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   فرزين  ماندگار
اينكه تحريم هاي غرب عليه ايران تا چه اندازه 
توانسته حوزه فرهنگ و هنر را تحت تأثير قرار 
دهد موضوعي اس�ت كه درب�اره آن از وزارت 
ارشاد صداها و مواضع متفاوتي شنيده مي شود. 
غربي ها هی��چ گاه در حوزه فرهن��گ و هنر نه تنها 
اي��ران را تحري��م نكرده اند بلكه برعك��س همواره 
درهاي انتقال فرهنگ از بیرون به داخل ايران را باز 
گذاشته اند و از آن حمايت مستقیم و غیرمستقیم 
هم كرده اند، البته اين انتقال فرهنگي اگر از داخل به 
گونه اي باشد كه از ايران چهره اي نه چندان سالم و 
خوشايند تصوير كند مورد استقبال هم قرار مي گیرد 

و سرعت انتقال آن شدت بیشتري مي گیرد. 
درباره اثرگذاري تحريم ها نظرات دبیر جشنواره 
جهاني فج��ر با وزير ارش��اد زياد به ه��م نزديك 
نیس��ت، البته اينكه میركريمي سعي مي كند با 
پیش كشیدن مس��ئله تحريم ها اثرگذاري آن بر 
جشنواره اي كه چند سال اس��ت برگزاري اش را 
بر عهده دارد پررنگ جلوه دهد قابل درك است. 
دبیر جشنواره جهاني فجر قصد دارد عملكرد خود 
را با توجه به سخت ش��دن شرايط تحريمي علیه 
كشورمان مثبت نشان داده و غیرمستقیم به اين 
مسئله ارجاع دهد كه اگر تحريم هاي ظالمانه نبود 
وضعیت برگزاري جشنواره بهتر از چیزي بود كه 
االن در حال رقم خوردن است اما به نظر مي رسد 
نظر وزير ارشاد درباره بي تاثیر بودن تحريم ها در 

حوزه فرهنگ به حقیقت نزديك تر باشد. 
   سينماي ايران تحريم پذير نيست 

وزي��ر ارش��اد در توئی��ت جديد خود نوش��ت: 
»تحريم ها نتوانستند پل ارتباط سینماي ايران با 
سینماي جهان را واژگون كنند، سینماي ايران، 

تحريم پذير نیست.«  
اين درحالي اس��ت ك��ه س��یدرضا میركريمي 
دبیر سي وهفتمین جش��نواره جهاني فیلم فجر 
هفته گذشته در نشس��ت خبري اين رويداد به 
تحريم هاي ظالمانه و بدون توجیه منطقي امريكا 
اشاره كرد و گفت: اين تحريم ها حوزه فرهنگ را 
هم نشانه رفته اس��ت و براي جذب فیلم، خريد 
بلیت ب��راي مهمانان، مرس��والت پس��تي و... با 
مشكالتي مواجه ش��ديم كه قباًل تجربه نكرده 
بوديم. دبیر س��ي وهفتمین جش��نواره جهاني 
فیلم فجر گفت: سال گذشته جشنواره پررونق 

بود و مس��ئولیت ما را افزايش داد. سال سختي 
داشتیم و بخشي از مشكالت تحمیلي بود مانند 
مشكل تحريم كه جشنواره را هم تحت تاثیر قرار 
داد. اين تحريم هاي ظالمانه حوزه فرهنگ را هم 
تحت تاثیر قرار دادند و ما براي مراودات مالي با 
مشكل مواجه شديم، البته حركت ديگري آغاز 
شد كه سفر مهمانان ما به جشنواره را تحت تاثیر 
قرار دهد اما خیلي موفق نبود. امسال يك حركت 
س��ازمان يافته هم تالش داشت مهمانان ما را از 
حضور در سي وهفتمین دوره جشنواره جهاني 
فیلم فجر منص��رف كند، اما خوش��بختانه اين 
تالش ها چندان اثربخش نبود و بعد از جشنواره 

بیشتر درباره آن صحبت مي كنم. 
میركريمي گفت: امسال وزارت فرهنگ در تأمین 
مالي دچار مش��كل بود و ما هم بخشي از بودجه 
را از محل اعتبارات س��ینمايي تأمی��ن كرديم و 
در كنارش مجموع��ه اي از حامی��ان به كمك ما 
آمدند. 250مهمان از كش��ورهاي مختلف جهان 
داريم كه توريست نیستند و اين يك قدرت نمايي 
است تا ثابت كند كشور ما كش��ور امني است. از 
اين تعداد 28 مهم��ان در دارالفنون حضور دارند 
و 32نفر از استان هاي ايران. همچنین 80مهمان 
بازار مشاركت مي كنند. 150نفر هم كارگردان و 

هنرمند و مدرس سینما هستند. 
حال وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي بدون اشاره 
به اي��ن موض��وع در توئیت جديد خود نوش��ته 
اس��ت: جش��نواره جهاني فیلم فجر، پل ارتباط 
سینماي ايران با سینماي جهان است، با حدود 
250میهمان و برنامه هاي متنوع، فرصت تبادل 

تجربه، دانش، بازار و فناوري سینمايي. 
   تهاجم فرهنگي يا تحريم فرهنگي 

نكته اي كه درب��اره تاثیر تحريم ها روي ش��رايط 
جشنواره جهاني فجر و به طور كلي حوزه فرهنگ 

و هنر وجود دارد اين مسئله است كه اساساً غربي ها 
هیچ گاه تالش��ي در جهت محدود كردن انتقال 
فرهنگ و دخال��ت تحريم ها در اين امور نش��ان 
نداده ان��د چراكه آنها هم��واره تهاجم فرهنگي را 
به عنوان يكي از مهم ترين و مؤثرترين اهرم هاي 
جنگ ن��رم در نظر دارن��د و به طور ج��دي از آن 
استفاده مي كنند، براي مثال با وجود قوانین بسیار 
سفت و سخت درباره حق كپي رايت آثار سینمايي 
اما فیلم هاي هالیوودي بدون كمترين تأخیر در 
ايران قابل دسترسي هستند و هیچ گاه تالشي از 
سوي امريكا و كشورهاي ديگر براي عضويت ايران 
در قانون كپي رايت و محدود كردن دسترس��ي 
به آث��ار فرهنگي ص��ورت نمي گی��رد چراكه اگر 
اين اتفاق بیفت��د ش��ركت هاي تولیدكننده آثار 
هنري و فرهنگي با توس��ل به قوانین بین المللي 
مي توانند از دسترسي آزاد ش��هروندان ايراني به 
تولیداتش��ان جلوگیري كنند. درب��اره برگزاري 
جشنواره جهاني فجر هم اين نكته حائز اهمیت 
اس��ت كه اين رويداد هنري بیش از آنكه موجب 
انتقال تولیدات فرهنگي ايران به بازارهاي جهاني 
ش��ود، فارغ از اينكه تولیدات ايراني تا چه اندازه 
تصويري دقیق از فرهنگ اصیل ايراني را بازنمايي 
مي كنند زمینه همكاري و تاثیرپذيري از فرهنگ 

و هنر كشورهاي ديگر را فراهم مي كند. 
   نسبت جشنواره فجر با منافع ملي 

اگر جش��نواره جهان��ي فیلم فجر بس��تري براي 
انتقال و ديده ش��دن آن بخش از سینماي ايران 
كه جلوه هاي فرهنگي خاص ايرانیان را بازنمايي 
مي كرد، بود و اين اتفاق مانند جشنواره هايي چون 
كن و ونیز در حجم كمي و كیفي گس��ترده رقم 
مي خورد، اگر جشنواره فیلم فجر صرفاً 10درصد 
هم كه شده تصويري حقیقي از نكات مثبتي كه 
به واسطه انقالب اسالمي در ايران به وقوع پیوسته 
را بازنماي��ي مي كرد، اگر جش��نواره جهاني فیلم 
فجر مانند جش��نواره هاي معتبر غربي دست كم 
به سینماي غرب آسیا به لحاظ مضامین انتخابي 
فیلمس��ازان جهت دهي فرهنگي مي داد، مي شد 
عنوان كرد كه اي��ن رويداد هن��ري تاثیرگذاري 
فرهنگي مشخصي در راستاي منافع ملي ايرانیان 
دارد. اما از آنجا كه برگزاري اين جشنواره صرفاً با 
هدف گذاري يك محفل هنري كه با استانداردهاي 
شكلي در غرب همخوان باش��د برگزار مي شود، 

نمي توان از آن انتظاري بیش از اين داشت. 
از آنجا كه س��ینماي ايران هم��واره تحت تاثیر 
سیاست هاي جش��نواره هاي س��ینمايي غرب 
سرو شكل مي گیرد، جشنواره جهاني فیلم فجر 
نیز در همان پ��ازل قرار مي گی��رد در حالي كه 
اين جشنواره با توجه به هزينه نسبتاً بااليي كه 
هرساله براي آن مي شود بايد روي محتواي آثار 
و سمت و سوي سینماي غرب آسیا و به تدريج 
فراتر از آن تاثیرگذار بوده و اگر غیر از اين باشد، 
برگزاري آن صرف��اً يك ويترين ب��راي گزارش 
برگزاركنندگان به مديران دولتي باالتر خواهد 
بود. بیان اين نكت��ه نیز خیل��ي دور از واقعیت 
نیست كه جشنواره جهاني فیلم فجر رويدادي 
غیرمردمي است و حتي شهروندان تهراني نیز از 

كم و كیف آن اطالع زيادي ندارند.
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برادرت را با احسانی كه در حق او 

می كنی سرزنش كن و شر او را با 

بخشش بازگردان.

   سيدمرتضي ذاكر
مس�ئول برگزاري نمايش�گاه »كس�ي مي آيد« با موضوع 
مهدويت، در جريان افتتاح اين نمايش�گاه توس�ط رئيس 
س�ازمان بس�يج هنرمندان مدعي ش�د مجموع اين آثار 
دغدغ�ه و ن�گاه دين�ي و آخرالزمان�ي هنرمندان اس�ت. 
سیده معصومه حسیني، مسئول برگزاري نمايشگاه و مربي هنري 
گروه هنري »كاتارسیس« با اش��اره به اينكه هنرمندان اين گروه 
نزديك يك سال است كه تصمیم گرفته اند به صورت ويژه و هدفدار 
آثاري با موضوع مهدويت و امام عصر )عج( خلق كنند، عنوان كرد: 
در اين نمايشگاه 18 اثر از 10هنرمند به نمايش گذاشته شده است. 
هنرمندان شركت كننده در اين نمايشگاه با دغدغه خلق آثار ديني 
تالش كردند به موضوع مهدويت و آخرالزم��ان بپردازند و از اين 

طريق پیام مهدويت را به جامعه هنري و همه اقشار برسانند. 
وي تصريح كرد: اين هنرمندان قصد دارند اين آثار را به ساحت 
امام زمان)عج( هديه كنند و با توجه به اين نكته كه هیچ سالمي 
بي پاسخ نیست، از همان يك س��ال پیش تصمیم گرفتند اين 
نمايشگاه همزمان با شب نیمه شعبان برگزار شود، البته يكي 
ديگر از اهداف برگزاري اين نمايشگاه اين است كه از هنرمندان 
كش��ور دعوت كنیم تا خلق آثاري با موضوع مهدويت را جدي 
بگیرند و در اين حوزه كه حساس��یت ويژه اي دارد به موضوع 
آخرالزمان بپردازند. تكنیك به كار رفته در اين آثار اكرولیك، 

رنگ روغن، كالژ، مركب و تركیب مواد روي بوم است. 
امیر نصیربیگي، رئیس سازمان بسیج هنرمندان هم در جريان 
مي آيد« كه  بازديد و افتتاح اين نمايشگاه تصويرگري »كسي 

به همت گروه هاي هنري »كاتارس��یس« و »ِس��دنا« برگزار 
شد، گفت: در اين نمايش��گاه آثار بسیار ارزشمندي با موضوع 
مهدويت خلق شده اند كه چه به لحاظ تكنیك و چه به لحاظ 
فرم اجراي��ي و مضمون و محت��وا هنرمندان ت��الش كرده اند 
به بهترين ش��یوه در گام هاي نخس��ت ايده و پی��ام خود را به 
مخاطبان القا كنند. اين شروع بسیار خوب و نويدبخشي براي 
اين هنرمندان جوان اس��ت ك��ه امیدواريم با حمايت بس��یج 
هنرمندان در آينده شاهد تعداد آثار و نمايشگاه هاي بیشتري 

نیز در حوزه مفاهیم ديني و مهدوي باشیم. 
رئیس سازمان بسیج هنرمندان همچنین به نقش انجمن تجسمي 
بسیج هنرمندان در حمايت از خلق آثار ارزشمند اشاره كرد و گفت: 
قطعاً انجمن بسیج نیز در اين عرصه نقش بسیار مهمي دارد و با 
حمايت بیشتر سعي خواهد كرد برگزاري نمايشگاه هاي هنري با 
موضوع مفاهیم ارزشي گس��ترش پیدا كند و شاهد رشد كمي و 

محتوايي آثار ديني و اسالمي در جامعه باشیم.

رئيس سازمان بسيج هنرمندان در نمايشگاه تجسمی »كسي مي آيد« مطرح كرد

به دنبال گسترش مفاهيم دينی و مهدوی در جامعه هستيم

ميركريمي: امسال وزارت فرهنگ 
در تأمين مالي دچار مشكل بود 
و ما هم بخش��ي از بودجه را از 
محل اعتبارات سينمايي تأمين 
كرديم و در كنارش مجموعه اي 
از حامي��ان ب��ه كمك م��ا آمدند

 اظهار  فضل وزير مختار سفارت لهستان
 پس از كنفرانس ضدايراني ورشو

ويچخ اونلت وزير مختار سفارت لهس�تان در حاشيه بازديد از 
سي و هفتمين جشنواره جهاني فيلم فجر به ايران سفارش كرده 
كه به كش�وري امن براي توريست ها تبديل ش�ود، در حالي كه 
اين كش�ور چندي قبل ميزبان كنفرانس ضدايراني ورش�و بود. 
به گزارش تسنیم، ويچخ اونلت وزير مختار سفارت لهستان در ايران 
به جش��نواره جهاني فیلم فجر آمد و با س��تاد خبري اين جشنواره  
گفت وگويي انجام داد كه حاشیه هايي به همراه داشت. اين گفت وگو 
در حالي منتشر شد كه سال گذشته وزير خارجه امريكا اعالم كرده 
 بود قرار است كنفرانسي ضدايراني در لهستان برگزار شود و از همان 
ابتداي اعالم برگزاري اين كنفرانس در كشور لهستان بیانات متفاوتي 
از سیاستمداران درباره اين اقدام منتشر شد. محمدجواد ظريف وزير 
خارجه ايران نوشت: »دولت لهستان نمي تواند اين شرمندگي را پاك 
كند؛ در حالي كه ايران لهستاني ها را در جنگ جهاني دوم نجات داد، 

اين كشور اكنون میزبان سیرك مذبوحانه ضدايراني شده است.«
به دنبال همین واكنش ها بود كه حسین انتظامي سرپرست سازمان 

سینمايي توئیت كرد: »ايراني، اقوام و ملل مختلف به ويژه لهستاني ها 
را در شرايط سخت با آغوش باز میزباني كرده است. میهمان كه حرمت 
میزبان را نگه ندارد، نمي تواند انتظار داش��ته باشد به میهماني خود 
ادامه دهد. به پاس عزت ايران و ايراني، برگزاري هفته فیلم لهستان در 
تهران موكول به رفتار مناسب ورشو خواهد شد.« با تمام اين حاشیه ها، 
كنفرانس ضدايراني ورشو برگزار شد و از همان ابتدا موضع آن مشخص 
بود به طوري كه مايك پمپئو پیش از آغاز نشس��ت اظهار داشت كه 

بدون مقابله با ايران هیچ صلحي در منطقه برقرار نخواهد شد. 
اما وزيرمختار سفارت لهستان در حاشیه بازديد از جشنواره جهاني 
فیلم فجر دوباره درباره برگزاري هفته فیلم در ايران س��خن گفت و 
از مسئوالن كشور خواس��ت تا ايران را به كشوري امن براي پذيرش 
توريس��ت ها تبديل كنند تا تبادالت فرهنگي به كمك بهبود روابط 
بیايد. ويچ��خ اونلت بدون اش��اره به برگزاري كنفران��س ضدايراني 
ورشو در كش��ورش گفت: »من معتقدم كه هیچ مشكلي براي سفر 
كردن مردم لهس��تان به ايران وج��ود ندارد، ايران كش��ور جذاب و 
شگفت انگیزي اس��ت كه مردم دنیا مي توانند بدون هیچ مشكلي به 
عنوان توريس��ت به ايران سفر كنند.« جش��نواره جهاني فیلم فجر 
مي تواند به عنوان يك ابزار مناسب در راستاي ديپلماسي فرهنگي 
عمل كند اما به منظور اين اقدام الزم است نسبت به شرايط سیاسي 
و بین الملل اطالعات بیشتری كسب ش��ود، البته ستاد خبري اين 
جشنواره هم مي توانست پیش از اظهار نظر اين مقام كشور لهستان 
درباره عملكرد ايران در حوزه توريس��ت و ديپلماسي فرهنگي نظر 
ويچخ اونلت را در مورد كنفرانس ورشو جويا شود و از تأثیرگذاری آن 

بر ديپلماسي فرهنگي بپرسد. 

 تدابير امسال نمايشگاه كتاب
براي اطالع رساني به مخاطبان

مدي�ر كميت�ه اطالع رس�اني نمايش�گاه كت�اب از برنامه ه�اي اي�ن 
بخ�ش ب�راي اطالع رس�اني ب�ه مخاطب�ان نمايش�گاه س�خن گف�ت. 
به گزارش مهر، يكي از دغدغه هاي اصلي بازديدكنندگان از نمايشگاه كتاب در تمامي 
ادوار پیدا كردن غرفه ناشران دلخواه يا محل فروش كتاب هايي است كه فهرستي از 
آنها را براي تهیه تدارك ديده اند. در اين زمینه بخش اطالع رساني نمايشگاه كتاب 
از بازديدكنندگان نمايشگاه خواسته است حتي المقدور پیش از حضور در مصلي و 

شروع بازديد خود درباره اين موضوع از سايت نمايشگاه كتاب كمك بگیرند. 
محمدحسین متولي مدير كمیته اطالع رساني نمايشگاه كتاب تهران در همین زمینه 
گفت: پايگاه اينترنتي www. book32. ir و نیز اپلیكیش��ني كه براي نمايشگاه كتاب 
تدارك ديده شده اس��ت تمامي اطالعات مورد نیاز براي مخاطبان نمايشگاه اعم از نام 
ناشران، محل استقرار آنها و مؤلفان را در خود دارد و يك تقسیم بندي موضوعي نیز براي 
استفاده مخاطبان در آن قرار داده شده است. متولي همچنین گفت: امسال 100نیروي 
ويژه با هدف اطالع رساني درباره نمايشگاه كتاب و بخش ها و كتاب ها نیز در 10محل ويژه 
در نمايشگاه مستقر خواهند بود و اطالعات مورد نیاز را به مخاطبان خواهند داد. سه نوع 
نقشه چاپي اطالع رسان نیز براي اين دوره از نمايشگاه كتاب تدارك ديده شده و توزيع 
خواهد شد. وي همچنین تأكید كرد: امس��ال تقاضا كرديم كه امكاني روي اپلیكیشن 
نمايشگاه كتاب اضافه شود كه مكان هاي مورد جست وجوي مخاطبان را از روي نقشه به 
آنها نشان دهد. بستر براي اجراي اين مهم فراهم شده است و در انتظار موافقت مديران 
نمايشگاه براي فعال سازي اين بخش تازه هس��تیم. در همین زمینه در سال هاي قبل 
تعدادي از دستگاه هاي اطالع رسان رايانه اي براي بهره مندي و اطالع رساني عمومي در 
محل نمايشگاه كتاب نصب شده بود كه به گفته متولي به منظور كاهش هزينه هاي جاري 

در نمايشگاه كتاب امسال اين دستگاه ها مورد استفاده قرار نگرفته اند.

   مصطفي شاه كرمي
سرپرس�ت س�ازمان س�ينمايي در جريان بازديدش از 
كيفيت برگزاري جشنواره جهاني فيلم فجر حرف هايي 
زد ك�ه زمزمه ه�اي رفتنش ب�ه دلي�ل ايجاد حواش�ي 
عجي�ب و غري�ب مديريت�ي اخي�ر را تقوي�ت مي كند. 
حواشي متعدد و عجیب و غريب سینمايي اين روزها، از جمله 
تخلف آشكار سازندگان فیلم رحمان 1400 در نمايش نسخه 
بدون مجوز اين فیلم سیل انتقادات را به دلیل اهمال و تسامح 
در اجراي قانون از سوي مديران سازمان سینمايي به سمت آن 
مجموعه روانه كرد. كار تا جايي باال گرفت كه حتي زمزمه هاي 
رفتن حسین انتظامي از سازمان سینمايي هم شنیده مي شود. 
انتظامي كه در ش��ب نیمه ش��عبان برای بازديد از كیفیت روند 
برگزاري س��ي وهفتمین جش��نواره جهاني فیلم فجر در سینما 
فلسطین حاضر شده بود در پاسخ به ماندن يا رفتنش از سازمان 
 س��ینمايي گفت: در بدو ورود به سازمان س��ینمايي اعالم كردم  
اگر دو شرط محقق شود حضورم در سازمان مستمر خواهد بود؛ 
نخست اينكه من با توجه به پیشینه فرهنگي ای كه دارم بتوانم براي 
سینما كار مؤثري كنم و دوم اينكه سینماگران من را بپسندند، اين 

روزها مشغول جمع بندي و ارزيابي اين مسائل هستیم. 
وي همچنین درباره ادغام جشنواره هاي فجر گفت: ظرف هفته هاي 
آينده ارزيابي اي از همه جشنواره هايی كه توسط سازمان سینمايي 
برگزار مي شود خواهیم داشت. من قول داده بودم وقتي پیش نويس 
جشنواره ها آماده شد، از سینماگران و نخبه ها بخواهیم كه آن را 
ارزيابي و درباره آن اظهارنظر كنند كه همان محور كار ما باشد. طبعاً 
بعداً درباره كیفیت، فعالیت هاي جانبي و زمانبندي آنها اظهارنظر 
مي كنیم. سرپرست سازمان س��ینمايي عنوان كرد: در كنفرانس 
خبري درباره جزئیات اين تصمیم گیري ها پاسخ مي دهیم. انتظامي 
درباره جلسات شوراي پروانه ساخت گفت: دستورالعمل مسئله 
شوراي نمايش، پروانه ساخت و موسسات تابعه سازمان سینمايي 
هم ظرف روزهاي آينده منتشر مي شود، چون وقتي بر شفافیت 
تأكید داريم وجه آن پیش بیني پذيري است تا افراد بتوانند طبق 
الگوريتم حاكم فرآيند تصمیمات ما را بدانند و حتي مطابق برنامه 
سازمان سینمايي زمان ثبت هر درخواست آنها اعالم شود، طبق 

همین مسئله جداول براي سال98آماده شد. 
سرپرس��ت س��ازمان س��ینمايي كه بعد از بازديدش از سینما 
فلسطین به پرديس سینمايي چارسو رفته بود درباره احتمال 
ادغام مجدد بخ��ش ملي و جهاني جش��نواره فیلم فجر گفت: 
همكاران ما در س��ازمان سینمايي مس��ئله ادغام يا جدا بودن 
دو بخش ملي و جهاني جشنواره فیلم فجر را مطالعه و بررسي 
مي كنند. تجديد س��اختارها با توجه ب��ه مأموريت هاي جديد 

سازمان سینمايي در داخل سازمان و به تبع موسسات وابسته 
در حال انجام اس��ت و بحث نهايي آن تا يك م��اه آينده اعالم 
مي شود. انتظامي در اين بازديد كه با همراهي رضا میركريمي 
دبیر جشنواره و تعداد ديگري از مديران جشنواره به اين پرديس 
رفته بود، افزود: يكي از طرح هايي كه در حال انجام اس��ت اين 
است كه همه جشنواره ها را ارزيابي و دستورالعمل هاي آن را به 
شكل پیش نويس آماده مي كنیم. براي انجام اين طرح نظرات 

سینماگران را جلب و به عنوان يك سند تنظیم می كنیم. 
انتظامي درباره مهمانان خارجي جش��نواره جهاني فیلم فجر 
توضیح داد: اينكه سینماگران زيادي از همه جاي دنیا و حدود 
۷0 كشور در اين رويداد حضور دارند بسیار خوب است، به ويژه 
در شرايط كنوني كه امريكا در تالش براي تحريم و به انزوا بردن 
ايران است. سرپرست سازمان سینمايي اضافه كرد: برگزاري اين 
جشنواره تأيید مي كند سینما توان بااليي براي نمايش فرهنگ 
و هنر ايران دارد. وي در پاسخ به ارزيابي عملكردش از پنج سال 
برگزاري مستقل جش��نواره جهاني فیلم فجر گفت: جشنواره 
جهاني فیلم فجر رشد بس��یار خوبي داشته است و از سینماي 
ايران نیز چنین انتظاري مي رفت كه اين جشنواره در هر دوره 
ارتقا يابد. رئیس سازمان سینمايي عنوان كرد: ظرفیت هاي اين 
رويداد براي توسعه بازار جهاني سینماي ايران چه در اكران و 
چه در پخش »وي او دي« به قدري است كه مي توان هزينه ها را 

متحمل شد و جشنواره را مجزا برگزار كرد. 
انتظامي در پاي��ان گفت: ج��ا دارد از وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات و شهرداري تهران نیز به منظور حمايت از جشنواره تشكر 
كنم. حسین انتظامي پس از نشستن بر صندلي سرپرستي سازمان 
س��ینمايي س��عي كرد ضمن حاكم كردن آرامش بر اين سازمان 
اصالحات و جراحي هاي��ي را كه وي مأمور ب��ه انجامش بود انجام 
بدهد. از همان ابتدا گفته مي شد كه وي گوشه چشمي هم به منصب 
وزارت دارد اما با بروز اين حواش��ي ارتقاي انتظامي از سرپرس��ت 

سازمان سینمايي به سطح وزير امري بعید به نظر مي رسد.

حسين انتظامي در جريان بازديد از نحوه برگزاري جشنواره جهاني فجر مطرح كرد

در حال جمع بندي براي رفتن يا ماندن هستم

 حاتمي كيا حرف نزند 
تا فقط آنها حرف بزنند!

اين بار اولي نیست كه مدعیان همیشگي آزادي بیان در عرصه 
فرهنگ و هنر از ابراهی��م حاتمي كیا به صراحت مي خواهند كه 
كمتر حرف بزند و بیشتر فیلم بسازد! براي آنها كه مدام اين جمله 
را بر زبان مي رانند، البد اين موضع گیري خیلي روشنفكرانه تلقي 
مي شود. حاتمي كیا خوب نیست زياد حرف بزند. بايد سرش را 
پايین بیندازد و فیلمش را بسازد و عوض او سینماگران و منتقدان 
ريز و درشت و كم مايه و بي مايه هر قدر كه دوست دارند مي توانند 

درباره هر چیزي نظر بدهند آن هم در حجم گسترده. 
در مراسم نمايش نسخه مرمت شده فیلم سینمايي ديده بان ساخته 
ابراهیم حاتمي كیا خ��ود او نیز دعوت بود. چند نف��ر از نماينده هاي 
غرب گراي سینماي ايران هم انتخاب ش��ده بودند تا مثاًل از او تقدير 
كنند. هوش��نگ گلمكاني س��ردبیر مجله فیلم كه همواره گرايشي 
خاص در ژورنالیس��م س��ینماي ايران را نمايندگي مي كند در اين 
مراسم مي گويد: »حاتمي كیا يكي از مهم ترين سینماگران 30 سال 
اخیر است. ديده بان محصول س��ال هايي است كه حاتمي كیا كمتر 
حرف مي زد و بیشتر فیلم مي ساخت! اما در سال هاي اخیر، جمالت و 
جنجال هايش، قضاوت و اظهار نظر درباره فیلم هايش را سخت مي كند 
اما من همچنان فیلم هايش را دوست دارم و برادرانه توصیه مي كنم با 
سخنانش، قضاوت درباره فیلم هايش را براي منتقدان سخت نكند.«

جالب اس��ت كه حاتمي كیا از فجر 96 تا حاال با هیچ رس��انه اي 
حرف نزده، در هیچ ش��بكه اجتماعي هم حضور ن��دارد تا گاه و 
بیگاه درباره هر موضوع بي ربط و با ربطي اظهار نظر كند، با اين 
 حال عجیب است كه او را به جشنواره جهاني دعوت مي كنند و 
بازهم مي خواهند كمتر حرف بزند! اين درخواس��ت هاي مكرر 
براي كم ح��رف زدن حاتمي كی��ا البته دلیل مش��خصي دارد. 
او آدم مهمي اس��ت و اظهار نظرهايش هم بس��امد زيادي پیدا 
مي كند. واضح است كه اگر حاتمي كیا حرفي كه آنها مي پسندند 
بزند، از او ايرادي نخواهند گرفت، همانطور كه از س��ینماگراني 
چون كیومرث پوراحمد، فاطمه معتمدآريا، پرويز پرس��تويي و 
رضا كیانیان كه از تريبون مجلس ختم فوت ش��دگان نیز براي 
اظهارنظره��اي غیر كارشناس��ي سوءاس��تفاده مي كنند هرگز 

نمي خواهند و نخواهند خواست تا كمتر حرف بزنند. 
اين كنايه زدن هاي تكراري به حاتمي كیا البته از نوعي اس��تبداد 
شخصیتي نشئت مي گیرد و چاره اي هم براي آن نمي توان متصور 
بود. منظور دقیق تر آقايان اين اس��ت كه خودت نباش و مدام هم 
اين را به حاتمي كیا گوش��زد مي كنند ولي خودشان صبح تا شب 
در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي درباره همه چیز نظر مي دهند. 
همین جناب منتقدي كه طعنه وار از حاتمي كیا مي خواهد كمتر 
حرف بزند طي يك ماه گذشته از طرق مختلف درباره حضور نیافتن 
عادل فردوسي پور در برنامه نود اظهار نظر كرده است. آن هم اظهار 
نظرهاي تند علیه مدير ش��بكه3 س��یما و البد حق طبیعي خود 
مي داند تا درباره هر چیزي اظه��ار نظر كند يا رضا كیانیان كه او را 
در مراس��م، كنار حاتمي كیا قرار داده اند. همین چند ماه پیش در 
مجلس ختم سیدضیاء الدين دري درباره اينكه در اين 40سال يك 
روز خوش نديده! سخنراني كرده بود يا پرويز خان پرستويي كه اگر 
فیلم هاي حاتمي كیا نبود شهرت و محبوبیت حال حاضر را نداشت 
و سه تا از س��یمرغ هايش را به خاطر بازي در فیلم هاي حاتمي كیا 
گرفته، چندسالي اس��ت كه به جاي بازيگري تبديل به يك فعال 
اينستاگرامي شده و درباره همه چیز هم نظر مي دهد ولي اين وسط 
فقط حاتمي كیاست كه آقايان روشنفكر تشخیص داده اند فقط فیلم 
بسازد بهتر است. خوب است كه معناي آزادي بیان را اين مدعیان 

روشنفكري هر از گاهي به ما گوشزد مي كنند!

جواد   محرمي     یادداشت

 گزارش تحليلي »جوان« درمورد مواضع متفاوت وزير ارشاد
و دبير جشنواره جهاني فجر درباره تحريم ها

غربتهاجمفرهنگيميكند
نهتحريمفرهنگي

    خبر

با مجوز سازمان صدا و سيما
محمد اصفهاني قطعه »فريادرس« را 

منتشر كرد
محمد اصفهاني خواننده مطرح موسيقي پاپ ايران همزمان 
با فرا رس�يدن ميالد امام زمان)عج( قطعه »فريادرس« را با 
مجوز سازمان صدا و سيما در دس�ترس مخاطبان قرار داد. 
به گزارش مهر، همزمان با فرارس��یدن میالد ام��ام زمان)عج( قطعه 
»فريادرس« به آهنگسازي بنیامین عمران و خوانندگي محمد اصفهاني 
منتشر شد. در اين قطعه كه با مجوز سازمان صدا و سیما بر اساس اشعار 
سنايي غزنوي در دسترس مخاطبان قرار گرفته است، بنیامین عمران 
آهنگساز و تنظیم كننده، حنیف شهمیرزادي نوازنده سه تار و مهرداد 

توكلیان نوازنده كمانچه گروه اجرايي را تشكیل مي دهند.

    خبر 


