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امام علی)ع( :

دادن،  صدق�ه  ب�ا  را  روزى 

درخواست كنيد.

گزيده تحف العقول

در تولي�د ه�ر محص�ول هن�ري ف�ارغ از مدي�اي عرض�ه، 
هدف گ�ذاري تولي�د بي�ش از ه�ر چي�ز ديگ�ر اهمي�ت 
دارد و اي�ن هدف گ�ذاري اس�ت ك�ه محصول�ي را ج�ذاب و 
درجه ي�ك مي كن�د و محصولي ديگ�ر را ابت�ر و بي كيفيت. 
يكي از تازه ترين سريال هاي روي آنتن، سريال »افسانه هزارپايان« 
است كه هر چند سه سال قبل تولید شده ولي از اواخر بهار امسال 
روي آنتن رفته است. »افسانه هزارپايان« را شهاب عباسي ساخته 
كه پیش از اين س��اخت مجموعه هايي مثل »شكرآباد« و »خنده 
بازار« را بر عهده داشته است؛ مجموعه هايي كه ويژگي اصلي شان 

شوخي با برخي نمادها و چهره هاي آشنا بود. 
او اين مجموع��ه را هم در گونه پارودي س��اخته ش��ده كه تقلید 
طنزگونه و شوخي با برخي مجموعه هاي داخلي و خارجي است. 
حجم بااليي از بازيگر و هنرور هم در صحنه هاي مختلف س��ريال 
حضور دارند و براي طراحي صحنه و لباس سريال هم كلي خرج 
ش��ده اس��ت. اين حجم باالي بازيگر و هنرور اس��باب حجمي از 
بداهه پردازي در هر اپیزود را هم رقم زده اس��ت ولي اين محصول 
چنان كه بايد نمي خنداند و مخاطبان نه فقط يك قس��مت يا دو 
قسمت از س��ريال بلكه وقتي يك هفته هم سريال را مي بینند به 
سختي با موقعیت هايي روبه رو هستند كه بخنداند. اين نخنداندن 
سريال بیش از هر چیز به متن سريال بازمي گردد كه خط سیر ثابت 
و مشخصي ندارد. كارگردان صرفاً به دست انداختن المان هاي آشنا 
بسنده كرده است. در سريال هايي مانند »خنده بازار« يا »ناخنك« 
چون بنیان س��ريال آيتمیك و ماحصل ش��وخي ب��ا برنامه هاي 
تلويزيون و تقلید مجريان تلويزيون يا به اصطالح عوام ادا درآوردن 

مجريان بوده، كم و بیش اسباب خنده ايجاد مي شد ولي »افسانه 
هزارپايان« ساختاري پیوسته دارد و نیازمند غناي داستاني بسیار 
بیشتر از يك محصول آيتمیك است. فقر ماده اولیه داستان »افسانه 
هزارپايان« و عدم تبحر در داستان پردازي هاي غیرآيتمیك باعث 
شده است هر چقدر هم سكانس هاي س��ريال از بازيگر و هنرور و 
ديالوگ پر باشد ولي بار طنز الزم ايجاد نگردد. اين عدم ايجاد طنز 
بزرگ ترين ضربه را به ذوق مخاطبي مي زند كه براي تماشاي يك 
مجموعه طنازانه جلوي تلويزيون مي نشیند اما چیز دندان گیري 

عايدش نمي شود. 
شهاب عباس��ي نمك الزم براي س��اخت مجموعه هاي آيتمیك 
طنازانه را دارد و هنوز هم بس��یاري از آيتم ه��اي »خنده بازار« و 
في المثل شوخي با برنامه س��ینمايي »هفت« در فضاي مجازي 
مي چرخد، با اين حال »افس��انه هزارپايان« نه طنازانه است و نه 
چرخشي در فضاي مجازي ايجاد كرده است، چون عباسي نتوانسته 

در روايت داستاني طنازانه و در عین حال پارودي، موفق باشد. 

چرا »افسانه هزارپايان« نمي خنداند؟

كميت لنگ آيتم ساز با نمك!
 ساخت فيلمي جهاني درباره امام زمان)عج( 

به  زودي آغاز خواهد شد

رئي�س بني�اد بين الملل�ي تكري�م ادي�ان و مذاه�ب از 
تولي�د فيلم�ي ب�ا حض�ور در چندي�ن كش�ور آس�يايي و 
اروپايي ب�ا محوريت مي�اد حض�رت مهدي)عج( خب�ر داد. 
علیرضا ابوالفضلي به تس��نیم گفت: بنیاد تكريم اديان و مذاهب از 
سال1397 كار خود را آغاز كرده است. هدف اصلي اين بنیاد ايجاد 
وحدت میان اديان و مذاهب رس��مي و توحیدي جهان است. بنیاد 
در 30كش��ور جهان فعالیت و نمايندگي دارد كه نمايندگان ما در 
اين دفاتر از بومیان آن كش��ورند و به عنوان سفراي صلح و دوستي 
معرفي شده اند. اتفاقي كه توسط اين بنیاد در حال رخ دادن است، 
تولید فیلم سینمايي و سريالي جهاني درباره چگونگي تولد حضرت 
مهدي)عج( و اتفاقات راجع به آن براي نابودي ايشان و مادر بزرگوار 
ايشان حضرت نرجس خاتون)س( است كه كار مشتركي بین اسالم 
و مسیحیت خواهد بود. با توجه به تكريم اديان كه رسالت اين بنیاد 
است قصد داريم با همكاري پیروان مسیحیان و همین طور يهودياني 
كه به اين زمین��ه عالقه مندند اين پروژه را تولی��د كنیم، البته قباًل 

انیمیشني درباره اين موضوع ساخته شده كه كار ارزشمندي است 
اما به نظر ما بسیار موجز و خالصه بود ولی ما قصد آن داريم كه اين 
اثر را در دو مديوم فیلم و سريال تولید كنیم. وي در ادامه اظهار كرد: 
لوكیش��ن هاي اين فیلم غیر از ايران در كش��ورهاي ايتالیا، تركیه و 
يونان خواهد بود اما بیشتر تولید اين فیلم در ايتالیا خواهد گذشت. در 
حال حاضر 90درصد فیلمنامه اين پروژه نوشته شده است. عوامل، 
نويسندگان و بازيگران ايراني و ايتالیايي در اين كار حضور خواهند 
داشت. درباره بازيگران بايد بگويم كه بیشتر هنرپیشگان اين فیلم از 
چهره هاي كمتر شناخته شده عرصه تئاترند كه بعد از اكران اين فیلم 
و معرفي آن به جهان شناخته خواهند شد. وي درباره هزينه اين فیلم 
بیان كرد: براي پرداخت هزينه ه��اي اين فیلم از هیچ نهاد يا ارگاني 
كمك نگرفته ايم و تنها بانیان جهاني كه با ما همكاري كردند باعث 
و باني هزينه هاي تولید اين فیلم هستند. اما ما مطمئنیم كه با اكران 

اين فیلم تمام هزينه هاي آن بازخواهد گشت. 
ابوالفضلي در ادامه خبر از تهديدهايي كه از همان ابتداي كار متوجه 
آنان شده است، داد و بیان كرد: كابالیست ها و تندروهاي مسیحي و 
يهودي ما را به صورت ايمیل هاي ناشناس تهديد كرده اند. همین طور 
در روزنامه اي در انگلیس و سايتي در نیوجرسي امريكا تهديدهايي 
متوجه ما شده است  اما ما پاي اين كار قرص و محكم ايستاده ايم تا 
اشتراكاتمان را میان اسالم و مسیحیت نشان دهیم. در اين مسیر 
اسقف اعظم مسیحیان و انجمن كلیمیان ايران نیز با ما همكاري 
كردند. فیلمبرداري اين س��ريال و فیلم سینمايي در صورتي كه 
روند كرونا رو به كاهش باشد، اواخر سال 2021 كلید مي خورد و 

در غیر اين صورت با تأخیر مواجه خواهد شد.

نبش قبر اختر چرخ ادب تكريم »پروين« نيست

نگاهي به كتاب »هفت روز آخر«
خاطراتي كه ساختار داستاني دارند 

محمدرضا بايرامي از داستان نويسان حرفه اي و پركار ادبیات 
كشورمان اس��ت كه در حوزه بزرگس��ال و كودك و نوجوان، 
قلمش را آزموده و از دهه1360 كه فعالیت داستان نويسي اش 
را با كیهان بچه ها ش��روع كرد تا به حال آثار قابل توجهي در 
زمینه داستان كوتاه و رمان از خود به جا گذاشته است. بايرامي 
در ادبیات دفاع مق��دس هم آثار قابل توجه��ي دارد و يكي از 
جديدترين كتاب هايش كه در مورد جنگ نوشته »هفت روز 
آخر« نام دارد كه در سال 97 توسط انتشارات كتاب نیستان 
در 160صفحه منتشر ش��ده و برنده بهترين خاطره جشنواره 
»ادب پايداري« در 20سال اخیر شده اس��ت. هر چند معیار 
انتخاب يك كتاب ماندگار را جوايز ادبي مش��خص نمي كنند 
اما نويسنده با تالش��ي كه داشته توانس��ته توجه منتقدان و 

مخاطبانش را هم جلب كند. 
نويسنده در اين رمان خاطرات سربازي اش را در يكي از مناطق 
جنوب غربي كش��ور روايت كرده و نكته قابل بحث اين است كه 
بايرامي صرفاً خاطره تعريف نكرده بلكه با بهره مندي از تجربیات 
نويس��ندگي اش به خاطرات دوران جنگش ساختاري ادبي داده 
و از تكنیك هاي داستاني در فضا س��ازي و توصیفات خاطراتش 
استفاده كرده اس��ت تا اثري پرتعلیق و ماندگار بیافريند. در اين 
كتاب، نويسنده من راوي است و صمیمیتي كه بین او و دوستان 
سربازش در منطقه وجود دارد، از نكات بارز اين داستان محسوب 
مي ش��ود. نويس��نده عالوه بر پرداختن به وقايع جنگ و گوشه 
چش��مي به تاريخ، از رفاقت هايي مي گويد كه در شرايط سخت 
پديدار مي شود؛ سربازهاي غريبي كه در رفاقت كم نمي آورند و در 

هر شرايطي پشت هم را خالي نمي كنند. 
در صفحه اول داستان، نويسنده با تعلیقي زودرس خیلي سريع 
مخاطب را وارد ماجراهاي جنگ ايران و ع��راق مي كند و فضا و 
مكان داستان را در يك منطقه مرزي و نظامي پیش روي مخاطب 
مي گذارد اما در همین صفحه اول داستان اشتباهات نگارشي به 
چشم مي خورد كه انگار از ديد نويسنده پنهان مانده است، مثل 
جمالت »نفسم بدجوري تنگي مي كند!« يا »به سرعت از سوراخ 
پش��ه بند بیرون مي زنم« و همینطور جمله »از ح��ال خودم در 
شگفت مي شوم«، اگر نويس��نده كمي دقت مي كرد مي توانست 
اين سه جمله داستاني را طور ديگري بنويسد تا منظورش را بهتر 
به مخاطب برساند. »هفت روز آخر« همانطور كه از نامش پیداست 
اشاره اي دارد به هفت روز آخر جنگ ايران و عراق و جدال سربازان 
ارتش با نیروهاي بعثي اما از موفق بودن نويس��نده در توصیفات 
و فضاس��ازي هاي جاندار و پر از ايماژ پرداختش در صحنه هاي 
مختلف داستان نمي توان چشم پوشي كرد. يكي از صحنه هاي به 
يادماندني در داستان لحظه اي است كه سربازها در برهوت دنبال 

چشمه مي گردند تا از تشنگي تلف نشوند. 
راوي به خاطر اينكه ب��ه آنها روحیه اس��تقامت بدهد يك دروغ 
مصلحتي مي گويد و با اشاره انگشت س��بابه به همرزمانش گله 
گوسفندها را نشان مي دهد، در صورتي كه اين فقط يك شوخي 
غمناك است و گوس��فند و آبادي در كار نیس��ت. يكي ديگر از 
صحنه هاي ماندگار اين داستان لحظه اي است كه به زيبايي حمله 
عراقي ها را ب��ه يك قريه مرزي به تصوير مي كش��د: »جالیز هاي 
هندوانه و خیار و خربزه مي س��وزد. گلوله هاي مختلف وجب به 
وجب زمین را آتش مي كشند. آتش هنوز به ما نرسیده است. مثل 
اژدهايي دشت را مي بلعد و دامن مي گستراند و پیش مي آيد. آن 
سوي چاه آب، چند نوجوان عرب گله هاي بزرگ گوسفندانشان 
را رها كرده اند و به سوي روستايشان مي دوند . آنچنان كه باد هم 

به گردشان نمي رسد...«
»هفت روز آخر« در قالب ادبیات، گوش��ه اي از تاريخ جنگ را 

نشان مي دهد با تمام بیم وامیدهايش.

رامينجهانپور نقدکتاب

     محمدصادق عابديني
يك ايراني براي خريد يك اكانت يك ساله 
»وي او دي« هاي ايراني بايد بيش از10 درصد 
از درآمد ماهانه خود را هزينه كند، اين در 
حالي اس�ت كه يك آلمان�ي فقط 4 درصد 
ب�راي خري�د اش�تراك »ديزن�ي« هزينه 
پرداخ�ت مي كند! چ�را مردم اي�ران بايد 
گران فروشي »وي او دي« ها را تحمل كنند؟!

به رغم اينكه سینماها باز شده است، اوج گیري 
مجدد كرونا باعث شده تا استقبال از فیلم هاي 
در حال اكران برخالف ادعاها و تبلیغات اولیه 
چندان هم چشمگیر نباش��د، در اين شرايط 
هنوز هم فضاي مجازي و »وي او دي« ها حرف 
اول را در نمايش فیلم ها مي زنند؛ اتفاقي كه 
نه تنها در ايران بلكه در اكثر كش��ورهايي كه 
بیش��ترين میزان درگیري با كرون��ا را دارند، 
ديده مي شود ولي تفاوت ش��هروندان ايراني 
با افرادي كه در اروپا يا امريكا از »وي او دي« 
براي سرگرمي اس��تفاده مي كنند اين است 
كه ايراني ها بايد خیلي بیشتر از ديگران براي 
خريد اش��تراك وي او دي هاي ايراني هزينه 

پرداخت كنند!
      خريد اشتراك چند؟!

بخش عمده اي از ب��ازار وي او دي در ايران در 
اختیار دو س��امانه »فیلیمو« و »نماوا« است. 
در بخش خريد اش��تراك اين دو سامانه، انواع 
اش��تراك هاي زماني ديده مي ش��ود. فیلیمو 
قیمت اكانت يك ماهه را 25 هزار تومان، س��ه 
ماهه را 75 ه��زار تومان )با تخفی��ف 30هزار 
تومان( و اشتراك شش ماهه را 110 هزار تومان 
اعالم كرده اس��ت. نماوا هم اكان��ت دو روزه را 
12 هزار تومان )با تخفیف9هزارو900تومان(، 
يك ماهه را 30 هزار تومان )با تخفیف 25 هزار 
تومان(، سه ماهه را 75 هزار تومان) با تخفیف 
60 هزار تومان(، شش ماهه را 140 هزار تومان 
)ب��ا تخفیف 110 ه��زار توم��ان( و 12ماهه را 
250 هزار تومان)ب��ا تخفیف 190 هزار تومان( 
مي فروشد. اين رقم ها البته مبلغ قطعي نیست 
و خريدار بايد براي خريد آنها 9 درصد اضافه تر 

بابت مالیات بر ارزش افزوده نیز بپردازد. 
در مقابل اين دو س��امانه مش��هور ايراني كه 
حرف اول را در ب��ازار وي او دي ه��اي ايراني 

مي زنن��د، نمونه هاي خارجي براي مقايس��ه 
آورده مي شود. مشهورترين سامانه تماشاي 
آنالين فیل��م و س��ريال در سراس��ر جهان، 

»نتفلیكس« است. 
ش��ركت امريكاي��ي »نتفلیكس« ك��ه دفتر 
مركزي آن در كالیفرنیاس��ت، از قبال شیوع 
كرونا در جهان كاس��بي اش س��كه ش��ده و 
تنها در سه ماهه اول س��ال میالدي2020، 
15میلیون نفر بر مشتركان آن افزوده است. 
نتفلیكس كه بیش از 182میلیون مش��ترك 
از سراس��ر جهان دارد، براي فروش اشتراك 
يك ماهه خود مبلغ 7/99ي��ورو در حد پايه 
تا 13/99يورو درياف��ت مي كند. اين دريافت 
برخ��الف وي او دي ايراني ش��امل هیچ گونه 

پرداخت اضافه نخواهد شد. 
از آنجايي كه »يورو« پول واحد منطقه اتحاديه 
اروپاست، درآمد را در دو كشور آلمان و فرانسه 
بررسي مي كنیم. بر اساس آمار رسمي سايت 
»Eurostat« وابس��ته به اتحاديه اروپا كه 
آماره��اي مربوط ب��ه كش��ورهاي عضو اين 
اتحاديه را منتش��ر مي كند، حداقل دستمزد 
ماهانه در آلمان مبلغ يك هزار 557 يورو و در 
فرانسه يك هزار و 521يورو و 22سنت است. 
بر مبناي اين آمار، يك فرد آلماني براي خريد 
اش��تراك يك ماهه نتفلیكس در كف قیمت 
ش��كل ممكن، تنها 0/5درصد از درآمد يك 
ماهه خود را هزينه مي كند. در فرانس��ه اين 
مبلغ كمي بیشتر مي ش��ود و به 0/52درصد 

مي رسد. 
در ايران اما حداقل دريافت��ي يك كارگر در 
س��ال 1399، مبل��غ يك میلیون و911 هزار 
تومان اس��ت. حاال يك كارگر ايراني با چنین 
دستمزدي براي خريد اكانت يك ماهه فیلیمو 

بايد 1/3درصد از حقوقش را پرداخت كند. 
اين رقم در خريد اشتراك براي بازه هاي زماني 
باالتر بیشتر خود را نشان مي دهد. براي نمونه 
يكي از رقب��اي نتفلیكس، »ديزني« اس��ت. 
س��امانه ديزني كه در آن كاربر مي تواند آثار 
ديزني، پیكسار، نش��نال جئوگرافي و مارول 
را تماشا كند، اكانت يك ماهه را 6/99يورو و 

اشتراك يك ساله را 69/9يورو مي فروشد. 
به اين ترتیب يك آلمان��ي براي خريد اكانت 
يك س��اله ديزني بايد  4/4درص��د از درآمد 
يك ماه خود را هزينه كند و يك فرانس��وي 
4/5درصد درآمد ماهانه اش را پرداخت كند. 
در ع��وض اكانت يك س��اله نم��اوا براي يك 
ايراني با احتس��اب مالیات ب��ر ارزش افزوده 
207 هزار تومان تمام می شود. اين رقم يعني 

بیش از 10 درصد از درآمد ماهانه وي!
به عبارت س��اده، يك ايراني بايد بیش از دو 
برابر ش��هروندان اروپايي براي اس��تفاده از 
»وي او دي ها« حق اش��تراك پرداخت كند. 
اين مسئله وقتي حساس تر مي شود كه پاي 
حق رايت خريد محصوالت پیش كش��یده 

مي شود. 
    سود از بازار بدون هزينه! 

نتفلیكس و ديگر سامانه هاي ارائه كننده فیلم 
و سريال در سراسر جهان براي پخش محتوا 
بايد حق مؤلف يا همان كپي رايت را پرداخت 
كنند. در عوض »وي او دي« هاي ايراني عماًل 
براي محصوالت خارجي كه بخش عظیمي از 
ويترين و آرشیو را تشكیل مي دهد، چیزي به 
عنوان حق رايت و خريد كپي رايت پرداخت 

نمي كنند. 
توضیحات محمدجواد شكوري مقدم، مالك 
فیلیمو درباره خريد رايت محصوالت خارجي 
كه مي گوي��د: »با توج��ه به اينك��ه ايران در 
ش��رايط تحريم و خأل قانون��ي متعهد نبودن 
به »كنوانس��یون جهاني برن« به سر مي برد، 
ما س��ريال هايي كه ف��روش آنه��ا در منطقه 
خاورمیانه آزاد اس��ت را از طريق واسطه  هاي 
فروش در تركیه، لبنان و ام��ارات خريداري 
مي كنیم و كپي رايت همه آنها موجود است.« 
در عمل خريد رايت نیست بلكه طرف ايراني 
صرفاً »میجر« را تهی��ه مي كند كه خريد آن 
سال هاست از س��وي وزارت ارش��اد ممنوع 

شده است. 
حال بايد پرسید چرا براي محتوايي كه خريد 
رايت آن به صورت مس��تقیم انجام نش��ده و 
دريافت »میجر« آن نیز از طريق واسطه و با 
مبالغ نامشخص بوده است، بايد در نهايت به 
مبلغي برسد كه گران تر از حق اشتراكي باشد 
كه كمپاني جهاني با پرداخت همه حقوق در 

اختیار عالقه مندان قرار مي دهد! 
اكنون كه بنا به تصمیمات باالدستي، خلع يد 
دولت از تصدي گري در م��ورد پخش فراگیر 
صوت و تصوير در حال به انجام رسیدن است، 
بايد از متولیان جديد پرس��ید ك��ه آيا براي 
نظارت بر میزان حق اش��تراك س��امانه هاي 

اشتراك فیلم و سريال برنامه اي دارند؟!

 گران فروشي »وي او دي« ها 
به مردم 

يك ايراني بيش از 2برابر يك اروپايي بايد براي خريد حق اشتراك سامانه هاي وي او دي هزينه كند

به رغ��م اينك��ه س��ينماها باز 
ش��ده اس��ت، اوج گيري مجدد 
كرونا باعث ش��ده تا اس��تقبال 
از فيلم ه��اي در ح��ال اك��ران 
چندان هم چش��مگير نباش��د

 علي سرتيپي درباره استقبال مردم
از سينما گفت

 شروع بدي نداشتيم
ولي روند فروش دوباره افت كرد

رئيس كان�ون پخش كنندگان س�ينماي اي�ران به تحليل 
روند استقبال مخاطبان از فيلم هاي س�ينمايي پرداخت. 
عل��ي س��رتیپي تهیه كنن��ده، س��ینمادار و رئی��س كان��ون 
پخش كنندگان سینماي ايران درباره میزان استقبال مخاطبان 
از هنر هفتم پس از بازگش��ايي سالن هاي س��ینما، به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: به نظرم ش��روع بدي نداشتیم ولي با 
شرايط كنوني و باال رفتن دوباره آمار  مبتاليان به كرونا در كشور، 
متأسفانه دوباره روند اس��تقبال مخاطبان از فیلم هاي در حال 
اكران افت كرد. سینما ها در اين مدت تقريباً يك چهارم فروش 
قبل از ش��یوع كرونا را تجربه كردند. وي اف��زود: از طرف ديگر 
تعدادي از سالن هاي سینما به اين علت كه فعالیت در اين برهه 
زماني برايشان توجیه اقتصادي ندارد، كارشان را آغاز نكردند. 

اين امر هم روي كاهش مخاطب تأثیر داشته است. 

ديدهبان

 »انيو موريكونه« 
آهنگساز فيلم هاي سينمايي درگذشت

انيو موريكونه آهنگساز مطرح ايتاليايي و برنده جايزه اسكار در ۹1سالگي 
درگذشت. 

انیو موريكونه آهنگساز برنده جايزه اسكار و خالق موسیقي متن فیلم هايي چون »خوب، 
بد، زشت« و »مأموريت« كه از تحسین شده ترين آثار تاريخ سینما محسوب مي شوند، 
در 91سالگي درگذشت. موريكونه دوشنبه در كلینیكي در رم از دنیا رفت. او به تازگي بر 
اثر زمین خوردن دچار شكستگي استخوان لگن شده بود. اين استاد موسیقي ايتالیايي 
در طول 50سال بیش از 500موسیقي براي فیلم هاي سینمايي و تلويزيوني ساخت و 
هم براي اين حجم از كار و هم براي كیفیت بي نظیر آثارش شناخته شده بود. حداقل يك 
دوجین از اين آثار به آثار كالسیك و فراموش نشدني سینما بدل شده اند كه موسیقي 
فیلم هاي وسترن اسپاگتي دهه1960 از جمله »خوب، بد و زشت« و »روزي روزگاري 
در غرب« از جمله آنها هستند. موسیقي متن فیلم هاي »مأموريت« و »سینما پاراديزو« 
در دهه 1980 هم از اين جمله اند. او ش��ش بار نامزدي اس��كار را كسب كرد كه براي 
ساخت موسیقي فیلم هاي »روزهاي بهشت«، »مأموريت«، »تسخیرناپذيران«، »مالنا« 
و »هشت نفرت انگیز« بود. او براي اين فیلم آخر س��رانجام جايزه اسكار را كسب كرد. 
سال2006 آكادمي اسكار يك اسكار افتخاري براي مشاركت وي در هنر موسیقي در 
سینما به وي اهدا كرد. او يكي از دو چهره عرصه موسیقي است كه در تاريخ اسكار جايزه 
اسكار افتخاري براي مجموعه آثارش دريافت كرد. موريكونه با كارگردانان بسیاري چون 
سرجو لئونه، برناردو برتولوچي، رومن پوالنسكي، فرانكو زفیرلي، الیور استون، كوئنتین 
تارانتینو، جوزپه تورناتوره، و پیر پائولو پازولیني همكاري داشت. »مرگ يك دوست« 
در سال 1959 و »باراباس« در سال 1961 از اولین آثار وي در اركستراسیون موسیقي و 

»فاشیست« در سال 1961 نخستین اثر او در مقام آهنگساز فیلم بود.

    سيدمحمد سادات*
شنیدن خبرهاي جورواجور و غیرمنتظره در حوزه فرهنگ، 
تاريخ و ادب اين س��رزمین امري عادي و روزمره شده است؛ 
از غارت و تخريب اماكن تاريخي گرفت��ه تا مخدوش كردن 
چهره هاي فرهنگ��ي و ادبي و غیره. تنه��ا موضوعی كه از آن 
خبري نبود گور به گور كردن چهره هاي فرهنگي و هنري بود 

كه گويا قرار است اين گل را نیز به اين گلستان اضافه كنند. 
چهارم تیر امسال خبري با اين تیتر درج شد: »انتقال آرامگاه 
پروين اعتصامي از قم به تبريز در حال پیگیري اس��ت.« به 
عنوان يك محقق و فعال فرهنگي خرد كه چندين س��ال 
است در وادي تاريخ و فرهنگ اين مرزوبوم گام برمي دارم، 
كنجكاو ش��دم بدانم موضوع چیس��ت و پیش خود گفتم 
احتماالً تیتری خبري اس��ت براي جل��ب نظر خوانندگان. 
مطلب را وارس��ي كردم و ديدم به نقل قول از دبیر شوراي 
شهر تبريز بیان شده و ايش��ان گفته است شوراي اين شهر 
پیگیر انتقال جسد پروين اعتصامي از قم به تبريز است و در 
ادامه جست وجوهايم به مطلبي در سايت همشهري آنالين 
به تاريخ پنجم تیرماه امس��ال برخوردم ك��ه به نقل قول از 
مدير رواب��ط عمومي اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
اس��تان قم بیان كرده بود اين امر منتفي اس��ت و تاكنون 
هم در اين خص��وص هیچ بحث و گفت وگويي در ش��وراي 
فرهنگي اين استان انجام نشده است. با خواندن اين مطالب 
ناخودآگاه ب��ه ياد تاريخ افتادم كه ح��دود هفت قرن پیش 
محمد خدابنده)الجايتو( ايلخان مس��لمان مغول و صاحب 
گنبد سلطانیه در زنجان تصمیم گرفت قبر موالي متقیان 
امیرمؤمنان حضرت علي)ع( را از نجف به س��لطانیه انتقال 
دهد و علت آن را حب و اشتیاق فراوان به ايشان اعالم كرد. 
پیشتر آمدم رس��یدم به دوران قاجار و حدود دو قرن پیش 
كه آقا محمدخان قاجار جسد كريمخان زند را از شیراز به 
تهران و در زير پاي تخت سلطنت خود انتقال داد و انگیزه 
او لگدمال كردن هر روزه قبر كريمخان بود. باز پیشتر آمدم 
تا رس��یدم به اكنون و قرن 21؛ قرني كه نهايت پیشرفت و 
ترقي فكري و عقلي و صنعتي بشر تا به امروز در آن رخ داده 
است و به اعمال ددمنشان گروه وحشي و خونخوار داعش 
رسیدم كه قبور بزرگان و صحابه اسالم را تخريب و اجساد را 
درآورده و كار را تا بدانجا رساندند كه گفته شد قصد تخريب 
قبر مطهر رس��ول اكرم)ص( را داش��ته اند و انگیزه خود را 
يكتاپرستي و توحید و بازداشتن مسلمانان از شرك اعالم 
كردند. آري حب و بغض و رضاي خدا انگیزه هايي بوده كه 
در طول تاريخ باعث تعرض به قبر متوفیان بوده است. حاال 
دبیر شوراي شهر تبريز هم انگیزه نبش قبر و انتقال جسد 
خاك شده پروين اعتصامي بعد از 80سال را ارج نهادن به 

مقام اين ش��اعره بزرگ و معرفي و تكريم هر چه بیشتر او 
دانسته است. جالب است در طول تاريخ بسیاري از بزرگان 
و علما و سالطین و مردم عادي جهت تبرك و تیمم وصیت 
نموده اند كه در قم و جوار كريمه اه��ل بیت)س( به خاك 
سپرده ش��وند. حال چطور شده اس��ت كه اين مكان جاي 
مناسبي براي تكريم پروين نیست، در ضمن يادآور مي شود 
كه اين مقبره را شخصاً يوسف اعتصام الملك آشتیاني پدر 
پروين براي خود و خانواده اش خريداري كرده و مادر پروين 
هم در اين مقبره مدفون اس��ت. نمي دانم كه شوراي شهر 
تبريز چه كار اضاف��ه و فوق العاده اي در جهت ش��ناخت و 
تكريم پروين در نظر دارد انجام دهد كه تا امروز انجام نشده 
است. شكر خدا در هر كوي و برزني پروين را مي شناسند و 
در گاه شمار رس��مي هم روزي به نام او درج شده است)25 
اسفند(. همچنین جش��نواره ادبي و فیلم پروين اعتصامي 
هم هر ساله برگزار مي ش��ود و از همه مهم تر كدام اقدام و 
ابزار فرهنگي و تبلیغاتي مؤثرتر از قرار گرفتن قبر او در كنار 
حرم حضرت معصومه)س( كه هر س��اله میلیون ها نفر به 
زيارت ايشان آمده و همزمان قبر پروين را هم بازديد كرده و 
فاتحه اي بر روحش نثار مي كنند. متأسفانه اين هرج و مرج 
و مشكالت عديده موجود در مسائل مختلف نشئت گرفته 
از سخنان و افكار نس��نجیده برخي متولیان و مسئوالن و 

دست اندركاران جامعه است. 
اگر انتقال اجس��اد بزرگان و علما در داخل كشور رايج شود، 
ديگر سنگ روي سنگ نمی ماند و خواجوي كرماني به كرمان 
و آيت اهلل بروجردي به بروج��رد بايد انتقال داده  ش��وند. اگر 
اين رويه در دنیا هم باب شود نخس��ت گريبان شهر تبريز را 
مي گیرد كه بايد جس��د دو كمال)كمال الدين بهزاد هروي و 
كمال خجندي تاجیكس��تاني( را به افغانستان و تاجیكستان 
و خاقاني شرواني را به كش��ور آذربايجان تحويل دهد.   امید 
كه متولیان فرهنگ جامعه سخن را ابتدا پخته و با معیارهاي 
عقالني سنجیده و سپس بیان نمايند تا جامعه دچار تالطم هاي 

روحي و فرهنگي نگردد. 
  محقق تاريخ و باستان شناسي 

موسيقي


