
گزارش
روزی روزگاری مریخ 

بلیط یک طرفه پیمان قاسم خانی به قعر 

روزی روزگاری مریخ جدیدترین ســریالی اســت 
که به نویســندگی و کارگردانی پیمان قاسم خانی 
برای پخش در شــبکه نمایش خانگی آماده شده و 
تا به امروز چهار قسمت از آن در دسترس کاربران 

فیلیمو قرار گرفته است.
جدیدترین اثر پیمان قاســم خانی در ژانر کمدی 
هیــچ رنگ و بویی از آثار گذشــته وی ندارد و در 
حالی که یکی از ضعیف ترین کارهای قاسم خانی 
به شمار می آید به تنهایی می تواند جایزه بدترین 

کمدی چند سال اخیر را به خود اختصاص دهد.
فیلمنامه ای آشــفته و بی سر و ته ، لوکیشن های 
ضعیــف و بازی هایی ضعیف تر از بازیگرانی تقریبا 
صاحب نام همه و همه دســت در دست هم باعث 
اذیت و آزار و تلف کردن وقت ببینده می شوند . 

مریــخ  روزگاری  روزی  ســریال  کاراکترهــای 
فاقــد بدیهی تریــن ویژگی هــای یک شــخصیت 
جذاب هســتند و شــاید به همین دلیل باشد که 
خرده روایت های فیلم نامه هم اساســا کششــی که 
باید داشته باشــند را ندارند. پیمان قاسم خانی با 
تهیه و تولید این ســریال یک تنــه می تواند آبرو 
و اعتبــاری که طی ســالیان طوالنی حضورش در 
ســینما و تلویزیون کســب کرده بود را به راحتی 
به باد دهد . با نگاهی اجمالی تنها به قســمت اول 
این ســریال این سوال در ذهن مخاطب شکل می 
گیرد که اصال فلســفه تولید چنین سریال ضعیف 
و دســت چندمی آن هم از نویســنده و کارگردان 

موفقی همچون قاسم خانی چیست؟ 
پیمان قاســم خانی در ســال هــای حضورش در 
ســینما و تلویزیون موفقیت های زیادی را کسب 
کرده و بی شــک می توان وی را بــه عنوان یکی 
از برترین نویسندگان ســینمای ایران معرفی کرد 
. پیمان قاســم خانی در اوایــل جوانی و با نگارش 
فیلمنامــه فیلم مارمولــک برای کمــال تبریزی 
شــهرت مثال زدنی را به دســت آورد تا جایی که 
فیلم مارمولک پس از گذشت چیزی حدود بیست 
سال از پخش همچنان برای بیننده جذاب و دیدنی 
است و می توان به جرات گفت که هیچگاه تکراری 
نمی شود . اما می توان گفت نقطه عطف موفقیت 
پیمان قاسم خانی سریال پاورچین بود؛ سریالی به 
کارگردانی مهران مدیری که برای نخستین بار این 
فرصت را به قاســم خانی می داد تا سرپرســت تیم 
نویســندگان باشد. قاسم خانی پس از پاورچین در 
ســریال هایی همچون باغ مظفر ، شب های برره و 
مــرد هزار چهره با مهران مدیری همکاری کرد که 
از قضا این ســریال ها هم در زمان خود به شــدت 
مورد استقبال قرار گرفت و بیش از پیش نام پیمان 

قاسم خانی را بر سر زبان ها انداخت.
اگــر بخواهیم از رزومه قاســم خانی صحبت کنیم 
قطعا به ساعات و کلمات بیشتری برای توصیف آن 
نیاز خواهیم داشت ولی قصد از نگارش این مطلب 
نقدی بر روزی روزگاری مریخ اســت که اینبار در 
قامت نویســنده و کارگردان آن را به مرحله تولید 

برده است.
موضوعی که از ابتدای سریال مشهود است و اصال 
نیازی نیســت که بیننده حرفه ای ســینما آن را 
تشخیص بدهد ، جنس شوخی ها و دیالوگ نویسی 
قاسم خانی است . شــوخی ها و دیالوگ هایی که 
در هیــچ لحظه ای از فیلم نمــی تواند مخاطب را 
بــه خنده وادار کند . می تــوان به جرات گفت که 
نویســنده برای نوشــتن دیالوگ ها انچنان وقتی 
صرف نکرده اســت و در نهایت بی حوصلگی تنها 
اقدام به ســر هم کردن دیالوگ ها کرده است . در 
مقاطعی از ســریال بیهوده بودن برخی سکانس ها 
به شدت مشهود است و می توان انتظار داشت که 
اضافه کردن این سکانس ها در تدوین تنها به این 
دلیل بوده که روزی روزگاری مریخ از یک سیتکام 

بیست دقیقه ای به سریالی بلند تبدیل شود .
ســریال روزی روزگاری مریــخ هیچ شــباهتی به 
کارهای قبلی قاســم خانی نــدارد و به راحتی می 
توان تفاوت آن را با کارهای پیمان قاسم خانی در 
سینما و تلویزیون تشخیص داد . انسجام فیلمنامه 
های شب های برره و مرد هزار چهره کجا، آشفتگی 

و بی هویتی فیلمنامه روزی روزگاری مریخ کجا؟
ایراد اساســی دیگری که بر این سریال وارد است، 
نوع لوکیشن و دکوری است که دراثر قسمت های 
این سریال تعبیه شده است . بخش قابل توجهی از 
این سریال به ظاهر در سیاره مریخ اتفاق می افتد 
ولی با نگاه اول می توان متوجه شــد که برای سر 
هم کردن دکور و لوکیشن هیچ دقت نظری انجام 
نشــده است . نه تنها انیمیشن های سه بعدی این 
فیلم به شــدت بچگانه و دور از انتظار هستند بلکه 
حتی دکور دست ساز هم با دکوری که باید تعبیه 
می شد زمین تا آسمان تفاوت دارد و به شدت تلخ 

و زننده است.
پیمان قاســم خانی با تولید سریال روزی روزگاری 
مریخ قطعا حکم ســقوط خود را امضا کرده است . 
اینکه چرا و به چه دلیل پا در این پروژه ریســکی 
گذاشــته هنوز در هاله ای از ابهام است ولی با آن 
رزومــه پر بار و قابل دفاع ارائــه چنین اثری جای 
شک و شــبهه را برای اهالی ســینما و هم چنین 

مخاطبین تا مدت های مدیدی باقی می گذارد!

یادداشت

فیلم های »جنگ جهانی ســوم«، »شب، داخلی، دیوار« و 
»بی رویا« در حالی در جشــنواره ونیز پذیرفته شده اند که 
صادر نشدن پروانه نمایش برای این آثار می تواند زمینه ساز 

تکرار حواشی »برادران لیال« باشد.
همه چیز از یک حضور جهانی آغاز شــد، همان جا که به 
یک باره سعید روستایی به همراه تیمش تصمیم گرفتند با 
»برادران لیال« قید حضور در جشــنواره فیلم فجر را بزنند 
تا ایــن فیلم بزرگترین غایب فجر چهلــم لقب بگیرد این 
تصمیم از آنجایی نشــات می گرفت که بر اســاس قاعده 
برخی جشنواره های خارجی مبنی بر تجربه اولین نمایش 
و رونمایی در ویترین این رویدادها، عواملش بتوانند شانس 
حضور در جشــنواره های جهانی را داشته باشند؛ فرآیندی 
خودخواســته از ســوی تیم »برادران لیال« به ویژه سعید 
روستایی کارگردان این فیلم که البته تبعاتش بعدها بر این 
فیلم و عواملش عیان شــد. به گزارش مهر، »برادران لیال« 
سرانجام در بخش مسابقه جشنواره کن حاضر شد، عوامل 
این فیلم هم به ســنت همه جشنواره ها بر فرش قرمز این 
رویداد حضور پیدا کردند اما با یک تفاوت اساسی. حواشی 
حضــور نوید محمــدزاده به عنوان یکــی از بازیگران این 
فیلم به همراه همســرش، اظهار نظر پیمان معادی درباره 
شــرایط اقتصادی ایران و تاثیر آن بر طبقه اجتماعی مردم 
و سخنان سعید روستایی مبنی بر نپذیرفتن اصالحات این 
فیلم، همه و همه باعث شد تا مسیری دیگر برای »برادران 
لیال« طی شــود. موضوعاتی که البتــه در ادامه تصمیمات 
خلق الساعه سازمان ســینمایی را هم در پی داشت. تنها 
کمی بعد از رونمایی این فیلم در جشنواره کن زمزمه های 
توقیف »برادران لیال« در رسانه های داخلی شنیده شد؛ این 
بار اما با وجهی تازه؛ اینکه شورای پروانه نمایش نسبت به 

این فیلم مساله دارد و آن را توقیف شده می داند!

گرچه جواد نوروزبیگی تهیه کننده »برادران لیال« بالفاصله 
ایــن موضوع را به صورت تلویحی تکذیب و عنوان کرد که 
با سازمان ســینمایی درباره پروانه نمایش این فیلم تعامل 
داشته اند، مسئوالن این سازمان پیش از حضور در جشنواره 
فیلم را دیده اند و البته تاکید کرد که رفتارهای شــخصی 
بازیگــران ارتباطی به فیلم ندارد! اما ســازمان ســینمایی 
ناگهان و در شــامگاهی خبری رسمی از توقیف این فیلم 
به دلیل طی نکردن روال های قانونی و سرپیچی از مقررات 
داد. اصلی ترین موضوع مورد تأکید ســازمان سینمایی هم 
مربوط به قانون الزام فیلم ها برای اخذ پروانه نمایش پیش 

از حضور در رویدادهای بین المللی بود.
با صدور این بیانیه البته به نظر می رســدد »برادران لیال« 
قید نمایش در ایران را زده، عتاب و خطاب های ســازمان 
سینمایی هم چندان موثر واقع نشد و فیلم همچنان مسیر 

حضورهای جهانی خود را طی می کند.
فراز و نشــیب های »برادران لیال« اما سینماگران را نسبت 
به تصمیم تازه مدیران فعلی ســازمان سینمایی آگاه کرد، 
اینکه همه ســینماگران برای حضورهای جشنواره ای خود 
در خــارج از ایران باید اقدام بــه اخذ پروانه نمایش کنند، 

تصمیمی که البته چالشــی تازه برای سینماگران به شمار 
مــی رود تا جایی که عنوان »یک بام و دو هوایی« را به این 
سازمان در پی تصمیمات متفاوت این فیلم با دیگر فیلم ها 
می دهنــد. به خصوص که تنها چنــد روز بعد از اعالم خبر 
توقیف فیلم »برادران لیال« فیلم دیگری با شــرایط مشابه 
توانست پروانه نمایش برای اکران عمومی را دریافت کند.

۴ مــرداد ماه، اما هفتاد و نهمین جشــنواره فیلم ونیز هم 
اسامی فیلم های بخش مســابقه و افق های خود را معرفی 
کرد، حضور پــر تعداد فیلم های ایرانی باز هم قانون پروانه 
نمایش فیلم های ســینمایی را بر سر زبان ها انداخته است؛ 
همان موضوعی که محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی 
با تهدیدی ضمنی دربــاره آن تأکید کرده بود: »بنابه نص 
صریح آیین نامه و دستورالعمل نمایش فیلم هرگونه حضور 
و نمایش فیلم سینمایی در مجامع و جشنواره های خارجی 
مستلزم اخذ پروانه نمایش است و قانون بر این امر صراحت 
دارد و قطعاً، تخلف تهیه کننــدگان در این زمینه، موجب 
خدشــه در صدور پروانه نمایش، اکــران و تولیدات بعدی 

کارگردان و تهیه کننده خواهد شد.«
حاال فیلم سینمایی »شــب، داخلی، دیوار« ساخته وحید 

جلیلونــد در بخش مســابقه، »بــی رویا« ســاخته آرین 
وزیردفتری در بخش افق های ویژه و »جنگ جهانی سوم« 
به کارگردانی هومن سیدی در بخش افق های جشنواره ونیز 
به عنوان نمایندگان رسمی سینمای ایران حضور دارند. از 
میان این سه فیلم اما وحید جلیلوند تصمیمی مشابه سعید 
روســتایی گرفت، همان زمانی کــه منتقدان و خبرنگاران 
پیش بینی می کردند این فیلم در جشــنواره چهلم حضور 
پیدا کند، اما عوامل »شب، داخلی، دیوار« تصمیم گرفتند 
این فیلم حضورهای بین المللی جشــنواره های معتبر را از 
دست ندهد، فیلمی که گرچه در سال ۹۹ مراحل ساختش 

طی شد اما تاکنون پروانه نمایش دریافت نکرده است.
فیلــم »بی رویــا« نیز از همان زمان حضور در جشــنواره 
چهلم چالش پروانه نمایش را تجربه کرد؛ همان جایی که 
هومن ســیدی یکی از تهیه کنندگان »بی رویا« در نشست 
خبری این فیلم صراحتاً عنوان کرد که توضیح پایانی »بی 
رویا« تحمیلی از ســوی سازمان ســینمایی در جهت اخذ 
پروانه نمایش بوده است و برای اکران عمومی پایان بندی 
را تغییــر می دهند، این فیلم هم از جمله آثاری اســت که 

هنوز پروانه نمایش دریافت نکرده است.
»جنگ جهانی سوم« دیگر فیلم این فهرست هم مطابق با 
تصمیم ســازمان سینمایی نیست و بی آنکه پروانه نمایش 
دریافت کند راهی ونیز شده است. با آنکه سازمان سینمایی 
پیش از این اعالم کرده است که به فراخور شرایط می تواند 
حتی مانع نمایش فیلم هایی که پروانه نمایش دارند شود، 
اما حاال باید دید آیا سرنوشــتی مشابه آنچه که »برادران 

لیال« تجربه کرد، در انتظار این سه فیلم است؟
سازمان سینمایی تا این لحظه در برابر این موضوع موضع 
سکوت اختیار کرده اند و پیگیری های خبرنگار مهر هم در 

این زمینه به نتیجه نرسیده است.
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معاونت حقوقی ریاســت جمهوری تیرماه ســال جاری 
نامه ای خطاب به رئیس ســازمان صدا و سیما همراه با 
رونوشت برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال و بر 
جایگاه و نقش ساترا در حوزه تنظیم گری صوت  و تصویر 

فراگیر تاکید کرده است.
به گزارش روابط عمومی ساترا، معاونت حقوقی ریاست 
جمهــوری، در نامــه ای خطاب به دکتــر پیمان جبلی 
رییس رســانه ملی، مســئولیت صدور مجــوز و تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت 
بر آن را منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما دانسته و 

روی این امر تاکید کرده است.
بنابرایــن گزارش ســاترا ضمن تقدیــر از اعالم مواضع 
دقیق دکتــر محمد مهدی اســماعیلی؛ وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی دولت سیزدهم در خصوص تبیین جایگاه 
تنظیم گری ســاترا، برخی مفاد نامه یاد شده را با هدف 

روشنگری هر چه بیشتر منتشر می کند.
برخی مفاد قابل انتشار نامه مذکور، به شرح زیر است:

1- بر مبنای ماده 7 اساســنامه سازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 1362 با اصالحات 
و الحاقات بعدی مقرر شده است که »تاسیس فرستنده 
و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی هر نقطه کشور 
در انحصار این ســازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی 
یــا حقوقی اقدام به تاســیس یا بهره بــرداری از چنین 
رســانه هایی کنند از ادامه کار آنــان جلوگیری به عمل 

آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت«.
2- مــاده 1۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات مصوب ســال 1382 بیان می دارد 
»اختیــارات و وظایف مربوط به ایــن وزارت مندرج در 
این قانون شــامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان 
صداوســیما و نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران 
نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود 

باقی است«.
3- بــر اســاس بنــد »ب« نظریه تفســیری شــماره 
7۹/21/۹7۹ مــورخ 137۹/07/10 شــورای نگهبــان 
پیرامــون اصــول ۴۴ و 175 قانون اساســی: »مطابق 
نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساســی، در نظام 
جمهوری اســالمی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است 
و تاسیس و راه اندازی شــبکه های خصوصی رادیویی و 

تلویزیونــی به هر نحو، مغایر این اصل می باشــد. بدین 
جهت انتشــار و پخش برنامه هــای صوتی و تصویری از 
طریق سیســتم های فنی قابل انتشــار فراگیر )همانند 
ماهواره، فرســتنده، فیبر نوری و غیــره( برای مردم در 
قالــب امواج رادیویــی و کابلی غیر از ســازمان صدا و 
ســیمای جمهوری اســالمی ایران، خالف اصل مذکور 

است«.
۴- طبــق نظر صریح مقام معظم رهبری، »مســئولیت 
صــدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در 
فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان 
صدا و سیما است«. ضمن اینکه رئیس وقت قوه قضائیه با 
توجه به ابالغیه سال 13۹۴ مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی(، طی بخشــنامه شــماره ۹000/178۴3۹/100 
مورخ 13۹8/10/28 خطاب به مراجع قضایی سراســر 
کشور بر لزوم اخذ هرگونه استعالم درباره صوت و تصویر 
فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات 
و موضوعات مرتبط از ســازمان صدا و سیمای جمهوری 

اسالمی ایران، تاکید نموده اند.
این نامــه در ادامــه نتیجه گیری می کند: بــا توجه به 
مستندات مذکور که حاکی از صالحیت سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی )ســاترا( 
در اعطای مجوز و نظارت بر محتوای تولیدی سریال های 
شبکه خانگی بوده و با توجه به بندهای 1 و 2 اصل سوم 
قانون اساســی مبنی بر ایجاد محیط مساعد برای رشد 
فضائل اخالقی و اســتفاده صحیح از رسانه های گروهی 
و ماده ۹ اساســنامه ســازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران مصوب ســال 1362 دائر بر ایجاد محیط 
مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضائل اخالقی 
و مفاد قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان 
صدا و ســیمای جمهوری اســالمی ایران مصوب سال 
1361 و مســتند بــه اصول 8 و 113 قانون اساســی و 
مواد 13 و 1۴ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و 
مســئولیت های رئیس جمهور مصوب سال 1365، الزم 
است ســاترا وظایف قانونی خود را در حوزه تنظیم گری 

رسانه های صوت و تصویر فراگیر انجام دهد.
رونوشت این نامه که به سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اســالمی ایران ابالغ شــده برای وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی نیز ارسال شده است.

 تأکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری
 بر جایگاه تنظیم گری ساترا

آیین افتتاحیه بیســتمین رویداد »عطر سیب« شامگاه 
دوشــنبه ســوم مردادماه با حضور مسئوالن فرهنگی و 

شهری در میدان امام حسین)ع( برگزار شد.
آیین افتتاحیه بیســتمین رویداد »عطر سیب« دوشنبه 
ســوم مردادماه در میدان آئینی امام حسین)ع( برگزار 
شــد. این رویداد در آستانه فرا رسیدن ایام عزای سید و 
ساالر شهیدان امام حسین)ع( با هدف تأمین محصوالت 
و خدمات محافل حســینی شــهر تهران از دوم تا نهم 
مردادماه از ســاعت 16 تا 23 در میدان امام حسین)ع( 

پذیرای عالقه مندان است. 
حجت االســالم محمد قمــی رییس ســازمان تبلیغات 
اســالمی، ســید احمد علــوی، مهدی بابایــی، مهدی 
پیرهادی و مهدی اقراریان اعضای شورای اسالمی شهر 
تهران، محمدامین توکلی زاده معــاون امور اجتماعی و 
فرهنگی شــهرداری تهران، امیر یزدی شــهردار منطقه 
12، محمد خراســانی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان تهران و جمعی از معاونان و مدیران 
ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این مراسم 

حضور داشتند. 
ســید علیرضا فاطمیان پــور معاون فرهنگی ســازمان 
فرهنگی هنری و ســخنگوی بیســتمین رویداد »عطر 
سیب« نخســتین سخنران این مراســم بود که با خیر 
مقدم به حاضران گفت: امســال بیســتمین سالی است 
که ســازمان فرهنگی هنری توفیــق خدمت به خادمان 
هیئت های عزاداری شــهر تهــران را دارد. از دوم تا نهم 
مرداد ماه این خدمات دهی پابرجاست و برگزارکنندگان 
هیئت های کوچک، بزرگ و روضه های خانگی می توانند 
مراجعه کنند. وی ادامه داد: »عطر سیب« امسال عالوه 
بر فعالیت های همیشگی، چند ویژگی متفاوت هم دارد؛ 
تالش کرده ایم خانواده ها هم مخاطب این رویداد باشند 
و برای این کار یک بــازار جامع محرمی ایجاد کرده ایم 
کــه اگر خانواده ای مراجعه کرد، بتواند اقالم محرمی اش 

را با کیفیت و قیمت مناسب تهیه کند.
فاطمیان پور در پایان گفت: تفاوت دیگر این اســت که 
برنامه های فرهنگــی و هنری متنوعی در نظر گرفته ایم 
که به شکل ویژه به کودکان و نوجوانان توجه دارد. ضمن 
اینکــه از نوجوانان داوطلب در بخش های اجرایی »عطر 
سیب« هم استفاده کرده ایم. امیدواریم این نمایشگاه به 

شــکل مطلوبی برگزار شود و بتوانیم میزبان شایسته ای 
برای عزاداران حضرت اباعبداهلل)ع( باشیم. 

حجت االســالم محمد قمــی رییس ســازمان تبلیغات 
اسالمی نیز در این مراسم گفت: نعمت نوکری عزاداران 
سیدالشــهدا)ع( بر برگزارکنندگان رویداد »عطر سیب« 
گوارا باد. هویت تهران به عزاداری سیدالشــهدا)ع( گره 
خورده اســت. این هویت و شناســنامه تهرانی هاست. 
خاطرات کودکی ما به محافل عزای محرم آمیخته است 
و بر اســاس چیزی که بزرگان مــا گفته اند، اجر اصلی 

متعلق به نوکران این محافل است. 
وی افزود: امیدوارم امسال با رعایت ضوابط و قواعد، آن 
گونه عــزاداری کنیم که این باطن نیرومند مردم تهران 
را در عزای سیدالشــهدا)ع( به نمایش بگذاریم. تکلیف 
ما این اســت که هیئات را به عنوان کانون جهاد تبیین، 
باشکوه برپا کنیم. بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، 
محفل عزای امام حســین)ع( کانون تبیین حق اســت؛ 
تبیین روشن کردن حقیقت است و این نه فقط بر عهده 
ذاکران و خادمان هیئات، بلکه وظیفه تک تک هیئتی ها 
و عزاداران است. رییس سازمان تبلیغات اسالمی تصریح 
کرد: تهران عاصمه حکومت اسالمی است و تبیین حق 
در هیئت های آن باید الگویی برای سراســر کشور باشد. 
انشاهلل یک محرم نورانی و سرشار از تعظیم معارف حق 

را تجربه کنیم.
محمدامیــن توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران نیز در ســخنان کوتاهی گفت: خدا را 
شکر که پس از مدت ها، طوفان حماسه حسینی دوباره 
این شهر را در بر خواهد گرفت و پلیدی ها و پلشتی هایش 
را خواهــد شســت. در این مدت که نمی توانســتیم در 
این شــهر مجالس روضه و هیئــت را برپا کنیم، خیلی 
به همه سخت گذشــت و الحمدهلل این تنفس حسینی 
می تواند رخ دهد و هیئت های عزای اباعبداهلل)ع( شکل 
بگیرد. خدا را شــاکریم که ما هــم می توانیم کنار این 
ســفره بنشینیم و از برکات آن بهره مند شویم. امیدوارم 

تک تکمان در این ماه عزیز برای هم دعا کنیم. 
شعرخوانی آیینی ســید حمیدرضا برقعی، مداحی حاج 
محســن طاهری و آیین سنتی شاه حسین گویان هیئت 
رایه الرضا)ع( از بخش های دیگر آیین افتتاحیه بیستمین 

رویداد »عطر سیب« بود.

حجت االسالم قمی: 

هویت تهران به عزاداری سیدالشهدا»ع« گره خورده است

عاقبت »برادران لیال« در انتظار مسافران ونیز
علی کالنتری

جــالل مقامی در واکنش به بازتاب صحبت های اخیرش و همچنین ماجرایی که 
چندی قبل بــرای رضا رویگری پیش آمد، عنوان کرد: امیدواریم افراد معروف و 
چهره ها سعی نکنند کمک هایشان برای هنرمندان را به گونه ای رسانه ای کنند 

که به اعتبار هنرمندان خدشه وارد شود.
جالل مقامی، مجری، مدیر دوبالژ و برنامه ساز پیشکسوت درباره ی وضعیت این 
روزهایش در گفت و گویی تلفنی با برنامه »استودیو هشت« رادیو نمایش گفت: 
امیدوارم هیچکس هیچگاه به دارو نیاز پیدا نکند، چون داروها خیلی گران است. 
من این روزها روزی 10 قرص می خورم و شاید ماهی حداقل یک و نیم میلیون 
هزینــه دارو می کنم و نه اینکه فقط من باشــم خیلی ها درگیر این مشــکالت 

هستند و من یکی از آنها هستم.  
وی در پاســخ بــه اینکه چگونه امــرار معاش می کند؟ گفــت: مبلغی از تامین 
اجتماعــی می گیــرم و ماهانه ای هــم از تلویزیون می گرفتم کــه نمی دانم چه 

مشــکلی در دریافت آن به وجود آمد که البته درســت می شــود. درســت هم 
 نشــود من تابع قانونم. هیچ گاه در زندگــی اینگونه نبوده ام که تمنایی کنم که 

به من چیزی برسد.  
ایــن دوبلور و گوینده رادیو که چند ســالی اســت فعالیتی ندارد با اشــاره به 
هزینه های درمانی عنوان کرد: همین چندی پیش بیمارستان بودم و 1۴ میلیون 
هزینه دادم و پس اندازی داشــتم که از آن استفاده شد. اما دیگر از کجا می توان 
باز پس انداز دیگری مهیا کرد. با این حال خدا بزرگ است و من ناله نمی کنم.  

در ادامه مجری برنامه نیز با اشــاره به ماجرایی که برای رضا رویگری پیش آمد، 
بیان کرد که امیدواریم افراد معروف و چهره ها سعی نکنند کمک هایشان برای 
هنرمندان را به گونه ای رسانه ای کنند که به اعتبار هنرمندان خدشه وارد شود 
که مقامی نیز در اظهاراتی خاطرنشــان کرد: خدا را شــاهد میگیرم که هیچ گاه 
چشــم داشتی از کسی نداشته ام. خدا همیشــه باالی سرما بوده است من مگر 
چقدر زنده هستم که خدایی نکرده درخواستی از کسی داشته باشم و خدا نکند 
که اینطور باشم. این را هم اگر مردم می شنوند خدایی نکرده چنین فکری نکنند 

که ای داد اگر چنین تصوری پیش بیاید.  
این مدیر دوبالژ و مجری پیشکســوت تلویزیون در بخشی دیگر درباره ی آرزوی 
خود بیان کرد: آرزویم این اســت که تورم و کرونای منحوس در کشــورم از بین 
برود و مردم به یک راحتی نســبی برسند. بحِث من نیست، من آخرهای قطاری 

هستم که باید پیاده شوم و بحثم بیشتر مردم است.

 جالل مقامی درباره  وضعیت
 این روزهای خود خودش گفت

 خط بطالن »مختارنامه« 
بر ممنوع التصویری لرستانی

اعالم رســمی تغییر جنسیت شهره لرستانی، این گمانه زنی را قوت داد که از این 
پس شــبکه های تلویزیونی ســریال های این بازیگر را بایگانی کرده و روی آنتن 

نمی فرســتند؛ فرضیه ای که با آغاز پخش سریال »مختارنامه« با بازی لرستانی، 
عمال خط بطالن بر آن کشیده شد.

به گزارش ایسنا، اواخر تیر ماه امسال ویدیویی در شبکه های اجتماعی پخش شد 
که از تغییر جنســیت شرعی و قانونی شهره لرســتانی خبر می داد و اینکه از این 
پس باید او را مازیار لرســتانی بنامیم. در پی اعالم رسمی تغییر جنسیت لرستانی 
توســط خود این بازیگر، در برخی رســانه ها اینگونه عنوان شد که به شبکه های 
تلویزیونی اعالم شــده که فعاًل سریال های او را پخش نکنند. خبری که در فاصله 

کوتاهی از انتشار، نه تنها از سوی تلویزیون تایید نشد که با روی آنتن رفتن سریال 
»مختارنامه«، غیرمحتمل به نظر می رسد. شهره لرستانی در سریال »مختارنامه« 
بــه کارگردانی داوود میرباقری، نقش یکی از زنان قبیله حمدان و سردســته زنان 
کوفی که در مسجد کوفه به عمر بن سعد سنگ زده بودند را بازی می کند. آخرین 
بازی شهره لرستانی به سریال »خوشنام« بازمی گردد که رمضان 1۴01 از تلویزیون 
پخش شد. اودر این سریال نقش پری را بازی می کرد. سریال »مختارنامه« از دوم 

مرداد هر شب ساعت 22 از شبکه آی فیلم به روی آنتن می رود.


