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»زخم كاري« مميزي ها را نپذيرفت و قسمت هفتم پخش نشد
ساترا: سازندگان زمان كافي براي اصالحات داشته اند

حاش�يه هاي مجموع�ه »زخ�م كاري« همچن�ان ادام�ه دارد و 
محمدحس�ين مهدويان حاضر نش�د بخش هايي از اين سريال 
را ك�ه س�اترا خواس�تار ممي�زي آن ش�ده ب�ود، اص�الح كند. 
پس از كش و قوس هاي رسانه اي يك هفته اخیر میان محمد حسین 
مهدويان و ساترا درباره ممیزي سريال زخم كاري پلتفرم فیلیمو اعالم 
كرد كه قسمت هفتم اين س��ريال اين هفته پخش نخواهد شد. تا به 
حال شش قسمت از سريال »زخم كاري« به كارگرداني محمدحسین 

مهدويان در شبكه نمايش خانگي توزيع شده است. 
 در آستانه پخش قسمت هفتم، سريال زخم كاري كه قرار بود ديروز 
جمعه انجام شود محمدحسین مهدويان نسبت به ممیزي ها اعتراض 
و در اين باره عنوان كرده است: از 12مورد سانسور قسمت هفتم سريال 
زخم كاري كه قسمت مهم و جذابي هم هست، 10 موردش را انجام 
داديم و در دو مورد ديگر به خاطر جلوگیري از آسیب جدي به داستان، 
تصمیم به تعديل صحنه ها گرفتیم، با اين حال ساز و كار سانسور ساترا 
دو موردي كه تعديل شد را نپذيرفت و بدون دلیلي قانع كننده اصرار به 

حذف كاملشان دارد. به اين ترتیب مجوز نمايش قسمت هفتم سريال 
زخم كاري را صادر نكردند و اين قسمت به  خاطر نداشتن پروانه نمايش 

فردا پخش نخواهد شد. 
مهدويان در ادامه آورده است: هر چند حاال بیش از هر زمان ديگري 
خستگي روزهاي دشوار اين پروژه را بر تن مان حس مي كنیم، اما در 
اين میان من فقط به تماشاگراني فكر مي كنم كه يك هفته است منتظر 
تماشاي قسمت جديد هستند و به همین سادگي از حقشان محروم 
مي شوند. فیلیمو پلتفرم ارائه دهنده اين سريال نیز اعالم كرد: قسمت 
هفتم س��ريال »زخم كاري« به دلیل عدم تفاهم عوامل تولید و تیم 
نظارت ساترا و به احترام  مخاطبان اين هفته پخش نمي شود. فیلیمو به 
عنوان پلتفرم پخش امیدوار است با همراهي بیشتر طرفین و باز بودن 
درهاي گفت وگو، تعامل و تفاهم هر چه زودتر امكان پخش اين قسمت 
سريال فراهم شود تا حقوق كاربران محترم و عوامل تولید حفظ گردد. 
پس از انتشار متن مهدويان، علي سعد، معاون كاربران و تنظیم گري 
اجتماعي سازمان تنظیم مقررات صوت و تصوير فراگیر )ساترا( اعالم 
كرد: در خصوص قسمت هفتم سريال زخم كاري جهت تنوير افكار 
عمومي اصالحات در نظر گرفته شده توسط كارگزاري محتوايي در دو 
مرحله توسط گروه هاي مختلف تخصصي بررسي شد كه نهايتاً با تعیین 
ضرورت اعمال اصالحات پلتفرم ملزم به اجراي آن شد. موارد اصالحي 
از اواسط هفته به پلتفرم اعالم شده كه زمان كافي براي اعمال آنها در 
اختیار عوامل تولید بوده اس��ت. طرح عمومي نكات محتوايي اصالح 
شده را در رسانه ها نقض غرض دانسته و به نوعي ترويج آنها مي دانیم. 
همانطور كه قبالً اشاره شده اصالت دادن به »فرآيندها« و عبور از رفتار 

و مالك هاي سلیقه اي محور حركت »ساترا« است.

      نمایش خانگی

مجسمه ساز »گل ها« درگذشت
همايون ثابتي مطلق، هنرمند نقاش و مجسمه ساز پيشكسوت 
بر اثر ابتال به بيماري كرونا صبح جمعه دارفاني را وداع گفت. 
به گزارش مهر، عب��اس مجیدي رئیس هیئ��ت مديره انجمن 
هنرمندان مجسمه س��از ايران با تأيید اين خبر گفت: همايون 
ثابتي مطلق مدت يك هفته به دلیل ابتال به بیماري كوويد 19 
در بیمارستان بستري بود و متأسفانه صبح جمعه 25 تیرماه بر اثر 
اين بیماري درگذشت. به گفته وي، هنوز تصمیمي براي مراسم 
خاكسپاري اين هنرمند فقید از سوي خانواده اش گرفته نشده 

است و در اولین فرصت زمان تشییع پیكر او اعالم خواهد شد. 
همايون ثابتي مطل��ق متولد 1342 ته��ران و داراي مدرك فوق 
لیسانس نقاشي دانشگاه هنر تهران بود. وي مدرس دانشگاه هنر، 
دانشكده هنر و معماري، فني و حرفه اي، دانشگاه جامع، هنرستان 
هنرهاي زيبا و همچنین مؤس��س و مدير مس��ئول آموزش��گاه 
هنرهاي زيبا با درجه ي��ك هنري بود. اي��ن هنرمند فقید عضو 
پیوسته انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران و عضو پیوسته انجمن 
هنرمندان نقاش ايران نیز بود. مهمترين اثر شاخص وي، مجسمه 
»گل ها« واقع در پارك ملت است كه محصول اولین سمپوزيوم 
مجسمه سازي بوده است. همچنین اثر ديگري با الهام از همان اثر 

»گل ها« در برج میالد تهران نیز جانمايي شده است.  
.........................................................................................................

 درخواست شاعر پيشكسوت
براي شعرگويي در باب »غدير« 

از ش�عراي  پيام�ي  در  آيين�ي كش�ور  دبي�ر ش�عر 
ب�اب  در  اش�عاري  س�رودن  ب�راي  كش�ور  آيين�ي 
گراميداش�ت عي�د س�عيد غدي�ر خ�م دع�وت ك�رد. 
محمدعلي مجاهدي در پیامي، شعراي آيیني كشور را به سرودن 

شعر فاخر جهت گرامیداشت عید سعید غدير خم فراخواند. 
.........................................................................................................

توليد 100 ساعت انيميشن ايراني
رئيس مركز پويانمايي صبا، مدعي ش�د طبق برنامه ريزي 
اين مركز ساالنه 100ساعت اثر پويانمايي توليد خواهد كرد. 
محمدرحیم لیواني در ديدار با معاون س��یما گفت: بر اس��اس 
برنامه پنج ساله، مركز پويانمايي صبا بايد سالي 100 ساعت بر 
تولیداتش بیفزايد كه بحمداهلل و با تالش همكاران اين مجموعه 
اين مهم در حال انجام اس��ت. لیواني ادامه داد: هم اكنون 20 
مجموعه 100 قسمتي در حال تولید است كه از اين تعداد برخي 

به نیمه رسیده و تعدادي هم در مراحل پاياني كار است. 
.........................................................................................................

 شانس راه آهن و هورامان
براي ثبت جهاني 

با آغاز به كار چهل و چهارمين كميته ميراث جهاني يونسكو، 
احتمال ثبت دو اثر از ايران در فهرست جهاني افزايش يافت. 
چهل وچهارمین كمیت��ه میراث جهاني يونس��كو در حالي به 
صورت مجازي در چین آغاز به كار كرده كه ايران امیدوار است 
با ثبت دو پرونده راه آهن و منطقه هورامان، فهرست آثار جهاني 
خود را بلندت��ر كند. اين اجالس به دلی��ل همه گیري ويروس 
كرونا يك س��ال به تعويق افتاد و امسال از 16 تا 31 ژوئیه برابر 
با 25 تیر تا 9 مردادماه به صورت مجازي به میزباني شهر فوژوا 
)Fuzhou( چین برگزار مي شود و در جريان آن، پرونده هاي 
جا مانده از اجالس گذش��ته نیز بررس��ي خواهند شد. 39 اثر 
براي ثبت در فهرست میراث جهاني نامزد شده اند كه 22 مورد 
جا مانده از سال 2020 اس��ت. از ايران نیز دو اثِر »راه آهن« و 

»منطقه هورامان« بررسي مي شود. 
.........................................................................................................
قزوه: مرا فرستادند تا بر جنازه ادب 

فارسي در هند گريه كنم!
عليرض�ا ق�زوه در آس�تانه انتش�ار دفت�ر ش�عر ي�ك 
ش�اعر هن�دي ب�ه زب�ان فارس�ي از وضعي�ت زب�ان 
آورد.  مي�ان  ب�ه  س�خن  هندوس�تان  در  فارس�ي 
»گنگا و جوي مولیان« عنوان نخستین دفتر شعري سرويش 
تريپاتي شاعر هندوستاني است كه به زودي در ايران از سوي 
مؤسسه فرهنگي شاعران پارسي زبان منتشر مي شود، البته در 

هند منتشر و در دانشگاه هاي اين كشور توزيع شده است. 
علیرضا قزوه شاعر كشورمان به همین بهانه در يادداشتي نوشت: 
قريب هشت سال در دو سفر، حكايت من است و هند و انگار پیشتر 
حكايت صائب بزرگ هم همین گونه رقم خورده بود كه او صائب 
بود در حد و اندازه هاي خودش، در روزگاري كه هند غني كشمیري 
را داش��ت و بیدل دهلوي را و گاه صائب بزرگ، همه ديوان خود را 
در عوض بیتي از غني مي داد و از عظمتش كم نمي ش��د و اينك 
من در آخرالزمان شعر پارسي قدم به ديار هندي گذاشتم كه هند 
جگرخوار استعمار، جگر زبان فارسي را از كالبدش به درآورده بود 
و با خشم و غضب آن را تا هنوز به دندان گرفته بود. جاي ديگري 
هم گفته بودم كه مرا فرستاده بودند تا بر جنازه ادب فارسي در هند 
گريه كنم و ذكر مصیبت بخوانم! اما ما نیز خدايي داشتیم و هنوز در 
دل اندك جماعتي از هندوان پاك نژاد، سوسويي از آن چراغ ازلي 

باقي بود و اندك گرمايي از آن خاكستر سوخته بر جاي بود. 

امام علی)ع(: 

دعاكننده بی عم�ل، چون 

تيرانداز بی زه باشد.

»گزيده تحف العقول«

معاون سيما عنوان كرد

حركت رسانه ملي به سمت توليد انيميشن هاي ويژه گروه سني بزرگسال!
در حال�ي ك�ه هم�واره در اي�ن س�ال ها انيميشن س�ازهاي 
ايراني ب�ه دليل ع�دم درك جه�ان كودك و نس�بت ضعيف 
آثارش�ان با اين گروه س�ني مورد انتقاد بوده اند، حاال معاون 
س�يما عنوان كرده ك�ه اتفاقًا سياس�تگذاري اين س�ازمان 
به س�مت توليد انيميش�ن ب�راي بزرگس�االن رفته اس�ت!
معاون سیما در نشس��ت هاي جداگانه اي با رئیس و مديران مركز 
پويانمايي صبا و فعاالن اين عرصه بر استفاده از ظرفیت انیمیشن 
براي همه گروه هاي سني و تنوع در ساختار اين گونه تولیدات تأكید 
كرد. حمید شاه آبادي، معاون سیما سازمان صدا و سیما در بازديد 
از مركز پويانمايي صبا، گفت: نبايد جامعه هدف تولیدات انیمیشن 
صرفاً كودكان بوده و نگاه و تمركز برنامه س��ازان فقط مختص اين 
گروه باشد بلكه مطلوب تر اين است كه از ساختار انیمیشن براي 

ساير رده هاي سني هم استفاده و بهره  برداري بیشتري شود. 
شاه آبادي افزود: هم اكنون س��اختار و تولیدات انیمیشن در دنیا 
با تحوالت و روش هاي پیش��رفته صورت مي گیرد چراكه ضريب 
نفوذ و اثرگذاري پیام اين قالب برنامه ها، اثبات شده و شركت هاي 
بزرگ اين مس��ئله را به خوبي درك كرده اند، پس بايد در شوراي 
انديشه ورزان و مجموعه هاي مختلف مركز پويانمايي صبا، گستره 
مخاطبان و جامعه آماري مورد بازنگري و ساخت پويانمايي براي 

بزرگساالن هم مورد توجه جدي تري قرار گیرد. 
وي تصريح كرد: ايجاد تنوع در گونه هاي انیمیشن از ديگر مواردي 
است كه بايد به آن توجه شود چراكه تنوع، ارزش بصري تولیدات 
را ارتقا مي دهد و ب��راي مخاطب عالوه بر رضايتمندي، گس��تره 

مخاطبان را هم به دنبال دارد. 

شاه آبادي بر ضرورت ثبت و ضبط شخصیت ها به عنوان دارايي هاي 
معنوي تلويزي��ون تأكید و تصري��ح كرد: پرداخت��ن و خلق يك 
شخصیت پويانمايي داراي مؤلفه هاي خاص خودش است و بايد به 
اين مسئله نگاه كارشناسانه صورت گیرد چراكه اين شخصیت ها 

سال ها در ذهن مخاطبان مي مانند. 
شاه آبادي همچنین در نشس��ت جداگانه اي با تهیه كنندگان و 
فعاالن عرصه پويانمايي كشور گفت: نقشه راه ما در اين حوزه بايد 
توسط بزرگان و پیشكسوتان اين صنف تدوين و پیشنهاد شود و 
براي اين مهم مي توانیم از ظرفیت مركز پژوهش ها و افكارسنجي 
سازمان نیز بهره ببريم. بايد بدانیم نیاز مخاطب ما چیست و براي 
پیشرفت در ساخت و ارائه آثار شاخص و با كیفیت، ذائقه و سلیقه 
مخاطب را در نظر بگیريم. معاون س��یما يادآور شد: تولیدات ما 
بايد در مقیاس و سطح جهاني ارزيابي ش��ود و براي رسیدن به 
استانداردهاي جهاني با بررسي رفتار رقباي خود، براي اثرگذاري 

حداكثري تولیدات، برنامه ريزي كنیم.

      گزارش

 »ديناميت« قهرمان بازي تك نفره 
يا قرباني اكران!

 »ديناميت« تنها فيلم اكران سينماهاست كه فروش خوبي داشته
با اين حال تهيه كننده اين اثر مدعي است »ديناميت« قرباني شده است!

     خبر

هادي عسگري     دیده بان 

    محمدصادق عابديني
بازي تك نفره فيلم س�ينمايي »ديناميت« 
در زمين اكران س�ينما تا اينجاي كار كه بد 
نبوده و فروش ميلياردي اين فيلم نشان داده 
است هنوز هم ژانر كمدي فارغ از محتوايش، 
مي توان�د م�ردم را ب�ه س�ينما بكش�اند. 
در حالي كه ش��وراي صنفي نمايش هر هفته 
خلف وعده مي كند و نمي تواند فیلم تازه اي را 
به اكران اضافه كند، نمايش فیلم »دينامیت« 
طبق آخرين آمارهاي منتش��ر ش��ده نزديك 
3/5میلیارد تومان فروش به دست آورد؛ رقمي 
كه براي سینماي كرونا زده، يك عدد استثنايي 

به شمار مي رود. 
    »ديناميت« توقيفي 

فیلم س��ینمايي دينامیت به صورت رسمي از 
10تیرماه اكران ش��د. اكران اين فیلم مصادف 
بود با پايان چند ماه انتظار ب��راي اكران فیلم 
س��ینمايي جديد در س��ینماها و اين فیلم يخ 
س��ینماهاي كرونا زده را آب كرد! اما داستان 
»دينامیت« به س��ال ها پی��ش از ظهور پديده 
كرونا بازمي گ��ردد. دينامیت محصول س��ال 
97 اس��ت. اين فیلم همان طور كه در خالصه 
داستان آن نیز اشاره شده اس��ت، يادآور فیلم 
»اجاره نشین ها« س��اخته داريوش مهرجويي 
اس��ت. دينامیت، پس از تولید به توقیف رفت. 
عل��ت اصلي آن ب��ه كاراكتره��اي اصلي فیلم 
مربوط بود ك��ه طلبه عل��وم ديني هس��تند. 
ماج��راي ورود به زندگي ط��الب علوم ديني، 
پیش از اين در سینماي ايران دستمايه داستان 
فیلم هايي چون »زيرن��ور ماه« قرار گرفته بود. 
اگر امثال رضا میركريمي در فیلم »زير نور ماه« 
شوخي هاي ريز و زير پوستي در خدمت درام 
با طالب مي كردند، در آثاري مثل »پارادايس« 
س��اخته علي عطش��اني و »دينامیت« اصوالً 
شوخي ها بر محور ديانت طلبه ها و عقايد آنها 
شكل گرفت؛ مسئله اي كه در نهايت به توقیف 

و رفع توقیف اين دو فیلم منجر شد. 
مس��عود اطیابي، كارگردان فیلم »دينامیت« 
درباره چگونگي رفع توقیف اين فیلم، مي گويد: 
»متأس��فانه ما در روند اخذ پروان��ه نمايش با 
تهديدهاي بسیاري مواجه شديم و جالب است 
بدانید پروانه نماي��ش »دينامیت« را با كمك 
آقاي رئیس��ي كه آن زمان رئیس قوه قضائیه 

بودند، گرفتیم. اگر ايشان مساعدت نمي كردند 
و پشت ما نمي ايستادند ش��ايد نمي توانستیم 
پروانه نمايش بگیريم، به رغم اينكه خودشان 
در مورد فیلم نظراتي داش��تند و صراحتاً اين 
نكته ها را عنوان كردند اما براي اينكه در نمايش 
فیلم به مشكلي برنخوريم، به ماجرا ورود كردند. 
اتفاقاً همین جا مي خواهم از آقاي رئیسي تشكر 
كنم، به رغم اينكه شايد بسیاري گمان نكنند 
اينطور باشد اما ايشان فیلم را ديدند، سؤاالت و 
انتقاداتشان را مطرح كردند اما در نهايت بر اين 
مسئله صحه گذاشتند كه فیلم پروانه ساخت 
داش��ته و حق اكران دارد.« اطیابي همچنین 
درباره اينكه چرا براي رفع توقیف سراغ رئیس 
قوه قضائیه رفته اند نیز مي گويد: »اواخر سال 
گذش��ته و پیش از اخذ پروانه با ايش��ان ديدار 
كرديم. دفتر ايش��ان گزارش هاي��ي داده بود و 
از ما خواس��تند آنجا برويم. ايشان وقتي فیلم 
را براساس گزارش ها تماش��ا كردند آن را فاقد 
نكاتي دانستند كه عنوان شده است. همچنین 
به درخواست ايشان به حوزه علمیه قم رفتیم و 

فیلم را نمايش داديم. 
اين خواس��ت ايش��ان بود كه حوزه علمیه هم 
فیلم را ببیند و گفتند نظ��رات آنها را نیز جويا 
ش��ويم.« وي ادامه مي دهد: »ما نسخه كامل 
و بدون سانس��ور را نش��ان داديم كه روي آن 
نظراتي داشتند و با اين وجود مساعدت كردند 
و دس��تورات الزم را دادن��د، اما ب��از هم دچار 
سانس��ورهاي بي جهت شديم و صحنه هايي از 
فیلم حذف ش��ده كه اگر آنها را ببینید تعجب 
مي كنید كه چرا حذف ش��ده اند؛ صحنه هايي 
كه افراد شاخص و قابل قبولي مردم را به رفتار 

درس��ت، برقراري حق، عدالت و امر به معروف 
توصیه و دعوت مي كنند.«

    قرباني كردن»ديناميت«!
ابراهیم عامريان كه با مسعود اطیابي به يك تیم 
فیلمسازي تبديل شده اند، در فیلم »دينامیت« 
تهیه كنندگي كار را بر عهده داش��ته اس��ت. 
عامريان از زمان »من س��الوادور نیس��تم« به 
عنوان دس��تیار تهیه فیل��م در برزيل، مطرح 
ش��د. او پیش از اين در دو فیل��م »تگزاس1 و 
2« در مق��ام تهیه كننده ب��ا اطیابي همكاري 
داشته است. عامريان معتقد است كه نمايش 
فیلم »دينامیت« به نوع��ي قرباني كردن اين 
فیلم بوده اس��ت. وي پس از اولین شب اكران 
دينامیت كه با فروش 30میلیون توماني همراه 
ش��د، مصاحبه اي انجام داد و پیش��قدم شدن 
دينامیت براي اك��ران را قرباني ك��ردن فیلم 
براي رونق سینما عنوان كرد. وي در مصاحبه 
ديگري، باز هم بر قرباني ش��دن »دينامیت« 
تأكید مي كند و مي گويد: »همچنان معتقدم 
اين فیلم قرباني شد تا سینما را نجات دهد، به 
اين خاطر كه اگر بحث كرون��ا نبود، اين فیلم، 
هر هفته 5 تا 6میلی��ارد تومان مي فروخت. در 
واقع مي توان گفت سه برابر آن چیزي كه حاال 

مي توانیم داشته باشیم.«
    ديناميت در پي كمك دولتي!

در برخي س��ايت هاي خبري، اعالم ش��ده كه 
عامري��ان در زمینه واردات گوش��ت يخ زده از 
برزيل فعال اس��ت، پس نمي توان باور كرد كه 
يك »بیزينس من« صرفاً براي رونق كس��ب و 
كار ديگران سرمايه خود را قرباني كرده باشد! 
ماجراي اكران فیلم دينامیت را حتي مي توان 
با وعده كم��ك دولت به فیلم هاي س��ینمايي 
مرتبط دانست. يك روز پیش از آغاز اكران فیلم 
»دينامیت«، ستاد كروناي سینما جلسه اي فوق 
العاده اي برگزار كرد. در اين جلسه طرح شوراي 
صنف��ي نمايش ب��ه منظور تش��ويق صاحبان 
فیلم هاي داراي قابلیت ج��ذب مخاطب براي 
اكران در سینماهاي كشور، مورد بررسي قرار 
گرفت. نتیجه جلسه قابل توجه بود و مقرر شد 
به صاحبان فیلم هاي با قابلیت جذب مخاطب 
ك��ه از اين پس اكران مي ش��وند پ��س از آنكه 
فروش آنها از مبلغ 2میلیارد تومان عبور كرد، 
يك  میلیارد تومان به عن��وان كمك پرداخت 
ش��ود و پس از فروش 5میلیارد تومان، كمك 
1/5میلیاردي )مجموع��ا 2/5میلیارد تومان( 

پرداخت شود. 
اكنون با روند فروش مناسب فیلم »دينامیت« 
و اينكه شوراي صنفي نمايش نتوانسته است 
فیلم جديدي را به چرخ��ه اكران اضافه كند، 
عماًل تا رسیدن به هدف 5میلیارد تومان راه 
طوالني براي دينامیت باقي نمانده اس��ت. با 
اين ش��رايط مي توان گفت كه فیلمي كه به 
ظاهر قرباني سینما شده چندان هم از شرايط 
اكران بي نصی��ب نبوده اس��ت. فیلم كمدي 
»دينامیت« در ش��رايطي كه مدت ها توقیف 
بوده اكنون در مقام ناجي س��الن هاي خالي 

سینما ظاهر شده است.

مسعود اطیابی: متأسفانه ما 
در رون��د اخذ پروان��ه نمايش 
بس��یاري  تهديده��اي  ب��ا 
مواجه ش��ديم و جالب اس��ت 
نماي��ش  پروان��ه  بدانی��د 
»دينامی��ت« را با كم��ك آقاي 
رئیس��ي ك��ه آن زم��ان رئیس 
ق��وه قضائیه بودن��د، گرفتیم

نقدي بر سريال »كلبه اي در مه« 

پاي لنگ دراماتيزه كردن تاريخ در سيما
به طور عادي براي اثرگذاري بيشتر وقايع تاريخي آن را سوار لكوموتيو رمانتيك سازي مي كنند 

اما نه به آنگونه كه حقايق تاريخ در حاشيه يا تحريف قرار بگيرند
    معصومه طاهري

در سال هاي اخیر در تولید سريال هاي تاريخي تالش هايي 
انجام گرفته اما ضعف مفرط نويسندگان در دراماتیزه كردن 
حوادث تاريخي مانع ارتباط مؤثر مخاطب با اين آثار بوده 
است. اينكه برهه هاي مهم تاريخي چون 17شهريور و 28 
مرداد در برخي از س��ريال ها برجسته شده اند اتفاق خوبي 
است اما ضعف در جذب مخاطب انبوه و گسترده را مي توان 

ايراد برخي از اين آثار دانست. 
نكته ديگر اينكه اين س��ريال ها عموماً تاريخ را به روايت و 
سلیقه نويسنده و كارگردان بیان مي كنند تا حقايق میداني 
و همواره روح و پیام اصلي تاريخ تحت الشعاع درك ناقص 
نويسندگان قرار مي گیرد. س��ريال »كلبه اي در مه« يكي 
از اين نمونه هاست كه از شبكه3 درحال پخش است. اين 
مجموعه كه البته پر از كلیشه هاي خسته كننده و تكراري 
است، مصداق خوبي از تحريف نرم تاريخ اتقالب محسوب 
مي ش��ود. مردمي در روس��تايي دورافتاده هیچ چیزي از 
امام خمین��ي)ره( و حوادث انقالب تا روزه��اي پاياني آن 
نمي دانند و شاهد حضور دو فراري هستند كه عوامل رژيم 

از پیدا كردن آنها عاجز شده اند. 
روستايیان سرانجام درمي يابند يكي كشته شده و ديگري 
متواري است. قهرمان اصلي فیلم امیر)دامون( عكاس 17 
شهريور اس��ت كه رژيم براي پیدا كردن او با تمام قوا )يك 
استوار عاشق پیشه( جنگل و روستا را زير و رو مي كند اما 
نكته جالب آنكه پس از افشاي هويت جوان مي فهمیم او نه 
تنها از قشر عادي جامعه نیست، بلكه مثل اكثر سريال هاي 
تلويزيوني پسر يك خانواده متمول و پرنفوذ است كه علیه 

حكومت شاه شوريده است! 
اي��ن اولین ب��اري نیس��ت ك��ه صداوس��یما ب��ه كمك 
س��ناريونويس هايش انقالبیون را از می��ان ثروتمندان و 
طبقه مرفه جامعه گزينش كرده است، گويي اين انقالب، 
انق��الب ثروتمندان بوده اس��ت ن��ه به زعم ام��ام انقالب 
پابرهنگان! و همین جوان در روزه��اي آخر انقالب مردم 
روستا را آگاه و علیه ظلم ارباب مي شوراند. تحريف چهره 
اربابان قبل از انقالب هم از جمله ويژگي هاي اين مجموعه 
است، در حالي كه جنايات اربابان بر كسي پوشیده نیست 
و نس��ل جديد كه كمتر چیزي از تاريخ مي داند، موضوع 
ارباب رعیتي را به نقل از رس��انه ملي مي شناس��د. ارباب 

جواني كه اجازه ندارد همس��ر دومي اختی��ار كند؟! خان 
بزرگ منفعل اما مهربان و سازشكار با رعیت است! در واقع 
س��ريال »كلبه ای در مه« مانند بیش��تر نمونه هاي مشابه 
خود اثري اس��ت كه از روي دست كش��ور همسايه تركیه 
كپي شده است؛ اثري با هزينه اي سنگین و ردپاي كمرنگ 

و ناشیانه از حقايق انقالب. 
قبول كه براي اثرگذاري بیش��تر وقايع تاريخي آن را سوار 
لكوموتیو رمانتیك س��ازي مي كنند، اما نه ب��ه آنگونه كه 
حقايق تاريخ در حاش��یه ي��ا تحريف ق��رار بگیرند. گاهي 
تحريف تاريخ انقالب اس��المي با رمانتیك س��ازي تاريخ 
انقالب خیلي ش��ور مي ش��ود. پیش از اين با عزت شاهي، 
مبارز مش��هور قبل از انقالب گفت وگو داشتیم، پرسیديم 
چرا سريال زندگي چنین فردي ساخته نشده است، گفت: 
خودم جلوي ساخت سريال را گرفتم. در فیلمنامه نوشته 
بودند دختر پرويز ثابتي به ساواك مي آيد! و من را در حال 
ش��كنجه مي بیند و عاشقم مي ش��ود و براي ازدواج تالش 
مي كند. اين دروغ محض است، هر چه به سازندگان گفتم 
اين موضوع غیرواقعي را حذف كنید قبول نكردند، من هم 
اجازه ساخت ندادم. جالب اين است كه عزت شاهي آنقدر 
به تاريخ وفادار اس��ت كه حتي اجازه قهرمان س��ازي هاي 
دروغین برخي به نفع انقالب را هم ن��داده و مي گويد بايد 

حقايق را به مردم گفت.
 در هر صورت مسئوالن صداوسیما نه تنها در وظايف شان 
كوتاهي كرده اند بلكه با تحريف وقايع انقالب براي نس��ل 
جوان در حال ساخت ذهنیت هايي قابل تأمل براي مردم 
هس��تند كه در اين میان س��كوت نهاده��ا و مراكزي كه 
به خصوص وظیفه ن��گارش و حفظ تاري��خ را دارند، قابل 

تأمل است.

    خبر

انتشارات جمكران رونمايي كرد 
 داستان هايي از فضايل امام علي)ع( 

در منابع اهل سنت
»مسيح اسالم« نوشته حجت االسالم والمس�لمين علي قهرماني توسط 
انتشارات كتاب جمكران منتشر شد. در اين كتاب روايت هايي از فضايل 
اميرالمؤمنين)ع( بر اساس منابع اهل سنت در قالب داستان ارائه شده است. 
علي قهرماني از جمله نويسندگاني است كه با تسلط و مطالعه بر منابع دست اول 
تاريخي، روايتي داس��تاني و خوش خوان براي عموم مردم از تاريخ اهل بیت)ع( 
ارائه مي كند. پیش��تر به قلم او كتاب »فاطمه علي اس��ت« كه داستاني در حوزه 
سبك زندگي است، توس��ط انتشارات كتاب جمكران منتش��ر شده بود و فروش 
30هزار نس��خه اي را تجربه كرد. علي قهرماني و كتاب جمكران در آس��تانه عید 
غدير، »مسیح اسالم« را رونمايي و روانه بازار نشر كردند. اين كتاب 200 صفحه اي 
حاصل تالش چندين ساله نويسنده و مطالعه، تحقیق و پژوهش او از 300 منبع 
اهل سنت بوده است. »مسیح اسالم« عرض ارادتي محققانه و اديبانه به ساحت موال 

امیرالمؤمنین)ع( و ذكر فضايل وصي رسول خدا)ص( در منابع اهل سنت است. 
در مراس��م رونماي��ي اين اث��ر كه در مس��جد مق��دس جمكران و ب��ا حضور 
حجت االسالم حسین آبادي، معاون فرهنگي اين نهاد برگزار شد، حجت االسالم 
علي قهرماني با اش��اره به ويژگي هاي مسیح اس��الم گفت: اين كتاب به خرده 
روايت ه��اي داس��تاني مربوط ب��ه دوران صدر اس��الم مي پردازد؛ ب��ه دوران 
محمد)ص( و علي)ع(، يعني دوراني كه علي 13ساله به عنوان جانشین محمد 
نبي)ص( انتخاب مي شود و 20سال بعد در غدير خم و حجه  الوداع، نبي مكرم 
اسالم رسالتش را با خبر جانشیني آن حضرت تكمیل مي كند. اين كتاب گام 
به گام در قالب روايات و داستانك و با بیاني ساده و قابل فهم به بیان فضايل موال 

علي)ع( در منابع اهل سنت مي پردازد.


