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12شهر در وضعیت قرمز

پرونده کنکور نظام قدیمها بسته شد

علیرضا رئیسی ،سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :با اعمال محدودیتهایی که از  ۵آبان در
کشور اعمال شد و با تش ـ ـ ــدید محدودیتها از اول آذر ،اکنون میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی
در کشور به باالی  ۹۰درصد رسیده و تعداد شهرهای قرمز از  ۳۴شهر به  ۱۲شهر کاهش یافته و روند
ابتال و مرگ ناشی از کرونا نیز در کشور نزولی شده است/.ایرنا

منصور غالمی ،وزیر علوم درباره وضعیت کنکوریهای نظام قدیم در س ـ ـ ــال  ۱۴۰۰گفت :از نظر ما پرونده نظام قدیمها برای کنکور  ۱۴۰۰بس ـ ـ ــته شد ،زیرا
موضوع دو بار در شورای سنجش و پذیرش مطرح و تصمیم گرفته شده است که دیگر ادامه پیدا نکند .وی درباره نوع ارزیابی کنکور ادامه داد :شاخص
اصلی ما در حال حاضر نمره آزمون سراسری است .اگر بخواهیم این ش ـ ـ ــاخص را جایگزین کنیم ،باید یک انتخاب علمی انجام دهیم .انتخاب علمی را
قاعدتا در یک سال تحصیلی نمیشود انجام داد و باید چندسال متوالی را با یک سیستم ثابت و همهگیر در سطح ملی ارزیابی کنیم/.ایسنا

آخرین خبرها از دستگیری گردانندگان سایتهای شرطبندی

قربانیان سایتهای شرطبندی در فضای مجازی بیشمارند

اگر میخواهید بدانید بنگاههای قمار و شرطبندی چگونه کالهبرداری میکنند
حتما این گزارش را بخوانید

باتالق آنالین

تصور كنید كاپیتان تیمتان هستید ،میخواهید زمین بازی و مالكیت توپ را انتخاب كنید .عالوهبر این میدانید كه سكهای كه در دست داور است،

ماجرای هکرهای قمارباز در فضای مجازی و جیبهایی را که اخیرا خالی کردند و
به ریشهایی که همین تازگیها به آن خندیدند را حاال تقریبا همه شنیدهاند.
حاال خیلیهایمان میدانیم آن اینس ـ ـ ــتاگرامرهای قمارباز که ظاهرش ـ ـ ــان دل
میبرد و بوی عطرهای تند و مارک لباسهای برندش ـ ـ ــان حتی از توی الیوهای
اینستاگرامی توی ذوق میزد ،کس ـ ـ ــی نبودهاندجز یک مشت کالهبردار ،شاید
هم عدهای دزد که نه از دیوار س ـ ـ ــنگی و آجری مردم که از دیوار طمع و بیخبری
عدهای باال رفت ه و با آن چهرههای بهظاهر دوستداش ـ ـ ــتنی و جذابشان (البته
برای عدهای) به تماشای به خاک سیاه نشستن عدهای نشستهاند.
حاال اسم بعضی از این آدمها لو رفته؛ نیلی افشار و پویان مختاری که کاری نداریم
درگذشته چهکسی بودهاند و آیا از صفر یا زیر صفر به مدد فضای ولنگار مجازی،
خودشان را کشیدهاند باال و شدهاند ش ـ ـ ــاخ و آنهم شاخهای محبوب .ولی به
این کارداریم که در حین ش ـ ـ ــاخ بودن چه کردهاند که همین تازگیها چه بالیی
بر سر عدهای هموطن آوردهاند و در تش ـ ـ ــکیالت قماربازی آنالینشان چه قدر
راحت سرآنها شیره مالیدهاند و با نوعی مسخ که جادوی این قبیل آدمهاست،
جیبهای بینوایانی را خالی کردهاند که حاال کاس ـ ـ ــه چه کنم دس ـ ـ ــت گرفتهاند.
البته حاال نیلی افشار شاید نخندد ،ش ـ ـ ــاید آن الیو اینستاگرامی که با شوهرش
داشته و همین شوهر آن را پخش کرده تا نیشی به مخالفانش بزند قدیمیتر
از خبرهایی باشد که دست ماس ـ ـ ــت .او در الیوش گفت «دارد عشقوحالش
را میکند» ول ـ ـ ــی یک منبع آگاه به خبرن ـ ـ ــگار مهر گفته اس ـ ـ ــت او در ازمیر ترکیه
مخفیشده و پلیس بینالملل نیز برای دستگیریاش اعالن قرمز صادر کرده.
ایکاش خبرهای قبلی مبنی بر اینکه او در مالدیو دستگیرشده درست بود،
ایکاش او به تله پلیس میافتاد و با آن لحن بیتفاوتش در الیو اینستاگرامی
به شوهرش نمیگفت که بازداشت نشده .ولی ای کاشی دیگر فایده ندارد مگر
اینکه دیگر هیچکسی طعمه چنین آدمهایی نشود که دیگر هیچکسی را ولع

جامعه+

پول بادآورده برندارد و مثل آدمهای خوابزده ،هیچکس ـ ـ ــی سمت سایتهای
شرطبندی نرود که بش ـ ـ ــود عروسک خیم هشـ ـ ـ ـببازی این اینستاگرامرهای
قمارباز و کالهبردار.
اینها آرزوی ماس ـ ـ ــت ،آرزو کردن بد نیست ،رویا داش ـ ـ ــتن اصال خوب است و به
زندگیمان معنی میدهد ولی وقتی پای قمار و وسوسه یکشبه پولدار شدن
به جان عدهای از ما میافتد ،قدرت آرزوها هم کم میشود.
البته بعضی از این قماربازه ـ ـ ــا را که با خون هموطن در شیش ـ ـ ــه کردن ،رنگ و
لعابی به زندگی پوچشان میزنند ،گهگاهی دستگیر میشوند ،مثل زنی که خبر
دس ـ ـ ــتگیریاش را دو روز پیش فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت داد ،زنی
 27ساله که هم قمار میکرد و هم قمارکردن و شرطبندی آنالین را یاد جماعت
طماع و بیفکر میداد.
او دستگیر شد ،نیلی افشار و همدستانش هم احتماال دستگیر میشوند ولی
مهم این است که این چرخه که یکسویش بردن و یکسویش باختن است و
اینباختهمیشهنیز سهمطعمههامیشود،متوقفشود.
نش ـ ـ ــناس اجتماعی است که به
حق با علیرضا ش ـ ـ ــریفی یزدی ،مش ـ ـ ــاور و روا 
قمارباز میگوید معتاد .او به ایس ـ ـ ــنا میگوید در قمار به دلیل افزایش آدرنالین
خون ،حس رضایتمندی ،آرامش موقت ،افزایش ریسکپذیری ،پرت شدن
حواس از درگیریهای ذهنی و مسائل روزانه ،از بین رفتن موقتی افسردگی و از
بین رفتن اضطراب مزمن ایجاد میشود درحالیکه درعینحال اضطراب ناشی
از بردوباخت بازی به جانشان میافتد و آنها را دائما در این چرخه معیوب نگه
میدارد.
در مبارزه با قمار این چیزی است که باید نابود شود ،این حس لذت پوچ و این
حبابها که وقتی میترکند فقط صورت بازندههای قمار را که آلت دست عدهای
کالهبردار شدهاند،خیسمیکند.

فقط خط دارد و از شیر خبری نیست .چقدر احتمال دارد وقتی رقیب شما گزینه خط را انتخاب كرده ،شما شـــــــیر را انتخاب كنید؟ اصال در چنین قرعهای
شركت میكنید یا بازی را به هم میزنید؟سوال مسخرهای به نظر میرسد ،خب معلوم اســـــــت ما هیچوقت زیر بار چنین تقلب آشكاری نخواهیم رفت.
اصال احمقانهتر از این هم مگر داریم كه یك نفر بیاید و چنین ریسك از پیش بازندهای بكند؟ ولی سوال درستی است ،ما این كار را میكنیم .ما توی بازی
مرتضی درخشان
روزنامهنگار

از پیش باختهای شركت میكنیم كه تكلیف آن روشن است ،به همین سادگی! اما یك جمله وجود دارد كه باعث میشود ما توی این تله برویم و شانس
خودمان را آزمایش كنیم« :من فرق میكنم!»این آخرین جمله ما پیش از فرورفتن در باتالقی اســـــــت كه به آن سایتهای شرطبندی آنالین میگویند.
سایتهایی كه شما برای افتادن به آن ،جادو میشوید و روزانه هزاران هزار نفر از مردم كشورمان را به بازی شیر یا خطی میكشاند كه دو روی سكه همانی

است كه شما انتخاب نخواهید كرد .حتی مهم نیست كه شما از كدام در وارد جهنم میشوید ،همه راهها به درك منتهی میشود.

فرشقرمز ویآیپی

تصاویر السوگاس را یك بار مرور كنیم؛ چرا غه ـ ـ ــای پرنور ،بر جهای بلند ،هتلهای
گرانقیمت با تخفیفهای ویژه ،فوارههای رقصان ،خودروهای لوكس ،دكور دیدنی و
هزار و یك تصویر دیگری كه شما را جادو میكند.
اینها برای شما آش ـ ـ ــنا نیس ـ ـ ــت؟! توی صفحات مجازی ،خیلی از همین ایرانیهای
پر سر و صدایی را كه به خارج از كش ـ ـ ــور رفتهاند میتوان دید كه تا چند وقت پیش
مثل همه ما ،در محلههای جنوب شهر زندگی معمولی داشتهاند و حاال روز به روز،
مدل به مدل ماشین عوض میكنند و اطرافشان پر از اسكورتهای زنی است كه
چهرههایشان معلوم نیست .در واقع اصال مهم نیستند كه چهرههایشان معلوم
باشد یا نه!یك جوری از خوبیها و خوشـ ـ ـ ـیهای زندگیشان الیو میگذارند ،جوری با
دالرهای  -این روزها  -عزیزتر از جان رفتار میكنند ،طوری با هم ش ـ ـ ــاد و آبادند كه مو
الی درزش نمیرود؛ انگار كه به آبادترین جای دنیا رسیدهاند ،كجا؟! تركیه!
به وگاس خودمان برگردیم .طبیعتا دیدن یك نفر كه با كت و شلوار سفید و براق از
یك لیموزین پیاده میشود در حالی كه سیگار برگ به دست دارد و دست در دست
همسر فریبندهاش به جای اینكه مثل همه مردم توی صف بایستد ،از روی فرش
قرمز ویآیپی وارد كازینو میش ـ ـ ــود ،برای بعضیها رشـ ـ ـ ـكبرانگیز است .خیلیها
یش ـ ـ ــان را بازس ـ ـ ــازی كنند .غافل از اینكه یك اصل عجیب در
دوست دارند رویاها 
صنعت مد و لباس وجود دارد كه ما كمتر به آن توج ـ ـ ــه میكنیم« :مدلها صاحب
لباسها نیس ـ ـ ــتند!» به عبارتی مدلهای برندهای لوكس دنیا ،معموال پول خرید
لباسهایی را كه با آنها عكس میگیرند ،ندارند.
این لیموزینها پول را از جای دیگ ـ ـ ــر به كازینو میآورند .كس ـ ـ ــی از كازینو لیموزین
نمیبرد! این جملهها ب ـ ـ ــه تعداد تمام كارتهایی كه در قمارخانهها پخش ش ـ ـ ــده،
در دنیا پخش میش ـ ـ ــود اما جادوی رسانهها شما را مس ـ ـ ــخ میكند .دنبال خودش
میكشد و وقتی كه ش ـ ـ ــب میخواهید بدون هیچ چیپسی از كازینو بروید ،همیشه
فكر میكنید كه كاش برگ آخر را میسوزاندید تا كار به این فالكت نمیكشید.

چرانبایدقمار كرد؟

ش ـ ـ ــما به تنهایی وارد یك قمارخانه بزرگ میشوید كه همه میخواهند جیب شما
را خالی كنند .فكر كنید صد نفر توی یك باش ـ ـ ــگاه قمارخانه ایستادهاند و به شما
كه تازه وارد ش ـ ـ ــدهاید ،نگاه میكنند .بهواقع آنها صد نفری دارند برای شما نقشه
میكشند .پلتفرمهای بازی هم طوری طراحی ش ـ ـ ــده كه شما تا یك نقطه به شكل
وسوسهانگیزی پیش ـ ـ ــرفت میكنید و فكر میكنید كه این همان مسیری است
كه شما در آن استاد هستید .چه الگوریتم سادهای دارد و اگر از یك سری قوانین
س ـ ـ ــاده پیروی كنید ،برنده خواهید ش ـ ـ ــد .ماجرا از این قرار است كه این الگوریتم
ساده وجود دارد اما برای سایت! و آن این است« :هرگز نخواهیم باخت!»
به همین س ـ ـ ــادگی؛ ش ـ ـ ــما میخواهید با رقیبی بازی كنید ك ـ ـ ــه میتواند هر لحظه

كه تصمیم بگیرد ،ج ـ ـ ــای بمبها را عوض كند ،كارت بع ـ ـ ــدی را جابهجا كند یا حتی
اصال ارور بدهد یا نه ،س ـ ـ ــادهتر از این حرفها ،پول شما را باال بكشد! به این آخری
خیلی فكر كنید!قانون در تركیه از س ـ ـ ــایتهای ش ـ ـ ــرطبندی زیر نظ ـ ـ ــر بانك تركیه
حمایت میكند .آنها مالیات میدهند و همه چیز قانونی اس ـ ـ ــت .شما باید از روی
اطالعاتی كه در سرورهای خودشان ذخیره ش ـ ـ ــده و شما به آنها دسترسی ندارید،
علیه خودشان شكایت كنید .در یك كش ـ ـ ــور دیگر ،كه چی؟! كه ده میلیون تومان
پولتان را برگردانید! خب بهصرفه نیست .قانون كشورمان هم دعاوی مربوط به
قمار را اصال استماع نمیكند .به عبارتی شما نمیتوانید در دادگاه شكایت كنید كه
من مرتكب خالف شدهام و سهم من از كار خالف را ندادهاند.
گذش ـ ـ ــته از تمامی این حرفها ،ما حجت ـ ـ ــی داریم كه قمار را درس ـ ـ ــت نمیداند و
آن حجت ،دین خداس ـ ـ ــت .شما ش ـ ـ ــاید بگویید من مسلمان نیس ـ ـ ــتم اما دین
مس ـ ـ ــیحیت هم مردم را از قمار منع كرده و علت این من ـ ـ ــع را طمع و حرص عنوان
میكند.

ما اینجا چه كار میكنیم؟!

تمام این حرفها را زدیم كه به این پاراگرافهای آخر برس ـ ـ ــیم ،به اینكه وقتی این
همه دلیل برای وارد نش ـ ـ ــدن به این باتالق هس ـ ـ ــت ،ما ایرانیها وسط آن چه كار
میكنیم؟
بیایید یك ق ـ ـ ــدم به عقب برگردیم ،اص ـ ـ ــا ببینیم ما توی صفحات ـ ـ ــی كه این قبیل
سایتها را تبلیغ میكنند ،چه كار میكنیم؟! مثال تصور كنید یك نفر همه چیزهای
بیربط مثل شامپو و پودر كاكائو و روغن زیتون و نوش ـ ـ ــابه را با هم قاطی میكند و
میخورد یا مثال با ماش ـ ـ ــین گرانقیمتش از جلوی دوربین رد میشود یا با چندین
دختر بدلباس وارد مهمانی میشود و هزاران مورد دیگر!
واقعیت این اس ـ ـ ــت كه برای بعضیها جذاب است .واقعا س ـ ـ ــلیقه برخی آنقدر
سخیف شده كه مثال زنی را دنبال میكنند كه شنیعترین حرفها را به زنهای دیگر
در فضای عمومی میزند! خیلیها به خاطر اینكه فق ـ ـ ــط بخندند ،این صفحهها را
دنبال میكنند كه البته فقط به باال رفتن آمار این صفحات كمك میكند .خیلیها
دنبال یك داستان میگردند و البته ارزانترین داس ـ ـ ــتانها ،دنبال كردن آدمهای
اینستاگرام است .داستانهای زرد ،جنجالی و بریدهبریده كه آدم را به یاد تكههای
برشخورده فیلم پالپ فیكشن میاندازد .داس ـ ـ ــتانهای عامهپسند كه شما در
آخر فیلمی كه از آن لذت بردهاید ،ش ـ ـ ــاید نتوانید یك داس ـ ـ ــتان از آن تعریف كنید،
چون فیلم اصال قصد قصهگویی مثل كارهای نوالن را ندارد.
اما خروجی همه این كارها یك چیز است .شما با دیدن این صفحات دارید یكبازی
را پیش میبرید و این چرخ و فلك جذاب طوری ش ـ ـ ــما را گی ـ ـ ــج میكند كه هیچ چیز
متوجه نمیش ـ ـ ــوید تا اینكه یك نفر از آن به بیرون پرت شود! كسی كه بعد از این
همه چرخ زدن حتی روی پای خودش هم نمیتواند بایستد.

نئوسلبریتیهای رو به افول

بله! روی پای خودش نمیتواند بایستد .ش ـ ـ ــاید دالرهایی كه روی این تخت و آن
میز میریزند را بارها دیده باشید اما وقتی صاحب یكی از همین سایتهای قمار،
بیرون از حلقه افتاد و به ایران برگش ـ ـ ــت ،حتی نتوانست یك میلیارد تومان وثیقه
برای خودش جور كند .یعنی فقط و فقط چهار بس ـ ـ ــته از همان صد دالریها كه به
اینطرف و آنطرف میپاشید!
همان عروس ـ ـ ــكی كه مردم فوج فوج الیك و كامنت برایش میفرس ـ ـ ــتادند ،بعد از
خروج از چرخه چنان حذف میشود كه انگار وجود نداش ـ ـ ــته و اگر نام او را به زبان
بیاوریم اول كمی فكر میكنید و سپس میپرسید كدام بود؟!
بله ،عروس ـ ـ ــك مناسـ ـ ـ ـبترین كلمه اس ـ ـ ــت .ما هر روز در صفح هه ـ ـ ــای مجازی
شاهد یك نمایش خیمهشـ ـ ـ ـببازی هستیم كه دس ـ ـ ــتی با نخهای متعدد ،این
نئوسلبریتیهایی را كه در فضای مجازی پرورش یافتهاند ،تكان میدهد اما همه
بازیگر یك صحنه نمایش هس ـ ـ ــتند و بابت این نمایش حقوق میگیرند؛ اگر نه كه
درآمدی برای این تنپرورهای عیاش نمیتوان جز این تصور كرد!
یك سوال ،شما به دختری شك نمیكنید كه هر كس از ایران فرار میكند ،اول به او
میچسبد و بعد از مدتی كه فالوئر جذب كرد از او جدا میشود و سایت شرطبندی
راه میاندازد؟!
شما به كسی كه در اس ـ ـ ــتانبول ،جلوی دوربین زنده فحاش ـ ـ ــی میكند ،تهدید به
قتل میكند و پلیس هیچ كاری به او ندارد ،ش ـ ـ ــك نمیكنید؟ به پسری كه به سبك
داعشیها روی سرش میریزند و توی گونی میبرندش و بعد از دو روز دوباره الیو
میگذارد ،ش ـ ـ ــك نمیكنید؟ به كسی كه صبح تا ش ـ ـ ــب بدون دریافت هزینهای در
مورد این افراد افشاگری میكند ،چطور؟!
تعجب نمیكنید وقتی عروس سابق و پر سر و صدای یك سفیر جمهوری اسالمی
سر از زندگی شخصی یك سلبریتی پوچ دربیاورد ،بعد یك افشاگر انگار كه موظف
شده باشد كه این خبر را منتشر كند ،آسمان را به ریسمان میدوزد تا از این رابطه
پرده بردارد و از قضا این آسمان به آن ریسمان مربوط میشود! بعد از چند روز سر
و صدای رسانهای هم با یك پخش زنده اینس ـ ـ ــتاگرامی دوباره آتش این خبرها را
روشن نگه میدارد ،جالب اینكه فالوئرها یك بار از خودشان نمیپرسند كه این
ارتباط اصال چرا باید حساسیتبرانگیز باشد؟! بعدها هم تعجب نكنید از اینكه
این لباس به تن افراد دیگر هم پوشانده شود تا دوباره این سناریو اوج بگیرد.
دعواهای س ـ ـ ــاختگی ،اختالفات برنامهریزی ش ـ ـ ــده ،افش ـ ـ ــاگریهای هدفمند،
روابط پنهانی كه به ش ـ ـ ــكل خارقالع ـ ـ ــادهای لو میروند ،همه و همه دس ـ ـ ــتپخت
یكصحنهگردان است كه به هر كس ـ ـ ــی یك نقش داده و بازار قمار را در تركیه داغ
میكند و ش ـ ـ ــما كه مدهوش این صحنهآرایی هستید ،ش ـ ـ ــاید بدتان نیاید كه راه
موفقیت این س ـ ـ ــلبریتیهای جذاب را یك بار امتحان كنید .غاف ـ ـ ــل از اینكه آنها
مدلهای لباس هس ـ ـ ــتند ،مدلهایی كه بعد از تمام ش ـ ـ ــدن كار باید لباسهای
گرانقیمت خود را از تن بیرون بیاورند.

به هیچكس اعتماد نكنید

یك دیالوگ مع ـ ـ ــروف در فیلم جنجالی اسكورس ـ ـ ــیزی یعنی گرگ والاس ـ ـ ــتریت
وجود دارد؛ دیكاپریو از مطلبی كه روزنامهها علیه او نوش ـ ـ ــتهاند شكایت دارد اما
همسرش میگوید« :ولی توی این عكس خیلی خوب افتادی!»

آنها میدانند كه دیده شـــــــدن مهم است؛ چطور دیده شـــــــدن اصال مهم نیست!
ممكن اســـــــت حتی برای اینكه به خودشـــــــان فحش بدهند ،به یك رس ـ ـ ــانه یا
یكصفحه افشاگری پول بدهند ،كما اینكه صفحهای كه مدتها پشت پردههای
آنها را افشـــــــا میكرد ،در حال حاضر الیوهای مشترك و خوش و بشهای طوالنی و
طویلی با آنها برقرار كرده كه دیدنی است .آیا نظر افشاگر در مورد قمار عوض شده؟
شما با این اوصاف میتوانید به ما هم مشـــــــكوك باشید ،حق هم دارید .هر كسی
كه برای دیده شدن بیشتر این افراد حتی به آنها ناسزا هم میگوید ،توی این پازل
بازی میكند .پازلی كه آنها برای ما چیدهاند تا عالوهبر پولشـــــــویی عمده ،از طریق
صحنهسازی در قمار ،خارج كردن ارز از كشور و هزار و یك كار كثیف دیگر جیب ما
را هم خالی كنند.آنها بازیگر هســـــــتند ،مثل بازیگری که در یك فیلم نقش یكهبزن
دارد و در فیلم دیگر كتكخور اســـــــت .آنهـــــــا قاعده بازی را میفهمند ،اما س ـ ـ ــوال
اینجاست ما چرا گول این فیلم سینمایی را میخوریم؟ نمیتوان یك جمله را حفظ
كرد كه هیچ بازیكنی كه این سمت میز قمار نشسته ،پولدار نخواهد شد؟!

تلخی بیپایان

تمام اینها كه گفتیم به بهانه یك خواننده اسم و رســـــــمدار است كه به جمع این
عروســـــــكها پیوســـــــته؛ چند روز به عقب برگردیم .به روزی كه دختری از بازیگران
ایرانی ،ناگهان سر از تركیه در میآورد ،كشـــــــف حجاب میكند ،بعد از كلی جنجال
سر از ویدئوكلیپ خوانندهای درمیآورد و بهســـــــرعت همان خواننده یك سایت
شرطبندی آنالین راهاندازی میكند!
خوانندهای كه به قول خیلیها برجی بود برای خودش اما چیزی كه نشان میدهد
یا برج اینقدر ریخته كه تماما زیر آب رفته یا آب اینقدر باال آمده كه برج را هم توی
خودش بلعیده است.
گزارش را از یك خیال شروع كردیم اما در واقعیت محض تمام میكنیم .درست در
نقطهای كه یكی از این عروسكها كه شـــــــهرتی برای خودش دست و پا كرده بود ،از
گردونه بیرون افتاده ،توی زندان نشســـــــته و درحالی كه خـــــــوف و رجای اعدام را به
علت افســـــــاد با خودش دارد ،برای همبندیهایش تعریـــــــف میكند كه تمام این
سایتهای شـــــــرطبندی كه هر پلتفرم آن با  500میلیون تومان خریداری میشود،
مال یك نفر است ،نه یك گروه! كســـــــی كه برای دعواهای ساختگیشان اسپانسر
هم میگیرد .یك نفر كه تمام این ســـــــناریوها از مغز او بلند میشـــــــود و همه این
ســـــــیمها به هم وصل هســـــــتند ،همه آن گریهها ،خندهها ،دعواها ،بد و بیراهها،
برهنه شدنها ،خوشرقصیها و حتی افشاگریها زاییده یك فكر سینمایی است
و ما هزینه آن را پرداخت میكنیم .یكی یك دالر ،یكی صدها دالر ،یكی به اندازه یك
الیك حتی!

