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ثبت یک رکورد جدید
توفان »پاتان«  بریتانیا را هم گرفت

همدلی|»پاتان« با اقبال سینماروها، به دومین فیلم 
پرفــروش آخر هفته بریتانیایی ها بدل شــد و بعد از 
»آواتــار ۲« قــرار گرفت. به نقل از اســکرین دیلی، 
»پاتان« جدیدترین فیلم شاهرخ خان در گیشه های 
بریتانیــا و ایرلنــد با اقبال مردم رو به رو شــد و در 
مکان دوم پرفروش ترین فیلم ها جای گرفت.در همین 
حال »آواتار: راه آب« برای هفتمین هفته متوالی در 
صــدر جدول فــروش جای داشــت و در ۳ روز آخر 
هفته ۲.۱ میلیون پوند فروخت تا آمار فروشــش در 
بریتانیا را به ۷۰.۷ میلیون پوند برســاند.»پاتان« در 
۳ روز اولیــن اکرانش در بریتانیــا ۱.۴ میلیون پوند 
فروخت و عنوان بیشــترین فروش یک فیلم هندی 
در بریتانیــا در روز شــنبه را از آن خــود کــرد.در 
همین حال »آواتــار: راه آب« در هفتمین آخر هفته 
اکرانش تنها کاهشــی ۲۴ درصــدی را تجربه کرد و 
اگر فقط یــک هفته دیگر در صــدر بماند به رکورد 
»تنت« کریستوفر نوالن می رسد که در پاییز ۲۰۲۰ 
هشت هفته صدرنشــین مانده بود.»آواتار ۲« اکنون 
شــانزدهمین فیلم پرفروش تمام دوران در بریتانیا و 
ایرلند اســت و پس از »انتقام جویان: جنگ ابدیت« 
جای دارد که سال ۲۰۱۸ توانست ۷۰.۸ میلیون پوند 
بفروشد. البته »آواتار ۲« باالتر از »آواتار« اصلی جای 
گرفته که در این مقطع از اکران آمار فروشــش ۶۵ 
میلیــون پوند بود ولی البته این فروش را افزایش داد 
و در نهایــت به رقم فروش ۹۴ میلیون پوند رســید.

اکشن »هواپیما« با بازی جرالد باتلر که همین هفته 
اکرانش را در بریتانیا شــروع کرد از اکران در ۲۱۶۲ 
سالن سینما فروشــی ۱.۱. میلیون پوندی را رقم زد 
که کافی بود تا »فابلمن ها« ی اســتیون اسپیلبرگ 
را پشت ســر بگذارد که فروشی یک میلیون پوندی 
را تجربه کرد.از دیگر فیلم های هالیوودی در بریتانیا 
می توان به »بابل« به کارگردانی دمین شــزل اشاره 
کرد که در دومین آخر هفته اکرانش با کاهشــی ۵۰ 
درصدی در مجموع ۲.۶ میلیون پوند فروش کرده و 
نیز »مردی به نام اوتو« ســونی بــا بازی تام هنکس 
هــم در مجموع ۴.۴ میلیون پوند و »امپراتوری نور« 
سم مندس در سومین آخر هفته اکرانش در مجموع 
۳.۳ میلیون پوند فروش کرده اســت.در همین حال، 
فیلــم چینی »زمین ســرگردان ۲« تنها با اکران در 
۵۸ ســالن ســینما میانگین عالی حدود ۵هزار پوند 
برای هر ســینما را کسب کرده که بهترین افتتاحیه 
بــرای فیلمی چینی زبان در بیش از ۱۵ ســال اخیر 
اســت. این فیلم دومین فیلــم پرفروش این روزهای 
سینمای چین است.»اشباح اینیشرین« که ۹ نامزدی 
در اســکار کســب کرده نیز با این موفقیت در میان 
نامزدهای اسکار، ۱۰ درصد بر فروشش افزوده شد و 
حدود ۴۵ هزار پوند دیگر فروخت تا پس از ۱۵ هفته 

مجموع فروشش به ۹.۴ میلیون پوند برسد.

اصراری برای جنجالی بودن، نیست
منتقدان همکار افخمی در »هفت« 

مشخص شدند
همدلی| تهیه کننده سری جدید برنامه »هفت« که با 
اجرای بهروز افخمی از شبکه نمایش پخش می شود، 
از امیر قادری و میالد دخانچی به عنوان منتقدان این 
فصل از برنامه یــاد کرد.محمد تنکابنی؛ تهیه کننده 
»هفت« با اشاره به این برنامه سینمایی که از فردا و 
همزمان با جشنواره فیلم فجر از آنتن شبکه نمایش 
پخش می شود، درباره منتقدان برنامه، بیان کرد: امیر 
قادری و میالد دخانچی دو منتقدی هســتند که در 
ایــن برنامه حضور خواهند یافــت.او در توضیحی از 
این ترکیب عنوان کرد: ما در برنامه های ســینمایی 
پیــش از این هم، این بحث را داشــتیم که ترکیبی 
داشته باشــیم که منتقدی از منظر سنت نقدنویسی 
ســینمایی به نقد فیلم ها بپــردازد و منتقد دیگری 
هــم از منظر بینارشــته ای و مطالعات فرهنگی آثار 
را تحلیــل کند که با مدیریت بهــروز افخمی هم به 
نظرم جذاب خواهد شد.تنکابنی درباره فضای برنامه 
و اینکــه چه رویکردی خواهند داشــت توضیح داد: 
ســعی داریم در بحث سینما و جشــنواره برنامه ای 
محترم داشــته باشــیم و اصراری در اینکــه برنامه 
جنجالی داشته باشیم نداریم.او درباره اینکه با توجه 
به ســکوت خبری که در ساخت بسیاری از فیلم های 
امسال و وقایع اخیر رخ داده است با چالشی نسبت به 
حضور کارگردانان در تلویزیون مواجه هستند یا خیر؟ 
عنوان کرد: فکر نمی کنیم با چالش رو به رو باشــیم.

تهیه کننده »هفت« در پاســخ به واکنش ها نســبت 
به کوچ برنامه هفت از شــبکه سه به شبکه نمایش و 
اینکه ممکن است به برنامه ای خنثی بدل شود عنوان 
کرد: ســینما شئون و وجوه مختلفی دارد که بخشی 
زیادی از آن در برنامه های ســینمایی مغفول مانده 
است. سینما شامل صنعت، رسانه، هنر و تجارت است 
اما احساس می کنیم مهمترین شئون سینما در این 
سال ها مغفول مانده و بیشتر مسائل روزمره و صنفی 
پوشــش داده شده اســت. تالش ما این است که به 
همه ی این مسائل پرداخته شــود.تنکابنی در پایان 
درباره اینکــه محدودیتی در دعوت از ســینماگران 
دارند یا خیر گفت: هر کســی که ایران برایش مهم 
باشــد با نگاه معطوف به امر ملی حرف بزند حتماً در 

برنامه از او دعوت خواهیم کرد.

برای همراهی با زلزله زدگان خوی
 رضا صادقی کنسرت خیریه

 برگزار می کند

همدلی|رضا صادقی؛ خواننده موسیقی پاپ کشورمان از 
برگزاری یک کنسرت خیریه در روز بیست و پنجم بهمن 
به نفع زلزله زدگان شهرستان خوی خبر داد.این خواننده 
مطرح موسیقی پاپ ایران طی روزهای گذشته با انتشار 
متنی در صفحه شخصی خود از برگزاری یک کنسرت 
خیریه طی روزهای آینده خبر داده است.در متن منتشر 
شده از سوی رضا صادقی برای این کنسرت که به تهیه 

کنندگی میالد ماهان راد برگزار می شود، آمده است:
»همدلی و فراخوان »رنگ لبخند«

این بار همراه با مردم شریف خوی. شب های سرد زمستانی 
رو براشون با همدلی گرم می کنیم کنار هم و برای هم، 
کنســرتی از مردم و برای مردم.تمام عوائد کنسرت )روز 
۲۵ بهمن( برای تهیه ملزومات مردم دچار حادثه زلزله 
خوی هزینه خواهد شد.همراهی و هم صدایی ما »رنگ 

لبخند خداست برای مردمی اصیل و با شرافت خوی.«
مکان کنسرت به زودی اعالم خواهد شد.

پیکر مسعود سپهر از باغ هنر خانه 
هنرمندان تشییع می شود

همدلی| مراسم تشــییع پیکر مسعود سپهر؛ هنرمند 
طراح گرافیک چهارشنبه ۱۲ بهمن ساعت ۱۰ صبح از 
مقابل خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. مسعود سپهر 
هنرمند طراح گرافیک که در پی پیش آمد حادثه و بعد از 
سپری کردن بیش از ۲ هفته بیهوشی کامل، صبح روز ۹ 
بهمن سال ۱۴۰۱ در بیمارستان شهدای تجریش تهران 
دار فانی را وداع گفت. او از جمله طراحان پیشرو و اثرگذار 
طراحی گرافیک ایران بود و از زمان تأسیس انجمن به طور 
مستمر و دلسوزانه در دوره های مختلف هیئت های مدیره 
و کمیته ها و در حوزه های پژوهشی انجمن فعالیت مهم 
و مؤثر داشت. مراسم تشییع پیکر مسعود سپهر هنرمند 
طراح گرافیک چهارشنبه ۱۲ بهمن ساعت ۱۰ صبح از 

مقابل خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
مســعود سپهر در ســال ۱۳۳۵ در تهران به دنیا آمد و 
در ســال ۱۳۵۶ از کالج چاپ لندن فارغ التحصیل شد 
و دارای مدرک لیســانس طراحی گرافیک، تایپوگرافی 
و برنامه ریزی چاپ اســت. مسعود سپهر در سال ۱۳۵۱ 
مدرک فوق لیسانس خود را در این رشته اخذ کرد. کرد 
همچنین دارای مدرک دکترای حرفه ای از وزارت فرهنگ 
و آموزش عالی است و از سال ۱۳۷۲ آموزش تکمیلی را از 
مرکز آموزشی اپل پاریس دنبال کرده است.نایب رئیس 
هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، طراح 
گرافیک شرکت طراحی پیتر هچ لندن، مدرس دانشکده 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران، عضو کارگروه سه نفره 
تدویــن دروس و بازنگری تصویری واحدهای درســی 
ارتباطات دانشگاه های کشــور، تدریس در دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی تهران و صد و هشتاد عالمت و نام 
کتبی برای مؤسسات، شرکت ها و محصوالت، بخشی از 

فعالیت های هنری مسعود سپهر است.

در تئاتر فجر این دوره
»لیزای بیچاره« به جشنواره رونق داد

همدلی| آخرین روز جشنواره چهل و یکم تئاتر فجر 
با استقبال تماشــاگران از نمایش »لیزای بیچاره« کار 
روسیه سپری شد. نمایش »لیزای بیچاره« که یک کار 
موزیکال است، با داستانی فولکلور و عاشقانه روز دوشنبه 
۱۰ بهمن ماه در دو نوبت ۱۷ و ۲۰ در تاالر وحدت روی 
صحنه رفت و جزو معدود آثار جشنواره بود که بروشور 
داشت و تماشــاگران پیش از شروع اجرا می توانستند 
اطالعاتی از داستان کار به دست بیاورند و اسامی گروه 
اجرایی را هم ببینند.بــرای اجرای این نمایش تقریبا 
تمام ظرفیت تاالر وحدت و بالکن هایش پر شد. ظاهرا 
اغلب تماشاگران این نمایش، تماشاگران تئاتر بودند و 
نکته جالب توجه اینکه در اجرای این نمایش برخالف 
بسیاری از نمایش های جشنواره، هیچ کودکی در سالن 
دیده نشــد. نمایش »لیزای بیچــاره« در اجرای دوم 
میزبان ســید جواد طاهری مدیر مجموعه تئاتر شهر، 
اصغر خلیلی، کارگردان حاضر در جشنواره و ...جمعی 
از مهمانان روسی بود.هرچند باالنویس این نمایش هم 
مانند همــه نمایش های بخش بین الملل، گاهی دچار 
اختالل می شد ولی توضیحات بروشور، سادگی داستان 
کار و بازی خوب بازیگران نمایش که همگی به خواندن 
هم تسلط داشتند، سبب شد تماشاگران ایرانی به خوبی 
با کار ارتباط برقرار کنند و برای ساعاتی از تماشای این 

نمایش لذت ببرند.
نمایش »بی وطن« از برزیل

در همیــن روز تاالر اصلی مجموعه تئاتر شــهر میزبان 
نمایش »بی وطن« از برزیل شد. این نمایش کاری درباره 
جنگ و مهاجرت بود که به صورت چند قطعه تک گویی 
روی صحنــه رفت.کالم محور بودن این اثر نمایشــی و 
اختــالل  خیلی زیادی که در پخش باالنویس آن وجود 
داشــت، برقــراری ارتباط با آن را قدری دچار مشــکل 
می کرد. هر چند بیشــتر صندلی های تاالر اصلی برای 
اجرای این نمایش پر شــد ولی همه تماشاگران تا پایان 
اجرا در سالن نماندند و بخشی از آنان در میانه اجرا سالن 
را ترک کردند.تاالر چهارسو هم با استقبال تماشاگرانی 
مواجه شد که برای تماشای نمایش »خواب هایم سراغ ترا 
می گیرند« نوشته و کار احسان جانمی به جشنواره آمدند. 
این نمایش به عنوان کاری از اصفهان روی صحنه رفت و 

داستان آن در دوران قاجار می گذشت.

همدلی| ســارا حیدرنژاد| اولین بار شاید 
بســیاری از دانشــجویان نیمه هــای دهه 
هشــتاد با داغ شــدن موضوعات مربوط به 
فراماســونری و البته عجایب دالر آمریکایی 
ویدیوهایش را دیدند؛ در آن ایام البته هنوز 
نه تلگرام و واتســاپی بود و نه اینستاگرامی 
که در اصطالح ویدیوها و ســخنرانی ها در 
آن وایرال بشــود اما همین که یک ویدیوی 
عجیب وغریب منتشر می شد سر از یوتیوب 
درمــی آورد و در خوابگاه های دانشــجویی 
بارهــا و بارها از ســوی دارنــدگان لپ تاب 
بــرای دیگران پخــش می شــد. در همان 
روزها سخنرانی های خنده دار حجت االسالم 
دانشــمند و البته ویدیوهای حسن عباسی 
درباره فیلم های ژانر وحشــت هالیوود هم 
میان جوانان دهه هشــتاد دست به دســت 
می شــد. در آن روزها البته شاید کسی که 
خودش هم فکر نمی کرد روزگاری برسد که 
نه فقط رسانه های اصالح طلب که روزنامه ها 
و مطبوعات جریــان اصول گرا هم به طرح 
انتقادهای تند علیه او بپردازند چون در آن 
زمان اصاًل بنــا نبود»علی اکبر رائفی پور« به 
این حد از شــهرت در میان طبقات مختلف 

فکری در ایران دست پیدا کند.
نکتــه جالب توجــه دربــاره او در تمام این 
سال ها اما این بود که این جوان دهه شصتی 
در همــه دوران فعالیتش به جز نهایتاً تعداد 
انگشتان دودست در رسانه ملی حاضر نشد 
و باید اقرار کرد که شــهرت او بیش از همه، 
برســاخته برخی محافل سیاسی و تبلیغات 

رسانه ای پشت آن بود
در این میــان اما بارها و بارها بســیاری از 
گروه ها و طبقات تخصصی و شغلی در ایران، 
معترض شــیوه بیان او شــدند و کم اتفاق 
نیفتاد که پزشــکان، پرستاران، ورزشکاران، 
موســیقیدانان، روحانیــون، ســلبریتی ها، 
روزنامه نگاران و در عمل اغلب کســانی که 
در دایــره گروه درس خوانــده در ایران قرار 
می گیرند، رودرروی او ایستادند و به سخنان 
تنــد و حتی گاهی به دوراز شــئون و آداب 

معمول او واکنش نشان دادند. 
البته محــدوده انتقادها بــه رائفی پور تنها 
محدود به افراد نبود و در طول بیش از یک 
دهه که او در کوران شــهرت قرار گرفت و 
همه ویژگی های طبقه موردانتقاد خود یعنی 
ســلبریتی ها را پیدا کرد و به یک سلبریتی 
تمام عیار بدل شــد، از سوی ســازمان ها و 
نهادهــا و وزارتخانه ها هم مــورد نقد قرار 
گرفت. برای نمونه در طول این سال ها اعالم 
شد که او از سوی وزارت ارتباطات به خاطر 
ســامانه پارازیتی ادعاشده  توسط او خود و 
همچنین از سوی معصومه ابتکار در دوران 
تصدی معاونــت رئیس جمهور تحت پیگرد 

قضایی قرار گرفته است. 
آخریــن فقــره از انتقادها علیــه علی اکبر 

رائفی پــور چند روز قبل و از ســوی بهزاد 
عبدی؛ نوازنده و آهنگســاز مطــرح ایرانی 
که امســال قرار بود به عنوان دبیر جشنواره 
موســیقی فجر در این رویداد حاضر شود، 
مطرح شد. داستان ازاین قرار بود که عبدی 
یک ویدیو مربوط به سخنرانی های سال های 
قبل رائفی پور را در صفحه اینستاگرامی خود 
منتشر کرد که حاوی سخنان عجیب وغریبی 
از سوی او درباره موسیقیدانان و به طورکلی 

فعاالن حوزه موسیقی در طول تاریخ بود. 
بهزاد عبدی در ادامه هم نوشــته بود: »من 
بهزاد عبدی تــا امروز و این لحظه علی رغم 
تمام اتفاقــات، تمام بی مهری های بســیار 
و حتــی میل باطنی ام در شــرایط موجود، 
بــه وظایــف و توافق هایم پای بنــد بوده و 
تمام توان و تالشــم را بــرای ارتقای هنر و 
موسیقی این سرزمین به کار گرفته ام. ولی 
امروز و در این زمان موجودی با نام و نشان 
»رائفی پور« دهان گشوده و به قشر عظیمی 
از هنرمنــدان موســیقی، وقیحانه توهین 
می کنــد. درصورتی که ایشــان رســمی از 
این کشور، عذرخواهی  هنرمندان موسیقی 
نکند، دیگر هیچ مسئولیتی را برای موسیقی 
عزیز کشورم، قبول نخواهم کرد و استعفای 

خود را از این مسئولیت اعالم می دارم.«
البتــه دیری نگذشــت کــه وزیر ارشــاد؛ 
محمدمهدی اسماعیلی با ابراز تأسف درباره 
انتشــار چنین ویدیویی بــا تأکید بر اینکه 
وزارت تحت امر او هیچ توهینی را به جامعه 
هنری نجیــب ایران برنمی تابد، به اداره کل 
حقوقی این وزارتخانه دستور داد تا ماجرا را 

پی گیری کند.
خبرآنالین درباره این ماجرا نوشــت: »چند 

نکته قابل توجه اســت که بایــد گفت، اوالً 
رائفی پور هیچ انتســابی به هیچ نهادی در 
نظام ندارد و نماینده گفتمان رسمی نیست 
و دیدگاه هــای خودش رو بیان می کند ثانیاً 
اگــر قرار اســت این فرد هر چه خواســت 
بگوید، دیگران هم حق داشــته باشــند به 
او پاســخ بدهند بــا برخــورداری از همان 
امتیازات رائفی پــور! ثالثاً واقعاً حیرت انگیز 
اســت که این همه ســال رائفی پور مدام در 
حال توهین و تولید نفرت در سطح جامعه 
است اما نهادهای مربوط مانند وزارت ارشاد، 
صداوســیما، حــوزه هنــری و ... همچنان 
ســکوت کردند. هر بار کــه او توهینی کرد 
و متأسفانه، هیچ کس جلویش نایستاد باعث 
شــد بیش ازپیش به خود غره شــود و این 
رویه را ادامه دهد. حتی برخی از او به عنوان 

»سردار قلم« یاد کردند!«
با موضع گیری وزیر ارشاد و البته بعدازآنکه 
بهــزاد عبدی اعــالم کرد اگــر رائفی پور از 
سخنانی که مطرح کرده، عذرخواهی نکند 
از دبیری جشــنواره موســیقی فجر استعفا 
خواهد داد، یــک ویدیوی چنددقیقه ای در 
صفحه موسیقی موسسه مصاف به مدیریت 
علی اکبر رائفی پور منتشــر شــد که نکات 
جالبــی را در خود داشــت. نکته مهم آنکه 
سخنان او با توضیح درباره جهت گیری های 
گروهی گمنام آغاز شد که در این چندماهه 
مدام در حال تقطیع ویدیوهای او هستند و 
بعد هم گفت دقیقاً چند روز بعد از انتشــار 
گســترده ویدیویی که بر اســاس آن مرا به 
توهین بــه امیرالمؤمنین متهم کرده بودند، 
نوبت به انتشــار این ویدیو رسید:»عزیزانی 
کــه گفته های مــا را پیگیــری می کنند، 

می دانند که این چند وقت فقط شهاب سنگ 
از ســروکله مان نباریده اســت. از ماجرای 
خلیج فارس قصه شــروع شد، بعد کشید به 
فیلمی که مال ســال ۹۲ بنــده بود و یکی 
از سلبریتی ها پخشــش کرد، بعد ماجرای 
قصه هایی که با بعضــی از حوزوی ها پیش 
آمد و اآلن هم موســیقی. دقت بفرمایید که 
ممکن است یکجایی انتقادی وارد باشد)که 
گاهی حتماً هم هســت( منتهــا آن کلمه 
حقی اســت که اراده باطل پشتش است... 
. این صحبت های من درباره موســیقی مال 
۱۲ ســال پیش بوده است. بروی سخنرانی 
۱۲ ســال پیش را بــرداری و قطعاً تکه تکه 
کنی؛ اصاًل لباس های من عوض می شــود. 
یکی از خواننده ها یک اســتوری گذاشــت 
که بعدش وایرال شــد. بعدش که برخی از 
دوستان اصلش را برای او فرستاده بودند که 
او دوباره اســتوری کرد حــاال آن را دیدی، 
این طرف را هم ببیــن. من چطور می توانم 
در مقابل موســیقی بایســتم وقتی خودم 
واحد موســیقی دارم. موسســه مــا واحد 
موسیقی دارد و کلی از هنرمندان موسیقی 
به موسسه ما رفت وآمد دارند؛ چطور چنین 
چیزی ممکن است؟ من اصاًل عالقه دارم و 
موســیقی را دنبال می کنم.« او در ادامه به 
»یک جریان حساب شــده برای ایجاد تقابل 
میان او و طبقات و گروه های مختلف و البته 
مورد تائید در جامعه« اشــاره کرد و گفت 
که دارند با برنامه جلــو می روند. البته بعد 
هم با اشــاره به تهدید بهزاد عبدی مبنی بر 
اینکه اگر رائفی پور عذرخواهی نکند، استعفا 
خواهم داد، گفت: اگر عزیزی از این ویدیو)و 
نه از ســخنان خود او( آزرده شــده، من از 
او عذرخواهــی می کنم. البته که ســخنان 
آقای رائفی پور برای تالش عده ای در جهت 
تخریب او آن هم در این برهه، بدون شــک 
محل تفکر است، اما یک نکته مهم و اساسی 
را هم نباید از یاد برد. این ســخنان درباره 
اهالی موســیقی حتی اگر مربوط به ۱۲۰۰ 
سال قبل هم باشد به هرحال از دهان آقای 
رائفی پور خارج شــده و با فــرض بر اینکه 
تکه تکه هم شــده باش و البته از میان همه 
سخنان او به شــکل گزینشی انتخاب شده 
باشد نیز، بازهم توهین است و واقعاً ظالمانه. 
طبیعتاً علی اکبر رائفی پور ۱۲ ســال قبل که 
به گفته خودش از عمر ویدیوی منتشرشــده 
می گذرد به شــهرتی که امروز دارد، نرسیده 
بود و به همین جهت هم بســیار از سخنانش 
در آن دوران موردتوجــه قــرار نگرفت. البته 
نباید از این نکته هم صرف نظر کرد که در آن 
روزگار از فضای مجازی خبری نبود اما حاال 
که او خود یک سلبریتی تمام عیار است، باید 
منتظر باشد که بسیاری از سخنان مطرح شده 
از ســوی او در دوران گمنامی در این روزگار 

مورد بازبینی قرار بگیرد.

نگاهی به جنجال های اخیر»علی اکبر رائفی پور« 

حاشیه های بی پایان سلبریتی ارزشی

همدلی| اگر در ایــران زندگی کــرده و کودکی  و جوانی 
را همین جا گذرانده باشــید، بدون شــک با »کاله قرمزی« 
چند ســالی را زندگی کرده اید یا دســت کم در بخشــی از 
خاطرات تان یادش می کنید؛ پسرکی دل وزبان یکی، با پیژامۀ 
ســبز و پیراهن راه راه آبی که یک ریز روده درازی می کرد و 
اگر قلبش از جنس اســفنج نبود، احتماالً امروز مرد بزرگی 
شــده بود و خودش فرزندی  داشت. اما حاال مدتی  است که 
این »همدم و همکار مجری«، بین مناســبات آدم بزرگ ها 
گم شده؛ خاطراتش کم وبیش در حافظه ها پرسه می زند اما 
جســمش میان تیر و تخته های آرشــیِو انباری صداوسیما، 
بی صدا می پوســد، غافــل از این که »عروســک ها« هرگز 
بازنشسته نمی شوند. به  نقل از ایسنا، مرضیه محبوب، طراح 
و سازندۀ عروسک های مجموعه »کاله قرمزی« چندین سال 
پیش گفته بود، »کاله قرمزی« در ســال ۱۳۶۰ از دِل یک 
مورچه درآمد و »پسرخاله« از یک »پینه  دوز«؛ آن ها آمدند 
که مهمان یک برنامه باشــند، اما آن قدر شخصیت های شان 

خوب و جذاب از آب درآمد که ماندگار شدند.
حمیــد جبلی هم که یکی از اعضای آن گروه بود، برای این 
عروســک ها صدایی ســاخت. او بعدها با ظاهری جدید در 
برنامۀ »صندوق پست« یا »جغجغه و فرفره« که اوایل دهۀ 
۱۳۷۰ پخش می شد و ایرج طهماسب اجرای آن را بر عهده 
داشت، ظاهر شــد. موضوع اصلی »صندوق پست« خواندِن 

نامه های ارسالی بچه ها برای این برنامه بود.
»کاله قرمزی« رفته رفته ســری میاِن سرها درآورد و پس از 
محبوبیت در تلویزیون، در ســه فیلم ســینمایی بازی کرد؛ 
»کاله قرمزی و پسرخاله« )۱۳۷۳(، »کاله قرمزی و سروناز« 
)۱۳۸۱( و »کاله قرمــزی و بّچه ننه« )۱۳۹۱(. در تمام این 
آثار، محوِر اصلی »کاله قرمزی« بود و عروسک های دیگری 
نیــز در کنار او حضور داشــتند؛ »پســرخاله« این همپای 

همیشگی، در تمام فیلم ها پابه پای او درخشید.
»کاله قرمــزی« در ســال ۱۳۸۵ در یــک مجموعه چهار 
قســمتی به نام »کاله قرمزی در فرنگ« به شــبکۀ نمایش 
خانگی راه پیدا کرد تا اینکه از سال ۱۳۸۸ با همراهی چند 
عروسک دیگر مانند »پسرعّمه زا«، »گیگیلی« و ... در قالب 
ُجنگ نوروزی دوباره پایش به تلویزیون باز شــد. برنامه های 
نوروزی کاله قرمزی از ســال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ ادامه داشت و 

هر سال شــخصیت های عروسکی جدیدی به این مجموعه 
اضافه می شدند؛ »جیگر«، »ببعی«، »دیبی«، »فامیل دور«، 
»بّچۀ فامیل دور«، »دختر همســاده«، »آقای همســاده«، 
»گابی«، »عزیزم ببخشــید«، »گــدا« و... هرکدام به نحوی 

پای ثابت این مجموعه شدند.
علی رغــم این که »کاله قرمزی« با اســتقبال و بازخوردهای 
قابل قبولی از ســوی مردم مواجه بــود، اما در آخر، رویای 
شیریِن عروســک های دوست داشتنِی این مجموعه، به دلیل 
اختالفات ساالنه میان ســازندگان اثر و مدیران صداوسیما 
به پایان رســید و باعث به تعویــق افتادن زمان پخش و در 
نهایت به قطع پخِش »کاله قرمزی« منجر شــد. زمزمه های 
قطــع این همکاری در ســال های ۱۳۹۵ )در پی فوت دنیا 
فنی زاده، عروســک گردان کاله قرمزی(، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ به 
گوش می رســید؛ کما این که با وجود ســاخت و تولید این 
سه فصل از مجموعه، صداوسیما حاضر به پخش آن ها نشد.

در سال های غیبت عروســک های مجموعه »کاله قرمزی«، 
بســیاری از مخاطبان و دوســتداران آن در فضای مجازی 
با طرح مســئله از ایرج طهماســب و حمید جبلی خواستار 
تولید و پخش قســمت های تازه ای از این مجموعه خارج از 
صداوســیما شــدند اما چنین چیزی قانوناً ممکن نیست و 
گردانندگان نیز صراحتاً این مســئله را اعالم کردند؛ چراکه 
»حق انتشــار یا کپی رایت« این مجموعه متعلّق به سازمان 
صداوسیماست و ســازندگان آن نمی توانستند بعد از کوچ 
از صداوســیما، عروســک ها را خارج کننــد. از آن جایی که 
صداوســیما برنامه ای برای تولید اپیزودهــای جدید با این 
عروســک ها نــدارد و از طرفی دیگر خالقــاِن این مفاهیم، 
تمایلی به همکاری با صداوسیما نشان نداده اند، عروسک ها 
به امید روزی که دستی روی سر و گوش شان کشیده شود و 
آن ها را به حرکت وادارد، در انبار صداوسیما مدفون شده اند.

این اولین بار نیســت که یک مجموعــه  تلویزیونی به چنین 
سرنوشتی دچار می شود؛ پیش تر و بعدتر نیز چنین اتفاقاتی 
برای برنامه های دیگر، خصوصاً کاراکترهای عروسکی مانند 
»جناب خــان« افتاده بــود. چنانچه هر بار بــا توقف برنامه 
»خندوانه« عروســک جناب خان نیز از آنتن محو شــد و 
حاال که رییس صداوسیما تاکید کرده که فعال قصد ساخت 
مجدد ایــن برنامه را ندارند، سرنوشــت »جناب خان« هم 

در هالــه ای از ابهام قرار دارد؛ حتــی در مقطعی در زمان 
برگزاری مســابقات جام جهانی این گمانه مطرح شــد که 
جناب خان با ویژه برنامه ای برای جام جهانی به آنتن برمی 
گردد که این اتفاق هم عملی نشــد. و این درحالی  است که 
یکی از بزرگ ترین و همیشــگی ترین پرسش های مخاطبان 
در مواجهه با چنین مشــکالتی این است که چرا دود آتِش 
اختالف سلیقه و مشکالت سازندگان و رسانۀ پخش کننده، 

به چشم مخاطب می رود؟!
شــاید در حــال حاضر که صداوســیما با مشــکل جذب 
مخاطب دســت وپنجه نرم می کند، بتواند با بیرون کشیدِن 
نوستالژی های قدیمی، مجدداً جذب مخاطب کند؛ هرچند 
الزمۀ اجرایی کردن صحیح آن، »تعامل دوباره با سازندگان« 
است و البته به روز کردن تولیدات با خواسته های مخاطب 
امروز. چراکــه در غیر این صورت، هماننــد آنچه در ادامه 
ساخت ســریال هایی مانند »داستان یک شهر« و »روزگار 
جوانی« در همین اواخر شــاهد بودیم نه تنها برگ جدیدی 
برای صداوسیما رو نمی شــود که طعم شیرین فصل های 

گذشته این مجموعه ها نیز از یادها خواهد رفت.
ضمــن اینکه در راســتای اختالف نظرهای صداوســیما با 
فعاالن شــبکۀ نمایش خانگی که این روزها بخش عمده ای 
از بدنه ســینمای ایران را شامل می شوند، به نظر می رسد، 
بهبود این روابط هم حاال ســخت تر از گذشــته شده باشد. 
اما در شــرایطی که در حال حاضر صداوسیما با آن مواجه 
اســت، حداقل باید تالش کند تا جایگزین های جدیدی را 
بــرای رفته ها معرفی کند و تحقــق این مهم بیش از همه 
نیازمند همراهی با نیروهای حرفه ای و خالق است که باید 
دید آیا در این سالها صداوســیما توانسته چنین افرادی را 
پرورش دهد یا باید سال ها منتظر بود تا شاید مجموعه ای 

با موفقیت »کاله قرمزی« تکرار شود.

عروسکی از دل یک مورچه درآمد و ناگهان غیب شد

در آرزوی تولد یک کاله قرمزی دیگر!

رویداددریچه


