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    مصطفي شاه كرمي
جمعي از س�ينماگران در نام�ه اي خطاب به 
رئيس جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و 
رئيس سازمان سينمايي خواستار لغو »پروانه 
ساخت« براي توليد آثار سينمايي شدند. اين 
موضوع سال هاست همزمان با تغيير مديران 
و مسئوالن س�ينمايي وزارت ارش�اد دوباره 
اوج مي گي�رد و مج�دداً فراموش مي ش�ود. 
در بخشي از متن اين نامه كه بیش از 2۰۰ سینماگر 
آن را امضا كرده اند، آمده اس��ت: »با توجه به اصل 
س��وم قانون اساس��ي و... همچنین باور به ش��أن و 
منزلت حرفه اي و نگاه مسئوالنه فیلمسازان، ما امضا 
كنندگان اين نامه خواستار پايان بخشیدن به نگاه 
ُخردپندار و محجورانگاِر حاكمیت به فیلمس��ازان 
هس��تیم، از اين رو در پايین ترين سطح ِ مطالبات، 
خواهان ثبت آثار سینمايي براي مجوز ساخت، خارج 
از هرگونه كنترل شكل و محتوا در راستاي اختیاري 
كردن دريافت »پروانه س��اخت« فیلم س��ینمايي 
هس��تیم... انتظار داريم نس��بت به لغو مصوبه الزام 
س��ینماگران به دريافت »پروانه ساخت« براي آثار 
س��ینمايي، همت گمارند.« در همین رابطه و براي 
تبیین هر چه بیشتر زواياي پیدا و پنهان درخواست 
سینماگران و ضرر و فايده مترتب بر فرض احتمالي 
قبول يا رد آن با محمدصادق كوشكي، استاد دانشگاه 
و فعال فرهنگي به عنوان مخالف و همچنین صادق 
كرمیار به عنوان موافق و يكي از امضاكنندگان نامه 

مورد اشاره به گفت وگو نشستیم. 
   هنرمند نيازی به مجوز ندارد

صادق كرمیار به عنوان يكي از امضاكنندگان اين 
نامه خطاب به دولت، رئیس جمهور، وزير ارش��اد و 
رئیس سازمان سینمايي و به منظور حذف الزام اخذ 
مجوز ساخت براي تولید فیلم به »جوان« مي گويد: 
وقتي هنرمندي مي خواهد يك اثر هنري تولید كند، 
نیازي ندارد كه از كسي مجوز يا اجازه بگیرد!؟ يك 
هنرمند مي خواهد يك فیلم بسازد يا يك مجسمه 
درست كند و در كل مي خواهد يك اثر هنري خلق 
كند، اصاًل نی��ازي به اين ندارد ك��ه از جايي اجازه 
بگیرد. اجازه براي زماني است كه قرار باشد دولت 
يك سرويسي به فردي بدهد يا يك سرمايه و وامي 
را در اختیارش بگذارد، آنجا حق دارند بگويند كه 
دولت بايد براي ساخت و تولید آن مجوز صادر كند. 
وقتي يك فیلم ساخته شد و قرار بر اكران يا عرضه 
آن گرفته شد، آن وقت است كه بايد بررسي كنند 

كه با امنیت ملي و... در تضاد نباشد. 
كرمیار مي گويد: سال هاست ما نگران سوءاستفاده ايم 
و ب��راي اينكه چنی��ن اتفاقي نیفت��د مي گويیم كه 
مجبوريم محدوديت ايجاد بكنیم و هیچ نتیجه اي 

هم از اين روند نگرفته ايم!؟ كساني كه االن در حاشیه 
قرار گرفته اند به واسطه همین مجوز گرفتن ها دچار 
عزلت و گوشه نشیني شده اند. با عوض شدن دولت ها 
س��اليق و جهت ها عوض مي ش��ود و هیچ ارزش و 
جايگاهي براي هنرمن��د مبني بر اينك��ه هنرمند 
خودش عقلش مي رس��د و ب��ه ان��دازه كافي دانش 
دارد، قائل نیستند. دلس��وزي هنرمندان اگر بیشتر 
از اندازه اي كه مسئوالن ارش��اد دلشان براي كشور 
مي سوزد نباشد، قطعاً كمتر نخواهد بود. مسئوالن 
به خاطر محدود ش��دن حیطه قدرت ش��ان با اين 
درخواس��ت ها مخالفت مي كنند وگرنه اين از نظر 
عقلي درست نیست كه يك هنرمند مي خواهد برود 
اثري را تولید كند اما مجوزش را بايد از دولت بگیرد. 
كرمیار در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا با واگذاري 
مسئولیت صدور مجوز س��اخت به جايي مانند 
خانه سینما موافق هستید؟ اظهار داشت: خیر. 
اگر قرار باشد صدور اين مجوز از ارشاد گرفته شود 
و به جايي مثل خانه سینما اعطا شود، اصاًل قابل 
قبول نیست و خود وزارت ارشاد اين كار را انجام 
بدهد، بهتر از اين است كه كار به جايي مثل خانه 
سینما واگذار شود. نكته اصلي اين است كه ما با 
اصل دادن مجوز مخالفیم، حاال چه از جانب دولت 
باشد و چه از سوي خانه سینما يا هر جاي ديگري! 
چه اينكه گاهي اوقات خانه سینما حتي از وزارت 

ارشاد ديكتاتور مآبانه تر عمل مي كند.
   برای رب گوجه هم مجوز الزم است

دكتر محمدصادق كوشكي اس��تاد دانشگاه و فعال 
حوزه فرهنگي در رابط��ه با الزام رعاي��ت قانون در 
همه حوزه ها ب��ه خصوص عرصه تولی��دات هنري 
مي گويد: اولین وظیفه اي كه در هم��ه جاي دنیا و 
براي تمامی مكاتب سیاس��ي و... نس��بت به دولت 
تعريف شده، ايجاد نظم است. ايجاد نظم يعني تالش 
براي استاندارد كردن و منظم كردن همه عرصه هاي 
زندگي بشر. در بین همه دولت هاي جهان يا در مورد 
نظريه سیاسي هیچ نقطه مشتركي نیست مگر اينكه 
همه آنها به ايجاد استاندارد و نظم از سوي دولت ها 
اعتقاد دارند. دولت ها در اين رابطه هر چه زمان به جلو 
مي رود سختگیري هاي بیشتري را اعمال مي كنند، 

مثاًل براي تولید يك ماده غذايي در سطح رب گوجه 
كه با سالمتي جس��مي مردم در ارتباط است، بايد 
ده ها مجوز مختلف صادر بشود، يعني اين كارخانه 
مجوز ساختش را بايد از وزارت صنايع، مجوز تولید 
ماده غذايي را از وزارت بهداش��ت و مجوز استاندارد 
محصولش را باي��د از اداره اس��تاندارد بگیرد، يعني 
براي تولید و عرضه يك قوط��ي رب گوجه چندين 
سازمان و وزارتخانه و... توأمان هم مجوز صادر كرده و 
هم نظارت داشته اند. حاال اگر اين پروسه و روند اخذ 
مجوزهاي قانوني و الزم��ه صورت نگیرد چه اتفاقي 
مي افتد؟ ممكن اس��ت سالمت جس��مي بخشي از 
مردم جامعه به خطر بیفتد. ب��ه كالم ديگر وظیفه 
دولت است كه مراقب سالمتي جسم مردم جامعه 
باشد. اين فعال فرهنگي در ادامه با طرح اين سؤال كه 
آيا كاالهاي فرهنگي شأن و جايگاه شان از رب گوجه 
كمتر است يا بیشتر؟! تأكید مي كند: مصرف كننده 
كاالهاي فرهنگي ذهن و روح آدم هاست و كاالهاي 
خوراكي مصرف كننده اش معده انسان هاست، بايد 
ببینیم آيا ذهن انسان به اندازه معده انسان ارزش و 
احترام دارد يا خیر؟! حاال فرض كنید عده اي بیايند 
و بگويند كه پروسه مجوز گرفتن به نوعي توهین به 
سلیقه مصرف كننده جامعه است و با اين كار جلوي 
تولید محصوالت متنوع براي عرضه و فروش گرفته 
مي ش��ود! چرا نمي گذاريد كه ما محصوالت متنوع 

تري را در جامعه به فروش برسانیم؟! 
م��ردم صاح��ب عق��ل هس��تند، متخصصن��د، 
تحصیلكرده اند، خودشان مي توانند كدام رب گوجه 
يا محصول غذايي سالم است يا نیست! بنابراين كار 
دولت، وزارت صنايع، وزارت بهداشت و اداره استاندارد 
دخالت كردن است! گزينشي برخورد كردن است! اگر 
از كسي خوششان بیايد، مجوز مي دهند و اگر از كسي 

بدشان بیايد مجوز نمي دهند!؟
 مخالفان نظارت كاالی استاندارد نمی سازند

وي در ادامه خاطر نش��ان مي كند: ط��رح اينگونه 
س��ؤاالت نیازي به جواب عقاليي خاصي ندارد، چه 
اينكه بچه هاي دبس��تاني هم مي دانن��د كه يكي از 
وظايف دولت نظارت و حفاظت از س��المتي مردم 
جامعه است و نمي شود سالمت جامعه را به افرادي 
واگذار كند كه ممكن است در بین آنها هر جور آدمي 
وجود داشته باشد. كس��اني با مجوز گرفتن مشكل 
دارند كه كااليشان استاندارد نیست. كساني با نظارت 
مش��كل دارند كه محصوالتشان فاس��د است. تنها 
كساني از نظارت دولت بر تولیدات مثاًل مواد غذايي 
مي ترسند كه در حال تولید جنس فاسد هستند و 

سالمتي و بیماري مردم برايشان اهمیتي ندارد. 
كوشكي با تأكید بر اينكه ما معتقديم ارزش ذهن 
مردم از معده آنها بسیار بیشتر است، مي افزايد: اگر 
قرار باشد كه نه اس��تانداردي و نه مجوز و نظارتي 
وجود داشته باشد، تكلیف ذهن و روح جامعه در 
برابر آثار چنین افرادي چیس��ت؟ آيا هنر اينقدر 
فاخر و ارزشمند نیست كه ما استانداردهايي را كه 
براي مواد غذايي داريم به صورت قوي تر و محكم تر 
داشته باشیم و حتي براي محافظت و حراست از 

هنر آنها را چندين برابر كنیم؟! 
اين استاد دانشگاه اظهار مي دارد: دولت از افرادي 
كه ادعا مي كنند داراي يك سطحي از توانايي در 
يك حوزه اي هستند، آزمون مي گیرد و در صورت 
صحت مدعا به آنها مدرك رس��مي و مورد تأيید 
خودش را مي دهد تا س��طح واقعي و توانايي آنها 
براي همگان معلوم ش��ود! حاال بر يك سینماگر 
دولت نبايد نظارت داشته باشد؟ يعني ارزش هنر از 

پايش و تأيید صحت يك مدعا كمتر است؟ 

در گفت وگوي »جوان« با دو چهره موافق و مخالف لغو مجوز ساخت فيلم مطرح شد

اول ساخت بعد نظارت يا بالعكس؟!

   محمد صادقي
از 10عنوان كتاب صوتي با موضوع مش�اركت زنان در مقاطع 
انقالب اس�المي و نقش آنان در دفاع مقدس در راديو نمايش 
رونمايي ش�د. اين آثار با همكاري س�ازمان حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي مش�اركت زنان در دفاع مقدس توليد شده است. 
در اين مراس��م، محمدرضا قرباني مدير راديو نمايش با اش��اره به 
اس��تقبال از برگزاري مراس��م كتاب هاي صوتي در سال گذشته، 
گفت: با پیگیري خانم مجتهد زاده رياست س��ازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي مشاركت زنان در دفاع مقدس و با وجود تعهدي كه 
راديو نمايش به حوزه دفاع مقدس دارد، كتاب هاي جديد صوتي در 
خصوص نقش زنان به همت هنرمندان راديو نمايش تولید و براي 
ارائه آماده شد. قرباني افزود: نگاه راديو نمايش به دفاع مقدس، نگاه 
تقويمي و مناسبتي نیس��ت و اين در حالي است كه موضوع دفاع 
مقدس به صورت روزانه و مس��تمر در جدول پخش راديو نمايش 
پوشش داده مي شود، عالوه بر آن نقش مؤثر زنان و بانوان در مقاطع 
قبل و بعد از انقالب همواره مورد تأكید برنامه سازان و هنرمندان 
اين مجموعه است. نقش زنان در دفاع مقدس و استمرار آن تا امروز 
كه به بیان خاطرات همسران ش��هداي مدافع حرم مي پردازيم بر 
هیچ كس پوش��یده نیس��ت و امیدواريم بتوانیم با اين آثار الگوي 

مناسبي به دختران جوان و نوجوان امروز ارائه دهیم. 
وي افزود: امیدواريم با حمايت سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
مشاركت هاي زنان در دفاع مقدس، تولیدات ما در زمینه كتاب هاي 
صوتي دفاع مقدس عالوه بر كشور عزيزمان در ساير كشورها معرفي 

و جهاني شود. 

در ادامه اين جلس��ه زهرا كوهس��اري معاون فرهنگي س��ازمان 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي مشاركت زنان در دفاع مقدس با بیان 
اينكه انقالب اسالمي ايران به هنر نیازمند است و ابزارهاي هنري 
ماندگارترين ابزار ابالغ پیام هستند، تأكید كرد: هر فرهنگي كه در 
قالب هنر ريخته شود ماندگاري بیشتري خواهد داشت، براي همین 
ضرورت آن احساس شد كه آثار سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
مشاركت زنان در دفاع مقدس از نسخه هاي مكتوب به كتاب هاي 
صوتي تبديل شود كه خوشبختانه با همكاري آقاي قرباني مدير 
كل هنرهاي نمايشي و راديو نمايش توانستیم همكاري مبني بر 
تولید كتاب هاي صوتي را كه از سال گذشته آغاز شده ادامه دهیم 
و امیدواريم طرح محبوبه ها كه در اين خصوص و با توجه به میزان 

نقش زنان در دفاع مقدس مطرح شده است به نتیجه برسد. 
در پايان با حضور مسئوالن س��ازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
مشاركت زنان در دفاع مقدس و مسئوالن راديو نمايش از 1۰ كتاب 

صوتي در اين حوزه رونمايي شد.

يادداشتي بر فيلم »خانم يايا«

اين فيلم اصاًل خنده دار نيست، سركاري است!

حكمت 45

اگر با شمش��یرم بر بُن بینی مؤمن 

بزنم كه مرا دش��من بدارد، دشمن 

نخواهد داشت! و اگر تمام دنیا را بر 

منافق بريزم كه مرا دوست بدارد، 

دوست نمی دارد!

انتقاد تند عليرضا قزوه از سبك زندگي سلبريتي ها

سلبريتي ها در حد مليجك اند اما جاي موالنا نشسته اند

    هادي عسگري
عليرضا قزوه، ش�اعر و نويس�نده از بها دادن بي�ش از حد به 
سلبريتي ها و س�بك زندگي آنها در رسانه ها انتقاد كرد و آن 
را باعث ايجاد تعريف غلط از هنرمند در ميان مردم دانس�ت. 
قزوه كه مهمان برنامه تلويزيوني »شب روايت« بود، تغییر تعريف 
هنرمند در جامعه را نقشه استعمار دانست و گفت: »استعمار است 
كه تعاريف را عوض مي كند تا جايي كه امروزه هنرمند بزرگي مثل 
ابوالفضل زرويي به حاشیه رانده مي شود و سلبريتي ها جايش را 
مي گیرند.« اين ش��اعر ادامه داد: »درد امثال زرويي اين نبود كه 
چرا در ش��مال تهران زندگي نمي كرد، بلكه درد او بي توجهي به 
هنرمند اصیل و تغییر در تعاريف هنر اصیل است. مسلماً كسي كه 
اپوزيسیون و مخالف نظام باشد، هم از توبره مي خورد و هم از آخور. 
ابوالفضل زرويي همین كه جلوي رهبر انقالب شعر خواند و همین 
كه حضرت را دوست مي داشت، گويا برای بعضی ها يك ضربه بود 

و نمی توانستند تحمل كنند.«

وي با انتقاد از پررنگ ش��دن بی��ش از حد س��لبريتي ها، گفت: 
»ش��ومن ها امروز جاي هنرمند را گرفته ان��د. ضربه هايي كه هنر 
ما از س��لبريتي ها خورده كم نیست و چه بس��ا اينها استعمار نو و 
فرا استعمار هستند.« قزوه با اشاره به اينكه نبايد افرادي كه هیچ 
مايه ای از هنر ندارند را هنرمند نامید، گفت: »به قبل تر نگاه كنید و 
ببینید چرا اسم شعراي ما از فردوسي، حافظ، سعدي و... همچنان 
با عظمت باقي مانده است، مگر آن موقع سلبريتي ها نبودند اما چرا 
نامي از آنان ديگر نیست چون در واقع ملیجك بودند نه هنرمند. 

ملیجك ها امروز آمده اند و موالناها كنار رفته اند.«
نويسنده رمان »برادر انگلیس«، با تأكید بر اينكه بايد نبض جامعه 
را گرفت و مشكالت جامعه را گفت، ادامه داد: »ولي ما را جوري بار 
مي آورند كه مي گويند ساكت شويد اما شب انتخابات چه كسي 
تصمیم مي گیرد همان سلبريتي ها چون فالوورها و ادا اطوارشان 

زياد است اما سوادشان شايد در حد ديپلم باشد.«
قزوه با بیان اينكه به مردم مي گويم فريب سلبريتي ها را نخورند، گفت: 
»چرا بايد يك بچه چشم خوش��گل بیايد و همه دوره اش كنند. اين 
هنرمند نیست بلكه هوس مند است. اينها هیچ چیزی براي جامعه 

ندارند اما دنبال الگو هستند. اين فرهنگ مردمي بايد تغییر كند.«
برنده جايزه س��ال كت��اب جمهوري اس��المي با انتق��اد از تولید 
برنامه هايي با محوريت زندگي سلبريتي ها گفت: »اين برنامه هاي 
عجیب و غريب در مورد س��لبريتي ها را جمع كنید. برنامه اي كه 
دنبال دعوت از فالني اس��ت كه از سگ و گرين كارت بچه هايش 
بگويد.« »شب روايت« برنامه اي گفت وگومحور با اهالي قلم است 

كه از شبكه 4 سیما پخش مي شود.

مديري با »هيوال« در شبكه نمايش خانگي 
مهران مديري، با انتش�ار يادداش�تي از آغ�از پيش توليد 
س�ريال »هيوال«، وي�ژه ش�بكه نمايش خانگي خب�ر داد. 
مديري درباره س��ريال جديدش نوشت: »سالم. يك هیوال در راه 
است... س��ريال 15 قس��متي با نام »هیوال« براي شبكه نمايش 
خانگي. 1۰ روز اس��ت كه پیش تولید را آغاز كرده ايم. همكاري 
دوباره با پیمان قاسم خاني و گروهي فوق العاده از بازيگران و عوامل 
پشت دوربین كه تصورمي كنم اثري تحسین برانگیز ساخته شود. 
از روز شنبه، 17 آذرماه، فیلمبرداري را آغاز مي كنیم.« مديري در 
انتهاي يادداشتش با اشاره به اينكه »هیوال« يك كمدي اجتماعي 

است، از اين سريال به عنوان يك شاهكار نام برده است. 

 ...........................................................................................................
 وزير ارشاد: در حال مذاكره 

براي تغيير محل جشنواره فجر هستيم
حاش�يه  در  ارش�اد  وزي�ر  صالح�ي،  س�يدعباس 
احتم�ال  از  دول�ت،  هيئ�ت  جلس�ه  برگ�زاري 
تغيي�ر مح�ل برگ�زاري جش�نواره فج�ر خب�ر داد. 
صالحي گفت: جشنواره فیلم فجر شاهد اتفاقات خوبي خواهد بود. 
ديگر جشنواره هاي فجر از جمله تئاتر و موسیقي نیز شوراهاي 
سیاستگذاري خود را مشخص و شروع به كار كرده اند. وزير ارشاد 
ادامه داد: امسال به مناسبت برگزاري چهلمین سالگرد پیروزي 
انقالب اسالمي، شاهد اتفاقات خوبي در جشنواره هاي فرهنگي 
و هنری با تولید و ارائه آثار ارزشمند، با محتواي فاخر خواهیم بود. 
با مجموعه هايي مذاكراتي صورت گرفته و همچنان ادامه دارد، 
لذا اگر به نتیجه برسد كه اين جشنواره در محل جديد و درغیر 

اين صورت در محل هاي قبلي برگزار خواهد شد. 

 ...........................................................................................................
پرده آخر به موزه سينما رفت

فيلم ه�اي س�ينمايي »ش�ب بيس�ت و نه�م« و »پ�رده 
آخ�ر« در م�وزه س�ينماي اي�ران، روي پ�رده مي رون�د. 
در هش��تمین جلس��ه از ويژه برنامه »نمايش گزيده  چهل س��ال 
سینماي ايران« كه امروز در موزه سینما برگزار مي شود، دو فیلم 
سینمايي »ش��ب بیس��ت و نهم« به كارگرداني حمید رخشاني و 
»پرده آخر« س��اخته واروژ كريم مس��یحي كه از جمله فیلم هاي 
مهم ژانر سايكودرام سینماي ايران هستند، روي پرده مي روند. در 
اين اكران ها »سیدحسن حسیني« و »میالد دارايي« در نشستي 
با اعضاي سینماتك موزه سینما، به ترتیب از زمانه و ساختار »شب 
بیس��ت و نهم« و »پرده آخر« س��خن مي گويند. بر پايه اين خبر، 
»شب بیست و نهم« ساعت 15 و »پرده آخر« ساعت 17 در سالن 

سینمافردوس موزه سینما اكران مي شوند. 

 ...........................................................................................................
آغاز به كار باشگاه دانشجويان گردشگري 

همزمان با 16 آذر
همزم�ان ب�ا فرارس�يدن 16 آذر »باش�گاه دانش�جويان 
گردش�گري« ب�ا ه�دف مه�ارت آم�وزي و ايج�اد پيوند 
دانش آموخت�گان ب�ا صنع�ت آغ�از ب�ه كار مي كن�د. 
دالور بزرگ نیا مديركل میراث فرهنگي اس��تان تهران با اعالم 
اين خبر، گف��ت: دانش��جويان گردش��گري در تمامي مقاطع 
مي توانند عضو »باش��گاه دانش��جويان گردش��گري« شده و با 
دوره هاي آموزشي نظیر كارگاه هاي عملي عملیات تور و نظارت 
بر تاسیسات گردشگري آشنا شوند. بزرگ نیا ادامه داد: عضويت 
در باشگاه براي دانشجويان بدون هزينه بوده و تمامي كالس ها 
به صورت رايگان براي اعضا برگزار مي شود. شهرام علیمحمدي 
معاون گردشگري استان تهران نیز با رو به رشد خواندن صنعت 
گردشگري در جهان گفت: گردشگري صنعتي بسیار عملیاتي 
و پوياس��ت و بازار كار نیازمند حضور افرادي اس��ت كه بتوانند 
آموخته هاي خود را با واقعیت ه��اي روز جامعه اجرايي كنند. 
علیمحمدي گفت: براي تحقق توسعه پايدار گردشگري نیازمند 
حضور بیشتر فارغ التحصیالن دانش��گاهي در بدنه مديريتي و 
اجرايي تاسیسات گردشگري در اس��تان تهران هستیم. تمام 
تالش ما حمايت از طرح هاي دانش��جويي به وي��ژه طرح هاي 

دانش بنیان و استارت آپ هاي گردشگري است. 

 ...........................................................................................................
اعالم جايزه مردمي »پرستوهاي خان طومان« 

در جشنواره عمار
در بخ�ش فراخوان هاي مردم�ي نهمين جش�نواره عمار، 
خانواده شهيد سعيد كمالي از مازندران، جايزه اي با عنوان 
جايزه مردمي »پرس�توهاي خان طومان« را براي بهترين 
اثر اين جشنواره با موضوع »كودك و نوجوان« اعالم كرد.

خانواده ش��هید س��عید كمالي از مازندران، جايزه اي با عنوان 
جايزه مردمي »پرس��توهاي خان طومان« را براي بهترين اثر 
اين جشنواره با موضوع »كودك و نوجوان« اعالم كرد. شهید 
مدافع حرم حاج سعید كمالي متولد س��ال 1369 بود كه در 
هفتم ارديبهش��ت ماه س��ال 1395 در منطق��ه خان طومان 
سوريه و در جريان يكي از عملیات هاي مبارزه با نیروهاي گروه 

تروريستي داعش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

محمد صادقي     ديده بان

     محمدرضا بحراني
هم�ان ط�ور ك�ه در پوس�تر فيل�م »خان�م ياي�ا« 
ذك�ر ش�ده، اي�ن فيل�م اص�اًل خن�ده دار نيس�ت.

»خانم يايا« به كارگرداني عبدالرضا كاهاني فیلمي است 
س��رد، كم اتفاق و بي فراز و نش��یب كه با داس��تان نحیف 
و الغ��رش، توانايي ج��ذب مخاطب عام را ن��دارد و مردم 
معموالً از نیمه هاي فیلم يا سالن را ترك مي كنند يا ترجیح 
مي دهند با گوش��ي هايش��ان كار كنند! اين عكس العمل 
مخاطب، شايد به نحوه تبلیغات فیلم برمي گردد كه در آن 
تالش ش��ده »خانم يايا« را فیلمي كمدي جا بزند. حضور 
عطاران، فرخ نژاد، حیايي و استفاده از لوكیشن پاتايا همگي 
عواملي هستند كه مخاطب را به سالن كشانده اما انتظارات 

او را برآورده نمي كند. 
ناصر )با بازي رضا عط��اران( و مرتضي )با بازي حمید فرخ 
نژاد( دو تاجر خرده پا هستند كه براي خريد جنس به چین 
سفر كرده اند و در برگشت سر از پاتايا درآورده اند اما قادر به 
استفاده از هیچ كدام از تفريحات پاتايا نیستند. زني به نام 

يايا آنها را همراهي مي كند. او همواره حي و حاضر است. 
از شروع فیلم يك فضاي سنگین با چاشني فانتزي بر روابط 
آدم ها حاكم است. ناصر و مرتضي طي فیلم در يك گیجي و 
مبهوتي به سر مي برند. آنها هركدام به تنهايي طالب ارتباط 
برقرار كردن با خانم يايا هستند: خانم يايا ما شما رو دوست 
داريم اما امكان و توانايي اين ارتباط به شكلي نامرئي از آنها 
سلب شده است. آنها به پاتايا آمده اند؛ جايي كه هرزگي به 

عنوان اصلي ترين جاذبه گردشگري قلمداد مي شود. 
ناصر و مرتضي طالب اين هرزگي هستند اما دستي نامرئي 
جلوي آنه��ا را گرفته و اين باعث به وج��ود آمدن وضعیت 
بالتكلیفي براي آنها شده است. اين بالتكلیفي در جزء جزء 
رفتار آنها هويداس��ت: درماندگي، خوددرگیري، احساس 
تنهايي و بي پناهي را ما در میمیك صورت، گفتار و رفتار آن 

دو در سراسر فیلم مشاهده مي كنیم.
 اما اين »دست نامرئي« چیست؟ چه چیزي باعث مي شود 
ناصر و مرتضي در عین فراهم ب��ودن موقعیت و اصرارهاي 
خانم يايا نتوانند با او رابطه برقرار كنند؟ چه چیزي باعث 
مي شود جش��ن آب پاش��ي در پاتايا براي ناصر و مرتضي 
همچون ي��ك كابوس جلوه گر ش��ود؟ چه چی��زي باعث 
مي ش��ود ناصر هنگام سفارش دادن نوش��یدني، اين همه 
وس��واس به خرج دهد كه حتماً نوش��یدني اش غیرالكلي 

باشد؟
فیلمساز براي اينها پاسخي ارائه نداده است. شايد اين به 

نظام اخالقي جامعه اي مربوط باشد كه ناصر و مرتضي در 
بطن آن رشد كرده اند؛ نظام اخالقي كه همواره همچون 
يك عذاب وج��دان آن دو را همراهي مي كن��د و به آنها 
اجازه بروز رفتارهاي ممنوعه نمي دهد. همین امر باعث 
بروز وضعیت بالتكلیفي در آنها ش��ده است. آنها چیزي 
را مي خواهند؛ چیزي كه در دس��ترس اس��ت ولی به آن 
نزديك نمي شوند و خود را محروم مي كنند اما براي اين 
سیر و تحول دروني هیچ اتمسفر دراماتیكي وجود ندارد 
و اساساً فیلمس��از مانند آثار پیش��ینش به خود زحمت 

قصه گويي نداده است. 
طرحي در ذهن داش��ته كه فكر مي كرده اگ��ر تبديل به 
فیلم شود چیز خوبي از كار درخواهد آمد اما چون حوصله 
همت و احتماالً دانش قصه گويي و ساخت دراماتیك براي 
طرحش را نداش��ته با حذف كردن اين پیش زمینه الزم 
براي فیلمبرداري آن اقدام كرده و معلوم است كه نتیجه 
آن چیزي جز توهین به تماشاگر نیست اما اتفاق ديگري 
كه فیلمساز به آن روي آورده تا احتماالً فروش فیلمش را 
بدون زحمت تضمین كرده باشد، استفاده از پوسترهايي 
اس��ت كه مخاطب با ديدن آن گمان مي ب��رد كه بیننده 
فیلمي كمیك خواهد بود، هر چند روي پوس��تر نوش��ته 
شده باشد »اين فیلم اصاًل خنده دار نیست« ولي مخاطب 
اساساً يا اين جمله را نمي بیند يا آن را جدي نمي گیرد و 
زماني كه در سالن سینما منتظر خنديدن است به تدريج 
عرق سردي روي پیشاني اش مي نشیند و متوجه مي شود 
فیلمساز كاله گشادي سر او گذاش��ته است. اين مسئله 
بي ترديد به همین اعتبار اندك سینماي ايران نزد تماشاگر 
نیز بیش از پیش آس��یب مي زند. اگر مسئوالن سینمايي 
دلشان براي سینما مي سوخت قطعاً اجازه نمي دادند در 
اين وضعیت نه چندان مطلوب كس��ي اينگون��ه با اعتبار 

الغر شده سینما بازي كند.

10 كتاب صوتي در حوزه زنان و دفاع مقدس رونمايي شد

خاطرات همسران شهداي مدافع حرم، الگوي خوبي براي دختران
    كتاب

 نويسنده كتاب »شهيد حججي«
اين  بار كتاب »شهيد حداديان« را مي نويسد

محمدعلي جعفري نويسنده چندين كتاب از جمله »سربلند« كه به زندگي 
شهيد حججي مي پردازد، اين بار كتاب »ش�هيد حداديان« را مي نويسد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، محمدعلي جعفري نويسنده كه پیش از اين آثاري 
چون »عمار حلب«، »قصه دلبري«، »خانه مغايرت« و »شغل شريف« را نوشته بود 
اين  بار كتاب شهید امنیت محمد حسین حداديان را به پايان مي رساند. بر اساس 
اين گزارش، جعفري به تازگي نیز كتابي صريح درباره شهید محسن حججي نوشته 

و آن را از سوي انتشارات شهید كاظمي روانه بازار كتاب كرده است. 
اين نويسنده در گفت وگو با تسنیم گفت: جرقه اولیه اين كار از پیام يك مخاطب 
شروع شد كه برايم نوشت: »با »عمار حلب« و »قصه دلبري« ما را هم گرفتار كرديد... 
يك جوري گرفتار كرديد كه تمام زندگي مان ب��ه هم ريخت! و چه به هم ريختن 
شیريني... خدا مي داند با خواندن سربلند چه بر سرمان مي آيد... حاال كه »سربلند« 
به چاپ رسیده است، مي خواهم پیش��نهاد دهم گرفتار يك محمدحسین ديگر 
شويد... يك محمدحسین از جنس دهه هفتادي ها! بدجوري آدم را گرفتار مي كند، 
آنقدر كه روضه مجسم شب هشتم مي شود براي تمام ماه ها. .. اين محمدحسین 
با ديگران يك فرق اساس��ي دارد! اگر محمدحس��ین محمدخاني ما و حاج عمار 
سوري هاو عراقي ها در قلب حلب به حسین پیوست، محمدحسین حداديان شب 
شهادت حضرت مادر، در قلب تهران به دست كساني ارباً اربا شد كه ذكر علي علي 
بر لب داشتند و كینه علي در قلب شان مي جوشید... محمد حسین را دراويش اسیر 

كردند، به مسلخ كشاندند، شهید كردند و بعد هلهله سردادند... 
 جعفري گفت: در میانه نگارش كتاب هستم و در اين كتاب قصه شهادت محمد 

حسین چهره واقعي دراويش را به خوبي نشان مي دهد. 

كساني با نظارت مشكل دارند كه 
محصوالتشان فاسد است. تنها 
كساني از نظارت دولت  مي ترسند 
ك��ه در حال توليد جنس فاس��د 
هس��تند و س��امتي و بيماري 
مردم برايش��ان اهميت��ي ندارد


