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   محمدصادق عابديني
يكي از آثار شاخص مستند در نهمين جشنواره 
فيلم هاي مردمي عمار، مستندي با نام »عابدان 
كهنز« اس�ت. اين مس�تند نگاه متفاوتي به 
زندگي شهيد مدافع حرم مصطفي صدرزاده 
دارد. مجيد رستگار كارگردان مستند »عابدان 
كهن�ز« در گفت وگو با »ج�وان« توضيحاتي 
درباره س�اخت اين مس�تند ارائه داده است. 
نام »كهنز« چندان نام شناخته شده اي 
نيست، درباره آشنايي تان با آن محل 
و شكل گيري ايده س�اخت »عابدان 

كهنز« بگوييد.
من تا پیش از س��اخت اين مس��تند آش��نايي با 
»كهنز« )اين شهرك در شهرستان شهريار واقع 
است( نداشتم. قرار بود در دفتر تاريخ شفاهي، دفتر 
مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اسالمي، كتابي 
درباره زندگي ش��هید مصطفي صدرزاده شهید 
مدافع حرم تولید شود. دوستان تصمیم گرفتند در 
كنار نگارش كتاب، فیلم مستندي نیز تولید شود 
و اين لطف و اعتماد را به من داشتند كه مسئولیت 
ساخت مس��تند را به بنده س��پردند. حدود300 
صفحه تحقیقات بعالوه س��اعت ها صداي ضبط 
شده كه توسط آقاي رحیمي جمع آوري شده بود 
به من داده ش��د. پیش از اين چند مستند درباره 
شهید صدرزاده ساخته شده بود. با آنكه شخصیت 
شهداي مدافع حرم آنقدر بزرگ است كه مي توان 
بر اساس آن صدها مستند س��اخت، تولید چند 
مستند قبلي درباره شهید صدرزاده، كار را براي 

ساخت يك مستند متمايز، سخت مي كرد. 
محوريت مستند درباره مسجدي به 
نام »مس�جد اميرالمومنين« است، 
چطور ش�د كه يك مس�جد موضوع 

ورود به زندگي شهيد قرار گرفت؟
به دنبال چیزي بوديم كه به واس��طه آن مستند 
متمايزي بسازيم. در طول تحقیقات به يك مسجد 
رسیديم كه در مراحل ساختش شهید صدرزاده 
و دوس��تانش حضور داش��ته اند و بع��د از آنجا به 
عنوان پايگاه فعالیت ه��اي فرهنگي، اجتماعي و 
حتي امنیتي استفاده كرده بودند. امیر مهريزدان 
تهیه كننده هم گفتند بايد روي مستند كار كنیم. 
از همین مس��جد پنج مدافع حرم ك��ه فرمانده 
عملیات بودن��د و در وقايع س��ال 88 نیز حضور 
داشته اند، به شهادت رسیده اند. همین باعث شد 
تا مسجد در اولويت قرار گیرد و به زندگي شهید 

صدرزاده به عنوان پیرنگ پرداخته شود. 
چق�در ط�ول كش�يد ك�ه از مرحله 

تحقيقات به فيلمنامه برسيد؟
ش��ش ماه كار روي فیلمنامه طول كشید. ابتدا 
مي خواستم مستند داستاني تولید كنم و تمام 
كار به صورت داستاني روايت شود و از صداهايي 
كه در اختیار داريم در مس��تند استفاده كنیم، 
يعني چیزي شبیه »ايستاده در غبار« اما با توجه 
به بودجه اي كه داش��تیم، ديدم كه نمي شود به 
آن شكل كار را ساخت، براي همین فیلمنامه را 
برگرداندم و كار به صورت آرشیوي و با استفاده از 

انیمیشن ساخته شد. 
فكر مي كن�م يك�ي از ن�كات تمايز 
»عابدان كهن�ز« همين اس�تفاده از 

انيميشن باشد!
ريس��ك بزرگي بود ولي آن را ب��ه جان خريدم. 
تخصص من جلوه هاي ويژه و تصحیح رنگ است 
و امس��ال نماهنگ»جعبه س��یاه« را با موضوع 
هدف قرار گرفتن هواپیماي مس��افربري ايراني 
توسط نیروهاي امريكايي كار كرده بودم. علت 
اس��تفاده از انیمیش��ن هم اين بود كه دوست 
نداشتم خشونت را در كارم نشان دهم. قرار بود 
مس��تند يك كار عاطفي، اجتماعي و در نهايت 
تراژيك باشد. خدا را شكر آرشیو فوق العاده اي به 
دستمان رسید كه پیش از آن در هیچ كاري ديده 
نشده بود. ما تصاويري از دوران كودكي مصطفي 
صدرزاده تا رفتن به سوريه و شهادت را داشتیم 
و در كنار آن حوادث سال 88 كه مصطفي در آن 

مجروح شد و تا مرز شهادت رفت. 
مس�تندهاي زيادي درباره مدافعان 
حرم ساخته ش�ده و به نظر مي رسد 
نوبت پرداخت به مس�ائل اخالقي و 
فرهنگي اس�ت كه ش�هداي مدافع 
حرم در فضاي آن تربيت ش�ده اند! 
چيزي ك�ه در »عابدان كهن�ز« نيز 

ديده مي شود!
ساالنه 60-50 مس��تند درباره مدافعان حرم و 
درگیري ها در عراق و سوريه ساخته مي شود كه 
همگي از نظر كیفي سطح خوبي دارند و مخاطب 
هم دوست دارد درباره اتفاقات میدان نبرد اطالع 
داشته باش��د اما صرف پرداختن به میدان نبرد 
االن اولويت نیست. نمي خواستم مستند »عابدان 
كهنز« از جنس آن مستندها باشد. در اين مستند 
مي خواستم به مس��ائل تربیتي بپردازم و اينكه 
چطور مي شود مصطفي صدرزاده همه چیزش 
را بگذارد و همه هدفش شهادت در راه دين خدا 
ش��ود. قهرمانان مس��تند من در مسجد تربیت 
مي ش��وند و اين بحث تربیتي و رشد پیدا كردن 
آنهاس��ت كه در كنار خاطرات ش��یرين و طنز 
دوران كودكي تا قضیه سال 88، مدافع حرم شدن 

و شهادت به نمايش گذاشته می شود. 
موضوع مستند و ارتباط بين حضور 
در حوادث سال 88 و بعد مدافع حرم 
ش�دن، ش�باهت زيادي به داستان 
مستند »برادران« دارد، چقدر تحت 

تاثير آن مستند بوديد؟
من واقعاً كار »برادران« را دوست داشتم و مي شود 
گفت در عرصه ساخت مستند درباره شهداي مدافع 
حرم كار بسیار خوب و فاخري است و مهدي نقويان 
كارگردان آن مستند در كار خودش استاد است اما 
نكته اي كه تفاوت اين دو كار اس��ت، بعد تربیتي 
بود. در برادران مستند از جايي شروع مي شود كه 
رسانه هاي ضد انقالب عكس سه شهید را منتشر 
مي كنند و مي گويند كه اينها لبناني بوده اند و در 
س��ال 88 به ايران آمده بودند. اين موضوع باعث 
پیوند ماجرا شده بود اما ما در اين مستند به دنبال 
مباحث تربیتي بوديم كه باعث رشد افراد مي شود. 
به مرحله تحقيق اشاره كرديد، چقدر 

ساخت مستند طول كشيد؟
»عابدان كهنز« اولین كار مس��تند من است. براي 
همین سختگیرانه آن را پیش بردم. صدها ساعت 
»ش��ات لیس��ت« تهیه كردم كه در رون��د كار به 
فیلمنامه تبديل ش��د. كاماًل كار بر اساس يك كار 
سینمايي پیش رفت و نگاه مستند به آن نداشتم. 
در»عابدان كهنز« يك داس��تان تعريف مي شود و 
طوري اين كار را كرده ايم كه مخاطب در هر لحظه 
از خودش بپرسد »خب بعدش چه مي شود؟«. براي 
همین بود كه كار فیلمبرداري حدود يك س��ال به 
طول انجامید و مراحل تدوين هم پنج ماه زمان برد، 
چون ما با كساني سر و كار داشتیم كه كار فرهنگي 
جهادي انجام مي دهند و ب��ا وجود تربیت چندين 
انس��ان، حتي يك تصوير از آنها در دس��ت نیست، 
برعكس مسئوالني كه براي يك كلنگ زدن صد ها 

دوربین بايد در اطرافشان باشد. 
 برنامه اي براي اكران مستند داريد؟

ابتدا بگذاري��د از عوامل و همكاران س��اخت اين 
مستند تشكر كنم، از علي نصیرنژاد آهنگسازمان، 
مهدي شهابي كه زحمت مونش��ن ها را كشید، از 
حامد جاللي كه كار تبلیغات را داش��ت و مهدي 
جمشیديان صداگذار و باقي دوستان كه زحمت 
كار را كشیده اند. تا جايي كه مي دانم براي اكران 
تهیه كننده برنامه هايي دارد و قطعا به دنبال فروش 
رايت آن به نهاد ها و ارگان ها نیست. يكي از برنامه ها 

هم فروش اينترنتي مستند است.

گفت وگوی »جوان« با كارگردان مستند »عابدان كهنز« 

 ارزش قهرمانان »كهنز«
به تربیت شان در مسجد است

   محمدصادق عابديني
غالمعل�ي حداد ع�ادل رئيس بنياد س�عدي با اب�راز نگراني 
از وضعي�ت اس�تفاده از لغات خارج�ي از به كارگي�ري لغات 
بيگان�ه در منوی رس�توان هاي ش�مال ته�ران و محصوالت 
ايران�ي انتق�اد ك�رد و گف�ت: حت�ي در تولي�د دس�تمال 
كاغذي ه�م مي خواهن�د از لغ�ات خارجي اس�تفاده كنند. 
حداد عادل در نشست رسانه اي به مناسبت برگزاري اولین مدرسه 
زمستاني دانش افزايي زبان و ادبیات فارسي، گفت: در هفت سالي 
كه از راه اندازي بنیاد سعدي گذشته، اين بنیاد در گسترش زبان 
فارسي توفیقاتي داشته است. وي با اشاره به برنامه بنیاد سعدي 
براي تالیف 70 كتاب آموزش فارسي گفت: تاكنون تالیف 15 عنوان 
كتاب به پايان رسیده و چاپ شده اند. اين كتاب ها در سراسر دنیا 
توزيع شده است. حدادعادل به برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و 
بلند مدت دانش افزايي زبان فارسي كه از ديگر فعالیت هاي بنیاد 
سعدي است، اش��اره كرد و گفت: از ابتداي تاسیس بنیاد سعدي 
بیش از 30 دوره كوتاه مدت و شش دوره بلند مدت دانش  افزايي 

داشته ايم كه مدرسه زمستاني از اين دست است. 
وي افزود: از ديگر وظايف بنیاد سعدي، تربیت مدرس زبان فارسي 
اس��ت كه ما اين كار را در داخل و خارج ازكشور انجام مي دهیم 
و تاكنون 70 دوره تربیت مدرس زبان فارسي برگزار شده است 
كه در اين دوره ها افرادي با حداقل مدرك كارشناس��ي ارشد در 
رشته هاي مختلف مرتبط با زبان فارسي مي توانند شركت كنند. 
حدادعادل در ادامه با بیان اينكه بنیاد سعدي يكي ديگر از وظايف 
خود را تدوين انواع اس��تانداردها در آموزش زبان مي داند، اظهار 

كرد: آموزش زب��ان، مخصوصا زبان دوم حتماً بايد با اس��تاندارد 
همراه باش��د و عناويني كه مثل آزمون تافل مي شنويد، حكايت 
از استاندارد مي كند و هركسي زبان انگلیسي ياد مي گیرد، بايد 

گواهي داشته باشد كه چه اندازه زبان آموخته است. 
حداد عادل با انتقاد از وضعیت به كارگیري زبان فارسي گفت: بايد 
توجه داشت زبان فارسي در خطر اس��ت، نام غذاها در مغازه هاي 
غذافروشي شمال ش��هر تهران گواهي بر اين مطلبند يا شاهديم 
تولیدات بسیاري به زبان هاي غیرفارسي آلوده شده و حتي براي 
تولید دستمال كاغذي هم بايد از اسامي خارجي استفاده كنند، 
در حالي كه حفظ زبان فارسي حفظ هويت ايرانیان است و همت 
همه را مي طلبد. رئیس بنیاد سعدي با انتقاد از بودجه اين بنیاد 
گفت: اليحه پیش��نهادي دولت افزايش جزئ��ي 4/7درصدي را 
نش��ان مي دهد اما بايد توجه داش��ت كه 80 درصد بودجه بنیاد 
صرف خريد ارز مي شود و بودجه س��ال گذشته بر اساس نرخ ارز 

3هزارو500 توماني بسته شده است.

نگاهي به ماجراي سدكردن جشنواره فجر مقابل فيلم هاي تجاري 
 اخم به كمدي هاي سخيف

تاكتيك جشنواره فجر يا راهبرد سينما!
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هر چيز كه ش�مردنی اس�ت پايان 

می پذي�رد و ه�ر چه را ك�ه انتظار 

می كشيدی، خواهد رسيد.

آيت اهلل سيدمحمدمهدي ميرباقري در جشنواره عمار مطرح كرد

هنر انقالب اسالمي ميداني جهاني دارد

رئي�س فرهنگس�تان علوم انس�اني ق�م گفت: بس�ياري از 
افرادي كه در فضاي س�ينماي غرب زيس�ت مي كنند به اين 
دليل اس�ت كه فضاي جديدي را براي آنها خل�ق نكرده ايم. 
آيت اهلل س��ید محمدمهدي میرباقري رئیس فرهنگس��تان علوم 
انس��اني قم در نهمین روز اكران هاي مركزي نهمین جش��نواره 
مردمي فیلم عمار در نشستي با عنوان »هنرمند و آينده« گفت: 
هر س��اله با برگزاري جشنواره عمار ش��اهد رقم خوردن اتفاقات 
ويژه اي در حوزه هنر هستیم، گرچه اكنون در اول راه هستیم، اما 
شكل گیري تفكر، احساس و خلق زنجیره آثار هنري در حال رقم 
خوردن است. رئیس فرهنگستان علوم انساني قم با اشاره به آثار 
راه يافته به جشنواره فیلم عمار افزود: س��طح آثار بايد به گونه اي 
باشد كه به توسعه آثار هنري منجر ش��ود، چراكه امروزه مقیاس 

كارهاي هنري در حال تغییر است. 
وي اضافه كرد: امروز ايجاد فضاهاي مجازي باعث ايجاد اتفاقات 
مهمي در عرصه هاي هنري ش��ده اس��ت و اين مس��یر در آينده 

نیز گس��ترش بیش��تري پیدا خواهد كرد. ما نبايد در انتظار فتح 
عرصه هاي مختلف توسط ديگران باشیم، بلكه بايد در اين زمینه 

پیشگام باشیم و خودمان باشیم كه هنر را تعريف كنیم. 
آيت اهلل میرباقري با تأكید بر اينكه می��دان عرضه آثار هنري بايد 
تغییر كند، خاطرنشان كرد: اگر هنرمندان مقیاس كارهاي خود را 
با جامعه جهاني درنظر بگیرند و به دنبال اثرگذاري بر فرآيندهاي آن 
جامعه باشند، مي توانند در مقیاس مقابله با فدراسیون هاي بزرگ 

جهاني و دستگاه ها و دانشگاه هاي پشتیبان حركت كنند. 
رئیس فرهنگس��تان علوم انس��اني قم تصريح ك��رد: هنرمندان 
كشور نبايد ساير هنرمندان را در مقابل خود ببینند، بلكه جبهه 
هنرمندان ايراني بايد در چارچوب ايده هاي جديد بینديشند و در 
راستاي آن نیز به خلق آثار هنري بپردازند. وي خاطرنشان كرد: 
بس��یاري از هنرمندان به خاطر نبود يك میدان فعالیت صحیح، 
در چارچوب هنرمنداني قرار مي گیرن��د كه هنر مدرن را انتخاب 
كرده اند. براي اينكه آنها در مس��یر شما حركت كنند، بايد تالش 
بیشتري صورت گیرد. بس��یاري از افرادي كه در فضاي سینماي 
غرب زيست مي كنند به اين دلیل اس��ت كه ما فضاي جديدي را 
براي آنها خلق نكرده ايم. رئیس فرهنگس��تان علوم انساني قم با 
اشاره به نقش هنرمندان در ترسیم آثار هنري درباره آينده جهان 
گفت: هنرمندان بايد مقیاس كار خود را مقابله با امپراطوري هاي 
هنري جهاني قرار دهند و با آنها درگیر شوند. از سوي ديگر نبايد 
هرگز با هنرمندان داخلي درگیر شوند، چراكه آنها در آينده در كنار 
شما خواهند بود. زنجیره كار خود را از مباني تا اثربخشي اجتماعي 

و مصرف انبوه به صورت كامل تكمیل و طراحي كنید.

   فرزين ماندگار
در اين دوره از جش�نواره فجر به نظر مي رسد فيلم هاي 
صرفاً تجاري در اين رويداد هنري جايي ندارند. حضور اين 
جنس آثار در برخي دوره هاي جشنواره فيلم فجر باعث 
پايين آمدن كيفيت و البته اعتبار اين رويداد مي ش�د. 
اتفاقي كه از چند روز پیش از اعالم اس��امي آث��ار راه يافته به 
جش��نواره س��ي و هفتم فیلم فجر افتاد اين ب��ود كه عده اي 
از فیلمس��ازاني كه آثار آنها اغلب به عن��وان فیلم هاي صرفا 
تجاري سینما مطرح هس��تند به طور داوطلبانه از حضور در 
جش��نواره اعالم انصراف دادند. كمي قبل ت��ر كمال تبريزي 
سلطان بازاري سازهاي اين سال هاي سینماي ايران كه ظاهراً 
پرهزينه ترين فیلم سال هاي اخیر سینماي ايران را نیز با عنوان 
»ما همه باهم هس��تیم« با بريز و بپاش هاي نجومي س��اخته 
است، پیشنهاد كرده بود كه فیلمسازان براي بي حاشیه ماندن 
فیلم هايش��ان از ارائه آن به جش��نواره فجر خودداري كنند. 
دلیل اين موضع ضد جش��نواره فجر تبريزي را احتماالً بايد 
در خبري دانست كه مسئوالن جشنواره درباره عدم پذيرش 
فیلم تجاري اش به گوش او رس��انده بودند. مدتي بعد سعید 
سهیلي ديگر سازنده آثار بازاري سینماي ايران نیز اعالم كرد 
كه »ژن خوك« را به جش��نواره نخواه��د داد. او را نیز قاعدتا 
از اينكه فیلمش جايي در میان آثار امس��ال نخواهد داش��ت 
خبردار كرده بودند. مس��عود ده نمكي نیز كه طي س��ال هاي 
اخیر گرايش زيادي به شاخص  هاي بازاري سینما در آثارش 
قابل مشاهده است اعالم كرد فیلمش را به جشنواره نخواهد 
داد. حقیقت ماجرا اين است كه امسال و در چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمي برگزاركنندگان جشنواره فیلم فجر دست كم 
اين تصمیم درست را گرفته اند كه از حضور آثاري كه صرفاً با 
گرايشات تجاري ساخته شده اند در اين رويداد مقابله كنند، 
البته نسبت آثار با كیفیت در اين دوره از جشنواره در نسبت 
با دوره هاي قبلي بیشتر است و دست برگزاركنندگان را براي 
اين تصمیم بازتر كرده است. به اين لیست اضافه كنید انصراف 

منوچهر هادي با فیلم »رحمان 1400« را. 
اما نظر س��یروس الوند در اين باره جالب توجه است؛ »از نظر 
من تمام اين اخبار در مورد انصراف كارگردانان شايعه و شانتاژ 
خبري اس��ت. به عنوان مث��ال كمال تبري��زي فیلمي كاماًل 
كمدي بازاري ساخته و خودش هم مي داند جايش در فیلم فجر 
نیست. مورد فیلم رحمان 1400 منوچهر هادي هم مثل فیلم 
كمال تبريزي است. اينها فیلم هاي گیشه و بازاري ساخته اند 

و خودشان هم مي دانند جايي در فجر ندارند. اينكه مي گويند 
بسیاري از كارگردانان از فجر انصراف داده اند شینطت خبري 
است و من به دفتر جشنواره رفته ام و به چشم ديدم كه همه 
كارگردانان مي خواهند در فجر امس��ال حضور داشته باشند. 
برخي عادت دارند فیلم بازاري بسازند و به فجر هم نمي روند 
تا كسي يقه ش��ان را نگیرد. اينها تنها و تنها به اكران و فروش 
اثرشان فكر مي كنند. اين بازي ها براي ما كاماًل روشن است. از 
نظر من جشنواره فیلم فجر امسال بسیار هیجان انگیز است. 
اگر من و فیلمم در فجر نرفت اصاًل مهم نیس��ت زيرا مهم اين 

است كه جشنواره خوب برگزار شود. 
الوند به اين هم اشاره مي كند كه طبیعتاً خواسته هر كارگرداني 
اكران نوروزي فیلمش است و من هم همین خواسته را دارم. 
اصالً همه براي اكران خوب و نوروزي سعي در رونمايي فیلمشان 

در جشنواره فیلم فجر دارند و تالش من هم همین است. 
سخنان سیروس الوند درباره اكران مناسب فیلمش در نوروز به 
اين بستگي دارد كه مافیاي اكران سینماي ايران چقدر فیلم او 
را در فروش و گیشه مناسب تشخیص دهند. سهم عمده اي از 
اكران نوروزي سینماي ايران را همواره آثاري به خود اختصاص 
مي دهند كه با مولفه هاي كامالً عامه پسند سینما انطباق داشته 
باشند اما در اين دوره از جشنواره فیلم فجر خوشبختانه همه 
چیز دست به دس��ت هم داده تا آثاري كه به نام كمدي صرفاً 
گیشه ها را هدف قرار گرفته اند به اين رويداد راه پیدا نكنند تا 
شاهد روندي جدي تر و البته باكیفیت تر در اين دوره باشیم. 
فیلم هايي مثل گشت ارشاد اگرچه در بخش غیررقابتي دو دوره 
قبل جشنواره فجر حاضر بودند اما به شدت به اعتبار اين رويداد 
لطمه وارد كردند. موضوع مهمي كه وجود دارد اين است كه اين 
رويكرد را بايد تاكتیك برگزاركنندگان جشنواره سي و هفتم و 

نه راهبردي اساسي در سینماي ايران تلقي كرد.

انتقاد رئيس بنياد سعدي از ترويج استفاده از لغات بيگانه

دستمال كاغذي را هم با اسامي خارجي توليد مي كنند!

قهرمانان مستند من در مسجد 
تربيت مي ش��وند و اي��ن بحث 
تربيت��ي و رش��د پي��دا ك��ردن 
آنهاست كه در كنار قضيه سال 
88، مدافع حرم شدن و شهادت 
ب��ه نمايش گذاش��ته می ش��ود

اين رشته سر دراز دارد... 
 حاشیه سازي هاي مجري هاي رسانه ملي گويا تمامي ندارد و 
قرار هم نیس��ت كه مديران محترم سیما فكري ريشه اي براي 

اين مسئله بكنند. 
پس از ماجراهايي كه آرش ظلي پور مقابل مسعود فراستي به 
بار آورد در تازه ترين مورد علي ضیا در برنامه زنده فرمول يك 
پس از آنكه گوش��ي مهمان زنگ مي خورد به میهمان برنامه 
مي گويد »گوش��یت رو بده يه فحش بهش ب��دم« كه مهمان 
برنامه در عین احترام چیزي نمي گويد اما وقتي از او مي پرسد 
چه كس��ي تماس گرفته بود مي گويد دخترم ب��ود! به فاصله 
تقريبا يك روز در برنامه اي با عنوان »ورزشگاه« علي انصاريان 
به طرزي عجیب لهجه افغانستاني ها را با لحني توهین آمیز به 
تمسخر مي گیرد و ظاهراً اين رشته سر دراز دارد و معلوم نیست 
دقیقا بايد چه اتفاق ديگري بیفتد كه موضوع و مسئله اجراي 

تلويزيوني متر و معیار درست و دقیقي پیدا كند.
 اينكه يك مجري آن ه��م در برنامه زنده بديهي ترين اصول به 
كار بردن لفظ و معنا را نمي داند ولي صرفا به داليلي جنبي به او 
اجازه حضور در برنامه اي زنده داده مي شود نشان از يك بیماري 

دارد كه الزم است به سرعت درمان شود. 
اينكه نه مج��ري نه تهیه كنن��ده و نه تیم احتمال��ي اتاق فكر 
برنامه هاي زنده روي محتوا سوار نیستند و به عوامانه ترين شكل 
ممكن برنامه سازي مي كنند را بايد باالخره به شكلي ريشه اي 
حل كرد. اگر ساختار مديريت و نیروها مشكل دارد و سیستم 

معیوب است بايد به نحوي شايسته مورد مرمت قرار گیرد. 
چگونه اس��ت كه وزارت ارش��اد دوماه پیش به دلیل گاف هاي 
عديده و ضعف اجرا در برنامه اي در فضاي مجازي جلوي كار علي 
انصاريان را مي گیرد و به فاصله اي نزديك رس��انه ملي تصمیم 
مي گیرد او را براي برنامه اي زن��ده دعوت به همكاري كند. جز 
اين است كه در رسانه ملي اسپانسرها هستند كه تصمیم گیري 
و تصمیم س��ازي مي كنند و آنها رويكردشان اقتصادي است و 
فرهنگ برايشان اولويت نیست. صداوسیمايي كه بايد دانشگاه 

باشد را نمي توان به دست اسپانسرها سپرد.

نايب رئيس كميسيون فرهنگي:
بودجه اندك نهاد كتابخانه هاي عمومي 

تعطيلي 40 كتابخانه را در پي دارد
ناي�ب رئيس كميس�يون فرهنگ�ي مجلس گف�ت: اعتبار 
۱80ميلي�ارد تومان�ي در نظ�ر گرفت�ه ش�ده ب�راي نهاد 
كتابخانه ه�اي عموم�ي در اليح�ه ۹8 حت�ي تكاف�وي 
پرداخ�ت حق�وق و دس�تمزد كاركن�ان را نمي ده�د. 
س��یده فاطمه ذوالقدر در گفت و گو با»خانه مل��ت« با انتقاد از 
اينكه قدم هاي سس��ت تروي��ج فرهنگ كت��اب و كتابخواني با 
عدم تخصیص بودجه الزم به نهاد كتابخانه ها با ايس��ت مواجه 
خواهد شد، گفت: پیش بیني بودجه الزم براي نهاد كتابخانه هاي 
عمومي 600میلیارد تومان بود اما متأسفانه در اليحه بودجه 98 

حدود 180میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
نايب رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي، ادامه 
داد: بر اساس گزارش نهاد كتابخانه ها نه تنها اين بودجه تكافوي 
نیاز پرداخ��ت حقوق و دس��تمزد كاركن��ان را نمي دهد بلكه 
تعطیلي 40 باب كتابخانه را به دنبال دارد كه تهديدي بس��یار 

جدي براي فرهنگ كشور است. 
وي افزود: ع��دم تخصیص اعتبار در اليح��ه بودجه 98 و عدم 
برخورداري از س��هم 0/5درصدي كه در ش��هرداري ها براي 
كتابخانه ها در نظر گرفته ش��ده به دلیل مشكالت موجود در 
ش��هرداري ها، ضربه مهلكي را به پیكره فرهنگ كش��ور وارد 
خواهد ساخت كه جبران لطمات و صدمات آن بسیار هزينه بر 

خواهد بود. 
نماينده مردم تهران، ري، ش��میرانات، اسالمش��هر و پرديس 
در مجلس ش��وراي اس��المي، يادآور ش��د: در ش��رايطي كه 
برنامه ريزي ها و سیاس��تگذاري ها براي توسعه كتابخانه ها در 
روستاها و شهرستان هاي كوچك و كم برخوردار قرار دارد به 
دور از انصاف و عدالت اس��ت كه اين محرومیت بر آنها بیش از 
پیش تحمیل ش��ود. نايب رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس 
ش��وراي اس��المي، افزود: انتظار مي رود با ت��الش و همكاري 
نمايندگان در كمیس��یون تلفیق بازنگري جدي در موضوع و 
میزان اعتبارات نهاد كتابخانه ها با هدف حمايت از فرهنگ و 

كاالهاي فرهنگي انجام شود.

    یادداشت    جواد   محرمي

    خبر

    دریچه     آرشام  خدادوست

 ارشاد حواسش به سريال سوزي 
در شبكه خانگي هست؟

در حالي ك�ه از ابتداي س�ال 
تاكنون در هي�چ فصلي بيش 
از دو سريال همزمان در شبكه 
خانگي عرضه نشده به ناگاه در 
فاصله كمتر از سه ماه مانده به 
پايان سال پنج سريال مترصد 
عرضه به شبكه خانگي هستند. 
سريال »احضار« كه اولین تجربه 

تاريخ سريال سازي در ژانر ترسناك است از همین هفته به شبكه خانگي مي آيد و ظرف 
دو هفته آينده دو سريال »نهنگ آبي« و »رقص روي شیشه« هم بدان مي پیوندند. دو 
سريال كمدي »ريكاوري« و »روزهاي بیقراري« هم تا يك ماه آينده عرضه خود را آغاز 
مي كنند و سريال »هاشتگ خاله سوسكه« نیز در ژانر كودك در دست تهیه است تا با 

احتساب »ممنوعه« سیاهه سريال هاي در حال عرضه به هفت سريال برسد!
آيا منطقي پشت صدور مجوز متوالي عرضه اين سريال ها هست؟ آيا اداره كل نمايش 
خانگي ارشاد حواسش نبوده كه اين عرضه همزمان ممكن است به شكست متوالي 

سريال ها بینجامد و فرصت معرفي درست آثار را هم از صاحبان آنها مي گیرد؟
اين رويه درست شبیه روالي است كه در اكران نیمه دوم سال سینماها شاهديم 
كه همزمان باهم ده ها فیلم روي پرده مي روند و به جز يكي دو فیلم بقیه نیز بايد 
به فروش هاي متوسط و ضعیف بسنده كنند! اداره كل نمايش خانگي ارشاد براي 
جلوگیري از اتالف س��رمايه هاي سريال س��ازان هم كه ش��ده بايد تنفسي الاقل 

چندهفته اي را بین عرضه آنها ايجاد كند. اين طور نیست؟


