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    سینما

    مصطفي شاه كرمي
مجال قانوني عدم به كار گيري بازنشستگان 
در پست هاي مديريتي زمينه ساز شكل گيري 
بارقه هاي اميد در بين برخ�ي نخبگان جوان 
برای نقش آفريني در سطوح باالي مديريتي 
شده است. از آنجا كه محمدمهدي حيدريان 
رئي�س كنون�ي س�ازمان س�ينمايي يكي از 
مديران بازنشسته اي است كه بايد جايش را 
به نيروهاي جوان تر بدهد، با نگاهي منتقدانه 
نس�بت ب�ه مديريت ه�اي گذش�ته و كنوني 
سازمان س�ينمايي و مؤلفه ها و شاخصه هاي 
رئيس آت�ي اين مجموع�ه، با عب�اس رافعي 
تهيه كنن�ده، فيلمنامه نوي�س و كارگ�ردان 
س�ينماي كش�ورمان به گفت و گو نشستيم. 

  تقابل ابتذال با انقالب در سينما
عب��اس رافعي ك��ه بی��ش از دو ده��ه از شروع 
فعالیت هاي حرفه اي اش در كسوت كارگرداني و 
فیلمنامه نویسي مي گذرد، می گوید: اگر بخواهیم 
یك ارزیابي از گذشته داشت��ه باشیم كه ببینیم 
آیا این گذشته مي تواند چ��راغ راه آینده باشد یا 
نه. بای��د بگویم كه نه تنها فق��ط آقاي حیدریان 
بلكه اسالف ایشان هم نتوانستند یك سینماي 
ملي به وجود بیاورند، نتوانستند یك چشم انداز 
دقیقي از سینماي انق��الب اسالمي را طراحي و 
اجرا كنند، به همین دلی��ل وقتي امروز سینما و 
تولیداتش را رص��د مي كنیم، فیلمي كه در شأن 
جمهوري اسالمي باشد را نمي بینیم. در طول این 
چندین سال وقتي به گذشته نگاه مي كنیم شاهد 
شكل گیري اتفاقاتي مثل جریان انقالب فرهنگي 
هستیم اما در گستره سینما یا همان هنر هفتم كه 
یكي از بخش ها و شاخه هاي همین فرهنگ است 
خواهیم دید كه هیچ گلي به سر فرهنگ انقالب 
نزده ایم. مدی��ران سینمایي ما نتوانس��تند یك 
مسیر و بستري را به وجود بیاورند كه امروز شاهد 
تولید چنین فیلم هاي نازلي نباشیم. آیا ما انقالب 
كردیم كه تولی��دات سینمایي مان در فیلم هاي 
جنس��ي و شوخي هاي مبتذل ی��ا نمایش)اگر 
نخواهیم ترجمه بدي بگوییم( جنسیت پنهان]یا 
دگرباشي جنس��ي[ خالصه گردد؟! آیا ما واقعاً 
دنبال این بودیم ك��ه چنین چیزهایي را نمایش 
بدهیم؟ اگر چنین باشد باید بگوییم صد رحمت 
به فیلم هاي قب��ل از انقالب كه مدع��اي ترویج 
جوانمردي و قهرمان سازي ب��راي جامعه )البته 

به شكلي كه نقد و بحث خ��ودش را مي طلبد( را 
داشتند! اما االن وقتي با یك نگاه ارزیابي كننده 
و عیارسنج به سینما نگ��اه مي كنیم، متأسفانه 
مي بینیم سینماي امروز در برخی مولفه ها عقب تر 

از سینماي فیلمفارسي است.  
  سرخوردگي سينماگران مستقل و انقالبي

ای��ن فیلمنامه نویس در ادام��ه اظهار مي دارد: 
به گمان م��ن در دو دوره مدیریتي مي توانیم 
بگوییم یك اتفاقات خوب��ي افتاد كه متأسفانه 
آنها هم باعث به وج��ود آمدن تك ستاره هایي 
در آسمان سینما شد؛ یكي در دوره مسئولیت 
مرحوم سیف اهلل داد و دیگ��ري در زمان آقاي 
شمقدری. هر چن��د خود م��ن منتقد بعضي 
از سیاست ه��اي ایش��ان بودم ول��ي مي توانم 
بگویم كه این مدیران، مسئوالن دغدغه مندي 
بودند. نمي دانم زماني كه قرار بود دوباره آقاي 
حیدریان را براي ریاست سازمان سینمایي در 
نظر بگیرند، قبل از چنین تصمیمي آیا كارنامه 
كاري و مدیریت گذشته وي را كه قباًل به عنوان 
معاونت سینمای��ي در وزارت ارشاد بوده مورد 
مطالعه و ارزیابي بررسي ق��رار دادند؟! آیا فكر 
كردند كه چه معای��ب و محاسن��ي در سابقه 

مدیریتي آقاي حیدریان وجود دارد؟! 
رافعي با تأكید بر اینكه اتفاقات چند سال گذشته 
از یك سو جز پراكن��دن بذر یأس و سرخوردگي 
در بی��ن سینماگران ارزشي، انقالبي، مس��تقل، 
مؤمن و معتقد و از سوي دیگر زمینه ساز تشویق 
فیلمس��ازان به سمت ابتذال گرای��ي بود، خاطر 
نشان مي كند: من نمي خواهم براي رئیس جدید 
سازمان سینمای��ي آرزو یا دغدغ��ه اي به وجود 
بیاورم تا براي بهتر ش��دن اوضاع سینما كمكي 
انجام بدهد، ام��ا مي خواهم ب��ه او بگویم كه اگر 
كمك نكن��د بهتر است! در واقع م��ا را به خیر تو 
امیدي نیست شر مرسان! یا اینكه ما از طال شدن 

پشیمان گشته ایم مرحمت فرم��وده ما را مس 
كنید! هر مدیر سینمایي كه آمده یك عده فامیل، 
رفی��ق و نورچشمي پیرامون او هس��تند كه جز 
براي همان فامیل ه��ا و نورچشمي هاي خودش 
براي هیچ كس��ي كاري نكرده اس��ت، البته یك 
عده اي هم هس��تند كه در تمامي این دوره ها به 
شكل عجیب��ي نورچشمي هم��ه دولت ها بوده 
اند؛ چه چپ، چه راست، چ��ه اصالح طلب و چه 
اصولگرا! اینها در حقیقت مرداني هس��تند براي 
تمام فصول! كه در حال لذت بردن هستند. اینها 
براي سینما خطرناكند. ب��ه قولي مي توان گفت 
كه مدیران سازم��ان سینمایي ب��ه نوعي جاده 
صاف كن این نورچشمي ها بوده اند و فیلمسازان 
دغدغه مند چه در حوزه اجتماعي، دفاع مقدس، 
كودك و نوجوان یا آثار مل��ي و دیني به زحمت 
مي توانستند خودشان را نشان بدهند یا وارد این 

عرصه بشوند. 
    سينما در ُقُرق مبتذل سازان 

كارگردان و تهیه كننده »كیمیا و خاك« مي گوید: 
شما تصور كنید اگر ظ��رف دو سه سال گذشته 
سپاه از تشكی��ل سازمان هن��ري رسانه اي اوج 
حمایت نمي كرد، آیا ما امروز شاهد ساخته شدن 
این فیلم هایي كه به تفكر انقالب وفادار هستند، 
بودیم؟ هرگز! ساخت این فیلم ها را نباید به پاي 
سازم��ان سینمایي نوشت؛ سازم��ان سینمایي 
فقیرتر و بي چیزتر از ای��ن حرف هاست. از آقاي 
حیدریان سؤال كردند كه براي سینما چه كاري 
انج��ام داده اید؟ ایشان هم در پاس��خ گفتند، ما 
كاري كردیم تا تعداد تماشاچي ها بیشتر بشود! 
فیلم ها بیشت��ر فروش كردند! بل��ه، شما ممكن 
است اگر ی��ك فیلم اروتیك اك��ران كنید تعداد 
تماشاچي ها و درآمدش بیشتر از آثار دیگر باشد، 
اما سؤالي كه پیش مي آید این است كه آیا آمال 
و آرزوي شما ای��ن است؟! فیلمي ك��ه سعي در 
پرده دري دارد یا بنیان خانواده را هدف قرار داده؛ 
فیلمي كه دیالوگ هایش ملغمه اي از جوك هاي 
تلگرامي و فضاي مج��ازي است، اكرانش افتخار 
دارد؟! این روزها اگر یك فیلمي كه قصد دارد در 
مقابل جامعه آینه قرار بدهد ساخته هم بشود، به 
دلیل فضاي تنگ به وجود آمده دیده نخواهد شد 
چراكه شهر در دست مبتذل سازان است. سینماها 

در ُقُرق آنهاست. 
وي در پایان مي افزاید: مولوي در جایي مي گوید، 
روزي ی��ك شخصي كه ك��ارش ب��ا فاضالب و 
تخلیه فضوالت ارتباط داشت، گ��ذرش به بازار 
عطرفروشان افتاد. به محض ورود آن فرد به بازار 
و استشمام بوي عطر در فض��اي آنجا، حالش بد 
مي شود و غ��ش مي كند! م��ردم جمع مي شوند 
و مي گویند باید چه كار بكنی��م؟ یكي در میان 
جمعیت مي گوید من این مرد را مي شناسم. بروید 
و مقداري پِِهن و فضوالت بیاورید و زیر دماغش 
بگیرید تا به هوش بیاید! االن وضعیت سینماي ما 
به چنین روزي افتاده است، اگر فیلمي با قاعده 
سینمایي و درام و نیز ناظر بر ارزش هاي انقالب 
بسازیم دیده نمي شود چراكه ذائقه مردم خراب 
شده و نسبت به چنین اثري اقبال ندارد و مقصر 
تمام این اتفاقات سازمان سینمایي وزارت ارشاد 

اسالمي است نه كس دیگري.

در گفت وگوی»جوان« با عباس رافعي مطرح شد 

ُقُرق سينما به دست مبتذل سازان 

 

از ضعف وزارت ارشاد است

در جلسه ستادي سي وهفتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر مطرح شد

دغدغه تأمين ارز به جشنواره تئاتر فجر رسيد
مديران بخش ه�اي مختل�ف دوره س�ي و هفتم جش�نواره 
تئات�ر فج�ر در جلس�ه اي ب�ا حض�ور مع�اون هن�ري وزير 
ارش�اد معرفي ش�دند و در اين جلس�ه درب�اره دغدغه هاي 
تأمين ارز جهت برگ�زاري جش�نواره تئاتر فجر بحث ش�د. 
جلس��ه ستادي سي و هفتمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر در 
حضور معاون هنري وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمي برگزار شد و 
مدیران بخش هاي مختلف جشنواره معرفی شدند. در این دیدار كه 
در سالن جلسات معاونت امور هنري و با حضور مدیركل هنرهاي 
نمایشي و دبیر دوره سي و هفتم برگزار شد، پس از معارفه مدیران 
بخش هاي مختلف جشنواره هر یك از اعض��اي ستاد ضمن ارائه 
گزارشي از روند فعالیت هاي انجام ش��ده، نقطه نظرات خود را در 
ارتباط با كیفیت برگزاري بخش هاي مختلف و مشكالت پیش رو 
مطرح كردند. در ابتداي این جلسه شهرام كرمي مدیركل هنرهاي 
نمایشي ضمن تشكر از حمایت هاي سید محمد مجتبي حسیني 
معاون هنري در ارتباط با جایگاه جشنواره فجر در منطقه گفت: 
امروز همه ما از منظر مشابهي به جشنواره فجر نگاه مي كنیم و این 
جشنواره را رویدادي جریان ساز مي دانیم كه به شیوه خاص خود 
برگزار مي شود. همین موضوع سبب ساز جایگاه ممتاز این جشنواره 
در كل منطقه شده اس��ت. وي ضمن تشكر از دبی��ران دوره هاي 
مختلف جشنواره فجر گفت: در مورد انتخاب دبیر این دوره، من با 
توجه به شناختي كه از روحیات نادر برهاني مرند داشتم از او دعوت 
كردم و خواستم براي پاسخ به این دعوت به اولین نكته اي كه توجه 
كند احساس تكلیف باشد چون همه ما باید با این نگره به حضور 
خود در بدنه اداري تئاتر كشور نگ��اه كنیم كه ایشان هم با همین 

رویكرد دعوت مرا پذیرفت. مدیركل هنرهاي نمایشي به تصویب 
آیین نامه جشنواره در این دوره اشاره كرد و افزود: مدت ها بود به 
فقدان یك آیین نام��ه در رابطه با نحوه برگ��زاري جشنواره اشاره 
مي شد و اقدامي در این زمینه صورت نمي گرفت. خوشبختانه در 
این دوره با توجه به نگاه جدي معاون ام��ور هنري به این موضوع 
و دغدغه وزیر محترم توانس��تیم آیین نامه اي را تدوین كنیم كه 
بي شك در آینده مشكالت آن برط��رف و كامل تر خواهد شد. در 
ادامه دبیر سي و هفتمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر از روند آغاز 
به كار جشنواره، انتخاب اعضاي ستاد و پیشرفت بخش هاي مختلف 
گزارشي ارائه داد و افزود: اعتقاد دارم با وجود اینكه در مناسب ترین 
زمان ممكن انتخاب دبیر این دوره رقم خورد ول��ي باز زمان را از 
دست داده ایم و امروز به این نقطه نظر رسیده ایم كه با وجود اینكه با 
برنامه ریزي و دقت نظر همكاران در هیچ زمینه اي از جشنواره عقب 
نیستیم ولي در یك سیستم برنامه محور فعالیت دبیرخانه جدید 

فجر باید بعد از برگزاري اختتامیه دوره قبل آغاز شود.

محمد خزاعي در مناظره با مهدي عسگرپور مطرح كرد

 هيچ كس از ما نپرسيد »به وقت شام« 
پخش كننده خارجي دارد يا نه!
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هي�چ كاری ب�ا تق�وا اندك 

نيست و چگونه اندك است 

آنچه پذيرفته شود؟

سرپرست دانشگاه استاد فرشچيان مطرح كرد

دانشگاه فرشچيان تربيت هنرمند ايراني- اسالمي را در دستور كار دارد

سرپرست دانش�گاه اس�تاد فرش�چيان مي گويد: نقص نظام 
آموزش�ي ما ك�ه فقط توان س�اختن هنرش�ناس ي�ا هنرمند 
مدرن را داش�ته و براي تربيت هنرمند ايراني- اسالمي عقيم 
است با تأسيس دانش�گاه استاد فرش�چيان برطرف مي شود. 
بهمن نامورمطلق سرپرست و مس��ئول راه ان��دازي دانشگاه استاد 
فرشچیان درباره سیر تطور بر چگونگي شكل گیري این دانشگاه و 
چشم انداز آن به ایرنا گفت: شاید 10 سال پیش هنگامي كه من در 
فرهنگستان هنر دبیر و معاون پژوهشي بودم رصد وضعیت هنر و 
هنرمندان از مأموریت هاي من بود. در یكي از كارگروه هاي تخصصي 
هشت گانه ما كه به هنرهاي سنتي و صنایع دستي اختصاص داشت، 
ارزیابي كلي این گروه چنین بود كه حال هنر ایراني خوب نیست و 
بسیاري از هنرهاي ایراني در حال فراموشي هستند. بخشي از این 
امر، طبیعي بود زیرا هنر از نظر ما یك پدی��ده زنده است و به طور 
معمول، مرگ و می��ر و نیز زاد و ولد دارد اما ای��ن نگران كننده بود 
كه مرگ و میر ما در این حوزه بی��ش از زاد و ولد بود. از سوي دیگر 

استادان بزرگ و صاحبنام این رشته ها كه این مسئله را حس كرده 
بودند به تندي از آن انتقاد مي كردند و تأكید داشتند كه در اقدامي 
اساسي از كمرنگ شدن رشته هاي سنتي جلوگیري به عمل  آید. 
زماني كه انتقادها باال گرفت ما حس كردیم هویت زیبایي شناسي 
هنرهاي ملي ما به خطر افتاده است. است��اد فرشچیان یكي از آن 
چهره هاي شاخصي بود كه حساسیت فراواني نسبت به بقاي هنر 
ایراني داشت و با توجه به جایگاه ایشان سخنانشان تكثیر و شنیده 
مي شد. ما نیز حرف ایشان را ج��دي گرفتیم و در پي چاره اندیشي 
برآمدیم. وي درباره دلیل كمرنگ شدن برخي رشته هاي سنتي در 
هنر ایراني اینگونه پاسخ مي دهد: فرهنگستان به این نتیجه رسید 
كه نظام آموزشي نارس، هنرهاي اصیل ما را در آستانه انقراض قرار 
داده است چراكه این نظام تناسبي با این هنرها ندارد. در واقع مشكل 
اصلي اینجا بود كه ساختار این نظام آموزش��ي را از اروپا به عاریت 
گرفته ایم و در نتیج��ه نمي تواند هنرمند ایران��ي- اسالمي تربیت 
كند. این نظام آموزشي عقیم و نازاست و فقط مي تواند هنرشناس 
و هنرمند مدرن تربیت كند. بر این باور بودی��م اگر نظام آموزشي 
اصالح نشود این روند ادامه خواهد داش��ت و مثل بعضي كشورها 
كه دیگر هنرهاي سنتي ندارند، هنرهاي ما نیز از بین خواهد رفت. 
نامورمطلق در پاسخ به این سؤال كه براي اصالح نظام آموزشي چه 
تدبیري اندیشی��ده شد، مي گوید: ابتدا در قال��ب یك طرح فوري، 
دروس و پیشگفتارهایي مثل فلس��فه هنر را براي اولین بار توسط 
فرهنگس��تان هنر و دانشگاه عالمه راه اندازي كردیم اما این كافي 
نبود. ما باید دانشگاهي را در ایران تأسیس مي كردیم كه مبنایش 

»نظام به روزشده استاد - شاگردي« باشد. 

 روايت كارگردان »آن بيست وسه نفر« 
درباره دلگرمي حضور سردار سليماني 

كارگ�ردان »آن بيس�ت و س�ه نف�ر« در خصوص حضور س�ردار حاج قاس�م 
س�ليماني گف�ت: حضور ح�اج قاس�م در پش�ت صحنه اي�ن فيل�م برايمان 
ارزش�مند بود و با آمدنش�ان ثابت كردند نيروهايش�ان را تنه�ا نمي گذارند. 
مهدي جعفري درباره آرزویش براي ساخت این فیلم ب��ه باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: همیشه دوست داشتم این قصه را بسازم، البته مستند آن را تولید كردم اما قاب 
سینما روایت دیگري است كه مي تواند اداي دیني در مقابل شجاعت و ایستادگي این 
رزمندگان باشد. وي ادامه داد: براي انتخاب بازیگران سه ماه زمان گذاشتیم تا افراد 
نزدیك به واقعیتي كه آن رزمندگان در آن روز ها داشتند را انتخاب كنیم از این رو 
امیدوارم خروجي كار مطلوب باشد. جعفري درمورد تاثیر این فیلم روي مخاطبان 
خاطرنشان كرد: اتفاقي كه در واقعیت براي این بیس��ت و سه نفر افتاده را نمي توان 
تصویر و حتي ترسیم كرد، اما ما تالش مي كنیم تا غیرت و ایستادگي ها را نشان دهیم 

و اداي دیني در مقابل از خود گذشتگي این عزیزانمان داشته باشیم. 
مجتبي فرآورده تهیه كننده این اثر سینمایي نیز گفت: مهدي جعفري همیشه دغدغه 
ساخت این اثر را داشت، امروز خوشحالم كه باالخره به آرزویش رسید و كار را كلید زد، 
این داستان آنقدر جذاب است كه هر كارگرداني را به ساخت ترغیب مي كند. وي در مورد 
هدف این بیست و سه نفر اظهارداشت: این بیست و سه نفر، اسیري با عزت را به آزادي با 
ذلت ترجیح دادند و پاي آرمان هاي خود و كشورشان ایستادند و نقشه هاي شوم صدام را 
نقش بر آب كردند و حاال ما امروز تالش مي كنیم تا گوشه اي از این واقعیت را براي مردم 
سرزمینمان به تصویر بكشیم. فرآورده در خصوص حضور سردار سلیماني گفت:حضور 
سردار در پشت صحنه این اثر برایمان بسیار ارزشمند است و من فكر مي كنم این حضور 

همچون حضور »آن بیست و سه نفر« در آن روز ها بسیار ضروري بود. 

زنداني هاي ده نمكي آماده نمايش شد
فيل�م س�ينمايي »زنداني ه�ا« تازه تري�ن محص�ول 
مرك�ز فيل�م و س�ريال س�ازمان هن�ري رس�انه اي 
اوج پ�س از ط�ي مراح�ل فن�ي آم�اده نماي�ش ش�د. 
تازه ترین محصول سازمان هنري رسان��ه اي اوج از دوم تیرماه 
سال جاري كلید خورد و پس از پای��ان مراحل تصویربرداري و 
انجام مراحل فني، آماده اكران در سینماهاي سراسر كشور شد. 
طنز اجتماعي »زنداني ها«، داستان دانشجوي جواني است كه 
قصد دارد براي پایان نامه اش روي تعدادي زنداني  تحقیق كند. 
ده نمكي قصد دارد در این فیلم تاثیر معنوی��ات بر زنداني ها را 
به تصویر بكشد. در این فیل��م بازیگراني چون هدایت هاشمي، 
هومن برق نورد، بهنام تشكر، برزو ارجمند، بهاره افشاري، بهنوش 

بختیاري، اصغر نقي زاده و امیر نوري حضور دارند. 
...........................................................................................................

چه كساني كتاب را از بچه ها گرفتند؟
اصل�ي  مش�كل  مي گوي�د:  رحماندوس�ت  مصطف�ي 
كتاب نخوان�دن بچه ه�ا اول از خان�واده و بعد از مدرس�ه 
سرچش�مه مي گي�رد. ام�روزه ن�ه در بي�ن خان�واده و 
اقوام و ن�ه در مدرس�ه، كتاب خوان�دن و عض�و كتابخانه 
ب�ودن ب�راي بچه ه�ا افتخ�ار محس�وب نمي ش�ود. 
این شاعر و نویس��نده ادبیات كودك و نوج��وان در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینكه كتابخانه خوب براي كودكان وجود دارد اما 
كودكان و نوجوانان هستند كه كتاب نمي خوانند، گفت: امروزه 
معموالً خانواده ها اهل كتاب نیستند و به تبع، لذت كتاب خواندن 
به بچه ها هم انتقال پیدا نمي كند و عضویت در كتابخانه ها هم 
در بین خانواده و اقوام براي بچه ها افتخار محسوب نمي شود. او 
سپس سیس��تم آموزشي را دیگر علت دوري بچه ها از كتاب و 
مطالعه دانست و بیان كرد: مدرسه هاي ما مبناي شان فقط حفظ 
كردن و نمره گرفتن است و این گونه نیست كه بچه ها براي یك 
پرسش و پیدا كردن جواب آن ب��ه كتاب مراجعه كنند یا اینكه 

كتاب خواندن بچه ها در مدرسه افتخار باشد. 
این شاعر و مترجم از دوران دانش آموزي خود یاد كرد و گفت: در 
دوره اول دبیرستان به شدت از مدرسه گریزان بودم اما كتاب هاي 
زیادي مي خواندم و براي همی��ن معلم ها به خودشان این اجازه را 
مي دادند كه به من سخت نگیرند.  اي كاش معلم ها حاال هم این طور 
باشند و اگر بچه اي در مدرسه باشد كه درس خیلي خوبي نداشته 
باشد اما كتاب زیاد بخواند، او را سرزنش نكنند و تشویقش كنند. 
مصطفي رحماندوست در ادامه تأكید كرد: مشكل اساسي، سیستم 
آموزشي ماست كه یك سیس��تم آموزشي مونولوگ و یك طرفه 
است چراكه كتابخوان بودن باید براي بچه ها امتیاز محسوب شود 
نه درسخوان بودن. این شاعر در پایان به الگوگیري بچه ها از رفتار 
والدین كه تماشاي فیلم و استفاده از وسایلي مثل تبلت و گوشي را 
جایگزین كتاب خواندن كرده اند، اشاره كرد و افزود: اگر مي خواهیم 
بچه ها به كتاب عالقه مند شوند باید از همان ابتدا حتي وقتي چیزي 
از كتاب سرشان نمي شود براي شان كتاب و شعر آهنگین بخوانیم 

تا لذت كتاب، لمس و لبخند حاصل از آن را تجربه كنند. 
...........................................................................................................

 برپايي نمايشگاه 
طراحي از چهره سرداران شهيد

نمايش�گاه طراحي چهره س�رداران ش�هيد دفاع مقدس 
»س�ربندهاي ماه« با آثاري از محمدعلي نادري سه شنبه 
17 مهر ماه از س�اعت 15 در گالري عالي افتتاح مي ش�ود. 
نادري، هنرمند جوان برازجاني یكي از منتخبان جشنواره هنر 
مقاومت است. وي در سال 13۷1 در شهر بوشهر به دنیا آمده و 
از كودكي نقاشي را به شكل آزاد دنبال كرده است. نادري تا به 
حال پرتره بس��یاري از شهداي شهر خود و سرداران و شهداي 

ملي را ترسیم و در نمایشگاه هاي مختلف ارائه كرده است. 
عالقه مندان ب��راي حضور در مراس��م افتتاح ای��ن نمایشگاه 
مي توانند در زمان یاد ش��ده به حوزه هنري واق��ع در خیابان 

سمیه، نرسیده به پل حافظ مراجعه كنند. 
...........................................................................................................

»مستوري« صادق كرميار منتشر شد
رم�ان »مس�توري« تازه تري�ن اث�ر ص�ادق كرمي�ار 
توس�ط انتش�ارات كت�اب جمك�ران منتش�ر ش�د. 
به گزارش فارس، داستان این رمان كه توسط خالق »نامیرا« نوشته 
شده با نامزدي سیامك و سپیده آغاز مي شود. سیامك فرزند دكتر 
خس��روي در شركت تولید مواد غذایي طیور فعالیت مي كند و 
سپیده دانشجوست. ماجرایي باعث مي شود كه سیامك از شركت 
استعفا كند و همزمان نسبت به اینكه دكتر خسروي پدر اوست، 
دچار شك و تردید ش��ود. در این شرایط ترجیح مي دهد زندگي 
سپیده را به سرنوشت خود گره نزن��د و تالش مي كند نامزدي و 
ازدواج با سپیده را به  هم بزند، اما سپیده كه عاشق سیامك است، 
وقتي متوجه موضوع مي شود، با سیامك همراهي مي كند تا به راز 
زندگي او پي ببرد. در همین مرحله شواهدي به دست مي آید كه 
پاي مهدي زین الدین را به داستان باز مي كند و سیامك و سپیده 
به تصور اینكه ممكن است با پیدا ك��ردن زین الدین، پدر خود را 
نیز پیدا كند، راهي قم مي شوند و به كتابفروشي پدر زین الدین 

مي روند و وارد خانواده مي شوند. 

    ديده بان نويد پارسا

   فرزين ماندگار
محمد خزاع�ي گفت: هي�چ كس از ما نپرس�يد ب�راي فيلم 
س�ينمايي »به وقت ش�ام« پخش كننده خارج�ي داريد يا 
نه. م�ن تصور مي كنم كه باي�د فكر كنيم س�ينماي انقالب و 
دفاع مقدس به جش�نواره ها و كش�ورهاي مختلف ارس�ال 
شود. من متوجه نمي شوم كه چرا يك فيلم مقاومت يا دفاع 
مقدس�ي براي حضور در جش�نواره هايي مثل كن يا جش�ن 
اسكار، اصاًل انتخاب نمي شوند و كنار گذاشته مي شوند. چرا 
فيلم هايي كه درباره منافع ملي ماست، ناديده گرفته مي شود. 
تهیه كننده فیلم به وقت شام در مناظ��ره اي پیرامون انتخاب 
»نماینده ای��ران در اسك��ار« كه ب��ا حضور محم��د خزاعي و 
محمدمهدي عسگرپور در برنامه تلویزیوني»كیوسك« برگزار 
شد، عنوان ك��رد: در بازار جشنواره كن و ونی��ز فیلم سینمایي 
»به وقت شام« به نمایش درآمد و بسیاري از كشورها این فیلم 
را خریداري و برخي دیگر هم استقب��ال كردند. با صحبت هاي 
شما باید بگویی��م كه فیلم های��ي كه جایزه خارج��ي دریافت 
مي كنند باید امید به حضور در جشنواره اسكار داشته باشند. ما 
نمي خواهیم بدون انصاف صحبت كنیم اما ما دنبال این هستیم 
كه چه پارامترهایي براي انتخاب نماینده ایران در اسكار وجود 
دارد. پس مالك فیلم هاي ما این مي شود كه یك پخش كننده 
قدرتمن��د امریكایي از آن حمایت كن��د؟ محمد خزاعي گفت: 
بسیار خوشحال شدم كه فیلم سینمایي»به وقت شام« در بین 
11 كاندیدای اسكار حضور داشت. داشتم با خودم فكر مي كردم 
كه چه مي شود كه فیلم ها انتخاب مي شود. چه كس��اني براي 
انتخاب فیلم هاي اسكار انتخاب مي شوند؟ چه كساني این افراد 
را انتخاب مي كنند. چطور فیلم »به وقت شام« از بین سه فیلم 
خارج مي شود. خزاعي ادامه داد: صحبت ما درباره ارزش ها این 
است كه ما موضوعاتي را براي خ��ود و كشورمان مهم و حیاتي 
مي دانیم. وقتي جشنواره اي براي نشان دادن جاي خالي فالن 
فیلمساز ایراني صندلي خالي مي گذارد، ما نمي توانیم بگوییم كه 
این جشنواره نگاهي سیاسي ندارد. از نظر من فیلم هایي كه ما 
به جشنواره هاي مختلف خارجي مي فرستیم، سفیران كشور ما 
در آن كشورها هستند. من فیلم هاي دفاع مقدسي بسیاري را در 
هفته فیلم هاي مقاومت در كشورهاي مختلف نمایش داده ام و 
مورد استقبال قرار گرفته اند، دست آخر من تصور مي كنم كه یك 
عده نمي خواهند این گونه فیلم ها در عرصه جهاني دیده شوند. 

اما در بخش دیگري از این برنامه مهدي عسگرپور خاطرنشان كرد: 
ما یك مشكل دو دهه  اي درباره این موضوع داریم و آن این است 
كه فیلم را به كجا معرفي مي كنیم. ما باید فیلمی را انتخاب كنیم 

كه برسد به آنجایي كه باید، یعني ما باید فیلمي را انتخاب كنیم 
كه به آن جشن یا جشنواره مي خورد. تصور بسیاري از دوستان 
این است كه ما فیلم را مي فرستیم و عده اي نشس��ته اند تا مثاًل 
پنج فیلم را انتخاب كنند. جشن اسكار به صورت آكادمي داوري 
مي شود، یعني بیش از 500 نفر به داوري آثار مي پردازند. از بین 
فیلم ها حدود 10 فیلم انتخاب مي شوند، در مرحله بعد حدود پنج 
نفر انتخاب مي شوند و هر بخش فیلم ها كمتر مي شوند. بخشي 
دیگر به سابقه فیلم نگاه مي كنن��د، اینكه در چه جشنواره هایي 

شركت داشته و چه جوایزي دریافت كرده است. 
خزاعي در پاسخ به عس��گرپور گفت: زماني ك��ه میم مثل مادر 
انتخاب ش��د، این فیلم در چن��د جشن��واره بین المللي شركت 
داشت؟ برخي از كشورها مثل فرانسه سیاستمداران فیلم ارسالي 
به اسكار را انتخاب مي كنند. عضو كمیته انتخاب نماینده ایران 
به اسكار خاطر نشان كرد: در جشنواره ها بخش قابل توجهي از 
فیلم هایي كه موفق مي شوند به هیچ عنوان دنبال سیاست هاي 
كشورهایشان نیستند. در كشور ما ارگان هاي ارزشي به عنوان یك 
طلبكار این صحبت ها را مطرح مي كنند. خزاعي اظهار كرد: آقاي 
عسگرپور به نظرم اطالق كردن كلمه هایي مثل طلبكار درست 
نباشد. صحبتي كه من دارم این است كه چرا برخي از فیلم هایي 
كه سبقه جشنواره اي و جایزه بین المللي ه��م ندارند به عنوان 
نماینده یا كاندیداي نمایندگي ایران در اسكار انتخاب مي شوند؟

عسگرپور گفت: من نباید بنشینم اینجا و بگویم كه جشنواره كن یا 
اسكار سیاسي است یا نیست. خبر اینكه بخش عمده جشنواره كن 
توسط وزارت خارجه آن كشور اداره مي شود را من خودم زماني كه 
مدیرعامل فارابي بودم دادم. خزاعي بیان كرد: مثال جالبي زدید، 
یعني وزارت خارج��ه آن كشور دبیر جشن��واره را صدا مي كند و 

مي گوید كه سیاست هاي امسال جشنواره ما این است. 
عس��گرپور پاسخ داد: بله، منافع ملي یك كش��ور بر همه چیزي 

ارجحیت دارد و براي آنها هم اینچنین است.

اين روزها اگر ي��ك فيلمي كه قصد 
دارد در مقابل جامعه آينه قرار بدهد 
ساخته هم بش��ود، به دليل فضاي 
تنگ به وجود آمده ديده نخواهد شد 
چراكه ش��هر در دست مبتذل سازان 
اس��ت. س��ينماها در ُقُرق آنهاست


