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حکمت 303 

مردم فرزندان دنيا هس�تند و 

هيچ كس را بر دوستی مادرش 

نمی  توان سرزنش كرد.

علي فروغ�ي مدي�ر ش�بکه3 س�يما از برنامه ه�اي جديد 
اين ش�بکه از جمل�ه »عصر جدي�د«، »ستاره س�از«، برنامه 
رش�يدپور و همچني�ن س�ريال هاي جدي�د خب�ر داد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي ش��بكه3 سیما، علي 
فروغي مدير شبكه3 در تشريح برنامه هاي آتي اين شبكه گفت: 
افزايش مخاطبان شبكه3 تا 62/3درصد در آخرين نظرسنجي هاي 
سازمان، نشان از اعتماد بیش از پیش مردم دارد و اين اقبال كار ما 
را سخت تر كرده است و همه همكاران ما در شبكه در حال تالش 
هس��تند تا با طراحي برنامه هاي جديد و جذاب روند رو به رشد 
مخاطب را حفظ كنند. وي با بیان اينكه در نیمه دوم سال برنامه ها 
و سريال هاي خوبي براي مخاطبان شبكه طراحي شده است، ادامه 
داد: پس از استقبال بي نظیر مخاطبان از برنامه »عصر جديد« در 
حال طراحي و تأمین مقدمات »عصر جديد2« هستیم و در تالشیم 
تا ان شاءاهلل اين برنامه به زمستان امسال برسد. طبعاً بعد از نهايي 

شدن، جزئیات ديگر اين برنامه نیز اطالع رساني خواهد شد. 
فروغي با بیان اينكه در حوزه فیلم و سريال كارهاي خوبي در شبكه 
برنامه ريزي ش��ده گفت: پخش مجموعه »ستايش3« آغاز شده و 
رنگ و لعاب جديدي به آنتن شبكه3 داده است. وي افزود: مجموعه 
»فوق لیسانسه ها« در مرحله تصويربرداري است و نگارش »بانوي 
عمارت2« نیز رو به پايان است، ضمن اينكه سريال طنز 9۰ شبي 
جديدي با كارگرداني سیامك انصاري و جواد رضويان نیز در دستور 
كار ق��رار دارد. فروغي در ادامه درباره برنامه هاي ديگر ش��بكه نیز 
گفت: براي فصل جديد »ستاره ساز« حدود 3۰۰هزار نفر متقاضي 
شركت در برنامه ثبت نام كرده اند كه استقبال كم نظیري است و در 

حال بررسي، داوري و طراحي هاي فصل دوم اين برنامه و رفع موانع 
مالي آن هستیم. رئیس شبكه3 سیما در ادامه گفت: يكي از خأل هاي 
شبكه پرداختن به موضوع رونق تولید به عنوان يكي از مسائل مهم 
كشور بود چراكه مي خواستیم برنامه اي طراحي شود كه متناسب 
با مخاطبان شبكه باشد. وي افزود: ثمره تالش چند ماهه همكاران 
ما در شبكه، برنامه اي سرگرم كننده و مبتني بر كشف استعدادهاي 

حوزه تولید است كه به زودي از شبكه پخش خواهد شد. 
وي با بیان اينكه در حال بررس��ي مقدمات برنام��ه جديد آقاي 
رشیدپور هستیم، گفت: دو تا سه برنامه جديد سرگرمي در حال 

تولید است كه به زودي جزئیات بیشتري از آنها اعالم مي شود. 
رئیس شبكه3 در پايان گفت: با توجه به فصل پرشور رقابت هاي 
ورزشي كه در آن قرار داريم و بازي هاي فوتبال لیگ برتر، مسابقات 
والیبال و از سوي ديگر مسابقات كشتي و تكواندو در حال برگزاري 
است، شبكه3 به صورت ويژه به پوشش اين مسابقات پرداخته و 

مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است.

مدير شبکه3 مطرح كرد

از رسيدن به »عصر جديد۲« تا مقدمات بازگشت رشيدپور

 در جشنواره سي و هشتم فجر
از ژانر جنگ خبري نيست؟

با نزديك شدن به نیمه دوم س��ال موتور تولید آثار سینمايي 
با سرعت بیشتري در حال حركت اس��ت و هفته اي نیست كه 
خبر صدور پروانه ساخت يا آغاز تولید چندين فیلم مختلف به 

گوش نرسد. 
اگر پروژه هايي كه تاكنون پروانه ساخت گرفته يا روي غلتك 
تولید افتاده اند را مرور كنیم در اغلب موارد با آثاري موسوم به 
اجتماعي مواجهیم كه بخش عمده آنها نیز متأثر از س��ینماي 
خرده پیرنگ شبه روشنفكرانه اند، البته برخي ارگان ها و نهادهاي 
متولي سینماي ارزشي كوشیده اند با حمايت از فیلمنامه هاي 
استراتژيك به ايجاد تنوع در جشنواره سي و هشتم كمك كنند 
ولي آنچه پیش رو اس��ت اينكه مانند س��ال گذش��ته در گونه 

سینماي جنگ سال خلوتي را پیش رو خواهیم داشت. 
هس��تند پروژه هايي كه با محوريت زندگي در حاش��یه جنگ 
يا بر مبن��اي تأثیرات جنگ بر زندگي اجتماع��ي ايرانیان وارد 
پیش تولید ش��ده اند اما جاي خالي ي��ك درام جنگي خالص 
و نفسگیر كه بخش��ي از اتفاقات هشت س��ال دفاع مقدس را 

سینمايي كند بدجوري خالي است. 
اگر اوضاع به همین منوال پیش برود و در ماه هاي پیش رو نیز 
پروژه هايي در گونه جنگ به تولید نرس��د، يقیناً در جشنواره 
سي و هشتم با دس��ت خالي س��ینماي جنگ مواجه خواهیم 
بود. هرچه نبود س��ال قبل در اين گونه »بیس��ت و س��ه نفر« 
و »ماجراي نیمروز2« و دو س��ال قبل »س��رو زير آب« را در 
جشنواره فجر داش��تیم كه در تولید آنها ارگان هايي همچون 
سازمان اوج و حوزه هنري نقش داش��تند،  با اين حال امسال 
در اين گونه تا اينجاي كار دس��تمان خالي تر از همیشه است. 
باز هم تأكید مي كنیم ژانر جنگ يا دف��اع به منزله افزودن بر 
دامنه نماهاي ديدني از دل جنگ اس��ت و نه از حاش��یه اش. 
هرچند كسري از فیلم هاي موس��وم به دفاع مقدس به دلیل 
فیلمنامه هاي ناپخته و با وجود هزينه هاي زياد هرگز موفق به 
ارتباط با مخاطب نشدند و از اين بابت هم بايد فیلم هاي جنگي 
مورد آسیب شناس��ي قرار بگیرند چراكه لزوماً سرمايه و پول 

نمي تواند به تنهايي اثر خوب خلق كند.

پيمان قادري     یادداشت

   ادامه از صفحه اول
برنامه  هاي��ی نظی��ر جش��نواره موس��یقی قبله، 
جشنواره تولید ش��راب آذربايجانی، مسابقات مد 
و جشنواره های فیلم و تئاتر كش��ورهای غربی و 
شرقی با محتواهای به شدت ضداخالقی و تولید 
» س��ريال های ملی « با مضامین مستهجن نیز از 
ديگر اجزای سیاس��ت فرهنگی دولت جمهوری 
آذربايجان اس��ت كه در نظ��ر دارد ملتی مطابق 
با معیارهای خانواده های حاكم بر اين كش��ور را 
بسازد كه هیچ سنخیتی با عقايد اسالمی ندارند. در 
امور مشخصاً دينی نیز سازمان هايی نظیر كمیته 
دولتی امور گروه های دينی ، اداره مسلمانان قفقاز، 
بنیاد تبلی��غ ارزش های ملی – معنوی رياس��ت 
جمهوری ، بنی��اد دانش و صد  ها گروه و س��ازمان 
ظاهراً غیردولتی و در اصل وابسته به دولت، بسیج 
شده اند كه اسالم اصیل را به عنوان » راديكالیسم 
و افراط گرايی دينی « معرف��ی كنند و آنچه را كه 
اين س��ازمان  ها تبلیغ می كنند، به عنوان » اسالم 
سنتی « مورد پذيرش مردم جمهوری آذربايجان 
جلوه دهند. چرخ دنده های اين سازمان  ها به طور 
دائم در طول س��ال و به خصوص در آس��تانه ماه 
رمضان و ماه محرم به حركت در می آيند و به طور 
مس��تمر با برگ��زاری همايش  ه��ا و میزگردهای 
مختلف در سراس��ر جمه��وری آذربايجان تالش 
می كنند » چندفرهنگ گرايی « و » تس��اهل « به 
معنای اخص مورد پذيرش سیاست فرهنگی باكو 
را جايگزين » اسالم « و به تعبیر خودشان » عقايد 

دينی راديكال « در جمهوری آذربايجان بكنند. 
   مردم آذربايج�ان راه ديگري انتخاب 

كرده اند
به رغم تمامی اين هزينه  ها و تالش های سرسام آور 
دولتی، ظاهراً عوامل ديگری موجب شده است كه 
اكثريت مردم جمهوری آذربايجان در مس��یری 
حركت كند ك��ه كاماًل متضاد و برعكس مس��یر 
حركتی سیاست فرهنگی دولت اين كشور است. 
طی سال های گذشته، دولت جمهوری آذربايجان 
به رغم تأكید بر الئیك بودن خ��ود ، دخالت های 
بی س��ابقه ای را در امور دينی در اين كش��ور در 
دستور كار خود قرار داده اس��ت. اداره مسلمانان 
قفقاز كه در كن��ار طبقه حاكم برج��ای مانده از 
زمان شوروی، تنها مؤسسه ای است كه می توان 
گفت به طور دست نخورده از رژيم كمونیستی به 

رژيم »چندفرهنگ گرا و الئیك « كنونی به ارث 
رسیده است، يكی از مهم  ترين ابزارهای حكومت 
الئیك برای تصرف در امور دينی و مذهبی مردم 
جمهوری آذربايجان است، به گونه ای كه حكومت 
الئیك و كمیت��ه دولتی امور گروه ه��ای دينی از 
طريق اين اداره توانسته است تولی گری برخی از 
مساجد مستقل را نیز تحت هدايت خود درآورد. 

به عنوان مث��ال، طی س��ال های گذش��ته اداره 
مسلمانان قفقاز تالش گسترده ای را به كار بسته 
اس��ت كه هدايت و راهبری دينداران��ی را كه در 
مس��جد مش��هدی داداش در مركز باكو ، مسجد 
حضرت فاطمه زهرا )ع( در منطقه يئنی گونشلی 
در حومه باكو و زيارتگاه امام��زاده ابراهیم)ع( در 
ش��هر گنجه تحت كنترل خود بگیرد و جا  هايی 
نظی��ر زيارت��گاه بی بی رحیمه )س( در ن��ارداران 
و مس��اجد مس��تقل لنكران را نیز كه دولت باكو 
نتوانس��ت آن را تحت هدايت حكومت درآورد، با 
عملیات پلیس��ی و نظامی تحت محاصره امنیتی 
خود نگه دارد. اما برگزاری باشكوه آيین های محرم 
و به خصوص تجمعات عاشورايی در مناطق مختلف 
جمهوری آذربايجان اثبات كرد كه نه سیاس��ت 
ترويج » تساهل و چندفرهنگ گرايی « و » ابتذال 
فرهنگی « و نه سیاست های پلیسی و امنیتی و نه 
تبلیغات رسانه ای هیچ كدام نتوانسته است بخش 
اعظم جامعه و م��ردم جمه��وری آذربايجان را از 
مسیر اسالم اصیل به بیراهه » چندفرهنگ گرايی « 
منحرف سازد، حتی سیاست های پلیسی– امنیتی 
دولت باك��و در حوزه دينی نتیج��ه برعكس داده 
است، به عنوان مثال، گرچه فش��ارهای دولتی و 
اعمال نفوذ و فشار از طريق اداره مسلمانان قفقاز 
و كمیته دولتی امور دينی توانسته است تا حدی 
محتوای نوحه  ه��ا و ذكر  هايی را ك��ه از بلندگوی 
مسجد مشهدی داداش و زيارتگاه امامزاده ابراهیم 

گنجه قرائت می شوند، در مضیقه قرار دهد و برخی 
از نوحه  ها سانس��ور و حذف ش��وند، اما نوحه  ها و 
مرثیه های عزای حسینی حتی در تجمعات مسجد 
مشهدی داداش و مسجد حضرت فاطمه )س( و 
زيارتگاه امامزاده ابراهیم گنجه نیز هنوز از محتوای 
ظلم ستیزی و كفرستیزی تهی نشده است و هنوز 
هم نمی تواند مطابق میل دولت الئیك و مستشاران 

صهیونیستی و فراماسون باشد. 
    حجاب مان را از دست نمي دهيم

اگر قدری به اليه های زيرين در جامعه جمهوری 
آذربايجان توجه شود، حركت مردمی در مسیری 
برعكس الئیسم و صهیونیسم و ماسونیسم، به طور 
عیان تری مشاهده خواهد شد. به عنوان مثال، در 
شرايطی كه اداره مسلمانان قفقاز تمامی تالش 
خود را برای تحت كنترل و هدايت گرفتن مساجد 
مستقل به كار بسته است، خود مسجد تازه پیر 
يعنی مركز محل استقرار اداره مسلمانان قفقاز در 
روز عاشورا میزبان دسته ای بود كه برخالف میل 
متولیان اين اداره در كنار ع��زاداری ، نوحه های 
سیاس��ی نظیر » م��ا می میري��م و حجاب مان را 
از دس��ت نمی دهی��م – آيه های ق��رآن را به باد 
نمی دهیم،  كدام گ��روه چنین موالي��ی دارد – 
شیعیان، حضرت عباس را دارند« ، سر داده بودند 
و حتی برخی از جوانان حاضر در آن گروه در پاسخ 
به سؤال خبرنگاری كه از آنها درباره مشاركت در 
» پويش اهدای خون « كه اداره مسلمانان قفقاز آن 
را اجرا می كند، پرسید، پاسخ دادند كه به متولیان 
اين پويش اعتمادی ندارن��د و به علت اينكه آنها 
خون های اهدايی مردم را به فروش می رسانند، 

در اين پويش شركت نخواهند كرد! 
    عاشورا در خون مردم آذربايجان

عالوه ب��ر اينه��ا، حض��ور گس��ترده م��ردم در 
محوطه های باز و حتی حركت دس��ته عزاداری 
در برخی از مناطق ، نش��ان داد ك��ه ديگر قوانین 
غیرمنطقی و فش��ارهای نامعقول از جمله قانون 
ممنوعیت برگزاری عزاداری در خارج از مساجد 
و قانون ممنوعیت حركت دس��ته ع��زاداری در 
خیابان های جمه��وری آذربايج��ان از اين پس 
نمی تواند جلودار مردمی باش��د كه می خواهند 
در ايام محرم و به ياد شهدا و معلمان آزادگی و در 
تبعیت از مكتب حسینی، بیعت نكردن با يزيديان 
را به عی��ان اعالم كنن��د. مصادي��ق و نمودهای 
حضور آگاهانه م��ردم جمه��وری آذربايجان در 
تجمعات پرازدحام مراس��م های عاش��ورايی در 
روستای ارچیوان آستارا و لنكران و باكو و گنجه 
و مینگه چوير و حض��ور مظلومانه مردم نارداران 
در مراس��م عاش��ورا در محوطه بس��ته زيارتگاه 
بی بی رحیمه )س( و نوحه خوانی توأم با حسرت 
روزه��ای برگ��زاری باش��كوه   ترين و بزرگ ترين 
تجمع عاشورايی جمهوری آذربايجان و قفقاز در 
نارداران، همگی حكايت از اين دارد كه همانطور 
كه تالش هفتاد ساله كمونیسم برای جدا كردن 
شیعیان قفقاز از امام حس��ین )ع( و اسالم اصیل 
شكس��ت خورد، تمامی تالش های ضدش��یعی 
صهیونیست  ها و وهابیون و شیطان پرستان و در 
يك كالم » چندفرهنگ گرايان « نیز در جمهوری 

آذربايجان شكست خواهد خورد.

عاشورا در جمهوري آذربايجان 
»يوروويژن« را محو كرد

 به رغم تمامي تالش ها اكثريت مردم جمهوري آذربايجان راهي متضاد با سياست هاي فرهنگي دولت
در پيش گرفته اند

حضور گس��ترده مردم در دس��ته 
ع��زاداری جمه��وری آذربایجان 
نشان داد مردم می خواهند در ایام 
محرم و در تبعیت از مکتب حسینی، 
بیعت نکردن با یزیدیان را اعالم کنند

چرايي تقدير رهبر انقالب از ابتکار يك مداح
رهبر انقالب مح�رم امس�ال از »چهارپايه خواني« محمود 
كريمي مداح اه�ل بيت)س�الم اهلل عليها( تقدي�ر كردند. 
كريم�ي و هيئ�ت رايه العب�اس اي�ن س�ال ها در برگزاري 
مراس�م ع�زاداري خالقيت ه�اي ديگ�ري هم داش�ته اند. 
به گزارش مهر، رهبر انقالب محرم امس��ال و در حاشیه مراسم 
عزاداري ش��ام غريبان در حس��ینیه امام خمیني)ره(، از برنامه 
مداحي و مرثیه خواني حاج محمود كريمي تقدير كردند: »آقاي 
كريمي! مجلس شما را امسال از تلويزيون مي ديدم، برنامه شما 
بیرون از جلسه خیلي خوب بود.« محمود كريمي شب تاسوعاي 
امس��ال در هیئت رايه العباس امامزاده علي اكبر )علیه السالم( 
چیذر ك��ه در محیط بیروني امامزاده برگزار ش��د، يك س��نت 
قديمي مداحي به نام چهارپايه خواني را اج��را كرد.  قديمي ها 
مي گويند قبل از اينكه منبري وجود داشته باشد مداحان براي 
 اينكه صدايش��ان بهتر به جمعیت برس��د، باالي يك چهارپايه 
مي ايستادند و مدح ائمه)ع( را مي گفتند؛ شبیه  همان كاري كه 

نقال ها براي نقل داستان هاي شاهنامه انجام مي دادند.   
اين مراسم بعد از رفتن رضاش��اه آزاد شد. با رسیدن هیئت ها 
جلوي امامزاده ه��ا م��داح  چهارپايه خواني مي ك��رد و مردم 
هم قدري اس��تراحت مي كردند.  به خاطر جذابی��ت و تردد، 
جمعیت زيادي از  عزادارها در محوطه ها جمع مي شدند. پیر و 
جوان، زن و مرد و... به مداح گوش مي دادند و  چهارپايه خوان 
تأكیدش همیشه به استفاده از اشعار بجا و صحیح  خواندن بود. 
چهارپايه خ��وان  درباره روايت هاي  بدون خدش��ه و همچنین 
محكم و قرص بودن مطالب از جهت اعتقادي تأكید داشت و 
وظیفه اش بود كه  بیشترين مطالب را در كوتاه ترين زمان ارائه 
دهد. رسم بود كه وقتي دسته هاي عزاداري در ايام  مصیبت وارد 
بازار يا خیابان مي شوند، در نقاطي پرجمعیت يا مثاًل در صحن 
امامزاده يا مسجد جامع  چهارپايه اي براي مداح مي گذاشتند تا 
بر باالي آن ايستاده و مردم عزادار را بگرياند. بعد از ساخته شدن 
بازار تهران اين رسم در  چارسوق ها و تیمچه هاي آن ادامه پیدا 
كرد؛ ابتكار جالبي كه هم معرفي بخشي از آيین هاي قديمي 
ايراني بود و هم تنوعي در سبك عزاداري همیشگي اين روزها، 
بدون اينكه اين تنوع به ملودي قطعات موسیقي بازار داخلي و 
خارجي نزديك شود يا ويدئوي نورپردازي و سیستم هاي صوتي 
عجیب آن در گوشي هاي همراه دست به دست شود. محمود 
كريمي و هیئت رايه العباس در برگزاري مراسم هاي عزاداري 
خالقیت هاي ديگري هم داشته است، مثاًل دكور ساده اي كه 
بازنمايي يك شعار عاشورايي در سال هاي انقالب اسالمي بود؛ 

»حسین سرباز ره دين بود / عاقبت حق طلبي اين بود.«
ابتكار ديگر، خواندن يك كتاب در مراس��م روضه خواني محرم 
بود. او اربعین سال 94 بخش هايي از كتاب »آفتاب در حجاب« 

سیدمهدي ش��جاعي را به عنوان روضه خود در مجلس خواند 
اما اوج كار اين مداح اهل بیت )علیه الس��الم( در محرم سال 9۷ 
بود كه بخش هايي از كتاب »فتح خون« ش��هید س��یدمرتضي 
آوين��ي را بازخواني كرد. كريمي كه بی��ن مداحان اهل بیت)ع( 
ريتم موس��یقي را خیلي خوب تر از همه مي شناس��د، توانست 
اين جمالت را به صورت سینه زني تك ضرب دربیاورد. در شب 
اول عزاداري ه��اي دهه محرم، او رو به ع��زاداران مجلس گفت: 
»به ياد شهید س��یدمرتضي آويني همین طور آرام سینه زني را 
داشته باشیم تا آماده بشويم براي زمینه، به ياد همه شهدايي كه 
پیشاني بند مي بستند« و خواند: »قافله عشق در سفر تاريخ است 
و اين تفسیري است بر آنچه فرموده اند: كل يوم عاشورا و كل ارض 
كربال... اين سخني است كه پشت شیطان را مي لرزاند و ياران حق 

را به فیضان دائم رحمت او امیدوار مي سازد...«
يكي  ديگر از اتفاقات خوبي كه اين مداح اهل بیت)علیه السالم( 
در جلسات اخیر هیئت خود انجام مي دهد، معرفي كتاب آن  هم 
براي قشر نوجوان حاضر در مراسم است كه حتي كتاب معرفي 
شده را به آنها هديه مي دهد تا مطالعه را ترويج كرده باشد. مثل 
كتاب »فرهنگ سخنان حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(« ترجمه 
نهج الحیاه و كتاب »فرزندم چنین باش« كه برگرفته از نامه امام 
علي )علیه السالم( است يا كتاب »رفاقت به سبك تانك« نوشته 
داوود امیريان و كتاب »زيباي رانده شده« نوشته سیدسعید 
هاش��مي. اين هیئت میزبان عزاداري جوانان��ي بوده كه حاال 
قبل از اسم آنها پیشوند شهید مي گذاريم. خادم هاي جوان و 
سبزپوشي كه براي دفاع از حرم حضرت زينب)سالم اهلل علیها( 
و امنیت ايران به شهادت رسیدند، مثل شهید امیر سیاوشي و 
محمدحسین حداديان و شهید محمدرضا دهقان. بعضي از آنها 
وصیت كردند محمود كريمي روضه تش��ییع آنها را بخواند. او 
سال 95 براي پیكر يك شهید مدافع حرم افغانستاني هم نوحه 

معروف سالم عزيز پرپرم را اجرا كرد:
میون بزم حیدريون، تو روضه هاي زينبیون

میون دار سینه زنیمون، شهید تیپ فاطمیون.

 سرتيپي: هيچ فکري
براي حضور مردم در سينما نمي شود

مديرعام�ل دفت�ر پخش 
»فيلمي�ران« با اش�اره به 
تابستان بدي كه سينماها 
امس�ال داش�تند، گفت: 
مهم ترين مشکلي كه در 
افت فروش فيلم ها وجود 
دارد، اين اس�ت كه هيچ 
فکري ب�راي حضور مردم 
در س�ينماها نمي ش�ود. 
علي سرتیپي در گفت وگويي با ايس��نا درباره وضعیت فروش 
فیلم ها در روزي كه به بهانه روز ملي س��ینما و پس از چند روز 
تعطیلي، بلیت ها نیم بها بود، بیان كرد: واقعیت اين اس��ت كه 
فروش روز جمعه 22 ش��هريورماه خیلي خوب نبود و بايد دو 
برابر مبلغي كه فروخته شده فروش مي كرديم و مثاًل در پرديس 
سینمايي كوروش كه به ظاهر فروش خوبي داشته بايد بیشتر 
از اينها مي بود. يكي از داليل اصلي اين اتفاق هم اين بود كه يا 
فیلم هاي روي پرده روزهاي آخر اكران خود را مي گذراندند يا 

اينكه فیلم هاي قابل توجهي براي مردم نبودند. 
او اف��زود: اگر اكران ب��ا بلیت نیم بها ب��ه بهانه روز ملي س��ینما با 
فیلم هاي جديدي كه همین چهارشنبه مي آيند، اتفاق مي افتاد 
حتي اگر بلیت تمام بها فروخته مي شد اس��تقبال خیلي بهتري 
صورت مي گرفت، به همین دلیل معتقدم استقبال نكردن مردم 
به خاطر بلیت نبوده چون بلیت  سینما گران نیست، مشكل اصلي 
به فیلم ها برمي گردد و امیدواريم از چهارشنبه با فیلم هاي ديگري 
كه به سینماها مي آيند شرايط بهتر شود تا اين تابستان بدي كه 
در سینما تجربه كرديم خوب  تمام شود. وي درباره اينكه آيا بهتر 
نبود براي روز ملي سینما تدارك بهتري انديشیده مي شد؟ گفت: 
متأسفانه هیچ دورانديش��ي و فكري براي وضعیت اكران فیلم ها 
در س��ینماها وجود ندارد و فروش و اكران براي دست اندركاران 
اهمیتي ندارد، همین مي شود كه تنها كاري كه مثاًل براي روز ملي 
سینما كردند نیم بها كردن بلیت ها بود و نه فیلم خاصي گذاشتند 
و نه اتفاق خاصي افتاد، حتي بازيگران و دس��ت اندركاران فیلم ها 
هم برنامه اي نداشتند تا با مردم فیلم ها را ببینند به سینما بیايند و 
سبب رونق دادن به سینماها در روز ملي سینما شوند. در واقع خانه 

سینما، وزارت ارشاد و سینماگران هیچ كدام برنامه نداشتند. 
سرتیپي اضافه كرد: همین است كه وضعیت سینما با بي برنامگي 
و بي نظمي زياد پیش مي رود در صورتي كه هر فكر تازه اي براي 
اكران مؤثر است ولي مشكل اين است كه اصاًل هیچ فكري براي 

حضور مردم در سینماها نمي شود.

نوید پارسا     دیده بان 

عليرضا افخمي نويسنده و كارگردان تلويزيون:

سيمافيلم، شبکه هاي سيما را به يك پخش كننده تبديل كرد

نويس�نده و كارگردان تلويزيون معتقد اس�ت سريال س�ازي در 
س�يمافيلم، رقابت در ش�بکه ها را از بين برده و با اي�ن رويکرد و 
استراتژي، مدير شبکه فقط در حد يك پخش كننده، مسئوليت دارد. 
علیرضا افخمي نويس��نده و كارگردان تلويزيون در گفت وگو با تسنیم 
ضمن تأكید بر اينكه تمركز سريال س��ازي در س��یمافیلم، رقابت در 
شبكه ها را از بین برد، مي گويد: سريال ها به مديران شبكه هاي سیما داده 
مي شود و براساس كنداكتور ابالغي سیما آنها را روي آنتن مي برند، نه از 
كم وكیف و نه از تصويب فیلمنامه و ماجراي كلي ساخت سريال مربوطه 
خبر ندارند. همه كارها زيرنظر مركز نمايشي تلويزيون )سیمافیلم( انجام 
شده و برآمد آن را مخاطب، منتقدان و رسانه اي ها در شبكه هاي سیما 
مي بینند و خوشامد و ناخوشايندي شان را رهسپار مديران مربوطه در 
شبكه هاي سیما مي كنند، در صورتي كه با اين رويكرد و استراتژي، آن 

مدير شبكه فقط در حد يك پخش كننده، مسئولیت داشته است. 
كارگردان سريال »پنجمین خورشید« اظهار مي دارد: اگر آن سريالي كه 
روي آنتن شبكه هاي سیما رفت مورد اس��تقبال مخاطب قرار گرفت نه 

باعث سربلندي مديران شبكه هاي سیماست و نه در صورت انتقاد و گاليه، 
باعث شكست و سرافكندگي شان است، در واقع عامل رقابت از میان رفت 
و هزار تبعات ديگر هم داشت، از اينجا ماجراي من با تلويزيون شروع شد 
كه با يك  چنین ساختاري روند تولید دچار نقص شد. به  نظر من االن در 
تلويزيون مديران میاني ما ضعف هاي بزرگ دارند. كساني در مديريت میاني 
بخش هاي تلويزيون تكیه زده اند كه به  نظر من اين لیاقت و آگاهي را ندارند 
و اصاًل مدير فرهنگي نیستند، يك مدير فرهنگي به اندازه يك كارگردان 
خوب اهمیت دارد. وي خاطر نشان مي كند: متأسفانه مديران میاني ما فاقد 
اين خصوصیت هستند، به  نظرم اين جوانگرايي خیلي خوب است كه به 
اين سمت حركت كرده ايم، به  خصوص در مديريت فرهنگي! اما جوانگرايي، 
چكشي و ناگهاني اتفاق نمي افتد، بايد يك جوان را كه آن زمینه هاي الزم 
در عرصه فرهنگي را داراست كنار يك مدير فرهنگي باتجربه قرار دهند و 

سال ها تجربه كسب كند، آموزش ببیند و بعد در رأس قرار بگیرد.
كارگردان سريال »او يك فرشته بود«، مي افزايد: شرايطي كه بر تلويزيون 
حاكم شده و مردم سیما را نمي بینند، زايیده رفتار غلط و غیركارشناسي 
مديران میاني شان است. من مي خواستم اين ماجرا و موارد را مطرح كنم 
تا مديران ارشد سازمان صداوسیما در جريان قرار بگیرند تا در اين شرايط 
موجود تغییراتي ايجاد كنند. من دنبال تسويه حساب و انتقام جويي از 
كسي يا كساني نیستم بلكه به  دنبال اين هس��تم يك عیب بزرگي در 
تلويزيون را گوش��زد كنم تا ش��ايد »آقاي میرباقري« اين گفت وگو را 
بخوانند و تجديدنظ��ري روي اعتمادي كه به برخ��ي از مديران دارند، 
صورت دهند. ايشان حتماً مي دانند من چه  كساني را مي گويم و نسبت 
به اعتماد چشم بسته اي كه به اين آدم ها دارند و بخش نمايش را كاماًل به 

آنها سپرده اند تجديدنظر جدي داشته باشند.

    تئاتر

با همکاري سازمان بسيج هنرمندان كشور
تئاتر »خلود« از ديروز روي صحنه رفت 

تئات�ر »خل�ود« كاري از 
گروه هنر مقدس اس�ت كه 
از دي�روز به مدت ۲0ش�ب 
روي صحن�ه رفت�ه اس�ت. 
اولین اج��راي تئاتر »خلود« 
به تهی��ه كنندگي حمیدرضا 
ممت��ازان و كارگرداني مريم 
شعباني از ساعت 16 ديروز در 
مجموعه فرهنگي سرچشمه 
در معرض ديد مخاطبان قرار 

گرفت. سیده ريحانه ذاكر، محدثه رمضاني، سارا قادري و فاطمه زارع از جمله 
بازيگران اين تئاتر هستند و اين نمايش ويژه بانوان است و با محوريت تقابل 

زندگي سه زن و دنیاي پس از مرگ به اجرا درمي آيد. 
»خلود« كه به مناس��بت ايام عزاداري سیدالش��هدا)ع( به صحنه مي رود با 
تأكید بر جايگاه مادر و مادرانگي به مباحث معرفتي عاشوراي حسیني و زنان 
عاشورايي مي پردازد. گفتني است تئاتر »خلود« با همكاري مجموعه فرهنگي 
شهريور تا  يادمان شهداي هفتم تیر و سازمان بسیج هنرمندان كشور از 25 
14 مهرماه 98 هر روز در س��اعت 16 و در مجموعه يادمان ش��هداي هفتم 

تیر)سرچشمه( روي صحنه مي رود. 
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