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بینالملــل داریــم هزینــه میکنیم و
چون زیرساختش را نداریم گروههای
ضعیفمیآوریم.
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قال الرضا علیه السالم :بدانید که بعد از ایمان به خدا و بعد از اعتراف به حقوق اولیاءاهلل از آل محمد
پیامبر خدا صلیاهلل علی هوآله هیچ شکری نزد خدا خوشایندترازاین نیست که برادران مؤمن خود را در امور
دنیایشان یاری رسانید.

مدیرکل جدید هنرهای نمایشی درباره
برنامههایش برای نمایش در ایران
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منصوره دهقانی

آریا عظیمینژاد :عمر خروجی
برنامههای استعدادیابی کوتاه است
نگرانینسبتبهمسیرحرفهایکسانیکهدر
مسابقاتاستعدادیابیشرکتمیکنندوحرف
استادعلیزادهدربارهپارساخائفدرستو
منطقیاست.طبقتحقیقاتدربارههمه
برنامههایاستعدادیابیخروجی
نهاییاینبرنامههامعموالًعمرکوتاه
دارندوتعدادکمیبهکارحرفهای
موسیقیمشغولشدهاند.

داور مسابقه «عصرجدید» درباره
بخش موسیقی این برنامه

مشاهنر؛ پویش تولید و انتشار عام آثار هنری برای مردم خانهنشین آغاز شد

سفر به خیر!

گزارش
یک

 ۴۰۰هنرمند ایرانی کنار مردم ایران
ندا سیجانی

هنرمندان میزبان

خبرنگار

در پــی شــیوع ویــروس کرونــا و تأکید بــه در خانه مانــدن مردم ،تعــدادی از
هنرمندان رشــتههای مختلف هنری با انتشــار بیانیهای اعالم کردند با خیزشی
همراهی میکنند که قرار است (دستکم در  ۱۰۰روز آتی) برای مردمی که شرایط
قرنطینه خانگی و سختی احتیاط در برابر شیوع ویروس کرونا را تحمل میکنند،
ی بپردازد .در بیانیه ایــن حرکت جمعی که قرار
بــه تولید و انتشــار عام آثــار هنر 
است با هشتگ #مشــاهنر در فضای مجازی و رسانههای جمعی فعالیت کند،
آمده اســت« :ما فعاالن عرصه هنر و ادب «کهن بوم و بر» ایرانزمین ،با اظهار
تأســف و اندوه عمیق خود نســبت به جــان باختن تعداد زیــادی از ایرانیان و به
جهت تالش در پیشگیری از افزایش خسارتهای بیشتر ،به ویژه در «تعطیالت»
طوالنــی پیــش رو ،با تأکیــد و اصرار بر شــعار «در خانه میمانیم» از همه شــما
دوســتداران و عالقهمنــدان به «هنر و هنرمنــدان» ایرانزمین میخواهیم برای
حفــظ جان خــود و عزیزانتان ،با شــعار «در خانــه میمانیم» واقعــاً در «خانه»
بمانید و این «بهار» و «نوروز» را در «خانه» که اولین و آخرین پناه در مقابل این
«دشمن تاز ه وارد و نابکار» است ،سر کنید.
ما و همکاران هنرمندمان در سراســر ایران ،در کنار شماییم و تالش ،ابتکار و
هنر خود را در دســتکم «دوره ۱۰۰روزه» پیش رو ،مصروف نزدیکتر شــدن به
شــما که مخاطبان ُپرمهر و باخرد قرنهای متمادی «فرهنــگ و هنر» بودهاید،
خواهیــم کرد .با کمــک و یاری تکنولوژی روز و صفحههای مجازی و رســانههای
اینترنتــی ،بــه «عیــد دیدنــی» هم میآییــم ،با هم ســخن میگوییــم و درد دل
میکنیم .ما نگرانیم در نگرانیهایتان و در ســماعایم با شادیهایتان؛ هر چند
کوتاه!» اســامی برخی هنرمندان بدین شــرح است :علی نصیریان ،عبدالوهاب
شهیدی،غالمحسینامیرخانی،محمدعلیکشاورز،داودگنجهای،حسنناهید،
ایرج راد ،کامبیز روشــنروان ،پرویز پرســتویی ،بهزاد فراهانی ،محمد سریر ،رضا
بابــک ،فاطمه معتمدآریا ،مجید مظفری ،راضیه برومنــد ،گالب آدینه ،اصغر
گ کامکار ،فریدون شهبازیان ،نادر
همت ،هدیه تهرانی ،قاســم رفعتی ،هوشــن 
مشایخی ،محمدسعید شــریفیان ،داریوش طالیی ،علیاکبر شکارچی ،محمد
صالح عال ،حمیدرضا نوربخش،حســامالدین سراج ،فاضل جمشیدی (مبدع
طــرح) ،علیرضا قربانی ،محمد معتمدی ،عبدالحســین مختابــاد ،وحید تاج،
غالمرضاصنعتگر،حجتاشرفزاده،ژالهعلو،مریمنشیبا،بهروزرضوی،هادی
مرزبان،سیفاهللصمدیان،فرزانهکابلی،محمودپاکنیت،بهرامشاهمحمدلو،
حسینمحجوبی ،ســهیل محمودی ،محمدعلی بهمنی ،بیژن کامکار ،پشنگ
کامکار ،ارسالن کامکار ،اردشیر کامکار ،ارژنگ کامکار ،اردوان کامکار و...

در چند دهه گذشــته ،شــاید ایــن دوران جزو
یادداشت
تلــخ تریــن ،فراگیرتریــن و اســتثنائیترین
دورانــی باشــد که بــر ایرانیان گذشــته اســت.
مروری کنیم تاریخ ایرانمان را ،قطعاً چنین
اســت .هنرمنــدان ســرزمین ما هــم تافتهای
جــدا بافتــه از مــردم نیســتند و گرفتاریهای
گوناگــون در ایــن خــاک و اجتمــاع ایرانــی،
نــه تنها بــه آنان نیز آســیبها رســانده ،بلکه
فاضل جمشیدی
مبدع طرح مشاهنر
بیشــتر از حــد معمول بــر روح و روان لطیف
و ظریفشــان لطمه زده است و خیلیهایشان
را غافلگیرانه از میان ما برده است که «مرغ باغ ملکوتم نیام از
عالم خاک چند روزی قفسی ساختهاند از بدنم»!
در تاریــخ خیلیهــا آمدهانــد و رفتهانــد« ،هرکســی نغمــه خــود
خوانــده و از صحنــه رفتــه!» .خیلیهــا بودند و اکنــون در حافظه
هیــچ بنیبشــری نمان دهانــد و انگار«میهمان» بــوده و رفته اند و
نامی و اثری از خود باقی نگذاشــتهاند ،کما اینکه در دوران پر بار
و بــی بار خود ،شــگفتیها ،حیرتها ،شــادیها یــا غمها آفریده
باشــند .نام میهمــان «از یادها رفته چــون فراواناند و در حرکت
و ســفر»...؛ امــا هنرمندان «میزبانان» تاریخانــد؛ و خانه را به نام
«میزبــان وصاحبخانــه» میشناســند و ایــران زمیــن را در تاریخ
نــه به وســعت و جمعیــت و خــاک و آب و خشــتهایش ،نه به
کوههایــش ،نــه به نفــت و ثــروت و طالهای رنگارنگ زرد ،ســرخ
و ســفید و ســیاهاش ،بلکــه ایــران و هرجــا و هر خانــهای را به نام
«میزباناش» میشناسند که صد البته فرهیختگان و دانشمندان
و ادیبــان و بزرگان و همه و همه مصــداق مردمانیاند که «رنگ
عالــم را دگرگــون کردهانــد و نقشآفریــن همچــون خــدا» ،هــم
هنر چگونه زیســتن را میدانند و هم چراغ راه آرامش و شــادی
و ارتقــا و تعمیــق و تغییر اندیشــه هــا و رفتار مردمانــد و ما آنان
را هنرمنــدان و میزبانــان مینامیــم .ایــن بــار با تشــکیل کمپین
«مشــارکت  100روزه هنرمنــدان در دوران کرونــا بــا نام mosha-
 »honarمیهمان این «میزبانان» میشویم.
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از فیلمهای سینمایی تا پایتخت؛ همهچیز دوباره ممیزی میشود
دومینوی سانســور
گزارش صداوســیما و انتقــاد
دو
آثــار
صاحبــان
نیلوفر ساسانی ســینمایی از نخستین
خبرنگار
روز نوروز ادامه داشت
کــه حــاال پــای خــود
تلویزیونیهــا هــم به جمــع انتقادکنندگان
باز شده اســت .فارغ از آنکه گروهی دیگر از
منتقــدان تلویزیون دولتــی ایران معتقدند
در ایــن ایــام قرنطینــه این رســانه در عمل
بــرای صبــح تا عصــر مــردم هیــچ تدارکی
ندیده اســت و همهچیز از هشت شب آغاز
شده و تا پاسی از شب ادامه دارد.
 ëëاز سانسور بوسه بر عکس مصدق تا تغییر
موسیقیمتن«قصرشیرین»
لیســت پخش تلویزیونی تولیــدات تازه
ســینما حــاال بــا فهرســت گالیهمندیهای
عوامل تولید آن برابری میکند .از سانســور
بوســه تختــی بــر عکــس مصــدق در فیلم
«غالمرضا تختی» و محو کردن گوشهای از
کالهگیــس پریناز ایزدیار در «سرخپوســت»
تــا اقدام عجیب در تغییر موســیقی «قصر
شــیرین» و سانســور ۱۵دقیقــهای فیلــم
داریــوش مهرجویــی ممیزیهــای تــازه
تلویزیــون اســت که انتقــادات زیــادی را در
فضــای مجازی و رســانههای خبــری ایجاد

کرده اســت .مهرزاد دانش یکی از منتقدان
سینمایی اســت که با برشــمردن بخشی از
مــوارد تــازه سانســور در تلویزیــون از جمله
سانســور قیمــت رهــن خانــه در ســریال
«آپارتمان» و ســکانس بوســه بازیگر بهروز
بر گونه هما در سریال «پایتخت» و ممیزی
فیلمهای «تختی» و «سرخپوست» اظهار
شــگفتی کرد و در تویئترش نوشــت« :قطع
صدایی در ســریالی قدیمی که قیمت رهن
خانــه را میگوید ،حذف صحنه بوســه یک
پســر بچه بــه گونه زنی که ســن مــادرش را
دارد ،سانســور بوســیدن عکــس مصــدق
توســط تختــی ،کاهــش صــدای ویگــن از
بلندگــوی زندان ،ســیاه کردن بقایــای کاله
گیــس بیرون مانده از کاله بازیگــر و  ...نبوغ
پشــت نبــوغ .ماشــاهلل» از نــگاه ممیــزان
تلویزیــون ،تمــام تولیــدات ســینمای ایران
برای پخش از این رســانه نیــاز به بازبینی و
کسب مجوز نمایش دارد حتی اگر این فیلم
مختــص کــودک و نوجــوان باشــد و جایــزه
بهتریــن فیلمنامه ،بهترین فیلم و بهترین
دســتاورد فنــی و هنری از بیســت و نهمین
جشــنواره بینالمللــی فیلمهای کــودک و
نوجوان و جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره
بینالمللی فیلم رشــد را در کارنامه داشته
باشــد .فیلــم «پینوکیــو ،عامــو ســردار و

رئیســلی» که ســوم فروردین مــاه با اعمال
موارد زیاد ممیزی از شبکه دو سیما پخش
شــد انتقاد تهیهکننده این فیلم را به همراه
داشــت .ناصر عنصری خطــاب به مدیران
ســیما گفت «اگر فیلمــی را نمیپســندید،
اصالً چرا آن را پخش میکنید؟»
تیغ تیز سانســور تلویزیون و بلند شــدن
صدای اعتراض سینماگران ایران اتفاق بی
سابقهای نیست آنچنان که رضا میرکریمی
میگوید ناامید شده و اعتراض به تلویزیون
را بی فایده میخواند .او یکی از فیلمسازانی
اســت کــه پخــش اغلــب فیلمهایــش از
تلویزیــون «-خیلــی دور ،خیلــی نزدیک»،
«بــه همیــن ســادگی»« ،یــک حبه قنــد» و
«دختــر» -بــا ممیــزی رو به رو بوده اســت.
ماجــرای سانســور «قصــر شــیرین» امــا
متفاوت و عجیبتر از تمام موارد سانسوری
اســت که تولیدات سینمای ایران ایام نوروز
امســال در تلویزیون تجربه کردهاند؛ عالوه
بــر حــذف چنــد دیالــوگ و یــک ســکانس
(سکانســی که حامد بهــداد به پلیس راهور
رشــوه میدهد) ،دو قطعه موســیقی فیلم
هــم حــذف شــده و به جــای آن موســیقی
فیلم دیگری جایگزین شــد .میرکریمی اگر
چه معتقد است این تغییرات تاثیرگذاری
صحنههای فیلم را از بین برده اما ناامیدتر

از آن اســت که از رویه تلویزیــون گالیه کند.
او در گفتوگویــی با ایســنا ترجیــح داده به
جای مدیران تلویزیون از مردم عذرخواهی
کنــد و از مخاطبــان درخواســت کــرده کــه
نســخه اصلــی فیلــم را در شــبکه نمایــش
خانگی ببینند .تلویزیون نســبت به ســینما
رســانه فراگیرتری اســت و گستردگی طیف
مخاطبانش مداقه و دقت نظر بیشــتری را
در رصد محتــوای آثار میطلبد اما گالیهها
به سانســور در تلویزیون نســبت به مواردی
است که مغایرتی با خطوط قرمز تلویزیون
نــدارد 14 .ســال پیــش کــه نســخه سانســور
شــده «هامــون» از تلویزیــون پخــش شــد،
داریوش مهرجویی در نامهای به ضرغامی
(رئیــس وقــت ســازمان) نوشــت :اینگونــه
سانسورها با هیچگونه معیار اخالقی ،دینی
و زیباشناختی مطابقت ندارد و کاری است
بیمعنا و دلبخواهی و انگار بیشتر به قصد
مغشــوش و نامفهــوم ســاختن آن صورت
گرفته است .این در حالی است که بازپخش
دوباره فیلم «هامون» در ایام نوروز امســال
هم دچار همان سرنوشــت شد و با سانسور
۱۵دقیقهای مواجه بود.
 ëëیــک اقــدام بیســابقه :انتشــار جزئیــات
ممیزیپایتختتوسطتیمسازنده
عــاوه بر تولیــدات ســینمایی ،صابون

ممیــزان تلویزیــون بــه تــن صاحبــان آثار
تولیــدات خودشــان هــم خورده اســت .با
نگاهی به شبکههای اجتماعی و صفحات
شخصی چهرههای این روزهای تلویزیون
بــا گالیــه مشــترک از تیــزی تیــغ سانســور
مواجــه میشــوید .پخــش فصــل ششــم
ســریال «پایتخت» از همان قســمتهای
ابتدایــی بــا خبرهایــی مبنــی بــر سانســور
گسترده این ســریال همراه بود .از قسمت
دوم حجــم ممیزیهــای ایــن ســریال تــا
حــدی شــدت گرفت کــه احمــد مهرانفر،
بازیگــر نقــش ارســطو در اینســتاگرامش
نوشــت« :امــان از سانســور .بــا ایــن وجود
بازهم در خانه میمانیم» .بهرام افشاری
بازیگر نقش بهتاش هم تصویر اعتراضی
خــودش در «پایتخــت» را منتشــر کرد و با
تکیــه کالم بهتــاش «من دیگــه رد دادم»
نســبت بــه حجــم بــاالی سانســور انتقــاد
کــرد .شــامگاه جمعــه و پــس از پخــش
قســمت هشــتم بار دیگــر عوامل ســریال
به سانســور بخشهایی از این قســمت که
گویــا قبالً مجوز پخش آن صادر شــده بود
بشــدت اعتــراض کردند .محســن تنابنده
از ایــن نوشــت کــه «میــان پایتخــت مــا و
پایتختــی کــه میبینیــد تفــاوت از زمین تا
آســمان اســت حتی نسخه سانســور شده

آیا باید تمام فهرستهای پیشنهاد فرهنگی را جدی گرفت؟

عکس نوشت

ابراهیــم حقیقی طــراح و گرافیســت ،این روزهــا به بهانه شــیوع بیمــاری کرونا در
اینســتاگرامش نقاشــیهای مشهور جهان را با شــمایلی تازه به اشــتراک میگذارد.
او تابلوهایی از ونگوگ ،رنه مارگریت ،پیکاســو ،گرانت وود و فرانسیســکو گویا را با
ترکیبی از ماسک ،مواد ضدعفونیکننده و ویروس کرونا به روز کرده است.

این روزها که ویروس کرونا تقریباً همه را وادار به تغییر
نگاه روز
ســبک زندگی و الزام به خانه نشــینی کرده ،و حوصله
برخی را درخانه سربرده و عموم مردم در پی الگوهایی
برای پر کردن اوقات فراغت وسیع خود هستند ،افراد و
گروهها و محافل بسیاری برای عموم جامعه فهرست
های پیشنهادی برای گذران این اوقات فراغت در خانه
دارنــد از جمله برخی فهرســت پیشــنهادی از کتابها
مسعود طاهری
گرفته تا فهرســتی از فیلم های مســتند و یا فیلم های
فیلمساز
سینمایییاشنیدنبرخیآلبومهایاقطعاتموسیقی.
در این بین اما میتوان دید که برخی از محافل و دســتهها هم از این وضعیت
ایجاد شــده در حال سوءاســتفاده هستند ،و ســعی می کنند که ماهی خود را از
ب گلآلــود بگیرنــد ،در بیــن کانالهــا ،گروههای مختلف علمــی،کاری،
ایــن آ 
دوســتی شــبکههای مختلف اجتماعــی و نیز صفحات رســمی اینســتاگرامی
بســیار دیده می شود که یک سری پیام هایی یکســان مدام فوروارد و بارگذاری
میشــود که فهرستی اســت از برخی فیلمهای مستند یا داستانی مشخص که
مخاطب را توصیه به تماشــا کردنشــان میکنند .شاید کســی که حرفهای این
عرصه نباشد ،در نظر اول نتواند خط و ربط این فهرست دادنها را دریابد؛ اما
بــرای حرفهایهای آن عرصه به راحتی می تــوان به وجود یک رابطه معنادار
میان ارائهدهندگان برخی از این فهرستهای پیشنهادی و نامهایی که در آنها
مطرح می شــود پیبرد ،و در انتهای این فهرستهای پیشنهادی متأسفانه به
وجــود یک ســری محافل و زد و بندهایی رســید که لزوماً خیلــی اهداف صرف
فرهنگــی را دنبــال نمی کنند و دنبال اهــداف دیگری مانند تأمین منافع خود

رو هم سانسور میکنن» و احمد مهرانفر
تصویر صفحهای از فیلمنامه را که شــامل
دیالوگهای حذف شــده با چاشنی انتقاد
علیــه مجلــس و نماینــدگان بــود منتشــر
کــرد .اقدامــی کــه در تاریــخ اعتــراض بــه
تلویزیون بیسابقه اســت و تاکنون یکی از
عوامــل اثــری از تلویزیون اینگونه آشــکارا
جزئیات ممیزی اثر را اعالم نکرده اســت.
ماجــرای تلویزیــون در ایــن شــبها فقط
منحصــر بــه «پایتخــت» نیســت« .تیغ...
تیغی که سالهاســت با من اســت و هر روز
تیزتــر ...یــا تو بــا درد مــن بیامیــزی یا من
از تــو دوا بیامــوزم»؛ پیــام کنایــهای را کــه
مهــران مدیــری بالفاصلــه بعــد از پخش
«دورهمــی»اش بــا پژمــان جمشــیدی
در صفحــه اینســتاگرامش منتشــر کــرد
ض مدیــری به ممیزی این
خیلیها اعترا 
برنامــه تعبیــر کردند .گفتوگــوی مهران
مدیری و پژمان جمشیدی کوتاهتر از دیگر
گفتوگوهــای ایــن برنامه بــود و برخالف
رســم معمــول بــدون پالتــوی «حــرف
آخــر» به پایــان رســید .برخی از رســانهها
در گمانهزنیهایشــان به جانبداری پژمان
جمشــیدی از عادل فردوسیپور به عنوان
بخشــی از موارد سانسور شــده این برنامه
اشاره کردند.

هستند .اگر قصد قربت و قربة الی اهلل کاری را کردن امروز برای بسیاری محلی
از اعــراب نــدارد ،و به قول معروف دیگر کالس ندارد ،لیکن حداقل بیشــائبه
پیشــنهاد دادن و ارائــه طریــق به عموم جامعــه را می تــوان از برخی که عنوان
صفحات فرهنگی دارند و برخی که خود را خواص و نخبگان جامعه میدانند
انتظار داشــت ،و توقع داشــت الاقل در این جا و این برهه دوباره به فکر جیب
و منافع دســتهای خاص نباشــند و یــا حداقل اگر چنین قصــدی ندارند در این
مســأله با اهمال خود مــروج این کاســبکاری فرهنگی توســط آن افراد معلوم
الحال نباشــند .برخی از افراد هر کاری میکنند فکر میکنند در حال انجام کار
فرهنگی هستند ،بنابراین به طریق اولی وقتی در حال ترویج صرفاً محصوالت
تولید شــده توســط محافلی که به آن وابســته هســتند هیچ تردید ندارند که در
حال انجام کارهای فرهنگی هستند و اجر و ثواب هم از طرف خدای برساخته
ذهنشــان بــرای انجام آن کارهای فرهنگــی برای خود کنار گذاشــته اند و جزو
باقیاتصالحاتشانحسابمیکنند.
بــه نظر میرســد ایــن وظیفه رســانههایی ماننــد روزنامهها اســت کــه این
فهرســتهای فرهنگــی را از بــزرگان و نخبگانــی که هیچ شــک و شــائبهای در
عدالتشــان نباشــد و فارغ از هر جریان و وابســتگی گروهی و حزبی هستند به
اســم و به صورت رســمی از این بزرگان ،ادبا ،اندیشمندان و هنرمندان بگیرند
و بــه مردم ارائــه دهند یا خود بزرگان ،اندیشــهورزان ،هنرمنــدان و نخبگان در
صفحات اجتماعیشان یا منابعی که به صورت رسمی منتسب به ایشان است
با اســم و رســم خود و امضایشــان این فهرستها را پیشــنهاد بدهند ،نه اینکه
این فهرســتها همین گونه بــدون نام و در ظاهــری خیرخواهانه اما با باطنی
سوءاستفادهجو در پی بهرهبرداری از اهداف و منویات خاصی باشند.

ما توی زمین زندگی
میکردیم ...مثل موش
کور ...بهار که میشد یه شاخه
میآوردی و میذاشتی رو
تاقچه .تماشاش میکردی و
شاد میشدی .آخه فردا ممکن
بود نباشی .به این خاطر با
جنگ چهره زنانه ندارد/
خودت فکر میکنی و سعی
میکنی شاخه رو به خاطر سوتالنا آلکساندرونا الکسیویچ
مترجم :عبدالمجید احمدی/
بسپاری...
نشر چشمه

بهمناسبتمیالدباسعادترهبرآزادگانجهاناباعبداهللالحسین(ع)

آغاز فصل بلندی در حیات بشر
یادداشت

اسماعیل علوی

ســوم شــعبان یــادآور میــاد شــورانگیزترین چهره تاریــخ بشــر ،اباعبداهلل
الحســین (ع) اســت.نوزادی کــه درآغوش عظمــت وفضیلت متولد شــد،
بالید وبا خلق حماسه ای ابدی ،رهبرآزادگان جهان نام گرفت .همان چهره
درخشانی که با به نمایش درآوردن جلوه هایی ازایثاروفتوت ،کرامت وعزت،
رشــادت وشجاعت ،روح حماسه را متجلی وبا منطق شهادت شعل ه عشق
بــه عدالت و آزادی را در جانها برافروخت؛ شــعلهای که تا ســاحل ابدیت،
خاموشینخواهدگرفت.
پگاه ســومین طلوع شعبان المعظم محمل درخشش آفتاب تابانی است
که با عزم مقابله با نیرنگ به اســتقبال نیزهها رفت و شــانههای ســتبرخود
را تکیــه گاه عــزت و آزادگــی نمود .قله بلند شــرافت و انســانیت که تا عمق
ناپیدای جان ها ریشــه دارد و نام ویادش خواب ســتمگران را برمی آشــوبد.
اباعبــداهلل الحســین(ع) در خانه علی(ع) و فاطمه(س) چشــم به هســتی
گشود تا جغرافیای عدالت را گسترش دهد ومرام ومکتب اش موقف فریاد
علیه ســتم وســتمگر گــردد .روز والدت حســین بن علی(ع) ســرآغاز فصل
بلندی در تاریخ اســت که بشــریت بدان نیازمند بود .بدان ســبب که جوهره
حــق نمایانده ومطلوب آزادگان شــود .براین اســاس می تــوان گفت ،میالد
حســین بن علی(ع) رســتاخیزی اســت که همواره تاریکی جهل وخشونت
ی ریا و تزویــر را هدف قرار می دهد و خون ســرخش در رگ
ظلــم و پیچیدگــ 
غیرت جاری است.
ســوم شــعبان مطلعالفجری اســت که نور محمــدی(ص) بار دیگــر از افق
آن ســر زده و عــزم حیــدر(ع) و مظلومیــت زهــرا(س) را به همــراه دارد .در
غیاب مولود این روز معلوم نبود سرنوشــت آدمی به کجا خواهد انجامید؟!
و یزیدهــای هــر عصــر و نســلی چــه راهــی را پیــش پای انســان و انســانیت
میگذاشــتند! از آن هنگام که آفاق بشری به نور فرزند علی(ع) و زهرا(س)
منور شــد ،راهی به ســوی آگاهی،عدالتطلبی و رهایی گشوده شد .راهی که
همــاره درهمه عصرها و نســل ها طنیــن دارد و درس آزادگی و یکتاپرســتی
میآموزد .مولودی که مقصد و مقصود آزادگان شــد و دروازههای زمان را به
روی دلتنگیهای زمین گشود.
زاده این روز(ع) بیوقفه از معبر تاریخ عبور کرده وحکایت سرخ مظلومیت
را بــا لهجه عاشــورایی روایت میکند .یاد و نام او(ع) انتهــا وتوقف ندارد ودر
رگ ثانیهها جاری ســت و به بی نهایت راه میبرد وهمه جا ســایه به ســایه
ظالــم ومظلوم پیش مــیرود و در تالقی تندباد غیــرت و صاعقه آگاهی به
اقامه عدل میایستد .هرگاه نزدیک است که مظلومیت در قاب قامت ظلم
قد خمکند ،نام حســین درس عشق میآموزد وخیمه عاشورا برپا کرده و با
نای نار و نی حماسه میآفریند .هرکه میخواهد مسافت اندوه ستم را کوتاه
کند ،باید که تا کرامت ســبز حســینی(ع)راه بپوید و تا انتهای غیرت حسینی
صبر جوید .حسین(ع) آمده است تا از افق روز واقعه  ،ابرهای تیره بختی را
ن بپراکند و به بشریت طعم عدالت را بچشاند .او(ع)
از ساحت حیات انسا 
آمده است تا تبلور الگوى عملی براى جداسازى «حق» از«باطل» باشد؛ آن
هنگام که نمودهاى حق در خدمت اهداف باطل قرار گرفته باشــند و باطل
با لفافه حق پوشــانده شــود و کسانى با بهرهجویى از جلوه حق جوالن باطل
دهند .میالد اباعبداهلل الحســین (ع) تفسیرعشــق وعرفان میانه میدان ،بر
تمامی آزادگان جهان مبارک باد.
ســریال «پایتخــت» امســال هــم پربینندهترین
شهروند
برنامــه نــوروزی تلویزیــون اســت البته امســال
مجـــازی
ماجراهــای دیگــری باعث شــدهاند «پایتخت»
بیشــتر ســر زبانهــا بیفتــد؛ سانســور و اعتراض
یگانه خدامی
بعضــی اصولگرایــان بــه ایــن ســریال دربــاره
قبحشــکنی .از همان قســمتهای اول کاربران
هشتـگ
اصولگرا به روابطی که در این سریال نشان داده
#پایتخت۶
میشــود ،برخورد بچهها با والدین و بزرگترها و
بعضی تصاویــر اعتراض کردند .از ســوی دیگر
محســن تنابنــده و احمــد مهرانفــر از سانســور
گسترده ســریال خبر دادند و همین باعث شد بحث درباره «پایتخت »۶
داغتر شــود« :چرا خوبیهای پایتخت رو نمیبینین؟ خانواده نماز صبح
بیدار شــدن .نقی توی شرایط بد از پشت گوشی زنشو آروم میکرد که بره
اخبار بگه .رحمت وقتی فهمید شــوهر فهیمه زنده اســت ،توی چشمای
فهیمه نگاه نکرد و همش چشماش دوخته شده بود به زمین و ...اگه اینقد
ناراضی هستین نگاه نکنین مجبورتون نکردن« ،»چرا تو سریال پایتخت
احترام به بزرگتر وجود نداره ؟ همش توهین به دایی و مادر و بزرگتراس
خیلــی رو اعصابمه! احترام به بزرگتــر واجبه به نظر من»« ،حتی تحمل
نقد در قالب طنز را هم ندارید؟»« ،در حالی خبر از سانسور دیالوگهای
سیاسیپایتخت به گوش میرسه که صحنه زشت کتک خوردن پدر توسط
پسر (بهتاش پدرش بهبود را میزد) خیلی راحت فیلمبرداری ،تدوین و
پخش شد« ،».اینطور که دست اندرکارانپایتخت از ممیزی سریال دارن
گالیه میکنند ،احتماالً از سال آینده ،باید انتظار پخش پایتخت تو شبکه
نمایش خانگی را بکشــیم»« ،سریال پایتخت به مثابه شربت خوشرنگ
و رو و طعــم خوشــی میمونــه که داخلش ســم مهلکی حل شــده و این
زیبایی ظاهری تأثیرات ســم رو پنهان کرده ولی در نهایت شربت کشنده
اســت« ،».بعد از کتک زدنشــوهر توسط زن تهوعآورتر از این هم میشه
که پســری به بهانه طنز ولو در خواب کســی؛ پدرش را بگیره زیر مشــت و
لگد؟ تهوعآوره .پایتختی که دیگرپایتخت نیســت عقده گشــایی تنابنده
علیه دین و نظام شده»« ،دیگه مطمئن شدم پایتخت  ۷ساخته نخواهد
شــد مثل برنامه « ،»۹۰محســن تنابنده « :بین پایتخــت ما و پایتختی که
میبینید فاصله از زمین تا آسمان است .حتی نسخه سانسور شده رو هم
سانســور میکنن ».فکر کنم بنده خدا خودش هم مثل بینندهها هر شب
با کنجکاوی میشینه پای تلویزیون ببینه آخرش چی میش ه »« ،هرچه از
پخش ســریال پایتخت  ۶میگذرد ناامیدتر میشــوم  ،بازهم پخش مواد
مخــدر و بیاحترامی بــه بزرگتر و کتککاری پدر  .واقعاً جای ُتاســف دارد
 .خــدا رحمــت کنه خشــایار الوند را جایــش واقعاً خالی اســت« ،».من از
وقتی یادمهمحسن تنابنده از سانسور پایتخت شاکی بود .خب مؤمن اگه
واقعاً ناراحتی نســاز۶ .فصل سریال چرت ساختی هر سری هم میندازی
گردن سانسور .خب شما که دیدی سانسور میشه برای چی هر سال داری
یه فصل میدی بیرون؟»« ،پایتخت ۶مثل اینکه آخر فصل از این سریال
خواهــد بود و عوامل ســریال تصمیمی بــرای ادامه دادن نــدارن! ولی به
نظر میاد آقایتنابنده تصمیم دارد به کمک حاشــیههای داخل سریال،
با راه انداختن جنجال و بعد دعوا با صداوسیما دلیل ادامه ندادن سریال
پایتخت را گردن صداسیما بیندازد!»« ،طرف پنج فصل قبل سریالش رو
صدا و ســیما نشون داده ،اوج سرمایهگذار ســریالش بوده ،حاال یه طوری
از سانســور سریال شــکایت میکنند انگار پنج فصل قبل رو نتفیلیکس
منتشــر میکــرده« ،».اینایــی کــه پایتخت میبینــن بعد میگن بــد آموزی
داره صدای خندههاشــون ،هفت تا کوچه اونــور تر هم میره»« ،اعتراض
محســن تنابنده به سانســور پایتخت .مگر فیلم برای نتفلیکس ساخته
که اعتراض داره؟ میدونســته برای کجا داره میســازه و شــرایط چیه .هر
برنامه ســاز ،مجری و کارمند صدا و ســیما یک اپوزیســیون شش آتشه در
صفحه مجازی».

