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امام باقر)ع(:

آنگاه ك�ه انس�ان گناه�ی را 

مرتكب می ش�ود، روزى از او 

روى می گرداند.

الكافي، ج ۲، ص ۲۷۱

   هادى عسگرى
طرح اجراى آنالي�ن نماي�ش در پرديس تئات�ر تهران در 
حال اجرايی شدن اس�ت و عالقه مندان به تئاتر می توانند 
بدون خروج از خانه به تماش�اى آثار نمايش�ی بنش�ينند.

در پی آمادگی سامانه های ویدئو درخواستی برای پخش آنالین 
فیلم های سینمایی اكران نشده، این بار برخط بودن در هنر به 
تئاتر سرایت كرده و چند گروه تئاتری قرار است اجراهای آنالین 
برای عالقه مندان داشته باشند. محل اجرای این نمایش ها در 
پردیس تئاتر تهران است. در این رابطه حسین عالم بخش، مدیر 
پردیس تئاتر تهران می گوید: حجم اصلی شروع كارهای آنالین 
به 10 روز آینده موكول می ش��ود تا گروه ها آماده اجرا و ضبط 
ویدئو شوند. ما هم امروز عصر كارمان را با خیمه شب بازی آغاز 
می كنیم. ادامه پیدا كردن كارها بس��تگی ب��ه گروه هایی دارد 
كه اعالم آمادگی كردن��د. تا االن 15 گروه اع��الم كرده اند كه 
می خواهند كار آنالین ارائه دهند، ولی فقط كار دو تا سه گروه 
آماده شده است و فعالیت ها قدری زمان می برد. پس از شیوع 
كرونا در اسفند ماه، سازمان فرهنگی هنری جلساتی تشکیل 
داد، به هرحال كارهای خودمان هم تعطیل شده بود تا ببینیم 
چه كاری می توانیم انجام دهیم. ما برای فرهنگسراها و پردیس 
تئاتر تهران در نوروز 99 تدارك زیاد دیده بودیم، اولین طرحی 
هم كه پس از كرونا تصویب شد، همان فراخوان بچه ها و كرونا 
بود كه خوشبختانه مورد اقبال نیز قرار گرفت و نشان داد كه ما 

هم توانستیم ساعات خوبی در منازل برای افراد ایجاد كنیم.
عالم بخش درب��اره تأثیر اجرای تئاتر آنالی��ن تصریح می كند: 

تجربه تئاترهای آنالین می تواند نش��ان دهد كه تئاتر تعطیل 
نیس��ت و مردم عالقه مند نی��ز از طریق نت ب��ا كارهای مورد 
توجه شان روبه رو می شوند. یکی از پیشنهادات برای اجراهای 
آنالین می توان��د تعامل با گروه های موفق تئاتری س��ال 98 و 
برگزیده های فجر باش��د. این امر هم انگیزه برای كار مجدد به 
گروه ها می دهد و هم نمایش های موف��ق، مخاطبان خوبی با 

استانداردهای مشخص پیدا می كنند.
اولین اجرای آنالین تئاتر در پردی��س تئاتر تهران، همزمان با 
روز میالد حضرت علی اكبر)ع( روی صحنه رفت. ضرر سنگین 
سالن های تئاتر و گروه های نمایش به دلیل ممنوعیتی كه وزارت 
ارش��اد برای فعالیت های هنری وضع كرده با درخواست های 
مکرر اهالی تئاتر برای حمایت دولت از هنر نمایش و هنرمندان 
ش��اغل در این عرصه همراه بوده است. با وجود این هنوز طرح 
حمایتی برای گروه ها و س��الن های نمایشی غیردولتی تدوین 

نشده و این موضوع باعث نارضایتی تئاتری ها شده است.

ميزبانی تئاتر تهران از اجراى نمايش هاى آنالين

آنالين بودن از سينما به تئاتر رسيد
آيت اهلل قائم مقامي: 

مهدويت مهم ترين مسئله بشري است ولي در هنر مهجور است

اس�تاد ح�وزه و كارش�ناس مس�ائل دين�ي معتق�د اس�ت بايد 
از زبان هنر ب�راي انتقال س�خن به�ره گرفت و چه حق�ي باالتر 
از مس�ئله مهدوي�ت، والي�ت اهل بي�ت)ع( و آينده بش�ريت؟

آیت اهلل سیدمحمد قائم مقامي، استاد حوزه و كارشناس مسائل دیني 
در گفت وگو با تسنیم به مناسبت س��الروز والدت با سعادت حضرت 
مهدي)عج( گفت: موضوع مهدویت مهم ترین مس��ئله بشري است و 
سرنوشت همۀ انسان ها در هر دین و مذهبي در گرو آن است؛ چراكه 
مهدویت آینده بش��ریت اس��ت. وي افزود: وقت��ي مهدویت از چنین 
جایگاهي برخوردار است، اقتضا مي كند در عرصه هاي مختلف بیشتر 
مورد توجه ق��رار گیرد، به خصوص در ای��ران، ایراني كه مركز انقالب 
اسالمي و جمهوري اسالمي است. پرداختن به مهدویت فقط منحصر 
در یك بعد نیست بلکه باید از زوایا و ابعاد مختلف به آن نگاه كرد، یك 

بعد مهم آن علمي است و نباید در این زمینه كوتاهي شود. 
این كارش��ناس مس��ائل دیني اظهار كرد: ما نیاز داریم مهدویت را به 
عنوان یك گفتمان اصلي در قالب میزگردهاي مختلف مورد بررسي 

قرار بدهیم تا مفاهیم ارزشمند و واالي آن براي همگان بیشتر روشن 
شود. ما نیازمند مباحث و تحلیل هاي جدید در این زمینه ایم، گرچه 
اقداماتي در این زمینه صورت گرفته اما كارهاي صورت گرفته نسبت 

به اهمیت و شأن این ماجرا بسیار اندك بوده است.«
وي با اشاره به اهمیت و جایگاه هنر و تصویر به عنوان بهترین وسیلۀ 
انتقال مفاهیم در عصر امروز گفت: باید از زبان هنر براي انتقال سخن 
بهره گرفت و چه حقي باالتر مس��ئله مهدویت، والیت اهل بیت)ع( و 
آینده بش��ریت؟ غرب با وجود اینکه فاقد نگاه صحیح و الهي است اما 
بسیار در این زمینه كار كرده است، آنان با نگاه انحرافي و البته در جهت 
منفعت خودشان سال ها است در حوزه آخرالزمان و منجي  آثار مختلف 

سینمایي تولید كرده اند. 
»یکي از حوزه هایي كه در زمینه مهدویت باز هم مورد غفلت قرار گرفته 
است، عدم اس��تفاده از ظرفیت باالي مستند اس��ت. عالوه بر این در 
حوزه تولید آثار سینمایي و سریالي بر خالف غرب هیچ تولید فاخري 
نداشته ایم و در واقع در فقر آثار امام زماني در سینما و تلویزیون به سر 
مي بریم و كوتاهي هاي بسیار زیادي در این عرصه از سوي متولیان امر 

صورت گرفته است.«
قائم مقامي در ادامه عنوان كرد: مهدویت موضوعي است كه از زوایاي 
مختلف مي توان به آن نگریست و بر اس��اس همین نوع نگاه ها و ابعاد 
گوناگون آن  مي توان آثار فاخ��ر هنري و تأثیرگذار تولید كرد. اینطور 
نیس��ت كه وقتي یکي دو مرتبه دربارۀ آن صحبت ش��د دیگر امکان 
گفت وگو و تبادل نظر دربارۀ آن وجود نداشته باشد. مهدویت مهم ترین 
مسئله زندگي ما انسان ها است و نه تنها باید بیشتر به آن پرداخته شود، 

بلکه باید تمام زندگي خود را صرف این موضوع كنیم.

نامه انتقادى سردار غيب پرور به رئيس رسانه ملی

 آقاى علی عسكرى
براى خدا يا اصالح كنيد يا واگذار نماييد

 در سريال ها چه اتفاقات تربيتی و ارزشی را می توانيد ارائه دهيد؟
معرف جامعه ايران اسالمی كدام سريال است؟ آدرس يكی را بدهيد!

   علی موحد
رئيس سابق س�ازمان بسيج مس�تضعفين در نامه اى 
انتق�ادى ب�ه رئي�س س�ازمان صداوس�يما تأكي�د 
كرد: ب�ه نيروه�اى مؤم�ن و انقالبی مي�دان بدهيد و 
مجاهدانه جل�وى خط ضدانقالب و نفوذى بايس�تيد.
به گزارش فارس، سردار غالمحس��ین غیب پرور، رئیس 
سابق س��ازمان بسیج مس��تضعفین و جانش��ین قرارگاه 
امنیت��ی امام عل��ی)ع( در نامه ای انتقادی ب��ه عبدالعلی 
علی عسکری، رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به حواشی 
اخیر ایجاد شده در برنامه های رس��انه ملی نوشت: بیش 
از یك سال اس��ت كه در كنار كارهای خوب رسانه ملی، 
مواردی مشاهده می ش��ود كه قابل هضم و پذیرش برای 
نیروهای انقالب نیس��ت. در ادبیات امام و خلف صالحش 
)امام خامن��ه ای عزیز( قرار بود رس��انه ملی به دانش��گاه 
انسان س��از و مؤثرترین مركز نش��ر معارف و ارزش های 
انقالب اسالمی تبدیل شود و نقطه ثقل و گرانیگاه فرهنگی 
كشور در صداوسیما باش��د. همگان از مشرب رسانه رفع 
عطش كنند و در دایره فرهنگ و تربی��ت حرف اول را از 
صداوسیما بشنویم. قرار بود شما الگو باشید نه تنها برای 
ایرانیان، بلکه برای مردمان منطقه و جهان، قرار بود رسانه 

ملی روح و روان انسان ها را مدیریت كند.
آقای علی عسکری خود قضاوت كنید وضعیت فعلی رسانه 
چیست و كجاست؟ آیا شما در تراز انقالب اسالمی تالش 
می كنید؟ در س��ریال ها چه اتفاقات تربیتی و ارزش��ی را 
می توانید ارائه دهید؟ معرف جامعه ایران اس��المی كدام 
سریال است؟ آدرس یکی را بدهید. به بوی باران دل خوش 
كنیم كه در آن قتل پشت قتل را نمایش دادید و بقیه قضایا 
در این مجموعه یا به سریال كاماًل ضداخالقی پایتخت یا به 
سریالی كه قرص می خورند و اموال مردم را غارت می كنند 
كه حتی یك پی��ام فرهنگی را در آن نمی ت��وان دید یا به 
سریال هایی كه لودگی را سرمشق قرار داده و زندگی های 

لوكس را ترویج می كنند؟
در شرایط سخت اقتصادی آیا تبلیغ اشرافی گری رواست؟ 
چقدر مردمانی كه خانه های شیك و لوازم زندگی لوكس 
را می بینند و حسرت می خورند كه بخشی از نقش آفرینان 

این فیلم ها معموالً كسانی هس��تند كه دل در گرو كشور 
و انقالب ندارند.

غیب پرور در ادامه آورده اس��ت: آقای علی عسکری؛ این 
تذهبون، آیا مسئوالن رس��انه ملی می دانند یا در غفلتند 
یا خدای نکرده بگوییم جریان نفوذ اتفاق افتاده اس��ت؟ 
جناب علی عس��کری نوش��تن این جمله تلخ است، خدا 
می داند تلخ كه است، ولی به نظر می آید كالف كار از دست 

شما خارج شده است.
چگونه است كه در برنامه زنده بازیگری نه چندان مطرح 
می آید و همه چیز را زیر سؤال می برد، به گونه ای كه شما 
مجبور می شوید آنتن را قطع كنید )فرمول یك و سخنان 
نسنجیده امیرحسین رستمی(، چرا دقت نیست؟ همان 
شب با مدیر شبکه یك آقای زین العابدین تلفنی صحبت 

كردم، ولی دیگر فایده ای نداشت.
برادر ارجمند برای خدا یا اصالح كنید یا واگذار نمایید. 
این انقالب به بركت خون ش��هیدان پیروز شد و به ثمر 
نشست كه خط مبارك و سرخ آنان هنوز تداوم دارد كه 
شهید س��رافراز قاسم س��لیمانی از آن جمله است. شما 
امانتدارید، بگذارید تاریخ راجع به ش��ما خوب قضاوت 
كند. به نیروهای مؤمن و انقالبی میدان دهید، مجاهدانه 
جلوی خط ضدانقالب و نفوذی بایستید و به نصرت الهی 
مطمئن باش��ید. از اینکه این قلم قدری تند و تلخ بود بر 
این برادرتان خرده نگیرید كه جز عمل به وظیفه شرعی 

چیزی در ذهن و قلبم نبوده و نیست. 
برادر شما غالمحسین غیب پرور

سيدمحمود رضوى:
 كرونا پخش آنالين »رد خون« را

به تأخير انداخت
توزيع نسخه نمايش خانگی فيلم »رد خون« به دليل شيوع 

كرونا به تأخير افتاد.
س��یدمحمود رضوی، تهیه كننده فیلم س��ینمایی »ماجرای 
نیم��روز: رد خون« اعالم ك��رد: این فیلم قرار بود هفته س��وم 
فروردین به صورت همزم��ان در س��امانه های VOD و لوح 
فشرده در فروش��گاه های فرهنگی و س��وپرماركت ها، دانلود 
قانونی توزیع ش��ود، اما به دلیل عدم امکان ارسال DVD به 
خاطر محدودیت های ترافیکی كرونا، توزیع ماجرای نیمروز2 تا 

اواخر هفته آینده به تعویق افتاده است.

    خبر

    محمدصادق عابديني
اكران آنالين فيلم هاي س�ينمايي كه در كشور 
چين همزم�ان با ش�يوع كرونا آغاز ش�د، قرار 
است در ايران نيز تجربه ش�ود، فيلم »خروج« 
ساخته ابراهيم حاتمي كيا، اولين فيلمي خواهد 
بود كه قرار اس�ت به جاي اكران در سينماها از 
طريق سامانه هاي پخش فيلم، به نمايش درآيد. 
س��ینما عماًل فرصت اكران نوروزي را از دس��ت 
داد؛ بهترین زمان اكران فیلم در س��ینماها سال 
گذش��ته بیش از 17 میلیارد تومان براي سینما 
درآمد داشت، رقمي كه امس��ال به صفر رسید. 
اكنون صنعت سینما با وضعیت بغرنجي روبه رو 
شده اس��ت. درآمد اكران فیلم هاي ساخته شده 
كه باید به باقي چرخه اقتصادي س��ینما كمك 
كند، عماًل از چرخه خارج ش��ده است. اكنون در 
شرایطي كه مردم در خانه مانده اند، باید سینما 
را به خانه ها برد. كشور چین بسیار زودتر از ایران 
دستور تعطیلي س��ینماها را براي كنترل شیوع 
كرونا صادر كرد. شركت هاي پخش كننده فیلم در 
این كشور براي جبران خسارت هاي وارده، اكران 
آنالین فیلم را اجرایي كردند؛ رویکردي كه شاید 
به ضرر سینمادار ها تمام مي شد، اما حداقل باعث 
مي شد شركت هاي فیلمس��ازي در چین با ضرر 

كمتري روبه رو شوند. 
    شجاعت خروج 

اكنون در ایران نیز قرار است با آغاز اكران فیلم ها 
روي سامانه هاي ارائه برخط محصوالت تصویري، 
نقطه عطفي در تاریخ سینماي ایران شکل گیرد. 
اولین فیلمي هم كه شجاعانه ریسك چنین كاري 
را پذیرفته است، »خروج« ساخته حاتمي كیا است. 
سومین همکاري مشترك سازمان اوج و حاتمي كیا 
كه این بار در قالب یك داستان اجتماعي برخاسته 
از یك واقعه مس��تند، به بي عدالتي ه��ا اعتراض 
مي كند. این اقدام اوج واكنش ه��اي متعددي را 
به دنبال داشته است. علي سرتیپي، پخش كننده 
»خروج« مي گوید: »امیدوارم این اتفاق ش��روع 
 كننده مسیري براي آینده باشد تا فیلم هاي دیگري 
كه در نوبت اكران هستند به ویژه آنهایي كه ممکن 
است روي پرده فروش باالیي نداشته باشند از این 
طریق عرضه شوند. « سرتیپي درباره این ریسك و 
پذیرش اینکه اولین اكران آنالین »خروج« باشد، 
تأكید مي كند: »اكران آنالین باید با یك فیلم خوب 
شروع شود تا بتوان بر آوردي روي آن انجام داد. از 
آنجا كه فیل��م »خروج« اثري خ��وب و مطرح در 

جشنواره بود، به لحاظ فروش مي توانستیم با این 
مدل اكران روي آن حساب كنیم به همین دلیل 
در شرایط فعلي این تصمیم را گرفتیم و امیدواریم 
سالن ها كه باز شدند شرایطي به وجود آید تا باز هم 
از این فضا بتوان استفاده كرد؛ چراكه همیشه با این 
مشکل مواجه بودیم كه برخي فیلم ها براي اكران 
روي پرده سینما ساخته نشده اند و بهتر است در 

شکل هاي دیگري از نمایش، اكران شوند.«
ای��ن پخ��ش كنن��ده مي گوی��د: » تهیه كننده و 
كارگردان این فیلم ریسك بزرگي انجام مي دهند 
و در واقع خط شکني مي كنند و اگر من بودم شاید 
واقعاً جرئت انجام این كار را نداشتم، ولي از اینکه 
دوستان اینطور خط شکني كردند امیدوارم نتیجه 
خوبي بگیریم.« شهاب اسفندیاري، مدرس سینما و 
رئیس دانشگاه صداوسیما، در یادداشتي با ستایش 
از اكران آنالین »خروج« مي نویسد: »اتفاق مهمي 
اس��ت. اولین تولید بزرگ و داراي پروانه نمایش 
كه پس از یك اكران محدود )در جش��نواره فجر( 
مستقیم در اینترنت عرضه مي شود. »اوج« كاري را 
انجام داده كه »نتفلیکس« سالها قبل شروع كرد و 
به تغییر مناسبات پخش و اكران در امریکا انجامید. 

در ابتدا بحث انگیز بود ولي كم كم جا افتاد.«
    نقش آفريني سازمان سينمايي

سازمان س��ینمایي از پیش از عید نوروز در پي 
تنظیم راهکاري براي جبران خسارت تعطیلي 
س��ینماها بوده، ولي تا كنون به راهکار مؤثري 
نرس��یده اس��ت. با این حال با حمایت از اكران 
آنالی��ن فیلم »خ��روج« از مش��وق هاي اكران 
فیلم هاي سینمایي در سامانه هاي آنالین خبر 
داد. سید مهدي طباطبایي نژاد، معاون ارزشیابي 
سازمان سینمایي مي گوید: » سازمان سینمایي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از اینکه فیلم هاي 
تازه، از صف اكران خارج شوند و به سامانه هاي 
نمایش درخواستي بروند اس��تقبال مي كند و 
در بخش خصوصي هم ب��ا پرداخت 20 درصد 

رقم قراردادش��ان پس از بارگذاري در ش��بکه 
وي اودي از آنها حمایت مي كن��د. این اتفاق به 
این دلیل مي افتد كه در حال حاضر س��ینماها 
تعطیل هستند و یکي از مسئولیت هاي سازمان 
سینمایي این است كه براي مخاطب فیلم هاي 

سینمایي خوراك الزم را تدارك ببیند.«
معاون س��ازمان س��ینمایي درباره ظرفیت هاي 
س��امانه هاي آنالین ب��راي رونق دهي به س��ینما 
بیان مي كند: » درحال حاضر سامانه نمایش هاي 
درخواس��تي بیش از 2 میلیون نفر كارب��ر دارد و 
فیلم هاي پرفروش ما در باالترین حد مخاطب به 
این رقم مي رسند، در حالي كه این كاربرها هر كدام 
در كنار اعضاي خانواده  رقمي بیش از این را شامل 
مي ش��وند كه با میانگین چهار نفر در هر خانواده 

تبدیل به 8میلیون نفر مي شود.«
موضوع ارتقاي ظرفیت ش��بکه نمایش خانگي، 
مس��ئله اي اس��ت كه مورد توجه معاون س��ابق 
سازمان س��ینمایي نیز قرار گرفته است. ابراهیم 
داروغه زاده، دبیر سي و هشتمین جشنواره فیلم 
 فجر، در توئیتي مي نویسد: » اگر تعداد مشتركین
 VOها )س��امانه هاي اینترنتي پخش فیلم( به 
حداقل 5 میلیون مش��ترك برس��د، بسیاري از 
مشکالت اقتصادي س��ینما و اكران حل خواهد 
شد.« این روزها بس��یاري از فعاالن حوزه سینما 
امیدوارن��د با اك��ران آنالین، بن بس��ت به وجود 
آمده در سینما را از بین ببرند. علیرضا داوودنژاد، 
كارگردان سینما با اشاره به اینکه بیش از 100 فیلم 
سینمایي اكران نشده در س��ینماي ایران وجود 
دارد، پیش��نهاد مي كند با پایی��ن آوردن هزینه 
اینترنت، همه این فیلم ها از طریق س��امانه هاي 
آنالین به نمای��ش درآیند. به گفت��ه داوودنژاد با 
نمایش آنالی��ن مي توان فیلم هاي اكران نش��ده 

جشنواره هاي قبلي فجر را نیز اكران كرد. 
    تجربه كنس�رت آنالين يعني سينما هم 

مي تواند
محمد صراف، رئیس انجمن صنفي »وي او دي و اي 
پي تي وي«  مي گوید: طرحي را با عنوان »سینما 
آنالین« تهیه ك��رده و به معاونت علمي ریاس��ت 
جمهوري و شوراي عالي تهیه كنندگان داده تا از 
طریق آن فیلم هاي اكران نشده بر بستر پلتفرم هاي 
آنالین به نمایش درآیند. صراف مي گوید: این روش 
صرفاً امکان نمای��ش دارد و مخاطب امکان دانلود 
فیلم را نخواهد داشت. او ادامه داد: در این طرح با 
نام »سینما آنالین« كه روي بستر فیلم نت و سیار 
پلتفرم ها اجرا مي شود، فیلم ها و آثار سینمایي كه 
اكران نشده اند به شکل سانس بندي بلیت فروشي 
مي شود و مخاطبان فقط با خرید بلیت و به صورت 

آنالین مي توانند فیلم ها را تماشا كنند. 
صراف افزود: در این طرح هر مخاطب در یك س��انس 
مش��خص بلیت خود را مي خرد و فقط مي تواند فیلم 
مورد نظرش را در همان سانس و به صورت آنالین تماشا 
كند و امکان دانلود نخواهد داشت. حتي اگر مخاطب 
بتواند فیلم را دانلود كند به دلیل رمزگذاري هاي صورت 
گرفته، فایل دانلود شده قابل اجرا نخواهد بود. صراف 
با بیان اینکه هم اكنون ما تجربه پخش كنسرت هاي 
آ نالین را داریم ك��ه فقط در س��ه روز ابتدایي بیش از 
پنج میلیون نفر به صورت زنده كنسرت ها را نگاه كردند، 
مي افزاید: براي این روزها كه مردم در خانه هس��تند 

تصور مي كنیم استقبال خوبي از این طرح شود.

 خروج سينما از بن بست 
با خط شكني »خروج«

 معاون ارزشيابي سازمان سينمايي: با پرداخت ۲0 درصد رقم قرارداد آثار سينمايي در بخش خصوصي
پس از بارگذاري در شبكه وي اودي از آنها حمايت مي كنيم

س���ام�ان�ه نم�اي�ش ه��اي 
درخواستي بيش از ۲ ميليون 
نف��ر كارب��ر دارد و فيلم هاي 
پرفروش ما در باالترين حد 
مخاطب به اين رقم مي رسند

 

 ذبح اصل ماجرا 
زير جنجال همسفر و ماه عسل!

به نظر مي رس��د برجسته ش��دن س��کانس پایاني سریال 
پایتخت6 و دس��تور رئیس صداوس��یما براي بررسي اینکه 
س��تون پنجم دخالتي در این موضوع داشته اصل موضوع 
یعني بداخالقي هاي سریال را به حاش��یه برده است تا این 
تلقي ایجاد شود كه مدیران س��ازمان و منتقدان این سري 
از س��ریال پایتخت صرفاً روي ارجاع به دو فیلم از سینماي 
پیش از انقالب حساسیت داشته اند، اما حقیقت ماجرا این 
است كه پایتخت 6 بدون آن س��کانس جنجالي نیز كلیتي 
قابل انتقاد دارد و البته آن س��کانس س��بب ش��د بیش از 
پیش از ش��یطنت هاي برخي عوامل و نیز سستي و كاهلي 
برخي مدیران رونمایي شود اما اي كاش همیشه حساسیت 
مدیران سازمان محدود به مس��ائلي از این دست نمي شد. 
پایتخت6 بدون آن سکانس پایاني نیز به لحاظ تأثیرگذاري 
منفي روي اخالق عمومي اثري به ش��دت پرایراد اس��ت و 
اي كاش ایرادهاي اساسي كل مجموعه در زیر جنجال هاي 
آن سکانس پنهان نماند و چه بس��ا اگر آن ارجاع سینمایي 
مضحك نبود، رئیس سازمان هم نامه اي براي بررسي ماجرا 

ننوشته بود. 
ش��اهد مثال این موضوع هم این مي تواند باشد كه یکي از 
منتقدان مش��هور س��ینما دیروز در فضاي مجازي نوشت: 
»یعني هن��وز هم هر اش��اره اي به دوران گذش��ته این قدر 
حساسیت برانگیز است؟ حتماً آقاي رئیس نمي داند كه اصاًل 
یکي از مایه هاي رایج در كمدي، ارجاع به چیزها و نکته هاي 
آشنا و شوخي با آنهاست. در همین س��ینما و تلویزیون ما 
كم به قیصر و گوزن ه��ا ارجاع هاي طنزآمیز ش��ده؟ آقاي 
رئیس. قصد گ��را دادن ندارم چون همه متوجه ش��دند كه 
در تیزر سریال »نون خ2« كه قرار است از بیستم فروردین 
پخش شود ارجاع به چي داده شده. یکي مي پرسد »تو صمد 
مي شناس��ي؟« و مخاطبش جواب مي دهد: »ما اصاًل فیلم 
غیرمجاز نمي بینیم. « كه پیداس��ت اشاره اي ا ست به سري 
فیلم هاي »صمد«. حاال صداوسیما هیئتي را اعزام كند براي 
پیدا كردن ستون پنجم در آن  منطقه یا راه آسان ترش حذف 
این دیالوگ پس از این همه پخش تیزر است. لطفاً بس كنید 

این شوخي هاي كهنه را.«
متن س��ردبیر مجله فیلم از بروز همان نگراني كه ابتداي این 
نوشتار به آن اشاره شد، یعني غلبه حاشیه بر متن حکایت دارد. 
البته مقایسه آثار قابل تأمل و تحملي چون قیصر و گوزن ها كه 
در تاریخ س��ینماي ایران داراي وزن و جایگاهي هستند با دو 
فیلمفارسي كه در پایتخت به آنها ارجاع داده شده قیاس مع 
الفارق است، اما اصل ماجرا این است كه چرا فیلمسازان ما تا 
این حد دچار عقده حقارت شده اند كه به آثاري ارجاع مي دهند 
كه كمترین جایگاهي در س��ینماي ایران دارند. مشکل اصلي 
این اس��ت كه نه مدیران فرهنگي و نه فیلمس��ازان مطرح ما 
دغدغه اي براي تقویت فرهنگ عمومي ندارند و این سرگرمي 
است كه بر فرهنگ غلبه پیدا كرده است. همه مي خواهند به 
هر قیمتي خودشان یا محصولشان یا اثرشان دیده شود و كسي 
حواسش نیست در میان این حرص و طمع ها براي دیده شدن 
این فرهنگ مردم است كه ندید گرفته مي شود. اینکه فرهنگ 
براي سگ بازان و گربه بازها بي اهمیت یا كم اهمیت باشد چیز 
عجیبي نیس��ت، اما از مدیراني كه مدعي دین مداري و اخالق 

هستند انتظار دیگري مي رود.

    كتاب 

 كتاب »ماهي رنگين كمان 
و يك اتفاق ديگر« بازنشر شد 

كتاب »ماهي رنگين كمان و يك اتفاق 
ديگر« با نويس�ندگي و تصويرگري 
ماركوس فيستر از سوي انتشارات 
كان�ون پ�رورش فكري ك�ودكان و 
نوجوانان ب�ه چاپ چهارم رس�يد. 
»ماه��ي رنگین كمان و ی��ك اتفاق 
دیگ��ر« نوش��ته ماركوس فیس��تر، 
نویسنده و تصویرگر سوئدي است كه 
سیدمهدي شجاعي ترجمه آزادي از 

آن داشته است. 
در خالصه داستان این كتاب كه از مجموعه كتاب هاي »ماهي رنگین كمان« 
فیس��تر اس��ت، آمده:»س��ال ها پیش، در دریایي عمیق، یك ماهي زیبا با 
پولك هاي رنگي و نقره اي زندگي مي كرد كه ماهي هاي دیگر او را »ماهي 
رنگین كمان« صدا مي زدند. ماهي رنگین كمان عادت داشت با تکبر و غرور 
در آب ش��نا كند و زیبایي پولك هایش را به نمایش بگذارد. یك روز اتفاقي 
افتاد و ماهي ه��ا از دور و بر ماه��ي رنگین كمان پراكنده ش��ده و او را تنها 
گذاشتند. از آن به بعد، او یك ماهي غریب و تنها و افسرده بود، تا این كه به 

سراغ اختاپوس حکیم رفت و... .«
مجموعه كتاب هاي »ماهي رنگین كمان« تاكنون به 60 زبان ترجمه شده  و 

بیش از 30میلیون نسخه از این كتاب ها در جهان به فروش رسیده است.

ماسك دزدى امريكا در فرودگاه ها چالش جديد كشورها با ترامپ شده است

جواد   محرمي     یادداشت


