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   محمدصادقی 
مجموع�ه تلويزيون�ي کاله قرم�زي 96 ب�ه زودي 
از س�وي يکي از ش�رکت هاي فعال در ش�بکه نمايش 
خانگ�ي در قالب لوح  فش�رده توزيع خواهد ش�د، اين 
در حالي اس�ت ک�ه مديرگروه کودک ش�بکه2 س�يما 
مي گويد شبکه2 س�يما توافقي براي پخش اين برنامه 
تلويزيون�ي از ش�بکه نمايش خانگي نداش�ته اس�ت. 
كاله قرمزي 96 قرار بود نوروز امسال از شبکه2 سیما پخش 
شود كه به دلیل اختالف مالي میان عوامل تولید و سازمان 

صداوسیما فرصت پخش از تلويزيون را از دست داد. 
از اواخر سللال گذشللته بود كه خبر اختللالف مالي میان 
تهیه كننللده كاله قرمزي و مديران صداوسللیما منتشللر 
شللد. علت اصلي اختالف مالي مبلغي بود كه شبکه پخش 
كاله قرمزي به تیم تولید پیشللنهاد داده بللود. محمدرضا 
جعفري جلوه، مدير شبکه2 سللیما در مصاحبه اي عوامل 
تولید كاله قرمزي را به »زياده خواهي بي وقفه« متهم كرد 
كه مانع از تحقق وعده پخش كاله قرمزي شد. در عوض نیز 
حمید مدرسي، تهیه كننده كاله قرمزي در يادداشتي كه به 
رسانه ها داد واكنش تندي به اظهارات جعفري جلوه داشت 
و نوشت: »جناب آقاي جعفري جلوه مدير محترم شبکه2 
سیما، ما خودمان شللخصیت محبوب اين مجموعه جیگر 
را درسللت كرده ايم، لطفاً ما را جیگر فللرض نکنید.« با لغو 
پخش كاله قرمزي 96، شبکه2 سیما گلچیني از برنامه هاي 
سللال هاي قبل كاله قرمزي را براي نوروز آماده كرد. در آن 
زمان پیش بیني مي شد كه مشکل پخش كاله قرمزي موقتي 
است و حتي برخي از رسانه ها از جمله »جوان« اين احتمال 
را مطرح كرده بودند كلله »كاله قرمللزي« در صورت رفع 
مشللکل مالي اش در ماه مبارك رمضان پخش شود كه اين 

اتفاق گويا به نحو ديگري در حال رخ دادن است. 
مجموعلله كاله قرمللزي محبوب ترين برناملله تلويزيوني 
سللال هاي اخیر تلويزيون كه قرار بود نوروز امسللال سري 
جديد آن با عنوان »كاله قرمزي96« پخش شود، بعد از چند 
ماه معطلي و بالتکلیفي از شبکه نمايش خانگي سردرآورد. 
يکي از شللركت هاي فعال در زمینه انتشللار آثللار صوتي و 
تصويري در شبکه نمايش خانگي با انتشار تیزر برنامه كاله 
قرمزي در فضاي مجازي اين وعده را داده است كه به زودي 
مجموعه نوروزي كاله قرمزي را در شللبکه نمايش خانگي 
عرضه خواهد كرد. اين مؤسسلله از انتشللار مجموعه كاله 

قرمزي با عنوان اتفاق ويژه تابستاني نام برده است. 
آذرمیدخت آذرهوش، مديرگروه كودك و نوجوان شبکه2 

سیما در گفت و گو با »جوان« با تأكید بر اينکه رايت برنامه 
تلويزيوني كاله قرمزي براي صداوسیما است، احتمال توافق 
میان شبکه2 سیما و پخش كننده شبکه نمايش خانگي را 

براي پخش اين مجموعه رد كرد. 
آذرهوش البته اظهارنظر بیشتر درباره جزئیات پخش كاله 
قرمزي در شبکه نمايش خانگي و توافق احتمالي در سطحي 
باالتر از شبکه2 سیما را منوط به كسب اطالعات بیشتر كرد. 
انتقال مجموعه كاله قرمزي از تلويزيون به فضاي شللبکه 
نمايش خانگي را مي توان در ادامه كوچ برنامه سازان موفق 
تلويزيون به شبکه نمايش خانگي دانست. پیش از اين نیز 
چند تن از كارگردانان مجموعه هللاي تلويزيوني زماني كه 
نتوانسللتند با صداوسللیما براي تولید آثار جديد به توافق 
برسند، با قطع همکاري با تلويزيون سللر از شبکه نمايش 
خانگي درآوردند. اما اين نخسللتین بار است كه برنامه اي 
تلويزيوني از صداوسللیما منفک شللده و به جاي پخش از 
تلويزيون از طريق شللبکه نمايش خانگي و به صورت لوح 
فشرده پخش مي شود. مجموعه كاله قرمزي پیش از اين هم 
در شبکه نمايش خانگي حضور داشت، ولي نه مجموعه اي 
كه براي تلويزيون سللاخته شده باشللد بلکه مجموعه هاي 
مختص پخش در شبکه نمايش خانگي كه همگي با يک تیم 
تولید ساخته شده اند. اينکه كاله قرمزي بار ديگر به شبکه 
نمايش خانگي آمده باشد، موضوع عجیبي نیست اما اينکه 
برنامه نوروزي كاله قرمزي كه براي تلويزيون تولید شده و 
قاعدتاً مالکیت آن نیز با صداوسیماسللت به شبکه نمايش 

خانگي آمده، سؤال برانگیز شده است. 
از سللوي ديگر برنامه كاله قرمزي 96 كاماًل فضاي نوروزي 
دارد و انتشار آن در فصل تابستان ريسکي است كه قاعدتاً بر 
اساس تکیه بر نام برند كاله قرمزي انجام شده است. در آگهي 
انتشار مجموعه كاله قرمزي به پخش همزمان اين مجموعه 

از طريق سايتي اينترنتي نیز اشاره شده است.

    فرزين ماندگار
 رئيس هيئ�ت مديره انجم�ن س�ينماداران در گفت وگوي 
اخي�رش، ناتوان�ي فيلم ه�ا در ج�ذب مخاط�ب، نب�ود 
اطالع رس�اني، هم�کاري نک�ردن صداوس�يما و منفع�ل 
ب�ودن رس�انه ها را از دالي�ل کاه�ش ف�روش فيلم ه�ا در 
م�اه رمض�ان نس�بت ب�ه س�ال گذش�ته ش�مرده اس�ت. 
با وجود اينکه امسللال با افزايش قیمت بلیت سللینماها مواجه بوديم 
و فروش فیلم هاي اكران دوم بهار نسللبت به سللال گذشته پیشرفت 
داشته اسللت، اما نگاهي به تعداد مخاطبان فیلم هاي سینمايي نشان 
مي دهد سللینماي ايران در فصل بهار 96 نسللبت به سللال گذشته با 
ريزش مخاطب مواجه بوده  اسللت. سال گذشللته در جدول فیلم هاي 
اكران شاهد آثاري بوديم كه خارج از ژانر كمدي فروش خوبي كردند، 
البته برخي از اين آثار چون فیلم »ابد و يک روز« عالوه بر پروپاگانداي 
داخلي و اختصاص جوايز جشنواره فجر از دوپینگ بي سابقه تبلیغات 
ماهواره اي هم سود مي برد. اكران 95 شاهد توفیق نسبي »باديگارد« 

آخرين ساخته ابراهیم حاتمي كیا در كنار ركوردزني آثار نازل كمیکي 
چون »من سالوادور نیسللتم« و »پنجاه كیلو آلبالو« بود، آثاري كه به 
شکلي پرحجم از شللبکه هاي ماهواره اي تبلیغ مي شدند و ركوردهاي 
فروش را جابه جا مي كردند. همه اينها دسللت به دسللت هم مي داد تا 
فروش سال 95 در تاريخ سینماي ايران همه را غافلگیر كند و باعث شود 
حتي خوش بین ترين افراد هم نتوانند اين اقبال را پیش بیني كنند، اما 
امسال فروش فیلم ها در مقايسه با سال گذشته دچار افت شده است. در 
زمان برگزاري جشنواره فیلم فجر نیز برخي از كارشناسان پیش بیني 
كرده بودند امسال فروش خوبي در حوزه سینما نداشته باشیم، حبیب 
اسماعیلي، تهیه كننده سینما و كارشناس پخش سللینما در اين باره 
مي گويد: مخاطب گیشلله با مخاطب جشللنواره متفاوت است و خود 
فیلمساز بايد اين آگاهي را داشته باشد تا بفهمد فیلمي كه فروش خوبي 
را تجربه مي كند چه ويژگي هايي نسبت به ديگر فیلم ها دارد. به عقیده 
اين تهیه كننده علت اصلي اين ريزش مخاطب پیش از هر چیز به كیفیت 
و جذابیت خود فیلم ها برمي گردد و نبود اطالع رساني مناسب نیز دلیل 
مهم بعدي براي اقبال كم از  فیلم هاي سینمايي است. مخاطب سینماي 
ايران در سللال بیش از 2 میلیون نفر نیسللت، اين موضوع از زاويه اي 
مي تواند مثبت باشللد و از زاويه اي ديگر نکته اي منفي قلمداد شود. از 
اين جهت كه بخش اعظمي از آثار سینماي ايران برخالف نظر جامعه 
سینمايي كشور در نسللبت با روحیه و فرهنگ مردم مخرب محسوب 
مي شوند میزان كم مخاطب سینما را به موضوعي طبیعي و البته مثبت 
بدل مي كند، اما از اين جهت كه سینماي ايران عمدتاً به دلیل ضعف در 
محتوا توان جذب مخاطب انبوه را ندارد و همین ضعف سبب مي شود 

سینماي ايران صنعتي نشود نکته منفي ماجرا قلمداد مي شود.

بافت مخاطب سينما در بهار 96 نسبت به بهار 95

ريزش مخاطب سينما در بهار از کجا مي آيد؟
     جواد محرمي

 عملي�ات موفقيت آميز موش�کي س�پاه پاس�داران بخش 
عم�ده اي از ش�عراي نام�دار انقالب�ي را در آخرين س�اعت 
م�اه مب�ارک رمض�ان گرده�م آورده ب�ود. در ش�ب ش�عر 
»قيام موش�ک« س�ردار حاج�ي زاده، فرمان�ده هوافضاي 
س�پاه پاس�داران انق�الب اس�المي ني�ز حض�ور داش�ت. 
شور و شوق ناشللي از عملیات غرورآفرين موشللکي اخیر در طنین 
صدا و اشعار شاعران انقالبي مشهود است. حسین اسرافیلي، علیرضا 
قزوه، مصطفي محدثي خراسللاني، میللالد عرفان پور، محمدمهدي 
سیار، كیومرث عباسي قصرى، محمدمهدى عبداللهى، ناصر فیض، 
عبدالرحیم سللعیدى راد، عارفه دهقانى، محسللن كاويانى، فاطمه 
افشللاريان، الهه تاجیکزاده، على اكبر فرهنگیان، كامران شرفشاهى 
و مجید سعدآبادى هر كدام اشعاري را در مدح عملیات سپاه قرائت 
كردند و میالد هارونى قطعه اى را در مورد مدافعان حرم خواند. سردار 
حاجي زاده در اين مراسللم گفت: ما خیلي اهل فن در شللعر و ادب 
نیستیم، اما از اشعاري كه قرائت شد لذت برديم. از عزيزان برگزاركننده 
اين شب شعر تشکر مي كنم. ما يک وظیفه اي را انجام داده ايم فقط 
نیت مان اين بود كه در مقابل شرارتي كه اشرار تروريست انجام دادند، 
حق مردم را بگیريم. اين عملیات فقط عملیات سپاه پاسداران نبود، 
چراكه نه تنها تمام مردم ايران بلکه بسیارى از كشورها از اين اتفاق 
خرسند شدند. از همه مردم ايران تشکر مي كنم كه يکپارچه از اين 
حركت حمايت كردند. ما بايد اين را بدانیم كه مهم ترين كلید حل 
مشکالت وحدت است و بايد همواره در كنار هم باشیم و كارها را جلو 
ببريم. موشک و سللالح الزم اسللت اما چیزي كه همواره مردم ما را 

سربلند مي كند، وحدت است. سردار حاجي زاده سپس درباره عملیات 
لیله القدر، ضمن تجديد خاطره شهید حسن طهراني مقدم و نقش 
محوري اين شهید در پیشرفت هاي موشکي جمهوري اسالمي ايران، 
درباره اين عملیات و برخي شايعات و اظهارات محافل صهیونیستي 
در خصوص اينکه برخي موشک هاي شلیک شللده سپاه به اهداف 
نخورده و در مناطق ديگر مثل عراق اصابت كرده است، اظهار كرد: 
آنچه اين افراد به اصطالح كارشناس از آن نام برده اند در واقع بدنه جدا 
شده موشک ها )موتور( بود كه در عراق به زمین خورد. موشک هايي 
كه در اين عملیات استفاده كرديم به گونه اي است كه پیش از اصابت 
به هدف )۱۰۰ كیلومتر مانده به هدف( قسمتي از بدنه جدا شده و سر 
جنگي به هدف اصابت مي كند و عملیات طوري طراحي شده بود كه 
اين قسمت جدا شده در خاك عراق به زمین مي خورد. فرمانده نیروي 
هوا فضاي سپاه تأكید كرد: همه موشک ها با موفقیت به هدف اصابت 
كرده و ما در اين خصوص فیلم هاي ضبط شده توسط هواپیماهاي 

بدون سرنشین را نیز منتشر كرديم.

گزارش »جوان« از گردهمايي شاعران انقالبي در نخلستان اوج

تأکيد فرمانده هوافضاي سپاه بر وحدت در شب شعر موشک ها

   محمدصادق عابديني
س�ريال مناس�بتي »زي�ر پ�اي م�ادر« با 
پاياني ک�ه به م�ذاق بينن�دگان تلويزيون 
چن�دان خ�وش نيامد، ب�ه پايان رس�يد و 
اظهارات بازيگران س�ريال در ش�بکه هاي 
حذف پايان بن�دي  نش�انه  اجتماع�ي 
و ع�دم رضايت بينن�دگان از اين س�ريال 
ب�ه خص�وص در قس�مت پايان�ي اس�ت. 
سللريال »زير پاي مادر« با نللام قبلي »لبخند 
رخساره« در طول ماه مبارك رمضان از شبکه 
اول سیما پخش شد، سريالي كه كیفیت پايین 
آن و همچنین اتفاقاتي كه در نشسللت خبري 
سللريال به وجود آمد، باعث شللد حواشي اين 

سريال پررنگ شود. 
اين حواشللي حتي تا پايان سللريال هم ادامه 
داشت و حذف در قسمت پاياني »زير پاي مادر« 
باعث اعتراض پريوش نظريه يکي از بازيگران 

محوري اين سريال شد. 
»جوان« نگاهي به سريال »زير پاي مادر« دارد و 
اطالعات جالبي را درباره  حذف هاي اين سريال 

ارائه مي دهد. 
    ديالوگ هاي گل درشت 

سللريال هاي مناسللبتي ماه رمضان سال 96، 
با حذف سللريال »سللر دلبران« كه قرار بود از 
شللبکه2 سیما پخش شللود، به سللريال »زير 
پاي مللادر« و »نفس« محدود شللد كه اولي را 
شبکه اول سیما و دومي را شبکه 3 پخش كرد. 
»نفس« سريالي با رويکرد تاريخي - سیاسي و 
در عوض »زير پاي مادر« سللريالي خانوادگي 
بود. اين دو سريال با وجود اينکه از بسیاري از 
نظرها با هم تفاوت هاي عمده اي داشتند، داراي 
يک نقطه اشتراك بودند و آن تلخ بودن هر دو 
سريال بود؛ تلخي اي كه در قسمت آخر سريال 
»زير پاي مادر« تالش شده بود با پاياني خوش 
همراه شود؛ پاياني كه البته نقد هاي زيادي را به 

همراه داشت. 
يکي ديگللر از تفاوت هاي دو سللريال »نفس« 
و »زير پاي مادر« در ديالوگ نويسللي هاي دو 
سريال بود. در سللريال »نفس« جلیل سامان 
تالش كللرده بللود از جمالت كوتللاه و منقطع 
اسللتفاده كنللد و اصطالحاتش آنقللدر به روز 
است كه از فضاي دهه 5۰ فاصله زيادي داشت. 
برعکس سعید نعمت اهلل فیلمنامه نويس »زير 
پاي مادر« در گرته برداري آشکار از نوع نگارش 
مسعود كیمیايي، اين بار نیز سراغ ديالوگ هايي 

رفت كه بیننده هاي تلويزيون نتوانستند ارتباط 
خوبي با آن برقرار كنند. اين موضوع در معدود 
نقد هاي منتشر شده درباره »زير پاي مادر« به 

خوبي به چشم مي آيد. 
البته نعمت اهلل به جز اين حللرف كه درباره بد 
بودن سريال است، صحبت هاي خارج از عرف 

زيادي در اين گفت و گو داشته است. 
   نويس�نده ديالوگ ه�اي نامفهوم، چه 

تفکراتي دارد؟!
پیش از پايان پخش سللريال »زير پاي مادر« 
سعید نعمت اهلل در مصاحبه اي از مسائلي چون 
زندگي شخصي و جهان بیني اش  و نیز   سريال 
»زير پاي مادر« )لبخند رخساره( توضیحاتي 

داده است. 
در اين مصاحبه نعمت اهلل ايللن حرف ها را زده 
اسللت: »چرا بايد آدم هاي جنللگ جامعه ما از 
آدم هاي صلحش مهربان  تر باشند؟« وي كه به 
گفته خودش در جواني به صورت يواشکي فیلم 
غیرمجللاز بیرون مللي داده، در ادامه مي گويد: 
»خیلي حرف ها در دلم اسللت كلله نمي توانم 
بزنم، چون زندان ها به اندازه كافي براي همه جا 
دارد«  يا در بخش ديگري از مصاحبه، نويسنده 
پركار تلويزيون از عاليق اش درباره نويسندگي 
مي گويللد و تأكید مي كند: »شللايد دوسللت 
داشته باشللم يک روزي قصه عشق عروسي به 
پدرشوهرش را بنويسم! اگر سوئیس بودم حتماً 

مي نوشللتم، اما مي دانم اينجا نمي شللود سراغ 
چنین داسللتاني رفللت!« وي همچنین درباره 
پخش سريال »زير پاي مادر« مي گويد: »انگار 
امسال ايام سللوگواري در تلويزيون بیشتر بود 
و پدر سللريال ما را هم با همین ايام سوگواري 
درآوردند.« وي در بخش ديگري از اين مصاحبه 
هم تصريللح مي كند: »ما در كشللوري زندگي 
مي كنیم كه ناچاريم سیاست زده باشیم چون 

همه حق و حقوق مان را نمي دهند.«
   چ�را منتقدان تلويزيوني ب�ا »زير پاي 

مادر« قهر کردند؟!
چند روز پیش »جوان« تصمیم گرفت نظرات 
منتقدان تلويزيونللي را فللارغ از اينکه اين نقد 
در حمايت يا انتقاد از سللريال »زير پاي مادر« 
باشد، جويا شود. در كمال تعجب هیچ كدام از 
منتقدان سرشناسي كه با آنها تماس گرفته شد، 
سريال مذكور را به صورت جدي دنبال نکرده و 
تعدادي از آنها دلیل اين عدم پیگیري و تماشاي 
سللريال را بد بودن و ضعف بیللش از اندازه اين 
سللريال عنوان كردند. البته نويسنده فیلمنامه 
»زير پاي مادر« در مصاحبه اش به طور تلويحي 
اشاره مي كند كه به حرف هاي منتقد ها گوش 
نمي كند! و فقط اگر برادرش )حمید نعمت اهلل( 
يا شخصي مثل هادي مقدم دوست به او حرفي 

بزنند، گوش مي كند. 
   پايان بندي عجيب و داستان سانسور

تا پیش از پخش قسمت آخر سريال »زير پاي 
مادر« به گفته سللعید نعمت اهلل ۱۰ ثانیه هم 
اين سريال ممیزي نشللده بود، اما در قسمت 
آخر ورق برگشللت و پريوش نظريه در صفحه 
اجتماعي اش نوشت: اسم سللريال تغییر كرد 
...، سکانس اصلي سانسور شللد، فینال حذف 
شد، طفلک رخساره طفلک نويسنده... طفلک 
كارگردان! كامبیز ديرباز نیز متني را در صفحه 
شخص اش منتشر كرد و به تک تک كساني كه 
از پايان بندي سللريال انتقاد كللرده بودند حق 
داد كه ناراضي باشند. بازيگر نقش اول سريال 
»زير پاي مادر« در انتهاي متنش نیز نوشللت: 
»امیدوارم سللهل انگارى، قصللور و بى توجهى 
به سلللیقه مثال زدنى تک تک شما عزيزان رو 
به بزرگى و مللرام ايرونى خودتون ببخشللید، 
ولى اين رو بدونیللد كه مللن و همکارانم تمام 
تالش و توانمون رو گذاشللتیم كه شما راضى 

باشید، اما...« 
يک منبللع آگاه دربللاره حذفیات سللريال در 
قسللمت آخر به »جوان« گفت: در اين قسمت 
چهار سللکانس از سريال حذف شللد كه يکي 
از آنها بخشللي بود كه خلیل و رخساره درباره 
ازدواج بللا يکديگر صحبت مي كننللد و به اين 
نتیجه مي رسند كه در تصمیم شان براي ازدواج 

تجديدنظر كنند. 
ايللن منبع همچنیللن درباره سللکانس فینال 
سريال كه از تلويزيون پخش شد، توضیح داد: 
اين سکانس قرار بود تصور خلیل كبابي از يک 
زندگي ايده آل باشد، چیزي كه در واقعیت براي 
وي اتفاق نیفتاده است نه اينکه خلیل به زندگي 

با آتنه بازگردد. 
به نظر مي رسللد تغییللرات در سللريال بدون 
رضايت تیم تولیدكننده »زير پاي مادر« بوده و 

از سوي شبکه اعمال شده است.

تا پيش از پخش قسمت آخر سريال 
»زير پ��اي م��ادر« به گفته س��عيد 
نعمت اهلل 10 ثانيه هم اين س��ريال 
مميزي نش��ده بود، اما در قس��مت 
آخر ورق برگشت و پريوش نظريه 
در صفح��ه اجتماعي اش نوش��ت: 
اسم س��ريال تغيير کرد ...، سکانس 
اصلي سانسور شد، فينال حذف شد، 
طفلک رخساره طفلک نويسنده... 
طفلک کارگ��ردان! کامبي��ز ديرباز 
نيز متني را در صفحه ش��خص اش 
منتشر کرد و به تک تک کساني که 
از پايان بن��دي س��ريال انتقاد کرده 
بودند ح��ق داد که ناراضي باش��ند

گزارش »جوان« از پايان غيرمتعارف و عشق مثلثي خليل کبابي، رخساره و آتنه

حذف 4 سکانس »زير پاي مادر« را خالي  کرد 
نويسنده ديالوگ هاي نامفهوم، چه تفکراتي دارد؟!

کتاب تازه سيدمهدي شجاعي منتشر شد
اثري تازه از سيد مهدي ش�جاعي با عنوان »آن است شيوه 

حکمت« زير چاپ رفت. 
 انتشارات كتاب نیستان اثري تازه از سللیدمهدي شجاعي را با 
عنوان »آن است شیوه حکمت« شامل متن فرمان امام علي)ع( 
به مالک اشتر را با ترجمه سید مهدي شجاعي به زير چاپ برد. 

متن اين كتاب به صورت دو زبانه عربي فارسللي منتشر شده و 
دربرگیرنده مقدمه اي مفصل از سیدمهدي شجاعي است. 

شللجاعي در مقدمه خود بر اين ترجمه بلله معرفي ويژگي هاي 
اسالم علوي و اسللالم بدلي از منظر تعالیم رسللول اكرم)ص( و 
امام علي)ع( پرداخته و مي نويسللد: »از آغاز نوبت پیامبر خاتم 
سرنوشت مطلوب دين اسالم و تکلیف مردم جهان پس از ارتحال 
پیامبر تا آخرالزمان توسللط خداوند متعال، قرآن كريم و خود 

پیامبر اكرم تعیین و تبیین شده بود. 
آن مسیري كه خداوند متعال و به تبع او رسولش، براي امت پس 
از پیامبر و مردم جهان مقرر فرموده و مطلوب شمره بودند، حفظ 
و تداوم هويت و ماهیت رسالت در بسللتر وصايت و امامت بود و 
بیان اين تکلیف از اين شفاف تر و صريح تر ممکن نبود كه خداوند 
در روزهاي پاياني حیات زمیني پیامبر، مؤكداً به او فرمان دهد: 
برسان به مردم آن فرمان را كه ما به تو وحي كرده ايم و اگر نکني 

و نرساني، رسالتت را به انجام نرسانده اي.«
شللجاعي در بخش ديگري از مقدمه خود بر كتاب با اشللاره به 
فرمان امام علي)ع( به مالک اشللتر مي نويسد: حاكمیت پس از 
ارتحال پیامبر، ناگزير است كه حتي االمکان ظواهر دين اسالم 
را در ويترين حکومت حفظ كند و اساس منبر و محراب پیامبر را 
داعیه اسالم و مسلماني در اختیار بگیرد. هرچند كه قلباً و عماًل 
كمترين اعتقاد و التزامي به آن نداشته باشد. پس پرده اين نفاق و 
تظاهر در زمان حکومت يزيد بن معاويه به آشکارترين شکل خود 
مي رسد و يزد حقايقي را اين نوع حکومت اسالمي برمال مي كند 
كه نه قبل و نه بعد از او هیچ حاكمي جرئت و جسارت بیان آن را 
پیدا نمي كند. انتشارات كتاب نیستان اين كتاب را به تازگي در 

۱75 صفحه به زير چاپ برده است.

    کتاب

زير پاي مادر، قرباني پايان بندي بد 
معضل پايان بندي هاي بد، بدون منطق و غیردراماتیک و ناپسللند 
اغلب مجموعه هاي تلويزيوني، چه حاصل تحمیل نظر و سلللیقه 
مديران كارنابلد تلويزيون باشللد يا نتیجه كم سوادي و كم آوردن 
نويسللندگان آنها يا هر دو، سللريال »زير پاي مادر« نوشته سعید 
نعمت اهلل، فیلمنامه نويس سیما را هم قرباني كرد. بخش هاي پاياني 
اين مجموعه كه شللتابزده و سللطحي و به دور از هرگونه منطق و 
جذابیت داستاني و نمايشي رقم مي خورد، با بخش بسیار بد پاياني 
و غفلت نويسنده از ايجاد و پرداخت ضروري زمینه داستاني تغییر 
و تحول كاراكترها، پردازش مناسب موضوعي و خارج شدن از مدار 
اصول اولیه دراماتیک متن و منطق روايي آن و اسللتفاده نکردن از 
تصاوير مناسب و جذاب توسط كارگردان كه از نیمه سريال به دلیل 
تکرار و كشدار شدن داستانک هاي آن، مسللیر سقوط نمايشي را 
مي گذراند، تکمیل شد و پرونده سريالي را كه مي توانست با توجه 
به قابلیت هاي نويسنده، كارگردان و بازيگرانش تبديل به اثري به 
يادماندني شللود، مختومه كرد. پايان »زير پاي مادر« كه با قرائت 
انشايي كودكانه و شعاري توسط سللتاره خطاب به خانواده ها آغاز 
شد با بازگشت و آشتي آتنه و خلیل كبابي و زندگي مشترك مجدد 
آن دو، بدون پرداخت الزم داسللتاني كه چنین بازگشت و آشتي و 
احیاي زندگي مشترك را توجیه كند، دل مخاطب را كباب كرد. اين 
پايان، يعني داستان هاي اصلي و فرعي به ويژه بود و نبود شخصیت 
رخساره، درگیري هاي صدرا و نفر و خلیل و شوكه شدن آتنه و... پوچ 
و بیهوده و سركاري بوده است. اگر قرار بود كه ماجراي سريال صرفاً 
حول قهر و آشتي خلیل و آتنه دور بزند، چه لزومي داشت رخساره، 
پدر او، ستاره، بیژن، صدرا و ديگران و برخوردهاي پیرامون كاراكتر 

و زندگي رخساره نوشته و ساخته شود. 
سازندگان »زير پاي مادر« مي توانستند، بدون آكروبات بازي، ازهمان 
ابتدا و بدون حاشیه پردازي هاي اضافي، درام خود را بر مبناي زندگي از 
هم گسسته خلیل و آتنه بنا كنند و با آشتي آنها، نمايش پیش پا افتاده 
و سطحي زندگي شیرين مي شللود را به تصوير بکشند. در هر حال 
سريالي كه به رغم تکراري بودن موضوع، فضاها، ديالوگ ها و برخورد 
شخصیت هاي آن و گرايش به لمپنیسم و مشابهت با ساير آدم هاي 
كارهاي نعمت اهلل، ظرفیت سللاخته شللدن يک سللريال درام قوي 
خانوادگي اجتماعي را داشت، به علت سهل انگاري و اهمال يا تحمیل 
سلیقه و كم تواني نويسنده، به يکي از بدپاياني هاي سیما تبديل شده 
است. افزون بر آن، بیننده آن، سرانجام از اين سريال، قضیه زير يا روي 
پاي مادر و ارتباط آن با ماجراهاي باربط و بي ربط سريال را درنیافت 
و تنها آنچه به او منتقل شد، يک شخصیت سوخته به نام رخساره و 
چند ماجرا و درگیري سطحي و بدون نتیجه و داستاني رها شده با 
پاياني سرهم بندي شده بود. »زير پاي مادر«، نمونه اي ديگراز تراژدي 
سريال سازي در رسانه ملي است.  آيا واقعاً حال اين رسانه خوب است 
و با اين آشفته سازي ها و پريشان كاري ها مي خواهد، ماهواره بین ها را 
تشويق به تماشللاي برنامه هاي تلويزيون كند. متأسفانه صداوسیما 

همچنان از مرحله تولید آثار خوب و جذاب مردمي دور است.

حکمت 27
 اْمِش بَِدائَِک َما َمَشی بَِک.

با بيم�ارى ات همراهی کن 
مادام�ی که با ت�و همراهی 

می کند

جبار آذين     يادداشت

کوچ کاله قرمزي از تلويزيون به شبکه نمايش خانگي
مدير گروه کودک و نوجوان شبکه2 مي گويد توافقي براي پخش کاله قرمزي نداشته ايم!

برپايي نمايشگاه »بسم اهلل«
علي اش�رف صندوق آب�ادي، خوش�نويس معتق�د اس�ت اروپايي�ان 
م�ا را ب�ا ادبي�ات و خطم�ان مي شناس�ند، در حال�ي ک�ه در داخ�ل 
از اي�ن هن�ر کوتاه�ي مي ش�ود.  کش�ورمان نس�بت ب�ه حماي�ت 
علي اشرف صندوق آبادي، خوشللنويس پیشکسللوت درباره جديدترين فعالیت هاي 
هنري و نمايشگاهي خود به مهر گفت: قرار است ۱3 مرداد در نگارخانه »ترانه باران« 
نمايشگاهي از آثارم را برپا كنم كه حدود 3۰ اثر در اين نمايشگاه ارائه مي دهم كه عمده 
آثار »بسم اهلل« هستند. وي ادامه داد: آثارم نستعلیق است، اما در قالب هاي سیاه مشق، 
چلیپا، سطر و قطعه آنها را ارائه مي دهم كه اين آثار را بیشتر با قلم چلیپا نوشته ام تا با قلم 
كتیبه كه 2/5 سانتیمتر است. ابعاد تابلوها نیز از ۱۰۰ در 7۰ تا 35 در 5۰ سانتیمتر را 
دربر مي گیرد. اين خوشنويس پیشکسوت درباره كم رونقي نمايشگاه هاي خوشنويسي 
در گالري ها نیز بیان كرد: از چند زاويه مي توان اين موضوع را بررسي كرد؛ يکي اينکه 
مجموعه مردم و خصوصاً مجموعه داران به هنر خوشنويسللي كه اتفاقاً هنر اصیل ما و 
برخاسته از فرهنگ اين سرزمین اسللت توجه كافي ندارند و شايد تماشاگران خوبي 
باشند، اما خريداران خوبي نیستند. صندوق آبادي با اشاره به اينکه خوشنويسي هنري 
است كه چند هزار سال توانسته خود را حفظ كند و ماندگاري داشته باشد و در عین حال 
زيبايي عجیبي در آن هست كه باعث بقاي آن شده است، بیان كرد: اين روزها همه سعي 
مي كنند با ورود رنگ به حوزه خوشنويسي و گرايش به سمت نقاشیخط كه بیشتر نقاشي 
است تا خوشنويسي، اين هنر را حفظ كنند تا طرفدار پیدا كند، چون رونق نقاشي مدرن 
و معاصر در اين روزها بیشتر شده كه البته با تاريخ ما سنخیتي ندارد. وي اظهار كرد: در 
حوزه اقتصادي هم گالري دارها بیشتر نگاهشان به سمت گردش اقتصادي است، براي 
همین خیلي از خوشنويس ها نیز روي نقاشیخط كار مي كنند كه بازار بهتري دارد، اما 
كساني كه خوشنويسي را به شکل سنتي و به عنوان میراث فرهنگي برخاسته از تاريخ و 

تمدن ما كار مي كنند در واقع سعي در حفظ بخشي از فرهنگ ما دارند.

    تجسمی


