دسته  لیگ  های  رقابت  دوم  فصل  نیم  در 
در برابر شمش آذر قزوین به میدان رفت که با حکم عجیب 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از یک دیدار خانگی محروم 
بود و به اجبار در ورزشگاه شهید زینلی شهر مس سرچشمه از 

میهمان خود،میزبانی کرد.
در این دیدار که عصر روز دوشنبه دوم اسفندماه جاری برگزار 
شد، شاگردان فرزاد حسینخانی موفق شدند،حریف خود را با 
شهرداری  شیرین  پیروزی  لطف  به  تا  کنند  مغلوب  گل  دو 
آستارا در برابر خیبر خرم آباد بر جایگاه دوم جدول رده بندی 
تکیه بزنند و توقف تیم صدر نشین ملوان نیز در برابر شاگردان 
قاسم شهبا در سیرجان،اختالف ستارگان فوتبال کویر با انزلی 
باالی  در  حساسیت  تا  داد  کاهش  امتیاز  چهار  به  را  ها  چی 

جدول به اوج خود برسد!
چند  داشتن  رغم  به  مسابقه  اول  نیمه  در  که  مس  تیم 
کند،نیمه  باز  را  قزوینی  تیم  دروازه  بود  نشده  موقعیت،موفق 
دوم را با دو تغییر همزمان آغاز کرد و محمد امین کاظمیان و 
سامان تورانیان دو ستاره جوان و بومی خود را به میدان آورد 
تا این دو بازیکن دو گل زیبا وارد دروازه حریف کرده و سه 
امتیاز حساس این بازی در هوای سرد سرچشمه به حساب مس 

آسیایی واریز شود.
تیم صنعت مس با کسب این سه امتیاز ارزشمند ۳۶ امتیازی 
شد و بعد از ملوان ۴۰امتیازی در جایگاه دوم جدول رده بندی 
اسفند  ،هفتم  برگشت  دور  دیدار  دومین  در  و  گرفت   قرار 
استانی  تیم همنام و هم  برابر  بازی حساس در  ماه و در یک 

خود،مس شهربابک به میدان می رود.
دیدار تیم های مس کرمان و مس شهربابک در دور رفت این 
رقابت ها در ورزشگاه شهید باهنر کرمان با یک گل به نفع 

نارنجی پوشان کرمانی به پایان رسیده بود.

  به قلم
امید سالجقه

به قلم 
حمید عسکری 

یادداشتی درباره فیلم سینمایی »مست عشق«: 

ماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم...!

محبوب  جاودانه،  های  چهره  خالی  بزرگ  جای 
هنری،  فرهنگی،  متعدد  های  عرصه  تاثیرگذار  و 
در  ایران  سرزمین  تاریخی  و  سیاسی  اجتماعی، 
سینما، تلویزیون و تئاتر ما همواره احساس شده و 
می شود! غفلتی نابخشودنی و سوال برانگیز که انگار 

پایانی هم برایش وجود ندارد. 
از میان جمع پرشمار این چهره های شگفت انگیز 
از  کدام  هر  محوریت  با  نمایشی  اثر  یک  تولید  که 
آنان یک حادثه بزرگ هنری و فرهنگی به حساب 
می آید، نام و تصویر دو شخصیت برجسته و وارسته، 
و  بزرگ  مولوی  آید.  به چشم می  از سایرین  بیش 
حکیم عمر خیام جاودانه در طول چند دهه گذشته 
به گونه ای چشمگیر و غیرقابل تصوری شاهد اوج 
جامعه  سطح  در  نامدار  های  چهره  این  محبوبیت 
افزون  روز  جمعیتی  و  اقشار  گرایش  و  المللی  بین 
اقصی  در  آقا  و  قشر جوانان خانم  از طرف  ویژه  به 
نقاط جامعه بین المللی نسبت به اشعار و نوع جهان 
بینی و اندیشه های واالی این دو شخصیت برجسته 
ایرانی و مشرق زمین هستیم. این میزان از عشق و 
تشنگی و شیفتگی در نوع خودش مایه ی مباهات 
فراوان و قدردانی بیکران است. از سوی دیگر وجود 
افزون  روز  گرایش  و  عالقه  از  باالیی  درصد  چنین 
به منزله  این دست،  از  بزرگانی  جمع عالقه مندان 
یک فرصتی عظیم و طالیی و خارق العاده نیز هست!

سریال  و  تئاتر  فیلم،  از  اعم  نمایشی  آثار  تولید 
که  هنری  و  فرهنگی  بزرگ  شخصیتهای  براساس 
محبوبیت و شهرتی جهانی دارند، همواره یک تجربه 
عالی و به شدت هیجان انگیز بوده که هم از موفقیت 
معنوی بی شمار برخوردار است و هم اینکه به لحاظ 
اقتصادی و جذب سرمایه و بازگشت پرسود هزینه 
بار می  به  بهترین وجه ممکن  به  های صرف شده 
بزرگ و  این چهره های  از جمله مهمترین  نشیند. 

برتر عرصه فرهنگ، شعر، هنرو عرفان سرزمین ما و 
البته جامعه جهانی باید به نام و جایگاه واالی موالنا 
جالل الدین محمد بلخی اشاره نماییم که در میان 
عالقمندان و عاشقان پرشمار روز افزونش در سطح 
جامعه بین المللی به موالی رومی مشهور و شناخته 
هایی  زمزمه  همواره  پیشتر  سالها  از  است.  شده 
سریال  و  متعدد  های  فیلم  شدن  ساخته  بر  مبنی 
و شخصیت  زندگی  مبنای  بر  بزرگ  و  جذاب  های 
و  رسید  می  گوش  به  انگیز  شگفت  ی  چهره  این 
خیلی هم زود با تکذیب های متعددی که از سوی 
نهادهای سینمایی و دست اندرکاران تلویزیون، عمال 
و  سپرده شده  فراموشی  بوته  به  نیز  ها  زمزمه  این 
ساخت فیلم و سریال با موضوع مولوی در حد یک 
به  تبدیل  نیست  قرار  هم  هرگز  که  خیالی  و  رویا 
است  حالی  در  اینها  ماند.  می  باقی  گردد  واقعیت 
که چند کشور از جمله آمریکا و ترکیه همواره برای 
ابراز  بزرگ  شخصیت  این  محوریت  با  فیلم  تولید 

عالقه کرده اند.
کارنامه  و  سابقه  با  ایرانی  سینماگر  یک  سرانجام 
و  جسارت  یک  طی   1398 سال  در  درخشان  ای 
این  تا  شود  می  موفق  توجهی  قابل  ساختارشکنی 
زمزمه  تمامی  به  دادن  خاتمه  با  و  شکسته  را  تابو 

عمال  و  رسمی  طور  به  ها  شایعه  و  توخالی  های 
را  تبریزی  شمس  و  مولوی  محوریت  با  ای  پروژه 
طور  به  که  فتحی  حسن  برد.  می  دوربین  جلوی 
تئاتر  و  تلویزیون  ـ  سینما  عرصه  سه  در  همزمان 
فعال است و جزو معدودسینماگران موفق و بسیار 
سینمایی  فیلم  رود،  می  شمار  به  ایران  محبوب 
"مست عشق" را با سرمایه گذاری و تهیه کنندگی 
برده  دوربین  جلوی  ترکیه  کشور  و  ایران  مشترک 
و  جذاب  حادثه  یک  عشق  مست  زند.  می  کلید  و 
روشن  کامال  نیز  بزرگش  موفقیت  و  است  شیرین 
و  جذابش  های  شخصیت  و  مضمون  جز  به  است. 
داستان پرکششی که قرار است توسط یکی از عالی 
روایت گردد  ایرانی  کارگردانان  و  نویسندگان  ترین 
به طور خاص  و  تولید و چینش عوامل سازنده  در 
اثری  نیز  محبوب  و  مجرب  بازیگران  انتخاب  ویژه 
العاده جذاب بشمار رفته و اصطالحا فیلمساز  فوق 
عشق  مست  گذارد.  می  تمام  سنگ  خوشنامش 
حضرت  رابطه  و  زندگی  از  بخشی  تنها  گر  روایت 
موالنا و شمس تبریزی مابین سالهای 640 تا 645 

هجری قمری است.
و  موالنا  جاودانه  و  ماندگار  نقش  در  پیروزفر  پارسا 
شهاب حسینی به نقش شمس تبریزی شگفت انگیز 

بنسوسورال در نقش مریم  ایران در کنار خانم  از 
دختر  خاتون  کیمیا  نقش  در  ارچل  هانده  خانم  و 
که  اسکندر  نقش  به  کول  چلیک  ابراهیم  و  موالنا 
جزو چهره های موفق و محبوب سینما و تلویزیون 
ترکیه محسوب می شوند، در کنار جمع پرشماری 
از سایر بازیگران ایرانی و ترکیه ای در مست عشق 
حضوری گرم و موثر دارند. تولید فیلم پس از نگارش 
و  رفته  پیش  خوبی  به  مقدمات  انجام  و  فیلمنامه 
مرحله فیلمبرداری به خوبی هر چه تمامتر به پایان 
فیلمنامه  فتحی  و حسن  توحیدی  فرهاد  می رسد. 
مست عشق را نوشته اند، مهران برومند تهیه کننده 
ایرانی و شرکت های سیماریا و ای، ان، جی از ترکیه 
و  پروژه سینمایی حضور  این  تولید  و  تهیه  تیم  در 
مشارکت دارند. در میانه انجام نهایی مراحل فنی و 
کمی مانده به آماده نمایش عمومی فیلم، فضاسازی 
با  متعدد  های  زنی  گمانه  و  ها  شایعه  منفی،  های 
سرانجام  به  و  تولید  روند  در  اشکال  ایجاد  هدف 
در  تیم سازنده  آغاز می شود.  نرسیدن مست عشق 
ایران و ترکیه با ذهنی نگران و انگیزه ای که رنگ می 
بازد، تالش می کنند تا در سکوتی ناخواسته کارهای 
فنی را جلو ببرند. شایعه ها تبدیل به تهدید گردیده 
اختالف  ایجاد  و  بروز  باعث  تهدیدهای پیش روی  و 

میان تهیه کنندگان ایرانی و ترکیه ای می شود.
تا  دهند  می  یکدیگر  دست  به  دست  اینها  همه 
رفت  می  که  مهمی  و  بزرگ  پروژه  یک  سرنوشت 
را  بشود  مغتنم  و  طالیی  فرصت  یک  به  تبدیل  تا 
عمال در هاله ای ابهام فرو برده و تا این لحظه این 
فرصت سوخت گردد. نمایش عمومی و عرضه فیلم 
که  امکانی  است،  شده  میسر  امروز  تا  عشق  مست 
امیدواریم هر چه زودتر با رفع موانع و سوء تفاهمها 
و  مهم  فیلم  این  نمایش  شاهد  و  گردد  برطرف 
باشیم.  المللی  بین  و  گسترده  سطحی  در  جذاب 
جبران  غیرقابل  پشیمانی  باعث  تردید  بدون  غفلت 
نیز  هالیوود  که  به خصوص  بود.  خواهد  بخشش  و 
با  بزرگ  فیلمی  تا  نموده  را جزم  سالهاست عزمش 
فراترونی  دیوید  بزند.  کلید  را  رومی  موضوع موالی 
فیلمنامه نویس مشهور آمریکایی برنده جایزه اسکار 
نگارش  گالدیاتور  بزرگ  فیلم  فیلمنامه  نویسنده  و 

این  که  است  گفته  خودش  است.  کرده  آغاز  رسما  را  موالنا  فیلمنامه 
یکی از شگفت انگیزترین فیلمنامه های عمرش خواهد بود و به شدت 
هم شیفته مولوی  و شمس تبریزی است. فراترونی می گوید: شخصیت 
بزرگی مثل موالنا مثل ویلیام شکسپیر است، او شخصیتی فوق العاده 
دارد و بسیار ارزشمند است، این افراد بزرگ همیشه ارزش کشف کردن 
را دارند. قرار است لئوناردودی کاپریو نقش موالنا را برعهده داشته باشد 

و رابرت داونی جونیور نیز در نقش شمس تبریزی ظاهر بشود.
مدیران سینمایی در ایران و دست اندرکاران تولید فیلم در کشور ترکیه 
باید هر چه زودتر شرایط نمایش عمومی و عرضه گسترده ی مست عشق 
را فراهم نموده و اجازه ندهند که این بالتکلیفی فیلم را به سرنوشتی 
نامعلوم و تلخ مبتال نماید. این حق مسلم پروژه سینمایی مست عشق 
است تا پیش از آماده شدن و نمایش عمومی آن پروژه بزرگ در دست 
تولید هالیوودی، در معرض دید همگان قرار بگیرد. حق مولوی بزرگ 
هم هست تا ابتدا در سینمای سرزمین مادری خودش حضوری شگفت 
انگیز داشته باشد و سپس قهرمان آثار دیگران و میهمان پرده های نقره 

ای در عرصه جهانی اش باشد.
زیبای سینمایی مست  پروژه  تهدیدهای پیش روی  با هم  بیایید همه 
عشق اثر ماندگار حسن فتحی و سینمای ایران را تبدیل به فرصتی عالی 
و شیرین نماییم و با فراهم کردن شرایط مناسب نمایش عمومی فیلم 
در شکلی گسترده و بزرگ خاطر همگی مان را راحت نموده و از سوخته 

شدن یک فرصت بزرگ و سرنوشت ساز جلوگیری نماییم.

به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از یک اتفاق نازیبا در یک نشست خبری که بار دیگر یادآور شد بعضی از مسئوالن نیاز به یک سری آموزش های غیرتخصصی دارند؛

بعضی از مسئوالن باید تعامل با خبرنگار را آموزش ببینند!

متاسفانه چند روز قبل در یک جلسه خبری در رفسنجان شاهد 
انظار  در  را  ناصحیح  رفتاری  این شهرستان  فرماندار  بودیم که 
فضای  در  سرعت  به  که  رفتاری  گذاشت.  نمایش  به  عمومی 
مجازی انتشار پیدا کرد و مورد نقدهای بسیار نیز قرار گرفت. 
در جلسه مذکور یکی از خبرنگاران سوالی را مطرح می کند که 
ایشان  متاسفانه  و  نمی آید  خوش  رفسنجان  فرماندار  مذاق  به 
این  به  استفاده می کند.  از عبارت »توی دهن شما می زنم« 
یا  بود  خبرنگار صحیح  آن  سوال  که  نداریم  ای  اشاره  موضوع 
است  ممکن  بشر  نوع  همه  مانند  به  نیز  خبرنگاران  زیرا  خیر، 
با  باید  که  هستند  مسئوالن  این  و  شوند  و شک  اشتباه  دچار 
نفس  اصال  سازند.  برطرف  را  اشتباه  این  توضیح صحیح خود 

آن  درباره  که  است  همین  خبری  جلسه  یک  در  کردن  سوال 
توضیحی داده شود تا ابهامات را برطرف سازد. بنابراین زمانی 
که یک خبرنگار گوشه ای از سخنان مردم که حتی ممکن است 
دچار اشتباه شده باشند را مطرح می سازد، فرصتی مغتنم برای 
مسئول مربوطه به وجود می آید که در این باره توضیح دهد، 
نه اینکه شخصیت خود را تخریب کند. متاسفانه در همه سطوح 
کشور همین معضل وجود دارد، معضلی که تنها با یک آموزش 

برطرف می شود، اما هنوز مورد بی توجهی دولت ها قرار دارد. 
ها  رسانه  و  خبرنگاران  با  چگونه  که  بدانند  باید  ما  مسئوالن 
را  فرصت  ناگهان یک  اینگونه  تا  باشند  داشته  تعامل  و  مراوده 
در  نکنند.  بیگانه  های  رسانه  برای  خوراک  و  تهدید  به  تبدیل 
جلسه مذکور آقای پورمحمدی، فرماندار رفسنجان کافی بود که 
درباره آن موضوع توضیح دهد، زیرا خبرنگار در نهایت ادب و 
نزاکت سوال خود را مطرح کرده بود. بنابراین فرصتی مناسب در 
اختیار آقای فرماندار قرار داشت که با استفاده از آن تصور مردم 
آن ناحیه را آگاه سازد و قدمی در مسیر شفاف سازی بردارد. اما 
متاسفانه مسئول محترم نه تنها این فرصت را سوزاند، بلکه این 
شک را در ذهن مخاطب به وجود آورد که شاید موضوع غیرقابل 
توضیحی در این باره وجود دارد که بیان آن ممکن است اوضاع 
را بدتر سازد. درست است که فرماندار رفسنجان پس از گفتن 
آن عبارت نا درست، اقدام به توضیح دادن نمود، اما متاسفانه 
ایشان شنیده  بود که دیگر سخنان  زیاد  آنقدر  زهر آن عبارت 
نشد. بنده بر این عقیده هستم که مسئوالن دولتی باید تحت 
آموزش تعامل با خبرنگاران قرار گیرند، زیرا ایشان نماینده دولت 
هستند و باید حساب شده تر عمل کنند. به امید فردایی که هیچ 

مسئولی پاسخ ناروا به یک رسانه ندهد.
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تبرید خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.
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