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سینمای کودک دغدغه مسئوالن شود 

من احس��اس می کنم با توجه ب��ه رویکرد جدید 
وزارت ارشاد امسال همه به فکر بازگرداندن جشنواره 
به حالت اول خود هستند اما سینمای کودک باید 
دغدغه مسئوالن ش��ود. برگزاری جش��نواره های 
سینمایی کار خوب و بزرگی بوده و با توجه به این که 
این اتفاق بزرگترین اتفاق سینمایی اصفهان است، 
س��بب به وجود آمدن شور و اش��تیاق خاصی برای 

تماشاگران می شود.
در کل من به دلیل عالقه ای که به این جش��نواره 
دارم در بیش��تر دوره ه��ای آن حضور پی��دا کرده و 
فیلم های این جش��نواره را مشاهده کردم .به اعتقاد 
من سینمای کودک ما در وضع خوبی قرار ندارد اما 
امیدوار هستم که در  س��ال آینده با توجه به رویکرد 
جدید وزارت ارشاد اسالمی، وضع بهتر شود و سینما 
کودک پیشرفت بیشتری داشته باشد.من احساس 
می کنم جشنواره امسال بیش��تر برای برگرداندن 
جشنواره س��ر جای خودش بوده و فکر می کنم در  
سال آینده شرایط جش��نواره بهتر شود؛ امیدوارم با 
این اتفاقاتی که می افتد، این جشنواره به مقام های 
گذش��ته بازگردد و ش��رایط بهتری پی��دا کند، از 
همین رو احساس می کنم جشنواره نمی تواند کمک 

ویژه ای به سینما ی کودک انجام دهد.
متأس��فانه مدتی تمرکز مس��ئوالن روی حوزه 
س��ینما نبود اما با وجود تغییرات فعلی، اگر دغدغه 
مسئوالن سینما شود، ش��رایط سینما کودک هم 
بهبود پیدا می کند و دیگر فقط تابستان و جشنواره 

کودک میزبان فیلم های کودک نیستیم.

فیلم های کودک بیزینسی شده اند

متأس��فانه م��ا در کار کودک همه چی��ز را فدای 
بیزینسی کار کردن می کنیم اما نیازهای کودک در 
ساخت فیلم های این عرصه چندان مورد توجه قرار 

نگرفته  است.
من فکر می کنم مشکل اصلی ما این است که فکر 
می کنیم، فیلم کودک به اندازه قدی کودکان نیاز به 
توجه دارد. ما پیش خود فکر می کنیم وقتی آن بچه 
مرد بزرگی شد، آن زمان می توانیم به وی بپردازیم 
و یا برایش الالیی بخوانیم و مرثیه سرایی کنیم ولی 

مسأله این است که مسیر بدی را می رویم.
به نظر من باید در هر کاری قصد انجام آن را داریم، 
بر مبنای آموزش پیش رویم زیرا درواقع مبنای هر 
چیزی آموزش بوده و در آموزش هم مبنا، کودکان 
و کودکان جامعه هستند و آنها نخستین افرادی به 
شمار می روند که باید آموزش ببینند؛ متاسفانه ما 
این کار را نمی کنیم و به فکر س��ود بیشتر هستیم. 
البته به نظر من این مربوط به بازار بوده و گناهی بر 
گردن کسی نیس��ت این که درحال حاضر به جایی 
رس��یده ایم که می گوییم االن فصل، چ��ه کاری را 
می طلبد که س��اخته ش��ود و ممی��زی چه چیزی 
می  طلبد، همان را انجام دهیم؛ متاس��فانه ما کاری 
می کنیم که سود بیشتری داشته باشد و به فکر بازار 

هستیم که این مسأله خیلی دردناک است.
ما همه چیز را فدای بیزینسی کار کردن می کنیم 
و تنها بیزین��س می کنی��م و می گوییم ب��ازار چه 
می طلبد، همان کار را کنیم و نمی گوییم چه چیزی 

برای مردم و کودک الزم است تا آن را انجام دهیم.
در کل بای��د به گونه ای دیگر به فیل��م و تولیدات 
کودک و نوجوان نگاه کرد و به ویژه در مدیریت های 
دولتی که در این زمینه مسئول هستند، ما از سینما 
و تلویزیون تئاتر خودمان توقع داریم نه این که برای 
تولیدات برنامه کودک وابسته به تولیدات خارجی 

باشیم.

 فیلم های جشنواره کودک 
از نظر کیفی ضعیف است

متاسفانه نوستالژی بچه های االن مانند بچه های 
قبل نیس��ت نوس��تالژی بچه های االن به برخی 
س��ی دی های مختلف خالصه ش��ده و کیفیت 

فیلم های جشنواره فیلم کودک مناسب نیست.
من به طور واقع نمی دانم که راجع به سینمای 
کودک چه چیزی بگویم زی��را آن قدر حرف زده ام 
که خسته شده ام. متاس��فانه نوستالژی بچه های 
االن س��ی دی های مختل��ف، پالتوهای مختلف 
و یک عروس��ک بی ریخت، یک خال��ه و یک عمو 
است که می گویند بچه ها دست، جیغ و هورا؛ آن 
هم با بچه هایی که دارند چرت می زنند و این برنامه 

کودک ما شده است.
در مدت این چند  س��ال هیچ چی��ز جدیدی از 
سینمای کودک ندیدم و حتی االن که جشنواره 
فیلم کودک برگزار می ش��ود، واقع��ا حاصل این 
جش��نواره ها چه چیزی اس��ت؟ من نمی خواهم 
جش��نواره را رد کنم، بلک��ه می خواهم بگویم که 
جش��نواره وقتی خوب اس��ت ک��ه آدم در طول 
 سال حاصل آن جش��نواره ر ا ببیند؛ یادمان نرود 
این جش��نواره مال کودک است و تنها اتفاقی که 
نمی افتد برای کودک اس��ت؛ اصال در طول  سال 
بچه ه��ای این س��رزمین چند کار جش��نواره ای 

می  بینند و کجا ببینند؟

خبر
گیشه

اتفاق
 تقوایی و بیضایی به جشنواره 
»فیلم کوتاه تهران« می آیند

پیکر خنیاگر »نوایی« تشییع شد چینی ها صدرنشین گیشه سینمای جهان

حبیب ایل بیگی، دبیر س��ی ویکمین جشنواره 
بین المللی »فیلم کوتاه ته��ران« از مروری بر آثار 
فیلمسازان نسل اول سینمای ایران همچون ناصر 
تقوایی، بهرام بیضایی، سهراب شهیدثالث، فرشید 
مثقالی و علی اکبر صادقی در این دوره از جشنواره 
خبر داد. ایل بیگی روز گذشته در نشستی رسانه ای 
به منظور تشریح جزییات برگزاری سی ویکمین 
جش��نواره بین المللی »فیلم کوتاه تهران« که از 
22 تا 27 مهرماه در پردیس سینمایی ملت برگزار 
می شود، گفت:  سینمای ایران مرهون فیلمسازانی 
اس��ت که االن و در این زمان با عنوان فیلمسازان 
نسل اولی یاد می شوند، بنابراین در نظر داریم مرور 
آثار ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، علی اکبر صادقی، 
فرشید مثقالی و س��هراب شهیدثالث را به منظور 
آشنایی فیلمسازان جوان با آثار بزرگان سینمای 

ایران برگزار کنیم.

پیکر »غالمعل��ی پورعطای��ی« نوازن��ده دوتار 
و خوانن��ده موس��یقي نواحي با حض��ور جمعی از 
مسئوالن و هنرمندان در مشهد تشییع شد و براي 

خاکسپاري به شهرستان تربت جام انتقال یافت. 
در بخشی از مراسم تش��ییع این هنرمند که در 
مقابل تئاترشهر مش��هد برگزار شد، دکتر حق گو 
- عضو هیأت مدیره  انجمن موس��یقی خراس��ان 
رضوی - گفت:  دیروز پیکر پورعطایی تشییع نشد، 
بلکه پاره ای از فرهنگ ایران روی دست های مردم 
رفت، زیرا پورعطایی صدای سوخته  کویر ایران بود، 
صدایی که با خار و گون عجین شده است. ما برای 
روح پورعطایی آرزوی مغفرت و برای مس��ئوالن، 
آرزوی داش��تن نگرش صحیح به پورعطایی های 
زن��ده را داریم. عل��ی پورعطایی گفت: م��ا از تمام 
مس��ئوالنی که در این مدت ما را همراهی کردند، 
سپاس��گزاریم و به خصوص از ش��هردار و فرماندار 
تربت  جام که به خاطر آن ها، خانواده تصمیم گرفت 

که پیکر استاد را در این شهر به خاک بسپارد.

فیلم کمدی »رفقای جدا« ساخته »نینگ هائو« 
که ماه پیش در جشنواره فیلم تورنتو به روی پرده 
رفت، نمایش موفقی در سینماهای سراسر جهان 
تجربه کرد و با ف��روش 38 میلیون دالری مجموع 

فروش خود را به 93 میلیون دالر رساند. 
به گ��زارش ایس��نا، فیل��م »دختر گمش��ده« 
جدیدترین س��اخته »دیوید فینچر« با بازی »بن 
افلک« و »روزامون��د پایک« نیز با ف��روش 6/24  
میلیون دالری از محل سینماهای 39 کشور جهان 

پرفروش ترین فیلم آمریکای شمالی شد. 
س��ینماهای روس��یه نیز در بیش از هزار سالن 
س��ینما فروش 9/2 میلیون دالر برای فیلم جدید 
»فینچر« رقم زدند و آلمانی ها نیز 8/2 میلیون دالر 
در 51 سالن سینما برای کمپانی فاکس به ارمغان 

آوردند. 
فیل��م »دون��ده مارپیچ« ک��ه دو هفت��ه پیاپی 
پرفروش ترین فیلم س��ینمای جهان بود با اضافه 

ک��ردن 5/16 میلی��ون دالر در 61 کش��ور جهان 
مجموع فروش خود را به بیش از 119 میلیون دالر 
ارتقاء داد و در سومین هفته نمایش فروش خود را 
در 486 سالن سینمای کره جنوبی به 7/16 میلیون 

دالر افزایش داد. 
فیلم اکش��ن و علم��ی تخیلی »طلوع س��یاره 
میمون ها« نیز این هفته 2/1 میلیون دالر از شش 
ب��ازار باقی مانده بدس��ت آورد و مجم��وع فروش 

خارجی خود را به 491 میلیون دالر رساند.
فیلم »برابر کننده« با بازی »دنزل واشنگتون« 
نیز 13 میلیون دالر در 70 کشور جهان فروخت تا 
مجموع فروش خود را در هفته های آغازین نزدیک 

به 40 میلیون دالر کسب کرده باشد.
در نهایت فیلم ابرقهرمانی »نگهبانان کهکشان« 
با اضافه کردن 4/2 میلیون دالر در 33 کشور جهان 
مجموع فروش خارجی و جهانی خود را به ترتیب 

به 330 و 653 میلیون دالر افزایش داد.

شهروند | این روزها فیلم های »شهر موش ها2« به 
کارگردانی مرضیه برومند و »آتش بس2« به کارگردانی 
تهمینه میالنی که در س��ینماها درحال اکران اس��ت 
با فروش خوبی در گیش��ه روبه رو بوده اس��ت و به نظر 
می رس��د همین اس��تقبال خوب از این فیلم ها باعث 
شده تا کارگردانان قدیمی سینمای ایران به فکر ساخت 

قسمت های بعدی برای فیلم های محبوبشان بیافتند.
چند روز پی��ش داریوش مهرجویی اع��الم کرد که 
می خواهد قس��مت دوم فیلم »س��نتوری« را با بازی 
بهرام رادان بس��ازد؛ فیلمی که در  س��ال 85 س��اخته 
ش��د و با همان اندک نمایش هایش در جشنواره فجر 
طرفداران بس��یاری به دس��ت آورد اما با جنجال های 
فراوانی که پیرامونش ش��کل گرف��ت دو روز مانده به 
اکران عمومی توقیف ش��د و چند ماه بعد سی دی اش 
به ش��کل غیرمجاز به ب��ازار آمد. اگرچه ای��ن اتفاقات 
ضربه شدیدی به سازندگان فیلم وارد کرد اما سنتوری 
روزبه روز محبوب تر شد. دیگر حتی رسانه های رسمی 
مانند صداوسیما هم اگر می خواستند کلیپی از تاریخ 
س��ینمای ایران پخش کنند تصاویری از سنتوری در 
آن پیدا می شد. سال ها بعد در جشن حافظ، سنتوری 
جایزه بهترین فیلم را گرفت و ظاهرا هشت سال بعد از 
ساخته  شدن این فیلم، مهرجویی می خواهد قسمت 

دوم آن را کارگردان��ی کند. ای��ن فیلمنامه قصه علی 
ش��خصیت اصلی داس��تان سنتوری اس��ت که بعد از 
ترک اعتی��اد از آسایش��گاه مرخص ش��ده و به دنبال 
کارهای موس��یقی خود درگیر اتفاقاتی تازه می شود. 
مهرجویی که ن��گارش فیلمنام��ه س��نتوری 2 را به 
پایان رسانده، به زودی درخواس��ت پروانه ساخت این 
فیلم را به اداره نظارت و ارزش��یابی وزارت ارشاد ارسال 
می کند. مهرجویی قصد دارد به محض دریافت مجوز، 
فیلمبرداری س��نتوری 2 را در ته��ران آغاز کند. طبق 
ش��نیده ها حضور بهرام رادان در نقش اصلی و محسن 
چاوش��ی به عنوان آهنگس��از و خواننده در سنتوری 
2 قطعی شده است؛ فیلمی که از همین حاال می توان 
پیش بینی کرد یکی از پرفروش های  سال آینده خواهد 

بود.
حامد »شب یلدا« باز می گردد

اما مهرجویی تنها کارگردانی نیس��ت که به س��راغ 
ساخت قس��مت دوم یکی از فیلم های محبوبش رفته 
است، کیومرث پوراحمد هم قصد دارد قسمت دوم فیلم 

»شب یلدا« را بسازد.
کیومرث پوراحمد که آخرین ساخته سینمایی اش 
»50 قدم آخر« یکی از انتقادآمیزترین آثار جش��نواره  
س��ال قبل بود و البت��ه ک��ه در اکران نیز شکس��تی 

همه جانبه را متحمل ش��د چندی قبل پروانه ساخت 
فیلمی به ن��ام »بش��نو از ن��ی« را دریافت ک��رد. این 
کارگردان منتظر تأمین بودجه اس��ت تا »بشنو از نی« 
را جلوی دوربین ببرد اما فارغ از آن کیومرث پوراحمد 
به تازگی فیلمنامه ای به نام »ب��رزخ حامد« را در بانک 
فیلمنامه خانه س��ینما ثبت کرده است؛ فیلمنامه ای 
که گفته می ش��ود امتدادی است بر داس��تان یکی از 
تحسین شده ترین آثار پوراحمد با عنوان»شب یلدا«. 
در »شب یلدا« پوراحمد داستان زندگی کاراکتری به 
نام »حامد احمدزاده« را روایت می کرد که همس��رش 
به یکباره او را رها کرده و با مس��افرت به خارج از کشور 
حام��د را در موقعیت��ی بغرنج ق��رار می ده��د. »برزخ 
حامد« نیز امتدادی اس��ت بر »شب یلدا« و اتفاقاتی را 
روایت می کند که حام��د بعد از بحران های پیش آمده 
در »شب یلدا« با آنها روبه روست؛ اتفاقاتی که به نوعی 
به برزخی تعبیر می شود که ویژگی اصلی آن تردیدها 
و دوگانگی هایی است که کاراکتر اصلی در آنها غوطه ور 
است. محمدرضا فروتن و الهام چرخنده از بازیگران این 
فیلم بودند که سیزده س��ال پیش در  سال 80 ساخته 

شد.
اکبر عبدی با »رسوایی2« باز می گردد

مسعود ده نمکی هم که س��ومین کارگردانی است 

که س��اخت فیلم های دنباله دار در ایران را با مجموعه 
»اخراجی ها« تجربه کرد که در گیشه بسیار موفق بود، 
اعالم کرده قرار است قس��مت دوم فیلم »رسوایی« را 
بسازد. ش��نیده ها حاکي از آن است که قصه »رسوایي 
2« در یک شهر فرضي اتفاق مي افتد و نقدي به جامعه 
ش��هري، تمدن جدید و آس��یب هاي اجتماعي دارد. 
شخصیت اصلي داستان در »رس��وایي« که نقش آن 
را اکبر عبدي بازي مي کرد، در این فیلم سینمایي نیز 
حضور دارد اما این که باز هم در لباس روحانیت حاضر 
شود یا خیر، هنوز مشخص نیست. داستان »رسوایي 2« 
مضموني عرفاني و اخالقي دارد و از زماني آغاز مي شود 
که روحاني داستان »رس��وایي 1« از شهر خود خارج 
شده و به یک شهر فرضي سفر مي کند. فیلم سینمایی 
»رس��وایی« چهارمین ساخته  س��ینمایی »مسعود 
ده نمکی« اس��ت که در 23 اسفندماه  سال 91 به پرده  
س��ینماها رفت و رکوردی 4 میلیاردی از خود بر جای 
گذاشت. در این فیلم، افسانه دختر بدنام محل به دلیل 
بدهی های خود و پدرش در آس��تانه فروپاشی اخالقی 
اس��ت او پس از ربودن سفته های پدرش به هنگام فرار 
با حاج یوسف روحانی زاهد محل آشنا می شود و... اکبر 
عبدي، الناز شاکردوست، محمدرضا شریفي نیا، کامران 

تفتي، مریم کاویاني و... از بازیگران این فیلم بودند.

در پی موفقیت  فیلم های دنباله دار در گیشه

بن افلک از بیل مائر به دلیل توهین به اس��الم قسمت دوم »سنتوری«،»شب یلدا« و »رسوایی« ساخته می شود
و مسلمانان در یک شوی زنده شبانه آمریکایی، 

انتقاد تندي کرد.

نکوداش��ت مرحوم نامی پتگر، نقاش معاصر 
ایرانی چهارشنبه 16 مهر با حضور  هادی سیف، 
بهنام کامرانی و مرسده لسانی در خانه هنرمندان 

ایران برگزار می شود.

گرامیداش��ت شش��صدمین  س��ال تول��د 
عبدالرحمان محمد جامی، شاعر و ادیب بزرگ 
ایرانی، با حضور امامعلی رحمان رئیس جمهوری 
تاجیکس��تان و جمعی از مقام ه��ای فرهنگی 
و سیاس��ی کش��ورهای ای��ران، هندوس��تان، 
تاجیکستان و افغانستان در تاالر بزرگ تئاتر »اپرا 
و بالت« شهر دوش��نبه روز یکشنبه 13 مهر ماه 

برگزار شد.

فیلم اروگوئه ای »یک ش��ب بی ماه« توانست 
جایزه بهترین فیلم بخش بین الملل جش��نواره 

بین المللی زوریخ را به خود اختصاص دهد.

مجموعه »هزار و یک داستان« به کارگردانی 
ریحان��ه کاوش تلفیقی از ش��عر و موس��یقی و 
انیمیشن با بخش هایی رئال شامل حضور یک 
قصه گو و با همراهی موسیقی مالیم از شبکه پویا 

پخش می شود.

فیلم س��ینمایی »بدون مرز« امیرحس��ین 
عسگری در بخش مسابقه سینمای آینده آسیای 
بیست و هفتمین جشنواره فیلم توکیو و دو فیلم 
»مهاجر پرنده است« و »نینجای ایرانی« هم در 

جشنواره زنان مکزیک نمایش داده می شوند.

فیل��م »ش��کاف« ب��ه کارگردان��ی کیارش 
اسدی زاده این روزها توسط او تدوین می شود و 
دست اندرکاران تولید فیلم در نظر دارند آن را در 

جشنواره فجر به نمایش گذارند.

فیلم »انارهای نارس« ب��ه کارگردانی مجید 
رضا مصطفوی در بخش مسابقه سی وهشتمین 
جشنواره فیلم سائوپائولو کشور برزیل پذیرفته 
ش��ده اس��ت و با فیلم های دیگری از سینمای 

جهان به رقابت خواهد پرداخت.

فیلم انیمیشن »درخت کهنسال« از تولیدات 
مرکز گس��ترش سینمای مس��تند و تجربی به 
کارگردانی »فرنوش عابدی« به بخش مس��ابقه 

جشنواره ملبورن استرالیا راه یافت. 

قطب الدین صادقی با نمایش خیابانی)فضای 
باز( »اصل 21« در نخس��تین جش��نواره تئاتر 

خیابانی طلوع امید)بهزیستی( شرکت می کند. 

آنسابل اپرای تهران، اپرای نمایشی »هانسل و 
گرتل« به کارگردانی  هادی قضات را ویژه بانوان 
و کودکان زیر 12 سال از 16 تا 29 مهرماه در تاالر 

رودکی به صحنه می برد.

فیل��م »مس��تانه« ب��ه کارگردانی حس��ین 
فرح بخش که سحر دولتشاهی نقش اصلی آن را 
به عهده دارد.پاییز امسال در گروه سینما آفریقا به 

روی پرده می رود.

جشنواره بچه های ایرانی؛ عروسک ایرانی که با 
همکاری شبکه جهانی جام جم برگزار می شود، 
یک شنبه ش��ب 13 مهرماه در برج میالد تهران 
آغاز به کار کرد و آغازگر این مراسم هنرنمایی 2 
عروس��ک 6 متری عمونوروز و همسرش بود که 
با استقبال بس��یاری از سوی مخاطبان و به ویژه 

کودکان حاضر در مراسم مواجه شد.

گیتاری که »جان لنون« در زمان ضبط ترانه  
گروه »بیتل ها« در دس��ت  می گرفت، به قیمت 
تخمینی 600هزار پوند برای فروش گذاش��ته 

می شود.

مهدی س��لطانی و پرین��از ایزدی��ار به جمع 
بازیگران سریال »شهرزاد« به کارگردانی حسن 

فتحی  پیوستند.

تمرین ه��ای نوازندگان��ی که قرار اس��ت در 
کنسرت »کیتارو« در تهران با این هنرمند شهیر 
ژاپنی همکاری کنند، آغاز شد. کیتارو 23 و 24 
و 25 مهرماه در تاالر وزارت کش��ور روی صحنه 

خواهد رفت.

اخبار كوتاه

درحالی که س��ه هفت��ه از آغ��از به پخش س��ریال 
30قس��متی »معراجی ها« ب��ه کارگردانی مس��عود 
ده نمکی از شبکه یک س��یما می گذرد، انتقادات از این 
سریال باال گرفت. البته نسخه سینمایی »معراجی ها« 
پیشتر در نوروز امس��ال به نمایش درآمد و توانست به 
5/5  میلیارد فروش برسد، اما درحال حاضر پخش نسخه 
تلویزیونی»معراجی ها« انتقاداتی را به همراه داش��ته، 
چندی پیش یغما گلرویی، شاعر و ترانه سرا یادداشتی 
در صفحه فیس بوک خود منتش��ر ک��رده بود مبنی بر 
این که یکی از ترانه هایش را به عنوان »کازابالنکا« به رضا 
رویگری واگذار کرده بود تا در قالب یک آلبوم استفاده 
شود و بخشی از این ترانه در سریال »معراجی ها« بدون 
هماهنگی با او استفاده شده است. هرچند، چند روز بعد 
رضا رویگری ادعای گلرویی را بی اساس خواند و گفت: 
»پول 8 ش��عر را به گلرویی داده ام اما او هنوز 5 شعر به 
من داده. بنابراین چه ادعایی دارد؟« بعد از آن تهیه کننده 
فیلم »طهران تهران« نسبت به استفاده بی اجازه از ترانه 
و موسیقی این فیلم در س��ریال »معراجی ها« اعتراض 
ک��رد. محمدعلی حس��ین نژاد در گفت وگو با ایس��نا، 
گفت: »شنیدم در قسمتی از س��ریال »معراجی ها« از 
موس��یقی و ترانه فیلم »طهران تهران« با صدای رضا 
یزدانی استفاده ش��د که با توجه به این که برای این کار 
اجازه ای صورت نگرفته است حرکت بسیار غیراخالقی 
انج��ام گرفت��ه اس��ت.« حجت االسالم والمس��لمین 

محمدرضا تویس��رکانی نماینده ولی فقیه در سازمان 
بس��یج هم جزو کس��انی اس��ت که انتقادات صریحی 
نسبت به س��ریال»معراجی ها« دارد. او در گفت وگو با 
سایت بس��یج در انتقاد از فیلم ها و س��ریال های حوزه 
دفاع مق��دس گفت: »س��ریال معراجی ه��ا را که این 
ش��ب ها از تلویزیون پخش می ش��ود ببینید؛ به نظرم 
س��ریال کم محتوایی اس��ت. یعنی به قدری ما در این 
حوزه خوب عمل نکرده ایم که همین سریال هم گرفته 

است؛ درحالی که س��وال من این است واقعا این سریال 
چه پیام��ی دارد؟! غیراز این که گاه��ی اوقات به خاطر 
کمبود محتوا و پر کردن وقت مردم، با دست خودمان، 
خودمان را مس��خره می کنیم؟!« او با اشاره به برخی از 
شخصیت های حاضر در این سریال ازجمله امیر نوری 
در نقش »فرید چاردانگه« توضیح داد: »یک بچه ریشو 
را برمی دارند به نام بسیجی، یک آدم »منگولی« نشان 
می دهند که همیش��ه به دنبال پیچان��دن و تک زدن 

اس��ت! بقیه بس��یجی ها هم آدم هایی احساسی نشان 
داده می شوند که دائما دنبال درگیری اند. هیچ کس هم 
نیست که اعتراض کند.« نماینده ولی فقیه در سازمان 
بسیج تأکید کرد: »به نظر من سریال معراجی ها از نظر 
محتوا سریال معیوبی است اما چه کنیم؟ کسی نیست 
که چیزی بگوید و اعتراض و انتقادی کند. من نمی دانم 
کسانی که این سریال ها را می س��ازند، با خودشان چه 
فکری می کنن��د و به دنبال چه هدفی هس��تند؟ واقعا 
متعجبم؛ یعنی هدف از تولید سریال معراجی ها آشنا 
کردن مردم با چیس��ت؟ با لودگی؟ بی دینی دانشگاه؟ 
عدم همراهی مس��ئوالن آموزشی کش��ور با فرهنگ 
شهدا؟ یا بی بندوباری دختر و پس��رها در دانشگاه ها؟ 
چه چیزی را قصد دارد به مردم انتقال دهد؟« همچنین 
غالمحس��ین لطفی، بازیگر س��ریال »معراجی ها« به 
تازگی در گفت وگو با ایسنا اظهارنظر جالبی داشته. او با 
تأکید بر این که کنایه های سیاسی باید در همه کارهای 
تلویزیونی شنیده شود، گفته است: »فقط در کارهای 
مس��عود ده نمکی می توان کنایه های سیاسی را دید؛ 
چراکه فقط او اجازه دارد از این گونه س��وژه ها استفاده 
کند و به نوعی یک استثناس��ت. به نظ��رم این خیلی 
بد اس��ت که فقط یک کارگردان می تواند به سوژه ها و 
معضالت سیاسی و مشکالت واقعی جامعه اشاره کند. 
بهتر اس��ت این س��وژه ها که درواقع حرف های روزمره 

مردم هستند در همه کارها زده شود.« 

انتقادات از ده نمکی باال گرفت

هدف از تولید سریال معراجی ها چیست؟

كامبوزيا   پرتوي
 كارگردان

مريم   سعادت
 بازيگر

بهروز   بقايي
 بازيگر 
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