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امام حسن عسكري)ع(:

تمام پليدي ها در خان�ه اي قرار 

داده شده و كليد آن دروغگويي 

است. 

)بحار االنوار، ج78، ص377(

نمايشگاه تمبرهاي روز جهاني پست 
افتتاح شد

نمايش�گاه »تمبره�اي روز جهان�ي پس�ت« توس�ط 
پژوهش�گاه ميراث فرهنگ�ي و گردش�گري ب�ا همكاري 
ش�ركت مل�ي پس�ت جمه�وري اس�امي اي�ران ب�ه 
مناس�بت روز جهان�ي و هفته ملي پس�ت افتتاح ش�د. 
در نمايشگاه »تمبرهاي روز جهاني پست« كه با حضور حمید 
عمیدي، معاون ارتباطات و امور بین الملل شركت پست افتتاح 
ش��د، 45عنوان تمبر با موضوع روز جهاني پس��ت به نمايش 

گذاشته شده است.

    رویداد

تهيه كننده سينما در گفت و گو با »جوان«:
ديگر نمي شود به سريال ها آب بست 

ديگر زم�ان اينكه داس�تان 
۹۰دقيق�ه اي را آب ببندند و 
ب�راي چن�د قس�مت آماده 
كنند، گذشته است و مخاطب 
فقط تا جايي سريال را دنبال 
مي كن�د ك�ه كش�ش دارد و 
بعدش را اصًا نگاه نمي كند. 
حس��ن توكل نیا، تهیه كننده س��ینما با بیان اي��ن مطلب به 
»جوان« گفت: سواد سینمايي مخاطب روز به روز باال مي رود 
و تولید سريال براي نسل جديد را سخت تر مي كند. اگر يك 
سريال نماهاي اضافي داشته باشد يا ديالوگ هاي ضعیف ارائه 

بدهد، مخاطب آن را پس مي زند. 
وي عنوان كرد: نبايد چون يك ايده قباًل جواب داده، باز براي 
ساخت يك سريال سراغ همان ايده رفت. اينكه گاهي با يك 
تیم ثابت، سريال هايي مشابه تولید مي كنند واقعاً دردي را دوا 
نمي كند. عجیب است كه میزان مخاطبان چنین سريال هايي 
هر دفعه، افت مي كند ولي باز همان تیم ثابت است كه كار را 
ادامه مي دهد. بايد جلوي اين روند گرفته ش��ود و از س��ازنده 

خواست روش را تغییر دهد. 
تهیه كننده »پاتك« و »خط آتش« اف��زود: ديگر زمان اينكه 
داستان 9۰ دقیقه اي را آب ببندند و براي بیست و چند قسمت 
آماده كنند، گذشته اس��ت و مخاطب فقط تا جايي سريال را 
دنبال مي كند كه كشش دارد و بعدش را اصاًل نگاه نمي كند. 
بهترين سريال هاي تلويزيون آنهايی هستند كه فیلمنامه كامل 
دارند و با فیلمنامه كامل كلید مي خورند. اگر سريال ها را با متن 

آماده شروع كنند، خیلي بهتر جواب مي دهد. 
اين تهیه كننده درباره برخي حواش��ي كه برخي س��ريال ها 
درباره مس��ئله ممیزي با آن مواجه مي ش��وند، توضیح داد: 
واقعیت آن است كه بخش عمده سريال سازان، خط قرمزها 
را مي دانند و براي همین سعي مي كنند سريال هايي بسازند 
كه با كمترين ممیزي روي آنتن برود ولي گاهي هم به خاطر 
س��ختگیري  ممیزان يا تازه كاري س��ازندگان، حجم تعديل 

باالتر مي رود. 
اين تهیه كننده درباره نقش ممیزي در ايجاد حاش��یه حول 
سريال ها گفت: به هر حال برخي هستند كه حتي ممیزي هاي 
ساده را عاملي مي كنند براي فضاسازي حول محصول خود كه 
يك روند تبلیغاتي است ولي برخي نیز بي دلیل گرفتار حاشیه 
مي شوند، يعني خودشان ذاتاً دوست ندارند درگیر سروصدا 

شوند ولي شرايط خالف میل شان پیش مي رود. 
تهیه كننده »كاغذ بي خط« در ادامه عنوان كرد: سريال سازان 
بايد به سمت ارائه تصاويري واقعي از جامعه باشند و چه در نوع 
زيست كاراكترها و چه در مشكالت و مسائل پیش آمده براي 
شخصیت هاي داستان، باالترين درصد واقع گرايي را در نظر 

بگیرند تا مخاطب يك لحظه از سريال غافل نشود. 
توكل نیا ابراز امی��دواري كرد: خ��ودم در كار تولید تا به متن 
ت��ازه اي نرس��یده ام، محصولي را تولی��د نك��رده ام و به همه 
عالقه مندان نیز همواره توصیه ك��رده ام طرحي نو دراندازند. 
در سريال سازي بايد خیلي دقت شود كه با طرح و نگاه به روز 
و نو و  تر و تازه، آثار استاندارد تولید كرد تا اعتماد مخاطب به 

رسانه هاي داخلي افزايش يابد.

    گفت و گو

 خدادي، مشاور وزير ارشاد 
و دبير كميته اطاع رساني و مديريت جو رواني كرونا شد

   مصطفي شاه كرمي
از هفت�ه اول ش�هريور ش�اهد پخ�ش مجموعه 
تلويزيون�ي جدي�دي از ش�بكه اول س�يما با نام 
»افرا« ب�ه كارگردان�ي بهرنگ توفيقي هس�تيم. 
اي�ن س�ريال ب�ا طرح�ي از پ�درام پورامي�ري و 
نويس�ندگي ف�رزاد فرزان�ه ق�رار ب�ود نگاه�ي 
متفاوت به مس�ئله محيط  زيست و زندگي سخت 
و پر از مش�كل محيط بان�ان و خانواده ه�اي آنها 
داش�ته باش�د؛ اتفاقي كه در همان ابتدا به محاق 
رف�ت و داس�تان س�ويه اي ديگ�ر را پ�ي گرفت. 

    روي سراشيبي حوادث غيرقابل باور 
برخي اجزا و روند سريال افرا تا اينجاي قصه خوب پیش 
رفت و چفت و بست هاي دراماتیك ماجرا مخاطب را 
به ديدن س��ريالي متفاوت و جذاب امیدوار كرد اما به 
نظر مي رسد نويس��ندگان و كارگردان سريال با الهام 
از منطق افسانه گون س��ريال هاي كره اي روند قصه را 
به سمت سوهان كش��یدن روح و روان مخاطب تغییر 
دادند. ناديده گرفتن آنچه مخاطب در جريان سريال 
شاهد آنها بوده و نیز دگرگوني هاي غیرقابل باور برخي 
شخصیت هاي سريال از جمله وحید از يك كارگر ساده 
به كسي كه تس��لط عجیب و دقیقي به مواد قانوني و 
تبصره هاي آن دارد؛ حفره هاي آشكاري در فیلمنامه 
ايجاد كرده اس��ت. در اين بین اقدامات هوشمندانه و 
دورانديشانه سیروس)پدر وحید( براي تحت فشار قرار 
دادن حاج محمود به منظور برآورده ش��دن خواسته 
هايش آنق��در غیر قابل باور اس��ت ك��ه نتیجه اي جز 
كندذهن فرض كردن مخاطب در پي ندارد، در حالي 
كه وي از اتخاذ پیش پا افتاده ترين تدابیر عادي براي 
حفظ زندگي و خانواده اش عاجز بوده و به مدت 2۰سال 

فراري بوده و زندگي مخفیانه اي داشته است. 
شايد كارگردان با نمايش رفاقت وحید با يكي از عريضه 
نويس��ان جلوي در دادگاه خواسته بگويد كه او مشاور 
حقوقي وحید است اما واقعیت اين است كه اوالً عريضه 

نويس��ي در دادگاه وجود خارجي ن��دارد و ثانیاً اقدام 
وحید به عنوان يك كارگر ساده براي نقض حكم مرگ 
فرضي پدرش كه با انگیزه براي خلع موقعیت مادر به 
عنوان ولي دم قانوني جهت اجراي حكم اعدام يا اعالم 
گذشت از دادگاه انجام گرفت قطعاً از حد و اندازه هاي 

يك عريضه نويس بیشتر است. 
از ديگر اتفاقات س��ريال افرا كه هیچ منطق داستاني 
نمي توان براي آن پیدا كرد ترس و فرار مكرر شخصیت 
مهران با تحريك و تهديدهاي وحید است. مخاطب در 
ابتدا شاهد اين است كه مهران به دلیل فريب و تهديد 
وحید از معرفي خود ب��ه دادگاه اعراض مي كند اما در 
ادامه وقتي مخاطب مي بیند ك��ه مهران از نیت وحید 
آگاه شده نمي تواند رفتارهاي غیرمنطقي را هضم كند، 
مثاًل اينكه چرا مهران از هم��ان طريقي كه براي زن و 
خانواده اش دور از چشم وحید و مأموران پلیس پول و 
پیغام مي فرستاد آنها را از نیت شوم وحید آگاه نمي كند 

و علت اين همه ترس به اصطالح روي هوا مي رود. 
از حفره هاي ديگر حقوقي سريال عدم توجه قاضي به 
شواهد و گزارشات شهود است، مثاًل گفته مي شود كه 

در روز حادثه ضمن بارندگي و مه شديد، صورت پیمان 
پوش��یده بوده، بنابراين مسئله قتل عمد منتفي است، 
ضمناً از آنجايي كه شهادت مهران مي تواند روند پرونده 
را به طور كلي عوض كند اعالم حكم اعدام براي مسعود 
به جرم قتل عمد از سوي قاضي نزد افكار عمومی توجیه 
ندارد. از عمده ايرادات افرا ع��دم حضور مؤثر پلیس به 
عنوان ضابط قضايي و حافظ قانون است تا جايي كه حاج 
محمود و وكیلش در رديابي مهم ترين شاهد يك پرونده 
قضايي كه زندگي و حیات يك محیط بان به آن بسته 
است بسیار مسلط تر از پلیس عمل مي كنند. شايد چنین 
رويكردي در فیلمنامه به دلیل نمايش بي پشت و پناه 
بودن محیط بانان در موارد مشابه عنوان گردد در حالي 
كه نه تنها چنین برداش��تي از فضاي سريال به دست 
نمي آيد بلكه تا حدودي نمايش دهنده ضعف ساختار 
قضايي و پلیس در مقابل قدرت نمايي و هوش��مندي 

افرادي نظیر وحید در موارد مشابه است. 
    باز هم خدشه به جايگاه پدر 

س��ريال افرا هم مثل ديگ��ر اس��الف تلويزيوني اش 
)سريال هاي بوتیمار، صفر، بیست و يك و...( در زمینه 

بحث خدش��ه و به چالش كشیدن جايگاه پدر گام بر 
داشته است. در اين سريال ش��خصیت مائده پس از 
مرگ خواس��تگارش )پیمان( بر خالف تأكید مكرر 
پدر )حاج محمود( مبني بر عدم رفت و آمد به منزل 
خانواده اصرار عجیب��ي به ناديده گرفت��ن پدر دارد 
و حتي در مواردي اي��ن روند نه تنها ب��ه انجام امور 
ش��خصي آنها )مثل انجام خريد مايحت��اج روزانه و 
تمیزكاري اتاق پیمان( خالصه نمي شود بلكه حتي 
به رساندن پیغام هاي تهديدآمیز وحید )برادر پیمان( 
به پدرش نیز كشیده مي شود، اين در حالي است كه 
پدر مائده هر بار از رفت و آمد دخترش به منزل مادر 
پیمان مطلع مي شود با تأكید از او مي خواهد كه اين 
مس��ئله را خاتمه بدهد اما ظاهراً كارگ��ردان اصرار 
عجیبي به بي اثر بودن خواسته پدري دارد كه اتفاقاً 
مقتدر ترسیم شده اس��ت. علت ناديده گرفتن حرف 
پدر خانواده براي مخاطب در اجزاي درام مش��خص 
نمي شود و هیچ منطقي براي قبح شكني دختر ارائه 
نمي شود و انگار قرار اس��ت در اين سريال هم شاهد 

تخريب اين جايگاه به بهانه هاي مختلف باشیم. 
سريال افرا قسمت هاي ابتدايي را با ژست اداي دين به 
محیط بانان آغاز كرد اما به مرور دچار سردرگمي در 
ژانر شده و مخاطب را اسیر يك سیر دراماتیك بیهوده 
كرده است. به نظر مي رس��د تیم سازنده با استفاده از 
منطق غلط س��ريال هاي كره اي س��عي در جذب هر 
چه بیشتر مخاطب داشته  است، در حالي كه يك اثر 
تلويزيوني ضمن وظیفه سرگرم س��ازي بايد موجب 
ارتقاي س��طح اطالعات و آگاهي مخاطبان گردد نه 
اينكه براي پیشبرد داستان ذهن و منطق مخاطب به 
همراه ساحت دادگاه و خانواده مورد هجمه قرار بگیرد. 
تفوق سرگرمي بر فرهنگسازي بلیه اي است كه به طور 
ممتد گريبان برخی تولیدات سیما را گرفته و به طور 
قطع الزم است نوعي تعادل میان اين دو ايجاد شود تا 

فرهنگ زيردست و پاي سرگرمي پايمال نشود.

وزي�ر فرهنگ و ارش�اد در حكم�ي محمد ُخ�دادي را 
به س�مت مش�اور وزير و دبي�ر كميته اطاع رس�اني و 
ك�رد.  منص�وب  كرون�ا،  روان�ي  ج�و  مديري�ت 
در حكم محمدمهدي اسماعیلي، خطاب به محمد ُخدادي 
آمده اس��ت: جناب آقاي محم��د ُخدادي، نظر به س��وابق 
طوالني، تجارب و توانمندي هاي اجرايي كه از آن برخوردار 
مي باشید، به  موجب اين حكم به  عنوان »مشاور وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي« منصوب مي ش��ويد. همچنین با توجه به 
پیش��نهاد معاون محترم امور مطبوعاتي و اطالع رس��اني، 
دبیري كمیته اطالع رساني و مديريت جو رواني كرونا نیز به  

مدت يك سال بر عهده جنابعالي خواهد بود.«
همزمان با شیوع ويروس كرونا و تشكیل ستاد ملي مقابله 
با كرونا در اوايل اس��فندماه 1398، محمد ُخدادي، معاون 

مطبوعاتي وقت، دبیري كمیته اطالع رساني و مديريت جو 
رواني اين ستاد را نیز بر عهده داشته است. 

دكتر مهدي اسماعیلي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، رياست 
و 2۰ معاون وزير و سازمان، عضو اين كمیته هستند. 

ُخدادي همچنین با دس��تور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
همچنان رياس��ت س��تادخبري مقابله با كرونا را عهده دار 
خواه��د ب��ود. در اين س��تاد خب��ري، ش��ش مديرعامل 
خبرگزاري هاي ايرنا، فارس، تس��نیم، ايس��نا، مهر و ايلنا و 
سه نماينده معاونت هاي سیاسي، سیما و استان هاي صدا 
وسیماي جمهوري اس��المي ايران و همچنین نمايندگان 
2۰ وزارتخان��ه و نهادهاي انتظامي، امنیت��ي و نظامي و به 
ويژه سه معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

عضويت دارند.

غلتيدن »افرا« در چاله هاي حقوقي و دراماتيك 
 سريال »افرا« قسمت هاي ابتدايي را با ژست اداي دين به محيط بانان آغاز كرد 

اما به مرور دچار سردرگمي در ژانر شد و مخاطب را اسير يك سير دراماتيك بيهوده كرد

اكبر نبوي: 

 خزاعي با كوهي از مشكات در سينما 
روبه رو است

كار مهم رياس�ت جديد س�ازمان س�ينمايي 
آن اس�ت كه ضم�ن آنكه با س�ايق گوناگون 
ايج�اد  س�ازنده  تعام�ل  س�ينماگران 
كن�د، ب�راي س�ينما طراح�ي اس�تراتژيك 
داش�ته باش�د و مي�ان نخب�گان و بدن�ه 
س�ينما ارتب�اط و همفك�ري ايج�اد كن�د. 
اكبر نبوي، منتقد و نويس��نده سینما با بیان اين 
مطل��ب درباره بايس��ته هاي پی��ش روي محمد 
خزاعي در مديريت سازمان سینمايي به تسنیم 
گفت: سینماي ايران در كنار درخشش ها، فرازها 
و افتخاراتش، مجموعه اي از مش��كالت انباشته 
دارد كه طي سالیان متمادي جمع شده است و به 
داليل متعدد نه تنها رفع نشده بلكه به گونه اي به 
بار آنها هم اضافه شده است، شايد يكي از داليل 
اصلي آن اين باش��د كه 13وزير فرهنگ و ارشاد 
ما طي چند دهه گذش��ته، يعني از سال 136۰ 
كه وزارت ارشاد با ادغام دو وزارت فرهنگ و هنر 
و وزارت جهانگردي تشكیل ش��د، تا به امروز، با 
وجود اينكه همه آنها انسان هاي محترمي بوده و 

هستند، اما مناسب وزارت ارشاد نبودند. 
وي ادامه داد: همین نكته يك آسیب بزرگ براي 
وزارت ارش��اد بوده اس��ت كه تأثیرات خود را در 
موضوع بس��یار مهم و راهبردي مانند سینما هم 
نشان مي دهد. وقتي كه يك وزير دلمشغولي هاي 
شخصي يا شاكله اصلي او اساس��اً فرهنگ و هنر 
نباشد، اين موضوع در نوع مديريت او و به تبع در 
انتخاب همكاران و مديرانش نیز اثرگذار خواهد 
بود. اين نكته اول من اس��ت ك��ه در حیطه كالن 

وزارت ارشاد مطرح اس��ت كه به حوزه سینما هم 
ارتباط دارد و متأس��فانه آس��یب زده است، البته 
محم��د خزاعي يك س��ینماگر اس��ت و به نظرم 
اين انتخاب توس��ط وزير جديد فرهنگ يك قدم 
منطقي بود، نسبت به اينكه يك مدير غیر مرتبط 

با سینما براي سازمان سینمايي انتخاب شود. 
اما محمد خزاعي هم در نهايت با همان مشكالت بر 
زمین مانده روبه رو است، گمان مي كنم مهم ترين 
كاري كه بايد ايش��ان انجام دهد و در س��ال هاي 
قبل انجام نش��ده اين اس��ت كه بايد براي سینما 
يك طراحي استراتژيك داشته باشد كه بتواند در 

برنامه ريزي و حوزه اجرا قابلیت داشته باشد. 
اين س��ینماگر در ادام��ه عنوان كرد: س��ینما به 
اعتبار اينكه رسانه است و از مؤلفه خطیري به نام 
»پیام« و »اثرگذاري« بسیار بااليي بر افكارعمومي 
برخوردار است، همسايه ديوار به ديوار امنیت ملي 
هر كشوري اس��ت. وقتي كه از امنیت ملي سخن 
مي گويیم، در حقیقت نگاه و رويكردمان به يكي از 
بنیادي ترين مقوم هاي برپايي و برقراري مفهومي 

به نام كشور- ملت است. 
با چنین نگاهي، سینما به همراه راديو و تلويزيون، 
مهم ترين قدرت بازدارندگي فرهنگي و اجتماعي 
و حفاظت از ب��رج و باروي فرهنگ ملي اس��ت و 
طبیعي اس��ت كه براي حفظ و تحكیم اين مؤلفه 
بنیادين، به اندازه هوايي كه تنفس مي كنیم، بايد 
ارزش و اعتبار قائل باشیم و آن را در زمره مهم ترين 
بخش هاي سیاستگذاري، برنامه ريزي و تخصیص 
اعتبارات معنوي و م��ادي ببینیم و ادراك كنیم. 
همانطور كه تاريخ سینما و فیلم هاي فراواني كه 
به عنوان مثال در زمینه هاي سیاسي مانند دوران 
جنگ جهاني و جنگ سرد يا حتي در زمینه هاي 
خانوادگي و اجتماعي و مفهومي س��اخته ش��ده 
است گواه آن است اما همه حرفم اين نیست بلكه 
از طرفي س��ینما را هم نهاد بسیار مهم اجتماعي 
مي دانم، بنابراين منطق��اً و عقاًل ديگر نمي توانیم 
و نبايد به سینما باري به هر جهت و ساده انگارانه 

نگاه و آن را مديريت كنیم. 

انتصاب دبير جشنواره تئاتر سردارآسماني
دبير س�ومين دوره جش�نواره تئاتر س�ردار 
آس�ماني وي�ژه پاسداش�ت س�پهبد ش�هيد 
ح�اج قاس�م س�ليماني و س�رداران ش�هيد 
جبه�ه مقاوم�ت معرف�ي و منص�وب ش�د. 
طي حكم مش��ترك حمی��د نیل��ي، مديرعامل 
انجمن تئات��ر انق��الب و دفاع مق��دس و محمد 
علیزاده احمدآبادي، مدير كل فرهنگ و ارش��اد 

اسالمي استان كرمان، س��یدوحید فخرموسوي 
به عنوان دبیر سومین دوره جشنواره تئاتر سردار 
آس��ماني معرفي و منصوب گرديد. سومین دوره 
جشنواره تئاتر سردار آس��ماني به همت انجمن 
تئاتر انقالب و دفاع مقدس، بنیاد فرهنگي روايت 
فتح و اداره كل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان 

كرمان دي ماه سال جاري برگزار مي شود. 

     سینما

     خبر


