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هنگامی كه جواب ها زياد )و َدرهم( 

شود، حق مخفی می گردد.

تهيه كنن�ده س�ريال پايتخ�ت اع�ام ك�رد در م�ورد 
اين س�ريال تلويزيون�ي با هم�ه بازيگران اصل�ي قرارداد 
بس�ته ش�ده و آذرماه كار »پايتخت۶« ش�روع می ش�ود. 
به گزارش تسنیم، فصل ششم مجموعه تلويزيوني »پايتخت« قرار 
است عید نوروز دوباره آنتن شبكه يك را ُقُرق كند. اين بار محسن 
تنابنده عالوه بر سرپرست نويسندگي و طراحي، كار نگارش را هم 
در غیاب مرحوم خشايار الوند انجام مي دهد ولي در همین راستا 
برخي هر روز خبرهاي ضد و نقیضي از »پايتخت« منتشر مي كنند 
مانند عدم حضور ارسطو)احمد مهرانفر( اما تهیه كننده سريال در 
گفت وگو با تسنیم اين خبر را تكذيب كرد. الهام غفوري تهیه كننده 
سريال تلويزيوني پايتخت گفت: خوشبختانه همه بازيگران در كنار 
ما هستند و براي همه شان قصه طراحي مي شود. احمد مهرانفر هم 
يكي از نقش هاي اصلي پايتخت است و »ارسطو« مي ماند چون هم 
ما به هنرنمايي اش عالقه منديم و هم مردم او را دوست دارند، البته 

نمي دانم اين شايعات از كجا آمده است.
الهام غفوري حتي در سؤالي درباره حضور دوباره مهران احمدي 
هم اشاره كرد: بستگي دارد محسن تنابنده به چه طرحي نهايتاً 

براي ساخت »پايتخت6« برسد. هر اتفاقي امكان دارد!
حاال موضوع علیرضا خمسه و كاراكتر بابا پنجعلي مطرح مي شود 
كه قرار است اتفاق خاصي براي او بیفتد و نباشد، اين خبر را هم 
الهام غفوري تكذيب كرد و گفت: حاش��یه ها را در نظر نگیريد و 
همه اخبار را از رسانه هاي رس��مي پیگیري كنید. او تأكید كرد: 
قرارداد بازيگران اصلي سريال بسته شده و با آماده شدن فیلمنامه، 
پیش تولید در پايیز و آذر ماه هم تست گريم و لباس آغاز مي شود. 

او درباره اضافه شدن بازيگران جديد به سريال »پايتخت«  گفت: 
ما همه منتظر نگارش نهايي سريال »پايتخت« هستیم كه محسن 
تنابنده مشغول نگارش است. بايد ببینیم داستان چه سمت و سو 
و موقعیت هايي خواهد داشت و به تناسب آن از بازيگران استفاده 
مي كنیم. ما فعاًل براي اينكه همه بازيگران اصلي را داشته باشیم 
قرارداد بسته ايم تا ببینیم سمت و سوي قصه و داستان فصل ششم 
»پايتخت« به كجا مي رسد و آن وقت درباره جزئیات ديگر حتماً 

اطالع رساني خواهیم كرد. 
با اين تفاس��یر بايد ببینیم و منتظر باشیم خانواده نقي  معمولي 
بعد از اتفاقات س��وريه و مب��ارزه با داعش، چ��ه اتفاقاتي برايش 
خواهد افتاد؛ گروهي كه چند سالي است با بازيگراني چون ريما 
رامین فر، محسن تنابنده، علیرضا خمسه، مهران احمدي، نسرين 
نصرتي، هومن حاجي عبداللهي و سارا و نیكا فرقاني اصل مهمان 
خانواده هاي مردم مي شوند، البته در فصل پنجم بهرام افشاري هم 

به اين پروژه اضافه شد.

 »پايتخت۶« با حضور همه بازيگران اصلي
از آذر ماه كليد مي خورد

 روايت نادر طالب زاده
از تحريم كنفرانس »افق نو« 

آن چيزي كه سبب قرار گرفتن 
م�ا در ليس�ت تحري�م ش�د، 
كنفران�س اف�ق ن�و ب�ود كه 
بس�ياري از مخالف�ان واقعي 
امريکا كه اساتيد دانشگاهي يا 
كساني كه مس�ئوليت دولتي 
داش�تند، در اي�ن كنفران�س 
شركت كردند و ششمين دوره اين كنفرانس كه با حمايت 
آس�تان ق�دس ب�ود، س�بب عصباني�ت  آنه�ا ش�د.

نادر طالب زاده با درج اين جمالت در فضاي مجازي نوشت: 
من 10س��ال اس��ت كه امريكايي هاي منتقد را در تلويزيون 
آورده ام. در »برنام��ه راز« بس��یاري از آنه��ا آمده اند. در اين 
10سال كه مش��غول افش��اي تزلزل جهاني امريكا بوديم و 
افرادي كه عموماً سانسورش��ده هاي امريكايي هس��تند در 
اين برنامه حضور داش��ته اند، چون در فضاي رسانه اي ايران 
روي اين موض��وع كار مي كرديم بديهي ب��ود كه مورد هدف 
قرار خواهیم گرفت اما آن چیزي كه سبب قرار گرفتن ما در 
لیست تحريم شد، كنفرانس افق نو بود كه بسیاري از مخالفان 
واقعي امريكا كه اساتید دانش��گاهي يا كساني كه مسئولیت 
دولتي داشتند، در اين كنفرانس ش��ركت كردند و ششمین 
دوره اين كنفرانس كه با حمايت آس��تان قدس بود، س��بب 

عصبانیت  آنها شد. 
اين فعال فرهنگي چندي پیش نیز در اين باره نوشته بود: چند 
هفته پیش سه مأمور پلیس فدرال امريكا ساعت 6:30 صبح 
به منزل يكي از مهمانان كنفرانس افق نو مي روند و وارد خانه 
وي ش��ده و 20دقیقه از وي درباره كنفرانس افق نو بازجويي 
مي كنند. من اين موضوع را افشا نكرده بودم تا اينكه اين مهمان 
كنفرانس گفت بدون ذكر نام وي مش��كلي براي افشاي اين 

موضوع وجود ندارد. 
مقامات امريكا از اين عصباني هستند كه كارمندهاي قديمي 
ش��جاع امريكايي به اي��ران مي آين��د و آن چی��زي را كه در 

كتاب هاي خود نوشته اند بیان مي كنند.

    خبر

مادران در امريکا ديزني را تحريم كردند
محتواي غيراخاقي داستان اسباب بازي كار دست سازندگانش داد

      جواد محرمي
مباحث�ات درب�اره رويکرده�اي بين الملل�ي 
س�ينماي اي�ران طي روزه�اي اخي�ر جدي و 
تا حدي به ش�کل مجادله آمي�ز در حال طرح 
ش�دن اس�ت و در اين ميان يك گروه بيش�تر 
تمايل دارد خ�ود را نماينده رويکرد به ش�رق 
بخش بين الملل س�ينماي اي�ران معرفي كند 
و گروه ديگر كه ظاهراً ريش�ه اي س�نتي تر در 
اين عرصه دارد دس�ت كم متهم ب�ه گرايش به 
سمت غرب اس�ت. در اين ميان گروه اول طي 
سال هاي اخير از مواهب دولتي سينما بهره مند 
ب�وده و طيف دوم اگ�ر چ�ه دوره اي قديمي تر 
س�وار بر امکانات دولت�ي بوده ام�ا في الحال 
بيشتر تابلوي مستقل به دس�ت گرفته است. 
همه چیز از جوايزي آغاز شد كه رضا میركريمي 
در جش��نواره هاي مس��كو و ش��انگهاي دشت و 
ش��اخك هاي آنهايي را كه در بخ��ش بین الملل 
سینماي ايران فعالند حس��اس كرد. میركريمي 
از آنجا كه نزديك چهار سال است دبیر جشنواره 
جهاني فیلم فجر اس��ت از س��وي برخ��ي افراد و 
رس��انه ها و در میان حرف هاي در گوش��ي متهم 
به زد و بند با جش��نواره هاي شرقي براي تصاحب 
جايزه شد. بي اعتنايي جشنواره هاي غربي به آثار 
میركريمي نیز باعث شد تحلیل هاي جديدی ارائه 
شود كه جزئیات تازه اي درباره سینماي جهان و 

شرايط سینماي ايران در آن به دست  آيد. 
   فيلم به مثابه فرهنگ يا اقتصاد!

واكنش محمد اطبايي پخش كننده باسابقه فیلم به 
جوايز فیلم قصرشیرين از جشنواره شانگهاي و طرح 
اين موضوع كه دبیري او بر جشنواره جهاني فیلم 
فجر مي تواند دريافت جوايز او در جش��نواره هاي 
ديگر را با شائبه مواجه كند كامیار محسنین همكار 
رضا میركريمي در جش��نواره جهاني فیلم فجر را 
دس��ت به قلم كرد تا با لحني تند به اين مس��ائل 
پاسخ بگويد. محس��نین حضور جشنواره اي فیلم 
قصر شیرين در جشنواره فیلم شانگهاي را مبتني 
بر يك رويكرد استراتژيك قلمداد كرده كه اتفاقاً با 
خواست مسئوالن هم تطابق دارد، البته نگاه اين 
فعال و همكار رضا میركريمي در جشنواره جهاني 
فجر مبتني بر رشد سینماي جش��نواره اي از نوع 
جديدي اس��ت كه به جاي غرب اين بار به دنبال 
بازاريابي در ش��رق عالم مي گردد و اشتراك آن با 
روند قبلي اين است كه نگاه به بازارهاي داخلي باز 
هم حرف اول را نمي زند و در واقع بیش از آنكه به 

دنبال دستیابي به تماشاگر داخلي باشد به دنبال 
زباني جهاني براي تولید و ارائه فیلم مي گردد؛ زباني 
كه البته در آن مولفه هاي مثبت فرهنگ و تمدن 
ايراني لزوماً حرف اول را نمي زند و صرفاً ارتباط با 

جشنواره ها داراي اهمیت است. 
به عقیده محس��نین »امروز در مقطعي قرار داريم 
كه بسیاري از فیلم هاي سینمايي كه با اهداف ويژه 
هنري ساخته مي شوند و صرفاً براي بازار  فرهنگي- 
نیستند ممكن است براي بازگشت سرمايه در داخل 
كشور مشكالت زيادي داشته باشند، به همین جهت 
بايد نگاه ويژه وجود داشته باشند تا گشايشي حاصل 
شود و فیلم هاي ايراني در خارج از كشور بیشتر ديده 
شود تا زمینه هاي اكران و عالقه مندي نمايش فیلم 
در كش��ورهاي ديگر به  وجود آيد. اين حضورهاي 
جشنواره اي صرفاً يك اقدام فرهنگي نیستند بلكه 
يك اقدام در جهت بازاريابي نیز هستند. اگر نمايش 
يك فیلم در يك جشنواره بتواند تا اين اندازه بازتاب 
خوبی داشته باشد كه زمینه هاي عالقه مندي مردم 
يك كشور براي تماشاي فیلم خاص به  وجود آورد 
طبعاً خريداران به پخش كنن��دگان فیلم مراجعه 

مي كنند تا فیلم را خريداري كنند. 
محسنین يادآور شد: اگر بخواهیم وضعیت سینماي 
ايران را بررس��ي كنیم به روشني مشخص است كه 
بسیاري از جش��نواره هاي معتبر اروپايي از ابتداي 
سال میالدي فیلم هاي ايراني را نپذيرفتند. مشكل 
اساسي كه در حال حاضر براي ما وجود دارد اين است 
كه اصوالً نگاه مان را معطوف به جشنواره هاي اروپايي 
كرده بوديم در حالي كه جشنواره هاي ديگري هم در 
زمره جشنواره هاي معتبر وجود دارند كه مي توانند 
نقش خیلي مؤثر و مهمي در جهت معرفي سینماي 
ايران به مجامع بین المللي ايفا كنند اما س��ینماي 
ايران اين بار با جلوه اي موفق در شرق، تیترهاي اصلي 

رسانه هاي غرب را در اختیار گرفت. 
   آيا اتفاقي تازه در حال رقم خوردن است

وي در بخشي ديگر از صحبت هايش به طور كامل از 

رويكرد به شرق سینماي جشنواره اي ايران اينگونه 
دفاع مي كند: »در جهت ايجاد همبس��تگي میان 
جشنواره هاي مهم كش��ورهاي مختلف، جشنواره 
بین المللي فیلم ش��انگهاي اتحاديه اي ب��ه نام راه 
جديد ابريشم )يك كمربند و يك جاده( را پايه ريزي 
كرده است كه 38جش��نواره و سازمان سینمايي از 
جمله جشنواره هاي فیلم فجر، تالین، ورشو، مسكو، 
ري��و، رم، بیروت، داكا، س��وچي، مال��زي و... در آن 
عضويت دارند. بخش جديد جش��نواره بین المللي 
فیلم ش��انگهاي با عنوان هفته فیل��م يك كمربند 
و يك جاده به نشس��ت ها، هم انديش��ي ها و رقابت 
24فیلم از كشورهاي عضو اختصاص داشت. به اين 
ترتیب به نظر مي رس��د به تدريج، اتحاديه هايي در 
حال تكوين هستند كه ش��ايد در آينده اي نزديك، 
در رفع نگاه هاي تبعیض آلود فعلي به جشنواره هاي 
سینمايي و ش��كل گیري همكاري هاي گسترده تر 
بین جشنواره اي نقشي مهم را ايفا كنند. با تصمیمي 
اس��تراتژيك براي حضور فیلم »قصر شیرين« در 
ش��انگهاي دروازه هايي جديد براي ورود سینماي 
ايران به چرخه اكران در آن كشور گشوده شد. اگر 
از ظرفیت هاي موجود حرفي به میان آمد، براي اين 
بود كه ساير فعاالن اين حوزه هم نسبت به اين بازار 

رغبت بیشتري پیدا كنند. 
   ادعاي عقب ماندگي فيلم هاي ايراني 

واكنش بعدي را كتايون ش��هابي كه سابقه داوري 
جشنواره فیلم »كن« را نیز دارد ارائه داد و با مخاطب 
قرار دادن محسنین نوشت: منظور آقاي اطبايي از 
همه اين مطالب طرح اين پرسش ساده بود كه اگر 
فیلم »قصر ش��یرين« را فس��تیوال هاي كن، ونیز، 
برلین يا تورنتو مي  خواستند، آيا شما باز هم فیلم را به 
جشنواره شانگهاي مي  داديد؟ پاسخ مسلماً »خیر« 
است. فیلم را به اين جشنواره ها عرضه كرده و پاسخ 
منفي گرفته ايد و برآورد و تحلیل شما اين بوده است 
كه اين فیلم مي تواند با اولین نمايش بین  المللي خود 
در جشنواره شانگهاي به موفقیت چشمگیری برسد، 
در صورتي كه از متن خب��ري كه داده بوديد چنین 
برداشت مي  شد كه چون جشنواره شانگهاي بسیار 
مهم و حتي مهم  تر از جشنواره  هاي غربي است كه با 
سینماي ايران قهر كرده اند، شما تصمیم گرفته ايد 
اين فیلم را در شانگهاي نمايش دهید. در صورتي كه 
جشنواره  هاي غربي با سینماي ايران قهر نیستند، 
علت اصلي آن اس��ت كه فیلم هاي ايران��ي از قافله 
فیلم هايي در سطح جشنواره  هاي مهم دنیا همچون 

كن، ونیز، برلین و... جا مانده  اند.
كتايون ش��هابي در بخش��ي ديگر به موفقیت فیلم 
»قصر ش��یرين« در جش��نواره ش��انگهاي و ادعاي 
گشوده شدن درهاي بسته بازار كشور چین به روي 
سینماي ايران اشاره مي كند و می گويد: » از آنجا كه 
شما هیچ اشاره اي به خريد حقوق فیلم مذكور توسط 
پخش كننده چیني جهت اكران فیلم در سینماهاي 
اين كش��ور نكرده ايد تصور مي ش��ود منظور شما از 
»گشايش در نمايش فیلم هاي ايراني« در شبكه هاي 
VOD و اينترنتي و... است كه اتفاق تازه  اي نیست. 
گويي به لطف موفقیت اين فیلم اس��ت كه سینماي 
ايران به اين هدف نائل خواهد ش��د. حال آنكه نشان 
دادن اين موفقیت به عنوان امري بي سابقه و استثنايي 
قدري اغراق آمیز اس��ت چون از دوره اول جشنواره 
شانگهاي فیلم هاي ايراني حضور چشمگیري داشته 

و جوايز متعددي هم كسب كرده اند.«

گزارش »جوان« از مجادله دو گروه فعال بخش بين الملل سينماي ايران 

گردش به شرق سينماي جشنواره اي  
تاكتيك يا استراتژي

ن��گاه اي��ن فع��ال و هم��كار رض��ا 
ميركريم��ي در جش��نواره جهان��ي 
فج��ر مبتن��ي ب��ر رش��د س��ينماي 
جش��نواره اي از نوع جديدي اس��ت 
كه به ج��اي غرب اي��ن بار ب��ه دنبال 
بازارياب��ي در ش��رق عال��م مي گردد

   هادي عسگري
ي�ك س�کانس كوت�اه ب�ا محت�واي غيراخاق�ي 
ت�ا  ش�د  باع�ث   »4 اس�باب بازي  »داس�تان  در 
كمپي�ن بزرگ�ي علي�ه كمپان�ي ديزن�ي راه بيفت�د. 
بعد از آنكه يك س��ايت متعلق به گروه ه��اي همجنس باز، 
از سكانسي در »داستان اس��باب بازي 4« تعريف و تمجید 
كرد، كمپیني ب��زرگ در امري��كا براي تحريم اي��ن فیلم و 
كمپاني ديزني به عنوان س��ازنده آن به وجود آمد. موسسه 
»يك میلیون م��ادر« ك��ه فعالیت هاي اجتماع��ي به نفع 
بنیان هاي خانواده دارد، كمپین تحريم »داستان اسباب بازي 
4« را به راه انداخته است. در اين كمپین با اشاره به محتواي 
همجنس گرايانه در »داستان اس��باب بازي 4« تأكید شده 
ديزني با گنجاندن اين س��كانس در انیمیشن نشان داده از 

بحث سرگرم كنندگي دور شده و ديگر قابل اعتماد نیست. 
در اطالعیه كمپین تحريم »داستان اسباب بازي 4«، آمده 
اس��ت: »در ابتداي فیلم، هنگامي كه »باني« مالك جديد 
»وودي« در اولین روز او را با خود ب��ه مهد كودك مي برد، 
در يك س��كانس كوتاه در پس زمینه صحنه يك كودك به 
كنار دو مادرش مي رود. بعد دوباره آن دو مادر به كنار فرزند 

برمي گردند و كودك آنها را در آغوش مي گیرد.«
اين كمیپن با اشاره به اينكه در ظاهر اين سكانس نشانه اي از 
محبت به كودكان است، مي افزايد: »اما واضح است كه كودك 
در اين انیمیشن داراي دو مادر است و آنها با هم با فرزندشان 
زندگي مي كنند.« اين اشاره واضح به مسئله همجنس بازي 
در يك انیمیشن كودكانه باعث خشم مادران امريكايي شده 
اس��ت. »يك میلیون مادر« اعالم كرده ان��د كه وبالگ هاي 
مربوط به همجنس گراها براي اولین بار به اين سكانس اشاره 

كرده و آن را قدمي در راه عادي سازي عنوان كرده اند. 
اين كمپین تأكید كرده اس��ت كه اصاًل لزومي به پرداختن 
به مسائل همجنس گرايانه در انیمیشن وجود نداشته و بیان 
چنین مسائلي براي كودكان در آن شرايط سني غیرضروري 
است، بنابراين كمپاني ديزني از رسالت سرگرم كنندگي خود 
دور شده و غیرقابل اعتماد شده است. »يك میلیون مادر« 
چندي پیش توانس��ته بود با راه اندازي يك كمیپن بزرگ 
ديگر، كمپاني بزرگ »كینگ برگر« را كه از مش��هور ترين 
فس��ت فودهاي زنجیره اي همبرگر در سراسر دنیاست به 
خاطر ارائه مواد غذايي در بسته هاي خاص و نوع بسته بندي 
و تبلیغات آن شركت، با چالش روبه رو كرده و با ايجاد هشتگ 
در شبكه هاي اجتماعي و طرح مسئله رفتار غیرمسئوالنه 
كینگ برگر در مقابل مش��تريانش باعث شكست اين غول 

فست فودي شود. 
اكنون نیز ديزني با چالش��ي بزرگ روبه رو ش��ده اس��ت و 
مشخص نیست اين كمپاني بزرگ تولید انیمیشن، چگونه 
مي خواهد در مقابل اعتراض وسیع به محتواي غیراخالقي 

انیمیشن كودكانه اش پاسخگو باشد. 
اگر چه بعضي از رسانه هاي امريكايي تالش كرده اند كمپین 
يك میلیون مادر را ناشي از س��ختگیري بیش از اندازه آنها 
بدانند ولي بازتاب وسیع سكانس بحث برانگیز در سايت هاي 
متعلق به همجنس گرايان نش��ان مي ده��د اتفاقي كه در 
»داستان اس��باب بازي 4« رخ داده، يك اتفاق كم اهمیت 
نیست. پیش از اين نیز انتشار انیمیشن »يخ زده«، نقدهاي 
زيادي را درباره اش��ارات همجنس گرايانه به همراه داشت 
ولي اين براي نخستین بار است كه بدون اعالم قبلي و اطالع 
خانواده ها، يك سكانس مربوط به مسائل همجنس گرايانه در 

يك انیمیشن سینمايي پرطرفدار گنجانده شده است. 
اعتراض وس��یع خانواده ها به رفتار غیرمس��ئوالنه كمپاني 
ديزني و درخواس��ت ب��راي تحريم انیمیش��ن »داس��تان 
اس��باب بازي 4« نش��ان مي دهد حتي در جوامع غربي كه 
بسیاري از مفاسد اخالقي در آن مجاز شمرده مي شود، در 

مسئله تربیت كودكان، حساسیت هاي بااليي وجود دارد. 
در مقاب��ل، ول��ي در ايران ش��اهد پخش بي ضابط��ه انواع 
انیمیشن هاي مسئله دار امريكايي هستیم، به عنوان نمونه، 
انیمیشن »باب اسفنجي« كه سال ها از شبكه هاي مختلف 
تلويزيون در ايران دوبله و پخش شده است، در اين سريال 
كه به لطف دوبله فارس��ي ديالوگ ه��اي غیراخالقي آن با 
جمالت قابل پخش تعويض ش��ده اس��ت، مسائل جنسي، 
عرفان هاي دروغین و شیطان پرس��تي و ترويج خشونت به 
چشم مي خورد. متأسفانه اين انیمیشن در ايران نه تنها از 
شبكه هاي مختلف تلويزيوني پخش شده بلكه محصوالت 
مرتبط با آن از اسباب بازي گرفته تا لوازم تحرير باب اسفنجي 

با حجم بااليي به فروش مي رسد.

 »ملکه كشتي ُربا«
سوژه كاريکاتور مي شود

كاريکاتوريس�ت فع�ال در جبه�ه فرهنگ�ي انق�اب 
از برپاي�ي نمايش�گاه كارت�ون و كاريکات�ور »ملک�ه 
نفتک�ش  ب�ا موض�وع دزدي�ده ش�دن  كش�تي ُربا« 
ايران�ي ب�ه دس�ت دول�ت خبي�ث انگلي�س خب�ر داد. 
مسعود شجاعي طباطبايي با اعالم اين خبر به مهر گفت: بعد از 
دزديده شدن نفتكش ايراني توسط دولت خبیث انگلیس كه 
بدون هیچ گونه قانون و پروتكل جهاني و بررسي در دادگاهي 
كه صالحیت نداشت صورت گرفت، غیورمردان ايراني نسبت به 
اين واقعه واكنش نشان دادند و بالفاصله توانستند طي اقدامي 
متقابل و براي حفظ منافع ملي كش��ور، نفتكش انگلیس��ي را 

توقیف كنند. 
وي با اشاره به اقدام رسانه اي غرب در نمايش چهره اي متفاوت 
از ايران پس از اقدام سپاه در توقیف نفتكش انگلیسي توضیح 
داد: غرب با كار وسیع رسانه اي و با كارتون و كاريكاتور تالش 
كرده است يك طرفه و بدون اينكه ماجراي دزديدن نفتكش 
ايراني را مطرح كند، تنها به موضوع توقیف نفتكش انگلیسي 
توسط ايران بپردازد و با اين اقدام درصدد هستند اين جريان 
به فراموشي س��پرده ش��ود، بنابراين ضروري بود ما به عنوان 
كاريكاتوريست ها و هنرمندان دغدغه مند وارد میدان شويم و 

به موقع نسبت به اين موضوع واكنش دهیم. 
اين هنرمند تصريح كرد: به همین منظور نمايشگاه كارتون و 
كاريكاتور »ملكه كشتي ُربا« به همت بنیاد فرهنگي روايت فتح 
در نگارخانه اسوه با نمايش 35 الي 40 اثر از 14 هنرمند با اين 

رويكرد برگزار خواهد شد. 
وي از تش��ريح جزئیات، رويكردها و اهداف نمايش��گاه »ملكه 
كشتي ُربا« طي يك نشست خبري با اهالي رسانه در روز افتتاح 

اين نمايشگاه كه زمان آن هم اعالم مي شود، خبر داد. 
ش��جاعي طباطبايي در پايان گفت: كاريكاتور رسانه اي با زبان 
جهاني به حساب مي آيد و ما نیز الزم ديديم همه حقايق را در 

قالب اين رسانه به گوش جهانیان برسانیم.

    تجسمی

به بهانه بازپخش سريال »روزي روزگاري« از شبکه تماشا

»روزي روزگاري« و »مراد بيگ« همچنان محبوب مخاطبان است

   مصطفي شاه كرمي
چند وقت�ي اس�ت ك�ه تلويزي�ون ب�راي چندمي�ن ب�ار اقدام 
به بازپخش س�ريال نوس�تالژي »روزي روزگاري« كرده اس�ت. 
»روزي روزگاري« روزگاري سرآمد سريال هاي تلويزيوني بود و شايد 
همین سرآمدبودنش است كه مسئوالن و مديران شبكه هاي مختلف 
تلويزيوني را مجبور به پخش مجدد و البته مكرر اين س��ريال جذاب و 
مخاطب پسند از شبكه هاي متنوعي مانند آاي فیلم، تماشا و... مي كند. 
»روزي روزگاري« مجموعه اي تلويزيوني به كارگرداني و نويسندگي 
امراهلل احمدجو ساخته سال 1371 است كه در همان ايام ابتداي دهه 
70 از شبكه اول س��یما پخش شد و حاال شبكه تماش��ا بازپخش اين 
سريال قديمي را از روز دوشنبه 24 تیرماه روي آنتن برده است. سريال 
روزي روزگاري از روز دوشنبه 24 تیرماه جايگزين سريال »تعبیر وارونه 
يك رؤيا« ش��ده و عالقه مندان مي توانند هر شب ساعت 21 از شبكه 
تماشا آن را مشاهده كنند. داستان سريال روزي روزگاري درباره راهزني 
معروف به نام مرادبیگ )با هنرمندي مرحوم خسرو شكیبايي( است كه 

طي نزاعي با گروه راهزن ديگري به س��ركردگي حسام بیگ )با بازي 
محمود پاك نیت( مجروح شده و توسط خانواده روستايي از مرگ نجات 
پیدا می كند و طي زندگي با اين روستايیان تحوالتي عمیق در زندگي او 
رخ مي دهد و رفته رفته در طول داستان متحول و به فردي صالح تبديل 

مي شود. روزي روزگاري در واقع داستان كمال يافتن انساني است.«
قريب 27سال پیش كه شبكه هاي تلويزيوني تعدادشان از انگشتان يك 
دست فراتر نمي رفت هر هفته و در زمان پخش اين سريال از شبكه اول 
سیما مردم با جمع ش��دن در منزل اقوام و دوستان به تماشاي »روزي 
روزگاري« يا به قولي »مراد بیگ« مي نشس��تند كه خسرو شكیبايي 
را به اوج محبوبیت و شهرت نشاند. بس��یاري از منتقدان معتقدند اوج 
هنرمندي مرحوم شكیبايي در فیلم »هامون« اتفاق افتاده اما واقعیت اين 
است كه مردم و مخاطبان میلیوني تلويزيون با همراهي و همذات پنداري 
با »مراد بیگ« به عنوان شخصیت و محور اصلي اتفاقات سريال »روزي 
روزگاري«، مدال محبوبیت را از »هامون« گرفتن��د و به گردن »مراد 

بیگ« انداختند كه الحق واالنصاف هم انتخابي دقیق و صحیح بود. 
براي مخاطب تماشاي سیر تحول و انقالب دروني و بیروني »مراد بیگ« 
به عنوان يك دزد گردنه بگیر، فرو افتادنش در يك سیر مسابقه گونه 
براي حذف يا ُمَسّخر كردن ديگر رقباِي دزِد گردن كلفِت پیرامونش 
خیلي جذابیت دارد. چه اينكه همه اين اتفاقات به همراه بازگش��تي 
معجزه آس��ا از مرگي حتمي و نهايتاً تحت تدابیر خاص شخصیتي به 
اس��م »خاله لیال« )با بازي هنرمندانه و ماندگار ژاله علو( پیشه كردن 
كشاورزي و دامداري از س��وي اين گردنه بگیر، در عین حال نمايِش 
بازگشتي سهل و ممتنع، جذابیت هاي ديداري، شنیداري و موسیقايي 

فراموش نشدني به همراه داشته و دارد. 

    میراث

 مردم سيل زده »آق قا« 
ثبت جهاني جنگل ايراني را جشن مي گيرند

پيش�نهاد  گلس�تان  اس�تاندار 
ثب�ت  جش�ن  مراس�م  ك�رد 
جهان�ي جنگل ه�اي هيركاني در 
مناط�ق س�يل زده ش�هر آق ق�ا 
برگ�زار ش�ود ت�ا ق�دري باع�ث 
ش�ادي م�ردم اي�ن ش�هر ش�ود. 
استانداران و مديران ارشد پنج استان 
شمالي كشور كه جنگل هاي هیركاني 
در آنها واقع شده است روز گذشته در 

سازمان میراث فرهنگي گرد هم آمدند و بر عزم ملي براي حفاظت از اين مناطق 
و جلوگیري از تخريب جنگل ها تأكید كردند. در اين نشست هادي حق شناس 
استاندار گلستان با اشاره به برگزاري جشن ملي ثبت جهانی جنگل هاي هیركاني 
خواستار برگزاري اين جشن در شهر سیل زده آق قال شد و اين كار را باعث تقويت 

روحیه و ايجاد نشاط و شادابي اجتماعي در اين استان خواند. 
در اين نشست، محمد حس��ین طالبیان معاون میراث سازمان میراث فرهنگي 
گفت: »بعد از ثبت جهاني جنگل هاي هیركاني الزاماتي براي صیانت هر چه بیشتر 
از اين اثر طبیعي مهم داريم كه از آن جمله مي توان به جابه جايي جاده ترانزيتي 
در استان گلستان، س��اماندهي محل هاي نگهداري دام ها در حريم جنگل هاي 
هیركاني، تجهیز پايگاه هاي ملي ثبت جهاني جنگل هاي هیركاني به تجهیزات 
روز براي پايش مناسب جنگل، افزايش منابع اعتباري براي ساماندهي و كنترل 
قاچاق چوب و افزايش نیروهاي حفاظتي، اختصاص رديف اعتباري خاص براي 

جنگل هاي هیركاني و ارائه خدمات اكوسیستمي جنگل اشاره كرد.«


