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بدون تردید، »تنهای تنهای 
تنها« یکی از مهمترین فیلم های 
سال های اخیر سینمای ایران و 
همچنین قابل بحث ترین فیلم 
س��ال در این عرصه است. مهم 
است چون که یک تنه بار بسیاری 
از کم کاری های سینمای ایران 
طی دو دهه گذشته را بر دوش 
کشیده اس��ت. »تنها...« در یک 
کالم، ی��ک فیلم مل��ی و ایرانی 
اس��ت؛ فیلمی اس��ت که عالوه 
بر بازنمایی بخش��ی از فرهنگ 
و اقلیم س��رزمین زیبای ایران، 
به دغدغه ها و مس��ائل جمعی 
ایرانی��ان نیز می پ��ردازد.  فیلم 
جاذب، اما ساده و سالم، سیاسی 
ام��ا ب��ه دور از سیاس��ت زدگی، 
دردمند اما فارغ از س��یاه نمایی 
و مس��ائل روز کشور را سرلوحه 
درام قرار داده است. موضوعاتی 

فیلم سینمایی»ترنج« آخرین ساخته مجتبی راعی، که هم اکنون بر پرده سینماهای کشور است داستان 
یک مینیاتوریست ایرانی است که با یک مدیر هنری به پاریس می رود تا در یک نمایشگاه گروهی شرکت کند. 
بنا بر این می شود تا او در آینده یک نمایشگاه انفرادی بگذارد، اما اتفاقی که در هواپیما می افتد وی را به مسیر 

جدیدی می اندازد. مسیری که »دید«ش را به زندگی عوض می کند.
“ترنج” سومین اثر در سه گانه راعی پس از ساخت فیلم های “تولد یک پروانه” و “سفر به هیدالو” در رسیدن 
به یک زبان بصری دینی است.ترنج بیش از آنکه یک فیلم قصه محور و مبتنی بر فیلمنامه باشد یک اثر شاعرانه 

و تصویرمحور بر مبنای یک ایده است.
آنچه برای کارگردان مهم بوده و تالشش را برای به منصه ظهور و بروز آن در پی داشته این است که بتواند 
یک مابه ازای تصویری و روایی برای »حرف«ی که می خواسته بزند پیدا کند و در این میان، آنچه به حاشیه 

معرفی کردن و شناس��ایی 
هر چیزی را ش��اید بتوان نوعی 
تبلیغ کردن دانست. در فرهنگ 
فارس��ی عمید رس��اندن خبر و 
پیام ب��ه مردم را از معانی تبلیغ 
عن��وان ک��رده اس��ت. از همین 
جهت شاید بتوان عمر تبلیغات 
را به اندازه عمر پیدایش انس��ان 
روی زمی��ن دانس��ت. پیامبران 

 مهدی امیدی

در حاشیه فیلم »تنهای تنهای تنها«

یک فیلم دوست داشتنی
 که برخی سیاستمدارها

 از آن می ترسند!

 حسام آبنوس

نگاهی به تبلیغات تلویزیونی و تاثیر گذاری رسانه ملی- بخش اول

تبلیغات میان برنامه یا برنامه های میان تبلیغات؟!

نگاهی به فیلم سینمایی »ترنج« اثر مجتبی راعی

مینیاتور ایرانی
 با جلوه ای از شور عشق

همچون انرژی هسته ای، تحریم، 
مذاکرات با 1+5 و… همه بدون 
در  و درش��ت نمایی  شعارزدگی 
پس زمینه روایت فیلم قرار دارند. 
به همی��ن دلیل هم حتی حرف 
آن به مناظره ه��ای یازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری 
نیز کش��یده ش��د. آنجا که در 
بحث مس��ائل فرهنگی، سعید 
جلیلی از »تنهای تنهای تنها« 
به عنوان فیلم��ی یاد کرد که 
حتی بهتر از خود او می تواند 
از حقوق هس��ته ای ایران دفاع 

کند.
یک پدیده در سینمای 

امروز ایران
تنه��ا«  تنه��ای  »تنه��ای 
نخستین تجربه کارگردانی فیلم 
بلند سینمایی از سوی »احسان 
می شود.  محس��وب  عبدی پور« 

فیلمس��از جوان��ی ک��ه پیش از 
ای��ن، فق��ط چند فیل��م کوتاه و 
تله فیلم از جمله »همس��نگار«، 
»افس��انه ۹۸«، »توریس��ت« و 
… را س��اخته بود. با این حال با 
نخستین فیلمش توانست توجه 
مخاطبان سی ویکمین جشنواره 
فیلم فجر را جلب کند و در بخش 
تجلی اراده ملی این جشنواره 11 
جایزه بگیرد و در دومین جایزه 
سینمایی گفتمان انقالب اسالمی 
نیز رتبه برتر را کس��ب کرد. این 
فیلم همچنین جایزه بهترین فیلم 
بیست و هفتمین جشنواره فیلم 
کودکان و نوجوانان، را به خودش 

اختصاص داد. 
»تنهای تنهای تنها« داستان 
پسر نوجوانی به نام رنجرو است 
که در بوش��هر و نزدیک نیروگاه 
هس��ته ای ای��ن ش��هر زندگ��ی 

او پسربچه ای خیالباف  می کند. 
اس��ت و مثاًل در سکانس شروع 
فیلم، شاهدیم که به تصور حمله 
یک هواپیمای جنگی روی یک 
ضدهوای��ی می پ��رد و متجاوز را 
ه��دف گلول��ه ق��رار می دهد. او 
با ی��ک نوجوان روس، دوس��ت 
می ش��ود. با اینکه هیچ یک زبان 
یکدیگ��ر را نمی فهمن��د، اما به 
قدری با هم صمیمی می ش��وند 
که هم��ه فکر می کنن��د رنجرو 
زبان روس��ی می داند! رنجرو هر 
روز در روزنامه  ه��ا و اخبار درباره 
امتیاز وتو و مذاکرات هسته ای و 
تحریم و… می خواند و می شنود. 
ذهن او درگیر این مسائل می شود 
و با همه درباره آنها بحث می کند، 
اما س��رانجام تصمیم می گیرد تا 
پیام صلح طلبی  برای رس��اندن 
م��ردم ایران به رؤس��ای جمهور 

دنیا و دفاع از حقوق کش��ورمان 
به سازمان ملل برود!

حرف های کارگردان
احسان عبدی پور، کارگردان 
فیل��م »تنهای تنهای تنها« پس 
از نمایش فیلمش در جش��نواره 
فجر، در گفت وگویی با روزنامه 
کیهان درب��اره چرایی پرداختن 
به موضوع هس��ته ای کشور در 
»تنه��ای تنه��ای تنه��ا« گفت: 
»من بوش��هری هستم و نیروگاه 
هسته ای بوشهر، همسایه دیوار 
به دیوارم اس��ت. این موضوع را 
لمس ک��رده ام. در آینده هم به 
موضوعاتی خواهم پرداخت که با 
زندگی ام ارتباط داش��ته و برایم 
ملموس هس��تند... واقعیت این 
است که من این فیلم را برای دل 
خودم ساختم. من زیر پرچم هیچ 
دسته و جناحی نمی روم، من زیر 

تابوت ش��هدا بزرگ شده ام. در 
این فیلم ب��ه چیزی پرداخته ام 
که همه زندگی و درد من است.«
او همچنی��ن درب��اره ن��وع 
نگاه��ش به مس��ئله هس��ته ای 
گفت: »در ای��ن فیلم به موضوع 
هسته ای اصال سیاسی و تکنیکی 
نگاه نکردم. س��عی ک��ردم تا این 
موض��وع را با نگاهی انس��انی به 
تصویر بکشم. چون فکر می کنم 
ک��ه مس��ئله هس��ته ای ما یک 
موضوع انسانی است. در این فیلم، 
سیاستمداران داخلی و خارجی را 
هدف قرار داده ام اما هدف اصلی ام، 

دل و انسانیت مخاطب بود.«
واکنش رسانه ها 

و منتقدان
متأس��فانه فیل��م »تنه��ای 
تنهای تنها« با وجود برخورداری 
از شاخصه های هنری و محتوایی 

 محمدرضا محقق

فیلم »ترنج« یک روایت 
معناگرایانه است از یک 
موقعیت آیینی- هنری.
تصویرگرِی نقش عشق 
در قاب مینیاتور ایرانی 
و بازتاب روح و روحیه 
عارفانه و متنبه یک 
هنرمند تصویرگر در 

موقعیتی تلنگروار.
رفته قصه بوده و آنچه کمتر وجود خارجی پیدا کرده فیلمنامه.

فیلم یک روایت معناگرایانه اس��ت از یک موقعیت آیینی- هنری.تصویرگرِی نقش عش��ق در قاب مینیاتور 
ایرانی و بازتاب روح و روحیه عارفانه و متنبه یک هنرمند تصویرگر در موقعیتی تلنگروار.

این تمام آن چیزی است که در »ترنج« می بینیم به عالوه عبور از برزخی که برای این مرد هنرمند پدید 
می آید و این برزخ، خود تبدیل می شود به یکی از هسته های اصلی فیلم.

عبور از این برزخ در واقع زمینه روایت فیلم می شود و بستر تعریف شدن داستانش.
اینکه انس��انی میان دوزخ و بهش��ت، و برزخ ناش��ی از دوراهی این دو، نه تنها در واقعیت زندگی انسانیش، 
بلکه در صورتگری و طراحی هنرمندانه نیز گرفتار آید و این گرفتاری هنرمندانه، استعاره ای بشود از حقیقتی 

که در پس پرده این نماد، نهفته و نگفته است.
ارزش اصلی »ترنج« هم در واقع، نه در نوع فیلمنامه و اجرای فیلمنامه ایش در یک روایت سینمایی، بلکه 
در همین »ایده« بکر و خجسته و جذابی است که تدارک دیده.حال اینکه این ایده تا چه حد تبدیل به سینما 

شده و توانسته هویت سینماورزانه قابل قبول و نزدیک به استانداردی پیدا کند بحث دیگری است.
در عین حال باید تأکید کرد که چنین »ایده« ای در اجرا درمی آید و نه در فیلمنامه.

دلیلش هم »با معنایی« و صرفا قصه محور نبودن این اثر است.و این خاصیت نوعی از سینما است که به 
تعابیری همچون »معناگرا« مشهور شده اند و بنابر این دارند که به تجلیات تصویری معارف و مضامینی معرفتی 

دست یابند؛کاری بس مشکل و با ریسک باال.
در فیلم »ترنج« چنین موقعیتی با رویکرد تلفیقی نضج گرفته و ادامه یافته:طرح یک داس��تان و موقعیت 

رئال در تلفیق با یک موقعیت معنایی و معرفتی.تداخل میان ماده و معنا و تجسم و ماوراء.
این تمام چیزی است که فیلم »ترنج« تالش کرده با احیای فرمی ویژه خود بدان دست یابد.دستیابی که 

در برخی لحظات رخ داده و در فرازهایی هم به موفقیت چندانی نایل نیامده.
ما در فیلم با »شخصیت هنرمند« مینیاتوریست در کنار اعضای »خانواده«، »دوست«، »آدم تاجر مسلک« 
و »فصل برزخ«ی و البته بحث »نمایش«گاه روبه روییم.همه اینها در منظومه موقعیت ماورایی فیلم ش��کل 

می گیرد و مبنا می یابد.
مرد در برگزاری نمایش��گاه و تصویرگری تابلوی آخر مردد اس��ت، خانواده در دستیابی به فهمی درست از 
روحیه هنرمندش ناتوان و نیز دوستان که از او جا  می مانند و آدم های تاجر صفت و دالل این میانه که تالش 
دارند  از هر موقعیتی حتی اگر در گستره ای از معنا و حقیقت و معنویت باشد حظ و بهره ای یکپارچه ببرند.

در چنین فضایی اس��ت که دس��ت حق از آس��تین هنر بیرون می آید و نفس هنرمند، مرش��دی می شود 
برای او تا از کنگره عرش صالیش زند. نقاش دل به یار و پا به کار می نهد و زیر این رواق مقرنس، به مدد دل 
دیوانه خویش، نقش عشق می زند.ترنج، حکایت دل در برابر دیده است؛ و خنجری از پوالد باید تا زند بر دیده 

تا دل گردد آزاد...!
فیلم، حرکتی مومنانه و نجیب است در خلق تصویرِی حقیقتی دلنشین از عبور انسان از مرز برزخِی هوی 
و خدا.و رس��یدن به آرامش و طمأنینه و زیبایی خلق چنین هویتی آن هم در قالب هنر و س��یمای مینیاتور 

ظریف و دل و دیده نواِز ایرانی.
»ترنج« آن هم در فضای غالب امروز سینمای ایران که میان سکس مخفی و داستانهای آبکی آپارتمانی و 
شبه ارزشی سازی های مبتذل و جعلی و البته جشنواره ای سازهای وطنی که قبله شان آن طرف آب است، 

گرفتار آمده، اثری است که در همین حد از مجاهدت و سینماورزیش هم قابل ستایش است.
اینکه در این شوره زار کسی پیدا شود و از بهشت و رهایی و رستگاری بگوید و بسراید.

قابل توجهی، با بایکوت رسانه های 
زنجیره ای و همچنین منتقدان 
طیف ش��به روشنفکر و برخی از 
به اصطالح تخصصی  نش��ریات 
سینمایی مواجه شده است. حتی 
بعضی منتقدان طی روزهای اخیر 
سعی کردند تا این فیلم را یک أثر 
ضعیف جلوه بدهند. روزنامه های 
موسوم به اصالح طلب هم سعی 
کردن��د تا ای��ن فیل��م را نادیده 
بگیرند و اخبار و مطالب چندانی 
را درباره آن منتشر نکردند. گویا 
از این فیلم دوس��ت داش��تنی و 

مردمی، می ترسند!
  ام��ا برخ��ی از منتقدان، به 

ستایش از این فیلم پرداختند.
محم��د تق��ی فهی��م، نائب 
رئیس اسبق انجمن منتقدان این 
ویژگی ه��ا را برای »تنهای تنهای 
تنها« برش��مرد: قصه ای کامل و 
پرمایه ب��ا اجزایی مانند  یک ایده 
نس��بتا ن��اب، موضوعی ت��ازه و با 
طراوت، مضم��ون و مفاهیمی به 
غایت مهم و قابل تعمیم به گستره 
جهان، لحنی بومی و با شناسنامه ، 
قالب و رویکرد طنازانه و نزدیک به 
کمدی، دارای زمان و مکان معین 
و شناخته، شخصیت های صیقل 
خورده و ملموس و دیگر عناصری 
که الزم��ه یک فیلمنامه قدرتمند 
است مانند فرازوفرود و نقاط عطف 
به جا، تعلیق و تاثیر حسی-عاطفی، 
دیالوگ های جان دار و به اندازه و 
متمایز برای هر شخصیت   و … 
وی درب��اره کارگردانی این 
فیل��م می گوید: هوش��مندی و 
خالقیت عبدی پ��ور )از مرحله 
ن��گارش متن ت��ا اج��را(  وقتی 
ب��روز و ظهوری موث��ر می یابد 

ک��ه ش��اهدیم اث��رش در قالبی 
رئال – فانتزی نوسانی سنجیده 
دارد. لحن شوخ و شنگ و ایجاد 
موقعیت های کمی��ک نیز دیگر 
رویکردی اس��ت که فیل��م را از 
افتادن به ورطه سردی، خشکی 
و دلزدگی تماش��اگر نجات داده 

است. 
رئیس  مس��تغاثی،  س��عید 
اسبق انجمن منتقدان نیز نظرش 
را درباره »تنه��ای تنهای تنها« 
این گونه به رشته تحریر درآورد: 
»فیلم “تنهای تنه��ای تنها” به 
یکی دیگر از موضوعات ملتهب و 
چال��ش برانگیز حداقل یک دهه 
امروز ای��ران و جهان می پردازد 
که اذهان و اندیش��ه ها و اوقات 
بسیاری را در این سو و آن سوی 
مرزها به خود اختصاص داد و در 
ش��کل و شمایل منفی خود آثار 
متعددی از س��ینمای هالیوود را 
نیز به خدمت گرفت... گره زدن 
زندگی مردم یکی از محروم ترین 
نقاط دورافت��اده این مملکت به 
موضوع حق در اختیار داش��تن 
ان��رژی صلح آمیز هس��ته ای و 
مسائل پیرامونی آن که به روابط 
درونی و دوس��تی های مابین دو 
نوجوان کش��یده می ش��ود ، به 
خوبی به زبان تصویری  شعار ی 
در می آید ک��ه بارها و بارها در 
راهپیمایی ها و نمازهای جمعه از 
سوی مردم تکرار شده و می شود. 
از طرف دیگر درددل یک نوجوان 
س��اده بوش��هری در پایان فیلم 
حرف دل همه مردم دنیا می شود 
که علی��ه جنگ طلبی و قلدری 
اقلیتی محدود ، س��خن صلح و 

برادری سرداده اند.«

الهی نیز در رس��اندن ش��ریعت 
خود روش��ی تبلیغ��ی در پیش 
می گرفتند و به معرفی و تبلیغ 
دین خدا می پرداختند. اما یکی 
از موضوعاتی که با عنوان شدن 
کلمه تبلیغ به ذهن افراد متبادر 
می شود، گزینه تبلیغات بازرگانی 

و تجاری است.
ابتدایی ترین راه برای تبلیغ 
و شناس��اندن هر کاالیی معرفی 
چهره به چهره آن کاال است. اما 
گسترش لحظه به لحظه صنایع 
عم��ال این امکان تبلیغ را از بین 
برده اس��ت و تکنول��وژی های 
گوناگون ، روش های جایگزین 
گوناگونی برای بازرگانان و تجار 
بوجود آورده اس��ت. یکی از این 
امکانات که گس��تردگی آن نیز 
بسیار زیاد است؛ جعبه جادو یا 

تلویزیون نام دارد.
تبلیغات تلویزیونی با توجه 
به میزان نفوذ تلویزیون در میان 
افراد و جوامع از اثر بخشی باالیی 
نیز برخوردارند. تاثیری که یک 
تبلیغ تلویزیونی می تواند داشته 
باشد ش��اید ده ها برگ بروشور 
نداشته باشد. از همین رو تولید 
کنن��دگان برای معرف��ی کاال و 
محصول خ��ود از تلویزیون این 
استفاده  ارتباط جمعی  رس��انه 

می نمایند.
امروزه با گسترش صنایع در 
کشورمان شاهد افزایش تبلیغات 
به طرق مختلف هستیم. یکی از 
راه های��ی که در ای��ن مقال نیز 
مورد توجه ق��رار خواهد گرفت 
اس��تفاده از تبلیغات تلویزیونی 
و نقش تلویزیون در معرفی کاال 

می باشد.
شاید کسری بودجه رسانه 
مل��ی توجی��ه خوبی باش��د تا 
مهم ترین وسیله ارتباط جمعی 
کشور را مجاز به نادیده گرفتن 
بخشی از حقوق مخاطبان خود 
نموده و به انگیزه کس��ب درآمد 
برای تامین هزینه های سنگین 
خود س��وق دهد، اما با اینکه ما 
در ای��ن جا به دنبال احیای حق 
پایمال شده مخاطبان تلویزیونی 
نیستیم، این پرسش مطرح است 
که در ساعت هایی که خانواده ها 

و اف��راد جامع��ه اس��المی پای 
گیرنده های خود می نشینند و 
منتظر پخش یک سریال یا برنامه 
ورزشی یا ... هس��تند، چرا باید 
تا ان��دازه ای تبلیغات تلویزیونی 
قبل، می��ان و بعداز برنامه مورد 
نظر پخش ش��ود ت��ا از حوصله 

مخاطب خارج شود؟
رس��انه ملی و مدیران این 

نهاد فرهنگی در خوشبینانه ترین 
حالت تلویزیون را به شکل یک 
بیلبورد تبلیغاتی فرض نموده اند 
که در وس��ط خانه ایرانیان سبز 
ش��ده و خود را مج��از می دانند 
ت��ا هر تبلیغی را به هر اندازه ای 
که بتوانند پخش کنند و در این 
میان اعتراض هیچ کسی را نیز 
نمی شنوند. مدیران و مسئوالن 

رسانه ملی نباید فراموش کنند 
ک��ه مجموعه تحت امر ایش��ان 
یک رسانه ملی است و متعلق به 
مردم ایران اسالمی است و توجه 
و احترام به ش��خصیت و سلیقه 
مخاطبان این رس��انه جمعی بر 
ایش��ان فرض اس��ت. تلویزیون 
جمهوری اسالمی ایران که یک 
تلویزیون ش��خصی نیست تا هر 
تهی��ه کننده ای به هر نس��بتی 
که خواست برای کسب درآمد و 
انتفاع بیشتر هر آنچه به دستش 
می رس��د به روی آنتن بفرستد. 
به نظر می رسد مدیران و دست 
ان��درکاران این نه��اد فرهنگی 
فرام��وش کرده اند س��خن پدر  
انقالب را که فرموده: “صداوسیما 
یک دانش��گاه عمومی است” و با 
رفتارهایی که از آن بوی تفکرات 
ماکیاولی به مش��ام می رس��د به 
هدف کس��ب درآمد بیش��تر در 
استفاده از هر وسیله ای هیچ ابایی 
ندارن��د، البته تنها موضوعی که 
دست این افراد را بسته، حضور 
و حاکمیت بالمنازع اسالم عزیز 
به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه 
این قلیل افراد اس��ت تا مبادا در 
مسیر نیل به اهدافشان اخالق را 

کنار بزنند. 
زنگ ها برای چه کسی 

به صدا درمی آید؟
 به نقل از یکی پایگاه های 
اطالع رس��انی مرتب��ط با حوزه 
آگهی های تج��اری تلویزیونی، 
در ماه تیر س��ال ج��اری 425 
عنوان پیام بازرگانی مجموعا از 
شبکه های یک تا شش سیمای 

جمهوری اسالمی در زمان های 
مختل��ف ب��ه نمای��ش در آمده 
اس��ت، که این عدد فقط بیانگر 
تعداد و تنوع پیام های بازرگانی 
است و میزان زمانی که به خود 
اختصاص داده اند اعالم نش��ده 
اس��ت. در این بین بیش��ترین 
تعداد آگهی پخش شده مربوط 
به بانک ها و موسس��ات مالی و 
اعتباری بوده اس��ت که همین 
موضوع خود بیانگر این است که 
بیشترین سود از این تبلیغات و 
پی��ام های تج��اری نصیب چه 

کسانی می شود.
خداوند متعال در قرآن کریم 
به موضوع کس��ب و کار بس��یار 
اهمی��ت می دهد و در آیه ای از 
این کتاب مقدس کم فروشان را 
مخاطب قرار داده و می فرماید: 
“ ویل للمطففین “) مطففین/ آیه 
1( حال در بعضی از این آگهی های 
تجاری دیده شده، کاالیی معرفی 
می شود که فاقد  ویژگی های بیان 
شده و  به نمایش در آمده است 
و ای��ن خود نیز یکی از اقس��ام 
کم فروشی اس��ت. کم فروشی 
عاملی است که موجبات عذاب 
یکی از اقوام پیش��ین را فراهم 

کرده و حال در جامعه اسالمی 
بی توجه به این موضوع فقط به 

جیب هایمان نگاه می کنیم.
زنان در آگهی های 

تلویزیونی
یک��ی از موضوعاتی که در 
پیام ه��ای بازرگان��ی بر خالف 
توصیه های اس��الم بسیار مورد 
استفاده سازندگان این تبلیغ ها 

واقع می شود، استفاده از زن به 
عنوان یک نماد و کاالی تبلیغی 
اس��ت. با تم��ام توصیه هایی که 
اس��الم ناب محم��دی )صلوات 
اهلل علی��ه و آله( مبنی بر کرامت 
زن��ان نموده، باز هم ش��اهد آن 
هس��تیم ک��ه تولیدکنن��دگان 
پیام ه��ای بازرگان��ی از زن ب��ه 
عن��وان یک��ی از ابزارهای جلب 
توجه و کس��ب درآمد استفاده 
می کنند حتی اگر گفته شود که 
تهیه کنندگان پیام های بازرگانی 
به نق��ش اغواکنندگی زنان نیز 
توجهی ندارند و هدفشان معرفی 
کاال است، اما باز هم در پاره ای 
از این تبلیغات دیده می ش��ود 
که یک زن چگونه نقش آفرینی 
نموده است. این موضوع دارای 
مصادیقی است که با نگاهی به 
این تبلیغات می توان نمونه هایی 

را مشاهده نمود.  
 در تبلی��غ ی��ک رن��گ مو 
که وس��یله ای آرایش��ی است، 
خانمی با اس��تفاده از این رنگ 
م��و به ط��ور غیر مس��تقیم و با 
تغییر رنگ ش��الی ک��ه به روی 
س��ر فقط انداخته شده است و 
نماد گیسوان او بوده، رنگی تازه 

به زندگی می بخشد و شادمانی 
را وارد زندگ��ی می نماید! الحق 
که خالقیت س��ازنده این آگهی 
به مراتب از س��ازنده آگهی کرم 
معروف حلزون بیش��تر است که 
خانمی را مقابل دوربین نشانده 
و از او خواس��ته بود مس��تقیما 
اندر فواید اس��تفاده از این کرم 
جادویی، داد سخن بدهد )اتفاقی 

ک��ه با کمال تعج��ب و برخالف 
اصول اولی��ه و موازین، تصویب 
و مدتی هم روی آنتن بود(!! اما

پاس��خگوی  واق��ع؛  ب��ه   
از  برخ��ی  در  ک��ه  تصاوی��ری 
آگهی های امروزین صدا و سیما 
پخش می شوند، چه کسی است؟
 و این رویه که به تدریج در 
حال نضج در پیام های بازرگانی 
رسانه ملی است، رنگ اصالح و 

توقف را خواهد دید؟
موضوعات فرهنگی

س��وال دیگ��ری ک��ه جای 
مطرح کردن دارد، این است که 
در تبلیغات تلویزیونی چه میزان 
برای موضوعات فرهنگی هزینه 
می ش��ود و جای��گاه این قبیل 

مباحث کجا است؟
در آگهی های بازرگانی فقر 
موضوعات فرهنگی مشهود است. 
بازرگانی  آگهی  تولیدکنندگان 
ب��ه س��وی موضوعات  کمت��ر 
فرهنگی س��وق داده می شوند 
و از موضوع��ات فرهنگی برای 
رساندن پیام محصول مورد نظر 
خود کمتر اس��تفاده می نمایند. 
در ن��وع محصول م��ورد تبلیغ 
واقع شده نیز کمتر شاهد معرفی 
یک محصول فرهنگی هستیم. 
بیشتر  نیز  محصوالت فرهنگی 
در ح��وزه ه��ای آموزش ه��ای 
تحصیل��ی و کم��ک تحصیلی 
خالصه می ش��ود. در ماه تیر از 
425 پیام بازرگانی پخش شده 
تنها 14 ع��دد مربوط به حوزه 
فرهنگ و آموزش بوده اس��ت. 
رهبر معظم انقالب مدظله العالی 
در بیانی موجز به کارکرد صدا و 

سیما اشاره داشته اند: 
“ از وظایف صدا و س��یما، 
ارتق��اء معرفت دین��ی و ایمان 
اس��ت”.  اف��راد جامعه  دین��ی 
موضوع��ی ک��ه باید از دس��ت 
اندرکاران تلویزیون ملی پرسیده 
شود و نیازمند پاسخی روشن و 
دقیق از س��وی ایشان است که 
کارکرد رسانه جمهوری اسالمی 
چیس��ت؟ بنگاهی برای معرفی 
برندهای تجاری و کسب درآمد 
برای ای��ن نهاد فرهنگی یا یک 

دانشگاه عمومی؟

روزنامه های موسوم به اصالح طلب هم سعی کردند تا این فیلم را نادیده بگیرند و 
اخبار و مطالب چندانی را درباره آن منتشر نکردند. گویا از این فیلم

 دوست داشتنی و مردمی، می ترسند!

خبر کوتاه بود؛ س��ه نفر از هموطنانمان که عضو یک گروه موسیقی 
زیر زمینی بودند ،در نیویورک کشته شدند .آن ها به خیال یافتن فضایی 
آزاد برای فعالیت خود به آمریکا رفتند ،اما با شلیک گلوله یکی از همکاران 

خود ،به جای آزادی ،به مرگ رسیدند.
 آن طوری که خبرگزاری ها نوشته اند ،ماجرای قتل این سه جوان 
ایرانی شباهت زیادی به خشونت های رایج در فیلم های هالیوودی داشته. 
نکته قابل توجه این است که رسانه های فارسی زبان آن سوی آب ها که 

قربانیان سینمای سفارتی

همواره کوچک ترین مس��ئله ای در داخل کشور را تا جای ممکن بزرگ 
می کنند ،در مقابل این اتفاق سکوت کردند .حتی برای رسانه های داخلی 
هم پرداختن به ابعاد و اعقاب این واقعه ،جذابیت چندانی نداش��ت .فقط 
دفن آن ها در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س (مدتی زیر ذره بین برخی 
از رس��انه ها رفت و س��ر و صداهایی به پا کرد و همراه با قربانی ها ،اصل 

ماجرا نیز مدفون شد.
غفلت این بود که بانیان اصلی نابود شدن زندگی این سه جوان– و 
خیلی های دیگر که نامش��ان شهرت ندارد ،اما خیلی هستند  -فراموش 
ش��د .این درس��ت که این س��ه با ما اختالف نظر داشتند ،اما به هر حال، 
فرزندان همین کشور و هموطن ما بودند که مرگِ در غربت آن ها برای 
هر ایرانی با غیرتی دردناک و تأس��ف بار اس��ت و رسم انساندوستی است 
ک��ه با خانواده آن ها همدردی ش��ود .اما نمی توان از آن هایی که عامل 

قربانی شدن این جوانان شدند ،به سادگی گذشت.
 اصل ماجرا این که چند س��الی اس��ت در متن و حاش��یه سینمای 
ما جریانی راه افتاده که غرب را به عنوان کعبه آمال و بهش��ت آرزوهای 
آدم ها معرفی می کند .آن هم درس��ت در ش��رایطی که خود غربی ها با 
بحران هایی دست و پنجه نرم می کنند .بعضی از این فیلم ها در فضای 
رس��می س��ینمای کش��ور خودنمایی می کنند ،اما اغلبش��ان به صورت 
زیرزمینی ساخته شده و مستقیم به خارج از کشور صادر می شوند تا از 
غنائم بی نصیب نمانند .فیلم هایی که برای خوشایند جشنواره های غربی 
ساخته می شوند و حرف مشترک همه شان این است که» ایران جهنم 
اس��ت و غرب بهش��ت ؛ مهاجرت کن تا رستگار ش��وی « !به این ترتیب،  
طیفی از سینما و سینماگران سفارشی پدید آمده که از ارباب های خارجی 
خود سفارش می گیرند .به همین دلیل هم به جای لفظ سفارشی ، باید 
از این فیلم ها به عنوان» سفارتی«یاد کرد .یعنی سفارشی هستند ،اما به 

سفارش سفارت خانه ها ساخته می شوند.
وجه نمادین ماجرا این اس��ت که این س��ه قربانی ، خودشان سابقه 
همکاری با یکی از این فیلم ها را داشتند .فیلمی با نام» کسی از گربه های 
ایرانی خبر ندارد «به کارگردانی بهمن قبادی که خودش از پیش قراوالن 
و اساتید باسابقه سینمای سفارتی است .آن ها در این فیلم برای مهاجرت 
به ینگه دنیا ،تبلیغ کردند ،اما قربانی تبلیغات خویشتن شدند .همچنان 
که بازیگر زنی هم که چند س��الی است به خیال موفقیت جهانی ،جالی 
وطن کرده نیز ،دچار نوعی مرگ معنوی و هنری ش��ده اس��ت .او که در 
کش��ورش به ستاره تبدیل شده بود ،حاال برای خوردن لقمه نانی ،تن به 
بازی در پست ترین فیلم های هالیوودی می دهد .بازیگری که می توانست 
در س��طح اول هنر کشورش بدرخشد ،حاال در فیلم های زیر صفر کشور 
دشمنش ،نقش رقاص عرب و بدکاره افغانی را بازی می کند !البته گاهی 
نیز به عنوان مدل لباس ،به کمپانی های چند ملیتی و سوپرسرمایه دارهای 

آمریکایی خدمت می کند !اگر این مرگ نیست ،پس چیست؟
هم��ه این جوان ها قربانی های س��ینمای س��فارتی و تفکر منحط 
»مهاجرت کن تا رستگار شوی«هستند .آن ها قربانی شدند تا عده ای به 
نان و نوایی برسند و نزد کدخداهای جهانی عزیز شوند .اما در عین حال، 

قربانی شدند تا ماهیت و واقعیت»جهنم آزادی «را بار دیگر افشا کنند.
حاال نوبت فیلمسازان است؛ مگر سوژه ای بهتر از این هم برای ساخت 
فیلم وجود دارد؟ این ماجرا که دیگر واقعیت دارد و داس��تان و افس��انه 
نیست؛ سه جوان ،فریب سراب های فریبنده را می خورند و به امید آزادی 
به آمریکا می روند ،اما مقصدشان ،مرگ در غربت است .باید منتظر ماند 
و دید که آیا فیلمسازانی که طی سال های اخیر عالقه زیادی به پرداختن 
به مضمون مهاجرت داش��ته اند ،این بار هم حاضر هستند پا روی منافع 

شخصی خود بگذارند و یک بار هم شده به واقعیت ها بپردازند؟

حمله رادیو فرانسه
 به جشنواره عمار

برگزاری نشست خبری جش�نواره مردمی فیلم عمار در 
رادیو فارسی زبان فرانسه بازتاب یافت.

این شبکه رادیویی در گزارشی، با تمرکز بر شعار جشنواره عمار 
ب��ا عنوان »مرگ بر آمریکا« از زبان کارش��ناس خود اعالم کرد: این 
جش��نواره همواره یک جشنواره سیاس��ی بوده و برگزار کنندگان آن 

این نکته را به طور شفافی بیان کرده اند.
نکته تأمل برانگیز این اس��ت که ب��ا وجود بودجه اندک و ناچیز 
جشنواره عمار در مقایسه با سایر جشنواره های سینمایی و همچنین 
مش��خص بودن متولی آن، رادیو فرانس��ه سعی کرد درباره آن شبهه 
ایجاد کند. به طوری که گفت معلوم نیست  بودجه 70 میلیون تومانی 

جشنواره عمار از کجا تأمین می شود!

شکست اقتصادی
 یک فیلم ضدایرانی

مجله فوربس فیلم سینمایی »وضعیت پنجم« را بزرگ ترین 
شکست اقتصادی سینمای هالیوود دانست.

به گزارش تس��نیم، »وضعیت پنجم« که بودجه ای معادل 
21 میلیون دالر داش��ته با فروش جهانی اش فقط 21 درصد 
هزینه  ساختش را به تهیه کنندگان فیلم بازگردانده است. فروش 
شش میلیون دالری این فیلم نشان داد که فیلم های سیاسی 
و ضد ایرانی همیش��ه هم پر بیننده نیستند و در بعضی مواقع 
آن قدر بد هستند که حتی نمی توانند نزدیک جوایز فرمایشی 

فستیوال ها شوند. 


