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    سینما

   محمدرضا بحراني
»ع�رق س�رد« فيلم�ي، ض�دخان�واده 
و ممل�و از ارجاع�ات همجنس گرايان�ه 
اس�ت كه م�ي خواه�د داس�تان زندگي 
زن�ي نامتع�ادل را پش�ت ش�عاره�ايي 
چون حق��وق زن�ان، حق�وق بش��ر و 
قوانين ناعادالنه به مخ�اطبان الق�ا كند. 
هنوز يك ماه از قهرماني تیم فوتسال بانوان ايران 
در آسیا به همراه درخشش بانوان ايراني در ديگر 
رشته هاي ورزشي در رده هاي مختلف نگذشته 
كه فیلم عرق سرد اكران مي ش��ود؛ فیلمي كه 
مانند همه دست سازهايي كه سینما را با بیانیه 
دادن اشتباه گرفته اند سعي دارد با قلب حقیقت 
روايتي غیرواقعي از جامعه ارائه دهد؛ جامعه اي 
كه زنان و دخترانش روزبه روز با حجاب اسالمي 
و تعهد دين��ي توانمندي هاي خ��ود را بیش از 
پیش اثبات مي كنن��د و در عرصه هاي مختلف 
مي درخشند؛ زنان و دختراني كه همواره نشان 
داده اند حجاب نه تنها برايشان محدوديت نیست 
بلكه منجر به آزادي و امنیت بیش��تر براي رشد 

آنها در جامعه شده است. 
اين رشد و بالندگي البته چیزي است كه برخي را 
عصباني مي كند و به صرافت مي اندازد با ساخت 
فیلم آن را وارونه نش��ان دهند به گونه اي كه با 
ديدن آن هر بیننده آگاهي از اينكه فیلمس��از 
تا اين ان��دازه مخاطبش را ن��اآگاه فرض كرده 

متحیر مي شود. 
   لجن مالي ارزش ها با »عرق سرد« 

»عرق سرد« به كارگرداني سهیل بیرقي، فیلمي 
اس��ت كه به لحاظ تصويري از خ��ط قرمزهاي 
س��ینماي ايران عبور كرده اس��ت. دوستان در 
وزارت ارش��اد يا اين اروتیسم را درك نكرده اند 
و مجوز داده اند )كه خود مصیبتي است( يا اين 
اروتیس��م را درك كرده اند و مجوز داده اند كه 
مصیبتي اس��ت بزرگ تر. ش��ايد حداقل كاري 
كه ارشاد مي توانس��ت انجام دهد، اكران فیلم 
با محدوديت هاي هشدار دهنده براي افراد زير 

18 سال بود. 
افروز اردستاني، كاپیتان تیم ملي فوتسال بانوان 
)با بازي باران كوثري( كه در فیلم س��مبل زني 
ستم كش��یده، زجرچش��یده و محروم مانده در 
جامعه اي مردساالر است، فردي است هیستريك 
كه ظاهراً تمايالت شديد همجنس خواهانه دارد. 
لجاجت، تندخوي��ي و عصبي مزاجي نمودهاي 

بیروني اين هیس��تري هس��تند. رابطه عاطفي 
او با همس��رش از مدت ها پیش ب��ه دلیل واهي 
عدم تفاهم و دلیل واقعي همجنس خواهي قطع 
گرديده است و او با »مصي«، دوست همجنسش 
در آپارتماني كه ش��وهرش برايش اجاره كرده 

زندگي مي كند. 
دلیل اينكه مصي )با بازي هدي زين العابدين( 
در سكانس فرودگاه از سفر به مالزي خودداري 
مي كن��د، صرفاً اعت��راض ب��ه ممنوع الخروجي 
افروز نیس��ت، بلكه او ظاهراً به افروز وابس��تگي 
عاطفي- جنسي دارد و نمي تواند به اين سادگي 

او را رها كند. 
   سيبل شدن زنان چادري 

فیلم »عرق سرد« فضايي س��یاه و سفید و  هاي 
كنتراست از جامعه ايران ارائه مي كند. در سوي 
سفید ماجرا، آدم هاي غیرمذهبي و مظلوم و در 
سوي سیاه ماجرا، آدم هاي مذهبي و ظالم قرار 
دارند. حد وسطي وجود ندارد. توطئه هاي مردانه، 
زنان آزاد را به بند كشیده و مدام با خدعه و نیرنگ 

در حال فريفتن افراد جبهه روبه رو است. 
زنان چادري در فیلم افرادي هستند كه هويت 
زنانه خود را فراموش كرده اند و به ابزاري در دسِت 
نظامي مردساالر براي پیاده سازي يك ايدئولوژي 

شیطاني تبديل شده اند.
 سمبل هاي مذهبي نظیر نصب پارچه »يا علي 
بن ابیطالب« در فدراسیون، وعده جايزه عتبات 
عالی��ات در برنام��ه تلويزيوني و پوش��ش چادر 
سرپرست تیم ملي فوتسال به تمامي در اين فیلم 
باري منفي را القا مي كنن��د. با وجود اينكه فیلم 
ماس��ك تعريف كردن يك ماجراي واقعي را به 
چهره زده است اما اين توان را ندارد كه به شكلي 

واقعي به جامعه خود نگاه كند. 
»عرق سرد« مي خواهد در مورد يك ايدئولوژي 
صحب��ت كن��د؛ ايدئول��وژي ای ك��ه فیل��م آن 
را مزوران��ه، رياكاران��ه و تبعیض گران��ه خطاب 

مي كند؛ ايدئولوژي ای كه ب��ا نگاهي ظاهربین، 
سطحي و س��یاه و س��فید جامعه را به دو دسته 

تقسیم مي كند. 
ايدئولوژي و جامعه اي كه فیلم به شكلي سطحي 
و ش��عاري قصد نقد آن را دارد جامعه اي اس��ت 
كه چادري ها و ريش��ي ها در آن خوب هس��تند 
و مانتويي ها و س��ه تیغه ها آدم بدها هستند اما 
مشكل اين است كه خود فیلم هم از همین منظر 
جامعه را مي بین��د و با همی��ن روش به مصاف 
مسائل اجتماعي مي رود، منتها در جهت مقابل 
آن. يعني فیل��م، تصويري ارائ��ه مي كند كه در 
آن چادري ها و ريش��ي ها به ش��كلي كلیشه اي 
و شعاري بد هس��تند و مانتويي ها و سه تیغه ها 
خوب. اين نكته شايد مهم ترين ايراد متدلوژيك 

و روش شناختي فیلم عرق سرد باشد. 
   مشكل »عرق سرد« چيست؟

ام��ا مش��كل اصلي فیل��م اين اس��ت ك��ه پر از 
سمبل هاي جنسي است. قلیاني كه در سكانس 
خانه ياسر شاه حس��یني )با بازي امیر جديدي( 
زوجی��ن در حال آماده س��ازي اش هس��تند به 
روشني وجهي سمبلیك دارد. همخوابگي كه آن 
شب میان افروز و همسر شرعي و قانوني اش ياسر 
اتفاق مي افتد در حكم باجي است كه افروز براي 

جلب رضايت ياسر به او مي پردازد. 
پس از آن سكانِس مسواك زدن افروز مقابل آينه 
را داريم؛ مس��واك زدني به غايت اغراق شده كه 
اعالمیه اي است مبني بر چندش افروز از بودن 
با جنس مخالف و تمايلش به بودن با همجنس. 
انگار او با اين شكِل غلوآمیِز مسواك زدن، خود 
را از نجاسِت بودن در مجاورِت شوهرش تطهیر 

مي كند. 
در فیلم هايي ك��ه اصول قانون��ي و رويه قضايي 
مرجع پرداخت درام ق��رار مي گیرد، انجام دادن 
تحقیق و شناخت اين اصول و رويه ها امري مسلم 
و بديهي شمرده مي شود. آقاي بیرقي كارگردان 
فیلم نبايد انتظار داش��ته باش��د كه بیننده باور 
كند پاره كردن يك كاغذ، موجب ابطال تعهدي 

محضري شود. 
در اين میان استیصال فیلمنامه در پايان بندي و 
نحوه به پايان رساندن درام نیز جالب مي نمايد. 
در پايان فیلم، افروز روي آنتن برنامه زنده مي رود 
و س��عي مي كند نقاب از چهره شوهر مزور خود 
بردارد. آيا اين همان كنشي نیست كه ما در طول 
فیلم شاهد آن بوديم؟ در نیمه فیلم افروز ماجراي 
ممنوع الخروجي اش را رسانه اي مي كند و از زبان 
پانته آ آل داوود )با بازي لیلي رشیدي( مي شنويم 
كه شوهر افروز در فضاي مجازي به منفورترين 

چهره تبديل شده است. 
اين اتفاق در نیمه فیلم مي افتد. سؤال اين است 
كه چرا فیلمس��از از همین حربه )منتها با ظاهر 
و بس��ته بندي جديد( مجدداً در پايان استفاده 
مي كند؟ اين يك خطاي نابخشودني دراماتیك 
است. بايد از مسئوالن حوزه فرهنگ پرسید آيا 
اين است سینماي منهاي سكس و خشونت كه 

پُزش را به جهانیان مي داديم؟ 
آيا اين است س��ینمايي كه مي خواهیم به دنیا 
صادر كنیم؟ تكلیف هويت شرقي مان به عنوان 
يك ايراني چه مي شود؟ آيا به اين مسئله بغرنج 

انديشیده ايم؟

»عرق سرد« بر پيشاني سينما
 وزارت ارشاد چگونه به فيلمي كه ارجاعات همجنس گرايانه دارد

مجوز اكران داده است؟

مهم ترين رويكردهاي شانزدهمين جشنواره شعر و داستان »جوان سوره« اعالم شد

شرافت: حوزه هنري بايد از شعرا جذب حداكثری كند
   مصطفي شاه كرمي

دبير علمي بخش شعر شانزدهمين جشنواره شعر و داستان 
»جوان سوره« با اشاره به مهم ترين رويكردهاي اين رويداد 
اظهار داشت: حوزه هنري متعلق به تمام شاعران اين سرزمين 
است و اين نهاد فرهنگي بايد جذب حداكثري داشته باشد. 
به گزارش»جوان« به نقل از روابط عمومي س��پهر س��وره هنر، 
سیدمحمدجواد ش��رافت دبیر علمي بخش ش��عر شانزدهمین 
جشنواره ش��عر و داس��تان »جوان س��وره« گفت: وقتي عنوان 
جشنواره از عنوان جوان برخوردار اس��ت، بايد طي آن به دنبال 
كشف اس��تعدادهاي جديد در حوزه ادبیات بود. جوان گرايي در 
هر رويدادي مطلوب است به ش��رط آنكه حوزه هنري به عنوان 
متولي جشنواره شعر و داستان جوان سوره به فكر شاعران ديگر 
هم باشد و فضا يا موقعیت هاي جداگانه اي براي رقابت و محك آثار 
آنها نیز در نظر بگیرد كه البته اينطور هم است و شاهد هستیم كه 

جشنواره شعر انقالب هر ساله به پختگي بیشتري مي رسد. 
دبیر علمي ش��عر اين جش��نواره كه خود ش��اعري جوان است، 
درباره ساير رويكردهاي دوره شانزدهم جشنواره شعر و داستان 
»جوان س��وره« توضیح داد: از ويژگي هاي ديگر اين جشنواره، 
موضوع آزاد آن اس��ت زيرا حوزه هنري متعلق به تمام شاعران 
اين س��رزمین اس��ت و اين نهاد فرهنگي بايد جذب حداكثري 
داشته باشد. شاعراني با شعرهاي مذهبي، آيیني، شعر اعتراضي 
و... بايد با روي خوش و استقبال حوزه هنري مواجه شوند و اين 
جشنواره براي شاعراني است كه واقعاً شاعر هستند. وي ادامه داد: 
در شانزدهمین جشنواره شعر و داستان »جوان سوره« در عین 

حال بخش ويژه اي با عنوان مدح پیامبر و وحدت در نظر گرفته 
شده و مفهوم وحدت كه از ريشه هاي فكري انقالب است، مي تواند 
بسیاري از مسائل را در جهان اسالم حل كند. شرافت همچنین 
خاطر نشان كرد: همچنین س��عي مي كنیم در دو يا سه مرحله 
داوري را پیش ببريم و مرحله دوم آث��ار كیفي تر براي حضور در 

رقابت نهايي انتخاب شوند. 
وي با اشاره به برگزاري جشنواره شعر و داستان »جوان سوره« در 
استان گیالن گفت: برگزاري جشنواره در شهرهايي غیر از پايتخت 
عالوه بر كارآفريني و فعال كردن ش��عبه ها و مراكز سازمان هاي 
دولتي در آن بخش ها، به ديده ش��دن بیش��تر آثار و جلب توجه 
عمومي منجر مي شود، ضمن اينكه در اقدامي درخور امسال پیش 
از برگزاري جشنواره، كارگاه هاي آموزشي شعر و داستان در برخي 

از استان ها برگزار شده كه آثار شايسته به جشنواره راه مي يابند. 
شانزدهمین جشنواره شعر و داستان »جوان سوره« 27 و 28 آبان 

ماه امسال در شهر رشت برگزار مي شود.

كارگردان نمايش»به روي ني« در گفت وگو با»جوان«:

 غلبه فرم بر محتوا 
موجب دلزدگي مخاطب از تئاتر مي شود
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بی ارزش ترين دانش، دانشی 

اس�ت كه بر س�ر زبان است 

و برترين علم، علمی اس�ت 

كه در اعضا و جوارح آشكار 

است.

ميثم مطيعي در گردهمايي فعاالن مردمي جبهه فرهنگي انقالب اسالمي:

دشمنان براي حماسه اربعين نقشه كشيده اند

     مرتضي ذاكر
م�داح اهل بيت)ع( با اش�اره به نقش�ه هاي دش�منان براي 
حماسه راهپيمايي اربعين بر لزوم هوشياري و همدلي هرچه 
بيشتر و جلوگيري از نفوذ رگه هاي تفرقه جويانه تأكيد كرد. 
میثم مطیعي ديروز در گردهماي��ي فعاالن مردمي جبهه فرهنگي 
انقالب اس��المي در اربعین كه در مس��جد مقدس جمكران برگزار 
ش��د، گفت: امروز در دوره اي زندگي مي كنیم ك��ه محدوديتي در 
عرصه تبلیغ وجود ندارد و مرزه��ا در عرصه تبلیغي از بین رفته اند. 
قطعاً فعالیت هايي كه در كشور انجام مي شود در مرزهاي ما محدود 
نمي ماند.ابزار هنر يكي از بهترين ابزار نش��ر فرهنگ ديني اس��ت. 
استفاده از ظرفیت جلسات مذهبي نقش مهمي در توسعه فرهنگ 
ديني در عرصه هاي جهان دارد. مطیعي با اشاره به حضور تبلیغي و 
ترويجي در كشورهاي مختلف بیان كرد: تاثیرات جلسات مذهبي 
در ايران و انتش��ار آن در فضاي رس��انه اي نقش مهمي در توس��عه 
فرهنگي- مذهبي در سطح جهان دارد. امروزه نشانه هايي از امید در 

عرصه پیروزي ديده مي شود، البته در اين مسیر خطراتي نیز احساس 
مي شود؛ باليي كه بر سر حج ابراهیمي آورده شد و اينكه چند میلیون 
مسلمان در كنار هم طواف مي كنند ولي دل هاي آنها به هم نزديك 
نیست. دولت عربستان از ارتباط بین زائران ايراني با ديگران هراس 
دارد و ما را متهم به ارتباط گیري مي كنند، بايد از اين مسئله ترسید 
كه نكند چنین اتفاقي در اربعین نیز روي دهد. اگر اتاق فكر و عملیاتي 
در ايران و در چنین نهادهايي شكل نگیرد در آينده با اربعیني مواجه 
مي ش��ويم كه ارتباطات آن دچار مشكل مي شود. دشمن در عرصه 
اقتصادي مردم را ناامید مي كند، به خصوص در عرصه زيارت اربعین 
نیز اين كار را به شكل بیشتري دامن مي زنند. مطیعي تصريح كرد: 
در راهپیمايي اربعین بايد زائران غیر ايراني را با تبلیغات و محتوا و 
فعالیت هاي هدفمند فرهنگي تأمین فرهنگي كنیم. وقتي يك مداح 
پاكستاني يا عرب زبان، مداحي فارسي بخواند حتي اگر كلمات را نیز 
به درس��تي تلفظ نكند براي ما جذاب است، پس حتماً اين موضوع 
براي ديگران نیز جذاب اس��ت، بايد جلسات مان را به شكل دو زبانه 
برگزار كنیم، البته اولويت در عرصه وحدت ملیتي در اربعین، وحدت 
دو ملت ايران و عراق است. مطیعي اظهار كرد: بدبین كردن عراقي ها 
نسبت به ايراني ها و بالعكس موضوعي است كه بايد مقابله شود كه 
جاي پرداخت بیشتر دارد. قطعاً با كار بیشتر و رسانه اي مي توانیم اين 
فضا را از بین ببريم و جاي آن را به مهر و محبت و ارتباط و همدلي 
بدهیم. وي گفت: عده اي تصور مي كنند مداحي سیاسي به معني 
بیان مطالب سطحي است، مداحي خط مقاومت به معني كار كردن 
ويژه در عرصه هاي مهم جبهه جهاني مس��تضعفین است و در اين 

زمینه حتماً بايد تحقیقات كارشناسي انجام شود.

سردار سليماني در مراسم فيلمبرداري »بيست و سه نفر«:
 بايد فرزندانمان را با غيرت آن 23 نفر 

آشنا كنيم
سردار س�ليماني در حاشيه مراس�م آغاز فيلمبرداري »بيست و س�ه نفر« گفت: 
اكس�ير غيرت، ش�جاعت و دينداري عالج اصلي خانواده ها، ملت وكشوراس�ت. 
سردار سرلشكر پاسدار حاج قاسم سلیماني در حاشیه مراسم آغاز فیلمبرداري فیلم سینمايي 
»بیست و سه نفر« در جمع خبرنگاران افزود: وقتي كه جنگ 33روزه انجام گرفت، يك خانم 
مسیحي كه خواننده بود، اما زن منصفي بود، از آنچه در لبنان اتفاق افتاد، خیلي متأثر شد و 
جمله اي گفت كه خیلي تكان دهنده بود، وي گفت ما بايد عباي سیدحسن نصراهلل را بگیريم 
و پاره هاي آن را به بدن فرزندانمان بزنیم تا آنها غیرت دفاع از مملكتشان را پیدا كنند. وی 
گفت: به نظرم اگر بتوانیم تكه هاي پیراهن آن 23 نفر را پیدا كنیم و َگرد پاي آنها يا همین 
تكه هاي پیراهن آنها را بر بدن فرزندانمان بزنیم، آن غیرت، نشاط و معنويتي كه آنها وقت 
اعزام به جبهه داشتند، بسیار خوب اس��ت. وي گفت: زماني تصمیم گرفتیم در جبهه هر 
كسي زير 15 سال است بازگردانیم، نشسته بودم در چادر در سِد ِدز، ديدم فردي كوچك و 
اهل زابل بود، تیربار روي شانه اش گذاشته، خشاب را دور كمر و گردنش پیچیده است، كاله 
آهني اش خیلي بزرگ تر از سرش بود و روي چشمانش را پوشانده بود، پوتین نیز بزرگ تر از 
پايش بود و بند آن را دور پايش بسته بود، پیش من آمد و گريه كرد، من متأثر شدم، گفتم 
چرا گريه مي كني؟ گفت مي خواهم با هر كسي كه شما مي گويید مسابقه دهم، هر تپه اي كه 
گفتید، مي روم و تیراندازي مي كنم، دستور داده ايد مرا برگردانند، من نمي خواهم برگردم. 
سلیماني گفت: اكسیر غیرت، معنويت، شهامت، شجاعت و دينداري عالج اصلي خانواده ها، 
ملت كشور و جوان هاي ماست، به همین دلیل مقام معظم رهبري مهم ترين كتاب هايي كه 
مورد تفقد قرار مي دهند كتاب هاي جبهه است، ايشان مي خواهند ما  را به تجربه موفق واقعي 

و راستیني كه در ملت ما اتفاق افتاده است، توجه دهند.

افشاگري گاردين درباره بودجه هنگفت 
شبكه »ايران اينترنشنال«

بر اساس گزارش نشريه گاردين، عربستان سعودي بودجه 
هنگفت 2۵۰ميليون دالري شبكه »ايران اينترنشنال« 
را تأمين مي كن�د. از آغاز كار اين ش�بكه پرس�ش هاي 
زيادي درباره منابع مالي اين ش�بكه مطرح ش�ده است. 
نشريه گاردين گزارش داد كه »آفكام« سازمان تنظیم كننده 
مقررات رسانه اي بريتانیا درباره تريبون دادن شبكه »ايران 
اينترنش��نال« به س��خنگوي يك گروهك )تروريس��تي( و 

جدايي طلب تحقیق مي كند. 
در نگاه ايرانی��ان اين مصاحب��ه همانند اين اس��ت كه يك 
ش��بكه آنتن خود را پس از يك حمله تروريستي در غرب به 
سخنگوي »داعش«  بدهد و س��خنان او را پخش كند. با اين 
حال راب بینون از مديران ايران اينترنش��نال ضمن دفاع از 
اين كار ادعا كرده اس��ت مصاحبه آنها، بي بي س��ي فارسي و 
راديو فردا با فرد مذكور در راس��تاي آگاهي بیش��تر از ابعاد 

حادثه بوده است. 
او گفت: »تا آنجا كه من مي دان��م ممنوعیتي براي مصاحبه 
با اين فرد وجود ندارد. او ديدگاه خ��ود را درباره اين حادثه 
توضیح داد و از سوي مجري به چالش كشیده شد. مصاحبه 
با او بدين معنا نیست كه ما با او موافق هستیم.« افراد مسلح 
وابس��ته به گروهك تروريس��تي و تجزيه طلب »االحوازي« 
در جريان رژه نیروهاي مسلح به مناس��بت آغاز هفته دفاع 
مقدس در اهواز، با پوش��یدن لباس مبدل س��پاه و بسیج به 
مردم و جايگاه مسئوالن، فرماندهان ارشد نظامي و انتظامي 

حمله كردند. 
در جريان اين حمله تروريستي 25 تن به شهادت رسیدند و 
6۰ تن ديگر زخمي شدند كه در میان قربانیان تعدادي كودك 
و غیرنظامي نیز ديده مي شود. دقايقي پس از وقوع اين حادثه، 
شبكه تلويزيوني ايران اينترنشنال مصاحبه با سخنگوي اين 

گروهك تروريستي را پخش كرد. 
اين تحقیق از سوي آفكام رشد نفوذ رسانه هايي از اين دست 
را كه زير نظر عربستان س��عودي در لندن فعالیت مي كنند 
برجسته مي كند. عربستان از اين شبكه ها به عنوان پايگاهي 

براي پیشبرد اهداف خود در خاورمیانه استفاده مي كند. 
»ايران اينترنش��نال« يكي از همین شبكه هاست كه تالش 
مي كنند از هزاران كیلومتر دورتر روي ذهن مخاطبان تأثیر 
بگذارند. از آغاز كار اين شبكه پرس��ش هاي بسیاري درباره 
منابع مالي و ارتباط اين ش��بكه با عربستان سعودي مطرح 
شده اس��ت. اين ش��بكه ماه مي  س��ال 2۰17 اندكي پیش 
از انتخابات رياس��ت جمهوري در ايران پا ب��ه عرصه حیات 
گذاشت. پیش از اين شبكه دو شبكه فارسي زبان »بي بي سي 

فارسي«  و »من وتو« در لندن فعال بودند. 
يكي از افراد نزديك به محمد بن س��لمان ولیعهد عربستان 
سعودي به گاردين گفته اس��ت كه بودجه اين شبكه يعني 
چیزي حدود 25۰میلیون دالر از عربستان سعودي تأمین 
مي ش��ود. از نكات جالب گزارش گاردين افش��اگري درباره 
پرداخت هاي هنگفت اين ش��بكه براي جذب نیرو است. بر 
اس��اس اين گزارش به نقل از يكي از كارمندان ش��بكه، آنها 
دو برابر دستمزد ديگر شبكه ها پیش��نهاد مي دهند و بیش 
از 1۰۰كارمند آن در مكان هاي مجهز به دستگاه هاي بسیار 

پیشرفته مشغول به كار هستند. 
عادل العبدالكريم يكي از دو مدير اصل��ي كمپاني مادر اين 
شبكه اهل عربستان است و سابقه همكاري با عبدالرحمان 

الراشد مديركل شبكه العربیه را دارد. 
.......................................................................................................
برگزاري »جشن بزرگ انيميشن ايران« 

همزمان با روز انيميشن در آبان ماه 
مهم ترين تغييرات دهمين جش�ن مس�تقل انيميش�ن 
انيميش�ن  فيلمس�ازان  انجم�ن صنف�ي  از س�وي 
اي�ران از ط�رف برگزاركنن�دگان آن اع�الم ش�د. 
در ماه هاي نخستین امس��ال معین صمدي از طرف هیئت 
مديره انجمن به عنوان دبیر جشن دهم انتخاب شد و در گام 
بعدي با هماهنگي مديرعامل خانه سینما منوچهر شاهسواري 

نام جشن به »جشن بزرگ انیمیشن ايران« تغییر يافت. 
در جهت تخصصي تر شدن داوري جشن و حركت به سمت 
شكوفايي صنعت/ هنر انیمیشن تغییراتي در نحوه ثبت نام و 
داوري ايجاد شد كه امید است در يك بازه دو ساله به روشي 

مطلوب و كارآمد منتهي شود. 
تغییر آخر در زمان برگزاري جشن ايجاد شده كه براي اولین 
بار در موعد ديگري به غیر ش��هريور ماه و ب��ا كمي تأخیر به 
نسبت جشن اصلي خانه سینما برپا مي شود، بنابراين جشن 
بزرگ انیمیشن ايران همه ساله همزمان با روز انیمیشن در 

آبان ماه برگزار خواهد شد. 
متقاضیان شركت در جشن دهم مي توانند آيین نامه جشن 
دهم را مطالعه كرده و با ش��رايط جشن بیش��تر آشنا شوند 
و همچنین با دانل��ود فرم ثبت ن��ام و ارس��ال آن به ايمیل 
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نسبت به ثبت نام اقدام كنند. 

مسیح محمدي     دیده بان

   محمدعلي ميرزايي
با يك بررس�ي س�اده مي توان به اين نتيجه رسيد كه غلبه 
فرم بر محتوا مي تواند تأثير بسزايي آن هم در آثار مذهبي و 
ديني داشته باشد كه در نتيجه تغيير ذائقه مخاطب و دلزدگي 
او را به همراه دارد، م�ا به همين خاطر ب�ا »مهدي كريمي« 
كارگردان نمايش»به روي ني« درباره اين موضوع و ساختار 
نمايش گفت وگويي را انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد.

ابتدا درباره شكل گيري نمايش»به روي ني« بگوييد 
كه قصه و ماهيت آن چگونه به وجود آمد؟ 

ما س��ال »92« گروه تئاتري به نام »دوران« را تشكیل داديم و 
تصمیم گرفته ش��د كه در هر ژانري كه نمايشي تولید مي شود 
در اين میان براي يك نذر دلي همه س��اله در ايام محرم و صفر 
نیز يك تئاتري روي صحنه برود كه به اج��راي محدود 4الي5 
شب بسنده مي كرديم، اما امسال با توجه به شرايط اقتصادي و 
معیشتي مردم تصمیم گرفته شد كه با اراده محكم و بیشتري از 
سال هاي گذشته فعالیت كنیم و تعداد اجراهاي بیشتري داشته 
باشیم، تئاتر »به روي ني« نمايشي بالحن و ظاهر تاريخي كه در 
فضايي سوررئال ماجراي سر مطهر حضرت سیدالشهدا)ع( بعد 

واقعه عاشورا را روايت مي كند. 
فرم و محت�وا در آثار نمايش�ي به نظر ش�ما تا چه 

اندازه اي اهميت دارند؟
به نظ��ر من درح��ال حاض��ر متأس��فانه تنها م��واردي كه در 
نمايش هاي كنوني روي صحنه مي روند كه از اهمیت مناسبي 
برخوردار نیستند، »فرم ومحتوا« مي باش��د. با يك بررسي بر 
اجراهاي فعلي مي توان به اين نتیجه رس��ید ك��ه به جز اتالف 
وقت و كامل كردن دقايقي از اوقات فراغت هیچ س��ودي براي 
مخاطب به همراه ندارد. بنده معتقدم زماني كه مخاطب از سالن 
خارج مي شود، بايد حداقل يك موضوعي براي تفكر حتي براي 
دقايقي را به همراه خود داشته باشد كه متأسفانه اين مسئله را در 
نمايش هاي امروزي كمتر شاهد هستیم و اين درحالي است كه 
اين معضل در حوزه سینما نیز وجود دارد كه صرفاً براي تفريح و 
اوقات فراغت آثار سینمايي سخیفي ساخته مي شود كه در اين 
میان اين نكته را نبايد فراموش كرد ك��ه يكي از اهداف هنر پر 

كردن اوقات فراغت بوده اما اين تنها هدف هنر نیست. 
آيا تئاترهاي امروز فرم بر محتوا غلبه پيدا كرده يا به 

اصطالح تئاترها فرماليستي هستند؟
كاماًل با فرمايش ش��ما موافقم. در 9۰ درص��د نمايش هايي كه 
امروزه روي صحنه مي روند، فرم بر محتوا غلبه كرده و آنقدري كه 

كارگردان ها به فرم توجه مي كنند دقت نظر مناسبي در محتواي 
اثر خودشان ندارند كه اين موضوع باعث تغییرذائقه مخاطب و 

حتي دلزدگي او نسبت به تئاتر مي شود. 
ارزيابي شما درباره اخالق و معنويت در كار هنري 
و اينكه اي�ن دو مقوله تا چه ان�دازه اهميت دارند، 

چگونه است؟
به نظر بنده اخالق و معنويت در تمام ام��ور و فعالیت هاي يك 
جامعه از اهمیت وااليي برخوردار است، به اين دلیل كه در وهله 
اول تئاتر يك فعالیت گروهي به حساب آمده و در فعالیت هاي 
گروهي اخالق و معنويت براي پیشبرد اهداف آن گروه حرف اول 
را مي زند، ويژگي دوم با توجه ب��ه اينكه تئاتر با مخاطب به طور 
مستقیم ارتباط دارد، طبیعتاً همانند هر رسانه ديگري مي تواند 

در اشاعه اخالق و معنويت جامعه خود اثرگذار باشد. 
 نسبت جامعه و تئاتر را چگونه مي بينيد؟

خوشبختانه با توجه به كثرت فعالیت هاي مجازي و تعدد سالن هاي 
نمايشي قشر بیشتري از مردم با تئاتر ارتباط مناسبي پیدا كرده اند، 
اما در اين میان تعدد سالن هاي نمايشي معايب جبران ناپذيري هم 
به همراه داشته كه بنده به شدت به اين موضوع منتقدم و نگران 
آينده تئاتر كشور نیز هستم، به اين دلیل كه سالن هاي خصوصي 
براي فعالیت اقتص��ادي خود به هر اجرايي ب��دون توجه ويژه به 
محتواي آن مجوز اجرا مي دهند كه ناخوشايند تر از اين مسئله، 
س��الن هاي دولتي نیز براي عقب نماندن در اين رقابت نسبت به 
انتخاب آثار خود تغییر رويه داده و آثاري را كه صرفاً گیشه خوبي 

دارند مالك انتخاب خود قرار مي دهند. 
در پايان صحبت خاصي داريد؟

فقط در آخر مي خواهم از »بنیاد فرهنگي روايت فتح « تشكر ويژه اي 
داشته باش��م كه اگر حمايت هاي اين عزيزان نبود، شايد نمايش 

»به روي ني« به اين شكل به مرحله اجرای خود نمي رسید.

زن��ان چ��ادري در فيل��م افرادي 
هس��تند كه هويت زنانه خود را 
فرام��وش كرده ان��د و ب��ه ابزاري 
در دس��ِت نظامي مردساالر براي 
پياده س��ازي ي��ك ايدئول��وژي 
ش��يطان�ي تب�دي��ل ش��ده ان�د


