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عيب هاست. 

غرر الحكم و درر الكلم

فصل 34، ح 6

  آرمان حقيقت طلب 
برخی از سریال ها تعلیق خود را پیش از نمایش و روی آنتن رفتن 
كلید می زنند و انگار در مرحله پیش تولید آغاز می شوند. مجموعه 
طنز در حال ساخت »صفر بیست و یک« با بازیگری و كارگردانی 
مشترك جواد رضویان و سیامک انصاری را در نظر بگیرید. حضور 
این دو بازیگر طناز سرش��ار از كنجکاوی هایی اس��ت كه در ذهن 
مخاطب ایجاد مي ش��ود. فارغ از س��ابقه ذهنی مخاطب از این دو 
بازیگر در مجموعه های طنز تلویزیونی، كارگردانی آنها از یک سو 
و كارگردانی مشتركشان از سوی دیگر در كنار همبازی بودنشان 
در این س��ریال، آن هم بعد از س��ال ها دوری از قاب تلویزیون، در 
همین ابتدا تعلیقی ایج��اد می كند كه میل به رمزگش��ایی را در 
مخاطب برمی انگیزد. برای تعلیق پذیری بیشتر می توانید قصه و 
فضای داستانی این سریال را بخوانید. قصه حول محور دو باجناق 
می چرخد كه رابطه خوبی با هم ندارند. این دو مرد كه در شهرداری 
كار می كنند برای زمین زدن همدیگر تالش می كنند و در راستای 
همین تالش ها اتفاقات بامزه و بانمک��ی را رقم می زنند. در واقع با 
قصه ای مواجه هستیم كه در بستر طنز و كمدی بر كل كل های این 
دو باجناق استوار است و كشمکش های طنازانه ای كه از پس آن 
خلق می شود، به ویژه تضادهای شخصیتی كه بین این باجناق ها 
با ش��وخ طبعی هایی كه از جواد رضویان و جدیتی كه از سیامک 
انصاری سراغ داریم، می تواند به شکل گیری یک دوقطبی جذاب 
كمیک بینجامد كه نمونه های موفق آن را هم در سینمای كمدی 
جهان سراغ داریم هم در سینمای كمدی خودمان. به نظر می رسد 
با پخش این سریال زوج كمدی »رضویان- انصاری« ظرفیت تازه ای 

را شکل دهد كه بعد از این در س��ینما تداوم پیدا كند. مثل نمونه 
پژمان جمشیدی و سام درخش��انی كه از سریال »پژمان« شروع 
شد و بعدها در س��ینما در »خوب، بد، جلف« ادامه یافت. »صفر 
بیست و یک« در عین كمدی بودن در بس��تر و فضای خانوادگی 
روایت می ش��ود كه با توجه به مخاطب شناس��ی ایرانی و گرایش 
تاریخی كه به قصه های خانوادگی دارد، یک امتیاز مهم برای این 
سریال محسوب می شود. به ویژه اینکه تجربه تاریخی نشان داده 
مجموعه های سریالی و داستانی طنز بیش از مجموعه های آیتمی 
موفق بوده یا دست كم با طیف بیشتری از مخاطبان ارتباط برقرار 
كرده است. س��ریال های رضا عطاران یا مجموعه های طنزی كه 
سروش صحت س��اخته اس��ت، مصداقی از این معناست. همین 
تجربه ها نشان می دهد وقتی كارگردانی كه خود تجربه بازی كمدی 
داشته، سریالی می سازد موفق تر از بقیه است. حاال در صفر بیست 
و یک با دو بازیگر كمدی روبه رو هس��تیم كه مشتركاً كارگردانی 

می كنند و این برای نخستین بار است كه اتفاق می افتد.

شبكه 3 با »صفر بيست و يک« طنازى می كند

كنجكاوى حضور رضويان و انصارى در كنار هم
يادكردي از استاد برجسته و چهره ماندگار ادبيات پارسي دكتر بدرالزمان قريب

بدرالزمان قريبي كه »بانوي واژه ها« شد

  مصطفي محمدي
هفتم م��رداد م��اه، بدر الزم��ان قریب، نویس��نده، پژوهش��گر، 
ایران شناس، زبان شناس و تنها زن عضو پیوسته فرهنگستان زبان 
و ادب فارسي درگذشت؛ بانویي كه به دلیل تسلط و خدماتش به 

فرهنگ و ادبیات پارسي به وي لقب بانوي واژه ها داده بودند. 
فقدان و درگذشت افرادي نظیر دكتر بدرالزمان قریب به دلیل وجاهت 
و وزانت علمي و پژوهشي كه دارند، ثلمه اي قابل اعتنا به حوزه فرهنگ و 
ادبیات پارسي محسوب مي شود تا جایي كه ممکن است سالیان زیادي 
پس از مرگ آنها نظیري برایشان پیدا نشود. بدرالزمان قریب دهها سال 
از عمر خود را در مركز زبان و فرهنگ سغدي سپري كرد. وي در همین 
رابطه گفته است: » من تنها درس خواندم، كتاب نوشتم و جز این، كار 
دیگري نکردم. وقتي از نوشتن فرهنگ سغدي فارغ شدم و خواستم 

ازدواج كنم، دیدم ۷۰ سالم است.«
بانوي واژه ها كه در خانواده اي فرهیخته و ادیب متولد شده و رشد پیدا 
كرده بود، تحقیقات و تألیفات و مقاالتي به زبان هاي فارسي، انگلیسي 

و فرانسه را در دایرهًْ المعارف هاي بزرگ و مشهور جهان و مجالت علمي 
و تخصصي دنیا ثبت كرد. بیش��تر آثار او مربوط به زبان ُسغدي است 
و كتاب هایي كه از این ادیب فقید برجا مان��ده عبارتند از؛ »فرهنگ 
سغدي )سغدي- فارسي- انگلیسي(«، »روایتي از تولد بودا«، »تحلیل 
س��اختاري فعل در زبان س��غدي« و ترجمه »زبان ه��اي خاموش«. 
علت اهمیت زبان س��غدي آنجاس��ت كه حجم زیادي از نگاشته ها و 
سنگ نوشته هاي پارس��ي باستان، سکه هاي باس��تاني، سفالینه ها، 
نامه هاي باستاني، اسناد و مدارك، متون دیني گذشتگان ما، بودایي، 

مانوي و مسیحي به این زبان باستاني نوشته شده است. 
دكتر قریب حدود 3۰ سال تدریس زبان هاي ایران باستان و میانه در 
دانشگاه تهران را با تسلط كامل بر شش زبان فارسي باستان، اوستایي، 
فارس��ي میانه، پهلوي اش��کاني، سغدي و س��کایي و سانسکریت بر 
عهده داشت. بدرالزمان قریب در سال 13۷۷ به  عنوان عضو پیوسته 
فرهنگس��تان زبان و ادب فارسي و در س��ال 13۷8 سرپرست گروه 
گویش شناس��ي انتخاب شد. وي در س��ال 1383 نیز مدیریت گروه 
زبان هاي ایراني را به عهده گرفت. بانوي واژه ها در سال 139۰ به پاس 
خدمات ارزنده علمي و پژوهشي اش به زبان و ادبیات پارسي موفق به 
دریافت نشان درجه یک ادب پارسي شد. همچنین به منظور تقدیر از 
خدمات این زبان شناس برجسته در 13۷۷ از طرف انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگي و در 1381 از طرف سازمان صداوسیما به عنوان چهره ماندگار 
برگزیده شد. پیکر زنده یاد بدرالزمان قریب، زبان شناس و ایران شناس 
فقید، كه به گفته مدیر روابط عمومي فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
بر اثر ابتال به ویروس كرونا فوت ك��رد، در صحن مطهر حرم حضرت 

عبدالعظیم و در مقبره خانوادگي ایشان به خاك سپرده شد.

اسامي سخيف فيلم ها؛ مقدمه اي براي قبح زدايي  در سينما
  سعيد بهشتي

وزارت فرهنگ و ارش�اد اس�المي، قطعًا عالوه بر تسهيل 
كسب و كارهاي فرهنگي، بايد وجه نظارتي و بازدارندگي 
خ�ود را نيز به م�وازات آن تس�هيل  پي�ش بب�رد و اجازه 
جوالن به چهره ه�اي غير اصيل ي�ا آنها كه قص�د گرفتن 
عكس يادگاري با س�احت فرهن�گ و هنر دارن�د، ندهد. 
یکي از مهم ترین این نظارت ها، صیانت از زبان فارسي و فرهنگ 
عمومي است كه گاه در اس��امي انتخابي فیلم ها و سریال هاي 
شبکه نمایش خانگي ظاهر مي شود. ش��اید در ابتدا، برخورد 
جدي و قاطع با این پدیده، كمي س��ختگیرانه به نظر بیاید، اما 
باید قبول كرد كه فرهنگ س��ازي از دل همین امور كوچک و 
نفوذ قطره اي اتفاق مي افتد. در حالي ك��ه برخي كارگردانان 
و تهیه كنندگان س��ینما، براي خودزن��ي و دهن كجي به زبان 
فارسي و فرهنگ عمومي كشور، اسامي سخیف، غیر فارسي و 
زشت براي فیلم هاي سینمایي خود انتخاب مي كنند، مواجهه با 
این رفتار نیازمند اعمال قدرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

بدون اغماض و مسامحه است. 
 انتخاب اسامي غیر متعارف توسط برخي سینماگران كه خود 
نشانه ابتذال و استحاله برخي به ظاهر سینماگران است، عالوه 
بر تخلف از قانون در حوزه زبان فارسي و همچنین تحقیر جریان 
ریشه دار سینمایي كشور، بیانگر شهوت دیده شدن توسط این 
جریان سینمایي اس��ت كه نیازمند برخورد قانوني و جدي با 
این رفتار از سوي شوراهاي صدور پروانه و مجوز ساخت است. 
سازمان سینمایي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي، اخیراً در 

مقابل این جری��ان غیر حرفه اي ایس��تاده و از موضع قانوني و 
مرجعیت خود كوتاه نیامده است، بنابر اطالع برخي رسانه ها، در 
مدت كوتاهي فیلم هایي با نام هاي »خود فروش، عوضي، ریست، 
ماساچوست، ش��بي دو میلیون دالر، غریزه اصلي، مرده خور، 
لقاح، پوك��ر4، تکخال، كمپلکس، خاك بر س��ري« براي اخذ 
مجوز، دریافت پروانه نمایش  و پروانه س��اخت در مقابل س��د 
سازمان سینمایي قرار گرفته اند و به همه آنها اخطار قطعي داده 
شده است كه بعد از تغییر نام »مجوز اكران یا پروانه ساخت و. . .« 
صادر یا به طور قطعي تأیید مي ش��ود و حتي اگر برخي از این 
فیلم ها در ایام جش��نواره نیز نمایش داده شده باش��ند، باید با 
تغییر نام پروانه اكران دریافت كنند و اكنون در مرحله تغییر نام 
هستند. رسانه ها باید در اینگونه موارد، فارغ از هر جهت گیري 
صنفي و سیاسي، تمام قد پش��تیبان نهاد مرجع و تصمیم گیر 
باشند، تا هم سینماگران از اهرم فشارهاي كاذب فضاي مجازي 
علیه »قانون« استفاده نکنند و هم مسیر براي آیندگان روشن 

شود و جلوي الگوسازي مخرب گرفته شود. 
به هر حال ذائقه سازي و تغییر فرهنگ عمومي، از مسیر تکرار 
برخي اس��امي یا عادي س��ازي برخي رفتارها و گفتارها اتفاق 
مي افتد و س��ینما هم مي تواند علیه این جریان بایس��تد و هم 
مس��یر این تغییرات فرهنگي را هموار كند؛ چ��ه در موضوع 
تخریب زبان فارسي و استفاده از كلمات بیگانه، چه در موضوع 
عادي سازي برخي رفتارهاي غلط در جامعه یا منکرات، باید این 
رفتار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را به فال نیک گرفت و براي 

تقویت و حمایت بیشتر، آن را تحسین كرد.

    تلویزیون

خس�رو س�ينايی، كارگ�ردان و مستندس�از مط�رح 
س�ينماى ايران ك�ه از چن�دى پيش ب�ر اث�ر ابتال به 
كرونا در بيمارس�تان بس�ترى ش�ده بود، درگذشت.

حبیب احمدزاده، نویسنده و مستندساز كه چندی پیش 
از ابتالی خسرو سینایی به كرونا نیز خبر داده بود با انتشار 
پستی در اینستاگرام خود نوشت: »حدود ساعت 16 امروز، 
خس��رو خوبان به نور پیوست.« س��یدمحمد طباطبایی 
مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت نیز در گفت وگو 

با مهر این خبر را تأیید كرد.
فیلم سینمایی »عروس آتش« مشهورترین ساخته خسرو 
سینایی اس��ت كه از هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر 
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را دریافت كرد. »جزیره 
رنگین«، »كویر خ��ون«، »مثل یک قص��ه«، »گفت وگو 

با سایه«، »مرثیه گمش��ده« و »هیوالی درون« از آثار او 
هستند.

روزنامه »جوان« درگذشت این هنرمند را به خانواده او و 
جامعه هنری تسلیت می گوید.

خسرو سينايی بر اثر ابتال به كرونا  درگذشت

 نگاهی به مجموعه داستان
»از ميان آتش«

خاطراتی که خاطره باقی مانده اند 
احمد عربلو یکی از نویس��ندگان قدیمی كودك و نوجوان 
كشور اس��ت كه از س��ال های دهه 136۰ همکاری خود را 
با نش��ریات كودك و نوجوان آغاز كرد و كتاب هایی هم از 

او منتشر شد. 
البت��ه در ادبیات كش��ور بیش��تر او را به عن��وان طنزنویس 
می شناسند و سبک بیشتر داس��تان هایی كه در مورد جنگ 

و رزمندگان نوشته با طنز همراه است. 
مجموعه داس��تان »از میان آتش« عربلو كه از س��ه داستان 
كوتاه دفاع مقدس تشکیل شده از معدود كتاب های او است 
كه س��اختاری جدی و غیرطنز دارد و ش��اید دلیل اصلی اش 
هم واقعی بودن و به قولی رئال بودن داس��تان ها باشد. عربلو، 
داس��تان های »لحظه های فریاد«، »از میان آتش« و »رعدی 
به جان دشمن« را براساس خاطرات واقعی سه رزمنده دفاع 
مقدس نوشته كه نام هایشان را هم در آخر كتاب آورده است. 

آنطور كه شواهد نشان می دهد خاطرات مکتوب و دستنویس 
این سه رزمنده به دس��ت نویسنده رس��یده و او نسخه های 
دس��تنویس آنها را با بازآفرینی به ش��کل س��ه داستان رئال 

درآورده است. 
این سه خاطره ای را كه نویسنده به صورت داستان، ساخته و 
پرداخته است، از هر لحاظ ارزش داستان شدن را دارند، چراكه 

ماجراهایشان هم تعلیق دارد و هم تصویر.
 در داستان اول كه لحظه های »فریاد« نام دارد، چهار رزمنده 
داخل یک تانک ایرانی هس��تند و مي خواهند به طرف پایگاه 
بعثی ها حركت كنند. ارتباط بي سیمچی تانک كه راوی اول 
شخص قصه اس��ت با مركز فرماندهی قطع شده و همین او را 

نگران كرده است. 
سربازان بی شماری هم پابه پای تانک در حال حركت هستند. 
سرنشینان تانک هم فکر می كنند كه سربازان پشت سرشان 
ایرانی هس��تند، اما ناگهان متوجه می ش��وند كه سربازهای 
اطراف تانک همه عراقی اند و آنها فک��ر كرده اند كه این تانک 

عراقی هاست كه در حال عقب نشینی است. 
در اینجا ما با نقطه اوج داستان روبه رو هستیم؛ یکی از نیروهای 
داخل تانک چاره ای نمی بیند جز اینکه از دریچه تانک باال برود 
و به طرف عراقی ها شلیک و آنها را با درگیری سرگرم كند تا 
نیروهای ایرانی از راه برس��ند. وقتی درگیری شروع می شود، 
یکی از رزمندگان ایرانی كه از دریچه س��قف تانک باال رفته، 
گلوله ای به سرش می خورد و شهید می شود، اما عراقی ها كه 
متوجه قضیه شده اند، تانک ایرانی را به رگبار می بندند. داستان 

شروعي قوی دارد. 
هرچند نویس��نده در همان صفحات آغازین، گره داستان را 
زودتر از موعد لو می ده��د: »همینطور كه آرام پیش می رویم 
فکر وهم انگی��زی در ذهنم خطور می كند: تمام دس��تگاه ها 

سالم است. 
نیروهای پیاده هم در اطرافمان هستند، بنابراین... شاید اینها 
نیروهای خودی نباشند... شاید اینها عراقی باشند!« )صفحه 
1۰( در اینجا اگر نویسنده می توانست با استفاده از یک ایهام، 
قضیه عراقی بودن س��ربازهای اطراف تانک را در س��طرهای 
پایانی داستان مشخص می كرد، داستان ساختار محکم تری 
پیدا می كرد، اما قضیه ای كه بیش از هر چیز در این سه داستان 
مشهود اس��ت، این اس��ت كه هر سه داس��تان كتاب هنوز با 
داستان ش��دن فاصله دارند و همچنان خاطره باقی مانده اند، 
چون نویسنده اول شخص داستان ها را بدون مکث و خاطره وار 

تعریف كرده و پیش رفته است. 
دوم اینکه در پرداخت هر سه داستان از توصیفات و فضاسازی 
الزم پرهیز كرده و تا پایان، مخاطب متوجه نمی شود كه این 
داستان ها در كدام نقطه از جبهه های كشور اتفاق افتاده است 
و فصلی كه داستان ها در آن رخ داده، چه فصلی از سال بوده یا 

هوا در چه وضعیتی است. 
نکته بارز و جالب توج��ه این مجموعه داس��تان، اما تعلیقی 
است كه نویسنده در هر سه داستان كتاب ایجاد كرده است تا 
مخاطب را به كنجکاوی وادارد و بدون خستگی، داستان ها را 
تا آخر دنبال كند. »در میان آتش« توسط دفتر ادبیات و هنر 
مقادومت انتشارات حوزه هنری در 48 صفحه و با قطع رقعی 

منتشر شده است.

رامين جهان پور     نقد  کتاب

  فرزين ماندگار
صفحه رس�مي س�ريال آق�ازاده در فضاي 
مجازي از ح�ذف برخي صحنه ه�ا كه داراي 
بار محتوايي معنوي هستند، خبر داده است!

قسمت شش��م س��ریال نمایش خانگي آقازاده 
جمعه این هفت��ه درحالي روان��ه پلتفرم هاي 
فیلیمو و نماوا ش��د كه تأخیر یکي دو س��اعته 
انتش��ار براي آنهای��ي كه ای��ن س��ریال را در 
هفته هاي پیش به ش��کلي ممت��د دنبال كرده 
بودند و در انتظار بودند تا قس��مت ششم را داغ 

داغ از تنور بگیرند محسوس بود. 
عنوان فیلم اولین چی��زي را كه به ذهن متبادر 
مي كند، این است كه احتماالً قرار است مخاطب 
سریالي در ژانر سیاسي باشیم اما اینکه این ژانر 
در ایران اساس��اً س��ابقه و قدمت زیادي ندارد 
و كمتر فیلمس��ازي به س��راغش رفته س��بب 
مي ش��ود، خیلي هم انتظار سیاس��ي بودن از 
س��ریالي كه عنوان آقازاده دارد نداشته باشیم. 
به ویژه اینکه وقتي نام حام��د عنقا را به عنوان 
تهیه كننده و نویسنده توأمان این كار مي بینیم، 
احتمال مي دهیم قرار نیس��ت فراتر از س��بک 
و س��یاق فرمیک صداوس��یما چیزي ببینیم و 
چارچوب هماني اس��ت كه در كارهاي پیشین 

این نویسنده تلویزیوني دیده ایم. 
شاید ساختن سریال درباره آقازاده ها در ایران 
در وهله اول كار ساده اي به نظر نرسد؛ چراكه 
باالخره نمي ت��وان از آقازادگي ح��رف زد و به 
نحوي پاي داستانت به مسائل سیاسي كشیده 
نش��ود. آقازادگي در ایران خواه ناخواه واژه اي 
اس��ت كه به مرور به دایرهًْ  المعارف سیاس��ي 
راه پیدا كرده اس��ت. ش��اید اگر 2۰سال پیش 
كسي این عبارت را مي شنید ذهنش به سمت 
سیاست نمي رفت و از آن تلقي منفي نداشت، 
اما به م��رور واژه آق��ازاده در ادبیات سیاس��ي 
و اجتماع��ي ایران ب��ار منفي زی��ادي به خود 
گرفت و مت��رادف فرزندان آدم ه��اي بانفوذي 
شد كه اتفاقاً از نفوذشان آن طور كه باید به سود 
جامعه اس��تفاده نمي كنند. اینکه این چقدر به 
واقعیت صحنه سیاس��ي ایران نزدیک است یا 
اینکه رس��انه ها به این موضوع بی��ش از اندازه 
دامن زده اند، مسئله اي اس��ت كه موضوع این 
نوشتار نیست، اما وقتي از عبارت سانسور براي 
قسمت ششم سریالي با همین نام یاد مي شود، 
موضوع قدري پیچیده تر به نظر مي رس��د. آیا 
آنچه برخي رسانه ها از آن به عنوان سانسور یاد 

كرده اند به آن بخش از ماهیت سیاسي سریال 
ربط پیدا مي كند؟ 

   شاخک هاي فعال مشاور رسانه اي!
جالب است از اولین افرادي كه نسبت به سریال 
آقازاده واكنش نش��ان داد، مش��اور رس��انه اي 
رئیس جمهور بود. حسام الدین آشنا زماني كه 
هنوز قسمت اول سریال منتشر نشده بود در یک 
توئیت نوشت: »آقازاده هاي خوب مي توانند براي 
تأمین مالي پروژه اي هنري علیه آقازاده هاي بد 

از بودجه عمومي استفاده كنند.«
این اما س��رآغاز ماجرا نبود و روزنامه سازندگي 
ارگان حزب كارگزاران نیز یک شماره ویژه براي 
این س��ریال ترتیب داد و باعث ش��د متن هایي 
میان محمد قوچان��ي و حامد عنق��ا رد و بدل 
شود. تیتري كه روزنامه سازندگي انتخاب كرده 
بود نیز »آقازاده خوب و آق��ازاده بد« بود. اتفاقاً 
موضوع سریال آقازاده هم در همین ارتباط است. 
داستان دو آقازاده كه یکي شیطان صفت است و 
از نفوذ پدرش سوء استفاده مي كند و آقازاده اي 
دیگر كه قرار است در شمایل یک ضابط قضایي 

عدالت خواه جلوي فساد را بگیرد. 
صفحه رسمي س��ازمان هنري رسانه اي اوج در 
فضاي مجازي كه سازنده سریال آقازاده است، 
بخش هایي از تصاویر و دیالوگ هاي حذف شده 
قسمت ششم این سریال را كه گفته مي شود از 
این قسمت حذف شده منتشر كرد. این سازمان 

اما اشاره اي به موضوع سانسور نکرد. 
   واكنش بازيگران در فضاي مجازي 

از س��وي دیگر امیرش��یبان خاقاني، تدوینگر 
سریال هم در صفحه شخصي خود با نوشتن این 
جمله كه »همچنان درگیر كات هاي دستوري 
هستیم امیدوارم به پخش برسیم. « تهیه كننده 
اما به شایعه حذف و ممیزي این قسمت از سریال 
واكنش نش��ان داد. واكنش��ي كه در صفحات 
فیلمبردار و صدابردار س��ریال و س��ینا مهراد و 
پردیس پورعابدیني ) دو بازیگر اصلي سریال( نیز 

با هشتگ »نه به سانسور« باز نشر شد. 
  شباهت ماجرا به پايتخت 6

 پیش از این ش��بیه این اتفاقات را عید امسال 
درباره سریال پرحاش��یه پایتخت 6 هم دیده 
بودیم كه بازیگران اصلي آن در فضاي مجازي 
تلویحاً از فش��ار براي سانس��ور خبر مي دادند 
و همین باعث ش��د برخي اینگون��ه رفتارها را 
شبیه س��ازي ش��ده رفتار بازیگران پایتخت 6 
بدانند و البته این ش��ائبه هم ایجاد ش��ود كه 
موضوع حذف دقایقي از این س��ریال بیشتر به 
منظور جلب توجه براي این سریال انجام شده 
باشد، اما به نظر مي رسد، موضوع درباره سریال 
آقازاده چیز دیگري است. درباره پایتخت 6 این 
شائبه وجود داش��ت كه عوامل عمداً از برخي 
خط قرمزها عبور مي كنند تا ب��ا ایجاد چالش 
تفاوت نگاه خود ب��ا مدیران صداوس��یما را به 
رخ عموم بکش��ند و تلویحاً اعالم كنند اگرچه 
با صداوس��یما كار مي كنند و پ��ول خوبي هم 
مي گیرند، اما با مدیران س��ازمان نیز اختالف 
نظر دارند. اینها شگردهایي است كه آدم هاي 
رس��انه اي از پیچیدگي هاي آن مطلع هستند، 
اما درباره اینکه ماهیت حواشي قسمت ششم 
آقازاده چقدر ب��ا این مس��ئله همخواني دارد، 
نمي توان با قطعیت نظ��ر داد هر چند مي توان 
حدس زد موضوع س��ریال آقازاده با حواش��ي 
س��ریال پایتخت به لحاظ ماهوي تفاوت هاي 

زیادي دارد. 
 اكانت رسمي س��ریال »آقازاده« در توئیتر در 
پاس��خ به یکي از مخاطبان درب��اره این قضیه 
نوش��ت: »امروز كه با تأخیر به پخش رسیدیم، 
ولي اتفاق��اً بچه ه��اي آقازاده ه��م متعجبند و 
باور نمي كنند حرف های��ي درباره نماز، ایمان و 

معنویت و ارادت به امام رضا)ع( حذف بشه.«
این مواضع نش��ان مي دهد كه احتماالً موضوع 
حذف برخي صحنه ها از سریال ربطي به مسائل 
سیاسي ندارد، اما واقعاً نماز خواندن و معنویت 

در یک سریال چرا باید منجر به حذف شود؟ 
سازمان هنري رس��انه اي اوج در صفحه رسمي 
خود در اینس��تاگرام جزئیات بیش��تري از این 
ماجرا منعکس كرد. در ای��ن صفحه تصاویري 
از سکانس هاي حذف شده این قسمت منتشر 
ش��ده و در ادامه با كاربران این پرسش مطرح 
شده است كه »به نظر شما چرا این دیالوگ ها را 

از سریال حذف كردند؟«
همچنین برخي رسانه ها تعدادي عکس به همراه 
دیالوگ هاي حذف ش��ده این قس��مت را بدون 
اش��اره به مخاطب یا گوینده دیالوگ ها منتشر 
كرده اند: تصاویري كه راضیه )مانلي( را در پشت 
یک پنجره فوالد نش��ان مي ده��د و زیر آن این 
دیالوگ ها نوشته شده است: »نشنیدي كه اللهم 
اغنني بحاللک عن حرامک، خدایا با حاللت منو 
بي نیاز از حرام كن؟ یادت باشه دخترم امام رضا 
وقتي دست كسي رو گرفت، دیگه رها نمي كنه. 
واسه امام رضا من و تو مسلمون با ارمني و كلیمي 
هیچ توفیري نمي كنه چه بسا محبتشون به اونا 
بیشتر باش��ه. اختیار هر خونه دست صاحبشه. 
تو چیکاره اي بگي كي بره كي نره، امام رضا امام 
همه اس. عاشقي سخته خون دل خوردن داره، 
ولي خجالت نداره. آقا شما مي دونستین خانوم 

تو حرم مسلمون نبود؟«

از پايتخت 6 تا قسمت ششم آقازاده! 
برخي حواشي سريال پايتخت 6 و پشتيباني بازيگرانش در فضاي مجازي را سناريويي از پيش طراحي 

شده مي دانستند، اما ظاهراً ماهيت حواشي قسمت ششم سريال آقازاده كاماًل متفاوت است

اف�����رادي  اولي��ن  از 
كه نس���بت به س����ريال 
آق��ازاده واكن�ش نش��ان 
داد، مش��اور رسان��ه اي 
رئي��س جم��ه��ور ب��ود

آخرين تغييرات در پخش برنامه عليخاني 

چهار  شب در هفته عصر جديد را ببينيد
تلويزيون�ي  مس�ابقه  پخ�ش 
استعداديابي ايران )عصر جديد( 
تا پيش از فرا رسيدن ماه محرم، 
ب�ا تغيي�ر هم�راه خواه�د بود. 
به دلیل تداخل پخش برنامه »عصر 
جدید« ب��ا بازي ه��اي باقیمانده از 
لیگ برتر فوتب��ال و همچنین جام 

باشگاه هاي اروپا، از این هفته غیر از شنبه ها و یک شنبه ها، این برنامه سه شنبه ها و 
چهارشنبه ها هم روي آنتن شبکه 3 سیما خواهد رفت. مهم ترین دلیل اضافه شدن 
روز هاي پخش این مسابقه تلویزیوني، تداخل زمان پخش با مسابقات ورزشي مهم 

و پایان پخش مرحله دوم پیش از فرا رسیدن ماه محرم است. 
در جدول جدید پخش، بخش هاي اول و دوم از قس��مت پنجم شنبه و یک شنبه، 
همچنین قسمت ششم دور دوم عصرجدید، سه ش��نبه و چهارشنبه این هفته به 
مخاطبان تقدیم مي شود. این روال، براي قسمت هاي هفتم تا دهم از این مرحله هم 

برقرار است و تا پایان مردادماه ادامه دارد. 
در برنامه امشب و فرداشب، پارسا سیمین مرام در رش��ته خوانندگي و با اجرایي 
دوزبانه، شاهرخ رضایي در رشته شعبده همراه با گروهش كه مرداني سیاهپوش  
هستند، سجاد اس��ماعیلي در رش��ته اس��تندآپ كمدي، محمدرضا محمدي و 
گروهش با نام ضربان و محمد بازوپیشه در رشته سیرك با هم رقابت مي كنند تا 
فرداشب مشخص شود هیئت داوران عصرجدید، كدام اجرا ها را راهي مرحله آراي 

مردمي خواهند كرد.


