
اخراج وقاحت بازرگاني از شبكه كودك
تبليغات بازرگاني به عنوان حلقه  اتصال تمام پيكره  تمدن غرب 
دو مخاطب اصلي دارد: 1- زنان 2- كودكان. در سه گانه  قدرت 
اقتصادي، قدرت سياسي و قدرت رس��انه اي تبليغات بازرگاني 
عالوه بر تأمين هزينه هاي رسانه ها چرخه  اقتصاد سرمايه داري را 
از طريق تحريك طرف تقاضا )مصرف( به حركت درمي آورد. جمع 
بين قدرت اقتصادي و قدرت رسانه اي هم طبيعتاً قدرت سياسي 
را تضمين مي كند. پديده  تبليغات بازرگاني در عصر ما از جنس 
جارزدن جارچيان و حكاكي روي ديوار غارها نيست. پديده اي 
مدرن است كه مطلقاً كسي نمي تواند از تاثيرش فرار كند؛ تاثيرات 
مستقيم و غيرمستقيمي كه در ميان انبوه انتخاب ها قرار است 
به جاي مخاطبان خود انتخاب كند. در تعريف تبليغات بازرگاني 
در س��ايت اداره كل بازرگاني صدا و س��يما آمده است: تبليغات 
بازرگاني در حقيقت جايگزين انتخاب شرطي به جاي انتخاب 
عقالني است و اين يعني با صراحت و وقاحت تمام مي گويند كه 
شما نبايد انتخاب عقالني داش��ته باشيد، بلكه آن چيزي را بايد 
انتخاب كنيد كه ما از قبل براي شما پس��نديده ايم. حال فرض 
كنيد مخاطب اين تبليغات كودكي باشد كه قدرت انتخاب ندارد. 
قطعاً هر عقل سليمي اين پديده را يك فريب تلقي مي كند. حذف 
تبليغات از ش��بكه  پويا قدم بزرگي در راه رس��يدن به اقتصادي 
عادالنه تر، فرهنگي متعالي تر و جامعه اي سالم تر است كه قطعاً 
تالش ها و دغدغه هاي مديريت اين شبكه براي تحقق آن غيرقابل 
چشم پوشي است. حذف تبليغات در حقيقت به بازاري عادالنه تر 
خواهد انجاميد ك��ه هر كاال و خدماتي كه در آن ارائه مي ش��ود 
خود، معرف خود است نه رسانه هايي با مخاطب انبوه. كيفيت و 
قيمتش با كيفيت و قيمت كاالها و خدمات ديگر رقابت مي كند 
نه ميزان هزينه  تبليغات و خريد رسانه  توسط توليدكننده اش. 
در حوزه  فرهنگ نيز فرهنگ مصرفي كه اولين تاثير مس��تقيم 
تبليغات است كمرنگ خواهد شد و مصرف مردم بر اساس نياز 
واقعي خواهد بود نه احساس نياز كاذب! همچنين مهار رسانه ها 
ديگر در دست سرمايه داران نخواهد بود و فعاليت هاي فرهنگي 
به جاي رنگ و بوي اقتصادي حقيقتاً عطر كار فرهنگي خالصانه 
و تاثيرگذار خواهد داشت. زنان نيز به عنوان همراه كودكان در 
خانه به طور مستقيم و غيرمستقيم )از طريق درخواست مكرر 
كودكان( مخاطب تبليغات بازرگاني در شبكه  پويا بودند كه با اين 
اتفاق مبارك از تقاضاهاي مكرر كودكانشان براي خريد كاالهاي 
جديد نفس راحتي خواهند كشيد. نظام سرمايه داري هدفي به 
جز افزايش ثروت ثروتمندان و راضي نگه داشتن مردم در سطح 
رفاهي حداقلي ندارد. اين امر محقق نمي شود مگر با خريد بيشتر 
مردم و تغيي��ر دم به دم ذائقه  مصرفي آنها كه ب��ا دو پديده  مد و 
تبليغات صورت مي گيرد اما موضوع ديگر اين يادداشت استفاده 
از كودكان در تبليغات بازرگاني اس��ت. اس��تفاده از كودكان در 
تبليغاتي كه مخصوص كودكان نيس��ت خالف قانون اس��ت و 
بايد طبق قانون از آن جلوگيري شود اما استفاده از كودكان در 
تبليغات كاالهايي كه مخصوص كودكان است نيز توجيهي ندارد و 
عالوه بر اينكه به آن كودك آسيب روحي و رواني وارد خواهد كرد 
و در مسير زندگي او تاثير خواهد گذاشت، به نوعي سوءاستفاده از 
كودكان براي اغواي كودكان خواهد بود. با نگاهي عميق تر حتي 
مي توان كودكاني را كه در تبليغات استفاده مي شوند كودك كار 
تلقي كرد. خالصه آنكه جمع بين كودك و تبليغات چه به عنوان 
بازيگر تبليغات و چه به عنوان مخاطب آن جمع نقيضين است 
و محال! نكته  نهايي و مهم اين است كه حذف تبليغات از شبكه  
پويا اين س��ؤال را پديد مي آورد كه اگر تبليغ��ات براي كودكان 
مضر اس��ت و همه اين را قبول داريم و به حذف ش��دن آن رأي 
مي دهيم، آيا تبليغات براي نوجوانان و بزرگساالن مفيد است؟ آيا 
تبليغات روي انتخاب بزرگساالن تاثيري ندارد؟ آيا تبليغات براي 
بزرگساالن اثرات منفي اقتصادي و فرهنگي كه پيش تر ذكر شد 
در پي نخواهد داشت؟ آيا تبليغات براي بزرگساالن حذف رقبا 
از بازار را به دنبال ندارد؟ آيا باعث از بين رفتن عدالت اقتصادي و 
اجتماعي نمي شود؟ قطعاً اگر تبليغات اثر نداشت سرمايه داران 
براي آن اين همه هزينه نمي كردند! پ��س اثر دارد و اگر اثر دارد 
مسئوالن فرهنگي كشور به همان داليلي كه تبليغات را از شبكه  
پويا حذف كردند بايد آرام آرام بساط اين پديده  اي كه مهم ترين 
ابزار اقتصاد سرمايه داري به حساب مي آيد را از تمام رسانه هاي 
عمومي جمع كنند تا عالوه بر عدالت اقتصادي، سالمت رواني، 
فرهنگي و اجتماعي در جامعه حاكم شود. اين امر محقق خواهد 
ش��د با وجود مديران انقالبي و متخصص كه در گام دوم انقالب 

اراده اي بلند در راستاي تمدن سازي دارند. ان شاءاهلل.
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از )اس�باب( پ�اك�دام�ن�ی 

دست نيافتن است بر )انجام( 

گناهان.

    مصطفي شاه كرمي
اخي�راً ويدئوي�ي از اظه�ارات حس�ام الدين آش�نا مش�اور 
رس�انه اي رئيس جمه�ور در مورد برنام�ه »ب�دون توقف« و 
عل�ت حض�ور نيافت�ن دولتي ه�ا در اي�ن برنام�ه منتش�ر 
ش�د كه ب�ا واكن�ش تهيه كنن�ده اي�ن برنام�ه مواجه ش�د. 
چند هفته پيش »رضا غالمحسين نژاد« تهيه كننده برنامه »بدون 
توقف« در گفت وگو با روزنامه جوان ضمن تبيين ابعاد مختلف اين 
برنامه از حاضرنشدن دولتمردان در اين برنامه به رغم دعوت هاي 
مكرر و پاسخگو نبودن درباره شبهات و سؤاالت مردم گاليه هايي 
مطرح كرد. »رضا غالمحسين نژاد« در گفت وگو با »جوان« عنوان 
كرد: »ما سال گذشته برنامه را با موضوع نظام هاي حاكميتي روي 
آنتن فرستاديم و از هر كدام از دستگاه هاي حاكميتي نماينده اي 
در برنامه حاضر شد اما متأسفانه دوستان دولتي با پيش كشيدن 

برخي مسائل حاضر به حضور در برنامه نشدند.«
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه در چه موضوعاتي از دولتمردان 
دعوت كرديد كه حاضر نش��دند در برنامه حضور داش��ته باشند؟ 
خاطر نشان مي كند: »ما در مورد موضوعات متنوعي از افرادي مثل 
محمدباقر نوبخت، آشنا و عراقچي دعوت كرديم اما با گفتن اينكه 
»وقت نداريم« حاضر به پاسخگويي در مورد مسائل مرتبط با دولت 
نشدند. آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور با انتشار توئيتي 
در پاسخ به دعوت ما نوش��ته بود كه... ترجيح مي دهيم وقتمان را 
صرف خدمت رساني به مردم كنيم!« پس از گذشت چندين هفته، 
روز گذشته ويدئويي از اظهارات حسام الدين آشنا مشاور رسانه اي 
رئيس جمهور و عضو شوراي نظارت بر صدا وسيما در مورد برنامه 

بدون توقف و علت عدم حضور دولتي ها در اين برنامه و پاسخ هاي 
»رضا غالمحسين نژاد« تهيه كننده »بدون توقف« به شكل وسيعي 

در فضاي مجازي منتشر شد. 
حسام الدين آش��نا در اين ويدئو مي گويد: »وقتي مي گوييد ما از 
دولت دعوت كردي��م اما نيامد، آن را اع��الم بكنيد! اعالم بكنيد 
ساعت چند از چه كسي دعوت كرديد و چه پاسخي به شما داد؟ 
اگر يك دولتمرد يا دولت زن به يك برنامه تلويزيوني دعوت بشود 
با رعايت آدابش! يعني ساعت 8 به او زنگ نزنند و بگويند 8 و ربع 
بيا.] اگر آن مسئول دولتي[ با رعايت زمانبندي اش دعوت شد و آن 
دعوت را رد كرد، مردم حق دارند آن را بدانند.« واكنش تهيه كننده 
بدون توقف به اين گفته هاي آشنا از اين قرار است »آقاي آشنا! ما 
از خيلي ها براي حضور در برنامه »بدون توقف« دعوت كرديم، از 
جمله خود شما! پارسال تلفني با هم صحبت كرديم و شما گفتيد 
چون مهمان برنامه تحت فشار اس��ت من نمي آيم! خوب است 

يادآوري كنم كه بد نيست با مردم صادق باشيم!«

تهيه كننده »بدون توقف« در واكنش به حسام الدين آشنا و دعوت از دولتمردان مطرح كرد

آقاي آشنا! با مردم صادق باشيد

حسينعباسيفر یادداشتمهمان

نگاهي به فيلم در حال اكران »مسخره باز« 

چند سكانس تزئيني كنار يك تجربه گرايي خام  
    افشين عليار

همايون غني زاده بعد از چند تجرب��ه كارگرداني در تئاتر 
با آموخته هاي نمايش��ي س��راغ فيلمس��ازي آمده است؛ 
فيلمس��ازي كه در وهله نخست مي ش��ود از آن به عنواِن 
يك تجربه گرايي ياد ك��رد در دو قطب مثبت و منفي قرار 
دارد، به طوري كه گاه پي��ش مي آيد كارگردان به موازاِت 
مفاهيم نمايشي با تس��لط به نگرش سينمايي فيلِم اولش 
را مي سازد يا اينكه كارگردان هيچ نگاه تكنيكي از سينما 
ندارد و مي خواهد با طرح و ساختار نمايشي به سينما برسد 
كه اين مسئله از اساس اشتباه است. غني زاده در ساخت 
مسخره باز وارد سينما نشده، او با انگيزه هاي نمايشي قصد 
داشته تجربه سينمايي داشته باشد كه البته اين قصد بايد 
در فيلم هاي كوتاه و شخصي اتفاق بيفتد تا فيلمساز بتواند 
با نگاه و نگرش كامل و تسلط كافي فيلم بلند )سينمايي( 
بس��ازد. اگر چه مس��خره باز در نماي كلي مي تواند فيلم 
خوش س��اختي باش��د اما اين تزئيني كه فيلمس��از براي 
فيلمش انجام داده كاماًل مقطعي اس��ت و البته متكي به 
موقعيت س��ازي هاي كوچك؛ فيلمي كه متشكل از ايجاد 
موقعيت هاي پي درپي گاهي كميك، گاهي مدرن و گاهي 
پست مدرن است اما نكته حائز اهميت در مسخره باز لكنت 
س��ينمايي و بي زباني در ايجاد يك فيلم مس��تقل و خط 
روايي استاندارد است. آنچه از سروشكل اين فيلم پيداست 
انگار فيلمساز قصد شيطنت داشته و سعي كرده از عناصر 
س��اختاري نمايش در س��ينما بهره بگيرد. اگر دوربين و 
تدوين را از فيلم حذف كنيم مسخره باز صرفاً يك نمايش 
محسوب مي شود، اما غني زاده با شيطنت هاي فراوان كه 
مي توانيم نام آن را تمرين س��ينما بگذاريم نتوانس��ته به 
يك وحدت كامل س��ينمايي برسد، اساس��اً بازي با قواعد 
غيرمرس��وم مرزبندي ميان واقعيت و خيال و استفاده از 
ويژوال افكت، كند و تند كردن ريتم و نوستالژيك گرايي 
فيلمس��از نكته قابل اهميت��ي براي يك فيلم س��ينمايي 

محسوب نمي شود. 
فيلمساز با ساخت اولين فيلم سينمايي اش مي خواهد تمرين 
سينما كند، تالشش براي خلق پست مدرن جواب نداده بلكه 
فيلم را تبديل به نماهاي كارت پستالي كرده، مشخص است 
غني زاده براي ساخت مسخره باز ذوق فراوان داشته اما همه 
چيز در حِد همان ذوق باقي مان��ده، چگالي موقعيت هاي 
كمدي در فيلم گس��ترده اس��ت ولي موضوع اصلي جدي 
گرفته نمي ش��ود. فيلم ش��روع درس��تي دارد، نريشن به 

خوبي قصه و ش��خصيت ها را توضيح مي دهد اما فيلمساز 
چرا مي خواهد پُِز دانس��تگي بدهد؟ چرا قصه گويي را ادامه 
نمي دهد؟ غني زاده مي توانست با همان موقعيت سازي ها 
فيلمش را جلو ببرد ولی در بعض��ي از مقاطع فكر مي كند 
بايد بيشتر به پست مدرن نزديك ش��ود اما خيال پردازي و 
خلق فضاي غيرمرسوم ربطي به پس��ت مدرن ندارد، فضا و 
شخصيت هاي فيلم مي توانستند بيشتر به مخاطب نزديك 
شوند اما غني زاده اجازه نمي دهد، او مسخره باز را بر اساس 
شكل و قواعد نمايش س��اخته، فيلمش تك لوكيشن است 
و جرئ��ت نمي كند از لوكيش��ن بيرون ب��رود و راه رفتن ها 

نقطه اي است. 
اگر چه مي توانيم از ايج��اد همين موقعيت ه��اي كوتاه با 
موسيقي انتخاب شده لذت ببريم اما اين لذت بردن كاماًل در 
موقعيت آبزورد قرار گرفته و انتهايش به هيچ مي رسد، سه 
شخصيت اصلي كاركرد لحظه اي در فيلم دارند، ديالوگ ها 
و واكنش هاي كمدي اين سه شخصيت فيلم را جذاب كرده 
است اما فيلمساز جلوي اين جذابيت را مي گيرد و وارد فاز 

ديگري مي شود. 
قطعاً پايان بندي فيلم نكته منفي آن اس��ت، به طوري كه 
15دقيقه انتهاي فيلم بي مصرف اس��ت. ورود فيلمساز به 
دنياي ذهني دانش از غلو مي گذرد و فيلم مي توانست سه 
يا چهار پايان داشته باشد، بازي س��ه بازيگر اصلي همراه با 
طراحي صحنه و تدوين البته در بعضي از مقاطع نكته مثبت 

مسخره باز است. 
اگر غني زاده قصد ادامه فيلمسازي را دارد بايد از ِعرقي كه 
به نمايش و عناصر آن دارد كوتاه بيايد و بتواند وارد جهاِن 
فيلم و سينما شود، فيلم روي پرده نمايش داده مي شود و 
اگر مخاطب قصد داشته باشد فيلمي با محتوا يا ميزانسن 
نمايش��ي ببيند حتماً يا به ديدن تئاتر م��ي رود يا تله تئاتر 

تماشا مي كند.

در نشست خبري بيست وششمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان عنوان شد

تقدير از رضا بابك در جشنواره تئاتر كودك و نوجوان

نشس�ت خب�ري جش�نواره تئات�ر ك�ودك و نوج�وان 
اع�ام  و  باب�ك  بزرگداش�ت رض�ا  اع�ام  ب�ا  هم�دان 
جزئيات�ي در م�ورد آث�ار حاض�ر در جش�نواره برگزار ش�د. 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عمومي بيست وشش��مين 
جش��نواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان، در نشس��ت خبري 
اين رويداد كه روز گذش��ته در مجموعه تئاتر ش��هر برگزار ش��د، 
مهدي قلعه دبير اجرايي اين جشنواره به بيان جزئياتي از جشنواره 
بين المللي تئاتر كودك و نوجوان هم��دان پرداخت و گفت: بعد از 
اينكه فراخوان جشنواره در خردادماه منتشر شد از 31 استان شاهد 
دريافت آثار بوديم. در بخش ك��ودك 82 اثر، در بخش نوجوان 52 
اثر، در بخش خردسال 48 اثر، در بخش خياباني 66 اثر، در بخش 
نمايشنامه نويسي 55 اثر و در بخش بين الملل باالي 1۰۰ اثر دريافت 
شد. در ادامه طبق آنچه از طريق اخبار منتشر شد در بخش خياباني 
هشت كار، در بخش كودك هشت كار، در بخش نوجوان هفت كار و 
در بخش خردسال هشت كار براي اجرا در بيست وششمين جشنواره 

بين المللي تئاتر كودك و نوجوان همدان پذيرفته ش��د. در بخش 
نمايشنامه نويسي نيز اسامي هفت نامزد اعالم شد كه سه برگزيده 

دارد و روز نخست جشنواره معرفي مي شود. 
دبير اجرايي جش��نواره درباره بخش بزرگداشت گفت: هر سال در 
جشنواره از يك هنرمند پيشكسوت تقدير مي شود و امسال از رضا 
بابك تقدير خواهد شد. ايشان در مورد تاريخ شفاهي تئاتر كودك 
و نوجوان منابعي غني در اختيار داش��تند كه ماحصل آن در كتابي 
در جشنواره رونمايي مي شود. او در مورد جوايزي كه از سوي مراكز 
مختلف، به جز جوايز جشنواره به شركت كنندگان در اين رويداد داده 
مي شود، توضيح داد: فراخوان امسال با شعار »كودك، تئاتر، طبيعت« 
منتشر شد و در فراخوان ذكر كرديم سه اثر برگزيده در بخش كودك، 
نوجوان، خردسال و خياباني كه اين شعار را در اثرشان در نظر گرفته 

باشند از سوي سازمان محيط زيست جوايزي كسب خواهند كرد. 
قلعه در ادامه اف��زود: در بخش ورك ش��اپ پيش از جش��نواره و 
در روزهاي 11تا 14 آبان ورك ش��اپي از دانم��ارك و تهران براي 
كارگرداناني كه كارشان در جشنواره حضور دارد و براي اولين بار 
بعضي از دوستاني كه اثري ندارند برگزار خواهد شد، به عنوان مثال 
از استان سيستان و بلوچستان درخواست كرده ايم به  رغم اينكه در 
جشنواره اثر ندارند افرادي را براي حضور در اين ورك شاپ معرفي 
كنند. در همدان نيز شاهد برگزاري ورك ش��اپ هايي از الجزاير، 

استراليا و ايتاليا خواهيم بود. 
به گفته قلعه در بخش بين الملل بي��ش از 1۰۰ اثر متقاضي حضور 
بوده اند كه 9 اثر از هفت كشوِر اس��پانيا، ايتاليا )سه كار(، آرژانتين، 

يونان، تاجيكستان، فرانسه و بلژيك حضور خواهند داشت.

رسانه

توزيع غيرعادالنه يارانه  مطبوعات 
دربندي را بركنار كرد

ظاه�راً فهرس�ت يارانه ه�اي جنجال�ي در س�ال 97 و همچني�ن 
توزي�ع پرحاش�يه كاغ�ذ در س�ال 98 از جمل�ه مهم تري�ن داليل�ي 
اس�ت كه باعث ش�ده محمدرضا دربن�دي با دس�تور وزير ارش�اد از 
اداره كل مطبوع�ات داخلي معاونت مطبوعاتي كنار گذاش�ته ش�ود. 
روز گذشته خبري غيررسمي مبني بر اينكه وزير ارشاد در نامه اي به معاون 
خود، دستور پايان كار مديركل مطبوعات داخلي را صادر كرده منتشر شد تا 

از ابتداي آبان حضور او در معاونت مطبوعاتي بالوجه باشد. 
اين در حالي است كه ساعاتي بعد از انتش��ار اين خبر، محمد خدادي معاون 
مطبوعاتي وزير ارشاد، احسان اهلل حجتي را به عنوان سرپرست جديد اداره كل 
مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي منصوب كرد. معاونت مطبوعاتي اين روزها 
براي پرداخت يارانه هاي دولتي به مطبوعات بسيار تحت فشار است. از يك سو 
برخي از روزنامه هاي بزرگ و كساني كه ماه هاي اخير كاغذ بسياري دريافت 
كردند، براي تغييرات به ارشاد فشار مي آورند و از ديگر سو نشرياتي كه اساساً 

منتشر نمي شوند، خواهان عدم تغيير شيوه نامه پرداخت يارانه ها هستند.

نامه شوراي عالي تهيه كنندگان سينما 
به وزير ارشاد درباره بيمه هنرمندان 

شوراي عالي تهيه كنندگان سينماي ايران با اعالم »وضعيت 
غيرقابل قبول بيمه هنرمندان« نامه اي سرگشاده خطاب به 

وزير ارشاد نوشتند. 
به گزارش ايس��نا، در نامه ش��ورای عالی تهيه كنن��دگان از 
س��يدعباس صالحي وزير ارش��اد خواسته ش��ده تا نسبت به 

حمايت بيمه ای از هنرمندان اقدامات الزم را انجام دهد.

سينما

   جواد  محرمي
»خانه پدري« از آن فيلم هايي است كه اساساً 
نبايد ساخته مي شد، مثل سريال »بوي باران« 
كه از ابتدا تا پايان مش��حون از خشونت لفظي 
و فيزيكي بود و دو م��اه گام به گام تبديل يك 
شهروند سالم به شهروند پرخاشگر و غيرعادي 
را آموزش م��ي داد. خانه پدري نبايد س��اخته 
مي ش��د مثل س��ريال »تالطم« كه در يكي از 
سكانس ها طرف مغز صاحب كارش را با دمبل 
خرد مي كند و در صحنه اي ديگر با قفل فرمان 
به حد مرگ به جان شخصيت فيلم مي افتد و او 

را از پا در مي آورد. 
خانه پدري نبايد س��اخته مي شد درست مثل 
آن دو صحنه س��ريال »س��تايش« كه حميد 
جلوي چشم ميليون ها بيننده بي نوا و بي دفاع 
تلويزيون پس��ر حش��مت ف��ردوس را با چاقو 
تكه تكه كرد و با سنگ كله غالم را منفجر نمود. 
خانه پدري نبايد ساخته مي شد درست مثل تله 
فيلم »مرتضي« كه اخيراً از تلويزيون پخش شد 
و در آن مردي آن ديگري را با ميله آهني آش 
و الش كرد! همه اين صحنه ها و سكانس هاي 
زجرآور و رقت انگيز مي توانست ساخته نشود و 
البته كارگردان با تمهيدي تكنيكي به راحتي 
بيننده را به قتل ارجاع دهد بدون آنكه شاهد 

صحنه هاي فجيع و ددمنشانه باشيم. 
اما چرا مي گوييم اساساً اين فيلم ها نبايد ساخته 
مي شدند يا جور ديگري بايد ساخته مي شدند. 
پاسخ ساده اس��ت؛ تأكيد روي خشونت ترويج 
خشونت مي كند. كس��ي نمي تواند منكر اين 
باشد كه اين افراط گرايي در به تصوير كشيدن 
خشونت در سينما و تلويزيون ايران كه هر قدر 
جلوتر مي رويم بيش��تر هم مي ش��ود و جامعه 
را تحت تاثي��ر ق��رار مي دهد؛ خش��ونتي كه 
نويسنده ها آن را از گوشه و كنار جامعه بيرون 
مي كش��ند و مانند مدال افتخ��ار جلوي انظار 
عمومي قرار مي دهند فقط سرگرم كننده نيست 

بلكه جريان ساز است. 
كس��ي منكر اين نيس��ت كه در هر جامعه اي 
قتل و جنايت و بزهكاري وجود دارد اما وقتي 
سينما و رسانه به اين اتفاقات ضريب مي دهند 
در واقع خواس��ته يا ناخواس��ته آنها را ترويج 
مي كنند. اخيراً آيت اهلل مكارم ش��يرازي و نيز 

آيت اهلل فاطمي نيا به فاصله زماني كم روي اين 
موضوع تأكيد كردند كه چهارپايان در مأل عام 
و به خصوص مقابل نگاه كودكان ذبح نش��وند 
چراكه مي تواند اثرات مخربي داشته باشد كه 
ساده ترينش قسي القلب شدن افراد است، حتي 
در اجراي حكم برخي مجازات هاي سنگين كه 
منجر به جريحه دار ش��دن احساسات جامعه 
شده و روي جنبه عبرت آموزي آن تأكيد شده 
و به ندرت هم انجام مي شود نيز تماشاي صحنه 
قصاص صرفاً براي جمعي از افراد تأكيد شده و 

تماشاي آن براي كودكان توصيه نشده است.
 مضاف بر اينكه از آنجا كه قصد و نيت در اجراي 
قصاص با قتل نفس تفاوت دارد تأثيرات روحي 
و رواني آن نيز بر جامعه متفاوت اس��ت، يعني 
هر خش��ونتي في الذات نمي تواند منفي تلقي 
شود. خشونت ورزي در دفاع از جان و ناموس و 
ميهن امري مقدس است و فتنه انگيزي و تجاوز 

رويكردي مذموم. 
قصاص منجر ب��ه اعتدال جامعه ش��ده و قتل 
نفس موجب اختالل در جامعه مي گردد؛ يكي 
آرام بخش احساس��ات جامعه است و ديگري 

ترويج كننده منكر. 
   شليك به نهاد خانواده

 با اين توضيح��ات برمي گرديم به صحنه قتل 
فيلم خانه پدري كه در آن يك پدر بنا به ظني 
كه درباره رابطه غيرشرعي دخترش دارد او را 
به فجيع ترين شكل ممكن از پاي درمي آورد 
و فيلمساز عامدانه روي جنس و شكل كشتن 
دختر بيچاره زير دس��ت و پاي پدر و برادرش 
تأكيد دارد. فيلمساز مي توانست دست كم به 
گونه اي غيرخش��ونت آميز روي موضوع قتل 

ارجاع دهد. 
ذكر اين نكته ضروري است كه خشونت چنين 

قتلي با آنچه مثاًل در فيلم »به وقت شام« اتفاق 
مي افتد و در يك صحنه مرد داعشي سر شيخ را از 
تنش جدا مي كند يا جنس خشونت در آثار جنگي 
تفاوت عم��ده اي دارد. در خانه پدري جنايت در 
قالب مقدس ترين و محترم ترين نهاد اجتماعي 
يعني خانواده رقم مي خورد كه در ذهن همه افراد 
امن ترين محل در جامعه محسوب مي شود. قتل 
از س��وي پدر خانواده كه به طور سنتي در همه 
تاريخ به عنوان ستون فقرات خانواده مطرح است 

با همدستي برادر اتفاق مي افتد. 
در واق��ع كيان��وش عي��اري روي يك��ي از 
كم سابقه ترين و نادرترين خشونت هاي رخ داده 
در تاريخ بشريت دست گذاشته است و جنايت 
را نه در قالب يك جنگ تن به تن ميان دو قوم 
يا دو ملت يا دو فرقه يا دو دس��ته و باند و گروه 
بلكه ميان اعضاي يك خان��واده برپا كرده و در 
ترسيم جزئيات صحنه قتل نيز همتي مضاعف 
به خرج داده است. شايد به جرئت بتوان گفت 
جنايتي كه عياري در فيل��م خانه پدري مو به 
مو و فريم به فريم تصوير ك��رده فجيع ترين و 
قبيح ترين جنايت بشري است آن هم در كانون 
يك خانواده ايراني كه همه مي دانيم به نسبت 
فرهنگ ه��ا و ملت هاي مختلف از قداس��ت و 
احترام و عزتي بي مث��ل و مانند برخوردار بوده 
و اس��ت. از اين منظر فيلم خانه پدري در كنار 
جفا به انسانيت به دليل بي حرمتي به قداست 
خانواده و س��تون آن يعني عنص��ر پدر جفا به 

جامعه ايراني نيز قلمداد مي شود. 
در واقع همان ق��در كه يك قات��ل زنجيره اي 
مي تواند احساس��ات يك جامعه را با قتل هاي 
متعدد جريحه دار كند، فيل��م خانه پدري نيز 
در عمل مي تواند هم��ان تاثير را بر روح و روان 

جامعه بر جاي گذارد. 
ذكر اين نكت��ه مي تواند به فه��م بهتر موضوع 
كمك كند كه روضه خوان هاي كاربلد و كاردان 
از مجموعه مثاًل نيم ساعت روضه خواني حادثه 
عاشورا صرفاً يكي دو دقيقه را به مقتل خواني 
اختصاص مي دهن��د و به س��رعت از آن گذر 
مي كنند و بي ترديد هيچ فيلمس��ازي توان به 
تصوير كشيدن حقيقت مقتل كربال را نخواهد 
داش��ت و صالح هم نيس��ت از ميان منظومه 
عظيم مكتب عاشورا روي قس��اوت هاي ظهر 
عاشورا تأكيد ش��ود، بنابراين اي كاش اگر هم 
نمايش خشونت عريان به انگيزه هاي نفساني 
درون يك داستان مثاًل در ژانر ترسناك الزامي 
به نظر مي رس��د با تمهيدات تكنيكي از شدت 

آن كاسته شود. 
اكران مح��دود خانه پ��دري با 15س��الن در 
پايتخت پس از سال ها توقيف با هشدار سني 
15سال مي تواند براي فيلمسازاني كه فيلمشان 
را براي مردم مي سازند اين پيام را داشته باشد 
كه متولي امر سينما در كش��ور به هيچ وجه با 
آثاري كه مي تواند موج��ب جريحه دار كردن 
احساسات عمومي شود مماشات نخواهد كرد 
و با سياستگذاري هاي مختلف از جمله محدود 
كردن سالن و گيشه مقابل ترويج چنين آثاري 

خواهد ايستاد.

»خانه پدري« صرفًا در 15سالن

 

با هشدار سني 15سال
اكران به شدت محدود »خانه پدري« پس از سال ها توقيف داراي اين پيام روشن خواهد بود كه متولي امر سينما در كشور 

 به هيچ وجه با توليد و نمايش آثاري كه مي تواند موجب جريحه دار كردن احساسات عمومي شود مماشات نخواهد كرد
و با سياستگذاري هاي مختلف از جمله محدود كردن سالن و گيشه مقابل ترويج چنين آثاري خواهد ايستاد

كسي منكر اين نيس��ت كه در هر 
جامعه اي قتل و جنايت و بزهكاري 
وج��ود دارد ام��ا وقتي س��ينما و 
رس��انه ب��ه آن ضري��ب مي دهند 
در واقع آنه��ا را تروي��ج مي كنند


