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جشنواره مجازی فجر به جای جشنواره حقيقی!
طباطبايی نژاد: اگر در روزهای پيش رو وضعيت سالمت رو به بهبود برود، اولين گزينه اين است 

 که آثار برای مخاطبان اولويت اول )اهالی سينما و رسانه( و در اولويت دوم برای مخاطبان
به شيوه 50 درصدی به نمايش درآيد

   فرزين ماندگار
 س�خنان س�يدمهدی طباطبايی ن�ژاد درب�اره برگ�زاری 
آنالين س�ی و نهمين جش�نواره فيلم فجر حکاي�ت از آن 
دارد ک�ه اين روي�داد به بهانه بيم�اری کرونا ب�ه طور کامل 
به ش�کل مجازی برگ�زار می ش�ود و ب�ه صورت ع�ادی و 
دست کم امسال اثرگذار ي آن نيز به حداقل خود می رسد. 
س��یدمحمدمهدی طباطبایی نژاد، دبیر جشنواره فیلم فجر در 
ابتدای س��خنان خود با درود به مقام ش��هدای اسالم و شهید 
محس��ن فخری زاده و گرامیداش��ت یاد درگذشتگان سینمای 
ایران در س��ال جاری گفت: به واسطه همه گیری ویروس كرونا 
رویدادهای سینمایی در دنیا با چالش های مختلفی روبه رو شد. 
ستاد برپایی جشنواره فیلم فجر نیز رایزنی های مختلفی را در 
این زمینه با كارشناسان سینما و فعاالن حوزه سالمت برپا كرد.  
او در ادامه گفت: جلسات مختلفی برپا شد و از تعطیلی جشنواره 
تا تعویق آن به بهار 1400 و ش��کل ها ی دیگری مورد نظر بود 
و گزینه های��ی را پیش روی ما قرار داد. دبیر جش��نواره افزود: با 
شیوع كرونا جشنواره ها در دنیا شیوه های مختلفی را برگزیدند. 
برخی جش��نواره ها آنالین برگزار شدند. جشنواره فیلم  كودك 
در ایران به شیوه آنالین و فیزیکی برگزار شد، اما انتخاب شیوه 
برگزاری جشنواره فیلم فجر دش��وار بود. طباطبایی نژاد گفت: 
س��اده ترین تصمیم تعطیلی این رویداد بود، اما نمی دانس��تیم 
كه آیا این بهترین تصمیم اس��ت یا نه. جمع بندی های متعدد 
ما با اهالی سینما در شورای سیاس��تگذاری ما را به دو رویکرد 
رساند؛ در وهله اول برپایی جشنواره فقط برای داوران جشنواره 
است، یعنی جشنواره هیچ نمایشی نخواهد داشت و داوران در 
بخش های مختلف فیلم ها را خواهند دید. اگر در روزهای پیش رو 
وضعیت سالمت رو به بهبود برود، اولین گزینه این است كه آثار 
كاندیدای هیئت داوران از جمع فیلم های رسیده در بخش های 
گوناگون برای مخاطبان اولویت اول )اهالی س��ینما و رسانه( و 
در اولویت دوم برای مخاطبان به شیوه 50 درصدی به نمایش 
درآید. س��یدمحمدمهدی طباطبایی نژاد، دبیر س��ی و نهمین 
جشنواره فیلم فجر در ادامه این نشست با اشاره به ویژگی های 
این دوره جشنواره بر اساس فراخوان جشنواره به حضور فیلم های 
اول فیلمسازان در بخش س��ودای سیمرغ اشاره كرد و گفت: بر 
اساس فراخوان، هیئت داوران تمام آثار واجد شرایط حضور در 
جشنواره اعم از فیلم های حرفه ای و فیلم اول كارگردانان را در 
همه بخش ها مورد داوری قرار می دهد. او همچنین اظهار داشت: 

در این دوره هیئت داوران این بخش از میان فیلم های مس��تند 
بلند )باالی 70 دقیقه( حاضر در چهاردهمین جش��نواره فیلم 
مستند سینماحقیقت، یک فیلم را به عنوان اثر برگزیده معرفی 
خواهند كرد. همچنین هیئت داوران بخش فیلم های كوتاه از 
میان فیلم های كوتاه حائز شرایط )3 تا 15 دقیقه( حاضر در سی 
و هفتمین جشنواره فیلم كوتاه تهران، یک فیلم را به عنوان اثر 

برگزیده معرفی خواهند كرد.
   امکان اکران آنالين فيلم ها نيست

طباطبایی نژاد با بی��ان اینکه امکان اك��ران آنالین فیلم های 
جشنواره وجود ندارد، گفت: برای فیلم های سینمایی نمایش 
آنالین حداقل در وضع موجود شکل ناممکنی است.او در ادامه 
افزود: اگر ش��رایط نمایش فیلم برای اهالی رسانه فراهم شود 
این كار در برج میالد انجام می ش��ود. از 25 دی ماه داوری ما 
ش��روع خواهد ش��د و تا 12 بهمن ماه كاندیداها حداقل برای 
خود ما مشخص اس��ت كه در صورت مهیا بودن شرایط برای 
تنظیم جدول نمایش اقدام می ش��ود. دبیر جش��نواره درباره 
گله مندی مستندسازها از نبود هیئت انتخاب گفت: من خودم 
از سینمای مستند آمدم و بیش از هركس دیگري مدافع آن 
هستم، ولی دوستان ش��رایط را در نظر بگیرند كه جشنواره 
امسال در هیچ بخشی هیئت انتخاب ندارد. منطقی نبود كه 
برای آثار مستند هیئت انتخاب بگذاریم. در این روزهایی كه 
این تصمیم را گرفتیم از دوستان پرسیدم كه آیا فیلم مستند 
بلندی بوده كه به جشنواره حقیقت ارائه نشده باشد و احتمال 
دریافت سیمرغ فجر را داشته باشد كه پاسخ منفی گرفتم. من 
به دوستان مستندس��از حق می دهم كه بخواهند بهتر دیده 
شوند. جشنواره فیلم فجر باالترین جایزه سینمای ایران را به 
آثار مستند می دهد و طبیعی است به فیلمی اعطا كند كه در 

رقابت آثار در جشنواره سینماحقیقت حاضر باشد.

رونمايي از پوسترهاي »جوهر گلگون 
علم« به ياد شهيد فخري زاده

پوس�ترهاي »جوهر گلگون علم« به پاسداشت هفتمين 
روز از شهادت دانشمند برجسته هس�ته اي منتشر شد. 
از پوسترهاي »جوهر گلگون علم« كه به پاسداشت هفتمین روز 
از شهادت »محسن فخري زاده« دانشمند هسته اي كشور طراحي 
شده اند، رونمایي شد. بنا بر این گزارش، این پوسترها به همت حوزه 
هنري توسط دانیال فرخ، میکائیل براتي و احمد یونسي طراحي 

شده است و در كارگاه سه در چهار به مرحله اجرا در آمده اند.

   تجسمی

مسئول انجمن سوينا:

هر ماه يك  فيلم براي نابينايان آماده سازي مي شود
  محمد صادقي

سوينا )سينماي ويژه نابينايان( از زمان شيوع کرونا تا به حال 
بيش از 50 عنوان فيلم را براي نابينايان، توضيح دار کرده است. 
گالره عباسي بازیگر و  مسئول »سوینا« با اشاره به فعالیت هاي گروه 
سوینا توضیح داد: ما در این مجموعه سینما را براي عزیزان نابینا 
دس��ترس پذیر كرده ایم. به این صورت كه در بخش هایي از فیلم 
كه سکوت دارد، یک راوي از هنرمندان ارزنده و تواناي كشورمان 
توضیحاتي درباره صحنه و لحظاتي از فیلم كه عزیز نابینا نمي بیند، 
مي دهد. وي در گفت و گو با برنامه »دس��ت در دست« شبکه 2 
سیما ادامه داد: بعد از مدتي تبدیل به مؤسسه اي شدیم كه عزیزان 
نابینا خودشان همه وظایف را بر عهده گرفتند و مشغول به فعالیت 
شدند. ابتدا به صورت زنده در سینما این كار را انجام مي دادیم و 
بعد از كرونا هر ماه یک فیلم را توضیح دار كرده ایم و تاكنون نزدیک 

به50 فیلم رسیده است. 
بازیگر »ش��یار 143« درباره رادیو سوینا بیان داش��ت: در رادیو 
سوینا نیز عزیزان نابینا به همراه برنامه سازان و هنرمنداني مثل 
لیلي رشیدي، منصور ضابطیان، هومن خیاط و بسیاري دیگر از 
هنرمندان برنامه هاي رادیویي متشکل از بخش هاي مختلفي چون 
قصه شب  و برنامه كودك را مي سازند. البته تهیه این برنامه هاي 
رادیویي مثل یک پادكست مي تواند براي همه قابل استفاده باشد 
و براي همه هم رایگان در دس��ترس است. همکاران و هنرمندان 
در سطح بسیار باالیي همکاري مي كنند، سوینا متعلق به جامعه 
نابینایان و همه هنرمندان است و تعلق به فرد خاصي ندارد. عباسي 
درباره اشتغالزایي جامعه نابینایان بیان داشت: تعهد كاري و حس 

مسئولیت پذیري بي نظیري را بین عزیزان نابینا مي بینم. آنها حتي 
در شرایط كرونا نیز به دوركاري مشغولند. 

بازیگر س��ریال »برادر« ادامه داد: در دوران كرونا ش��کل زندگي 
همه ما تغییر كرد. شاید با رعایت شیوه نامه هاي بهداشتي بتوانیم 
در س��المت همه افراد جامعه مؤثر باشیم. داش��تن دغدغه هاي 
اجتماعي به نوعي دیگرخواهي اس��ت. گفتني اس��ت »دست در 
دست« روایتگر داس��تان افرادي اس��ت كه در این ایام به صورت 
ویژه اي به امدادرساني به همنوع مش��غولند. این برنامه، عالوه بر 
دعوت و گفت وگو با چهره هاي حوزه هاي مختلف فرهنگي، هنري، 
ادبي، ورزشي  و اجتماعي به پخش گزارش هایي از كمک همدالنه 
مردم به یکدیگر در سراس��ر ایران مي پردازد. »دست در دست« 
كاري  است از گروه معارف شبکه 2 و مركز رسانه سازمان تبلیغات 
اسالمي به تهیه كنندگي هادي خدادي و كارگرداني مهدي زنگنه 
كه پنج شنبه، جمعه، شنبه و یک ش��نبه بعد از گفت وگوي ویژه 

خبري حوالي ساعت 23:30 روانه آنتن مي شود.

کمپاني استرند ريليزينگ، حق انتشار فيلم سينمايي »خورشيد« 
در امريکا را دريافت کرده است. 

شركت اس��ترند ریلیزینگ حق انتشار فیلم س��ینمایي »خورشید« 
به كارگرداني مجید مجیدي را دریافت كرده اس��ت. این فیلم كه در 
جشنواره فیلم ونیز رقابت كرده بود، نماینده ایران براي رقابت در بخش 
فیلم هاي بین المللي اسکار 2021 است. فیلم سینمایي »خورشید« كه 
توسط »سلولوید دریمز« در بازار هاي بین المللي عرضه شده بود، در 
جشنواره ونیز مورد تحسین قرار گرفت و روح اهلل زماني، بازیگر جوان 
این فیلم جایزه مارچلو ماسترویاني را براي بهترین بازیگر جوان دریافت 
كرد. در جشنواره فیلم دوحه نیز این اثر جایزه بهترین فیلم را دریافت 
كرده است. »خورشید« داستان یک پسر 12 س��اله به نام علي و سه 
دوست دیگرش را روایت مي كند كه در تالش هستند با كار كردن در 
گاراژ و مرتکب شدن جرائم كوچک خانواده شان را حمایت كنند، اما او 
پس از مدتي به دنبال گنجینه اي كه در زیر زمین مدفون شده مي رود. 
مجیدي سابقه كارگرداني »بچه هاي آسمان« اولین فیلمي را كه در 

سال 1998 از سوي ایران نامزد اسکار شد دارد. این فیلم او در سراسر 
جهان از جمله جش��نواره هاي برلین، ونیز و لندن نمایش داده ش��د. 
فیلم سینمایي »بدوك« اولین اثر مجیدي بود كه حق انتشار آن نیز 
به كمپاني سلولوید دریمز تعلق داشت. ماركوس هیو، رئیس كمپاني 
استرند ریلیزینگ فیلم خورشید مجیدي را یک دستاورد فوق العاده 
توصیف كرد كه مي خواهد هم ظریف باش��د و هم مهیج و س��رگرم 
كننده. او همچنی��ن در ادامه گفت از اینکه ای��ن فیلم را به مخاطبان 
امریکایي ارائه مي كند، بس��یار هیجان زده اس��ت. خورشید فیلمي 
درام به كارگرداني مجید مجیدي و تهیه كنندگي امیر بنان محصول 
سال 1398 است. این فیلم به نویسندگي مشترك مجید مجیدي و نیما 
جاویدي است. خورشید برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین 

فیلمنامه در سي و هشتمین جشنواره فیلم فجر شده است. 
فیلم خورشید مجید مجیدي به عنوان نماینده سینماي ایران در بخش 
مسابقه اصلي )رقابتي( شیر طالیي در هفتاد و هفتمین دوره جشنواره 
بین المللي فیلم ونیز انتخاب و برنده جایزه فانوس جادویي این جشنواره 
شد. همچنین با انتخاب منتقدان هالیوود ریپورتر، خورشید در شمار 
بیست فیلم برتر دو جشنواره ونیز و تورنتو در سال 2020 قرار گرفت. 

پیتر دي بروگ، منتقد ورایتي درباره این فیلم گفته است:  تماشاي فیلم 
مجید مجیدي مرا به یاد یکي از مهم ترین فیلم هاي قرن بیست ویک 
درباره كودكان به نام »پروژه فلوریدا« انداخت. مجیدي خودش خالق 
یکي از بهترین فیلم هاي قرن بیستم درباره كودكان است. »بچه هاي 
آسمان« كه در سادگي محض بي رقیب است و در عین حال داستانش 
چنان تماشاگر را درگیر مي كند كه نمي تواند نگاه از صحنه بردارد. در 

»خورشید« با فیلمنامه اي به مراتب پیچیده تر طرف هستیم.«

پس از معرفي به عنوان نماينده ايران در اسکار 

توزيع کننده »خورشيد« مجيدي در امريکا مشخص شد

 مديران سيما 
در پايتخت 7 هم دور مي خورند!

 زمزمه هاي توليد سري 7 سريال پايتخت هوشياري مديران سيما 
براي تقويت تيم نويسندگي و اينکه باز کار از دست شان در نرود را طلب مي کند

  نقد کتاب رامين جهان پور

     سينما

   فجر

نگاهي به مجموعه داستان » مردان منتظر«

گرفتار در ورطه مستقيم گويي
مجموع��ه داس��تان » م��ردان 
منتظر« شامل 16 داستان كوتاه 
از نویسندگان معاصر ایران است 
كه توسط محمدباقر نجف زاده 
گرد آوري شده اس��ت. موضوع 
تمام داس��تان ها جنگ ایران و 
عراق است. بعضي از داستان هاي 
این مجموع��ه قب��اًل در كتابي 
مستقل چاپ شده است و بعضي از داستان ها هم در نشریات 
كشور منتشر ش��ده بودند. ناش��ر این كتاب امیر كبیر است. 
احتماالً این كار با سفارش ناشر انجام شده است و گردآورنده 
كتاب هم با س��لیقه خودش تعدادي از داستان هاي برجسته 
جنگ را كه از اوایل دهه 60 تا دهه 80 منتش��ر شده ، در این 
كتاب جم��ع آوري ك��رده و گزیده اي از داس��تان هاي مطرح 
مقاومت را براي مخاطبینش به دست چاپ داده است. در این 
كتاب داستان هایي از داستان نویسان مطرح ادبیات جنگ به 
چشم مي خورد كه برخي از آنها عبارتند از: راضیه تجار، سید 
مهدي ش��جاعي، ش��هید حبیب غني پور، مجی��د قیصري و 
محمدرضا كاتب. در این نوع كتاب هایي كه نویس��ندگان به 
صورت گروهي در آن قلم زده اند، چند ویژگي وجود دارد؛ یکي 
اینکه مخاطب با سبک و س��یاق هر كدام از نویسنده ها آشنا 
خواهد شد و دوم اینکه عالوه بر اینکه با یک مجموعه داستان 
مشترك مقاومت آشنا مي شود با داستان هایي روبه رو خواهد 
شد كه حاصل تفکرات مستقل نویسندگان آنهاست. از میان 
این 16 داس��تان، مختصراً به یکي از آنه��ا خواهم پرداخت. 
داستاني كه مي خواهم در موردش حرف بزنم »مردان منتظر« 
نام دارد كه آخرین داستان این كتاب164 صفحه اي است. این 
داستان همان عنواني را دارد كه بر پیشاني كتاب نشسته و هم 
اینکه نویسنده داستان كسي اس��ت كه در واقع این كتاب به 
كوشش او چاپ شده است. داستان مردان منتظر، از زبان اول 
شخص مفرد روایت مي شود. داستان در مورد راوي و دوست 
قدیمي اش احمد زارعي اس��ت كه بر اثر عوارض س��الح هاي 
شیمیایي در جنگ مدتي بعد از جنگ روي تخت بیمارستان 
به شهادت مي رسد. راوي داستان و دوست شهیدش روزگاري 
رزمنده بودند و با اه��داف و آرمان هاي قلبي ش��ان در جبهه 
مي جنگیدند. قصه »مردان منتظر« شاید داستان صداقت و 
اخالص خیلي از رزمندگاني باش��د كه بعد از سال هاي جنگ 
براي امرار معاش زندگي ش��ان به روزمرگي دچار شده اند و با 
دنیایي روبه رو هستند كه زمین تا آسمان با آمال و اعمال آنها 
در جبهه متفاوت است. آنها هنوز با خاطرات لحظه هاي جنگ 
زندگ��ي مي كنن��د. راوي و احمد ه��ر دو اهل قل��م و دنبال 

فعالیت هاي ادبي و نوشتاري هستند.
 خواننده احس��اس مي كند كه نویس��نده انگار دارد خاطرات 
زندگي خ��ودش را براي ما تعری��ف مي كند؛ در قس��متي از 
این داس��تان اینگونه مي خوانیم:». . . گفت راستش چي ؟!« 
گفتم:»راستش اینکه اون ش��ور و حال جبهه و جنگ نیست. 
همه ش��دیم زن ذلیل. خان��واده ذلیل. نوكر زندگ��ي. . . دیگر 
شعارها رنگ باخته. نرخ ارز كشور باال رفته. بروبچه هاي جبهه 
اسیر زندگي شدند، من و توي دانشگاه رفته امروز و بسیجي 
دیروز، باید غم نان داشته باش��یم.. . « گفت:» مي دانم كه تازه 
حساب كار دس��تت آمده وقتي مي بیني صاحبخانه ات با سه 
ابتدایي صاحب سه تا ماش��ین و چند خانه آپارتماني است و 
پول جیبي بچه هایش از حقوق چند ماه تو اس��تاد دانش��گاه 
هم باالتر و بیشتر است. . . خوب تو هم كم مي آري. . . « داستان 
درد دل دو رزمنده جنگ است كه حس��رت روزهاي جبهه را 
مي خورند، اما مشکل داس��تان اینجاست كه نویسنده گاهي 
نتوانسته جلوي احساساتش را بگیرد و به مستقیم گویي روي 
آورده است و همین مستقیم گویي هاي او، یک داستان واقعي 
را تبدیل به قصه اي شعاري كرده اس��ت. با همه این حرف ها 
جمع كردن برجسته ترین داستان هاي جنگ در یک كتاب را 
مي توان به فال نیک گرفت. چون خیال مخاطب از این جهت 
راحت است كه با مجموعه اي یکدست از داستان هاي جنگ 

روبه رو شده است.

   مصطفي شاه کرمي
برخي رسانه ها از توافقات نهايي مابين مديران 
سيما و توليدکنندگان س�ريال »پايتخت« به 
منظور توليد فصل جديد و س�اخت س�ريال 
»پايتخ�ت7« و ش�روع پيش تولي�د آن خبر 
مي دهند. اين خبر در حالي منتش�ر مي شود 
که برخ�ي کوتاهي هاي مديران س�يما باعث 
ش�د تا محتواي ارزش�مند فصل ه�اي قبلي 
اين مجموع�ه تحت تأثير فصل 6 ق�رار گيرد. 
هتک والدی��ن و به چالش كش��یدن ارزش هاي 
اخالقي خانواده و جامعه منجر به ایجاد حواشي 
شد و حاال این س��ؤال مهم مطرح مي شود كه آیا 
مخاطب با پایتختي هرس و سالم س��ازي ش��ده 
مواجه مي شود یا باز هم باید شاهد دهن كجي به 

جامعه باشیم؟
براس��اس برخي ش��نیده ها، محس��ن تنابنده با 
اطمینان از درخواست مدیران تلویزیون، از مدتها 
قبل فیلمنامه هاي س��ریال »پایتخت7« را آماده 
كرده بود و منتظر بود تا از س��وي مسئوالن سیما، 
نسبت به ساخت این پروژه اعالم نظر قطعي صورت 
گیرد. طبق اخبار برخي رس��انه ها توافقات نهایي 
جهت س��اخت »پایتخت7« مابین مدیران سیما 
و تولیدكنندگان این سریال صورت گرفته و فصل 

جدید »پایتخت« وارد پیش تولید شده است. 
   پايتخت، چي بود چي شد؟!

پایتخت از پربیننده ترین س��ریال هاي تلویزیون 
اس��ت كه به كارگرداني س��یروس مقدم و تهیه 
كنندگي الهام غف��وري مقابل دوربی��ن رفت و 
اولین فصل آن نوروز 1390 از ش��بکه یک سیما 

پخش شد. 
فصل ششم این س��ریال در حالي نوروز سال 99 
پخش ش��د كه محتواي این فصل با چرخش��ي 
180 درجه اي در محتوا و رویکرد به نوعي تبدیل 
به آنتي تز فصل هاي قبلي اش شد. در فصل هاي 
پنج گانه قبل��ي مخاطب با خان��واده اي معمولي 
مواجه بود ك��ه مراعات نکات اخالقي و ارزش��ي 
در مناس��بات اجتماعي، اقتص��ادي و حتي بین 
اعضاي خانواده برایش��ان در ح��د خطوط قرمز 
غیر قابل عبور تئوریزه ش��ده بود. خانواده اي كه 
ن��ان آورش نماز خوان و حالل خ��ور بود و ضمن 
احت��رام و تکریم پ��در پیر و مریض��ش كه دچار 
اختالل حواس شده بود س��عي مي كرد تا نکات 

عملي و غیر انتزاعي را براي تربیت فرزندانش به 
كار بگیرد. در همه فصل هاي پنج گانه این خانواده 
معمولي درگیر اتفاقاتي مي ش��د كه در نهایت با 
اتکاي به اخالق گرایي و انسانیت محوري از آنها 
به س��المت عبور داده مي ش��د. از جو گیر شدن 
ارسطو براي اهداي كلیه اش به یک دختر تا سوار 
كردن گلدسته یک مسجد از شمالي ترین نقطه 
كشور تا جنوبي ترین آن در آب هاي خلیج فارس 
تا مواجهه ب��ا داعش؛ جملگي باعث ش��ده بود تا 
ذهنیت مخاطبان و مسئوالن رسانه ملي در مسیر 
همدلي و همراهي با عوامل آن طي طریق كنند. 

   اداي دين پايتخت به فيلمفارسي
متأسفانه همراهي و همدلي مسئوالن تلویزیون 
به شکلي پیش رفت كه امر بر سازندگان مشتبه 
ش��د تا جایي كه در فصل شش��م این سریال هر 
آنچه دیده مي ش��د یک فرزند خواري تام و تمام 
بود كه سازندگان آن نس��بت به تمام آنچه قباًل 
ساخته شده بود، پشت پا بزنند. این احساس یله 
و مبسوط الید بودن عوامل س��ازنده با طراحي و 
تدوین سریالي مملو و مشحون از توهین به افراد 
خانواده، به سخره گرفتن افراد حاضر در تیم هاي 
حفاظت شخصیت ها و نیز پایان بندي مطابق با 
یکي از فیلمفارس��ي هاي قبل از انقالب و باعث 
ایجاد حواشي و انتقادات بسیاري شد. البته قرار 
بود پس از پایان موج نخست ویروس كرونا ضبط 
قسمت پایاني سریال پایتخت 6 انجام و در یکي از 

اعیاد پخش شود، اتفاقي كه هرگز نیفتاد. 
گاف هاي متعددي ك��ه در این فصل از پایتخت 
داده شد با ماله كشي و توجیهات مسئوالن وقت 
تلویزیون همراه ش��د و به جاي پاس��خگویي به 
رسانه ها و افکار عمومي جامعه، با ترتیب دادن 
یک ش��وي تلویزیوني و دع��وت از برخي افراد 
خاص بدون حضور نمایندگان ارباب جراید سعي 
شد براي سازندگان این سریال بهانه تراشي هاي 
خارق العاده اي صورت بگیرد. محتواي سخیف 
و موهن فصل شش��م س��ریال پایتخت چیزي 
نبود كه با یک دورهم��ي تلویزیوني و دعوت از 
افراد ذي نف��ع یا چهره هاي خنثي بش��ود آن را 
ماستمالي و رفع و رجوع كرد. این انتقادات ادامه 
داشت تا اینکه نامه علي عسکري، رئیس رسانه 
ملي خطاب به میرباقري معاون وقت سیما كه 
در آن از اصطالح��ات »اقدام حاصل اش��تباه«، 

» بي توجه��ي و وادادگي « و عملی��ات مرموز و 
فتنه انگیز »ستون پنجم فرهنگي دشمن« حرف 

زده بود، رسانه اي شد. 
بعد از طرح این مباحث محس��ن تنابنده، بازیگر 
نقش اول و یکي از نویس��نده هاي این سریال به 
بهانه آنچه »توهین هایي كه به رخشان بني اعتماد 
و باران كوثري در تلویزیون« خواند، اعالم كرد كه 
پس از پایان تصویرب��رداري »پایتخت 6« دیگر 
هیچ همکاري با تلویزیون نخواهم داشت و دیگر 
هم در هیچ سریال تلویزیوني بازي نخواهم كرد و 
حتي به عنوان نویسنده هم با تلویزیون همکاري 

نخواهم كرد. 
    انحراف پايتخت بعد از الوند

اگرچه محسن تنابنده نقش مؤثري در شکل گیري 
و پیشبرد چند گانه س��ریال پایتخت داشت، اما 
واقعیت این است كه با درگذشت مرحوم خشایار 
الوند، نویسنده فقید سینما و تلویزیون كشورمان 
كه یکي از اعضاي اصلي این س��ریال بود و ورود 
برخي افراد به حلقه نویس��ندگان این سریال كه 
توانایي هاي مرحوم الوند را نداشتند در كنار عدم 
نظارت مسئوالنه مدیران سیما و اطمینان بیش 
از اندازه به تیم سازنده سریال پایتخت6 باعث شد 
تا سرخوشي و ش��ادابي همه فصول گذشته این 
سریال به پاییز و زمستاني سرد ختم شود. نکته اي 
كه وزیر ارش��اد هم با انتش��ار توئیتي در رابطه با 
اوضاع اسفناك فصل شش��م این سریال نوشت: 
»پارسال در دیدار نوروزي منزل استاد سیروس 
الوند رفتم، به یاد خشایارالوند كه اولین عید بود 
كه نبود. امسال در پایتخت، غم فقدانش را بیشتر 
حس كردیم. گویا او بود كه به آن جان مي داد. طنز 
ملیح و درك عمیق از فرهنگ و سنت ایراني را در 

پنج حلقه پایتخت به یادگار نهاد.«
  لزوم تغيير تيم نويسندگي 

با این همه اخبار ساخت و تولید فصل هفتم این 
سریال در حالي مطرح مي ش��ود كه تذكر چند 
نکته و پاسخگویي مدیران تلویزیون و سازندگان 
این سریال به برخي سؤاالت الزم و ضروري است. 
اول اینکه نویسنده یا نویسندگان كار چه كساني 
هستند؟ آیا همان تیم قبلي حفظ شده یا اینکه 
تغییرات بنیادین و اساسي در بین آنها رخ خواهد 
داد؟ چه اینکه ادامه كار با همان تیم قبلي نوعي 
به سخره گرفتن افکار عمومي محسوب مي شود. 
دوم اینکه محتواي و رویکرد اصلي سناریوي فصل 
هفتم چیس��ت؟ آیا مخاطب با سریالي شریف و 
ارزشمند مواجه خواهد شد یا اینکه قرار است توبه 
نامه اي باش��د كه در البه الي آن متلک هایي هم 

نثار بخش هاي مختلف شود؟
آنچه مسلم است اینکه مدیران س��ازمان باید با 
نظ��ارت محتوایي دقیق و مس��ئوالنه جلوي هر 
گونه انحراف احتمالي س��ریال را با اتخاذ تدابیرو 
س��ازو كارهاي قانوني بگیرند. تجارب گذش��ته 
نشان داده اس��ت كه در عین داش��تن اعتماد به 
سازندگان سریال مدیران تلویزیون الزم است كه 
با اعمال قوانین محتوایي و پخش سازمان، اجازه 
بروز هیچ گونه اهمال و كم كاري از سوي ناظران 
و تولیدكنندگان سریال را ندهند وگرنه آزموده را 

آزمودن خطاست.
    خبر

شعر افشين عال برای شهيد فخری زاده
 ای  مرگ!

مرد آماده می ميرد 
افشين عال شعری را به مناسبت شهادت شهيد     شعر

فخری زاده سروده است.
به گزارش ایبنا، افشین عال، شاعر نام آشنای كشور جدیدترین سروده خود را به 
شهید فخری زاده، دانشمند هسته ای كشورمان كه به شهادت رسید، تقدیم كرد. 

این سروده نامش »سجده در خون« است.
در جنگ یا در جاده می میرد

عاشق ولی آزاده می میرد
گاهی به مقصد می رسد اما
گاهی میان جاده می میرد

هرگز نخواهد گشت غافلگیر
ای مرگ! مرد، آماده می میرد
از سجده  خونین چه می داند

آن كس كه بر سجاده می میرد
نازم به آن پیری كه در راهش

بس پیرو دلداده می میرد
كی ترسد از زنهار هشیاران

مردی كه مست از باده می میرد
برعهد حیدر هر كه پابرجاست
در خاك و خون افتاده می میرد
این قدر هیزم؟ شمع كافی بود

پروانه خیلی ساده می میرد
بیچاره دشمن! فارس را نشناخت

پنداشت فخری زاده می میرد

امام حسن مجتبي)ع( فرمود:

همانا محّبت و دوستي با ما )اهل 
بيت( س�بب ريزش گناهان- از 
نامه اعم�ال- مي ش�ود، همان 
ط�وري ک�ه وزش ب�اد، ب�رگ 

درختان را مي ريزد. 
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