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    محمدصادق عابديني
رده بندي سني فيلم ها درمان درد بي اخالقي 
س�ينما نيس�ت بلكه صرفًا اقدامي به سود 
محافظ�ت از خانواده هاس�ت ام�ا پيش نياز 
اصل�ي، برنامه ري�زي نه�اد متولي س�ينما 
ب�راي سالم س�ازي محت�واي آث�ار اس�ت. 
يك روزنامه نگار سرش��ناس چن��دي پيش در 
گفت وگو با »ج��وان« از خانواده هايي گفت كه 
در سالن س��ينما جلوي چش��م بچه هايشان را 
مي گرفتند كه صحنه هاي استعمال مواد مخدر 
را در يك فيلم سينمايي كه بدون رده بندي سني 

اكران شده بود، نبينند. 
يك مدير فرهنگي چند وقت پيش به خبرنگاران 
گفته بود به دليل محتواي بد يك فيلم كمدي مجبور 

شده است خانواده اش را از سينما بيرون ببرد.
 احتم��االً خيل��ي از عالقه من��دان به س��ينما با 
صحنه هاي مشابه روبه رو شده اند، در اين شرايط 
آيا صرف دل بس��تن به رده بندي سني مي تواند 
دواي درد بي اخالقي باشد كه سينما به آن گرفتار 
ش��ده اس��ت؟! در اين ميان اق��دام تلويزيون در 
جلو گيري از پخش تيزر هاي تبليغاتي يك فيلم به 

دليل محتواي آن اتفاق قابل توجهي است. 
    رده بندي سني حق است اما كافي نيست 

اجراي رده بندي سني فيلم ها به يك مناقشه در 
سينما تبديل شده است. بخشي از اهالي سينما 
آن را حق مس��لم مخاطبان سينما مي دانند و بر 

اجراي كامل آن اصرار دارن��د و گروه ديگر كه در 
اقليت هستند، معتقدند س��ازمان سينمايي از 
اجراي طرح رده بندي سني به دنبال ايجاد فضايي 
براي توليد و اكران فيلم هاي خالف اخالق است! 
ادعايي كه به شدت از سوي سازمان سينمايي رد 
شده است. در ميان اين دعوا، رسانه ها گزارش هاي 
انتقادي زيادي درباره افزاي��ش فيلم هاي داراي 
رده بندي سني منتشر كرده  و آن را نشانه خوبي 
براي س��ينماي خانواده محور ايران ندانسته اند. 
رده بندي سني با همين شكل بحث برانگيز آن 
حداقل نشان مي داد كه فيلم هاي در حال اكران 
براي بخش بزرگي از جامعه قابل تماش��ا نيست 
و اين هشداري است در اين جهت كه سينما در 
جهت غير عادي در حال حركت است كه در آن 

خانواده ها از سينما حذف مي شوند. 
    اق�دام صداوس�يما در پخ�ش نكردن 

تيزر هاي يك فيلم 
در كنار نام فيلم »كلوپ همس��ران« رده بندي 
س��ني15+ كه نش��انه باالترين رده بندي سني 
مجاز در سينماي ايران است قرار گرفته كه اين 
فيلم كمدي را جزو آثار خاص در حال اكران كرده 
است. اگر اين فيلم در جاي ديگري غير از ايران 
اكران مي ش��د به دليل »ريتينگ« انجام شده، 
فيلم در س��الن هاي محدودي اكران مي شد، اما 
مهدي صباغ زاده كارگردان اين فيلم در گفت وگو 
با مهر، از فيلمش دفاع مي كند و مي گويد: »كلوپ 

همسران، محتواي بسيار سالمي دارد و يك فيلم 
خانوادگي و مورد پسند مردم است. اگر اين فيلم 
مشكلي داش��ت وزارت ارش��اد اجازه اكرانش را 
نمي داد.« اين به معناي همان نكته مهم اس��ت 
كه رده بندي سني نمي تواند درمان قطعي براي 
بي اخالقي رواج يافته در س��ينما باش��د و البته 
اجراكنندگان آن هم چنين ادعايي ندارند، اما از 
سويي ديگر منتقداني هستند كه به محتواي آثار 
توليدي سينماي ايران اعتراض دارند و معتقدند 
سازمان س��ينمايي برنامه اي براي سالم سازي 
محتواي آثار ندارد.  كارگردان »كلوپ همسران« 
درباره اينكه چرا بايد يك فح��ش به طور مكرر 
در اين فيل��م تكرار و تبديل به ش��وخي كالمي 
شود، مدعي مي شود: »به نظرم آن عبارت اصاًل 
فحش نيست. فحش به چيزهاي ديگري گفته 
مي ش��ود كه از تربيت و عرف خارج هستند اما 
اين عبارت به طور مكرر در ميان مردم عادي هم 
استفاده مي شود. چطور مي شود كه دوستان با 
كمدي هايي كه به طور مستقيم به مسائل جنسي 
اشاره مي كنند، كاري ندارند و اتفاقاً از آنها حمايت 
مي كنند اما وقتي در فيلم ما يك كاراكتر لمپن و 
ترياكي از يك عبارت مصطلح استفاده مي كند، 

نسبت به آن خشمگين مي شوند؟«
از زم��ان آغاز اك��ران فيلم س��ينمايي »كلوپ 
همسران« صداوس��يما تيزرهاي تبليغاتي اين 
فيلم را پخش نكرده اس��ت. كارگردان اين فيلم 

درباره تحريم آن از س��وي تلويزيون مي گويد: 
»عده اي فكر مي كنند تلويزيون ارث پدرش��ان 
است، در حالي كه اين رسانه براي مردم است و از 
پول نفت در اين سازمان استفاده مي شود اما آنها 
در مقابل به مردم كمكي نمي كنند. در سازمان 
صداوسيما سليقه هاي مختلفي حاكم است از 
همين رو حتي يك زيرنويس هم در اختيار فيلم 

ما نگذاشته اند.«
    فيلم سخيف بود تيزرش پخش نشد

بعد از مصاحبه مهدي صباغ زاده عليه صداوسيما، 
عباس مهدوي مهر مديركل بازرگاني س��ازمان 
صداوس��يما در گفت وگو با رواب��ط عمومي اين 
س��ازمان، علت پخش نش��دن تيزره��اي فيلم 
»كلوپ همس��ران« را كميته س��ينمايي اداره 
كل بازرگاني صداوس��يما عنوان ك��رده كه بعد 
از تماش��اي اين فيلم اعالم نموده اند: »با توجه 
به اينكه اين فيل��م فاقد هرگونه پي��ام مثبت و 
آموزنده بوده اس��ت و از طرفي الفاظ نامناسب 
و شوخي هاي خالف عرف در آن ديده مي شود 
اعضاي كميته سينمايي سازمان اين فيلم را اثر 
ضعيفي دانسته اند و بنابراين مشمول حمايت هاي 

تبليغي صداوسيما قرار نمي گيرد.« 
مهدوي مهر با اش��اره ب��ه وجود ش��وخي هاي 
س��خيف در اين فيلم تصري��ح مي كند: »تبليغ 
فيلم هاي فاقد پيام هاي اخالقي و ارزشي و مملو 
از شوخي هاي سخيفي كه بنيان خانواده را هدف 
قرار مي دهد در ق��اب تلويزيون كه رس��انه اي 
عمومي است، جايي ندارد.«  مديركل بازرگاني 
سازمان صداوسيما با بيان اينكه از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي انتظار مي رود با نگاهي دقيق تر به 
موضوعات فيلم هاي سينمايي نظارت كند، تأكيد 
مي كند: »جاي تعجب اس��ت كه شوراي پروانه 
نمايش چرا به برخي فيلم ها با چنين محتواهايي 
كه بنيان خانواده را هدف قرار مي دهد و متزلزل 

مي كند مجوز اكران مي دهد؟«
    لزوم ورود قاطع تر تلويزيون 

صداوسيما عالوه بر ابزاري مانند حمايت از فيلم هاي 
سينمايي با اختصاص پخش رايگان تيزر و زيرنويس 
تبليغاتي مي تواند با بهره گيري از برنامه هاي متعدد 
سينمايي اش از جمله برنامه هاي »هفت« و »نقد 
س��ينما« به موضوع فيلم هاي مبتذل در سينما و 
سهل انگاري سازمان سينمايي در نظارت بر روند 
توليد فيلم ها ورود جدي تري داشته باشد. رسانه ملي 
بارها نشان داده كه مي تواند با استفاده از پتانسيل 
ب��االي برنامه هاي تلويزيون��ي و حتي بخش هاي 
خبري، جريان سازي فرهنگي و اجتماعي داشته 
باشد و در شرايطي كه موضوع فيلم هاي ضداخالق 
و مبتذل به معضلي براي سينما تبديل شده، اين 
رسانه موظف است نقش و وظيفه اخالقي خود را به 

طور جدي تري پيگيري نمايد. 
    تلويزيون به داخل خود نيز نگاه كند

نكته حاشيه درباره موضوع توليدات مبتذل اين 
اس��ت كه در برخي توليدات تلويزيوني نيز بايد 
رده بندي س��ني براي احترام به حقوق مخاطب 
اعمال شود. بعضاً بسياري از سريال هاي تلويزيوني 
به خاط��ر نمايش عريان خش��ونت ب��راي تمام 
گروه هاي سني مناسب نيست، اما به دليل اينكه 
آگاهي رساني درباره محتواي آن انجام نمي شود، 
بيننده هنگام تماشاي تلويزيون غافلگير مي شود. 

   محمدهادي عبدالوهاب
بازار كتاب كشور را كتاب هاي ترجمه فراگفته 
اس��ت. كتاب هايي كه مخاطب را در جغرافيا و 
فضاي غ��رب تنفس مي دهند. غي��ر از كارهاي 
ترجمه، كارهاي داخلي نيز حاصل تجربه زيسته 
شهرنشيني هستند. مؤلفان اين كتاب ها اكثراً 
پا از پايتخت بيرون نگذاش��ته اند. پايتختي كه 
حاال به گفته شهردارش جزو 40 شهر هوشمند 
دنياس��ت و همين طور ج��زو 20 ش��هر آلوده! 
آپارتمان هاي كوچك و مرده، ترافيك زير باران 
اس��يدي، كافه هاي تاريك و دودي، خنجرهاي 
آلوده به خون خيانت و سرگش��تگي و نااميدي 
انس��ان مدرن، مفاهيم مش��ترك اكثر اين آثار 
اس��ت. آثاري كه مث��ل مخ��دري زهرآگين در 
صدر جداول فروش ق��رار مي گيرند تا مخاطب 
را به همذات پنداري با شخصيت اصلي داستان 
واداشته و با درد تنهايي و غربتش تنها بگذارند. 
در اين ميان حساب كنيد كدام مؤلفي، حوصله 
داستان نويس��ي براي نوجوان دارد؟ اين فضاي 
وهم آلود و خاكستري را چطور مي توان در قاب 
رنگي و پ��ر انرژي يك نوجوان ج��اي داد؟ قابي 
كه پ��ر از آرزو و صحنه جنگ اس��ت ميان اميد 
و نااميدي ب��ه آينده. هادي حكيميان، مس��ير 
سختي را پيش گرفته است. او در اين وانفسا پا 
بر تيغ گذاشته و جس��ارتش را در نگارش رمان 
نوجوان به رخ كشيده اس��ت. اما به پشتوانه چه 
سرمايه اي؟ سرمايه حكيميان براي وارد شدن 
به دنياي شورانگيز نوجواني، تجربه زيسته اش 
در روستاست. آسمان آبي و شب هاي پرستاره 
روس��تا، خانه هاي خش��تي و كوتاهش، صداي 
گله چهارپايان و دس��ته پرندگانش و يكرنگي و 
بي ريايي مردمانش، پاي نويسنده  »باغ خرمالو« را 
در انتخاب مسيرش محكم كرده است. »روستا« 
براي حكيميان مانند »دهات« براي نويسندگان 
شهرنشين نيست. او روستا را نه يك جاي پرت 
و گنگ و دورافتاده، بلك��ه مركز ثقل اثرش قرار 
داده اس��ت. نقطه اي كه رمان و ش��خصيت ها و 
حوادثش از آن قوت مي گيرند و به جان مخاطب 
مي نشينند. انتخاب روستا به چند دليل فرمي و 

محتوايي، بسيار هوشمندانه است. 
نخس��ت آن كه نويس��نده مي تواند ماكت يك 
جامعه كامل را در روستا بسازد. جامعه كوچك باغ 
خرمالو، بخشداري و دولت دارد، مردم معترض و 
مبارز دارد، عّمال و بله قربان گوي حكومت دارد، 
افراد ساده لوح و سربه زير دارد و ژاندارم شيره اي 
دارد كه نماينده نظميه است. حاال چه چيزي بهتر 
از اين فضاي كامل براي ايجاد تضاد منافع و عدم 
تعادل؟ رمان را كه بخواني، متوجه مي شوي همين 
تقابل نقش هاست كه آن را جلو مي برد. هيچ دست 
برتري وجود ندارد كه يك حادثه خارق العاده ايجاد 
كند يا اتفاقي ساختگي رقم بزند، بلكه مردم عادي 

جهان رمان، با هم زندگي مي كنند، خريد و فروش 
مي كنند، دعوا مي كنند، سفر مي كنند و داستان 

زندگي شان را در دل تاريخ پيش مي برند. 
دوم آن ك��ه نويس��نده دور از هياهوي ش��هر و 
تأثير سياس��ت و اقتصاد و تاري��خ بر آن صحنه 
را به دس��ت خود مديريت مي كند. فرض كنيد 
حكيميان مي خواست رماني را در بازه تاريخي 
آغاز جنگ جهاني دوم و حكومت پهلوي اول، در 
شهر شلوغي چون تهران كه مركز وقوع حوادث 
است به نگارش درآورد. چنين صحنه اي عماًل 
قدرت نويسنده را مي گرفت و حقايق تاريخي، 
او را از مديريت رمان بازمي داش��ت، اما حاال در 
اين روستاي آرام، نويسنده قصه خود را مي گويد 
و در كنارش تأثي��ر حوادث تاريخ��ي بر مردم 
روستانشين را هم چاشني خط اصلي داستانش 
قرار مي دهد و اين انتخاب، اتفاقاً اهميت حوادث 
را پررنگ تر نشان مي دهد. ليوان پر از آبي را تصور 
كنيد كه ساكن است. اگر آن را تكاني بدهيد، چه 
نتيجه اي دريافت مي كنيد؟ ح��اال اين ليوان را 
مقايسه كنيد با ليوان ديگري كه محتوياتش قبل 

از تكان شما با قاشقي هم خورده باشد. روستا آن 
ليوان ساكن و آرام است، شهر آن ليوان متالطم 
و حوادث تاريخي آن تكاني است كه شما به هر 
ك��دام وارد مي كنيد. بايد موافق باش��يد كه در 
آرامش يك روستا برداش��تن چادر از سر زنان 
و جنجال بعدش تأثيرگذارت��ر خواهد بود تا در 

شلوغي شهري مثل تهران. 
سوم آن كه روس��تا و امكانات محدود آن امكان 
مقايسه اش با شهر زمان پهلوي را فراهم مي آورد. 
وقتي مبدأ داستان روس��تا قرار مي گيرد و پس 
از آن شخصيت هاي روس��تايي وارد شهر شده، 
تفاوتشان با شهرنشينان را مي بينند، مخاطب 
را به نتيجه تبعيض فراوان پهلوي ميان ش��هر 
و روستا مي رسانند. ش��ايد اگر نويسنده رمان 
ديگ��ري هوش��مندي حكيميان را نداش��ت، 
براي توضيح كمبودها ب��ه توضيح و غرغر اكتفا 
مي كرد، اما وقتي رضاشاه از كوچيك مي پرسد: 
»چي؟ تو ده شما مدرسه نيست؟ پس وزير دزد 
معارف پول هاي من رو خرج چي كرده؟ اون كه 
مي گفت تو همه روستاها مدرسه ساخته ايم!« 
بي كفايتي،سوءمديريت،بي اطالعي و رياكاري 
حكوم��ت پهلوي اول ك��ه همگان ب��ه راه آهن 
سراسري و توسعه كشور مي شناسندش، يك باره 

آشكار مي شود. 
در آخر حكيميان يك پيش بين��ي در رمانش 
انج��ام داده و آن اي��ن اس��ت كه »ش��ورش و 
ايستادگي و انقالب، از همين روستاها و توسط 
همين پابرهنگان آغاز مي ش��ود.« حسينعلي 
و كوچيك، وقتي در روس��تا هس��تند، مقابل 
فيض اهلل، عامل دولت مي ايس��تند. اگرچه او و 
ديگر عّمال دولت، س��عي دارند با ايجاد ترس 
و فريب، اين دو را عقب برانند. ش��خصيت هاي 
اصلي و نوجوان و روس��تايي رم��ان وقتي هم 
وارد ش��هر مي ش��وند، باز از هويت آزاده خود 
دفاع مي كنند؛ حال آنكه پابرهنگي شان توسط 
شهرنشينان شكم سير مسخره مي شود، اما در 
نهايت آنها هستند كه با افسر ارشد دولت گالويز 
مي شوند و سرنگونش مي كنند. آنها هستند كه 
خواب شاه و شاهپور را زير درختان باغ خرمالو 
پريشان مي كنند و آنها هستند كه رضاخان، شاه 
كبير و مستبد ايران كه يك خشمش مملكتي 
را به آشوب مي كشيد، دست ياري به سوي شان 

دراز مي كند و در برابرشان به زانو مي افتد. 
»باغ خرمالو« يك اثر شريف است؛ رماني كه دور 
از سياست زدگي، تحريف تاريخي يا شعارزدگي، 
اصل حرف را ب��ه مخاط��ب نوجوانش منتقل 
مي كند. هادي حكيميان با اين اثر، روس��تا را 
به مركز جهان داس��تان مي آورد و ش��هر را كه 
قصه هايش جز در كافه هاي تاريك و خيابان هاي 
شلوغ و قبرهاي آپارتماني نمي گذرند، در گوشه 

انزوا قرار مي دهد. 

 دست فیلمساز ضد اخالق را ببندید
نه چشم بچه ها را!

 رده بندي سني فيلم ها درمان درد بي اخالقي سينما نيست
اقدامي ضروری به سود محافظت از خانواده هاست

نقدي بر رمان »باغ خرمالو«

 پريشاني خواب شاه و شاهپور 
زير درختان باغ خرمالو

 

م الف: 990

 رئیس ثبت اراك اسماعیلى

سرمايه حكيميان براي وارد شدن 
به دنياي شورانگيز نوجواني، تجربه 
زيسته اش در روستاست. آسمان 
آبي و ش�ب هاي پرس�تاره روستا، 
خانه هاي خشتي و كوتاهش، صداي 
گله چهارپايان و دسته پرندگانش و 
يكرنگي و بي ريايي مردمانش، پاي 
نويسنده  »باغ خرمالو« را در انتخاب 

مسيرش محكم كرده است


