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بی�ش از  ۱۰۰عن�وان کت�اب ش�اخص در ح�وزه دف�اع
مقدس به زبانه�ای مختل�ف از جمله عربی ،انگلیس�ی،
بوس�نیایی ،اردو ،آذری و ...ترجم�ه ش�ده اس�ت.

حجتاالسالم والمسلمین علی ش��یرازی ،نماینده ولیفقیه در
نیروی قدس س��پاه در گفتوگو با تس��نیم ،از ترجمه عناوین
جدیدی از کتابهای دفاع مقدس به زبانهای مختلف خبر داد و
گفت :بیش از  100عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس به زبانهای
مختلف ترجمه شده است .در سال گذشته عناوینی به زبانهای
پشتو ،روسی ،عربی ،آذری ،بوسنیایی و ...ترجمه شد.
وی ادامه داد :س��ال  98کار ترجمه را قویت��ر دنبال کردیم و
امیدواریم بتوانیم مجموعهای قوی در این حوزه عرضه کنیم.
شیرازی در ادامه به برخی از عناوین ترجمه شده در این حوزه
اشاره و اضافه کرد :از عناوینی که در سال گذشته به زبانهای
مختلف ترجمه شد ،میتوان به سه جلد از مجموعه خاطرات
روحانیون مدافع حرم ،کتاب «همه سیزده سالگیام» خاطرات
مهدی طحانیان به قلم گلستان جعفریان« ،دختر شینا» به قلم
بهناز ضرابیزاده و کتاب «سالم بر ابراهیم» کاری از مجموعه
فرهنگی شهید ابراهیم هادی اشاره کرد .ترجمه کتابهای دفاع
مقدس در سالهای اخیر پس از تأکید مقام معظم رهبری مبنی
بر ایجاد نهضت ترجمه قوت بیش��تری به خود گرفت .تاکنون
عناوین مختلفی به زبانهای گوناگون ترجمه و در کشورهای
مقصد توزیع شده است .برخی از این عناوین با استقبال خوبی
از سوی مخاطبان ،به خصوص مخاطبان در کشورهای منطقه
مانند لبنان ،سوریه ،عراق و ...همراه بوده است.

«سربلند» به چاپ هجدهم رسید

روایت زندگی ش��هید مدافع حرم محس��ن حججی در کتاب
«سربلند» به قلم محمدعلی جعفری از سوی انتشارات شهید
کاظمی به چاپ هجدهم رسید .این اثر قرار است مخاطب را با
ابعاد مختلف شخصیتی شهید آش��نا کند؛ ابعادی از زاویه دید
خانواده ،دوستان و همرزمان .همچنین این کتاب اسناد ،تصاویر
و دلنوش��تههای ش��هید حججی را نیز دربر دارد «.سربلند»
روایتی است از انتخابهای محسن در زندگی زمینیاش که او را
به آنچه میخواست ،رساند .روایتی به زبان آنها که چند صباحی
را با محسن بودهاند و در کنار محس��ن زیستهاند و با اشکها و
لبخندهایش گریسته یا خندیدهاند .رهبر معظم انقالب اسالمی
در  ۱۱مهر ،۱۳۹۶این ش��هید واالمقام را نشانه و حجت خدا و
سخنگوی شهدای مظلوم و سر جدا خواندند و با اشاره به حضور
باشکوه و کمنظیر مردم در تشییع آن شهید ،خاطرنشان کردند:
«خداوند به واسطه مجاهدت محسن عزیز ،ملت ایران را عزیز و
«سربلــند» کرد و او را نماد نسل جوان انقالبی و معجزه جاری
انقالب اسالمی قرار داد».

روز گذشته سازمان سينمايي اعالم كرد ،فيلمهاي سينمايي اكراننشده
در صورت عرضه در شبكه نمايش خانگي معادل ۲۰درصد مبلغ قرارداد
عالوه بر قراردادي كه با آن سامانهها دارند مورد حمايت قرار ميگيرند.
در اين باره مرتضي شايس��ته ،مدير هدايت فيلم با تأييد طرح حمايت
سازمان سينمايي از عرضه آثار س��ينمايي در نمايش خانگي به فارس
گفت :با اجراي درست اين طرح حدود 60فيلم از صف اكران سالجاري
جدا خواهد شد و بار اكران سبك ميش��ود .وي ،اصل طرح حمايت از
عرضه آثار سينمايي در حوزه نمايش خانگي را مناسب حال اين روزهاي
سينما دانست و گفت :در شرايط كنوني و تعطيلي ناخواسته سالنهاي
سينما و شلوغي صف اكران چارهاي نيست جز اجراي درست اين طرح
كه ميتواند باري از دوش سينماي ايران بردارد.
شايس��ته در ادامه با تأكيد بر پايين بودن درصد رق��م حمايت از آثار

خويش نبيند ،كور است».
(بحار االنوار ،ج  ۹۵ص  ۲۲۶ح) ۳

توگوی «جوان» با اکبر نبوي به مناسبت سالگرد شهادت شهید آوینی
گف 

پيام رهبري مانع هجمه به «مرتضي» شد

زینب امجدیان

اگر آن کنشهاي رهبري نبود ،ترديد نكنيد
که برخي آقا مرتضي را پس از ش�هادت نیز
آرام نميگذاش�تند و رهاي�ش نميكردند و
خيلي بيش�تر از آنچه در زم�ان حياتش بر
او تاختن�د ،پ�س از ش�هادتش ميتاختند.

اکب��ر نبوی ب��ه مناس��بت بیس��ت و هفتمین
سالگرد شهادت سیدمرتضی آوینی به «جوان»
میگوید« :به شكل مشخص نوع كنش رهبري
نس��بت به ش��هادت مرتضي ،كنش معناداري
بود .حضور ايشان بر س��ر پيكر شهيد و شركت
در تشييع ايشان و پيامي كه دادند ،به نظر من
بس��يار مهم و معنادار بود .حداقل��ش اين بود
که قشريون ديگر نتوانس��تند به مرتضي حمله
كنند .اگر آن کنشهاي رهب��ري نبود ،ترديد
نكنيد که برخي آقا مرتضي را پس از ش��هادت
نیز آرام نميگذاش��تند و رهاي��ش نميكردند
و خيلي بيش��تر از آنچه در زم��ان حياتش بر او
تاختند ،پس از شهادتش ميتاختند .در نتيجه
نميخواهم بگوي��م رهبري با اي��ن انگيزه آن
كار را ك��رد و آن لقب را داد ت��ا از اين هجمهها
جلوگيري كند ،خیر اما من دارم از پيامدهايش
صحبت ميكنم .البته ميتوانم بگويم که رهبر
انقالب انگيزه سياسي نداشتند ،بلکه آنچه بيان
کردند ،باورشان بود .ميتوانم بگويم شايد يكي
از داليلي كه باعث ش��د در همي��ن حد نامي و
يادي از مرتضي باقي بماند ،تحس��ين و تجليل
رهبري از او بود».
نبوي ميافزايد« :اگر ما به جمله بلندي كه رهبر
انقالب در مورد آق��ا مرتضي بي��ان كردند ،باور
داشته باشيم ،خود اين جمله به ما كمك ميكند
كه قلم را بشناسيم .يعني وقتي از قلم و حرمت آن
صحبت ميكنيم ،منظور كدام قلم است .همان
قلمي است كه «ن والقلم و ما يستطرون» و «آنچه
مينگارد» ،آنگاه ميبينيم که چه معناي عميق و
ژرفي پيدا ميكند .حاال از خودمان سؤال كنيم ،ما
اين معنا را فهم كردهايم؟ اگر فهم كرده باشيم كه
خوش به حال ما ،اگر فهم نكرده باشيم به نظرم
فقط داريم از مرتضي صرفاً تجليل ميكنيم و فقط
داریم از او حرف ميزنيم».
هر از گرد راه رسيدهاي نميتواند مدير
فرهنگي شود
از نبوي ميپرس��یم به نظر ش��ما ،مسئوالن و
مديران فرهنگي کشور چقدر به همين پيامهاي
تجليل رهبري از ش��هيد آويني توجه داشتهو
دارند و او اینگونه پاس��خ میده��د« :ابتدا بايد

برخي سلوكش��ان س��لوك
اختصاصي است و نميشود
آن را به كس��ي توصيه كرد.
مرتض��ي ج��زو كس��اني
اس��ت كه به تعبيري سلوك
عرفاني جدي داشت .برخي
از آنه��ا گفته ش��ده و برخي
ني��ز ناگفت��ه مان��ده اس��ت
بگويم که اگر قرار باشد نوع كنش رهبري نسبت
به شهادت آويني را در چگونگي حركت فرهنگي
و هنري نظ��ام جمه��وري اس�لامي بفهميم،
مهمترين و مهمترين و مهمترين كار اين است
كه فرهنگ و هنر را ج��دي بگيريم ،خيلي هم
جدي بگيريم .براي فرهنگ ،شرافت ذاتي قائل
باشيم .فرهنگ را آنقدر جدي بگيرم كه معتقد
نباش��يم هر از گرد راه رسيدهاي ميتواند مدير
فرهنگي جامعه باش��د .فرهنگ آنقدر براي ما
جدي باشد كه به حرفها و شعارهاي ديگران
اتكا نكنيم و برخي را به ناحق در صدر محافل
و مجالس فرهنگي و هنري ننشانيم تا با معرفي
آنها به عنوان الگو ،آدرس غلط به عالقهمندان
و جوانان بدهيم .متأسفانه كم نيستند اينگونه
افراد كه به دست ما به الگوهاي جوانها تبديل
شدهاند و چه الگوهاي غلطي هم هستند .بعضاً
عقربهايي هستند كه زهر دارند و مارهايي كه
زهرش��ان را پنهان كرده و بهموقع نيششان را
زده و خواهند زد .لذا حرف اول من در چگونگي
انتخاب مديران فرهنگي کشور است».
مرتض�ي در چارچ�وب تن�گ جناحي
نميگنجد
اين منتقد سينما معتقد است که عدهاي آوینی
را به انحصار خود کش��یدهاند .وقتي ميپرسم
اساس��اً ممکن اس��ت تفکر به انحصار کشيده
ش��ود ،ميگويد« :اين واقعيتي است که وجود
دارد .گروهي ت�لاش ميكنند که اي��ن كار را
انجام دهند .گروهي هم ت�لاش ميكنند از آقا
مرتضي اس��تفاده سياس��ي و جناحي ببرند و
اين قابل كتمان نيس��ت .گروهي نیز انديش��ه
او را مذموم قلمداد ميكنند .ب��ه نظر من نيت
هر دو گروه باطل اس��ت؛ هم آنهايي كه س��عي
ميكنند مرتض��ي را مصادره جناح��ي كنند،

خروج  ۶۰فيلم از ترافيك اكران با عرضه اينترنتي

مدير هداي�ت فيلم ميگويد :عرض�ه اينترنتي فيلمه�ا ۶۰ ،فيلم
را از ترافيك اكران امس�ال خ�ارج ميكند .او البته معتقد اس�ت
ارقامي كه مؤسس�ات پخش ويدئويي در اين ش�رايط به صاحبان
آثار پيشنهاد ميدهند ،بسيار پايين است و مشوق خوبي نيست.

«چش�مى كه خ�دا را مراقب

www.javanonline.ir

فیل�م س�ینمایی خ�روج ،بیس�تمین اث�ر ابراهی�م
حاتمیکی�ا ب�رای اولی�ن ب�ار قب�ل از نمای�ش در
س�ینما ب�ه ص�ورت آنالی�ن عرض�ه میش�ود.

روایت زندگی شهید مدافع حرم ،محسن حججی در کتاب
«سربلند» به قلم محمدعلی جعفری به چاپ هجدهم رسید.
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فیلم سینمایی «خروج»
از یکشنبه در سینمای آنالین

به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،با تصمی��م مدیران و
سازندگان فیلم سینمایی «خروج» ،به دلیل شیوع ویروس کرونا
و طوالنی شدن حضور مردم در خانه ،از یکشنبه  ۲۴فروردین
این فیلم به صورت آنالین و پیش از اکران عمومی سینما وارد
شبکه نمایش خانگی میشود.
«خروج» ابراهیم حاتمیکیا ،به عنوان اولین فیلم س��ینمایی
آنالین برای حف��ظ قانون کپیرای��ت قابلیت دانل��ود ندارد و
مخاطبان میتوانند ب��ا پرداخت  ۱۲هزار توم��ان به مدت ۲۴
س��اعت در س��رویس ویاودی فیلیمو ،تازهترین اث��ر ابراهیم
حاتمیکیا را تماشا کنند .در خالصه داس��تان این فیلم آمده
است« :این فیلم زندگی گروهی پنبهکار شهرستانی را روایت
میکند که محصولشان بر اثر بارش شدید باران آب خورده و
وعدههایی که به آنها داده ش��ده ،پوچ درآمده است .این گروه
تصمیم میگیرند برای اعتراض به وضعیت خود نزد هیئت دولت
در نهاد ریاست جمهوری بروند ».در این فیلم فرامرز قریبیان،
پانتهآ پناهیه��ا ،کامبیز دیرباز ،س��ام قریبی��ان ،محمدرضا
شریفینیا ،گیتی قاسمی و جهانگیر الماسی به عنوان بازیگران
اصلی به ایفای نقش پرداختهاند.

حكمت

نما | حسین کشتکار

مشمول اين طرح گفت :سازمان سينمايي ميتواند به نوعي با تضمين
جلوگي��ري از زياندهي آثار در ش��كلگيري درس��ت اين طرح نقش
حمايتگري خود را افزايش دهد.
وي خاطر نش��ان كرد :با اطمين��ان ميگويم ارقامي را كه مؤسس��ات
پخش ويديويي در اين شرايط به صاحبان آثار پيشنهاد ميدهند آنقدر
كم اس��ت كه با افزودن ۲۰درصد حمايت سازمان سينمايي به آن هم
چارهساز و مشوق براي بهرهبرداري از اين طرح نيست.
تهيه كننده فيلم «آتش بس» با توجه به پايي��ن بودن مبالغ دريافتي
صاحبان آثار و اينكه فيلمهايش��ان امكان اكران سراسري را از دست
ميدهند ،خواس��تار تعيين حداقل مش��خص در ك��ف قيمتي براي
خريداري آثار از سوي مؤسسات نمايش خانگي و نظارت پيگير و مستمر
سازمان سينمايي در اين خصوص شد.
از سويي ديگر سيدضياء هاشمي ،رئيس جامعه صنفي تهيهكنندگان
سينماي ايران درباره مصوبه سازمان سينمايي در حمايت ۲۰درصدي
از نمايش آنالين فيلمها گفت :با توجه به اينكه س��ينما ظرفيت اكران
نمايش همه آثار را ندارد ،اينكار بس��يار ارزشمند است و تجربه بسيار
خوبي خواهد بود تا آثار آماده نماي��ش خود را در معرض ديد مخاطب
گستردهاي قرار دهند؛ كاري كه شركتهاي بزرگي همچون نتفليكس
يا  HBOانجام ميدهند و كام ً
ال در دنيا شناخته شده هستند.
وي ادامه داد :دو امكان براي آثار وجود دارد؛ واگذاري  VODكه مبلغ
مورد توافق دريافت ميشود و صورت دوم پخش آنالين آثار است كه بر
اساس كليكهاي مخاطب از شركت پخش مبلغ توافق شده را دريافت
ميكنند كه مبلغ قابل توجهي است.
هاشمي در ادامه گفت :دولت بايد مشوقها را به نوعي درجهبندي كند
و براي آثار پر مخاطب درصد بيشتري در نظر بگيرد.

نيتش��ان باطل اس��ت و هم آنهایی كه دارند
مرتض��ي را تقبيح ميكنن��د ،ام��ا در بزنگاهها
مرتضي را به نام خودشان مصادره ميكنند .هر
دو گروه در نهايت ناجوانمردي به مرتضي ستم
ميكنند .مرتضي در چارچ��وب تنگ جناحي
نميگنجد .اساساً انديش��مندان در چارچوب
احزاب نميگنجند ،حتي اگ��ر يك زماني يك
انديشمند مثل شهيد بهش��تي فعاليت حزبي
هم داشته باشد .بهشتي فراتر از حزب جمهوري
اسالمي بود ،حزب بر بهشتي مسلط نبود و او بر
حزب مسلط بود».
نب��وي حت��ي به برخ��ي کس��اني ک��ه مدعي
ش��هيد آويني هس��تند ،ميتازد و تفکر آنها را
ماترياليس��تي ميداند .او در اينباره ميگويد:
«برخ��ي مرتضي را ب��راي خودش��ان مصادره
و س��عي ميكنند از پس و پش��ت نام مرتضي
اس��تفاده كنند .طي س��الهاي بعد از شهادت
مرتضي ،كس��اني از او ح��رف زدن��د ،اما تفكر
ماترياليس��تي خودش��ان را مط��رح کردند .از
مرتضي حرف ميزنند ،اما نگرشهاي خودشان
را ک��ه هيچ ربط��ي ب��ه مرتضي ن��دارد عرضه
میکنند .متأسفانه جريان فرهنگي انقالب نيز
به اين افراد ميدان دادند تا آنها به س��خنگويان
ش��هيد آويني تبديل ش��وند ».اما نبوي نامي
از اين اف��راد نميبرد و صرف��اً ميگويد« :قابل
كتمان نيس��ت ،آنها به لحاظ مباني معرفتي با
ش��هيد آويني زاويه دارند ،اما در بعد سياس��ي
سعي ميکنند با جريان انقالبي همراهي کنند،
يعني در حوزه سياس��ت و فرهنگ ،حرفهايي
ميزنن��د که به م��ذاق بچ��ه مذهبيها خوش
ميآيد ،ام��ا دنياي آنها با دنياي ش��هيد آويني
متفاوت است».
سلوك عرفاني جدي داشت
به گفته این فعال فرهنگی ،ش��هيد آويني اهل
س��ير و س��لوک معنوي هم بود و به عرفان هم
گرايش داش��ت .روحیه معن��وی و عرفانی او را
نمیتوان انکار ک��رد .از اکبر نبوي ميپرس��م
اين بعد از ش��خصيت او چق��در ميتواند برای
نسل جدید قابل فهم باشد ،در پاسخ ميگويد:
«برخي سلوكشان س��لوك اختصاصي است و
نميشود آن را به كس��ي توصيه كرد .مرتضي
جزو كساني است كه به تعبيري سلوك عرفاني
جدي داشت .برخي از آنها گفته شده و برخي
نيز ناگفته مانده است .خودش ميگفت پس از
انقالب نوشتههايم را آتش زدم و تصميم گرفتم
ديگر حديث نفس نگويم .اين آغاز جدي سلوك
انديشهاي ،معرفتي و روحاني مرتضي بود .اگر
انقالب نميش��د ش��ايد مرتضي اين مرحله از
سلوك را تجربه نميكرد .اگر جوانان بخواهند
سلوك مرتضي را بچش��ند؛ اول بايد ياد بگيرند
كه چطور در اين مس��ير طي طريق كنند ،در
غير اين صورت به نتيجه نميرسند .نكته دوم
اينکه هيچ س��الكي قرار نيست ش��بيه سالك
قبلي باش��د .نميتوانيد دو عارف پيدا کنيد که
حظشان با سلوکشان مشترک باشد ،اما مباني
سلوكش��ان با هم مشترك اس��ت .سالک سه
مرحله اصلي دارد؛ شريعت ،طريقت و حقيقت.
اين س��ه مرحله اصلي س��لوك است .كسي كه
ميخواهد سلوك مرتضي را بفهمد بايد شريعت
و طريق��ت را بفهمد و در مراح��ل باالتر به يك
حظي از حقيقت هم برسد».
گام دوم

امير نصيربيگي تأکید کرد
فعاليتهاي بسيج هنرمندان مبتني بر گام دوم انقالب

رئيس س�ازمان بس�يج هنرمندان ميگويد :ش�عار س�ازمان بس�يج
هنرمندان ك�ه برگرفت�ه از گام دوم انقالب اسلامي اس�ت هنرمند
بس�يجي ،ن�گاه انقالب�ي ،جه�اد هن�ري تعيي�ن ش�ده اس�ت.

امير نصيربيگي در گفت و گو با «جوان» با اش��اره به اينكه سالروز شهادت
سيد شهيدان اهل قلم شهيد سيد مرتضي آويني روز هنر انقالب اسالمي
و در بسيج روز سازمان بسيج هنرمندان نامگذاري شدهاست ،عنوان كرد:
هنرمندان بسيجي به تأسي از اين شهيد واال مقام فعاليتهاي هنري و ادبي
خود را در نقاط مختلف كشور از مراكز اس��تاني تا شهرستانهاي مختلف
پيگيري ميكنند  .به گفت��ه وي دامنه مخاطبان بس��يج هنرمندان ،تمام
هنرمندان عزيز و فرهيخته و به عبارتي جامعه هنري كشور هستند كه حتي
بدون عضويت در سازماني با نگاه انقالبي و جهادي در عرصه تخصصي تالش
ميكنند كه اميدواريم با حضور ميداني در سازمان تخصصيشان بتوانند در
امر هدايت و راهبري و آموزش و توليد نيز ساير هنرمندان را ياري رسانند ،اما
حقيقتاً پذيرفتن هر اثري و هر عضوي كه در مباني اصلي كمترين اشتراكي
وجود ندارد ،اثرات تخريبي بسياري دارد و باعث تغيير نگاه و فلسفه و هويت
وجودي خواهد شد كه در بسياري از موارد با اصل اساسي تشكيل و فعاليت
در تضاد خواهد بود ،البته اختالف سليقه و نظر در رويهاي جاري و اجرايي
محتمل است و ميتوان در اين بخش با رويكرد گفتماني و اقناعي به وحدت
رسيد و در مسير و هدف مطلوب حركت كرد .اما با توجه به تأكيدات دين
مبين اسالم براي اهداف واال و مقدس بايد از وسيلهها و واسطههاي ارزشمند،
اخالقي و منطبق بر اسالم بهره جست و اين تفكر جذب هر مخاطب بدون
اشتراكات فكري و مكتبي در گذشته اثرات بسيار مخربي داشته است.

اين مقدار سهلگيري در شبكه خانگي معقول نيست

معلوم نيست دليل اينهمه سهلگيري در صدور پروان ه بهخصوص براي
سريالهاي خانگي چيست؟ سريال «همگناه» حتي تنوعي نسبي در لوكيشن
يا طراحي صحنه و لباس و نيز روايت داستاني ندارد
هادي خدادوست
يك��ي از رس��انههاي مولتيمدياي س��الهاي اخير كه
روزبهروز هم بر حج��م مخاطبان آن افزوده ميش��ود،
ش��بكه خانگي اس��ت كه ح��اال ارتباط��ي تنگاتنگ با
س��امانههاي ويدئوي درخواس��تي قرار گرفته بر بستر
اينترنت پيدا كرده است.
در توليد محصوالت س��ينمايي مقرراتي وجود دارد كه
باعث ميش��ود بهراحتي امكان دريافت پروانه ساخت
براي افراد كم يا بيتجربه وجود نداش��ته باشد و چنين
افرادي اگر تهيهكنندهاي صاحب صالحيت كنارش��ان
نباشد ،اص ً
ال پروانه ساخت نميگيرند ،چه برسد به اينكه
پروانه نمايش دريافت كنند.
در توليدات تلويزيوني هم روال اينطور است كه همواره
بايد دو حيط��ه تهيهكنندگي و كارگردان��ي از هم جدا
باشد تا باعث اختالط امور نشود و راه سوءاستفادههاي
احتمالي را ببندد.
با اين حال اتفاقي كه در شبكه خانگي رخ داده بروز نوعي
سهلگيري در صدور پروانه س��اخت آثار است .هرچند
ميزان مخاطبان بالقوه شبكه خانگي بهخاطر درآميزي
با بستر اينترنت بسيار بيش��تر از سينماست ولي بارها
ديده شدهاس��ت كه فيلمها و س��ريالهاي اين مديوم
بدون حضور تهيهكنندگان كاركش��ته پروانه گرفتهاند
و گاهي هم ميبينيم كه همزم��ان پروانه كارگرداني و
تهيهكنندگي بهنام يك نفر صادر شدهاست!
اين س��هلگيري بي��ش از هر چي��ز اثرات خ��ود را در
محصولي بروز ميدهد كه بناست پيش چشم مخاطب
فراگير شبكه خانگي و سامانههاي ويديوي درخواستي
قرار گيرد.
يكي از تازهترين نمونههاي اينس��هلگيري در صدور
همزمان پروان��ه تهيهكنندگ��ي و كارگرداني س��ريال
خانگي «همگناه» براي مصطفي كيايي ديده شدهاست.
درست اس��ت كه كيايي در حيطه فيلمسازي يك فيلم
خوب و چندين فيلم متوس��ط و زيرمتوسط دارد ،ولي
همين رزومه كفاف اين را ميدهد كه براي ايشان پروانه
تهيهكنندگي يك سريال صادر شود؟!
اساساً روند توليد يك س��ريال پربازيگر و با انبوه عوامل

فني بهمرات��ب پيچيدهتر از توليد يك فيلم س��ينمايي
است و در ساختار استاندارد سريالسازي ايران و جهان
هم بارها ديدهايم كارگردانان كاركش��ته براي باال بردن
ضريب اطمينان خود به سراغ تهيهكنندگان درجه يك
رفتهاند .حتي امثال داوود ميرباقري و مهران مديري با
انبوهي تجربه در گونه خود وقتي به شبكه خانگي آمدند
كنار خود تهيهكنندگاني داشتند كه كمكحال آنها در
باال بردن كيفيت محصول باشد.
مديران س��ازمان س��ينمايي بايد به اين سؤال پاسخ
دهند كه دليل سهلگيري در صدور پروان ه بهخصوص
براي س��ريالهاي خانگي چيس��ت؟ چرا بايد حوزه
فرهنگ تا اين اندازه بيدروپيكر باشد و توان يا ارادهاي
براي هدايت اين عرصه وجود نداش��ته باش��د .اينكه
سريال «همگناه» حتي تنوعي نسبي در لوكيشن يا
طراحي صحنه و لباس ندارد و با حداقل تالش براي
بوميس��ازي مختصات جنايي داستان ،روايت شده،
به فقدان حضور يك تهيهكنن��ده كاربلد كنار كيايي
بازنميگردد؟
در روزگاري به سر ميبريم كه بهخاطر تعطيلي سينما در
نتيجه شيوع كرونا ،شبكه خانگي و سامانههاي ويديوي
درخواس��تي در اوج مخاطب قرار دارند و اگر بناس��ت
اعتماد مخاطب را جلب كنيم چارهاي نداريم جز ارتقاي
كيفي سريالهايي كه در مسير توليد يا درحال پخش از
اين مديوم هستند .اين ارتقاي كيفي جز با تأكيد بر نقش
تهيهكنندگان حرفهاي در توليد و مجزا كردن حيطههاي
توليد و كارگرداني امكانپذير نيست.

میزگرد خنثی و محافظهکارانه پایتخت

پخش گزينشي مصاحبههاي مردمي درباره پايتخت توهين به شعور مخاطب است
از اولين سياستهاي بارها تجربه شده در سازمان صداوسيما در
مواجههباانتقاداتنسبتبهيكسرياليابرنامهمهمتلويزيوني،
بهرهگي�ري از كليش�ه «گزارش مردمي» اس�ت با كليش�هاي
كه اصرار بر اس�تمرار اس�تفاده از آن عجيب به نظر ميرس�د!

به گزارش مهر ،در ش��رايطي كه موافقان و مخالف��ان به طرح نقطه
نظرات خود درباره سريال مشغول بودند ،ناگهان گويي روابط عمومي
رسانه ملي از اتفاقي احساس خطر كرده باشد ،پخش گزينششده
پيامهاي مردمي در س��امانه ۱۶۲پيش از آغاز پخش سريال و تهيه
گزارشهاي مردمي در كوچه و خيابان با هدف اثبات «خوب بودن
پايتخت» كليد خورد!
همزمان با اين واكنش عجيب ،مديركل روابط عمومي صداوسيما
هم تالش كرد از طريق صفحه ش��خصي خ��ود در «توئيتر» درباره
آمار رضايت  ۹۰درصدي مخاطبان سيما از «پايتخت» اطالعرساني
كند .با پخش برنامه «شب صحبت» با حضور سيروس مقدم و مهدي
فرجي ،باالخره شاهد شكستن «سكوت» رسانه ملي در قبال حواشي
«پايتخت »۶بوديم .برنامهاي كه البته مهمترين وجه آن نه آنگونه كه
اطالعرساني شده بود «نقد و بررسي سريال» كه اتفاقاً فرصت بهوجود
آمده براي عوامل «پايتخت» و مديريت رسانه ملي براي «پاسخ به
نقدها» بود .فارغ از موضعگيريها و اظهارات عوامل سريال در برنامه
«ش��ب صحبت» اما جاي خالي منتقدان جدي س��ريال و ساختار
مبتنيبر «مدح» ،فرصت طاليي تلويزيون براي فتح باب گفتوگو
ميان عوامل يك سريال با منتقدانش را هدر داد .مهدي فرجي ،مشاور
پروژه «پايتخت» و از مديران سابق شبكهيك سيما هم نمايندگي
تام و تمام «مديريت رس��انه ملي» را در اين برنامه برعهده گرفت و

تالش كرد با ادبيات مسئوالن سازمان از دستاوردهاي «پايتخت»۶
و توجه آن به سياستهاي كالني همچون ضديت با اسرائيل و نقد
دوران پهلوي بگويد .شاهبيت اين «مدح س��اختاري» هم انتخاب
محمود گبرلو براي اجراي اين نشست بود .مجري محافظهكار و جواب
پس دادهاي كه بهرغم سابقه رسانهاي پيشتر نشان داده بود توانايي
مديريت يك گفتوگوي صريح و مبتنيبر ش��فافيت و چالش را در
قاب تلويزيون ندارد .تالش گبرلو براي دفاع تام و تمام از «تلويزيون»
و نه حتي «سريال» آنقدر غيرحرفهاي و نچسب بود كه حتي خرده
تالشهاي منتقدان مدعو برنامه براي ورود به گفتوگوي صريحتر با
عوامل سريال را هم خنثي ميكرد!اين تكاپو براي «گل و بلبل نمايي»
تا جايي پيش رفت كه پس از توضيحات مبسوط سيروس مقدم درباره
داليلارجاعسكانسپايانيبهيكفيلمسينماييقبلازانقالبوتأييد
ضمني اين مسئله ،مجري نشست تالش ميكرد با عباراتي مانند «به
عنوان منتقد سينمايي چنين برداشتي نداشتم» يا «حتما قصد شما
اين ارجاع نبوده است» بحث را به بيراهه بكشاند!

