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امام علي)ع(:

اي فرزند آدم! هر چه بيش�تر از 

مقدار خوراكت به دس�ت آوري 

خزانه دار ديگران خواهي بود. 

)مروج الذهب، ج 2، ص246(
 »قبله عالم« 

مايه عبرت شبكه نمايش خانگي
  محمدصادق عابديني

از زمان ايج��اد پلت فرم ها براي ش��بكه نماي��ش خانگي، 
سريال هاي متعددي ساخته و پخش شده است كه در میان 
آنها هم مجموعه هاي موفق ديده مي ش��د، هم سريال هاي 
معمولي و ه��م تعدادي كار ضعیف كه گلی��م خود را به هر 
زحمتي كه شده از آب بیرون مي كشیدند ولي ماجراي »قبله 
عالم« باعث شد شبكه نمايش خانگي پس از مدت ها دوباره 

يك اثر بد و شكست خورده را به خود ببیند. 
»قبله عالم« در حالي كه در 10 قس��مت تولید ش��ده بود 
و در هفتمین قسمت به پايان رس��ید، در بیانیه تندي كه 
پخش كننده آن صادر كرد، در اقدامي كه مي توان آن را فرار 
رو به جلو تعبیر كرد، علت اين توقف را به ممیزي ها ارتباط 
داد! ولي واقعاً اين ممیزي ها بود كه »قبله عالم« را به خاك 

سیاه نشاند؟!
شايد در سال هاي اولیه رواج ش��بكه نمايش خانگي چند 
كارگ��ردان با س��وداي تجربه جدي��د در اين فضا س��ريال 
س��اختند و كارش��ان نگرفت، ولي مدت ها بود پلت فرم ها 
تالش مي كردند با استفاده از فضاي شبكه نمايش خانگي، 
سريال هاي پرمخاطبي را تولید و پخش كرده و بازار خوبي 
را ايجاد كنند. اين بازار خوب عاملي شد كه چندين فیلمساز 
به سوداي نام و نان س��ر از سريال س��ازي براي پلت فرم ها 
دربیاورند. ماجراي »قبله عالم« هم از اين نوع نگاه نش��ئت 
گرفته است؛ سريالي شبه طنز كه ژست دستمايه قرار دادن 
زندگي ناصرالدين شاه قاجار را داش��ت ولي هر چه بود به 
زندگي ناصرالدين شاه شباهتي نداشت. اما چه شد كه اين 
سريال 10 قس��متي، بي فرجام رها ش��د؟! مجموعه »قبله 
عالم« از همان قسمت هاي اولیه نشان داد به جز شوخي هاي 
زننده و روايت هاي غیراخالقي از خلوتگاه شاهان قاجار و يك 

داستان نیم بند چیزي براي ارائه ندارد! 
»قبله عالم« تالش كرد با س��وار ش��دن بر موج حاش��یه، 
ناصرالدين شاه خیالي خود را به ساحل خوشبختي برساند، 
اما تمس��خر»امیركبیر« و بازس��ازي مضحكه سكانسي از 
»ايستاده در غبار« بیشتر از آنكه به ديده شدن اين سريال 
كمك كند، به محو ش��دن آن كمك كرد. ش��ايد بهتر بود 
پلت فرم پخش كننده »قبله عالم« از قسمت چهارم به بعد 
كه ممیزي ها به اوج خود رسید از پخش اين سريال انصراف 
مي داد و يك خداحافظي آبرومند براي آن در نظر مي گرفت 
تا كار به اين وداع تلخ تر نرس��د؛ كاري كه پخش كننده در 
قسمت هفتم انجام داد، مصداق روغن ريخته و نذر امامزاده 
بود. »قبله عالم« مخاطب نداشت، تبلیغ فضاي مجازي و 
میداني آن هم جواب نداده بود. پخش كننده اگر در قسمت 
هفتم هم خداحافظي نمي كرد در س��ه قس��مت بعدي از 
اين س��ريال معجزه اي رخ نمي داد كه نگاه ها را به س��مت 

آن برگرداند. 
ممیزهاي اين س��ريال به دلیل شوخي هاي كالمي، اشارات 
اروتیك، گوشه و كنايه هاي مبتذل آنقدر زياد شده بود كه 
چیزي از قبل��ه عالم باقي نمانده بود. فیلمس��از هنوز نگفته 
است چطور سريالي ساخته است كه بعد از حذف و سانسور، 
چیزي براي ديده شدن در آن باقي نمانده است! نهاد ناظر بنا 
به تأكید بیانیه پخش كننده »قبله عالم« حكم به توقیف اين 
سريال نداده است؛ اقدامي كه به نظر هوشمندانه مي آيد، زيرا 
هر گونه برچسب »توقیف« مي توانست براي اين كار ضعیف 
دستاويز توجیه شكست باشد. اكنون ولي به غیر از سازنده 
»قبله عالم« هیچ كس نمي تواند مقصر آن چیزي باشد كه بر 

سر اين سريال آمده است. 
»قبله عالم« بايد شكس��ت مي خورد ت��ا پلت فرم ها و 
تهیه كننده هايي كه قصد دارند در فضاي شبكه نمايش 
خانگي كار كنند، متوجه باش��ند كار ضعیف در هر جا 
محكوم به حذف و فراموشي است و سرمايه گذاري در 
فضاي شبكه نمايش خانگي به آن آساني كه در ظاهر 
ديده مي شود، نیست؛ سريالي كه مي خواست با نمايش 
سكانس هاي حاشیه دار ديده شود، با حذف و ممیزي، 
عماًل از هويت خود خارج شد و چیزي به جز خداحافظي 
برايش باقي نماند. باشد كه ساير فیلمسازها هم پیش 
از ورود به عرضه نمايش خانگي سرنوشت »قبله عالم« 
را مشاهده كنند تا ش��اهد كارهايی باشیم كه به جاي 
آويزان شدن از حاشیه ها، بر اس��اس داشته هاي خود 

ديده شوند.

    يادداشت 

جسارت موضوع در »مديترانه«
 »مديترانه« در قياس با آثاري كه با حمايت هاي متنوع ساخته مي شوند اثري است

كه سعي داشته وابسته نباشد و حرفش را به صورت نقد با جسارتي كافي بزند

    مصطفي شاه كرمي
صحبت هاي رئيس سازمان سينمايي در رابطه 
با تصميم وزارت ارش�اد در صيانت از مجوزها، 
پيگيري معيشت هنرمندان، بازگشت به قانون، 
پافشاري بر منافع انقالب و خانواده ها در حوزه 
توليدات فرهنگي و بس�تن منافذ رانت زايي و 
هشدار به افرادي كه درصدد دور زدن قوانين 
هستند، نشان دهنده عزم جدي وزارت ارشاد 
و سازمان سينمايي براي عبور از دوران رخوت 
و ركود در سينماي كشور و نويدبخش روزهاي 
روشن براي اين هنر صنعت استراتژيك است. 
جراحي و ترمیم س��وءمديريت ها، آس��یب هاي 
كروناي��ي، قانون گريزي و الیگارش��ي هاي ايجاد 
ش��ده در س��ینماي كش��ورمان طي چند سال 
اخیر از جمله چالش هاي اساس��ي است كه تیم 
مديريتي جديد وزارت ارشاد و سازمان سینمايي 
با آن روبه رو هس��تند. محمد خزاعي كه روزهاي 
انتصابش در جايگاه رياست س��ازمان سینمايي 
هنوز دو رقمي نش��ده اس��ت مهم ترين اهداف و 
رويكردهايش در اين سمت را تشريح كرد. خزاعي 
در ابت��داي صحبت هايش با بی��ان اينكه احیای 
شوراي عالي س��ینما يك ضرورت بود، مي گويد: 
اگر مي خواهیم س��ینما در آينده پیشرفت كند 
و مش��كالت قانونگذاري در حوزه سینما نداشته 
باش��یم، بايد براي احیای ش��وراي عالي سینما 
اقدام مي كرديم. يكس��ري قوانی��ن داريم كه اگر 
مي خواستیم اين قوانین را براي اعتالي سینماي 
ايران در حوزه ديپلماس��ي، بین الملل و داخلي از 
طريق مكانیس��م معمول اداري جلو ببريم، شايد 
هر قانون چهار سال طول مي كشید اما با تشكیل 
شوراي عالي سینما مس��یر براي حل اساسي تر 

مشكالت هموارتر است. 
    احياي شوراي عالي سينما براي تسريع 

تحوالت 
رئیس س��ازمان س��ینمايي در ادامه عنوان كرد: 
الزم است به س��از و كار هايي برسیم تا به مسائل 
س��ینماي ايران جدي تر پرداخته شود. بسیاري 
از قوانین ما مربوط به دهه60 اس��ت مثل پروانه 
نمايش و پروانه س��اخت، به همین دلیل تجديد 
نظر در قانون پروانه ساخت و نمايش را در دستور 
كار قرار داديم و شوراي عالي سینما كمك خواهد 
كرد ما سريع تر اين مرحله را طي كنیم، البته ابتدا 
بايد كمیسیون هاي تخصصي را تشكیل بدهیم. 
اشخاص حقوقي پنج نفر و حقیقي 9نفر هستند، 

البته در جمع بندي نهايي احتمال دارد تعدادي از 
اين اشخاص كاهش پیدا كند. 

وي درباره برنامه هاي خود براي آسیب هاي كرونا 
به بخش فرهنگ، تأكید مي كند: به اهالي سینما 
بودجه اي اختصاص پیدا ك��رد و تا يك ماه آينده 
اين پول تخصیص پیدا خواهد كرد اما چشم انداز 
من اين اس��ت كه از بهمن ماه مخاطب به سمت 
س��ینما ها خواهد آمد و امید دارم از سال 1401 
مشكالت س��ینما ها برطرف شده باش��د. امروز 
نس��بت به دو ماه قبل وضعیت س��ینما ها خیلي 
بهتر شده است. فراموشي بدترين آسیب در حوزه 
سینماس��ت. صنوف بايد با اعضا تماس بگیرند و 
برخي از آنها را به عنوان مشاور براي فیلم اولي ها 
معرفي كنیم. جدا از بحث معیشت و اقتصاد براي 
هدف هاي متعالي ت��ر در س��ینماي ايران تالش 
مي كنیم و مش��كالت با پیگی��ري و جديت حل 

خواهد شد. 
    دور زدن قانون ممنوع

تهیه كننده »قالده هاي طال« درباره دستمزد هاي 
كالن در برخي پروژه هاي س��ینمايي نیز تأكید 
مي كند: هر جا قانون ش��كني باش��د، مشكالت 
عديده اي نیز وجود خواهد داش��ت. اين موضوع 
يكي از دغدغه هاي مهم اتحاديه تهیه كنندگان هم 
است. در بین تهیه كنندگان شايد تنها يك درصد 
قانون شكن هستند كه مي توان آنها را شناسايي 
كرد تا در چارچوب قرار بگیرند. در اين دوره بحث 
شفافیت به معناي قانون گرايي مطرح خواهد بود. 
دوستاني كه تصورشان اين است كه در دوره هاي 
گذشته مي توانستند قوانین را دور بزنند، بدانند 
در اين دوره نمي توانند اين كار را انجام دهند. ما 
به عنوان قانونگذار بايد برنامه ريزي جدي داشته 
باشیم. فیلم هايي ساخته مي ش��ود، اما در اكران 
هیچ حمايتي از آنها نمي شود. تالش خواهیم كرد 
در اكران از فیلم هاي انقالبي و ملي و فیلم هايي كه 
در يك چارچوبي در نظام جمهوري اسالمي قرار 
دارند، حمايت كنیم و بدين معني نیست كه همه 

فیلم ها، فیلم هاي ايدئولوژي خواهند بود. 
     بازگشت استانداردسازي به سينما

رئیس س��ازمان س��ینمايي با بیان اينك��ه بايد 
استاندارسازي به س��ینماي ايران برگردد، ادامه 
مي دهد: خان��واده و مخاطب بايد در س��الن هاي 
سینما احس��اس امنیت كند. در س��ینما وقتي 
مهر س��ازمان س��ینمايي روي يك اثر مي خورد 
و پروانه نمايش مي گیرد، يعني ما همه مس��ائل 

جامعه شناسي، روان ش��ناختي و... را در اين فیلم 
بررس��ي كرده ايم تا براي كودك و كانون خانواده 
ضرري نداش��ته باش��د و مخاطب با خیال راحت 
به تماش��اي آن بنش��یند. در اين دوره قرار است 
بحث استانداردس��ازي را دنبال كنی��م. در حوزه 
سینماي كمدي، كودك، دفاع مقدس، اجتماعي 
و... حمايت خواهیم ك��رد. ما بايد براي مخاطبان 
خاص ژانر هاي مختلفي داشته باشیم و قرار نیست 
صرفاً براي فروش از سینما استفاده ابزاري كنیم. 
اگر مخاطب و خانواده ها ب��ه مضامین ما اعتماد 
كنند، اتفاقات مهمي خواه��د افتاد و مخاطب ما 
به جاي 15میلیون نفر در طول سال 45میلیون 

نفر خواهد بود. 
    تقويت سينماي انقالب و خانواده

تهیه كننده »به وقت ش��ام« با اش��اره ب��ه اينكه 
جريان انقالب ما باعث تحول در كشور هاي ديگر 
شده اس��ت، اما در مورد سینماي ايران اين اتفاق 
نیفتاده اس��ت، مي گويد: »اخ��الق«، »خانواده« 
و »عدالت خواه��ي« مضامیني هس��تند كه بايد 
برند سینماي ما در جهان باش��د و بايد براي آن 
برنامه ريزي انج��ام داد. من يكس��ري آرمان ها و 
اه��داف دارم. وقتي مي بینم مردم ب��ا من اهداف 
مش��ترك دارند، پاي آنها خواهم ايس��تاد. عادت 
به پشت میزنشیني ندارم و معتقدم بايد به دنبال 

اهداف رفت. 
وي درب��اره انتصابات در حوزه ش��ورا ها و هیئت 
امنا ها نیز تأكید مي كند: م��ن معتقدم آدم هايي 
كه در سینماي ايران ذي نفع هستند، نمي توانند 
در هیئت امنا ها حضور داش��ته باشند، زيرا مغاير 
با عدالت فرهنگي، رانت زدايي و جريان مبارزه با 
فساد است. آدم هاي زيادي داريم كه سال ها كار 
مي كردند و در حال حاضر شرايط كاري براي آنها 
فراهم نیست و به شدت آدم هاي باسوادي هستند 
و منافعي ندارند از آن اس��تفاده مي كنیم. درباره 
شوراي پروانه س��اخت تهیه كنندگان بحث هايي 
دارند مبني ب��ر اينكه چه ضرورت��ي دارد و اينكه 
مي تواند بر عه��ده تهیه كننده ها باش��د؟ من در 
جلسه با تهیه كننده ها گفتم برنامه هايشان را اعالم 
كنند و براي حذف آن بايد محاسن و معايب آن را 

كارشناسي كنیم. 
رئی��س س��ازمان س��ینمايي درباره تغیی��رات در 
جشنواره هاي سینمايي نیز گفت: ارزيابي كاركرد 
جشنواره هاي سینمايي و منافعي كه براي سینماي 
ايران دارند، در دس��تور كار قرار گرفته است. قرار 
نیس��ت صرفاً براي س��ینماي اي��ران هزينه هاي 
اقتصادي ايجاد كنیم. هر اقدامي كه در جهت تقويت 
سینماي ملي نباشد، تعطیل خواهد شد و اقدامات 
بعدي جايگزين مي شود. شايد ضرورت داشته باشد 
برخي جشنواره هاي جديد احیا شوند، شايد برخي 
جشنواره ها ادغام شوند و شايد هم تعداد جشنواره ها 
كم شود. خزاعي با اشاره به اينكه هدف من تقويت 
س��ینماي ملي ايران، س��ینماي انقالب اسالمي و 
گفتمان انقالب اس��المي اس��ت، تأكی��د مي كند: 
براي من اين موضوعات اهمیت زيادي دارد و براي 
آنها س��رمايه گذاري و حمايت خواهم كرد. حوزه 
هنري، سازمان اوج، كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان، انجمن سینماي انقالب و دفاع مقدس، 

شهر داري، همه اينها بايد در كنار هم باشند.

    افشين عليار
گويا فیلم مديترانه ق��رار بوده درب��اره مدافعان حرم و 
شهداي فاطمیون باشد اما به نظر مي رسد شكل و ظاهر 
آن به مرور تغییر كرده و مسئله فیلم چیز ديگري شده 
است. هادي حاجتمند در ساخت آثار داراي بار ارزشي 
با ژانر جنگي دغدغه دارد، اين را مي ش��ود از فیلم هاي 

مستند يا فیلم اول سینمايي اش فهمید. 
مديترانه فیلم سفارش ش��ده اي به كارگردانش نیست 
و آنچه در اجرا ديده مي شود، حاصل يك تحقیق بوده 
اس��ت، يعني نويس��نده فیلم با پژوهش و اس��تفاده از 
اطالعات جنگي دس��ت به قلم شده است. پرداختن به 
موضوع جنگ سوريه و نبرد با داعش از يك سو و نشان 
دادن آقازاده اي كه باعث به شهادت رسیدن جمعي از 
رزمندگان ايران مي شود، از س��وي ديگر نگاه كلي اثر 
است، اما حاجتمند پیش تر تالش كرده است مديترانه 
روايتي از نش��ان دادن آقازاده اي باش��د ك��ه با رانت و 
مصلحت طلبي اصرار به ش��هید ش��دن محمد دارد، از 
طرفي با زني مواجهیم كه يقین دارد ش��وهرش شهید 
نش��ده و زنده اس��ت و نیاز به كمك دارد، به رغم اينكه 
چفت و بست هاي دراماتیك مديترانه نمي تواند در حد 
و اندازه يك فیلم سینمايي باشد اما آنچه شكل گرفته 
دست كم توان كافي براي يك تله فیلم را دارد. اين فیلم 
در روند خط روايي گاهي اسیر كلیشه ها مي شود و در 
بعضي سكانس ها مخاطب به ياد فیلم هايي با همین تم 
مي افتد كه مهم ترين آن فیلم »نفوذي« به كارگرداني 
احمد كاوري اس��ت يا اپیزود آخر فیلم »هیهات«، اين 

كلیشه مربوط به اجرا مي شود. 
در نیمه دوم فیلم زماني كه مسئوالن متوجه شهادت 
رزمنده ها مي شوند تا حدي موضوع اصلي براي مخاطب 

معلوم است. 
نقش آن آقازاده در پاك كردن صورت مس��ئله و اينكه 
مي خواهد زن��ده ماندن محمد را كتم��ان كند و اينكه 
محمد زنده است براي مخاطب كاماًل قابل حدس است، 
اضافه كنید كه سعي فیلمساز براي نشان دادن زني مثل 
لیال كه عاشقانه همس��رش را دوست دارد و براي اينكه 
ثابت كند محمد زنده اس��ت، در مخزن آب گیر افتاده، 
اگر چه نسبتاً موفق بوده اما به نظر مي رسد فیلمساز در 

اجرا به كاراكتر لیال پرداخت نامناسبي داشته يا اينكه 
باز مخاطب به ياد كلیشه هاي مرسوم مي افتد، از سوي 
ديگر خرده پیرنگي در فیلم مش��اهده مي شود كه انگار 
به داس��تان الصاق ش��ده اس��ت؛ موضوع ازدواج دختر 
صاحبخانه ربط منطقي به موضوع كلي فیلم نداش��ته 
و قابل توجیه نیس��ت كه چرا بايد چنین مسئله اي در 

فیلم رخ بدهد. 
رفتن لیال به س��وريه و رخ دادن جن��گ و صحنه هاي 
اكشن مي توانست دوام بیش��تري داشته باشد اما انگار 
فیلمس��از براي پايانبندي فیلمش عجله داشته است، 
به همین دلی��ل باور زنده ماندن محم��د در مخزن آب 
و فرستادن ويدئو به تلگرام لیال آن هم پس از چند روز 

پذيرفتني نیست. 
اضافه كنی��د در نم��اي آخ��ر مواجهه لیال ب��ا محمد 
مي توانس��ت تأثیر بیشتري داشته باش��د كه فیلمساز 
نش��ان دادن گريه لیال را كافي مي دان��د! حاجتمند در 
سكانس هاي میاني براي نش��ان دادن جنگ از تصاوير 
مستند استفاده كرده كه باعث شده از التهاب آن كاسته 
شود. انتخاب پوريا پورسرخ و مهراوه شريفي نیا يادآور 
سريال »كیمیا«ست و بیشتر اكت هايي كه از شريفي نیا 

مي بینیم از كیمیا مي آيد. 
پورسرخ به دلیل بازي هاي متعدد در نقش هاي منفي 
نمي تواند اينجا موفق باشد اما بهرنگ علوي تا حدودي 
توانسته از تیپ فاصله بگیرد و نقشش را براي مخاطب 
باورپذير كن��د. به هر ح��ال مديترانه در قی��اس با آثار 
حمايتي كه با رانت هاي متنوع ساخته مي شوند، اثري 
است كه سعي داشته وابسته نباشد و حرفش را به صورت 

نقد با جسارتي كافي بزند.

رئيس سازمان سينمايي وعده داد

  احياي سينماي انقالب، اخالق 
و تقويت قانون گرايي در سينما 

 »اخالق«، »خانواده« و »عدالت خواهي« مضاميني هستند كه بايد برند سينماي ما در جهان باشند 
و هدف من تقويت سينماي ملي ايران و نيز گفتمان انقالب اسالمي در سينماست

     میراث

     نقد فیلم

     خبر

مهندس ضرغامي در جريان سفر به استان فارس:

»پاسارگاد« نمادي از مدنيت است
»پاس�ارگاد نم�ادي از مدنيت اس�ت، بنابراي�ن متعلق به 
ش�خصيت جهاني كوروش اس�ت، صرف نظ�ر از اينكه در 
اينج�ا دف�ن ش�ده يا نش�ده، آنچ�ه مه�م اس�ت احترام 
ب�ه ش�خصيتي اس�ت ك�ه متعل�ق ب�ه ايرانيان اس�ت.«
 س��یدعزت اهلل ضرغامي، وزي��ر میراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دس��تي با بیان اين مطلب در حاش��یه بازدي��د از میراث 
جهاني پاسارگاد در استان فارس عنوان كرد: »منطقه گردشگري 
پاسارگاد از جمله موضوعاتي است كه در سفر رياست جمهوري به 
فارس مورد توجه است و براي آن اعتبار در نظر گرفته  شده است.« 
وزير میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ادامه داد: »عمده 
اعتبارات را به زيرساخت ها، مرمت و تسهیالتي كه به مردم بايد 

داده شود، اختصاص مي دهیم.«
ضرغامي گفت: »پاسارگاد يك موقعیت بین المللي منحصربه فرد 
است، اگر نگويیم جايگاه ويژه اي دارد، يك نشان از تمدن مدني 
و بشري است.« او خاطرنش��ان كرد: »پاسارگاد نمادي از مدنیت 
است، بنابراين پاسارگاد متعلق به شخصیت جهاني كوروش است، 
صرف نظر از اينكه در اينجا دفن شده يا نشده آنچه مهم است احترام 
به شخصیتي است كه متعلق به ايرانیان است.« وزير میراث تأكید 
كرد: »در تحقیقاتي كه انجام دادم، شخصیت اسكندر در هالیوود 
نمي تواند ذي القرنین باش��د، كوروش شايد اولین كسي است كه 
تالش كرد از نظر قدمت تاريخ��ي اقوام و قبیله ه��ا را به وحدت 
برساند.« او گفت: »تاريخ ايرانیان قدمت ۷هزارساله و بیشتر دارد، 
يك نقطه برجسته تاريخ اقدامات كوروش است، مدنیت پاسارگاد 

كه هويت پدران ماست، ارزشمند است.«

ضرغامي اضافه كرد: »آثار باقي مانده نشانه هاي رفتار و عبرت مردم 
است، البته دشمنان با بهانه هايي مي خواهند دوقطبي راه بیندازند، 
بايد وحدت را مورد توجه قرار دهیم.« او گفت: »تاكنون 20میلیارد 
تومان اعتبار قطعي تخصیص داده شده و در جاهاي ديگر اعتبارات 

ديگري را نیز تخصیص خواهیم داد.«
ضرغامي همچنین در بخش ديگ��ي از برنامه هاي خود در ديدار 
با تولیت حرم احمدي و محمدي)ع( گفت: بايد براي ساماندهي 
وضعیت خانه هاي تاريخي اطراف حرم برنامه ريزي اساسي شود. 
او در ديدار از بافت تاريخي اطراف حرم شاهچراغ)ع( و گفت وگو با 
مردم ساكن در اين بافت، افزود: حتماً خانه هاي تاريخي كه ارزش 
ثبت ملي دارند در بین الحرمین حفظ مي شوند و تخريب نخواهند 
ش��د. وزير میراث فرهنگي و صنايع دس��تي با بیان اينكه با تیم 
كارشناسي میراث بايد وضعیت خانه ها روشن شود، گفت: براي ما 
گردشگري و گردشگري مذهبي اهمیت زيادي دارد، اما مهم تر از 

آن حل مشكل مردم در اين بافت است.

     رويداد

 اجراي 53 عنوان برنامه 
به مناسبت سالروز آغاز امامت امام زمان)عج(

مجموع�ه   ته�ران  ش�هرداري  هن�ري  فرهنگ�ي-  س�ازمان 
برنام�ه »صب�ح امي�د« را ب�ا 53 عن�وان برنام�ه ب�ه مناس�بت 
مي كن�د.  اج�را  زمان)ع�ج(  ام�ام  امام�ت  آغ�از  س�الروز 
به گزارش »ج��وان« س��یدعلیرضا فاطمیان پ��ور، معاون فرهنگي س��ازمان 
فرهنگي- هنري ش��هرداري تهران از اجراي مجموعه برنامه »صبح امید« به 
مناسبت سالروز آغاز امامت امام زمان)عج( خبر داد و گفت: اين برنامه ها در 53 
عنوان و 212 اجرا پیش بیني شده است و با شعار »بر آي  اي آفتاب صبح امید« و 
دو رويكرد محتوايي تقويت شناخت و آگاهي مردم در خصوص امامت حضرت، 
ولي عصر)عج( و انتظار ظهور ايشان و ايجاد فضاي جشن و شادي اجتماعي به 
مناس��بت آغاز امامت حضرت مهدي)عج( برگزار مي شود. وي در تشريح اين 
برنامه ها بیان كرد: در پويش »عهدي دوباره« ظهر روز شنبه 24 مهرماه دعاي 
عهد با صداي علي فاني بعد از اذان ظهر از مراكز سازمان فرهنگي- هنري پخش 
مي شود و تصاوير آن به طور گسترده در فضاي مجازي منتشر خواهد شد. بسته 
محتواي فضاي مجازي »صبح امید« نیز به تولید محصوالت متنوع با موضوع 
معرفت افزايي درب��اره حضرت ولي عصر)عج( در قالب هاي كلیپ، پادكس��ت، 

موشن گرافیك و... توسط مراكز سازمان فرهنگي- هنري اختصاص دارد. 
فاطمیان پور با اش��اره به برنامه »منتظران« عنوان كرد: در اين برنامه كانون هاي 
مردمي س��ازمان فرهنگي- هنري با حمايت مديريت فرهنگي- هنري مناطق 
بیست  ودوگانه و مترو برنامه هاي متنوعي در سطح شهر تهران و همچنین فضاي 
مجازي اجرا خواهند كرد. همچنین پويش میداني »جشن منجي« ويژه مخاطبان 
كودك پیش بیني ش��ده كه در آن، كودكان يكي از احاديث با موضوع ظهور امام 

زمان)عج( را حفظ و با قرائت آن براي 10 نفر، در مسابقه شركت مي كنند.

داريوش ياري مطرح كرد

مخاطب را با قصه هاي »بزن و بكوب« تربيت كرده ايم

داريوش ياري با اشاره به رابطه مريد و مرادي كه در سريال »در 
كنار پروانه ها« وجود دارد، بيان كرد: در تلويزيون مخاطب را تنها 
براي قصه هاي »بزن و بكوب« و »بگير و ببند« تربيت كرده ايم. 
داريوش ياري، كارگردان س��ريال »در كنار پروانه ه��ا« در مورد 
انتقادها درباره شباهت اين سريال با س��ريال »روزي روزگاري« 
گفت: اگر بین س��ريال »در كنار پروانه ها« ب��ا مضموني كه دارد، 
شباهتي با س��ريال »روزي روزگاري« حس شده است، اتفاقاً اين 
مايه افتخار و مباهات براي من و همه عوامل فیلم و حتي تهیه كننده 
است كه فیلمي با اين عدد و رقم و در اين اشل و اين فضا با كاري در 

فضاي الف ويژه مقايسه مي شود. 
وي افزود: رابطه اي كه بین مرحوم ش��كیبايي و ژاله علو در روزي 
روزگاري بود، رابطه اي اس��ت كه در سلس��ه جوانمردي در ايران 
خیلي وجود داشته اس��ت و در قصه هاي زيادي ديده شده است. 
اگر اين مشابهت را حس مي كنید، به نظرم به دلیل سريال »روزي 
روزگاري« نیس��ت، براي اين اس��ت كه اين نوع قصه ها مربوط به 

سلس��له جوانمردي در ايران اس��ت؛ عیاراني كه در موقعیت هاي 
مختلف تصمیم به تغییر و تحول گرفتند و تصمیم گرفتند به گونه 
ديگري زندگي كنند. اين رابطه مريد و مرادي است كه در ادبیات و 

عرفان ما بسیار زياد وجود دارد. 
ياري تأكید كرد: خوشحالم سريالي مثل »روزي روزگاري« ساخته 
مي شود كه ديگر رابطه ش��مس و موالنا را كه رابطه خیلي مهمي 
اس��ت، مثال نمي زنند. نمي گويند رابطه دو كاراكتر سريال شبیه 
رابطه شمس و موالنا يا شبیه رابطه ابوسعید و استادش يا شاگردش 
است. مي گويند شبیه رابطه خسروشكیبايي و ژاله علو در »روزي 
روزگاري« است. اين مسئله از اين جهت اهمیت دارد كه جريان 
تلويزيون اتفاقاً در فضاي فیلمسازي و فیلم به خوبي جاي ادبیات 

را بین مردم پر مي كند. 
وي خطاب به كريمي كه گفت مخاطبان پايان س��ريال را از ابتدا 
مي توانستند حدس بزنند، گفت: پايان سريال پايان موفقي است. 
آرامشي كه رهي در پايان سريال به آن مي رسد مخاطب را هم به 
آرامش مي رساند. قرار نیست معمايي را كشف كند. اين نوع كارها، 
كارهاي سخت و مشكلي است؛ هم تولید و هم ديدنش، مخصوصاً 
كه در تلويزيون مخاطب را تربیت كرده ايم قصه هاي »بزن و بكوب« 
و »بگیرو ببند« را ببیند. اين كار ذاتش سفر قهرماني است. در اين 
دست كارها تجربه كاراكتر اصلي از زندگي مهم است. قرار نیست 
مخاطب ببیند رهي فالن فرد را چطور مي كش��د يا اتفاقات ديگر 
چون تحول را در كاراكتر او به معناي اينكه كافري را مسلمان كنید، 
نداشتیم. مي بینید آدمي گامي ديگر در زندگي اش برداشته و اين 

گام يك تجربه شخصي دلنشین است.


