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معاون گردشگري:

اجازه مختصر سفرهاي نوروزي را گرفته ايم

پدركشي در سينماي ايران! 
 سازمان سينمايي وزارت ارشاد در چند دهه اخير هرگز نسبت به آسيب رو به رشد فيلم هايي

كه از پدران چهره اي به غايت منفي ترسيم كرده اند برنامه يا ايده اي مديريتي ارائه نكرده است

   جواد محرمي   گردشگري
پ�در در طي�ف وس�يعي از آث�ار نمايش�ي 
ايراني، موجودي مس�تبد، بي رح�م، نادان، 
عصبي، پرخاشگر و ش�هوتران ترسيم شده 
و اين دقيقًا مقابل حقيقت پدر ايراني است. 
بخشي از سینماي به اصطالح اجتماعي ايران به 
ويژه در دهه اخیر دش��مني عجیبي با پدر نشان 
داده است. اينكه چرا فیلمسازان تمايل و اشتهاي 
وصف ناپذيري در وارونه  كردن چهره حقیقي پدر 
ايراني داش��ته و دارند، خود نیاز به يك پژوهش 
دقیق دارد؛ چیزي كه احتماالً در كشور ما به دلیل 
ضعف علوم انساني به اين زودي ها محقق نخواهد 
شد اما اينكه چرا پدر به عنوان ستون نهاد خانواده 
زير س��یبل قرار مي گیرد، حكايت غمباري است 
كه ريشه در مسائل متعددي دارد و جالب است 
كه نتیجه اين تالش شوم را در وهله اول مي توان 
در زندگي خود اين سینماگران ديد و البته بايد 
خدا را ش��اكر بود كه س��ینماي ايران در جامعه 

مخاطبي ناچیز دارد. 
كمرنگ كردن يا جابه جا ك��ردن نقش پدر در 
كوچك ترين نهاد اجتماعي يعن��ي خانواده به 
طور قطع ضربه اي مهلك بر ماهیت و هستي اين 
نهاد خواهد بود. شايد در هیچ كشوري به اندازه 
ايران علیه پدر فیلم ساخته نشده باشد. آثار ضد 
پدر در ايران مجموعه اي از فیلمسازان گمنام تا 
برخي پیشكسوتان عرصه فیلمسازي را به خود 
مشغول كرده است. از معروف ترين ها مي توان 
به »خانه پدري« كیانوش عیاري اشاره كرد كه 
سال ها به دلیل خش��ونت يكي از صحنه ها كه 
در آن پدري دختر جوان��ش را به طرز فجیعي 
می كش��د و زن��ده به گ��ور مي كن��د در محاق 
توقیف ماند. جالب است كه اغلب فیلمسازاني 
كه چهره اي خش��ن و عصبي از پدران ترس��یم 

مي كنند، مدعي هس��تند كه با انگیزه كاهش 
خشونت در جامعه اين آثار را ساخته اند! 

    از تلويزيون تا سينما!
از اولین تولیدات نمايشي در ايران كه در آن پدر 
به عنوان عنصري محوري در خانواده به چالش 
كشیده شد، سريال »پدرساالر« بود؛ مجموعه اي 
كه اتفاقاً در دهه70 در نبود رسانه هاي جمعي 
پرتعداد امروز طیف وسیعي از تماشاگر را به خود 
مشغول كرده بود و به شكلي ناخودآگاه تالش 
داشت جامعه را نسبت به اقتدار پدرانه حساس 
كند و جالب هم اين بود كه به اصطالح شورشي 
اين س��ريال هم يك زن بود كه به لحاظ سني 

جوان ترين كاراكتر اثر محسوب مي شد. 
مجموعه آثاري كه علیه مردان و پدران در 30سال 
اخیر تولید ش��ده را اگر كنار حرف ها و س��خنان 
برخي كنشگران بیروني رس��انه هاي نه چندان 
دوس��ت كه درباره جامعه ايراني نظر مي دهند، 
بگذاريم، يك ايده و تمايل جدي براي به تحرك 
واداشتن )بخوانید طغیان( جامعه زنان در ايران 
خود را نشان مي دهد؛ ايده اي كه معتقد است تا 
وقتي زنان در ايران طغیان نكنند، جامعه متحول 
نخواهد شد؛ رويكردي كه خواهان تحوالت عمیق 
اجتماعي در ايران به سود سبك زندگي غربي و به 
ضرر سنت ها و فرهنگ ايرانی- اسالمي است. براي 
اين منظور ش��كاف میان مردان و زنان ضرورتي 

انكارناپذير محسوب مي شود. 
پدر بد و بي مسئولیت نادانس��ته و بدون اغراضي 
از اين دست هم ممكن است در برخي فیلم هاي 
ايراني خود را نشان دهد. مجید مجیدي در فیلم 
تحس��ین ش��ده »رنگ خدا« پدري را به تصوير 
مي كش��د كه نگاه به فرزند معل��ول و نابینايش 
غیرانساني است. مجیدي در فیلم »پدر« نیز قصه 
كشمكش يك ناپدري خوب را با پسري كه مخالف 

ازدواج مادرش است به تصوير مي كشد. در عوض 
مجیدي در فیلم »بچه هاي آسمان« پدري مهربان 
و مس��ئولیت پذير خلق مي كند كه فقر و نداري 
نتوانس��ته او را به موجودي مسئولیت نشناس و 
عصبي تبديل كند. با اين حال كمتر فیلم ايراني را 
مي توان سراغ گرفت كه در آن پدر چهره اي موجه 
داشته باش��د. ابراهیم حاتمي كیا در فیلم »به نام 
پدر« چالشي  بزرگ میان دو نس��ل را به نمايش 
مي گذارد اما اين دو كارگردان بزرگ كش��ورمان 
ابداً با انگیزه هاي س��وئي كه پیش��تر به آن اشاره 
شد، به سمت ساخت اين فیلم ها نرفته اند و صرفاً 
نیاز دراماتیك آنها را وادار كرده است چالش میان 

نسل ها را بازتاب دهند. 
    سالخي مقام پدر 

در س��ويي ديگر اما طیفي از فیلمس��ازان قرار 
دارند كه پدر را در آثارشان سالخي كرده اند. رضا 
میركريمي در فیلم »دختر« پدري مس��تأصل 
و خنثي ترس��یم كرده كه ت��وان تصمیم گیري 
براي دخترش را ندارد؛ پدري ك��ه در مواجهه 
با دخترش منفعل اس��ت و در ارائه نقش پدرانه 
سس��تي هاي زيادي بروز مي دهد. اين تصوير 
از پدر قرينه همان پدر مس��تبد اس��ت. اگر در 
برخي آثار سینمايي پدر موجودي هیوالگونه و 
نامتعادل تصوير شده كه صالحیت اداره خانواده 
را ندارد، در فیلم »دختر« میركريمي پدر از فرط 
ناتواني و انفعال موجودي بي صالحیت ترسیم 
شده و جالب اس��ت كه مخاطب چه در سینما 
و چه در تلويزي��ون اتفاقاً با پ��دري كه مقتدر) 
نه مستبد( ترس��یم مي ش��ود، ارتباط بهتري 
مي گیرد و از آن اس��تقبال مي كند. استقبال از 

سريال پدرساالر مؤيد همین موضوع است. 
به سختي مي توان در سريال ها و فیلم هاي ايراني 
اثري را س��راغ گرفت كه در آن پدر موجودي به 
غايت منفي تصوير شده و مخاطب ايراني با آن 
ارتباط برقرار كرده باشد. استقبال سرد از فیلم 
»خانه پدري« در اكران با وجود همه جنجال هاي 
خبري كه پیرامون آن صورت گرفت، اين موضوع 
را ثابت كرد. از معدود فیلم هاي سینماي ايران 
كه در آن به خوبي هاي پ��در و نقش مهم آن در 
خانواده اشاره شده است، مي توان به »خواهران 
غريب« با نقش آفريني مرحوم خسرو شكیبايي 
اشاره كرد. آثاري از اين دست كه مناسب خانواده 
و حتي قش��ر كودك و نوجوان بودند، به مرور از 
س��ینماي ايران وارد يك غیبت كبري شدند و 
تا محو كامل پیش رفتند. ش��وربختانه سازمان 
سینمايي وزارت ارشاد در چند دهه اخیر هرگز 
نسبت به آس��یب هايي از اين دس��ت، برنامه يا 

ايده اي مديريتي ارائه نكرده است.

علي نصيريان: 
واكسن ايراني كرونا را مي زنم

بازيگر پيشكسوت سينماي 
ايران مي گوي�د: هنوز كه 
واكس�ن داخل�ي كرون�ا 
نيامده است، اما شخصًا به 
خارج�ي و ايران�ي ب�ودن 
تعصب ندارم، اگر واكسن 
ايران�ي كرون�ا بياي�د و 
واكسيناسيون آغاز شود، 
من هم مثل همه مردم نوع ايراني واكسن را تزريق مي كنم. 
علي نصیريان پیرامون آخرين وضعیت جسماني خود به میزان 
گفت: خدا را ش��كر حالم خوب است و وضعیت عمومي ام هم 
مشكل خاصي ندارد، سعي مي  كنم با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي و خانه نشیني كاري كنم كه مبادا به بیماري كرونا 

مبتال شوم. 
وي در همین راس��تا ادامه داد: نزديك يك س��ال اس��ت كه 
خانه نشین هستم، البته با ش��رايط سني من و شیوع بیماري 
كرونا اين بهترين كار اس��ت، زيرا اين بیم��اري به هیچ وجه 

شوخي ندارد و ممكن است خیلي راحت فرد را مبتال كند. 
بازيگر س��ینماي ايران از رد كردن پیشنهادات بازي گفت و 
افزود: امسال پیشنهادات زيادي را براي بازي داشتم اما فارغ 
از كیفیت آثار همه را به خاطر بیم��اري كرونا رد كردم، مثل 
هر بازيگري دوست دارم جلوي دوربین بروم اما ترجیحم كار 
در شرايطي ايده آل است. نصیريان با اشاره به تزريق واكسن 
كرونا اضافه كرد: هنوز كه واكسن داخلي كرونا نیامده است، 
اما شخصاً به خارجي و ايراني بودن تعصب ندارم، اگر واكسن 
ايراني كرونا بیايد و واكسیناس��یون آغاز ش��ود، من هم مثل 
همه مردم نوع ايراني واكسن را تزريق مي كنم. وي در همین 
رابطه خاطرنش��ان كرد: وقتي يك واكسن به صورت عمومي 
زده مي ش��ود، بدون ش��ك آزمون و خطاي خود را پشت سر 
گذاشته است، از سويي ما پزش��كان خوبي داريم كه به نظرم 

بايد به آنها اعتماد كنیم. 
...............................................................................................................

رونمايي از ديوارنگاره روز پدر 
خان�ه طراح�ان انق�الب اس�المي در آس�تانه والدت 
»حض�رت عل�ي)ع(« از جديدترين ديوارن�گاره ميدان 

»وليعصر)عج(« رونمايي كرد. 
در آس��تانه میالد حضرت علي)ع( و  گرامیداش��ت روز پدر، 
جديدترين ديوارنگاره میدان ولي عصر)عج( با شعار »قهرمان 

مهربان« رونمايي شد. 
اين ديوارنگاره توسط خانه طراحان انقالب اسالمي تهیه و به 
شعر »مي گذارد خستگي را پشت در | قه�رمان م�ه�رب�اني ها 
پدر« مزين ش��ده اس��ت.  ايده پردازي، عكاس��ي و گرافیك 
ديوارنگاره »قهرمان مهربان« توسط محمد تقي پور و محمد 

شكیبا انجام گرفته است. 
...............................................................................................................

بازگشت افشار و غالمعلي به صحنه
قاس�م افش�ار و حميد غالمعلي پس از س�ال ها دوري از 
صحنه، به جشنواره موس�يقي فجر آمدند و اجرايشان را 

به صحنه بردند. 
آخرين روز از سي و ششمین جشنواره موسیقي فجر دوشنبه 

چهارم اسفند 1399 برگزار شد. 
يكي از اجراهاي روز دوشنبه با حضور دو نفر از ستارگان موسیقي 
پاپ در دهه 1360 همراه بود. قاسم افشار و حمید غالمعلي به 
همراه گروهي با عنوان »ترانه باران« به صحنه آمدند. غالمعلي 
در ابتداي اين اجرا گفت: دفعه قبلي كه روي اين صحنه بودم، 
هنوز موهايم مش��كي بود. خوش��حالم كه با وج��ود همه اين 
مشكالت اين اتفاق رخ داده و مي توانیم در خدمت شما باشیم. 
اين اجرا كه پیش تر در تاالر وحدت ضبط ش��ده بود، از ساعت 
21:30 از طريق سايت هاي تیوال و سايت جشنواره پخش شد. 
حمید غالمعلي در بخش نخست اين اجرا، آهنگ هايي را اجرا 
و سپس قاسم افش��ار با آمدن روي صحنه او را همراهي كرد تا 
آهنگ هايي را به صورت دوصدايي بخوانند. در ادامه هم قاسم 

افشار چند آهنگ را با صداي خودش خواند.
...............................................................................................................
هجدهمين جشنواره نمايش عروسكي 

»مجازي« است
دبي�ر اجراي�ي هجدهمين جش�نواره نمايش عروس�كي 
ته�ران- مب�ارك گف�ت: در اي�ن دوره، ۵۳درص�د از 
كارگردان هاي حاضر در جشنواره را بانوان تشكيل مي دهند. 
محسن حسن زاده، مدير روابط عمومي هجدهمین جشنواره 
عروس��كي »تهران - مبارك« در ابتداي نشس��ت رسانه اي 
تهران- مبارك ك��ه در طبقه دوم تاالر وحدت برگزار ش��د، 
گفت: هجدهمین جشنواره عروس��كي »تهران - مبارك« با 
ياد دبیر فقید آن »گلزار محمدي« از 10 تا 17 اسفند برگزار 
مي شود. به همه مهمانان و هنرمندان، كد تماشاي رايگان آثار 
تقديم مي شود. به مخاطبان كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، وزارت آموزش و پرورش و س��ازمان بهزيستي هم 
كدهاي رايگان تعلق مي گیرد تا بخش��ي از مخاطبان اصلي 
جش��نواره يعني كودكان بتوانند از نمايش هاي جش��نواره 

بهره مند شوند. 
مهدي حاجیان، دبیر اجرايي جشنواره در ادامه نشست عنوان 
كرد: تمام بخش هاي جشنواره امسال مجازي است و رويداد 
فیزيكي و حضوري  نداريم؛ موضوعي كه مي تواند از تب و تاب 
جشنواره بكاهد اما ما دلخوش به هنر هنرمندان سرزمینمان 
هس��تیم و امیدواريم تصويربرداري بهینه آثار، از نقاط ضعف 

اجراي مجازي بكاهد. 

     دیده بان 

امام علی)ع(:

مبادا جز حق، با تو اُنس بگيرد و جز 

باطل، از تو بهراسد. 

]نهج البالغه، از خطبه ۱۳۰[

معاون گردش�گري مي گويد: اجازه مختص�ري را براي 
سفرهاي نوروزي مشروط به رعايت پروتكل ها گرفته ايم. 
آقاي مونسان هم براي سفرهاي نوروزی به صورت محدود 
و كنترل ش�ده به س�تاد كرونا قول داده است تا فعاالن 
گردشگري از درآمدهاي گردش�گري بهره مند شوند. 
ولي تیموري در مراس��م افتتاحیه نمايش��گاه گردشگري 
 و صنايع دس��تي تهران با اش��اره به دوران سخت كرونا در 
گردش��گري و محدوديت هايي كه براي س��فر ايجاد شده 
اس��ت، گفت: االن به فكر گش��ايش هاي جديد هستیم و 
اين نمايش��گاه گامي در اين راستاست، اين نمايشگاه يك 
رزمايش براي برنامه هاي پیش  رو اس��ت. در ادامه وام هاي 
حمايتي دولتي، اجازه مختصري را براي سفرهاي نوروزي 
به صورت محدود و مشروط به رعايت پروتكل ها گرفته ايم. 
آقاي مونسان هم براي سفرهاي نوروزی به صورت محدود 
و كنترل ش��ده به س��تاد كرونا قول داده اس��ت ت��ا فعاالن 

گردشگري از درآمدهاي گردشگري بهره مند شوند. 
او با بیان اينكه توزيع سفر در كش��ور از جمله رويكردهاي 
اصلي وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
اس��ت، گفت: صنع��ت گردش��گري ديگ��ر تك محصول و 
نقطه محور نیس��ت. 2هزارو400 پروژه فقط در اصفهان و 
شیراز ايجاد نش��ده، گردش��گري مويرگي در كشور ريشه 

دوانده است. 
او افزود: هدفمند ك��ردن بازارها رويك��رد دوم ما بوده كه 
مختص گردش��گران خارجي اس��ت. آقاي مونسان با عدد 
4میلیون و600هزار گردش��گر خارجي، سازمان را تحويل 
گرفت. اين س��ال ها روي همین عدد درجا مي زديم اما اين 
عدد در سال 98 با وجود افت گردش��گر بین المللي در سه  
ماهه آخر، نزديك 9میلیون و تعداد گردشگران بین المللي 

دوبرابر شد. معاون گردش��گري با اشاره به توقف سفرهاي 
بین المللي با شیوع ويروس كرونا، اظهار كرد: در همین يك 
سال با حفظ آمادگي همه خألها را پوشش داديم. اسنادي 
در سطح ملي، منطقه اي، استان ها و روستاها آماده و خدمات 
و محصوالت را متنوع و اس��تاندارد كرديم. االن به روزترين 

خدمات گردشگري دنیا را داريم. 
او درباره نمايشگاه گردشگري گفت: به خاطر شرايط موجود 
اعالم عمومي براي اين نمايش��گاه نش��د، ام��ا كارگاه هاي 
تخصصي به صورت نیمه حضوري و مجازي طراحي ش��ده 
است. نگاه مان به اين نمايشگاه حمايتي بود. مثل سال هاي 
گذشته دنبال حضور همه فعاالن گردشگري نبوديم، حتي 
زمین نمايشگاه را از محل بودجه هاي دولتي تأمین كرديم 

كه از فعاالن گردشگري حمايت شود. 
تیموري افزود: نمايشگاه گردشگري در چهار سالن برپا شده 
كه همراه با آن، صنايع دستي نیز ارائه شده است تا آغازي 

دوباره براي گردشگري و سفرهاي نوروزي باشد. 
نمايشگاه گردشگري و صنايع دستي تهران از ديروز )پنجم 
اسفند( در محل نمايش��گاه بین المللي تهران برپا شده و تا 

هشتم اسفند ادامه دارد.

 موزيك ويدئوی »پرواز صفر« 
در سالروز دستگيري عبدالمالك ريگي منتشر شد

موزي�ك ويدئ�وي »پ�رواز صف�ر« ب�ه كارگردان�ي 
و  منتظ�ري  عل�ي  آهنگس�ازي  طهران�ي،  محس�ن 
خوانندگ�ي مه�دي يغماي�ي در س�الروز دس�تگيري 
عبدالمال�ك ريگ�ي پي�ش روي مخاطب�ان ق�رار گرفت. 
مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت اطالعات در سالروز 
دس��تگیري عبدالمالك ريگي توس��ط س��ربازان گمنام امام 
زمان)عج( موزيك ويدئوي »پرواز صف��ر« را به تهیه كنندگي 

مؤسسه فرهنگي- هنري كساء منتشر كرد. 
در اين نماهنگ كه به سفارش روابط عمومي و مركز اطالع رساني 
وزارت اطالعات توسط مؤسس��ه فرهنگي- هنري كساء پیش 
روي مخاطبان قرار گرفته است، محس��ن طهراني كارگردان، 
محمدحس��ین ملكیان ترانه س��را، علي منتظري آهنگس��از، 
امیرجمالفرد تنظیم كننده و مهدي يغمايي به عنوان خواننده 
گروه اجرايي را تشكیل مي دهند. محسن طهراني، مديرعامل 
مؤسسه فرهنگي- هنري كساء و كارگردان اين نماهنگ درباره 
جزئیات پروژه توضیح داد: سه شنبه پنجم اسفند ماه مصادف با 
سالروز دستگیري عبدالمالك ريگي توسط سربازان گمنام)عج( 
است؛ عملیاتي كه تمامي دستگاه هاي اطالعاتي و امنیتي دنیا 
را متحیر ساخت و اقتدار جمهوري اسالمي ايران را بار ديگر به 
جهانیان نشان داد، بنابراين تصمیم گرفتیم با پشتیباني روابط 
عمومي وزارت اطالعات جمهوري اس��المي اي��ران به منظور 
پاسداشت زحمات سربازان امنیت كشور نماهنگ »پرواز صفر« 

را با صداي مهدي يغمايي تولید كنیم. 
وي افزود: فرآيند تولید اين نماهنگ از نیمه دوم س��ال 1398 
آغاز و پس از انجام مراحل پیش تولید، كار تصويربرداري آن اوايل 
زمستان سال گذشته آغاز شد. طبیعتاً به دلیل حساسیت ها و 

پروداكش��ن پرحجمي كه در اين پروژه به لحاظ نظامي وجود 
داشت، ما تمام تالش��مان را به كار گمارديم كه كار به بهترين 
ش��كل ممكن تولید و تصويربرداري شود. در اين زمینه هم جا 
دارد از عزيزانمان در نیروي هوايي ارتش جمهوري اس��المي 
قدرداني كنم كه هم��راه با ديگر مجموعه ه��ا از جمله نیروي 

انتظامي همكاري بسیار شايسته اي با ما داشتند. 
اين كارگردان گفت: ژانر موزيك ويدئو از ن��گاه ما دربرگیرنده 
ش��رايط ويژه اي اس��ت كه س��عي مي كنیم با يك نگاه كاماًل 
سینمايي به ماجرا بپردازيم، يعني آنچه پیش روي مخاطبان 
قرار مي گیرد، قطعاً تركیب صرف موسیقي با تصوير نیست كه 
بخواهیم با جلوه هاي نوري و بصري سر و ته ماجرا را هم بیاوريم. 
قطعاً آنچه براي تولید و ارائه اثر مدنظر ماس��ت، آماده سازي و 
تولید بخش هاي مختلف فني در قالبي معتبر و سیستماتیك 
اس��ت كه امیدوارم نقطه آغازي براي پیش��برد دستاوردهاي 
سینمايي در عرصه س��اخت موزيك ويدئو باشد. از سوي ديگر 
نگاه مؤسسه ما به هیچ عنوان براي آثار سفارشي انتفاعي نبوده 
و همواره كیفیت و رضايت مخاطب قبل از هر چیزي به عنوان 
مهم ترين اولويت ما معرفي شده است. در اين زمینه هم بسیار 
مفتخريم مخاطبان نیز از خروجي پروژه هاي ما در اكثر مواقع 
رضايت داشته و توانسته اند با كارها ارتباط خوبي برقرار كنند. 

مدير مؤسس��ه فرهنگي- هنري كس��اء تصريح ك��رد: بنده و 
همكارانم در مؤسسه كساء نهايت تالش خود را انجام داده ايم 
براي تولید آثار متعهد وقت بگذاريم. در اين راس��تا همكاري با 
متخصص ترين افراد و هنرمندان در س��اخت نماهنگي چون 
»پرواز صفر« ك��ه موضوع اصل��ي آن حفظ امنیت كش��ور به 
عنوان يكي از اهداف مقدس ايران اس��المي اس��ت، مهم ترين 
مأموريتمان براي تحويل يك بس��ته هنري و پرورش س��واد 
موسیقايي مردم عزيزمان بود؛ اثري كه فارغ از هرگونه شعارهاي 
كلیشه اي، دربرگیرنده مؤلفه هاي هنري و هنرمندانه براي بیان 
يك دغدغه مهم اس��ت. به هر حال امیدوارم در نهايت اين اثر 
كه به س��ربازان گمنام امام زمان)عج( تقديم شده، مورد قبول 
حضرت مهدي)عج(، ملت شريف ايران و برقراركنندگان امنیت 
نظام جمهوري اسالمي واقع شود و در راستاي حفظ تمامیت 
ارضي و امنیت كشور عزيزمان خستگي را از تن آنها بابت عمري 

مجاهدت خارج كند.
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